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كلمة املحررين
ليواجه الناس حول العامل اإلساءة ويتعرضون لالعتقال التعسفي واالبتزاز والعنف 

و/أو  الجنسية  ميولهم  أساس  عىل  الرسمية  الحامية  وغياب  الشديد  والتمييز 

تقدماً  تشهد  التي  الدول  تعيشها حتى  األمر حقيقة  الجندرية. وهذا  هوياتهم 

الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  باملثليات  الخاصة  القانونية  البيئة  يف  نسبياً 

يشعرون  منهم  فكثري  آي(،  يت  يب  جي  )إل  الجنس  ومزدوجي  الجندر  ومغريي 

برضورة الهجرة رغاًم عنهم من بيوتهم وديارهم بحثاً عن السالمة يف بلد آخر.

ومع أنَّ التَّهجري قد يزوِّدهم بالفرصة للتعبري عن جانب شخيص يتجذر يف أعامق 

مشاعرهم بخصوص هوياتهم التي مل يكن من املمكن أو املسموح التعبري عنها يف 

بلدانهم األصلية، فإنَّ السالمة والحامية املنشودتني غالباً ما تكونان بعيدتا املنال 

يف البلدان التي يهاجرون إليها أيضاً حيث غالباً ما يواجه املهاجرون الـ )إل جي 

يب يت آي( معاملة غري مقبولة قد تكون يف بعض األحيان غري مفهومة.

 لكنَّ الوعي اآلن يزداد برضورة امتداد كامل الحقوق بحيث تغطي األشخاص الذين 

يجدون أنفسهم وقد أصبحوا أقلية يف املجتمع بسبب ميولهم أو هوياتهم التي 

غالباً ما ُينظر إليها عىل أنها من املحظورات االجتامعية أو من األمور غري املقبولة 

أو التي ال ميكن للمجتمع أن يقبل بها. ويبدو أنَّه من املستحيل يف أغلب األحيان 

رين   فصل املواقف االجتامعية والثقافية والدينية الضاربة بجذورها عن حامية املهجَّ

الـ )إل جي يب يت آي(. لكنه رغم ذلك، هناك تغري رسيع ومستمر يطرأ عىل هذا 

يتعلق  السياقات تحسينات جذرية خاصة فيام   املوضوع حيث تشهد كثري من 

بتدريب سلطات اللجوء وتحديث الترشيعات وتحسني قرارات املحاكم والسوابق 

القضائية ذات الصلة بذلك.

ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات وحاجات تطرقت إىل معظمها مقاالت هذا 

العدد. ويف هذا السياق، ميثِّل الجمع بني حامية الـ )إل جي يب يت آي( والالجئني 

الجهود  للمساعدة يف  القرسية  الهجرة  العدد من نرشة  أهداف هذا  من  هدفاً 

الرامية نحو رفع مستوى الحامية.

املشكورة  مساعدتها  عىل   HIAS من  ليفيتان  لراشيل  الخالص  بالشكر  نتقدم 

بصفتها مستشارة خاصة لهذا العدد، كام نعبرّ عن امتناننا ملؤسسة أركوس والوزارة 

االتحادية السويرسية للشؤون الخارجية ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني 

دعمهم  عىل  األمريكية  الخارجية  وزارة  يف  والهجرة  والالجئني  السكان  ومكتب 

املايل لهذا العدد وجميع الجهات املؤسسية الحالية الداعمة لنا مبن فيهم الذين 

تكرموا بتقديم التمويل اإلضايف لنرشة الهجرة القرسية. وال يفوتنا أن نشكر القراء 

الذين قدموا الدعم لهذه النرشة عىل أساس فردي.

www.fmreview.org/ar/sogi/editors

رين امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية املهجَّ
وستجدون بالداخل عنوان كل مقال وكاتبه وانتامءاته 

وجملة تقدميية ورابط للمقال كاماًل عىل اإلنرتنت.
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املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر: 

وحقهم العادل يف حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية
آن س. ريتشارد )مساعدة وزير الخارجية للسكان والالجئني والهجرة  يف وزارة الخارجية األمريكية( 

