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نسخه  استفاده ازامکان های جسمی، بدلیل ناتوانی برای افرادی آماده شده است که  ،الین جزوه به بهترین شکل ممکننسخه آن

 چاپی اثر را ندارند.

 از اجازه به ینیاز ،محلی نیازهایرفعِ  برای راهنما، این هایبخش تمام از اقتباس یا هازبان دیگر به ترجمه مجدد، انتشار

 عمل این قدردان پناهندگان عالی کمیساریای و است رایگان راهنما این هایبخش همه انتشار ندارد. پناهندگان عالی کمیساریای

  بود. خواهد

 2122 ، منتشر شده درمتحد ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریایاثر متعلق است به  حقوق معنوی

  المللبین حفاظت بخش

 متحد ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای

 ژنو یس،ئسو

 آدرس پستی ناشر: 
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94, rue do Montbrillant 

1202 Geneva, Switzerland 
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 هدف

 خود کشور از حمایت، جستجوی در گوناگون، سوءرفتارهای و تبعیض تجربه از بعد جوانان، جمله از جنسی، دگرباشان از بسیاری

 بازاسکان فرآیند طی در 2جنسی دگرباش پناهجویان که فراوانی هایآسیبگیرند. می پناه دیگر، هاییسرزمین در و گریزندمی

برای کمیساریای عالی پناهندگان  .کندمی ایجاد آنها از حفاظت زمینه در را زیادی نگرانی ،شوند روبرو آنها با است ممکن خود

گونه تبعیضی در دفترهای این سازمان ملل متحد، تضمین این موضوع حائز اهمیت فراوانی است که با دگرباشان جنسی بدون هیچ

 و کامل درکی به تا بیندمی عالی کمیساریای دفاتر عهده بر را مسولیت این بر این اساس، کمیساریای عالی سازمان، رفتار شود.

 ایگستره بر شامل راهنماای جزوه نوشتار، این برسند. خودشان نظر تحت جنسی دگرباش پناهندگان و وضعیت موقعیت از دقیق

گوی مسئولیت خود در مواجه با این افراد در هنگام انجام وظایف خود، پاسخ تا است کمیساریای عالی کارکنان برای هاموضوع از

  باشند.

  

--------------------------------- 
محتوای این جزوه برای پناهجویان،  اما است و این اصطالح )پناهندگان دگرباش جنسی( در تمام متن استفاده شده است، پناهندگان بر نوشتار این تمرکز 2

های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان های مرتبط به فعالیتگروههمچنین بسته به موضوع، برای دیگر افراد بدون شهروندی یک کشور و سایر افراد و 

 ملل نیز قابل استفاده است.
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 یکل ینما

 هنجارهای با 2جنسی( دگرباشان) دوجنسی و تراجنسی ،گرادوجنس ،گراهمجنس زنان و مردان آنکه دلیل به جوامع از بسیاری در

 خاطر به معموالا  آنها .گیرندقرار می بشر حقوق نقض جدی معرض در ،ندارند مطابقت فرهنگی لحاظ از ،جامعه در موجود جنسی

هایی تجربه ،2شانبدن به نسبت جامعه جنسی نگرش یا وجنسی  رفتار یا هویت همچنین ،خود فرضی یا واقعی جنسی گرایش

 :چنینی را شاهد هستنداین

 خانواده اعضای یا و جامعهافراد  حکومتی، مأمورهای توسط قتل یا و شکنجه جنسی، تجاوزبر  شامل ؛خشونت 

 پلیساز طرف  حفاظت نبود 

--------------------------------- 
، lesbian ،gay ،bisexualدر انگلیسی است که این واژه خود مخفف کلمات  LGBTI)این کلمه در فارسی معادل  جنسی دگرباشاندراصطالح،  2

transgender  وintersex )دگرباشان . نیستند مرد و زن های جنسیتینقش سنتی یا عرفی برابر با مفاهیم که شودمی اطالق گروهی از افراد به است

که زنان دیگر،  است زنی ،گرای زنلزبین یا همجنس یک. شوندمی نیز شناخته «جنسی، جنسیتی و جسمی هایاقلیت» عنوان به جنسی همچنین گاهی

مردان دیگر برایش  شود کهاستفاده می مردی معرفی اغلب برای نیزگرای مرد، گی یا همجنس د.برایش جذابیت جسمانی، عاطفی و یا احساسی دارن

 گرادوجنس. استفاده کرد گراهمجنس زنان و هردوی مردان معرفی برای گی توان از واژهمی همچنین جذابیت جسمانی، عاطفی و یا احساسی دارند.

