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امليل الجنيس وهوية الجندر: مستجدات عىل قانون االتحاد األورويب
إيفانغليا (ليليان) تسوردي

ل لتوجيه التأهل يف االتحاد األورويب واملعتمد يف 2011 يشكل تقدماً إضافياً يف ضامن حقوق أصحاب  اإلصدار املعدَّ
طلبات اللجوء من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس (إل جي يب يت آي) 

وذلك ألنها قدمت إضافة رصيحة لهوية الجندر باإلضافة إىل امليل الجنيس عىل أنه سبب لالضطهاد.

بني  مشرتكة  منظومة  إنشاء  عىل  حالياً  األورويب  االتحاد  يعمل 
عىل  ذلك  وسيكون  اللجوء،  طالبي  بخصوص  األوروبية  الدول 
مرحلتني. يف املرحلة األوىل، تبنى االتحاد األورويب التوجيه الخاص 
الذي   (2004/4/29 تاريخ   83/EC/2004 رقم  (التوجيه  بالتأهل 
واملستفيدين  الالجئني  األشخاص  من  مختلفتني  اثنتني  فئتني  أسس 
املذكورتني  الفئتني  تعريف  قواعد  أيضاَ  وترسم  املحميني.  الفرعيني 

التي ترتتب عىل كل منهام. الحقوق  باإلضافة إىل 

يف  عليها  املنصوص  باملنهجية  العارشة  مادته  يف  التوجيه  ومتسك 
باملرء  أنه ليك ُيعرتف  التي تنص عىل   1951 الالجئني لعام  اتفاقية 
أساس  عىل  لالضطهاد  تعرض  يكون   أن  فيجب  الجئ  أنه  عىل 
إىل جامعة  االنتامء  أو  الجنسية  أو  الدين  أو  العرق  ييل:  مام  أي 
ال  أنَّه  يعني  وهذا  السيايس.  الرأي  بسبب  أو  معينة  اجتامعية 
أنها أساس لالضطهاد.  الجنسية عىل  للميول  يوجد أي ذكر رصيح 
ومع ذلك، حدد التوجيه بعض اإلرشادات اإلضافية بذكر تعريفات 

آنفاً. املذكورة  الخمسة  األسس  تعريفات  تفصياًل حول  أكرث 

فاملادة 10(1)(د) من التوجيه تنص عىل ما ييل: »حسب الظروف 
االجتامعية  الجامعة  تتضمن  أن  يجوز  األصلية،  البلد  بها  متر  التي 
الجنيس  للميل  املشرتكة  الخاصية  عىل  تقوم  جامعة  أي  الخاصة 
اشرتاط  دون  بالجندر  املرتبطة  الجوانب  يف  النظر  ويجوز   (.....)
أنَّ  ومع  املادة«.  هذه  تطبيق  لقابلية  قرينة  ذاتها  بحد  تكون  أن 
الرصيح  الذكر  فإنَّ  الكافية،  بالدرجة  قوية  تكن  مل  هذه  الصياغة 
اجتامعية  جامعة  تعّرف  مشرتكة  خاصية  أنها  عىل  الجنيس  للميل 
محددة ُيعد بحد ذاته خطوة متقدمة نحو تعزيز حقوق مقدمي 
طلبات اللجوء من الـ (إل جي يب يت آي). ومن هنا، ُحثَّ صانعو 
القرار الوطنيني يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب عىل االنتباه 
اللجوء  طلبات  أصحاب  مطالب  تقييم  أثناء  النقطة  هذه  إىل 
األخرى  الجوانب  إىل  باإلضافة  الجنيس  امليل  أساس  عىل  القامئة 

بالجندر. املتعلقة 

ومحدوداً.  قــارصاً  النص  زال  ما  اإليجايب،  التقدم  هذا  ورغــم 
نصت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  رصاحــة.  ُيذكر  مل  الجندر  فمفهوم 
يف  أعضاء  الطلبات  مقدمي  العتبار  رشط  عىل  10(1)(د)  املادة 
هؤالء  يكون  أن  يجب  أنه  الرشط  وهذا  خاصة  اجتامعية  جامعة 

يكون  أن  و  للتغيري«  قابلة  غري  ثابتة  »بخاصية  متَّسمني  األشخاص 
لكن   . الخاصية  بتلك  يتِّسمون  أنهم  عىل  إليهم  ينظر  املجتمع 
وال  الوطنية  العرفية  القوانني  نصوص  معظم  مع  ينسجم  ال  ذلك 
مع موقف مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني تجاه املوضوع 
أنها  عىل  الخاصة  االجتامعية  »الجامعة  تعريف  إىل  يذهب  الذي 
خالفاً  مشرتكة  بخاصية  يتشاركون  الذين  األشخاص  من  جامعة 
من  املجتمع  إليهم  ينظر  الذين  أو  االضطهاد  لخطر  لتعرضهم 

