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حامية الالجئني من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس يف اململكة 

املتحدة: من التكتم إىل التصديق؟
أماندا غراي وألكسندرا ماكدوول

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

واملجتمع املدين والجهات السياسية أن تم إصدار توجيه السياسة الخاصة وظهرت عالمات التقدم الكبري.

طلبوا  الذي  األشخاص  اعتبار  يتم  يكن  مل   ،2010 يوليو/متوز  حتى 
اللجوء يف اململكة املتحدة عىل أساس هوياتهم الجنسية أو الجندرية 
أن  لهم  »املعقول«  من  كان  إذا  الدولية  للحامية  بحاجة  أنهم  عىل 
وتم  األصلية.  دولهم  إىل  عودتهم  عند  الجنسية  هويتهم  »يكتموا« 
اإلسهاب يف اختبار »الكتامن املعقول« هذا يف أول الدعاوى القضائية 
وتم اتباعه يف 2009 من ِقبل محكمة االستئناف الربيطانية يف قضية 
لذلك، ركزت سلطات  (الكامريون)1. وتبعاً  (إيران) وهـ. ت.  هـ. ج. 
ممكناً  كان  إذا  ما  عىل  املتحدة  اململكة  يف  اللجوء  قرارات  صناعة 
للشخص الساعي للحصول عىل اللجوء أن يخفي نشاطه الجنيس يف 
حال عودته أم ال. واستلزم هذا االختبار شهادة من مقدم الطلب، إىل 
ع منه أن  جانب دليل من دولته األصلية عىل ما إذا كان ميكن التوقُّ

يعيش حياته يف الرس إذا عاد هناك.

لألمم  العليا  للمفوضية  التوجيهية  املذكرة  خالف  االختبار  أن  إال 
املتحدة لشؤون الالجئني لعام 2008 حول مطالب الالجئني املتعلقة 
من  التوقع  ميكن  ال   « بأن  تقّر  التي  الجندر  وهوية  الجنيس  بامليل 
الشخص أو مطالبته  بتغيري أو إخفاء هويته/ هويتها ]الجنسية[ من 
بعض  اتخاذ  أو  »للتكتُّم«  واجب  يوجد  وال  االضطهاد.  تفادي  أجل 
الخطوات الخاصة لتفادي االضطهاد مثل العيش يف عزلة أو اإلحجام 
عن إقامة العالقة الحميمة«2. وتوضح املذكرة التوجيهية أن وجوب 
بقاء املثليات واملثليني »غري مفصحني عن هوياتهم الجنسية« بهذه 
حد  يف  االضطهاد  إىل  يرقى  أن  التمييزوميكن  ضمن  يندرج  الصورة 

ذاته.

وحده  املعقول  التكتم  اختبار  يكن  مل  كبرية،  مشكلة  أنه  حني  ويف 
حدد  وقد  الجنيس.  امليل  مطالب  يف  القرار  صنع  بنوعية  متعلقاً 
بحث منشور يف أبريل/نيسان 2010 أجرته منظمتان غري حكوميتني3 
صنع  نوعية  يخص  فيام  أخرى  منهجية  قضايا  املتحدة  اململكة  يف 
األهلية، وهي  املنظامت  الصادر من إحدى  للتقرير  القرارات. وكان 
السلطات  أن  وجد  إذ  الكربى،  أهميته   ،(Stonewall) وول  ستون 
»التمييز  عىل  أدلة  أوردت  املتحدة  اململكة  يف  والقضائية  اإلدارية 
املمنهج« املامرس ضد طالبي اللجوء عىل أساس االضطهاد الجنيس. 

كام وجد هذا البحث أنَّ 98% من مطالب املثليني أو املثليات لقيت 
الرفض استناداً إىل مزاعم مثل:

إمكانية إعادة نقل مقدم الطلب إىل أي مكان أخر يف دبلدانهم  ■
األصلية لتفادي االضطهاد.

عدم إعامل القوانني املجرّمة للعالقات املثلية الجنسية، مام أدى  ■
له  مربر  خوف  لديه  ليس  الطلب  مقدم  أن  مفادها  نتيجة  إىل 
من االضطهاد. وال يؤدي ذلك إىل إثبات حقيقة أن الخوف املربر 
من االضطهاد ميكن أن يوجد حتى يف حال عدم تطبيق القوانني 
»لوجود  يكون  عندما  أي  املثلية،  الرضائية  للمامرسات  املجرّمة 
عندما  أو  للشخص«  متشابك  مأزق  إيجاد  يف  أثر  القانون  هذا 

تكون هذه القوانني »نافذة بشكل غري رسمي«4.

