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الطعن يف قانونية املنع من الخارج يف ُأقيانوسيا وأوربا وأمريكا الجنوبية: أمهمة 

مستحيلة هي؟
ُلويسا ِفِلني فراير وإِِلِني كاراُجرِجُيو وَكْيت أُغ

التطورات القانونية األخرية يف قاراٍت شّتى مثاٌل لُقرِب استحالة أن ُتستعَمل املحاكم للطعن يف قانونية ما 
ُيعَمُل به يف املنع من الخارج.  

يف  شّتى  فاعلون  سلكها  طرق  عىل  الضوء  تلقي  مقالة  هذه 
التعاون من الخارج عىل تدبري شأن الهجرة، فضيََّقت مجارَي 
سابق  بحٍث  عىل  مبنيَّة  وهي  واملحاسبة.  القضايئ  ص  التفحُّ
من  املنع  يف  به  املعمول  ُيفِض  كيَف  نظر  مؤلِّفاتها،  أجرته 

الخارج إىل توهني معايري حامية الالجئني.1 

أقيانوسيا 

الخارج  يف  الطلبات  معالجة  يف  أسرتاليا  سياسة  يف  ُطِعَن  كان 
وقد  وناورو.  الجديدة  غينيا  وبابوا  أسرتاليا  يف  املحكمة  أمام 
إصالحات  بعدها  أىت  ولكن  األوىل،  األسرتالية  القضية  نجحت 
كلِّ  من  الفائدة  انتفاء  إىل  أفضت  قضائية  وقرارات  ترشيعية 
طعن قضايئ آخر يف صحة معالجة الطلبات يف الخارج. وميكن 
أن يرشع أفراد طالبي اللجوء والالجئني يف اإلجراءات القانونية 
القضايا  يتناول  التقصريية –وهو قانون  عىل قانون املسؤولية 
التي يوقع فيها أحٌد اإلساءة عىل غريه- ولكن ذلك ال يكون إال 
طلباً لنقٍل مستعجل للعالج الطبي.2 فهذه قضايا نقٍل طبي ال 

تطعن يف صّحة معالجة الطلبات يف الخارج طعناً مبارشاً. 

ابتدئ  طويلة،  قّصتها  الخارج  يف  الطلبات  معالجة  ومقاضاة 
بها بطعٍن سنة 2011 يف اتفاقية املنع من الخارج بني أسرتاليا 
الصّحة  بانتفاء  العليا يف أسرتاليا  وماليزيا.3 وحكمت املحكمة 
إليه  لرُيَسَل  آمناً  مكاناً  ماليزيا  بإعالن  الهجرة  وزير  قرار  من 
قانون  أّن  القرار  ُمْعَتَمُد  كان  وقد  والالجئون.  اللجوء  طالبوا 
الهجرة لعام 1958 نصَّ عىل أن الوزير ال يجوز له أن يصدر 
فيها.  الحامية  باب  الثالثة  الدولة  فتحت  إذا  إال  كهذا  إعالناً 
يف  عليها  منصوص  حقوق  بأنها  »الحامية«  املحكمة  ت  وفسَّ
اتفاقية الالجئني لعام 1951، ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص 
عدم اإلعادة القسية، وختمت الُحْكم بأن ماليزيا مل تفتح باب 
ل الربملان  الحامية ال قانوناً وال تطبيقاً. فكان من ذلك أن عدَّ
وذكر  »الحامية«  إىل  اإلشارة  فانتزع  الهجرة  قانوَن  األسرتايل 
ثالثاً مركَز معالجِة طلباٍت  َي الوزيُر بلداً  أْن ال رشط ألن يسمِّ

إقليمياً إال أن يكون ذلك »يف املصلحة الوطنية«. 