فردی گفته  به (تراجنسی) جندرترنس. جذابیت دارند جسمانی، عاطفی و احساسی نظر از زنان برایش هم مردان و هم فردی را گویند که (بایسکشوال)

وضعیتی را توضیح (  اینترسکس) دوجنسی اصطالح اند متفاوت باشد.اش با جنسیتی که هنگام تولد به او اختصاص دادهشود که هویت یا رفتار جنسیمی

شود که اطالق مفاهیم بیولوژیکی مرسوم از مرد یا زن برای آنها وموزومی و آناتومی جنسی یا تناسلی خاصی متولد میدهد که در آن فرد، با الگوهای کرمی

 از اصطالح این. شوندجذب می خود موافق افرادی با جنس به شود که عمدتااگفته می مردانی و زنان به (گراهمجنس) هوموسکشوال به نظر نامناسب است.

 آمیز است.توهین بسیاری نظر

های صمیمی با افرادی که جنسیت موافق یا مخالف خود و یا حتی بیشتر از دو ایجاد رابطه و احساسی و عاطفی کشش جنسی، برای شخص هر ظرفیت به 2

 با است که ممکنشود احساس درونی و عمیق فرد که نسبت به جنسیت خود دارد گفته می به جنسی، هویت. گویندمی جنسی گرایش جنسیت دارند،

 شخص جنسیتی ظاهری نمود به اشاره جنسیتی، سیمای یا رفتار نداشته باشد. یا باشد و مطابقت داشته تولد هنگام جنسیِت اختصاص داده شده به وی در

 افراد بدن به نسبت جامعه جنسی نگرشبا انتظارات هنجاری فرهنگی به اصطالح مردانه یا زنانه، مطابقت داشته باشد یا نداشته باشد.  تواندمی که دارد

 و زنانگی شده مشخص استانداردهای با است از نظر فرهنگی ممکن( شودمی تعریف شخص هر تناسلی اندام و جنسی غدد ها،کورومزوم با که به طور کلی)

 دهد.می تشکیل را بدنی تنوع از کلیدی جزءِ یک باشد که موجود در جامعه متفاوت مردانگی
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 خدماتدیگر  و اشتغال آموزش، مسکن، بهداشتی، هایمراقبت به دسترسی از یتمحروم وگسترده  تبعیض 

 اجتماعی

 جرم ،خواهانههمجنس روابطها در آن که کشورهایی در خصوص به اخاذی، و بازداشت ،خودسرانه هایدستگیری 

 گرددمی محسوب

 حمایتی هایسازوکاردیگر  و جامعه و خانوادهطرف  از اجتماعی و طردِ محرومیت 

 یمداوم هایآسیب معرض در ،پذیرندهپناه کشور به ورود محض به یا و جابجاییدر زمان  است ممکن جنسی دگرباش پناهندگان

در نتیجه  کنند.می پنهان دیگران، استفادهءسو و آزار از جلوگیری برای را خود جنسی هویت یا گرایش آنها از بسیاری بگیرند. قرار

 خدمات و پناهجویی فرآیندهای به ارائه خدمات مرتبط یا آنها یافتن دررا  پناهندگان عالی کمیساریای کار کاری،پنهان این

 ازداشته باشند،  نسبت دیگر پناهنجوهامتمایزی به و ترگسترده نیازهای توانندمی همچنین آنها د.نسازمی دشوار بشردوستانه،

 جمله:

 اننوجوان برای ، مخصوصاایمراقبت و یپذیرش تمهیدات 

 دوستانهانسان هایبرنامه و پناهجویی فرآیندهای به دسترسی برای کمک 

 بازداشت در چه ،کلی صورت به چه جنسی خشونت یا یانجسم آسیب دربرابر حفاظت 

 حقوقی مشاوره یا نمایندگی 

 پزشکیروان حمایت جمله از اجتماعی، خدمات سایر و امن مسکن 

 در حداقل زمان  مجدد اسکان شامل گاهی هستند، شدید خطر معرض در که زمانی جمله از خاص حفاظتی اقدامات

 ممکن

 ابتال به به مربوط مشکالت برای هاییدرمان یا مروبط به جنسیت جراحی یا درمانیهورمون )مانند پزشکی هایمراقبت 

HIV) 
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 یجنس دگرباش پناهندگان یژهو یهایریپذیبآس

 2.گیرندمی قرار آزار و تبعیض معرض در های جامعه،بخشمتمایزی از دیگر  هایشکل به جنسی، اندگرباش

