آزاد و بـرابـر
زاده شـدهایـم
گرایش جنسی و هویت جنسی بر
اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر

مـلـل مـتـحـد
نهاد حقوق بشر
دفتر کـمیـسر عالی

آزاد و بـرابـر
زاده شـدهایـم
گرایش جنسی و هویت جنسی بر
اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر

مـلـل مـتـحـد
نهاد حقوق بشر
دفتر کـمیـسر عالی
نیویورک و ژنو 2013

توجه
اشارههای صورت گرفته در این متن و مطالب ارائه شده در این انتشار ،به هیچ عنوان بیانگر
نظرات دبیرخانه سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوقی ،مناطق تحت کنترل ،و یا نحوه
مرزبندی کشورها ،مناطق ،شهرها و یا نواحی نیست.
در متن و پانوشتها ،شما با حروف انگلیسی بزرگ ،نمادهای سازمان ملل را میبینید که
با اعدادی همراه شدهاند .این حروف و اعداد شما را به یک سند رسمی سازمان ملل متحد
هدایت میکنند.
شماره این سند چنین است:
HR/PUB/12/06

حقوق قانونی این جزوه © متعلق به سازمان ملل متحد  2012است

تمام حقوق نشر این جزوه در سرتاسر جهان محفوظ است.

در ترجمه فارسی این جزوه ،از ترجمه رسمی قوانین بینالمللی استفاده شده است که تمامی آنها را
میتوانید به زبان فارسی در این لینک بخوانید:
http://www.unic-ir.org/p2unic.php?pg=19

در ترجم ه این جزوه ،بهجای عبارت الجیبیتی در زبان فارسی از «دگرباش جنسی» استفاده شده است.

ترجمه شده توسط کمیسیون بینالمللی
حقوق زنــان و مــردان همجنسگرا

فهـرسـت
پیشگفتار  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

مقدمه   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

خالصه توصیهها   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

پنج التزام اساسی دولتها در ارتباط با حفاظت از حقوق بشر دگرباشان
جنسی  15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .- 1حفاظت افراد از خشــونتهای ناشی از همجنسگراهراسی و
تراجنسیهراســی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

 .- 2منع عذاب ،شکنجه ،رفتار غیرانسانی و خفتآور نسبت به دگرباشان جنسی . . . . .

24

 .- 3جرمزدایی از همجنسگرایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

 .- 4منع تبعیض بر اساس گرایش و هویت جنسی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

 .- 5احترام به آزادی بیان ،حق تشــکیل آزادانه مجامع و جمعیتهای
مســالمتآمیز  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

نتیجهگیری  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

آزاد و برابر زاده شدهایم

7

پیشگفتار
برخورداری دگرباشان جنســی (اعم از زنان و مردان همجنسگرا،
دوجنسگرا و تراجنسی) از حقوقی برابر با دیگر افراد جامعه نه امری
پیچیده است و نه زیادهخواهی .این موضوع بر دو اصل مهم قوانین
بینالمللی حقوق بشر استوار است :برابری و عدم تبعیض .در ابتدای
اعالمیه بینالمللی حقوق بشر ،به صراحت نوشته شده است« :تمام
افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند».

گراهراس (هموفوبیا) نفوذکرده به
با این وجود ،رفتارهای همجنس
ِ
عمق جامعه ،اغلب با عدم حمایت قانونی کافی در برابر تبعیض به
خاطر گرایش و هویت جنسی همراه میشود و در نتیجه ،دگرباشان
جنسی بسیاری را در تمامی سنها و در تمامی مناطق جهان ،با نقض فاحش حقوق بشر مواجه میکند.
این افراد در محیط کار ،در مدارس و بیمارستانها ،با تبعیض مواجه میشوند و در کنار آن ،بدرفتاری و
طرد شدن توسط خانوادههای خود را نیز شاهد هستند .در خیابانهای شهرها ،شهرستانها و روستاها
در سرتاسر جهان ،این افراد تحت حمالت فیزیکی (ضرب و شتم ،تجاوز و آزار جنسی ،شکنجه و قتل)
جهان امروز و بر اساس قوانینی تبعیضآمیز ،روابط جنسی و خصوصی
قرار میگیرند .در حدود  76کشور
ِ
رضایتمندانه بین دو همجنس جرم محسوب میشود  -یعنی افراد در این کشورها در معرض خطر
دستگیری ،محاکمه و زندان قرار دارند.
نگرانی در این موارد و خشــونتهای مرتبط با آن ،بارها توسط سازوکارهای سازمان ملل در حمایت
از حقوق بشر در این سازمان از اوایل دهه  1990بیان شده است .از جمله این مکانیزمها میتوان به
«نهادهای نظارت بر معاهدات» که هدفشان نظارت بر حسن اجرای معاهدات بینالمللی در زمینه حقوق
بشر توسط کشورها میباشد ،اشاره کرد .گزارشگر ویژه و سایر کارشناسان مستقلی که برای تحقیق و
تهیه گزارش در مورد چالشهای بزرگ حقوق بشر  -از کمیسیون سابق حقوق بشر و جانشین امروزی
آن ،شورای حقوق بشر  -بدین مقام منصوب گردیدهاند نیز از جمله این سازمانها محسوب میشوند.
در سال  ،2011شورای حقوق بشر در قطعنامهای «نگرانی عمیق» خود را در مورد خشونت و تبعیض
علیه افراد به خاطر گرایش و هویت جنسی آنان ،ابراز داشت .هرچند نیاز به اقداماتی موثر برای پایان
دادن به این خشونتها و تبعیضها به طور فزایندهای در کشورهای گوناگون به رسمیت شناخته شده
است ،اما این امر هنوز در سطح بینالمللی مورد قبول تمامی کشورها قرار نگرفته است.
پایان دادن به خشونت و تبعیض علیه افراد به خاطر گرایش و هویت جنسی آنان ،یک چالش بزرگ در
حقوق بشر جهان امروز است .امیدوارم این جزوه که مجموعهای از وظایف قانونی است که هر دولتی
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نسبت به دگرباشان جنسی خود دارد ،بتواند به این بحث هم در سطح بینالمللی و هم در سطح ملی
کمک کند ،یعنی کمکی باشد در هر جایی که نیازمند کمکرسانی در آن هستیم.

با وجود تمامی مشــکالت موجود ،اکنون زمان امیدواری است :تعداد فزایندهای از کشورها هماکنون
حساسیت این موضوع و همچنین نیاز به اقدامی موثر در این زمینه را درک کردهاند .با تعهد و تالشهای
مشترک دولتها و جامعه مدنی ،مطمئن هستم که ما ،تبدیل شدن اصل برابری و اصل عدم تبعیض
به واقعیت را برای میلیونها نفر از دگرباشان جنسی در سراسر جهان شاهد خواهیم بود.

ناوی پیالی

کمیسر عالی حقوق بشر

سازمان ملل متحد

آزاد و برابر زاده شدهایم

9

مقدمه
بعد از چند دهه که عباراتی مانند «تمایل جنسی» و «هویت جنسی» به ندرت در مالقاتهای رسمی
بین دولتها در سازمان ملل بیان میشد ،بحث و مذاکره در مورد حقوق افراد لزبین ،گی ،دوجنسگرا
و تراجنسی (دگرباشان جنسی) در شورای حقوق بشر در ژنو آغاز شد .مذاکرات شورا از منظر سیاسی
توجهها را بر قوانین و اعمال تبعیضآمیز در سطح ملی متمرکز ساخت و بر التزام دولتها تحت
قوانین بینالمللی حقوق بشر ،برای ذکر این مسایل از طریق قانونگذاری و معیارهای دیگر تاکید کرد.
در ژوئن  2011شورای حقوق بشر سازمان ملل ،قطعنامه  17/19را تصویب کرد که اولین قطعنامه
سازمان ملل در مورد مساله حقوق بشر ،گرایش و هویت جنسی است .قطعنامه با کمترین آرا تصویب
شد ،ولی بطور چشمگیری حمایت اعضای شورا را در تمامی مناطق جغرافیایی جهان کسب کرد.
تصویب این قطعنامه راه را برای اولین گزارش رسمی سازمان ملل در همین موضوع هموار ساخت
1
و این گزارش توسط دفتر کمیسر عالی حقوق بشر آماده ارائه شد.

گزارش کمیسر عالی ،شواهدی را از خشونت و تبعیض سازمانیافته علیه افراد در تمامی مناطق
جغرافیایی جهان ،به علت گرایش و هویت جنسیشان نشان میداد .این موارد شامل بر تبعیض در
استخدام ،خدمات درمانی و تحصیل ،تا جرم شناختن روابط همجنسخواهانه و حمالت فیزیکی و حتی
کشتن افراد میباشد .این گزارش شامل بر تعدادی از توصیهها خطاب به دولتها است تا بتوان به
حمایت کافی از حقوق بشر افراد لزبین ،گی ،دوجنسگرا و تراجنسی (دگرباشان جنسی) 2رسید .نتایج
این گزارش ،پایه و اساس بحث انجام گرفته را در  7مارچ  2012در شورا شکل داد و این نخستین
مرتبهای بود که نهادی بیندولتی در سازمان ملل ،مناظرهای با این موضوع برگذار کرد.

کمیسر عالی ،ناوی پیالی ،این گزارش را در آغاز مذاکره به شورا ارائه داد و با تاکید فراوان از
دولتها خواست تا به شروع «فصل تازهای» در تاریخ سازمان ملل کمک کنند و این فصل متمرکز
بر پایان دادن به خشونت و تبعیض علیه تمامی مردم باشد ،صرفنظر از «گرایش و هویت جنسی»
گزارش کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل« ،قوانین و اعمال تبعیضآمیز و خشونتبار علیه افراد بر اساس گرایش
1
و هویت جنسی آنان» (.)A/HRC/19/41

عبارت لزبین ،گی ،دوجنسگرا و تراجنسی بارها در این گزارش آمده است و در بیشتر جاها مخفف آن« ،الجیبیتی»
2
(در متن جزوه فارسی ،دگرباشان جنسی) استفاده شده است .این عبارت معنایی جهانشمول دارد ،هرچند در هر فرهنگ ،تفاوت
معنایی خودش را خواهد شد (مانند کلماتی مثل Hijra، Meti، lala، Skesana، Motsoalle، Mithli، kuchu، kawien، travesti، muxe،
 fa’afafine، fakaleiti، hamjensgaraو  two-spiritدر فرهنگهای بومی مختلف) تمامی این کلمات برای توصیف روابط همجنسخواهانه
استفاده شدهاند ،همچنین اشاره به هویتها یا رابطههای همجنسگرایانه یا روابطی که متمرکز بر هویت جنسی افراد نیستند،
دارند .در بسیاری از جاها در این متن ،تبعیض علیه افراد دوجنسه هم قید شده است (یعنی افرادی که با ویژگیهای دو جنسیت
مرد و زن متولد میشوند).
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که آنها میتوانند داشته باشند .دبیر کل سازمان ملل ،بان کی مون نیز از طریق ویدئو خشونت و
تبعیض علیه دگرباشان جنسی را «یک تراژدی بیاندازه هولناک برای آنانی که تحت تاثیر آن قرار
گرفتهاند و لکهای بر وجدان جمعی ما» خواند .او همچنین تاکید کرد که این موضوع ،تخطی از
قوانین بینالمللی حقوق بشر است.

التزامات قانونی دولتها ،برای حفاظت از حقوق بشر جامعه دگرباشان جنسی ،بهخوبی در قوانین
بینالمللی حقوق بشر ،تحت عنوان اعالمیه بینالمللی حقوق بشر و پس از آن در معاهده بینالمللی
حقوق بشر بیان شده است .تمامی افراد صرفنظر از جنسیت ،گرایش یا هویت جنسی خود ،حق
بهرهمندی از امنیت قید شده برای آنها توسط قوانین بینالمللی حقوق بشر را دارند که عبارتند از
احترام به حق زندگی ،احترام به حق امنیت فرد و تامین فضای خصوصی افراد ،حق رهایی از شکنجه،
توقیف و حبس خودسرانه ،حق رهایی از تبعیض و حق آزادی بیان و حق تشکیل آزادانه مجامع و
جمعیتهای مسالمتآمیز.
هدف این جزوه ،روشن ساختن و انتشار وظایف بنیادی دولتها در ارتباط با دگرباشان جنسی و
همینطور تالش برای توصیف عملکرد و سازوکارهای سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر در
بهکارگیری قوانین بینالمللی پیرامون این موضوع است .در  18سال گذشته ،نهادهای معاهده حقوق
بشر سازمان ملل ،خشونتهای موجود علیه دگرباشان جنسی را به صورت سند رسمی درآوردهاند
و مطابقت و اطاعت دولتها از قوانین حقوق بشر را ارزیابی کردهاند .این سازمانها ،مجموعهای از
شواهدی را جمعآوری کردهاند که نشان میدهد ،چگونه افراد بخاطر هویت یا گرایش جنسی خود مورد
حمله قرار گرفتهاند و بر این اساس ،مجموعهای از توصیهها به دولتها ارائه شده است .بخشهای
بعدی این جزوه ،به بیان خالصهای از یافتهها و توصیههایی اختصاص دارد که به حکومتها کمک
خواهد کرد تا اقدامات الزم را برای عمل به تعهدات اساسی خود در زمینه حقوق بشر مورد اجرا
درآورند .این جزوه همینطور به منظور راهنمایی و کمک برای مدافعان حقوق بشر و فعاالن این
عرصه است تا بتوانند با این کمکها به دولتها مسئولیتهایشان را در زمینه نقض و عد م رعایت
قوانین بینالمللی حقوق بشر متذکر شوند.
این جزوه پنج بخش دارد .هر بخش از جزوه با یادآوری وظایف دولتها ،مرتبط به قوانین بینالمللی
حقوق بشر شروع میشود و دیدگاههای نهادهای نظارت بر حسن اجرای معاهدات حقوق بشر و
راهکارهای ویژه سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر را ارائه میدهد .گزیده گزارشهای متخصصین
این امر ارائه میشود و این گزیدهها تبدیل به مثالهایی از انواع سوءرفتارهای گذشته خواهند بود و
تصویری کلی از وضعیت موجود در زمینه خشونتها و تبعیض را در سطح جهان نشان میدهند .هر
بخش با توصیههای خطاب به دولتها پایان میگیرد.

محفاظت از افراد به خاطر گرایش و هویت جنسی آنان نیازمند ایجاد قوانین جدید یا حقوق خاص
برای دگرباشان جنسی نیست؛ بلکه برخالف آن ،تنها نیازمند اجرای کامل قوانین بینالمللی علیه
آزاد و برابر زاده شدهایم
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تبعیض بر اساس حقوق برابر افراد در جامعه است .ممنوعیت تبعیض بر اساس گرایش و هویت
جنسی ،فقط محدود به قوانین بینالمللی حقوق بشر نخواهد شد .دادگاهها در بسیاری از کشورها به
این نتیجه رسیدهاند که این چنین تیعیضها ،ناقض مقررات داخلی برآمده از قانون اساسی و نیز قوانین
بینالمللی میباشد .این موضوع همینطور توسط نظامهای منطقهای حقوق بشر و مهمتر از همه
توسط کمیسیون حقوق بشر کشورهای امریکایی و شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا بیان شده است.

سرفصلهای این جزوه به صورت موضوعی تنظیم شده است و نه بر اساس بررسی حقوق ویژه
افراد .چرا که ارتکاب هر جرم و یا قصور در اعاده هر حقی ،میتواند خود ناقض حقوق متعددی باشد.
این جزوه همچنین در تمامی موارد موجود ،جامع نخواهد بود .از آنجا که این جزوه دیدگاه نهادهای
نظارت بر حسن اجرای معاهدات حقوق بشر و راهکارهای ویژه سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر
را در نظر گرفته است ،درنتیجه تنها ،دیدگاهی محدود نسبت به خشونتها علیه افراد ،رنج آنان و
حقوق مشخص آنان در این زمینه دارد .پنج موضوع ارائه شده در اینجا ،مواردی هستند که بارها در
آثار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل مورد استناد قرار گرفتهاند .هرچند موضوعات بسیار مهمی
دیگری هم هستند که هنوز توسط کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بررسی و ارزیابی نشدهاند.

در هر صورت ،اصل عدم تبعیض و برابری حقوق افراد ،اصلی است اجتنابناپذیر که دولتها الزامی
فوری برای اجرای آن دارند .به بیانی سادهتر ،انسانها نباید به علت گرایش یا هویت جنسی خود ،مورد
تبعیض و نابرابری قرار گیرند و میبایست از تمامی حقوق خود در زندگی بهرهمند شوند .همانطور
که کمیسر عالی حقوق بشر گفته است« ،اصل جهانشمول بودن حقوق بشر هیچ استثنایی را بر خود
3
نمیپذیرد .حقوق بشر ،به معنای واقعی کلمه حقوق اولیه هر انسانی از بدو تولد او است».

دبیر کل سازمان ملل متحد ،بان کی مون در جلسه بررسی برابری حقوق دگرباشان جنسی در مرکز سازمان ملل
متحد در شهر نیویورک در تاریخ  10دسامبر  2010حضور یافته است.
ناوی پیالی در سخنرانی خود در سمت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ،شصت و سومین جلسه عمومی
3
سازمان ملل متحد ،شهر نیویورک در امریکا 18،دسامبر  2008میالدی.
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خالصه توصیهها

 پنج گام اصلی -ت همجنسگراهراس و تراجنستیهراس .لحاظ شدن گرایش و
1-1محافظت از مردم در برابر خشون 
هویت جنسی بهعنوان خصوصیات و ویژگیهای محافظت شده در مقابل قوانین مربوط به جرائم
برخاسته از تنفر .بهکارگیری سیستمهای کارآمد برای ثبت و گزارش فعالیتها و اعمال خشونتبار
بازجویی کارآمد از عامالن و تعقیب قانونی این
با انگیزه تنفر علیه افراد .اطمینان از تحقیق و
ِ
افراد و جبران خسارت برای قربانیان این نوع خشونتها .همچنین اینکه قوانین و سیاستهای
پناهندگی ،بایستی این نکته را در نظر بگیرند که آزار به علت گرایش یا هویت جنسی یک فرد
میتواند یک عامل اساسی و قانونی برای درخواست پناهندگی او باشد.
2-2منع شکنجه و خشونت ،اعمال غیرانسانی و برخوردهای مخرب علیه دگرباشان جنسی که تحت
بازداشت هستند ،با قدغن کردن این چنین اعمال و تنبیه کردن عامالن و اطمینان از اینکه خسارت
قربانیان این اعمال ،جبران میشوند .تمامی بدرفتاریهای صورت گرفته توسط مامورین دولتی
بررسی شوند و افراد گناهگار به دادگاه خوانده شوند .آموزشهای الزم به ماموران اجرای قانون داده
شود و اطمینان حاصل گردد که نظارت کافی و موثر بر زندانها و بازداشتگاهها صورت میگیرد.
3-3لغو قوانینی که همجنسگرایی را جرم معرفی میکند ،شامل بر تمامی قوانینی که رابطه جنسی
رضایتمندانه بین دو شخص بالغ همجنس را ممنوع اعالم میکند .اطمینان از اینکه افراد به
خاطر گرایش یا هویت جنسی خود بازداشت یا دستگیر نشوند و در معرض آزمایشهای فیزیکی
بیاساس و اهانتآمیز به قصد تعیین گرایش جنسیشان قرار نمیگیرند.
4-4ممنوعیت تبعیض بر اساس گرایش و هویت جنسی .وضع قوانین جامعی که تبعیض بر اساس
گرایش و هویت جنسی را غیر قانونی بداند .بهطور مشخص ،اطمینان از دسترسی به خدمات اساسی
شهروندی این افراد شامل بر حق استخدام و خدمات درمانی بدون وجود تبعیض .فراهم کردن
سطح آموزش و پرورش الزم برای جلوگیری از تبعیض و بدنامسازی اقلیتهای جنسی در جامعه.
5-5ممنوعیت تبعیض بر اساس گرایش و هویت جنسی .وضع قوانین جامعی که تبعیض بر اساس
گرایش و هویت جنسی را غیر قانونی بداند .بهطور مشخص ،اطمینان از دسترسی به خدمات اساسی
شهروندی این افراد شامل بر حق استخدام و خدمات درمانی بدون وجود تبعیض .فراهم کردن
سطح آموزش و پرورش الزم برای جلوگیری از تبعیض و بدنامسازی اقلیتهای جنسی در جامعه.
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پنج التزام اساسی دولتها در ارتباط با حفاظت از حقوق بشر
دگرباشان جنسی

 - 1حفاظت از افراد در برابر خشونتهای ناشی از
همجنسگراهراسی و تراجنسیتیهراسی

خشونت ناشی از نفرت علیه دگرباشان جنسی معموالً توسط بازیگران غیر دولتی -خواه
افراد متعلق به سازمانهای خصوصی ،گروههای سازمانیافته و یا توسط سازمانهای
افراطی -اجرا میشود .با این همه ،کوتاهی مقامات دولتی برای بررسی و مجازات
این نوع از خشونتها ،معادل قصور دولت در تعهد در مقابل حفاظت از حق تمامی
افراد برای زندگی ،آزادی و امنیت شخصی است که توسط بند  3از اعالمیه بینالمللی
حقوق بشر و بند  6و  9از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی وضع شده است.
اعالمیه بینالمللی حقوق بشر
ماده  :3هر کسی حق زندگی ،آزادی و امنیت شخصی دارد.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده  :6حق زندگی از حقوق ذاتی انسان است .این حق باید به موجب قانون حمایت شود .هیچ
فردی را نمیتوان خودسرانه (یعنی بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
ماده  :9هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.
معاهده بینالمللی در رابطه با وضعیت پناهندهها
بند  33ماده  :1هیچ یک از دول متعهد به هیچ نحو پناهدهای را به سرزمینهایی که امکان دارد
به علل مربوط به نژاد ،مذهب ،ملیت ،عضویت در دسته اجتماعی خاص یا دارای عقاید سیاسی متمایز،
زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود ،تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گرداند.
مواضع اتخاذ شده از سوی سازوکارهای سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر

دگرباشان جنسی امروزه در معرض خطرخشونت از پیش برنامهریزی شده از طرف افراد غیر دولتی
هستند .خشونت دگرباشهراس در تمامی مناطق جهان ثبت و گزارش شده است .این خشونت ممکن
است فیزیکی (شامل بر قتل ،کتک زدن ،آدمربایی ،تجاوز و حمله جنسی) یا روانی (شامل بر تهدیدها،
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اجبار و محرومیت مستبدانه از آزادی) 4باشد .حمله به افراد بخاطر گرایش یا هویت جنسی آنها ،عموم ًا
به قصد تنبیه کسانی که هنجارهای جنسی رایج را زیر پا میگذارند صورت میگیرد .چنین حمالتی را
میتوان توسل به خشونت بخاطر جنسیت افراد نامید.

