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الجنسانية وحاملي صفات  الهوية حقوق اإلنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري

 19-في زمن كوفيد  الجنسين
 

صفات على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي  19-ما هو أثر كوفيد

 ؟ الجنسين

 
-كوفيدكثر ضعفًا في ظّل تفشي من األ صفات الجنسين وحاملوية انالهوية الجنس المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايروقد يكون 

. كما البشرية/ اإليدزن بفيروس نقص المناعة المصابون فيهم ، بمةجهاز المناعفي  اضعفً  ونيعاناألشخاص الذي يهدّد الفيروس  أنّ بما ، 19

، أقل قدرة ية وحاملي صفات الجنسينانأّن المشّردين، ومن بينهم الكثير من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنس

 1لعدوى.خطر التقاط ا، ما يزيد من تعرضهم لاآلمنة النظافةممارسات الجسدي والتباعد عبر على حماية أنفسهم 

 

وحاملو صفات الجنسين الهوية الجنسانية  والميل الجنسي ومغاير ون ومزدوجالمثليات والمثليويعاني  ماغالبًا ة: الخدمات الصحي  ول إلى الوص

جودتها تفاوت في والصحيّة إلى الرعاية صول في الوعدم مساواة ا يؤدي إلى ، مالخدمات الصحيةعندما يطلبون من وصمة العار والتمييز 

، إلى تفاقم النتائج عنها ية أو تعبيرهمانهويتهم الجنسعلى أساس أو المتحولين جنسيًا مثلية م العالقات الالقوانين التي تجرّ وتؤدّي وتوفرها. 

يمتنعون ، حيث ية وحاملي صفات الجنسينانبالنسبة إلى المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسالصحية السلبية 

على المماَرس التمييز في الرعاية الصحية عن صول إلى خدمات الرعاية الصحية خوفًا من االعتقال أو العنف. وقد تم توثيق أمثلة الو عن

خطر إصابة ؤدّي هذا التمييز إلى اشتداد يوقد على نطاق واسع في العديد من البلدان.  عنهما التعبير وأالجنسانية  الهويةميول الجنسيّة وأساس ال

 .19-ية وحاملي صفات الجنسين بفيروس كوفيدانالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنس

 

عن توقف ت، قد ترزح تحت أعباء متزايدة في ظّل تفشي الوباءاألنظمة الصحية بما أّن : التوق ف عن منح األولوي ة للخدمات الصحية المطلوبة

تنزع عنه صفة  قد بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، أوتقديم العالج الخاص 

متحولين. يجب ال جنسدة لج الهرموني والعالجات المؤّك  فيروس نقص المناعة البشرية والعالوالفحوص الخاصة بعالج البما في ذلك  األولويّة،

المثليات والمثليين ومزدوجي تحيز ضد أّي البيانات، وأال تعكس على إلى أساس طبي ومبنيّة  ،لقة بتقليص الخدماتأن تكون القرارات المتع

 الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. 

 

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي  الوصم والتمييز وخطاب الكراهية والهجمات على مجتمع

في السابق على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات اللوم لقد أُلقي : صفات الجنسين

تفشي وباء ظّل  يهذه النزعة فاليوم بتجدّد تقارير تفيد عدّة و .صنع اإلنسانمن  مكانت طبيعية أأسواء  ،كوارثالعديد من الالجنسين، لتسبّبهم ب

أيًضا تقارير عن استخدام كما برزت  3خطاب رهاب المثليين والمتحولين.تصاعد في بعض البلدان، إلى قد أشارت التقارير ف 19.2-كوفيد

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية  منظماتلمهاجمة واستهداف  19-الخاصة بالتصدي لكوفيد توجيهاتالالشرطة 

من تغيير  المتحولين جنسيًا في دولة واحدة على األقل، تم استخدام حالة الطوارئ القتراح مرسوم يمنعو 4.الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

للنساء والرجال فسمحت ، نوع االجتماعيعلى أساس التنقّل البعض البلدان قيودًا على كما فرض  5جنسهم بشكل قانوني في وثائق الهوية.

