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ــة  ع ــدول املوقِّ ــوَم يف ال ــمِّ الي ــَز اله ــرتض َرْك ــون أن نع محتاج
ــدويّل.  ــني ال ــام الالجئ ــول نظ ــرة ح ــات الدائ ــط يف املناقش فق
عــة  ــدول غــري املوقِّ ــدويّل »موجــوٌد« يف ال ــون الالجئــني ال فقان
عــة ُمســتطيعٌة أن  كــام هــو يف غريهــا، والــدول غــري املوقِّ

ــا. ــتطيعه غريه ــام يس ــدويل ك ــني ال ــون الالجئ ــل« بقان »تعم
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يف ما وراء استثنائيَّة آسيا: حامية الالجئني يف الدول غري املوقِّعة 
براِين َبْرُبر

اِخُل يف اتفاقية الالجئني من دول آسيا عدٌد قليل، ومع ذلك قد يكون لهذه الدول قوانني أو سياسات  الدَّ
أو ُسَنن عمٍل أو أنظمة مفيدة يف الستجابة ملا بالالجئني من حاجات حامئّية. 

عــدد الالجئــني يف آســيا واملحيــط الهــادئ كثــرٌي ثابــت 
ــة  ــات العاملّي ــر لالتِّجاه ــر تقري ــاء يف آخ ــد ج ــرثة، فق الك
أّن عَدَدُهــم هنــاك يبلــغ  أصدرتــه مفوضيَّــة الالجئــني 
ــون )4.2(.1 إال أّن  ــرْشَي امللي ــني وُع نحــواً مــن أربعــة مالي
اإلحصــاءات ال ُتــِري مــن صــورة الحــال إال بعَضهــا بســبب 
ــر  ــبب تقاري ــامَءهم، وبس لني أس ــجِّ ــري امُلس ــدد غ ــرثة ع ك
ــدد دول  ــّن يف ع ــدول. ولك ــا ال ــا تصدره ــوق به ــري موث غ
آســيا األطــراف يف اتفاقيــة الالجئــني لعــام 1951 قليــٌل 
عــىل كــرثة العــدد ومقــدار الحاجــات، بــل أقــّل مــن ذلــك 
َعــَدُد الــدول التــي ســنَّْت قوانــني مخصوصــًة بحاميــة 
الالجئــني. ويكــرث هنــاك، حيــث يكــون لالجئــني قانــوٌن، أاّل 
ــر  ــد يف تقدي ــالُق الي ــامته إِط ــن س ــون م ــذ، أو أن يك ُينّف

ــه.  ــة ِمْن اَح ــوح والصَّ ــاُء الوض ــذه واْنتف ــة تنفي كيفّي

ــق هــذا  ــوا توثي ــني أحكم ــة واألكادييِّ ــَل املزاول ــمَّ إنَّ أه ث
الســياق. وُيــورِد كثــرٌي مــن الدراســات العلميــة ِذكــَر عــدم 
مشــاركة دول آســيا يف نظــام حاميــة الالجئــني الــدويّل 
ــم  ــه بعضه ــدلُّ علي ــا ي ــو م ــان، وه ــوق اإلنس ــام حق ونظ
ــأَُة  ــك َنْش ــاّم ورد مــن أســباب ذل بـ»اســتثنائيَّة آســيا«. وم

ــر  ــة نظ ــن وجه ــة ع ــا االتفاقي ــوم عليه ــي تق ــول الت األص
ــُل بوســائَل يف السياســة نفعّيــٍة ولــو نافــِت  أوربيــة، والتَّوسُّ
ــة  ــه رابط ــذ ب ــذي تأخ ــل ال ــدم التدخُّ ــدُأ ع ــالق، وَمْب األخ
ــُل يف االقتصــاد واألمــن.  ــّي آســيا، وَعَوام ــويّب رشق أمــم جن

