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املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر :وحقهم العادل يف حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية
آن س .ريتشارد
ضامن حامية لألشخاص املعنيني من الـ (إل جي يب يت آي)
فولكر تورك
تجريم األفعال الجنسية املثلية حول العامل
تحديات الصحة العقلية للمُ هجَّ رين املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومعريي الجندر
آرييل شيلدو وجوان أهوال
مجموعة قوس قزح (رينبو) يف معسكر «ماي ال» عىل الحدود التايالندية البورمية
موسز
«عىل أي أساس؟» مطالب اللجوء الخاصة باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر يف كندا
شارالني جوردان وكريس مورييس
مطالب لجوء املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس – منظور أوروبا الوسطى
والرشقية
آنا شليدزينسكا – سيمون وكشيشتوف شميشك
أطر عمل حقوق اإلنسان العاملية واجبة التطبيق عىل املهاجرين من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي
الجندر ومزدوجي الجنس
شانا تاباك وراتشيل ليفيتان
الالجئون ااملثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس  :الحالة الربازيلية
هرنيكه رابيلو دي كارفالو
امليل الجنيس وهوية الجندر :مستجدات عىل قانون االتحاد األورويب
إيفانغليا (ليليان) تسوردي
حامية الالجئني من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس يف اململكة املتحدة :من التكتم إىل التصديق؟
أماندا غراي وألكسندرا ماكدوول
طلب اللجوء يف اململكة املتحدة :من منظورات املثليات
كلري بينيت وفيليسيتي توماس
معوِّقات العدالة يف اململكة املتحدة
تشارلوت ماتيس
املوارد ملن ميثلون مطالب اللجوء عىل أساس التوجُّ ه الجنيس
طلب اللجوء للمثليني املضطهدين يف جمهورية كوريا
أندرو ووملان
تحديات أمام إنتاج معلومات البلد األصيل الخاصة باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
كريستيان بانغيلينان
تقييم مطالب اللجوء املبنية عىل أسس تغيري الجندر
جانا باخ
كوسوفو -ما الذي يخبئه املستقبل للـ (إل جي يب يت آي)؟
أغاثا فوشري
نحو إعادة توطني دامج لالجئني املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس
جنيفر رومباخ
تنظيم املدن مبا يالئم التنوع الجنيس :سياسات جديدة يف بوغوتا
مارسيال سيبالوس وحوان كارلوس برييتو
إعادة توطني الالجئني الـ (إل جي يب يت) يف الواليات املتحدة األمريكية :املامرسات املثىل الناشئة
سكوت بورمتان ودانيال ويل
املهاجرين من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس يف أماكن احتجاز املهاجرين
شانا تاباك وراتشيل ليفيتان
مرفق احتجاز منوذجي للهجرة من أجل الـ (إل جي يب يت آي)؟
كريستينا فيآلو
الهوية واالندماج يف إرسائيل وكينيا
يفتاخ ميلو
الحامية يف املدينة :بعض املامرسات الجيدة يف نريويب
دانكان برين ويفتاخ ميلو
هوية الجندر واالستجابة للكوارث يف نيبال
كايل نايت وكورتني ولتون-ميتشل
مشكلة توزيع عامل اإلغاثة الـ (إل جي يب يت) يف امليدان
توفري املِنَح لربامج امليول الجنسية وهوية الجندر
أندرو س .بارك

كلمة أرسة التحرير

يواجـه النـاس حـول العـامل اإلسـاءة ويتعرضـون لالعتقـال التعسـفي واالبتـزاز
والعنف والتمييز الشـديد وغياب الحامية الرسـمية عىل أسـاس ميولهم الجنسـية
و/أو هوياتهـم الجندريـة .وهـذا األمـر حقيقـة تعيشـها حتـى الدول التي تشـهد
تقدمـاً نسـبياً يف البيئـة القانونيـة الخاصـة باملثليـات واملثليين ومزدوجـي امليـل
الجنسي ومغيري الجنـدر ومزدوجـي الجنـس (إل جـي يب يت آي) ،فكثير منهـم
يشـعرون بضرورة الهجـرة ً
رغما عنهـم من بيوتهـم وديارهـم بحثاً عن السلامة
يف بلـد آخر.
ومـع َّأن التَّهجير قـد يز ِّودهـم بالفرصـة للتعبير عـن جانـب شـخيص يتجـذر يف
أعماق مشـاعرهم بخصـوص هوياتهـم التـي مل يكـن مـن املمكـن أو املسـموح
التعبير عنهـا يف بلدانهـم األصليـةَّ ،
فـإن السلامة والحاميـة املنشـودتني غالبـاً مـا
تكونـان بعيدتـا املنـال يف البلـدان التي يهاجـرون إليها أيضاً حيث غالبـاً ما يواجه
املهاجـرون الــ (إل جـي يب يت آي) معاملـة غري مقبولة قد تكـون يف بعض األحيان
غير مفهومة.
لكـنَّ الوعـي اآلن يـزداد بضرورة امتـداد كامل الحقوق بحيث تغطي األشـخاص
الذيـن يجـدون أنفسـهم وقـد أصبحـوا أقليـة يف املجتمـع بسـبب ميولهـم أو
هوياتهـم التـي غالبـاً مـا يُنظـر إليهـا على أنهـا مـن املحظـورات االجتامعيـة أو
مـن األمـور غير املقبولـة أو التـي ال ميكـن للمجتمـع أن يقبـل بهـا .ويبـدو أ َّنـه
مـن املسـتحيل يف أغلـب األحيـان فصل املواقـف االجتامعيـة والثقافيـة والدينية
املهجريـن الــ (إل جـي يب يت آي) .لكنـه رغـم
الضاربـة بجذورهـا عـن حاميـة َّ
ذلـك ،هنـاك تغير رسيـع ومسـتمر يطـرأ على هـذا املوضـوع حيث تشـهد كثري
مـن السـياقات تحسـينات جذريـة خاصة فيما يتعلـق بتدريب سـلطات اللجوء
وتحديـث الترشيعـات وتحسين قرارات املحاكم والسـوابق القضائيـة ذات الصلة
بذلك.
ومـع ذلـك ،مـا زالت هناك تحديـات وحاجات تطرقت إىل معظمهـا مقاالت هذا
العـدد .ويف هـذا السـياق ،مي ِّثل الجمع بني حامية الـ (إل جـي يب يت آي) والالجئني
هدفـاً مـن أهـداف هذا العدد مـن نرشة الهجـرة القرسية للمسـاعدة يف الجهود
الراميـة نحو رفع مسـتوى الحامية.
ملحوظـة :يف هـذا العـدد من نرشة الهجرة القرسية ،ارتأينا َّأن نسـتخدم االختصار
(إل جـي يب يت آي) وهـو ترجمـة صوتيـة للكلمـة األوائليـة اإلنجليزيـة األصليـة
 LGBTIبـدالً مـن تكـرار العبـارة الطويلـة «املثليـات واملثليـون ومزدوجـو امليل
الجنسي ومغيرو الجنـدر ومزدوجو الجنـس) يف كل مـرة ُتذكر.

ولقـد أضفنـا يف الصفحـة  63مسرداً صغيراً لتوضيـح بعـض املصطلحـات
املسـتخدمة يف املقـاالت ذلـك َّأن أصحـاب املقـاالت يسـتخدمون مصطلحـات
هجريـن الذيـن يتمتعون بجنـدر ال يوافـق األفكار
مختلفـة عنـد اإلشـارة إىل ا ُمل ِّ
االجتامعية السـائدة ومنها (إل جي يب يت) و(إل جي يب يت آي) وسـمحنا ملؤلفي
املقـاالت باسـتخدام املصطلحـات التـي يفضلونهـا .وإضافـة إىل ذلـك ،رغـم َّأن
املقـاالت ال تغطـي رص ً
احـة مسـائل الحاميـة املتعلقـة على وجـه الخصـوص
باألشـخاص مزدوجـي امليـل الجنسي أو مزدوجي الجنس فهنـاك كثري من هذه
املقـاالت مما ال تقـل أهميـة بالنسـبة لهم.
نتقـدم بالشـكر الخالـص لراشـيل ليفيتـان مـن جمعيـة مسـاعدة املهاجريـن
العربانيني عىل مسـاعدتها املشـكورة بصفتها مستشـارة خاصة لهذا العدد ،كام
نعبر عـن امتناننـا ملؤسسـة أركـوس والـوزارة االتحاديـة السـويرسية للشـؤون
ّ
الخارجية ومفوضية األمم املتحدة السـامية لالجئني ومكتب السـكان والالجئني
والهجـرة يف وزارة الخارجيـة األمريكيـة على دعمهـم املـايل لهـذا العـدد .وقـد
أدرجنـا يف الصفحـة  63قامئـة بجميـع الجهـات املؤسسـية الحاليـة الداعمة لنا
مبـن فيهـم الذين تكرمـوا بتقديم التمويل اإلضـايف لنرشة الهجـرة القرسية .وال
يفوتنـا أن نشـكر القـراء الذيـن قدمـوا الدعـم لهذه النشرة عىل أسـاس فردي.
ً
كاملا منشـور على اإلنرتنـت على املوقـع
العـدد
 www.fmreview.org/ar/sogiبنسـقي  HTMLو  PDFباإلضافة إىل امللفات
الصوتيـة للمقـاالت .وسـوف تتـاح أيضاً نسـخها اإللكرتونيـة والورقيـة باللغات
اإلنجليزية والفرنسـية واإلسـبانية والعربية.
تتوافـر أيضاً قامئة للعـدد  42من نرشة الهجرة القرسية (قامئة باملحتويات التي
ميكن استعراضها بخاصية الضغط عىل الرابط) مطبوعة وعىل اإلنرتنت عىل املوقع
www.fmreview.org/ar/sogi/hijra42listing.pdf
نرحـب مبسـاعدتكم بنشر هـذا العـدد بأوسـع نطـاق ممكـن ،لذلـك يُرجـى
نسـخ الروابـط املفضيـة إىل العـدد وإضافتهـا إىل قوائم مصادركـم ونرشها عىل
مواقـع تويتر وإضافة  Likeعلى موقعنـا عىل الفيسـبوك وعمـل أي يشء آخر
مـن شـانه رفـع الوعـي مبحتويات هـذا العدد .كام نشـجعكم عىل إعـادة نرش
العـدد على اإلنرتنت وإعـادة نرش مقاالته رشيطـة ذكر املصـدر وإدراج الرابط
املـؤدي إىل املوقـع األصيل.
ميكنكـم أيضـاً االطلاع على معلومـات تفصيليـة حـول األعـداد
القادمـة على الصفحـة  .63وملتابعـة أخبـار نشرة الهجـرة القرسيـة
وإعالناتهـا أوالً بـأول :ميكنكـم املشـاركة يف خدمـة التنبيهـات
اإللكرتونيـة عـن طريـق الربيـد اإللكتروين مـن خلال الرابـط التـايل
 www.fmreview.org/ar/request/alertsأو االنضمام إىل صفحتينـا على
فيسـبوك وتويتر.
مع أطيب التمنيات

عىل غالف العدد ،تظهر «سحابة الكلامت» التي ُصممت حسب الكلامت األكرث وروداً
يف مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية .وحجم الكلمة يف السحابة يدل عىل
مدى تكرارها يف املقاالت.
مع جزيل الشكر ملوقع Wordle www.wordle.net
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املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر :وحقهم العادل يف
حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية
آن س .ريتشارد

تشهد املواقف تجاه املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
تحسناً مستمراً يف الواليات
ومغريي الجندر (إل جي يب يت) وقضاياهم ُّ
املتحدة .فقد تقلصت العوائق أمام املساواة يف املعاملة وتكافؤ
الفرص ،كام ازدادت مكاسب االعرتاف بأن حقوق الـ (إل جي يب يت)
هي حقوق عاملية .ويف حني يبقى هناك الكثري من العمل إلنجازه ،فإن
االتجاه إيجايب يف نهاية األمر.
لكن زيادة احرتام حقوق الـ (إل جي يب يت) وإدماجهم ال تشكل حركة
عاملية .فكثري من الدول تج ّرم املثلية وتعاقب مرتكبيها بالسجن بل
باإلعدام .ويف بعض املجتمعات ،مجرد التأكيد عىل حقوق اإلنسان
والحريات األساسية من ِقبل أفراد مجتمع الـ (إل جي يب يت) يلقى
القمع واإلســاءة والنبذ .كام يصبح األشخاص الـ (إل جي يب يت)
مستهدفني ،ال لسبب سوى أنهم بكل بساطة هم ما هم عليه .وتعد
معاملتهم يف هذه الدول واملجتمعات مقيتة وغري مقبولة.
وليس موقف الواليات املتحدة تجاه حقوق الـ (إل جي يب يت)
بالغامض ،فقد تم التعبري عنه بوضوح من ِقبل وزيرة الخارجية يف
ذلك الوقت ،هيالري كلينتون ،يف خطابها يف ديسمرب/كانون األول
 2011يف جنيف بقولها:
إنه النتهاك لحقوق اإلنسان عندما ُيرضب األشخاص أو ُيقتلون بسبب
ميولهم الجنسية أو ألنهم ال يتوافقون مع املعايري الثقافية السائدة
يترصف بها الرجل أو
حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها أو ّ
املرأة .إنه النتهاك لحقوق اإلنسان عندما تعلن الحكومات أنه من
غري القانوين أن يكون املرء مثلياً أو أن تسمح هذه الحكومات ملن
يسببون األذى للمثليني واملثليات بامليض دون عقاب .إنه النتهاك
لحقوق اإلنسان عندما تتعرض املثليات أو مغريات الجندر ملا يسمى
باالغتصاب التصحيحي أو املعالجات الهرمونية القرسية أو عندما
ُيقتل األشخاص إثر الدعوات العامة ملامرسة العنف ضد املثليني أو
عندما ُيجربون عىل ترك بالدهم والسعي للحصول عىل اللجوء يف دول
حجب
أخرى للنجاة بحياتهم .وإنه النتهاك لحقوق اإلنسان عندما ُت َ
رعاية إنقاذ الحياة عن األشخاص نظراً لكونهم مثليني أو مثليات أو
الحصول عىل العدالة نظراً لكونهم مثليني أو ُيحظر عليهم دخول
األماكن العامة نظراً لكونهم مثليني .ليس املهم كيف نبدو أو من أين
جئنا أو ما نحن عليه ،إن لنا جميعاً الحق العادل يف حقوق اإلنسان
والكرامة اإلنسانية.

تضع ضمن مسؤوليات مكتب السكان والالجئني والهجرة التابع
هجرين يف كل
لوزارة الخارجية األمريكية مساعدة املستضعفني وا ُمل َّ
مكان حول العامل .ونحن نساعد يف تصميم وبناء وصون نظام عاملي
ملساعدة وحامية األشخاص املضطهدين يف بالدهم وأثناء هجرتهم.
كام نعمل بشكل وثيق مع املنظامت الحكومية وغري الحكومية
والجامعات القامئة عىل العقيدة ووكاالت إعادة التوطني لحامية
الضحايا من األذى وملساعدتهم يف التعايف من األزمات وبناء حياتهم
من جديد.
ويقع الـ (إل جي يب يت) من ضحايا االضطهاد واإلســاءة يف بؤرة
تركيز الجهود التي يبذلها مكتب السكان والالجئني والهجرة يف كافة
أرجاء العامل .ويركز تدريبنا وتوجيهنا السيايس واسرتاتيجياتنا جميعها
عىل التأكيد عىل بذل العناية والحرص الالزمني تجاه احتياجات
املستضعفني من الالجئني واملهاجرين وغري ذلك من الـ (إل جي يب
يت) .ولدينا من البحوث ما يركز خاص ًة عىل ردم الفجوات الحامئية
لالجئني الـ (إل جي يب يت) كام تشجع توعيتنا الدبلوماسية عىل رفع
مستوى احرتام حقوق الـ (إل جي يب يت) والتحدث برصاحة وبقوة
عمن ميارسون العنف ضد من يعتربونهم ضعفاء أو مختلفني .واألهم
أن جهودنا ليست مامرسة بريوقراطية .إنها التزام شخيص من زماليئ
يف مكتب السكان والالجئني والهجرة ويف املنظامت الرشيكة لتحديد
الالجئني الـ (إل جي يب يت) وغريهم من الضحايا ممن ُأرغموا عىل
الفرار من بيوتهم أو إخفاء هوياتهم.
وعىل عاتق الواليات املتحدة ،مثلها يف ذلك مثل بقية الدول ،املزيد
من العمل لتضطلع به من أجل حامية حقوق الـ (إل جي يب يت).
إال أن قيادتنا مهتمة اهتامماً كبرياً بالتقدم القوي الذي حققناه يف
بالدنا وعزمنا عىل مامرسة الضغوط إلدخال التحسينات يف الخارج
وسيستمر األمر كذلك .وبتلك الروح ،أتقدم بالتحية ملحرري نرشة
الهجرة القرسية لريادتهم بحث هذه املوضوعات من مختلف
وجهات النظر الجغرافية واملوضوعية إىل جانب رغبتهم يف إلقاء
امللحة.
الضوء عىل الجانب املرشق من هذه القضايا ّ
آن س .ريتشارد ،مساعدة وزير الخارجية للسكان والالجئني
والهجرة يف وزارة الخارجية األمريكية .ملزيد من املعلومات ،يُرجى
االتصال بكارولني راكلني عىل raclincr@state.gov
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ضامن حامية لألشخاص املعنيني من الـ (إل جي يب يت آي)
فولكر تورك

واجه املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر وثنائيو الجنس من طالبي اللجوء والالجئني
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس جملة متنوعة من التحديات واملخاطر
واالستضعاف خالل جميع مراحل دورة 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.
تتمحور اتفاقية الالجئني لعام  1951حول كرامة اإلنسان وثراء الحياة
البرشية وتنوعها والتعبري الكامل للحريات الفردية .ويتمثل الغرض
الرئييس لالتفاقية يف حامية األشخاص الذين يتمكنون من الفرار من
املآزق التي متس كرامتهم وشخصيتهم وحرياتهم .ومع أ َّنه ال يوجد يف
هذه االتفاقية أي نص رصيح يشري إىل االضطهاد القائم عىل أسباب
تتعلق بامليول الجنسية أو الشخصية الجندرية َّ
فإن الذين صاغوا تلك
االتفاقية حرصوا عىل استخدام لغة عامة مبا يكفي لتغطية مثل هذه
القضايا خاصة من خالل طرح مسألة األسس القامئة عىل «انتامء
األشخاص إىل جامعة اجتامعية».
وما من شك لدي يف َّأن الذين صاغوا ك ًال من اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان واتفاقية حقوق الالجئني ( )1951كانوا عىل علم باألحداث
التي أملَّت بالـ (إل جي يب يت آي) إبان عرص أملانيا النَّازية ،فقد اعتُقل
كثري من األشخاص مبجرد الشك بأنهم مثليون ُوأحرق كثري منهم يف
مخيامت الرتكيز .ولن نعرف أبداً كيف متكن الـ (إل جي يب يت آي) من
الفرار من أملانيا النَّازية لتجنب نهايتهم املحتومة يف مخيامت الرتكيز.
وحيث َّإن املثلية الجنسية كانت وما زالت يف كثري من املجتمعات
وصمة عار اجتامعية وجرماً يحاسب عليه القانون فكان عىل هؤالء
األشخاص أن يخفوا أسباب هربهم حتى عند وصولهم إىل بر األمان
يف البلدان الجديدة التي يسعون للجوء فيها .ولسوء الحظ ،ما زال
هذا الوضع قامئاً بالنسبة لالجئني الـ (إل جي يب يت آي) يف كثري من
بلدان العامل اليوم.
متنام
لكنَّ أمر حقوق الـ (إل جي يب يت آي) أصبح يحظى بوعي
ٍ
يف األعوام املاضية األخرية وذلك ضمن مجتمعات حقوق اإلنسان
واملساعدات اإلنسانية ،بل ظهرت أعداد ال بأس بها من البحوث
والدراسات حول هذا املوضوع بالذات .ففي عام  ،2007انبثقت
مبادئ يوغياكارتا التي م َّثلت مساهمة ال يستهان به يف تحسني
تفهم معايري الحقوق اإلنسانية وتطبيقها وتفسريها يف سياق امليول
الجنسية والهوية الجندرية 1.ولعله من املبكر أن نق ّيم الدور الذي
مثلته تلك املبادئ يف ترسيخ التحسينات امللموسة عىل حياة الـ (إل
جي يب يت آي) ،لكن من األمور املشجعة َّأن املبادئ كانت أساساً يف

عدة مناسبات اعتمدت عليه األمم املتحدة والوكاالت التابعة لها (مبا
فيها املفوضية السامية لالجئني) والدول والناشطني ومحاكم اللجوء
والهيئات القضائية ،وم ّثلت تلك املبادئ دوراً بنَّا ًء كأداة قانونية
وعملية ميكن استخدامها أيضاً يف املنارصة وكسب التأييد.
وعىل مدى قرابة عقدين من الزمن ،و َّثقت األمم املتحدة انتهاكات
ونصت عىل معاي َري لحقوق اإلنسان يف
بحق الـ (إل جي يب يت آي) ّ
إطار امليول الجنسية والهوية الجندرية .وقبل أمد قريب ،ناشدت
األمم املتحدة عىل أعىل املستويات تطبيق العدالة يف الحقوق ونبذ
التمييز وإنهاء العنف وإلغاء القوانني التي تج ّرم العالقات الجنسية
املثلية ،ويف مايو/أيار  ،2012أصدر املفوض السامي لالجئني رسالة
إىل جميع كوادر مفوضيته يشجعهم فيها عىل املساعدة يف تحسني
املساعدة املقدمة للـ (إل جي يب يت آي) باإلضافة إىل إنهاء حالة
الهوموفوبيا (رهــاب املثلية) والرتانسفوبيا (رهــاب االزدواجية
الجنسية) يف مكان العمل.

قضايا يف الفقه القانوين

منذ االعرتاف بأوىل مطالبات الالجئني القامئة عىل امليول الجنسية
والهوية الجندرية يف مثانينيات القرن العرشين ،يشهد الفقه القانوين
يف هذا املجال تطوراً رغم اختالف وجهات النظر يف بعض األحيان من
مدرسة فقهية قانونية ألخرى .وبهذا الصدد ،حددنا بعض القضايا.
القضية األوىل :تتعلق باملطالبة «بالرسية والحذر» أي إخفاء الشخص
مليوله الجنسية لتجنب االضطهاد .وكانت املحكمة العليا يف اململكة
املتحدة عام  2010قد ردَّت فكرة إجبار املثليني من الرجال عىل
انتهاج «الرسية والحذر» إلخفاء ميولهم الجنسية .2وقد لقي قرار
املحكمة ذاك اهتامماً كبرياً خارج أوروبا .فالحذر والرسية من شأنهام
أن يقوضا واحداً من أهم املبادئ الرئيسية لقانون الالجئني الذي ينص
عىل حق املرء يف أال ُيجرب عىل إخفاء هويته أو تغيريها أو اعتزالها
هرباً من االضطهاد .ومع ذلك ،ما زال ذلك املنطق سائداً يف عدد من
البلدان خاصة يف أوروبا3.

5

6

6

املهجرين
امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية َّ

نرشة الهجرة القرسية 42

 www.iglhrc.orgالهيئة الدولية لحقوق اإلنسان للمثليني واملثليات

 2008مانيال (الفليبني) مسرية الفخر وإطالق مبادئ يوغياكارتا يف البالد

القضية الثانية :تتعلق «بالتجريم» والتحديات التي تتصل بتحديد
ما إذا كانت القوانني املج ِرمة للعالقات الجنسية املثلية ترقى إىل
االضطهاد أم ال .فمجرد وجود تلك القوانني ال ُيعتد به وحده يف
بعض السلطات القضائية ليكون أساساً لإلقرار بوضع الالجئ فالبد
من إثبات أن تلك القوانني نافذة بانتظام .بل تتطلب بعض الدول
إضافة إىل ذلك أن يثبت مقدمو طلبات اللجوء َّأن هناك خطوات قد
اتخذت فع ًال بحقهم يف قضيتهم بالذات .لكن لدينا وجهة نظر مغايرة
لذلك وهي أ َّنه بغض النظر عن منظور إنفاذ القانون فإن هذا التفسري
ال يضع يف الحسبان كفاي ًة مستوى التمييز املجتمعي يف البلدان التي
تج ِّرم العالقات الجنسية املثلية وأثر ذلك التمييز عىل املأزق الحقيقي
أو ا ُملتخ َّوف منه الذي قد يعيشه الـ (إل جي يب يت آي).
القضية الثالثة تتعلق بإضفاء «الصفة الجنسية» عىل األمور ذلك َّأن

البينات التي تثبت ما إذا كان مقدم الطلب من الـ (إل جي يب يت آي)
أم ال .ونظراً الفتقارهم للتوجيهات واملعارف الالزمة ،فقد اعتمدوا
عىل افرتاضاتهم الشخصية الذاتية أو الصور النمطية يف التوصل إىل
استنتاجاتهم .وهذا التنميط يهدد بتقويض حيادية صناعة القرارات.
القضية الخامسة تتعلق «بعدم التصديق» وغالباً ما يصاحب ذلك
التنميط ،فليست كل املحاكم تقبل تلقائياً ما يدعيه مقدم الطلب
من أنه من الـ (إل جي يب يت آي) .بل إن بعض املحاكم تطلب إدالء
الشهود بإفاداتهم أو بإبراز بعض الوثائق الثبوتية مثل رسائل الربيد
اإللكرتوين متجاهلة أ َّنه قد يستحيل عىل مقدم الطلب أن يقدم مثل
تلك البينات خاصة إذا كان ذلك الشخص يبذل جهده يف إخفاء ميوله
الجنسية.

صانعي القرارات يبالغون يف الرتكيز عىل األفعال الجنسية بدالً من بناء التوجيهات

وضعت املفوضية السامية لالجئني توجيهات بالسياسات والخطوات
العملية ليك يتبعها كوادر املفوضية ورشكاؤها والسلطات الحكومية
وصانعو القرار يف تعزيز منهج حقوقي ثابت وموحد لحامية الـ (إل
جي يب يت آي).

االلتفات إىل التوجه الجنيس عىل أنه هوية .وهذا األمر لن يقود
فحسب إىل االستجواب التطفيل واملهني بحق حياة املرء الجنسية
(التي ال تالئم أي شخص كان بغض النظر عن ميوله الجنسية)
بل إنه أيضاً يتجاهل حقيقة َّأن الـ (إل جي يب يت آي) غالباً ما
يتعرضون لالضطهاد بسبب التهديد الذي ُيعتقد أنهم ميثلونه للتقاليد
يف عام  ،2008أصدرت املفوضية السامية لالجئني ملحوظة إرشادية
االجتامعية والثقافية السائدة.
حول مطالبات الالجئني املتعلقة بامليول الجنسية وهوية الجندر4
القضية الرابعة تتعلق برسم «الصورة النمطية» حيث تختلف طريقة بهدف تحسني مستوى الوعي لدى صانعي القرارات حول التجارب
امليول الجنسية وهوية الجندر من عرق آلخر ومن جنسية ألخرى .الخاصة بطالبي اللجوء الـ (إل جي يب يت آي) وكذلك لتشجيع صانعي
ولهذا السبب ،استحوذ عىل أذهان صانعي القرار فضية الحصول عىل القرار عىل إجراء تحليل أكرث عمقاً للمسائل القانونية املتعلقة بها .أما
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اآلن فقد حل محل تلك امللحوظة مجموعة جديدة من التوجيهات وتطرقت هذه التوجيهات ألول مرة وبشمولية إىل مطالب الالجئني
املتعلقة بالحامية الدولية ونرشت يف أكتوبر/ترشين األول  .2012املبنية عىل امليول الجنسية و/أو هوية الجندر .وتوفر هذه التوجيهات
الجديدة 5النصح حول القضايا الجوهرية واإلجرائية وحول املسائل
توجيهات جديدة للمفوضية السامية لالجئني
املتعلقة بتقديم اإلثباتات واألدلة وتأسيس املصداقية مبا يتعلق بتلك
حول امليول الجنسية وهويات الجندر
املطالب .و ُيقصد من هذه التوجيهات أن توفر اإلرشاد إىل الحكومات
واملزاولني القانونيني وصانعي القرار والسلطات القضائية باإلضافة إىل
توجيهات حول الحامية الدولية ( :)9املطالبات بحق اللجوء
كوادر املفوضية السامية لالجئني ممن يبتّون يف هذه املطالب مبوجب
عىل أساس امليول الجنسية و /أو هويات الجندر ضمن إطار
اتفاقية عام  1951لضامن مالءمة وتوحيد التفسري عرب السلطات
املادة 1أ( )2من اتفاقية عام  1951و /أو بروتوكولها لعام
القضائية لتعريف الالجئ مبوجب االتفاقية املذكورة .وتقر هذه
 1967حول صفة الالجئني.
التوجيهات أيضاً َّ
بأن األشخاص الذين يفرون من االضطهاد ألسباب
أصــدرت املفوضية السامية لالجئني مجموعة جديدة من
تتعلق مبيولهم الجنسية و/أو هويتهم الجندرية ميكن أن يتأهلوا
التوجيهات حول الحامية الدولية ،وتسود هذه التوجيهات
للحصول عىل وضع الالجئ مبوجب املادة 1أ( )2من االتفاقية.
عىل امللحوظة اإلرشادية حول مطالبات الالجئني املتعلقة
بامليول الجنسية وهوية الجندر (لعام  .)2008وهذه املرة
ويف عام  ،2011أصدرت املفوضية السامية لالجئني ملحوظة توجيهية
األوىل التي تعالج فيها مثل تلك التوجيهات بشمولية قضية
حول ما يجب معرفته يف العمل مع الـ (إل جي يب يت آي) يف إطار
6
مطالبات الالجئني القامئة عىل أساس امليول الجنسية و /أو
التهجري القرسي ملساعدة كوادر املفوضية ورشكائها يف تحسني فهمهم
الهويات الجندرية.
لحقوق هذه الفئة من الالجئني والوقوف عىل أسباب استضعافهم
وتعزيز اإلجــراءات امللموسة لضامن حاميتهم يف جميع مراحل
صدرت هذه التوجيهات يف أكتوبر /ترشين األول  2012وهي
تهجريهم .وتقدم لتلك الكوادر املشورة العملية حول كيفية إتاحتهم
تقدم اإلرشادات حول القضايا الجوهرية واإلجرائية والقضايا
يف مكاتبهم لبيئة ترحيبية وكيف يقدمون برامج مأمونة ودامجة للـ
األخرى املتعلقة بالبينات واإلثباتات إضافة إىل املصداقية حول
(إل جي يب يت آي) وتعزيز املشاركة .وباإلضافة إىل ذلك ،تضم سياسة
تلك املطالبات .وتقدم التوجيهات أيضاً اإلرشادات للحكومات
املفوضية السامية لالجئني املتعلقة بالعمر والجندر والتنوع 7إشارة
واملزاولني القانونيني وصانعي القرارات والسلك القضايئ
رصيحة لالجئني وطالبي اللجوء من هذه الفئة من األشخاص.
وموظفي املفوضية السامية لالجئني يف مراحل النظر يف تلك
املطالبات مبوجب اتفاقية عام  1951املتعلقة بوضع الالجئني،
ومع ذلك ،ستكون السياسة والتوجيه ذات أثر محدود إذا ما استمر
وتهدف أيضاً إىل التقليل من االفـراضــات غري الصحيحة
التحيز والجهل يستحوذان عىل املسؤولني عن تنفيذ ذلك التوجيه.
والنمطية التي غالباً ما تؤثر عىل اتخاذ القرارات بشأن تلك
ولحل مشكلة عدم الفهم بني كوادر املفوضية ورشكائها 8تعمل
املطالبات ولضامن حسن تفسري تعريف الالجئ وتوحيد
املفوضية السامية لالجئني عىل بناء مجموعة من املواد التدريبية
ذلك التفسري وفقاً التفاقية عام  1951عرب مختلف سلطات
لتدريب كوادرها بالتعاون مع منظمة أورام (منظمة طالبي اللجوء
االختصاص القضائية.
والهجرة) 9وتغطي تلك املادة التدريبية املصطلحات واالستجابات
وتك ِّمل هذه التوجيهات دليل املفوضية السامية لالجئني
لقضايا الحامية اليومية وتحديد وضع الالجئني وأساليب املقابلة
وإرشاداتها حول إجراءات ومعايري تحديد وضع الالجئني (أعيد
الشخصية املراعية لحساسية موضوع الـ (إل جي يب يت آي) .أما
ً
نرشها عام .)2011
مراحل تحديد وضع الالجئني ومعالجة إعادة التوطني فغالبا ما تكون
يف املراحل التي يحدد األشخاص املعنيون أنفسهم عىل أنهم من الـ
ميكن االطالع عىل اإلرشادات عىل املوقع:
(إل جي يب يت آي) وكذلك عندما ُتتخذ القرارات الحساسة حول
www.unhcr.org/509136ca9.html
مستقبلهم.
وميكن أيضاً االطالع عىل مواد أخرى حول امليول الجنسية
وهويات الجندر من خالل قراءة املقاالت الخاصة ضمن
يف عام  2011أصدرت املفوضية السامية لالجئني دليل إعادة التوطني
موضوع امليول الجنسية و /أو هوية الجندر عىل قاعدة
قدمت فيه التوجيه حول إعادة توطني الـ (إل جي يب يت آي) فيام يعد
البيانات  Refworldعىل الرابط التايل:
ً
غالبا الحل الوحيد املمكن يف كثري من سياقات بلدان طلب اللجوء
www.unhcr.org/refworld/sogi.html
وترسع املفوضية عملية إعادة توطني الالجئني من الـ (إل
األوىل.
ّ
جي يب يت آي) حسب استضعافهم التي تضمنت يف بعض الحاالت
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ولحسن الحظ ،تبني األبحاث َّأن هناك إمكانية للتغلب عىل التحيزات
فعلينا أن نغري الطريقة التي يتعامل فيها املجتمع مع الـ (إل جي
يب يت آي) بنقاش هذا األمر عىل أنه قضية متس التنوع والعدالة
وعن طريق الرتويج إليالء االحرتام لكل من هو خارج دائرة املعايري
االجتامعية السائدة .لكن ما دام الـ (إل جي يب يت آي) مستمرون
يف التعرض لإلهامل واإلساءة والتجريم من املجتمعات والجامعات
املحلية فال بد من متكينهم من الحصول عىل الحامية وعىل املحافظة
عىل كرامتهم وهذا ما يتيحه لهم وضع اللجوء.

إعادة التوطني عىل أساس الطوارئ .ومع أن اإلصدار األخري من أداة
تحديد املخاطر الكبرية تتطرق إىل عملية اكتشاف املخاطر املتعلقة
بالحامية والتي يواجهها الـ (إل جي يب يت آي) ،فام زال هناك حاجة
ملزيد من الجهود ما فيها تحسني آليات اإلحالة .وتعمل املفوضية
حالياً عىل أداة لتقيم إعادة التوطني لالجئني الـ (إل جي يب يت آي)
وستتضمن تلك األداة دلي ًال إرشادياً يضم قامئة للتحقق من الخطوات
التي ينبغي اتباعها أوالً بأول لتقييم الالجئني الـ (إل جي يب يت آي)
املحتاجني إلعادة التوطني .لكننا عىل علم َّأن وقت معالجة طلبات
إعادة التوطني يف الدول املعنية تستغرق وقتاً طوي ًال يف املعدل وهذا
ما يؤثر عىل حصول الـ (إل جي يب يت آي) عىل الرعاية وغالباً ما فولكر تورك  ، turk@unhcr.orgمدير الحامية الدولية ،مقر اإلدارة
العامة للمفوضية السامية لالجئني يف جنيف
يصبحون يف أوضاع خطرة وصعبة.

الخالصة

الهوموفوبيا أو رهاب املثلية الجنسية أمر صنعه اإلنسان وعززته
املس ّوغات السياسية والدينية والقانونية بل حتى املسوغات شبه
الطبية .ونحن نعلم َّأن البرش بطبيعتهم يرسعون يف الحكم عىل الغري
ويخشون بل يكرهون «الغري» ممن يختلفون عنهم .ومبا أن هجر
«املعيار» الخاص باألغلبية يتطلب إحداث التغريات االجتامعية ما
مي ِّثل تهديداً لألمناط االجتامعية السائدة .ويف هذا اإلطار ،يتعرض الـ
(إل جي يب يت آي) إىل خطر أن يصبحوا تجسيداً لذلك التهديد .ورأينا
أيضاً مقاوم ًة مامثلة وتعصباً أعمى تجاه األفراد الذين كانوا يروجون
للتغري االجتامعي يف املايض .وللمقارنة ،ال يقل الغضب والكراهية
املوجهان اليوم ضد الـ (إل جي يب يت آي) وضد من يروج لحقوقهم
عن التهميش والتعنيف الذين عانت منهام املرأة يف بواكري القرن
العرشين عندما طالبت بحقها يف التصويت أو كام عاىن األمريكيون
من أصول أفريقية وغريهم من الناشطني يف الحراك الحقوقي املدين
يف منتصف القرن العرشين.

www.unhcr.org

www.yogyakartaprinciples.org/principles_ar.htm .1
 .2انظر قضية هـ.ج .وه.ت .ضد وزارة الدولة للشؤون الداخلية UKSC31 2010
املحكمة العليا ،اململكة املتحدة2010/7/7 ،
www.unhcr.org/refworld/docid/4c3456752.html
 .3الفرار من الهوموفوبيا :مطالب اللجوء املتعلقة بامليول الجنسية وهوية الجندر يف
أوروبا تقرير صادر يف عام  .2011الحظ التقرير َّأن منطق الرسية ما زال يُستخدم يف
النمسا وبلجيكا وبلغاريا وقربص والدامنرك وفنلندا وفرنسا وأملانيا واملجر وإيرلندا وهولندا
ومالطا وبولندا ورومانيا وإسبانيا والرنويج وسويرسا .التقرير صادر عن جامعة فريجي يف
أمسرتدامwww.unhcr.org/refworld/docid/4ebba7852.html.
www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html .4
 .5التوجيهات حول الحامية الدولية (رقم  :)9مطالب وضع الالجئني وفقاً للميول الجنسية
و /أو هوية الجندر ضمن سياق املادة 1أ( )2التفاقية عام 1951و /أو بروتوكولها لعام
 1967املتعلقة بوضع الالجئني www.unhcr.org/509136ca9.html
www.unhcr.org/refworld/docid/4e6073972.html .6
 .7يونيو/حزيران 2011 www.unhcr.org/refworld/docid/4def34f6887.html
 .8أورام «فتح األبواب :مسح عاملي ملواقف املنظامت غري الحكومية إزاء الالجئني وطالبي
اللجوء من املثليات واملثليني ومزودجي امليول الجنسية ومغريي الجندر وثنائيي الجنس»
يونيو /حزيران http:tinyurl.com/ORAM-Opening-Doors-2012
Organization for Refuge, Asylum & Migration www.oraminternational.org .9

تجريم األفعال الجنسية املثلية حول العامل
يف عام  ،2012كان هناك  78دولة من أصل  193ممن ما زالت تج ِّرم ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس بعنوان رهاب املثلية الذي ترعاه
يف ترشيعاتها األفعال الجنسية املثلية الرضائية بني البالغني .وهذا الدول( _http://ilga.org/historic/Statehomophobia/State
العدد يشكل زيادة عام كان عليه الحال يف العام املايض حيث كان sponsored_homophobia_ILGA_07.pdf
العدد .76
إيران وموريتانيا واململكة العربية السعودية واليمن وبعض مناطق
«يف حني َّأن دولة بينني ُ«أدخلت مؤخراً» إثر حصولنا عىل معلومات نيجرييا والصومال كلها تفرض عقوبة اإلعدام عىل مرتكبي األفعال
جديدة عن قوانينها [ ]........فاإلدخال اآلخر (أي جنوب السودان) الجنسية املثلية.
كان حقاً مصدراً لإلحباط فقد كان املرء يأمل أن تكون والدة دولة
جديدة مناسبة لتحسني الترشيعات التي ورثتها تلك الدولة عن انظر الخارطة يف الصفحتني  33-32من هذا العدد .ملزيد من الخرائط،
البلد القدمية التي انفصلت عنها» (انظر تقرير عام  2012الصادر يرجى االطالع عىل املوقع التايل www.ilga.org
عن الجمعية الدولية للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
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هجرين املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
للم َّ
تحديات الصحة العقلية ُ
ومعريي الجندر
آرييل شيلدو وجوان أهوال

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

املهجرون الـ (إل جي يب يت) حول العامل عن تاريخ من
يتحدث َّ
العديد من األحداث املسببة للصدمات النفسية لهم والتي مروا بها
يف حياتهم .وتتضمن األحداث التي عصفت بهم املضايقات واإلساءات
واالعتداءات اللفظية والعاطفية والجسدية و ُيبصق عليهم و ُيشتمون
عالوة عىل التمييز يف السكن والتوظيف وتدمري ممتلكاتهم واالبتزاز
والدعارة القرسية والزواج القرسي من الجنس املغاير و»االغتصاب
التصحيحي» 1والتدخالت لتغيري التوجه الجنيس قرساً .أما الذين ُينطر
إليهم منذ صغرهم عىل أنهم يترصفون بطريقة ال تتامىش مع األعراف
الجندرية السائدة ف ُيستهدفون منذ الطفولة.2
ونادراَ ما يجد األشخاص من الـ (إل جي يب يت) من ضحايا العنف
القائم عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية الراحة بني أفراد أرسهم،
إما ألنهم «يخفون هويتهم» عن أرسهم أو ألن أرسهم تساهم يف
واملهجرون قرساً من الـ (إل جي يب يت) لهم خاصية
اضطهادهم.
َّ
متيزهم عن غريهم من املجموعات املضطهدة األخرى ذلك َّأن أرس الـ
(إل جي يب يت) تساهم يف اضطهادهم .ويتحدث العديد من الـ (إل
املهجرين قرساً عن العنف العاطفي واللفظي والجسدي
جي يب يت) َّ
والجنيس عىل أيدي أفراد أرسهم .ومن ذلك امرأة بريوفية مل تكن
تتامىش مع األعراف السائدة للجندر ذكرت أنها تعرضت منذ طفولتها
املبكرة إىل املضايقة عاطفياً وبدنياً من ِقبل أرستها ومل ُيسمح لها
بتناول طعامها مع باقي أفراد األرسة ،وعىل العكس من إخوتها ،مل
يكن لها رسيرها الخاص للنوم .يف حني تروي أخرى كولومبية أحاسيس
الحزن والغضب والعزلة التي كانت تشعر بها عندما مل تتمكن من
الذهاب إىل أرستها لطلب املساعدة والدعم العاطفي بعد تعرضها
العتداء شنَّته الرشطة ضد الـ (إل جي يب يت) ،حيث إن ذلك كان يعني
اإلفصحاح عن هويتها الجنسية إىل أرستها.