وكلُّ ما ُعرَِض بعد ذلك عىل املحاكم األسرتالية من قضايا َطَعَن 
سعيها  يخب  مل  الخارج  يف  الطلبات  معالجة  يف  الالجئون  بها 
املستقبل. ففي  املقاضاة يف  نجاح  أفق  أيضاً  ت  بل سدَّ فقط، 
سنة 2014، طعن طالُب لجوٍء إيراينٌّ محجوز يف جزيرة مانوس 
معالجة  مركَز  الجديدة  غينيا  بابوا  ي  ُيسمِّ أن  الوزير  قرار  يف 
االلتزامات  يراعي  أْن  ُملزَم  الوزير  أّن  إقليمياً.4وحّجته  طلبات 
والقانوَن  الجديدة،  غينيا  وبابوا  أسرتاليا  يف  الدولية  القانونية 
وأحواَل  فيها،  به  واملعموَل  الجديدة  غينيا  بابوا  يف  الداخيل 
العليا  املحكمة  ت  ردَّ نظٍر رسيٍع،  وبعد  اللجوء.  طالبي  َحْجِز 
األسرتالية هذه القضية والسبب أن ال رشط –كام جاء يف قانون 
الهجرة– ألن يستعمل الوزيُر سلطته إال أن يرى استعاملها من 
وملّا  قانونية.  مسألة  ال  سيايس  شأٌن  وهذا  الوطنية،  املصلحة 
باب  ت  سدَّ سياسياً  شأناً  الوطنية«  »املصلحة  املحكمة  ت  سمَّ

هذا الرضب من الطعن القانوين.

ويف سنة 2015، حاولت طالبُة لجوٍء من بنغالديش أن تطعن 
يف نظام أسرتاليا ملعالجة الطلبات يف الخارج، وذلك بأن طلبت 
ناورو غري مرشوع.5 فقررت املحكمة  َحْجزَها يف  ُيعَلَن أن  أن 
العليا يف أسرتاليا أن أسرتاليا حجزتها ولكنها إمنا حجزتها لتنقلها 
أّن ألسرتاليا شديُد  )مع  ناورو  َحَجزَْتها  ناورو، وبعد ذلك،  إىل 
اشرتاٍك يف إدارة مراكز الَحْجز يف ناورو(. فأىت هذا القرار بضدِّ ما 
تريده رافعة القضية، ورأت املحكمة فيه أن القيود الدستورية 
املرضوبة عىل سلطة أسرتاليا يف أن تحجزها ال تنفذ إذا نقلت 
أنها غري مستطيعٍة أن تبتَّ يف  ناورو. ثم قرَّرت املحكمة  إىل 
صحة حجزها يف ناورو مبوجب دستور ناورو. وعىل هذا القرار 
أن  الخارج  يف  طلباتهم  تعالج  الذين  اللجوء  لطالبي  يجوز 
يطعنوا يف الَحْجز الحاصل يف أسرتاليا أمام املحاكم األسرتالية، 
بابوا  أو  ناورو  َحْجزهم يف  قانونية  أن يطعنوا يف  لهم  ويجوز 
غينيا الجديدة يف أمام املحاكم يف هذين البلدين.6 ومع ذلك، 
قلَّ إِمكاُن توهني املعمول به يف أسرتاليا من املنع من الخارج 
املحاكم  أمام  الخارج  يف  الَحْجز  صحة  يف  الطعن  باستعامل 

األسرتالية. 
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ويف سنة 2016، نجح الالجئون املحجوزون يف جزيرة مانوس يف 
احتجاجهم عىل َحْجزهم بحقوق اإلنسان أمام املحكمة العليا 
يف  بعدها  أتت  التي  القضية  ولكن  الجديدة.  غينيا  بابوا  يف 
املحكمة العليا يف أسرتاليا للطعن يف صحة االتفاقية بني أسرتاليا 
وبابوا غينيا الجديدة قد خاب سعيها، وذلك أن املحكمة العليا 
وال  الترشيعية  السلطة  عىل  الدستور  يف  قيد  »ال  بأنه  قضت 
الداخيل  والقانون  هام  يتامشيا  أن  إىل  يضطرهام  التنفيذية 

لدولة أخرى«.7 

أوربا

سة  وأما أوربا فال يشبه حاُلها حاَل أقيانوسيا يف املعالجة املؤسَّ
الخارج  من  املنع  إسرتاتيجية  أن  وذلك  الخارج،  يف  للطلبات 
تعاون  عىل  مبنّياً  للردع  أمنوذجاً  ل  تفضِّ األوريب  االتِّحاد  يف 
وقد  العبور.  وبلدان  األصل  بلدان  أهمِّ  وبني  بينه  غري رسمي 
ونه أزمَة الالجئني وبعدها،  َي هذا التعاون يف أثناء ما يسمُّ ُقوِّ
طويل  األوريب  لالتِّحاد  هدٍف  من  جزءاً  التقوية  تلك  وكانت 
إلنقاذ  أداًء  أيضاً  وكانت  النظامية،  غري  الهجرة  ملكافحة  األمد 
باملخاطر.  املحفوفة  الالجئني  رحالت  إلنهاء  مًة  مصمَّ األنفس 
السيئ  االتفاق  هو  االسرتاتيجية  هذه  ميثِّل  مثاٍل  وأقــرب 
أهداف  أكرب  وكان  وتركيا.  األوريب  االتحاد  بني  املربم  يت  الصِّ
االتفاق »إزالة ما يحفز املهاجرين وطالبي اللجوء إىل البحث 
عن مسالك غري نظامية إىل االتحاد األوريب«8، مع التزام تركيا 

