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املبدأ التوجيهي الكندي 9: تحسني تقييم املطالبات القامئة عىل امليل الجنيس 

والهوية الجندرية؟ 
مويرا داسنت ونونا فريايرا

الجندرية  وهويتهم  الجنيس  ميلهم  عىل  بناًء  بطلباتهم  يتقدمون  الذين  اللجوء  طالبو  يواجه  ما  عادة 
رفضاً غري عادل. ونظراً لذلك، أصدر مجلس الهجرة والالجئني يف كندا مبدأً توجيهياً جديداً يتخذ خطواٍت 
تستحق الثناء من أجل تحسني تقييم املطالبات ويقّدم منوذجاً ميكن أن يتَّبعه املزاولون يف أماكن أخرى. 

الالجئني  و  الهجرة  مجلس  عن  الصادر   9 التوجيهي  املبدأ  دخل 
والالجئني  الهجرة  أمام مجلس  القانونية  اإلجراءات  كندا حول  يف 
الجندرية  والهوية  الجنيس  امليل  عىل  القامئة  االدعاءات  فيها  مبا 
والتعبري الجندري حيز التنفيذ منذ مايو/ أيار عام 2017. ويتناول 
ذلك التوجيه عدداً من املخاوف املتكررة املتعلقة مبطالبات اللجوء 
القامئة عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية والتعبري1 الناشئة عن 
القانون العريف واإلرشادات والصكوك القانونية املعمول بها حول 
لرفض  عامة  أسباباً  تعّد  التي  املخاوف  هذه  تتعلق  العامل.2كام 
الجندرية  والهوية  الجنيس  امليل  عىل  القامئة  اللجوء  مطالبات 
عضواً  يكون  أن  يف  الفرد  بأهلية  أوروبــا  يف  الجندري  والتعبري 
اتفاقية الالجئني لعام 1951؛  ضمن فئة اجتامعية معينة مبوجب 
وإمكانية عودة املتقدمني للعيش »بتحّفظ« ودون خطر، وما إذ 
كانت القوانني التي ُتَجرّم املثلية الجنسية يف بلد املنشأ للمتقدمني 
الجنسية  النمطية  القوالب  واستخدام  ذاتها،  بحّد  اضطهاداً  مُتثُِّل 
والجندرية يف إبالغ صانعي قرار اللجوء وما إذ تقديم دليل جنيس 
رصيح مطلوب أو متوقع طلبه يف قضايا اللجوء، واعتبار التأخر يف 
الجوانب  تلك  الدولية. كل  الحامية  تقديم  لرفض  أساساً  اإلفصاح 
كانت موضوع قرارات محكمة العدل التابعة لالتحاد األورويب يف 

عاَمي 2013 و 2014. 3 

الجيدة. فباإلشارة  من األحكام  التوجيهي عدداً  املبدأ  ويضع هذا 
إىل قرار عام 19934 يبني املبدأ التوجيهي بوضوح أّن األفراد الذين 
يقدمون طلبات اللجوء والهجرة عىل أساس امليل الجنيس والهوية 
اجتامعية  فئة  بأّنهم  »يوصفون  الجندري  والتعبري  الجندرية 
طلبات  يقّدمون  الذين  ُأرَس  أفراد  مخاوف  بأّن  يقر  كام  خاصة«. 
والتعبري  الجندرية  والهوية  الجنيس  امليل  عىل  القامئة  اللجوء 
الجندري تسوغ النظر يف نفس إطار اتفاقية الالجئني مام ُيَعدُّ أمراً 
مرحباً به عىل األقل إن مل يكن جديداً بخاصة للجمهور األورويب. 

