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التباينات يف أحكام القضاء الخاصة بطعون قضايا اللجوء
نيك غيل، وريبيكا روتر، وأندرو بوريدج، وميالين غريفيثس، وجنيفر السوب

اللجوء مثل جنس  القضاء يف قضايا  أحكام  إىل وجود عوامل مؤثرة عىل  الجديدة  األبحاث  نتائج  تشري 
القايض والطاعن إضافة إىل محل إقامة الطاعن.

مثة قناعة قوية ومتزايدة بأنه بغض النظر عن املكان الذي 
نفسها  اإلجراءات  ستطبق  اللجوء،  بطلب  الفرد  فيه  يتقدم 
اللجوء مبوجب  تقييم طلبات  عند  الثابتة  اإلنصاف  ومعايري 
خطوات  اتخذت  حني  ويف  بالالجئني.  املتعلقة  االتفاقية 
إيجابية فعلية لتعزيز اتساق املعايري واإلجراءات عىل مستوى 
هيكيل واسع، ما زالت هذه الجهود غري ملموسة إىل حد كبري 

يف الواقع العميل. 

جامعة  يف  باحثون  أجراها  لدراسة  األولية  النتائج  وخلصت 
إكسرت1 منذ ثالث سنوات لبحث إجراءات الفصل يف طلبات 
اللجوء املقدمة يف اململكة املتحدة إىل وجود اختالفات كبرية 
بني مراكز االستامع حيث يستمع لحيثيات طالبي اللجوء عند 
إىل  إضافة  اللجوء  قضايا  بشأن  الصادرة  األحكام  يف  طعنهم 
الذين يفصلون  القضاة  تباينات ال ُيستهان بها يف مامرسات 

يف هذه الطعون. 

طعون قضايا اللجوء 
 ُيستمع لحيثيات الطعون يف قضايا اللجوء باململكة املتحدة 
يف أٍي من 13 مركز استامع منترشين يف جميع أنحاء البالد. 
املراكز وأجروا دراسة مسحية  وزار باحثونا تسعة من هذه 
كمية عىل 240  جلسة استامع يف ثالثة مراكز، هي: تايلور 
ومحكمة   - لندن  قلب  يف  وفوضوي  كبري  مركز   - هاوس 
شيلدون - مركز مزدحم ومتوسط الحجم يف ثاين أكرب مدينة 
املتحدة، برمنغهام - وكولومبوس هاوس - مركز  اململكة  يف 
هادئ إىل حد ما يقع عىل مشارف نيوبورت يف ساوث ويلز. 
املحاكم  بقاعات  الخلفية  املقاعد  يف  نجلس  شهوراً  وقضينا 
ونسجل انطباعات الفاعلني الحارضين وسلوكاتهم وحواراتهم 
بذلك  ساعني  املحددة  ــراءات  اإلج ببعض  االلتزام  ومدى 
والتباينات  اللجوء  قضايا  بني طعون  االختالفات  الستكشاف 

بني مراكز االستامع. 

املرحلة  يف  اللجوء  قضايا  يف  ينظر  املتحدة،  اململكة  ويف 
الداخلية. ويلقى  التقايض مسؤولون يف وزارة  االبتدائية من 
الرفض ويحق ملقدمي طلبات  الطلبات  نحو 75% من هذه 

كل  يف  وينظر  الرفض.  قرارات  يف  الطعن  العادة  يف  اللجوء 
طعن بالحكم قايض للهجرة ويتضمن الطعن حضور  مقدم 
القانوين )إن وجد(  اللجوء الطاعن يف الحكم وممثله  طلب 
وممثل عن وزارة الداخلية ومرتجم شفوي )إذا طلب الطاعن 
مبقدمة  تبدأ  معيارية  قواعد  االستامع  جلسة  وتتبع  ذلك(. 
يلقيها القايض ثم تنتقل إىل مناقشة الطاعن ثم الشهود الذين 
والنظر  الداخلية  وزارة  وممثل  القانوين  املمثل  يستدعيهم 
فيها ويبلغ األمر ذروته بتقديم موجز للحجج القانونية التي 

يستند إليها كال الطرفني. 