ولكــّن يف ذلــك دراســاٍت أكاديّيــة إقليمّيــة، مُتَــاِري مفهــوَم 
ُمنَطَلقــاً  للتحليــل  تجــد  أن  وتحــاول  آســيا،  اســتثنائيَّة 
طرائــق  حركــة  مــن  ُعَلــامُء  الضــوَء  فيلقــي  مختلفــاً. 
 Third World( ــدويل ــون ال ــث للقان ــامل الثال ــة الع مقارب
كان  مــا  عــىل   2)Approaches to International Law
ــيا  ــدان آس ــتعامر يف بل ــني االس ــن س ــروٍن م ــِع ق ــن َوْق م
ــْمِني  ــي إس ِش ــع. فِب ــك الَوْق ــن ذل ــاٍق م ــا هــو ب وعــىل م
ــأىب  ــا أن ت ــي له ــيا ينبغ ــرى أّن دول آس )BS Chimni( ي
ــة  ــاك »خّط ــت هن ــا دام ــني م ــة الالجئ ــول يف اتفاقي خ الدُّ
ــام  ــبء القي ــل ع ــد إىل تحوي ــْصٍ تقص ــرتاتيجية[ َح ]أو إس
ــْصَُف  ــرتح أن ُي ــو يق ــري«.3 وه ــامل الفق ــني إىل الع بالالجئ
إعــالٍن  طلــب  قبــل  الوطنيــة  األنظمــة  إىل  أوالً  الهــمُّ 
ي يف دراســة حاجــات دول  الــرتوِّ إقليمــّي، ويدعــو إىل 

اإلقليــم وتجاِربهــا.
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ــرى أن  ــيا، ن ــئنا يف آس ــياق ش ــر يف أّي س ــا النظ وإذا دّققن
ــّتى  ــًة ش ــاٍت قانونّي ــدول التزام ــزم ال ــا تلت ــرياً م ــدول كث ال
مبوجــب القانــون الــدويل، ويكــرث أن يكــون يف هــذه الــدول 
فمــن  الداخــيّل.  القانــون  يف  اإلنســان  لحقــوق  أحــكام 
ــات  ــني أو سياس ــا قوان ــون عنده ــد يك ــة ق ــة العمليَّ الوجه
أو ُســَنُن عمــٍل أو أنظمــة يكنهــا بهــا االســتجابة للحاجــات 
ســات الدوليــة  ز للمؤسَّ الحامئّيــة. وُتِقــرُّ الــدول أيضــاً وُتجــوِّ
ــة الالجئــني بتســجيل أســامء الذيــن هــم يف محــّل  كمفوضيَّ
االهتــامم املشــرتك وإعانتهــم وإحالتهــم، وذلــك يكــون 
مبذّكــرة تفاهــم يف األكــرث. ثــم إّن الفاعلــني يف املجتمــع 
املــديّن مــن كل واليــة قضائيــة أنشــؤوا وطــّوروا بنيــًة تحتيــة 
ى الالجئــون  عظيمــة وقــدرًة عــىل إقامــة الحاميــة، فيتصــدَّ
ــة أنفســهم  ــد يف حامي ــم ي ملصاعــب عيشــهم أو يكــون له
أو حاميــة أصحابهــم الالجئــني أو املجتمعــات امُلضيَفــة، 
ــُت  ــيأيت تح ــياق. وس ــل يف كلِّ س ــه يحص ــك أو بعض كّل ذل
الــكالم يف ثالثــة اتجاهــات عاّمــة عنــد الواليــات القضائيــة 

ــيا.  يف آس

ياسات وُسَنن العمل السِّ
الــدول )كتايلنــد وإندونيســيا  أّن بعــض  االّتجــاه األول: 
ــا  ــني، ولكنه ــة الالجئ ــاً يف اتفاقي ــت طرف ــش( ليس وبنغالدي
ترســم سياســاٍت أو تســنُّ ُســَنَن عمــٍل لتعالــج بهــا حاجــات 

