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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 ودعاًم 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)

يوجد يف وقتنا الحايل ما ال يقل عن 76 دولة تجرّم العالقات الجنسية 
السارية  القوانني  والعديد من  للجندر.  املغايرة  الترصفات  أو  املثلية 
ترسخ  الذي  الربيطاين  العقوبات  لقانون  إرثاً  متثل  البلدان  تلك  يف 
القانونية ال تشكل سوى جانباً  األنظمة  أن  إال  االستعامر.  إّبان  فيها 
واحداً فقط من جوانب االضطهاد الناجم عن رهاب املثلية الجنسية 
للتنوع  واالضطهاد  للحامية  العاملي  النطاق  ويعد  الجندر.  وتغيري 
الجنيس والجندري معّقداً ومتحوالً ويف أغلب األحيان متناقضاً. وعىل 
العامل،  يف  للمثليني  افتخار  الربازيل ألكرب مسرية  استضافة  من  الرغم 
فقد ذكرت التقارير أنها تضم أعىل املعدالت يف العامل لجرائم القتل 
الناجمة عن رهاب املثلية الجنسية وتغيري الجندر. ويف حني أنَّ جنوب 
أفريقيا تعرتف بالزواج املثيل، أبلغت منظامت حقوق اإلنسان بها عن 
وقوع عرش حاالت أسبوعياً »لالغتصاب التصحيحي«1 الذي يستهدف 
املثليات، وأغلبها مل تحقق فيه الرشطة. وداخل الدولة نفسها، تتغري 
االجتامعية  للطبقة  وفقاً  األشخاص  سالمة  أو  استضعاف  مستويات 

والعرق والدين والقدرة عىل »االجتياز« والشبكات االجتامعية2.

ما بني العامني 1992 – 1993، أصبحت كندا أول دولة توفر حامية 
الالجئني رسمياً لألشخاص الذين يواجهون االضطهاد عىل أساس امليل 
بوصفه  االستحسان  نهجها  القى  وقد  الجندرية،  الهوية  أو  الجنيس 
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؛  وتقّوض 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 معّقدة وطويلة. وهناك 
قواسم مشرتكة بني الجندر والطبقة االجتامعية واالنتامءات القومية 
التي إما أن تعيق أو تساعد يف متكني القادرين عىل املغادرة والكيفية 
قات  التي يهاجر بها األشخاص وخيارات الوضع الدائم. وتجتمع معوِّ
الهجرة مع الغموض النسبي لطلب اللجوء فينتج عنهام معاً أوضاعاً 
قد  وضوحاً  أكرث  أساليب  يت)  يب  (إل جي  الـ  املهاجرون  فيها  ينتهج 
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 
إقليمه  عىل االنتقال املستمر من مكان آلخر ضمن بلده األصيل أو 
لسنوات عدة معرضني أنفسهم للعيش يف ظل الظروف غري املستقرة. 
امليل  بسبب  االضطهاد  األشخاص  يتعرض  املدنية،  للنزاعات  وخالفاً 
أجل  ومن  النسبية.  العزلة  من  جو  يف  الجندرية  الهوية  أو  الجنيس 
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.

»لقد كانت جامعات القصاص غري الرسمية. لقد كان القرويون. 
لقد كان  بأكمله.  النظام  لقد كان  لقد كان األخوال واألعامم. 
أمام  وجهي  يف  والذي رصخ  معه  أعمل  كنت  الذي  الشخص 
املثليني  إىل  لإلشارة  ازدرائية  كلمة  ]وهي  »كاندو«  عمالئه 

