
ورقة معلومات: حقوق المثليين من اللجائين        
           ORAM, ilga-europe.org, curia.europa.euالمصدر: 

)            2017 سبتمبر/أيلول 24(آخر تحديث: 

ما معنى "المثليين؟"

 والمتحولين الجنسيين.، ثنائيي الميول الجنسية، ومثليي الميول الجنسيةاتن" هو تعبير واختصار للسحاقيوالمثلي"

) إمرأة تحب إمرأة.ة) سحاقيمثلية =
) لواط) = رجل يحب رجل.مثلي
 = الجنسين.ا كلفي الجنسية رغبة لديه الشخصثنائي 
الهتي ل تنسهجم مهع أو ل ترتبهط ثقافيهاً مهع جنسههمية الجنسهتهمن هم أشهخاص اختهبروا ههويون الجنسيون= المتحولون الجنسيوالمتحول 

تحمل النإتقال بشكل دائم للجنس الخر.في الصألي المحدد ولربما لديهم الرغبة 

هل يمكنني تقديم طلب لجوء في أوروبا إذا كنت مضطهد في بلدي الصألي بسبب ميولي الجنسي أو هويتي الجنسية؟

 الجنسية أو الهوية الجنسية لشخص مهاميولضطهاد المبني على أساس الا وضع التحاد الوروبي قانإون يقر بأن ال2011عام في  تستطيع. ،نإعم
   أو تعهابيرك الجنسهية (طريقهة ارتهدائك الملبس على  ية   الجنسه  تك   هويلجهوء على أسهاسالعتراف بهاللجوء. لهديك الحهق بطلب للهو أساس صأالح 
خهرىأ سهلمتك الجسهدية أو أيهة معهايير ، حريتك، حيث كهانإت حياتك  ك الجنسية (العلقة مع نإفس جنسك على سبيل المثهال)  ميول  سبيل المثال) أو 

.مهددةتتعلق بحقوق النإسان 

هل يؤثر على طلب لجوئي َمن الذي كان يضطهدني؟

،ضطهاد من ممثلين آخرين من المجتمع مثل أحد أفهراد السهرةا الكذلك و،ضطهاد من قبل مسؤولي الحكومة هو أساس للجوءابعض الحيان. ال
ذا كان المضطهد المسبب للخوف من غهير جههة حكوميهةإ ولكن .جتماعي آخراص معين أو عنصر خ ش، مؤسسات دينية،منظمات غير حكومية

. كانإت الجهات الحكومية المسؤولة ل تستطيع أو لن تقدم لك الحمايةبشرط أن فسوف تكون مؤهل لطلب اللجوء -

هل يُعتبر من الضاطهاد إذا كانت تصرفات مثليي الجنس تعتبر إجارامية حسب قانون البلد الصألي؟

 وجود قانإون يجّرم تصرفات المثليين ليس بالضرورة أن يكون الضطهاد. ومع ذلك مدة السهجن الهتي تعهاقب تصهرفات المثلهيين والهتيمجردل. 
عتبار حيثما كانإت عقاب غير متكافئ أو مبني على التمييز وهذا يعتبر تصرف اضطهادي.ااستخدمت في البلد الصألي يجب أن تؤخذ بعين ال

أنا متزوج لن هذا كان تحت طلب من قبل عائلتي، ولكن الحقيقة أنا مثلي الميول، هل سسأبقى معسترف بسه كلجائ حسسب
ميولي الجنسية؟

 تهزال) مهتزوج. العديهد لنإك تخشى الضطهاد لنإك مثلي، عندها قد كنت مؤهل للحصول على اللجوء أو حالة اللجوء حهتى لهو كنت (أوأفرضاً 
ه. يعلمفيهمن اللجهئين و محققي اللجهوء اليهوم يعلمهون بهأن الضهغوط الجتماعيهة والمبهادئ الثقافيهة يمكن أن تهدفع النهاس إلى زواج  ل يرغبهون 