اليونان أو  اللجوء يف  ملَّا يطلبوا  الذين  َقبول املهاجرين  إعادَة 
ت طلباتهم »غري مقبولة« مبوجب توجيه إجراءات  الذين ُعدَّ
اللجوء يف االتحاد األوريب. والتزمت تركيا أيضاً منَع املهاجرين 
غري النظاميني من سلوك طرق بحرية أو برية جديدة يدخلون 
بها إىل االتحاد األوريب، وذلك يف مقابل تحرير سامت الدخول 
عىل  يورو  ماليري   3 وإنفاق  األتراك  للمواطنني  )التأشريات( 

املعونة اإلنسانية لالجئني يف تركيا.

اللجوء  إجراءات  توجيه  األوريب مبوجب  االتحاد  لدول  ويحقُّ 
رافع  أن  عىل  بناًء  مقبوٍل  غرَي  ه  وتعدَّ اللجوء  طلب  تردَّ  أن 
خارج  »آمن«  بلد  يف  الحامية  يطلب  أن  ميكن  كان  الطلب 
الذي هو خارج  البلد  االتحاد األوريب. وغري مطلوب من هذا 
ولكن  الالجئني،  التفاقية  قاً  مصدِّ يكون  أن  األوريب  االتحاد 
وضع  عىل  الحصول  إمكان  الطلب  لرافع  يكون  أن  يجب 
وقد  الالجئني.  باتفاقية  »عماًل«  الحامية  يف  والدخول  الالجئ 
الالجئني،  باتفاقية  امللحق  بروتوكول عام 1967  تركيا  قت  صدَّ
لكنها أبقت لها قيداً جغرافياً، وهي به غري ملزمٍة أن َتُعدَّ من 
الالجئني إال َمن فرَّ من أحداث تجري يف أوربا. وهذا يف الواقع 
يستبعد أكرث الذين يطلبون اللجوء اليوم يف تركيا. وصحيح أن 
لت –نتيجًة لهذا االتفاق– ترشيعاتها الداخلية لتمكني  تركيا عدَّ
أحوال  ولكن  حقوقهم،  إىل  الوصول  من  السوريني  الالجئني 
استقبال الالجئني يف تركيا ليست عىل املعايري الدولية. ثم إن 

هؤالء الجئون ومهاجرون فنزويليُّون وصلوا إىل بلدة تومبيس الحدودية يف بريو. 
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َحرْص  لترشيِعه  ُنِقَد  وتركيا  األوريب  االتحاد  بني  املربم  االتفاق 
الالجئني يف بلدان اللجوء األول، وتوهيِنه الحقَّ يف اللجوء ومبدأ 

التضامن كام هو منصوص عليه يف القانون األوريب والدويل. 

محكمة  أمام  االتفاق  يف  َطَعَن  القضايئ  التدقيق  حيث  ومن 
العدل يف االتحاد األوريب مواطنون باكستانيون ومواطن أفغاين، 
ح بها  وكلُّهم يف اليونان. وكاد ذلك يكون فرصًة للمحكمة توضِّ
القواعد الرسمية املطبقة يف اعتامد مثل هذه االتفاقات داخل 
االتحاد األوريب، مع توضيحها ما ينشأ عن هذه االتفاقات يف 
لالتحاد  العامة  املحكمة  أن  أسٍف  اإلنسان. ولكن من  حقوق 
األوريب مل متس جوهر الشكوى، ورأت أْن ليس لها والية للُحْكم 
يف القضية.9 وكانت املسألة الرَّئيسة التي ال بد من أن تجاب أنَّ 
االتفاق الذي جاء يف هيئة بياٍن صحفي عنوانه »بيان االتحاد 
األورويب وتركيا« هل أخذت به مؤسسٌة من املؤسسات التابعة 
لالتحاد األوريب أم ال؟ وقد اعرتفت املحكمة بغموض العبارة يف 
البيان الصحفي، فخاطبت مؤسسات االتحاد األوريب املشاركة 
األوريب  االتحاد  ومجلس  األوريب  املجلس  وهي  ــر،  األم يف 
وبعد  االتفاق.  نص  تأليف  يف  وسألتها  األوربية،  واملفوضية 
تكرار إنكار املسؤولية مرًة بعد مرة10، انتهت املحكمة إىل أن 
األوريب،  االتحاد  يف  أعضاء  ودول  تركيا  به  أخذت  قد  االتفاق 
ولذلك ليس للمحكمة والية يف البتِّ يف مرشوعّيتها. وأكرث ما 
ُنِقَد يف هذا االستنتاج أن املحكمة مل تقر بأن الدول األعضاء يف 
االتحاد األوريب ما كان لها القدرة عىل إبرام اتفاقية تستوعب 
مسائل )مثل مراقبة الحدود واللجوء( قد نّظمها قانون االتحاد 
األدلة  تجاهلت  املحكمة  أن  من  ُنِقَد  ما  ذلك  وييل  األوريب. 
عىل أن املجلس األورويب قد أخذ باالتفاقية. فقرَّرت أن طعون 

