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ويل ول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدَّ الدُّ
مايا َينِمري

ِمن أكرث البلدان تضييفاً لالجئني بلداٌن عددها غرُي قليٍل ما َدخَلْت يف اتفاقّية الالجئني لعام 1951، ومع 
ذلك هي منخرطٌة يف نظام الالجئني الدويّل عىل وجوه. ففي الدول غري املوقِّعة ُتْنرَشُ معايري قانون الالجئني 
ر قانون الالجئني الدويّل  ما يكون لهذه الدول يٌد يف تطوُّ الدويّل وُتعَتَمد، وليس هذا فحسب، بل كثرياً 

بكونها حارضًة وفاعلًة يف ساحاِت العاَلم التي تجري فيها حامية الالجئني.

اتِّفاقيــُة عــام 1951 الخاصــة بوضــع الالجئــني وبروتوكوُلهــا 
لعــام 1967 ُهــاَم أســاس نظــام الالجئــني الــدويّل، أي 
ســات الرَّافــدة التــي تركــز هّمهــا  القواعــد القانونيــة وامُلؤسَّ
وُبُروتوكولِهــا  االتِّفاقيــة  ــع يف  الالجئــني. ووقَّ يف حاميــة 
قهــام، إال أّن غــرَي  الســواد األعظــم مــن ُأَمــِم العــامل أو صدَّ
ــع  ــني ال وّق ــاً لالجئ ــامل تضييف ــدان الع ــرث بل ــن أك ــٍل م قلي
ــم  ــدول األعضــاء يف األم ــن ال ــًة م ق؛ فـــ149 دول وال صــدَّ
ــني أو يف  ــة الالجئ ــراٌف يف اتفاقي ــوَم أط ــي الي ــدة ه املتح
بروتوكولِهــا لعــام 1967 أو فيهــام جميعــاً، لكــّن 44 دولــًة 

ــك.  ــم املتحــدة ليســت كذل ــن أعضــاء األم م

ــدول غــري املوقعــة يف  ــا تكــون هــذه ال ــرَث م ونجــد أّن أك
ــس  ــا. فلي ــويّب رشقّيه ــويّب آســيا وجن ــرشق األوســط وجن ال
مــن إقليــم الــرشق األوســط أطــراٌف يف االتفاقّيــة إال 
إيــران وإرسائيــل ومــص واليمــن، وأّمــا ســائر دول اإلقليــم 
كالعــراق ولبنــان واألردن ومعظــم دول الخليــج فهــي دوٌل 
ــمِّ الــدول غــري املوقعــة يف جنــويّب  عــة. ومــن ُمِه غــري موقِّ
وباكســتان  وبنغــالدش  الهنــد  رشقّيهــا  وجنــويّب  آســيا 
غــري  الــدول  ومــن  وأندونيســيا.  وماليزيــا  ورسيالنــكا 
املوّقعــة مــن ســائر أقاليــم العــامل إريرتيــا وليبيــا ومنغوليــا 
وكوبــا. وأّمــا أوزبكســتان فليــس مــن دولــٍة يف رابطــة 
الــدول املســتقلة داخلــٍة يف االتفاقيــة إاّل هــي، عــىل حــني 
ــٍة إال  ع ــري موقِّ ــٌة غ ــا دول ــس فيه ــة لي ــكا الجنوبي أّن أمري

ــا.  غيان

ــام يحــدث اليــوم انضــامٌم جديــد إىل االتفاقيــة؛ فقــد  وقلَّ
ــنني  ــا يف الس ــت فيه ــة أو دخل ــًة االتفاقي ــت 27 دول ق صدَّ
العــرش اأُلَول منهــا، ولكــن مل َتــِصْ دولــٌة طرفــاً فيهــا 
ــوب  ــاورو )يف 2011( وجن ــني: ن ــنة 2006 إال اثنت ــذ س من
االتفاقيــة  يف  الدخــول  ولعــدم   .)2018 )يف  الســودان 
ــاً فيهــا مــا  ــٍة ال تكــون طرف أســباب شــّتى، ولكــن كلُّ دول
ــني  ــام الالجئ ــن نظ ــتثناًة« م ــاٍن »مس ــن زم ــدُّ م ــزال ُتَع ت

