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ضامن حامية لألشخاص املعنيني من الـ )إل جي يب يت آي(
فولكر تورك

والالجئني  اللجوء  طالبي  من  الجنس  وثنائيو  الجندر  ومغريو  الجنيس  امليل  ومزدوجو  واملثليون  املثليات  واجه 
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس جملة متنوعة من التحديات واملخاطر 
واالستضعاف خالل جميع مراحل دورة التَّهجري. والبد من رفع مستوى الوعي ليس حول مخاوف الحامية الخاصة 
بأفراد هذه الفئة من األشخاص فحسب بل أيضاً حول الترشيعات والتوجيهات املتعلقة بهم املتوافرة لدى كل من 

كوادر األمم املتحدة والرشكاء والسلطات الحكومية وصانعي القرار.

تتمحور اتفاقية الالجئني لعام 1951 حول كرامة اإلنسان وثراء الحياة 
الغرض  الفردية. ويتمثل  للحريات  الكامل  البرشية وتنوعها والتعبري 
الرئييس لالتفاقية يف حامية األشخاص الذين يتمكنون من الفرار من 
املآزق التي متس كرامتهم وشخصيتهم وحرياتهم. ومع أنَّه ال يوجد يف 
هذه االتفاقية أي نص رصيح يشري إىل االضطهاد القائم عىل أسباب 
تتعلق بامليول الجنسية أو الشخصية الجندرية فإنَّ الذين صاغوا تلك 
االتفاقية حرصوا عىل استخدام لغة عامة مبا يكفي لتغطية مثل هذه 
»انتامء  عىل  القامئة  األسس  مسألة  طرح  خالل  من  خاصة  القضايا 

األشخاص إىل جامعة اجتامعية.«

وما من شك لدي يف أنَّ الذين صاغوا كاًل من اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان واتفاقية حقوق الالجئني (1951) كانوا عىل علم باألحداث 
التي أملَّت بالـ (إل جي يب يت آي) إبان عرص أملانيا النَّازية، فقد اعُتقل 
كثري من األشخاص مبجرد الشك بأنهم مثليون وأُحرق كثري منهم يف 
مخيامت الرتكيز. ولن نعرف أبداً كيف متكن الـ (إل جي يب يت آي) من 
الفرار من أملانيا النَّازية لتجنب نهايتهم املحتومة يف مخيامت الرتكيز. 
الجنسية كانت وما زالت يف كثري من املجتمعات  املثلية  إنَّ  وحيث 
وصمة عار اجتامعية وجرماً يحاسب عليه القانون فكان عىل هؤالء 
األشخاص أن يخفوا أسباب هربهم حتى عند وصولهم إىل بر األمان 
التي يسعون للجوء فيها. ولسوء الحظ، ما زال  البلدان الجديدة  يف 
هذا الوضع قامئاً بالنسبة لالجئني الـ (إل جي يب يت آي) يف كثري من 

بلدان العامل اليوم.

متناٍم  بوعي  يحظى  أصبح  آي)  يت  يب  (إل جي  الـ  حقوق  أمر  لكنَّ 
اإلنسان  حقوق  مجتمعات  ضمن  وذلك  األخرية  املاضية  األعوام  يف 
البحوث  من  بها  بأس  ال  أعداد  ظهرت  بل  اإلنسانية،  واملساعدات 
انبثقت   ،2007 عام  ففي  بالذات.  املوضوع  هذا  حول  والدراسات 
تحسني  يف  به  يستهان  ال  مساهمة  مثَّلت  التي  يوغياكارتا  مبادئ 
تفهم معايري الحقوق اإلنسانية وتطبيقها وتفسريها يف سياق امليول 
الذي  الدور  نقّيم  أن  املبكر  الجندرية.1 ولعله من  والهوية  الجنسية 
مثلته تلك املبادئ يف ترسيخ التحسينات امللموسة عىل حياة الـ (إل 
جي يب يت آي)، لكن من األمور املشجعة أنَّ املبادئ كانت أساساً يف 

عدة مناسبات اعتمدت عليه األمم املتحدة والوكاالت التابعة لها (مبا 
اللجوء  والناشطني ومحاكم  والدول  السامية لالجئني)  املفوضية  فيها 
قانونية  كأداة  بنَّاًء  دوراً  املبادئ  تلك  ومّثلت  القضائية،  والهيئات 

وعملية ميكن استخدامها أيضاً يف املنارصة وكسب التأييد.

