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النيجريي  الرجل  قضية  يف  املحكمة  أنَّ  مع  الجنسية،  ميوله 
ميوله  عن  التعبري  عىل  املرء  قدرة  »عدم  أنَّ  املحكمة  ذكرت 
أنواع  نوع من  إىل  يرقى  أن  االضطهاد ميكن  الجنسية خوفاً من 
إعادة  املالئم  غري  من  أنَّه  ضمناً  يعني  ما  وهذا  االضطهاد« 
الشخيص  أمنه  عىل  الحفاظ  ميكنه  ال  حيث  بلده  إىل  ما  شخص 

الجنسية. هويته  بإخفاء  إال 

بالنسبة  القضيتني  هاتني  بأهمية  املبالغة  يجب  ال  أنه  ومع 
غاية  يف  بهام  صدرت  التي  فالقرارات  للجوء  الكوري  للقانون 
األهمية ألنها تبنّي رغم حداثتهام نسبياً يف مجال القضاء الخاص 

أساس  عىل  اللجوء  ملنح  الكوري  القضاء  استعداد  بالالجئني 
اللجوء  طلبات  ألصحاب  الجنسية  امليول  بسبب  االضطهاد 

واملثليات. املثليني  تجاه  ُتعد عدوانية  بلدان  من  القادمني 

كلية  مشارك/  أستاذ   amw247@yahoo.com ووملان  أندرو 
جامعة  يف  واملجالية  الدولية  للدراسات  العليا  الدراسات 

كوريا. سيؤول،  األجنبية،  للدراسات  هانكوك 

العسكري. السلك  الرجال يف  باستثناء   .1

تحديات أمام إنتاج معلومات البلد األصيل الخاصة باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل 
الجنيس

كريستيان بانغيلينان

امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  من  اللجوء  طالب  يتقدم  عندما 
تعرضه  لديه من  مثبتة  أساس وجود مخاوف حقيقية  الجنيس عىل 
ما يتطلب االعتامد عىل  الذي غالباً  للتقييم  لالضطهاد يخضع طلبه 
امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  حول  األصل  البلد  معلومات 
األشخاص  من  الفئة  هذه  حول  املتوافرة  املعلومات  لكن  الجنيس. 
البلدان التي تجرِّم املثلية أو ازدواجية الجنس يصعب يف معظم  يف 
الحاالت جمعها وحتى لو ُجمعت فغالباً ما تكون معلومات رسدية 

قصصية ال غري.

وللمساعدة يف معالجة هذا النقص يف املعلومات يف تنزانيا، قابلُت 40 
شخصاً ممن عرفوا أنفسهم عىل أنهم من املثليات واملثليني ومزدوجي 
امليل الجنيس يف مدينة دار السالم. ومع أنَّ بعض املنظامت واألفراد 
(خاصة املنارصين لقضية منع انتشار فريوس نقص املناعة البرشية/ 
أنَّ هؤالء األشخاص سريفضون اإلجابة عىل  اإليدز وعالجه) أعلموين 
األسئلة  أنَّ  أجد  فلم  الجنسية،  مبيولهم  املتعلقة  املبارشة  األسئلة 
املبارشة قد أقصت الخاضعني للمقابلة (حتى ممن مل يعرّفوا أنفسهم 

عىل أنهم من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس).

أفراد  يد  التمييز عىل  من  عانوا  قد  كانوا  قابلتهم  الذين  فاألشخاص 
أرسهم وُطردوا من املدارس واستخدمت بحقهم أساليب لغوية مهينة 
ملؤها الكراهية، وتعرضوا إىل تحرش من الرشطة ومعاملة مهينة من 
مزودي الخدمات الطبية ناهيك عن مخاوفهم من استخدام وسائل 
القرسي.  االغتصاب  إىل  منهم  واحدة  حالة  وتعرضت  العامة  النقل 
ومن هنا، فقد شكلت عملية الحصول عىل هذه املعلومات تحديات 

بعضها متوقع وبعضها غري متوقع رمبا يستحسن أن تضعها يف االعتبار 
الجهات التي تبحث عن معلومات البلد األصل.

من هذه التحديات احتاملية الحد من القدرة عىل النفاذ إىل منظامت 
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس خاصة ألنَّ كثرياً من هذه 
املنظامت تعمل يف الرس ليك تتجنب املتابعة الحكومية لها أو لضامن 
السالمة الشخصية لنشطائها. وقد تتطلب الرضورة الحذر يف اإلحاالت 

للتعاون مع تلك املنظامت.

وأمر أخر أنَّ املعلومات التي ُتجمع بهذه الطريقة سوف تعتمد يف 
نهاية املطاف عىل أصحاب املصلحة املتصل بهم. وباإلضافة إىل ذلك، 
ال ينبغي افرتاض أنَّ جميع نشطاء املثليات واملثليني ومزدوجي امليل 
الجنيس لهم وجهات نظر واحدة، بل قد يكون التنافس أو النزاع يف 
بعض الحاالت الصفة املميزة لتلك املنظامت. ويف حني أنَّ االختالف 
واملثليني  املثليات  أنَّ منظامت  أمر متوقع، يالحظ  االسرتاتيجيات  يف 
بينها الكتساب  تتنافس فيام  امليل الجنيس يف دار السالم  ومزدوجي 
الرشعية التمثيلية للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس وغالباً 
ما يكون ذلك نتيجة التسابق عىل املنح املالية املقدمة. وأي استقصاء 
يراعي  أن  يجب  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  حول 
مصداقية  بشأن  املتعلقة  املعلومات  عىل  اعتامداً  والعناية  الحذر 
امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  من  ــواردة  وال املعنية  املنظمة 

الجنيس أنفسهم.

كريستيان بانغيلينان christiandpangilinan@gmail.com محام 
للعون القانوين لالجئني يف تنزانيا.