تشهد املواقف تجاه املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر )إل جي 
ناً مستمراً يف الواليات املتحدة. فقد تقلصت العوائق أمام املساواة  يب يت( وقضاياهم تحسُّ
يف املعاملة وتكافؤ الفرص، كام ازدادت مكاسب االعرتاف بأن حقوق الـ )إل جي يب يت( 
الكثري من العمل إلنجازه، فإن االتجاه إيجايب  هي حقوق عاملية. ويف حني يبقى هناك 

يف نهاية األمر.
  www.fmreview.org/ar/sogi/richard

ضامن حامية لألشخاص املعنيني من الـ )إل جي يب يت آي(
فولكر تورك )مدير الحامية الدولية، مقر اإلدارة العامة للمفوضية السامية لالجئني(

واجه املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر وثنائيو الجنس من طالبي 
الجندر ومزدوجي  الجنيس ومغريي  امليل  املثليات واملثليني ومزدوجي  اللجوء والالجئني 
التحديات واملخاطر واالستضعاف خالل جميع مراحل دورة  الجنس جملة متنوعة من 
التَّهجري. والبد من رفع مستوى الوعي ليس حول مخاوف الحامية الخاصة بأفراد هذه 
الفئة من األشخاص فحسب بل أيضاً حول الترشيعات والتوجيهات املتعلقة بهم املتوافرة 

لدى كل من كوادر األمم املتحدة والرشكاء والسلطات الحكومية وصانعي القرار.
  www.fmreview.org/ar/sogi/tuerk

 توجيهات جديدة للمفوضية السامية لالجئني حول

امليول الجنسية وهويات الجندر
 www.fmreview.org/ar/sogi/unhcrguidelines 

رين املثليات واملثليني  تحديات الصحة العقلية للُمهجَّ

ومزدوجي امليل الجنيس ومعريي الجندر
آرييل شيلدو وجوان أهوال )معهد أبحاث بال جدران(

ترتك التجربة عىل كثري من املهاجرين قرسياً من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس 
نفسية  آثاراً  األحيان  تكون يف بعض  قد  ملحوظة  ُندباً  )إل جي يب يت(  الجندر  ومغريي 
النفيس  األثر  توثيق  املساعدة يف  العقلية  الصحة  ملقدمي خدمات  لهم. وميكن  لة  ُمعطِّ
لالضطهاد املعادي املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر وأثره عىل 

القدرة عىل الحصول عىل وضع اللجوء.
  www.fmreview.org/ar/sogi/shidlo-ahola

 مجموعة رينبو يف معسكر “ماي ال” عىل الحدود التايالندية

البورمية
موسز )الجئ كاشيني / الجامعة الكاثوليكية األسرتالية(

من  يفرون  الذين  لألشخاص  واألمن  السالمة  تؤمن  أن  الالجئني  مخيامت  يف  يفرتض 
الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  لكنَّ  العنف.  أو  االضطهاد 
ومزدوجي الجنس )إل جي يب يت( البورميني ممن يعبون الحدود إىل بورما بحثاً عن مالذ 
ال يجدون من الحامية إال القليل. فالتمييز واإلساءة اللفظية والعنف الجسدي والجنيس 

الذي هربوا منه ما يلبث أن يلحق بهم يف املخيامت.
  www.fmreview.org/ar/sogi/moses 

“عىل أي أساس؟” مطالب اللجوء الخاصة باملثليات واملثليني 

ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر يف كندا
شارالني جوردان )جامعة ساميون فريزر( وكريس مورييس )جمعية الجئي قوس قزح(

لقد حدث عدد من التطورات اإليجابية خالل العقدين املاضيني، مام أوجد حامية قوية 
ودعاًم مجتمعياً داخل كندا، إال أن التغيريات الترشيعية األخرية سترض بالحيادية والعدالة 
ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  من  اللجوء  طلبات  أصحاب  تجاه 