أنهم جامعة«1. الخاصية عىل  تلك  خالل 

عىل  للفرد  هد  امُلضطَّ نظر  ما  إذا  جهة  فمن  الواقع،  أرض  عىل  أما 
فلن  األساس  ذلك  عىل  اضطهاده  وقرر  معينة  خاصية  فيه  أنَّ 
تلك  ميتلك  فعاًل  الفرد  كان  إذا  فيام  النظر  كثرياً  املهم  من  يكون 
الخاصية أم ال، ومن هنا يكفي وجود النظرة االجتامعية له بهذه 
الطريقة. ومن جهة أخرى، تشدد مفوضية األمم املتحدة السامية 
لالجئني عىل أنَّه ال يوجد لغايات تعريف الالجئ أي رشط الرتباط 
هؤالء  يكون  أن  وال  ببعض  بعضهم  اجتامعية  جامعة  يف  األعضاء 
وجود  كفاية  يعني  وهذا  املجتمع  يف  أصاًل  منظورين  األشخاص 
حول  دراسة  أشارت  الصدد،  وبهذا  للتغيري.2   القابلة  غري  الصفة 
تفاوت  وجود  إىل  املحلية  القوانني  يف  املذكور  التوجيه  إدخال 
تشرتط  كانت  األعضاء  الدول  فبعض  الواقع  ذلك  مع  التعامل  يف 
تشرتط  تكن  مل  أخرى  دوالً  أنَّ  حني  يف  املذكورين  الظرفني  وجود 

ذلك.3 

والعيوب املزايا   :2٠١١ التأهل  توجيه 
تحقيق  إىل  املشرتكة  األوروبية  للمنظومة  الثانية  املرحلة  تهدف 
األوربية  الدول  بني  مشرتك  إجراء  إنشاء  يف  يتمثل  أكرب  طموح 
أنحاء  كل  يف  بها  ُيعمل  موحدة  وضعية  وإىل  اللجوء  طلب  بشأن 
التأهل  توجيه  بها  جاء  التي  التطورات  ورغم  األورويب.  االتحاد 
طلبات  معاملة  حول   2011 عام  أجريت  دراســة  هناك   2014
ما  أنه  إىل  تشري  الجندر  وهوية  الجنسية  بامليول  املتعلقة  اللجوء 
دول  بها  تعامل  التي  الطريقة  يف  ملحوظة  اختالفات  هناك  زال 

االتحاد األورويب طلبات لجوء الـ (إل جي يب يت).4 

عام  التأهل  توجيه  إصــدار  األورويب  االتحاد  دول  تبنت  وقد 
لهوية  بإشارته  تقدماً ملحوظاً  2011 وكان ذلك اإلصدار قد شكل 



2121 رين امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية املهجَّ نرشة الهجرة القرسية 42

التوجيه  من  10(1)(د)  املادة  نص  من  الثاين  فالجزء  الجندر. 
بالجندر  املتعلقة  الجوانب  »مُتنح  ييل:  ما  عىل  ينص  اآلن  أصبح 
إىل  االنتامء  تحديد  لغايات  الالزم  االعتبار  الجندر  هوية  فيها  مبا 
خواص  من  خاصية  وجود  لتحديد  أو  معينة  اجتامعية  جامعة 

الجامعة.« تلك 

الجندر  لهوية  الرصيحة  اإلشارة  عىل  التوجيه  يقترص  ال  فاآلن، 
صانعي  عىل  مفروض  التزام  عىل  أيضاً  ينطوي  إنه  بل  فحسب 
ذلك  يف  مبا  بالجندر  املتعلقة  للجوانب  االعتبار  ملنح  القرارات 
»مُينح«  اإللزام  باستخدام صيغة  عنه  يعرب  ما  وهذا  الجندر  هوية 
لكن  اإللزام.  دون  الجواز  عن  تعرب  التي  منح«  »يجوز  من  بدالً 
فهي  فيها  الجندر  هوية  إدخال  ورغم  الصياغة  هذه  قوة  رغم 
إنها  يقيناً  القول  من  لنتمكن  الكايف  بالقدر  للجهالة  نافية  ليست 
التوجيه  من   (2)9 املادة  أنَّ  مع  الجنس،  مزدوجي  األفراد  تضم 
املخصصة  واألفعال  بالجندر  املخصصة  األفعال  أنَّ  بالفعل  يقر 
باألطفال تقع ضمن مفهوم االضطهاد وأنَّ كلتا اإلشارتني قد يكون 

الجنس.5  األشخاص مزدوجي  اضطهاد  بقضايا  لهام صلة 

أنَّ  ــط  ــحــب امل ومـــن 
 2011 ــوجــيــه  الــت
حرف  عــىل  استبقى 
بني  »و«  ــعــطــف  ال
إىل  املشريتني  العبارتني 
الخصائص غري املتغرية 
االجتامعي  واإلدراك 

الوطنيني  القرارات  بصانعي  يؤدي  قد  وهذا  الخصائص.  لتلك 
ليك  معاً  االثنني  الرشطني  يستويف  بأن  الطلب  مقدم  اشرتاطهم عىل 
األمر  معينة، وهذا  اجتامعية  أفراد جامعة  أنه من  إليه عىل  ُينظر 
األخرية  والنقطة  محميني.  غري  الطلبات  مقدمي  بعض  يجعل  قد 
الجندر  وهوية  الجنيس  بامليل  االهتامم  يوليان  التوجيهني  كال  أنَّ 
وفقاً لالنتامء إىل جامعة اجتامعية معينة، لكن كام شددت مفوضية 
مؤخراً  صدرت  التي  توجيهاتها  يف  لالجئني  السامية  املتحدة  األمم 
الجندر »قد  أو هوية  الجنسية  امليول  القامئة عىل  املطالبات  بشأن 
وذلك  باملوضوع  عالقة  لها  أخرى  أسس  ذلك)  (مع  هناك  يكون 
للمطالبة.  والثقايف  والديني  السيايس  السياق  يقتضيه  ما  حسب 
التي  التأييد  املنارصة وكسب  ُينظر لحمالت  قد  املثال،  فعىل سبيل 
يطلقها نشطاء الـ (إل جي يب يت) عىل أنها تعارض اآلراء السياسية 

أو الدينية و/أو املعايري السائدة.6 
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