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  "نحن جيل مدفون"
 التمييز والعنف ضد األقليات الجنسية في إيران

 

  ملخص
 

  .ھذا األمر ال وجود له في بلدنا. ال يوجد في إيران مثليون كما في بلدكم
  .2007أيلول /سبتمبر 24الرئيس محمود أحمدي نجاد، جامعة كولومبيا، نيويورك، 

  

وجود المثلية في بلده يبدو اليوم أجوفاً كحاله يوم أدلى الرئيس ل 2007أيلول /إنكار محمود أحمدي نجاد في سبتمبر
  .اإليراني بھذا الزعم أمام جمھور جامعة كولومبيا بنيويورك قبل أكثر من ثالثة أعوام

  
تستمر السلطات اإليرانية في النظر في مئات الطلبات من رجال يسعون لإلعفاء من الخدمة العسكرية اإللزامية على 

وھناك العديد من كبار األخصائيين النفسيين والمعالجين النفسيين وأطباء . مثليون أو متحولو الجنسأساس أنھم 
األمراض الجنسية يعملون في إيران بموافقة ضمنية من الدولة، وقابلوا المئات من المثليين والمثليات ومزدوجي 

كما أن . الجنسي" انحرافھم"لـ " العالج"قي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس من اإليرانيين، لتشخصيھم من أجل تل
وبعض تلك  –إيران أصبحت معروفة في شتى أنحاء العالم بإجراء عدد كبير نسبياً فيھا من عمليات تغيير الجنس 

العمليات على األقل أجريت على إيرانيين يعرفون أنفسھم بصفتھم مثليون أو مثليات أو مزدوجو التفضيل الجنسي 
" قانونيين"بالعار عنھم كونھم مثليين ولكي يصبحوا " الوصم"الضطرار إلجراء العملية من أجل إبعاد لكنھم أحسوا با

  1.بموجب القوانين اإليرانية
  

موقف أحمدي نجاد بأن إيران خالية من المثلية الجنسية متفق مع إنكار الحكومة اإليرانية وعدم تسامحھا إزاء األقليات 
ة أجواء في إيران أصبحت فيھا األقليات الجنسية من ضحايا لالنتھاكات وضحايا العنف، تم تھيئ. الجنسية اإليرانية

ويُعاملون بصفة المجرمين، ويبدو أن السلطات تسمح بالمضايقات واإلساءات بحق األقليات الجنسية من قبل األفراد 
  .فساد تعمل لصالح الثقافة الغربيةبل والشرطة، وتُرى ھذه الطائفة كثيراً على أنھم مرضى أو مجرمين أو عناصر لإل

  
إال أنه رغم تلك التصريحات الرسمية، فمن الُمعتقد أن في إيران اآلالف ممن يرون أنفسھم من أعضاء المجتمع 

اإليراني من المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس، بينما ينخرط كثيرون في أنشطة جنسية 
ال توجد بالطبع إحصاءات رسمية بشأن . احد، بشكل طوعي، من التي يحظرھا القانون اإليرانيبين أعضاء الجنس الو

حجم األقليات الجنسية في إيران، لكن وجودھم ُمعترف به في العديد من المناطق الحضرية الكبرى في إيران، مثل 
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ة معروفة بأنھا أماكن خروج في العاصمة طھران، على سبيل المثال، ھناك مناطق عام. طھران وأصفھان وشيراز
بعض ھذه المناطق، مثل المقاھي والمطاعم، مرتبطة بالفئة األثرى من األقليات . وتجمع األقليات الجنسية اإليرانية

الجنسية والطبقة الوسطى منھم، بينما أماكن أخرى، منھا عدة حدائق معروفة، يرتادھا من نبذتھم أسرھم ويعيشون 
سيما الرجال المثليون والرجال المتحولين لنساء والرجال الذين يلجأون لممارسة الدعارة ال  –على ھامش المجتمع 

  .لكسب العيش
  

إيرانياً داخل وخارج إيران، أجريت على مدار السنوات  125الذي يستند على مقابالت مع أكثر من  –ھذا التقرير 
إيران، وتشمل المثليات والمثليين ومزدوجي يوثق التمييز والعنف ضد األقليات الجنسية في  –الخمس الماضية 

التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس وآخرين ال تتفق ممارساتھم الجنسية وسبل تعبيرھم عن ھويتھم الجنسية مع 
حللت ھيومن رايتس ووتش تلك اإلساءات في سياق االنتھاكات الممنھجة لحقوق اإلنسان، . المعايير االجتماعية الدينية