الجندر )إل جي يب يت(
  www.fmreview.org/ar/sogi/jordan-morrissey

مطالب لجوء املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي 

الجندر ومزدوجي الجنس: منظور أوروبا الوسطى والرشقية
آنا شليدزينسكا – سيمون )جامعة فروكالف( وكشيشتوف شميشك )جامعة وارسو(

تشري األبحاث التي أُجريت مؤخراً إىل أن دول أوروبا الوسطى والرشقية ال تزال متخلفة 
عن باقي دول أوروبا من حيث مامرسات اللجوء املتعلقة مبطالب لجوء املثليات واملثليني 
ويهدد  يت(.  يب  جي  )إل  الجنس  ومزدوجي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومزدوجي 
تطلعات  الثقافية  والعداوة  التوجيه  وانعدام  الوعي  من  املنخفضة  املستويات  انخفاض 

طالبي اللجوء نحو حصولهم عىل املعاملة العادلة.
  www.fmreview.org/ar/sogi/sledzinskasimon-smiszek

 أطر عمل حقوق اإلنسان العاملية واجبة التطبيق

 عىل املهاجرين من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس

ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس
)HIAS( وراتشيل ليفيتان )شانا تاباك )العيادة القانونية لحقوق اإلنسان الدويل التابعة للجامعة األمريكية

يف  ترجع  مغادرتهم  لكن  األسباب،  من  للعديد  نظراً  بالدها  الجنسية  األقليات  تغادر 
الغالب إىل العنف القائم عىل الهوية والتمييز واملضايقات التي تواجههم عىل يد الفاعلني 
الحكوميني واألرسة واملجتمع. وعىل الرغم من أنه ال يوجد أي صك قانوين دويل لحامية 
حقوق اإلنسان الخاصة باألشخاص من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي 
الجندر ومزدوجي الجنس )إل جي يب يت آي(، أورّلت الجهات القانونية الدولية يف السنوات 
املاضية مؤخراً أحكام حقوق اإلنسان األساسية عىل أنها واجبة التطبيق عىل فئة املثليات 

واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس.
   www.fmreview.org/ar/sogi/tabak-levitan-frameworks

الالجئون ااملثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس 

ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس : الحالة الربازيلية
هرنيكه رابيلو دي كارفالو)ريو دي جانريو وعضو لجنة حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس 

ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس التابعة لنقابة املحامني الربازيلية(

السياسات العامة التي وضعت للدفاع عن األشخاص الـ )إل جي يب يت آي( غري كافية وغري 
فاعلة للحد من العنف الناجم عن رهاب املثلية الجنسية يف البازيل.

  www.fmreview.org/ar/sogi/decarvalho

امليل الجنيس وهوية الجندر: مستجدات عىل قانون االتحاد األورويب
إيفانغليا )ليليان( تسوردي )جامعة ليربي دي بروكسل(

ل لتوجيه التأهل يف االتحاد األورويب واملعتمد يف 2011 يشكل تقدماً إضافياً  اإلصدار املعدَّ
يف ضامن حقوق أصحاب طلبات اللجوء من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس 
ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس )إل جي يب يت آي( وذلك ألنها قدمت إضافة رصيحة 

لهوية الجندر باإلضافة إىل امليل الجنيس عىل أنه سبب لالضطهاد.
  www.fmreview.org/ar/sogi/tsourdi

 حامية الالجئني من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس يف

اململكة املتحدة: من التكتم إىل التصديق؟
الالجئني  لــشــؤون  املتحدة  لألمم  العليا  )املفوضية  ــدوول  ــاك م وألكسندرا  غـــراي  ــدا  ــان  أم

يف اململكة املتحدة(

لصانعي  تدريب خاص  أو  توجيه  أي  لديها  يكون  أال  املتحدة  اململكة  اعتادت حكومة 
القرار بالنسبة للمطالب املقدمة عىل أساس امليل الجنيس. وليس قبل عام 2010 وبعد 
عدد من الضغوط التي مارستها السلطات القضائية واملجتمع املدين والجهات السياسية 

