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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.
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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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