بل الحكومة اإليرانية ضد األفراد بشكل عام، بما في ذلك االعتقاالت التعسفية واالحتجاز وخرق المرتكبة من ق
  .الخصوصية وإساءة المعاملة والتعذيب للمحتجزين، وانعدام إجراءات التقاضي السليمة ومعايير المحاكمة العادلة

  
مييزية في مضايقة واعتقال واحتجاز األفراد الذين قوات األمن اإليرانية، ومنھا الباسيج المتشددة، تعتمد على قوانين ت

كثيراً ما تقع تلك الوقائع في حدائق ومقاھي، لكن ھيومن رايتس ووتش وثقت أيضاً . يشتبھون في كونھم من المثليين
 حاالت داھمت فيھا قوات األمن منازل وراقبت مواقع إنترنت بغرض احتجاز األفراد الذين يتم االشتباه في انخراطھم

  .في سلوك جنسي ال يتفق مع المعايير السائدة أو شكل من أشكال التعبير عن النوع الجنسي ال يتفق مع السائد
  

كما يوثق التقرير حاالت قامت فيھا الشرطة والباسيج حسب الزعم بإساءة معاملة وتعذيب أشخاص مشتبه في كونھم 
وقد أدلى العديد من األشخاص الذين أجريت . ز على حد سواءمثليين أو ھم مثليين، في األماكن العامة ومراكز االحتجا

  .معھم مقابالت بمزاعم بأن عناصر من قوات األمن قد اعتدوا عليھم جنسياً أو اغتصبوھم
  

على سبيل المثال، فإن المتھمين بجرائم جنسية . تجري أيضاً مناقشة اإلساءات الناجمة عن تطبيق القوانين اإليرانية
القضاة المشرفون على قضايا اللواط عادة ما يتجاھلون . لمحاكمات موجزة ال تلتزم بمبادئ النزاھة عادة ما يخضعون

األدلة اإلرشادية الخاصة باألدلة والواردة في قانون العقوبات اإليراني، ويستخدمون آليات مشكوك فيھا لالستجواب 
دانات كثيراً ما تعتمد على اعترافات منتزعة باستخدام اإل. وجمع األدلة، يجب أال يؤخذ بھا في تقرير الذنب أو البراءة

فقط، رغم " معرفة القاضي"التعذيب والضغوط النفسية الشديدة، وأدانت المحاكم المدعى عليھم باللواط بناء على 
وأخيراً، يفحص التقرير مشكلة الالجئين من المثليين . وجود أدلة على التبرئة ورغم غياب األدلة على اإلدانة

) تركيا على األخص(المثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس الذين فروا من إيران إلى بلدان أخرى و
  .وكذلك المخاطر التي تواجه النشطاء اإليرانيين المعنيين بحقوق األقليات الجنسية

  
ت والمثليين ومزدودي التفضيل القانون اإليراني يعكس سلوك الدولة العدواني إزاء األقليات الجنسية، ومنھا المثليا

وقانون العقوبات اإليراني يجرم جميع العالقات الجنسية خارج إطار الزودجية التقليدي، . الجنسي ومتحولي الجنس
التھديد القائم بالمقاضاة والمعاقبة المشددة . ويحظر تحديداً السلوك الجنسي المثلي بغض النظر عن كونه طوعي أم ال

انون في جرائم مثلية يشكل تمييزاً ضد أعضاء األقليات الجنسية في إيران، الذين تُجرم أنشطتھم الذي ينتظر من يُد
على سبيل المثال، القانون اإليراني يحظر اللواط، ويعرفه بأنه . الجنسية المثلية القائمة بالتراضي، في كل الحاالت

ھي اإلعدام، والعالقات ) اللواط(بين رجلين  عقوبة اللقاء الجنسي. اللقاء الجنسي الطوعي والجبري بين رجلين
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األدلة تشير إلى تطبيق . جلدة في أول ثالث مخالفات واإلعدام في الرابعة 100ھو ) مساحقة(الجنسية بين امرأتين 
  .العقوبات، وتھديد اإلعدام حقيقي وقائم بحق األقليات الجنسية المعرضة للخطر في إيران

  
السلوك الجنسي الطوعي وتعاقب عليه باإلعدام تخالف التزامات إيران بموجب العھد  األحكام القانونية التي تجرم

