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طلب اللجوء للمثليني املضطهدين يف جمهورية كوريا

أندرو ووملان

يشري نجاح مطالبتني ُقدمتا مؤخراً للجوء إىل احتامل أن تكون جمهورية كوريا مستعدة ألن تصبح يوماً ما يف
املستقبل بلداً مه ًام يف استقبال طالبي اللجوء ممن يعانون من االضطهاد بسبب ميولهم الجنسية.

مع َّأن املجتمع الكوري دون أدىن شك أصبح أكرث تقب ًال لفكرة
اختالف امليول الجنسية املثلية خالل األعوام الخمسة عرش
املاضية ،ما زالت هناك رشائح كثري يف املجتمع الكوري محافظة
للغاية ،كام َّأن التأكيدات االنفتاحية للشخصية املثلية نادرة
جداً .ومع ذلك ،يتساوى املثليون واملثليات مع الغري يف حقوقهم
ويتلقون الحامية ذاتها التي مينحها قانون حظر التمييز  .1وقد
نتج عن قضيتني تعدان من أكرث القضايا أهمية وبــروزاً يف
السنوات األخرية منح املثليني الذكور حق اللجوء يف كوريا.
عنت القضية األوىل طالب لجوء من الباكستان وهو محامي
متزوج كان يعيش من الهور ومعه أربعة أطفال .وكان قد
اعتُقل واحتُجز مدة وجيزة يف باكستان وتعرض لالبتزاز
والتهديد عىل يد أفراد أرسته والناس من حوله .لكن طلب
لجوئه لقي الرفض من وزارة العدل يف يونيو /حزيران 2009
فطعن بالحكم لدى املحكمة اإلدارية يف سيؤول.
وبعد املــداوالت ،تبني للمحكمة َّأن البيان الشخيص الذي
قدمه صاحب الطلب متامسكاً ومقنعاً ومن هنا منحته حق
اللجوء مستنتجة أ َّنه لو أعيد إىل باكستان فسوف يكون هناك
«احتاملية كبرية لتعرضه لالضطهاد من املسلمني والحكومة
الباكستانية عىل أساس أنه مثيل ».وأوضحت املحكمة رصاح ًة
َّأن االضطهاد قد يقع عليه من الحكومة نفسها أو من الجهات
الفاعلة غري الحكومية .وباإلضافة إىل شهادة صاحب الطلب،
س َّببت املحكمة استنتاجها إىل حد كبري بنا ًء عىل معلومات
البلد األصيل التي حصلت عليها من النظم القضائية يف الدول
األخرى وعىل األخص من تقرير وكالة الحدود الربيطانية حول
باكستان الذي قال َّ
إن ضباط الرشطة غالباً ما يبتزون املثليني،
وهناك أيضاً تقرير اللجنة الكندية للجوء والهجرة التي ذكرت
أمثلة تفصيلية عن اضطهاد املثليني يف خايرب والهور .والحظت
املحكمة أيضاً األحكام املذكورة يف كل من القانون الباكستاين
والرشيعة اإلسالمية اللذين يج ِّرمان السلوك املثيل.

أما القضية الثانية فقد ظهرت يف عام  2011عندما عُ رضت
قضية طالب لجوء نيجريي للمحكمة نفسها مدعياً تعرضه
لالضطهاد بسبب ميوله الجنسية .ويف هذه القضية ،ذكر طالب
اللجوء املذكور واقعة قبلت املحكمة مبصداقيتها وهي َّأن
الحكومة النيجريية طردته من عمله الحكومي ألنه كان مثلياً
ورفضت أن متنحه التعويض عندما أزيل بيته ضمن مرشوع
للتطوير الحرضي عىل خليفة ميوله املثلية .وعندما احتج عىل
عدم تعويضه حاول عدد من األشخاص االعتداء عليه يف بيته.
وعليه ،قررت املحكمة اإلدارية يف سيؤول قبول الطعن الذي
قدمه ذلك الرجل وحكمت ملصلحته وع ّللت قرارها إىل حد كبري
بتحليل املعلومات املتاحة لها حول البلد األصلية من مصادر
خارجية منها تقرير مجلس الهجرة والالجئني الكندي وتقرير
البحث يف محكمة استئناف الالجئني األسرتالية وتقرير لحقوق
اإلنسان من وزارة الخارجية األمريكية وتقرير من منظمة
العفو الدولية وغريها .كام وضعت املحكمة يف االعتبار َّأن
القانون النيجريي يج ِّرم العالقات الجنسية املثلية.
وهاتان القضيتان معاً تظهران انفتاحاً ملحوظاً يف السامح
باللجوء بنا ًء عىل امليول الجنسية ،فاملحكمة صدَّ قت ما أداله
الرجالن يف القضتني بل يف قضية طالب اللجوء الباكستاين أ َّكدت
عىل َّأن حقيقة َّأن املدعي كان متزوجاً ولديه أربعة أطفال ال
تنفي بالرضورة أنه كان مثلياً وأن مثل هذا السلوك مل يكن غري
عادي يف السياق الباكستاين .وكذلك ،مل تجد املحكمة غضاضة
يف تحديد معلومات البلد األصيل من مصادر معروفة مصدقة
بذلك املخاوف التي انتابت املدعني إزاء تعرضهم لالضطهاد.
وقد امتنع القضاة أيضاً عن اللجوء إىل أي حجة ُيحتمل أن
تستخدمها بعض الجهات يف دحضها ألحقية اللجوء ومن ذلك
عىل سبيل املثال َّأن أياً من الحكمني السابقني مل يتطرق إىل
احتامل أن يكون املدعي قادراً عىل تجنب تعرضه لالضطهاد إذا
ما انتقل إىل مكان آخر للعيش فيه ضمن بالده أو إذا أخفى
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ميوله الجنسية ،مع َّأن املحكمة يف قضية الرجل النيجريي بالالجئني استعداد القضاء الكوري ملنح اللجوء عىل أساس
ذكرت املحكمة َّأن «عدم قدرة املرء عىل التعبري عن ميوله االضطهاد بسبب امليول الجنسية ألصحاب طلبات اللجوء
الجنسية خوفاً من االضطهاد ميكن أن يرقى إىل نوع من أنواع القادمني من بلدان ُتعد عدوانية تجاه املثليني واملثليات.
االضطهاد» وهذا ما يعني ضمناً أ َّنه من غري املالئم إعادة
شخص ما إىل بلده حيث ال ميكنه الحفاظ عىل أمنه الشخيص أندرو ووملان  amw247@yahoo.comأستاذ مشارك /كلية
الدراسات العليا للدراسات الدولية واملجالية يف جامعة
إال بإخفاء هويته الجنسية.
هانكوك للدراسات األجنبية ،سيؤول ،كوريا.
ومع أنه ال يجب املبالغة بأهمية هاتني القضيتني بالنسبة
 .1باستثناء الرجال يف السلك العسكري.
للقانون الكوري للجوء فالقرارات التي صدرت بهام يف غاية
تبي رغم حداثتهام نسبياً يف مجال القضاء الخاص
األهمية ألنها ّ