لطالبي  يحق  املتحدة،  اململكة  حكومة  سياسة  ومبوجب 
عىل  وافقوا  إذا  املتحدة  اململكة  يف  والعيش  اإلقامة  اللجوء 
ان  ُتعدَّ اللتني  إنجلرتا  رشق  وجنوب  لندن  عن  بعيداً  نقلهم 
اللجوء  طالبوا  يقدم  وعندما  البالد.  يف  سكانياً  كثافة  األكرث 
إنَّ  أي  لهم.  استامع  مركز  أقرب  لهم جلسة يف  د  ُتحدَّ طعناً 
خيارات طالبي اللجوء عامًة محدودة بشأن أماكن معيشتهم 
وكذلك األمر بالنسبة  لخيارات تحديد املكان الذي ُتعَقد فيه 

جلسة استامعهم.

االختالفات بني مراكز السمع
 واجهنا اختالفات كبرية بني مراكز االستامع نفسها من حيث 
سهولة الوصول إليها واملوارد املحلية والجو واملرافق. فبعضها 
إليها  الوصول  ميكن  شيلدون  ومحكمة  هاوس  تايلور  مثل 
باستخدام وسائل املواصالت العامة يف حني يصعب الوصول 
واألصدقاء  الشهود  حضور  يعيق  ما  األخرى  املراكز  لبعض 
والعائلة لدعم الطاعن. وأخربنا بعض الطاعنني أنَّهم اضطروا 
لتغطية  أموال  من  ميلكون  ما  كل  ودفع  فجراً  لالستيقاظ 
تكلفة تذاكر القطار يف أوقات الذروة من أجل الوصول إىل 
بعض مراكز االستامع يف وقت بدء الجلسة املحدد الساعة 10 
صباحاً حيث يضاعف التعب واإلرهاق القلق الذي يشعرون 

أصال به. 

القانونيني  ممثليهم  مع  التشاور  الطاعنني  معظم  ويطلب 
يوم  يكون  ما  غالًبا  ولكن  مبارشة  االستامع  جلسة  قبل 
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يلتقي  التي  األوىل  املرة  الحاالت  االستامع يف معظم  جلسة 
مزدحمة  االستامع  مراكز  وبعض  مبحاميه.  الطاعن  فيها 
لدرجة أن غرف املشاورات ال تكفي الستيعاب جميع  جداً 
الحاالت ويضطر الطاعنون وممثلوهم القانونيون إىل إجراء 
أو  الوقوف  أو  الجلوس  أثناء  االستامع  جلسة  قبل  التشاور 
حتى الجلوس القرفصاء يف مناطق االنتظار العامة الصاخبة. 
ويف هارموندسورث - وهو مركز استامع ملحق مبركز احتجاز 
جناح  عن  عبارة  واحدة  مشاورات  غرفة  سوى  يوجد  ال   -
عىل غرار ما يف السجون إذ هناك حاجز زجاجي بني الطاعن 
الطرفني  أن عىل  الغرفة  استخدموا هذه  من  وذكر  والزائر. 
الرصاخ ليسمع أحدهام اآلخر ما ميثل صعوبة عىل الطاعنني 
مناقشة مسائل  أثناء  أو  متاعب صحية  يشكون من  الذين 

حساسة.

 ومن االختالفات الرئيسية األخرى بني مراكز االستامع مدى 
إمكانية حصول الطاعنني عىل ممثل قانوين لهم. فعىل مدار 
العقد املنرصم، قطعت حكومة اململكة املتحدة تباعاً متويل 
العون القانوين لقضايا الهجرة ما أسفر عن وجود “الصحاري 
املحامني  مساعدة  من  متاماً  تخلو  مناطق  وهي  القانونية” 
أو ال تحوي سوى عدد  الهجرة واللجوء  القانونية يف قضايا 
إىل  بحثنا  واملعتمدين.2ويشري  املؤهلني  املحامني  من  قليل 
قانونية”  نيوبورت يف “صحراء  كولومبوس هاوس يف  وقوع 
إذ ال حظنا عدم متثيل نحو 25% من الطاعنني قانونياً مقارنة 
يف   %6 ونحو  برمنغهام  يف  شيلدون  محكمة  يف   %13 بنحو 

تايلور هاوس يف لندن. 