وفيام يتعلق بقضية التََّحُفظ، يؤكد املبدأ التوجيهي عىل أّنه ينبغي 
ع من أصحاب الطلبات أن يكونوا »متحفظني« بخصوص  أن ال ُيَتَوقَّ
إلبعاد  الجندري  وتعبريهم  الجندرية  وهويتهم  الجنيس  ميلهم 
املتعلق  االستجواب  خط  يبعد  فإنه  وبالتايل،  عنهم.  االضطهاد 

هو  كام  املنشأ  بلد  يف  بتحّفظ  األفراد  أولئك  يعيش  أن  بإمكانية 
الحال يف املبدأ التوجيهي للملكة املتحدة عىل سبيل املثال.5

اتخاذ  تجنب  برضورة  يتعلق  فيام  متيناً  التوجيهي  املبدأ  ويعد 
القرارات استناداً إىل القوالب النمطية، كام يقّدم مجموعة جيدة 
من األمثلة عىل العرثات املحتملة مثل االفرتاض بأن املتقدمني بناًء 
عىل ميلهم الجنيس وهوياتهم الجندرية و التعبري الجندري سوف 
افرتاضاً  بثقافة إل جي يب يت كيو+6 يف كندا. ويبدو أن  يشاركون 
لالتحاد  التابعة  العدل  محكمة  عن  الصادر  القرار  يتجاوز  كهذا 
األورويب لعام 2014 الذي يحول دون اتخاذ القرارات استناداً إىل 
القوالب النمطية، لكنَّه مع ذلك يسمح بإثارة األسئلة املبنية عىل 

تلك القوالب رشيطة أن تكون ضمن خط متوازن من األسئلة.

عن  التأخر  حاالت  بقبول  بإيجابية  التوجيهي  املبدأ  يقّر  كام 
اإلفصاح وإمكانية تسويغها يف ظروف معينة. فالعبارة القائلة إّن 
الفرد »يجوز له أن يؤخر ألسباب معقولة املطالبة بحاميته كالجئ 
عىل أساس امليل الجنيس والهوية الجندرية والتعبري الجندري« يف 
عدد من الحاالت تذهب إىل أبعد من أي إرشادات توجيهية أخرى. 
وعالوة عىل ذلك، ينّبه املبدأ التوجيهي بحق صانعي القرار لرضورة 
النظر إىل أي ثقل سلبي مرتبط باملتناقضات مبا يشمل تلك التي 
تنشأ عن تأخر اإلفصاح التي ميكن أن تكون »بسبب حواجز ثقافية 
أو نفسية أو غريها.« بيد أّن املبدأ التوجيهي كان ميكن أن يذهب 
توفري  القرار  صانعي  عىل  االشرتاط  خالل  من  ذلك  من  أبعد  إىل 
متناقضات  أي  توضيح  من  يتمكنوا  حتى  اللجوء  لطالبي  الفرصة 

رَّة أو أي قضايا تؤثر عىل مصداقيتهم قبل إصدار القرار.  ُمَتَصوَّ

كام ُيِقرُّ املبدأ التوجيهي بأّنه من غري املعقول أن نتوقع من طالبي 
اللجوء القائم عىل ميولهم الجنسية وهوياتهم الجندرية و التعبري 
الجندري التوجه إىل السلطات العامة يف بلدانهم املنشأ من أجل 
توفري الحامية لهم، خصوصاً عندما ُتجرِّم قوانينها امليول الجنسية 
لألعراف  املطابقة  غري  الجندري  والتعبري  الجندرية  والهويات 
العمليايت‘  ’املستوى  عىل  بحق  التوجيهي  املبدأ  ويركز  املرعية. 
بدالً من تركيزه عىل ما كرّسه إطار العمل القانوين يف البلد املنشأ. 
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وعالوة عىل ذلك، يويل املبدأ التوجيهي اهتامماً ال مثيل له ألهمية 
 sur( املكان  عني  عىل  االدعــاءات  يقبلون  الذين  القرار  صانعي 
الذات  قبول  عمليات  بطء  تجاه  بحساسيتهم  ويتميزون   )place
التي يعاين منها كثري من طالبي اللجوء القائم عىل امليل الجنيس 

والهويات الجندرية والتعبري الجندري. 