التبعات النفسية

يعاين كثري من األشخاص من التبعات الصحية العقلية امللحوظة
نتيجة الصدمات املرتاكمة التي تعرضوا لها يف حياتهم .ومن األعراض
الشائعة االكتئاب املتكرر واالضطرابات الفصامية واضطراب الهلع
واضطراب القلق العام والقلق االجتامعي واإلصابات الدماغية ِّ
الرضية

املهجرون الـ (إل جي يب يت)
وإساءة استخدام العقاقري .وقد يعاين َّ
أيضاً من نوعني من اضطرابات ما بعد الصدمة هام :اضطراب ما
بعد الصدمة واضطراب ما بعد الصدمة املضاعف .ويشمل اضطراب
ما بعد الصدمة أعراضاً ثالثية هي املرور مجدداً لألحداث الصادمة
وتخدر األطراف وتفادي التفكري يف هذه األحداث وفرط االستثارة.
ومن لديهم تاريخ من الصدمات املرتاكمة ال يعانون فقط من أعراض
اضطراب ما بعد الصدمة ولكن أيضاً اضطراب ما بعد الصدمة
املضاعف التي تشمل السلوكات املدمرة للذات وفقدان الذاكرة
واإلحساس املسيطر بالوصم بالعار وصعوبات يف العالقات الحميمة
واآلالم الجسدية الناتجة عن اإلجهاد النفيس واليأس من تكوين
عالقات الحب.
إزاء ذلك ،يتوقع املعنيون بإصدار األحكام االستامع إىل قصص مرتابطة
ومتوافقة ومتعاقبة لالضطهاد .إال أن نجاة الشخص من االضطهاد
قد تؤدي يف بعض األحيان إىل فقدان الذاكرة وإنكار أثر وشدة
األحداث الصادمة .عدا عن ذلك ،هناك احتامل يف أن تكون ذكريات
الصدمة مخزَّنة عىل أجزاء مفتتة غري مرتابطة ،كصور وأصوات وروائح
وأحاسيس جسدية ،بدالً من الرسد اللفظي ،ما يش ِّكل تحديات أمام
استدعاء تاريخ االضطهاد يف الذاكرة .وفض ًال عن هذا ،قد يؤدي
إعادة الرسد املتكرر لتاريخ االضطهاد إىل حدوث الصدمة مرة أخرى
للمهاجر قرسياً ،وقد يتسبب يف صدمة ثانوية للمدافعني ومصدري
القرارات أيضاً .لذلك ،قد يكون من شأن إتاحة مقدمي خدمات
الصحة العقلية التمكني من استخدام األساليب التي تقلل من مستوى
حدوث الصدمة مرة أخرى.3

تقييم امليل الجنيس والهوية الجندرية

يف غياب بيئة آمنة ،ال يستطيع كثري من الـ (إل جي يب يت) األفراد
العمل من خالل العمليات الداخلية الالزمة للسامح لهم بدمج
الجوانب املتعددة لهويتهم الجنسية .فبدالً من ذلك ،قد تتباطأ هذه
جمد» حتى تصل إىل السالمة النسبية لبلد مضيف
العمليات أو « ُت َّ
جديد .ونظراً ألن عملية اإلفصاح العلني عن الهوية الجنسية قد ال
تبدأ يف التحرر إال بعد عدة سنوات من الوصول إىل الدولة املضيفة،
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قد يواجه كرث من األفراد صعوبات يف إقناع املعنيني باتخاذ القرار
بشأنهم يف أنهم من الـ (إل جي يب يت) .وبغرض توثيق التغريات
املهجرون الـ (إل جي يب يت) يف ميولهم
التطورية التي قد يخضع لها َّ
الجنسية وهوياتهم الجندرية قبل الهجرة وبعدها ،فمن املفيد تحويل
شهادات الخرباء من الرتكيز عىل أي عنرص محدد من جوانب امليل
الجنيس والهوية الجندرية إىل توثيق التحوالت التي تطرأ مع مرور
الوقت عىل نطاق واسع لسامت امليل الجنيس والهوية الجندرية مثل:
املشاعر الجنسية والتخيالت الجنسية وامليل الجنيس والهيام والوقوع
يف الحب والعالقات الرومانسية والوسم الذايت واإلفصاح عن الوسم
الذايت إىل أشخاص آخرين من الـ (إل جي يب يت) واإلفصاح عن الوسم
الذايت لألشخاص املنتمني للجنس اآلخر وإقامة العالقات مع األشخاص
ما بعد الهجرة
األخرين من الـ (إل جي يب يت) والسلوك الجنيس.4
قد متثل توثيق األحداث التطورية يف امليل الجنيس والهوية الجندرية
ومن املفيد أيضاً توثيق الخوف والعار ومحاوالت إخفاء امليل الجنيس التي تقع بعد الوصول إىل الدولة املضيفة بيانات مهمة يف طلبات
والهويات الجندرية ،مام يعاين منه العديد من املضطهدين الـ (إل اللجوء يف بعض الدول مثل الواليات املتحدة األمريكية التي تشرتط
هجر الـ (إل جي يب يت) «التغيريات االستثنائية يف الظروف الشخصية» عند تقديم الطلب
للم َّ
جي يب يت) .فعىل سبيل املثال ،رمبا مل يكن ُ
هجرين الـ (إل جي يب يت)
أي عالقة جنسية أو رومانسية مع رشيك من نفس الجنس ،ورمبا كان بعد املدة املسموح بها .5وقد مير بعض ا ُمل َّ
يف عالقة زوجية أو جنسية مع شخص من الجنس األخر أو رمبا أنجب من يتغريات يف الهوية الجندرية بعد بلوغهم بر السالمة النسبية يف
األطفال يف الزواج من الجنس األخر ،كام َّأن كثرياً منهم عالقاتهم الدولة املضيفة .وقد يبدأ بعضهم اآلخر يف تقديم طلب اللجوء مع
محدودة مع األشخاص الـ (إل جي يب يت) يف دولتهم املضيفة .غري التحديد الذايت كمثلية أو مثيل ،لكنهم يف مراحل متقدمة من عملية
أنهم قد يع ّرفون أنفسهم عىل أنهم (إل جي يب يت) ويرسدون تاريخاً الطلب ،يتبعون الهوية الجندرية املغايرة .لذلك ،يجب عىل املعنيني
من امليول لنفس الجنس وأحاسيس الخوف التي تنتابهم رداً عىل بإصدار القرارات أن يكونوا عىل وعي َّأن هذه من األحداث التطورية
هجرين املغريين لجندرهم.
مالحظة الغري لخصائص تتعلق مبيولهم الجنسية وهويتهم الجندرية املعيارية التي مير بها ا ُمل َّ
ومحاوالت إخفاء هوياتهم الجنسية والخوف من استهدافهم بسبب
هجرين األخرى ،حال وجود األشخاص الـ (إل جي
سلوكاتهم الجندرية املخالفة لألعراف السائدة والخوف من إحباط وخالفاً لفئات ا ُمل َّ
يب يت) يف الدولة املضيفة ،فإنهم ال يحصلون يف العادة عىل الدعم
أرسهم األصلية.
الطبيعي ملجتمعهم اإلثني .فأبناء ذلك املجتمع يذكرونهم باألشخاص
وبهذا الصدد ،ال بد من تثقيف املعنيني باتخاذ القرارات وإعالمهم الذين ف ُّروا منهم ويخشونهم .وعند تواصلهم مع أفراد مجتمعهم
َّأن هذه الخصائص تشكل مؤرشات صحيحة يف طلب اللجوء وفقاً اإلثني ،فإنهم ال يفصحون غالباً عن ميولهم الجنسية و /أو هوياتهم
لالضطهاد املرتبط بامليل الجنيس والهوية الجندرية وأنه ال داعي ألن الجندرية .وفض ًال عن ذلك ،عند تواصلهم مع مجتمع الـ (إل جي
يقدم مقدمو الطلبات أدلة عىل أشياء من قبيل السلوك الجنيس أو يب يت) املحيل ،فقد يواجهون شعوراً قوياً باللوم الذايت والحرج من
املشاركة يف مجتمع الـ (إل جي يب يت) يف الدولة املضيفة من أجل تاريخهم امليلء باالضطهاد وإخفائه عن الشبكة االجتامعية الجديدة
لـ (إل جي يب يت) .ويف هذه الصورة ،غالباً ما يفقدون مصدرين
تصديق مطالبهم.
محتملني من الدعم االجتامعي ،ويعانون يف بعض األحيان من العزلة
إن تباطؤ عملية خروج الـ (إل جي يب يت) للعلن قد يؤدي إىل نوعني االجتامعية الكبرية.
من الصعوبات :األوىل هي التأخر يف السعي للحصول عىل الحامية
هجرون تغيريات الهائلة خالل السنوات األوىل من انتقالهم
من االضطهاد أو الثانية وهي السعي للحصول عىل الحامية من ويواجه ا ُمل َّ
االضطهاد مع عدم اإلفصاح عن امليل الجنيس أو الهوية الجندرية إىل بلدهم الجديد .وقد تكون مداركهم حول أنفسهم كأشخاص من
وجد األثر الـ (إل جي يب يت) متدفقة وهم يختربون الكيفية التي يتجاوب بها
كأساس للطلب إال يف مرحلة الحقة يف عملية الطلب .و ُي ِ
الرتاكمي لإلساءة املعادية للـ (إل جي يب يت) عوائق نفسية بالغة أمام األخرون معهم .وغالباً ما ينتابهم شعور بعدم التصديق والدهشة
السعي للحصول عىل املساعدة عىل أساس امليل الجنيس أو الهوية الكبرية عندما يكتشفون وجود أشخاص يرغبون يف مساعدتهم ،حتى
هجرون الـ (إل جي يب يت) الوسم بالعار الكبري وإن كانوا من الـ (إل جي يب يت) ،لكنهم أيضاً يكونون عىل درجة
الجندرية .ويواجه ا ُمل ّ

والخوف عند اإلفصاح عن ميولهم الجنسية وهوياتهم الجندرية،
املوجه ضد هوياتهم
خاصة عند استدعاء حاالت العنف الصادم ّ
املهجرين الـ (إل جي يب يت) ،فإن
الجنسية .وبالنسبة للعديد من َّ
التصور بأنهم سيتلقون املساعدة من الجهات الحكومية عىل أساس
معاناتهم من االضطهاد القائم عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية
هو صعب التص ُّور إىل أن يصبحوا خارج بالدهم األصلية مدة طويلة.
هجرين
وقد يفرض اضطراب ما بعد الصدمة املضاعف صعوبة عىل ا ُمل َّ
يف رسد تاريخ من األحداث الصادمة ،وقد يستغرق اضمحالل الشعور
هجر قادراً عىل طلب
بالعار والخوف سنوات عدة قبل أن يصبح ا ُمل َّ
املساعدة.
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مفرطة من الحذر والخوف عندما يقابلون أشخاصاً جدداً أو أشخاصاً
يذكرونهم مبضطهديهم .ويف عملنا الرسيري ،الحظنا أنه من الشائع
يف املواقف االجتامعية الجديدة إعادة تنشيط الذكريات الصادمة.
فمث ًال ،كان أحد العمالء من مولدوفا يعمل يف متجر ُيعنى بتلبية
احتياجات األشخاص من مولدوفا وروسيا .وعند سامعه لزمالئه يف
العمل والعمالء يتحدثون بالروسيةُ ،أثريت لديه ذكريات املضايقات
واالعتداءات الجسدية ونبذه اجتامعياً« .عندما يرمقني األخرون
يف العمل بنظراتهم ،أتذكر عىل الفور األشخاص يف بلدي .وأبدأ يف يستند هذا املقال إىل البحث املقتبس من املقابالت الشخصية مع
االرتجاف وأذهب إىل دورة املياه وأبيك .إنني غري قادر عىل السيطرة أشخاص من  26دولة .ملزيد من املعلومات ،يُرجى مراسلة الكتّاب
عرب الربيد اإللكرتوين.
عىل مشاعري وجسدي يستجيب لعواطفي».

آرييل شيلدو  ariel.shidlo@riww.orgاملدير املساعد ملعهد
أبحاث بال جدران ( )http://riww.orgواألستاذ املساعد الرسيري
لعلم النفس يف طب األمراض النفسية بكلية ويل كورنيل الطبية.
وجوان أهوال  joanne.ahola@riww.orgاملدير الطبي ملعهد
أبحاث بال جدران واألستاذ الرسيري املساعد لطب األمراض العقلية
بكلية طب ويل كورنيل.

الخامتة

ميكن ملقدمي خدمات الصحة العقلية املساعدة يف توثيق ورشح األثر
النفيس لالضطهاد املعادي للـ (إل جي يب يت) والتغريات التطورية
التي ميكن توقعها يف سامت امليل الجنيس والهوية الجندرية .ويجب
متكني املعنيني بإصدار األحكام من االعتامد عىل هذه الخربة توخياً
للدقة يف أحكامهم عىل مطالب اللجوء القامئة عىل االضطهاد املتعلق
بامليل الجنيس والهوية الجندرية وأيضاً املساعدة يف تقليل حدوث
هجرين بإعادة رسد
الصدمة مرة أخرى التي قد تحدث عند مطالبة ا ُمل َّ
تاريخهم كواحدة من رشوط طلب اللجوء القائم عىل امليل الجنيس
والهوية الجندرية.

 .1اغتصاب أحد األشخاص بسبب امليل الجنيس أو الهوية الجندرية املتصورة؛ األثر
املقصود من هذا االغتصاب ،كام يراه املعتدي ،هو لغرض «تصحيح» امليل الجنيس بحيث
يصبح امليل للجنس اآلخر أو جعلهم يترصفون مبا يتوافق مع الصورة النمكية عن الجندر.
 .2ميكن تقييم األحداث الصادمة ملعاداة الـ (إل جي يب يت) باستخدام استبيان
األحداث الصادمة حول امليل الجنيس والهوية الجندرية (SOGI Traumatic Events
)) Questionnaire (SOGI-TEQمن إعداد أرييل شيدلو ،معيار غري منشور.2010 ،
يُرجى االتصال بالكاتب ملزيد من التفاصيل.
 .3انظر أرييل شيلدو وجوان أهوال ومايكل كوراديني وم .كارل باد« ،تحديات الصحة
العقلية لالجئني وطالبي اللجوء من املثليات واملثليني ومزدوجي الجنس ومغريي الجندر»،
( )Mental health challenges of LGBT refugees and asylum seekersورقة عمل
مقدمة يف مؤمتر «الخطر املضاعف –  2012 »Double Jeopardyيف جامعة جرينويش،
لندن ،يوليو/متوز .2012
هجرين؛ (SOGI
 .4أهوال وشيلدو ،تقييم امليل الجنيس والهوية الجندرية لدى ا ُمل َّ
)) Assessment in Forced Migrants (SOGI-AFMمقياس غري منشور2011 ،
 .5دائرة خدمات الجنسية والهجرة األمريكية «إرشادات الحكم عىل طلبات الالجئني
واللجوء املقدمة من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي
الجنس» ،2011 ،صفحة  48و http://tinyurl.com/USCIS-march2011 64

مجموعة قوس قزح (رينبو) يف معسكر «ماي ال» عىل الحدود التايالندية البورمية

موسز

التمييز واإلساءة اللفظية والجسدية والعنف الجنيس تالحق البورميني الالجئني من املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس ممن يدخلون تايلندة بحثاً عن املالذ يف املخيامت.
يفرتض يف مخيامت الالجئني أن تؤمن السالمة واألمن لألشخاص الذين
يفرون من االضطهاد أو العنف .لكنَّ املثليات واملثليني ومزدوجي امليل
الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس (إل جي يب يت) البورميني ممن
يعربون 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.
لقد كان معظم الـ (إل جي يب يت آي) الذين يعيشون اآلن يف مخيم «ماي
ال» لالجئني الواضع عىل الحدود البورمية التايلندية قد قرروا مغادرة بورما
نشأت يف بورما مثلياً ومل أكن أفهم معنى أن يكون املرء «مثلياً» لكنني هرباً من التمييز الذي عانوا منه هناك .لقد هربنا إىل تايلندة عىل أمل أن
كنت أعتقد َّأن مشاعري فيها يشء غري صحيح .وأعتقد َّأن معظم الـ (إل نجد الحرية فيها .لكن الحقيقة َّأن الرياح مل تأت مبا تشتهيه سفننا .فقد
جي يب يت آي) ممن غادروا بورما إىل مخيامت اللجوء يف تايلندة كانت وصلنا إىل تلك البالد ومل تكن معنا أي أوراق ثبوتية ما أجربنا عىل العيش
لديهم املشاعر املضطربة ذاتها حول هوياتهم الجنسية أو لعلهم عانوا يف أحد مخيامت الالجئني املقامة عىل الحدود .وكانت تلك املخيامت كبرية
من اإلساءة العقلية أو الجسدية عىل يد أرسهم و/أو مجتمعاتهم .وهذا
واقع الحياة يف بورما الذي يعيشه الـ (إل جي يب يت آي) .فالثقافة التقليدية
واملعتقدات الدينية متنع معظمنا من الكشف عن هويته والعيش بحرية
كأفراد محرتمني يف مجتمعاتنا.
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وجيدة التأسيس لكنها كانت تفتقر إىل وجود املنظامت أو الجامعات التي
تقدم الدعم ملجتمع الـ (إل جي يب يت آي).
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ومن هنا ،أسسنا مجموعة رينبو وكان عدد أعضائها سبعة وتوىل كل
واحد منا مسؤولية محددة مختلفة .وعملت املجموعة عىل مبدأ أن
لكل واحد منا قدراته الخاصة التي متيزه عن غريهم والتي ميكن من
خاللها مساعدة املجتمع ككل .وقررنا أنه ميكننا أن نزيد من مستوى
ظهور الـ (إل جي يب يت آي) يف املخيم من خالل املشاركة يف العمل
االجتامعي .وهكذا ،بدأت مجموعة رينبو تشارك يف تزيني حفالت الزفاف
وتقدم املساعدة يف الجنائز وتقديم دروس الرقص الخاصة وتسهيل أعياد
السوق ومناسباتها واملناسبات الخاصة .وألننا مل نكن راغبني يف أن نكون
منظمة قامئة عىل املجتمع ،مل نتلق أي متويل مع أنه كان بإمكاننا حضور
االجتامعات املجتمعية.

يشكل العيش يف املخيامت تحدياً كبرياً الفراد الـ (إل جي يب يت آي) فهي
مكتظة بالناس ويسهل فيها انتقال الشائعات والقيل والقال ،ويف خضم
ذلك ،تصبح السخرية من الـ (إل جي يب يت آي) والتهكم بهم واإلساءة
لهم محط متعة للامرة .وهذا ما يدفع الـ (إل جي يب يت آي) إىل البحث
عن الحامية من زعامء املخيامت لكن النصيحة الوحيدة التي يحظون بها
هي «غري مظهرك أو غريي مظهرك» بل قد يتعرضون يف بعض الحاالت
إىل اإلساءة عىل يد هؤالء الزعامء .وأعرف أحد زعامء املجتمعات املحلية
وزعي ًام دينياً آخر ممن اعتدوا جسدياً أو جنسياً عىل أفراد من الـ (إل جي
يب يت آي) الذين جاؤوا إليهم أص ًال طلباً للمساعدة.
إال أنه رغم مشاركتنا يف النشاطات املجتمعية مل أشعر بتغيري كبري يف
املواقف تجاهنا .لعله كان هناك نوع من التسامح أما القبول فلم يتحقق
عندها ،تبني يل أن الحياة يف مخيم الالجئني مل تكن أفضل مام كنت عليه بعد .كنا نعتقد َّأن اإلدراكات يف املخيم ميكن أن تتغري لكن كان هناك
سابقاً ،فبدأت بالتفكري حول السبب الذي يدعوا الناس إىل معاملتنا بهذه كثري من العقبات الكبرية .فاملناصب القيادية يف مخيامت الالجئني غالباً
القسوة .بدأت أتساءل «ما الخطأ الذي ارتكبناه؟ وماذا مبقدورنا أن نفعل ما تكون حكراً عىل الزعامء الدينيني ،كام أن غالبية مجتمع املخيم غالباً
لنعيش بسالم مع غرينا يف مجتمعنا املحيل؟» ثم استنتجت بعض األفكار من غري املتعلمني ومن الذين يتمسكون بعقائد محافظة حيال األمور
حول ما اعتقدت أنه قد يساعدنا يف تغيري أفكار الناس .فكرت يف أن الجنسية .ولذلك ،تجنبنا أن نشكل منظمة قامئة عىل املجتمع معرتف
املساهمة يف األعامل املجتمعية قد متكننا من تجسري الهوة بني املجتمع و بها نظراً لخوفنا من املجهول الذي قد يصيبنا من رفع مستوى ظهورنا يف
الـ (إل جي يب يت آي).
املجتمع .لكنَّ عدم تأسيس مثل تلك املنظمة عنى أننا غري محميني من
أي سلطة كانت يف املخيم.
يف البداية مل تكن لدي أدىن فكرة حول نقطة البداية .لكنَّ أحد األصدقاء
الذين عملوا لدى منظمة غري حكومية عاملة يف املخيم نصحنا أن ننظم بالنسبة لكثري من الالجئني الـ (إل جي يب يت آي) يف مخيم «ماي ال»
مجموعة وهذا ما فعلناه .كنا نجتمع مرتني يف الشهر بهدف توفري مكان ويف غريه من املخيامت ،يتمثل الخيار بني مغادرة املخيم للعمل بصورة
آمن للقاء أفراد الـ (إل جي يب يت آي) وللحديث حول تجاربنا عىل أمل غري مرشوعة يف املجتمعات التايالندية املجاورة أو البقاء يف املخيم مع
نحسن من أوضاعنا يف املخيم .لقد واجهتنا بعض التحديات حتى يف إخفاء الهوية الجنسية إىل أن يجدوا الفرصة املناسبة لالنتقال إىل بلد
أن ّ
تأسيس الثقة بني أنفسنا .ففي املخيم ،منعنا الخوف من أن نع ّرف أنفسنا ثالث .وكنت واحداً من الذين غادروا مخيم «ماي ال» للدراسة قرب «ماي
عىل أننا من الـ (إل جي يب يت آي) ومل يتجاوز عددنا يف تلك اللقاءات سوت» .أما معظم بقية أفراد املجموعة فيعيشون اآلن خارج املخيامت
عرشة أشخاص .كانت لقاءاتنا يف بيت أحد منا وكنا ندعوا األشخاص الذين وهكذا كانت نهاية مجموعة رينبو .وما زلت أتواصل مع األصدقاء يف
شعرنا أنهم قد يكونوا من الـ (إل جي يب يت آي) .ثم طلبت إلينا مفوضية املخيم وعىل ضوء تواصيل معهم تبني َّأن عدم التسامح واإلساءة ما زاال
األمم السامية لالجئني أن ننشئ منظمة يغلب عليها الطابع الرسمي وتقوم مستمرين.
عىل املجتمع ،لكننا قاومنا ذلك ألننا مل نعتقد أنه مبقدورنا تأمني الحامية
الكافية ألعضاء مجموعتنا إذا ما أصبح لنا ظهوراً أكرب كمنظمة قامئة عىل لقد أعلن وزير الداخلية التايلندي مؤخراً أنه نظراً لإلصالحات الجارية يف
املجتمع.
بورما ،سيسمح بإعادة الالجئني إىل بلدهم خالل عامني .لكننا نحن الـ (إل
جي يب يت آي) ال نؤمن أننا سنكون قادرين عىل العيش بانفتاح معلنني
وال شك َّأن هناك كثري من األشخاص الذين يخفون هوياتهم الجنسية عن هوياتنا الجنسية .ومبا أننا مل نعد يف املخيامت فلسنا يف وضع يخولنا
يف املخيامت يعرتيهم الخوف الشديد من أن يعلنوا عن ذلك رصاحة بل بالسعي إلعادة التوطني يف مكان آخر.
يخشون حتى من التواصل مع غريهم من الـ (إل جي يب يت آي) .لذلك،
كان األمل يحدونا يف أن نتمكن من إحداث أثر إيجايب يف املجتمع وأن موسيز  ghothicmoon@gmail.comالجئ كاشيني من مخيم «ماي
نلقى قبوالً أكرب منه يف حالة متكنا من املساهمة يف العمل االجتامعي فيه ال» وهو يدرس اآلن يف برنامج الدبلوم يف الدراسات الليربالية مبنحة من
ليك نتمكن يف النهاية من تغيري التوجهات غري املتسامحة معنا .وكان شعار الجامعة الكاثوليكية األسرتالية املقدمة لالجئني واملهاجرين البورميني.
مجموعتنا واضحاً للغاية« :نحب أن نعيش بسالم يف املجتمع».
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«عىل أي أساس؟» مطالب اللجوء الخاصة باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل
الجنيس ومغريي الجندر يف كندا

شارالني جوردان وكريس مورييس

لقد حدث عدد من التطورات اإليجابية خالل العقدين املاضيني ،مام أوجد حامية قوية ودع ًام مجتمعياً داخل كندا،
إال أن التغيريات الترشيعية األخرية سترض بالحيادية والعدالة تجاه أصحاب طلبات اللجوء من املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر (إل جي يب يت)
«لقد كانت جامعات القصاص غري الرسمية .لقد كان القرويون.
لقد كان األخوال واألعامم .لقد كان النظام بأكمله .لقد كان
الشخص الذي كنت أعمل معه والذي رصخ يف وجهي أمام
عمالئه «كاندو» [وهي كلمة ازدرائية لإلشارة إىل املثليني
الذكور] .لقد كان يف كل مكان»...

يوجد يف وقتنا الحايل ما ال يقل عن  76دولة تج ّرم العالقات الجنسية
املثلية أو الترصفات املغايرة للجندر .والعديد من القوانني السارية
يف تلك البلدان متثل إرثاً لقانون العقوبات الربيطاين الذي ترسخ
فيها إ ّبان االستعامر .إال أن األنظمة القانونية ال تشكل سوى جانباً
واحداً فقط من جوانب االضطهاد الناجم عن رهاب املثلية الجنسية
وتغيري الجندر .ويعد النطاق العاملي للحامية واالضطهاد للتنوع
الجنيس والجندري مع ّقداً ومتحوالً ويف أغلب األحيان متناقضاً .وعىل
الرغم من استضافة الربازيل ألكرب مسرية افتخار للمثليني يف العامل،
فقد ذكرت التقارير أنها تضم أعىل املعدالت يف العامل لجرائم القتل
الناجمة عن رهاب املثلية الجنسية وتغيري الجندر .ويف حني َّأن جنوب
أفريقيا تعرتف بالزواج املثيل ،أبلغت منظامت حقوق اإلنسان بها عن
وقوع عرش حاالت أسبوعياً «لالغتصاب التصحيحي» 1الذي يستهدف
املثليات ،وأغلبها مل تحقق فيه الرشطة .وداخل الدولة نفسها ،تتغري
مستويات استضعاف أو سالمة األشخاص وفقاً للطبقة االجتامعية
والعرق والدين والقدرة عىل «االجتياز» والشبكات االجتامعية.2
ما بني العامني  ،1993 – 1992أصبحت كندا أول دولة توفر حامية
الالجئني رسمياً لألشخاص الذين يواجهون االضطهاد عىل أساس امليل
الجنيس أو الهوية الجندرية ،وقد القى نهجها االستحسان بوصفه
منوذجاً رائداً .لكنَّ كندا يف الوقت نفسه تستخدم تدابري تزداد حزماً
للتحقق من صحة مزاعم طالبي اللجوء املحتملني .فقد ُسنَّ ترشيع
جديد باسم قانون حامية نظام الهجرة يف كندا ودخل حيز النفاذ يف
ديسمرب/كانون األول 2012؛ وتق ّوض العديد من التغيريات الحيادية
والعدالة لجميع الالجئني ،ويواجه طالبي اللجوء الـ (إل جي يب يت)
تحديات خاصة.

غالباً ما تكون الطرق التي يسلكها األشخاص للهروب من االضطهاد
القائم عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية مع ّقدة وطويلة .وهناك
قواسم مشرتكة بني الجندر والطبقة االجتامعية واالنتامءات القومية
التي إما أن تعيق أو تساعد يف متكني القادرين عىل املغادرة والكيفية
التي يهاجر بها األشخاص وخيارات الوضع الدائم .وتجتمع مع ِّوقات
الهجرة مع الغموض النسبي لطلب اللجوء فينتج عنهام معاً أوضاعاً
ينتهج فيها املهاجرون الـ (إل جي يب يت) أساليب أكرث وضوحاً قد
تكون يف بعض األحيان أساليب غري منتظمة أو اجتامعية أو اقتصادية
للهجرة .ومن بني املهاجرين الفارين من االضطهاد الناجم عن امليل
الجنيس والهوية الجندرية ممن يعيشون اآلن يف كندا ،كثري منهم دأب
عىل االنتقال املستمر من مكان آلخر ضمن بلده األصيل أو إقليمه
لسنوات عدة معرضني أنفسهم للعيش يف ظل الظروف غري املستقرة.
وخالفاً للنزاعات املدنية ،يتعرض األشخاص االضطهاد بسبب امليل
الجنيس أو الهوية الجندرية يف جو من العزلة النسبية .ومن أجل
االبتعاد عن الوصم بالعار والعنف ،يتعلم األشخاص إنكار هوياتهم
الجنسية أو الجندرية أو يخفونها ويلتزمون جانب الحيطة والحذر.
وتكتيكات البقاء تلك واألثار األخرى للصدمة ال تختفي مبجرد الرحيل
عن البلد األصل ،وقد تضعف قدرة األشخاص عىل الحصول عىل األمان
وعىل الوضع الدائم.
أنجيال امرأة شابة من إحدى الدول األفريقية ،محكوم عليها
بالحبس عرش سنوات إلقامتها عالقة جنسية مثلية .فقد كان
رست
أبوها قد خطط لتزويجها رجل يكربها بعرش سنوات ،فأ ّ
ألختها أنها تقيم عالقة رسية مع صديقتها وال ميكنها الزواج
من ذلك الرجل .فأخربت أختها والديها ،فام كان من أبوها
إال أن حبسها واعتدى عليها بالرضب عدة مرات ألكرث من
شهر .وانترشت الشائعات يف كافة أرجاء مدينتها ،كام أقصتها
الكنيسة علناً .وعندما استطاعت الخروج من منزلها ،اعتدى
عليها مجموعة من الشباب ورماها الجريان بالحجارة ،فذهبت
لتختبئ حتى أعد لها عمها العدة للخروج من البالد .وقامت
إحدى وكاالت السفر برتتيب سفرها إىل كندا حيث ُمنحت حق
اللجوء يف نهاية املطاف.
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طالبوا اللجوء يقفون يف طابور يف مكرز االستقبال الذي تديره الدولة يف صوفيا ،بلغاريا  2011مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /جاي سوبروين

بالنسبة ملن يتمكنون من تقديم طلب اللجوء يف كندا،
تتمثل واحدة من األسئلة املهمة واملحتملة التي تواجههم
يف»« :عىل أي أساس؟» وبذلك ،يضطر الناجون من االضطهاد
عن طريق التزامهم بالكتامن إىل «اإلفصاح» عن هوياتهم إىل
أحد املسؤولني .مزليندو ،وهو أحد طالبي اللجوء من رشق
أفريقيا ،يتحدث عن تجربته قائ ًال« :إنهم ينادونك عرب نافذة
ويسألونك« :أخربنا عن قصتك .ملاذا تقدم طلباً للجوء؟» وأنت
عىل مدى السمع من عدد من األشخاص ،بعضهم من بلدتك
الذين تحاول التخفي منهم .ثم تجد نفسك تتحدث عن طلبك
بصوت عالٍ عرب زجاج مضاد للرصاص ،وهذا مهني ،فأنت مضطر
إىل الرصاخ أمامهم «إنني أرغب يف الحصول عىل طلب اللجوء
ألنني مثيل»».
ويصبح منفذ الدخول واملقابالت الشخصية وجلسات استامع
الالجئني جميعاً مواضع للفحص الدقيق ،حيث يتعني عىل
طالبي اللجوء التغلب عىل الوصم والعار والخوف من أجل
الحصول عىل الحامية .ويف هذه الظروف ،ال يكون اإلفصاح
غري الكامل أو املتأخر عن امليل الجنيس أو الهوية الجندرية
كسبب لالضطهاد غري معتاد .ويف سياق التغيريات الكربى يف
نظام اللجوء بكندا ،تبقى املسألة ما إذا كان سيتم حامية
نظام طالبي اللجوء الـ (إل جي يب يت) أم ال .فبموجب النظام
الجديد ،يواجه مقدمو الطلبات الجداول الزمنية املحدودة الت
ال متنحهم الوقت الكايف إلعداد أنفسهم وتقديم إثباتاتهم10 :
–  15يوماً لتقديم البيان الخطي بأساس تقديم الطلب و– 30
 45يوماً لتقديم الوثائق و 60يوماً لجلسة االستامع.

ومن أجل االعرتاف بهم كالجئني ،يجب عىل مقدمي الطلبات إقناع
صانعي القرار بصحة ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية وخوفهم
من االضطهاد بسبب هوياتهم تلك واالفتقار إىل الحامية يف دولهم.
ونتيجة ألن االضطهاد نتيجة رهاب املثلية الجنسية أو تغيري الهوية
الجندرية ال يقع علناً ،تكون إمكانية تأمني الدليل املؤيد محدودة.
ويذهب طالبو اللجوء عىل أساس امليل الجنيس والهوية الجندرية
إىل مسافات أبعد ،حيث يعمدون إىل مطالبة رشكائهم الجنسيني
بتقديم خطابات واستعادة السجالت القدمية لزيارات املستشفيات
والبحث يف القصص بالجرائد والصحف؛ محاولني بذلك إظهار املخفي
أو جاعلني األمور غري املرتابطة مرتابطة ،بالنسبة ملقدمي الطلبة من
مغريي الهوية الجندرية .ونظراً لتحديات الحصول عىل الدليلُ ،يعطى
الوزن األكرب للشهادة الشفهية .ويعاين مقدمو الطلبات من الالجئني
من الفروقات الثقافية واللغوية والشك وآثار الوصم بالعار والصدمة
عند رسدهم لقصة ميكن اعتبارها منطقية.
يتم تقييم مقدمي الطلبات وفق القصص املتوقعة لرحالت فرار
الالجئني والقصص الغربية عن هوية الـ (إل جي يب يت) ومجتمعهم.
ويعتمد صانعو القرار عىل معرفتهم السابقة الشخصية التي تستند
يف الغالب إىل مفهومات يقيدها املجتمع حول الهويات الجنسية
والجندر يف تقييم مصداقية الطلب الذي يقدمه طالب اللجوء بشأن
هويته .وال تنطبق االفرتاضات حول الهوية الجنسية والجندر القامئة
عىل القصص الغربية بخصوص «مجاهرة» الـ (إل جي يب يت) أو
تشخيص اضطراب الهوية 3املتعلق «بالهوية الجندرية» بالرضورة
عليهم بصورة مشرتكة بني الثقافات .فعىل سبيل املثال ،يظهر التوقع
بأن طالبي اللجوء وفق امليل الجنيس والهوية الجندرية سيسعون
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إىل إيجاد الروابط مع «املجتمع» املحيل للـ (إل جي يب يت) يف كندا
يف العديد من القرارات التي رأيناها .والروايات التي ُترسد حول
املجاهرة تؤدي إىل هذا التوقع .إال أن امليل الجنيس أو الهوية
حساً عاماً بالهوية الجامعية وحتى لو حصل ذلك،
الجندرية ال توفر ّ
فهناك العديد من األسباب لعدم سعي املهاجرين الـ (إل جي يب يت)
لالندماج مع مجتمعهم الـ (إل جي يب يت) يف كندا ،منها جداول العمل
املتعبة والفقر والتعرض للعزلة العرقية داخل دوائر الـ (إل جي يب
يت) والفجوات اللغوية .فض ًال عن هذا ،ووفقاً للنظام الجديد ،لن ُيتاح
ملقدمي الطلبات الوقت للتواصل مع مجتمعات أو منظامت الـ (إل
جي يب يت) .وهذا يعني احتامل إلقاء وزن أكرب عىل الشهادة الشفوية.
يضاف إىل ذلك الشك الذي يرسي بني بعض صانعي القرارات الذين
يشككون كثرياً يف صحة املطالب التي تأتيهم عىل أنها مطالب
احتيالية ،كام َّأن الشك يرسي عىل وجه الخصوص بانتحال األشخاص
لهوية جنسية أو جندرية غري صحيحة ومن هنا ،غالباً ما يفرس صانع
القرار أي تناقض أو نسيان يف إفادات أصحاب الطلبات عىل أنها يف املدن الكندية الرئيسية املستقبلة لالجئني ،وهي مونرتيال وتورونتو
انتقاص من مصداقية ما يقولون.
وفانكوفر ،منا االعرتاف والدعم للمهاجرين الـ (إل جي يب يت) بني
املنظامت املجتمعية خالل العقد املايض ،مع التعامل مع اإلقصاء
خطوات لألمام وخطوات للوراء
وبناء أنظمة دعم أفضل .ومؤخراً ،تأسست مجموعات يف مدن أخرى
حسن الجمع بني التدريب وقرارات املحكمة الفيدرالية من نوعية هي هاليفاكس وأتوا ولندن ووينيبيغ .إال أن وترية النظام الجديد
لقد َّ
القرارات التي نراها يف كندا .كام أصبحت مامرسات إصدار األحكام املقدم سيضع الكثري من الضغط عىل املتطوعني والعاملني املجتمعيني
أكرث مهارة بفضل تدريب صانعي القرارات بخصوص الطلبات القامئة والبنية األساسية للمنظامت غري الحكومية التي ستعزز أنظمة الدعم
عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية .وتعد اإلرشادات التوجيهية تلك.
للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني املنشورة مؤخراً
خطوة مهمة تجاه تعزيز صنع القرارات حول طلبات اللجوء القامئة شارالني جوردان  sjordan@sfu.caأستاذ مساعد لعلم
النفس االستشاري ،جامعة ساميون فريزر ،كندا .وكريس
عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية.4
مورييس  info@rainbowrefugee.caمؤسس جمعية الجئي
ً قوس قزح يف فانكوفر ،مقاطعة بريتش كولومبيا  ،كندا
ويف غياب املصادر الرسمية ،م َّثلت الشبكات غري الرسمية دورا
 www.rainbowrefugee.caوكالهام منارص وباحث مجتمعي
مه ًام يف تسهيل حصول الـ (إل جي يب يت) عىل حامية الالجئني
لالجئني من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي
ً
ا ُمل َّ
هجرين .ومؤخرا ،بدأت املصادر الرسمية يف تضمني املعلومات الجندر يف كندا.
املرتبطة باملطالب القامئة عىل امليل الجنيس أو التهوية الجندرية.
فعىل سبيل املثال ،تتضمن اآلن قامئة املصادر التي قدمها مسؤولو  .1اغتصاب الشخص بسبب ميله/ميلها الجنيس أو الجندري الظاهر ،والهدف من ذلك
وفقاً العتقاد مرتكب ذلك «تصحيح» امليل الجنيس لدى املغتصب/املغتصبة ليصبح من
الحكومة يف املقابلة الشخصية أسامء املجموعات املحلية ملقدمي
ذوي امليول الجنسية تجاه الجنس اآلخر أو ليتوافق مع الهوية الجندرية السائدة.
الطلبات الـ (إل جي يب يت) .ويف بعض الحاالت ،أشار موظفو الحدود  .2س .ر .جوردان (»« )2010الالجئون غري /التقليديني :وضع السياق لقصص الالجئني
إىل أن هذه املصادر ُتقدم ألصحاب الطلبات كطريقة للتعبري عن املواجهني لالضطهاد الناجم عن رهاب املثلية الجنسية ورهاب مغريي الهوية الجندرية»،
(‘Un/Convention(al) Refugees: Contextualizing the accounts of refugees
االنفتاحية .ويحدد دليل مجلس الالجئني عىل اإلنرتنت لطالبي اللجوء
)facing homophobic or transphobic persecution
امليل الجنيس والهوية الجندرية عىل أنهام أمثلة عن «املجموعات مجلة اللجوء  Refugeالصفحات .182 – 165 ،2 ،26
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/view/32086
االجتامعية الخاصة».
العمر أو املرض العقيل أو اآلثار النفسية للصدمة .ويق ّر تضمني
مقدمي الطلبات الـ (إل جي يب يت) يف هذه اإلرشادات أن اآلثار
النفسية للصدمة من رهاب املثلية الجنسية أو تغيري الهوية الجندرية
قد تتدخل يف قدرة األشخاص عىل تذكر ورسد ما مروا به بوضوح.
وأفضل طريقة إلظهار استضعاف مقدمي الطلبات وتحديد صور
املساعدة الالزمة يكون من خالل املعلومات التي يقدمها املتخصصون
وأطباء الصحة العقلية .لكن نظراً للتخفيضات التي أقرتها الحكومة
الفدرالية مؤخراً يف تغطية الخدمات الصحية لالجئني ،فلن يحصل
العديد من مقدمي الطلبات عىل التقييامت أو االستشارات أو العالج
الذي قد يساعدهم يف االستقرار الكايف من أجل اإلدالء بالشهادة .ويف
ظل الجدولة املحدودة للغاية لجلسات االستامع ،يبقى لزاماً معرفة
الكيفية التي ميكن بها تطبيق اإلجراءات املتعلقة باالستضعاف بصورة
فاعلة.