والذي يحظر عقوبات اإلعدام  – 1975الذي صدقت عليه إيران في عام  –الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
أو أية (ة األفراد على اللواط كما أن اتفاقية حقوق الطفل تحظر على إيران معاقب 2".الجرائم األكثر جسامة"إال في 

ً  18باإلعدام إذا كانت قد ارتكبت تحت سن ) جريمة أخرى لجنة حقوق اإلنسان، المسؤولة عن تفسير العھد  3.عاما
والحكومة اإليرانية ُملزمة قانوناً . الدولي، دعت جميع الدول األطراف في العھد إلى إلغاء القوانين التي تجرم المثلية

الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي العرفي، وھي ُملزمة بموجب التزاماتھا التعاقدية والتزامات بموجب القانون 
تدابير الحماية التي يوفرھا العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  4.الحكومات اإليرانية المتعاقبة السابقة

لك المسؤولين المتحملين لمسؤوليات الحفاظ على األمن تفرض على السلطات اإليرانية التحرك لتنفيذھا، بما في ذ
  .وتطبيق القانون في إيران

  
وتدعو ھيومن رايتس ووتش الحكومة اإليرانية إلى إلغاء جميع القوانين والتشريعات األخرى الواردة في قانون 

عقوبة اإلعدام، وأن تكف العقوبات اإلسالمي التي تجرم السلوك المثلي الطوعي، ال سيما تلك األحكام التي تفرض 
عن مضايقة واعتقال واحتجاز ومقاضاة وإدانة المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس 

كما تدعو ھيومن رايتس ووتش السلطات إلى حظر . واألشخاص المشاركين في سلوك جنسي مثلي طوعي
ت الجنسية واألفراد المحسوبين على فئة المثليين والمثليات، المضايقات الرسمية واإلساءات واالعتقاالت بحق األقليا

من قبل قوات األمن، بما في ذلك وحدات الباسيج اإليرانية، وكذلك يجب ") الرجال المتشبھين بالنساء"مثل (أو آخرين 
ت أو أي استخدام للشھادا. التحقيق والمقاضاة بحق أعضاء قوات األمن الذين يتورطون في مثل ھذه التصرفات

االعترافات التي يظھر أنھا مأخوذة تحت تأثير التعذيب أو التھديد بالتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة 
  .من قبل قوات األمن، يجب أن يُلغي

  
وتدعو ھيومن رايتس ووتش المفوضية السامية لشؤون الالجئين باألمم المتحدة والدول األخرى إلى الخروج 

إضافية من أجل حماية حقوق الالجئين وملتمسي اللجوء من المثليين والمثليات ومزدوجي بتوصيات وسياسات 
  .التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس اإليرانيين في الخارج

 

                                                           
 .2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc: ية، قرار جمعية عامةالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس  2

A/6316, 999 U.N.T.S. 171, 16 1966كانون األول /ديسمبر.  
) 1990أيلول /سبتمبر 2دخلت حيز النفاذ في ( U.N.T.S.3 1577 ,، رقم1989تشرين الثاني /نوفمبر 20اتفاقية حقوق الطفل، أقرت في   3
  ).أ( 37دة ما
، ورد فيھا أن االلتزامات بموجب االتفاقات الدولية ال تنتھي بتغير 1969أيار /مايو 23اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات، فُتحت للتوقيع في   4

  .الحكومة
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  التوصيات
 

  :إلى الحكومة اإليرانية
 

لوك يجب إلغاء جميع القوانين والتشريعات األخرى الواردة في قانون العقوبات اإلسالمي التي تجرم الس •
 :المثلي الطوعي، على سبيل المثال ال الحصر

o  اإلعدام طالما "وتنص على عقوبة على ھذه األعمال بـ " لواط"التي تجرم الـ  111و 110المواد
 ".الشخصان السالب والموجب بالغان سليما العقل وتصرفا بواقع إرادتھما الحرة

o  وتنص على عقوبات بالجلد  دون إيالج بين الرجال،" التفخيذ"وتجرمان  122و 121مواد
 ).واإلعدام في اإلدانة الرابعة(

o  عاريين تحت نفس الغطاء "بين الرجال ورقاد اثنين " التقبيل الحار"، وتجرم 124و 123المواد
 .وتنص على عقوبة الجلد" دون ضرورة لذلك

o  ب عليه أو السلوك الجنسي الطوعي بين النساء ويُعاق" المساحقة"، وتجرم 131إلى  129المواد
 ).واإلعدام لدى اإلدانة لرابع مرة(بالجلد 