كام أصبحت جودة ومالمئة معلومات بلد املنشأ موضوعاً متكرراً 
ذوي  من  باألفراد  املتعلقة  تلك  خصوصاً  اللجوء  دراســات  يف 
املبدأ  الجندري.7ويقّر  والتعبري  الجندرية  والهوية  الجنسية  امليول 
هذه  مثل  يف  املنشأ  بلد  معلومات  استخدام  بإشكالية  التوجيهي 
الحاالت من خالل التذكري بأّن عدم اإلبالغ عن املامرسات التمييزية 
تلك  تجاه  املحيل  املوقف  تعكس  قد  املنشأ  بلدان  يف  والقمعية 

املامرسات وليس غيابه. 

املبدأ  منطق  فــإّن  االضطهاد  مبفهوم  يتعلق  فيام  ذلــك،  ومع 
التوجيهي متحفظ لدرجة غري مناسبة إذ يرفض النظر إىل تجريم 
الجنسية  بامليول  املتعلقة  القمعية  واملعايري  املثلية  السلوكيات 
أنواع  من  نوع  أنه  عىل  الجندري  والتعبري  الجندرية  والهويات 
االضطهاد. وبدالً من ذلك، ينصُّ ببساطة عىل أّن »إجبار الشخص 
جدياً  تحدياً  يشّكل  الجندرية  وهويته  الجنيس  ميله  إخفاء  عىل 
يف وجه حقوق اإلنسان األساسية والذي ميكن أن يصل إىل حدود 
كبرية  مساجة  التوجيه  يرتك  وغريه،  املجال  هذا  ويف  االضطهاد«. 
إلنكار طلبات اللجوء التي يقدمها األشخاص الذين يعيشون ضمن 
بأثر  اعرتافه  مع  يتعارض  ما  وهذا  ومتييزّي.  قمعي  قانوين  إطار 

أعامل التمييز الرتاكمية يف أماكن أخرى. 

إضافات غري متوقعة 
املبدأ  يتخذ  بالرتحيب،  تحظى  التي  التقدم  عنارص  إىل  باإلضافة 
إزاء  املتبعة  املقاربة  إّن  إذ  توقعاً.  أقل  أخرى  التوجيهي خطوات 
الشتامله  وذلك  اعتيادي  غري  نهجاً  يعد  املستخدمة  املصطلحات 
الجندرية  والهوية  الجنيس  امليل  التعبري«:  »أشكال  مصطلح  عىل 
يكون  الرتكيز  ألن  إيجابياً  تطوراً  يعّد  ما  الجندري. وهذا  والتعبري 
منصباً عىل خصائص األفراد بدالً من شملهم يف مصطلحات كاملثلية 
يت  يب  جي  )إل  واملتحري  جنسياً  واملتحول  الجنس  وثنايئ  واملثيل 
القرار عىل  الثاين(. وبالتايل يجب تشجيع صانعي  )القسم  كيو+( 
توخي مزيد من الدقة واملراعاة تجاه مختلف الخصائص الفردية 
يضعه  الذي  التشديد  مع  ذلك  وينسجم  تداخلها.  كيفية  وتجاه 
الهويات الخاصة  التوجيهي إذ يستثني األفراد من أصحاب  املبدأ 
الذين ال يتحدثون عن أنفسهم عىل أنهم أقل ارتباطاً مبفهوم إل 
جي يب يت كيو+. وستكون هنالك خطوة أخرى لشمل الخصائص 
الجنسية مبا يشكل االختصار املأخوذ من الحروف األوىل من امليل 