أن تم إصدار توجيه السياسة الخاصة وظهرت عالمات التقدم الكبري.
  www.fmreview.org/ar/sogi/gray-mcdowall

طلب اللجوء يف اململكة املتحدة: من منظورات املثليات
كلري بينيت )جامعة ساومثبتون( وفيليسيتي توماس )جامعة إكزيتري( 

كثري من جوانب عملية طلب اللجوء يف اململكة املتحدة قد يعرتيها االلتباس وقد تسبب 
يف إضعاف طالبات اللجوء من املثليات ويف تعرضهن للصدمة. تستعرض بحوث أُجريت 

مؤخراً حول آثار هذه العملية عىل تجارب املثليات وهوياتهن ورفاههن.
  www.fmreview.org/ar/sogi/bennett-thomas

رين امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية املهجَّ



قات العدالة يف اململكة املتحدة معوِّ
تشارلوت ماتيس )جامعة ساسكس / الصليب األحمر الكيني(

خالل السنوات األخرية، أُحِرزت تقدمات قانونية مهمة يف معاملة قضايا طالبي اللجوء من 
املثليات واملثليني يف اململكة املتحدة. لكن ال تزال العوائق الجسيمة قامئة.

www.fmreview.org/ar/sogi/mathysse

طلب اللجوء للمثليني املضطهدين يف جمهورية كوريا
أندرو ووملان )جامعة هانكوك للدراسات األجنبية(

يشري نجاح مطالبتني ُقدمتا مؤخراً للجوء إىل احتامل أن تكون جمهورية كوريا مستعدة 
يعانون من  اللجوء ممن  استقبال طالبي  مهاًم يف  بلداً  املستقبل  ما يف  يوماً  تصبح  ألن 

االضطهاد بسبب ميولهم الجنسية.
  www.fmreview.org/ar/sogi/wolman

تحديات أمام إنتاج معلومات البلد األصيل الخاصة 

باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
كريستيان بانغيلينان )محام للعون القانوين لالجئني(

أساس  الجنيس عىل  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  من  اللجوء  يتقدم طالب  عندما 
وجود مخاوف حقيقية مثبتة لديه من تعرضه لالضطهاد يخضع طلبه للتقييم الذي غالباً 
البلد األصل حول املثليات واملثليني ومزدوجي امليل  ما يتطلب االعتامد عىل معلومات 
الجنيس. لكن املعلومات املتوافرة حول هذه الفئة من األشخاص يف البلدان التي تجرِّم 
املثلية أو ازدواجية الجنس يصعب يف معظم الحاالت جمعها وحتى لو ُجمعت فغالباً ما 

تكون معلومات رسدية قصصية ال غري.
  www.fmreview.org/ar/sogi/pangilinan

تقييم مطالب اللجوء املبنية عىل أسس تغيري الجندر
جانا باخ )جامعة النكسرت(

ة يف إثبات تعرضهم  من املمكن أن يواجه جميع  طالبي اللجوء دون استثناء  تحديات جمَّ
طالبي  أمام  أكرث  تتعاظم  التحديات  هذه  لكنرّ  بلدانهم،  يف  واملالحقة  االضطهاد  لخطر 

اللجوء عىل أساس تغيريهم للهوية الجندرية. 
  www.fmreview.org/ar/sogi/bach

كوسوفو: ما الذي يخبئه املستقبل للـ )إل جي يب يت آي(؟
أغاثا فوشري )محامية(

هناك تزايد يف أعداد األشخاص من كوسوفو ممن يسعون للجوء يف دول أوروبية أخرى 
عىل أساس االضطهاد بسبب ميولهم الجنسية. وعىل الدول التي تنظر يف هذه الطلبات أن 
تنظر إىل أبعد من الدستور املتقدم ظاهراً لكوسوفو وأن تالحظ الحقيقة املخالفة لذلك 

متاماً عىل أرض الواقع.
  www.fmreview.org/ar/sogi/fauchier

تنظيم املدن مبا يالئم التنوع الجنيس: سياسات جديدة يف بوغوتا
مارسيال سيبالوس وحوان كارلوس برييتو )قسم التنوع الجنيس وكالهام يعمالن يف مكتب قسم تنظيم 