وقد عُ دِّلت اإلرشادات التوجيهية لألشخاص املستضعفني يف أواخر عام
 2012لالعرتاف باحتامل أن يكون مقدمو الطلبات الـ (إل جي يب يت)
مستضعفني .5وتسمح هذه اإلرشادات التوجيهية بإجراء التعديالت
عىل اإلجراءات الخاصة باألشخاص الذين يعدون مستضعفني بسبب

 .3األثر السلبي عىل الرعاية الناجم عندما يشعر الشخص أن هناك عدم توافق بني جنسه
البيولوجي وهويته الجندرية.
 .4املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2012اإلرشادات التوجيهية بخصوص
الحامية الدولية رقم  :9مطالب وضع اللجوء استناداً إىل امليل الجنيس و/أو الهوية
الجندرية ضمن سياق املادة 1أ( )2التفاقية  1951و /أو بروتوكولها لعام  1967املتعلق
بوضع الالجئني  12 /01 GIP /HCRانظر الصفحة 7
http://tinyurl.com/IRB-Guideline8 .5
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مطالب لجوء املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر
ومزدوجي الجنس – منظور أوروبا الوسطى والرشقية
آنا شليدزينسكا – سيمون وكشيشتوف شميشك

تشري األبحاث التي ُأجريت مؤخراً إىل أن دول أوروبا الوسطى والرشقية ال تزال متخلفة عن باقي دول أوروبا من
حيث مامرسات اللجوء املتعلقة مبطالب لجوء املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي
الجنس (إل جي يب يت) .ويهدد انخفاض املستويات املنخفضة من الوعي وانعدام التوجيه والعداوة الثقافية
تطلعات طالبي اللجوء نحو حصولهم عىل املعاملة العادلة.
لقد وجد البحث املنشور عام  2011أنه يتعني عىل السلطات يف لجوء الـ (إل جي يب يت) يف املنطقة إىل شيوع جو رهاب املثلية وتغيري
منطقة أوروبا الوسطى والرشقية التعامل من وقت ألخر مع مطالب الجندر الذي يجعل املنطقة غري مرغوب بها كمالذ للهاربني من
اللجوء الخاصة بالـ (إل جي يب يت) .ويرى مرشوع «الهروب من رهاب االضطهاد القائم عىل امليل الجنيس أو الهوية الجندربة.
املثلية» ملركز الثقافة والرتفيه بهولندا وجامعة أمسرتدام 1أنه منذ عام
 ،1997كان متوسط عدد املطالب عىل هذا األساس سنوياً اثنني يف التجريم
بلغاريا وثالثة أو أربعة يف جمهورية التشيك وخمسة أو ستة يف املجر االتجاه امللحوظ يف دول أوروبا الوسطى والرشقية َّأن اللجوء ال ُينح
واثنني أو ثالثة يف بولندا وثالثة يف ليتوانيا .وباملقارنة ،متت دراسة ملقدمي الطلبات من الـ (إل جي يب يت عىل العموم إال يف حالة كانت
 1,100طلب للجوء الـ (إل جي يب يت) ما بني عامي  2008و 2010املامرسات املثلية و /أو تحديد الشخص لهويته عىل أنه من الت (إل
يف بلجيكا .إال أنه ال توجد أي بيانات رسمية ذلك َّأن دول أوروبا جي يب يت) مج ّرمة يف دولهم األصلية .ولألسف ،يف أغلب دول أوروبا
الوسطى والرشقية ال تحتفظ باإلحصاءات املنفصلة حول مطالب الـ الوسطى والرشقية ،يستلزم إصدار القرار اإليجايب باللجوء الحصول
(إل جي يب يت) ،ناهيك عن فصل اإلحصاءات فيام يتعلق بوضع الـ عىل دليل بالتطبيق الفعيل لهذه القوانني ،وهذا ما يتعارض مع
توجيه املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن القوانني
(إل جي يب يت).
التي تحظر العالقات املثلية ،حتى وإن كانت غري منتظمة يف تطبيقها
وقد و ّقعت جميع دول أوروبــا الوسطى والرشقية عىل اتفاقية أو غري مطبقة ،قد تؤدي إىل مأزق خطري للشخص الـ (إل جي يب يت)
الالجئني لعام  1951وبروتوكولها لعام  1967وجميعها ،باستثناء والتي قد تصل إىل حد االضطهاد .ومن هنا تعدُّ السلطات الليتوانية
روسيا البيضاء ،أعضاء يف املجلس األورويب ودول أعضاء يف االتفاقية والبولندية أن وجود هذه القوانني يف حد ذاته يشكل اضطهاداً ،لكنَّ
األوروبية لحقوق اإلنسان .عالوة عىل ذلكَّ ،
فإن بلغاريا وجمهورية بولندا تع ِّلق اعرتافها مبطالب األشخاص الـ (إل جي يب يت) بتطبيق
التشيك وإستونيا واملجر والتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا القانون يف بالدهم األصلية.
وسلوفينيا (وكرواتيا يف املستقبل القريب) هي أعضاء يف االتحاد
األورويب .وتوفر اتفاقية الالجئني لعام  1951وقانون االتحاد األورويب تقييم املصداقية
والسوابق القضائية الخاصة باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تشرتط أغلب دول أوروبا الوسطى والرشقية تقديم األدلة حول
الحامية لطالبي اللجوء والالجئني .لكن إجراءات منح وضع اللجوء إفادة مقدم الطلب بخصوص ميله/ميلها الجنيس أو هويته/هويتها
لطالبي اللجوء الـ (إل جي يب يت) تبدو أبعد مام عليه الحال يف منطقة الجندرية .وكشف التقرير النهايئ ملــروع الهروب من رهاب
املثلية أن العديد من سلطات اللجوء يف أوروبا الوسطى والرشقية
أوروبا الوسطى والرشقية.
تطلب الشهادات الطبية وغري ذلك من الشهادات الطبية األخرى،
األكرث من ذلك ،ال يوجد يف أي دولة من دول أوروبا الوسطى والرشقية التي يصدرها عاد ًة علامء الجنس أو علامء النفس أو أطباء النفس
أي إرشادات رسمية حول كيفية التعامل مع مطالب الـ (إل جي يب واألعصاب.
يت) ،وليست هناك أي منظمة أهلية وطنية متخصصة لتقديم الدعم
القانوين واالجتامعي لطالبي اللجوء من الـ (إل جي يب يت) يف منطقة وقد أجريت املامرسة الغريبة املتمثلة يف «الفحص التشخييص
أوروبا الوسطى والرشقية .ويظهر مسؤولو اللجوء قلة وعي بالطبيعة الجنيس» يف جمهورية التشيك ما بني عامي  2008و 2010وتضمنت
الخاصة لالضطهاد ضد الـ (إل جي يب يت) ،وغالباً ما يتحيزون ضد مقابلة شخصية مع عامل جنس والخضوع ملا ما ُيطلق عليه اسم
التحجم القضيبي» .2ومل تكن هذه املامرسة غري الزمة
هذه املجموعة االجتامعية .لذلك ،ميكن عزو انخفاض عدد مطالب «اختبار تخطيط ُّ
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فحسب ،بل إنها شكلت أيضاً مخالفة ملبدأ حظر التعامل غري اإلنساين
واملهني ومخالفة الحق يف الخصوصية .لكنَّ االنتقادات الدولية خاصة
تلك التي أبدتها وكالة الحقوق األساسية لالتحاد األورويب واملفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظامت ومؤسسات حقوق
التحجم القضيبي من ِقبل
اإلنسان األخرى 3منعت مامرسة تخطيط
ُّ
السلطات التشيكية .لكن يف سلوفاكيا ،ال يزال رأي الخبري مطلوباً
من أجل التأ ُّكد من امليل الجنيس و /أو الهوية الجندرية ألي شخص
يطلب اللجوء وفق هذه األســس .وبصورة خاصة ،يتحدد امليل
الجنيس أثناء إجراء املقابلة مع عالِم الجنس .ومرة أخرى ،تتعارض
هذه املامرسة مع إرشادات األمم املتحدة التي تقول إ َّنه يتعني عىل
املسؤولني االعتامد عىل إفادات مقدم الطلب فقط يف الحاالت التي ال
تتوافر فيها معلومات البلد األصيل.
ويف بلغاريا ،تكفي حالة األم أو الحالة األبوية ملقدمي الطلبات من
الـ (إل جي يب يت آي) لرفض منح حامية الالجئني .كام تطرح سلطات
اللجوء البلغارية أيضاً أسئلة فضولية فيام يتعلق بعدد الرشكاء
الجنسيني أو أفضل األوضاع الجنسية أو االتصاالت الجنسية مع
الجنس األخر .ويف املجر ،يعد ُّ
التأخر يف الكشف عن امليل الجنيس
 www.iglhrc.orgالهيئة الدولية لحقوق اإلنسان للمثليني واملثليات
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يف املرحلة األوىل من إجراء اللجوء عام ًال سلبياً يف تقييم املصداقية.
وعالوة عىل ذلك ،تعد العالقات مع الجنس األخر واألطفال املولدين
نتيجة تلك لعالقاتا أسساً للتشكيك يف مصداقية طالبي اللجوء من
املثليات واملثليني.

رشط التكتُّم

غالباً ما تستخدم سلطات اللجوء املحلية يف أوروبا الوسطى والرشقية
حجة القدرة عىل إخفاء امليل الجنيس أو الهوية الجندرية يف البلد
األصل من أجل الحكم عىل املطالب بأنها غري حقيقية .فقد الحظ
املكتب املجري للهجرة والجنسية ،فيام يتعلق بإحدى حاالت لجوء
الـ (إل جي يب يت آي) أنه «حتى يف حالة فرض العقوبات الجنائية ضد
املثليني /املثليات أو الترصفات املثلية [يف الجزائر] ،فإنه ميكن مامرسة
امليل الجنيس يف الخفاء والكتامن بغية منع االعتداءات املحتملة».
وباملثل ،تم رفض حالة لالجئ باكستاين من ِقبل املكتب البولندي
لألجانب ألن مقدم الطلب ،وفقاً للسلطات ،كان مبقدرته «الهرب»
إىل مناطق أخرى يف بلده .ولتربير القرار ،أشار مكتب األجانب إىل
تقرير وزارة الداخلية الربيطانية حول وضع الـ (إل جي يب يت آي) يف
باكستان ،ذاكراً أنه «يف حالة عيشه مثلياً يف الكتامن ،فلن يكون هناك
سبب ملعاناته من الرضر من باقي أفراد املجتمع».
ويف املقابل ،تؤكد إرشادات املفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني أن األشخاص الـ (إل جي
يب يت آي) يجب ان مينحوا الحق يف التمتع بحقهم
بالتعبري عن هويتهم واالرتباط باألخرين وأنه ال
يجب اشرتاط إخفاء امليل الجنيس و /أو الهوية
الجندرية ملنع مخاطر االضطهاد.

أحكام متعارضة

صدر عن السلطات البولندية مؤخراً قـرارات
بقضيتني لطالبي اللجوء األوغنديني املثليينبل.
كان مقدم الطلب األول قد ادعى أنه تم رضبه
وتعذيبه وإهانته يف أوغندا بسبب ميله الجنيس.
وعىل الرغم من ميله الجنيس ،تــز ّوج وكان له
أطفال بيولوجيني .أما مقدم الطلب الثاين ،فقد
ُألقي القبض عليه وهو ميارس االتصال الجنيس
املثيل يف أحد املتنزهات ،وادعى أنه تعرض أثناء
االعتقال إىل العنف الجنيس والنفيسُ .وأطلق
رساحه بعد عرشة أيام ،لكنه تو ّقع حك ًام جنائياً
بالحبس مدة سبعة سنوات أو حتى اإلعــدام.
و ُرفضت مطالب مقدمي الطلبني يف املرحلة
األوىل من إج ـراءات اللجوء .ويف كلتا الحالتني،
قرر رئيس مكتب األجانب أن الوضع يف أوغندا ال
ميثل مخاطرة حقيقية لالضطهاد عىل أساس امليل
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الجنيس .ويف حالة مقدم الطلب األول ،نقض مجلس الالجئني القرار
بعد أن خلص إىل أن مجرد وجود وتنفيذ األحكام الخاصة بتجريم
األفعال املثلية كاف ملنح وضع اللجوء .ويف الحالة الثانية ،قرر مجلس
اللجوء أن امليل املثيل ملقدم الطلب مل يتأكد بصورة فاعلة ،عىل الرغم
من الشهادة الطبية لعامل الجنس واملادة التي قدمها مقدم الطلب( .
نقضت املحكمة اإلدارية هذا القرار فيام بعد).
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آنا شليدزينسكا  -سيمون anna.sledzinska@gmail.com
أستاذ مساعد بكلية الحقوق ،جامعة فروكالف ،بولندا .وكشيشتوف
شميشك  ksmiszek@gmail.comعضو الجمعية البولندية
للقانون اإلداري ورئيس قسم حقوق اإلنسان يف كلية الحقوق
واإلدارة ،جامعة وارسو ،بولندا .وعمل خبرياً بولندياً يف مرشوع
«الهروب من رهاب املثلية».

الخالصة
يعتمد املقال عىل نتائج مرشوع «الهروب من رهاب املثلية».
دول أوروبــا الوسطى والرشقية ملزمة باملعايري الدولية املتعلقة ويُتاح التقرير النهايئ عىل:
بالالجئني وطالبي اللجوء .غري أن مامرسة سلطات اللجوء الوطنية http://tinyurl.com/Fleeing-Homophobia-report
فيام يتعلق مبطالب الـ (إل جي يب يت آي) ال تلبي تلك املعايري أبداً.
ُ .1أجري املرشوع بالتعاون مع لجنة هلسنيك املجرية ،الدفاع عن حقوق الت (إل جي يب
وبالنظر إىل العدد املنخفض لطالبي اللجوء من الـ (إل جي يب يت يت آي) /شبكة لينفورد واملجلس األورويب لالجئني واملنفيني.
التحجم القضيبي» التغيريات يف تدفق الدم إىل األعضاء الجنسية
آي) يف منطقة أوروبا الوسطى والرشقية ،يبدو أن سلطات اللجوء  .2يقيس «تخطيط
ُّ
الوطنية تعوزها الخربة يف التعامل مع هذه املطالب ومن السهل أن استجابة للتع ُّرض ملثري جنيس واضح مريئ ومسموع ،وذلك باستخدام األقطاب الكهربائية
املتصلة باألعضاء التناسليةwww.unhcr.org/4daed0389.pdf .
التحجم
تقع يف الخطأ يف تقييم الظروف الفردية ملقدمي الطلبات واألوضاع  .3تعليقات املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني حول مامرسة تخطيط
ُّ
املوضوعية يف بالدهم األصلية .وهذه الحقيقة ينبغي أن تشجع القضيبي يف جمهورية التشيك لتحديد مصداقية مطالب اللجوء استناداً إىل االضطهاد
جميع الجهات املعنية من املسؤولني الحكوميني واملنظامت الحقوقية القائم عىل امليل الجنيس .أبريل/نيسان 2011
 - www.unhcr.org/refworld/docid/4daeb07b2.htmlتقرير منظمة طالبي اللجوء
للتعاون بشكل أوثق بغية تبادل املعلومات واملامرسات الجيدة.
والهجرة (أورام) http://tinyurl.com/ORAM-phallometry-report

أطر عمل حقوق اإلنسان العاملية واجبة التطبيق عىل املهاجرين من املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس
شانا تاباك وراتشيل ليفيتان

تغادر األقليات الجنسية بالدها نظراً للعديد من األسباب ،لكن
مغادرتهم ترجع يف 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)،
أ ّولت 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.

امليل الجنيس .1وباملثل ،تحظر اللجنة الخاصة بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية (وهي الجهة التأويلية املف ّوضة للعهد الدويل
حول الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية) أي صور للتمييز
عىل أساس امليل الجنيس .2وبالتايل ،يجب أن تضمن الدول األطراف يف
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل حول
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية حامية الحقوق املنصوص
عليها يف العهدين لجميع األشخاص الـ (إل جي يب يت آي) ،مبن فيهم
املهاجرين ،داخل حدود بالدهم الجغرافية ،كام هو ّ
موضح يف كال
العهدين.

وأكدت عىل هذه الرسالة الهيئات املختلفة للمعاهدات يف األمم
املتحدة هذه الرسالة ،مبا فيها لجنة حقوق اإلنسان التي نصت
عىل َّأن مبادئ العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية تنطبق
بشكل متكافئ عىل الجميع دون متييز مبن فيهم األشخاص الـ (إل
جي يب يت آي) ،مؤكدة أن اإلشارة إىل «الجنس» يف املادة ( 26البند
الرئييس املتعلق بعدم التمييز يف العهد الدويل املذكور) تتضمن

فيام وراء هذه الحاميات القانونية الدولية لألفراد الـ (إل جي يب يت
آي) ،أكدت جهات حقوق اإلنسان اإلقليمية أيضاً أنه يلزم تطبيق
قانون حقوق اإلنسان عىل من تم التمييز ضدهم عىل أساس امليل
الجنيس أو الهوية الجندرية .ومؤخراً ،أقرت املحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان أن فصل املحتجزين الـ (إل جي يب يت آي) يشكل
انتهاكاً لحقوق اإلنسان الخاصة بهم ويرتقي إىل مستوى التعذيب أو
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املعاملة غري اإلنسانية أو املهينة ،وذلك يف حال منعهم ذك الفصل من
الحصول الكايف عىل خدمات مركز االحتجاز أو إذا ارتقى ألن يكون
مساوياً لظروف الحبس االنفرادي الجنايئ .3وقد قىض الفقه القانوين
للجنة ما بني األمريكيتني لحقوق اإلنسان حول حقوق الـ (إل جي
يب يت آي) للمرة األوىل َّأن االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تحظر
التمييز القائم عىل امليل الجنيس.4
وباإلضافة إىل معايري حقوق اإلنسان هذه ،ويف عام  ،2006صاغت
مجموعة من الخرباء القانونيني مبادئ يوغياكارتا ،وهي اإلرشادات
التوجيهية التي تتناول الكيفية التي ترتبط بها أسس حقوق اإلنسان
األساسية باألقليات الجنسية .5ورغم أن هذه املبادئ غري إلزامية
بالنسبة للدول ،فإنها تعرب عن الحاميات األول ّية للقانون الدويل
لألقليات الجنسية ،كام أنها ترشد الدول حول أفضل املامرسات لضامن
حقوق اإلنسان الخاصة باألشخاص الـ (إل جي يب يت آي).
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شانا تاباك  shanatabak@gmail.comمامرسة مقيمة يف العيادة
القانونية لحقوق اإلنسان الدويل التابعة للجامعة األمريكية.
وراتشيل ليفيتان  rslevitan@gmail.comمستشارة رئيسية
(الالجئني والهجرة) www.hias.org HIAS
 .1انظر تونني ف .اسرتاليا ،رسالة لجنة حقوق اإلنسان رقم  ،1992 /488وثيقة األمم
املتحدة  ،1992/CCPR/C/50/D/488الفقرة .)1994( 7-8
 .2انظر لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،التعليق العام رقم  ،14الحق
يف الحصول عىل أعىل معايري الصحة التي ملكن الحصول عليها 11 ،أغسطس/آب ،2000
.4/2000/E/C.12
http://tinyurl.com/CESCR-comment14-ar
 .3املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،اإلصدار العارش ،تركيا (التطبيق رقم )09/24626
www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm .4
ال توجد نسخة عربية
قضية :اتالو ريفو وبناته ضد التشييل ،أساس الدعوى والتعويضات والتكاليف ،الحكم،
اللجنة بني األمريكيتني لحقوق اإلنسان  24( 84 – 83فرباير/شباط )2012
 .5مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق قانون حقوق اإلنسان الدويل فيام يتعلق بامليل الجنيس
والهوية الجندريةwww.yogyakartaprinciples.org/principles_ar.pdf 2006 ،

الالجئون ااملثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس :
الحالة الربازيلية
هرنيكه رابيلو دي كارفالو

للربازيل باع طويل يف توفري املأوى والحامية لألشخاص املضطهدين
ألسباب سياسية وعرقية واجتامعية .وتبعاً لتوجيهات املفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني فيام يتعلق بتعريف «الجامعة
االجتامعية» كمجموعة مرتابطة ومستضعفة ،يتشارك أفرادها
السامت األساسية للهوية ،أقرت اللجنة الوطنية لالجئني يف الربازيل
( )CONAREبأنه يتعني اعتبار األقليات الجنسية كجامعة اجتامعية
ألغ ـراض تطبيق اتفاقية الالجئني لعام  1951وقانون الالجئني
الربازييل.

إال أن 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 الربازيل .ويستمر العنف ضد املثليات واملثليني ،مبا
يف ذلك القتل ،يف االرتفاع .وال متلك الربازيل قانوناً لتجريم الكراهية،
كام أنه ال توجد بها أي مؤسسات عامة أو مرشوعات خاصة لرصد
وقوع الجرائم وأحداث العنف املبنية عىل رهاب املثلية الجنسية.
ومنذ عرش سنوات ال يزال هناك مرشوع قانون لتجريم رهاب املثلية
الجنسية ينتظر البت به يف مجلس النواب الوطني.

وعند تحليل مسألة الخوف الذي له ما يربره من االضطهاد كأساس
لطلب اللجوء ،تضع اللجنة الوطنية لالجئني يف الربازيل يف االعتبار
عند تقييم املخاطر املحتملة عىل حياة أو حرية طالب اللجوء ما إذا
كانت بلده األصلية تج ِّرم العالقات الجنسية املثلية ..فال تزال هناك
 78دولة من إجاميل  193دولة تج ِّرم ترشيعاتها املامرسات الجنسية
بالرتايض بني الراشدين من نفس الجنس .وترتاوح العقوبات بني عدد
من الجلدات (كام يف إيران) أو الحبس مدة شهرين (كام يف الجزائر)
إىل السجن مدى الحياة (كام يف بنغالديش) أو حتى اإلعدام (كام
يف إيران وموريتانيا واململكة العربية السعودية والسودان واليمن).
وباملقارنة ،يف مايو/أيار  ،2011أكدت املحكمة العليا يف الربازيل عىل
أن لألزواج املثليني نفس الحقوق التي يتمتع بها األزواج املختلفني
بالجنس ،مبا يف ذلك الحق يف املعاملة بشكل عادل والحق يف عدم
التمييز ضدهم.

ويف غضون ذلك ،يعني االعرتاف باألقليات الجنسية كجامعة اجتامعية،
فيام يتعلق بطلب اللجوء والحصول عليه استمرار قانون الالجئني يف
الربازيل ومعاهدة الالجئني لعام  1951يف كونهام أكرث األدوات قوة يف
الدفاع عن حقوق الالجئني الـ (إل جي يب يت آي) يف الربازيل.
هرنيكه رابيلو دي كارفالو  henrique.carvalho@aol.comهو
محام يف ريو دي جانريو وعضو لجنة حقوق املثليات واملثليني
ٍ
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس التابعة
لنقابة املحامني الربازيلية ،وعمل يف السابق محامياً لدى منظمة
كاريتاس ومكتب املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف
ريو دي جانريو .وهذا املقال ال يعكس إال وجهات النظر الشخصية
لكاتبه.
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امليل الجنيس وهوية الجندر :مستجدات عىل قانون االتحاد األورويب

إيفانغليا (ليليان) تسوردي

اإلصدار املعدَّل لتوجيه التأهل يف االتحاد األورويب واملعتمد يف  2011يشكل تقدماً إضافياً 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.
يعمل االتحاد األورويب حالياً عىل إنشاء منظومة مشرتكة بني
الدول األوروبية بخصوص طالبي اللجوء ،وسيكون ذلك عىل
مرحلتني .يف املرحلة األوىل ،تبنى االتحاد األورويب التوجيه الخاص
بالتأهل (التوجيه رقم  83/EC/2004تاريخ  )2004/4/29الذي
أسس فئتني اثنتني مختلفتني من األشخاص الالجئني واملستفيدين
الفرعيني املحميني .وترسم أيضاَ قواعد تعريف الفئتني املذكورتني
باإلضافة إىل الحقوق التي ترتتب عىل كل منهام.
ومتسك التوجيه يف مادته العارشة باملنهجية املنصوص عليها يف
اتفاقية الالجئني لعام  1951التي تنص عىل أنه ليك ُيعرتف باملرء
عىل أنه الجئ فيجب أن يكون تعرض لالضطهاد عىل أساس
أي مام ييل :العرق أو الدين أو الجنسية أو االنتامء إىل جامعة
اجتامعية معينة أو بسبب الرأي السيايس .وهذا يعني أ َّنه ال
يوجد أي ذكر رصيح للميول الجنسية عىل أنها أساس لالضطهاد.
ومع ذلك ،حدد التوجيه بعض اإلرشادات اإلضافية بذكر تعريفات
أكرث تفصي ًال حول تعريفات األسس الخمسة املذكورة آنفاً.
فاملادة ()1(10د) من التوجيه تنص عىل ما ييل« :حسب الظروف
التي متر بها البلد األصلية ،يجوز أن تتضمن الجامعة االجتامعية
الخاصة أي جامعة تقوم عىل الخاصية املشرتكة للميل الجنيس
( ).....ويجوز النظر يف الجوانب املرتبطة بالجندر دون اشرتاط
أن تكون بحد ذاتها قرينة لقابلية تطبيق هذه املادة» .ومع َّأن
الصياغة هذه مل تكن قوية بالدرجة الكافيةَّ ،
فإن الذكر الرصيح
للميل الجنيس عىل أنها خاصية مشرتكة تع ّرف جامعة اجتامعية
محددة ُيعد بحد ذاته خطوة متقدمة نحو تعزيز حقوق مقدمي
طلبات اللجوء من الـ (إل جي يب يت آي) .ومن هناُ ،ح َّث صانعو
القرار الوطنيني يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب عىل االنتباه
إىل هذه النقطة أثناء تقييم مطالب أصحاب طلبات اللجوء
القامئة عىل أساس امليل الجنيس باإلضافة إىل الجوانب األخرى
املتعلقة بالجندر.

األشخاص متَّسمني «بخاصية ثابتة غري قابلة للتغيري» و أن يكون
املجتمع ينظر إليهم عىل أنهم يتِّسمون بتلك الخاصية  .لكن
ذلك ال ينسجم مع معظم نصوص القوانني العرفية الوطنية وال
مع موقف مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني تجاه املوضوع
الذي يذهب إىل تعريف «الجامعة االجتامعية الخاصة عىل أنها
جامعة من األشخاص الذين يتشاركون بخاصية مشرتكة خالفاً
لتعرضهم لخطر االضطهاد أو الذين ينظر إليهم املجتمع من
خالل تلك الخاصية عىل أنهم جامعة» .1
أما عىل أرض الواقع ،فمن جهة إذا ما نظر ا ُمل َّ
ضطهد للفرد عىل
َّأن فيه خاصية معينة وقرر اضطهاده عىل ذلك األساس فلن
يكون من املهم كثرياً النظر فيام إذا كان الفرد فع ًال ميتلك تلك
الخاصية أم ال ،ومن هنا يكفي وجود النظرة االجتامعية له بهذه
الطريقة .ومن جهة أخرى ،تشدد مفوضية األمم املتحدة السامية
لالجئني عىل أ َّنه ال يوجد لغايات تعريف الالجئ أي رشط الرتباط
األعضاء يف جامعة اجتامعية بعضهم ببعض وال أن يكون هؤالء
األشخاص منظورين أص ًال يف املجتمع وهذا يعني كفاية وجود
الصفة غري القابلة للتغيري 2 .وبهذا الصدد ،أشارت دراسة حول
إدخال التوجيه املذكور يف القوانني املحلية إىل وجود تفاوت
يف التعامل مع ذلك الواقع فبعض الدول األعضاء كانت تشرتط
وجود الظرفني املذكورين يف حني َّأن دوالً أخرى مل تكن تشرتط
3
ذلك.

توجيه التأهل  :2011املزايا والعيوب

تهدف املرحلة الثانية للمنظومة األوروبية املشرتكة إىل تحقيق
طموح أكرب يتمثل يف إنشاء إجراء مشرتك بني الدول األوربية
بشأن طلب اللجوء وإىل وضعية موحدة ُيعمل بها يف كل أنحاء
االتحاد األورويب .ورغم التطورات التي جاء بها توجيه التأهل
 2014هناك دراســة أجريت عام  2011حول معاملة طلبات
اللجوء املتعلقة بامليول الجنسية وهوية الجندر تشري إىل أنه ما
زال هناك اختالفات ملحوظة يف الطريقة التي تعامل بها دول
4
ورغــم هذا التقدم اإليجايب ،ما زال النص قــارصاً ومحدوداً .االتحاد األورويب طلبات لجوء الـ (إل جي يب يت).
فمفهوم الجندر مل ُيذكر رصاحــة .وباإلضافة إىل ذلك ،نصت
املادة ()1(10د) عىل رشط العتبار مقدمي الطلبات أعضاء يف وقد تبنت دول االتحاد األورويب إصــدار توجيه التأهل عام
جامعة اجتامعية خاصة وهذا الرشط أنه يجب أن يكون هؤالء  2011وكان ذلك اإلصدار قد شكل تقدماً ملحوظاً بإشارته لهوية
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الجندر .فالجزء الثاين من نص املادة ()1(10د) من التوجيه
أصبح اآلن ينص عىل ما ييلُ :
«تنح الجوانب املتعلقة بالجندر
مبا فيها هوية الجندر االعتبار الالزم لغايات تحديد االنتامء إىل
جامعة اجتامعية معينة أو لتحديد وجود خاصية من خواص
تلك الجامعة».
فاآلن ،ال يقترص التوجيه عىل اإلشارة الرصيحة لهوية الجندر
فحسب بل إنه ينطوي أيضاً عىل التزام مفروض عىل صانعي
القرارات ملنح االعتبار للجوانب املتعلقة بالجندر مبا يف ذلك
«ينح»
هوية الجندر وهذا ما يعرب عنه باستخدام صيغة اإللزام ُ
بدالً من «يجوز منح» التي تعرب عن الجواز دون اإللزام .لكن
رغم قوة هذه الصياغة ورغم إدخال هوية الجندر فيها فهي
ليست نافية للجهالة بالقدر الكايف لنتمكن من القول يقيناً إنها
تضم األفراد مزدوجي الجنس ،مع َّأن املادة  )2(9من التوجيه
يقر بالفعل َّأن األفعال املخصصة بالجندر واألفعال املخصصة
باألطفال تقع ضمن مفهوم االضطهاد َّ
وأن كلتا اإلشارتني قد يكون
5
لهام صلة بقضايا اضطهاد األشخاص مزدوجي الجنس.
ومـــن املــحــبــط َّأن
الــتــوجــيــه 2011
استبقى عــى حرف
الــعــطــف «و» بني
العبارتني املشريتني إىل
الخصائص غري املتغرية
واإلدراك االجتامعي
لتلك الخصائص .وهذا قد يؤدي بصانعي القرارات الوطنيني
اشرتاطهم عىل مقدم الطلب بأن يستويف الرشطني االثنني معاً ليك
ُينظر إليه عىل أنه من أفراد جامعة اجتامعية معينة ،وهذا األمر
قد يجعل بعض مقدمي الطلبات غري محميني .والنقطة األخرية
َّأن كال التوجيهني يوليان االهتامم بامليل الجنيس وهوية الجندر
وفقاً لالنتامء إىل جامعة اجتامعية معينة ،لكن كام شددت مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني يف توجيهاتها التي صدرت مؤخراً
بشأن املطالبات القامئة عىل امليول الجنسية أو هوية الجندر «قد
يكون هناك (مع ذلك) أسس أخرى لها عالقة باملوضوع وذلك
حسب ما يقتضيه السياق السيايس والديني والثقايف للمطالبة.
فعىل سبيل املثال ،قد ُينظر لحمالت املنارصة وكسب التأييد التي
يطلقها نشطاء الـ (إل جي يب يت) عىل أنها تعارض اآلراء السياسية
6
أو الدينية و/أو املعايري السائدة.
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 .1مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،إرشادات حول الحامية الدولية« :االنتامء
إىل جامعة اجتامعية خاصة ضمن املادة 1أ( )2من اتفاقية الالجئني لعام  1951و/
أو بروتوكولها املعدل لعام  1967املتعلق بوضع الالجئني ،2002 ،الفقرة www. ،11
unhcr.org/3d58de2da.html
 .2مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،إرشادات حول الحامية الدولية :طلبات
الحصول عىل صفة الالجئني عىل أساس امليول الجنسية و /أو هوية الجندر يف إطار
املادة 1أ( )2من ضمن املادة 1أ( )2من اتفاقية الالجئني لعام  1951و/أو بروتوكولها
املعدل لعام  1967املتعلق بوضع الالجئني  ،2012 ،الفقرة http://www.unhcr. ،48
org/509136ca9.html
 .3شبكة أوديسيوس األكادميية ،التوجيه  :83/2004التقرير التجميعي لتوجيه التأهل
ا ُملقدم لإلدارة العامة للعدل والحرية واألمن لدى املفوضية األوروبية ،2007 ،صفحة
.53-52
 .4أنظر سبيجكريبور ،ت .ويانسن ،س ،الهرب من رهاب املثلية :طلبات اللجوء املتعلقة
بامليول الجنسية وهوية الجندر يف أوروبا 2011 ،
http://tinyurl.com/Fleeing-Homophobia-report
انظر أيضاً مقالة كتبها سليدزينسكا-سيمون وسيمزيك ،صفحة 18-16
 .5جمعية املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس-
أوروبا ،إرشادات حول تغيري توجيه التأهل للجوء :حامية طالبي اللجوء من الـ (إل جي
يب يت آي)  ،2012 ،ص.9 .
http://tinyurl.com/ILGA-Tsourdi-2012
 www.unhcr.org/509136ca9.html .6انظر أيضاً مقالة ترك صفحة 8-5

فاآلن ،ال يقترص التوجيه عىل اإلشارة الرصيحة
لهوية الجندر فحسب بل إنه ينطوي أيضاً عىل
التزام مفروض عىل صانعي القرارات ملنح االعتبار
للجوانب املتعلقة بالجندر

إيفانغليا (ليليان) تسوردي liliantsourdi@gmail.com
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة ليربي دي بروكسل
ومساعدة بحث يف لوفان الكاثوليكية.
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حامية الالجئني من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس يف اململكة
املتحدة :من التكتم إىل التصديق؟
أماندا غراي وألكسندرا ماكدوول

اعتادت حكومة اململكة املتحدة أال يكون لديها أي توجيه أو تدريب خاص لصانعي القرار بالنسبة للمطالب
املقدمة عىل أساس امليل الجنيس .وليس قبل عام  2010وبعد عدد من الضغوط التي مارستها السلطات القضائية
واملجتمع املدين والجهات السياسية أن تم إصدار توجيه السياسة الخاصة وظهرت عالمات التقدم الكبري.
حتى يوليو/متوز  ،2010مل يكن يتم اعتبار األشخاص الذي طلبوا كام وجد هذا البحث َّأن  %98من مطالب املثليني أو املثليات لقيت
اللجوء يف اململكة املتحدة عىل أساس هوياتهم الجنسية أو الجندرية الرفض استناداً إىل مزاعم مثل:
عىل أنهم بحاجة للحامية الدولية إذا كان من «املعقول» لهم أن
«يكتموا» هويتهم الجنسية عند عودتهم إىل دولهم األصلية .وتم ■ ■إمكانية إعادة نقل مقدم الطلب إىل أي مكان أخر يف دبلدانهم
األصلية لتفادي االضطهاد.
اإلسهاب يف اختبار «الكتامن املعقول» هذا يف أول الدعاوى القضائية
وتم اتباعه يف  2009من ِقبل محكمة االستئناف الربيطانية يف قضية
هـ .ج( .إيران) وهـ .ت( .الكامريون) .1وتبعاً لذلك ،ركزت سلطات ■ ■عدم إعامل القوانني املج ّرمة للعالقات املثلية الجنسية ،مام أدى
صناعة قرارات اللجوء يف اململكة املتحدة عىل ما إذا كان ممكناً
إىل نتيجة مفادها أن مقدم الطلب ليس لديه خوف مربر له
من االضطهاد .وال يؤدي ذلك إىل إثبات حقيقة أن الخوف املربر
للشخص الساعي للحصول عىل اللجوء أن يخفي نشاطه الجنيس يف
من االضطهاد ميكن أن يوجد حتى يف حال عدم تطبيق القوانني
حال عودته أم ال .واستلزم هذا االختبار شهادة من مقدم الطلب ،إىل
املج ّرمة للمامرسات الرضائية املثلية ،أي عندما يكون «لوجود
جانب دليل من دولته األصلية عىل ما إذا كان ميكن التو ُّقع منه أن
هذا القانون أثر يف إيجاد مأزق متشابك للشخص» أو عندما
يعيش حياته يف الرس إذا عاد هناك.
تكون هذه القوانني «نافذة بشكل غري رسمي».4
إال أن االختبار خالف املذكرة التوجيهية للمفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني لعام  2008حول مطالب الالجئني املتعلقة ■ ■تقييامت املصداقية املنطوية عىل املشاكل املع ّقدة والتي نتج
عنها يف بعض األحيان إىل اإلنكار الخالص لكون طالب اللجوء
بامليل الجنيس وهوية الجندر التي تق ّر بأن « ال ميكن التوقع من
مثلية أو مثلياً .وتضمن ذلك رفض الطلبات نتيجة استحواذ ذهن
الشخص أو مطالبته بتغيري أو إخفاء هويته /هويتها [الجنسية] من
املق ّيم عىل مجموعة من األفكار املس َّبقة حول الكيفية النمطية
أجل تفادي االضطهاد .وال يوجد واجب «للتكتُّم» أو اتخاذ بعض
يترصف بها املثليات واملثليون مع أن كال الفئتني مضطرون
الخطوات الخاصة لتفادي االضطهاد مثل العيش يف عزلة أو اإلحجام
التي ُّ
إىل إخفاء هوايتهم الجنسية يف بلدانهم األصلية (كأن يكون ذلك
عن إقامة العالقة الحميمة» .2وتوضح املذكرة التوجيهية أن وجوب
بقاء املثليات واملثليني «غري مفصحني عن هوياتهم الجنسية» بهذه
عىل سبيل املثال من خالل الدخول يف عالقة مع الجنس األخر)
الصورة يندرج ضمن التمييزوميكن أن يرقى إىل االضطهاد يف حد
وكيفية تعبريهم عن هوياتهم الجنسية عندما يكونوا يف اململكة
ذاته.
املتحدة (عىل سبيل املثال عدم الذهاب إىل نوادي املثليني أو
إقامة عالقة مثلية) .وينقل تقرير ستون وول قول أحد داريس
ويف حني أنه مشكلة كبرية ،مل يكن اختبار التكتم املعقول وحده
الحاالت« :إنني أنظر إىل الكيفية التي يستكشفون بها النشاط
متعلقاً بنوعية صنع القرار يف مطالب امليل الجنيس .وقد حدد
الجنيس يف سياق ثقاي ما ،مثل قراءة األعامل األدبية ألوسكار
3
بحث منشور يف أبريل/نيسان  2010أجرته منظمتان غري حكوميتني
وايلد [الكاتب اإلنجليزي املشهور مبثليته] ،ورمبا مشاهدة األفالم
يف اململكة املتحدة قضايا منهجية أخرى فيام يخص نوعية صنع
واالستامع إىل املوسيقى».
القرارات .وكان للتقرير الصادر من إحدى املنظامت األهلية ،وهي
ستون وول ( ،)Stonewallأهميته الكربى ،إذ وجد أن السلطات ■ ■يف غضون ذلك ،ويف مايو/أيار  ،2010التزمت الحكومة الربيطانية
علناً بضامن عدم إعادة طالبي اللجوء من املثليني أو املثليات
اإلدارية والقضائية يف اململكة املتحدة أوردت أدلة عىل «التمييز
لالضطهاد« :سنتوقف عن تسفري طالبي اللجوء الذين ُأجربوا
املمنهج» املامرس ضد طالبي اللجوء عىل أساس االضطهاد الجنيس.
عىل مغادرة بالد محددة نظراً ألن ميولهم الجنسية أو هوياتهم
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الجندرية قد ع ّرضتهم ملا ثبت بأنه خطر محقق بالسجن أو
التعذيب أو اإلعدام» .5ومع ذلك ،أدى قرار املحكمة العليا يف
يوليو/متوز  2010يف قضية هـ .ج( .إيران) وهـ .ت( .الكامريون)
والتي قدمت السياسة املطلوبة بشكل كبري إىل تغيري اإللحاح
واالتجاه الحقيقيني ،مبا يضمن اإلصالح الجذري يف كيفية تعامل
صانعي القرارات الخاصة بوضع الالجئني مع هذه القرارات يف
املقام األول (أي يف القرار القانوين) .وتتعلق هذه القضية مبدى
إخفاء أو التو ّقع بإخفاء اثنني من الالجئني املثليني من إيران
والكامريون للسلوكات أو السامت التي ينتج عنها خشية ذلك
الشخص من التعرض لالضطهاد نتيجة ميوله الجنسية يف حالتنا
هذه .كام نظرت املحكمة العليا فيام إذا كان يجب اعتبارهم
الجئني رغم أنهم كانوا يخفون ميولهم الجنسية ،مبعنى أخر
أنهم يعيشون كذبة لتفادي االضطهاد .ووجدوا أن هذا الشخص
سيكون الجئاً ،وبذلك نقضت املحكمة قرار محكمة االستئناف
لعام  2009الذي أجاب عىل نفس التساؤل أنه «فقط إذا مل يتم
إجازة إخفاء الهوية بشكل مناسب» .وتم وضع النقاط اآلتية:
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بحث املنظمة غري الحكومية املشار إليها أعاله وحكم املحكمة العليا
إطار عمل للمجاالت األساسية التي يجب أن تويل فيها السلطات
الربيطانية تركيزها .وفيام ييل بعض التغيريات األساسية يف السياسات
والتوجيه.
يلقي الرتكيز القوي واملرحب به عىل مهارات املقابلة الشخصية الضوء
عىل الحاجة لطرح األسئلة املفتوحة والحساسة حول الهوية الجنسية،
خالفاً للمامرسة السابقة التي تطرح األسئلة حول السلوك نفسه.
وتبي السبب الذي
فالتدريب يستعرض أسلوب إجراء املقابالت ّ
يجعل من طرح األسئلة حول السلوك الجنيس أمراً غري الئق.