ــن.  ري امُلهجَّ

ــول  ــن املأم ــن م ــاً، ولك ــَع مخصوص ــد، ال ترشي ــي تايلن فف
ــُس لـ»آلّيــة غربلــٍة«  مــن الالئحــة الجديــدة التــي تؤسِّ
ــاج إىل  ــن يحت ــوق مل ــي الحق ــَة وتعط ــتنظم اإلقام ــا س أنه
الحاميــة.4 وكانــت الالئحــة عــىل أن تدخــل حّيــز التَّنفيــذ يف 
ــَذت بعــد.  شــهر حزيران/يونيــو ســنة 2020، ولكّنهــا مــا ُنفِّ
ومــع ذلــك ففــي الالئحــة مقلقــاٌت، منهــا: أّن كلمــة الجــئ 
ــًة  ــوزارات مؤّلف ــني ال ــًة مشــرتكًة ب ــا، وأّن لجن ــر فيه ال تظه
ر مــن يصــري »محمّيــاً« َوْفــَق  مــن 16 عضــواً هــي التــي تقــرِّ
ــتصريِّ  ــة س ــة الَقْبلّي ــا، وأّن الغربل ــصُّ عليه ــي تن ــري ه معاي
فــي شــؤون الهجــرة َعَمــَل حّجــاٍب، وأّن القــراَر  َعَمــَل موظَّ
ٌم ال َمْطَعــَن فيــه. ومــع حصــول ذلــك، يعمــل  االبتــدايئ ُمــرْبَ
املــديّن واملحامــون عــىل تعزيــز  الفاعلــون يف املجتمــع 
ــَة الغربلــِة الحكوميــَة، ويتشــابكوا يف  قدرتهــم ليدعمــوا آلّي
ــني وعديــي  ــوق الالجئ ــالف حق ــا ائت ــة، منه مســاٍع تعاونّي

ــني.  ــوق الالجئ ــاٍة يف حق وُع ُمقاض ــرْشُ ــية وَم الجنس

ويف إندونيســيا، ُووِفــَق عــىل الئحــٍة رئاســّية ســنة 2016 يف 
ــكاُم  ــا( أَح ــكاٍم )منه ــىل أح ــتملت ع ــني، اش ــة الالجئ معامل

مســؤولية  وأَحــكاُم  الهيئــات  بــني  املشــرتك  التَّنِســيق 
ــوارب  ــم يف الق ــرَث عليه ــن ُيع ــني الذي البحــث عــن الالجئ
ــٌح أّن  ــم.5 وصحي ــؤولية إنقاذه ــٍر ومس ــىل خط ــي ع الت
ــل  ــَم عــىل إعدادهــا ســنني قب ــد ٌأِقي الالئحــة الرئاســية ق
املوافقــة عليهــا، ولكــّن أزمــَة بحــر أندامــان ســنة 2015 
وُمفاوضــَة قيــادة اآلتشــيهيِّني واملجتمعــات املحلّيــة هــام 
الدافعتــان بالحقيقــة إىل التغيــري. ثــّم إن صّيــادي الّســمك 
يف آتشــيه هــم الذيــن أخرجــوا الجئــي الروهنغيــا عديــي 
الجنســية إىل بــّر الســالمة بعــد أن كانــوا عــىل خطــر 
البحــر يف ســنة 2015 و2020، عــىل رغــم أنــف الجيــش 
ــه  ــْريفٍّ يّتبع ــون ُع ــك بحســب قان ــوا ذل ــس، فعل اإلندوني
الصّيــادون هنــاك منــذ قــرون مــن الســنني. ومــع اشــتداد 
ــني  ــني الفاعل ــل، كان ب ــدين إىل الفع ــع امل ــوات املجتم دع
ــني يف املجتمــع املــدين بآتشــيه وجاكرتــا  الوطنّيــني واملحليِّ
ــّوة  ــم ق ــط االســرتاتيجي، واجتمــع له ــد مــن التخطي مزي
ــرة حــول السياســات،  ــري يف املناقشــات الدائ أعظــم للتأث
ــة  ــياق الحامي ــول س ــة ح ــات ملموس ــىل معلوم ــاًء ع بن