وعىل مدى قرابة عقدين من الزمن، وثَّقت األمم املتحدة انتهاكات 
الـ (إل جي يب يت آي) ونّصت عىل معايرَي لحقوق اإلنسان يف  بحق 
ناشدت  قريب،  أمد  وقبل  الجندرية.  والهوية  الجنسية  امليول  إطار 
األمم املتحدة عىل أعىل املستويات تطبيق العدالة يف الحقوق ونبذ 
التمييز وإنهاء العنف وإلغاء القوانني التي تجرّم العالقات الجنسية 
رسالة  لالجئني  السامي  املفوض  أصدر   ،2012 مايو/أيار  ويف  املثلية، 
إىل جميع كوادر مفوضيته يشجعهم فيها عىل املساعدة يف تحسني 
حالة  إنهاء  إىل  باإلضافة  آي)  يت  يب  جي  (إل  للـ  املقدمة  املساعدة 
االزدواجية  (رهــاب  والرتانسفوبيا  املثلية)  (رهــاب  الهوموفوبيا 

الجنسية) يف مكان العمل.

قضايا يف الفقه القانوين
الجنسية  امليول  عىل  القامئة  الالجئني  مطالبات  بأوىل  االعرتاف  منذ 
والهوية الجندرية يف مثانينيات القرن العرشين، يشهد الفقه القانوين 
يف هذا املجال تطوراً رغم اختالف وجهات النظر يف بعض األحيان من 

مدرسة فقهية قانونية ألخرى. وبهذا الصدد، حددنا بعض القضايا.

القضية األوىل: تتعلق باملطالبة »بالرسية والحذر« أي إخفاء الشخص 
مليوله الجنسية لتجنب االضطهاد. وكانت املحكمة العليا يف اململكة 
عىل  الرجال  من  املثليني  إجبار  فكرة  ت  ردَّ قد   2010 عام  املتحدة 
قرار  لقي  وقد  الجنسية2.  ميولهم  إلخفاء  والحذر«  »الرسية  انتهاج 
املحكمة ذاك اهتامماً كبرياً خارج أوروبا. فالحذر والرسية من شأنهام 
أن يقوضا واحداً من أهم املبادئ الرئيسية لقانون الالجئني الذي ينص 
اعتزالها  عىل حق املرء يف أال ُيجرب عىل إخفاء هويته أو تغيريها أو 
هرباً من االضطهاد. ومع ذلك، ما زال ذلك املنطق سائداً يف عدد من 

البلدان خاصة يف أوروبا.3  
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بتحديد  تتصل  التي  والتحديات  »بالتجريم«  تتعلق  الثانية:  القضية 
إىل  ترقى  املثلية  الجنسية  للعالقات  املجرِمة  القوانني  كانت  إذا  ما 
يف  وحده  به  ُيعتد  ال  القوانني  تلك  وجود  فمجرد  ال.  أم  االضطهاد 
فالبد  الالجئ  بوضع  لإلقرار  أساساً  ليكون  القضائية  السلطات  بعض 
الدول  تتطلب بعض  بل  بانتظام.  نافذة  القوانني  تلك  أن  إثبات  من 
إضافة إىل ذلك أن يثبت مقدمو طلبات اللجوء أنَّ هناك خطوات قد 
اتخذت فعاًل بحقهم يف قضيتهم بالذات. لكن لدينا وجهة نظر مغايرة 
لذلك وهي أنَّه بغض النظر عن منظور إنفاذ القانون فإن هذا التفسري 
ال يضع يف الحسبان كفايًة مستوى التمييز املجتمعي يف البلدان التي 
تجرِّم العالقات الجنسية املثلية وأثر ذلك التمييز عىل املأزق الحقيقي 

أو امُلتخوَّف منه الذي قد يعيشه الـ (إل جي يب يت آي).