املناطق، بوغوتا( 

للمثليات  الحقوق  تكافؤ  لضامن  سياسية  بوغوتا  مدينة  مجلس  أدخل   ،2009 عام  يف 
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر 

  www.fmreview.org/ar/sogi/ceballos-prieto

نحو إعادة توطني دامج لالجئني  املثليات واملثليني ومزدوجي 

امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس
جنيفر رومباخ )املنظمة الدولية للهجرة(

يواجه املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر ومزدوجو الجنس  من 
الالجئني مجموعة متنوعة من التحديات ضمن إطار إعادة التوطني، وميكن تعزيز خبة 
أكرث إنسانية يف إعادة التوطني من خالل املبادرات العملية التي تضم عىل سبيل املثال 
إيجاد الفضاء الرتحيبي وضامن رسية املعلومات وتدريب الكوادر وتوفري املوارد الرضورية 

والحاسمة ورعاية أماكن العمل الدامجة.
  www.fmreview.org/ar/sogi/rumbach

 إعادة توطني الالجئني الـ )إل جي يب يت( يف الواليات املتحدة األمريكية:

 املامرسات املثىل الناشئة
سكوت بورمتان ودانيال ويل )التحالف الدويل لهارتالند(

ه وكاالت إعادة التوطني يف الواليات املتحدة األمريكية عناية أكب وتبذل جهوداً أكرث  توجرّ
يف مساعدة الجئي الـ )إل جي يب يت( وطالبي اللجوء منهم ومن هنا بدأت املامرسات 

املثىل بالظهور.
  www.fmreview.org/ar/sogi/portman-weyl

املهاجرين من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي 

الجندر ومزدوجي الجنس يف أماكن احتجاز املهاجرين 
ليفيتان  وراتشيل  األمريكية(  للجامعة  التابعة  الدويل  اإلنسان  لحقوق  القانونية  )العيادة  تاباك  شانا 

)HIAS(

مع االستخدام املتزايد للسجون من ِقبل الدول كوسيلة للسيطرة عىل تدفقات الهجرة، 
يجد املهاجرون من األقليات الجنسية أنفسهم يف مرافق االحتجاز، حيث يواجهون العديد 

من انتهاكات حقوق اإلنسان الخاصة بهم.
  www.fmreview.org/ar/sogi/tabak-levitan-detention

مرفق احتجاز منوذجي للهجرة من أجل املثليات واملثليني 

ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر واملخنثني؟
كريستينا فيآلو )ملبادرات املجتمع لزيارة املهاجرين املحتجزين(

اللجوء  طالبي  معاملة  تحسني  يف  اإليجابية  الخطوات  بعض  املتحدة  الواليات  اتخذت 
تجري  أن  للحكومة  ينبغي  لكن  الهجرة  احتجاز  الجندر من خالل  املثليني ومغريي  من 

التحسينات يف أربع مجاالت رئيسية.
  www.fmreview.org/ar/sogi/fialho
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2008 مانيال )الفلبني( مسرية الفخار وإطالق مبادئ يوغياكارتا يف الفلبني.



الهوية واالندماج يف إرسائيل وكينيا
 )HIAS( يفتاخ ميلو

العامة عىل الفرص  التعبري عن امليل الجنيس والهوية الجندرية املخالفني للتوحهات  يعتمد 
االجتامعية والقانونية والثقافية والسياسية التي تعطي املساحة الستكشاف وظهور الهويات 

الجديدة. وعليها أيضاً تستند حامية األشخاص
  www.fmreview.org/ar/sogi/millo

الحامية يف املدينة: بعض املامرسات الجيدة يف نريويب
)HIAS(ويفتاخ ميلو )ًدانكان برين )“حقوق اإلنسان أوال

عىل الرغم من التحديات التي تكتنف بيئة الحامية، قامت إحدى املنظامت غري الحكومية 
بوضع برنامج ملساعدة الالجئني من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر 
ومزدوجي الجنس )إل جي يب يت آي( يقدم أمثلة للمامرسة الجيدة التي ميكن االستفادة منها 