قتلهای از پیش برنامهریزی شده

تنبیههای بازدارنده توسط
مقامات دولتی میتواند شامل
بر تعصبهای فردی آنان نیز
باشد و به جامعه اجازه دهد
حالتی قانونی برای خشونتها
و سیاستهایی وحشیانه قائل
باشند که بر افرادی مشخص
اعمال میشود.

دولت وظیفه دارد حامی زندگی افراد باشد .یعنی دولت باید در محافظت از زندگی
زندگی صورت
افراد ،مجازات عامالن و جبران خسارت ناشی از محرومیت حق
ِ
گرفته توسط گروههای غیردولتی تالش کند ،شامل بر زمانهایی که قربانی
به علت گرایش و هویت جنسی خود مورد حمله قرار گرفته است .دولتها بر
اساس قوانین بینالمللی وظیفه دارند تا از اعدامهای فراقانونی جلوگیری کنند
و اگر این نوع قتلها اتفاق بیافتند ،بررسی و تحقیق کافی در این مورد انجام
دهند و افراد مسئول را به دادگاهها معرفی کنند .مجمع عمومی سازمان ملل
متحد ،در مجموعهای از قطعنامههای خود از دولتها خواسته است «از حمایت
از حقوق تمامی افراد تحت قلمرو قدرت خود اطمینان حاصل کنند» و بیدرنگ
ل را بهشکلی کامل بررسی کنند ،شامل بر قتلهایی که
تمامی پروندههای قت 
5
انگیزهشان گرایش جنسی قربانی بوده است .هرگونه کوتاهی دولتها در سعی و کوشش الزم در این
6
زمینه ،به منزله تخطی در اجرای وظایف دولت طبق قوانین بینالمللی خواهد بود.
قتل از پیش برنامهریزی شده افراد بهخاطر گرایش یا هویت جنسی آنان ،به شکلی گسترده در گزارش
نهاد حقوق بشر و سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد ثبت و گزارش شده است 7.برای مثال در پرونده
کشور السالوادور ،کمیته حقوق بشر در گزارش خود ذکر میکند:

ماده  2اعالمیه منع خشونت علیه زنان اشاره میکند که خشونت علیه زنان شامل خشونت درون خانواده ،در درون جامعه
4
و خشونت جسمی ،جنسی یا روانی مرتکب شده و چشمپوشی شده توسط دولت ،هر جا که در آن رخ دهد خواهد بود.

کمیته حقوق بشر ،نظرات عمومی شماره ( 6حق حیات) و شماره ( 31در ماهیت تعهد قانونی معین شده از طرف شورا
5
بر دولتها) در پاراگراف.8.
مجمع عمومی قطعنامه  57/214در  18دسامبر سال  ،2002در پاراگراف6.؛ قطعنامه  16 ، 16/173دسامبر  ،2006در
6
پاراگراف  )b( 5قطعنامه  21 ،208/65دسامبر  ،2010در پاراگراف.)b( 6.

اسناد قتلهای فراقانونی دگرباشان جنسی :جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر بر کشور لهستان (
7
 ،)POLدر پاراگراف18 .؛ و بر کشور السالوادور ( ،)CCPR/CO/78/SLVدر پاراگراف16.؛ گزارش گزارشگر ویژه در موضوع اعدامهای
فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه ،در ماموریت خود به مکزیک ( ،)E/CN.4/2000/3/Add.3در پاراگرافهای  91و 92؛ گزارش
گزارشگر ویژه در موضوع خشونت علیه زنان در ماموریت او در کشور اسالوادور ( )A/HRC/17/26/Add.2در پاراگراف 28؛ گزارش
گزارشگر ویژه در ماموریت او به کشور کلمبیا ( ،)A/HRC/13/22/Add.3در پاراگراف 50؛ گزارش گزارشگر ویژه در موضوع
CCPR/CO/82/
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نگرانی در مورد حوادثی که مردم ب ه خاطر گرایش جنسی خود (بند  )9مورد حمله قرار گرفتهاند
یا حتی کشته شــدند وجود دارد که در مورد این پروندهها و فعالیتهای غیرقانونی ،تحقیقها
و بازجوییهای مختصری انجام گرفت  ...دولت بایستی در مقابل خشونت و تبعیض براساس
8
گرایش جنسی افراد ،حفاظت موثری فراهم کند.
از سال  1999گزارشگر ویژه در موضوع اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه گفت ،این مورد
قتلها اغلب علیه افرادی صورت گرفته است که به علت هویت و گرایش جنسیشان به مرگ تهدید
و یا در عمل کشته هم شدند 9.بسیاری از این پروندهها شامل افراد تراجنسی هم میشد 10.گزارشگر
ویژه در هنگام ارائه گزارش خود در سال  2006به شورای حقوق بشر میگوید:

یک موضوع که در گذشته باعث جدال گستردهای شده بود ،موضوع احکام برای افرادی است
که دگرباش جنسی هستند .با این وجود و بر اساس گزارشهایی که من دریافت کردهام ،تصور
اینکه کدام موضوع در رابطه با این احکام بایستی دارای جدال کمتری باشد ،بسیار مشکل است.
در اصل ،دو دسته از اعضای این گروهها نظرم را جلب کردند .اولین نگرانی در مورد دستهای
ی خود کشته شد ه بودند و معمو ًال مامورهای دولتی و قاتالن
بود که فقط به علت گرایش جنس 
آنها مجازات نشده باقی مانده بودند .هیچگونه تعقیب قانونی ،هرگز انجام نشد .بعد از تمامی
اینها ،از دید بقیه آنها فقط همجنسگرا بودند .در تناقض با دسته نخست ،دسته دوم شامل
تعقیبی انتقامجویانه همراه با احکام مرگ بود ،ولی هدف قاتلها نبودند ،بلکه این احکام علیه
کسانی بود که در حریم شخصی خود روابطی رضایتمندانه داشتند .من مرتب گزارشهایی
در مورد چنین افرادی دریافت میکنم که محکوم به سنگســار شدهاند .اتفاقهای پیشآمده
بر هر دوی این دســتهها ،نیازمند بحث در مورد مسایل پایهای است که ما طرفداران حقوق
دادگاههای فراقانونی ،خالصه این دادگاهها و قتلهای صورت گرفته ،)A/HRC/14/24/Add.2( ،در پاراگراف 74؛ جمعبندی نهایی
کمیته منع تبعیض علیه زنان در کشور افریقای جنوبی ،)CEDAW/C/ZAF/CO/4( ،در پاراگراف .39
8

جمعبندی نهایی کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد کشور السالوادور ( ،)CCPR/CO/78/SLVدر پاراگراف 16

گزارش گزارشگر ویژه در موضوع اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه E/CN.4/2001/9 :در پاراگراف 76؛ E/
9
 CN.4/1999/39در پاراگراف 76؛  E/CN.4/2000/3در پاراگراف 54؛  E/CN.4/2001/9در پاراگراف 48؛  E/CN.4/2002/74در پاراگراف
62؛  A/57/138در پاراگراف 38؛  E/CN.4/2003/3در پاراگراف 66؛  A/59/319در پاراگراف 60؛  A/HRC/4/20و Add.1؛ A/HRC/4/29/
Add.2؛ A/HRC/11/2/Add.7؛  A/HRC/14/24/Add 2و درنهایت در .A/HRC/17/28/Add.1

 10قتل افراد تراجنسی :گزارش گزارشگر ویژه در موضوع اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه ،E/CN.4/2000/3 :در
پاراگراف «( 54تنفروشان تراجنسی» در برزیل)؛  E/CN.4/2001/9در پاراگراف ( 49دوگانهپوشها در السالوادور هدف تیراندازی
و قتل قرار گرفتند)؛  E/CN.4/2003/3/Add.2در پاراگراف ( 68گزارش شده تنفروشان تراجنسی در کلیسای جامع سن پدرو
سوال به قتل رسیدهاند)؛  E/CN.4/2003/3در پاراگراف ( 66قتل سه فرد تراجنسی در جمهوری ونزوئال بدون تحقیقهای دولتی).
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بشر در دفاع از آن ایستادهایم .این رفتارها میبایست بانی نگرانی عمیقی برای ما باشد بجای
11
اینکه در موردشان به جدال برخیزیم.
گزارشگر ویژ ه در موضوع اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه در گزارش سال  2007خود در
مورد ماموریتش در کشور گواتماال گفت:

صرفنظر از اینکه ماموران دولتی تا چه اندازه در این پروندهها درگیر بودهاند ،شــواهد نشان
میدهد که دولت تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر در موضوع کشتار گسترده  ...دگرباشان
جنسی مسئول است  ...برای قاتالنی که انگیزه قتل آنها نفرت از افرادی است که با هویت
لزبین ،گی ،دوجنسگرا و تراجنسی ،شناسایی شدهاند ،بخشودگی از مجازات صادر شده بود.
اطالعات موثق نشان میدهند حداقل  35قتل از این نوع بین سالهای  1995تا  2006رخ
داده بود .به علت کمبود آمار و اطالعات رســمی و احتمال سکوت اعضای خانواده قربانی و
نه بیتوجهی آنان ،امکان این وجود دارد که ارقام حقیقی قتلها ،بسیار بیشتر از این باشد.12
گزارشگر ویژه این موضوع را تشویق کرد که:

دولتها تالشی جدید برای حفاظت از امنیت و حق زندگی افراد متعلق به اقلیتهای جنسی
داشته باشند .اجرای قتل و تهدید به مرگ مردم ،بایستی بیدرنگ و به طور کامل ،صرفنظر
از تمایل و گرایش جنسی قربانی ،بررسی شــود .فعالیتهای دولتی بایستی شامل قوانین و
برنامههایی برای غلبه بر نفرت و تعصب علیه همجنسگرایان باشد و مقامات دولتی و عموم
جامعه را به جرمها و فعالیتهای خشــونتآمیز علیه اعضای اقلیتهای جنسی ،حساس نگه
دارد .گزارشگر ویژه باور دارد که جرمزدایی از موضوعات مربوط به گرایش جنسی میتواند
منجر به تغییری چشمگیر در ذهنیت منفی جامعه نسبت به اعضای اقلیتهای جنسی شود و
بنابراین ،بخشودگی بر خشونتها علیه حقوق بشر این افراد را محدود سازد.13

همچنین دگرباشان جنسی میتوانند بین قربانیان قتلهای «ناموسی» قرار بگیرند یعنی قتلهای
انجام گرفته توسط افراد خانواده یا جامعه ،علیه آنانی که شرمساری یا لکه ننگ برای خانواده یا جامعه
به بار آوردهاند ،شامل بر اعمال جنسی همجنسخواهانه که خواه واقعی یا فرضی بین قربانیان انجام
 11گزارش شفاهی گزارشگر ویژه  E/CN.4/2006/53به شورای حقوق بشر در  19سپتامبر  2006میالدی ،این متن در این
آدرس اینترنتی موجود است:
WWW.UN.ORG/WEBCAST/UNHRC/ARCHIVE.ASP?GO=060919

 12گزارش گزارشگر ویژه در موضوع اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه در ماموریت او به کشور گواتماال (
 )HRC/4/20/Add.2در پاراگرافهای  12و .13

A/

13

گزارش گزارشگر در موضوع ویژه اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه ( )E/CN.4/2000/3در پاراگراف .116
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گرفته باشد .در حالی که زنان به طور معمول هدف اصلی این نوع خشونتهای تنبیهی هستند ،این
نوع حمالت میتواند به هر شخص یا هر جنسیتی وارد شود.14

تعرض غیرمرگبار

خشونت
دگرباشان جنسی عالوه بر اینکه هدف قتل قرار میگیرند ،اغلب قربانی شکلهای دیگری از
ِ
صورت گرفته توسط بخشهای غیردولتی جامعه نیز هستند 15.لزبینها گزارشهایی در مورد حمله،
تجاوز به عنف ،تحت عمل لقاح گرفتن و مجازاتهای دیگر به خاطر گرایش جنسی ،از خود در
بسیاری از مناطق جهان دادهاند 16.کمیته رفع تبعیض علیه زنان نگرانی عمیق خود نسبت به جرایم
 14گزارش گزارشگر ویژه در موضوع خشونت علیه زنان ببینید ( )A/61/122/Add.1در پاراگراف  .124گزارشهای گزارشگر
ویژه در موضوع خشونت علیه زنان E/CN.4/2002/83 :در پاراگراف  27و 28؛  A/HRC/4/34/Add.2در پاراگراف  19و A/HRC/4/34/
 Add.3در پاراگراف .34

 15گزارش گزارشگر ویژه در موضوع خشونت علیه زنان در ماموریت او به کشور قرقیزستان A/HRC/14/22/Add.2 ،در
پاراگرافهای  37و ( 38توصیف شدت خشونت علیه افراد لزبین ،دوجنسگرا و تراجنسی ،شامل بر تجاوز و خشونتهای خانوادگی).
 16متن  A/HRC/17/26پاراگراف  .40همچنین مراجعه کنید به  A/HRC/14/22/Add.2پاراگراف ،23
پاراگرافهای  204و  E/CN/2002/83 ،213پاراگراف 102؛  A/HRC/4/34/Add.3در پاراگراف  34و در جمعبندی نهایی کمیته

A/HRC/17/26/Add.1
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19

جنسی گزارش شده علیه زنان بر اساس گرایش جنسی آنان را اعالم کرده است 17.گزارشگر ویژ ه در
موضوع خشونت علیه زنان ،از گزارشها در مورد تجاوز گروهی ،خشونتهای خانوادگی و تجربههای
قتل صحبت میکند که توسط زنان لزبین ،دوجنسگرا و تراجنسی در السالوادور ،قرقیزستان و آفریقای
جنوبی 18تجربه شده است .گزارشگر ویژه در این موارد متوجه این موضوع شده است که «زنان لزبین
با خطری فزاینده روبرو هستند تا قربانی خشونت دیگران قرار بگیرند ،به ویژه اینکه قربانی تجاوز
دیگران باشند ،چون تعصب و اسطورههایی در جوامع آنان علیهشان وجود دارد» ،شامل بر اینکه «به
عنوان مثال ،اگر زنان لزبین مورد تجاوز یک مرد قرار بگیرند ،گرایش جنسی
خود را تغییر خواهند داد ».کمیته رفع تبعیض علیه زنان در جمعبندی نهایی «دولتها میبایست حامی
19
تمامی افراد باشند ،بدون
خود در موضوع کشور افریقای جنوبی میگوید:
توجه به  ...گرایش جنسی
کمیته نگرانی عمیق خود را در مورد گزارشهای گسترده با موضوع
افرادی با هویت جنسی
آزارهای جنسی و قتل زنان بر اساس گرایش جنسی آنان بیان میکند.
تراجنسی .دولتها باید این
کمیته عالوه بر ایــن ،نگرانی جدی خود را در مورد اجرای عملی به
 20افراد را از شکنجه و خشونت،
اصطالح به نام «تجاوز اصالحکننده» علیه زنان لزبین بیان میکند. .
از رفتارهای غیرانسانی و
در دادگاههای غیر رسمی همچنین قتلهایی صورت میگیرد ،دولت با نامناسب و همچنین از تنبیهها
چشمپوشی از فعالیت این دادگاهها تبعیضی را ایجاد میکند که در عمل دور نگه دارند».
حالتی قانونی به خشونتهایی اینچنینی میهد و عامالن این خشونتها را
کمیته حقوق بشر علیه خشونت
از مجازاتهای قانونی دور نگه میدارد .گزارشگر ویژ ه در موضوع سالمت
اشاره میکند« ،تنبیههای بازدارنده توسط مقامات دولتی میتواند شامل بر
تعصبهای فردی آنان نیز باشد و به جامعه اجازه دهد حالتی قانونی برای
خشونتها و سیاستهایی وحشیانه قائل شوند که بر افرادی مشخص اعمال

منع تبعیض علیه زنان در فدراسیون روسیه ( )C/USR/CO/7پاراگراف  40و .41

17

جمعبندی نهایی بر کشور افریقای جنوبی ( )CEDAW/C/ZAF/CO/4در پاراگرافهای  39و .40

 18مراجعه کنید به  A/HRC/4/34/Add.2در پاراگرافهای  632و  633و همینطور مراجعه کنید به  A/HRC/17/26/Add.2در
پاراگرافهای  28و .29

 19در  ،A/HRC/4/34/Add.1پاراگرافهای  632و  .633هم کمیته منع تبعیض علیه زنان و هم گزارشگر ویژه در موضوع
خشونت علیه زنان نسبت به تجاوزهای «اصالحکننده» و «درمانی» هشدار دادهاند ،هدف مردان از اینگونه تجاوزها «درمان»
لزبینی زنان است .برای مثال مراجعه کنید به جمعبندیهای نهایی کمیته بر کشور افریقای جنوبی ( )CEDAW/C/ZAF/CO/4در
ِ
پاراگراف 39؛ و همچنین گزارش گزارشگر ویژه در ماموریت او به کشور قرقیزستان ( )A/HRC/14/22/Add.2در پاراگراف .38
 20جمعبندیهای نهایی کمیته منع خشونت علیه زنان در کشور افریقای جنوبی ( )CEDAW/C/ZAF/CO/4در پاراگرافهای
 39و .40
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میشود 21».بر این اساس کمیته حقوق بشر در جمعبندی نهایی خود بر کشور توگو ،جرمزدایی از
رابطه جنسی با توافق بین دو انسان بالغ همجنس را اکیداً توصیه کرد .همچنین کمیته در گزارش
خود خطاب به این دولت اعالم کرد:

الزم اســت اقداماتی ضروری انجام شود تا به تعصب و بدنامسازی اجتماعی همجنسگرایان
پایان دهد و پیامی واضح بدهد که دولت هی چ شکلی از آزار ،تبعیض و خشونت علیه افراد بر
پایه گرایش جنسی آنان را تحمل نخواهد کرد.22 .

تبعیض صورت گرفته توسط افراد غیردولتی پایان
دولتها وظیفه دارند تا قوانینی را وضع کنند که به
ِ
23
میدهد ،شامل بر قوانین جنایی که خشونتهای دگرباشهراسانه را هدف خود قرار میدهد .در
پرونده کشور جامائیکا ،کمیته گزارشهایی دریافت کرد حاکی از اینکه ترانههایی موضوع خشونت
علیه همجنسگرایان را در جامعه ترویج میکردند .کمیته خطاب به دولت این منطقه گفت که
شما «بایستی تضمین کنید افرادی که خشونت علیه همجنسگرایی را دامن میزنند ،مورد تعقیب،
بازجویی و تنبیههای قانونی مناسب قرار میگیرند 24».در پرونده کشور لهستان ،کمیته حقوق
بشر اشاره کرد که «نگران افزایش فزاینده تظاهرات بر مبنای سخنان نفرتبار و همینطور عدم
تحمل افراد جامعه دگرباش جنسی در کشور شما هستیم».