القضية الثالثة تتعلق بإضفاء »الصفة الجنسية« عىل األمور ذلك أنَّ 
بدالً من  الجنسية  األفعال  الرتكيز عىل  يبالغون يف  القرارات  صانعي 
يقود  لن  األمر  وهذا  هوية.  أنه  عىل  الجنيس  التوجه  إىل  االلتفات 
الجنسية  املرء  حياة  بحق  واملهني  التطفيل  االستجواب  إىل  فحسب 
الجنسية)  ميوله  عن  النظر  بغض  كان  شخص  أي  تالئم  ال  (التي 
ما  غالباً  آي)  يت  يب  جي  (إل  الـ  أنَّ   حقيقة  يتجاهل  أيضاً  إنه  بل 
يتعرضون لالضطهاد بسبب التهديد الذي ُيعتقد أنهم ميثلونه للتقاليد 

االجتامعية والثقافية السائدة.

القضية الرابعة تتعلق برسم »الصورة النمطية« حيث تختلف طريقة 
الجندر من عرق آلخر ومن جنسية ألخرى.  الجنسية وهوية  امليول 
ولهذا السبب، استحوذ عىل أذهان صانعي القرار فضية الحصول عىل 

البينات التي تثبت ما إذا كان مقدم الطلب من الـ (إل جي يب يت آي) 
اعتمدوا  فقد  الالزمة،  واملعارف  للتوجيهات  الفتقارهم  ونظراً  ال.  أم 
عىل افرتاضاتهم الشخصية الذاتية أو الصور النمطية يف التوصل إىل 
استنتاجاتهم. وهذا التنميط يهدد بتقويض حيادية صناعة القرارات.

ذلك  يصاحب  ما  وغالباً  التصديق«  »بعدم  تتعلق  الخامسة  القضية 
الطلب  يدعيه مقدم  ما  تلقائياً  تقبل  املحاكم  فليست كل  التنميط، 
من أنه من الـ (إل جي يب يت آي). بل إن بعض املحاكم تطلب إدالء 
الشهود بإفاداتهم أو بإبراز بعض الوثائق الثبوتية مثل رسائل الربيد 
اإللكرتوين متجاهلة أنَّه قد يستحيل عىل مقدم الطلب أن يقدم مثل 
تلك البينات خاصة إذا كان ذلك الشخص يبذل جهده يف إخفاء ميوله 

الجنسية.

بناء التوجيهات
وضعت املفوضية السامية لالجئني توجيهات بالسياسات والخطوات 
العملية ليك يتبعها كوادر املفوضية ورشكاؤها والسلطات الحكومية 
وصانعو القرار يف تعزيز منهج حقوقي ثابت وموحد لحامية الـ (إل 

جي يب يت آي).

يف عام 2008، أصدرت املفوضية السامية لالجئني ملحوظة إرشادية 
الجندر4  وهوية  الجنسية  بامليول  املتعلقة  الالجئني  مطالبات  حول 
التجارب  القرارات حول  الوعي لدى صانعي  بهدف تحسني مستوى 
الخاصة بطالبي اللجوء الـ (إل جي يب يت آي) وكذلك لتشجيع صانعي 
القرار عىل إجراء تحليل أكرث عمقاً للمسائل القانونية املتعلقة بها. أما 

2008 مانيال (الفليبني) مسرية الفخر وإطالق مبادئ يوغياكارتا يف البالد
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اآلن فقد حل محل تلك امللحوظة مجموعة جديدة من التوجيهات 
 .2012 األول  أكتوبر/ترشين  يف  ونرشت  الدولية  بالحامية  املتعلقة 