 .)SOGIESC( الجنيس والهوية الجندرية والتعبري الجندري

هذا الخيار اإليجايب للمصطلحات يتحالف مع اعرتاف إيجايب أيضاً 
يف  يقع  بل  فحسب،  أسود  أو  أبيض  ليس  االجتامعي  النوع  بأّن 
املتباينون  األشخاص  أنَّ  االهتامم  يثري  ألوانه. ومام  متنوعة  طيف 
جنسياً يقعون ضمن نطاق املبدأ التوجيهي حيث ال يبدو ظاهراً 
عليهم التوافق مع معايري امليل الجنيس والهوية الجندرية والتعبري 
الجندري املقبولة اجتامعياً. وعالوة عىل ذلك، يقّر املبدأ التوجيهي 
فهم  تعقيدات  ملواجهة  الالزمة  املوحدة«  »املصطلحات  بنقص 
عرب  الجندري  والتعبري  الجندرية  والهويات  الجنسية  امليول 
والتوقعات  املعايري  تجنب  بهدف  واملجتمعات  الثقافات  مختلف 
وإجراءات  بالهجرة  يتعلق  فيام  املالمئة  غري  واالجتامعية  الثقافية 
التوجيهي  املبدأ  يوجه  وأخــرياً،  اللجوء.  بطلبات  القضايئ  البت 
باستخدام  باحرتام  األفراد  الفوريني ملخاطبة  واملرتجمني  السلطات 
يجب  كام  وضامئر.  ومصطلح  اسم  من  األفراد  هؤالء  يختاره  ما 
اإلشادة باملبدأ التوجيهي للغته اإليجابية ونهجه السلس يف تقديم 

التعريفات وامُلَعرِّفات. 

تداخل امليل  اإلشارة املتسقة إىل كيفية  الثناء أيضاً  ومام يستحق 
الخصائص  مع  الجندري  والتعبري  الجندرية  والهوية  الجنيس 
األخرى كالعرق واإلثنية والدين والعقيدة أو منظومة املعتقدات 
والتعليم.  االجتامعية  والطبقة  الصحية  والحالة  واإلعاقة  والعمر 
ممتازاً  استخداماً  التوجيهي  املبدأ  يوظف  ذلك،  عىل  وعــالوة 
للتداخل مع الرتكيز عىل أّن مجموعة الخصائص هذه قد تؤثر عىل 
اللجوء مبا يشمل شهادات  الهجرة وطلبات  كل جوانب إجراءات 
األفراد والعالقات مع السلطات ومعايري أصحاب املصلحة املعنيني 

لالضطهاد. 

التقييدي  التطبيق  إىل  التوجيهي يشري  املبدأ  أّن  واألهم من ذلك 
والتقليدي ألسس اتفاقية الالجئني لعام 1951. وبينام يتوقع صانعو 
القرار عموماً من طالبي اللجوء أن يقدموا طلباتهم عىل واحد من 
األسس املنصوص عليها يف اتفاقية الالجئني، يركز املبدأ التوجيهي 
عىل أّن األفراد أصحاب ميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبري 
الجندري ميكنهم تقديم طلب اللجوء عىل أساس مزيج من أي من 
التوجيهي  أسس االتفاقية الخمسة. وبهذه الطريقة، يبتعد املبدأ 
وهوياتهم  الجنسية  ميولهم  أســاس  عىل  ــراد  األف تعريف  عن 
الجندرية والتعبري الجندري وحدها. وكام نالحظ يف األسفل، عىل 
أي حال، يتعارض ذلك بطريقة ما مع مصطلح » مختلف امليول 
املبدأ  يف  الوارد  الجندري«  والتعبري  الجندرية  والهويات  الجنسية 

التوجيهي. 

أصحاب  األفراد  بأن  إلقراره  التوجيهي  باملبدأ  اإلشادة  تجدر  كام 
يجب  الجندري  والتعبري  الجندرية  والهويات  الجنسية  امليول 
تصنيفهم عىل أنهم »مستضعفون« لحاميتهم مبوجب أي أحكام 
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مرعية، كام ينبه املبدأ التوجيهي املسئولني تنبيهاً صحيحاً برضورة 
اعتامد ضامنات إضافية لحامية املعلومات الحساسة. ويف خطوة 
مفاجئة وغري متوقعة، أشار املبدأ التوجيهي برصاحة لألطفال من 
ذوي امليول الجنسية والهويات الجندرية والتعبري الجندري ونّبه 
صانعي القرار إىل نقاط ضعفهم الخاصة. كام أن إشارته إىل مبدأ 
مصالح الطفل الفضىل تعكس مرة أخرى مبدأ التداخل مام يؤدي 

إىل إقامة روابط تتجاوز مجال قانون الالجئني. 