دولت بایستی اطمینان حاصل کند که تمامی اتهامات ،حمالت و تهدیدها علیه افراد به صرف
تمایل یا گرایش جنسی آنان ،بهشکلی کامل بررسی میشود .همچنین بایستی قوانین مجازات
در هر کشــور تعریفی مشخص برای سخنان نفرتبار و جرایم با انگیزه نفرت داشته باشد که
بر پایه گرایش جنســی افراد در جامعه علیه آنان صورت میگیرد و این سخنان و جرایم باید

 21گزارش گزارشگر ویژه در موضوع حقوق همگان برای برخورداری از باالترین استاندارهای قابل حصول در زمینه سالمت
بدن و روان ( )A/HRC/14/20در پاراگراف .20

22

جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در کشور توگو ( )CCPR/C/TGO/CO/4در پاراگراف .14

24

جمعبندی نهایی کمیته بر کشور جامائیکا ( )CCPR/C/JAM/CO/3در پاراگراف 8

 23منع قوانین نفرتبار :جمعبندی نهایی کمیته حقوق بشر بر کشور ایاالت متحده امریکا ( )CCPR/C/USA/CO/3در
ف 25؛ بر کشور ازبکستان ( )CCPR/C/UZB/CO/3در پاراگراف 22؛ جمعبندیهای نهایی کمیته منع شکنجه در لهستان
پاراگرا 
( )CAT/C/POL/CO/4در پاراگراف 19؛ بر کشور مغولستان ( )CAT/C/MNG/CO/1در پاراگراف 25؛ بر جمهوری مولداوی (CAT/C/
 )MDA/CO/2در پاراگراف 27؛ گزارش گزارشگر ویژه در موضوع خشونت علیه زنان در ماموریت او به کشور قرقیزستان (A/
 )HRC/14/22/Add.2در پاراگراف 92؛ گزارش گزارشگر ویژه در موضوع خشونت علیه زنان در ماموریت او به کشور السالوادور
( )A/HRC/17/26در پاراگراف  28و  29و 77؛ گزارش گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر مهاجران در ماموریت او به کشور
افریقای جنوبی ( )A/HRC/17/33/Add.4در پاراگراف ( )a( 77هر عمل خشونتبار علیه افراد یا داراییهای آنان بر پایه نژاد ،ملیت،
مذهب ،قومیت ،گرایش جنسی یا هویت جنسی آنان "یعنی جرایم با انگیزه نفرت" با شرایط آزاردهنده کنونی را متوقف کنید).

آزاد و برابر زاده شدهایم

21

مجازات مناسبی برای خود داشته باشند؛ همچنین باید فعالیتهایی بهمنظور باال بردن سطح
آگاهی نیروهای پلیس و همچنین مردم در سطح جامعه انجام بگیرد25.

کمیته حقوق بشر همچنین بیانیههایی مشابه در مورد پرونده کشور مغولستان صادر کرد و گفت
دولت این منطقه بایستی «اطمینان حاصل کند تا دگرباشان جنسی به عدالت دسترسی داشته باشند
و تمامی حمالت و تهدیدها علیه این افراد بر پایه گرایش و هویت جنسی آنان ،میبایست بهشکلی
26
کامل بررسی شود».

درخواستهای پناهندگی

دولتها همچنین وظیفه دارند تا پناهگاهی امن برای افرادی فراهم کنند که به خاطر گرایش
جنسی خود از کشور محل تولدشان میگریزند .بند  33از میثاق بینالمللی مربوط به وضعیت
پناهندهها میگوید که دولتها وظیفه دارند از اخراج یا بازگرداندن اجباری پناهندهها به محلی که
زندگی یا آزادی آنها به علت نژاد ،مذهب ،ملیت و یا عضویت در گروه اجتماعی خاص یا نظرات
سیاسی مشخصی تهدید خواهد شد ،جلوگیری کنند .کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
( )UNHCRبه دولتها توصیه میکند اشخاصی را که به علت گرایش و هویت جنسی خود ترس
از تعقیب و تنبیه دارند شامل بر «عضویت در یک گروه اجتماعی خاص» درنظر بگیرند .دولتها
بایستی بر اساس میثاق بینالمللی اطمینان حاصل کنند که این افراد به کشوری که در آن زندگی
یا آزادیشان تحت خطر خواهد بود ،بازگردانده نمیشوند .همچنین میبایست برای این افراد شرایط
گرفتن پناهندگی ایجاد شود و آنها را پناهنده در نظر بگیرند و برابر با مقررات میثاق بینالمللی
27
با این افراد برخورد کنند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تخمین میزند که در حداقل  42کشور جهان به
افرادی که دارای ترس مستدل از تعقیب به خاطر گرایش یا هویت جنسی خود هستند ،پناهندگی
اعطا میشود ،هرچند آمار واقعی در این زمینه هنوز وجود ندارد .بعضی دولتها حتی بدون قانون
مشخص در این زمینه ،به این افراد پناهندگی میدهند ،در حالی که بعضی از دیگر دولتها ،دالیل
برای اعطای وضعیت مهاجرت یا پناهندگی را به طور رسمی ثبت و اعالم نمیکنند .حتی در
کشورهایی که این دالیل را برای پناهندگی قبول میکنند نیز فرآیندها و سیاستگذاریها در رفتار

25

جمعبندی نهایی کمیته حقوق بشر بر کشور لهستان ( )CCPR/C/POL/CO/6در پاراگراف .8

 26جمعبندی نهایی کمیته حقوق بشر بر کشور مغولستان ( )CCPR/C/MNG/CO/5در پاراگراف 9؛ بر کشور مکزیک (
 )EX/CO/5در پاراگراف .21

CCPR/C/

 27کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ،یادداشت راهنما بر درخواستهای پناهندگی مرتبط به هویت و گرایش
جنسی افراد (پانوشت  1را مطالعه کنید) ،پاراگراف 3؛ همچنین به گزارش کمیساریا مراجعه کنید در موضوع پرونده وزارت امور
خارجه در موضوع مهاجرات و پاتریک قوام اتریخ ،در سال .1988

22
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با این افراد ،اغلب پایینتر از استانداردهای بینالمللی است .مطالعه درخواستها نیز گاه سلیقهای
و بدون نظم کافی است .ماموران ممکن است اطالعات اندکی در مورد این پروندهها یا حساسیت
وضعیت موجود دگرباشان جنسی داشته باشند 28.پناهندهها گاه در اماکن نگهداری خود با تبعیض
و خشونت روبرو میشوند و در کشور جدید نیز میتوانند در محلهای مقیم شوند که خطرات مربوط
به جنسیت و مسایل پیرامون آن را برایشان دو چندان سازد.
اجبار متقاضیان پناهندگی به اقامت در مکانهایی مشخص ،آنان را در خطر خشونت ،تبعیض و
جرمهایی جدید قرار میدهد .در برخی پروندهها ،آنها را با این جمله که «به خانه خود برگردید و
محتاط باشید» رد میکنند ،رفتاری که مورد نقد شدید کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
29
قرار گرفته است.
نتیجهگیری
به منظور احترام گذاشتن ،حفاظت کردن و تحقق بخشیدن به حق زندگی و امنیت افراد بهشکل
ضمانت شده ،دولتها تحت قوانین بینالمللی بایستی بهشکلی موثر دست به تحقیق کافی بزنند،
مجرمان را پیدا کنند و افرادی را مجازات کنند که به اعدام در دادگاههای غیررسمی مشغول بودهاند
و جرایم با انگیزه نفرت انجام دادهاند .همچنین دولتها باید حامی افرادی باشند که بر پایه هویت
و گرایش جنسی خود ،قربانی این خشونتها بودهاند .سیستمهایی موثر بایستی برای ثبت و گزارش
اعمال خشونتآمیز با انگیزه نفرت برقرار شود .قوانین و مقررات پناهندگی ،میبایست شکنجه ،آزار و
اذیتی را که به یک فرد به دلیل هویت یا گرایش او وارد میشود ،به عنوان یک دلیل موجه و کافی
برای درخواست پناهدگیاش ،بشناسند.

28

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ،یادداشت راهنما بر درخواستهای پناهندگی ،پاراگرافهای  37و .41

 29پانویس قبلی ،پاراگرافهای  2 ،25و  .41همچنین تصمیم دادگاه عالی بریتانیای کبیر را ببینید ،در پرونده جمهوری
اسالمی ایران و کامرون علیه وزارت امور مهاجرت (.UKSC 31 ،)2010
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 - 2منع عذاب ،شکنجه ،رفتار غیرانسانی و خفتآور
نسبت به دگرباشان جنسی
دولتها تحت قوانین بینالمللی ،وظیفه دارند حامی افراد در برابر شکنجه و اعمال خشونتآمیز،
غیرانسانی و خفتآور باشند .این امر شامل بر التزام دولتها برای منع شکنجه و سایر انواع
بدرفتاریها میشود و همچنین شامل بر التزام دولتها به منظور جبران خسارت برای قربانیهای
این رفتارها میشود .قصور در تحقیق و اجرای عدالت در مورد افرادی که عامالن شکنجه هستند،
خود به تنهایی ،عدم تبعیت و عدم رعایت قوانین بینالمللی حقوق بشر است .بهعالوه اجرای
اجباری آزمایش مقعدی نیز تخلف از ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه ،غیرانسانی
و خفتآور محسوب میشود .این حقوق توسط بند  5از اعالمیه بینالمللی حقوق بشر ،بند  7از
میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی و بند  2از کنوانسیون منع شکنجه ،ضمانت شده است.
اعالمیه بینالمللی حقوق بشر
بند  :5هیچ کسی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خالف
انسانیت و شئون بشری یا توهینآمیز باشد.
میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی
بند  :7هیچ انسانی نباید تحت شکنجه یا رفتار و مجازاتهای خشونتآمیز ،غیرانسانی یا خفتآور قرار بگیرد.
به ویژه قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
کنوانسیون منع شکنجه
بند  1ماده  :1در این کنوانسیون ،واژه «شکنجه» به هر عملی که عمداً موجب درد و رنج روحی و
یا جسمی فراوان افراد گردد ،اطالق میشود .چنین عملی ممکن است با هدف اعتراف گرفتن ،تخلیه
اطالعاتی فرد مورد شکنجه و یا فرد دیگری ،یا مجازات آنها به خاطر عملی که مرتکب شده و یا گمان
میرود مرتکب شدهاند صورت میگیرد .همچنین شکنجه میتواند با هر دلیلی و بر مبنای هر استداللی،
از جمله به قصد تهدید و یا اجبار فرد مورد شکنجه و یا شخص ثالث صورت گیرد .مادامیکه چنین درد
و رنجی توسط و یا با رضایت و یا بدون اعتراض ،مامور دولت و یا افراد دیگری که به عنوان مامور دولت
عمل میکند صورت گرفته ،شکنجه محسوب میشود .درد و رنجی که به طور ذاتی یا به طور تبعی
الزمه مجازات قانونی است ،شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
بند  2ماده  :1هر کشور عضو مکلف است کلیه تدابیر موثر قانونگذاری ،اداری ،قضایی و غیر آن را
برای پیشگیری از شکنجه در سراسر قلمروی تحت مالکیت خود اتخاذ کند.
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مواضع اتخاذ شده از سوی سازوکارهای سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر
کمیته منع شکنجه ،گزارشگر ویژه در موضوع شکنجه و سایر نهادها و سازوکارهای حقوق بشر
سازمان ملل متحد ،شواهد قابلتوجهای از سوءاستفاده و بدرفتاری با دگرباشان جنسی ،انجام گرفته
توسط پلیس ،ماموران زندان و سایر مامورین اجرای قانون را جمعآوری کردهاند 30.کمیته منع
شکنجه هشدار داده است که «مردان ،زنان ،پسران و دختران همگی ممکن است هدف امتناع از
رعایت پیمان باشند ،آن هم بر صرف این اساس که انطباقی واقعی یا فرضی با نقشهای اجتماعی
تعیین شده برای خود ندارند 31».گزارشگر ویژه در موضوع خشونت علیه زنان موارد مربوط به افراد
مِتیس 32در کشور نپال را جمعآوری کرده است که از پلیس کتک خوردهاند و مقامات رسمی اجرای
قانون از آنها تقاضای پول و رابطه جنسی داشتهاند 33.در یک پرونده در کشور السالوادور ،یک
خانم تراجنسی را در سلولی در کنار اعضای یک باند جنایتکار یافتند ،به این خانم در آنجا «بیشتر
از  100بار تجاوز شده بود .حتی گاهی این تجاوزها با همدستی زندانبانها صورت گرفته بود.34 ».
گزارشگر ویژه در موضوع شکنجه ،همچنین در گزارشهای خود بر رفتارهای نامناسب زندانیها
و زندانبانها با افراد به خاطر گرایش و هویت جنسی آنان تاکید کرده است 35.او در گزارش سال
 2001خود نوشت:
 30جمعبندی نهایی کمیته حقوق بشر در موضوع پرونده کشور ایاالت متحده امریکا ( ،)CCPR/C/USA/CO/3در پاراگراف
25؛ جمعبندی نهایی کمیته در موضوع شکنجه در کشور ایاالت متحده امریکا ( )CAT/C/USA/CO/2در پاراگرافهای  32و .37
اکوادور ( )CAT/C/CR/29/4در پاراگراف  5بخش  E؛ کمیته منع شکنجه تفسیر عمومی شماره  2در پاگراف 21؛ همچنین به
جمعبندیهای نهایی کمیته مراجعه کنید در موضوع پرونده کشورهای اکوادور ( )CAT/C/ECU/CO/3در پاراگراف 17؛ آرژانتین
( )CAT/C/CR/33/1در پاراگراف  6بخش G؛ مصر ( )CAT/C/CR/29/4در پاراگراف  5بخش G؛ کمیته منع خشونت ،تفسیر عمومی
شماره  2در پاراگراف 21؛ همچنین به جمعبندیهای نهایی مراجعه کنید کشور اکوادور ( )CAT/C/ECU/CO/3در پاراگراف 17؛
آرژانتین ( )CAT/C/CR/33/1در پاراگراف  6و کشور برزیل ( )A/56/44در پاراگراف .119
31

کمیته منع شکنجه ،نظر عمومی شماره  ،2در پاراگراف .22

 Meti 32عبارتی است در کشور نپال در توصیف افرادی با جنسیت مرد در هنگام تولد که هویت  /حالتهای جنسیت زنانه
در بزرگسالی به خود میگیرند.

 33گزارش گزارشگر ویژه در موضوع خشونت علیه زنان E/CN.4/2006/61/Add.1 :در پاراگرافهای  1و  2و همچنین
 A/HRC/4/34/Add.1در پاراگرافهای  448و .425
34

گزارش گزارشگر ویژه در موضوع خشونت علیه زنان ( )A/HRC/17/26/Add.2در پاراگرافهای  28و .29

گزارش گزارشگر ویژه در موضوع خشونت و دیگر رفتارهای خشونتآمیز ،تنبیههای غیرانسانی و خفتآورE/ :
35
 CN.4/2001/66/Add.2در پاراگراف 199؛  E/CN.4/2005/62/Add.1در پاراگرافهای  1019و 1161؛  E/CN.4/2004/56/Add.1در
پاراگراف 1327؛  E/CN.4/2003/68/Add.1در پاراگرافهای  463 ،446تا  465و 1861؛  E/CN.4/2002/76/Add.1در پاراگرافهای
 507 ،16و  1709 ،829 ،508تا 1716؛  E/CN.4/2001/66در پاراگراف 1171؛  E/CN.4/2000/9در پاراگرافهای  151 ،145و
726؛  E/CN.4/1995/34در پاراگراف .614
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به نظر میرسد که اعضای اقلیتهای جنسی بیشتر از آنچه برای بقیه بخشهای جامعه رخ
میدهد ،هدف شــکنجه و انواع دیگر بدرفتاریها قــرار میگیرند ،آنها قادر به تطبیق خود
با انتظارات اجتماعی ایجاد شــده از جنسیت خود نیستند .در واقع ،تبعیض بر اساس گرایش
یا هویت جنسی افراد ،ممکن اســت باعث شروع روندی شود که قربانی را پستتر از انسان
36
بشمارد ،امری که معمو ًال شرطی الزم برای شروع شکنجه و بدرفتاری است.
او تاکید میکند که اگر زندانیان تراجنسی را در سالنهای عمومی زندان قرار بدهند بهشکلی متمایز،
بیشتر از بقیه زندانیها در معرض سوءاستفاده فیزیکی و جنسی قرار میگیرند 37.برای مثال ،گزارشگر
ویژه در گزارش خود از زنان تراجنســی صحبت میکند که بطور عمد مورد ضرب و شتم سنگین در
ناحیه سینهها و استخوانهای گونهشان قرار گرفتهاند تا بدین ترتیب سموم بدنشان از خارج شود .او
همچنین از مواردی صحبت میکند که در آن اقلیتهای جنسی وقتی برای گزارش جرایم به پلیس
مراجعه کردهاند از سوی آنها مورد اذیت و آزار واقع شدهاند .همچنین از مواردی صحبت میکند که
نگهبانهای زندان از انجام وظایف خود سر باز زدهاند و خطر خشونت فیزیکی و جنسی علیه دگرباشان
جنســی را در زندان باال بردهاند 38.در یک پرونده مربوط به یک زوج لزبین در کشور برزیل به گفته
خود آنها در اداره پلیس مورد ضرب و شتم و سوءرفتار قرار گرفتند و آنها را مجبور به انجام سکس
دهانی کردند 39.در کشور ازبکستان ،یک مدافع حقوق بشر که متهم به همجنسگرایی شده بود ،مورد
40
ضرب و شتم پلیس قرار گرفت و تهدید به تجاوز شد.
دولتها وظیفه دارند از «تمامی انســانها ،صرفنظر از  ...گرایش جنسی و یا هویت تراجنسی آنان»
مراقبت کنند و از آنان در مقابل شکنجه و رفتارهای خشونتآمیز ،مجازاتها و برخوردهای غیرانسانی و
خفتآور محافظت کنند 41.دولتها تحت قوانین بینالمللی وظیفه دارند تا با تمام توان خود از شکنجه و
رفتار نادرست در تمام زمینههای تحت کنترل و حضانت خود جلوگیری کنند ،چنین رفتارهایی را منع و
راهی برای جبران خسارت قربانیان فراهم کنند 42.قصور یا کوتاهی در تحقیق و معرفی عامالن شکنجه

 36گزارش اولیه گزارشگر ویژه در موضوع خشونت و دیگر رفتارهای خشونتآمیز ،رفتارها یا تنبیههای غیرانسانی یا خفتآور
( )A/56/156در پاراگراف .19

37

 A/56/156در پاراگراف .23

39

 E/CN.4/2001/66/Add.2در پاراگراف .199

38
40
41
42
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 A/56/156در پاراگراف 18؛  E/CN.4/2002/76/Add.1در پاراگرافهای  16و .1711
 E/CN.4/2004/56/Add.1در پاراگرافهای  1878و .1899

کمیته منع خشونت ،تفسیر عمومی شماره  2در پاراگراف .21
کمیته منع خشونت ،تفسیر عمومی شماره  2در پاراگراف .15
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و رفتار نادرست در نظام قضایی ،خود بهتنهایی نقض قوانین بینالمللی محسوب میشود 43.برای مثال
ی خود
کمیته منع شــکنجه در جمعبندی نهایی در موضوع پرونده کشور ایاالت متحده آمریکا ،نگران 
از گزارشهای مربوط به تجاوز فیزیکی و جنسی به افراد بر پایه «گرایش جنسی متفاوت از بقیه» را
ابراز داشت .دولت بایستی تضمین دهد که «مجریان قانون بهشکلی مستقل ،کامل و بیدرنگ مورد
تحقیق قرار بگیرند و مجرمان و عامالن این امور بهطور مناســبی مجازات گردند 44.در مورد پرونده
کشور کاستاریکا ،کمیته منع شکنجه توصیه کرد برنامههای آموزشی و آگاهیدهنده برای مامورهای
پلیس ،مامورهای مرزی و کارمندان زندان اجرایی شود تا از سوءرفتار بر مردم «بر پایه گرایش یا هویت
45
جنسی افراد ،به ویژه افراد تراجنسی جلوگیری شود»
یکی از موضوعاتی که توسط کارشناسان بر آن تاکید شده است ،موضوع وادار کردن مردان مشکوک
به همجنسگرایی به آزمایش اجباری مقعد است .در بعضی کشورها ،مردان به دلیل همجنسگرایی
دستگیر میشوند و مجبور میگردند تا آزمایشهای پزشکی به منظور کسب شواهد فیزیکی از رابطه
جنسی مقعدی را انجام دهند .عالوه بر اینکه این قضیه از لحاظ علمی بیارزش و نادرست است ،انجام

43

کمیته منع خشونت ،تفسیر عمومی شماره  31در پاراگراف .18

45

جمعبندیهای نهایی کمیته منع خشونت در کشور کاستاریکا ( )CAT/C/CRI/CO/2در پاراگرافهای  11و .18

44

جمعبندیهای نهایی کمیته منع خشونت در کشور ایاالت متحده امریکا ( )CAT/C/USA/CO/2در پاراگرافهای  32و .37
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اینگونه آزمایشهای پزشکی در حکم نقض حریم جسمانی افراد است .در پروندهای که مردان مجبور
به انجام آزمایشهای مقعدی شده بودند ،کارگروه موضوع بازداشتهای خودسرانه گفت:

اینگونه آزمایشهای پزشکی که به اجبار انجام میگیرند،در نفسه مزاحمتآمیز بوده و ناقض
حق افراد بر کنترل بدنشان است؛ حقی که مطابق قوانین حقوق بشر برای همه انسانها تضمین
شده اســت  ...متعاقب ًا کارگروه این موضوع را درنظر گرفته است که  ...آزمایشهای مقعدی
اجباری ،ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت انواع دیگر رفتارهای خشونتبار ،غیرانسانی و خفتآور
را نقض میکند ،مانند پروندههای بررسی شده حاضر که چنین رفتاری به هدف تنبیه کردن،
اعتراف اجباری یا برای تبعیض بیشتر اعمال شده بود .عالوه بر این ،این آزمایشها از لحاظ
پزشکی برای تشخیص و اثبات اینکه خواه شخص رفتار جنسی همجنسخواهانه داشته یا درگیر
46
خوشگذرانی و عیاشی بر حسب عادت بوده و یا درگیر تنفروشی بوده است ،بیارزش هستند.