غري  الطاعنني  مع  “متكيني”  دور  بتويل  القضاة  وُينَصُح 
املمثلني قانونياً ولكننا الحظنا أن هذا األمر مل يحقق الهدف 
الطاعن فرصة عادلة.  الحاالت من إعطاء  املرجو يف معظم 
ومع أنَّ القضاة أخربوا الطاعنني يف أغلب األحيان أنَّ للطاعن 
حق تقديم ما يدعم حججه، مل يخربوهم ما معنى ذلك، ومل 
يشريوا عليهم بالطريقة التي يجب أن يقدموا الحجج فيها. 
ونتيجة لذلك، مل مَيِل الطاعنون للرد عىل حجج ممثل وزارة 
الداخلية ضدهم وغالباً ما كانوا يسعون إلثارة عطف القايض 

وهو تكتيك طبيعي ولكنه غري فعال قانونياً. 

ويكمن االختالف الرئييس األخري بني مراكز االستامع يف نسبة 
أن  الحظنا  فقد  الجلسات.  يرتأسون  الذين  القضاة  جنس 
نسبة جلسات االستامع التي ترأستها قاضية بلغت 49% يف 
محكمة شيلدون و41% يف تايلور هاوس و19% يف كولومبوس 

العالقة بني جنس  األمر مهم خاصة يف ضوء  هاوس. وهذا 
القايض وإدارة جلسة االستامع مثلام موضح أدناه.

االختالفات يف االلتزام باإلجراءات
رئيسياً  إجراًء   14 درسنا  نفسها،  االستامع  جلسات  أثناء  يف 
الخاصة  التوجيهية  للمبادئ  القايض وفقاً  يتبعها  أن  يفرتض 
الفضىل3 لضامن تحقق اإلنصاف. وتتعلق هذه  باملامرسات 
اإلجراءات بالشفافية والتواصل وتفهم االحتياجات، ودفعنا 
نفسه  القايض  يعرَّف  هل  مثل:  األسئلة  بعض  لطرح  ذلك 
الطاعن  يعي  حتى  الداخلية  وزارة  عن  استقالليته  وأكد 
دور املحكمة والفصل بني السلطة القضائية والدولة؟ وهل 
يتحقق القايض من النطق الصحيح لألسامء وُيعِلم الطاعنني 
احتياجات  تلبية  أجل  من  اسرتاحة  طلب  يف  بأحقيتهم 
الطاعنني املستضعفني عىل نحو خاص وكدليل عىل االحرتام؟ 
وطريقة  االستامع  جلسة  من  الغاية  القايض  يرشح  وهل 
الطاعن ما ميكن توقعه وما هو متوقع  إدارتها حتى يدرك 
القايض  يرشح  وهل  شفوي،  مرتجم  يوجد  وهل  منهم؟ 
من  يتحقق  وهل  املرتجم  من  االستفادة  كيفية  للطاعن 
التفاهم املتبادل بني الطاعن واملرتجم إلنجاح التواصل؟ وهل 
ألي يشء  فهمهم  عدم  ذكر  للطاعن رضورة  القايض  يرشح 
أثناء جلسة االستامع حتى يدرك الطاعن أن بإمكانه التنويه 
عن أي مشاكل يف جلسة االستامع ما يقلل من سوء التفاهم؟

وكثري من هذه اإلجراءات شديدة األهمية يف سياق اللجوء 
حيث يكون الطاعنون مستضعفني غالباً وغري معتادين عىل 
تجاه  ومتحفظني  املتحدة  اململكة  يف  القانونية  املنظومة 
السلطات بسبب تجارب االضطهاد والظلم التي خاضوها يف 
بلدانهم األصلية. وتحمل اإلجراءات قيمة اجتامعية أيضاً من 
من  والتأكد  واحرتام  بإنصاف  الطاعن  معاملة  حيث ضامن 
إمكانية مشاركته يف جلسة االستامع وكذلك قيمة نفعية من 
حيث زيادة احتاملية موثوقية األدلة التي يقيم عىل أساسها 

مدى خطورة عودة الطاعن ملوطنه األصيل واالستشهاد بها.