الطاعنني غري مقبولة. 

الغايّئ  القرار  صنَع  وتركيا  األوريب  االتحاد  بني  االتفاق  وُيظِهر 
وغري الرسمي يف االتحاد األوريب وحوكمَة الهجرة التي تقودها 
واملوازين  الضوابط  من  الهروب  إمكان  يتيح  وهذا  األزمة، 
الدميقراطية، وينشئ من ثمَّ أفضية من البينية القانونية. ومام 
التي تسهل تنفيذ  أّن السنن املعمول بها  هو جدير أن يذكر 
مثل هذه االتفاقيات –وفيها الَحْجز وإجراءات الحدود– كانت 
اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  املحكمة  أصدرتها  أحكاٍم  موضوَع 
ومام  االتفاقيات.  هذه  قانونية  يف  ُتساِئل  مل  ذلك  مع  ولكنها 
يلفت النظر أيضاً أن وجود اتفاقيات إعادة القبول بني االتحاد 
األوريب أو فرادى الدول األعضاء وبني بلد ثالث )ومثال ذلك: 
وليبيا، وما بني  إيطاليا  األوريب وتركيا، وما بني  االتحاد  ما بني 

إيطاليا وتونس( مع ضغوط الهجرة التي »ليست كغريها من 
يسمونها  التي  الدول  يف  الوطنية  السلطات  عىل  الضغوط« 
دول الصفِّ األمامي األوربية، كال هذين األمرين، استعملتهام 
يف  أقل  معايري  لتسويغ  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  املحكمة 
أنظمة اللجوء واالستقبال الوطنية، وليك ترفض يف الواقع كلَّ 

مطالبة باإلنصاف.

أمريكا الجنوبية 

أخرب ممثلون من منظامت غري الحكومية ومفوضيَّة الالجئني 
بالعمل مبامرسات البلد الثالث اآلمن –وأكرثها ال أساس قانونياً 
وضعت   ،2015 سنة  ومنذ  الجنوبية.  أمريكا  منطقة  يف  لها– 
أزمة التَّهجري الفنزويلية نظام حامية الالجئني التقدمي نسبياً 
يف  الوارد  الالجئ  تعريف  عىل  وبناًء  املحك.  عىل  املنطقة  يف 
إعالن قرطاجنة، ُتلزَُم بلدان أمريكا الجنوبية االعرتاف بالجئيَّة 
رين.11 ومع ذلك، رضبت دول كثرية  الفنزويليني املهجَّ معظم 
قيوداً متزايدًة عىل الوصول القانوين واإلقامة وإجراءات اللجوء.     

