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خالصه
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در یک ژوئن 2015، گزارشی در زمینه 
تبعیض و خشونت به خاطر گرایش و هویت جنسی افراد منتشر کرد. پیش از این 
تنها یک  گزارش رسمی دیگر در این زمینه توسط سازمان ملل منتشر شده بود. 
بر اساس قطعنامه  به درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل  گزارش حاضر 
سپتامبر 2014 نوشته شده است. گزاش نخست نیز به درخواست شورای حقوق بشر 

توسط کمیساریای عالی در دسامبر 2011 نوشته و منتشر شد.
گزارش تازه کمیساریای عالی حقوق بشر، بر پایه یافته های نهاد های مختلف حقوق 
انتفاعی و گزارش های دولتی  بشری سازمان ملل، سازمان های منطقه ای و غیر 
نوشته شده است. در گزارش تازه، پیشرفت های مهم اخیر در زمینه حمایت از حقوق 
بشر دگرباشان جنسی و میان جنسی ها قید شده اند. این پیشرفت ها شامل قوانین 
تازه ضد تبعیض و ضد جرایم ناشی از نفرت، قانونی شدن روابط بین دو همجنس، 
حمایت از کودکان میان جنسی و تغییرات در قوانینی می شوند که راه را برای قبول 
قانونی هویت جنسی افراد تراجنسی، ساده تر کرده اند. هرچند با تمامی این ها، این 
گزارش تأکید می کند که افراد دگرباش جنسی و میان جنسی در تمامی منطقه ها با 

»سوء استفاده، آزار و تبعیض مداوم، فراگیر و خشن« روبرو هستند.

یافته های کلیدی:
خشونت ناشی از تنفر علیه دگرباشان جنسی گسترده، خشن و اغلب در سایه  «

بخشودگی از مجازات انجام می گیرد. دگرباشان جنسی و میان جنسی ها، اغلب قربانی 
شکنجه و سوءرفتار از جمله در بازداشتگاه ها، کلینیک ها و بیمارستان ها  می شوند.

در بسیاری از کشورها، از قانون برای تنبیه افراد به خاطر گرایش و هویت جنسی  «
استفاده می شود. به این شکل، حق آزادی بیان، تجمع و گردهم آیی افراد هم 
نقض می شود: 76 کشور دنیا رابطه رضایت مندانه بین دو فرد همجنس بالغ را 
جرم می دانند؛ در هفت کشور دنیا ممکن است مجازات مرگ نیز اعمال شود.

»تبعیضی هر روزه« ناشی از رفتارهای تبعیض آمیز در هر کجا در نبود قوانین  «
مؤثر ضد تبعیض، بر تحصیل، سالمت، شغل، مسکن و خانواد ه های دگرباشان 

جنسی و میان جنسی ها تأثیر می گذارد.
دولت ها بر پایه قوانین جهانی حقوق بشر موظف به احترام، حمایت و اجرای  «

کامل حقوق بشر برای تمامی افراد حاضر در قلمرو خود از جمله دگرباشان 
جنسی و میان جنسی ها هستند.

توصیه های کلیدی:
بیان جنسیتی شان  « یا  و هویت جنسی،  گرایش  پایه  بر  را  افراد  که  قوانینی 

مجازات می کنند،  لغو شود؛ به خصوص قوانینی که روابط رضایتمندانه بین دو 
فرد همجنس را جرم می شمارند و قوانینی که »ضد تبلیغات« همجنس گرایی 

نامیده می شوند.
قوانین مؤثر ضد تبعیض که محافظ دگرباشان جنسی در برابر تبعیض و پایان دادن  «

به کلیشه های منفی از جمله در کارزار های آموزش عمومی باشد، تصویب شود.

یا  « از نفرت علیه همجنس گرایان  ناشی  تحقیق های رسمی در مورد جرایم 
تراجنسی ها، شکنجه یا آزار آنان صورت بگیرد. با ایجاد قوانینی ضد جرایم 
ناشی از نفرت، مجازات هایی شدیدتر برای مجرمانی که قربانی هایشان را به 
خاطر گرایش یا هویت جنسی آنان آزار می دهند، اعمال شود. ابراز نفرت و 

خشونت علیه دگرباشان جنسی غیر قانونی اعالم شود.
به درمان ها و تجویزهای دارویی اجباری دگرباشان جنسی پایان داده شود. «
رابطه بین زوج های همجنس قانونی و از حقوق فرزندان شان محافظت شود. «
این اطمینان حاصل شود که افراد به مدارک شناسایی قانونی که جنسیت  «

آن ها را برابر بیان شخصی شان معرفی می کند، دسترسی دارند؛ بدون اینکه 
سوءرفتارهایی مانند عقیم سازی، درمان های اجباری یا طالق از افراد مطالبه شود.

این اطمینان حاصل شود که هیچ  دگرباِش گریخته از وطنش )به خاطر آزاری  «
که کشیده است( به سرزمین تهدیدآمیز قبلی اش، برگردانده نشود.

با دگرباشان جنسی و جامعه مدنی برای وضع قوانین و سیاست گذاری هایی که  «
حقوق این افراد را تحت تاثیر قرار می دهند مشورت شود.

موج پیشرفت ها:
این گزارش، به نمونه هایی از ابتکارات مثبتی که توسط دولت ها و شوراهای 
محلی گرفته شده اند، اشاره دارد. از جمله می توان به مبارزه با جرایم ناشی 
از نفرت، رسیدگی به زورگویی به کودکان و تضمین  رفتاری عادالنه با 
افراد دگرباش جنسی و میان جنسی در محل کار و در زمینه دسترسی 
مناسب به محلی برای زندگی،  خدمات عمومی، بهداشت و سالمت اشاره 
کرد. از سال 2011 تاکنون )پس از نخستین گزارش کمیساریای عالی در 

این زمینه( این موارد رخ داده اند:
3 کشور روابط رضایت مندانه بین دو فرد همجنس را جرم زدایی کرده اند؛ «
14 دولت، قوانین ضد تبعیض یا قوانین ضد جرایم ناشی از نفرت را  «

اتخاذ یا آنها را قوی تر کرده اند و حمایت قانونی از افراد دگرباش جنسی 
و میان جنسی را گسترش داده اند؛

12 دولت حق ازدواج و یا حق شریک قانونی به زوج های همجنس  «
در  رسماً  را  زوج ها  این  به  مربوط  سودمندی های  و  مزایا  و  داده اند 

حمایت قانون درآورده اند؛
10 دولت قوانین تشخیص هویت جنسی را تغییر داده اند و راه را برای  «

افراد تراجنسیتی ساده تر ساخته اند تا مدارک هویت قانونی خودشان را 
برابر هویت جنسی مورد نظرشان کسب کنند.

1 کشور قوانین حمایتی برای حفظ وقار فیزیکی کودکان میان جنسی  «
وضع کرده است؛ 

پلیس ها،  « معلم ها،  و سالمت،  بهداشت  کارمندان  کشور،  چندین  در 
مسائل  ویژه  آموزش های  زندان ها  اکنون  نگهبان های  و  قاضی ها 
جنسی و جنسیتی دریافت می کنند و در این زمینه ها راهنمایی می شوند 

و برنامه های ضد قلدری در مدارس این سرزمین ها معرفی شده اند. 
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