وتكشف األبحاث التي أجرتها املنظامت غري الحكومية كيف استُخدم
عجز مقدمي الطلبات عن اإلفصاح عن ميولهم الجنسية يف املراحل
األوىل من عملية اللجوء يف عدم تصديق قصصهم دون أي اعتبارات
للظروف املخففة .أما السياسة والتدريب الجديدين مع قضية
اإلفصاح املتأخر .ومن هنا ُيرحب كثرياً باعرتاف السلطات الربيطانية
بإمكانية أن تؤدي عملية اللجوء إىل إسكات القصص الرسدية حول
■ ■يستند مس ِّوغ اتفاقية الالجئني إىل أنه يتعني السامح لألشخاص امليل الجنيس نتيجة للعوامل البيئية وانعدام الخصوصية وطرح
بعيش حياتهم دون الخوف من التعرض لألذى الجسيم الالحق األسئلة القاسية غري املراعية لحساسية املوضوع.
بهم نتيجة ألحد أسباب الحامية (التي يكون امليل الجنيس واحداً
ً
منها) .وإذا ّ
تعي عىل أي شخص إخفاء هويته /هويتها الجنسية وفيام يتعلق بقضية تحديد الهوية ذاتيا ،يتقارب توجيه السياسة من
بسبب الخوف املربر له من االضطهاد ،فلن يتوقف هذا الخوف اتباع توجيه املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عندما يق ّر
املربر له ،حتى إن نجح اإلخفاء.
ذلك التوجيه أن تحديد الهوية ذاتياً [عىل العموم] من حيث كون
الشخص مثلية أو مثيل أو مزدوج امليل الجنيس سيكون نقطة إنطالقة
■ ■لن يعترب أحد أنه من املقبول بالنسبة لرجل أو امرأة ممن طبيعية لإلشارة «للميل الجنيس» للشخص .ويتم تقديم التوجيه
يتمتعون باالستقامة أن يخفوا هوايتهم الجنسية إىل ما ال نهاية .لصانعي القرارات فيام يتعلق بتقييم املصداقية يف عدد الحاالت هذا.
ويتضمن ذلك رضورة تطبيق مبدأ «االستفادة من الشك» لدرجة
■ ■كان اختبار «االحتامل املقبول» صعباً من حيث تطبيقه بصورة أكرب بسبب حقيقة أنه يف حاالت املثليات واملثليني ومزدوجي امليل
عملية.
الجنيس ومغريي الجندر ،فاألكرث احتامالً أن األدلة الخارجية والوثائقية
وأدلة الدولة األصل قد ال تكون متاحة .ويتدرب صانعو القرارات عىل
لقد كان الحكم إجامعياً ،إذ ُوجد أنه يتعني أن ُينح طالبو اللجوء من أنه من األفضل واألكرث حسمية أن يتم يف املقابلة الشخصية التحقيق
املثليني واملثليات وضع اللجوء إذا كان الذهاب إىل موطنهم سينتج من الرحلة الشخصية ملقدم الطلب («قصة االختالف») – أي كيف
عنه االضطرار إىل إخفاء هوياتهم الجنيس .وتجاوبت السلطات عرفوا أنهم مثليون أو مثليات أو مزدوجو امليل الجنيس.
الربيطانية بشكل رسيع للحكم .فبادرت وكالة الحدود الربيطانية
بتنفيذ التوجيه والتدريب الخاص لصانعي القرارات حول كيفية يعد رصد نوعية القرارات ضامناً حيوياً يف هذا املجال املعقد .ومنذ
التعامل مع طلبات اللجوء وفقاً للميول الجنسية والهوية الجندرية عام  ،2004تعمل املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
يف نهاية .2010
مع وكالة الحدود الربيطانية لوضع نظام ملراجعة الجودة ولتحقيق
التحسن يف نوعية صنع القرارات األولية .وبعد تقديم هذه السياسة
ُّ
السياسة والتدريب
والتدريب الجديدين يف عام  ،2011أجرى فريق مراجعة الجودة
مع انتهاء عام  ،2010تم تدريب كافة صانعي القرارات يف وكالة التابع لوكالة الحدود الربيطانية مراجعة نظرية موضوعية يف املطالب
الحدود الربيطانية ،إىل جانب املديرين وكبار املديرين ،هذا إىل جانب املتعلقة بامليل الجنيس وهوية الجندر من أجل تحديد نقاط القوة
تنفيذ وإعالن التوجيه الخاص بسياسة اللجوء .وقدمت النتائج من والضعف يف التنفيذ.
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كام تح ّركت السلطات برسعة لجمع بيانات أفضل .وستتضمن هذه التحديات املستمرة

البيانات اإلحصاءات حول عدد حاالت امليل الجنيس التي صدر فيها
قرارات نقضتها محاكم االستئناف والتي ميكنها املساعدة يف تحديد
املجاالت الخاصة التي تستلزم املزيد من االنتباه من خالل التدريب
أو التوجيه بخصوص بعض العوامل التي لها أثر عىل القرارات .وميكن
لهذه اإلحصاءات أيضاً أن تساعد يف تبديد األساطري بخصوص أعداد
األفراد طالبني اللجوء عىل أساس محدد ،مع التعامل مع الفكرة
املغلوطة التي انترشت يف الصحافة ومفادها أن أبواب الخري ستنفتح
إذا تحررت أسس املطالبة باللجوء بالنسبة ملقدمي الطلبات من
املثليني.
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من أهم النواحي التي تشكل َّ ً
هم مستمراً يف صنع القرارات الخاصة
باملثليات واملثليني ومــزدودي امليل الجنيس ومغريي الجندر هي
نوعية تقييم املصداقية .فقد أدى التأكيد عىل «تحديد الهوية ذاتياً»
كدليل للميل الجنيس إىل االتهامات بأن هذه املطالب كان من
السهل القيام بها ومن الصعب رفضها .ويشري البحث إىل أن صانعي
القرارات يف اسرتاليا واململكة املتحدة «كانوا متباطئني يف االستيعاب
والتطبيق الكاملني لرؤية أن املثليني متكتمون حول هوياتهم
وعالقاتهم الجنسية نتيجة للقوى االجتامعية املتعسفة وليس نتيجة

حركة العدالة

رسية».
محتجون خارج املحكمة العليا يف اململكة املتحدة بقيادة حركة العدالة وذلك قبل إصدار املحكمة حك ًام يف يوليو/متوز  2010ضد «اختبار ال ِّ
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الختيارهم» .6وحتى لو كشف الـ (إل جي يب يت آي) عن هويته ذاتياً
فقد ال ُتص َّدق مزاعمه.
وترجع هذه الصعوبات املتأصلة جزئياً إىل حقيقة أن القامئني عىل
تقييم املصداقية هم من البرش ،ممن يأتون بعنرص اآلراء الشخصية
يف عملية صنع القرار .ويف حني يسمح التدريب الذي تم وضعه يف
اململكة املتحدة بإعطاء الوقت الكايف يف جلسة التدريب لبحث
توجهات األشخاص تجاه مقدمي الطلبات من املثليني واملثليات ،فمن
ّ
املهم أن يكون لدى السلطات وعي راقٍ بالضغوط امللتبسة األخرى
التي تواجه صانعي القرار .فعىل سبيل املثال ،ميكن لالضطراب املجهد
ما بعد الصدمة أن ينتقل إىل صانع القرار مع مرور الوقت ،وذلك
نتيجة لسامع هذه الشهادات الشخصية الصعبة واملصدمة ،وقد يؤثر
هذا ،باإلضافة إىل آليات املسايرة الدفاعية ،سلباً عىل منطلق االعتقاد
أو التكذيب أو الحياد.
ويعد التقدُّ م ا ُملحرز يف اململكة املتحدة حول حامية الالجئني بالنسبة
للـ (إل جي يب يت آي) مه ًام وتقدمياً ومنقذاً للحياة .ولهذا السبب
يجب بذل أقىص درجة من االهتامم لضامن عدم استبدال إحدى
املشكالت مبشكلة أخرى ،من خالل االنتقال من التكتُّم إىل التكذيب.
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طلب اللجوء يف اململكة املتحدة :من منظورات املثليات
كلري بينيت وفيليسيتي توماس

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 ُأجريت مؤخراً حول آثار هذه العملية عىل تجارب املثليات
وهوياتهن ورفاههن.
عندما يتقدم الالجئ بطلب اللجوء عىل أساس االضطهاد املتعلق
مبيله الجنيس فعليه أن يقدم حجة مقبولة لقضيته ليكون مؤه ًال
للجوء مبوجب فئة «جامعة اجتامعية معينة» وفقاً التفاقية
الالجئني لعام  1951لكنَّ هذه الفئة أيضاً كانت األكرث عرضة
لالحتجاجات وذلك ما أدى إىل إطالة أمد عملية البت يف طلبات
اللجوء املقدمة عىل أساسها .أما بالنسبة ملن يبني طلبه يف اللجوء
بناء عىل انتامئه «للمجموعة االجتامعية املعينة» فستصبح قضيته
أكرث تعقيداً ألنه عليه أن يقدم إثباتاً عىل قضيته الجنسية.
ُبني هذا املقال عىل دراسة أجريت مؤخراً عىل مستوى الدكتوراه

للمقابلة قد تعرضن للتعنيف الجسدي والجنيس يف بالدهن
وتحدثن عن تعرضهم «لالغتصاب التصحيحي» 3والتعذيب
والحبس واإلســاءة األرسيــة بسبب عالقاتهن الجنسية املثلية.
وجميع أولئك النسوة سعني للحصول عىل الحامية الدولية بنا ًء
عىل اضطهادهن بسبب ميولهن الجنسية ومتكنت سبعة منهن من
الحصول عىل صفة الالجئ يف حني ما زالت أربعة منهن ينتظرن
البت يف طلباتهن وقت الدراسة .وكانت النسوة من جامايكا
وغامبيا وأوغندا ونيجرييا وباكستان والسعودية وجميع تلك
البلدان متيز رصاحة ضد املثلية الجنسية وتحظرها يف ترشيعاتها.

استعرضت الطرق التي تستكشف املثليات من خاللها إجراءات أهم النتائج

اللجوء يف اململكة املتحدة وآثار تلك اإلجراءات عىل تجاربهن لقد عُ دَّ ت عملية طلب اللجوء والحجج القانونية ومثول األشخاص
وهوياتهن ورفاههن 2.وكانت جميع النسوة اللوايت خضعن أمام املحاكم كلها عىل أنها من األمور املربكة وا ُملضعفة ألصحاب
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ال يوجد حالياً يف اململكة املتحدة أي إحصاءات حول
عدد مقدمي الطلبات ممن سعوا إىل اللجوء عىل
أساس هوياتهم الجنسية .ومع ذلك ،تقدر املنظامت
غري الحكومية أ َّنه يف عام  2008تقدم ما بني 1200
و 1800من املثليات واملثليني ومــزدوجــي امليول
الجنسية للجوء  1وكان ج َّلهم من منطقة الكاريبي
وأفريقيا والرشق األوسط .ومع َّ
أن طلبات املثليني
كانت قليلة نسبياً ال ُيعرف كث ٌري عن هذه الجامعة
ناهيك عن قلة البحوث األكادميية التي تشري إىل
تجارب هؤالء األشخاص.
طلبات اللجوء .فالنساء ،عىل سبيل املثال ،تحدثن مـراراً عن
التوتر واإلزعاج الذين تعرضن لهام عند الطلب إليهن الحديث
عام مررن به من صدمات .كام تحدثن عن اإلزعاج الذي شعرن
به نتيجة تعرضهن لضغط الحاجة ألن ُتصدَّ ق إفاداتهن وتحدثن
عن شعورهن باإلحباط لعدم فهمن دامئاً القرارات واألحكام التي
كانت تتخذها بشأنهن وكالة الحدود الربيطانية وقضاة الهجرة.
وتتمثل واحدة من مصادر القلق الرئيسية للنساء الخاضعات
للمقابالت يف كيفية فهم فرادى صانعي القرارات وتفسريهم
«للهوية الجنسية» وكيفية توصلهن لالفرتاضات حول مظهر
«املثلية» وخصائصها ومظهرها وسلوكها حيث َّ
إن تلك اإلدراكات
ثبت تأثريها الكبري عىل نتيجة طلبات لجوء النساء.

z zالحديث عن الهوية الجنسية
أظهر البحث َّأن الحديث حول التفاصيل الخاصة والحميمة علناً
ويف بيئة قانونية من األمور املربكة جداً ،فالنساء مل يناقشن
يف السابق أمر هوياتهن الجنسية مع الغرباء من قبل ،ولهذا
وصفت النساء َّأن اإلفصاح عن هوياتهن املثلية ملسؤويل وكالة
الحدود الربيطانية يف مقابلة الفرز املبدئية كانت مصدراً للتوتر
الكبري .وازدادت هذه الصعوبات سوءاً بعدم توفري الخصوصية
لهنَّ خالل مقابلة الفرز األولية ما أثار مخاوفهن من إمكانية
اسرتاق الغري السمع للحوار يف املقابلة.
ومبا َّأن املشاركات قد تعرضن يف بلدانهن األصلية يف السابق إىل
العنف املرتبط بالهوية الجنسية (مبا يف ذلك عىل سبيل املثال
التعنيف من عنارص الرشطة أو أثناء التوقيف يف مراكز الرشطة)
فهذا يعني َّأن اإلفصاح عن هوياتهن الجنسية ألي شخص يف
موقع السلطة أمر مسبب للتوتر .وقد وصفن حديثهن عن
مثليتهن خالل املقابالت القانونية وأثناء املثول أمام املحكمة
عىل أنه من األمور املضنية واملستنزفة عاطفياً .بل ذكرت إحدى
النساء أنها بكت وارتجفت وشعر أنها تنهار جسدياً وعاطفياً
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بعد انتهاء إحدى املقابالت .وباإلضافة إىل ذلكُ ،سدت قصص
حول إدراك املرأة املعنية بعدم وجود أي تعاطف معها من قبل
مسؤويل وكالة الحدود الربيطانية وقضاة الهجرة وعدم أخذهم
ألمرهن بالحساسية املطلوبة أو عدم تقديرهن للمصاعب التي
تواجهها املرأة عند الحديث عن مثل تلك التفاصيل الحميمة.

z zمالءمة األسئلة
تبني َّأن إعادة رسد القصص الحميمة والتعرض لالستجواب يف
املحاكم علناً حول رغباتهن الجنسية وعالقاتهن كانت صعبة
أيضاً ،وبالنسبة للبعض فقد أ َّثرت تلك التجربة عىل صحتهن
العقلية وعىل رفاههن .وباإلضافة إىل ذلك ،أثــارت النسوة
تساؤالت حول مدى مالءمة األسئلة املطروحة عليهن .فقد
تعرضت النسوة ،عىل سبيل املثال ،ألسئلة تتعلق باألوضاع
الجنسية كام ُطلب إليهن تقديم املسوغ الذي جعلهن يخرتن
املثلية الجنسية مع معرفتهن َّأن ذلك مخالف للقوانني املرعية
يف بلداهن .وقد ذكرت عدة نساء أ َّنهن ُسئلن عام يثبت أنهن
قرأن أعامل أوسكار وايلد [كاتب بريطاين مشهور بأنه مثيل]
وعدد مسريات فخر املثليني التي حرضنها والنوادي املثلية التي
ترددن عليها .وذكرت إحداهن َّأن أحد القضاة قال َّ
إن مظهرها
مل يدل عىل أنها مثلية ،كام قيل ألخرى يف املحكمة إ َّنها ال ميكن
أن تكون مثلية َّ
ألن لها طفالن .إذن ،من الواضح َّأن القرارات
ً
املتعلقة مبطلب امرأة ما عىل أنها مثلية كانت كثريا ما تعمد
عىل الدرجة التي تتطابق بها مع الصور النمطية الغربية ،وعدم
مطابقة هذه األفكار املس َّبقة غالباً ما أدى إىل رفض طلبات
اللجوء والتشكيك يف مصداقية املرأة الفردية.
z zالحاجة «للمجاهرة والترصيح العلني»
تحت ضغط مطابقة الشخص للصور النمطية الغربية ،شعرت
بعض النساء بتعرضهن للضغط نحو تغيري مالمحهن ومالبسهن
بطريقة ميكن وصفها عىل أنها «أكرث اسرتجاالً» ،ويف حني كانت
املثليات يشعرن أن ذلك قد يدعم مطالبهن للجوء ،فقد قالت
عدة نساء َّ
إن ذلك مل يكن دامئ ًــا الخيار املبارش أو املرغوب
َّ
به .فقد شعرت اثنتان منهن ممن لديهن أطفال أنهام ليستا
راغبات يف الكشف عن هوياتهن الجنسية للعلن خوفاً عىل
سالمة أطفالهن .أما اإلدراك َّ
بأن طالبي اللجوء اآلخرين كانوا
ينظرون إىل املثلية عىل أنها أمر «غري أخالقي» و»خاطئ» و»غري
مقبول» فقد قادهن لالعتقاد َّأن اإلفصاح عن هوياتهن للعلن
قد يكون يتسبب بعزلتهن .وقد رسدت النساء قصصاً عن تجارب
مرت بها بعضهن حيث تعرضن للتجاهل أو حيث ُطلب إليهن
مغادرة مجموعات دعم الالجئني بسبب هوياتهن الجنسية،
وهذا ما تسبب بصدمة نفسية خاصة َّأن تلك املجموعات كانت
املصدر الرئييس لطلب الراحة والدعم .وإضافة إىل ذلك ،ينتاب

استدعاء مقدم لوزير الداخلية يف اململكة املتحدة إليقاف إزالة طالبة اللجوء األوغندية املثلية بريندا ناميغادي ،يناير/كانون األول .2011
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املثليات مخاوف فقدانهن األمن إذا ما نرش املهاجرون اآلخرون ■ ■تدريب القانونيني الذين يجرون املقابالت ورفع مستوى
الوعي حول حساسية املوضوع والصعوبات الثقافية
الشائعات عنهن أو إذا ما هددهن .ونتيجة لذلك ،طلبت بعض
والعواطف السلبية والطبيعة اإلشكالية التي تتسم بها مسألة
النسوة أن يكون سكنهن مبعزل عن سكن األشخاص الذين
حديث املرأة عن نفسها بأنها مثلية.
ينتمون إىل البلد األصلية ذاتها ،وهذا أيضاً ما زاد من عزلتهن.
■ ■تشجيع العمل التعاوين بني الكوادر القانونية والوكاالت
z zالحرية الجنسية
رغم التحديات الكثرية التي تواجه املثليات طالبات اللجوء
الوسيطة للوصول إىل فهم أفضل لتعقيد «الهوية الجنسية»
يف اململكة املتحدة ،فقد ُحــددت بعض التجارب والخربات
ولتجنب رسم الصور النمطية املس َّبقة.
عبن عن شعورهن بأنهن أصبحن
اإليجابية .فجميع النساء َّ
قادرات عىل أن يكنَّ عىل طبيعتهن وأنهن شعرن باالحرتام ألول ■ ■إجراء مزيد من البحوث ورفع الوعي حول حاالت التوتر التي
قد تسود بني طالبي اللجوء أنفسهم
مرة يف حياتهن .كام بدأت بعض النسوة بتأسيس مجموعات
دعمهن لتوفري الدعم العاطفي والعميل لغريهن من طالبات
■ ■أن تقدم املنظامت غري الحكومية ومزودي الخدمات
اللجوء املثليات.
الخدمات واملساعدة املستهدفة لطالبات اللجوء املثليات
وذلك للتخفيف من عزلتهن ولتوفري املعلومات والدعم
ونتيجة هذا البحث ،نويص مبا ييل:
املناسبة لهن.
■ ■إجراء مزيد من البحوث حول التجارب واالضطهادات التي
تعرضت لها طالبات اللجوء املثليات يف بلدانهن األصلية كلري بينيت  C.M.Bennett@Soton.ac.ukزميلة باحثة يف جامعة
بحيث تهدف تلك األبحاث إىل مساعدة النساء عىل تقديم ساومثبتون ،مركز مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية للتغريات
دليل موضوعي حول مطالباتهن ،ومن املهم أن تحيط تلك السكانية ،وفيليسيتي توماس  F.Thomas@Exeter.ac.ukمحارضة
البحوث بالفروقات بني الثقافات والخلفيات ،كام يجب أن يف جامعة إكزيتري ومساعدة للبحث يف جامعة ساسكس يف اململكة
تهدف تلك البحوث إىل الوقوف عىل القواسم املشرتكة يف املتحدة.
تلك التجارب.
ً
ً
■ ■تقديم مزيد من التوضيح (عىل املستويني املحيل والدويل)
حول تفسري قانون الالجئني وتطبيقه بخصوص طلبات اللجوء
املبنية عىل الهوية الجنسية لطالب اللجوء.
■ ■توفري فضاء يتسم بالرسية والكتامن للنساء ليك يتمكن من
الحديث عن أساس طلباتهن وذلك خالل مقابالت الفرز
األولية.

 .1ألسادير ستيورات «أخريا لكن ليس آخرا :Over Not Out :االسرتجاع  :2012تحديث
حول التقدم املحرز بشأن التوصيات األصلية لتقرير أخرياً لكن ليس آخراً Over Not
 Outلعام  ،2009لندن ،مؤسسة ميرتوبوليتان للهجرة.
http://tinyurl.com/Stuart-Over-Not-Out-2102
 .2أجريت مقابالت فردية معادة مع إحدى عرش امرأة خالل مدة ستة أشهر.
 .3اغتصاب الشخص نتيجة توجهه/توجهها الجنيس أو الجندري ا ُملدرك ،والهدف املقصود
من ذلك االغتصاب من وجهة نظر مرتكبه «تصحيح» توجه الشخص الجنيس وإعادته/
إعادتها إىل النمط الجنيس املغاير أو لجعله/لجعلها يترصف/تترصف بطريقة تتوافق مع
الصور النمطية السائدة عن الجندر.

مع ِّوقات العدالة يف اململكة املتحدة

تشارلوت ماتيس

خالل السنوات األخريةُ ،أح ِــرزت تقدمات قانونية مهمة يف
معاملة قضايا طالبي اللجوء من املثليات واملثليني يف اململكة
املتحدة .لكن ال تزال العوائق الجسيمة قامئة.
تشري املقابالت الشخصية مع العاملني عىل القضايا واملحامني
املتخصصني يف قضايا اللجوء الخاصة باملثليات واملثليني

ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر (إل جي يب يت) وإحدى
الجمعيات الخريية لهجرة املثليني يف اململكة املتحدة إىل أن
موظفي وكالة الحدود الربيطانية يلجؤون إىل صور منطية عفى
عليها الزمن يف التوصل إىل قراراتهم .كام َّ
أن طالبي اللجوء
ُحرموا من الحامية ألنهم كانوا من منظور الصورة النمطية
مستقيمني بصورة مبالغ بها ،وغالباً ما ُيتوقع من مقدمي
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يترصفوا ويرتدوا مالبسهم ويتحدثوا وفقاً لصور
الطلبات أن
ّ
منطية محددة تتامىش مع املفاهيم الغربية الصارمة للهوية
الجنسية .فطلبات املثليات بعضها ُير َفض ألنهن ال يبدو عليهن
االسرتجال الكايف ،يف حني ُيسئل املثليون عام إذا كانوا يرتددون
عىل املتنزهات ملامرسة الجنس .هذه االفرتاضات املتبعة بقوة
حول الكيفية التي يتعني بها إظهار هوية املثليات واملثليني
تقوض أي نظام فاعل وحاميئ للجوء.
كام وجد أيضاً العديد من طالبي اللجوء أن وجود املرتجمني
يف بعض األحيان قد يرض بطلباتهم .و ُيسمح ألصحاب الطلبات
يف عملية اللجوء أن يختاروا جنس املرتجم ،ومع َّ
أن املرتجم
كاف بالحساسيات الثقافية
ُيطلب منه أن يكون عىل علم ٍ
أو الدينية ،ال يتلقون يف اململكة املتحدة أي تدريب عىل
قضايا الـ (إل جي يب يت) ،وال توجد أي خطط عاجلة للتعامل
مع ذلك .ويخىش طالبو اللجوء الـ (إل جي يب يت) أن تجري
الرتجمة عىل يد شخص ما من مجتمعهم األصيل .ويف العديد
من مجتمعات الالجئني يف اململكة املتحدةـ ،يعد رهاب املثلية
الجنسية أمراً شائعاً كام لو كان يف البلد األصل ،ويف معظم
الحاالت ال يكون املرتجمون استئنا ًء لذلك .وهناك حاالت
استخدم فيها املرتجمون لغة متعسفة ضد مقدمي الطلبات
أو أساءوا ترجمة إفاداتهم .وللرتجمة الدقيقة أهميتها ألن
القرار غالباً ما يرتكز عىل دقة وترابط إفادة الشاهد .فإذا
كانت هناك أي تناقضات أو ترجامت خاطئة ،فقد يهدد ذلك
املطالب كلياً.

29

كام أثر تخفيض الحكومة للمساعدة القانونية بشكل غري
متناسب عىل طالبي اللجوء من املثليات واملثليني .وال متلك
الرشكات القانونية املقدمة للمساعدة القانونية اآلن الكثري من
الوقت إلقامة دعوى مرتابطة وتقدميها لوزارة الداخلية ،مبعنى
أن بعض طالبي اللجوء يخضعون ملقابالت وكالة الحدود
الربيطانية دون االستعداد الكايف لذلك .وقد تستغرق طلبات
اللجوء الخاصة باملثليات واملثليني وقتاً أطول نظراً لرضورة
«مجاهرة» مقدمي الطلبات بهوياتهم الجندرية للمحامي وأن
يستعدوا للحديث بانفتاح عن هوياتهم الجنسية أمام موظف
وكالة الحدود الربيطانية.
ومع َّ
أن هناك إرشــادات واضحة حول كيفية التعامل مع
ً
مطالب الهويات الجنسية ،فهي مهملة .وبدال من ذلك ،مييل
صانعو القرارات إىل التجاهل والتح ُّيزات لصالح العالقات
الجنسية غري املثلية يف إصدار أحكامهم عىل القضايا .ونتيجة
ذلك أن حلت هوية متخذ القرار محل هوية صاحب الطلب
لتكون العامل الحاسم يف الحكم عىل الطلب املقدم له.
أنهت تشارلوت ماتيس  c.mathysse@gmail.comمؤخراً
دراسة املاجستري يف دراسات الهجرة بجامعة ساسكس،
وتعمل اآلن يف جمعية الصليب األحمر الكيني يف ناكورو ،إىل
جانب برنامج التدريب الخاص باملساواة يف الجندر.

التوجه الجنيس
املوارد ملن ميثلون مطالب اللجوء عىل أساس ُّ
تعمل البوابة املعلوماتية لربنامج فاهامو لالجئني املخصصة
لتقديم العون القانوين لالجئني عىل توفري مواردها ملن
التوجه الجنيس – من
يدافعون عن الدعاوى القامئة عىل
ُّ
املثليات واملثليني ومشتهي الجنسني ومغايري الهوية
الجنسية واملخنثني.

وبالنسبة لكل دولة ،سيوفر هذا املصدر الترشيع املناسب
وقانون الدعوى (حيث ميكن إيجاده) ،باإلضافة إىل القسم
الخاص بالنهج العامة و /أو قــدرة الدولة عىل حامية
األشخاص من املثليات واملثليني ومشتهي الجنسني ومغايري
الهوية الجنسية واملخنثني .وستنتهي الصفحة الخاصة بكل
دولة بقامئة من املنظامت غري الحكومية ذات الصلة (حيثام
ُوجدت) وكذلك املتخصصني من دولة املنشأ الذين اتفقوا
عىل تقديم اإلفادات بخصوص معقولية الحاالت الفردية.

ومن أجل تسهيل الحصول عىل املعلومات التي يحتاجها
املحامون عند إعــداد دعــوى للجوء من أجل استصدار
حكم قضايئ فيها ،يهدف برنامج فاهامو إىل تقديم
معلومات دولة املنشأ لجميع أعضاء منظمة األمم املتحدة وملزيد من املعلومات ،أو لتقديم املعلومات ذات
البالغ عددهم  192دولــة .وحتى اآلنُ ،يتاح منها  30الصلة ،يُرجى االتصال بالسيد إيدي بروس – جونز
دولــة ،حيث ستتوفر الدولة الباقية بنهاية عام eddiebrucejones@gmail.com .2013
http://tinyurl.com/Fahamu-SOGI-country-list
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طلب اللجوء للمثليني املضطهدين يف جمهورية كوريا

أندرو ووملان

يشري نجاح مطالبتني ُقدمتا مؤخراً للجوء إىل احتامل أن تكون جمهورية كوريا مستعدة ألن تصبح يوماً ما يف
املستقبل بلداً مه ًام يف استقبال طالبي اللجوء ممن يعانون من االضطهاد بسبب ميولهم الجنسية.

مع َّأن املجتمع الكوري دون أدىن شك أصبح أكرث تقب ًال لفكرة
اختالف امليول الجنسية املثلية خالل األعوام الخمسة عرش
املاضية ،ما زالت هناك رشائح كثري يف املجتمع الكوري محافظة
للغاية ،كام َّأن التأكيدات االنفتاحية للشخصية املثلية نادرة
جداً .ومع ذلك ،يتساوى املثليون واملثليات مع الغري يف حقوقهم
ويتلقون الحامية ذاتها التي مينحها قانون حظر التمييز  .1وقد
نتج عن قضيتني تعدان من أكرث القضايا أهمية وبــروزاً يف
السنوات األخرية منح املثليني الذكور حق اللجوء يف كوريا.
عنت القضية األوىل طالب لجوء من الباكستان وهو محامي
متزوج كان يعيش من الهور ومعه أربعة أطفال .وكان قد
اعتُقل واحتُجز مدة وجيزة يف باكستان وتعرض لالبتزاز
والتهديد عىل يد أفراد أرسته والناس من حوله .لكن طلب
لجوئه لقي الرفض من وزارة العدل يف يونيو /حزيران 2009
فطعن بالحكم لدى املحكمة اإلدارية يف سيؤول.
وبعد املــداوالت ،تبني للمحكمة َّأن البيان الشخيص الذي
قدمه صاحب الطلب متامسكاً ومقنعاً ومن هنا منحته حق
اللجوء مستنتجة أ َّنه لو أعيد إىل باكستان فسوف يكون هناك
«احتاملية كبرية لتعرضه لالضطهاد من املسلمني والحكومة
الباكستانية عىل أساس أنه مثيل ».وأوضحت املحكمة رصاح ًة
َّأن االضطهاد قد يقع عليه من الحكومة نفسها أو من الجهات
الفاعلة غري الحكومية .وباإلضافة إىل شهادة صاحب الطلب،
س َّببت املحكمة استنتاجها إىل حد كبري بنا ًء عىل معلومات
البلد األصيل التي حصلت عليها من النظم القضائية يف الدول
األخرى وعىل األخص من تقرير وكالة الحدود الربيطانية حول
باكستان الذي قال َّ
إن ضباط الرشطة غالباً ما يبتزون املثليني،
وهناك أيضاً تقرير اللجنة الكندية للجوء والهجرة التي ذكرت
أمثلة تفصيلية عن اضطهاد املثليني يف خايرب والهور .والحظت
املحكمة أيضاً األحكام املذكورة يف كل من القانون الباكستاين
والرشيعة اإلسالمية اللذين يج ِّرمان السلوك املثيل.

أما القضية الثانية فقد ظهرت يف عام  2011عندما عُ رضت
قضية طالب لجوء نيجريي للمحكمة نفسها مدعياً تعرضه
لالضطهاد بسبب ميوله الجنسية .ويف هذه القضية ،ذكر طالب
اللجوء املذكور واقعة قبلت املحكمة مبصداقيتها وهي َّأن
الحكومة النيجريية طردته من عمله الحكومي ألنه كان مثلياً
ورفضت أن متنحه التعويض عندما أزيل بيته ضمن مرشوع
للتطوير الحرضي عىل خليفة ميوله املثلية .وعندما احتج عىل
عدم تعويضه حاول عدد من األشخاص االعتداء عليه يف بيته.
وعليه ،قررت املحكمة اإلدارية يف سيؤول قبول الطعن الذي
قدمه ذلك الرجل وحكمت ملصلحته وع ّللت قرارها إىل حد كبري
بتحليل املعلومات املتاحة لها حول البلد األصلية من مصادر
خارجية منها تقرير مجلس الهجرة والالجئني الكندي وتقرير
البحث يف محكمة استئناف الالجئني األسرتالية وتقرير لحقوق
اإلنسان من وزارة الخارجية األمريكية وتقرير من منظمة
العفو الدولية وغريها .كام وضعت املحكمة يف االعتبار َّأن
القانون النيجريي يج ِّرم العالقات الجنسية املثلية.
وهاتان القضيتان معاً تظهران انفتاحاً ملحوظاً يف السامح
باللجوء بنا ًء عىل امليول الجنسية ،فاملحكمة صدَّ قت ما أداله
الرجالن يف القضتني بل يف قضية طالب اللجوء الباكستاين أ َّكدت
عىل َّأن حقيقة َّأن املدعي كان متزوجاً ولديه أربعة أطفال ال
تنفي بالرضورة أنه كان مثلياً وأن مثل هذا السلوك مل يكن غري
عادي يف السياق الباكستاين .وكذلك ،مل تجد املحكمة غضاضة
يف تحديد معلومات البلد األصيل من مصادر معروفة مصدقة
بذلك املخاوف التي انتابت املدعني إزاء تعرضهم لالضطهاد.
وقد امتنع القضاة أيضاً عن اللجوء إىل أي حجة ُيحتمل أن
تستخدمها بعض الجهات يف دحضها ألحقية اللجوء ومن ذلك
عىل سبيل املثال َّأن أياً من الحكمني السابقني مل يتطرق إىل
احتامل أن يكون املدعي قادراً عىل تجنب تعرضه لالضطهاد إذا
ما انتقل إىل مكان آخر للعيش فيه ضمن بالده أو إذا أخفى
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ميوله الجنسية ،مع َّأن املحكمة يف قضية الرجل النيجريي بالالجئني استعداد القضاء الكوري ملنح اللجوء عىل أساس
ذكرت املحكمة َّأن «عدم قدرة املرء عىل التعبري عن ميوله االضطهاد بسبب امليول الجنسية ألصحاب طلبات اللجوء
الجنسية خوفاً من االضطهاد ميكن أن يرقى إىل نوع من أنواع القادمني من بلدان ُتعد عدوانية تجاه املثليني واملثليات.
االضطهاد» وهذا ما يعني ضمناً أ َّنه من غري املالئم إعادة
شخص ما إىل بلده حيث ال ميكنه الحفاظ عىل أمنه الشخيص أندرو ووملان  amw247@yahoo.comأستاذ مشارك /كلية
الدراسات العليا للدراسات الدولية واملجالية يف جامعة
إال بإخفاء هويته الجنسية.
هانكوك للدراسات األجنبية ،سيؤول ،كوريا.
ومع أنه ال يجب املبالغة بأهمية هاتني القضيتني بالنسبة
 .1باستثناء الرجال يف السلك العسكري.
للقانون الكوري للجوء فالقرارات التي صدرت بهام يف غاية
تبي رغم حداثتهام نسبياً يف مجال القضاء الخاص
األهمية ألنها ّ

تحديات أمام إنتاج معلومات البلد األصيل الخاصة باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل
الجنيس
كريستيان بانغيلينان

عندما يتقدم طالب اللجوء من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل بعضها متوقع وبعضها غري متوقع رمبا يستحسن أن تضعها يف االعتبار
الجنيس عىل أساس وجود مخاوف حقيقية مثبتة لديه من تعرضه الجهات التي تبحث عن معلومات البلد األصل.
لالضطهاد يخضع طلبه للتقييم الذي غالباً ما يتطلب االعتامد عىل
معلومات البلد األصل حول املثليات واملثليني ومزدوجي امليل من هذه التحديات احتاملية الحد من القدرة عىل النفاذ إىل منظامت
الجنيس .لكن املعلومات املتوافرة حول هذه الفئة من األشخاص املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس خاصة َّ
ألن كثرياً من هذه
يف البلدان التي تج ِّرم املثلية أو ازدواجية الجنس يصعب يف معظم املنظامت تعمل يف الرس ليك تتجنب املتابعة الحكومية لها أو لضامن
الحاالت جمعها وحتى لو ُجمعت فغالباً ما تكون معلومات رسدية السالمة الشخصية لنشطائها .وقد تتطلب الرضورة الحذر يف اإلحاالت
قصصية ال غري.
للتعاون مع تلك املنظامت.
وللمساعدة يف معالجة هذا النقص يف املعلومات يف تنزانياُ ،
قابلت 40
شخصاً ممن عرفوا أنفسهم عىل أنهم من املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل الجنيس يف مدينة دار السالم .ومع َّأن بعض املنظامت واألفراد
(خاصة املنارصين لقضية منع انتشار فريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز وعالجه) أعلموين َّأن هؤالء األشخاص سريفضون اإلجابة عىل
األسئلة املبارشة املتعلقة مبيولهم الجنسية ،فلم أجد َّأن األسئلة
املبارشة قد أقصت الخاضعني للمقابلة (حتى ممن مل يع ّرفوا أنفسهم
عىل أنهم من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس).

وأمر أخر َّأن املعلومات التي ُتجمع بهذه الطريقة سوف تعتمد يف
نهاية املطاف عىل أصحاب املصلحة املتصل بهم .وباإلضافة إىل ذلك،
ال ينبغي افرتاض َّأن جميع نشطاء املثليات واملثليني ومزدوجي امليل
الجنيس لهم وجهات نظر واحدة ،بل قد يكون التنافس أو النزاع يف
بعض الحاالت الصفة املميزة لتلك املنظامت .ويف حني َّأن االختالف
يف االسرتاتيجيات أمر متوقع ،يالحظ َّأن منظامت املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس يف دار السالم تتنافس فيام بينها الكتساب
الرشعية التمثيلية للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس وغالباً
ما يكون ذلك نتيجة التسابق عىل املنح املالية املقدمة .وأي استقصاء
حول املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس يجب أن يراعي
الحذر والعناية اعتامداً عىل املعلومات املتعلقة بشأن مصداقية
املنظمة املعنية والــواردة من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل
الجنيس أنفسهم.

فاألشخاص الذين قابلتهم كانوا قد عانوا من التمييز عىل يد أفراد
أرسهم ُ
وطردوا من املدارس واستخدمت بحقهم أساليب لغوية مهينة
ملؤها الكراهية ،وتعرضوا إىل تحرش من الرشطة ومعاملة مهينة من
مزودي الخدمات الطبية ناهيك عن مخاوفهم من استخدام وسائل
النقل العامة وتعرضت حالة واحدة منهم إىل االغتصاب القرسي.
ومن هنا ،فقد شكلت عملية الحصول عىل هذه املعلومات تحديات كريستيان بانغيلينان  christiandpangilinan@gmail.comمحام
للعون القانوين لالجئني يف تنزانيا.
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قوانني املثلية يف العامل

املثلية مباحة بالقانون
زواج بني مثليني/مثليتني
مسجل)
أنواع أخرى من العالقات (أو تعايش غري َّ
الزواج بني أجنبيني من الجنس نفسه معرتف به
ال اعرتاف بالزوجني من الجنس نفسه

تعني الحلقات األماكن التي سمح فيها القضاة املحليون الزواج أو فرضوا عقوبة اإلعدام يف بلد ال تنص
قد تتضمن قوانني جديدة أو قرارات صدرت مؤخراً عن املحاكم أقرت قانونياً العالقات بني اثنني من
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النسخة األصلية
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_homosexuality_laws.svg
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
رخصة املشاع اإلبداعي :نسب املصنف ،الرتخيص باملثل3.0 ،

املثلية محظورة بالقانون
عقوبة دنيا أو عقوبة بحكم القانون لكن غري مف َّعلة
عقوبة مغ ّلظة
عقوبة تصل إىل الحبس املؤبد
عقوبة تصل إىل اإلعدام (الحلقة = القضاة املحليون)

ص قوانينه عىل ذلك.
ن جنس واحد لكنها مل تدخل ح ِّيز النفاذ بعد.