 اینهمچنین  بگیرند. قرار شکنجه و آزار تحت خود جنسی گرایش و هویت هردوی خاطر به است ممکن ینلزب زنان 

 ناموسی هایقتل معرض در جامعه، اعضای و خانواده مثلِ خاص افراد طرف از بقیه، از بیشتر آنها که دارد وجود امکان

 فرآیندهای به شاندسترسی مانع است ممکن زنان، این اقتصادی و اجتماعی موقعیت همچنین گیرند. قرار تجاوز یا

 شود. پناجوپذیر کشورهای در حفاظتی و حمایتی خدمات دیگر و پلیس ،پناهجویی

 در بیشتر اغلب نتیجه در ،دارند اجتماعی زندگی به تمایل بقیه دگرباشان جنسی، از بیشتر ،(یگ یا) گراهمجنس مردان 

 جرم خواهانههمجنس روابطدر آن  که کشورهایی در حکومتی عامالن سوی از مخصوصاا .هستند آنی هایآسیب معرض

 ارائه خدمات که مسئولینی و مقامات برای باشند نداشته تمایل است ممکن همجنسگرا مردان شود.می محسوب جزایی

 کنند. بازگو ،اندکرده تحمل که را ایجنسی تعرضات ،دهندمی

 مخالف جنس به که گونههمان گرادوجنس افراد .اندنکرده درک خوبی به کشورها از بسیاری دررا  ییگرادوجنس 

 قرار اذیت و آزار مورد ،خود خواهانههمجنس روابط دلیل به اما ،گردندمی جذب نیز موافق جنس به ،کشش دارند

 شودمی اشتباه برداشتی آمدن وجود به باعث موضوع این دانند.می پذیرانعطاف را خود جنسی گرایش آنها .گیرندمی

 ذاتی. نه و است انتخابی مساله یک آنها جنسی گرایش که

  

--------------------------------- 
 .گیردنمی بر در را سوءاستفاده بلقوه و ممکنه شرایط تمامی و است کلی نگاه یک عنوان به فقط هاتوصیف توجه: این 2
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 و تبعیض مورد دولتی مقامات سوی از کررم آنها د.گیرندر حاشیه قرار می یشدید صورت به اغب هایتراجنس 

 سوی از میزان یک به آنها .گیرندقرار می تنفر موردهم  جامعه اعضای و خانواده سوی از و گیرندمی قرار استفادهءسو

امکانات  از مکرر طور به هاتراجنسی .گیرنددر معرض آزار و سوءاستفاده جنسی قرار می غیردولتی و دولتی عامیلن

 .شوند جنسی کار به ، مجبورماندن زنده برای است ممکن و شوندمی محروم اشتغال و مسکن به دسترسی تحصیلی،

 همچنین آنها بگیرند. قرار شکنجه و آزار مورد است ممکن جنسیتی انتظارات با تطابق عدم خاطر به یدوجنس افراد 

 این های زندگیشریک و خانواده. شوندمی دیدهیک معلول و ناتوان جسمی  چشم به خاطر ظاهر جنسی نامعمول خود،به

 جراحی هایعمل تحت است ممکن افراد این همچنین دهند.آنان را مورد آزار و سوءاستفاده قرار می گاهی نیز افراد

. باشند وضعیت جسمانی خود با مرتبط پزشکی هایکمک نیازمند یا گیرند قرار خود بدن "تصحیح" جهت خواستهنا

 به بتوانند تا باشند گذرانده را مراحلی چه یا باشند کرده طی را ایدرمانی روند چه اینکه رغمبه تراجنسی، افراد تمامی

 یابند. دست خود درونی هویت برابر ایچهره به توانندنمی ،برسند خود متناسب بیرونی ظاهر

 

  

 راه کار

 های حفاظتی مرسوم که دگرباشان جنسی با آن روبرو هستند و افزایش آگاهی نسبت به فرصت

توانند با آن روبرو می مبدا، کشور دوم و کشور مقصدخطرات خاص هر گروه، در کشور همچنین 

 .بشوند
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 حفاظت یبرا ییراهکارها: مشارکت و یضتبع رهایی از

 خطرات معرض در جنسی دگرباش پناهندگان حالبااین .هستند روبرو هاییچالش با اندکرده مکان نقل اجباراا که افرادی تمامی

 این از بسیاری. شوندمی روبرو هدفمند خشونت و تبعیض با هم پناهجوپذیر کشورهای در اغلب آنها زیرا گیرند،می قرار متمایزی