وأخرياً، يعتمد املبدأ التوجيهي نهجاً يحرتم الحقوق األرسية لألفراد 
من ذوي امليول الجنسية والهوية الجندرية والتعبري الجندري ويقّر 
لعالقاتهم  إثباتهم  أثناء  يف  يواجهوها  أن  ميكن  التي  بالصعوبات 
الزوجّية أو القرانّية. ويف معرض الرتكيز عىل أهمية تجنب املعايري 
رة مسبقاً عن تلك العالقات، يدعو املبدأ التوجيهي صانعي  امُلَتَصوَّ
من  األشخاص  يواجهها  التي  الفريدة«  »الظروف  للنظر يف  القرار 
كام  الجندري.  والتعبري  الجندرية  والهوية  الجنسية  امليول  ذوي 
عني  يف  الظروف  هذه  تؤخذ  أن  رضورة  التوجيهي  املبدأ  يقرتح 
االعتبار يف تقييم األسباب اإلنسانية والوجدانية يف الطعون املقدمة 

من أجل تقديم الرعاية. 

مواطن الُقُصور والضعف 
اإلثبات  مبعايري  للدهشة  املثرية  القصور  أوجه  من  واحدة  تتعلق 
املتوقع  من  »ليس  أّنه  عىل  ببساطة  التوجيهي  املبدأ  ينّص  إذ 
الجندرية  وهويتهم  الجنيس  ميلهم  يثبتوا  ]أن[   )....( األفراد  من 
أو  الصور والفيديوهات  استخدام  الجندري عن طريق  وتعبريهم 
املواد البرصية الجنسية الرصيحة«. فهذه الصياغة اللغوية ضعيفة 
يدفعهم  مام  الضغط  تحت  ليكونوا  لألفراد  مفرطاً  مجاالً  وترتك 
ليقدموا هذا النوع من األدلة من أجل تعزيز قضاياهم. أّما محكمة 
العدل التابعة لالتحاد األورويب فذهبت إىل أبعد من ذلك، إذ تحول 
بشكل تام دون استخدام األدلة الجنسية يف حاالت طلبات اللجوء 
الجندري  والتعبري  الجندرية  والهوية  الجنيس  امليل  عىل  القامئة 
ومن  أكرب  بفاعلية  اللجوء  طلبات  مقدمي  كرامة  تحمي  وبالتايل 
املؤسف عدم وجود نهج مامثل يف املبدأ التوجيهي. فوحده إلغاء 
النص عن أي نطاق من استخدام األدلة الجنسية يف طلبات اللجوء 
ما سوف يزيل الضغط عىل طالب اللجوء وممثليه القانونيني إزاء 
استخدام هذه اإلمكانية كمالذ أخري له يف إثبات توجهاته الجنسية. 

الخصائص  استخدام  يف  التوجيهي  املبدأ  جدارة  من  الرغم  وعىل 
 )SOGIE الجندري الجندرية والتعبري  الجنيس والهوية  )امليل  يف 
بدالً من استخدام هوية إل جي يب يت آي كيو+ يف مصطلحاته ما 
باإلشارة  يكتفي  فالنص ال  مقلقاً.   SOGIE اختصار استخدام  زال 
الجندرية  والهوية  الجنيس  امليل  عىل  القائم  اللجوء  »طالبي  إىل 
والتعبري الجندري« فحسب بل يشري بتكرار إىل األفراد »ذوي امليول 