33

34

34

املهجرين
امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية َّ

نرشة الهجرة القرسية 42

تقييم مطالب اللجوء املبنية عىل أسس تغيري الجندر
جانا باخ

جمة يف إثبات تعرضهم لخطر االضطهاد
من املمكن أن يواجه جميع طالبي اللجوء دون استثناء تحديات َّ
واملالحقة يف بلدانهم ،لكنّ هذه التحديات تتعاظم أكرث أمام طالبي اللجوء عىل أساس تغيريهم للهوية الجندرية.
عند الحديث عن هوية الجندر ال بد من التمييز بني فئتني ال ثالث لألشخاص من جنس واحد» ومن هنا «فإنهم معرضون لدرجة أعىل
لهام .الفئة األوىل هي ما ميكن أن نطلق عليه اسم «الفئة املعيارية» من احتاملية إقدامهم عىل إيذاء أنفسهم أو عىل االنتحار» أثناء سري
1
وتضم األشخاص الذين يشعرون أنهم ينتمون بالفعل إىل الجنس معاملة اللجوء.
البيولوجي الذي ولدوا به .أما الفئة الثانية فهي فئة «مغريي الجندر»
وتضم األشخاص الذين يؤمن كل منهم أنه ينتمي إىل الجنس اآلخر نرشت وكالة الحدود يف اململكة املتحدة دلي ًال تدريبياً بعنوان
املغاير لجنسه البيولوجي املحدد عند الوالدة .ومع أ َّنه غالباً ما ُينظر «قضايا هوية الجندر يف املطالبة باللجوء» ( 2نشري إليها الحقاً يف
إىل قضايا مغريي الجنس عىل أنها من ضمن مجموعة أكرب هي فئة هذه املقالة بالتوجيهات) و ُيستخدم هذا الدليل أساساً يف تدريب
املثليني واملثليات ومزدوجي امليول الجنسية ،فهناك اختالفات كبرية املسؤولني للمتعاملني مع قضايا العبور ويف تقييم اإلفادات .ويصف
بني امليول الجنسية من جهة وهوية الجندر .وكام الحال بالنسبة الدليل أيضاً أنواع االضطهاد الذي قد يتعرض له األشخاص العابرون
لرهاب املثلية ،يُعدُّ رهاب تغيري الجندر ظاهرة تسود العامل حتى يف يف بلدانهم األصلية وجدوى نقلهم إىل أماكن أخرى ضمن بلدانهم
بدالً من ترحيلهم للعيش كالجئني يف اململكة املتحدة .ويقدم الدليل
البلدان التي ال تحظر قوانينها تغيري الجندر.
أيضاً معلومات تعريفية حول االتفاقيات املتعلقة بهذا املوضوع مثل
وغالباً ما تقود هوية تغيري الجندر إىل إقصاء أشخاصها من الحامية اتفاقية الالجئني لعام  1951واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
التي يتمتع بها املواطنون يف بلدانهم األصلية ما يجعلهم يف خطر وقانون املساواة لعام  .2012ورغم التعقيدات التي تعرتي قضايا
التعرض قرساً للتَّعقيم أو الستئصال األعضاء التناسلية أو ملا يسمى املثليني واملثليات ومغريي الجندر فيالحظ َّأن املدة التدريبية املعطاة
«باالغتصاب التصحيحي» أو العنف األرسي أو العمل الجربي بالجنس للموظفني املعنيني بتلك القضايا ال تتجاوز يوماً واحداً فقط عل ًام
أو العنف املمؤسس الذي قد يصل إىل حد اإلعدام .ويف أوروبا ،هناك بأنهم سينظرون يف قضايا مصريية يعد البت فيها مسألة حياة أو موت
عدة بلدان تطلب إىل األشخاص املعنيني أن يخضعوا للتعقيم قبل أن بالنسبة ألصحابها .واملشكلة يف هذه اإلرشادات أنها غامضة وقابلة
إلساءة التفسري وغالباً ما تكون مبنية عىل االفرتاضات املعيارية.
يتمكنوا من تغيري جندرهم.

تتمثل واحدة من أكرب التحديات يف َّأن السلطات املختصة ال تدرك إثبات الهوية الجندرية

الفرق بني الجندر والجنس البيولوجي .ففكرة «العبور» (أي تغيري
الجندر) ال تقترص بالرضورة عىل العمل الجراحي بل تضم أيضاً تغيري
املالبس أو السلوك أو استخدام الهرمونات .أما الحكومة اإلندونيسية،
عىل سبيل املثال ،فال تعرتف مبغريي الجندر إال بعد خضوعهم للعمل
الجراحي وهذا ما يرتك مغريي الجندر اآلخرين محرومني من الحامية
يف املراحل املبكرة من مراحل العبور .بل هناك كثري من مغريي
الجندر يعيشون يف خوف دائم من أن يكتشفهم من حولهم ففي
إحدى الحاالت عىل سبيل املثال ،كان هناك زوجان إندونيسيان وكان
الزوج يف مرحلة العبور ثم افتضح الجريان أمرهام عىل أنهام سحاقيتان
وهددتهام الرشطة الدينية املحلية أنها سوف تقطع رأسيهام.
وحتى عند وصول طالبي اللجوء من مغريي الجندر إىل بلد آخر
يستقبلهم يبقوا معرضني للخطر .فقد حددت البحوث َّأن مغريي
الجنس «معرضون عىل وجه الخصوص إىل التعنيف الجسدي
والجنيس والعاطفي ضمن مراكز احتجاز الالجئني واملساكن املخصصة

ُيتوقع من مقدمي طلبات اللجوء القدرة يف إظهار أنهم عابرون
يف مقابلتهم األوىل رغم َّأن طالبي اللجوء قد ال يكونوا عىل دراية
باملصطلحات املستخدمة حول تغيري الجندر يف اململكة املتحدة ما
يجعلهم ال يعرفون كيفية وصف أنفسهم لوكالة الحدود يف اململكة
املتحدة .كام أنه يُعدُّ من األمور «املعقولة أن ُيتوقع من الفرد إعطاء
معلومات مفصلة عن أي واقعة تعرض لها أو اضطهاد وقع عليه»
رغم أ َّنه قد يكون يف غاية الصعوبة أن يستحرض الناس ويرسدون
خرباتهم التي سببت لهم صدمة نفسية .وإضافة إىل ذلك ،تويص
التوجيهات « أنه من املعقول التساؤل إن كان الشخص املعني قد
سعى إىل االنتصاف و /أو االستفسار عن األسباب التي منعت الشخص
املعني من السعي للحصول عىل الحامية» فيام يبدو أنه محاولة
ملساعدة العاملني عىل القضايا يف تدوين تاريخ بتجارب مقدم الطلب
الحياتية .لكن البحوث قد أظهرت َّأن الواقع العميل يشري إىل َّأن هذا
الرشط ميكن أن يش َّكل عائقاً أمام نجاح طلبات اللجوء َّ
ألن موظفي
وكالة الحدود الربيطانية قد يقررون َّأن الشخص إذ مل يطلب الحامية
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فإن ذلك تعبري عىل أنه ال يشعر بوجود تهديد جسيم إثبات الخوف «راسخ األساس»
أو يسعى له َّ
عىل حياته .ويف حني َّأن هذا املنطق معقول يف سياق دولة مثل
اململكة املتحدة فهو غري صحيح يف الدول األخرى التي يتشارك فيها
عنارص الرشطة واملسؤولني بل حتى أفراد األرسة يف اغتصاب مغريي
النوع االجتامعي أو تعذيبهم أو قتلهم.

يتمثل دور صانع القرار الرئييس عند التأكد من املطالبات «بوضع
تقييم موضوعي مبا إذا كان هناك أسس معقولة تسمح أم ال باالعتقاد
َّأن مقدم الطلب سوف يتعرض لالضطهاد واملالحقة» يف حالة ترحيله
إىل بلده .وتركز التوجيهات اهتاممها عىل ما إذا كان البلد األصيل
«يتخذ خطوات معقولة أم ال يف منع اضطهاد أو معاناة» مغريي
الجندر .وتقر التوجيهات أيضاً أ َّنه حتى لو كانت البلد املعنية تبدو
ظاهرياً عىل أنها ال تج ّرم املثلية الجنسية أو تغيري الجندر وعىل أنها
تقدم نوعاً من الحامية «املعقولة» فغالباً ما ال يكون الواقع كذلك.
بل ال يوجد أي ترشيعات معينة تحدد ما ميكن أن يعد «من األسس
وجه املوظفون العاملون عىل
املعقولة» أو «الخطوات املعقولة» .و ُي َّ
القضايا إىل «إجراء التقييم املوضوعي حول ما إذا كانت هناك أسس
معقولة أم ال تسمح باالعتقاد َّأن هناك خطر حقيقي للتعرض لألذى
الجسيم» دون تقديم أي إشارة حول مستوى اإلثبات املطلوب لذلك.

ُ
يالحظ َّأن ا ُملقا ِبلني قد تلقوا
فيام يتعلق مبطالب مغريي الجندر،
تعليامت «باستكشاف الهوية الجندرية الحالية التي يحددها مقدم
الطلب وتحديد السلوكات والنشاطات الحياتية التي تغذي تلك
الهوية الجندرية املعلنة أو تؤثر عليها أو كيفية نظر اآلخرين لهم».
لكن عبارة «الهوية الجندرية الحالية» تتجاهل املبدأ الذي يثبت
شعور كثري (إن مل يكن معظم) مغريي الجنس مبغايرة جندرهم
منذ الوالدة .واملشكلة اآلن يف االعتقاد َّأن مغري الجندر عليه أن
يسلك سلوكات تخص الجندر الذي يدعيه ،تلك السلوكات التي
تتأصل يف املعايري االجتامعية مثل :هذا ما تفعله النساء وهذا ما
توجه التوجيهات عناية صانعي القرار إىل «معلومات البلد األصل»
يفعله الرجال.
َّ
لتحديد األسس التي يقوم عليها طلب اللجوء ،ومع ذلك ،يالحظ َّأن
ومضمون ذلك أ َّنه ليك يتمكن مغري الجندر من إثبات هويته تلك املعلومات ال ُتحدَّث أوالً بأول وال تحتوي تقارير تلك املعلومات
الجندرية عليه أن ُيظهر سلوكيات معينة بل يركز ا ُملقا ِبل وفقاً إال عىل قليل من املعلومات (إن وجدت) حول املثليات ومغريي
للتوجيهات عىل كيفية نظر اآلخرين ملغري الجنس ،أي َّأن اإلرشادات الجندر .ومن أكرب املخاطر عىل طالبي اللجوء من مغريي الجندر َّأن
فس غياب املعلومات عن وجود متييز خاص
تك ّذب التجارب التي عاشها كثري من مغريي الجندر ممن يذكرون الجهات املعنية غالباً ما ُت ِّ
ً
أنهم قد شعروا دامئاً أنهم ينتمون إىل الجندر اآلخر وذلك ال عالقة ضد مغريي الجندر عىل أنها تعني غيابا للتهديد .وقد ذكر أحد كبار
له بالطريقة الخارجية التي يبدو عليها أولئك األشخاص .والقضية املوظفني املعنيني بالبت بطلبات الالجئني «إنني ال أرى أي ظرف مينع
هنا إذن أنه ليك يتمكن الشخص من أن يكون مغرياً لجندره فعليه من اإلبالغ عن َّأن هناك اضطهاداً ُيارس بحق املثليني واملثليات...
أن يكون ضمن مرحلة العبور ،وهذا املبدأ غري صحيح بل إنه لذلك يف حالة مل تعرث عىل أي إثبات يف أي مكان كان عليك أن
يلق باالً تتساءل إن كان ذلك االضطهاد يحدث حقاً 3».وحتى عندما تتوافر
يعارض التجارب الحياتية لألشخاص املغريين لجندرهم وال ِ
لنظرية التغري الجندري التي تقول َّإن هوية الجندر أمر داخيل تلك املعلومات ،يالحظ أ َّنها مضللة يف بعض البلدان ومثال ذلك إيران
منفصم عن الرتكيبة الجسدية للشخص .مبعنى َّأن «العبور» للجندر التي تسمح بالجراحة الطبية بالنسبة ملغريي الجندر عىل أنها طريقة
اآلخر ال يتعلق «بتغيري» الجندر بقدر ما يتعلق مبواءمة املظهر قرسية ملنع املثلية الجنسية بدالً من أن تسمح بتغيري الهوية الجندرية
يف حني َّأن طلبات اللجوء التي يقدمها املثليات واملثليون ومزدوجو
الخارجي مع الشعور الداخيل.
امليول الجنسية ومغايرو الهوية الجنسية من بلدان ُتعد آمنة عىل
توجه التوجيهات أيضاً صانعي القرار للبحث عن دليل يثبت العبور العموم كجامايكا مث ًال فيكون مصريها الرفض خالل مدة وجيزة من
ّ
«ومن ذلك مث ًال بعض أو كل التعديالت الشخصية أو القانونية دراستها.
أو الطبية :إعالم األهل أو األصدقاء أو الزمالء بتغيري االسم و/
الجنس يف الوثائق القانونية و /أو تغيري اللباس و /أو السلوك و /أو و ُتستخدم «معلومات البلد األصلية» أيضاً للتثبت مام إذا كان طالب
العيش عىل أساس االنتامء إىل الجنس اآلخر أو استخدام العالجات اللجوء من مغريي الجندر سيكون يف وضع أكرث أماناً ويحقق له
الهرمونية أو إجراء العمل الجراحي .وهكذاَّ ،
فإن التوجيهات «السالمة» إذا ما ُنقل إىل مكان آخر يف داخل بالده بلداً من الخروج
َّ
بإشارتها إىل املامرسات الشائعة يف اململكة املتحدة تتجاهل حقيقة منها .وتقوم هذه الفكرة عىل اعتبار أن االضطهاد الواقع عىل مغري
هي َّأن العبور الظاهري الخارجي غالباً ما ال يكون من األمور الجندر الطالب للجوء ناتج عن مجموعة محلية محددة .لكنَّ هذا
املمكنة اجتامعياً و /أو طبياً و /أو قانونياً يف البلد األصل ملقدم الحل ال يفيد الحاالت التي تتعرض لالضطهاد عموماً من عنارص
الطلب وهذا يعني عدم إمكانية االعتامد عىل العوامل املذكورة الرشطة ومن أفراد املجتمع ككل فمن غري املحتمل يف هذه الحالة أن
يكون إلعادة النقل داخل البلد األصيل أثر يف تحسني ظروف مغريي
عىل أنها من مؤرشات الجندر الذي يشعر به الشخص.
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الجندر ناهيك عن عدم وجود أي معيار موضوعي لتحديد ما يش ِّكل جانا باخ  jhana_b@hotmail.comحصلت قبل مدة وجيزة عىل
درجة املاجستري يف الجندر ودراسات املرأة يف جامعة النكسرت وهي
«السالمة».
عضو يف مجموعة بوث الهجرة يف جامعة النكسرت
ويف حني َّ
أن وثيقة التوجيهات تسعى نوعاً ما إىل الوقوف عىل الطبيعة www.research.lancs.ac.uk/portal/en/organisations/
َّ
املعقدة واملتنوعة لقضايا الهوية الجندرية فإن هذه الجهود تبددها migrancy-research-group
املفهوم املعاكس والقائل َّإن وضع مغري الجندر أمر ميكن اختباره
 .1تيم كوين ،وفرانسيسكا ستيال وكريستي ماغاهي وكيندرا شرتاوس وجاميس مورتون
وإثباته .وسوء التفسري ذلك سبب ملعظم الضنك الذي تتسبب به «القداسة والسالمة والتضامن :طالبو اللجوء والالجئون من املثليني واملثليات ومزدوجي
وكالة الحدود الربيطانية ملغريي الجندر من مقدمي طلبات اللجوء امليل الجنيس ومغريي الجندر يف اسكتلندا».
نتيجة توقع الوكالة ألن يقدم صاحب الطلب إثباتاً مبارشاً ومتامسكاً ‘Sanctuary, Safety and Solidarity: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
 ،Asylum Seekers and Refugees in Scotland’, 2011ص 13
بأنه تعرض لالضطهاد واعتامدها عىل معلومات ناقصة عن البلد www.gla.ac.uk/media/media_195792_en.pdf
األصيل وإلقائها عىل مقدم الطلب عبء إثبات الخاصية الداخلية http://tinyurl.com/HomeOffice-gender-asylum-2011 .2
للهوية الجندرية .ومن هنا ،فقد أتاح ذلك كله للحكومة الربيطانية  .3ناثانيل مايلز «ال رجوع للوراء :نظام لجوء املثليات واملثليني» (No Going Back:
’ )Lesbian and Gay People and the Asylum Systemستونويل 2010 ،ص13.
(وحكومات أخرى كثرية غريها) احتجاز طالبي اللجوء من املثليات Nathanael Miles, ‘No Going Back: Lesbian and Gay People and the
واملثليون ومزدوجو امليول الجنسية ومغايرو الهوية الجنسية Asylum System’, Stonewall, 2010: p.13
«وتعقبهم تعقباً رسيعاً» لغاية ترحيل األشخاص الذين مع ذلك لديهم www.stonewall.org.uk/what_we_do/research_and_policy/2874.asp
مخاوف مرشوعة من تعرض رفاههم للخطر واالضطهاد.

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

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.
ُتعدُّ كوسوفو واحدة من عرش دول أوروبية ح َّرمت يف دستورها وال املامرسة العامة بل كانت من اإلمــاءات الخارجية بناء عىل
التمييز عىل أساس امليول الجنسية ،لكن مع ذلك ،ما زال مجتمع املشورة الدولية.
كوسوفو يتّسم بتقاليد ضاربة يف جذورها ومعادياً لألقليات من ذوي
امليول الجنسية .ويشكل هذا التعارض بني الحامية القانونية التقدمية عندما مييش املرء ويتجول يف الشوارع النشطة يف بريشتينا (عاصمة
واملواقف االجتامعية املحافظة مصدراً لالستغراب الشديد .فدستور كوسوفو) يكاد من الصعب أن يتخيل َّأن هناك مجموعة املثليات
كوسوفو من وجهة حقوق اإلنسان يقوم لدرجة كبرية عىل دساتري واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر (إل جي يب يت آي)
األمم األوروبية مثل فرنسا وأملانيا.
هناك .فال توجد أي إشارة مرئية تدل عىل وجودهم ،ومن املفروغ
منه أنه ال يوجد أي حانات أو نوا ٍد للمثليني .وقد رسخت التقاليد
وكان كثري من الفاعلني الدوليني مبن فيهم الواليات املتحدة األمريكية االجتامعية هناك يف معظم الحاالت بقاء الشباب والشابات يعيشون
قد شاركوا مشاركة كبرية يف تقديم املشورة لكوسوفو حول جوهر يف بيوتهم إىل أن يتزوجوا ،أما من «يخرج للعلن» ويجاهر بأنه (إل
إطارها الدستوري ونارصت امتثالها ملعايري حقوق اإلنسان األوروبية جي يب يت آي) فيتعرض لخطر الطرد من بيت العائلة والنبذ والتهميش
والدولية مبا فيها إدخال مصطلح «امليول الجنسية» يف مادة مناهضة املجتمعي .و ُيجرب بعضهم عىل الزواج سعياً من أرسهم يف كبح ميولهم
التمييز من الدستور (املادة  .)24وأدى ذلك إىل ظهور كثري من الجنسية أو «لعالجهم» .وبالفعل ،يعتقد كثري من الناس يف كوسوفو
االنتقادات أثناء عملية صياغة الدستور إىل درجة َّأن بعض املندوبني َّأن األفراد من املثليات واملثليني (إل جي يب يت آي) شا ِّذين أو أنهم
قد خرجوا محتجني عىل املادة املذكورة 1.وهناك بند آخر أسايس يعانون من أمراض عقلية .ورغم كل ذلك ،هناك مجموعة نابضة من
يتعلق بتعريف الزواج ،وقد صيغ هذا البند بتحرر ال يضع إشارة املثليات الـ (إل جي يب يت آي) يف كوسوفو ،وقد أقدم عدد قليل منهم
خاصة لجندر الزوجني .لكن هذه األحكام ال تنبثق من الرأي املحيل بالتجرؤ عىل كرس حاجز الصمت واملجاهرة بأمرهم.
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يف كوسوفو ،يعد التمييز ضد الـ (إل جي يب يت آي) ظاهرة اجتامعية
ال اضطهاداً رسمياً وميارسه فاعلون من غري الدول من أمثال أفراد
عائلة طالبي اللجوء أو مجتمعهم القريب منهم .وملا كان القانون يف
كوسوفو مينح نظرياً الضامنات ملنع التمييز ،يتوقع املوظفون الذين
يعالجون قضايا طالبي اللجوء من كوسوفو عىل أساس امليول الجنسية
أو الهوية الجندرية أن أولئك الالجئني قادرون عىل النفاذ إىل سبل
االنتصاف القانونية إلحقاق حقوقهم .ومن هنا ،يصنفون كوسوفو يف
العادة عىل أنها من البالد التي ال تكتنف أي خطر اضطهاد املثليات
للـ (إل جي يب يت آي) 2.لكن الواقع وفقاً إلحدى املصادر يشري إىل غري
ذلك حيث هناك فجوة ال يستهان بها بني الحامية القانونية املمنوحة
عىل الورق وتطبيق ذلك عىل أرض الواقع فتقارير التمييز ضد الـ (إل
جي يب يت آي) غالباً ما تفتقر إىل االهتامم الجاد من جانب الرشطة
املحلية ،وإىل تاريخ هذه املقالة مل ُترفع أي قضية أمام القضاء بشأن
التمييز عىل أساس امليول الجنسية.
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لكن أحد نشطاء حقوق الـ (إل جي يب يت آي) املوجودين يف كوسوفو
يقدّر َّأن أقل من ثلث عدد طالبي اللجوء عىل أساس امليول الجنسية
أو الهوية الجندرية هم فع ًال من الـ (إل جي يب يت آي) .ووفقاً للناشط،
هناك كثري من اليائسني والراغبني يف مغادرة بلدانهم بحثاً عن حياة
أفضل يف بلدان أكرث غناً بوسيلة أو بأخرى وليس من الرضوري أن
يكون ذلك بسبب خوفهم الحقيقي وا ُملس َّوغ من االضطهاد بسبب
ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية يف كوسوفو.

وتشري التقارير إىل َّأن كوسوفو تعاين من أدىن معدالت التشغيل يف
دول البلقان الغربية وأن هناك كثري من الشباب من الـ (إل جي يب يت
آي) وغري الـ (إل جي يب يت آي) عىل حد سواء ممن يعانون لتحقيق
مستقبل أفضل لهم ولعائالتهم .ويف حني َّأن األشخاص من كوسوفو
طلبوا اللجوء خالل نزاع العقد األخري من القرن العرشين وما بعده
عىل أساس االضطهاد العرقي والسيايس ،تشري املصادر إىل َّأن هذه
األسس مل تعقد مقبولة لدى عدة دول نظراً لالستقرار الكيل تقريباً يف
يضاف إىل ذلك َّأن الخطر الذي يواجهه طالب اللجوء ال بد من تقييمه الوضع السيايس واألمني بني املجتمعات العرقية يف كوسوفو.
عىل أساس ما يسمى «املعلومات املؤ َّمنة» .لكن تلك املعلومات غري
متاحة مبارش ًة يف كوسوفو نظراً لغياب البيانات املحدثة أوالً بأول ومن هنا ،يعتقد كثري من األشخاص يف كوسوفو َّأن األقلية الجنسية
واملفصلة واملنشورة حول استضعاف مجتمع الـ (إل جي يب يت آي) .لها حظ أوفر يف اللجوء ولذلك (وفقاً ألحد املصادر) يعمد كثري من
واملثري لالهتامم أنه عندما يكون غياب «املعلومات املؤ َّمنة» أمراً الكوسوفيني الـ (إل جي يب يت آي) باملبالغة يف مستوى الخطر والتهديد
الح ُظ َّأن الدول التي تتعامل مع طلبات اللجوء الناشئة من الذين يتعرضون لهام يف حني يعمد آخرون إىل تقديم طلبات مبنية
إشكالياًُ ،ي َ
كوسوفو تعتمد عىل املعلومات التي توفرها لها املجموعات املحلية عىل أسس كاذبة من أنهم من الـ (إل جي يب يت آي) وهم ليسوا
ذات العالقة واملنظامت غري الحكومة التي لها بعض األفكار حول كذلك .وقد ذكر أحد الـ (إل جي يب يت آي) الذين قابلتهم مؤلفة
حقوق الـ (إل جي يب يت آي) ،ومع َّأن املعلومات القادمة من تلك هذه املقالة َّ
«إن ادعاء املرء أنه يتعرض لالضطهاد ألنه (إل جي يب يت
املصادر غري رسمية وال ينبغي النظر إليها بعناية كبرية ،فهي تتميز آي) أصبح السبيل الوحيد الناجح للخروج من كوسوفو» .وقال ناشط
بأنها مقتبسة من الواقع والتجربة الحقيقية وهي مبنية عىل بيانات أخر يف مجال حقوق الـ (إل جي يب يت آي) َّإن البلدان التي تنظر يف
األشخاص املحت ِّكني مبارشة وبكرثة مع مجتمع (إل جي يب يت آي) جدارة مطالب اللجوء املقدمة من كوسوفو متارس درجة مناسبة من
عىل أرض الواقع .ومن هنا يقول أحد النشطاء «كوسوفو مكان صغري الحذر وإنه من حقها ذلك .لكنَّ هذا الواقع لسوء الحظ يق ِّوض من
يشكل فيه الـ (إل جي يب يت آي) مجتمعاً ُمحك ًام» .ومبقدور تلك مصداقية األشخاص الـ (إل جي يب يت آي) الذين يسعون بالفعل إىل
املجموعات إذن أن تو ّفر تقيي ًام لوضع فرد معني من الـ (إل جي يب الحامية من االنتهاكات الجسيمة لحقوقهم اإلنسانية.
يت آي) الذي من املرجح جداً أن يكون معروفاً ضمن مجتمع الـ (إل
تغيري الجندر :حالة ُتدرس عىل حدة
جي يب يت آي) املحيل.
عىل النقيض من حالة املثليني واملثليات ،ال يعرتف الدستور مبغريي
األسس التي يقوم عليها حق اللجوء
الجندر ،ومع أ َّنه ال توجد أي قوانني تج ّرم السلوك الذي ُينظر إليه
َّ
هناك توجه يزداد شيوعاً بني طالبي اللجوء من كوسوفو عىل أساس عىل أنه تغيري للجندر فال ميكن أن ُيفهم من ذلك عىل أن هناك
التعرض لالضطهاد بسبب ميولهم الجنسية .وبالفعل ليس ذلك حكراً حامية لحقوق مغريي الجندر .ويف حني َّأن املثليني واملثليات يعملون
عىل كوسوفو بل جزء من توجه إقليمي ملحوظ .3فاإلنرتنت ش ّكل منرباً ببطء عىل تحقيق بعض االعرتاف املنظور واالجتامعيَّ ،
فإن ذلك
مه ًام ملجتمع الـ (إل جي يب يت آي) املخفي واملكبوت يف كوسوفو ومن الوضع أبعد ما يكون مناالً بالنسبة للمجموعة الفرعية للـ (إل جي
خالل اإلنرتنت متكن أفراد هذه الفئة من إدراك حقوقهم اإلنسانية يب يت آي) التي تضمن مغريي الجندر .فالناس يف كوسوفو ال يفهمون
فلم يعودوا يشعرون بالحاجة إلخفاء األسباب الحقيقية (أي ميولهم الجوانب األكرث تعقيداً للهوية الجندرية .بل حتى ضمن مجتمع الـ
الجنسية وهويتهم الجندرية) عندما يتقدمون بطلبات الجوء هرباً (إل جي يب يت آي) نفسه هناك ضعف يف الوعي والتعليم بشأن قضايا
من العنف يف بلدان اللجوء.
تغيري الجندر .وباإلضافة إىل ذلك ،قلة من الناس يف كوسوفو ُيع ِّرفون
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كيندال والدمان

إنهاء رهاب املثلية يف كوسوفو

أنفسهم عىل أنهم مغريون للجندر فهم بذلك معزولون وغالباً ما ال مبنية عىل الخربات والتجارب واآلراء التي حصلت عليها املؤلفة من
يكونوا قادرين عىل التعبري عن هويتهم الجندرية أو تشكيل مجتمع مقابالتها لنشطاء حقوقيني من كوسوفو مع كتامن هوياتهم.
محكم لهم .ويف هذه الظروف ،ينبغي للمسؤولني عن معالجة
« .1حول كتابة الدساتري :دستور كوسوفو منوذجاً»
مطالب اللجوء أن يطرحوا األسئلة الصحيحة وأن يضعوا يف الحسبان (’ )On Constitution Writing: The Case of Kosovoمقابلة مع الربوفيسور لويس
االستضعاف الخاص لهذه الفئة الفرعية .أما يف الوقت الحايل ،فال أكوان http://tinyurl.com/Tufts-Aucoin2008 2008.
دخلت الحامية من التمييز عىل أساس امليول الجنسية أيضاً قانون كوسوفو الخاص
يوجد أي إشارة إىل أن هذا ما يحدث.
بعد خمس سنوات تقريباً من تبني دستور كوسوفو ،تبقى حامية
األفراد الـ (إل جي يب يت آي) يف كوسوفو يف املجهول ،أما الفجوة
القامئة بني األحكام القانونية الحامئية واملامرسات عىل أرض الواقع
فام زالت الدول املستقبلة ال تعرتف بها عند تقييمها لطلبات اللجوء.
ولرمبا َّأن كوسوفو أبدت اقرتاباً يف طرق أبواب االنضامم إىل االتحاد
األورويب لكن الطريق أمامها ما زال طوي ًال لتفعيل حامية حقوق
اإلنسان الخاصة بالـ (إل جي يب يت آي) وفقاً للمعايري األوروبية.
أغاثا فوشري agathefauchier@gmail.comمحامية عملت سابقاً
مع األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا .هذه املقالة

مبناهضة التمييز.
 .2أناس ال يعرف عنهم أحد :استضاف أقليات امليول الجنسية والهوية الجندرية ونظام
معلومات البلد األصيل الذي يتبعه مجلس الهجرة السويدي
(Unknown people: The vulnerability of sexual and gender identity
minorities and the Swedish Migration Board’s Country of Origin
 )Information Systemيناير /كانون الثاين  ،2010صندوق الالجئني األورويب
http://tinyurl.com/Unknown-People-2010
 .3املفوضية السامية لالجئني .حامية طالبي اللجوء والالجئني الذين ينتمون إىل فئة
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس
(The Protection of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex
)Asylum-Seekers and Refugees
 www.unhcr.org/refworld/pdfid/4cff9a8f2.pdfالفقرة (.)1
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نحو إعادة توطني دامج لالجئني املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس
جنيفر رومباخ

يواجه املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر ومزدوجو الجنس من الالجئني مجموعة متنوعة
من التحديات ضمن إطار إعادة التوطني ،وميكن تعزيز خربة 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.
ُيعد إعادة التوطني يف بلد جديد من املهام الصعبة عىل أي الجئ مبادرة الفضاء املأمون
كان .والالجئون املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي
الجندر ومزدوجي الجنس يواجهون كغريهم من الفئات املهمشة
تحديات إضافية ،فكثري منهم تعرض لإلساءة أو التمييز بسبب
ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية ،وإذا مل يكونوا راغبني يف
التحدث عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية مع مجتمع
الحامية فذلك يعني أنه عليهم االعتامد عىل أنفسهم يف فهم
نظام إعادة التوطني الذي قد ال يكون مراعياً لحاجاتهم الخاصة
بهم .فام إن يصلوا إىل مجتمعاتهم الجديدة حتى يبدأوا بالبحث
عن الدمج الكريم لهم جنباً إىل جنب مع مصارعتهم املحتومة
للتمييز الذي سيستمر ضدهم يف تلك املجتمعات الجديدة.

ميثل الرتحيب بالالجئني من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل
الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس من املقومات الرئيسية
لتوفري املساعدة الفعالة فغياب ذلك الرتحيب يحول دون كثري
من الالجئني من الشعور بالراحة يف اإلفصاح عن ميولهم الجنسية
و/أو هوياتهم الجندرية مع كوادر املنظمة الدولية للهجرة.
فقد يخشون التمييز وانتهاك رسية معلوماتهم أو منعهم من
إعادة التوطني .و ُيذكر يف هذا السياق َّأن أحد املكاتب مشهوراً
بعدم ترحيبه لالجئني ملجرد اطالعه عىل تجربة واحد أو أكرث
من الالجئني .وقد يشكل هؤالء األشخاص االفرتاضات بناء عىل
جنسيات الكوادر .ففي العراق ،عىل سبيل املثال ،ينتمي معظم
موظفي الحاالت يف مراكز دعم إعادة التوطني إىل منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،وقد ذكر الالجئون املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس عدم
ارتياحهم لإلفصاح عن املعلومات لهؤالء املوظفني خشية أن
يكون لديهم رهاب الهوموفوبيا (كراهية املثليني) .ومن هنا نتبني
األهمية الخاصة التي تتسم بها قضية جعل مكاتب إعادة توطني
الالجئني «فضاءات مأمونة».

منذ عام  ،1975رحب برنامج قبول الالجئني يف الواليات املتحدة
األمريكية ما يزيد عىل ثالثة مليون الجئ إىل تلك البالد.
وتسهي ًال لذلك ،يعمل مكتب السكان والالجئني والهجرة التابع
لوزارة الخارجية األمريكية عىل متويل تسعة مراكز لدعم إعادة
التوطني 1وإدارتها ،وكذلك تتوىل املنظمة الدولية للهجرة إدارة
تلك املراكز .ونعمل حالياً عىل تنفيذ برنامج ألشخاص املثليات
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي
2
الجنس يف جميع املواقع األربعة.
ويف سياق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي
الجندر ومزدوجي الجنس ُ ،يع َّرف «الفضاء املأمون» -سواء كان
ويكتسب مرشوع األشخاص املثليات واملثليني ومزدوجي امليل منرباً أم مجتمعاً محلياً أو شبكة أو أرسة (أرسة أصلية بيولوجية أو
الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس أهميته الكبرية لنطاق غريها) أو مكاناً محدداً مادياً -بأنه املكان الذي ميكن فيه لألفراد
يعبوا بحرية عن آرائهم ويطرحوا أسئلتهم ويستكشفوا
واسع من الالجئني املنتمني إىل تلك الفئة مبن فيهم :الذين تعرضوا أن ّ
لالضطهاد عىل خلفية ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية ،ميولهم الجنسية و /أو هوياتهم الجندرية دون خشية التعرض
والذين مل تكن ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية سبباً لحكم اآلخرين عليهم أو االنتقام منهم.
رئيسياً يف هجرتهم لكن تلك امليول أو الهويات سوف تؤثر عىل
مستقبلهم يف الواليات املتحدة األمريكية ،والذين ال يرغبون يف ومن أهم األمــور الحاسمة يف كسب ثقة الالجئني املثليات
اإلفصاح عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية يف بلد اللجوء واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي
األول رغم أنهم قد يفعلون ذلك يف البلد الذي يرغبون يف أن الجنس املحافظة عىل رسية معلوماتهم .فال بد للمثليات واملثليني
يعاد توطينهم فيه.
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس من
أن يشعروا بالثقة يف َّأن األشخاص الذين يقدمون املساعدة لهم
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لن يفصحوا عن املعلومات التي يحصلون بها عنهم ألفراد العائلة
أو للمجتمع املحيل .وتتخذ هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة
ملن مل يفصحوا لعائالتهم ،مبن فيهم أزواجهم من الجنس اآلخر،
عن ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية.
ونحن نسعى بكل جد إىل الرتويج لفضاء ترحيبي كتوم يحافظ
املوسع لعالمة إرشادية
عىل رسية املعلومات من خالل االستخدام ّ
تشري إىل فضاء مأمون واستخدام لغة الرسية والكتامن يف
مدونات تفريغ املقابالت الشفوية ومن خالل توزيع املنشورات
حول وضع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي
الجندر ومزدوجي الجنس وإعادة التوطني 3عىل الالجئني املحالني
إىل الربنامج األمرييك إلعادة التوطني .و ُيع َلم الالجئون أيضاً أنه
مبقدورهم طلب موظف من جنس مغاير إذا كان ذلك مالمئاً
لهم وقد ُط ّبقت هذه املبادرة يف مراكز دعم إعادة التوطني يف
كل من العراق واألردن ونيبال وبدأت أيضاً يف مواقع أخرى لدعم
إعادة االستيطان التابعة للمنظمة الدولية للهجرة التي تغطي
مناطق أوراسيا وأمريكا الالتينية وشامل أفريقيا والرشق األوسط
وجنوب آسيا.
وقد لوحظ فعالية عالمة الفضاء اآلمن والنرشات التوعوية حولها
عىل وجه الخصوص يف العراق ،فالعالمة تطمنئ الالجئني أننا نؤمن
باملساواة يف الحقوق لجميع األشخاص وأنهم إذا ما كانوا يعانون
من االضطهاد بسبب ميولهم الجندرية أو الجنسية فيمكنهم أن
يخربونا بذلك وهم عىل ثقة أننا سنتعامل مع شواغلهم برسية
تامة .وترشح أيضاً النرشة التوعوية َّأن انتامء الالجئ إىل املثليات
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر وثنائيي الجنس
ال متنعه من إعادة التوطني وال تؤخر معالجة قضيته .وتوزع
هذه النرشة عىل جميع الالجئني لضامن حصول املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس عىل
املعلومات بطريقة ال تثري ريبة اآلخرين حول ميولهم الجنسية
أو هوياتهم الجندرية .ويف حني َّأن عالمة الفضاء املأمون تشري
إىل املصلحات العامة «الجندر» و»امليل الجنيس» تلجأ النرشة
إىل توظيف املصطلحات املستخدمة محلياً لإلشارة إىل املثليات
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي
الجنس.
وهناك أداة إضافية مستخدمة يف مكتب دعم إعادة التوطني
يف العراق وهي الخط الساخن للمثليات واملثليني ومزدوجي
امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس وقد ُأدخل
هذا الخط الساخن إ ّبان انتشار العنف ضد املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس عام
 .2012ونظراً َّ
ألن بعض الالجئني مل يشعروا براحة يف اإلفصاح
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عن معلوماتهم يف مكتب بغداد أو كانوا غري متيقنني مام إذا
كانوا مؤهلني أم ال لربنامج إعادة التوطني ،فقد أنشأنا خطاً ساخناً
عىل مدار الساعة َّ
ميكن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس من الحصول عىل إجابة عىل
تساؤالتهم إما من موظف ينتمي باألصل إىل تلك الفئة أو من
الكوادر «املساندة» لهم 4.ومن هنا ،يطمنئ املوظف املجيب
السائل عن طريق الخط الساخن أنه يدعم املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس َّ
وأن
جميع املعلومات س ُيتعا َمل معها برسية وحساسية تامتني.

توفري املوارد الحساسة

لقد التزمنا بتوفري املــوارد بشتى أنواعها ومن خالل جميع
السبل املتاحة وذلك لعدة أسباب .أوالً ،نحن نق ّر َّأن كثرياً من
الالجئني املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي
الجندر ومزدوجي الجنس لن يشعروا بالطأمنينة أو باألمان إذا
كانا صادرين عن املنظمة الدولية للهجرة أو رشكاؤها ،لذلك من
العوامل الحاسمة أال نضغط عليهم أو نجربهم عىل أن يكون
لديهم هذا الشعور .وثانياً ،نعلم َّأن هناك نسبة من الالجئني
ممن نخدم كل يوم ويف كل بيئة من بيئات العمل تضم أفراداً
من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر
ومزدوجي الجنس بغض النظر عام إذا كان هؤالء األفراد قد ع ّرفوا
عن شخصيتهم الجنسية أم ال .وثالثاً وأخرياً ،نعلم أ َّنه ليست
كل املجتمعات يف الواليات املتحدة األمريكية ترحب ب املثليات
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي
الجنس  ،وعىل وجه الخصوص مغريي الجندر منهم .ومن هنا
تكمن أهمية توفري املوارد إىل جميع الالجئني ألن ذلك سيساعدنا
عىل ضامن وصول املعلومات الحساسة والحرجة لألفراد من
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر
ومزدوجي الجنس الذين ال يرغبون يف اإلفصاح عن أوضاعهم
الخاصة وذلك لنمكنهم من التوصل إىل القرارات املدروسة حول
قضية إعادة توطينهم ووجهتهم النهائية .وبتوفري تلك املعلومات
لكل شخص سنتمكن أيضاً من إبالغ مجتمع إعادة التوطني كله
َّأن املساواة مع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي
الجندر ومزدوجي الجنس من األمور التي تلقى احرتاماً كبرياً يف
الواليات املتحدة األمريكية.
وميكن املشاركة مبوارد املعلومات بعدد متنوع من الطرق مبا يف ذلك
جلسات التوجيه الثقافية واملنشورات التوعوية وجلسات االستشارات
الخاصة ولوحات اإلعالن العامة وخالصات ما قبل الرحيل .وبالنسبة
لألشخاص الذين ينتظرون إعادة التوطني قد تكون املعلومات
يف صورة إحاالت إىل برامج للرعاية الصحية الصديقة للمثليات
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس
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أو برامج الدعم النفيس واالجتامعي .أما بالنسبة لألشخاص الذين
يتلقون املساعدة أثناء العبور فقد تتعلق املعلومات مبرافق دورات
املياه غري املميزة بالجنس أو اصطحاب بعض العالجات أثناء السفر.
وبالنسبة لألشخاص امللزمني بالرحيل إىل الواليات املتحدة األمريكية
فيمكننا أن نخربهم باملوارد املتاحة مثل موقع اإلنرتنت Rainbow
5
 Welcomeالذي يديره تحالف هارتالند.

إقامة بيئة عمل دامجة

البد للمنظمة التي تسعى نحو الرتويج لإلدماج واملراعاة الحساسة
لالجئني املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر
ومزدوجي الجنس من أن تضمن توفري مكاتبها لبيئة ترحيبية وداعمة
وفعالة لجميع كوادرها العاملة فيها ،ولهذا الغرض يتضمن تدريب
الكوادر العاملة مع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس متارين لإلدماج وجلسة خاصة
للمرشفني حول إقامة مكان عمل خال من التحرشات واملضايقات.
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وبيئة العمل الدامجة أيضاً تروج لتحسني درجة الرعاية املقدمة
َّ
ألن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر
ومزدوجي الجنس وأف ـراد الكوادر الداعمة يف موقف صحيح
للتصدي لقضايا االستشارات ذات الصلة باملثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس فعىل
سبيل املثال ،إذا كان موظف شؤون املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس يف نيبال يقدم
االستشارة حول أسئلة تتعلق باألزواج من الجنس اآلخر يف املقابالت
فقد يكون ذلك املوظف عنرص إعاقة لالجئني املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس ممن
يرغبون يف اإلفصاح عن ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية
أو عن معلومات أخرى تتعلق بأزواجهم من الجنس ذاته .ففي
العراق ،قدمت إحدى موظفات الدعم رقم هاتفها ألحد الالجئني
ممن شكت يف أنه مل يشعر براحة أثناء مشاركتها باملعلومات
شخصياً .وبعد حصول الالجئ املذكور عىل االستشارة سأل إذا ما كان
بإمكان الجئني أخرين من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
ومغريي الجندر ومــزدوجــي الجنس
االتصال بها .عندها اقرتحت أن يصبح
رقم هاتفها عىل الــدوام خطاً ساخناً
لتلقي استفسارات املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر
ومزدوجي الجنس .ويف كلتا الحالتني
قالت املوظفة َّإن البيئة املكتبية
الدامجة للمثليات واملثليني ومزدوجي
امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي
الجنس شجعتها عىل اتخاذ تلك املبادرة.