 برآورده اغلب ،آنها یحفاظت نیازهای کنند.می اجتناب ،حمایت جستجوی و درخواست از بیشتر، هایآسیب از ترس دلیل به افراد

 باشد. مفید برایشان تواندمی که یابند دست هاییحمایت به یا کنند شرکت هاییفعالیت در نیستند قادر آنها و شودنمی

 عالی کمیساریای تا است نیاز شوند،می محافظت مجدد اسکان دوره تمام در جنسی دگرباش پناهندگان اینکه از اطمینان برای

 هویت و گرایش به نسبت آمیزتبعیض برخورد یا قضاوت پیش از را خود آگاهی ،آن با مرتبط غیرانتفاعی هایسازمان و پناهندگان

 کمبود از است ممکن داوریپیش هستند. همگانی و جامع هابرنامه این که دنشو مطمئن و دنببر باال جسمانی تنوع و جنسی

 مجدد اسکان دوره طول در جنسی اندگرباش محرومیت شود. حاصل آنها حقوق یا و گروه این به نسبت آگاهینا و اطلالعات

 .است آمیزتبعیض ،صورت دو هر در که باشد تعمدی یا و ناخواسته تواندمی

 

  

 راه کار

در هنگام کار با دگرباشان جنسی از رفتاری که در  کمیساریای عالی، اطمینان حاصل شود که تمامی کارکنان و همکاران

مطلع باشند. کمیساریای عالی پناهندگان در این رابطه قوانین واضحی را  ،نیستآنچه در خور ایشان خور ایشان است و 

های مختلف، زمانی که رفتار نامناسبی صورت گرفت، وارد عمل شوند. وضع کرده است و الزم است مدیران بخش

 الزم است. ،حساسیت کارکنان نسبت به این مسالهبرای باالی بردن  آموزشهای دورهاغلب 

 درخواست ٩شماره  ،المللیوه راهنمای کمیساریای عالی پناهندگان در مورد حفاظت بیناستفاده از جز :

 افراد پناهندگی بر اساس هویت یا گرایش جنسی
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 هایروش توسعه و شناسایی برای است راهی دوستانهانسان هایریزیبرنامه و هاکمک در دگرباش پناهندگان دادن شرکت

 حمایتی باالی استاندارد یک به دستیابی کنند.می تجربه خود مجدد اسکان فرآیند طول در آنها که هاییچالش هب نسبت ،مناسب

 .باشندحاضر  هافعالیت آن در فعال و شامل ،جنسی دگرباش که است ممکن زمانی تنها

 

  

 راه کار

 های پناهندگی.فرآیند مرتبط به هایگیریتصمیمتمامی دگرباشان جنسی در حفظ حضور و  کسب نظر

  دوستانه به های انسانها و کمکتا صدای خودشان باشند و در فعالیتدگرباشان جنسی دادن فرصتی به

 ابراز کنند.کامل طور کامل فعالیت کنند و عقاید خود را 
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 جامع یزیربرنامه و حفاظت یهپا بر حقوق یمعرف

 هایبرنامه و پناهجویی فرآیندهای به دسترسی شامل تبعیض بدون خود بشر حقوق تمام از مندیبهره در باید جنسی اندگرباش

 تنوع و جنسیت سن، برنامه پوشش تحت جنسی اندگرباش .باشند داشته دیگر پناهندگان به نسبت برابر فرصت دوستانه،انسان

 و کمک ارائه جستن، راهنمایی برایبایست از این برنامه کمیساری عالی می کارکنان هستند و (AGD) پناهندگان عالی کمیساریای

 .کنند استفاده آنها از حمایت

 

 

 

 

 

 

 

 ،فرد یک جسمانی وضعیت یا جنسی هویت و گرایش .باشد احترام مورد باید همیشه جنسی دگرباش پناهندگان خصوصی حریم

 و نامثبت به مربوط هایفعالیت که شود حاصل اطمینان باید گردد. ثبت و برابر حریم خصوصی او، محترمانه صورت به باید

 .کند، تشدید نمیهستند روبرو آن با جنسی دگرباشان که را خطراتی ،رسانیکمک

  

 راه کار

  جنسی انجهت حمایت از دگرباش ،المللی و ملیهای بیندستورالعمل بهاطمینان حاصل شود که کارکنان، 

 اند.آگاه شده

 پناهندگان. برای موجود ایمشاوره و حمایتی هایبرنامه سمتبه جنسی دگرباش افراد هدایت برای تالش 
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یابی ایجاد فضایی امن برای شناسایی و دست و نامثبت یرش،پذ برای امن محیط یجادا