نتج  ■ والتي  املعّقدة  املشاكل  عىل  املنطوية  املصداقية  تقييامت 
اللجوء  طالب  لكون  الخالص  اإلنكار  إىل  األحيان  بعض  يف  عنها 
مثلية أو مثلياً. وتضمن ذلك رفض الطلبات نتيجة استحواذ ذهن 
املقّيم عىل مجموعة من األفكار املسبَّقة حول  الكيفية النمطية 
التي يترصُّف بها املثليات واملثليون مع أن كال الفئتني مضطرون 
إىل إخفاء هوايتهم الجنسية يف بلدانهم األصلية (كأن يكون ذلك 
عىل سبيل املثال من خالل الدخول يف عالقة مع الجنس األخر) 
وكيفية تعبريهم عن هوياتهم الجنسية عندما يكونوا يف اململكة 
أو  املثليني  نوادي  إىل  الذهاب  عدم  املثال  سبيل  (عىل  املتحدة 
داريس  أحد  قول  تقرير ستون وول  وينقل  مثلية).  إقامة عالقة 
النشاط  بها  التي يستكشفون  الكيفية  أنظر إىل  الحاالت: »إنني 
األدبية ألوسكار  األعامل  قراءة  مثل  ما،  ثقاي  الجنيس يف سياق 
وايلد ]الكاتب اإلنجليزي املشهور مبثليته[، ورمبا مشاهدة األفالم 

واالستامع إىل املوسيقى«.

يف غضون ذلك، ويف مايو/أيار 2010، التزمت الحكومة الربيطانية  ■
املثليات  أو  املثليني  من  اللجوء  طالبي  إعادة  عدم  بضامن  علناً 
أُجربوا  الذين  اللجوء  طالبي  تسفري  عن  »سنتوقف  لالضطهاد: 
عىل مغادرة بالد محددة نظراً ألن ميولهم الجنسية أو هوياتهم 
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أو  بالسجن  محقق  خطر  بأنه  ثبت  ملا  عرّضتهم  قد  الجندرية 
العليا يف  املحكمة  قرار  أدى  ذلك،  ومع  اإلعدام«5.  أو  التعذيب 
يوليو/متوز 2010 يف قضية هـ. ج. (إيران) وهـ. ت. (الكامريون) 
اإللحاح  تغيري  إىل  كبري  بشكل  املطلوبة  السياسة  قدمت  والتي 
واالتجاه الحقيقيني، مبا يضمن اإلصالح الجذري يف كيفية تعامل 
القرارات يف  الالجئني مع هذه  بوضع  الخاصة  القرارات  صانعي 
املقام األول (أي يف القرار القانوين). وتتعلق هذه القضية مبدى 
إيران  من  املثليني  الالجئني  من  اثنني  بإخفاء  التوّقع  أو  إخفاء 
ذلك  عنها خشية  ينتج  التي  السامت  أو  للسلوكات  والكامريون 
الشخص من التعرض لالضطهاد نتيجة ميوله الجنسية يف حالتنا 
اعتبارهم  يجب  كان  إذا  فيام  العليا  املحكمة  نظرت  كام  هذه. 
أخر  مبعنى  الجنسية،  ميولهم  يخفون  كانوا  أنهم  رغم  الجئني 
أنهم يعيشون كذبة لتفادي االضطهاد. ووجدوا أن هذا الشخص 
االستئناف  قرار محكمة  املحكمة  نقضت  وبذلك  سيكون الجئاً، 
لعام 2009 الذي أجاب عىل نفس التساؤل أنه »فقط إذا مل يتم 

إجازة إخفاء الهوية بشكل مناسب«. وتم وضع النقاط اآلتية:

أنه يتعني السامح لألشخاص  ■ اتفاقية الالجئني إىل  غ  يستند مسوِّ
بعيش حياتهم دون الخوف من التعرض لألذى الجسيم الالحق 
بهم نتيجة ألحد أسباب الحامية (التي يكون امليل الجنيس واحداً 
منها). وإذا تعنّي عىل أي شخص إخفاء هويته/ هويتها الجنسية 
بسبب الخوف املربر له من االضطهاد، فلن يتوقف هذا الخوف 

املربر له، حتى إن نجح اإلخفاء.

ممن  ■ امرأة  أو  لرجل  بالنسبة  املقبول  من  أنه  أحد  يعترب  لن 
يتمتعون باالستقامة أن يخفوا هوايتهم الجنسية إىل ما ال نهاية.

كان اختبار »االحتامل املقبول« صعباً من حيث تطبيقه بصورة  ■
عملية.