من قانون العقوبات اإليراني، والتي تسمح باإلدانة بالسلوك المثلي من بين  120يجب إلغاء أو تعديل المادة  •
والتي " المستقاة من األساليب العرفية والتقليدية"الشرعي، " معرفة القاضي"أشياء أخرى، فقط بناء على 

 .باالستناد إلى أدلة ظرفية واھنة لتحديد وقوع الجريمة من عدمهتسمح للقضاة 
يجب تعديل قانون العقوبات اإلسالمي بحيث يضم ُحكماً واحداً محايداً لجنس الضحية، بشأن االغتصاب، بما  •

 .في ذلك تجريم االغتصاب بين المتزوجين
نسية بناء على االتھام بجرائم ضد يجب الكف عن مضايقة واعتقال واحتجاز ومقاضاة وإدانة األقليات الج •

أو المشاركة (وتنظيم ) 638مادة (األخالق العامة والعفة، بما في ذلك خرق العفة الدينية في األماكن العامة 
مادة (وتشجيع اآلخرين على الفساد واألعمال المشينة )) أ(639مادة  (تجمع غير أخالقي أو فاسد ) في

 )).ب( 639
يجب الكف عن مضايقة واعتقال واحتجاز ومقاضاة وإدانة األقليات الجنسية بناء على أحكام قانون العقوبات  •

غير "اإلسالمي وقانون الصحافة وقانون جرائم اإلنترنت التي تحظر إنتاج أو استخدام أو توزيع مواد تُعتبر 
 .ال المحتوىومنھا المواقع المثلية واألدب المثلي وغير ذلك من أشك" أخالقية

يجب على وجه السرعة إلغاء أية إدانات وأحكام صدرت على صلة بمعاقبة أفراد انخرطوا في سلوك مثلي  •
طوعاً، مع اإلفراج الفوري عن جميع النزالء الذين يمضون عقوبات بالسجن حالياً على خلفية مثل ھذه 

 .اإلدانات
تحت " اللواط"بحق أفراد يُزعم أنھم ارتكبوا جريمة يجب إلغاء جميع أحكام اإلعدام غير القانونية الصادرة  •

 .عاماً، بغض النظر عن كون العمل المزعوم قد تم طوعاً أو جبراً  18سن 
يجب تعديل اللوائح العسكرية التي تحظر على المثليين والمثليات اإليرانيين الخدمة في القوات المسلحة  •

 ".ضطرابات سلوكيةا"بسبب ما يُعتبر انحراف أخالقي وجنسي مصحوب بـ 
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يجب الكف عن استخدام جميع االختبارات البدنية والنفسية المھينة التي تجريھا المؤسسات الطبية الحكومية  •
والخاصة والمخصصة لمعرفة إن كان األفراد مثليون أو متحولون جنسياً ألغراض اإلعفاء من الخدمة 

 .العسكرية
عتقاالت بحق األقليات الجنسية، ومن يُحسبون على أنھم من يجب المعاقبة على المضايقات واإلساءات أو اال •

من قبل قوات األمن، بما في ذلك وحدات ") الرجال المتشبھين بالنساء"مثل (المثليين والمثليات، واآلخرين 
 .الباسيج اإليرانية، مع التحقيق والمقاضاة بحق أفراد األمن المشاركين في مثل ھذه األعمال

خصوصية جميع المواطنين اإليرانيين ويجب الكف عن جميع عمليات االستھداف  يجب حماية واحترام •
ونصب الكمائن، بما في ذلك مراقبة اإلنترنت والمداھمات على المنازل التي تشنھا قوات األمن بحق 

 .األقليات الجنسية اإليرانية
سية األقليات الجنسية أو يجب حظر المضايقات واإلساءات وإساءة المعاملة والتعذيب واالعتداءات الجن •

األفراد الذين يُعتقد أنھم أعضاء من ھذه األقليات، من قبل قوات األمن، أثناء االحتجاز والتحقيق والمقاضاة 
 .ألفراد األمن الذين يرتكبون ھذه المخالفات

أو  يجب حظر استخدام الشھادات أو االعترافات المنتزعة أو التي يبدو أنھا انتزعت عن طريق التعذيب •
التھديد بالتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة، أثناء جميع المالحقات القضائية ومنھا ما ھي على 

 .صلة بالسلوك المثلي
يجب ضمان أن قوات إنفاذ القانون تحقق على النحو المالئم وتنسب االتھامات للجناة المسؤولين عن العنف  •