 به دگرباشان جنسی

 از ییباال خطری معرض در آنها. کنندمی زندگی پنهانی صورت به ،شهری مناطق در هم و هاکمپ در هم اغلب جنسی اندگرباش

 یک در هاآن اگر. ها، قرار دارندیا در مسیر رسیدن به این مکان پذیرش هایمکان در پناهندگان دیگر سوی از آمیزتوهین رفتار

 کمیساریای کارکنان به خود نامرسوم بدنآشکار ساختن  یا خود جنسی گرایش و هویت آشکارسازی از اغلب باشند، بازداشتگاه

 .دارند وحشت هم عالی

 و اعتماد کسبِ برای .بگیرند قرار نامثبت و شناسایی فرآیندهای در خود، مناسب شکل در و آشکارا بایستی جنسی دگرباشان

 غیرانتفاعی هایسازمان با مشورت .آورند فراهم نامثبت برای مطمئن و امن محیطی باید کمیساریای عالی کارکنان ،آنها اطمینان

های اهمیت دارد تا بتوان دگرباشان جنسی را یافت و کمک ،کنندمی کار جنسی دگرباشان با که مدنی اجتماعی هایسازمان و

 نظر از که هاییمکان در اطالعات ارائه جداگانه، دیدارهای برگذاری جنسی، دگرباشان برای احتماالا  الزم را به آنان ارائه داد.

 بود. خواهد مفید نام،ثبت هایخطاب به آنان در مکان پوسترهایی نصب و هستند امن جنسی دگرباشان

 باید ،فرد یک یبدن وضعیت یا جنسی هویت و گرایش .باشد احترام مورد باید همیشه جنسی دگرباش پناهندگان خصوصی حریم

 و نامثبت فرآیند که شود حاصل اطمینان تا بود مراقب باید گردد. ثبت برابر حریم خصوصی افراد، ایمحترمانه طور به

 .شودنمی هستند، روبرو نآ با جنسی اندگرباش که خطرهایی افزایش موجب ،رسانیکمک

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 راه کار

 شناسایی و دسترسی به دگرباشان جنسی با رعایت نکات زیر:

 به منظور  ،هاهای غیرانتفاعی و دیگر سازمانمدنی یا سازمان-پیگیری و مشورت با فعالین اجتماعی

کسانی که تعیین اطالعات شناسایی و ارتباط با پناهندگان دگرباش جنسی. محرمانه و امن ماندن 

 دارد. نقش حیاتی ،اندهویت شده

  ی که دگرباشان هایو مکانفرآیند درباره چگونگی  ،مختلفهای محلو در  هاشکلارائه اطالعات به

 درخواست کمک کنند. در آنجا توانندجنسی می

 نام به دور از هرگونه رفتار اند و ثبتاینکه کارکنان پذیرش، محیطی امن و صمیمی ایجاد کرده تضمین

دگرباشان جنسی، نام تمهیدات خاصی برای ثبتنیازمند . ممکن است آمیز انجام شده استتبعیض

 .یمباش
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 ،آزار و سوءاستفادهمقابله با  و ممانعت :یجسمان یتامن از یناناطم

 (SGBV) یتیجنس و یجنس یهاخشونتاز جمله 

 افراد خانواده، اعضای توسط است ممکن آنها است. بزرگ نگرانی یک ،جنسی اندگرباش برای پناهجویی فرآیند طول در امنیت

 ،زندانیان دیگر یا نظامی نیروهای توسط است ممکن شوند، بازداشت اگر .بگیرند قرار آزار یا حمله مورد پناهندگان دیگر یا محلی

ستیزی دگرباش یا و است شده انگاریجرم جنسی کار یا پوشی،مبدل ،خواهانههمجنس روابط که کشورهایی در .به آنها حمله شود

سایه همین  در است ممکن آنها نباشند. افراد این از حمایت به مایل یا قادر است ممکن رسمی مقامات ،است شایع و متداول

 امن اسکان .باید رعایت شوند شهری مناطق در هم و هاکمپ در هم یامنیت مسائل باشند. خاص هاییکمک نیازمند قوانین،

 از آنها شدن خارج برای را شرایط است ممکن جامعه های موجود درخطر .، کاری دشوار خواهد بودجنسی دگرباش پناهندگان

 از بهتر است ممکن پراکنده هایخانه برند.شود، به آنها حمله میها اگر محل شناسایی آنها مشخص وقتیبعض کند. مشکل خانه