کمیته منع شکنجه و گزارشگر ویژه در موضوع شکنجه ،همچنین استفاده از آزمایشهای مقعدی
اجباری برای «اثبات» همجنسگرایی مورد انتقاد قرار دادهاند 47.گزارشگر ویژه در موضوع شکنجه،
این موضوع را چنین توصیف کرده است که «این چنین معاینات تهاجمی پزشکی قانونی» ،مواردی
هستند «از نظر جسمی آسیبزننده و از نظر روحی خفتآور» بر فرد و همچنین قابلیت قرار گرفتن در
48
«موضوع شکنجه یا بدرفتارها» را دارند و او به انجام این رفتارها در میان برخی کشورها معترض شد.
دومین نگرانی مربوط به خشونت جنسی است .سازوکارهای سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر ،بارها
توجهها را به سوءاستفاده جنسی بر دگرباشان جنسی جلب کرده است که اغلب توسط پلیس یا در مکان
نگهداری اجباری آنان در دوران حبس انجام گرفته است 49.خشونت جنسی وقتی که با رضایت و توافق
ماموران دولتی انجام شده و یا به تحریک آنان یا در حضور آنان صورت گرفته باشد ،میتواند شکنجه
محسوب شود 50.یکی از اهداف ممنوع برابر تعریف شکنجه «تبعیض از هر نوع آن است» .سوءاستفاده
جنسی از دگرباشان جنسی ،اغلب با تحریکهای برآمده از تبعیض صورت میگیرد .گزارشگر ویژه در
موضوع خشونت علیه زنان میگوید« :درحالی که خشونت جنسی اغلب به صورت پدیدهای جداگانه
 46نظر کارگروه بر حبسهای غیررسمی ،شماره  25در سال  2009بر پرونده کشور مصر ( )A/HRC/16/47/Add.1در
پاراگرافهای  28 ،23و .29
47
48

جمعبندی نهایی کمیته منع خشونت بر پرونده کشور مصر ( )CAT/C/CR/29/4در پاراگرافهای  5و .6

گزارش گزارشگر ویژه در موضوع شکنجه A/56/156 :در پاراگراف 24؛  A/HRC/4/33/Add.1در پاراگراف 317؛

 49سوءاستفاده جنسی از افراد دگرباشان جنسی CAT/C/USA/CO/2 :در پاراگراف 32؛ گزارش گزارشگر ویژه در
موضوع خشونت E/CN.4/2003/68/Add.2 :در پاراگراف 42؛  E/CN.4/2002/76در ضمیمه سوم؛  A/56/156در پاراگرافهای 18
و .23
50
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گزارش گزارشگر ویژه در موضوع خشونت ( )A/HRC/7/3در پاراگراف .34
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در نظر گرفته میشود» با این وجود در اغلب موارد «با انواع دیگری از تبعیض بر اساس نژاد ،قومیت،
مذهب ،هویت جنسی و وضعیت اجتماعی یا ناتوانی جسمی افراد همراه شده است» 51.او تاکید کرد
که «تبعیض گسترده و خشونت وارده به بعضی از گروههای زنان ،بهخاطر گرایش و هویت جنسی
آنها است» .او در گزارش خود موضوع را بیشتر توضیح میدهد:

بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر ،بهویژه اعالمیه رفع خشونت علیه زنان و کنوانسیون منع
شکنجه و انواع دیگر رفتارها و تنبیههای خشونتآمیز ،غیرانسانی و خفتآور ،دولتها وظیفه
دارند تا ا ِعمال شکنجه و خشونت علیه زنان را جرم و خالف قانون بشناسند .همچنین عامالن
این رفتارها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و راه را برای جبران خسارت قربانیان باز بگذراند.
متعاقب ًا دولتها بایســتی حداکثر تالش خود را برای جلوگیری از اجرای رفتارهای خشونتبار
جنسی انجام بدهند ،هر گونه رفتار خشونتآمیز جنسی را بررسی کنند و خسارت قربانیان را از
52
طریق حقوقی و قانونی ادا کنند.
نتیجهگیری
تمامی افراد در مقابل شکنجه و رفتارهای خشونتآمیز ،غیرانسانی و خفتآور محفاظت میشوند.
آزمایش اجباری مقعدی و خشونت جنسی صورت گرفته توسط عوامل دولتی میتواند شکنجه یا
خشونت ،تنبیه یا رفتار غیرانسانی و خفتآور محسوب شود .بر اساس قوانین بینالمللی ،دولتها
بایستی اعمال شکنجه و رفتار نامناسب را قدغن و اجرای آن را با مجازات روبرو کنند و بایستی برای
قربانیان این نوع از رفتارها ،جبران خسارت کنند 53.این بدان معناست که دولتها باید خشونت و
رفتار نامناسب را به عنوان شکنجه در قوانین جزایی داخلی کشور خود تعریف کنند .همچنین بایستی
اطمینان حاصل کنند که تمامی رفتارهای خشونتبار صورت گرفته توسط ماموران اجرای قانون و
سایر مامورین دولتی به صورت مستقل ،سریع و جامع بررسی و تحقیق میشوند و کسانی که مسئول
هستند ،به دادگاه تحویل داده شوند .دولتها بایستی فرآیندی را مشخص کنند که از طریق آن
قربانیان این چنین رفتارهایی بتوانند شاهد جبران خسارات ،از جمله پرداخت غرامت باشند .دولتها
موظفاند که برنامههای مناسبی برای آموزش موثر به مجریان قانون و همچنین نظارت کافی بر
بازداشتگاهها و زندانها اجرا کنند.

 51خشونت جنسی و تبعیضهای چندگانه :گزارش گزارشگر ویژه در موضوع خشونت علیه زنان (
 )Add.1در پاراگراف .17

A/HRC/14/22/

52

53

وظایف دولتی در قبال سوءاستفاده جنسی A/HRC/14/22/Add.1 :در پاراگراف .19

کمیته حقوق بشر ،تفسیر عمومی شماره 20؛ کمیته منع شکنجه ،تفسیر عمومی شماره .2
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 - 3جرمزدایی از همجنسگرایی
قوانینی که همجنسگرایی را به عنوان جرم معرفی میکنند ،باعث افزایش احتمال
نقض قوانینی دیگر میشود؛ قوانینی که مجزا و در ارتباط با هم هستند .این چنین
قوانین حق افراد برای رهایی از تبعیض را نقض میکنند که در بند  2معاهده بینالمللی
حقوق بشر ذکر شده است و پایه اصلی معاهدات بینالمللی حقوق بشر است .این
قوانین همچنین حق افراد برای داشتن حریم خصوصی را نقض میکند و آنان را در
معرض بازداشتهای خودسرانه قرار میدهد ،مواردی که در بندهای  12و  9میثاق
بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی ذکر شدهاند .عالوه بر این ،قوانینی که اعدام را
برای انجام عمل جنسی تعیین میکنند ،حق زندگی را همانطور که توسط بند  3از
اعالمیه بینالمللی و بند  6از میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی تضمین شده
است ،نقض میکنند .این قوانین حتی اگر هرگز اجرا هم نشوند ،باعث نقض وظایف
دولتی تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر میشود.
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اعالمیه بینالمللی حقوق بشر
بند  :۲همه انسانها بدون هیچگونه تمایز و تفاوت از حیث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقیده
سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی ،ثروت ،تولد یا هر موقعیت دیگر ،از تمام
حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعالمیه حاضر ذکر شده است ،بهرهمند میشوند.
بند  :۷تمامی انســانها در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت قوانین
برخوردار شوند .همه انســانها حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعالمیه حاضر باشد و بر
علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بهعمل آید ،ب ه طور تساوی از حمایت قانون بهرهمند شوند.
بند  :9هیچ کس نمیتواند خودسرانه توقیف ،حبس یا تبعید شود.
بند  :۱۲هیچ کس در زندگی خصوصــی ،امور خانوادگی ،اقامتگاه یا مکاتبــات خود ،نباید مورد
مداخلههای خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد .هر کسی حق
دارد که در مقابل اینگونه مداخالت و حمالت مورد حمایت قانون قرار گیرد.
میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی
بند  ۲ماده  :1دولتهای طرف این میثاق متعهد میشــوند که حقوق شناخته شده در این میثاق
را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشــان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد ،رنگ،
جنس ،زبان ،مذهب ،عقیده سیاســی یا عقیده دیگر ،اصل ،منشاء ملی یا اجتماعی ،ثروت ،نسب یا
سایر وضعیتهای محترم شمرده و حقوق تمامی افراد را تضمین کنند.
بند  6ماده  :2در کشــورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در
مورد مهمترین جنایات طبق قانون الزماالجرا در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقرارات این
میثاق و کنوانســیونها (بند  )6راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستهجمعی منافات داشته
باشد .اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
بند  9ماده  :1هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد .هیچکسی را نمیتوان خودسرانه (بدون
مجوز) دستگیر یا بازداشــت (زندانی) کرد .از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و
طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.
بند  17ماده  :1هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله
خودسرانه (بدون مجوز) یا خالف قانون قرار گیرد .همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض
غیرقانونی واقع شود.
بند  :26کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت
برابر قانون را دارند .از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشــخاص حمایت
موثر و مساوی علیه هر نوع تبعیض به ویژه از حیث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقاید سیاسی و
عقاید دیگر ،اصل و منشاء ملی یا اجتماعی ،ثروت ،نسب ،یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
آزاد و برابر زاده شدهایم
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مواضع اتخاذ شده از سوی سازوکارهای سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر
حداقل  ۷۶کشور جهان قوانینی تحت اجرا دارند که رابطه جنسی رضایتمندانه بین بزرگساالن
همجنس را جرم معرفی میکنند 54.این قوانین اساس ًا یا یک نوع مشخص از فعالیت جنسی یا هر
گونه صمیمیت و رابطه جنسی بین افراد همجنس را ممنوع اعالم میکنند.
در بعضی پروندههای قضایی زبانی که استفاده میشود به مفاهیم مبهم و حداقل  ۷۶کشور جهان
تعریفنشدهای ارجاع میدهد ،مانند «جرم علیه قوانین طبیعت یا اخالقیات قوانینی تحت اجرا دارند که
55
یا فساد اخالقی» .استفاده از این قوانین به طور مشترک ،اشخاص را به رابطه جنسی رضایتمندانه
خاطر گرایش یا هویت جنسیشان ،حتی اگر این گرایش و هویت جنسی ،بین بزرگساالن همجنس را
56
حدس و گمان دیگران باشد نه واقعیت ،تحت آزار و تعقیب قرار میدهد.
جرم معرفی میکنند.

جرم شناختن رابطه جنسی رضایتمندانه که در خلوت خصوصی و بین
بزرگساالن همجنس انجام گرفته ،ناقض تعهدات دولت تحت قوانین
بینالمللی است که شامل التزام برای حفاظت از حریم خصوصی افراد و تضمین عدم تبعیض است.
از زمانیکه کمیته حقوق بشر حکم خود را در پرونده تون ِن علیه دولت استرالیا ()Toonen v Australia
اعالم کرد این قضیه موضع همیشگی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از سال  ۱۹۹۴تا کنون
بوده است.
تونن قوانین موجود در ایالت تاسمانی استرالیا که انجام رابطه جنسی رضایتمندانه بین افراد همجن 
س
را جرم میشناخت ،زیر سوال برده و این قوانین را به دادگاه بینالمللی میبرد .کمیته در حکم خود
در این پرونده «اعالم کرد که رابطه جنسی رضایتمندانه افراد بالغ در حریم خصوصی آنان یعنی در
مفهوم حریم شخصی قرار میگیرد» و این حریم بر اساس بند  ۱۷میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و
مدنی تعریف شده و یک امر مسلم است .این قضیه مهم نبود که آقای تونن ،کسی که این اعتراض
را به دادگاه آورد ،هرگز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته بود ،بلکه صرف وجود قانون جرم «بطور
مکرر و مستقیم باعث دخالت در زندگی شخصی و حریم خصوصی این شخص میشد» 57.طبق بند
 ۱۷از میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی ،افراد در مقابل «دخالت غیرقانونی یا خودسرانه» در
« 54همجنسگراهراسی دولتی :تحقیقی بینالمللی از قوانین مربوط به جرمانگاری روابط جنسی رضایتمندانه بین دو
همجنس بالغ» انجمن همجنسگرایان ،دوجنسگرایان ،تراجنسیها و دوجنسهها ( ،)ILGAبروکسل ،بلژیک ،ماه مه  ،2011ص9.
55

نگاه کنید به A/HRC/10/21/Add.3 :پاراگراف 58-56

 56این قوانین ممکن است همچنین در تالش برای «پاکسازی اجتماعی» استفاده شوند .برای مثال نگاه کنید به:
 CN.4/1995/111پاراگراف  49و  E/CN.4/2005/7پاراگراف .71

E/

 57پرونده تونن علیه استرالیا ،ارتباطات کمیته حقوق بشر  ،شماره  1992/488و  CCPR/C/50/D/488/1992 ، 4آوریل ،1994
پاراگراف .8.2
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حریم خصوصیشان محافظت میشوند« .دخالت خودسرانه» میتواند در پوشش قانونی ارائه شود که
«تحت شرایط مقرر ،اهداف و برنامههای میثاق بینالمللی» نباشد و «تحت شرایط خاص و معقول
آن» تنظیم نشده باشد 58.در پرونده تون ِن در مقابل استرالیا ،کمیته «شرط معقول بودن نقض حریم
خصوصی را بدین گونه تفسیر نمود که به موجب آن میزان دخالت در حریم خصوصی افراد باید
نخست متناسب با هدفی که دنبال میشود بوده و دوم با توجه به شرایط پرونده مورد نظر ،چارهای
جز نقض حریم خصوصی افراد نبوده باشد .کمیته نتیجه میگیرد که قوانین ضد همجنسگرایی در
تاسمانی نه نسبی و نه ضروری بوده است» 59.این قوانین نه به منظور حفظ سالمت عمومی وضع
شده بودند و نه برای حفظ اخالقیات عموم ضروری بودند .همانطور که شواهد موجود نشانمیداد
قوانینی که همجنسگرایی را جرم میشناختند ،در بقیه مناطق کشور استرالیا لغو شده بودند و در
60
تاسمانی هم دیگر اجرا نشدند.
از زمانی که حکم پرونده تونن اعالم شده است ،نهادهای نظارت بر حسن اجرای معاهدات حقوق بشر
بارها دولتها را به اصالح قوانینی تشویق کردهاند که همجنسگرایی یا رابطه جنسی بین افراد از
61
یک جنس را جرم میشناسند .همچنین از لغو قانونی و قضایی این چنین قوانین استقبال کردهاند.
برای مثال کمیته در مورد کشور شیلی بیان کرد که:

ادامه اجرای قوانینی که رابطه همجنسگرایی رضایتمندانه بین دو شخص بالغ را جرم میشناسد،
باعث تقویت رفتار تبعیضآمیز بین افراد بر اســاس گرایش جنسی شود .چنین رفتاری شامل

 58کمیته حقوق بشر ،تفسیر عمومی شماره ( 16حق احترام به حریم خصوصی ،امور مربوط به خانواده ،خانه و مکاتبات و
حفاظت از شرافت و آبروی افراد)
59

60

پرونده تونن علیه استرالیا ،پاراگراف .8.3
پانویس قبلی ،پاراگراف  .8.5و .8.6

 61جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در توگو ( )CCPR/C/TGO/CO/4پاراگراف  ،14ازبکستان ()CCPR/C/UZB/CO/3
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 )Add.111پاراگراف  ،16لسوتو ( )CCPR/C/79/Add.106پاراگراف  ،13اکوادور ( )CCPR/C/79/Add.92پاراگراف  ،8قبرس (CCPR/C/79
 )Add.88پاراگراف  ،11ایاالت متحده آمریکا ( )A/50/40پاراگراف  .287جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی در قرقیزستان ( )E/C.12/Add.49پاراگراف  17و  ،30قبرس ( )E/C.12/1/Add.28پاراگراف  .7جمعبندیهای نهایی
کمیته منع تبعیض علیه زنان در اوگاندا ( )CEDAW/C/UGA/CO/7پاراگراف  43و  ،44قرقیزستان ()A/54/38پاراگراف  128و .128
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نقض حق حفظ حریم شخصی تحت بند  ۱۷از میثاق بینالمللی است .بنابراین قانون مجازات
62
لواط در بین افراد بالغ بایستی اصالح شود.

چند سال بعد کمیته با رضایت خاطر متوجه شد قوانینی که در شیلی رابطه جنسی رضایتمندانه بین
63
افراد بالغ همجنس را جرم میشناختند ،لغو شدهاند.
کمیته به طور مشابه در مورد کشور کامرون گفت:

کمیته نگرانی عمیق خود از جرم شماردن رابطه جنسی رضایتمندانه بین افراد همجنس را اعالم
میکند .همانطور که کمیته و سایر سازوکارهای بینالمللی در حمایت از حقوق بشر ذکر کردهاند،
این جرایم ناقض حق حریم شخصی و حق رهایی از تبعیض است که در میثاق بینالمللی درج
شده است  ...دولت بایستی اقدامات سریع و فوری برای جرمزدایی
جرم شناختن رابطه جنسی
از روابط جنسی رضایتمندانه بین افراد بالغ را انجام دهد ،تا جایی
رضایتمندانه که در خلوت
که قوانینی داخل کشور با میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی
خصوصی و بین بزرگساالن
64
مطابقت و هماهنگی داشته باشند.
همجنس انجام گرفته ناقض
کمیته در مورد ایاالت متحده آمریکا نگرانی خود را از «تجاوز جدی به تعهدات دولت تحت قوانین
حریم خصوصی افراد» در ایالتهایی که مجازات کیفری برای رابطه جنسی
بینالمللی است .چنین
رضایتمندانه بین افراد همجنس دارند اعالم میکند .کمیته نتایج اجرای
قوانینی شامل التزام برای
چنین قوانین را نسبت به «برخورداری از تمام انواع حقوق بشر بدون تبعیض»
حفاظت از حریم خصوصی
متذکر میشود 65.بعدها کمیته از حکم دیوان عالی کشور آمریکا که اعالم
افراد و تضمین رهایی از
کرد این چنین قوانین در مورد پرونده الرنس علیه تگزاس بر خالف قانون
تبعیض است .
66
اساسی هستند ،استقبال کرد.
قانون بحثبرانگیز
همانطور که کمیته در پرونده تونن نتیجه گرفت ،حتی اگر ِ
اجرا نشود ،باز هم حق داشتن حریم شخصی و حق عدم تبعیض برای شخص را نقض میکند .کمیته
در جمعبندی نهایی خود در مورد کشور اتیوپی ذکر کرد« :صرف گفتن اینکه این تبصرههای مورد
67
سوال در عمل اجرا نمیشود ،چیزی از نگرانیهای کمیته در این زمینه کم نمیکند».
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آزاد و برابر زاده شدهایم

در بعضی کشورها که از رابطه جنسی رضایتمندانه افراد بالغ جرمزدایی شده است ،برای روابط
همجنسگرایی و دگرجنسگرایی ،سن رضایت برای داشتن رابطه جنسی افراد (زن و مرد) متفاوت
است .در این کشورها افراد جوانی که رابطه جنسی با همجنس خود انجام دهند ،ممکن است تحت
مجازاتهای کیفری واقع شوند ،در حالیکه افرادی که با غیرهمجنس در همان سن خود رابطه جنسی
داشته باشند ،مشمول این مجازات نمیشوند .همانطوری که نهادهای معاهده اشاره کردهاند ،تفاوت
سن رضایت جنسی بین همجنسگرایان و دگرجنسگرایان ،عامل تبعیض بر اساس گرایش جنسی
68
آنان است.
گزارشگر ویژه و کارگروههای شورای حقوق بشر سازمان ملل که مجموع ًا تحت عنوان راهکارهای
ویژه سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر شناخته میشوند ،بطور مکرر از جرم شناختن روابط جنسی
همجنسخواهانه ابراز نگرانی کردهاند .آنها خواستار توجه به رویههایی هستند که با جرمشمردن
همجنسگرایی ،به تعصب مشروعیت میبخشند و مردم را در معرض جرایم برخاسته از نفرت،
سوءاستفاده پلیس ،شکنجه و خشونت خانوادگی قرار میدهند 69.به طور مثال گزارشگر ویژ ه در
موضوع اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه خاطرنشان کرد که «جرمانگاری مسایل مربوط
به گرایش و هویت جنسی» باعث افزایش بدنامسازی اجتماعی میشود .همچنین «مردم را در برابر
خشونت و سوءاستفادههای حقوق بشری بیشتر از قبل آسیبپذیر میکند .چنین خشونتهایی شامل بر
تهدید به مرگ و نقض حق زندگی میشود که معمو ًال در دادگاه صالحی بررسی نمیشوند» 70.وقتی
دولت بروندی پیشنویس قانون جرم شناختن رابطه جنسی بین افراد همجنس را بررسی میکرد۴ ،
تن از مسئوالن راهکارهای ویژه سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر در یک نامه مشترک به سنا
گوشزد کردند :پیشنویس این قانون برخالف قوانین بینالمللی حقوق بشر است و تاثیری معکوس و
منفی روی تالش ملی برای مبارزه با ویروس اچآیوی خواهد گذاشت .همچنین این قوانین ،مدافعان
حقوق بشر دگرباشان جنسی را به عنوان اهداف بالقوه برای حمله و ارعاب هم توسط ماموران دولتی
71
و هم مردم در شرایط آسیبپذیر خواهد کرد.