تدريب الكوادر

«أنت اآلن يف مكان مأمون هنا ،وكن عىل يقني َّأن املنظمة الدولية للهجرة هنا ملساعدتك .نحن نؤمن باملساواة يف الحقوق للجميع.
فإذا كنت تتعرض لالضطهاد بسبب معتقداتك أو دينك أو جندرك أو توجهك الجنيس ،ميكنك االتصال بنا .ال تردد أبداً بالتحدث إىل
مختص الحالة يف منظمتنا الذي يعمل معك ،وميكنك أن تطلب مرشفاً أو مرشفة يف أي وقت كان .وعندما تُخرب أي أحد من كوادرنا أي
يشء كان فكن عىل ثقة ّأن جميع ما تفصح عنه سيخضع للرسية التامة».

ُأنشئ التدريب يف مراكز دعم إعادة
الــتــوطــن حــول املثليات واملثليني
ومــزدوجــي امليل الجنيس ومغايري
الجندر وثنائيي الجنس يف أوائل عام
 2011وكان يف البدء عبارة عن جلسة
تعريفية للكوادر العاملة يف بغداد.
وكــان الهدف الرئييس منها مساعدة
الكوادر عىل تفهم أنهم كانوا يخدمون
الالجئني املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي
الجنس (حتى لو مل يع ِّرفوا أنفسهم عىل
أنهم كذلك) واإلحاطة بالتحديات التي
تواجهها هذه الفئة يف العراق .ويف
أوائل عام  ،2012تصاعدت وترية العنف
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يف العراق ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي
الجندر ومزدوجي الجنس زيادة ملموسة وأصبح من الواضح أن
التدريبات التعريفية مل تكن كافية .فقد كانت كوادر مراكز دعم
إعادة التوطني بحاجة إىل تدريب مستفيض حول العمل مع املثليات
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس
بل كانوا بحاجة أكرث إىل االستعداد لجعل الالجئني املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس يشعرون
بالرتحيب بهم يف مكاتبنا .ومن هنا ،تطورت الجلسة التعريفية يف
بغداد حول املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي
الجندر ومزدوجي الجنس إىل حزمة تدريبية كاملة للتدريب
عىل املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر
ومزدوجي الجنس .6و ُّق ِدم هذا التدريب إىل جميع كوادر مراكز
دعم إعادة التوطني يف العراق ولبعض الكوادر العاملة يف األردن يف
عام  2012وكذلك إىل الكوادر املختارين والرشكاء يف الهند وتايلند
ومرص ونيبال يف عامل  .2013وسوف ُيتاح التدريب أيضاً يف شامل
أفريقيا والرشق األوسط وأمريكا الالتينية وأوراسيا وجنوب آسيا
خالل عام  .2013و ُيقدم التدريب لكل من املنظمة الدولية للهجرة
ورشكائها امليدانيني.
يوفر التدريب مجموعة من األدوات املتنوعة للكوادر .فالتدريب
حول الحساسية يعلم املتدربني ما يلزمهم علمه حول تعرض
املثليات واملثليني ومــزدوجــي امليل الجنيس ومغريي الجندر
ومزدوجي الجنس إىل االضطهاد والخرافات والحقائق املرتبطة
بهم ،ثم ُيطلب إىل املتدربني التفكري يف اإلدماج يف مكان العمل.
أما التدريب عىل املهارات فيقدم املعلومات حول طبيعة األسئلة
التي يجب طرحها وتلك التي يجب تجنبها أثناء الجلسات
االستشارية واملقابالت ،ويوضح املصطلحات الصحيحة املستخدمة
يف قضايا املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر
ومزدوجي الجنس وكيفية كتابة التقييامت الناجحة حول حاميتهم
أو اضطهادهم ،كام تعرض تدريبات املهارات الشواغل الخاصة
باملثليات والنساء مزدوجات الجنس واألشخاص مغريي الجندر
إضافة إىل التحديات التي تواجه الالجئني من مناطق جغرافية
أو من ثقافات معينة .وأخرياً ،يعرض التدريب حاجات املثليات
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي
الجنس أثناء الرتجمة والسفر والعبور إضافة إىل االفرتاضات التي
ميكن أن تشكل عائقاً أمام تقديم املساعدة.
نحن نؤمن بأهمية رفد الكوادر كافة مبا يلزمهم من أدوات
لتقديم الخدمات ذات الجودة األعــى لالجئني من املثليات
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي
الجنس .فالالجئون يحتكون بعدد كبري من املوظفني خالل عملية
إعادة التوطني مبن فيهم عامل الحاالت واملستشارين واملرتجمني
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وموظفي مراكز املعلومات ومراكز النقل بالعبور وطواقم الرعاية
الصحية والطبية .وغالباً ما يقضون الوقت بالحديث مع كوادر
الدعم أكرث مام يقضونه مع عامل الحاالت .ولهذا السبب ،يقدم
التدريب  14وحدة دراسية ميكن دمجها لتفيد عدد متنوع وكبري
من املوظفني.
فيام يتعلق باملوظفني العاملني لدي تشكل امليول الجنسية
وهوية الجندر أموراً غري مألوفة أو غري مريحة لهم .والربنامج
التدريبي يالحظ تلك املسألة ومن هنا فإنه يسعى إىل تعزيز
املهارات العملية ملختيص مساعدة الالجئني بدالً من أن ُيطلب
إىل الكوادر تغيري آرائهم حول قضايا املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس وذلك كله خالل
دورة تدريبية تستغرق ما بني يوم إىل ثالثة أيام .وبتلك الطريقة
يف التعامل مع املوضوع تبني لنا يف منطقة الرشق األوسط َّأن
التدريب جعل املتدربني أكرث استجابة إىل األفكار الطارئة حول
حق املساواة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي
الجندر ومزدوجي الجنس بل أصبحوا أقل دفاعاً عن املعتقدات
الثقافية أو الدينية التي قد تتعارض مع تلك األفكار.
لكن التدريب ليس نهاية األمر بل إ َّنه بداية عملية طويلة .ويف
حني أننا ننتقل نحو مرحلة الفهم والقبول ،ما زال الرتكيز منصباً
أوالً وقبل أي يشء آخر عىل قدرتنا عىل خدمة الالجئني املثليات
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس
باملستوى العايل ذاته من املهنية التي نقدمها ألي شخص آخر.
وبهذا الصدد ،نعمد إىل اإلطراء عىل املوظفني أمام فرق عملهم
إذا متكنوا من إكامل مقابالت ناجحة تتعلق باملثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس أو إذا
متكنوا من تقديم االستشارة الناجحة أو خدمات الدعم .إننا نشكر
لهم حقاً إخالصهم وخرباتهم.

ما وراء إعادة التوطني

ال يخلو مجتمع من املجتمعات التي نخدمها من املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس بجميع
أطيافهم ،ويف كثري من الحاالت ،يعاين الالجئون واملهاجرون
من هذه الفئة من التهميش أو االنعزال يف سياق املساعدات
اإلنسانية وذلك نتيجة عدم تفهم وضع هذه الفئة وتنوعها ونقاط
استضعافها الخاصة بها .وال ينحرص تطبيق برامج تدريب الكوادر
ومبادرات الفضاءات املأمونة وجهود التشارك يف املوارد عىل مراكز
دعم إعادة التوطني فحسب بل إنها تنطبق أيضاً عىل املنظامت
العاملة يف بيئات الطوارئ ويف مخيامت الالجئني ومع مجتمعات
الالجئني الحرضية واملهاجرين ويف الخدمات الصحية والطبية.
ويجب عىل املشاريع القادمة أن تتصدى لتلك الرضورات لضامن
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رفد املهاجرين والالجئني املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس بالخربة الكرمية يف املراحل كافة
دون االقتصار عىل مرحلة إعادة التوطني .والخربات املكتسبة
واملامرسات املثىل املط ّبقة يف إطار إعادة التوطني يشريان بالفعل
إىل الطرق التي ميكن من خاللها تحقيق تلك الغاية.
جنيفر رومباخ  jrumbach@iom.intمديرة مركز دعم إعادة
التوطني ملنطقة جنوب آسيا يف املنظمة الدولية للهجرة .وكانت
سابقاً مديرة مساعدة ملركز دعم إعادة التوطني يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا للعراق www.iom.int
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 .1مراكز دعم إعادة التوطني ضمن برنامج قبول الالجئني األمرييك يف مراكز :أفريقيا
والنمسا وكوبا ورشق آسيا وأوراسيا وأمريكا الالتينية
 .2ومنطقة شامل أفريقيا والرشق األوسط وجنوب آسيا وتركيا والرشق األوسط.
تدير املنظمة الدولية للهجرة حالياً أوراسيا (املكتب موجود يف موسكو /روسيا)
وأمريكا الالتينية (يف كويتو /اإلكوادور) وشامل أفريقيا والرشق األوسط (يف عامن/
األردن) وجنوب آسيا (يف داماك /نيبال).
 .3متاحة عند الطلب من املؤلف
 .4الشخص الذي «ينارص ويدعم أفراد مجتمع غري الذي ينتمي إليه» .مركز موارد
املساواة يف الجندر يف جامعة كاليفورنيا ببريكيل
http://geneq.berkeley.edu/lgbt_resources_definiton_of_terms
www.rainbowwelcome.org .5
 .6املشورة واملواد متاحة من املؤلف.

تنظيم املدن مبا يالئم التنوع الجنيس :سياسات جديدة يف بوغوتا
مارسيال سيبالوس وحوان كارلوس برييتو

متثل بوغوتا واحدة من املقاصد الرئيسية التي ينشدها النازحون
داخلياً نتيجة العنف الدائر يف كولومبيا .كام تشهد املواطن األصلية
هجرهم العنف أعىل مستويات انتهاكات حقوق
للنازحني الذين ّ
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر (إل جي يب
يت) وعىل األخص منهم النساء مغريات الجندر .1فاملليشيات املسلحة
والجامعات العسكرية غري الحكومية متارس العنف عىل القطاعات
التي ُتعد مناهضة للنظام االجتامعي الذي يرغبون باملحافظة عليه
ألنه يرون يف تلك النظم املناهضة أعراضاً «لالنحالل االجتامعي».
وتتضمن القطاعات التي تقع ضحية لعنفهم متعاطي املخدرات
واملرشدين واألفراد املرتبطني بالدعارة واألشخاص الذين يعيشون
مع فريوس نقص املناعة املكتسبة /اإليدز وأعضاء االتحادات وقادتها
واملنظامت املجتمعية ويضاف إىل ذلك كله املثليني واملثليات ومغريي
الجندر.

الجندر و )2الرتويج لثقافة تنبذ العنف عىل أساس امليول الجنسية
وهوية الجندر .ومثال عىل الهدف األول ،تقدم الحكومة دع ًام للسكن
يف املناطق املختلفة للفئات السكانية ذات الدخل املنخفض ،واآلن
أصبحت الحكومة تعرتف عند تقدميها لهذا الدعم باألزواج املثليني
عىل أنهم يشكلون عائلة تتمتع بحق الحصول عىل هذه املساعدة.

يتطلب تنفيذ هذه السياسة تقوية املنظامت والقادة ممن ميثلون
دوراً يف دعم حقوق الـ (إل جي يب يت) .كام َّأن السلطات بحاجة
إىل نظم معلومات محسنة لرصد النزوح الناتج عن امليول الجنسية
وهوية الجندر .فمعظم األشخاص مزدوجي امليل الجنيس ممن
يصلون إىل بوغوتا عن من ذوي التحصيل العلمي املتدين وغالباً ما
ينخرطون يف املجتمع يف نشاطات جنسية مزدوجة والنشاطات غري
الرسمية (كصالونات الشعر والتجميل والدعارة والخياطة الخ) تحت
ظروف غري مستقرة .ويجب أيضاً توسيع شبكة املؤسسات كاملراكز
يقول  %30من النازحني الـ (إل جي يب يت) الذين يعيشون يف بوغوتا املجتمعية مث ًال املسؤولة عن تلبية الحاجات الخاصة للمجموعات
َّإن أسباب هروبهم تتعلق مبيولهم الجنسية و /أو هويتهم الجندرية ،الضعيفة والنازحني وينبغي تعزيز االندماج االجتامعي لهذه
ففي مناطق بوغوتا حيث تستقر النساء املغريات للجندر ينترش املجموعات من خالل االسرتاتيجيات الهادفة للتغري الثقايف.
كثري من العنف وبيع املخدرات وتعاطيها واإلتجار بالبرش لالستغالل
الجنيس ناهيك عن الشبكات التي غالباً ما ترتبط بالنساء مغريات مارسيال سيبالوس mceballos2000@yahoo.comمستشارة
الجندر والتي يكون األكرث عرضة للوقوع ضحية لها األوالد والبنات وحوان كارلوس برييتو  jprieto@sdp.gov.coمدير قسم التنوع
واملراهقني واملراهقات 2.ومع ذلك ،فقد شهدت تلك املناطق حشداً الجنيس وكالهام يعمالن يف مكتب قسم تنظيم املناطق ،بوغوتا
وتعبئة اجتامعيتني ازدادت قوة عرب عقد من الزمن إىل أن تكللت www.sdp.gov.co
عام  2009بتوقيع اتفاقية  371ملجلس بوغوتا حول سياسة عامة
 .1شخص يغري هوية جندره ويتخذ الهوية الجندرية لألنثى.
بخصوص الـ (إل جي يب يت) وهذه السياسة تكفل تكافؤ الحقوق  .2تجد  42%من النساء املغريات للجندر صعوبة يف استئجار بيت كام تتعرض  27%منهن
بالكامل بني جميع الناس ومن بينهم الـ (إل جي يب يت) وتسعى للعنف عىل يد رشكائهن .و 100%من النساء املغريات للجندر ممن خضعن للمقابالت يف
السياسات املذكورة إىل تحقيق هدفني اثنني هام )1 :ضامن توفري هذه الدراسة ذكرن أنهن عانني من نوع من العنف أو تعرضن لألذى أو ملحاوالت اإليذاء
أو االعتداء الجنيس عليهن( .وفقاً للسياسة الرئيسية العامة لبوغوتا بخصوص ضامن كامل
الخدمات واملساعدات بغض النظر عن امليول الجنسية أو هوية حقوق الـ (إل جي يب يت) )2010
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إعادة توطني الالجئني الـ (إل جي يب يت) يف الواليات املتحدة األمريكية:
املامرسات املثىل الناشئة
سكوت بورمتان ودانيال ويل

توجه وكاالت إعادة التوطني يف الواليات املتحدة األمريكية عناية أكرب وتبذل جهوداً أكرث يف مساعدة الجئي الـ (إل
ّ
جي يب يت) وطالبي اللجوء منهم ومن هنا بدأت املامرسات املثىل بالظهور.
ألكرث من عقدين من الزمن ،تعرتف الواليات املتحدة األمريكية
باالضطهاد القائم عىل امليول الجنسية عىل أنه أساس يؤهل املعني
يالحظ َّأن أعداد الالجئني
به بالحصول عىل صفة الالجئ .ومع ذلكَ ،
الذين حددوا أنفسهم عىل أنهم (إل جي يب يت) والذين دخلوا
الواليات املتحدة األمريكية ما زالت أقل من العدد املتنبأ به عىل
اعتبار َّأن نسبة انتشار املسول الجنسية املثلية تقدر بحوايل  %3.8من
1
نسبة السكان ككل.
يف عام  ،2011دخل  81372الجئاً وطالباً للجوء الواليات املتحدة
األمريكية منهم  3000شخص ممن قد يع ِّرفون أنفسهم عىل أنهم
(إل جي يب يت) 2.فقليل من الالجئني الـ (إل جي يب يت) يفصحون عن
ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية لوكاالت إعادة توطني الالجئني
باستثناء الفئة املحدودة التي ُمنحت حق اللجوء عىل هذا األساس
حرصاً .وال تعمل املفوضية السامية لالجئني وال حكومة الواليات
املتحدة األمريكية عىل تسجيل أعداد قضايا الالجئني أو طالبي اللجوء
املوافق عليهم عىل أساس االضطهاد القائم ضد الـ (إل جي يب يت)
كذلك ال يوجد أي تع ّقب للذين يحددون عىل أنهم كذلك من خالل
عملية مخصصات الالجئني وإعادة التوطني .ولرمبا كان عدد الالجئني
الـ (إل جي يب يت) ممن يفصحون عن وضعهم ويعاد توطينهم يقل
عن  300حالة يف حني ال تتجاوز أعداد األشخاص املمنوحني لحق
3
اللجوء عىل أساس امليول الجنيس أو الهوية الجندرية .500
بالنسبة لالجئني وطالبي اللجوء الذين يحظون بحق اللجوء نتيجة
مبارشة لالضطهاد القائم عىل امليول الجنسية أو الهوية الجندرية
فغالباً ما يعاد توطينهم وحدهم ما يعني انقطاع صلتهم بعائالتهم
أو أصدقائهم بل قد يبقون منعزلني عن األشخاص الذين يتشاركون
معهم يف البلد األصلية .وهناك أيضاً كثري منهم ف ّر من العنف الذي
مارسه عليه أفراد أقاربهم أو أبناء مجتمعاتهم وهذا يعني محدودية
عالقاتهم القرابية إن ُوجدت أص ًال يف بالد اللجوء .ومع َّأن هذه العزلة
فرضها بعض الالجئني ذاتياً عىل أنفسهم ،فهي أيضاً نتيجة املخاوف
الراسخة التي تستمر باالستحواذ عليهم بعد اللجوء .لكنَّ مخاوف الـ
(إل جي يب يت) األمنية ليست يف مجملها مخاوف واهمة بل أفاد كثري
منهم إىل تعرضهم للتهديد باالعتداء أو اإلساءة اللفظية من الالجئني
اآلخرين عىل خلفية ميولهم الجنسية و/أو هوياتهم الجندرية.

أما بالنسبة ملن يتقن العمل عىل الحاسوب أو استخدام بعض مهارات
اللغة االنجليزية فهم باملعدل أقل عزلة وأكرث دراية لالختالفات يف
املواقف واملعتقدات الخاصة بامليول الجنسية والهوية الجندرية يف
بلدان إعادة التوطني مقارنة مبن يفتقر تلك املهارات .كام أنهم أكرث
إقداماً عىل اإلفصاح عن هوياتهم الجنسية والسعي للخدمات .أما
الالجئني الـ (إل جي يب يت) ممن يفتقرون لتلك املهارات فال تقترص
معاناتهم عىل وقوعهم يف مزيد من العزلة بل قد يواجهون صعوبة
أكرب يف التوافق الذايت مع هوياتهم الجنسية أو الجندرية ،ومن هنا
هناك كثري من الذين يعرفون أنفسهم بطرق تختلف عن الفئات
املعروفة تحت عنوان (إل جي يب يت).

مواقع مفضلة

ما زال الجدل قامئاً حول ما إذا كان أفضل حل إلعادة توطني الالجئني
الـ (إل جي يب يت) هو يف «املواقع املفضلة» أم أنه يجب عىل برامج
إعادة توطني الالجئني كلها أن تبني الكفاءات بني هذه الفئة لتمكني
إعادة توطينها .فال شك َّأن الالجئني من الـ (إل جي يب يت) يستفيدون
من إعادة توطينهم يف مناطق تحظى ببيئة قانونية إيجابية ويف
مجتمع محيل راسخ لفئة الـ (إل جي يب يت) ،لكنَّ الالجئني الـ (إل جي
يب يت) غالباً ما يهاجرون من موقع إعادة التوطني األصيل ويبحثون
عن مجتمعات يختارونها وهذا ما يشكل حجة قوية لتوزيع الجئي
الـ (إل جي يب يت) عىل املجتمعات املفضلة منذ البدء .وحيثام كانت
هناك كثافة يف عدد القاطنني من الـ (إل جي يب يت) يتمتع املامرسون
يف مجال إعادة التوطني أيضاً بسلطة أكرب لبناء الشبكات االجتامعية
وتأسيس عالقات العمل الرسمية مع منظامت الـ (إل جي يب يت)
وأصحاب العمل الذين يتعاملون بو ٍّد مع الـ (إل جي يب يت) ،ومزودي
اإلسكان وغري ذلك من املوارد املجتمعية التي ميكنها أن تضاعف من
تحسني دمج الالجئني الـ (إل جي يب يت).
وهناك بعض من مواقع إعادة توطني الالجئني التي تتوافر عىل
قدر أكرب يف الخربة يف دمج الخدمات الشاملة والتي تعد أفضل
استعداداً لتوفري اإلحــاالت املناسبة أو ملسايرة الحاجات الطبية
الخاصة والحاجات الصحية العقلية داخلياً .وإحدى النامذج الخاصة
بإعادة دمج الالجئني الـ (إل جي يب يت) تقلد تلك التي استُخدمت
مع الالجئني الذين يعيشون مع اإليدز خالل تسعينيات القرن املايض
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حيث ُز ِّودت بعض الوكاالت الخاصة مبا يلزم إلدارة الحاجات الصحية
لألشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز
مع املحافظة يف الوقت نفسه عىل معايري صارمة للرسية 4.وميكن
لوكاالت إعادة التوطني التي تخدم الالجئني الـ (إل جي يب يت) أيضاً
أن تدمج الدروس املستفادة من برامج التعامل مع التعذيب والتي
تركز عادة عىل خدمات الصحة العقلية املتخصصة ما بعد الصدمة
وتقدم الخدمات عرب مدة أطول من الوقت وتوظف منهج الفريق
الواحد ما ميكن الناجني من الحصول عىل الخدمات دون االضطرار
إىل إعادة رسد أحداث قصصهم أو الكشف عن هويتهم كلام التقوا
5
مبزود جديد للخدمات.
ومن أفضل السبل إلعادة توطني مغريي الجندر من الالجئني أن
يكون ذلك يف املواقع املفضلة حيث تتمتع الوكاالت بالخربة املس َّبقة
والروابط القامئة مع مقدمي الخدمات لفئة الـ (إل جي يب يت).
جمة يف الحصول عىل خدمات
فمغريو الجندر يواجهون صعوبات َّ
الرعاية الطبية املتخصصة ،ومن املامرسات املثىل الناشئة أيضاً ربط
الالجئني الـ (إل جي يب يت) بالرعاة إما ضمن املجتمع املحيل لهذه
الفئة أو بني الحلفاء األقوياء ممن ميكنهم املساعدة يف توفري الحاجات
األساسية والدعم االجتامعي الذي يطلبه الالجئون الـ (إل جي يب يت)
6
الذين يعيشون يف عزلة عن مجتمعاتهم.

تعميم إعادة توطني الـ (إل جي يب
يت) عىل جميع املسارات

نظراً لصغر عدد الالجئني الـ (إل جي يب يت) ممن يع ِّرفون أنفسهم
يقابله العدد الكبري ممن ال يرغب يف اإلفصاح عن هويته الجندرية أو
ميله الجنيس ،من املهم لجميع مقدمي الخدمات لالجئني أن يوجدوا
بيئة مأمونة وداعمة ودعم التسامح ضمن املجتمع األكرب .ويتطلب
التعميم دمج الخدمات املناسبة للـ (إل جي يب يت) يف املامرسات
الحالية عىل أساس افرتاض أن أي الجئ يكون من الـ (إل جي يب يت)
وعىل أساس أنه ال بد من تقديم املعايري املوحدة للنفاذ للخدمات
والتواصل املراعي لالحرتام والحامية بغض النظر عام إذا كان أي
من الالجئني يفصح أم ال عن املعلومات الخاصة مبيوله الجنسية أو
هويته الجندرية .ويتضمن هذا التعميم الخاص بالخدمات املناسبة
للـ (إل جي يب يت) خطوات بسيطة مثل التأكد من عرض الربوشورات
وامللصقات متعددة اللغات يف املوقع ومن استخدام علم قوس قزح
أو أي رمز آخر 7للتعبري عن االنفتاح للمحاورات حول امليول الجنسية
أو الهوية الجندرية وضامن وعي الكوادر العاملة باآلثار السيئة
للطرائف والعبارات الساخرة أو غري املراعية للجندر ورسم الصور
النمطية .ويتضمن التعميم ضامن فهم املشاركني يف الربامج 8ونفاذهم
إىل سياسات مناسبة مناهضة للتمييز وتسمح بتقديم التظلامت.
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ومن شأن التعميم أيضاً أن يتوسع ليصل إىل التواصل مع الالجئني ضمن
الوكالة وضمن مجتمعات املهاجرين يف الخارج .وينبغي للمزاولني أن
ُيدمجوا املعلومات املتعلقة بامليول الجنسية وهوية الجندر ضمن
الحوارات األوسع نطاقاً املتعلقة بالتنوع واالختالفات الثقافية يف
الواليات املتحدة األمريكية بهدف تجنب فصل الالجئني الـ (إل جي
يب يت) عن الغري ووصمهم .وهناك منربان يتيحان لوكاالت إعادة
التوطني فرصاً واضحة يف تثقيف الالجئني حول مختلف التعبريات عن
الجنس والجندر .ويف الجلسة التوجيهية الثقافية التي ُتعقد خالل
ثالثني يوماً من الوصول ،يحظى املشاركون بفرصة تبديد الخرافات
التي تحوم حول مجتمع الـ (إل جي يب يت) وتشجع عىل قبول تلك
الفئة يف املجتمع .وميكن أيضاً للتعريف الحذر بأدوار الجندر (مبا يف
ذلك امليول الجنسية) يف نقاشات االستعداد أن تساعد يف تخفيف
مخاطر العنف ضد الـ (إل جي يب يت) أو الشباب ممن ال يلتزمون
باألدوار الجندرية .وميكن أيضاً استغالل دروس اللغة اإلنجليزية لغ ًة
ثانية يف توفري فرصة أخرى فمع َّأن معلمي اللغة االنجليزية لغ ًة
ثانية قد يولون األولويات إىل اكتساب اللغة لغايات التشغيل ،فيمكن
لدروس اللغة االنجليزية أيضاً أن متثل دور جلسات التعديل الثقافية
املمتدة ،ومن هنا البد للموظفني أن يتوخوا الحذر وأن يقدموا تلك
األفكار بطريقة حذرة بحيث ال يتسبب عرضهم للموضوعات بإشعار
الالجئني بالعار بسبب اعتقاداتهم أو بحيث يظهروا وكأنهم يريدون
املساس مبس ّلامتهم الدينية والثقافية.
ومن األساليب القوية استقطاب «سفراء حلفاء» من ضمن مجتمع
الالجئني وذلك لغاية إحداث التغيري اإليجايب .فضمن كل مجتمع
لالجئني ،ميكن للمرء يف العادة أن يجد أفراداً يتعاطفون مع مأزق
الالجئني الـ (إل جي يب يت) حتى بني القوميات والثقافات التي عادة
ما تكون مضادة جداً للحوارات املتعلقة بامليول الجنسية أو الهوية
الجندرية .و ُيرشح لهذه املهمة أوالً الشباب البالغون الذين لديهم
قدرة عىل استخدام اللغة االنجليزية والقادرون عىل النفاذ إىل املوارد
والذين تولوا مناصب قيادية ضمن مجتمعاتهم .فهؤالء األفراد غالباً
ما يتمتعون بحس تقدمي أكرب وبرغبة أكرث لدعم نظرائهم من الـ
(إل جي يب يت) ومنارصة حقوقهم نيابة عنهم إذا ما استُهدفت هذه
قص َيت.
الفئة أو ُأ ِ

مجتمعات الدعم

بتوفري املساعدات اإلضافية وبعرض الدعم العاطفي واالجتامعي،
ميكن لجامعات الـ (إل جي يب يت) أن تعمل كشبكة مجتمعية
يحتاجها الالجئون الـ (إل جي يب يت) حاجة ماسة ،ومع ذلك ،ال تكفي
اإلحالة بحد ذاتها إىل مجموعة محلية للـ (إل جي يب يت) ملنع استمرار
عزلة الالجئني الـ (إل جي يب يت) .فقد ذكر الالجئون مقتهم وكراهيتهم
لالنضامم واملشاركة يف املجموعات املحلية للـ (إل جي يب يت) بسبب
االختالفات الثقافية َّ
وألن الالجئني (كام الحال بالنسبة للمهاجرين
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ومقصون أو من غري املرحب
وامللونني) غالباً ما يشعرون بأنهم محجوبون
َّ
بهم يف الفضاءات الغربية للـ (إل جي يب يت) .ويقع العبء عىل مزاويل
إعادة التوطني يف تدريب جامعات الـ (إل جي يب يت) حول خلفيات الالجئني
وحاجاتهم واستنباط مختلف الطرق التي ميكن ملجتمع الـ (إل جي يب يت)
من خاللها تقديم فضاء آمن وترحيبي يتيح لالجئني النفاذ إىل الخدمات
والدعم .وليس تأسيس برامج التدريب أو املناسبات االجتامعية االستضافية
إال اثنتني من الطرق التي أثبتت نجاحاً يف هذا امليدان.
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ويف حني قد يحقق الالجئون الـ (إل جي يب يت) فائدة كبرية من دعم مجتمع
الـ (إل جي يب يت) املحيل لهم ،فإن ذلك ال ميكن أن يقلل من الدعم الذي
ميكن لالجئني الـ (إل جي يب يت) أنفسهم أن يقدموه بني أنفسهم .فكام الحال
بالنسبة للناجني من التعذيب الذين غالباً ما يستسهلون التواصل مع الناجني
اآلخرين عىل اختالف قومياتهم وأعراقهم ،فكذلك الالجئون الـ (إل ج ي يب
يت) يتالحمون مع أولئك الذين مروا مبثل صعوباتهم أو مبن يتشاركون معهم
بأحالمهم .فاملجتمع إذن من العنارص الحاسمة يف عملية إعادة التوطني وال
يختلف الجئو الـ (إل جي يب يت) عن جميع الالجئني اآلخرين من حيث إنهم
ال يستطيعون جواز املرحلة االنتقالية بنجاح وال تحقيق االكتفاء الذايت إال
بوجود شبكات للدعم.
تشري إحدى املامرسات املثىل عىل وكــاالت إعــادة توطني الالجئني ببناء
مجموعات اجتامعية يقودها املشاركون وتتألف من الجئني وطالبني للجوء
املحليني من الـ (إل جي يب يت) فهذه املجموعات من شأنها أن تنظم الخروج
يف الرحالت االجتامعية وأن تساعد الالجئني الـ (إل جي يب يت) عىل تكوين
األصدقاء واستكشاف أحيائهم الجديدة .ومجموعات النشاطات هذه جاءت
عىل غرار املجموعات التي أطلقتها مراكز معالجة التعذيب لتعالج حاجات
9
مشابهة لها.

Prepared for Office of Refugee
Resettlement,
US Department of Health
and Human Services
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ويف حني َّأن الحاجات الخاصة لالجئني من الـ (إل جي يب يت) والتاريخ الحديث
لالضطهاد قد ُيبعدا هؤالء الالجئني عن مجتمعاتهم العرقية أو القومية يجب
إذن بذل الجهود لبناء الجسور بني الالجئني من الـ (إىل جي يب يت) والهاجرين
اآلخرين من بلدانهم األصلية .ومع زيادة الدعم وتعزيز النفاذ إىل الخدمات
والفرص الجديدة لالندماج يف املجتمع املحيل ،سوف يتمكن الالجئيون الـ
(إل جي يب يت) من شقَ حياة جديدة واستكشاف فرص جديدة.
سكون بورمتان  SPortman@heartlandalliance.orgمستشار أول
فني ،ودانيال ويل  DWeyl@heartlandalliance.orgمنسق مبادرة
مرحباً قوس قزح بدى التحالف الدويل لهارتالند
ً
 www.heartlandalliance.orgوهذه املبادرة متثل برنامجا للمساعدة
الفنية مدته سنتني لوكاالت إعادة توطني الالجئني يف الواليات املتحدة
األمريكية ولربامج العالج من التعذيب الهادفة إىل تحسني الخدمات
املقدمة لالجئني ومقدمي طلبات اللجوء من الـ (إل جي يب يت)
www.rainbowwelcome.org
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 .1غايتس ،غاري ،ج ( )2011كم عدد املثليات واملثليني ومزدوجي امليول الجنسية ومغريي
الجندر؟ (?)How many people are lesbian, gay, bisexual, and transgender
معهد وليامز ،جامعة كاليفورنيا يف لوس أنجلوس
http://tinyurl.com/Williams-Inst-Gates-April2011
www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois_rfa_fr_2011.pdf .2
 .3تقديرات الالجئني مبنية عىل املعلومات املقدمة من مراكز خدمة إعادة التوطني يف
رشق أفريقيا والرشق األوسط وآسيا حيث عولج الكم األكرب من طلبت الالجئني .أما
تقديرات عدد طالبي اللجوء فمبنية عىل مركز عدالة املهاجرين الوطني من خالل دراسة
مسحية غري رسمية للربامج املتخصصة يف التمثيل القانوين لالجئني من الـ (إل جي يب يت)
باإلضافة إىل أعضاء من جمعية قانون املهاجرين األمريكية ممن تعاملوا مع هذه القضايا
عىل أساس شخيص.
 .4للحصول عىل معلومات حول املامرسات املثىل املتعلقة بإعادة توطني الالجئني الحاملني
لفريوس نقص املناعة املكتسبة يرجى االطالع عىل
 www.refugeehealthta.org/webinars/hivaids/hiv-webinar-062011/و
www.refugees.org/resources/for-service-providers/hiv-aids.html
 .5للحصول عىل وصف لنموذج مدمج حول معالجة التعذيب يرجى االطالع عىل
www.heartlandalliance.org/kovler/news/caringfortorturesurvivors.pdf
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 .6أطلقت منظمة اللجوء وطلب اللجوء والهجرة برنامجاً تجريبياً يف سان فرانسيسكو
وهو حلقة وصل بني الالجئني وطالبي اللجوء من الـ (إل جي يب يت) ومتطوعني يف
املجتمع املحيل ممن يقدمون السكن لهم والدعم االجتامعي واملساعدة يف إيجاد
الوظائف .انظر www.oraminternational.org/
 .7يُعرتف اآلن به عىل نحو واسع كرمز للحركة الدولية للـ (إل جي يب يت)
 .8راجع دليل إعادة التوطني للتحالف الدويل لهارتالند بعنوان استجابة رينبو :دليل عميل
إلعادة توطني الـ (إل جي يب يت) من الالجئني وطالبي اللجوء
(Rainbow Response: A Practical Guide to Resettling LGBT Refugees and
:)Asylees
http://tinyurl.com/HAI-Rainbow-Response
 .9نفذ مركز هاي مارجوري كوفلر برنامجاً لدعم الناجني من التعذيب ومجموعة
للطهي لعدة سنوات ،ويف تلك النشاطات كان الناجون من التعذيب يجتمعون كل شهر
لطهي الطعام وفقاً ملطبخ بالدهم األصلية ويتشاركون العشاء ويشاركون يف النشاطات
االجتامعيةwww.heartlandalliance.org/kovler/ .

املهاجرين من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر
ومزدوجي الجنس يف أماكن احتجاز املهاجرين
شانا تاباك وراتشيل ليفيتان

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.
دأبت الدول ،بشكل متزايد ،عىل اعتقال املهاجرين غري النظاميني
كوسيلة يرون أنها ستسيطر عىل تدفقات الهجرة وتعيق املزيد من
الهجرة غري النظامية .وعىل الرغم من هذا االتجاه ،مل يردع االحتجاز
املهاجرين من عبور الحدود .وفض ًال عن ذلك ،لقيت الظروف يف مرافق
احتجاز املهاجرين انتقادات واسعة بوصفها انتهاك للقانون الدويل.
وغالباً ما تواجه األقليات الجنسية يف أماكن االحتجاز العزلة االجتامعية
املوجه إليهم نظراً لهويتهم الجندرية
والعنف الجسدي والجنيس ّ
فض ًال عن املضايقات من ِقبل موظفي السجن وباقي املعتقلني .ويف
أغلب األوضاع بالسجون ،تواجه األقليات الجنسية مخاطر كبرية
للعنف الجسدي والجنيس املستهدف .وتتعرض النسا املغريات للهوية
الجندرية 1عىل وجه الخصوص إىل هذه املضايقات ،وذلك بسبب
احتجازهن مع الرجال ،ففي الواليات املتحدة عىل سبيل املثال ،تتزايد
احتاملية تع ُّرض هؤالء لالعتداءات الجنسية من ِقبل املحتجزين
األخرين ثالث عرشة مرة.

األقليات الجنسية من العنف ،فإنها يف العديد من مراكز االحتجاز غري
قابلة للتمييز عن الحبس املنفرد ،مبا يف ذلك الحبس ملدة  23ساعة من
أصل  24ساعة يومياً يف زنزانة ضيقة مع السامح بالخروج املحدود جداً
إىل الهواء الطلق أو مامرسة التامرين الرياضية أو مقابلة األشخاص
األخرين .وميكن لهذه املامرسة أن تؤدي إىل آثار خطرية ّ
مرضة بالصحة
العقلية ،وقد يزيد ذلك من خطورة اضطراب ما بعد الصدمة أو
الظروف األخرى الناجمة عن العنف يف البلد األصيل أو خالل الهجرة.
(يف بعض الحاالت ،قد يلجأ املحتجزون الت (إل جي يب يت آي) إىل
عزل أنفسهم ذاتياً حتى يتجنبوا الوصم بالعار من ِقبل الالجئني من
بالدهم األصلية).وترى جهات حقوق اإلنسان الدولية أن هذا الحبس
االنفرادي يرقى إىل مستوى التعذيب أو املعاملة غري اإلنسانية أو
املهينة ،وذلك عندما ُينع املعتقلون من الحصول بشكل كبري عىل
الخدمات يف أمكان االحتجاز أو أنه مسا ٍو لظروف الحبس االنفرادي
الجنايئ ،عىل الرغم من تسميته بصورة واسعة «العزل غري العقايب».

ونادراً ما ُتلبى االحتياجات الطبية لألقليات الجنسية يف االحتجاز ،سواء
غالباً ما ُيوضع املحتجزون الـ (إل جي يب يت آي) يف «العزل اإلداري» أحتاجوا أم مل يحتاجوا لنظام لعالج مرض نقص املناعة املكتسبة أو
استجابة للشكاوى من العنف الجنيس أو البدين أو كإجراء وقايئ .العالج الهرموين .ويف العديد من مرافق احتجاز املهاجرين ،ال ُتقدم
ورغم أن العزل يبدو الوسيلة الوحيدة املتاحة لحامية املهاجرين من إال الرعاية الطبية العاجلة ،وال يتم توفري املرتجمني الفوريني بشكل
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مستمر أثناء اإلجراءات الطبية ،كام أن هناك أماكن كافية تسمح
بخصوصية جلوس املستشار الطبي مع املريض ناهيك عن َّأن
املحتجزين هم من يتحملون املصاريف الطبية .ويواجه املعتقلون
الـ (إل جي يب يت آي) يف السجن املخاطر الجسيمة لتعرضهم
لإلصابة مبتالزمة نقص املناعة املكتسبة والتع ُّرض لألمراض املنقولة
جنسياً .ويأيت أغلبهم إىل مكان االحتجاز مصاباً بالعدوى ،نتيجة
مامرسته سابقاً للجنس أو تعرضه للعنف الجنيس .و ُيصاب األخرون
بالعدوى يف السجن ،حيث تتجه معدالت متالزمة نقص املناعة
(اإليدز) وغري ذلك من األمراض املنقولة جنسياً إىل االرتفاع عن
املعدل بني عموم املحتجزين .ومن األمور املقلقة الخاصة بالعدوى
الناتجة عن العنف الجنيس يف مكان االحتجاز ما يتعلق مبغريات
الجندر ممن ُيحتجزن مع الرجال .كذلك يزيد االحتجاز من التع ُّرض ويعاين املهاجرون من األقليات الجنسية ممن واجهوا مستويات
لألمراض املعدية األخرى التي تزيد من معدالت انتشار األمراض عالية من العنف الجسدي والجنيس يف دولهم األصلية يف الغالب
املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.
من التأثريات الالحقة الخطرية عىل الصحة العقلية .وتساهم

ويظهر غياب الرعاية الطبية املتاحة من خالل محدودية حصول
املحتجزين املغريين لجندرهم عىل الهرمون وغريه من العالجات
األخرى املرتبطة بالعبور الجنيس .أما يف الواليات املتحدة ،ووفقاً
ألحدث املعايري اإلرشادية ،للمحتجزين املهاجرين املغريين من
هوياتهم الجندرية أن يتلقوا العالج الهرموين ،لكن ذلك مرشوطاً
بخضوعهم لهذا العالج قبل االحتجاز .كام يذكر املحتجزون
املهاجرون واملغريون للهوية الجندربة تعرضهم لفحوصات
لطبية اجتياحية ومتلصصة من جانب املسؤولني غري العارفني
باحتياجاتهم الطبية أو ممن مل يتعرض كثرياً لألفراد من ذوي
الجندر غري املتوافق مع األعراف السائدة للجندر.

 www.uklgig.org.uk/مجموعة هجرة املثليات واملثليني /اململكة املتحدة

مجموعة هجرة املثليات واملثليني يف اململكة املتحدة
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ظروف االحتجاز ،مبا يف ذلك فقدان الحرية املادية (خاصة عند
العزل) وتعرضهم إلســاءة املوظفني والتهميش من ِقبل باقي
املعتقلني وغياب القدرة عىل الحصول عىل الرعاية الطبية املناسبة
وتدين مستوى النظافة الشخصية ،إىل جانب طبيعة االحتجاز
املطول للمهاجرين ،إىل مفاقمة األم ـراض العقلية .كام تؤثر
األسئلة املتلصصة أو املهينة للمهاجرين الـ (إل جي يب يت آي)
التي توجهها سلطات الهجرة بشكل خطري عىل صحتهم العقلية.
ومبا َّأن الحصول عىل استشارات الصحة العقلية يف أماكن احتجاز
املهاجرين نادرة للغاية ،ال تعاين األقليات الجنسية من اآلثار
التابعة لألرضار الالحقة بهم يف دول اللجوء فحسب ،بل يعانون
أيضاً من الصدمة مرة أخرى جراء التجارب التي يخوضونها يف
مكان االحتجاز.