ــغيلية.  ــات التش والحاج

املــديّن  واملجتمــع  الدولــة  نــِت  كوَّ بنغالديــش،  ويف 
ــريًة، اســتجابًة  ــة اإلنســانية كب ــدرًة عــىل املعون املحــيّل ق
الجنســية  العديــي  الروهينغيِّــني  الالجئــني  لتحــرُّكات 
ــورون  ــاك محص ــون هن ــون الروهنغيُّ ــنة 2017. الالجئ س
ــامٍت كبــريٍة ُمكتّظــة، واملنظــامت غــري الحكوميــة  يف مخّي
بنغالديــش  حكومــَة  تدعــم  والدوليــة  البنغالديشــية 
ــق  ــرية. وطري ــانيٍة كب ــتجابٍة إنس ــدة يف اس ــم املتح واألم
ــّن  ــس ســهاًل، ولك ــش لي ــة يف بنغالدي الوصــول إىل العدال
البنيــة التحتيــة القانونيــة موجــودة، فدســتوٌر مبنــيٌّ 
فيهــا  قوّيــة، وســلطٌة قضائيــة  قاعــدة حقــوٍق  عــىل 
مراجعــٌة قضائيــة، ومحامــون وُمنّظــامُت معونــٍة قانونيــة 
ــه. وهنــاَك ســابقٌة لهــا  تســتوعب املحتاجــني يف البلــد كّل
بالالجئــني صلــة، ولعــل أهــّم جوانبهــا قضيــة وحــدة 
بحــوث تحــرُّكات الالجئــني واملهاجريــن ضــّد حكومــة 
بنغالديــش.6 وفيهــا رأِت املحكمــة أن اســتمراَر َحْجــِز 
خمســٍة مــن الروهنغيــا قــد أمضــوا مــدَة أحكامهــم 
ــان  ــع الحرم ــي متن ــتور، الت ــن الدس ــامدة 31 م ــْرٌق لل َخ
مــن الحريــة مــن دون ســلطة القانــون، ورأْت أن التــزاَم 
عــدم اإلعــادة القرسيــة مبوجــب القانــون الــدويل العــريف 
ــام  ــب، كليه ــة التعذي ــدة ملناهض ــم املتح ــَة األم واتفاقّي
ــرد. فمشــاركة البنيــة التحتيــة القانونيــة يف  منعــا الطَّ
، وهــو مــا يــزال َيِزيــُد داخــَل  بنغالديــش أمــٌر مهــمٌّ

املقاضــاة الرســمّية وخارَجهــا.
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خطُط حاميٍة بديلٌة
االّتجــاه الثــاين: أّن يف الــدول التــي ليســت بأطــراٍف يف 
اتفاقيــة الالجئــني، ســلطاٍت قضائيــة أنشــأت إجــراًء لتقريــر 
الصفــة خــارَج ســياق اتفاقيــة الالجئــني. ومــن هــذه الــدول 

الهنــد وهونــغ كونــغ وتايــوان.

بــني  مقســومة  فيهــا  الالجئــني  فحاميــة  الهنــد،  أّمــا 
مــن  يــأيت  مــن  وكّل  الالجئــني،  ومفوضيَّــة  الحكومــة 
البلــدان املجــاورة )ســوى ميامنــار( تقــوم بشــأنه وزارة 
بــني  املعاملــة  يف  تفــاوت  وهنــاك  الداخليــة.  الشــؤون 
الســّكان وانتفــاء لإلجــراءات واملعايــري الواضحــة والتــي 
ــاٌد  ــد مش ــٌح أّن الهن ــا. صحي ــول إليه ــاس الوص ــهل للن يس
ولكــن  الالجئــني،  حاميــة  يف  تاريخهــا  لطــول  بذكرهــا 
ــره  ــتداد ك ــع اش ــق. فم ــري القل ــا تث ــرية فيه ــداث األخ األح
ــة  ــدرت وزارة الداخلي ــالد، أص ــي الب ــب يف كّل نواح األجان
ــن  ــِف املهاجري ســنة 2017 مذكــرة استشــارية تأمــر »بَكْش
ــني  ــني، املعروف ــة راخ ــن والي ــم م ــني وإبعاِده ــري الرشعي غ
أيضــاً باســم الروهنغيــا ... رسيعــاً بغــري تأخــري«. ففــي 
قضيــة محمــد ســليم اللــه ضــّد اّتحــاد الهنــد )يونيــون ُأف 
ــا،  ــة العلي ــام املحكم ــة اآلن أم ــة معّلق ــا(، وهــي قضي إندي
ــان يف هــذه املذكــرة االستشــارية.  يطعــن مدعيــان روهنغّي