 68سنهای متفاوت در رضایت جنسی :جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق کودک در شیلی )CRC/C/CHL/CO/3( ،پاراگراف
« ،29جزیره مردان» ،بریتانیا ( )CRC/C/15/Add.134پاراگراف  ،22اتریش ( )CCPR/C/79/Add.103پاراگراف .13

 69برای مثال نگاه کنید به :گزارش نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر ()E/CN.4/1999/68
پاراگراف  ،154گزارش گزارشگر ویژه در موضوع خشونت علیه زنان ( )E/CN.4/2002/16/Add.1پاراگراف  .15همچنین نگاه
کنید به گزارشهای گزارشگر ویژه در موضوع شکنجه )C/CN.4/2002/76( :و ( )A/56/156در پاراگرافهای .25-18
70
71

گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه ( )A/57/138پاراگراف .37
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در  ۵کشور از این  ۷۶کشور جهان و حداقل در بعضی مناطق  ۲کشور دیگر ،حکم اعدام برای جرایم
مربوط به همجنسگرایی صادر و این حکم اجرا هم میشود 72.عالوه بر این حقیقت که جرم شناختن
رابطه جنسی بین دو همجنس ،ناقض حق حریم شخصی و حق رهایی از تبعیض است ،وضع حکم
اعدام باعث خشونتهای دیگری خواهد بود که تحت بند  ۶معاهده بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی و
بند  ۳معاهده بینالمللی حقوق بشر تعریف شده است .بند  ۶میگوید در کشورهایی که دارای مجازات
اعدام هستند« ،این حکم فقط برای جرمهای خیلی جدی اعمال شوند» و جرائم جنسی شامل انجام
عمل جنسی بین دو همجنس تحت عنوان «جدیترین جرمها» قرار نمیگیرند .قطعنامههای پیدرپی
از کمیسیون پیشین حقوق بشر از دولتها خواسته بود که مطمئن شوند «حکم اعدام برای اعمال
73
غیرخشونتآمیز ،مانند رابطه جنسی رضایتمندانه بین افراد بالغ وضع نخواهد شد».
فعالیت نهادهای نظارت بر حسن اجرای معاهدات حقوق بشر و راهکارهای ویژه سازمان ملل در حمایت
از حقوق بشر به این اصول تاکید میکنند 74.کمیته در رابطه با کشور سودان بیان میکند:

وضع حکم اعدام توسط دولت برای جرمهایی که نمیتوان به عنوان جدیترین جرائم دستهبندی
کرد ،ممنوع است .شامل بر اختالس توسط ماموران دولت ،دزدی همراه با خشونت و قاچاق
مواد مخدر به همراه کارهایی که نبایســتی از ابتدا به عنوان جرم شناخته شوند ،مانند عمل
75
همجنسگرایی و رفتار جنسی نامشروع ،که با بند  ۶میثاق بینالمللی ناسازگار هستند.

گزارشگر ویژه توجهها را به اجرای حکم اعدام جلب کردهاند و از آن به عنوان نقض قوانین حقوق
بشر بینالمللی یاد میکنند .گزارشگر ویژه در موضوع اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه
در گزارش مربوط به سال  2000خود ،موضوع را به صورت زیر توصیف کرد:

باعث نگرانی عظیمی اســت که در برخی از کشــورها مجازات همجنسگرایی اعدام است.
بایســتی یادآوری شــود که بنا به بند  ۶از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،مجازات

 72این پنج کشور ،جمهوری اسالمی ایران ،موریتانی ،عربستان سعودی ،سودان و یمن هستند .نگاه کنید به:
«همجنسگراهراسی دولتی :تحقیقی بینالمللی از قوانین مربوط به جرمانگاری روابط جنسی رضایتمندانه بین دو همجنس
بالغ» انجمن همجنسگرایان ،دوجنسگرایان ،تراجنسیها و دوجنسهها ( ،)ILGAبروکسل ،بلژیک ماه مه ،2011پاراگراف 10
 73کمیسیون در مورد قطعنامههای حقوق بشر (در سوال از مجازات اعدام) E/CN.4/RES/2005/59 :پاراگراف ،5
 RES/2004/67پاراگراف  E/CN.4/RES/2003/67 ،4پاراگراف  E/CN.4/RES/2002/77 ،4پاراگراف 4

E/CN.4/

 74جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در سودان )CCPR/C/79/Add.85( ،پاراگراف  ،8گزارش گزارشگر ویژه در موضوع
اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه ( )A/HRC/14/24/Add.1پاراگراف  )E/CN.4/2006/53/Add.2( ،451-450پاراگراف ،2
( )E/CN.4/2006/53/Add.4پاراگراف  26،35،37و  )E/CN.4/2002/74( ،104پاراگراف .65
75
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مرگ بایستی فقط برای جرمهای بســیار جدی وضع شود؛ قیدی که به طور واضح موضوع
76
گرایش جنسی را مستثنی کرده است.

گزارشگر ویژه در موضوع اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه با توجه به استفاده از قوانین
شریعت در قسمتهایی از کشور نیجریه ،بیان کرد« :اجرای حکم مرگ به اسم لواط برای رابطه جنسی
در خلوت و به صورت خصوصی کام ً
ال با وظایف و التزامات بینالمللی نیجریه ناسازگار است» 77.وقتی
دولت نیجریه پاسخ داد که اعدامها در عمل متوقف شدهاند ،گزارشگر ویژه تاکید کرد که فقط «احتمال
اینکه ممکن است چنین حکمی صادر شود ،متهم را برای سالها میترساند و او را تهدید میکند و
این نوع وحشیگری ،رفتار یا تنبیهی غیرانسانی و خفتآور است .صرف وجود مجازات اعدام ،آزار و
78
اذیت صورت گرفته توسط گروههای خودسر را توجیه میکند و راه سوءاستفاده را باز میگذارد».
گزارشگر ویژه در موضوع حقوق همگان برای برخورداری از باالترین استاندارهای قابل حصول در
زمینه سالمت بدن و روان در گزارش مربوط به سال  ۲۰۱۰خود برای شورای حقوق بشر ذکر کرد:

يگزارشگر ویژه باور دارد که وضع حکم اعدام برای انجام رابطه جنسی رضایتمندانه ،نه تنها
کاری خالف وجدان است که بیشتر نشاندهنده محرومیت خودسرانه از زندگی ،ایجاد تجاوز به
79
حق زندگی است که تحت بند  6از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تعریف شده است.
نگرانی دیگری که در نتیجه جرم شناختن رابطه جنسی بین دو همجنس به وجود میآید ،دستگیری
و بازداشت به خاطر گرایش جنسی است .میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهده بینالمللی
حقوق بشر حق رهایی از توقیف و حبس خودسرانه را تضمین میکنند .کارگرو ِه بازداشت خودسرانه
ی او ،تحت قوانین بینالمللی
بطور مکرر گوشزد کرد ه است که بازداشت شخص بر اساس گرایش جنس 
ممنوع است.
در سال  ۲۰۰۲کارگروه ،یک پرونده را بررسی کرد که در آن  ۵۵نفر در یک دیسکو بر روی قایق
در رودخانه نیل دستگیر شده بودند .بازداشتشدگان متهم به «هرزگی (فساد اخالقی)» و «نفاق
اجتماعی» بودند .کارگروه نتیجه گرفت که دستگیری بر این اساس ،تبعیضآمیز بوده و ناقض بندهای
 ۲و  ۲۶از میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی است و در نتیجه ،بازداشت صورت گرفته در آن
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پرونده خودسرانه بوده است 80.در سال  ۲۰۰۶کارگروه نگرانی خود را از دستگیری  ۱۱مرد در کامرون
اعالم کرد .این افراد تحت بند  ۳۴۷از قانون مجازات که روابط جنسی بین دو همجنس را به عنوان
جرم میشناخت بازداشت شده بودند .بعدها معلوم شد که این بازداشتها ،خودسرانه و ناقض حقوق
بینالمللی بوده است .کارگروه ذکر کرد:
وجود قوانینی که رفتار جنسی رضایتمندانه بین افراد همجنس بالغ در حریم خصوصی آنان را
جرم میشناسد و ا ِعمال مجازاتهای کیفری علیه افراد متهم شده به این رفتارها ناقض حق
داشتن حریم شخصی و ناقض حق رهایی از تبعیض است که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاســی تعریف شده است .در نتیجه کارگروه مطرح میکند که قوانین تصویب شده کشور
کامرون در جرم شناختن همجنسگرایی با بندهای  ۱۷و  ۲۶از میثاق بینالمللی حقوق مدنی
81
و سیاسی ناسازگار است.
کارگروه چنین نتایج مشابهای را در پروندههای اخیر خود بیان کرده است 82.برای مثال کارگروه در
مورد دستگیری و تنبیه  ۴مرد برای فساد اخالقی در آگوزا مصر ،بیان کرد« :فحاشی و شکنجه افراد
به علت جنسیت آنها اصول قوانین بینالمللی حقوق بشر را نقض میکند 83».مشابه همین مورد
در پرونده جمهوری اسالمی ایران ،کمیته حقوق بشر از دولت خواست« :اطمینان دهد هر کس که
تنها به علت رابطه جنسی رضایتمندانه یا فقط به علت گرایش جنسی دستگیر شده ،سریع ًا و بدون
84
قید و شرط آزاد شود».
نتیجهگیری

جرم شمردن روابط جنسی رضایتمندانه بین افراد بالغ ،تضمینهای حقوق بشری بینالمللی را
درباره حریم خصوصی و عدم تبعیض ،نقض میکند .استفاده از مجازات اعدام برای روابط جنسی
رضایتمندانه ،در تناقض با حق زندگی است .همچنین دستگیری یا بازداشت افراد به خاطر گرایش
جنسی یا داشتن روابط جنسی رضایتمندانه با توجه به تضمین علیه بازداشت خودسرانه ،ممنوع است.
حتی اگر این قوانین هرگز اجرا هم نشوند ،تعهدات دولت را تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر نقض
80
81

کارگروه بازداشتهای خودسرانه ،نظریه شماره ( )2002/7در مصر (.)E/CN.4/2003/8/Add.1

کارگروه بازداشتهای خودسرانه ،نظریه شماره ( )2006/22در کامرون ( )A/HRC/4/40/Add.1پاراگراف .19

 82کارگروه بازداشتهای خودسرانه ،نظریه شماره ( )2008/42در مصر ( )A/HRC/13/30/Add.1و شماره ( )2009/25در مصر
( .)A/HRC/16/47/Add.1همچنین نگاه کنید به گزارش کارگروه بازداشتهای خودسرانه ( )A/HRC/16/47در ضمیمه پاراگراف .)e( 8
(دستهبندی محرومیتهای از آزادی بر اساس تبعیض در زمینههای هویت جنسی ،در نقض قوانین بینالمللی ،به طور خودسرانه)
83
84
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بزرگسال را جرم میشناسند لغو کنند.
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 - 4منع تبعیض بر اساس گرایش و هویت جنسی
ض بر اساس هویت و گرایش جنسی) حق هر کسی است.
رهایی از تبعیض (مانند تبعی 
این حق بند  ۲از اعالمیه بینالمللی حقوق بشر و همینطور مقررات عدم تبعیض بر
اساس پایهایترین اصول معاهدات حقوق بشر بینالمللی حمایت شده است .بعالوه
بند  ۲۶از اعالمیه بینالمللی میگوید که همه در برابر قانون برابر هستند و همه بدون
هیچ تبعیضی مورد حمایت قانون قرار میگیرند.

سوگند میخورم که با خشونت جنسی مبارزه کنم؛ همین حاال دست از تبعیض بکشید؛ از حقوق زنان و مردان
همجنسگرا حمایت کنید
40
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اعالمیه بینالمللی حقوق بشر
بند  :2هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز بــه ویژه از حیث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب،
عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ،وضع اجتماعی ،ثروت ،تولد یا هر موقعیت دیگر،
از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعالمیه حاضر ذکر شده است ،بهرهمند گردد.
بند  :7همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت
قانون برخوردار شــوند .همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعالمیه حاضر باشد و علیه
هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید ،به طور مساوی از حمایت قانون بهرهمند شوند.

میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
ن میثا 
ق
ق شناخت ه شد ه در ای 
ق متعهد میشــوند ك ه حقو 
ن میثا 
ف ای 
ی طر 
بند 2ماده  :1دولتها 
ل نژاد ،رنگ،
ی از قبی 
ن هیچگون ه تمایز 
را دربار ه كلی ه افراد مقی م در قلمرو تاب ع حاكمیتشــان ،بدو 
ب یا
ی یا اجتماعی ،ثروت ،نس 
ل و منشأ مل 
ی یا عقید ه دیگر ،اص 
جنس ،زبان ،مذهب ،عقید ه سیاســ 
ن بكنند.
سایر وضعیتها محتر م بشمرن د و اجرای این حقوق را تضمی 

ق حمای 
ت
ض استحقا 
ن هیچگون ه تبعی 
ی هستند و بدو 
ن مساو 
ل قانو 
ص در مقاب 
بند  :26كلیه اشخا 
ص حمایت
ی كلی ه اشخا 
ی را من ع و برا 
ن باید هر گون ه تبعیض 
ظ قانو 
ن لحا 
ن را دارند .از ای 
براب ر قانو 
ث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقید ه سیاسی
ض خصوص ًا از حی 
ی علی ه هر نو ع تبعی 
مؤثر و مساو 
ن بكند.
ب یا سایر وضعیتها تضمی 
ی یا اجتماعی ،ثروت ،نس 
ل و منشأ مل 
یا عقید ه دیگر ،اص 

میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
ق را بدو 
ن
ن میثا 
ق مذكور در ای 
ل حقو 
ق متعهد میشوند ك ه ا ِعما 
ن میثا 
ف ای 
ی طر 
بند  :2كشورها 
لو
ی یا عقید ه دیگر ،اص 
ث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقید ه سیاســ 
ض از حی 
چگونه تبعی 
هی 
ن نمایند.
ب یا سایر وضعیتها تضمی 
ی یا اجتماعی ،ثروت ،نس 
منشأ مل 

کنوانسیون حقوق کودک
ی تما م
ن در نظر گرفت ه شده ،برا 
ن كنوانسیو 
ی را ك ه در ای 
ف كنوانسیون ،حقوق 
ی طر 
بند  :2كشورها 
ت نژاد ،رنگ،
ی از جه 
ن هیچگون ه تبعیض 
ی میكنند ،بدو 
ی آنها زندگــ 
ی ك ه در حوز ه قضائ 
كودكان 
جنسیت ،زبان ،مذهب ،عقاید سیاسی ،ملیت ،جایگا ه قومیو اجتماعی ،ثروت ،عد م توانایی ،تولد و یا
ن خواهند نمود.
ی محتر م بشمرن د و اجرای این حقوق را تضمی 
ن و یا قی م قانون 
ی والدی 
سایر احوا ل شخص 
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مواضع اتخاذ شده از سوی سازوکارهای سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر

دگرباشان جنسی در بسیاری از جوانب زندگی روزانه خود با تبعیض دستوپنجه نرم میکنند .آنها از
تبعیضهای رسمی بصورت قوانین و مقررات دولتی که همجنسگرایی را به عنوان جرم میشناسد
رنج میبرند .چنین تبعیضهایی مانع از اشتغال آنها در یک سری مشاغل خاص میشود یا آنها را
از دسترسی به یک سری مزایای خاص محروم میکند .عالوه بر این ،تبعیضهای غیررسمی بصورت
بدنامسازی اجتماعی شامل بر تبعیض در محل کار ،خانه ،مدرسه و بیمارستان و امکانات درمانی به
این افراد ا ِعمال میشود .با این همه ،قوانین سازمان ملل در زمینه حقوق بشر تبعیض بر اساس هویت
و گرایش جنسی را اکیداً ممنوع میداند .گرایش و هویت جنسی دقیق ًا مانند نژاد ،جنسیت ،رنگ و یا
مذهب ،دلیلی برای ایجاد فرق بین افراد به شمار نمیرود.

قوانین بینالمللی تبعیض را این گونه تعریف میکنند :هر گونه تمایز ،محرومیت ،محدودیت یا برتری
ویژه (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) که بهرهمندی افراد را در حقوقی که تحت قوانین بینالمللی
تضمین شده است ،خدشهدار کند ،تبعیض به شمار میرود 85.واکنشهای متمایز قانونی هم که (طبق
اصول منع شده) زمینههای تبعیض را دامن میزنند نیز خود به منزله رفتار تبعیضآمیز تلقی میشوند؛
ِ
مگر اینکه دولت بتواند نشان دهد که توجیه و دلیلی برای این برخورد متفاوت وجود دارد که در عین
حال منطقی و بیطرفانه هم باشد.
معاهده بینالمللی حقوق بشر ،میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بینالمللی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،همگی در قوانین خود فهرستهایی را مشخص کردهاند که باعث
ایجاد تبعیض میشوند و تمامی این موارد را ممنوع اعالم کردهاند .این فهرستها به صراحت از
«گرایش جنسی» یا «هویت جنسی» اسم نمیبرند ،ولی تمامی آنها دارای عبارت «دیگر وضعیتها»
هستند که چنین مواردی را در خود جای میدهند .استفاده از عبارت «دیگر وضعیتها» نشان
دهنده این است که این فهرستها ،با هدف اینکه بیانتها و توصیفگر باشند برنامهریزی شدهاند.
به عبارت دیگر زمینههای احتمالی تبعیض به موارد قید شده محدود نشده است .طبق نظر کمیته
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی:

ماهیت تبعیض با توجه به موقعیت ،متفاوت اســت و در طول زمــان تکامل و تغییر مییابد.
در نتیجه ما به یک تعریف انعطافپذیر در اســتفاده از عبارت «دیگر وضعیتها» نیاز داریم
تا بتوانیم شکلهای گوناگونی از تبعیض را درون فهرستی بدانیم که در بند  ،۲پاراگراف  ۲از
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاســی اضافه شده است؛ شکلهایی از تبعیض که در آینده
 85کمیته حقوق بشر ،تفسیر عمومی شماره  ،18پاراگراف  7و کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تفسیر عمومی
شماره  ،20پاراگراف  .7نگاه کنید به کنوانسیون بینالمللی منع همه انواع تبعیض نژادی ،بند  ،1کنوانسیون بینالمللی منع همه
انواع تبعیض از زنان بند  1و کنوانسیون حقوق افراد معلول ،بند .2
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به وجود میآیند در حالی که معقول نیستند و قابل توجیه نخواهند بود و به خاطر طبیعت خود
تبعیضهای دیگری را نیز به وجود خواهنــد آورد .مواردی که در عبارت «دیگر وضعیتها»
گنجانده میشوند ،مواردی هستند که توسط گروههای اجتماعی آسیبپذیر تجربه شدهاند ،آنها
را رنج دادهاند و به حاشیه راندهاند و در نتیجه حضور این موارد در فهرست موارد تبعیضآمیز،
86
قابل توجیه خواهد بود.
گرایش و هویت جنسی
دقیق ًا مانند نژاد ،جنسیت،
رنگ و یا مذهب ،دلیلی
برای ایجاد فرق بین افراد
به شمار نمیرود.

نهادهای سازمان ملل در نظارت بر حسن اجرای معاهدات حقوق بشر،
بر اساس حقوق قانونگذاری خود ،با توسل به جمعبندیهای نهایی و
تفسیرهای عمومی بارها گفتهاند که تبعیض بر اساس گرایش و هویت جنسی
طبق قوانین بینالمللی ممنوع است .بعالوه راهکارهای ویژه سازمان ملل
در حمایت از حقوق بشر از مدتها پیش از این ،تبعیض بر اساس گرایش
و هویت جنسی را در گزارشهای خود اعالم کرد ه بود.

در حکم پرونده تونن ،کمیته حقوق بشر اعالم کرد که «ارجاع معنایی به
"جنسیت" در بند  ،۲پاراگراف  ۱و بند  ۲۶میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاسی بایستی به عنوان گرایش جنسی در نظر گرفته شود» 87.بر اساس حکم پرونده یانگ در
مقابل استرالیا ،فیصله داده شده در سال  ۲۰۰۳و پرونده ایکس در برابر کلمبیا ،فیصله داده شده در
سال  ،۲۰۰۷کمیته نتیجه گرفت که تفاوت در پرداخت حقوق بازنشستگی بین زوجهای همجنسگرا
88
و دگرجنسگرا ،نقض حق رهایی از تبعیض بر اساس «جنسیت و گرایش جنسی» محسوب میشود.