 شانهویتی اسناد که هاییدوجنسی و هاتراجنسی مخصوصاا ،همه برای جنسیتی تفکیک با هاییخانه باشد؛برایشان  جمعی هایخانه

 - جنسی دگرباشان محلی هایسازمان نزدیکی در اسکان .نخواهد بود مناسب ،دهندمی نشان خود از که ایجنسی هویت با مطابق

 است. حیاتی امر یک هاآن حمایت و امنیت برای - باشند داشته وجود اگر

 .هستند بازداشت هنگام در مخصوصاا ،استفادهءسو و جنسی خشونت از یباالی خطر معرض در همچنین جنسی دگرباشان

وی، در آیافراد مبتال به ایدز و ویروس اچ .دندهمی افزایش را HIV / ایدز ابتال به خطر ،(SGBV) جنسیتی و جنسی هایخشونت

 هایگروه از برخی های تبعیضی برای مبتالیان به این بیماری دارند، در خطر گسترده رنج بردن هستند.کشورهایی که سیاست

 کار انجام به مجبور ماندن زنده برای است ممکن ها،تراجنسی مخصوصاا ،اندبه حاشیه جامعه رانده شده که جنسی دگرباش

 مقامات که حالی در ،گیرند قرار محلی مردم از استفادهءسو و در خطر فحاشی است ممکن افراد این شوند. فروشی()تن جنسی

 .کننداز آنها حمایت نمی ،رسمی
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 راه کار

 های جنسی و فیزیکی با رعایت نکات زیر:حفاظت از دگرباشان جنسی از خشونت

  با  ،ای که نیاز به مراقبت خاص دارندکلیه همکاران برای شناسایی پناهندگان دگرباش جنسیکار با

 )ابزار شناسایی خطرات شدید( HRITاستفاده از راهنمای 

  های حفاظتی. ممکن است در برخی شرایط نیاز به تمهیدات ریزیبرنامه تمامیشامل کردن آنان در

 خاصی باشد.

 های ناشی از مسائل جنسی و جنسیتی، کار رهای پیشگیری و پاسخ خشونتشامل کردن آنان در سازوکا

 با همکاران در جاهایی که مناسب است.

 پذیر است و دیگر عاملین برای شناسایی تمهیدات اسکان امن و کار با همکاران، مقامات اگر امکان

 مناسب.
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 یمدن-یاجتماع فعاالن با یهمکار ینهزم یجادا
 هستند. دل دو یا و اطالعبی ،آنها به کمک برای دگرباشان جنسی ویژه نیازهای از فعاالن دیگر و انتفاعیغیر هایسازمان از برخی

 و محورجامعه هایسازمان زن، فعال هایگروه ،انتفاعیغیر هایسازمان با محرمانه مراجعه هایسیستم ایجاد و همکاری گسترش

 خاص حقوق و هانیاز که کرد حاصل اطمینان توانمی اینگونه است. سودمند بسیار ،دولتی همکاران های موجوددیگر مکان –

 .است آنها اصلی کار ،همکاران این با آموزشی هایفعالیت و آگاهی افزایش شود.می رعایت جنسی دگرباش پناهندگان

 

 

 

 

 

 

 

  

 راه کار

 همراه با های دگرباشان جنسی مندینیازسایی شنا .های ارجاع موثر و محرمانهپیگیری و ایجاد سیستم

دهندگان های غیرانتفاعی حساس در زمینه دگرباش جنسی و دیگر ارائهسازمانگسترش همکاری با 

 خدمات به آنها.

 ینآنها باشند و ا یهاشامل برنامه یمنظور که دگرباشان جنس ینبه ا ،دهندگان خدماتکمک به ارائه 

 شوند. یها عملبرنامه
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 خدمات به یدسترس امکان

ی تبعیض مورد ،میزبان کشور در یپزشکروان و بهداشت اشتغال، مسکن، ی مانندخدمات در موضوع جنسی دگرباش پناهندگان

 هایکمک فقدان دارند. قرار آموزشی و شغلی هایبرنامه از محرومیت و بدرفتاری معرض در اغلب آنها .گیرندمی قرار گسترده

 پذیرآسیب ویژه طور به را جنسی اندگرباش از بسیاری ،هاپناهنده به مربوط اجتماعات و خانواده سوی از ...و اجتماعی مالی،

 در دارند، درجه دو اجتماعی و اقتصادی وضعیت زنان که جاییدر  است ممکن (هالزبین) گرابه شکلی ویژه زنان همجنس .کندمی