ــدويّل.1  ال

ــرُتَِض عــىل  ــا اع وهــذه »االســتثنائية« امللحوظــة –مــع أنه
مفهومهــا مــن زمــن قريــب )وهــو اعــرتاض صائــب(، ومــن 
ــر يف هــذا املحــور الخــاّص مــن نــرشة  ــه َبْرُب ذلــك مــا كتب
ــّد  ــى يرت ــة ال تخف ــذور تاريخي ــا ج ــة– له ــرة القرسي الهج
أصلهــا إىل أيــام صــوغ االتفاقيــة بــني ســنة 1946 و1951. 
عــة مســتقلًة  ومل يكــن كثــرٌي مــن دول اليــوم َغــرِي املوقِّ
بعــُد أيــاَم صــوغ االتفاقيــة، ولكــّن دوالً كلبنــان واململكــة 
ــد  ــة الســعودية وســورية والعــراق وباكســتان والهن العربي
شــاركت يف مراحــل مختلفــة مــن الصــوغ. بــل خالــَف 
كثــرٌي مــن دول جنــويّب العــامل االتفاقيــَة امُلقرتَحــة يف أثنــاء 
صوغهــا، النتفــاء صفــة العاملّيــة مــن إمــكان تطبيقهــا، 
ــا  ــصف هّمه ــي ت ــت الدراســات والبحــوث الت ــا ألق وطامل
ــه  ــن وجــوه إخفاق ــرٍي م ــىل كث إىل هــذا الصــوغ الضــوَء ع
وإخفــاق االتفاقيــة الحاصلــة ِمــن َبعــِده يف إظهــار صــورة 

ــا. ــع وراَء أورب الواق

ــد أي مــاَوراء )اختصــاراً  وجــاء َمــرشوُع بحــٍث اســُمه ِبْيُيْن
لـ»حاميــة بــدون تصديــق؟ قانــون الالجئــني الــدويّل يف مــا 
وراَء الــدول األطــراف يف اتفاقيــة الالجئــني لعــام 1951«(2، 
وقصــد إىل إعــادة النظــر يف َوْقــِع قانــون الالجئــني الــدويّل 
عــة  بتحليــل الوجــوه املختلفــة التــي تصــل الــدول غــري املوقِّ
بنظــام الالجئــني الــدويّل. فــإذا زدنــا تدقيــق النظــر يف هــذا 
ــة  ع ــري املوقِّ ــدول غ ــن ال ــرياً م ــد أّن كث ــد نج ــل، فق التفاع
منخرطــٌة يف نظــام الالجئــني الــدويّل عــىل وجــوه، وأّن 

ــة شــأناً عظيــاًم يف بعــض هــذه الــدول. لالتفاقّي

وهــذه املقالــة إمنــا هــي مقّدمــة لهــذا املحــور مــن 
املجّلــة، ُتلِقــي الضــوء عــىل مســألتني: األوىل: كيــف تعمــل 
عــة؟ وكيــف تنتــرش  ــة الالجئــني يف الــدول غــري املوقِّ مفوضيَّ
ــدول؟ وكيــف  ــدويل يف هــذه ال ــني ال ــون الالجئ قواعــد قان
عــة لهــا يــٌد  ُتســتعَمل؟ الثانيــة: كيــف أّن الــدول غــري املوقِّ
ر قانــون الالجئــني الــدويّل بكونهــا حــارضًة وفاعلــًة  يف تطــوُّ