املتنوعة«.  الجندرية  والتعبريات  الجندرية  والهويات  الجنسية 
والسؤال هنا »متنوع« وفقاً إىل ماذا؟ يبدوا أن اإلجابة ستكون وفقاً 
لألغلبية املتباينة جنسياً. فباستخدام املبدأ التوجيهي لعبارة »امليول 
الجنسية والهويات الجندرية والتعبريات الجندرية املتنوعة« يعزز 
املبدأ بدون قصد الفجوة املتصورة بني الغريية الجنسية ’املعيارية‘ 
شك  بال  بينهام  االختالف  بينام  ’املنحرفة‘  الجنسية  والالغريية 
يكون يف مصدر االضطهاد ووصمة العار والتمييز الذي يعاين منه 
الجنيس  ميلهم  أساس  اللجوء عىل  يقدمون طلبات  الذين  األفراد 
األفضل  لذا سيكون من  الجندري.  وتعبريهم  الجندرية  وهويتهم 
اإلشارة لألفراد إما بقول »األشخاص الذين يقدمون طلبات اللجوء 
وتعبريهم  الجندرية  وهويتهم  الجنيس  ميلهم  من  أساس  عىل 
 « اللغوي  التبسيط  أجل  من  االختصار  استخدام  أو  الجندري« 
طالبي اللجوء القائم عىل SOGIE ». كام هنالك صياغات لغوية 
إىل  التوجيهي  املبدأ  يشري  إذ  أخرى.  أماكن  يف  ُتسَتخَدُم  مؤسفة 
العالجات الطبية القرسية، وينص عىل أّن » األفراد من ذوي امليول 
قد  املتنوعة  الجندرية  والتعبريات  الجندرية  والهويات  الجنسية 
ُيجرَبون عىل الخضوع ملعالجات طبية تشمل عىل ’العنف الجنيس 
التصحيحي‘ وإجراءات غري رضائية أخرى«. وتوحي هذه الصياغة 
بأن هذه املامرسات »عالجات طبية« بينام هي أقرب ما تكون يف 
الحقيقة إىل التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية غري اإلنسانية 
خالفاً ألحكام املادة 7 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية لعام 1966. 

الخالصة 
يستجيب  ألّنه  التوجيهي  املبدأ  هذا  بشّدة  ونؤيد  نرحب  نحن 
تسلكها  ال  طرق  بعد  وخرباتهم  اللجوء  طالبي  احتياجات  إىل 
بتغطيته  وذلك  رسمياً  املعتمدة  اللجوء  توجيهات  معظم صكوك 
لسيناريوهات كثرية منها الدعاوى املشرتكة واالضطهادات املوجهة 
ألشخاص بناء عىل ارتباطاتهم وانتامءاتهم لفئة األقليات ذوات امليل 
رضورة  عىل  وينص  الجندري  والتعبري  الجندرية  والهوية  الجنيس 
الحساسة.  للمواد  العلني  النرش  للحد من  توفري ضامنات إضافية 
فاملبدأ التوجيهي الكندي، إذ يضع يف الحسبان الفجوة التي غالباً 
ما تفصل الواقع عن النظرية، فإنَّه يؤسس ملبادئ تقدمية ويوفر 
املجاالت  من  كثري  يف  األخرى  القضائية  واالختصاصات  للسلطات 

منوذجاً للمامرسة الجيدة.

 M.Dustin@sussex.ac.uk مويرا داسنت 
زميلة باحثة

N.Ferreira@sussex.ac.uk نونا فريايرا 
بروفيسورة القانون

ادعاءات اللجوء القامئة عىل أساس التوجه الجنيس والهوية 
www.sogica.org الجندرية، جامعة ساسكس

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
mailto:M.Dustin@sussex.ac.uk
mailto:N.Ferreira@sussex.ac.uk
http://www.sogica.org
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1. بينام يبدو أنَّ مصطلح SOGI )التوجه الجنيس والهوية الجندرية( أكرث شيوعاً 
 )SOGIE واستخداماً، يتضمن الدليل أيضاً كلمة ’التعبري، )ومن هنا تأيت الكلمة األوائلية