لقد كان الحكم إجامعياً، إذ ُوجد أنه يتعني أن مُينح طالبو اللجوء من 
املثليني واملثليات وضع اللجوء إذا كان الذهاب إىل موطنهم سينتج 
السلطات  وتجاوبت  الجنيس.  هوياتهم  إخفاء  إىل  االضطرار  عنه 
الربيطانية  الحدود  وكالة  فبادرت  للحكم.  رسيع  بشكل  الربيطانية 
كيفية  حول  القرارات  لصانعي  الخاص  والتدريب  التوجيه  بتنفيذ 
التعامل مع طلبات اللجوء وفقاً للميول الجنسية والهوية الجندرية 

يف نهاية 2010. 

السياسة والتدريب
وكالة  يف  القرارات  صانعي  كافة  تدريب  تم   ،2010 عام  انتهاء  مع 
الحدود الربيطانية، إىل جانب املديرين وكبار املديرين، هذا إىل جانب 
النتائج من  اللجوء. وقدمت  الخاص بسياسة  التوجيه  تنفيذ وإعالن 

بحث املنظمة غري الحكومية املشار إليها أعاله وحكم املحكمة العليا 
السلطات  فيها  تويل  أن  يجب  التي  األساسية  للمجاالت  عمل  إطار 
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، 
نفسه.  السلوك  حول  األسئلة  تطرح  التي  السابقة  للمامرسة  خالفاً 
الذي  السبب  وتبنّي  املقابالت  إجراء  أسلوب  يستعرض  فالتدريب 

يجعل من طرح األسئلة حول السلوك الجنيس أمراً غري الئق.

وتكشف األبحاث التي أجرتها املنظامت غري الحكومية كيف اسُتخدم 
عجز مقدمي الطلبات عن اإلفصاح عن ميولهم الجنسية يف املراحل 
األوىل من عملية اللجوء يف عدم تصديق قصصهم دون أي اعتبارات 
قضية  مع  الجديدين  والتدريب  السياسة  أما  املخففة.  للظروف 
اإلفصاح املتأخر. ومن هنا ُيرحب كثرياً باعرتاف السلطات الربيطانية 
بإمكانية أن تؤدي عملية اللجوء إىل إسكات القصص الرسدية حول 
وطرح  الخصوصية  وانعدام  البيئية  للعوامل  نتيجة  الجنيس  امليل 

األسئلة القاسية غري املراعية لحساسية املوضوع.

وفيام يتعلق بقضية تحديد الهوية ذاتياً، يتقارب توجيه السياسة من 
اتباع توجيه املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عندما يقّر 
العموم[ من حيث كون  ]عىل  الهوية ذاتياً  التوجيه أن تحديد  ذلك 
الشخص مثلية أو مثيل أو مزدوج امليل الجنيس سيكون نقطة إنطالقة 
التوجيه  تقديم  ويتم  للشخص.  الجنيس«  »للميل  لإلشارة  طبيعية 
لصانعي القرارات فيام يتعلق بتقييم املصداقية يف عدد الحاالت هذا. 
لدرجة  الشك«  من  »االستفادة  مبدأ  تطبيق  رضورة  ذلك  ويتضمن 
أكرب بسبب حقيقة أنه يف حاالت املثليات واملثليني ومزدوجي امليل 
الجنيس ومغريي الجندر، فاألكرث احتامالً أن األدلة الخارجية والوثائقية 
وأدلة الدولة األصل قد ال تكون متاحة. ويتدرب صانعو القرارات عىل 
أنه من األفضل واألكرث حسمية أن يتم يف املقابلة الشخصية التحقيق 
من الرحلة الشخصية ملقدم الطلب (»قصة االختالف«) – أي كيف 

عرفوا أنهم مثليون أو مثليات أو مزدوجو امليل الجنيس.

يعد رصد نوعية القرارات ضامناً حيوياً يف هذا املجال املعقد. ومنذ 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  تعمل   ،2004 عام 
الربيطانية لوضع نظام ملراجعة الجودة ولتحقيق  مع وكالة الحدود 
ن يف نوعية صنع القرارات األولية. وبعد تقديم هذه السياسة  التحسُّ
الجودة  مراجعة  فريق  أجرى   ،2011 عام  يف  الجديدين  والتدريب 
التابع لوكالة الحدود الربيطانية مراجعة نظرية موضوعية يف املطالب 
املتعلقة بامليل الجنيس وهوية الجندر من أجل تحديد نقاط القوة 

والضعف يف التنفيذ.
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كام تحّركت السلطات برسعة لجمع بيانات أفضل. وستتضمن هذه 
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 
الفكرة  مع  التعامل  مع  محدد،  أساس  عىل  اللجوء  طالبني  األفراد 
املغلوطة التي انترشت يف الصحافة ومفادها أن أبواب الخري ستنفتح 
من  الطلبات  ملقدمي  بالنسبة  باللجوء  املطالبة  أسس  تحررت  إذا 

املثليني. 