اللجوَء كثرٌي  ومثال ذلك: أنه قبل منتصف سنة 2019، طلَب 
ومضيِّهم  دخولهم  قبل  البريوية  الحدود  عند  الفنزويليني  من 
وإغالق  منتصف سنة 2019  بني  ولكن  لجوئهم.  إجراءات  يف 
الحدود يف بداية جائحة كوفيد 19 يف أوائل سنة 2020، ابتدأت 
بكثرٍي  األسباب  فتقّطعت  الحدود،  عند  الَقْبلية  بالغربلة  بريو 
ينتظرون  وهم  طويلًة  الوقت  من  مدداً  الطلبات  رافعي  من 
وبني  األحــوال.  أكرث  يف  ترفض  الطلبات  كانت  وقد  اإلجابة. 
حزيران/يونيو وكانون األول/ديسمرب من سنة 2019، مل ُيقَبل 
من املطالبني باللجوء يف البالد عند الحدود بني اإلكوادور وبريو 
إال 13%، فدخل املطالبون يف َحرْيَة قانونية، وذلك أنهم ال دخلوا 
بريو وال استطاعوا العودة إىل اإلكوادور عودًة قانونية، فدخول 
اإلكوادور بعد الخروج منها بـ48 ساعة بال وثائق غري مسموح 
الحاالت  بعض  يف  بريو  يف  الهجرة  سلطات  رفضت  وقد  به.12 
وا سبب عدم رفعهم طلَب  طلبات طالبي اللجوء الذين مل يفسِّ
الدولة  بأحكام  مستشهدة  اإلكوادور،  أو  كولومبيا  يف  اللجوء 
الثالثة اآلمنة الواردة يف ترشيعات الالجئني عندها. ومل ُيطَعن 

يف هذه القرارات يف املحاكم البريوية.

وهذا التحول يف السياسة العامة ينتهك حقَّ طالبي اللجوء يف 
اإلجراءات القانونية الواجبة، ألن اآلليات الغائية املعمول بها 
الدولية.  القانونية  للمعايري  السابقة  الغربلة  امتثاَل  تضمن  ال 
ويعارض  القسية  اإلعادة  عدم  مبدأ  يتجاهل  التحول  وهذا 
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أيضاً توجيهات مفوضيَّة الالجئني يف تقرير صفة الالجئ لعام 
دًة أنه يجب عىل الدول السامح لطالبي  1977، التي تذكر مؤكِّ
اللجوء بالبقاء يف أرضها طوال مدة إجراءات اللجوء. ومع أن 
مسؤويل مفوضيَّة الالجئني قد أَخرَبوا مبامرساٍت غري رسمية يف 
بريو  متثِّل  واإلكوادور(،  تشييل  )مثل  املنطقة  يف  أخرى  بلدان 
تدبري  منهجياً  ذ  تنفِّ الجنوبية  أمريكا  يف  لدولٍة  األوىل  الحالَة 
ق طالبي اللجوء إليها.  الدولة الثالثة اآلمنة، منفردًة، لُتقلِّل تدفُّ

وقد فعلت ذلك وما احرتمت أقلَّ معايري الحامية الفعالة.

خامتة 

يف  األخرية  التطورات  عىل  املقالة  هذه  تكلمت  فقد  وبعد، 
وأوربا  أقيانوسيا  يف  الخارج  من  املنع  يف  بها  املعمول  السنن 
ُقرْب  عىل  الضوَء  حالٍة  دراسِة  كلِّ  وألقت  الجنوبية.  وأمريكا 
ُيعَمُل به يف املنع من  القضايئ يف قانونية ما  استحالة الطعن 
الخارج. وظهر أنه يف السياق األقيانويس تنشأ الصعوبات من 
انتفاء وجود نظام إقليمي لحقوق اإلنسان. وعىل أن يف أوربا 
مثَل هذه الحامية للحقوق اإلقليمية، كان القضاة متحفِّظني يف 
التحكيم يف قانونية اتفاقيات املنع من الخارج. وأما يف أمريكا 
غري  وجٍه  عىل  اآلمن  الثالث  البلد  سياسات  فتطبَّق  الجنوبية 
املحاكم  نظام  استعامل  ب  يصعِّ وهذا  رسمي،  وغري  منهجي 

للطعن يف هذه املامرسات. 

واملسألة املحورية التي يجب عىل علامء قانون الالجئني البحث 
عنها يف املستقبل هي كيفية تغيري األفهام يف الحامية الفعالة 
بحيث تستقيم عىل نظام حقوق اتفاقية الالجئني، وإمتام ذلك 
القانونية  الدويل لحقوق اإلنسان وضامن اإلجراءات  بالقانون 
الواجبة. والذي ظهر لنا يف النتائج التي انتهت إليها دراستنا أن 
باألمر حاجة إىل مزيِد تركيز عىل الدراسات األكادميية املقارنة. 
التضامن  تسخري  كيفية  يف  تحقيق  مزيِد  إىل  ُيحتاُج  وأخــرياً، 
وفعل  فيه،  والتأثري  باملعلومات  السياسة  ُصْنع  لتزويد  الدويل 

اليشء نفسه يف التغيري الترشيعي واإلجراءات القضائية. 
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