 .بیشتری قرار بگیرند خطر معرض

 روحی مشکالت دچار ستیزی،تراجنسی و گراهراسیهمجنس اجتماعی، انزوای آزار، تجربه دلیل به جنسی اندگرباش از بسیاری

 داشته مراقبتی خدمات و پیشگیری به کمتری تمایل و باشند ویایایدز/اچ خطر معرض در است ممکن همچنین آنها شوند.می

 و دوا به است ممکن دوجنسی و تراجنسی افراد. برندمی رنج دیگران از بیشتر ،هستند مثبت ویایاچ که کسانی .باشند

 را نآ هایهزینه پرداخت توانایی یا باشند داشته دسترسی آن به نتوانند که حالی در باشند داشته احتیاج پزشکی هایدرمان

  .باشند نداشته

افرادی  والزم  شرایط واجد ،جنسی اندگرباش با ارتباط در خدمات دهندگانارائه ای داشته باشند تاویژه تالش باید کارکنان

 :بخشد ارتقا را زیر حمایتی ردامو بایستی ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای باشند. در این زمینه ایحرفه

 هایخشونت از ناشی صدمات و ویایاچ برای و دارو درمان شامل ،یسالمت از مراقبت هایهزینهکمک پرداخت 

 (درمانیهورمون و جراحی بر )شامل دوجنسی و تراجنسی افراد خاص نیازهای برآوردن و جنسیتی

 جنسی دگرباشان از روحی هایمراقبت و پزشکیروان حساس حمایت 

 جنسیتی هایخشونت علیه یهایریزیبرنامه 

 ویژه دهیاسکان 

 معیشتی هایبرنامه ساختن دسترس در و ایحرفه و فنی هایآموزش 

 آمیزتبعیض غیر و جامع آموزش 

 راه کار  

 های اجتماعی. باید مطمئن شد این حصول اطمینان از دسترسی دگرباشان جنسی به خدمات و برنامه

 آمیز و محرمانه هستند.حساس، غیر تبعیض ،ها و خدماتبرنامه

 های غیرانتفاعی محلی هرجا که ممکن است.کار با سازمان 
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 یدشد مخاطرات یابیارز و یاپا یهاحلراه

 دگرباش پناهندگان نیز کشورها از برخی در است. آشکار پذیرپناهجو کشورهای از بسیاری در ،جنسی اندگرباش تحملعدمِ 

 پناهندگان برای پایدار حل راه تنها اغلب سوم کشور در مجدد اسکان کنند.می تجربه را آزار و اجبار از باالیی خطر ،جنسی

 5.باشدمی شدید اتخطر معرض در جنسی دگرباش

 به که ایجنسی دگرباشان تا دارد همکاری فعاالن دیگر و انتفاعیغیر هایسازمان با ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای

 کمیساریای عالی، کارکنان .، شناسایی شوند و امکان اسکان مجدد به آنها داده شوددارند نیاز مجدد اسکان و خاص حفاظت

 کنند. استفاده 6شدید( خطرات شناسایی )ابزار HRIT راهنمای از گیرندمی عهده هب را مجدد اسکان فرآیند که زمانی توانندمی

 به جدید کشور در اسکان از پس همچنان برخی دارند. خاصی نیازهای هاگروه دیگر مثل ،شده دادهمجدد  اسکان جنسی اندگرباش

 تبعیض با و شوندنمی پذیرفته محلی اتاجتماع یا پناهندگان دیگر طتوس ،ودخ بدن نوع یا و تیجنسی هویت ،جنسی گرایش دلیل

 و یتراجنس افراد کنند. پیدا نیاز روانی هایدرمان یا و مالی هایکمک به مداوم طور به است ممکن برخی شوند.می روبرو

 بازاسکان هنگامدر  .تواند در کشور جدید موجود نباشدمی آن تمامی که هستند ایپزشکی هایدرمان نیازمند اغلب ،دوجنسی

 خدمات، دهنگانارائه دیگر و شرایط واجد غیرانتفاعی هایسازمان کمک با را آنها تا بود مراقب باید جنسی، دگرباش پناهندگان

 داده اسکان هم با فرزندانشان و گراهمجنس هایزوج که است مهم باشد، پذیرامکان اگر .ه شوندفرستاد مجهز و راحت اماکنی به

 .شوند

  

--------------------------------- 
 باشد.می جنسی دگرباش افراد مجدد اسکان هایی جهتراهنمایی شامل مجدد، اسکان درباره پناهندگان عالی کمیساریای شده بازنگری کتابچه 5

 
های مربوط به کودکان، سالخوردگان، آمده است. فصل HRITعوامل خطر برای دگرباشان جنسی عمدتاا در فصل حفاظت جسمانی و حقوقی راهنمای  6

نتفاعی های غیراها، در ارتباط با این موضوع قرار بگیرند. کار با سازماندهندگان از شکنجه و خشونت و فصل زنان نیز ممکن است مانند دیگر شاخصنجات

 و دیگر عاملین برای شناسایی دگرباشان جنسی در معرض خطرات شدید، الزامی است.