بغض النظر ) أو العالج الطبي/ذلك إعطاء العقاقير الطبية جبراً وبما في (األسري واإلساءات داخل األسرة 
 .عن كون الضحية من األقليات الجنسية، أو غير ذلك

يجب اتخاذ جميع اإلجراءات التشريعية واإلدارية واإلجراءات األخرى الالزمة الحترام الھوية الجنسية لكل  •
وضمان وجود إجراءات إلصدار الدولة أوراق ھوية شخص كما يتبناھا واالعتراف له بھذه الھوية قانوناً، 

 .جنس المرء بما يعكس تعريفه الجنسي لنفسه/تشير إلى نوع
يجب ضمان أن التغييرات على أوراق الھوية سيُعترف بھا في جميع السياقات التي توجد فيھا حاجة للتعرف  •

 .الت الرسميةعلى األشخاص وھويتھم الجنسية بموجب القوانين أو السياسات في التعام
يجب ضمان أن أصحاب العمل من األفراد والقطاع الخاص ال يميزون ضد األفراد بناء على توجھاتھم  •

الجنسية أو ھوياتھم الجنسية مع إصدار قوانين محددة لحماية اإليرانيين متحولي الجنس المعترف بھم قانوناً 
 .من قبل الحكومة اإليرانية، من مثل أعمال التمييز تلك

ال سيما المثليون والمثليات ومزدوجو التفضيل الجنسي (االمتناع عن تشجيع أو إقناع األقليات الجنسية  يجب •
 .بموجب القانون" قانونيين"بالخضوع لجراحات تغيير النوع الجنسي كي يصبحوا ) ومتحولو الجنس

ك توفير العالج بالھرمونات يجب إتاحة الخدمات المادية والمعنوية لإليرانيين المتحولين جنسياً، بما في ذل •
 .لإليرانيين الذين خضعوا لجراحات تغيير النوع الجنسي

  
  :إلى الحكومة التركية ودول المنطقة األخرى المستقبلة لالجئين

  
برفض (يجب ضمان عدم تعرض أي الجئين أو ملتمسي لجوء إيرانيين لإلعادة القسرية سواء لدى الحدود  •

 .مع ضمان إتاحة إجراءات التماس اللجوء للجميع. ول إلى الدولة المضيفةأو بعد الدخ) التصريح بالدخول
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يجب ضمان أن جميع مسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي الحكومة اآلخرين يعاملون جميع الالجئين وملتمسي  •
 اللجوء والمھاجرين اإليرانيين بما يحفظ كرامتھم وحقوقھم اإلنسانية، دون استثناءات، بما في ذلك حظر أي

 .تمييز نابع من التوجه الجنسي أو الھوية الجنسية
يجب حظر جميع أشكال العنف ضد ملتمسي اللجوء والالجئين والمھاجرين من فئة المثليين والمثليات  •

ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس مع فرض المالحقة القضائية في حالة وقوع أعمال عنف 
 .ضدھم

لتمسي اللجوء بحرية التنقل وعدم إلزام المثليين والمثليات ومزدوجي يجب السماح لجميع الالجئين وم •
بل السماح لھم بالسكنى في المراكز الحضرية " المدن الصغيرة"التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس بـ 

 .األكبر، التي يصبحون فيھا أقل عرضة للمضايقات بسبب توجھاتھم الجنسية أو ھويتھم الجنسية
لالجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيھم المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي يجب السماح لجميع ا •

ومتحولي الجنس، بالتماس تصاريح العمل، ومنح التصاريح بتلقي األجور والمعامالت الرسمية الالزمة في 
 .ھذا الصدد، إذا لزم األمر

مثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي يجب إمداد جميع الالجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيھم المثليين وال •
ومتحولي الجنس، بسبل االستعانة بالخدمات الصحية والعقاقير الطبية على األقل بالمساواة بغير المواطنين 

 .في الدولة
يجب السماح لجميع الالجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيھم المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي  •

طلبات باإلعفاء من رسوم اإلقامة، وإخطارھم بحقوقھم في اإلعفاء من رسوم ومتحولي الجنس، بالتقدم ب
 ).492رقم (من قانون جمع الرسوم التركي  88اإلقامة بما يتفق مع المادة 

على المعايير القانونية الحاكمة لحاجة " اللجوء المؤقت"يجب تدريب ضباط الشرطة الذين يجرون مقابالت  •
لمختلفة للحماية، وتدريبھم على تقنيات المقابالت المستخدمة للتعرف على مزاعم أفراد الفئات االجتماعية ا