التحديات املستمرة
ً مستمراً يف صنع القرارات الخاصة  من أهم النواحي التي تشكل هامَّ
هي  الجندر  ومغريي  الجنيس  امليل  ومــزدودي  واملثليني  باملثليات 
نوعية تقييم املصداقية. فقد أدى التأكيد عىل »تحديد الهوية ذاتياً« 
من  كان  املطالب  هذه  بأن  االتهامات  إىل  الجنيس  للميل  كدليل 
السهل القيام بها ومن الصعب رفضها. ويشري البحث إىل أن صانعي 
القرارات يف اسرتاليا واململكة املتحدة »كانوا متباطئني يف االستيعاب 
هوياتهم  حول  متكتمون  املثليني  أن  لرؤية  الكاملني  والتطبيق 
وعالقاتهم الجنسية نتيجة للقوى االجتامعية املتعسفة وليس نتيجة 

ية«. محتجون خارج املحكمة العليا يف اململكة املتحدة بقيادة حركة العدالة وذلك قبل إصدار املحكمة حكاًم يف يوليو/متوز 2010 ضد »اختبار الرسِّ
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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 أُجريت مؤخراً حول آثار هذه العملية عىل تجارب املثليات 

وهوياتهن ورفاههن.

اللجوء عىل أساس االضطهاد املتعلق  عندما يتقدم الالجئ بطلب 
مبيله الجنيس فعليه أن يقدم حجة مقبولة لقضيته ليكون مؤهاًل 
التفاقية  وفقاً  معينة«  اجتامعية  »جامعة  فئة  مبوجب  للجوء 
عرضة  األكرث  كانت  أيضاً  الفئة  هذه  لكنَّ   1951 لعام  الالجئني 
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 
إجراءات  خاللها  من  املثليات  تستكشف  التي  الطرق  استعرضت 
تجاربهن  عىل  اإلجراءات  تلك  وآثار  املتحدة  اململكة  يف  اللجوء 
خضعن  اللوايت  النسوة  جميع  وكانت  ورفاههن.2   وهوياتهن 

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

النتائج أهم 
ت عملية طلب اللجوء والحجج القانونية ومثول األشخاص  لقد ُعدَّ
أمام املحاكم كلها عىل أنها من األمور املربكة وامُلضعفة ألصحاب 

الختيارهم«6. وحتى لو كشف الـ (إل جي يب يت آي) عن هويته ذاتياً 
ق مزاعمه. فقد ال ُتصدَّ

القامئني عىل  أن  إىل حقيقة  املتأصلة جزئياً  الصعوبات  وترجع هذه 
تقييم املصداقية هم من البرش، ممن يأتون بعنرص اآلراء الشخصية 
يف عملية صنع القرار. ويف حني يسمح التدريب الذي تم وضعه يف 
لبحث  التدريب  جلسة  يف  الكايف  الوقت  بإعطاء  املتحدة  اململكة 
توّجهات األشخاص تجاه مقدمي الطلبات من املثليني واملثليات، فمن 
املهم أن يكون لدى السلطات وعي راٍق بالضغوط امللتبسة األخرى 
التي تواجه صانعي القرار. فعىل سبيل املثال، ميكن لالضطراب املجهد 
الوقت، وذلك  القرار مع مرور  إىل صانع  ينتقل  أن  الصدمة  بعد  ما 
نتيجة لسامع هذه الشهادات الشخصية الصعبة واملصدمة، وقد يؤثر 
هذا، باإلضافة إىل آليات املسايرة الدفاعية، سلباً عىل منطلق االعتقاد 

أو التكذيب أو الحياد.

م امُلحرز يف اململكة املتحدة حول حامية الالجئني بالنسبة  ويعد التقدُّ
السبب  للحياة. ولهذا  ومنقذاً  (إل جي يب يت آي) مهاًم وتقدمياً  للـ 
إحدى  استبدال  عدم  لضامن  االهتامم  من  درجة  أقىص  بذل  يجب 
املشكالت مبشكلة أخرى، من خالل االنتقال من التكتُّم إىل التكذيب.

أماندا غراي graya@unhcr.org كبري زمالء الحامية، وألكسندرا 
ماكدوول mcdowall@unhcr.org املسؤول 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.
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