النتائج املثرية للقلق
للقلق.  املثرية  النتائج  من  عدد  عن  تحليالتنا  متخضت 
عىل  تزيد  بنسبة  إال  عرش  األربعة  اإلجــراءات  تطبق  فلم 
النصف بقليل )55%( يف الحاالت املدروسة. ويف حالة بعض 
فعىل  نفسه.  النحو  عىل  القضاة  معظم  ترصف  اإلجراءات، 
سبيل املثال، يف الغالبية العظمى من القضايا )98%(، تحقق 
القضاة من تبادل الفهم بني الطاعن واملرتجم ويف عدد كبرية 
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بأحقيته  الطاعن  إعالم  القضاة  أهمل   )%88( القضايا  من 
كبري  تفاوت  وجد  ما  غالباً  ذلك،  ومع  اسرتاحة.  طلب  يف 
يف  استقاللهم  عىل  القضاة  بعض  فأكد  اإلجراءات  إتباع  يف 
للطاعن رضورة  أوضح  وبعضهم   ،)%35( القضايا  ثلث  نحو 
اإلفصاح عن أي يشء ال يفهمه يف نحو نصف القضايا )%53(، 
وآخرون رشحوا الغاية من جلسة االستامع )61%( أو كيفية 
إدارة الجلسة )66%( يف نحو ثلثي القضايا. وحني يتبع بعض 
التناقضات  تظهر  البعض  عنها  ويتغاىض  اإلجراءات  القضاة 

اإلجرائية. 

احتاملية  تداخل  يف  تكمن  للقلق  إثارة  النتائج  أكرث  ولعل 
مثل  خارجية  عوامل  مع  الرئيسية  اإلجــراءات  هذه  اتباع 
القضاة  أكرث من  القاضيات  فتميل  والطاعن.  القايض  جنس 
لرشح الغاية من جلسة االستامع وطريقة إدارتها وتعريف 
الطاعن  وتوعية  األسامء  نطق  والتحقق من صحة  أنفسهن 
برضورة اإلشارة ألي يشء مل يفهمه يف سياق الجلسة. وغالباً 
يوضح القضاة الغاية من جلسة االستامع ويعرِّفون األطراف 
عندما  واملرتجم  الطاعن  بني  الفهم  تبادل  من  ويتحققون 

يكون الطاعن ذكراً وليس أنثى. 

اإلجراءات تقيض  فالتناقضات يف  آثار مهمة.  النتائج  ولهذه 
عدم  يسفر  وقد  القانونية  اإلجراءات  نزاهة  يف  الثقة  عىل 
الطاعنون  يسعى  حيث  الطعون  من  مزيد  عن  اإلنصاف 
إىل الطعن فيام يشعرون بأنه قرار ظامل. وتثري النتائج أيضاً 
تعتمد  التي  القضائية  املنظومات  مصداقية  تساؤالت حول 
عىل عدة مراكز موزعة جغرافياً وإمكانية النظر إليها كجهات 
منصفة. وميكن أن يؤدي عدم التقيد باإلجراءات عىل وجه 
ينتظر  ما  إىل  إضافة  خاطئة  قرارات  اتخاذ  إىل  الخصوص  
ملواجهة  قرساً  بإعادتهم  وخيمة  عواقب  من  اللجوء  طالبي 

االضطهاد أو الرضر الجسيم يف بالدهم. 

معالجة القضايا
ندعو إىل زيادة عمليات الرصد والتقييم الخارجي املستقل 
مع  كبري  بنجاح  حدث  مثلام  االستامع  جلسات  ملامرسات 
يساعد  وقد  الداخلية.  وزارة  املبديئ يف  القرار  اتخاذ  عملية 
يف ذلك أيضاً مالحظة سلوكات القضاة ونرشها مثلام فعلنا 
نحن. وميكن معالجة التباينات الجغرافية التي سلطنا الضوء 
بعقد  االستامع  مراكز  بني  التواصل  زيادة  خالل  من  عليها 
من  القضاة  تجمع  املثالن  سبيل  عىل  املنتظمة،  املنتديات 

جميع املراكز املختلفة معاً. 

وعىل الرغم من رضورة معالجة التفاوتات األكرب نطاقاً، مثل 
قطع العون القانوين وأثرها، عىل املستوى املجتمعي، ميكن 
توجيهية  مبادئ  توفري  خالل  من  اإلجرايئ  االتساق  تحسني 
مرجعية  قامئة  توضع  كأن  القضايئ  للسلوك  وضوحاً  أكرث 
فعلها.  الهجرة  لقضاة  ينبغي  التي  الرئيسية  األشياء  تلخص 
تدريبية  دورات  القضاة يف  إرشاك  ذلك، ميكن  وعالوة عىل 
مبا يف ذلك عىل يد الطاعنني أنفسهم باستخدام طرق حديثة 
مثل مالحظة األقران ومحاكاة أدوار القايض/الطاعن لتقديم 
رؤى تجريبية عن املامرسات املثىل والنتائج املرتتبة عىل عدم 

إتباع ذلك. 
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