الذكور[. لقد كان يف كل مكان...«

األفريقية، محكوم عليها  الدول  امرأة شابة من إحدى  أنجيال 
بالحبس عرش سنوات إلقامتها عالقة جنسية مثلية. فقد كان 
أبوها قد خطط لتزويجها رجل يكربها بعرش سنوات، فأرسّت 
الزواج  تقيم عالقة رسية مع صديقتها وال ميكنها  أنها  ألختها 
أبوها  من  كان  فام  والديها،  أختها  فأخربت  الرجل.  ذلك  من 
من  ألكرث  مرات  عدة  بالرضب  عليها  واعتدى  حبسها  أن  إال 
شهر. وانترشت الشائعات يف كافة أرجاء مدينتها، كام أقصتها 
اعتدى  منزلها،  من  الخروج  استطاعت  وعندما  علناً.  الكنيسة 
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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كندا،  يف  اللجوء  طلب  تقديم  من  يتمكنون  ملن  بالنسبة 
تواجههم  التي  واملحتملة  املهمة  األسئلة  من  واحدة  تتمثل 
االضطهاد  من  الناجون  يضطر  وبذلك،  أساس؟«  أي  »«عىل  يف: 
إىل  هوياتهم  عن  »اإلفصاح«  إىل  بالكتامن  التزامهم  طريق  عن 
رشق  من  اللجوء  طالبي  أحد  وهو  مزليندو،  املسؤولني.  أحد 
نافذة  عرب  ينادونك  »إنهم  قائاًل:  تجربته  عن  يتحدث  أفريقيا، 
وأنت  للجوء؟«  طلباً  تقدم  ملاذا  قصتك.  »أخربنا عن  ويسألونك: 
بلدتك  من  بعضهم  األشخاص،  من  عدد  من  السمع  مدى  عىل 
تتحدث عن طلبك  ثم تجد نفسك  التخفي منهم.  تحاول  الذين 
بصوت عاٍل عرب زجاج مضاد للرصاص، وهذا مهني، فأنت مضطر 
اللجوء  الحصول عىل طلب  أرغب يف  »إنني  أمامهم  الرصاخ  إىل 

مثيل«.« ألنني 

استامع  وجلسات  الشخصية  واملقابالت  الدخول  منفذ  ويصبح 
عىل  يتعني  حيث  الدقيق،  للفحص  مواضع  جميعاً  الالجئني 
أجل  من  والخوف  والعار  الوصم  عىل  التغلب  اللجوء  طالبي 
اإلفصاح  يكون  ال  الظروف،  هذه  ويف  الحامية.  عىل  الحصول 
الجندرية  الهوية  أو  الجنيس  امليل  عن  املتأخر  أو  الكامل  غري 
يف  الكربى  التغيريات  سياق  ويف  معتاد.  غري  لالضطهاد  كسبب 
حامية  سيتم  كان  إذا  ما  املسألة  تبقى  بكندا،  اللجوء  نظام 
النظام  فبموجب  ال.  أم  (إل جي يب يت)  الـ  اللجوء  نظام طالبي 
الجديد، يواجه مقدمو الطلبات الجداول الزمنية املحدودة الت 
 10 إثباتاتهم:  وتقديم  أنفسهم  إلعداد  الكايف  الوقت  متنحهم  ال 
الطلب و30 –  الخطي بأساس تقديم  البيان  لتقديم  15 يوماً   –

يوماً لجلسة االستامع. الوثائق و60  لتقديم  يوماً   45

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 
املؤيد محدودة.  الدليل  تأمني  إمكانية  الجندرية ال يقع علناً، تكون 
الجندرية  والهوية  الجنيس  امليل  أساس  عىل  اللجوء  طالبو  ويذهب 
الجنسيني  رشكائهم  مطالبة  إىل  يعمدون  حيث  أبعد،  مسافات  إىل 
املستشفيات  لزيارات  القدمية  السجالت  واستعادة  بتقديم خطابات 
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 الدليل، ُ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.