 6واستجوابهم.توقيفهم قد يتم بما أنّه لخطر التمييز،  جنسيًا والمتحوليني الميل الجنسي مزدوجض ، ما يعرّ بالتناوببمغادرة منازلهم 

 

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الحجر المنزلي المفروض، قد يبقى بعض الشباب من بسبب : العنف المنزلي واالعتداءات في المنازل

محاصرين في بيئات معادية وسط أفراد من األسرة أو شركاء في السكن ال  الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

 قهم واكتئابهم. يدعمونهم. ما يعّرضهم إلى المزيد من العنف، ويؤدّي إلى تفاقم قل

 

يواجه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي من المرجح أن الوصول إلى العمل وسبل العيش: 

 على إجازة مرضيةال يحصلون في القطاع غير الرسمي وصفات الجنسين البطالة والفقر أكثر من غيرهم من الناس. فالعديد منهم يعملون 

 

 

ي حقوق اإلنسان
 
ّسخة ف  استجابة متر
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 والميل الجنسي ومغاير ون ومزدوجوالمثليات والمثلين باإلضافة إلى ذلك، قد ال يتمكّ  7لبطالة والمنافع األخرى.مدفوعة األجر وتعويضات ا

ال  أسرتهم، بما أّن سياسات اإلجازات المدفوعة األجر التمييزيةمن أخذ إجازة من العمل لرعاية أفراد  صفات الجنسين والهوية الجنسانية وحامل

 تغطي جميع األنواع االجتماعيّة على قدم المساواة.

 

 التي يمكن الدول واألطراف المعني ين اآلخرين اتخاذها؟اإلجراءات األساسية ما هي 

 

على الدول أن تدرك أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من بين األشخاص 

تّخذ خطوات تهدف إلى ضمان أخذهم في االعتبار واإلصغاء إلى صوتهم عند التصدّي ، وأن تثر عرضة للخطر في ظّل تفشي هذه األزمةاألك

 للوباء:

 

ض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يجب بذل جهود محد دة تهدف إلى ضمان عدم تعر   (1

الخاصة الخدمات الصحية كما يجب أن تبقى لتمييز أو الخوف من االنتقام عند طلبهم الرعاية الصحية. وحاملي صفات الجنسين ل

 أساس تمييزي.من األولوي ات من دون توقيفها على هم ب

 

والمثليين مثليات بالنقاط الضعف الخاصة للوباء ثار االجتماعية واالقتصادية اآلمعالجة المعتََمدة لتدابير التراعي يجب أن  (2

أن تضمن دين، و، بما في ذلك كبار السن والمشر  ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

 تهم الكاملة. تغطي

 

ضد  المثليات والمثليين  الوصم وخطاب الكراهية الموجهستنكروا األخرى أن يالنافذة على القادة السياسيين والشخصيات  (3

 الوباء.ظل  تفشي في لميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومزدوجي ا

 

 ،19-في ظل  تفشي كوفيدللتصدي للعنف القائم على نوع الجنس المعتََمدة  خذ المالجئ وخدمات الدعم والتدابير األخرىجب أن تت  ي (4

 ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسيلشمل الالزمة  خطواتال

 

القائمة الخاصة بالمثليات يجب أال تستخدم الدول حاالت الطوارئ أو تدابير الطوارئ األخرى للتراجع عن الحقوق والضمانات  (5

 والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. 

 

يجب توجيه المسؤولين عن كما اني. الجنسمتحولين جنسيًا وغير المتقي دين بالتنميط التنق ل ابير المقيدة للالتدحمي يجب أن ت (6

 شخاص. التمييز ضد هؤالء األممارسة على عدم  تطبيق القانون وتدريبهم

1 https://www.ohchr.org/en/issues/sexualorientationgender/pages/index.aspx
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