ــني. ــة الالجئ ــا حامي ــي تجــري فيه ــم الت يف ســاحاِت العالَ
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مفوضيَّــة الالجئني وقانون الالجئني الدويّل 
تعمــل مفوضيَّــة الالجئــني منــذ عقــوٍد يف كثــرٍي مــن 
الحاميــة  إيصــال  يف  فتنخــرط  عــة،  املوقِّ غــري  الــدول 
الدوليــة إىل الالجئــني وطالبــي اللجــوء وإعانتهــم مبــارشة؛ 
ذلــك أّن نظاَمهــا األســايسَّ يوجــب أّن اختصاَصهــا مبســائل 
ز  ــده حــدٌّ جغــرايّف.3 فُتجــوِّ ْبــع ال يقيِّ الالجئــني عاملــيُّ الطَّ
لهــا واليُتهــا –مــع رىض الدولــة امُلضيِّفــة– أن تــرشف 
عــة فقــط، بــل يف الــدول  عــىل الالجئــني ال يف الــدول املوقِّ
ــا  ــاَق وجوِده ــإّن نط ــاً. ف ــة جميع ع ــري املوقِّ ــة وغ ع املوقِّ
ــرث أن  ــٌض، ويك ــدول عري ــذه ال ــن ه ــرٍي م ــيلِّ يف كث الَعَم
ــادة  ــه يف الع ــا تحتمل ــؤولّية م ــوه املس ــن وج ــَل م تحتم
الــدول، كتقريــر صفــة الالجــئ.4 وَمركــُز الهــمِّ هاهنــا أّن 
ــز  ــة الالجئــني َتعَمــُل عــىل أْن يكــون لالجئــني »حيُّ مفوضيَّ
حاميــٍة« وُتفــاِوض يف ذلــك، والــذي ُيفَهــُم مــن هــذا 
ــٍف إىل  ــه بتعطُّ ــاُل في ــٌط ُيَ ــه »...محي ــاً أّن ــز عموم الحيِّ
ــه تنفيذهــا ملصلحــة  ــن ب ــة ويك ــة الدولي ــادئ الحامي مب

ــة«.5  ــتحقُّ الحامي ــٍد يس كلِّ أح

ــني  ــة الالجئ ــاون مفوضيَّ ــة يف تع ــور املخصوص ــن الص وم
عــة ُمذّكــرُة التفاهــم الثنائيــة.  والــدول امُلضيَفــة َغــرِي املوقِّ
ــاون  ــع رشوط التع ــذه ُتوَض ــم ه ــرات التفاه ــي مذّك فف
ــى  ــني، حّت ــة الالجئ ــادئ األساســية لحامي ــر املب ــاُد ذك وُيَع
الــدول  بــني  شــأٍن  ذاِت  رابطــٍة  إنشــاء  بذلــك  يكــن 
عــة واتفاقّيــة الالجئــني. إاّل أّن أمثــاَل هــذه  غــري املوقِّ
االتفاقيــات ال يؤخــذ فيهــا بطريقــة مقاربــٍة وحيــدة، 

وتختلــف يف املحتــوى اختالفــاً كثــرياً. 

ــي عقــدت ســنة 1998  ــرة التَّفاهــم الت ــك: مذك ــال ذل مث
بــني مفوضيَّــة الالجئــني واألردن، تكلَّــم فيهــا كالتربــك 
ورشكاء لــه يف مقالــٍة تــدور حــول هــذا املحــور مــن 
ــاً  ــني تعريف ــرة لالجئ ــذه املذّك ــذت ه ــد اّتخ ــة، وق املجل
يشــبه التعريــف الــذي ورد يف اتفاقيــة الالجئــني، ورّصحت 
بالتــزام األردن املعايــرَي الدوليــة يف حاميــة الالجئــني، ومــن 
ــة  ــة. وباملوازن ــادة القرسي ــدم اإلع ــدأ ع ــزام مب ــك الت ذل
بــني ذلــك وحالــة باكســتان، ُيــَرى يف حالــة باكســتان أّنــه 
ــَة  ــة الدول ــوى الجوهــرّي يف االتفاقي ــزَِم املحت يكــن أن ُيل
ــادئ إىل حــدٍّ يتجــاوز أّي  ــة مبراعــاة القواعــد واملب امُلضيَف
ــها.6  ــني نفس ــة الالجئ ــن اتفاقي ــتخالصه م ــن اس يشٍء يك
ــات  ــان، تكــون هــذه االتفاقي ــك، يف بعــض األحي ومــع ذل
ــًة قامئــًة  ــدًة عــن اللُّطــِف وقــد تكــون ُمقِلقــًة حامئي بعي
ــة الالجئــني ســنة  ــك: أّن اّتفــاَق مفوضيَّ ــال ذل ــها، مث برأِس
2003 ومديريــة األمــن العــام يف لبنــان ُنِقــَد يف بعــض 

األوســاط بســبب َقــْصِ املفاوضــة فيهــا عــىل هيئــة األمــن 
ــنَي  ــرى الالجئ ــة نظــٍر ت ــّم بوجه ــالد، واألخــذ مــن ث يف الب