فرار  لرحالت  املتوقعة  القصص  وفق  الطلبات  مقدمي  تقييم  يتم 
الالجئني والقصص الغربية عن هوية الـ (إل جي يب يت) ومجتمعهم. 
ويعتمد صانعو القرار عىل معرفتهم السابقة الشخصية التي تستند 
الجنسية  الهويات  حول  املجتمع  يقيدها  مفهومات  إىل  الغالب  يف 
والجندر يف تقييم مصداقية الطلب الذي يقدمه طالب اللجوء بشأن 
هويته. وال تنطبق االفرتاضات حول الهوية الجنسية والجندر القامئة 
أو  يت)  يب  جي  (إل  الـ  »مجاهرة«  بخصوص  الغربية  القصص  عىل 
بالرضورة  الجندرية«  »بالهوية  املتعلق  الهوية3  اضطراب  تشخيص 
عليهم بصورة مشرتكة بني الثقافات. فعىل سبيل املثال، يظهر التوقع 
سيسعون  الجندرية  والهوية  الجنيس  امليل  وفق  اللجوء  طالبي  بأن 

طالبوا اللجوء يقفون يف طابور يف مكرز االستقبال الذي تديره الدولة يف صوفيا، بلغاريا 2011 مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني/ جاي سوبروين 
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إىل إيجاد الروابط مع »املجتمع« املحيل للـ (إل جي يب يت) يف كندا 
حول  ُترسد  التي  والروايات  رأيناها.  التي  القرارات  من  العديد  يف 
الهوية  أو  الجنيس  امليل  أن  إال  التوقع.  هذا  إىل  تؤدي  املجاهرة 
الجندرية ال توفر حّساً عاماً بالهوية الجامعية وحتى لو حصل ذلك، 
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. فضاًل 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 
مطالب  أنها  عىل  تأتيهم  التي  املطالب  صحة  يف  كثرياً  يشككون 
احتيالية، كام أنَّ الشك يرسي عىل وجه الخصوص بانتحال األشخاص 
لهوية جنسية أو جندرية غري صحيحة ومن هنا، غالباً ما يفرس صانع 
أنها  عىل  الطلبات  أصحاب  إفادات  يف  نسيان  أو  تناقض  أي  القرار 

انتقاص من مصداقية ما يقولون.

خطوات لألمام وخطوات للوراء
ن الجمع بني التدريب وقرارات املحكمة الفيدرالية من نوعية  لقد حسَّ
القرارات التي نراها يف كندا. كام أصبحت مامرسات إصدار األحكام 
أكرث مهارة بفضل تدريب صانعي القرارات بخصوص الطلبات القامئة 
التوجيهية  اإلرشادات  وتعد  الجندرية.  والهوية  الجنيس  امليل  عىل 
مؤخراً  املنشورة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  للمفوضية 
خطوة مهمة تجاه تعزيز صنع القرارات حول طلبات اللجوء القامئة 

عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية4.

دوراً  الرسمية  غري  الشبكات  مثَّلت  الرسمية،  املصادر  غياب  ويف 
الالجئني  حامية  عىل  يت)  يب  جي  (إل  الـ  حصول  تسهيل  يف  مهاًم 
املعلومات  تضمني  يف  الرسمية  املصادر  بدأت  ومؤخراً،  رين.  امُلهجَّ
الجندرية.  التهوية  أو  الجنيس  امليل  عىل  القامئة  باملطالب  املرتبطة 
قدمها مسؤولو  التي  املصادر  قامئة  اآلن  تتضمن  املثال،  فعىل سبيل 
ملقدمي  املحلية  املجموعات  أسامء  الشخصية  املقابلة  يف  الحكومة 
الطلبات الـ (إل جي يب يت). ويف بعض الحاالت، أشار موظفو الحدود 
عن  للتعبري  كطريقة  الطلبات  ألصحاب  ُتقدم  املصادر  هذه  أن  إىل 
االنفتاحية. ويحدد دليل مجلس الالجئني عىل اإلنرتنت لطالبي اللجوء 
»املجموعات  عن  أمثلة  أنهام  عىل  الجندرية  والهوية  الجنيس  امليل 

االجتامعية الخاصة«.

