نرشة الهجرة القرسية 42

املهجرين
امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية َّ

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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أماندا غراي  graya@unhcr.orgكبري زمالء الحامية ،وألكسندرا
ماكدوول  mcdowall@unhcr.orgاملسؤول القانوين لدى املفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف اململكة املتحدة .واآلراء
الواردة يف هذه املقالة ال تعرب إال عن آراء كاتبيها ،وال متثل موقف
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أو األمم املتحدة.
 .1محكمة االستئناف باململكة املتحدة يف قضية ه،ج (إيران) وهـ.ت( .الكامريون) ووزارة
الدولة للشؤون الداخلية )2009( ،محكمة استئناف إنجلرتا وويلز /حقوق/10 ،،172 .
 09 /03الفقرة 96
 .2املذكرة التوجيهية للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني حول مطالب
الالجئني املتعلقة بامليول الجنسية والهوية الجندرية 21 ،نوفمرب/ترشين الثاين  2008فقرة
 .26املذكرة التوجيهية يف  2012املستعاض عنها باملعايري التوجيهية الجديدة :انظر مقال
فولكر تورك صفحات .8-5
 .3مجموعة املهاجرين من املثليات واملثليني يف اململكة املتحدة ،الرسوب يف الصف:
القرارات األول ّية لوزارة الداخلية حول مطالب املثليات واملثليني الخاصة باللجوء ،أبريل/
نيسان 2010http://tinyurl.com/UKLGIG-Failing-the-Grade-2010
ستون وول ،الهجرة واللجوء)Immigration and Asylum( ،
www.stonewall.org.uk/what_we_do/research_and_policy/2874.asp
 .4املذكرة التوجيهية للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 2008
( http://tinyurl.com/Coalition-programme-2010 .5صفحة )18
 .6ميل بنك ج« .من التقدير إىل اإلنكار :االتجاهات الجديدة يف قرارات الالجئني عىل
التوجه الجنيس يف اسرتاليا واململكة املتحدة» ،الجريدة الدولية لحقوق اإلنسان،
أساس ُّ
 ،2009العدد  .414-391 ،13انظر التذييل  ،1صفحة 392
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1330175

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

حركة آفاز
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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