ــن. ــَن لألم دي ُمهدِّ

وكثــرياً مــا يكــون ملفوضيَّــة الالجئــني شــأٌن رئيــٌس يف 
الجهــات  بــني  فيهــا  »ُيؤلَّــُف«  وطنيــة  أحيــاز  إنشــاء 
الحكوميــة ونظــام قانــون الالجئــني الــدويّل؛ أي فيهــا 
ــري  ــوِل معاي ــات إىل َقُب ــذه الجه ــن ه ــني م ــاُر بالفاعل ُيس
ــال  ــة. ومث ــلوك الدول ــرٌي يف س ــذا تأث ــة، وله ــة معيَّن دولي
ــب  ــني التدري ــة الالجئ ــم مفوضيَّ ــو دع ــك، ه ــن لذل حس
ففــي  الــدويّل؛  الالجئــني  قانــون  يف  العــايل  والتَّعليــم 
ــة الالجئــني بأخــرٍة مبــادرَة بحــٍث  الهنــد، أقامــت مفوضيَّ
ومنــارصٍة مــع أكادييــني يشــتغلون مبســائل الالجئــني، ويف 
ســًة  ــة مؤسَّ اململكــة العربيــة الســعودية عاونــت املفوضّي
فــي  أكادييــة عــىل َنــرْش قانــون الالجئــني الــدويّل يف موظَّ
إنفــاذ القانــون يف اإلقليــم. وعــىل املنــوال نفســه، تشــارك 
ــة الالجئــني تشــارك عــىل انتظــاٍم يف َنْظــِم دوراٍت  مفوضيَّ
حــول قانــون الالجئــني الــدويل يف املعهــد الــدويل للقانــون 
لــت  اإلنســاين يف ســان ريــو مــن إيطاليــا، وذلــك أنهــا تكفَّ
ــني والفاعلــني  فــني الحكوميِّ بنفقــة حضــور القضــاة واملوظَّ

ــدين.  ــع امل يف املجتم

عــىل أّن للتأليــف االجتامعــّي أيضــاً أحيــاٌز أخــرى يحــدث 
ــني  ــة الالجئ ــد مفوضيَّ ــدول، تحش ــض ال ــي بع ــا. فف فيه
الدعــم لإلصــالح القانــويّن الداخــيّل وتنشــط إىل املشــاركة 
فيــه، حشــداً ونشــاطاً يكــرث أن يكونــا مبعاونــة منّظــامت 
ــتان،  ــديّن. ويف باكس ــع امل ــن املجتم ــة م ــة وإقليمي محلّي
تقــول مفوضيَّــة الالجئــني بــأن مثــل هــذا التغيــري يف 
أّول خطــوٍة نحــو حمــل  الترشيــع »يكــن أن يكــون 
باكســتان عــىل التوقيــع يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لعــام 
دعمــت  إندونيســيا،  ويف  الالجئــني«.7  شــأن  يف   1951
إطــار  إِنشــاَء  الدعــم  ذلــك  مثــل  الالجئــني  مفوضيَّــة 
ــور  ــىل إدارة حض ــة ع ــاعدة الحكوم ــّي ملس ــة وطن حامي

ــوء. ــي اللج طالب

عــة  وأخــرياً، تتنــاول املحاكــم املحليــة يف الــدول غــري املوقِّ
أحيانــاً معايــري القانــون الالجئــني الــدويّل ومبادئه، بحســب 
مــا دّلــت عليــه بــال ريــٍب مقالتــان يف هــذا املحــور مــن 
املجّلــة، أحدهــام تكّلمــت عــىل بنغالديــش واألخــرى عــىل 
هونــغ كونــغ. فقــد ُأِشــرَي إىل اتفاقيــة الالجئــني مبــارشًة يف 
املحكمــة العليــا ببنغالديــش يف القضايــا املتعلقــة بأوامــر 
ــغ  ــني، وأمــا يف هون ــة لالجئــني الروهنغيِّ ــرٍْد غــري قانونّي َط
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كونــغ فقــد حملــت جملــٌة مــن قضايــا املحكمــة حكومــَة 
هونــغ كونــغ عــىل إطــالق آليَّتهــا يف تقريــر طلبــات 
ــادة 33  ــارة إىل امل ــة باإلش ــادة القرسي ــن اإلع ــة م الحامي

مــن اتفاقيــة الالجئــني. 