يقــوالن إّن اإلبعــاد يخــرق حقوقــاً أساســّية منصوصــاً عليهــا يف 
الدســتور الهنــدّي، وإّن عــىل الهنــد التزامــات مبوجــب القانــون 
الــدويل العــريف، أْن تحــرتم مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة، وإّن 
ــني قامئــاً فعــاًل يحمــل تاريخــاً  ــة الالجئ ــاً لحامي ــد نظام يف الهن
طويــاًل يف حاميــة الالجئــني، وإّن الهنــد ِمــْن ثــّم ملزمــٌة تنفيــَذ 
السياســة العاّمــة القامئــة تنفيــذاً منصفــاً.7 ويف 8 نيســان/
أبريــل 2021، رفضــت املحكمــة طلــَب إغاثــٍة مؤقتــة ُرِفــَع إليها 
ــني الذيــن ُوّقُفــوا وُحِجــزوا يف جامــو  عــن مئــاٍت مــن الروهنغيِّ
ــد.  ــا بع ــل فيه ــة مل يفص ــاد والقضّي ــر اإلبع ــىل خط ــوا ع وكان

ــم  ــني القائ ــة الالجئ ــام حامي ــة، أي »نظ ــذه الحج ــت ه وكان
ــغ كان  ــغ كون ــٍة بهون ــة يف قضي ــة الغالب ــي الحج ــاًل« ، ه فع
منهــا أن ُأنِشــئت آليــة غربلــٍة موحــدة. ففــي قضّيــة يس 
وُأرْس ضــّد مديــر الهجــرة وآخــَر8، ذكــرت محكمــة االســتئناف 
النهــايئ أنــه عــىل عــدم التــزام حكومــة هونــغ كونــغ االتفاقّيــَة 
فهــي ُتِجيــُب رشوطهــا طوعــاً، ورأت أنــه ملـّـا كان األمــر كذلــك 
ــة«.  ــاف العالي ــري اإلنص ــي معاي ــر أن ُيراِع ــىل املدي ــب ع »يج
ــك  ــب، وذل ــة التحــّري املوحــدة يف دعــاوى التعذي وتنظــر آلّي
اإلعــادة  وعــدم  التعذيــب،  مناهضــة  اتفاقيــة  مبوجــب 
القرسيــة مبوجــب قانــون حقــوق هونــغ كونــغ، وتنظــر أيضــاً 
باإلشــارة إىل مبــدأ  التعــرض لالضطهــاد  احتــامل خطــر  يف 

ر، أكرثهم من ميامنار املجاورة. ُكْكس بازار يف بنغالديش هي مسكن نحو 900 ألف مهجَّ
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عــدم اإلعــادة القرسيــة عــىل أّنــه شــأٌن مــن شــؤون السياســة 
الحكوميــة. 

ــع  ــوان فليســت عضــواً يف األمــم املتحــدة. وهــذا ين ــا تاي وأّم
ــع  ــة، وم ــات الدولي ــمياً يف االتفاقي ــول رس ــن الدخ ــوان م تاي
ــوق اإلنســان  ــة لحق ــات الدولي ــت يف االتفاقي ــد دخل ــك فق ذل
بترشيــٍع محــيّل. فقــد أمــرت الســلطة التنفيذيــة يف البلــد 
ــق االلتزامــات  ــح لتحقي ــة أن تضــع لوائ ــَة الهجــرة الوطني وكال
يف حقــوق اإلنســان، ومنهــا التــزام عــدم اإلعــادة القرسيــة 
املدنيــة  للحقــوق  الــدويل  العهــد  مــن   7 املــادة  مبوجــب 
ــني،  ــون لالجئ دة قان ــوَّ ــوان مس ــي تاي ــاً فف ــية. وأيض والسياس
ــا  ــو املجتمــع املــدين واملحامــون قضاي ــوىّل ممثل ــد أن يت ويتزاي
ــّي. ــني يف الدعــم التقن ين مــن رشكاء خارجيِّ الالجئــني، مســتمدِّ