ذا كهان الشهخص الهذي يقابلهك على درايهةإمهرور الهوقت. حهتى مها بتغهير تالكثيرون أيضا أن طريقة الناس بالتعبير عن ميهولهم الجنسهية يمكن أن 
بهذه المور، كن مسهتعدا للجابهة على الكثهير من التسهاؤلت حهول الظهروف المحيطهة بزواجهك، وميولهك الجنسهية وعلقتهك الحاليهة. حسهب أين

 فكن حريصها بهأن، يمكن أن يواجههك شهخص لمقابلتهك حيث أنإهه ل يفهم أنإهك قهد تكهون مثلي ومهتزوج من فهرد الجنس الخر،قهدمت طلب لجوئك
 حهاول إيصهال فكهرة المعانإهاةية،توصأل فكرة أن لماذا كل الشخاص في مجتمعك عليهم الزواج من الجنس الخر بغض النظر عن ميولهم الجنس

ذا هو/هي بقوا بدون زواج.إالتي يواجهها الشخص المثلي في مجتمعك 
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أنا رجال و تقدمت بطلب اللجوء لنني شوهدت في لحظة حميمة مع رجال آخر، ولكنني بالحقيقة ثنائي الميسول، هسل علّي
إخفاء علقتي بالنساء عن مسؤولي اللجوء؟

 وعليهك توقهع بعض، سهتواجه وقت عصهيب بإثبهات أهليتككنت حهتى لهو ،مكن أن تكهون أرضهية لحالهة لجئ أو للجهوءي  الميهول الجنسهيةثنائية
جهوءالسهئلة الصهعبة خلل مقابلتهك. مهع ذلهك عليهك أن تكهون صأهادقاً ول تخفي أيهة معلومهة. التضهارب وعهدم المصهداقية قهد تظههر في مقابلهة الل

ذا كنت حقهاً تخهاف الذى لنإهك كنت أو مهازلت مهع رجهل آخهر هنها يجب أنإالشاملة وقهد تهؤدي لهرفض قضهيتك. كن صأهادقاً بعلقتهك مهع النسهاء 
تحصل على اللجوء في نإهاية المطاف.

في بلدي الشخاص الذين معروف عنهم أنهم مثليو الميول يعانون من التمييز والعنف - أنا أعرف إثنين من الذين قتلوا
ولكن إذا أخفيت عمن تكون فستكون آمناً. هل أستطيع التأهل للحصول على اللجوء؟

ذى عن طريهقأسهتطاعتهم تجنب الا العديهد من الهدول رفضهت طلبهات لجهوء الشهخاص الهذين كهان ب، من فهترة حهتى ههذه اللحظة،نإعم تسهتطيع
 محكمهة العدالهة الوروبيهة قهررت أن الشهخص ليس من الممكن أن يطلب منهه2013الهذهاب للهبيت والعيش "بتخفي" (في الخزانإهة). في عهام 

لهذا ليس مسهموح قانإونإيهاً للمسهؤولين بهرفض لجوئهك على أسهاس أنإهه ليس عليهك الخهوف منضهطهاد. اخزانإهة" تحت طائلهة تجنب الفي الالعيش "
. (بعض الهدول تمهيز بين الشهخاص  ذا كنت تسهتطيع إخفهاء ميولهك الجنسهية في بلهدك الصأهلي أو ممارسهة ضهبط النفس في التعهابير  إ  ضهطهاد   ا  ال

علم بالقهانإون  تأكهد أن تكهون على،بهل التقهدمق.   جتمهاعي  ا  الضغط الضطهاد و الخرين الذين يتمنوا تجنب االذين يجب أن يبقوا "بالخفاء" لتجنب ال
).في المكان الذي تطلب اللجوء فيه لتدعم فرصأتك في النجاح بشكل أفضل