تطويــر قانون الالجئني الدويّل 
الالجئــني أحيــاٌز رئيســٌة ال  العامليــة يف حاميــة  املنتديــات 
عــة وغــري  الــدول املوقِّ بــني  التَّأليــف  ُيقَتــَصُ فيهــا عــىل 
ــل  ــدويّل، ب ــني ال ــون الالجئ ــام قان ــني نظ ــواء وب ــة بالسَّ ع املوقِّ
رات األساســّية يف قانــون  ــُد هــذه الــدول التصــوُّ فيهــا أيضــاً تَوكِّ
ــت  ــد ُألَِّف ــذا، وق ــا. ه ــىل تطويره ــنُي ع ــدويّل وُتِع ــني ال الالجئ
ــني ســنَة 1958، وتضــمُّ  ــة الالجئ ــة يف مفوضيَّ ــة التنفيذي اللجن
اليــوَم 107 دولــة، مــا دخــل كثــرٌي منهــا يف اتفاقيــة الالجئــني. 
هــذا  يف  مبشــاركتها  ُتســِهُم  عــة  املوقِّ غــري  الــدول  ولكــّن 
ــني،  ــون الالجئ ــر قان ــر جوه ــاالً يف تطوي ــهاماً فّع ــدى إس املنت
ــذه  ــة. وه ــة التنفيذي ــنوية للَّجن ــتنتاجات الس ــوغ االس إذ تص
ــامع  ــة باإلج ــة العام ــا يف الجلس ــَذ به ــي ُأِخ ــتنتاجات، الت االس
ــد  ــك ق ــع ذل ــا م ــٍة رســمياً ولكنه ــا، إمنــا هــي غــري ُملزِم عليه
تكــون ذات صلــة وثيقــة يف تعبريهــا عــن إجــامٍع دويل حــول 

ــني. ــة بالالجئ ــة املعنّي ــائل القانوني املس

عــة يف اللجنــة التنفيذيــة  وإضافــًة إىل عمــل الــدول غــري املوقِّ
ملفوضيَّــة الالجئــني، ُتشــارُِك يف غــري ذلــك مــن اجتامعــاٍت 
ومنتديــاٍت رفيعــة. ومبناســبة الذكــرى الســتني لالتفاقيــة ســنة 
ــة  ع ــدول املوقِّ ــو ال ــه ممثِّل ــاَل في ــاٍن وزاري ق ــَذ ببي 2011، ُأِخ

ــن: دي ــواء مؤكِّ عــة بالسَّ وغــري املوقِّ

»... إّن اتفاقيــة الالجئــني لعــام 1951 املتعلقــة بصفــة الالجئــني 
وبروتوكولهــا لعــام 1967 هــام أســاس نظــام حاميــة الالجئــني 
ــادي  ــرن الح ــان يف الق ــة دامئت ــة وأهمي ــام قيم ــدويل، وله ال
املبــادئ  ودعــم  احــرتام  أهميــة  نــدرك  فإّنــا  والعرشيــن. 
والقيــم التــي هــي أســاس هــذه الصكــوك، ومنهــا املبــدأ 
ــد الــرورة يف  ــة، والنظــر عن األســايس لعــدم اإلعــادة القرسي
ــات أو كال  ــقاط التحفظ ــوك أو إس ــذه الصك ــامم إىل ه االنض

ــن«.8 األمري

عــة بأخــرٍة يف املفاوضــات  وقــد شــاركت الــدول غــري املوقِّ
التــي أدت إىل اعتــامد إعــالِن نيويــورك يف شــأن الالجئــني 
واملهاجريــن ســنة 2016 واالتِّفــاق العاملــّي يف شــأن الالجئــني 
ــدى  ــاً يف املنت ــاركت أيض ــمرب 2018، وش ــون األول/ديس يف كان
ــَد  ــُث ُتُووِع ــنة 2019 حي ــر س ــني يف أواخ ــي األول لالجئ العامل
ــَل باالتِّفــاق العاملــّي يف شــأن الالجئــني. )وقــد كانــت  أن ُيعَم

باكســتان مــن البلــدان املشــاركة يف َعْقــِد املنتــدى(. ويف هــذا 
املحــور الخــاّص مــن نــرشة الهجــرة القرسيــة مقالــٌة لَثاَنَواُتــو 
ــل القــول يف مشــاركة  وآخــرون شــاركوه يف التأليــف، ُتفصِّ
ــع  ــف تاب ُ كي ــنيِّ ــامل، وُتب ــذه األع ــة يف ه ــة التايَلْندّي الحكوم
ــة  ــِه الحكوم ــَدْت ب ــا َوَع ــاً م ــدي محلّي املجتمــع املــدين التايلن