بتكرارها يف املحيطات الحرضية األخرى.
  www.fmreview.org/ar/sogi/breen-millo

هوية الجندر واالستجابة للكوارث يف نيبال
كايل نايت )صحفي( وكورتني ولتون-ميتشل )جامعة دينفر(

املثليات واملثليني  الكوارث من  الخاصة لضحايا  الحاجات  االنتباه إىل  الوكاالت أن تويل  عىل 
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر واملخنثني  بهدف تعزيز الحامية وتقليل التبعات غري 

املرغوب بها لجهود اإلغاثة.
  www.fmreview.org/ar/sogi/knight-weltonmitchell

مشكلة توزيع عامل اإلغاثة الـ )إل جي يب يت( يف امليدان
أُخفيت شخصية الكاتب

عندما يكون عامل اإلغاثة نفسه مثيل أو مثلية أو من مزدوجي امليل الجنيس أو من مغريي 
الجندر فعندها يواجه ذلك العامل كام يواجه مديره معضالت يف تحديد مدى سالمة ذلك 

العامل ومقبوليته يف بعض البلدان.
  www.fmreview.org/ar/sogi/anon

توفري املَِنح لربامج امليول الجنسية وهوية الجندر
أندرو س. بارك )ويلسربنغ أدفايزرز، إل إل يس(

للممولني  نسبياً  الحديثة  املجاالت  من  الجندر  وهوية  الجنسية  امليول  قضايا  كانت  ملا 
الالزمة  السياسات واملامرسات  بناء  النفوذ االسرتاتيجي عىل  للممولني ملامرسة  فهناك فرصة 

وتحسينها.
  www.fmreview.org/ar/sogi/park

املوارد ملن ميثلون مطالب اللجوء عىل أساس امليل الجنيس
القانوين لالجئني  العون  لتقديم  املعلوماتية لبنامج فاهامو لالجئني املخصصة  البوابة  تعمل 
عىل توسيع مواردها ملن يدافعون عن الدعاوى القامئة عىل امليل الجنيس –للمثليات واملثليني 
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس )إل جي يب يت آي( ويهدف إىل 

توفري معلومات الدولة األصل لجميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة.  
www.fmreview.org/ar/sogi/fahamu
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واملعلومات  العملية  للخبات  املستمر  بالتبادل  حافل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم. والنرشة تصدر باللغات 

اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. 

 Refugee Studies Centre, Oxford Department of International
 Development, University of Oxford, 3 Mansfield Road, 

Oxford OX1 3TB, UK

 fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org/ar
+44 (0)1865 281700 • Skype: fmreview

ال تعكس اآلراء الواردة يف أعداد النرشة بالرضورة آراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات 

الالجئني يف جامعة أكسفورد أو آراء املنظامت التي ينتمي إليها بعض كتاب هذه املقاالت.

جميع األعداد السابقة من نرشة الهجرة القرسية متاحة دون مقابل مايل عىل اإلنرتنت عىل 

www.fmreview.org/ar لقراءتها أو تنزيلها. 

ميكن اقتباس أية مواد واردة يف النرشة بحرية برشط ذكر مصدرها وعنوان موقع النرشة إذا 

  www.fmreview.org/ar أمكن أو إىل املقالة املعينة

امرأة نيبالية مغرية لجندرها تحمل وثيقة مواطنتها التي تحدد جنسها عىل أنها ذكر. وقد عانت للحصول عىل الخدمات نتيجة الفرق بني املعلومات يف الوثيقة ومظهرها الحايل.

إذا كنت ترغب يف استالم تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة عىل اإلنرتنت 
أو إعالننا للموضوعات القادمة، يرجى االشرتاك بخدمة تنبيهات الربيد 
www.fmreview.org/ar/request/alerts اإللكرتوين من خالل الرابط 

fmr@qeh.ox.ac.uk :أو اتصل بنا عىل العنوان التايل
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