 راه کار

 :هستند ، مهیاهای پایا برای دگرباشان جنسی با در نظر گرفتن این مراحلحلمطمئن شوید که راه

  ای که برای شناسایی دگرباشان جنسی های موجود،عاملهای غیرانتفاعی و دیگر با سازمان همکاری

 .اندگرفتهدر معرض خطرات شدید قرار 

 راهنمای استفاده از HRIT نیازمندان بندی و باز اسکانهای ارزیابی خطر برای اولویتو دیگر سازوکار. 

 دسترسی  شوند ومیمجدد اسکان  ،اطمینان از اینکه دگرباشان جنسی در محیطی امن و حمایت شده

 دارند.را از قبیل مراقبت پزشکی و روانی  ،مناسب به خدمات اجتماعی
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 کلیدی منابع

 

 ،حفاظت و برابری برای جوامع و افراد با کار تنوع، و جنسیت سن، سیاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

(2122:) http://www.unhcr.org/refworld/docid/4def34f6887.html 

 اساس بر پناهندگی وضعیت درخواست :٩ شماره المللی،بین حفاظت راهنمای ملل، سازمان پناهندگان یعال یساریایکم 

 وضعیت به مربوط 2٩67 پروتکل یا و 2٩52 کنوانسیون از (2الف)2 بند چهارچوب در جنسی هویت یا و گرایش

 :HCR/GIP/12/01 ،2122 اکتبر 22 پناهندگان،

http://www.unhcr.org/refworld/docid/50348afc2.html 
  ،و پناهجویان میزگرد هایگیرینتیجه خالصه ،2121 دسامبر 2 عمومی یامپ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 :2121 اکتبر 2 لغایت سپتامبر21 از شده ارذبرگ ،خود جنسی هویت و گرایش خاطر به حفاظت جویای پناهندگان

 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cff99a42.html  

 و تراجنسی ،گراهمجنس پناهندگان و پناهجویان از حفاظت نامه،بحث ملل، سازمان پناهندگان یعال یساریایکم 

  http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4cff9a8f2.pdf :(2121) دوجنسی

 (2116) جنسی هویت و گرایش با ارتباط در بشر حقوق المللیبین قانون از استفاده به مربوط اصول: اکاراتاجوگج اصول: 

http://www.yogyakartaprinciples.org  
 شدید اتخطر شناسایی ابزار ملل، سازمان پناهندگان یعال یساریایکم (HRIT) (2121): 

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4c46c6860.pdf  
 (2122) مجدد اسکان کتابچه ملل، سازمان پناهندگان یعال یساریایکم : 

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4ecb973c2.html  

 (:2112) رفتاری ضوابط ملل، سازمان پناهندگان یعال یساریایکم http://www.unhcr.org/422dbc89a.html 

 ،هویت جنسیت، به مربوط مسائل و پناهندگی حکم صدور تی:جنسی قضاوت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

 : 2122 اکتبر 26 جنسی، گرایش و جنسی

http://www.unhcr.org/refworld/docid/509cc8252.html  

 :تارنما

http://www.unhcr.org/refworld/sogi.html  

  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4def34f6887.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4def34f6887.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cff99a42.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4cff99a42.html
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4cff9a8f2.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/
http://www.yogyakartaprinciples.org/
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4c46c6860.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4c46c6860.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4cff9a8f2.pdf
http://www.unhcr.org/422dbc89a.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/509cc8252.html
http://www.unhcr.org/refworld/sogi.html
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 اجباری کوچ در معلول افراد با کار  

 اجباری کوچ در دوجنسی و تراجنسی گرا،دوجنس گرا،همجنس افراد با کار 

 اجباری کوچ در بومی و زبانی هایاقلیت مذهبی، قومی، یا ملی افراد با کار 

 اجباری کوچ در جنسیتی خشونت از یافتهنجات هایپسر و هامرد با کار 

 اجباری کوچ در سالخوردگان با کار 
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