ومزدوجي الجنس يف أماكن االحتجاز لن يع ّرضهم إىل مخاطر
العنف أو املعاملة السيئة أو االعتداء الجسدي أو العقيل أو
الجنيس؛ وأن ُينحوا حق الحصول عىل الرعاية واالستشارات
الطبية املناسبة حسب املقتىض؛ َّ
وأن موظفي أماكن االحتجاز
وجميع املسؤولني األخرين يف القطاعني العام والخاص ،ممن لهم
عالقة مبرافق االحتجاز ،يخضعون للتدريب والتأهيل حول معايري
ومبادئ حقوق اإلنسان الدولية الخاصة باملساواة وعدم التمييز،
مبا يف ذلك ما يتعلق بامليل الجنيس أو الهوية الجندرية .ويف حالة
تع ّذر توفري األمن لهذه الفئة من األشخاص يف أماكن االحتجاز،
ينبغي النظر يف خيارات إطالق رساحهم أو إحالتهم إىل جهات
أخرى .وبهذا الخصوصُ ،يع َّد الحجز االنفرادي طريقاً غري مالمئاً
إلدارة حامية هؤالء األفراد أو ضامن حاميتهم.2

حقوق املهاجرين يف مكان االحتجاز

وعىل الرغم من الرتحيب الكبري بذلك ،فال تكفي املعايري اإلرشادية
الخاصة باالحتجاز التي وضعتها املفوضية العليا لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني للتعامل مع املشكالت الكربى التي متيز اعتقال
املهاجرين من األقليات الجنسية .ويف نهاية املطاف ،يتعني عىل
الدول تقديم البدائل لالحتجاز لجميع األقليات الجنسية املحددة
لهويتها ذاتياً ،مع وضع التدابري غري االحتجازية وإجراءات إصدار
األحكام البديلة .3فض ًال عن هذا ،فإنه يلزم تدريب موظفي
وإدارة مرافق االحتجاز عىل حامية احتياجات املهاجرين الـ
(إل جي يب يت آي) ورفع وعيهم بها .كام يجب ضامن الحصول
عىل الرعاية الصحية املناسبة والرعاية االجتامعية والتواصل مع
العامل الخارجي ،مبا يف ذلك االستشارات القانونية والعناية الطبية
وأنظمة الدعم الخارجي للـ (إل جي يب يت آي) .ويجب كذلك
اعتبار سالمة املحتجزين الـ (إل جي يب يت آي) وإنهاء صور التمييز
واإلساءات ،من ِقبل املعتقلني األخرين ومسؤويل السجون ،عىل
أنها أولوية قصوى.

يف حني أن املعتقلني الـ (إل جي يب يت آي) ،خاصة مغريي الجندر
منهم ،ظاهرين يف أنظمة احتجاز املهاجرين بالصورة التي تجعلهم
يتعرضون للمخاطر البدنية الج ّمة ،يبقى هؤالء األشخاص غري
منظورين عندما يظهر املزيد من القلق بخصوص حاميتهم،
وذلك يف السياسات واملعايري اإلرشادية الهادفة إىل حامية جميع
املحتجزين من األرضار والتعامل مع املهاجرين عىل قدم املساواة
مبا يضمن الكرامة اإلنسانية وفقاً للقوانني الدولية.

وتشمل العنارص األساسية للحامية يف قانون حقوق اإلنسان
املتعلقة باملحتجزين حظر التعذيب واالعتقال التعسفي والحد
من مدة االحتجاز والبنود املناهضة للتمييز والحق يف الحرية .وقد
أكدت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة والجمعية العامة
لألمم املتحدة أنه يلزم تطبيق هذه املبادئ لقانون حقوق اإلنسان
دون متييز لجميع األشخاص ،مبن فيهم املهاجرين .وتحظر املعايري
القانونية األخرى الخاصة بالالجئني التي أصدرتها املفوضية العليا
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني معاقبة املهاجرين عىل دخولهم أي تعمل شانا تاباك  shanatabak@gmail.comمامرسة مقيمة
بلد أو وجودهم فيها بشكل غري قانوين ،وتؤكد أن احتجاز طالبي يف العيادة القانونية لحقوق اإلنسان الدويل التابعة للجامعة
األمريكية وراتشيلل ليفيتان  rslevitan@gmail.comمستشارة
اللجوء ال يجب أن يكون سوى اإلجراء األخري.
رئيسية (الالجئني والهجرة) لدى www.hias.org HIAS
ويف أكتوبر/ترشين األول  ،2012أصدرت املفوضية العليا لألمم
 .1املحدد بالوالدة عىل أنه ذكر لكنه لهوية جندر األنثى.
املتحدة لشؤون الالجئني معايري إرشادية جديدة تحكم احتجاز  .2التوجيهات اإلرشادية لالحتجاز :اإلرشادات التوجيهية حول التدابري والتوجيهات
الالجئني .وألنها تهدف ألن تقدم التوجيه للحكومات واملامرسني واجبة التطبيق املتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء وبدائل االحتجاز،
القانونيني وصانعي القرار وغريهم  ،توفر هذه املعايري القيادة (Detention Guidelines: Guidelines on the Applicable Criteria
and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and
الق ّيمة حول املخاوف الخاصة لطالبي اللجوء الت (إل جي يب يت ) Alternatives to Detentionديسمرب/كانون األول 2102
www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html
آي) يف أماكن االحتجاز .وينص املعيار  7-9عىل ما ييل:
قد يكون من الرضوري اتخاذ التدابري الالزمة لضامن أن أي وضع
للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر

 .3نرشة الهجرة القرسية ،العدد ( 44سبتمرب/أيلول القادم  )2013سيستعرض يف
موضوعه الرئييس قضية االحتجاز ،مبا يف ذلك البدائل املطروحة له
www.fmreview.org/ar/detention
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مرفق احتجاز منوذجي للهجرة من أجل الـ (إل جي يب يت آي)؟
كريستينا فيآلو

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

منظمة سيفيك

يف عام ُ ،2011رفعت أول دعوى رسمية من قبل عدد من املدعني الحاسوب ُتقدم إىل املثليني ومغريي الجندر يف وحدة االحتجاز
لدى مكتب الحقوق والحريات املدنية يف وزارة األمن الوطني يف الوقايئ ملنع االختالط مع بقية النزالء يف السجن.
الواليات املتحدة األمريكية نياب ًة عن  17شخصاً من طالبي اللجوء
من الـ (إل جي يب يت آي) وغريهم من املهاجرين الذين خضعوا ويف كثري من الحاالت ،تحقق إدارة الهجرة والجامرك هدفها املتمثل
إىل ظروف تعسفية أثناء االحتجاز املدين للهجرة يف أمريكا .وكان يف جعل وحدة االحتجاز الوقائية يف سجن مدينة سانتا آنا منوذجاً
من بني التظلامت الشكوى من انتشار ظاهرة حرمانهم من الرعاية يحتذى به يف البالد .فعىل سبيل املثالُ ،يسمح بالزيارة سبعة أيام
الطبية إزاء األمراض املزمنة وتعرضهم لالعتداء الجنيس والبدين عىل يف األسبوع حتى بالنسبة لألفراد املوضوعني ضمن «الفصل اإلداري»
يد الحراس واألشخاص اآلخرين يف مرفق االحتجاز وتطبيق املرفق (أي ما يعرف بالحجز االنفرادي) الذي يوقع عىل النزيل ألهداف
املبالغ به لعقوبة الحجز االنفرادي.
انضباطية ،وهذه الوحدة من ضمن قليل من مرافق االحتجاز يف
الواليات املتحدة األمريكية التي ال تج ّرد النزيل املهاجر من مزايا
ورداً عىل تلك التظلامت ،أنشأ مكتب الحقوق والحريات املدنية
وسلطة إنفاذ قوانني الهجرة والجامرك أول وحدة رعاية مخصصة
لحامية األفراد املثليني ومغريي الجندر يف مرفق احتجاز الهجرة يف
سجن مدينة سانتا آنا يف والية كاليفورنيا 1بطاقة استيعابية تصل إىل
 64من املثليني ومغريي الجندر .ومع أ َّنه نادراً ما تصل نسبة إشغال
األرسة طاقتها االستيعابية ،تدفع إدارة الهجرة والجامرك أجور إشغال
األرسة الـ 64يومياً وذلك لضامن عزل ذلك السجن لألفراد املعنيني
عن بقية النزالء.
ُ
عملت مع متطوعني زائرين من
ويف نوفمرب /ترشين الثاين ،2012
مؤسسة مبادرات املجتمع لزيارة املهاجرين املحتجزين عىل مقابلة
األفـراد املحتجزين يف وحدة االحتجاز الوقائية ،ويف حني كشف
الرجال والنساء يف سجن مدينة سانتا آنا عن عدد من املشكالت،
انتاب طالبي اللجوء الخاضعني للمقابالت عىل وجه العموم شعو ٌر
تحسناً ملموساً َّ
وأن نوعية حياتهم
َّأن تخصيص تلك الوحدة لهم كان ُّ
أصبحت أفضل مام كانت عليه يف مرافق إدارة الهجرة والجامرك.
وتنقسم وحدة االحتجاز الوقايئ نفسها إىل زنازين كل واحدة منها
تتسع لشخصني يضاف إليها غرفة داخلية للمعيشة وإضاءة طبيعية
ومساحة خارجية للرتفيه .ومبقدور املثليني ومغريي الجندر من
طالبي اللجوء استخدام غرفة املعيشة من الساعة السابعة صباحاً
إىل الساعة الثانية عرش ظهراً ومن الساعة الثانية عرصاً إىل الساعة
ثم من الساعة السابعة مسا ًء إىل
الخامسة والنصف مسا ًء ومن ّ
الساعة الحادية عرشة لي ًال .أما يف بقية األوقات فيبقون يف زنازينهم
املقفلة .ويقدم السجن عدداً من الربامج منها اللغة اإلنجليزية
كلغة ثانية ودروساً يف الحاسوب .وجميع الربامج باستثناء دروس

أنهوا العزلة
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الزيارة عند إحالته إىل الحجز االنفرادي .ومع كل ذلك ،نرى أنه
يوجد أربع مجاالت للتحسني يف هذه الوحدة:
تدريب الـ (إل جي يب يت آي) :يشرتط العقد بني إدارة الهجرة
والجامرك مع سجن مدينة سانتا آنا توفري تدريب «متخصص يف
مجال الـ (إل جي يب يت)» مدة مثان ساعات للكوادر العاملني يف
املرفق بحيث يغطي التدريب املحاور التالية :التعريف بقضايا
الـ (إل جي يب يت) (هويات الجندر وامليول الجنسية) والعالقات
بني األشخاص ومهارات االتصال (نربة الصوت واستخدام الكلامت
املحددة بالجندر وتجنب التعليقات املعربة عن كراهية املثلية أو
التعليقات االزدرائية) واالستضعاف والتعرض لإلساءة الجنسية أو
االعتداء الجنيس ومناهج التدخل والحساسية يف مناهج البحث
واستخدام الضامئر املفضلة .لكن رغم ذلك ،من غري الواضح ما إذا
كان هذا التدريب قد ُأجري أم ال وليس من املعروف بعد ما إذا
كان الحراس ميتثلون لسياسات التدريب أم ال .فعىل سبيل املثال،
ذكر طالبو اللجوء من مغريي الجندر ممن يعدون أنفسهم إناثاً َّأن
الحراس طلبوا منهم «استخدام صوتهم الذكوري» و»الترصف عىل
وأن كثرياً
أنهم ذكور» وكان ذلك الطلب عىل أساس يومي تقريباً َّ
من الحراس يستخدمون الضامئر املذكرة لإلشارة إىل النساء املغريات
للجندر .ولذلك ،يجب عىل إدارة الهجرة والجامرك أن تضمن تلقي
جميع املسؤولني العاملني يف وحدة االحتجاز الوقائية لتدريب
الساعات الثامن حول القضايا الخاصة بالـ (إل جي يب يت).
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إىل ذلك ،قد يساعد تقديم برنامج للزيارات املجتمعية يف تخفيض
املصاعب العاطفية التي يعاين منها املثليون ومغريو الجندر من
طالبي اللجوء الذين يعيشون يف عزلة وغريهم من املهاجرين
املحتجزين ممن نادراً ما يزورهم أحد إما ألنهم ال يعرفون أحداً
يف الواليات املتحدة األمريكية أو لبعد مكان إقامة أفراد أرستهم
أو أصدقائهم.

النقل :مبا َّأن سجن سانتا آنا يبقى املرفق الوحيد لالحتجاز املتعلق
بالهجرة يف البالد والذي يحتوي عىل وحدة احتجاز خاصة باملثليات
واملثليني ومغريي  ،فغالباً ما ُينقل املهاجرون األخرون من املثليني
ومغريي الجندر من الواليات األخرى إىل ذلك املرفق .ولعمليات
النقل هذه تبعات سلبية كبرية عىل حق األف ـراد يف خضوعهم
ملعامالت عادلة للهجرة ناهيك عن تأثر عالقاتهم األرسية ورعايتهم
االجتامعية .فعىل سبيل املثال ،قد يتسبب النقل العابر للواليات
بانفصام العالقة بني املوكل واملحامي (الوكيل) وقد يفصل املهاجرين
عن األدلة واإلثباتات التي يحتاجون تقدميها للمحكمة إلثبات حسن
سلوكهم األخالقي والفوز باللجوء .وإضافة إىل ذلك ،قد يجعل النقل
زيارة العائالت ألبنائها يف مرافق االحتجاز الجديدة أمراً مكلفاً
مادياً ما قد يدفعهم إىل اإلحجام عن مثل تلك الزيارات إال ما ندر.
ومن هنا ،ينبغي للمستشارين املستقلني التابعني إىل املنظامت
غري الحكومية أن يحققوا يف نجاح أو فشل وحدة االحتجاز الوقايئ
والنظر يف إمكانية نقل تلك التجربة إىل مرافق احتجاز الهجرة
األخرى لضامن قرب املهاجرين املثليني ومغريي الجندر من عائالتهم
الرعاية الصحية :ينبغي إلدارة الهجرة والجامرك أن تحسن من ومنظومات دعمهم.
مستوى الرعاية الصحية البدنية والعقلية خاصة لضامن النقل
السلس للمراسالت والسجالت الطبية عند نقل الشخص من أحد مت ّثل الواليات املتحدة األمريكية آلالف من املثليات واملثليني
مرافق االحتجاز إىل سجن مدينة سانتا آنا أو عند إيداعه يف البداية ومزودجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس حول
يف الحجز لدى إدارة الهجرة والجامرك .ووفقاً لسجن مدينة سانتا آنا ،العامل عىل أنها املالذ الذي ميكنهم فيه العيش بحرية وانفتاح دون
فلن تقبل أي شخص من تلك الدائرة ما مل يتوافر من الدواء ما يكفي خوف من االضطهاد .ومع ذلك ،هناك عدد كثري من طالبي اللجوء
لتغطية خمسة أيام له .ومع ذلك ،قال طالبو اللجوء الذين خضعوا من الـ (إل جي يب يت آي) الذين يواجهون شهوراً بل سنوات من
للمقابلة إ َّنهم عند نقلهم من مرفق آخر ،مل تصل سجالتهم الطبية املعاناة املط َّولة والعزلة يف مرافق االحتجاز قبل منحهم حق اللجوء.
قبل  35إىل  45يوماً ما ّأخر عالجهم مدة تصل إىل ما بني شهر وأربعة ومن املمكن أن تكون وحدة االحتجاز يف سجن مدينة سانتا آنا
أشهر .وباإلضافة إىل ذلك ،ذكرت واحدة من طالبات اللجوء املغريات الوقائية منوذجاً ُيحتذى به للبالد يف حالة طبقت ما يفوق التوصيات.
للجندر اللوايت تعرضن إىل وحشية الرشطة يف بالدهن األصلية أنها مل ومع ذلك ،مبقدور الواليات املتحدة األمريكية أن متثل أمنوذجاً للعامل
تتمكن من لقاء مز ّود لخدمات الرعاية الطبية العقلية منذ احتجازها أجمع إذا ما أنهت احتجاز طالبي اللجوء عموماً و الـ (إل جي يب يت
يف الواليات املتحدة األمريكية قبل ستة أشهر من وقت املقابلة.
آي) عىل وجه الخصوص.
الزيارة :مع َّأن الزيارة متاحة سبعة أيام يف األسبوع َّ
فإن الزيارات كريستينا فيآلو  CFialho@endisolation.orgمؤسسة مشاركة/
يف سجن مدينة سانتا آنا تضع حواجز بالستيكية بني النزيل والزائر مديرة تنفيذية ملبادرات املجتمع لزيارة املهاجرين املحتجزين
ويكون الحديث بينهام من خالل الهاتف .أما الزيارات األرسية  www.endisolation.orgومحامية َّ
مرخصة يف والية كاليفورنيا.
واملجتمعية فال ميسح بها إال يف غرفة عىل شكل قاعة صفية حيث
 .1تبعد  100ميل شامل الحدود األمريكية مع املكسيك.
ُيسمح للزائرين والنزالء بالتواصل الجسدي فيام بينهم .وباإلضافة
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الهوية واالندماج يف إرسائيل وكينيا
يفتاخ ميلو

يعتمد التعبري عن امليل الجنيس والهوية الجندرية املخالفني للتوحهات العامة عىل الفرص االجتامعية والقانونية
والثقافية والسياسية التي تعطي املساحة الستكشاف وظهور الهويات الجديدة .وعليها أيضاً تستند حامية
األشخاص.
لقد فر الالجئون وطالبو اللجوء من األقليات الجنسية ،ممن متت
مقابلتهم يف إرسائيل وكينيا ،دوالً أخرى مثل أرمينيا وجمهورية الكونغو
الدميقراطية وإثيوبيا واملغرب والصومال ورسيالنكا والسودان ،حيث
يكاد الحديث عن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي
الجندر ومزدوجي الجنس (إل جي يب يت آي) أمراً منعدماً.
«ال ُيذكر أي يشء من هذا القبيل يف املغرب كالهوية الجنسية .إنس
األمر .الهوية الجنسية «اخرتاع» غريب .وهي أنك إما رجل أو امرأة.
وإذا كنت بينهام ،فأنت مومس ذكري»( .أحد طالبي اللجوء املثليني
املغربيني)
عند وصولهم إىل بلدهم الجديد ،تع ّرض أغلبهم إىل الحديث ألول

والحدود .عالوة عىل ذلك ،تعني التصنيفات الثابتة والضيقة للـ (إل
جي يب يت آي) املستخدمة من ِقبل هيئة السكان والهجرة والحدود
أن طالبي اللجوء واملسؤولني يجدون أنفسهم ضائعني بكل معنى
الكلمة بشأن الكلامت التي يجب استخدامها ملناقشة طلبات اللجوء
املتعلقة بامليل الجنيس والهوية الجندرية .واعتباراً من نوفمرب/ترشين
توص هيئة السكان والهجرة والحدود أي حالة ملنح
الثاين  ،2012مل ِ
وضع اللجوء عىل أساس االضطهاد القائم عىل امليل الجنيس والهوية
الجندرية .وتؤدي العزلة وفقدان الشبكات االجتامعية وضغط عملية
اللجوء ،باإلضافة إىل آثار األحداث الصدمية يف دولهم األصلية إىل
ارتفاع معدالت اضطراب توتر ما بعد الصدمة ( )%71بني املشاركني
الذين ُأجريت معهم املقابلة الشخصية.1

مرة عن حقوق الـ (إل جي يب يت آي) من خالل اللقاءات مع السكان كينيا

املحليني واألقليات الجنسية املحلية ومنارصي الـ (إل جي يب يت آي)
ووكالء مساعدة الالجئني ومقدمي الخدمات الطبية والنفسية ومن
خالل التغطية اإلعالمية .وبعد فرتة أول ّية من التواصل مع الالجئني
اآلخرين وطالبي اللجوء واملهاجرين من دولهم األصلية ،متيل األغلبية
إىل االنفصال عن هذه املجتمعات وتحاول بدالً من ذلك االندماج
مع السكان املحليني ،مع تبنيهم تدريجياً للتمثيالت الذاتية لل (إل
جي يب يت آي) .وتعد هذه العملية مط َّولة وتتسم باالستضعاف الكبري
نظراً النعدام الثقة يف الوصول إىل شبكات الـ (إل جي يب يت آي) أو
منارصيهم ممن يقدمون املساعدات لالجئني.

إرسائيل

تعد إرسائيل متساهلة مع امليل الجنيس والهويات الجندرية غري
املوافقة للقيم السائدة .ويف هذه البيئة ،يكون طالبو اللجوء من
ُّ
التشكل واالنفتاح حول
األقليات الجنسية أكرث قدرة عىل إعادة
هوياتهم الجنسية و /أو هوياتهم الجندرية .لكن هذه الفرص تعتمد
عىل املهارات اللغوية لألشخاص واملواجهات مع الوكالء االجتامعيني
املوثوق بهم (خاصة املوظفون الــودودون مع املثليني) .وال يزال
الوصول إىل الحامية محدوداً ،وكثري من طالبي اللجوء من األقليات
الجنسية يف إرسائيل ال يتوجهون إىل وكالء حامية الالجئني أو منارصي
الـ (إل جي يب يت آي) إال بعد أشهر إن مل يكن بعد سنوات بعد
وصولهم إىل إرسائيل ،وبذلك يفوتهم املوعد النهايئ الذي تكون
مدته عاماً واحداً لتقديم طلبات اللجوء إىل هيئة السكان والهجرة

حصل ناشطو الـ (إل جي يب يت آي) األوغنديون ممن متت مقابلتهم
يف نريويب عىل وضع اللجوء بعد الفرار من خطر تعرضهم لالعتقال
عبوا
والسجن من ِقبل السلطات األوغندية .وبوصفهم ناشطون ،فقد َّ
بوضوح عن الهويات املثلية وكانوا أعضاء يف شبكات حقوق الـ (إل
جي يب يت آي) التي زودتهم باملعلومات حول الحصول عىل اللجوء
يف كينيا .ويف املقابل ،مل يتواصل املشاركون من األقليات الجنسية
األوغندية غري الناشطني ،ممن متت مقابلتهم يف نريويب وكيزميو (الذين
ف ّروا من أوغندا باألساس بعد اكتشاف هويتهم من ِقبل األرسة أو
األصدقاء أو الجريان) ،بشبكات الـ (إل جي يب يت آي) ومل تكن لديهم
املعرفة بنظام اللجوء وال بالعالقة الوثيقة بني السبب وراء فرارهم
وطلب اللجوء .وكان ثالثتهم يف أوائل العرشينيات ،وكان مصدر
إعالتهم هو املشاركة يف أعامل الجنس.
وقد ف ّر األشخاص الذين متت مقابلتهم من جمهورية الكونغو
الدميقراطية وإثيوبيا والصومال ونريويب باألساس من دولهم نظراً
ألعامل العنف أو ملشاركاتهم السياسية .وسعت الغالبية أوالً إىل
الحصول عىل املساعدة من مواطني بالدهم لغاية الوصول إىل
عملية اللجوء وتأمني العمل والسكن؛ وبعد بعض الوقت ،قللوا هذه
االتصاالت وبدأوا يف البحث عن األماكن التي قد يفصحون فيها عن
ميولهم الجنسية و /أو هوياتهم الجندرية .لكن نظراً للجو العام
الذي يسود فيه رهاب املثلية الجنسية يف نريويب وتعرضهم ملخاطر
االبتزاز والعنف عند الكشف عن هوياتهم الجنسية ،يجد العديد من
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املجموعة املستضعفة بصورة خاصة .وتتطلب البيئة يف كال البلدين
املزيد من تطوير الدعم الخاص وإسرتاتيجيات التحديد وتدابري
الحامية االستباقية.
ويتعني عىل الـ (إل جي يب يت آي) ووكاالت مساعدة الالجئني ما ييل:
■ ■ تدريب منارصي الـ (إل جي يب يت آي) املحليني عىل أسس رشعية
االضطهاد املامرس عىل أساس امليل الجنيس والهوية الجندرية يف
طلب الحامية الدولية وتضمينهم يف شبكة اإلحالة األوسع.
■ ■ نرش املعلومات املتعلقة باالضطهاد املامرس عىل أساس امليل
الجنيس والهوية الجندرية والحامية الدولية عىل املواقع
اإللكرتونية ذات الصلة.
■ ■ توسيع نطاق أنظمة الدعم والتحديد واإلحالة بصورة خاصة
لتصل إىل املراكز الحرضية ما وراء نريويب وتل أبيب.
■ ■ تسهيل مجموعات الدعم االجتامعي لالجئني من األقليات
الجنسية  ،مبا يف ذلك الدمج يف األنشطة االجتامعية والتدريب
املهني الذي تقيمه فعاليات املجتمع املدين من الـ (إل جي يب يت
آي).
الالجئني من األقليات الجنسية املالذ مع الالجئني الكينني واألجانب ■ ■تحسني الحصول عىل املساعدات النفسية االجتامعية من خالل
توسيع نطاق تدريب املهنيني حول امليل الجنيس والهوية
وغريهم من الالجئني ،لضامن السكن والطعام لقاء الجنس .واتسم
الجندرية.
البعض من هذه العالقات باالنقياد نظراً لالبتزاز ،حيث أ ُبلغ عن ما ال
يقل عن حالتني من الحاالت التي ترقى إىل االستعباد الجنيس.
■ ■توفري املأوى اآلمن لالجئني من األقليات الجنسية يف كينيا لتقليل
الحاجة لتكوين العالقات االنقيادية مع املضيفني املعتدين.
ونظراً للخوف من أن يكتشف الجريان أصحاب البيوت التي يقيمون
فيها يف نريويب ،يضطر الالجئون من األقليات الجنسية إىل االنتقال
املتكرر من مسكن إىل أخر .وقد تفرس العزلة والضغط املستمر نتيجة يفتاخ ميلو  yiftach.hias@gmail.comاستشاري بحثي لدى HIAS
لغياب الحامية وصعوبة االندماج املحيل ارتفاع معدالت اضطراب www.hias.org
توتر ما بعد الصدمة بني املشاركني يف كينيا تصل إىل  ،%69وال تختلف
نتائج البحث متاحة كاملة عىل شبكة اإلنرتنت :جمعية مساعدة
عن املعدالت يف إرسائيل.
املهاجرين العربانيني االختفاء يف املدينة :ثغرات الحامية املواجهة
االستنتاجات
لالجئني من األقليات الجنسية يف املدن الحرضية باإلكوادور وغانا
ً
يف نريويب ،وإدراكا بوجود رهاب املثلية العام والتهديدات املامرسة وإرسائيل وكينيا
بحق الـ (إل جي يب يت آي) ،ين ّفذ صندوق الالجئني يف كينيا التابع (Invisible in the City: Protection Gaps Facing Sexual Minority
لجمعية مساعدة املهاجرين العربانيني واتحاد الجئي كينيا برامج )Refugees in Urban Ecuador, Ghana, Israel and Kenya
محددة للتعامل مع االحتياجات القانونية والنفسية االجتامعية http://tinyurl.com/HIAS-invisible-in-city
والحامئية لالجئني من األقليات الجنسية .ويف إرسائيل ،حيث هناك
 .1مجتمع الدراسة أصغر من أن ميثل الفئة املستهدفة ،لكنه قد يشري إىل االتجاه املحتمل
تصور عام للتسامح تجاه األقليات الجنسية ،ال يتبع مقدمو الحامية الذي يلزم إجراء املزيد من البحث عنه.
أكرث من الحد األدىن من التدابري االستباقية بغرض تعزيز حامية هذه
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الحامية يف املدينة :بعض املامرسات الجيدة يف نريويب
دانكان برين ويفتاخ ميلو

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.
يكشف هويته أحد املوظفني .وقد فقد عمله ُ
وطرد من مسكنه
وتخلت عنه الكنيسة بعد علم الكاهن بأنه مثيل .كام أخربنا أن
ثالثة من أصدقائه األخرين تعرضوا لنفس املوقف املستضعف،
لكنهم مع ذلك كانوا يخشون كثرياً السعي للحصول عىل املساعدة
وأن السبب الوحيد ملجيئه يف ذلك اليوم هو موافقة املنظمة غري
الحكومية التي التقى بها عىل رؤيته يوم الجمعة حيث ال يوجد
يف العادة زائرون.

هناك أكرث من  50,000الجئ مسجل يعيشون يف نريويب .1وتواجه
وكاالت املساعدة العديد من املصاعب يف محاولتها للوصول إىل
أكرث األفراد استضعافاً ضمن هذه الفئة الكبرية من السكان ،وقد
جمة
يعاين الالجئون من ذوي الحاجات الخاصة من مصاعب َّ
للوصول إىل املساعدات التي يحتاجونها .وميثل الـ (إل جي يب يت
آي) مجموعة من ذوي االحتياجات الخاصة .ويف حني أن هناك
العديد من املنظامت يف نريويب التي تؤدي عم ًال يعود بالفائدة
عىل الالجئني ،تظهر الحاجة لبذل املزيد من الجهود لدمج الالجئني
الدعم وتحديد الهوية
الـ (إل جي يب يت آي) يف برامج املساعدات والحامية.
عىل الرغم من هذه التحديات ،هناك بعض املامرسات الجيدة يف
يج ِّرم قانون العقوبات الكيني العالقات املثلية بني الرجال نريويب التي ميكن اتباعها يف مناطق أخرى .ويرتبط أحد األمثلة
مبوجب املادتني ( )162و( )165منه ،وعىل الرغم من قلة قرارات بدعم الـ (إل جي يب يت آي) ذوي نقاط االستضعاف الخاصة
اإلدانة عىل أرض الواقع ،تشري تقارير املنظامت غري الحكومية وتحديدهم .ففي عام  ،2009وضعت إحــدى املنظامت غري
إىل َّأن الـ (إل جي يب يت آي) يتعرضون للمضايقة واالبتزاز عىل الحكومية يف نريويب برنامجاً ملساعدة الالجئني من الـ (إل جي يب
يد الرشطة .2كام يواجه الالجئون الـ (إل جي يب يت آي) مخاطر يت آي) عملت فيه كوادر املنظمة عىل إحالة عدد من الـ (إل جي
ذات طبيعة خاصة ضمن مجتمعات الالجئني وأيضاً من السكان يب يت آي) املحتاجني للمساعدة من خالل التواصل مع منظامت
املحليني .ويوثق تقرير منظمة حقوق اإلنسان أوالً الطريق إىل الـ (إل جي يب يت آي) املحلية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية
السالمة 3ارتفاع مستويات العنف داخل مجتمعات الالجئني املوثوق بهم واملؤسسات الدينية التقدمية ،فض ًال عن املنظامت
تجاه الـ (إل جي يب يت آي) ،مبا يف ذلك الرضب والخطف كام األخرى العاملة مع الالجئني لتعريفهم باملساعدة التي يوفرها هذا
سجل محاولة إحراق صبي صومايل مثيل .ويالحظ تقرير جمعية الربنامج .ومؤخراً ،أقامت املنظمة غري الحكومية مكاتب فرعية لها
َّ
مساعدة املهاجرين العربانيني املحجوبون يف املدينة االعتداءات يف املناطق التي يعيش فيها أعداد كبرية من الالجئني ،ما مكنهم
التي يرتكبها املواطنون الكينيون بحق الالجئني من الـ (إل جي يب من تعزيز إمكانية الوصول إىل الخدمات من خالل توفري الوقت
يت آي) املشاركني يف أعامل الجنس.4
وتكاليف النقل.
وغالباً ما يعاين الالجئون الـ (إل جي يب يت آي) يف سعيهم للحصول
عىل املساعدة من املنظامت غري الحكومية أو مكاتب املفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أو مقدمي خدمات الرعاية
الصحية نظراً للخوف من أن يكتشف الالجئون اآلخرون أنهم
من الـ (إل جي يب يت آي) ما يؤدي إىل تعريضهم للمضايقات
و /أو العنف .أما غريهم فيخشون من التمييز ضدهم واإلخالل
بحقوقهم من ِقبل مقدمي الخدمات .فعىل سبيل املثال ،أخرب أحد
الالجئني منظمة «حقوق اإلنسان أوالً» أنه كان يخىش التواصل
مع املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أو أي منظمة
غري حكومية للحصول عىل املساعدة نظراً لخشيته من تع ُّرف
الالجئني عليه كشخص من جمع الـ (إل جي يب يت آي) أو أن

يف هذه املكاتب الفرعية ،يقدم استشاريو الالجئني املدربون
الدعم يف مجتمعات الالجئني املحلية ،وأدى ذلك إىل زيادة كبرية
يف عدد الالجئني من الـ (إل جي يب يت آي) ممن يسعون إىل
الحصول عىل املساعدة ،فخالل األشهر الستة األوىل من افتتاح
املكاتب الفرعية الجديدة وصل عدد األشخاص الذين تواصلوا
مع املنظمة للحصول عىل املساعدة  120شخصاً .ومن املهم أيضاً
سياسة «الباب املفتوح» للمنظمة ،حيث ال يحتاج الالجئون إىل
طلب تحديد املواعيد ،بل ميكنهم الذهاب مبارشة إىل املكتب يف
أي وقت ،وهذا يعني أنه ال يتعني عىل الالجئني من الـ (إل جي
يب يت آي) االنتظار مع الالجئني األخرين ملدد طويلة من أجل
الحصول عىل الخدمات ،وهذا ما ذكر الالجئون الـ (إل جي يب يت
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آي) عىل أنه عقبة كربى أمامهم نظراً لخوفهم من اكتشاف باقي
الالجئني مليولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية.
وقبل نهج الدعم الجديد ،مل يكن كثري من املثليات يقدمن
للحصول عىل املساعدة ،لكن األـمر اختلف بعد أن تأسست
املكاتب الفرعية وأصبحت عاملة ،فقد تواصلت أكرث من 40
الجئة مثلية مع املنظمة غري الحكومية .ومع تع ُّرض بعض النساء
للعوائق اإلضافية كالحصول عىل املال الالزم للتنقل أو اإلذن من
الزوج أو من فرد أخر من أفراد األرسة ملغادرة املنزل ،فقد جعل
قرب املكاتب الفرعية الحصول عىل الحامية أكرث سهولة .كام
أظهر نجاح هذا الدعم أهمية تقديم الدعم االستباقي وتحديد
الخدمات يف املناطق التي ميكن أن يصل إليها الالجئون واملرونة
يف تحديد املواعيد.
ونظراً َّ
ألن عــدداً من الالجئني الـ (إل جي يب يت آي) يف كينيا
يشاركون يف عاملة الجنس ،فال بد من التوجه إىل املناطق التي
يكرث فيها هؤالء العاملني يف الجنس لتقديم الدعم ولتحديد
هوياتهم وإحالتهم إىل املراجع املختصة وحالياً ،تقوم منظامت الـ
(إل جي يب يت آي) بحمالت توعية صحية بني العاملني والعامالت
بالجنس من الـ (إل جي يب يت آي) ،والتي ميكن توسيع نطاقها
لتشتمل عىل نرش الوعي بخصوص قضايا حامية الالجئني وطالبي
اللجوء من الـ (إل جي يب يت آي) من املنخرطني يف أعامل الجنس.

املالذ اآلمن
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يف حال كشفهم عن ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية.
وتساهم هذه العزلة يف تشكيل بعض الالجئني الـ (إل جي يب
يت آي) لعالقات اإلعالة التي قد غالباً ما تتسم بالتعرض لإلساءة
الجنسية حيث يصبح فيها الفرد الواحد مصدراً للدعم لقاء تقديم
الخدمات املهينة أو الجنسية ،وقد يساهم ذلك يف ارتفاع معدالت
اضطراب توتر ما بعد الصدمة املنترش بني هذه الفئة من الالجئني.
ويف نريويب ،تعقد إحدى املنظامت غري الحكومية جلسات إرشادية
عالجية جامعية منتظمة يديرها الالجئون بتوجيه من مستشار
عالجي قدير .وتخفف هذه املجموعة من مشاعر العزلة ومتثل
دور مجموعة الدعم حيث ُتطرح املشكالت و ُتناقش الحلول .كام
ُتقدم االستشارات الفردية أيضاً من ِقبل املنظمة غري الحكومية
بالرتكيز عىل القبول الــذايت واملساعدة يف التمييز بني العداء
املجتمعي وبني املفاهيم الشخصية بخصوص امليل الجنيس والهوية
الجندرية .ومي ّكن ذلك الالجئني الـ (إل جي يب يت آي) من اتخاذ
القرارات املطلعة حول الدرجة التي ميكنهم بها التصدي للضغوط
االجتامعية التي تدفعهم إىل موافقة املعايري االجتامعي .كام
مي ِّكنهم أيضاً من بناء قدراتهم عىل مقاومة الظروف وإحساسهم
بقيمتهم الذاتية ويزيد من شعورهم بالتحكم يف حياتهم .كام
توفر الفعاليات االجتامعية التي ينظمها مجتمع الـ (إل جي يب يت
آي) الفرصة لبناء شبكة اجتامعية محلية.

التدريب

مثال أخر للمامرسة الجيدة من كينيا هو توفري املالذ اآلمن
لعدد محدود من الالجئني من الـ (إل جي يب يت آي) املعرضني
للمخاطر .ويف حني يجب اتخاذ الخطوات الالزمة لجعل البيوت
اآلمنة الحالية (مثل بيوت ضحايا العنف القائم عىل الجندر) آمنة
للجميع ،وضعت إحدى املنظامت غري الحكومية برنامجاً لإلسكان
يف مواقع منترشة لالجئني الـ (إل جي يب يت آي) الذي يواجهون
مخاطر كبرية أثناء انتظارهم إلعادة توطينهم .فبدالً من تسكني
األفراد يف منزل آمن منفرد ،يساعد هذا الربنامج الالجئني يف تحديد
مكان اإلقامة اآلمن ويغطي تكاليف التأجري ملدة مؤقتة .ويختار
العديد من هؤالء الالجئني اإلقامة يف املناطق بعيداً عن األماكن
التي يعيش بها غريهم من الالجئني ،ألن ذلك مي ِّكنهم من إخفاء
أمرهم لدرجة أكرب .ويساعد هذا النهج أيضاً يف تبديد املخاوف من
أن يصبح املنزل اآلمن املنفرد لالجئني الـ (إل جي يب يت آي) هدفاً
للمضايقات أو العنف.

خالل السنوات الثالث املاضية ،أقامت املنظمة غري الحكومية
نفسها تدريباً ملوظفي املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ورشكائها الدوليني يف نريويب حول الطرق املختلفة التي
ميكن بها لالجئني الـ (إل جي يب يت آي) متثيل ميولهم الجنسية
وهوياتهم الجندرية ،عالوة عىل التعامل مع رهاب املثلية الجنسية
الداخيل واملؤسيس ورهاب تغيري الجندر بني موظفي املفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة غري الحكومية .وقد
ساهم التدريب يف رفع مستوىالوعي باالحتياجات الخاصة لالجئني
من الـ (إل جي يب يت آي) وساعد يف تحدي ومواجهة اإلخالل
بحقوقهم من ِقبل املوظفني عىل املستوى الفردي واملؤسيس.
ويلزم الدعم املستمر من أجل هذا التدريب ،حيث تتطلب
العمليات املواجهة للتمييز واإلخالل بالحقوق إبداء االلتزامات
طويلة األجل .وتخطط جمعية مساعدة املهاجرين العربانيني
إلصدار دليل لتفصيل أفضل مامرسات العمل مع الالجئني الـ (إل
جي يب يت آي) ،والذي سيمثل أساساً للتدريب اإلقليمي اإلضايف.

الدعم النفيس واالجتامعي

املامرسات الجيدة اإلضافية

يجد بعض الالجئني الـ (إل جي يب يت آي) أنفسهم بعيدين عن أي يصعب يف أغلب األحيان عىل الالجئني الـ (إل جي يب يت آي)
نظام للدعم االجتامعي نظراً لخشيتهم من املضايقات أو العنف إظهار هوياتهم الجنسية علناً خوفاً من تعرضهم ملخاطر العنف
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أو املضايقات .ومن هنا وجد بعض الالجئني الـ (إل جي يب يت
آي) أنه من النافع يف بعض األحيان أن يكون هناك موظفني
محددين – نقاط االتصال – للعمل مع املفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني أو املنظامت غري الحكومية .هذا يعني
أنه بإمكان الالجئني من الـ (إل جي يب يت آي) مطالبة مكتب
االستقبال بالتحدث إىل موظف محدد بدالً من رشح طبيعة
ظروفهم واملساعدة يف بناء الثقة.

ُ َ
الش ِط َّية للحكومة وتحديد املامرسني الطبيني والقانونيني الذين
ميكنهم مساعدة الضحايا وتسهيل الحصول عىل املأوى اآلمن.
ويعد تقديم الدعم إىل الرشطة يف مهامها الخاصة بحامية كافة
األشخاص ،مبن فيهم الالجئني من الـ (إل جي يب يت آي)  ،فض ًال
عن التعامل مع العنف بني الالجئني ،مبن فيهم الالجئني من الـ
(إل جي يب يت آي) ،هام اسرتاتيجيتان إضافيتان للمساعدة يف
تحسني الحامية.