وتطرقت هذه التوجيهات ألول مرة وبشمولية إىل مطالب الالجئني 
املبنية عىل امليول الجنسية و/أو هوية الجندر. وتوفر هذه التوجيهات 
املسائل  الجوهرية واإلجرائية وحول  القضايا  النصح حول  الجديدة5 
املتعلقة بتقديم اإلثباتات واألدلة وتأسيس املصداقية مبا يتعلق بتلك 
املطالب. وُيقصد من هذه التوجيهات أن توفر اإلرشاد إىل الحكومات 
واملزاولني القانونيني وصانعي القرار والسلطات القضائية باإلضافة إىل 
كوادر املفوضية السامية لالجئني ممن يبّتون يف هذه املطالب مبوجب 
السلطات  عرب  التفسري  وتوحيد  مالءمة  لضامن   1951 عام  اتفاقية 
هذه  وتقر  املذكورة.  االتفاقية  مبوجب  الالجئ  لتعريف  القضائية 
االضطهاد ألسباب  يفرون من  الذين  األشخاص  بأنَّ  أيضاً  التوجيهات 
يتأهلوا  أن  ميكن  الجندرية  هويتهم   و/أو  الجنسية  مبيولهم  تتعلق 

للحصول عىل وضع الالجئ مبوجب املادة 1أ(2) من االتفاقية.

ويف عام 2011، أصدرت املفوضية السامية لالجئني ملحوظة توجيهية 
حول ما يجب معرفته يف العمل مع الـ (إل جي يب يت آي) يف إطار 
التهجري القرسي6 ملساعدة كوادر املفوضية ورشكائها يف تحسني فهمهم 
استضعافهم  أسباب  والوقوف عىل  الالجئني  من  الفئة  لحقوق هذه 
مراحل  جميع  يف  حاميتهم  لضامن  امللموسة  ــراءات  اإلج وتعزيز 
تهجريهم. وتقدم لتلك الكوادر املشورة العملية حول كيفية إتاحتهم 
يف مكاتبهم لبيئة ترحيبية وكيف يقدمون برامج مأمونة ودامجة للـ 
(إل جي يب يت آي)  وتعزيز املشاركة. وباإلضافة إىل ذلك، تضم سياسة 
املفوضية السامية لالجئني املتعلقة بالعمر والجندر والتنوع7 إشارة 

رصيحة لالجئني وطالبي اللجوء من هذه الفئة من األشخاص. 

ومع ذلك، ستكون السياسة والتوجيه ذات أثر محدود إذا ما استمر 
التوجيه.  ذلك  تنفيذ  املسؤولني عن  يستحوذان عىل  والجهل  التحيز 
تعمل  ورشكائها8  املفوضية  كوادر  بني  الفهم  عدم  مشكلة  ولحل 
التدريبية  املواد  من  مجموعة  بناء  عىل  لالجئني  السامية  املفوضية 
لتدريب كوادرها بالتعاون مع منظمة أورام (منظمة طالبي اللجوء 
واالستجابات  املصطلحات  التدريبية  املادة  تلك  وتغطي  والهجرة)9 
املقابلة  وأساليب  الالجئني  وضع  وتحديد  اليومية  الحامية  لقضايا 
أما  آي).  يت  يب  جي  (إل  الـ  موضوع  لحساسية  املراعية  الشخصية 
مراحل تحديد وضع الالجئني ومعالجة إعادة التوطني فغالباً ما تكون 
يف املراحل التي يحدد األشخاص املعنيون أنفسهم عىل أنهم من الـ 
حول  الحساسة  القرارات  ُتتخذ  عندما  وكذلك  آي)  يت  يب  جي  (إل 

مستقبلهم.

يف عام 2011 أصدرت املفوضية السامية لالجئني دليل إعادة التوطني 
قدمت فيه التوجيه حول إعادة توطني الـ (إل جي يب يت آي) فيام يعد 
الحل الوحيد املمكن يف كثري من سياقات بلدان طلب اللجوء  غالباً 
(إل  الـ  من  الالجئني  توطني  إعادة  عملية  املفوضية  وترّسع  األوىل. 
الحاالت  التي تضمنت يف بعض  استضعافهم  جي يب يت آي) حسب 

توجيهات جديدة للمفوضية السامية لالجئني 
حول امليول الجنسية وهويات الجندر

اللجوء  بحق  املطالبات   :(9) الدولية  الحامية  توجيهات حول 
عىل أساس امليول الجنسية و/ أو هويات الجندر ضمن إطار 
لعام  بروتوكولها  أو  و/   1951 عام  اتفاقية  من  1أ(2)  املادة 

1967 حول صفة الالجئني.