هل علي إحضار أي نوع من "البراهين" تثبت مثليتي الجنسية لمقابلة لجوئي؟

 محكمهة العدالهة الوروبيهة أقهّرت أنإهه2014الوحيد الذي عليك فعله هو إحضار أسباب حول هروبهك بصهراحة قهدر المكهان. في عهام ء ل. الشي
تحهاد الوروبي بطلب أو قبهول أي نإهوع من الفحهوص أو الثباتهات من طهالب لجهوء بخصهوص ميهولهماغهير مسهموح لفهرد من دول أعضهاء ال

مكتهوب بالقهانإونالالجنسية. القائم على المقابلة غير مسهموح لهه أيضهاً بتوجيهه أسهئلة مفصهلة بخصهوص الممارسهات الجنسهية لطهالب اللجهوء. من 
 الميهول، الجنس،الوروبي أن دول العضاء عليهم تدريب القائمين على المقابلت ليكونإوا متفهمين وعلى قدرة للخذ بالحسبان الثقافة الساسية

الجنسية و/أو الهوية الجنسية للمتقدمين.

هل من الممكن أن يتأذى طلب لجوئي إذا لم أقر من البداية أنني متقدم للجوء بسبب ميولي الجنسية؟

لمصهداقية فقهطاعتبار أن أقوال مقهدم الطلب تفتقهر إلى اغير الممكن. دول العضاء من التحاد الوروبي غير مسموح لهم ب، من ل
ضهطهاد الهذياولى عندما سنحت له الفرصأة ليوضهح الرضهية وراء الألن مقدم الطلب لم يوثّق تصريح ميوله الجنسية من المرة ال

 أو لم تشهعر،ك الجنسهيةميوله ، التعهابير الجنسهية،ذا كنت غير جهاهزاً للبهوح أنإهك مضهطهد على أرضهية الهويهة الجنسهيةإيحدث له. 
 عليك بكل تأكيد قول ذلك. يمكنك القهول أنإهك لسهت مسهتعداً بعهد لعطهاء أسهباب محهددة للخهروج من بلهدك بسهبب،بالمان لفعل ذلك

ضطهاد هنا في أوروبا. هذا سيضمن أنإك لديك الخيار بإعطاء أسباب أوسههع في مرحلههةاتجارب صأادمة و/أو الخوف من استمرار ال
 بعد موعدك الول مع مسؤولي اللجوء.هاات دون أن تتهم بأنإك اختلقتءلحقة من الجرا

هل علّي القلق ما إذا عائلتي أو أصأدقائي سيعلمون ب مثليتي الجنسية إذا قلت ذلك للمسؤولين بمقابلتي؟

اء البلدان الوروبية عليه إبقاء هذه المعلومهات الهتي أعطيتهم إياهها بمقابلتهك سهرية ويجب ألحل. مكتب خدمات اللجوء في جميع أنإ
يظهروها لية جهة ثالثة.

أخشى أن تظهر مثليتي الجنسية في مخيم اللجائين الذي أنا فيه وأخاف من التمييز أو الضاطهاد هناك. ماذا علي أن أفعل؟

ث عن المسهاعدة. تسهتطيعح عليهك مؤكهدا البة،ضهطهاد في المخيم الهذي تقيم فيهه وذلهك بسهبب ميولهك الجنسياذا كنت بخطهر جهراء التميهيز أو الإ
 من اللجهئين. هم مجهبرونالمثلهيينخهرى مختصهة بمسهاعدة أالتواصأل مع هيئة المم المتحدة في مخيمك وهم إما يساعدوك أو يرسلوك لمنظمهة 

 إياهم سّراً.هاعلى إبقاء المعلومات التي تعطي

للوصأول لهذه المعلومات على صأفحة الويب نإرجو زيارة صأفحتنا على الفيس بوك: الفريق المتنقل لمعلومات اللجئيين في اليونإان:
https://www.facebook.com/mobileinfoteam           
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