تشكل حامية الرسية مدرص قلق كبري .ويف كينيا ،يستشهد
الالجئون من الـ (إل جي يب يت آي) بوجود املرتجمني الفوريني من
بلدهم األصيل يف مكتب املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني أو يف املنظمة غري الحكومية عىل أنه سبب يف عدم
سعيهم للحصول عىل املساعدة عرب هذه املنظمة ،بغض النظر
عام إذا كان املرتجم الفوري سيتواجد أو لن يتواجد يف الغرفة
أثناء زيارتهم .وتشمل أساليب محاولة التعامل مع ذلك عرض
املعلومات يف مناطق االستقبال بخصوص رسية جميع املعلومات
يف املقابالت الشخصية ويف ملفات الالجئني ،عالوة عىل تضمني
املعلومات حول حامية الرسية يف مواد الدعم .وباملثل ،قدمت
بعض املنظامت غري الحكومية الالفتات اإلرشادية حول مكاتبهم
مثل أعالم قوس قزح أو امللصقات املوضحة أنه لن يتم التمييز
ضد الالجئني عىل أي أساس ،مبا يف ذلك أساس امليل الجنيس
والهوية الجندرية .ويجب أن تسعى املفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني واملنظامت غري الحكومية إىل املساعدة
يف توفري الرسية ،حيث ميكن لالجئني تقديم املعلومات يف تكتم
السامح ألحد باالطالع عليها .وعىل جميع املوظفني ،مبن فيهم
املرتجمني الفوريني واملوظفني اإلضافيني ،مثل حــراس األمن
والسائقني ،تلقي التدريب حول عىل نبذ التمييز وأهمية الرسية.

ويلزم عىل دول إعادة التوطني االستمرار يف تعزيز إجراءات
اإلرساع يف التوطني يف الحاالت التي يواجه فيها األفراد مخاطر
جسيمة .كام يتعني عىل دول إعادة التوطني دعم توفري تدابري
الحامية مثل املأوى اآلمن أو النقل إىل أحد مرافق العبور يف
حاالت الطوارئ ملن يتعرضون للمخاطر الجسيمة أثناء انتظارهم
إعادة التوطني.

ويف كينيا ،ميكن تعقب التسجيل وتقرير وضع الالجئني بشكل
رسيع بنا ًء عىل طلب إحدى املنظامت الرشيكة .لكن ال يتم
إحالة كافة الالجئني من الـ (إل جي يب يت آي) املعرضني للمخاطر
من ِقبل الرشكاء .ونتيجة لذلك ،فإنه يتعني عىل املفوضية العليا
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تتخذ اإلجــراءات الالزمة
لتفعيل التعقب الرسيع ملقدمي الطلبات من الـ (إل جي يب
يت آي) املستضعفني الذين يأتون إىل املكتب مبارشة من أجل
التسجيل وتقرير وضع اللجوء.
ونظراً ملواجهة الالجئني من الـ (إل جي يب يت آي) للمخاطر الكربى
للعنف يف بعض الدول أو املناطق ،يتعني عىل املفوضية العليا
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظامت غري الحكومية اتخاذ
الخطوات الالزمة لتقديم الحامية ،مبا يف ذلك توثيق أحداث
العنف وزيــادة االهتامم حول الثغرات القامئة يف االستجابة

ويف عام  ،2012عملت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني يف نريويب مع الرشكاء الحرضيني لتقييم مساعدة الالجئني
من ذوي الحاجات الخاصة مبن فيهم الـ (إل جي يب يت آي)،
وذلك وفق سياسة العمر والجنس والتنوع الخاصة باملفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .5ونتيجة لذلك ،أنشأت
نقاط العمل لتحسني النواحي املختلفة مثل تعيني الهوية والدعم
واإلحاالت وإدارة الحاالت والحصول عىل املعلومات والخدمات.
وسيساعد هذا النهج النافع ،وذلك يف حال تنفيذه بصورة فاعلة
يف املناطق الحرضية و املخيامت ويف حل التحديث املستمر ،يف
تحسني تعميم حامية الجامعات املستضعفة يف برامج الحامية
واملساعدة الخاصة باملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني واملنظامت غري الحكومية.
دانكان برين  BreenD@humanrightsfirst.orgهو مشارك
رئييس يف برنامج حامية الالجئني التابع ملنظمة «حقوق
اإلنسان أو ًال»  ، www.humanrightsfirst.orgو يفتاخ ميلو
 yiftach.hias@gmail.comاستشاري بحثي لدىHIAS
www.hias.org

 .1أعلنت الحكومة الكينية يف ديسمرب/كانون األول  2012أن الالجئني الذين يعيشون
يف املناطق الحرضية س ُيعاد نقلهم يف مخيامت داداب وكاكوما ،وأن الوكاالت الخدمية
يف املناطق الحرضية عليها التوقف عن مساعدة الالجئني وطالبي اللجوء عىل الفور.
ملزيد من التحديثات وتقييم األثر ،يُرجى زيارة www.urpn.org
 .2مفوضية حقوق اإلنسان يف كينيا :الخارجون عىل القانون بيننا
(The Outlawed Amongst Us) http://tinyurl.com/KHRC-Outlawed
http://tinyurl.com/HRF-Road-to-safety 2012 .3
http://tinyurl.com/HIAS-invisible-in-city 2012 .4
www.unhcr.org/4e7757449.html .5
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هوية الجندر واالستجابة للكوارث يف نيبال
كايل نايت وكورتني ولتون-ميتشل

عىل الوكاالت أن تويل االنتباه إىل الحاجات الخاصة لضحايا الكوارث من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
ومغريي الجندر واملخنثني بهدف تعزيز الحامية وتقليل التبعات غري املرغوب بها لجهود اإلغاثة.
مع َّأن الحاجة ماسة ملزيد من األبحاث يف هذا املجال ،هناك حاجات الـ (إل جي يب يت آي) َّ
وأن جهود اإلغاثة التي قدمت
أدلة تشري إىل َّأن األشخاص الـ (إل جي يب يت آي) قد يتعرضون للبعض منهم قد ألحقت بهم أرضاراً غري مقصودة.
للتمييز ضدهم خالل الكوارث بعدة طرق .فقد يوضعون يف أدىن
سلم أولويات جهود اإلغاثة ،وقد ُتستَثنى عائالت األزواج املثليني /م َّثل العنف املنترش يف الدولة ضد املثليني واملثليات عنرصاً محورياً
املثليات من توزيع الغذاء وغري ذلك من املواد التموينية الرئيسية ،يف ظهور حركة الـ (إل جي يب يت آي) الحقوقية يف نيبال يف بواكري
وقد يكون من الصعب زيارة األزواج املصابني أو اسرتداد جثامني العقد األول من األلفية الثالثة حيث كانت النظرة العامة للـ (إل
األحباب الذين قضوا نحبهم يف الكارثة .وبهذا الصدد ،أجريت جي يب يت آي) عىل أنهم مثليني أو نساء مغريات لجندرهنَّ  .ويف
دراسة مؤخراً حول جهود نقل األشخاص إثر الفيضانات التي إقليم سونساري املعرض للفيضانات ،يشار إىل هؤالء األشخاص
اكتسحت جنويب نيبال عام َّ .2008
وتبي للدراسة تجاهل بعض يف العادة باستخدام كلمة «ناتو واس» التي تعني «الراقصون/
كايل نايت

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.
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الراقصات» وقد جرت العادة عىل أن يهاجر الناتووا إىل إقليم تنطوي عىل املشكالت املرتبطة بالوثائق خاصة بالنسبة لألشخاص
بيهار خالل موسم الزواج للرقص يف مراسم الزواج ولالنخراط مغريي الجندر أو األشخاص الذين ال يع ِّرفون أنفسهم عىل أنهم
يف عاملة الجنس .ونظراً للطبيعة التعددية الثقافية والبيئية يف ينتمون إىل جندر معني يف وثائقهم.
نيبال يصاحبها نظام قانوين بدأ يحرز تقدماً يف السنوات األخرية،
فبمقدور كثري من الناتووا (وغريهم من األشخاص املحددين وباإلضافة إىل ذلك ،تنقسم معظم النظم اإلدارية ونظم اإلغاثة
عىل أنهم من الـ (إل جي يب يت آي) أن يعيشوا بانفتاح وحرية املادية وفقاً لجنسني اثنني ال غري «ذكر أو أنثى» وال ُيبذل أي نوع
يف عائالتهم وضمن مجتمعاتهم املحلية وأن يعيش بعضهم مع من العناية إال ما ندر لقضية تغيري الجندر أو قضايا التحوالت
أزواجهم أيضاً.
الجنسية.
ويف عام  ،2008تعرض إقليام سونساري وسابتاري إىل الفيضانات
التي أثرت عىل  70000عائلة ،ونتج عن ذلك تنقل كثري من الناتووا
إىل أماكن بعيدة عن الحدود ما جعل هجرتهم إىل إقليم بيهار
أمراً ال يخلو من الخطر (بسبب بعد املسافة وزيادة مستويات
التعرض والخطر) ناهيك عن كلفتها املادية املرتفعة .وباإلضافة إىل
ذلك ،مل يعد يعيش هناك أي من املجتمعات املحلية التي كانت
تعرف الناتووا وهذا يعني َّأن بعض هؤالء تع ّرض ملزيد من العنف
واالستخطار .وبقي كثري من الفارين من الكارثة يف عزلة شديدة ■ ■اإليعاز إىل كوادر اإلغاثة لحضور دورات تدريبية تحسيسية
مناسبة
نظراً النعدام شبكات الدعم وللخوف من تنظيم جامعات صديقة
للـ (إل جي يب يت آي) أو حضورها يف أمكان غري مألوفة لهم.
■ ■ضامن نفاذ ضحايا الكوارث من الـ (إل جي يب يت آي) إىل
الدعم االجتامعي واألماكن اآلمنة لغايات تقديم الشكاوى
وذكر بعض الناتووا تعرضهم للتمييز يف عملية اإلغاثة .يقول
وإثارة القضايا التي تشغل بالهم من ناحية األمن والسالمة.
مانوش« 1عندما جاء زعامء اإلقليم لتقدم متويناتنا الغذائية،
حصلت عائلتي عىل نصف املخصصات املمنوحة لألرسة....وقالوا
لوالديَّ إن عائلتي ال تستحق الحصة الكاملة ألن فيها ابنة مثيل■ ■ 2 ».توفري املستندات الالزمة لالعرتاف باألشخاص من مغريي
الجندر
وعبت فتاة أخرى من الناتووا عن أملها بأنها ُنقلت إىل مكان بعيد
ّ
عن بيتها األصيل قائلة« :ال ميكن أن نكون يف أمان إال إن عشنا يف ■ ■االنتباه إىل النشاطات االقتصادية غري الرسمية مبا يف ذلك
عاملة الجنس وذلك عند تصميم برامح نقل األشخاص وذلك
املجتمعات التي تعرفنا والتي رأتنا كام نحن عليه ..لكن عندما
لغايات توفري الحامية ملعائش األشخاص مثل الناتووا.
نضطر إىل بدء حياتنا يف مكان جديد ،سيكون األمر سيان سواء
أمنحتنا الحكومة ماالً أم بيتاً ألننا لن نكون يف مأمن وعلينا االختباء
كايل نايت  kylegknight@gmail.comصحفي
مجدداً»
يعمل يف كامثاندو ،نبيال .وكورتني ويلتون-ميتشيل
وبالنسبة لألشخاص الذين قد تثري مسألة جندرهم عالمة االستفهام  Courtney.Mitchell@du.eduأستاذ مساعد يف برنامج علم
أثناء العمليات اإلدارية ،قد تصبح املعامالت اليومية لهم صعبة نفس الكوارث الدولية يف كلية الدراسات العليا يف علم النفس
ومصدراً للتوتر .ويف حاالت ارتفاع مستوى االنفالت األمني كام يف املهني يف جامعة دينفر.
أثناء حاالت الطوارئ اإلنسانية ،قد تؤدي االختالفات بني التمثيل
 .1االسم مستعار
الجندري وما هو مكتوب يف الوثائق إىل وقوع أشخاص مثل http://tinyurl.com/ODIHPN-Sept2012-Knight-Sollom .2
الناتووا هدفاً ملزيد من التمحيص واإلذالل أو اإلساءة واإلهامل .3 .يف عام  ،2007صدر عن املحكمة العليا يف نيبال رأي مفاده أن عىل الحكومة أن
ومن التحديات الرئيسية التي يواجهها األشخاص الـ (إل حي يب تُصدر شهادات «الجنس الثالث» لألشخاص الذين ال يريدون أن يعرفوا أنفسهم عىل
أنهم ذكور أو إناث وبدأ تنفيذ هذه السياسة يف يناير /كانون الثاين  .2013ويوسم
يت آي) التحققات املتعددة من الوثائق التي يواجهها املرء أثناء الجنس الثالث يف الوثائق الرسمية بذكر عبارة «أخرى».
والتسجل يف مخيامت اإلغاثة
الطريق منها عبور حواجز التفتيش
ُّ
وطلب العناية الطبية وااللتحاق باملدارس وجميع تلك املراحل

استحدثت نيبال ،تلك الدولة املع ّرضة للكوارث ،صفة قانونية
جديدة ملا تسميه «الجنس الثالث»  3وهذا ما يقدم مثاالً جيداً
حول تعزيز الحامية التي ميكن لالعرتاف القانوين أن يقدمه
لألشخاص الـ (إل حي يب يت آي) يف حاالت الطوارئ .وباإلضافة إىل
ذلك ،عىل الوكاالت العاملة يف مثل هذه الحاالت أن تدرس التدابري
اإلضافية التالية:
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مشكلة توزيع عامل اإلغاثة الـ (إل جي يب يت) يف امليدان
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.
من وجهة نظر مدير توزيع املوظفني

يف متام الساعة الخامسة مسا ًء يف ليلة الجمعة ،كنت
أوصل زمييل الجديد ،ماركوس  ،1إىل دار الضيافة بعد
جلسة تعريفية موجزة بخصوص توزيعه املستقبيل يف
امليدان .وكــان من املقرر أن يكون عىل الطائرة باكر
الصباح التايل .وبينام كان ماركوس ينزل من السيارة،
اتجه يل قائ ًال « :باملناسبة ،أنت ال تعرف أنني مث ٌ
يل يجاهر
مبثليته علناً ،أليس كذلك؟».

جميعنا مطالبون باحرتام قانون الدولة التي نعمل بها،
لكن ماذا لو تعارض القانون مع توجهاتنا القامئة عىل
مناهجنا القامئة عىل احرتام حقوق اإلنسان؟ فمنظمتي
تدعم العمل عىل تحدي التمييز واملحاباة عىل أساس
امليل الجنيس يف بعض الدول ثم ما تلبث أن تجد نفسها
تطالب املوظفني بإخفاء نشاطهم الجنيس ورمبا الكذب
عىل زمالئهم يف بلدان أخرى .وعندما تصعب األمور ،فهل
تكون الغلبة لالتجاه العميل عىل املبادئ؟

حسناً ،يف الواقع ،مل أعلم أمراً كهذا .وببساطة ،مل أكن كنت أمتنى من منظمتي أن تقدم املشورة والنصح
قد أشغلت بايل من قبل بحياته الجنسية .إال أن املكان بخصوص ما يجب أن يتوقعه املوظف املعني مثل
امليداين الذي تحدد عمل ماركوس به كان يف بلد ُتج ّرم املخاطر التي قد تلحق به ورشيكه وزمالئه واملنظمة
املــارســات املثلية ،فض ًال عن َّ
أن
والدعم الذي سيحتاجه من املدير
منظمتنا كانت عىل عالقة متزعزعة وعندما تصعب األمور ،فهل تكون القطري ومــا يتعني علينا فعله
إىل حد ما مع حكومة تلك
إذا مل يقدم املدير القطري الدعم
البالد الغلبة لالتجاه العميل عىل املبادئ؟
املــعــاديــة والهجومية فغالباً ما
وماذا سنفعل إذا تع ّرض ألي نوع
ضايقت موظفينا املحليني والدوليني
من أنواع التمييز أو املضايقات أو
ألتفه األسباب ،كام اتخذت وسائل اإلعالم املحلية موقفاً تعرض لالعتقال أو االحتجاز .أما يف البلد التي ُحدد فيها
مساند اً للحكومة قائلة إ َّننا جميعاً جواسيس أو غري مكان عمل ماركوس ،فكانت العقوبة املنتظرة يف حدها
أخالقيني وإ َّننا فاسقون جنسياً.
األقىص مائة جلدة والحبس مدة خمس سنوات.
وبصفتي مستشار يف مقر املنظمة ،شعرت أنني مل أكن
مجهَّزاً تجهيزاً كام ًال للتعامل مع الوضع .ولضيق الوقت،
كان مستحي ًال ع َّ
يل الحصول عىل االستشارة قبل مغادرة
أتلقَّ
يف جلسات التدريب الداخيل أي
ماركوس ،ومل
معلومات حول ما يجب فعله يف مثل هذه األحوال.
جلست مع ماركوس للتحدث إليه ،وكنت حذراً يف استخدام
الكلامت أثناء توجيه األسئلة املفتوحة حول املخاطر التي
يعتقد أنها قد تواجهه وكيف ميكن إدارتها .مل يكن راغباً
يف أن ينتهي األمر به يف أحد السجون األجنبية ،كام أنه ال
يريد اإلرضار بسالمة املوظفني املحليني أو املنظمة .ولذك
قرر أن الحل الوحيد هو «إخفاء هويته الجنسية» عن
الجميع باستثناء من يتأكد أنه بإمكانه الثقة بهم ،ومع
ذلك كان ال بد له من إحاطة مديره باألمر لكنه مل يكن
متأكد اً إذا كان ذلك سيكون سبباً يف املشكالت أم ال.

بعد عام أو أكرث من تلك الواقعة ،كنت أرتب انتداباً أخر
ألحد املوظفني املثليني لبلد آخر .تحدث إيل صديقه جانباً
سيسل إليه.
وقال يل« :إنني أعرف فريق العمل الذي ُ
إنهم لن يقبلونه ،وال أظن أنه سيتأقلم مع الوضع ».ثم
ُألغي االنتداب إثر وقوع حادثة أمنية ،لكنني تساءلت
مجدد اً :يف حني أننا لن نقبل التمييز واملضايقات عىل
أساس العرق ضمن فرق عمل موظفينا ،تحدث املفارقة
عند التعامل مع النشاط الجنيس ،فنتوقع من املوظفني
املثليني تغيري سلوكاتهم والــكــذب وإخــفــاء رشكائهم
وعالقاتهم .يف برامجنا ،نتحدى توجهات رهاب املثلية،
لكننا نبدو غري راغبني يف تحديها ضمن فــرق عمل
موظفينا أو مساعدة املديرين يف دعم املوظفني للتعامل
مع رهاب املثلية يف مكان العمل ويف الدول التي يعملون
بها .لكن رغم األسئلة الكثرية التي نعاين يف اإلجابة عليها
اآلن ،أجد عىل األقل يف املنظمة التي أعمل بهاَّ ،
أن أغلبية
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األشخاص ملتزمون بتحدي التمييز يف الداخل ويف العامل إىل أن أتأكد من أنهم سيتسامحون معي ويتبقلونني
الخارجي أيضاً.
بينهم ويراعون املخاطر املمكنة ،سأبقى عىل ما أنا عليه.
ً
وال ميكنني االعتامد إىل عىل عدد قليل جد ا من الزمالء
عـود اً على قضيـة ماركـوس ،فقـد نجحـت عمليـة تعيينـه املحليني الذين كنت رصيحاً معهم خالل السنوات املاضية.
يف امليـدان دون أي مشـكلة .ومنـذ ذلـك الحين ،عمـل
لـوكاالت إغاثـة أخـرى يف دول كانـت املثليـة مج ّرمـة وإن كنت ستسألني عام ستفعله جهة عميل أو ميكنها
فيهـا .ومل تكـن لـه رفقـة يف جميـع أماكـن عملـه حتـى فعله إذا كانت القضية هي أنني واجهت املضايقات داخل
ذلـك الحين ،لكـن اآلن ،ترامـى إىل مسـامعي أنـه يسـعى أو خارج العمل يف الخارج نظراً مليويل الجنسية ،فالحقيقة
للحصـول على مـكان ميكـن فيـه لرشيكـه االنضمام إليـه ،هي أنني ال أعلم .لكنني أذكــر التطرق إىل املوضوع
وأنهما بصـدد تبنـي طفـل .لكـنَّ األماكن التي سـوف يعاين مبارش ًة يف الجلسات التعريفية ,وفيام يخص قوانني بلد
ماركـوس مـن التحديـات بشـأنها على خلفيـة نشـاطه ما ،فعليك تق ُّبل َّ
أن صاحب العمل ال ميلك كثرياً لفعله .أما
الجنسي ال تقتصر على دول العـامل النامـي .فأثنـاء كتابـة املضايقات داخل مكان العمل فهذه قضية أخرى يصعب
هـذه املقالـة ،يخـرج اآلن مئـات اآلالف مـن األشـخاص يف التصدي لها يف معرض التعامل مع التوجهات السلبية
شـوارع باريـس لالحتجـاج على خطـط الحكومـة إلعطـاء الراسخة تجاه املثلية .لكنني أرى أنه من املهم يف حالة
األزواج املثليين الحـق يف الـزواج وتبنـي األطفـال .2
ذهاب املوظفني
للعمل ما وراء
لن تكون التنازالت املطلوبة
من وجهة نظر عامل اإلغاثة املثيل
البحار يف أماكن
األوقات.
جميع
يف
مريحة
لقد اخرتت دامئاً أن أتجنب لفت األنظار فيام يتعلق مبييل
ال يــكــون فيها
الجنيس عند العمل يف الخارج ،وذلك من خالل املزج بني
املثليون مقبولني
املحافظة عىل الذات واالعرتاف الذايت ،إذ َّ
إن االنفتاح قد من الناحية االجتامعية أو القانونية ،فإنه يجب أن تكون
يع ّرض قدريت عىل أداء مهام عميل للخطر .وقد يكون هناك مساحة ملناقشة ذلك مع املديرين واملستشارين إذا
هناك من ينتقدين بسبب ذلك ،لكن لسوء الحظ ،فإن رغبوا يف ذلك .وهناك أيضاً مجال للتحسني يف اإلرشادات
املجاهرة باملثلية ال ميكن أن تنسجم مع القدرة عىل أداء والتوجيهات املتاحة ،مبا يف ذلك توقعات ومسؤوليات
العمل الذي ذهبت إىل هذه الدول من أجله .ومن الدول املوظفني وأصحاب العمل ،شام ًال ذلك القضايا مثل وضع
الست التي عملت بها موفد اً للمنظامت غري الحكومية ،املرافقني.
تعد املثلية غري رشعية يف خمس منها ،ويف السادسة،
كباقي الدول الخمس األخرى ،فإن هناك تحريم اجتامعي قد يكون من املن ّفر أن تعمل يف مكان حيث توجد احتاملية
وثقايف جسيم .وحقيقة األمر َّ
أن املخاطر املحتملة املبارشة سجنك ال ليشء سوى ألنك ما أنت عليه ومع معرفة أن
للتسبب يف تقويض عالقات العمل والرفض واملضايقة األشخاص الذي تعتربهم زمالء وأصدقاء مخلصني سيعانون
واالبتزاز أو أي يشء أسوء كانت مصدر القلق الرئييس يل يف تقبلك إذا عرفوا الحقيقة أو قد ينفروا منك كلي ًة  .ومن
أكرث من القلق من املضمونات القانونية.
جهة أخرى ،لن تكون التنازالت املطلوبة مريحة يف جميع
األوقــات .فتجاريب وتجارب األخرين ممن قابلتهم تبني
وهكذا عشت مع رشييك يف كثري من الدول ،وحتى اآلن ،إمكانية إدارة تلك األمور باتخاذ الرسية والحيطة والحذر
لو نواجه أي مشكالت ،ذلك ألن مشاركة موفدين للسكن مع أنني أعرتف أنه وجب عيل منذ زمن بعيد أن اقبل
ليس شيئاً غريباً يف حد ذاته .وأعتقد أيضاً أنه من السهل بحقيقة أ َّنه إذا رغبت يف عيش حياة كاملة ومنفتحة ،مبا
أال ُيكشف أمر اثنتني من النساء يف عالقة مثلية عىل يتضمن ذلك الحصول عىل األطفال ،فسيكون هناك دول
النقيض من العالقة املثلية بني رجلني نظراً َّ
ألن النمط لن أستطيع العيش فيها.
الشائع للشك بالعالقات املثلية وإبداء العدائية تجاهها
 .1جميع األسامء الواردة يف هذه املقالة ُغ ِّيت إلخفاء هويات أصحابها.
تنصب عىل الذكور دون اإلنــاث .ورمبا من غري العادل « www.bbc.co.uk/news/world-europe-21004322 .2مظاهرات عارمة يف باريس
أن أعمل عىل افرتاض أن الزمالء املحليني ال ميلكون يف ضد زواج املثليني يف فرنسا» (’،)Mass Paris rally against gay marriage in France
الغالب توجهاً مواتياً تجاه املثلية .وميكن أن أجلب رضرا ً 2013 /1/13
لبعض األشخاص من خالل القيام بهذه االفرتاضات ،لكن
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توفري املِنَح لربامج امليول الجنسية وهوية الجندر
أندرو س .بارك

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

مبقدور التمويل أن يشكل بتوافره ومحدوديته مصدراً قوياً للتأثري عىل الهجرة
القرسية .ومبا َّأن قضايا امليول الجنسية وهوية الجندر تعد من القضايا
املستجدة نسبياً عىل كثري من الدول واملنظامت غري الحكومية الفاعلة يف هذا
امليدان ونظراً َّ
ألن الضغوط االقتصادية الخالية تفرض بعض الخيارات الصعبة
ً
ً
ِّ
َّ
عىل جميع املستويات ،فهذا يعني أن أمناط التمويل متثل دورا حاسام يف تطوير
هذه املسألة.

الصعيد الدويل أو يف دول الجنوب والرشق .ويضمن هذا املبلغ التمويل العام
والخاص وكان معظم املمولني من القطاع الخاص .ومع َّأن السويد وهولندا
والرنويج كانت من بني الدول السبعة األوىل املانحة فلم تزد قيمة التمويل العام
 %36من أصل  35.5مليون دوالر أمرييك وكان الوسيط الحسايب للمنح 15000
دوالر أمرييك وكان ما نسبته  %91من التمويل عبارة عن ِمنَح ملرة واحدة فقط.

وقليل جداً من هذه التمويالت ُيخصص لقضايا الهجرة القرسية بالتحديد
ولغايات النقاش يف هذه املقالة ،البد أوالً من تعريف مصطلح «ا ُملم ِّول» .فقد فنصف التمويالت يغطي قضايا حقوق اإلنسان عا َّمة أما حقوق املهاجرين
املهجرين (مبن فيهم الالجئني وطالبي اللجوء) فال تتجاوز التمويالت املقدمة
درجت العادة بالفعل لدى كثري من األشخاص املعنيني يف هذا املجال ويف و ّ
مجاالت أخرى بضم جميع موارد التمويل تحت مصطلح «املانح» وهذا ما بشأنهم  601550دوالر أمرييك أي بنسبة  %5.5من مجموع متويالت املِنَح.
يعني االلتفاف عىل مختلف القيود والفرص املرتبطة بنوعي التمويل التاليني:
وال يقل أهمية عن تلك املعلومات قضية تحديد املؤسسات التي تقدم املِنَح.
التمويل العام :وهو ما يخضع لرقابة املسؤولني الحكوميني وينشأ عن موازنات فقد حدد التقرير كبار املانحني وفقاً إلجاميل األموال املمنوحة لقضايا امليول
الوكاالت الحكومية والعابرة للحكومات ويتضمن صناديق التمويل الخاصة الجنسية وهوية الجندر .ومن خالل مقارنة القامئة مع قوائم املمولني الرئيسيني
بالتعاون اإلمنايئ والدويل ثنائية األطراف باإلضافة إىل التمويالت التي تقدمها يف مجال الهجرة القرسية يتبني ضآلة القواسم املشرتكة بينهام 1.فال يتجاوز عدد
وجه التمويل العام وفقاً ألولويات السياسات الخارجية املؤسسات ذات األصول األكرب والداعمة لكال املجالني عدد أصابع اليد الواحدة
األمم املتحدة .وغالباً ما ُي َّ
أما إن نظرنا إىل ممويل قضايا املثليات واملثليني ومغريي الجندر ومزدوجي
والتزامات الدول.
امليول الجنسية (إل جي يب يت) ممن قدموا التمويالت األكرب لهذا املجال
التمويل الخاص :ويتضمن التمويل من املؤسسات الخاصة والعامة عىل مقارنة باملخصصات املالية األكرب فيتبني عدم وجود أي نقاط تذكر لاللتقاء
مجتمعي املمولني.
حد سواء (ما يقود إىل بعض اللبس) .وعىل وجه التقريب ،تستلم املؤسسة بني
َ
الخاصة التمويالت من مصدر صغري واحد أو من عدة مصادر لغايات دعم
النشاطات الخريية .وتأيت التمويالت التي تنفقها املؤسسة الخاصة من أصولها .وهذه البيانات تثري عدداً من القضايا ،أوالً ،ما زالت قضايا امليول الجنسية وهوية
أما املؤسسات العامة فتتلقى الدعم املستمر من جمهور العامة أو عىل األقل الجندر من القضايا املستجدة والحديثة بالنسبة للهجرة القرسية .وكام الحال
تتلقى عدداً أكرب من موارد التمويل .وغالباً ،يجب عليها أن تشارك يف عملية بالنسبة للقضايا التي مل تف الدول بعد بالتزاماتها إزاءها ،يبقى التمويل الخاص
مستمرة لجمع التمويالت للمحافظة عىل قدرتها عىل تقديم الربامج .واملؤسسة وإن كان صغرياً س َّباقاً ومتفوقاً عىل التمويل العام .وعندما تحدد الحكومات
العامة من حيث الجوهر ال تختلف عن املنظمة غري الحكومية سوى َّأن الـ (إل جي يب يت)عىل أنهم ميثلون فئة ميكن استهدافها لغايات وضع الربامج،
املؤسسات العامة تن ِّفذ مهمتها من خالل جمع األموال وتقديم املنح وبهذه فعندها سوف تخطو الربامج خطوة نحو دمج القضايا الخاصة بامليول الجنسية
الطريقة ميكنها أيضاً أن متارس التأثري عىل السياسات ،يف حني تن ِّفذ املنظامت وهوية الجندر .وثانياً ،حتى يف مجتمع املانحني الخاصني يالحظ َّأن معظم
غري الحكومية مهمتها من خالل جمع األموال وإطالق حمالت املنارصة وتقديم النشاطني يف مجال الهجرة القرسية ال يشاركون يف هذه القضايا .وثالثاً ،يالحظ
الخدمات وغريها .وعند غياب القيود اإلدارية الحكومية الصارمة ،يصبح لدى عدم كفاية الحجم الحايل للتمويل واملِنَح املقدمة من املمولني يف مجال امليول
الجنسية وهوية الجندر لدعم بعض املرشوعات.
بعض املمولني قدر أكرب من املرونة واإلبداع يف تقديم التمويل.

مصادر التمويل وسبل رصفه

توصياتللممولني

يشري أحدث وأشمل تقرير حول املنح التمويلية يف مجال امليول الجنسية تقدّم هذه األمناط التمويلية فرصاً للممولني وعىل األخص منهم املمولني من
وهوية الجندر إىل َّأن  35.5مليون دوالر أمرييك هو إجاميل املبالغ التي دفعتها القطاع الخاص .فأوالً ،متثل مؤسسات التمويل الخاصة مصدر دعم النشاطات
 64مؤسسة عام  2010إىل املنظامت واملرشوعات يف  94بلداً تعمل عىل الرئييس لتوثيق ميول العنف والتمييز وكشفها وإقامة الشبكات التي ميكن الـ
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(إل جي يب يت) من أن يشعروا بثقة يف االنتامء إليها .وبالطريقة نفسها التي
قدم التمويل الخاص بها الدعم لبناء آليات البحوث السكانية يف مجال الصحة
والتعداد السكاين للـ (إل جي يب يت) فال بد من أن يكون التمويل الخاص قادراً
أيضاً عىل دعم صياغة التوجيهات الالزمة إلقامة املقابالت ولالختبارات املتعلقة
ً
بها وللتحقق من صحتها فيام يخص موضوعاً معقداً مثل امليول الجنسية وعلينا أن نالحظ أيضا اثنتني من املحاذير املحتملة الناتجة عن استخدام
وهوية الجندر.
التمويل الخاص يف دعم الـ (إل جي يب يت) الذين يواجهون التهجري .املحذور
األول يتعلق بإمكانية ارتفاع مخاطر التمويل الخاص ذلك َّأن التمويالت عادة ما
وثانياً ،مبقدور املمولني من القطاع الخاص ومن خالل املنظامت غري الحكومية تكون قليلة و ُترصف مرة واحدة فقط .فمثل هذه املنحة قد تدعم الشخص الـ
أن يقدموا الدعم يف مجال التطوير املهني والتدريب للكوادر العاملة يف (إل جي يب يت) للخروج من دائرة الخطر املبارش لكنَّه رسعان ما يكتشف عدم
املفوضية السامية لالجئني والوكاالت املحلية يف جميع أنحاء العامل .وإىل أن وجود حل مستدام له أو رمبا يجد نفسه يف وضع يزداد فيه استضعافه عىل
نصل إىل وقت ُينظر فيه إىل قضايا امليول الجنسية وهوية الجندر عىل أنها املدى البعيد .وثانياً ،ال ميكن ألحد مساءلة املمولني من القطاع الخاص بشأن
باملهجرين وال ميكن التدخل يف
جزء ال يتجزأ من مامرسات الوكاالت التي تتعامل مع الهجرة القرسية فغالباً ما مدى امتثال قراراتهم للمعايري الدولية الخاصة َّ
سوف تتطلب تلك الربامج املساعدة الخارجية .ومع تطور السياسات يف هذا كيفية ومكان رصفهم للتمويالت التي مينحونها.
املجال ،سيكون هناك دور حاسم للتدريب واكتساب املعارف.
أندرو س .بارك  apark@wellspringadvisors.comمدير
وثالثاً ،مبقدور املمولني من القطاع الخاص أن يدعموا عملية تأسيس املامرسات الربامج ،برامج امليول الجنسية وهوية الجندر ،ويلسربنغ أدفايزرز،
املحيطة مبطالب اللجوء واالحتجاز وتحديد الوضع الخاص باللجوء وذلك عن إل إل يس www.wellspringadvisors.com
املهجرين .وهنا ،ال ُيعنى دور التمويل بتوفري
طريق توفري التمثيل لألشخاص َّ
 .1يستند هذا املقال إىل املصادر التالية :ممولون لقضايا املثليات واملثليني ،نظرة عاملية:
الخدمات العمومية بل بتوفري الخدمات ذات الهدف الخاص بإثارة مسائل توفري التمويل لقضايا املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر
املامرسات يف الوكاالت العاملة يف هذا املجال حيث ال تتضمن خرباتهم قضايا ومزدوجي الجنس يف دول الشامل والرشق يف العامل 2010
A Global Gaze: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender And Intersex
امليول الجنسية وهوية الجندر.
من قرارات تقديم املِنَح .وإىل أن تتغري أمناط التمويل ،ستبقى فرص تأسيس
النامذج والسابقة الجيدة قوية .وسوف يتمتع أولئك املانحون بدرجة كبرية من
الخربة وسوف يكونون قادرين عىل إرشاد اإلبداعات املبدئية يف هذا امليدان.

وأخرياً ،بالنسبة للممولني ممن تنحرص ّ
جل نشاطاتهم يف منح التمويالت يف
ً
قضايا الهجرة القرسية ،فلديهم القدرة حاليا عىل التقدم االسرتاتيجي نحو
تضمني قضايا امليول الجنسية وهوية الجندر ولن يتطلب ذلك إال عدداً قلي ًال

Grantmaking In The Global South And East 2010
 www.lgbtfunders.org/files/A_Global_Gaze_2010.pdfباإلضافة إىل بحث عن
طريق اإلنرتنت للجمعية الخريية ملركز املؤسسة /خارطة التبرص التفاعلية
www.philanthropyinsight.org

هل تود التربع لنرشة الهجرة القرسية؟
قد ال نستطيع أن نقول لك َّإن تربعك سوف ينعكس َّ
كم عىل عدد
حقائب النظافة الشخصية أو الخيم أو الكتب املدرسية التي ستُوزع
عىل املهجرين ألن األمر يختلف عندما تدعم مجلة هدفها الرتويج
لحامية ومساعدة الالجئني والنازحني ،لكننا نؤكد َّأن تربعك لنرشة
الهجرة القرسية يعني حقيقة مساعدة هذه املجلة عىل االستمرار يف
الصدور واستمرار تبادل الخربات والتعلم منها يف جميع أنحاء العامل
وعرب جميع القطاعات.

نحن نقرتح أن يكون التربع بقيمة  30جنيهاً اسرتلينياً أو  45دوالراً
أمريكياً للحصول عىل النسخة املطبوعة أو  20جنيهاً اسرتلينياً أو 30
دوالراً أمريكياً إذا كنت تستلم قامئة مقاالت نرشة الهجرة القرسية
(ذات الوجوه األربعة والتي تحتوي عىل ملخص مبحتويات العدد)
وميكنك يف الوقت نفسه أن تختار قراءة النرشة عىل اإلنرتنت .أياً
كان املبلغ الذي متنحنا إياه فسوف يساعدنا عىل إنتاج نرشة الهجرة
القرسية وإرسال النسخ إىل املنظامت يف دول الجنوب األقل حظاً.

ُت ّول نرشة الهجرة القرسية بالكامل من خالل التربعات واملِنح وسواء
أكنت ترغب يف التربع لتغطية نسختك من النرشة أم يف مساعدتنا
للحصول عىل نسخ للمنظامت الدولية أو لصانعي القرار حول العامل
فكل تربع مهام كان صغرياً يساعدنا.

ميكنك اآلن أن تدفع الرسوم من خالل بطاقة االئتامن أو بطاقة
السلف إما ملرة واحدة أو لعدة مرات وبأي عملة تريد .يرجى
زيارة الرابط التايل للدفع املؤ َّمن  www.giving.ox.ac.uk/fmrأو
التواصل معنا عن طريق الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk
شكراً لك.
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املهجرين
امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية َّ

مرسد ملساعدة القارئ عىل فهم بعض املصطلحات املستخدمة
يف هذا العدد:
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املوضوعات الرئيسية لألعداد القادمة من
نرشة الهجرة القرسية:

التوجه الجنيس :يعني قدرة الشخص عىل االنجذاب العاطفي العميق
والوجداين والجنيس إزاء أفراد آخرين من الجنس اآلخر أو من الجنس ذاته
أو من الجنسني معاً وإقامة العالقات العاطفية والجنسية معهم.

الدول َّ
الهشة والهجرة القرسية (العدد )43
التاريخ املقرر للنرش مايو/أيار  .2013التفاصيل عىل
الرابط التايلwww.fmreview.org/ar/fragilestates :

هوية الجندر :تتعلق هوية الجندر بتجربة الجندر التي يشعر بها كل فرد
يف أعامق ذاته وقد ال تكون هذه الهوية متوافقة مع الجنس املحدد عند
الوالدة مبا يف ذلك اإلحساس الشخيص بالجسد (الذي قد يعني تعديل
املظهر الشكيل أو الوظيفة الجسدية عن طريق التدخل الطبي أو العمل
الجراحي) وغري ذلك من الطرق املعربة عن الجندر مبا يف ذلك املالبس
والحديث وطرق السلوك.

االحتجاز َّ
والتحيل (العدد )44
التاريخ املقرر للنرش سبتمرب/أيلول  .2013دعوة
املشاركة باملقاالت عىل الرابط التايلwww. :
fmreview.org/ar/detention

ُنقلت هذه التعريفات بترصف عن مبادئ يوغياكارتا .انظر الديباجة يف
الصفحة الثامنة www.unhcr.org/refworld/pdfid/48244e602.pdf
مصطلحان آخران:
املغية لجندرها :هي الشخص الذي ُحدد جنسها بالوالدة عىل أنها
املرأة ِّ
ذكر لكنها تنظر إىل نفسها عىل أنها امرأة.
املغي لجندره :هو الشخص الذي ُحدد جنسه بالوالدة عىل أنه أنثى
الرجل ِّ
لكنه ينظر إىل نفسه عىل أنه امرأة.

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية

يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم
الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.
ديانا أفيال
الحوار جنوب األمرييك
قويدو أمربوسو
مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني
نينا يريكالند
املجلس الرنويجي لالجئني/
مركز رصد النزوح
دون تشايت
مركز دراسات الالجئني
مارك كاتس
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
إيفا إسبينار
جامعة أليكانتي/إسبانيا
إلينا-فيديان قاسمية
مركز دراسات الالجئني

ريتشل هيستي
أوكسفام-بريطانيا العظمى
لويس كياما
اتحاد الجئي كينيا
خالد قورص
مركز جنيف للسياسات األمنية
إميليا تشيازي
الصليب األحمر الربيطاين
إيرين موين
ProCap
كاثرين ستارب
املجلس الدامنريك لالجئني
ريتشارد ويليامز
مستشار مستقل

هجرة األزمات (العدد )45
التاريخ املقرر للنرش ديسمرب/كانون األول  .2013التفاصيل
عىل الرابط التايلwww.fmreview.org/ar/crisis :
املوعد األخري الستالم املقاالت2013/9/2 :

الذكرى الخامسة والعرشون النطالق نرشة
الهجرة القرسية
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مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف دعم النرشة
يف عامي 2012-2013

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل
والتربعات لتغطية كل تكاليفها مبا فيها تكاليف العاملني فيها .ونود
التعبري عن امتناننا الكبري لكل الجهات التي ساهمت يف دعم نرشتنا
خالل السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا
خالل السنتني املاضيتني:

Arcus Foundation • AusAID • Brookings-LSE Project
on Internal Displacement • Dahabshiil • Danish
Refugee Council • DHL • Feinstein International
Centre, Tufts University • Generalitat Valenciana/
Consellería de Educación • Haiti Adolescent
Girls Network/IPPF-WHR • IOM • International
Rescue Committee • Invisible Children • Lex
• Justi • Luxembourg Ministry of Foreign Affairs
Mohammed Abu-Risha • Norwegian Ministry of
Foreign Affairs • Norwegian Refugee Council/
• Internal Displacement Monitoring Centre • Oxfam
Refugees International • Save the Children • Swiss
• Federal Department of Foreign Affairs • UNICEF
UNHCR • UNOCHA• University of Queensland • US
Dept of State’s Bureau of Population, Refugees,
and Migration • Women’s Refugee Commission
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