لت اإلرشادات التوجيهية  لألشخاص املستضعفني يف أواخر عام  وقد ُعدِّ
2012 لالعرتاف باحتامل أن يكون مقدمو الطلبات الـ (إل جي يب يت) 
التعديالت  بإجراء  التوجيهية  اإلرشادات  وتسمح هذه  مستضعفني5. 
عىل اإلجراءات الخاصة باألشخاص الذين يعدون مستضعفني بسبب 

تضمني  ويقّر  للصدمة.  النفسية  اآلثار  أو  العقيل  املرض  أو  العمر 
اآلثار  أن  اإلرشادات  يت)  يف هذه  (إل جي يب  الـ  الطلبات  مقدمي 
النفسية للصدمة من رهاب املثلية الجنسية أو تغيري الهوية الجندرية 
بوضوح.  به  ما مروا  تذكر ورسد  األشخاص عىل  تتدخل يف قدرة  قد 
صور  وتحديد  الطلبات  مقدمي  استضعاف  إلظهار  طريقة  وأفضل 
املساعدة الالزمة يكون من خالل املعلومات التي يقدمها املتخصصون 
للتخفيضات التي أقرتها الحكومة  وأطباء الصحة العقلية. لكن نظراً 
يحصل  فلن  لالجئني،  الصحية  الخدمات  تغطية  يف  مؤخراً  الفدرالية 
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.

يف املدن الكندية الرئيسية املستقبلة لالجئني، وهي مونرتيال وتورونتو 
بني  يت)  يب  جي  (إل  الـ  للمهاجرين  والدعم  االعرتاف  منا  وفانكوفر، 
اإلقصاء  مع  التعامل  مع  املايض،  العقد  خالل  املجتمعية  املنظامت 
وبناء أنظمة دعم أفضل. ومؤخراً، تأسست مجموعات يف مدن أخرى 
الجديد  النظام  وترية  أن  إال  ووينيبيغ.  ولندن  وأتوا  هاليفاكس  هي 
املقدم سيضع الكثري من الضغط عىل املتطوعني والعاملني املجتمعيني 
والبنية األساسية للمنظامت غري الحكومية التي ستعزز أنظمة الدعم 

تلك.

شارالني جوردان sjordan@sfu.ca أستاذ مساعد لعلم 
النفس االستشاري، جامعة ساميون فريزر، كندا. وكريس 

مورييس info@rainbowrefugee.ca مؤسس جمعية الجئي 
قوس قزح يف فانكوفر، مقاطعة بريتش كولومبيا ، كندا 

www.rainbowrefugee.ca وكالهام منارص وباحث مجتمعي 
لالجئني من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي 

الجندر يف كندا.

اغتصاب الشخص بسبب ميله/ميلها الجنيس أو الجندري الظاهر، والهدف من ذلك   .1
وفقاً العتقاد مرتكب ذلك »تصحيح« امليل الجنيس لدى املغتصب/املغتصبة ليصبح من 

ذوي امليول الجنسية تجاه الجنس اآلخر أو ليتوافق مع الهوية الجندرية السائدة.
س. ر. جوردان (2010) »«الالجئون غري/ التقليديني: وضع السياق لقصص الالجئني   .2

املواجهني لالضطهاد الناجم عن رهاب املثلية الجنسية ورهاب مغريي الهوية الجندرية«، 
 (‘Un/Convention(al) Refugees: Contextualizing the accounts of refugees 

 facing homophobic or transphobic persecution) 
 مجلة اللجوء Refuge الصفحات  26، 2، 165 – 182. 

 http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/view/32086
األثر السلبي عىل الرعاية الناجم عندما يشعر الشخص أن هناك عدم توافق بني جنسه   .3

البيولوجي وهويته الجندرية.
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني (2012) اإلرشادات التوجيهية بخصوص   .4

الحامية الدولية رقم 9: مطالب وضع اللجوء استناداً إىل امليل الجنيس و/أو الهوية 
الجندرية ضمن سياق املادة 1أ(2) التفاقية 1951 و/ أو بروتوكولها لعام 1967 املتعلق 
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