الھوية الجنسية والتوجه الجنسي، وأساليب استخالص الشھادات واألقوال المرتبطة بھذا األمر، بشكل ال 
 .ينطوي على التھديد

  
  :إلى مكتب المفوضية السامية لشؤون الالجئين

  
ھجمات واإلساءات التي تستھدف التعبير عن الھوية الجنسية والتوجه الجنسي يجب مراقبة واإلبالغ عن ال •

في إيران، مع توفير اإلرشاد لحكومات الدول المضيفة بشأن طلبات اللجوء المقدمة من ملتمسي لجوء 
 .إيرانيين يخشون االضطھاد بناء على توجھھم الجنسي أو ھويتھم الجنسية

ثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس من ملتمسي اللجوء يجب التدخل لحماية المثليين والم •
 .والالجئين، من اإلساءات، في بلدان اللجوء بالمنطقة، ومنع أي أعمال إعادة جبرية إلى إيران

يجب تيسير إعادة التوطين لالجئين الُمعّرفين على أنھم بحاجة ماسة للخروج من المنطقة، بالتعاون بين  •
 .ألولية وبلدان إعادة التوطينبلدان اللجوء ا

يجب مراعاة تفضيالت ملتمسي اللجوء من المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس  •
 .إلجراء مقابالتھم مع مسؤولين من الرجال أو النساء وكذلك المترجمين الفوريين، حسب طلبھم

الخاصة بالعمل مع ملتمسي اللجوء المثليين يجب تدريب المترجمين الفوريين على الممارسات الفضلى  •
والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس، بما في ذلك قضايا الحفاظ على السرية والحياد 
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واالحترام، وضمان أن المترجمين الفوريين على دراية بالمصطلحات المناسبة الواجب استخدامھا مع 
 .ملتمسي اللجوء من ھذه الفئة

دليل وكالة األمم المتحدة لشؤون الالجئين اإلرشادي الخاص "د وتطبيق مواد تدريب تتفق مع يجب إعدا •
بشأن  2002وأدلة الوكالة اإلرشادية لعام " بطلبات اللجوء بما يراعي التوجه الجنسي والھوية الجنسية

 .االضطھاد بناء على النوع الجنسي
جئين من المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي يجب إحالة الال" دول إعادة التوطين"بالتنسيق مع  •

 .ومتحولي الجنس إلى إعادة التوطين برفقة شركائھم

 
  

  :إلى الحكومات المعنية األخرى، ومنھا الدول األعضاء باالتحاد األوروبي وكندا وأستراليا والواليات المتحدة
  

ن والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي يجب التشديد على أن تعامل جميع الدول في المنطقة المثليي •
 .ومتحولي الجنس اإليرانيين الفارين من بلدھم بما يتفق مع المعايير القانونية الدولية لمعاملة الالجئين

يجب مراقبة واإلبالغ عن الھجمات واإلساءات الموجھة لألفراد بناء على التوجه الجنسي والتعبير عن  •
 .الھوية الجنسية في إيران

لتدخل لحماية ملتمسي اللجوء والالجئين من المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي يجب ا •
 .الجنس، من اإلساءات في بلدان اللجوء األولى، في المنطقة

يجب اإلقرار بأن إعادة الدمج في دولة اللجوء األولى واإلعادة إلى البلد األصلي ليست من الخيارات  •
ملتمسي اللجوء من المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس، مع المقبولة لالجئين و

سواء القيام بھا (اإلصرار على أن تحظر دول اللجوء والدول المضيفة لالجئين بشكل مؤقت اإلعادة القسرية 
لى فكرة أنه ال يوجد بحق ملتمسي اللجوء والالجئين من ھذه الفئة، إلى إيران، بناء ع) أو التھديد باستخدامھا

اضطھاد ممنھج بحق األقليات الجنسية في إيران، أو أن أفراد ھذه الفئة يمكنھم العيش بشكل مريح في إيران 
 .طالما ھم يُخفون ھويتھم الجنسية أو توجھھم الجنسي

تفضيل يجب تقبل الحاجة لعملية إعادة التوطين السريعة لالجئين، ومنھم المثليين والمثليات ومزدوجي ال •
 ً  .الجنسي ومتحولي الجنس، ممن لديھم حاجة لمغادرة المنطقة سريعا
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