من  جديدة  مجموعة  لالجئني  السامية  املفوضية  أصــدرت 
التوجيهات  هذه  وتسود  الدولية،  الحامية  حول  التوجيهات 
املتعلقة  الالجئني  مطالبات  حول  اإلرشادية  امللحوظة  عىل  
املرة  وهذه   .(2008 (لعام  الجندر  وهوية  الجنسية  بامليول 
قضية  بشمولية  التوجيهات  تلك  مثل  فيها  تعالج  التي  األوىل 
أو  و/  الجنسية  امليول  أساس  عىل  القامئة  الالجئني  مطالبات 

الهويات الجندرية.

صدرت هذه التوجيهات يف أكتوبر/ ترشين األول 2012 وهي 
الجوهرية واإلجرائية والقضايا  القضايا  اإلرشادات حول  تقدم 
األخرى املتعلقة بالبينات واإلثباتات إضافة إىل املصداقية حول 
تلك املطالبات. وتقدم التوجيهات أيضاً اإلرشادات للحكومات 
القضايئ  والسلك  القرارات  وصانعي  القانونيني  واملزاولني 
تلك  النظر يف  السامية لالجئني يف مراحل  املفوضية  وموظفي 
املطالبات مبوجب اتفاقية عام 1951 املتعلقة بوضع الالجئني، 
الصحيحة  غري  االفــرتاضــات  من  التقليل  إىل  أيضاً  وتهدف 
تلك  بشأن  القرارات  اتخاذ  تؤثر عىل  ما  غالباً  التي  والنمطية 
وتوحيد  الالجئ  تعريف  تفسري  حسن  ولضامن  املطالبات 
سلطات  مختلف  عرب   1951 عام  التفاقية  وفقاً  التفسري  ذلك 

االختصاص القضائية.

لالجئني  السامية  املفوضية  دليل  التوجيهات  هذه  ل  وتكمِّ
وإرشاداتها حول إجراءات ومعايري تحديد وضع الالجئني (أعيد 

نرشها عام 2011).

 ميكن االطالع عىل اإلرشادات عىل املوقع: 
www.unhcr.org/509136ca9.html

الجنسية  امليول  حول  أخرى  مواد  عىل  االطالع  أيضاً  وميكن 
ضمن  الخاصة   املقاالت  قراءة  خالل  من  الجندر  وهويات 
قاعدة  عىل  الجندر  هوية  أو  و/  الجنسية  امليول  موضوع 

البيانات Refworld عىل الرابط التايل: 
www.unhcr.org/refworld/sogi.html
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إعادة التوطني عىل أساس الطوارئ. ومع أن اإلصدار األخري من أداة 
تحديد املخاطر الكبرية تتطرق إىل عملية اكتشاف املخاطر املتعلقة 
بالحامية والتي يواجهها الـ (إل جي يب يت آي)، فام زال هناك حاجة 
املفوضية  وتعمل  اإلحالة.  آليات  تحسني  فيها  ما  الجهود  من  ملزيد 
حالياً عىل أداة لتقيم إعادة التوطني لالجئني الـ (إل جي يب يت آي) 
وستتضمن تلك األداة دلياًل إرشادياً يضم قامئة للتحقق من الخطوات 
التي ينبغي اتباعها أوالً بأول لتقييم الالجئني الـ (إل جي يب يت آي) 
أنَّ وقت معالجة طلبات  لكننا عىل علم  التوطني.  املحتاجني إلعادة 
إعادة التوطني يف الدول املعنية تستغرق وقتاً طوياًل يف املعدل وهذا 
ما  وغالباً  الرعاية  عىل  آي)  يت  يب  (إل جي  الـ  عىل حصول  يؤثر  ما 

يصبحون يف أوضاع خطرة وصعبة.