للتأكيد عىل أهمية التعبري عن توجه املرء الجنيس وهويته الجندرية.
 http://bit.ly/IRBGuide9-2017 .2

3. قضايا مشرتكة C-199 إىل C-201/12 س و ص وع ضد وزير الهجرة واللجوء، 7 
ECLI:EU:C:2013:720 ،2013 نوفمرب/شباط

http://bit.ly/CJEU-720-2013
وقضايا مشرتكة C-148/13 إىل C-150/13، أ و ب و ج ضد وزير الدولة لشؤون األمن 

والعدل 
http://bit.ly/CJEU-2406-2014

 S.C.R 689 2 ]1993[ 4. كندا )املحامي العام( ضد وارد
http://bit.ly/Canada-Ward-1997

 Home Office )2016( Asylum Policy instruction Sexual orientation in .5
 asylum claims Version 6.0

)وزارة الداخلية )2016(  تعليامت سياسات اللجوء حول التوجه الجنيس يف ادعاءات 
طلب اللجوء، اإلصدار 6.0(

 http://bit.ly/UKGov-SOGI-6-2016
6. املثلية واملثيل ومزدوج امليل الجنيس واملتحول جنسياً وثنايئ الجنس واملتحري.

 European Asylum Support Office )2015( Researching the situation of .7
 lesbian, gay, and bisexual persons (LGB) in countries of origin, EASO

 Practical Guides Series
)مكتب دعم اللجوء األورويب )2015( بحث وضع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل 

الجنيس )إل جي يب( يف بلدان املنشأ(
http://bit.ly/EASO-LGB-Guide-2015

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف دعم النرشة  يف عامي
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:

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نرشة الهجرة القرسية ونرشها من خالل تربعاتهم 

 الفردية التي قدموها من خالل صفحة التربعات عىل موقعنا عىل اإلنرتنت  

  www.fmreview.org/ar/online-giving 
مهام كانت التربعات قليلة فسوف تساعد عىل استمرارية إصدار 

نرشة الهجرة القرسية. لذلك الرجاء التفكري يف التربع.

ADRA International • Better Shelter • CAMMINA 
(Central America and Mexico Migration Alliance) • 
Catholic Relief Services-USCCB • Danish Refugee 

Council • Entreculturas • Government of Denmark 
• Government of the Principality of Liechtenstein 

• Happold Foundation • Hunter & Stephanie Hunt 
• Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
• IOM • Luxembourg Ministry of Foreign Affairs • 

Mohammed Abu-Risha • Norwegian Refugee Council 
• Open Society Foundations • Oxfam • Platform on 

Disaster Displacement (PDD) • RefugePoint  
• Suricatta Systems • Swiss Federal Department of  

Foreign Affairs • UN-Habitat • UNHCR • Women’s 
Refugee Commission

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.
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 يواجه الناس حول العامل اإلساءة 
ويتعرضون لالعتقال التعسفي واالبتزاز 

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

أو هوياتهم الجندرية. يتضمن هذا العدد 
من نرشة الهجرة القرسية املنشور يف 
عام 2013 طائفًة من 26 مقالة حول 
التحديات وكذلك النامذج الحيَّة من 
املامرسات الجيدة يف تأمني الحامية 

ِرين من املثليات أو املثليني أو  للُمهجَّ
مزدوجي امليل الجنيس أو مغريي الجندر 
أو مزدوجي الجنس )إل جي يب يت آي(. 

 .PDFو HTML وجميع املقاالت متاحة عىل اإلنرتنت بنسقي
لطلب نسخاً مطبوعة من املجلة بأي من اللغات العربية 

واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية، يرجى مراسلتنا عرب الربيد 
اإللكرتوين  fmr@qeh.ox.ac.uk مع ذكر عدد النسخ املطلوبة 

وبأي لغات تريدها إضافة إىل عنوانك الربيدي الكامل.
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