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

عندما يتقدم طالب اللجوء من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل بعضها متوقع وبعضها غري متوقع رمبا يستحسن أن تضعها يف االعتبار
الجنيس عىل أساس وجود مخاوف حقيقية مثبتة لديه من تعرضه الجهات التي تبحث عن معلومات البلد األصل.
لالضطهاد يخضع طلبه للتقييم الذي غالباً ما يتطلب االعتامد عىل
معلومات البلد األصل حول املثليات واملثليني ومزدوجي امليل من هذه التحديات احتاملية الحد من القدرة عىل النفاذ إىل منظامت
الجنيس .لكن املعلومات املتوافرة حول هذه الفئة من األشخاص املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس خاصة َّ
ألن كثرياً من هذه
يف البلدان التي تج ِّرم املثلية أو ازدواجية الجنس يصعب يف معظم املنظامت تعمل يف الرس ليك تتجنب املتابعة الحكومية لها أو لضامن
الحاالت جمعها وحتى لو ُجمعت فغالباً ما تكون معلومات رسدية السالمة الشخصية لنشطائها .وقد تتطلب الرضورة الحذر يف اإلحاالت
قصصية ال غري.
للتعاون مع تلك املنظامت.
وللمساعدة يف معالجة هذا النقص يف املعلومات يف تنزانياُ ،
قابلت 40
شخصاً ممن عرفوا أنفسهم عىل أنهم من املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل الجنيس يف مدينة دار السالم .ومع َّأن بعض املنظامت واألفراد
(خاصة املنارصين لقضية منع انتشار فريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز وعالجه) أعلموين َّأن هؤالء األشخاص سريفضون اإلجابة عىل
األسئلة املبارشة املتعلقة مبيولهم الجنسية ،فلم أجد َّأن األسئلة
املبارشة قد أقصت الخاضعني للمقابلة (حتى ممن مل يع ّرفوا أنفسهم
عىل أنهم من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس).

وأمر أخر َّأن املعلومات التي ُتجمع بهذه الطريقة سوف تعتمد يف
نهاية املطاف عىل أصحاب املصلحة املتصل بهم .وباإلضافة إىل ذلك،
ال ينبغي افرتاض َّأن 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 َّأن االختالف
يف االسرتاتيجيات أمر متوقع ،يالحظ َّأن منظامت املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس يف دار السالم تتنافس فيام بينها الكتساب
الرشعية التمثيلية للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس وغالباً
ما يكون ذلك نتيجة التسابق عىل املنح املالية املقدمة .وأي استقصاء
حول املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس يجب أن يراعي
الحذر والعناية اعتامداً عىل املعلومات املتعلقة بشأن مصداقية
املنظمة املعنية والــواردة من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل
الجنيس أنفسهم.

فاألشخاص الذين قابلتهم كانوا قد عانوا من التمييز عىل يد أفراد
أرسهم ُ
وطردوا 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
النقل العامة وتعرضت حالة واحدة منهم إىل االغتصاب القرسي.
ومن هنا ،فقد شكلت عملية الحصول عىل هذه املعلومات تحديات كريستيان بانغيلينان  christiandpangilinan@gmail.comمحام
للعون القانوين لالجئني يف تنزانيا.
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