ــدويّل. ــد ال يف الصعي

ولعــلَّ أحــّق هــذه األعــامل بالذكــر االتِّفــاق العاملــّي يف شــأن 
الالجئــني، الــذي أخــذت بــه 181 دولــًة عضــواً، كثــرٌي منهــا دوٌل 
عــة. وصحيــٌح أّن االتِّفــاق العاملــّي يف شــأن الالجئــني  غــري موقِّ
ــرياً  ــد كث ــه يؤكِّ ــه، وأّن ــاً ل ــني ُمنَطَلق ــة الالجئ يّتخــذ مــن اتفاقّي
ــن  ــري م ــه يف كث ــة، ولكّن ــن االتِّفاقّي ــية م ــادئ األساس ــن املب م
الجوانــب يتخّطــى االلتزامــات القانونيــة املنصــوص عليهــا 
ــام  ــد أقس ــرُّ أح ــاً ُيِق ــام 1951. وأيض ــني لع ــة الالجئ يف اتفاقي
ــدول  ــهام ال ــًة بإس ــني رصاح ــأن الالجئ ــّي يف ش ــاق العامل االتِّف
عــة، ويدعــو هــذه الــدوَل إىل النظــر يف الدخــول يف  غــري املوقِّ

ــني. ــة الالجئ اتفاقّي

ويجــوز القــول إّن مــا ُتظهــرِه هــذه األمثلــة هــو أن التقســيم 
ــح  ــري واض ــون غ ــا يك ــرياً م ــني« كث لع ــاء« و»امُلطَّ ــني »الغرب ب
ــم  عــة يف َســاَحاِت العالَ مــن حيــث مشــاركة الــدول غــري املوقِّ
عــة يف الصعيــد الــدويّل  الرســمّية. فمشــاركة الــدول غــري املوقِّ
تعــني عــىل إنشــاء التزامــاٍت يف القانــون غــري امُللــزِم تســتند إىل 
ــارت هــذه  ــذي اخت ــة الالجئــني( ال ــزِم )أي اتفاقي ــون امُلل القان
الــدول رســمّياً الخــروج منــه. وقــد نظــرت كــول يف مــا كتبتــه 
ــد  ــه معقَّ ــٍد ولكن ــٍب زائ ــة يف جان ــن املجل ــور م ــذا املح يف ه
ــُل  ــف تدُخ ــِد َدرٍْس: كي ــاج إىل مزي ــرياً ويحت ــه كث ــُهوٌّ عن َمْس
ــا دوالً  ــدويّل بكونه ــني ال عــة يف نظــام الالجئ ــدول غــري املوقِّ ال
ــامل  ــاه أع ــاًل يف اتِّج ــرياً محتم ــر تأث ــّم ُتؤثِّ ــة، ث ــًة مهّم مانح
مفوضيَّــة الالجئــني، وبذلــك يف إيصــال الحاميــة واملعونــة 

؟ ــنيْ الدوليَّ

الخامتة
ــول إّن  ــعاً يق ــرش واس ــوّي منت ــرتاض ق ــاك اف ــد كان هن وإذ ق
ــي  ــا ه ــىل م ــة ع ع ــدول املوقِّ ــة يف ال ــني متفوق ــة الالجئ حامي
عــة، فــال دراســاٍت منهجّيــًة وُمقارِنــًة  عليــه يف الــدول غــري املوقِّ
ــني  ــة الالجئ ــول يف اتفاقي ــول إّن الدخ ــن يق ــَة م ــم حّج تدع
ــن الحاميــة مــن تلقائهــا. بــل يف كثــري  لعــام 1951 يعنــي تحسُّ
ــواء يجــوز القــول إن  عــة بالسَّ عــة وغــري املوقِّ مــن الــدول املوقِّ
تقييــد إعطــاء الالجئــني حــّق اللجــوء أصبــح غرضــاً سياســّياً ال 
يــزال يشــيع، ويف بعــض الحــاالت قــد تكــون الحاميــة أفضــل 
عــة. فنحــن  عــة منهــا يف الــدول املوقِّ يف الــدول غــري املوقِّ
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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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