دوٌل أطراٌف
اتفاقيــة  أطــراٌف يف  أّن بعــض دول آســيا  االّتجــاه األخــري: 
ــع  ــيا توقِّ ــن دول آس ــٍة م ــت أّوَل دول ــني كان ــني. فالفلب الالجئ
يف اتفاقيــة الالجئــني وبروتوكولهــا، وهــي واحــدٌة مــن دوٍل 
قليلــٍة يف العــامل عندهــا إجــراء مشــرتك لتقريــر صفــة الالجــئ 
ــد  ــل اآلن. وق ــام يعم ــذا النظ ــية.9 وه ــم الجنس ــة عدي وصف
ــه إىل اآلن ،  ــَع ل ــدل، وال ترشي ــن وزارة الع ــٍة م ــئ بالئح ُأنِش
ولكــن هنــاك بعــض مســّودات القوانــني املعروضــة اليــوَم عــىل 
ــم إّن  ــمّياً. ث ــراره رس ــيوخ، إلق ــس الش ــواب ومجل ــس الن مجل
الفاعلــني يف املجتمــع املــدين ومفوضيَّــة الالجئــني يعاونــون 
الدولــة ويتعاونــون، ويتشــابكون تشــابكاً َحَســناً. وكوريــا هــي 
ــني  ــاماًل لالجئ ــاً ش ــائها قانون ــيا يف إنش ــدة يف آس ــة الوحي الدول
ُمْســتقاًل عــن قانــون الهجــرة عندهــا، هــذا غــري أنهــا أنشــأت 
ــتقبال  ــج لالس ــع برام ــن م ــتقبال املهاجري ــاً الس ــزاً مفتوح مرك
واإلقامــة والتعريــف الثقــايف واالندمــاج. وعنــد كلِّ مــن اليابــان 
ــني  ــادة التوط ــٌط إلع ــام خط ــوء فيه ــة اللج ــع أنظم ــا م وكوري
ــْبك،  صغــريٌة. واملجتمــع املــدين يف البلديــن متعــاوٌن َحَســُن الشَّ
ــا  ــوين لقضاي ــم القان ــاركة يف الدع ــريو املش ــون كث ــل القان وأه
ومنتــدى  العــدل  وزارة  عــت  وقَّ اليابــان،  ففــي  الالجئــني. 
الالجئــني يف اليابــان واالتحــاد اليابــاين لنقابــات املحامــني عــىل 
ــم  ــرة التفاه ــادرات مذك ــدى مب ــة. وإح ــٍم ثالثّي ــرِة تفاه مذك
هــذه مــرشوٌع تجريبــيٌّ للواصلــني إىل املطــار، إِنشــاُء آلّيــة 
ــة  ــة ومفوضيَّ ــة املحلي ــري الحكومي ــامت غ ــمل املنّظ ــم تش دع

ــاً.  ــني حديث ــني الواصل ــة الالجئ ــني إلعان الالجئ

يف ما وراء اســتثنائيَّة آسيا
م ذكــره مــن سياســات وســنِن  ال ينبغــي تأويــُل مــا تقــدَّ
مســتمّر  مســار  املســار  إّن  يقــول  ضمنــيٍّ  مبعنــًى  عمــٍل 

ــٍع  ــن َجْم ــالبة، م ــات الس ــن االّتجاه ــدد م ــاك ع ــّدم. فهن التق
يف مخّيــامٍت وتســكرِي حــدوٍد إىل تزايــٍد يف كــرِه األجانــب. 
ــل  ــىل ح ــا ع ــا بقدرته ــاس نجاحه ــاّق، ويق ــل ش ــة عم الحامي
ــه  ــني يدي م البحــث العلمــي ب ــدَّ ــد ق مشــكالت املحتاجــني. وق
ــن  ــيا، ولك ــياِق آس ــا لس ــًة يف فهمن ــهام مهّم ــن اإلس ــاً م وجوه
أواَن تجــاوز اســتثنائية آســيا قــد آن. وينبغــي يف البحــوث 
ــنن  ــات وس ــني والسياس ــاء القوان ــَق يف إنش ــة أْن ُيحقَّ واملزاول
ــن أن تســهم  ــك، إذ يك ــَم ذل ــتدامتها وأْن ُيدَع ــل ويف اس العم
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