الخالصة
وعززته  اإلنسان  صنعه  أمر  الجنسية  املثلية  رهاب  أو  الهوموفوبيا 
شبه  املسوغات  حتى  بل  والقانونية  والدينية  السياسية  املسّوغات 
الطبية. ونحن نعلم أنَّ البرش بطبيعتهم يرسعون يف الحكم عىل الغري 
هجر  أن  ومبا  عنهم.  يختلفون  ممن  »الغري«  يكرهون  بل  ويخشون 
ما  االجتامعية  التغريات  إحداث  يتطلب  باألغلبية  الخاص  »املعيار« 
ميثِّل تهديداً لألمناط االجتامعية السائدة. ويف هذا اإلطار، يتعرض الـ 
(إل جي يب يت آي) إىل خطر أن يصبحوا تجسيداً لذلك التهديد. ورأينا 
أيضاً مقاومًة مامثلة وتعصباً أعمى تجاه األفراد الذين كانوا يروجون 
والكراهية  الغضب  يقل  وللمقارنة، ال  املايض.   االجتامعي يف  للتغري 
املوجهان اليوم ضد الـ (إل جي يب يت آي) وضد من يروج لحقوقهم 
القرن  بواكري  يف  املرأة  منهام  عانت  الذين  والتعنيف  التهميش  عن 
العرشين عندما طالبت بحقها يف التصويت أو كام عاىن األمريكيون 
من أصول أفريقية وغريهم من الناشطني يف الحراك الحقوقي املدين 

يف منتصف القرن العرشين.

ولحسن الحظ، تبني األبحاث أنَّ هناك إمكانية للتغلب عىل التحيزات 
(إل جي  الـ  املجتمع مع  يتعامل فيها  التي  الطريقة  فعلينا أن نغري 
والعدالة  التنوع  متس  قضية  أنه  عىل  األمر  هذا  بنقاش  آي)  يت  يب 
وعن طريق الرتويج إليالء االحرتام لكل من هو خارج دائرة املعايري 
آي) مستمرون  (إل جي يب يت  الـ  دام  ما  لكن  السائدة.  االجتامعية 
والجامعات  املجتمعات  من  والتجريم  واإلساءة  لإلهامل  التعرض  يف 
املحلية فال بد من متكينهم من الحصول عىل الحامية وعىل املحافظة 

عىل كرامتهم وهذا ما يتيحه لهم وضع اللجوء.

فولكر تورك turk@unhcr.org ، مدير الحامية الدولية، مقر اإلدارة 
 العامة للمفوضية السامية لالجئني يف جنيف 
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يف عام 2012، كان هناك 78 دولة من أصل 193 ممن ما زالت تجرِّم 
وهذا  البالغني.  بني  الرضائية  املثلية  الجنسية  األفعال  ترشيعاتها  يف 
العدد يشكل زيادة عام كان عليه الحال يف العام املايض حيث كان 

العدد 76.

»يف حني أنَّ دولة بينني »ُأدخلت مؤخراً« إثر حصولنا عىل معلومات 
السودان)  (أي جنوب  اآلخر  فاإلدخال   ]........[ قوانينها  جديدة عن 
لإلحباط فقد كان املرء يأمل أن تكون والدة دولة  كان حقاً مصدراً 
عن  الدولة  تلك  ورثتها  التي  الترشيعات  لتحسني  مناسبة  جديدة 
الصادر   2012 عام  تقرير  (انظر  عنها«  انفصلت  التي  القدمية  البلد 
الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  للمثليات  الدولية  الجمعية  عن 

ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس بعنوان رهاب املثلية الذي ترعاه 
http://ilga.org/historic/Statehomophobia/State_ الدول) 

 sponsored_homophobia_ILGA_07.pdf

إيران وموريتانيا واململكة العربية السعودية واليمن وبعض مناطق 
األفعال  مرتكبي  عىل  اإلعدام  عقوبة  تفرض  كلها  والصومال  نيجرييا 

الجنسية املثلية.

انظر الخارطة يف الصفحتني 32-33 من هذا العدد. ملزيد من الخرائط، 
www.ilga.org يرجى االطالع عىل املوقع التايل

تجريم األفعال الجنسية املثلية حول العامل