کمیته حقوقبشر بعد از جریان پروند ه تونن ،در جمعبندیهای نهایی متعدد خود ،به دولتهای عضو
معاهده اخطار داده است که «حقوق مساوی را برای تمام افراد صرفنظر از گرایش جنسی آنها
تضمین کنند ،همانطور که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است» 89.دولتها
«التزام قانونی دارند تا  ...ضامن این باشند که تمامی افراد ،برابر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی ...بدون تبعیض بر اساس گرایش جنسی ،از تمامی حقوقشان بهرهمند گردند» 90.کمیته بارها
درخواست تصویب و اجرای قانونی را کرده است که گرایش جنسی را تحت زمینههای ممنوعیت از
86
87

کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تفسیر عمومی شماره  ،20پاراگراف .27
( )CCPR/C/50/d/499/1992پاراگراف 8.7

 88پرونده یانگ علیه دولت استرالیا ،مکاتبات کمیته حقوق بشر شماره ( )CCPR/C/78/D/941/2000( ،)2000/941پاراگراف
 ،10.4پرونده ایکس علیه کشور کلمبیا ،مکاتبات کمیته حقوق بشر ( )CCPR/C/89/D/1361/2005( ،)2005/1361پاراگراف 9

تضمین حقوق برابر برای همه صرف نظر از گرایش جنسی :جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در شیلی (CCPR/C/
89
 )CHL/CO/5پاراگراف  ،16همچنین نگاه کنید به جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در سان مارینو ()CCPR/C/SMR/CO/2
پاراگراف  7و اتریش ( )CCPR/C/AUT/CO/4پاراگراف .8

90

( )CCPR/C/USA/CO/3پاراگراف .25
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تبعیض قرار میدهد 91.کمیته همچنین از عملکرد دولتها زمانی که تغییر در جنسیت را با صدور
اسناد هویتی جدید رسمیت نمیبخشند ،اظهار نگرانی کرده است و وضع قوانین جدید را برای به
92
رسمیت شناختین تغییر جنسیت قانونی افراد ،خواستار شده است.
کمیتهی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تصریح کرده است که در میثاق بینالمللی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،عدم تبعیض شامل گرایش جنسی هم میشود .عالوه بر تضمین بر
عدم تبعیض در تفسیرهای عمومی مواردی چون حق دسترسی به کار ،حق دسترسی به آب آشامیدنی،
حق تامین اجتماعی ،حق همگان برای برخورداری از باالترین استاندارهای قابل حصول در زمینه
سالمت بدن و روان منعکس شده است 93.در سال  2009کمیته توضیح داد که تضمین بر عدم
تبعیض ،شامل هویت جنسی میشود؛ با بیان اینکه «افرادی که تراجنسی یا دوجنسه هستند اغلب با
94
نقض حقوق بشر مانند آزار و اذیت در مدرسه یا محیط کار مواجه هستند».

 91استقبال از قوانین عدم تبعیض :جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در یونان( )CCPR/CO /83/GRCپاراگراف
 ،5فنالند ( )CCPR/CO/82/FINپاراگراف  ،3اسلواکی( )CCPR/CO/78/SVKپاراگراف  ،4سوئد ( )CCPR/C/SWE/CO/6پاراگراف ،3
دانمارک ( )CCPR/C/DNK/CO/5پاراگراف  ،4فرانسه ( .)CCPR/C/FRA/CO/4جمعبندیهای نهایی کمیته منع تبعیض علیه زنان
در منته نگرو ( )CEDAW/C/MNE/CO/1پاراگراف .)b(4

 92جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در ایرلند ( )CCPR/C/IRL/CO/3پاراگراف  ،8پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و
ایرلند شمالی ( ،)CCPR/C/GBR/CO/6پاراگراف .5

 93گرایش جنسی :کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تفسیر عمومی شماره ( 20عدم تبعیض در حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) پاراگراف  ،32شماره ( 19حق امنیت اجتماعی) پاراگراف  ،29شماره (18حق کار) پاراگراف 12
( ،)bشماره ( 15حق دسترسی به آب) پاراگراف  ،13شماره (14حقوق همگان برای برخورداری از باالترین استاندارهای قابل
حصول در زمینه سالمت بدن و روان) پاراگراف .18
 94هویت جنسی :کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تفاسیر عمومی شماره ( 20عدم تبعیض در حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی) پاراگراف .32
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کمیته در جمعبندیهای نهایی خود ،نگرانیاش را در مورد تبعیض علیه دگرباشان جنسی در برآورده
کردن حقوق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی آنان اعالم کرده است .همچنین خواستار تصویب قوانینی
برای حمایت از این افراد در برابر تبعیض شده است 95.همینطور دولتها را برای اعمال چنین قانونهای
96
حمایتی ستوده و از آنها قدرانی کرده است.
کمیته در مورد حقوق کودک ،همین طور حق عدم تبعیض تحت بند  2از کنوانسیون حقوق کودک
برای شامل کردن گرایش جنسی 97و هویت جنسی 98را توضیح میدهد .کمیته در جمعبندیهای
نهایی خود نگرانیهایی را درباره قوانینی که از افراد در برابر تبعیض به علت گرایش یا هویت جنسی
محافظت نمیکنند ،مطرح کرده است .کمیته همچنین نسبت به تالش ناکافی برای مقابله با چنین
تبعیضهای( 99برای مثال در مورد کشور انگلستان) ابراز نگرانی کرده است« .تبعیضهایی که
ی را هدف خود قرار میدهد و آنها را در
کودکانی مانند کودکان همجنسگرا ،دوجنسگرا و تراجنس 
سطح جامعه بدنام میسازد» 100.کمیته متذکر شد که دولت برنامههای آگاهسازی و فعالیتهای دیگر
خود را برای جلوگیری از چنین تبعیضهایی تشدید کند و هرکجا الزم بود اقدامات مثبت به نفع این
دسته از کودکان انجام دهد.
کنوانسیون منع شکنجه فهرستی از زمینههای تبعیض ندارد .در عوض در بند  1ذکر میکند که تحمیل
عمدی درد و رنج شدید یا رنج کشیدن به علل مختلف شامل دالیلی مثل «تبعیض به هر نحوی»،
شکنجه به شمار میرود .در تفسیر عمومی شماره  2کمیته منع شکنجه توضیح میدهد ،تعهد دولتها
برای جلوگیری از شکنجه شامل التزام آنها برای تضمین این موضوع میشود که «قوانینشان در
 95جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در لهستان ( )E/C.12/POL/CO/5پاراگراف  ،12چین
( )E/C.12/1/Add.107پاراگراف  ،78ترینیداد و توباگو ( )E/C.12/1/Add.80پاراگراف 14

 96جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در ایرلند ( )E/C.12/1/Add.35پاراگراف  ،5سوئد
( )E/C.12/1/Add.70پاراگراف  ،8لیختناشتاین ( )E/C.12/LIE/CO/1پاراگراف  ،6موناکو ( )E/C.12/MCO/CO/1پاراگراف  ،3برزیل
( )E/C.12/CO/BRA/2پاراگراف .3
 97کمیته حقوق کودک ،تفسیر عمومی شماره ( 4سالمت نوجوانان و توسعه آن در چهارچوب کنوانسیون حقوق کودک)
پاراگراف  6و شماره ( 3اچآیوی/ایدز و حقوق کودک) پاراگراف 8
 98کمیته حقوق کودک ،تفسیر عمومی شماره ( 13حق کودک به رهایی از همه شکلهای خشونت) پاراگراف  60و )g( 72
(با تاکید بر اینکه کشورهای عضو باید به مقابله با تبعیض علیه گروههای آسیبپذیر و یا به حاشیه رانده شدهی کودکان شامل
کودکان همجنسگرا و تراجنسی بپردازند).

جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق کودک در نیوزیلند ( )CRC/C/NZL/CO/3-4پاراگراف  ،25اسلواکی (CRC/C/SVK/
99
 )CO/2پاراگراف  ،27مالزی ( )CRC/C/MYS/CO/1پاراگراف  ،31چین ( )CRC/C/CHN/CO/2پاراگراف « ،31جزیره مردان» ،بریتانیا
( )CRC/C/15/Add.134پاراگراف .22

 100جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق کودک در پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ( )CRC/C/GBR/CP/4پاراگراف  24و .25
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عمل شامل همه انسانهاست» صرفنظر از تفاوتهای خصوصیات فردی مانند «گرایش جنسی» و
«هویت تراجنسی» 101.کمیته در جمعبندیهای نهایی خود نگرانیهایش را درباره سواستفاده فیزیکی
و جنسی توسط پلیس و زندانبانان علیه افراد «بر اساس گرایش جنسی یا هویت تراجنسی آنها ،بیان
کرده است» 102.این اظهارات اینگونه بیان شد:

کمیته به طور مشخص این هشــدار را به جامعه میدهد که قوانین مربوط به عفت و اخالق
عمومــی ،میتواند به پلیس و قضات این قدرت و اختیار ویــژه را بدهد که علیه این گروه از
103
مردم سوءاستفاده کنند .سواستفادههایی که ناشی از تعصب و رفتارهای تبعیضآمیز است.
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،فهرستی از زمینههای تبعیضآمیز ندارد .با این همه کمیته رفع
ِ
تبعیض علیه زنان تاکید میکند هنگامی که همه انواع تبعیض در یک جامعه همزمان علیه زنان رخ
میدهد ،عکسالعمل دولت نشان میدهد که چه مقدار به تعهدات خود تحت
کنوانسیون پایبند بوده است« .تبعیض علیه زنان بر اساس جنس و جنسیت اعضای جامعه دگرباشان
بطور جداییناپذیری وابسته به عوامل دیگر مانند نژاد ،قومیت ،مذهب یا عقیده ،جنسی تبعیض را در
سالمت ،موقعیت ،سن ،طبقه ،گروه و گرایش و هویت جنسی است که بر روی بسیاری از جوانب زندگی
وضعیت زنان تاثیرگذار است .دولتها بایستی بطور قانونی این نوع تبعیضهای روزانه خود تجربه میکنند.
به هم وابسته و تاثیرات منفی آمیخته در آنها را بر زنان تشخیص داده و تمامی
این عوامل را ممنوع کنند 104».در توصیه عمومی شماره  27کمیته توضیح
میدهد که تبعیض در مواجه با زنان مسنتر «اغلب ،چند بعدی بوده که عامل
سن با انواع دیگر تبعیض بر اساس جنس ،منشاء قومی ،ناتوانی جسمی ،سطح فقر ،گرایش و هویت
105
جنسی ،وضعیت مهاجرت ،وضعیت خانوادگی و تاهل ،سطح سواد و عوامل دیگر آمیخته میشود».

 101کمیته منع شکنجه ،تفسیر عمومی شماره ( 2اجرای بند  2توسط دولتهای عضو) پاراگراف 21

 102جمعبندیهای نهایی کمیته منع شکنجه در کاستاریکا ( )CAT/C/CRI/CO/2پاراگراف  11و  ،18همچنین نگاه کنید به:
لتونی ( )CAT/C/LVA/CO/2پاراگراف ( 19افزایش نگرانی درباره رفتار خشونتبار و تبعیضآمیز علیه همجنسگرایان) ،لهستان
( )CAT/C/POL/CO/4پاراگراف ( 20سخنان تنفرآمیز و عدم تحمل و شکیبایی علیه همجنسگرایان) ،ایاالت متحد آمریکا (CAT/C/
 ،)USA/CO/2اکوادور ( )CAT/C/ECU/CO/2پاراگراف .17
 ،)CAT/C/CRI/CO/2( 103پاراگراف .11

 104کمیته منع تبعیض علیه زنان ،توصی ه عمومی شماره ( 28درباره تعهدات اصلی دولتهای عضو تحت بند  )2پاراگراف.18

 105کمیته منع تبعیض علیه زنان ،توصی ه عمومی شماره ( 27درباره زنان مسنتر و حفاظت از حقوق آنها) پاراگراف .13
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کمیته رفع تبعیض علیه زنان خواستار توجه به تبعیض علیه زنان بر اساس گرایش و هویت جنسی
آنها شده است 106.در جمعبندیهای نهایی سال  2010در مورد کشور اوگاندا کمیته «نگرانی جدی
خود را در مورد آزار و اذیتهای گزارش شده ،خشونت ،جرائم برخاسته از نفرت و تحریک دیگران
به تنفر علیه زنان به خاطر هویت و گرایش جنسی آنها اظهار کرد .کمیته همچنین نگران است که
زنان با تبعیض در محیط کار ،اشتغال ،خدمات درمانی ،آموزش و سایر زمینهها مواجهشوند» .کمیته از
دولت اوگاندا خواست تا «حفاظت موثری از زنان در برابر خشونت و تبعیضی که آنها به خاطر گرایش
و هویت جنسیشان مواجه میشوند ،به ویژه از طریق اجرای قوانین جامع ضد تبعیض فراهم آورد.
چنین قوانینی باید انواع مختلف تبعیض علیه زنان را  -که ممکن است در همه زمینهها و بر اساس
107
هویت و گرایش جنسی زنان صورت میگیرد  -ممنوع سازد».
 106جمعبندیهای نهایی کمیته منع تبعیض علیه زنان در پاناما ( )CEDAW/C/PAN/CO/7پاراگراف  ،22همچنین نگاه کنید به
آلمان ( )CEDAW/C/DEU/CO/6پاراگراف  61و  ،62آرژانتین ( )CEDAW/C/ARG/CO/6پاراگراف  43و  ،44آفریقای جنوبی (
 )ZAF/CO/4پاراگراف  39و  ،40قرقیزستان ( )A/54/38, 20پاراگراف 128

CEDAW/C/

 107جمعبندیهای نهایی کمیته منع تبعیض علیه زنان در اوگاندا ( ،)CEDAW/C/UGA/CO/7پاراگراف .44 ،43

آزاد و برابر زاده شدهایم

47

تعدادی از نهادهای سازمان ملل در نظارت بر حسن اجرای معاهدات حقوق بشر بطور مشخص قوانینی
را ذکر کردهاند که در آنها بر اساس هویت جنسی تبعیض وجود دارد .در پرونده کشور کویت ،کمیته
حقوق بشر نگرانی خود را در مورد «جرم قضایی جدید که در آن افرادی که لباس ،پوشش و رفتار
جنس مخالف را تقلید کنند و مجازات میشوند مطرح کرده است و از دولت خواسته که این قانون را
لغو کند تا قوانین این کشور با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی همسو باشند» 108.کمیته حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با تاسف مشاهده کرده است که تراجنسیها و دوجنسهها به عنوان بیمار
روانی شناخته میشوند .همینطور از نقض حقوق جنسی و بهداشت باروری این افراد که ناقض بند
 12از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد ،ابراز نگرانی کرده است .از کشور آلمان خواسته
شد که معیارهایی را بکار گیرد که از «حیثیت و حقوق جنسی و بهداشت باروری افراد تراجنسی و
دوجنسه» محافظت کند 109.کمیته رفع تبعیض حقوق زنان در مورد کشور کاستاریکا از معرفی کارتهای
شناسایی جدید استقبال کرد که به هویت جنسی افراد احترام میگذارد و افراد تراجنسی و دوجنسه را
110
شامل خود کرده است.

موارد ویژهای که باید بهآنها توجه داشت

حق حمایت شدن در برابر تبعیض بر اساس گرایش و هویت جنسی ،شامل برخورداری از تمام حقوق
مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میشود .زمینههای ویژهای چون اشتغال ،سالمت و آموزش
در جزوه حاضر بررسی و بحث میشوند .با این حال ،نهادهای سازمان ملل در نظارت بر حسن اجرای
معاهدات حقوق بشر و راهکارهای ویژه سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر  ،تبعیض در زمینههای
111
دسترسی به سایر خدمات اساسی شامل مسکن و مزایای اجتماعی را نیز مورد توجه قرار دادهاند.

108

جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در کویت ( )CCPR/C/KWT/CO/2پاراگراف .30

 109جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در آلمان ( )E/C.12/DEU/CO/5پاراگراف .26
 110جمعبندیهای نهایی کمیته منع تبعیض علیه زنان در کاستاریکا ( )CEDAW/C/CRI/CO/5-6پاراگراف 40

 111تبعیض در دسترسی به خدمات اولیه :جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در فدراسیون روسیه (
 )CO/6پاراگراف  ،27ژاپن ( )CCPR/C/JPN/CO/5پاراگراف  .29کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تفسیر عمومی شماره
 ،20پاراگراف  ،32گزارشهای گزارشگر ویژه در موضوع مسکن مناسب به عنوان جزیی از حق داشتن زندگی با استاندار مناسب
( )A/HRC/10/7/Add.3پاراگراف  )A/HRC/4/18/Add.2( ،50پاراگراف  )E/CN.4/2006/118( ،125پاراگراف )E/CN.4/2005/43( ،30
پاراگراف  .63گزارشهای گزارشگر ویژه در موضوع حقوق همگان برای برخورداری از باالترین استاندارهای قابل حصول در
زمینه سالمت بدن و روان ( )E/CN.4/2004/49پاراگراف  )E/CN.4/2003/58( ،38پاراگراف  .68گزارشهای گزارشگر ویژه در
موضوع حق آموزش ( )E/CN.4/2006/45پاراگراف  )E/CN.4/2001/52( ،113پاراگراف  .75گزارشهای گزارشگر ویژه در موضوع
مسکن مناسب ( )A/HRC/10/7/Add.3پاراگراف  )A/HRC/7/16)، (A/HRC/4/18/Add.2( ،50پاراگراف )E/CN.4/2006/118( ،125
پاراگراف  )E/CN.4/2005/43( ،30پاراگراف  ،63گزارش گزارشگر ویژه در موضوع خشونت علیه زنان ()E/CN.4/2005/72/Add.1
پاراگرافهای .234-232
CCPR/C/RUS/
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اشتغال

بند  6از میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ذکر میکند« :دولتهای عضو میثاق بینالمللی
حاضر ،حق کار را به رسمیت میشناسند .این شامل حق هر کسی میشود که از طریق کاری
که با آزادی تمام انتخاب و قبول کرده است امرار معاش کند .این دولتها در راستای احقاق این
حقوق ،اقدامات مناسب را انجام خواهند داد» .کمیته حقوق اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ذکر
کرده که میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی« ،تبعیض در دسترسی به شغل یا حفظ آن بر
اساس  ...و گرایش جنسی را ممنوع میداند» 112.این قاعده عدم تبعیض ،شامل تمامی جوانب حق
اشتغال است .دولتها در نتیجه ملزم هستند تا متضمن شوند که حق کار
در مورد مزایای اشتغال ،بدون اعمال هر گونه تبعیضی شامل همه افراد میشود .دولتها بایستی به
یک دولت نمیتواند بین حق اشتغال با صرف نظر کردن از دسترسی محدود یا عدم دسترسی به کار
زوجهای ازدواجنکرده مناسب برای همه افراد احترام بگذارند ،به ویژه برای «گروهها و اشخاص
دگرجنسگرا و همجنسگرا محروم و به حاشیه رانده شده» 113.هر گونه تبعیض در دسترسی افراد به بازار
تفاوت قائل باشد  .کار یا استفاده از مزایای خاص برای کسب شغل« ،ناقض میثاق بینالمللی
114
حقوق مدنی و سیاسی» است.
در مورد مزایای اشتغال ،یک دولت نمیتواند بین زوجهای ازدواجنکرده دگرجنسگرا و همجنسگرا
تفاوت قائل باشد .کمیته حقوق بشر در پرونده کلمبیا متوجه شد که دولت برای اعطای مزایای
مستمری برای زوجهای همجنس ازدواجنکرده موفق عمل نکرده است ،در حالیکه همان مزایا
به زوجهای دگرجنسگرای ازدواجنکرده اعطا شده بود که این موضوع ،نقض حقوق تایید شده
توسط میثاق بینالمللی محسوب میشد 115.در مورد پرونده یانگ در برابر استرالیا که بطور جامع
همان موضوعات و حقایق را شامل میشد ،کمیته چنین بیان کرد:

دولت عضو معاهده ،استداللی در توجیه عادالنه و عقالنی بودن تبعیض بین زوجهای همجنسگرا
 که از مزایای قانونی حقوق بازنشستگی برخوردار نیستند  -و زوجهای دگرجنسگرا  -که حتیبدون ازدواج از چنین مزایایی بهرهمند میشوند  -ارائه نداده است .بعالوه هیچگونه شواهدی
که حاکی از وجود توجیه چنین تبعیضی باشد نیز در دسترس نیست.

 112کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تفسیر عمومی شماره ( 18حق کار) ،پاراگراف .)1()b( 12
 113پانویس قبلی ،پاراگراف 23
 114پانویس قبلی ،پاراگراف 33

 )CCPR/C/89/D/1361/2005( 115پاراگراف 7.2
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بر این اساس کمیته اعالم میکند که دولت عضو معاهده ،بند  26از میثاق بینالمللی را با انکار حق
116
مستمری به فرد به علت جنس و گرایش جنسیاش ،نقض کرده است.

سالمت

دگرباشان جنسی همینطور با موانع بسیاری در برخورداری از حق سالمت روبرو
هستند .بند ( 12ماده )1از میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ذکر میکند« :دولتهای عضو میثاق حاضر ،باید حقوق همگان برای برخورداری
از باالترین استاندارهای قابل حصول در زمینه سالمت بدن و روان را به رسمیت
بشناسند» .کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی خود
در مورد بند  12میگوید:

در بسیاری از کشورها
تراجنسیها با مشکالت
ویژهای در دسترسی به
مراقبتهای بهداشتی
عمومی مواجه هستند.

حق بهداشت نبایستی فقط به عنوان حق سالمتی برداشت شود و باید حق
بهداشت شامل تمامی آزادیها و حقوق مربوطه باشد .حق آزادی شامل حق کنترل شخص بر
سالمتی و بدنش بوده و شامل آزادی جنسی و حق باروری باشد .همچنین این حق شامل حق
رهایی از هر گونه دخالتی مانند درمان دارویی و آزمایشهای پزشکی بدون رضایت فرد و حق
رهایی از شکنجه است .در مقابل ،این حقوق شامل برخورداری از سیستم حفاظت پزشکی که
برای مردم این فرصت برابر را ایجاد میکند که از باالترین استاندارهای قابل حصول در زمینه
117
سالمت بدن و روان برخوردار است.

کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره  14ذکر میکند که میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و سیاسی« ،هر گونه تبعیض در دسترسی به خدمات درمانی و استفاده از مزایای خاص
برای کسب آنها را بر اساس ...گرایش جنسی ممنوع اعالم میکند» 118.در تفسیر عمومی شماره
 20کمیته توضیح میدهد که «دیگر وضعیتها» در بند  2از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،
شامل گرایش و هویت جنسی نیز میشود 119.برآورده کردن «حق دسترسی به خدمات ،سرویسها و
امکانات درمانی بدون تبعیضگذاری ،به ویژه برای گروههای آسیبپذیر و به حاشیه رانده شده» ،یکی
120
از ضروریترین و فوریترین وظایف دولتها میباشد.

 )CCPR/C/78/D/941/2000( 116پاراگراف 10.4

 117کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تفسیر عمومی شماره  ،14پاراگراف 8
 118پانویس قبلی ،پاراگراف 18

 119کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تفسیر عمومی شماره  ،20پاراگراف 32

 120کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تفسیر عمومی شماره  ،14پاراگراف )a( 43
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اگر چه در سال 1992سازمان جهانی بهداشت ،همجنسگرایی را از دسته بیماریها خارج کرد ولی
تعدادی از کشورها همچنان به همجنسگرایی به عنوان یک بیماری نگاه میکنند .گزارشگر ویژه
در موضوع شکنجه ذکر کرده است که «اقلیتهای جنسی خارج از انتخاب و اختیار خود ،مجبور به
مراجعه به مراکز پزشکی دولتی شدهاند که به گفته آنان مجبور به درمانهای اجباری به خاطر گرایش
جنسی یا هویت جنسی میشوند .این درمانها شامل شوک الکتریکی و دیگر «درمانها» میشود که
121
بنا به گزارشها باعث آسیبهای فراوان جسمی و روانی خواهد بود».

جرم شناختن رفتار جنسی بین دو همجنس بر حق دسترسی به بهداشت تاثیر میگذارد؛ چرا که بهخاطر
ترس از اینکه به طور بالقوه مجرم تلقی شوند ،از دسترسی به خدمات درمانی چشمپوشی میکنند .در
نتیجه این رویکرد ،برخی متخصصان پزشکی این حق را به خود میدهند که از ارائه خدمات به بخشی
از مردم جلوگیری کنند .بعالوه جرم شناختن رابطه جنسی بین دو همجنس به این معناست که برنامه
و قوانین سالمت ملی ،نیازهای بهداشتی ویژه را برای جامعه اقلیتهای جنسی در نظر نمیگیرند.
گزارشگر ویژ ه در موضوع حق سالمت در گزارش سال  2010خود به شورای حقوق بشر میگوید:

قوانین کیفری موجود در بحث رابطه جنســی رضایتمندانه بین افراد همجنس و گرایش و
هویت جنسی افراد ،اغلب ناقض زمینههای مختلف حقوق بشر از جمله حق سالمت میشود.
این قوانین عموم ًا تبعیضآمیز هستند و به این صورت باعث نقض دسترسی به حق سالمت
میشوند که این قاعده نیازمند تامین عدالت در دسترسی برابر و یکسان برای همه مردم است.
تاثیر تبعیض در مورد خدمات سالمتی به خاطر گرایش جنسی و رفتار جنسی وسیع بوده و از
دسترسی افراد تحت تاثیر این امر به سایر حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود جلوگیری
میکند .از اینرو تخلف در دیگر زمینههای حقوق بشــر مانند کوتاهی در ایجاد دسترسی به
122
اشتغال یا مسکن ،بر تحقق حق سالمت افراد تاثیر میگذارد.

گزارشگر ویژه ،تاثیرات جرمانگاری بر حق سالمت را در سه گروه دستهبندی میکند :جلوگیری از
دسترسی به خدمات بهداشتی؛ خشونت و سواستفاده؛ و بدنامسازی اجتماعی .زمانیکه روابط جنسی
همجنسخواهانه حالت جرم ب ه خود بگیرد ،اشخاص قادر به دسترسی به سرویسهای موثر و کارآمد
بهداشتی نخواهند بود .این جرم شمردن ،روشهای پیشگیرانه بهداشتی را با توجه به نیازهای جامعه
اقلیتهای جنسی ،به هم میریزد .متخصصان پزشکی ممکن است از درمان کسانی که رابطه جنسی
همجنسخواهانه دارند ،خودداری کنند و یا با آنها با دشمنی و خصومت برخورد کنند 123.مجرم
 121گزارش گزارشگر ویژه در موضوع شکنجه ( )A/56/156پاراگراف 21

 122گزارش گزارشگر ویژه در موضوع حقوق همگان برای برخورداری از باالترین استاندارهای قابل حصول در زمینه سالمت
بدن و روان ( )A/HRC/14/20پاراگراف 6

 123جرمانگاری و سالمت :همان قبلی ،پاراگراف 21-17
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شناختن روابط همجنسخواهانه به بدنامسازی اجتماعی« ،از طریق تقویت باورهای متعصبانه موجود
و کلیشههای دائمی بر ننگ بودن چنین روابطی» دامن میزند 124.داغ ننگ دانستن و بدنامسازی،
به نوبه خود« ،از کار و فعالیت سازمانهای قانونگذار و سیاستگذار جلوگیری میکند .همچنین
آنها را از پرداختن کافی به مسایل مربوط به بهداشت و سالمت در جامعه به ویژه برای افرادی که
در معرض خطر نقض بهرهمندی از حق سالمت هستند ،باز میدارد» 125.طبق اظهارات گزارشگر
ویژه ،دولتها بایستی رابطه جنسی رضایتمندانه بین افراد همجنس را از لیست جرایم خارج سازند
توانایی بهرهمندی از
تا بتوانند «به تعهدات اساسی حق سالمت تمامی افراد و ایجاد فضایی برای
ِ
126
این حقوق پاسخگو باشند».
جرم شمردن روابط جنسی رضایتمندانه همچنین تاثیر نامطلوبی بر روی فعالیتهای کمپینهای
سالمت عمومی علیه گسترش اچآیوی /ایدز دارد 127.در پرونده تونن ،کمیته حقوق بشر این ادعای
مقامات تاسمانی را که میپنداشتند جرم دانستن روابط جنسی رضایتمندانه بین دو همجنس ،یک
عامل ضروری برای سالمت عمومی است ،رد کرد .بر عکس این موضوع ،دولت استرالیا مشاهده
کرد« ،قوانینی که به منظور جرمانگاری فعالیتهای همجنسگرایان ه وضع شده بودند ،با نادیده گرفتن
بسیاری از مردم که در معرض خطر بیماریهای عفونی بودند ،مانعی بزرگ برای اجرای برنامههای

 124همان قبلی ،پاراگراف 22
 125همان قبلی ،پاراگراف 23
 126همان قبلی ،پاراگراف 26

 127جرمانگاری و اچآیوی/ایدز :جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در کامرون ( )CCPR/C/CMR/CO/4پاراگراف ،12
جامائیکا ( )CCPR/C/JAM/CO/3پاراگراف 9
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سالمت عمومی میشدند .بنابراین جرم دانستن فعالیتهای همجنسگرایانه عقبگردی در اجرای
128
برنامههای آموزشی موثر جهت جلوگیری از گسترش اچآیوی/ایدز است».
آثار منفی ناشی از قوانین جزایی ،همیشه توسط راهکارهای ویژه سازمان ملل در حمایت از حقوق
بشر مورد سوال و توجه بوده است .چهار تن از اعضای راهکارهای ویژه سازمان ملل در حمایت از
حقوق بشر در یک نامه مشترک به کشور اوگاندا ،در مورد پیشنویس الیحه ضد همجنسگرایی
نگرانی خود را چنین اظهار کردند:

اگر این الیحه به اجرا درآید ،دسترســی دگرباشان جنســی به اطالعات و خدمات مربوط به
اچآیوی و سالمت با مشکل روبرو میکند .در نتیجه حمایت ملی برای مبارزه با اچآیوی را
تضعیف میکند که نه تنها دگرباشان جنسی را از دسترسی و درخواست خدمات ناامید میکند،
129
بلکه از خدمت رسانی و اطالعرسانی به اعضای این جامعه هم جلوگیری میکند.

با توجه به قانون پیشنهادی در کشور بروندی ،گزارشگر ویژه در موضوع سالمت بیان کرد که جرم
شناختن همجنسگرایی باعث تاثیرات زیانآور در تالش دولت بروندی در مقابله با اچآیوی میشود.
او همچنین متذکر شد:

مقررات بینالمللی بهداشتی در مورد بیماری عالمگیر اچآیوی /ایدز بطور واضح نشان میدهد
که جرمزدایــی از همجنسگرایی ،همزمان با تالش برای مقابله با تبعیض علیه دگرباشــان
جنسی ،یک ابزار اساسی برای مقابله با گسترش این ویروس است .عالوه بر این اگر پیشنویس
قانون مورد سوال به مرحله اجرا درآید ،این عامل از دسترسی به اطالعات ،درمان و مراقبت از
همجنسگرایان با اچآیوی مثبت در بروندی جلوگیری نموده و متعاقب ًا میتواند عملکرد ملی
130
را در مقابله با بیماری عالمگیر اچآیوی  /ایدز به خطر اندازد.

نظرات مشابهای توسط گزارشگر ویژه در موضوع سالمت در مورد قانون پیشنهادی در جمهوری
131
دموکراتیک کنگو داده شده بود.

در بسیاری از کشورها ،تراجنسیها با مشکالت ویژهای در زمینه دسترسی به مراقبتهای بهداشتی
عمومی مواجه هستند .عملهای جراحی تغییر جنسیت ،اگر موجود باشند آنقدر گران هستند که شخص
از انجام این عمل صرف نظر میکند .در این موارد همچنین کمک دولتی یا پوشش بیمه هم بندرت
 ،)CCPR/C/50/D/488/1992( 128پاراگراف 8.5

 129گزارش گزارشگر ویژه اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یا خودسرانه ( )A/HRC/14/24/Add.1پاراگراف .1141

 130گزارش گزارشگر ویژه در موضوع حقوق همگان برای برخورداری از باالترین استاندارهای قابل حصول در زمینه سالمت
بدن و روان ( )A/HRC/14/20/Add.1پاراگراف ( 14ترجمه غیررسمی).

 131گزارش گزارشگر ویره حق آزادی بیان و عقیده ( )A/HRC/17/27,27پاراگراف 675
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موجود دارد .کارشناسان سالمت و درمان اغلب نسبت به نیازهای افراد تراجنسی بیتفاوت بوده و
از آموزشهای حرفهای الزم برخوردار نیستند 132.بعالوه کودکان دوجنسه که با خصوصیت جنسی
غیرمعمولی متولد میشوند نیز اغلب مورد تبعیض واقع میشوند .آنها تحت عملهای جراحی غیر
ضروری قرار میگیرند که بدون رضایت شخصی آنها و یا خانوادهشان است .این عملها عموم ًا به
133
منظور تالش برای اصالح آنها صورت میگیرد.

آموزش

تبعیض در مدارس و سایر موسسات آموزشی بطور گسترده میتواند به توانایی و
بهرهمندی از حق آموزش افراد جوان که به عنوان دگرباش جنسی (همجنسگرا،
دوجنسگرا ،تراجنسی و یا دوجنسه) شناخته میشوند ،لطمه بزند .در برخی موارد،
مقامات آموزشی و پرورش به خاطر گرایش جنسی یا سیما و حالت جنسی این
جوانان تبعیض فراوانی بر آنها قائل میشوند که در مواردی باعث عدم ثبتنام یا
اخراج آنها از مدرسه میشود 134.بعالوه دگرباشان جنسی بارها خشونت و آزاد و
اذیت که شامل قلدری از طرف همکالسیها و معلمها در مدرسه میشود ،تجربه
میکنند 135.مقابله با این نوع اعمال تعصبآمیز و ترسناک ،نیازمند تالشهای همه
جانبه از طرف مقامات آموزش و پروش است .یکپارچهسازی قوانین از طرف این
مقامات برای عدم تبعیض و درک تنوع در برنامههای آموزشی و گفتمان موجود
در سطح جامعه است .رسانههای جمعی هم نقش عمدهای دارند تا کلیشههای
منفی در مورد دگرباشان جنسی را از بین ببرند که این کار را میتوانند در برنامههای معروف تلویزیونی
بین افراد جوان انجام دهند.

اغلب در حیاط دبستانها
و مهدکودکها است که
پسران با رفتار دخترانه و
دختران با رفتار پسرانه،
اولین آزار کالمی مربوط
به ظاهر و رفتار خود را
تجربه میکنند .

کمیته حقوق بشر ،کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و کمیته دفاع از حقوق کودک نگرانیهای
خود را در مورد تبعیضهای همجنسگراستیزانه در مدارس بیان کردهاند و خواستار انجام روشهایی برای
مقابله با رفتارهای دگرباشستیزانه شدهاند 136.طبق گزارشهای یونسکو« ،اغلب در حیاط دبستانها
« 132حقوق بشر و هویت جنسی» ،شورای کمیساریایی اروپا برای حقوق بشر ،2009 ،پاراگراف « ،3.3پیشگری و درمان
اچآیوی و دیگر بیماریهای مقاربتی» سازمان جهانی بهداشت ،صفحه 31-30
 133جمعبندیهای نهایی کمیته منع تبعیض علیه زنان در کاستاریکا ( )CEDAW/C/CRI/CO/5-6پاراگراف .40
 )E/CN.4/2006/45( 134پاراگراف 113

 135برای مثال نگاه کنید به )E/CN.4/2001/52( :پاراگراف  75و ( )E/CN.4/2006/45پاراگراف 113

 136برای مثال نگاه کنید به جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در مکزیک ( )CCPR/C/MEX/CO/5پاراگراف .21
جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در لهستان ( )E/C.12/POL/CO/5پاراگراف  13-12و کمیته
حقوق کودک ،تفاسیر عمومی شماره  )CRC/GC/2003/3( 3پاراگراف  8و شماره  )CRC/C/GC/13( 13پاراگراف  60و  )g(72و
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و مهدکودکها است که پسران با رفتار دخترانه و دختران با رفتار پسرانه ،اولین آزار کالمی مربوط به
ظاهر و رفتار خود را تجربه میکنند ،که در نتیجهی عدم تناسب با هنجارهای غالب هویت جنسی
137
دگرجنسگرایی در جامعه است».
انزوا و بدنام شدن ،باعث ناراحتیهای روحی و سایر مشکالت و بیماریهای مختلفی میشود .در ادامه
این ناراحتی ،این بچهها از مدرسه رفتن فراری میشوند و در نهایت غیبتهای آنها به اخراج شدنشان
از مدرسه منجر میگردد 138.در شرایط فوقالعاده بحرانی این انزوا و بدنامسازی باعث خودکشی ،فکر
یا تالش برای این کار توسط این بچهها میشود 139.یک تحقیق در کشور انگلستان نشان داد که 65
درصد از جوانان همجنسگرا ،دوجنسگرا و تراجنسی ،به علت گرایش جنسیشان مورد تمسخر قرار
گرفتهاند و بیشتر از یک چهارم آنها سوءاستفاده فیزیکی شدهاند 140.این نتایج مشابه با نتایج بدست
141
آمده از دیگر کشورها است.
یک مساله مهم دیگر ،آموزش مسایل جنسی است .حق آموزش شامل حق دسترسی به اطالعات
جامع ،صحیح و متناسب با سن افراد در رابطه با جنسیتشان باید باشد تا اطمینان حاصل شود که افراد
جوان دسترسی به اطالعات الزم برای داشتن زندگی سالم را دارند .این آموزشها در نهایت باید بتواند
جوانان را به گرفتن تصمیمات عاقالنه ترغیب کند تا آنها بتوانند خودشان و دیگران را از بیماریهای
مقاربتی حفظ کنند 142.گزارشگر ویژه در موضوع حق آموزش ،ذکر کرد «برای اینکه تمامی مفاهیم
بطور کامل بیان شوند ،آموزشهای جنسی بایستی توجه ویژهای به مساله تنوع و گوناگونی جنسی
143
بکنند؛ چرا که هر کسی حق دارد نسبت به تمایالت جنسی خود تصمیم فردی خود را بگیرد»
جمعبندیهای نهایی کمیته در نیوزیلند ( )CRC/C/NZL/CO/3-4پاراگراف  ،25اسلواکی ( )CRC/C/SVK/CO/2پاراگراف  28-27و
مالزی ( )CRC/C/MYS/CO/1پاراگراف 31
« 137مذاکره بینالمللی علیه قلدری و آزار و اذیت همجنسگراستیزانه در موسسات آموزشی» ،اظهارنامه یونیسکو ،جوالی
 .2011همچنین نگاه کنید به «مسئولیتهای بخش آموزش نسبت به قلدری همجنسگراستیزانه» ،یونیسکو2012 ،
 138برای مثال نگاه کنید به ( )E/CN.4/2006/45پاراگراف 113

 )E/CN.4/2003/75/Add.1( 139پاراگراف 1508

 140روت هانت و جان جنسن« ،تجارب جوانان همجنسگرا در مدارس بریتانیایی :گزارش مدرسه» ،لندن ،استون وال ،2007 ،صفحه 3

« 141محرومیت اجتماعی جوانان همجنسگرا ،دوجنسگرا و تراجنسی در اروپا» ILGA-Europe ،و سازمان بینالمللی جوانان
همجنسگرا2006 ،
 142نگاه کنید به کمیته حقوق کودک ،تفسیر عمومی شماره  )CRC/GC/2003/4( 4پاراگراف  26و  .28همچنین نگاه کنید
به کنفرانس بینالمللی جمعیت و توسعه ،برنامه اجرایی ،پاراگراف  .7.47قطعنامه کمیسیون جمعیت و توسعه  ،1/2009پاراگراف
 7و راهنمای بینالمللی تکنیکی آموزش جنسی یونیسکو ،بخشهای  2.3و 3.4

 )A/65/162( 143پاراگراف  .23همچنین نگاه کنید به «آموزش جامع جنسی :ارائه اطالعات ،مهارتها و دانش مورد نیاز به
جوانان» UNFPA ،و«استانداردهایی برای آموزش جنسی در اروپا» دفتر منطقهای سازمان جهانی بهداشت در اروپا و مرکز فدرال
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به رسمیت شناخته شدن رابطه (زوجهای همجنسگرا)

در بعضی کشورها ،دولت مزایایی برای زوجهای متاهل و ازدواجنکرده دگرجنسگرا فراهم میکند ،ولی
از اعطای همان حقوق به زوجهای همجنسگرای ازدواجنکرده خودداری میکند .مثالها شامل حق
بازنشستگی ،توانایی برای واگذار کردن سرمایههای موجود به شریک زندگی زنده در صورتی که یکی
از زوجها فوت کند ،امتیاز اقامت در خانههای دولتی ( )public housingدر صورتی که یکی از زوجین
فوت کند و یا امکان گرفتن اقامت برای شریک زندگی مقیم کشور دیگر .عدم به رسمیت شناختن
روابط همجنسخواهانه و عدم وجود منع قانونی علیه تبعیض ،میتواند تبعیض توسط سازمانهای غیر
دولتی شامل موسسات بهداشتی درمانی و سازمانهای بیمه اجتماعی را دامن بزند.
طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر ،دولتها الزم نیست که به ز وجهای همجنس اجازه ازدواج دهند.
با این وجود التزام برای حفاظت افراد از تبعیض بر اساس گرایش جنسی ،این تضمین را میدهد که
میان زوجهای ازدواجنکرده همجنس و دگرجنسگرا یکسان رفتار شود و هر دو از تمامی مزایای
موجود به یک اندازه بهرهمند شوند 145.کمیته حقوق بشر از اقدامات الزم برای مقابله با تبعیض در این
زمینهها استقبال میکند .کمیته در جمعبندیهای نهایی خود در مورد کشور ایرلند به دولت هشدار داد
تا اطمینان حاصل کند که قوانین وضع شده در مورد روابط شریک مدنی ( ،)civil partnershipsباعث
146
«تبعیض از فرمهای غیر سنتی این روابط ،از جمله مالیات و مزایای رفاهی نشود».
144

نتیجهگیری
دولتها موظفاند تا زمینههای عدم تبعیض در مورد حقوق تمامی انسانها ،صرفنظر از گرایش و هویت
جنسی آنها ،تامین و تضمین کنند .این یک ضرورت فوری و اجباری تحت مقررات بینالمللی حقوق
بشر است .دولتها بایستی قوانین جامعی را به اجرا درآورند که از تبعیض بر اساس هویت و گرایش
جنسی در محافل عمومی و خصوصی جلوگیری کنند .این قوانین بایستی شامل راههای جبران برای
قربانیان تبعیض باشند .دولتها همین طور بایستی کمپینهای افزایش آگاهی و برنامههای آموزشی را
برای جلوگیری از تبعیض آماده و اجرایی کنند تا بدین وسیله با نگرش تبعیضآمیز اجتماعی مبارزه کنند.

برای آموزش بهداشت و درمان ،از جمله در صفحه 27

 )CCPR/C/75/D/902/1999( 144و (2003 )IHRR 40 10
 )CCPR/C/78/D/941/2000( 145پاراگراف 10.4

 146جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در ایرلند ( )CCPR/C/IRL/CO/3پاراگراف 8
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 - 5احترام به آزادی بیان ،حق تشکیل آزادانه مجامع
و جمعیتهای مسالمتآمیز
محدودیت در حق آزادی بیان ،بر اساس گرایش و هویت جنسی فرد ،ناقض حقوقی
است که توسط بندهای  19و  20از اعالمیه بینالمللی حقوق بشر و بندهای  19و
 21و  22از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حمایت میشوند .محدودیت در
این حقوق بایستی با مقررات عدم تبعیض و حقوق بینالمللی مطابقت داشته باشد.
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اعالمیه بینالمللی حقوق بشر
بند  :19هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل آزادی عقیده بدون دخالت دیگری
و کسب اطالعات و افکار است.
بند  20ماده  :1هر کسی حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز تشکیل دهد.

میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
ل و اشاع ه
ی پژوهش ،تحصی 
ل آزاد 
ق شــام 
نح 
ن دارد .ای 
ی بیا 
ق آزاد 
بند  19ماده  :2هر فرد ح 
پ یا ب هشکل
ن مالحظات مرزی ،خوا ه شفاهی ،ب هشکل نوشته ،چا 
ل بدو 
ت و افكار از هر قبی 
اطالعا 
ب خود فرد است.
ی یا به هر وسیل ه دیگر به انتخا 
هنر 

ق تاب ع هیچگون ه
نح 
ت شناخت ه میشود .ا ِعما ل ای 
ل مجام ع مسالمتآمیز ب ه رسمی 
ق تشكی 
بند  :21ح 
ن مقرر شد ه و در یك جامع ه دمكراتیك ب ه مصلحت
ق قانو 
ی نمیتواند باشد ،جز آنچ ه بر طب 
محدودیت 
قو
ی یا حقو 
ق عموم 
ت یا اخال 
ت از سالم 
ی حمای 
ی یا برا 
ی یا نظ م عموم 
ی عموم 
ی یا ایمن 
ت مل 
امنی 
ت داشت ه باشد.
ن ضرور 
ی دیگرا 
آزادیها 
ل ســندیكا
ق تشــكی 
ن را دارد ،از جمل ه ح 
ق اجتما ع آزادان ه با دیگرا 
سح 
بند  22ماده  :1هر ك 
ت از مناف ع خود.
ی حمای 
ن برا 
ی صنفی) و عضویت د ر آ 
(اتحادیهها 

مواضع اتخاذ شده از سوی سازوکارهای سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر

معاهده بینالمللی حقوق بشر برای هر کسی حق آزادی بیان و اندیشه ،حق تشکیل آزادانه مجامع
و جمعیتهای مسالمتآمیز را تضمین میکند .تمامی این حقوق توسط بندهای  21 ،19و  22از
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شدهاند .آزادی بیان به معنای «جستجو ،دریافت و
انتقال اطالعات و افکار ،صرفنظر از هر حد و مرزی ،از هر نوعی که باشد ،میتواند بصورت شفاهی،
گفتاری ،نوشتاری و یا نقاشی ،دیگر اشکال هنری و یا از هر طریق دیگری که شخص دوست
داشته باشد ،صورت گیرد» 147.برخورداری از حق تشکیل آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز،
حقی مسلم برای انسانهاست .آزادی گردهمآیی ،شامل پیوستن افراد به یکدیگر برای ابراز ،ترویج،
تعقیب و دفاع از منافع مشترک آنها میشود .آزادی تجمع ،به هرگونه قرار و مالقاتی به صورت
ن موارد حقوقی هستند
عمومی یا خصوصی شامل بر تظاهرات ،راهپیمایی و رژه اشاره میکند .ای 
که در بطن یک جامعه مدنی فعال و یک دموکراسی عملگرا وجود دارد .این حقوق همچنین برای
فعالیت مدافعان حقوق بشر ضروری خواهد بود.
 147بند  )2(19از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
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زندگی کنید و بگذارید دیگران عاشق شوند

سازوکارهای سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر  ،محدودیتهای بهرهمندی سازمانها و دگرباشان
جنسی از حق آزادی بیان و حق تشکیل آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز بصورت جامع
ثبت کردهاند .قوانینی که هدفشان مقابله با به اصطالح «ترویج عمومی همجنسگرایی» و یا «تبلیغ
همجنسگرایی» است ،میتوانند هر گونه بحث عمومی در زمینه همجنسگرایی را در نطفه خفه
سازند .در بعضی کشورها راهپیماییها ،رژه و سایر گردهمآییهای دگرباشان جنسی نمیتواند مجوز
148
رسمی دریافت کند و یا این گردهمآییها با خشونت و تهدید از طرف تماشاگران مواجه میشود.
در همین کشورها بسیاری از گروهها ،سازمانها یا انجمنهای غیر دولتی نمیتوانند مجوز ثبت
خود را دریافت کنند.
جامائیکایی لزبینها ،گیها و همه جنسیتها (جیفلگ/
برای مثال در مورد تهدید به مرگ علیه انجمن
ِ
 ،)JFLAGگزارشگر ویژه در موضوع حق آزادی بیان و عقیده ،نگرانی خود را این چنین اظهار داشت:

افراد و انجمنهایی که از حقوق زنان و مردان همجنسگرا دفاع میکنند و بطور ویژه اعضای
انجمن جیفلگ ،ممکن است از طرف عملکرد مقامات دولتی برای سرکوب کردن فعالیت آنها
برای برقراری و ایجاد آزادی بیان در خطر قرار بگیرند .عالوه بر این با حمالت خشــونتآمیز

 148برای مثال نگاه کنید به گزارش گزارشگر ویژه در موضوع شکلهای نژادپرستی در عصر حاضر (
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از طرف اشخاص همجنسگراستیز که ممکن است این عقیده را داشته باشند که دولت قوی ًا
149
جلوی این فعالیتها را نخواهد گرفت ،امنیتشان به خطر بیافتد.
بعد از اینکه راهپیمایی غرور دگرباشان جنسی در شهر مسکو ممنوع اعالم شد ،کمیته حقوق بشر
به دولت روسیه اصرار کرد تا «تمامی اقدامات الزم را برای تضمین حق تشکیل آزادانه مجامع و
150
جمعیتهای مسالمتآمیز برای جامعه اقلیتهای جنسی انجام دهد و اجرای آن را تضمین کند».
وقتی پارلمان لیتوانی در حال بررسی پیشنویس قانونی بود که حق انتشار عمومی اطالعات در مورد
همجنسگرایی را قدغن میکرد ،گزارشگر ویژ ه در موضوع آزادی عقیده و بیان و مدافعان حقوق بشر،
در یک درخواست اضطراری گفتند که «این قانون ،حق آزادی بیان و فعالیت قانونی مدافعان حقوق
بشر را (و بطور مشخص کسانی که کارشان دفاع از حقوق افراد همجنسگرا ،دوجنسگرا و تراجنسی
است )،محدود میکند» 151.بطور مشابه گزارشگر ویژه در یک نامه مشترک دیگر به نگرانی خود در
مورد قانون پیشنهاد شده در جمهوری دمکراتیک کنگو اشاره کردند:

پیشنویس این الیحه ،بر فعالیت مدافعان حقوق بشــر کــه در رابطه با ترویج و حفاظت از
برابری حقوق افراد همجنسگرا ،دوجنسگرا و تراجنســی در جمهوری دمکراتیک کنگو کار
میکنند ،اثر منفی خواهد داشت .پیشنویس این الیحه مسلم ًا باعث افزایش
در بعضی کشورها آسیبپذیری وضعیت مدافعان حقوق بشر خواهد شد؛ برای اینکه از زمان تصویب
راهپیماییها ،رژه و سایر آن ،آنها ممکن است هدف حمله و ارعاب هم از طرف مقامات دولتی و هم
152
گردهمآییهای دگرباشان مردم عادی قرار گیرند.
جنسی نمیتواند مجوز دولتها اغلب با استناد به «عفت و اخالق عمومی» محدودیتهای موجود
رسمی دریافت کند و یا این بر حق آزادی بیان و حق تشکیل آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمی ِز
گردهمآییها با خشونت و سازمانها و افراد را توجیه میکنند .میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی
تهدید از طرف تماشاگران میگوید که دولتها در یک جامعه دموکراتیک و برای رسیدن به یک هدف
مواجه میشود .مشروع و ضروری میتوانند محدودیتهایی از جانب قانون برای این حق افراد
قائل باشند .تمام موارد محدودیت دولتها بر این حق در بندهای  21 ،19و
 22قید شدهاند ،آنها مشابه یکدیگر هستند و همه آنها شامل حفاظت از
سالمت و اخالق عمومی جامعه میشوند .با این حال قوانین محدودکننده این حقوق «باید خود را

 149گزارش گزارشگر ویژه در موضوع حق آزادی بیان و عقیده ( )E/CN.4/2005/64/Add.1پاراگراف  494و گزارش نماینده
ویژه دبیرکل سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر ( )E/CN.4/2005/101/Add.1پاراگراف 342
 150جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشر در فدراسیون روسیه ( )CCPR/C/RUS/CO/6پاراگراف 27

 151گزارش گزارشگر ویژه در موضوع حق آزادی بیان و عقیده ( )A/HRC/14/23/Add.1پاراگراف 1405
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با مفاد ،اهداف و مقاصد میثاق بینالمللی سازگار کنند» و نباید مقررات مربوط به عدم تبعیض در
153
میثاق بینالمللی را نقض کنند.
مقررات راهکارهای ویژه سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر موارد نقض حقوق مدافعان حقوق
بشر در رابطه با حق آزادی بیان و عقیده را ثبت کردهاند .نقض حقوق مدافعان دگرباشان جنسی و
دوجنسه و کسانی که با این موضوعات کار میکنند نیز به طور گسترده مستند کرده است 154.چنان
که نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در مورد حقوق بشر این مدافعان اظهار داشت:

در موارد متعددی از همه مناطق ،پلیس یا مقامات عالیرتبه دولتی متهم به خشونت و تهدید
علیه فعاالن حقوق (اقلیتهای جنسی) هســتند .در بسیاری از این موارد مقامات تظاهرات،
کنفرانسها و جلســات این فعاالن را ممنوع و از ثبت رسمی سازمانهایی که برای حقوق
اقلیتهای جنســی کار میکنند نیز جلوگیری کردهاند .همچنین افسران پلیس ،آنطور که
ادعا شده ،مدافعین حقوق اقلیتهای جنسی را مورد ضرب و شتم و حتی تجاوز جنسی قرار
دادهاند .مقامات ،عموم ًا در اقدامات خود علیه مدافعان حقوق دگرباشــان جنسی« ،مردم» را
بهانه میکنند .با این اســتدالل که «مردم» ،تظاهرات ،سازمانها ،فعالیتها و حتی حضور
دگرباشان جنسی (زنان و مردان همجنسگرا ،دوجنسگرا ،تراجنسی و دوجنسه) را در جامعه
تحمل نمیکنند .نماینده ویژه بندهای  2و  12از اعالمیه مدافعان حقوق بشــر را برای تذکر
به دولتها نسبت به مسئولیت خود برای حفاظت از این مدافعان در برابر این گونه خشونت
155
و تهدیدها یادآوری میکند.
برابر با بند  19از اعالمیه ،راهکارهای ویژه سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر متحدد مجدداً بر حق
آزادی بیان که حقی است در اختیار همه ،صرف نظر از گرایش و/یا هویت جنسی آنها ،تاکید کردهاند.
 153کمیته حقوق بشر ،تفسیر عمومی شماره ( 34بند ) 19پاراگراف  ،26همچنین نگاه کنید به تفسیر عمومی شماره ( 22بند
 )18پاراگراف ( .8محدودیتها ممکن نیست برای اهداف تبعیضآمیز تحمیل و در روشهای تبعیضآمیز به کار گرفته شوند).

خطر گسترده برای مدافعان دگرباشان جنسی :گزارش گزارشگر ویژه در موضوع حقوق مدافعان حقوق بشرA/( :
154
 )HRC/16/44پاراگراف  37و  43و  )A/HRC/13/22/Add.3)، (A/HRC/13/22( ،85پاراگراف  )A/HRC/10/12( ،49پاراگراف  21و
 65و  72و  )A/HRC/4/37( ،82پاراگرافهای  ،96-93گزارش ساالنهی نماینده ویژه به مجمع عمومی ( )A/61/312پاراگراف ،7
گزارش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر ( )C/CN.4/2001/94پاراگراف  .89گزارشهای گزارشگر
ویژه در موضوع ارتقاء و حفاظت از آزادی بیان و عقیده )A/HRC/17/27/Add.1( :پاراگرافهای  676-671و  1659-1654و
 2231-2228و  )A/HRC/14/23/Add.1( ،2018-2012پاراگرافهای  505-485و  1048-1018و  2489-2483و -2508
 2512و  2113-2093و )A/HRC/14/23/Add.2( ،1414-1400پاراگراف  )A/HRC/7/14/Add.1( ،5پاراگرافهای E/( ،530-529
 )CN.4/2006/55/Add.1پاراگراف  )E/CN.4/2005/64/Add.3( ،1046پاراگرافهای  )E/CN.4/2002/75/Add.1( ،77-75پاراگرافهای
 )E/CN.4/2005/64/Add.1( ،124-122پاراگرافهای  496و  648و  790و  972و 981
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درباره پیشنویس یک قانون در نیجریه که طرفداری و حمایت عمومی از حقوق دگرباشان جنسی
را با تنبیه و جریمه روبهرو میکرد ،نماینده ویژه مدافعان حقوق بشر اظهار داشت« :بهطور خاص،
نگرانیهای جدی نسبت به محدودیتهایی ابراز میشود که قانون برای آزادی بیان و تجمعات مدافعان
156
حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی ،هنگام دفاع از حقوق زنان و مردان همجنسگرا ،ایجاد میکند».
به طور مشابه ،زمانی که الیحه ضد همجنسگرایی در اوگاندا در سال  2009معرفی شد ،دو گزارشگر
ویژه در نامه مشترک خود گفتند:

«این الیحه به ناحق ،با ممنوعیت انتشار و اشاعه اطالعات پیرامون همجنسگرایی و همچنین
ممنوعیت کمکهای مالی و حمایت از فعالیتهای مرتبط ،به طور فزاینده مانع از اجرای حق
157
آزادی بیان و عقیده و حق تشکیل آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز میشود».
گزارشگر ویژه در موضوع ارتقا و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده در گزارش بازدید خود از کشور
ی بیان،
ق آزاد 
کلمبیا تاکید کرد که «شهروندان ،صرف نظر از مواردی مانند گرایش جنسیشان ،ح 
158
ش و تحصیل و اشاعه اطالعات و افكار خود را دارند»
پژوه 
نتیجهگیری
دولتها میبایست حامی حق آزادی بیان ،حق تشکیل آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز را
برای هر کس ،صرف نظر از جنس ،گرایش یا هویت جنسی او باشند .دولتها باید تضمین کنند که
هیچ یک از محدودیتهای ا ِعمال شده در این قوانین تبعیضآمیز نیستند .به منظور حفاظت از استمرار
اجرای این حقوق ،دولتها باید از اعمال خشونتآمیز و ارعابجویانه صورت گرفته توسط گروه خاص،
جلوگیری کنند و به این موارد رسیدگی و مجازات موثر در مورد آن داشته باشند.

 156گزارش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر ( )A/HRC/4/37/Add.1پاراگراف 511

 157بیانیه مشترک از گزارشگر ویژه در موضوع مدافعان حقوق بشر و گزارشگر ویژه در موضوع حق آزادی بیان و عقیده،
 1مارس 2010

 158گزارش گزارشگر ویژه در موضوع حق آزادی بیان و عقیده در ماموریتش به کلمبیا ( )E/CN.4/2005/64/Add.3پاراگراف
 75و 76
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نتیجهگیری
همان طور که فصلهای این جزوه نشان میدهد ،حفاظت از دگرباشان جنسی از خشونت و تبعیض
نه نیاز به ایجاد یک مجموعه جدیدی از حقوق ویژه برای اقلیتهای جنسی دارد و نه نیاز به ایجاد
استانداردهای جدید بینالمللی حقوق بشر خواهد داشت .بر خالف تمام پیچیدگیها و بحثهای
سیاسی در مورد برابری دگرباشان جنسی در سازمان ملل متحد ،از منظر حقوقی این مساله بسیار
ساده و آسان بیان شده است .التزماتی که دولتها برای حفاظت از دگرباشان جنسی از نقض حقوق
بشر آنها دارند ،در حال حاضر به خوبی مشخص شده است و در تمام کشورهای عضو سازمان ملل
متحد ،اجرای آن الزامآور است.

این جزوه میخواهد منبع و دامنه تعهدات قانونی دولتها و جوامع را مشخص کند .این کار را با اشاره
به تعداد قابل توجهی از تصمیمات ،توصیهها و راهنماییهای سازوکارهای سازمان ملل در حمایت از
حقوق بشر انجام داده است .این جزوه ،مسئولیتهای دولت را که در آن اقدام ملی ضروری و مورد
نیاز است به پنج حوزه اصلی تقسیم میکند :حفاظت از خشونت ،پیشگیری از شکنجه ،جرمزدایی
از همجنسگرایی ،منع تبعیض و احترام به آزادی بیان ،حق تشکیل آزادانه مجامع و جمعیتهای
مسالمتآمیز.

در سالهای اخیر ،بسیاری از دولتها تالش فزایندهای برای تقویت حمایت از حقوق بشر در هر یک
از این پنج حوزه داشتهاند .مجموعهای از قوانین جدید در این کشورها تصویب شده است  -از جمله
قوانین ممنوعیت تبعیض ،مجازات جرائم ناشی از تنفر ضدهمجنسگرایی ،به رسمیت شناختن روابط
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همجنسخواهانه و آسانتر کردن شرایط برای افراد تراجنسی برای به دست آوردن اسناد رسمی
که بیانکننده جنس مورد نظر خود آنهاست .برنامههای آموزشی برای پلیس ،زندانبانان ،معلمان،
مددکاران اجتماعی و سایر پرسنل به شکل گستردهتری اجرا شده است و اقداماتی برای مبارزه با
قلدری در بسیاری از مدارس صورت گرفته است.
در سالهای آینده ،کارهای بسیار بیشتری در مقابله با تعصب و محافظت از دگرباشان جنسی در
همه کشورها برای مبارزه با خشونت و تبعیض بایستی انجام شود .دفتر کمیسر عالی حقوق بشر
( )OHCHRامیدوار است که این جزوه کمکی باشد در خلق یک منبع عملی برای تمام کسانی که به
منظور تغییر کار میکنند؛ خواه سازمان ملل متحد ،سازمانهای منطقهای ،دولتها ،نهادهای ملی
حقوق بشر و یا جامعه مدنی.
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«اجازه دهید به کسانی که همجنسگرا ،دوجنسگرا یا
تراجنسی هستند ،بگویم :شما تنها نیستید .مبارزه شما برای
پایان دادن خشونت و تبعیض یک مبارزه مشترک جهانی
است .هرگونه حمله به شما ،حمله به ارزشهای بینالمللی
سازمان ملل متحد است و من سوگند خوردهام که از این
موضوع ،دفاع و حمایت کنم .امروز من کنار شما ایستادهام و
همه کشورها و مردمان را فرامیخوانم تا کنار شما بایستند».
دبیر کل سازمان ملل متحد
بان کی مون ،مارس 2012

«وقتی که من مساله خشونت و تبعیض علیه افراد بر اساس
گرایش و هویت جنسیشان را عنوان کردم ،عدهای شکایت
داشتند که من در تالش برای ایجاد «حقوق نو» یا «حقوق
ویژهای» برای این افراد هستم .با این وجود نیازمند حقوق
جدید یا ویژهای نسبت به حق زندگی و حریم خصوصی
افراد و حق رهایی از تبعیض آنها نیستیم زیرا این حقوق و
تمامی دیگر حقها جهانشمول هستند :تمامی آنها در قوانین
بینالمللی درج شده است اما برای خیلی از همنوعان ما به
دلیل گرایش یا هویت جنسیشان انکار میشوند».
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
ناوی پیالی2012 ،

«ممنوعیت تبعیض تحت بند ( 26از میثاق بی نالمللی حقوق سیاسی
و مدنی) شامل تبعیض بر اساس گرایش جنسی نیز میشود».
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
پرونده ایکس علیه کشور کلمبیا ()2007

«کشورهای عضور میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی باید تضمین کنند که گرایش جنسی یک فرد،
مانع احقاق حقوق عنوان شده در میثاق بینالمللی نمیشود ...
عالوه بر این ،هویت جنسی را به خاطر ممنوعیت زمینههای
تبعیض ،به رسمیت بشناسند».
کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر ،تفسیر
عمومی شماره )2009( 20

«تبعیض علیه زنان بر اساس جنس و جنسیت به طور
جداییناپذیری همراه با فاکتورهای موثر دیگر بر روی زنان
مانند گرایش و هویت جنسی آنان است».
کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد ،توصیه عمومی
شماره )2010( 28

«دولتهای عضو کنوانسیون منع شکنجه باید این اطمینان را
ایجاد کنند که تاکنون به تعهدات خود تحت این کنوانسیون
مربوط به قوانینشان عمل کردهاند .دولتها باید تضمین
دهند این قوانین برای همه صرف نظر از گرایش جنسی و
هویت تراجنسی افراد اجرا میشوند».
کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد ،تفسیر عمومی شماره
)2009( 2

