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ر َحَســـن. ومـــع ذلـــك، ينبغـــي النظـــر إىل هـــذا التطـــور  تطـــوُّ
ـــُب  ـــي ُتصعِّ ـــية، الت ـــال السياس ـــن الح ـــه م ـــا علي ـــا تركي ـــىل م ع
ـــني  ـــة الالجئ ـــامت، كمفوضيَّ ـــىل املنّظ ـــاً ع ـــد عموم ـــل يف البل العم
واملنّظـــامت غـــري الحكومّيـــة الدولّيـــة واملحلّيـــة. ومتـــاُم َوْقـــِع 

هـــذا التغـــريُّ مـــا ُريِئَ بعـــُد فينبغـــي متابعتـــه. 

ُأزِْلم ُغرَاَكر ِسْكِرْيَبَلْند 
ozlem.gurakar-skribeland@jus.uio.no 

ُمرّشحٌة لَنْيِل درجة الدكتوراه، بكلية الحقوق، يف جامعة أوسلو 

 See Kirişçi K )1996( ’Is Turkey lifting the ’geographical limitation’?:  .1
 The November 1994 Regulation on Asylum in Turkey’, International

 Journal of Refugee Law, 8)3(
)هل تسقط تركيا »تحديد النطاق الجغرايّف«: الئحة ترشين الثاين/نوفمرب سنة 1994 يف 

اللجوء إىل تركيا(
https://doi.org/10.1093/ijrl/8.3.293

ِم األوَل )ص/16-18( والثالَث )ص/14-15( يف خريطة الطريق إىل  2.  انظر تقريَر التقدُّ
إسقاط رشط سمة الدخول )التأشري( 

bit.ly/EU-Turkey-1st-progress-report
bit.ly/EU-Turkey-3rd-progress-report :وانظر

  Tokuzlu L B )2016( :)3. انظر )باللغة الرتكية 
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/229932

4. شأُن مفوضيَّة الالجئني يف تركيا: 
https://help.unhcr.org/turkey/

 See Adalı T and Türkyılmaz AS )2020( ’Demographic Data on Syrians .5
in Turkey: What do we know?’, International Migration, 58)3( 

 https://doi.org/10.1111/imig.12614 
)املعطيات السّكانية للسوريِّني يف تركيا: ماذا َنعَلم؟(

 İçduygu A and Diker E )2017( ’Labor Market Integration of Syrian .6
 Refugees in Turkey: From Refugees to Settlers’, Journal of Migration

Studies, 3)1( www.gam.gov.tr/files/5-2.pdf
 )اندماج الالجئني السوريِّني يف سوق العمل برتكيا: من الجئني إىل مستوطنني(

7. انظر تحديث األخبار التشغيلية يف تركيا من مفوضيَّة الالجئني، كانون الثاين/يناير 2021
 bit.ly/UNHCR-TurkeyJan2021

ْكل عىل املَضُمون دُة يف هونغ كونغ: تقديم الشَّ آلّيُة الغربلِة املوحَّ
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ٍع أنشأ آلّيًة لتقرير صفة الالجئ بقيادة  كثرياً ما ُيستشَهد بهونغ كونغ فُترَضُب مثاًل َحَسناً إلقليٍم غري موقِّ
الحكومة. ولكن ملّا انتفى اللتزام العاّم  أو اللتزام ذو القيادة التنفيذّية، كانت هذه اآللّية يف غاية الُبْعِد 

عن املعايري الدولية. 

ـــني  ــالذاً لالجئ ـــن مـ ـــرن العرشي ـــغ يف الق ـــغ كون ـــزل هون مل ت
ـــني  ـــع أّن الص ـــام. وم ـــِس وفيتن ـــني الرَّئي ـــرِّ الص ـــن ب ـــن م واملهاجري
ـــغ  ـــنَة 1982، مل تبل ـــا س ـــني وبروتوكوله ـــة الالجئ ـــت يف اتفاقي دخل
ـــدًة إنَّهـــا  االتفاقيـــة هونـــغ كونـــغ التـــي تقـــول حكومتهـــا مؤكِّ
ال تنـــوي تصديقهـــا. والتفســـري الرســـمي لذلـــك هـــو أّن كثافـــَة 
ســـكان هونـــغ كونـــغ، وطـــوَل خطـــوِط ســـواحلها، ونظـــاَم 
ســـامت الدخـــول املتحـــرِّر عندهـــا، وحالَهـــا مـــن حيـــث هـــي 
ــًة  ــا عرضـ ــذا يجعلهـ ــل، كّل هـ ــائل النَّْقـ ــٌع إقليمـــيٌّ لوسـ ـ ُمجمِّ

»آلثـــار ســـّيئة تخلِّفهـــا الهجـــرة غـــري الرشعيـــة«.1

عـــىل أّن هونـــغ كونـــغ طـــرف يف معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان 
األخـــرى، ومنهـــا اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب والعهـــد الـــدويل 
للحقـــوق املدنيـــة والسياســـية، وكالهـــام يوجـــب التـــزاَم عـــدم 
ـــرارات  ـــٌة مـــن ق ـــذ ســـنة 2004، أدّت جمل ـــة. ومن اإلعـــادة القرسي
ـــة  ـــة إىل أن تكـــون الحكومـــة مضطـــرًة إىل غربل املراجعـــة القضائي
عـــدم اإلعـــادة القرسيـــة، ملعالجـــة امُللزََمـــات مبوجـــب اتفاقيـــة 
ــوق  ــدويل للحقـ ــد الـ ــب العهـ ــم مبوجـ ــب ثـ ــة التعذيـ مناهضـ

املدنيـــة والسياســـية. 

وأول مـــا كان أْن أجـــرت الحكومـــة الغربلـــَة مـــع إجـــراء 
ــة  ــب مفوضيَّـ ــُه مكتـ ــئ، أَعَمَلـ ــة الالجـ ــرد لصفـ ــر منفـ تقريـ
الالجئـــني الفرعـــّي يف هونـــغ كونـــغ. إال أّن طعنـــاً آخـــَر 
للمراجعـــة القضائيـــة بلـــغ غايتـــه قضيـــة ]يس وآخريـــن 
ضـــّد مديـــر الهجـــرة وآخـــر[2 التـــي قضـــت فيهـــا محكمـــة 
ـــرٍئ  ـــرِْد ام ـــلطة لَط ـــامِل الس ـــد إع ـــه عن ـــايئ بأّن ـــتئناف النه االس
ر  مـــن هونـــغ كونـــغ، يجـــب عـــىل مديـــر الهجـــرة أن يقـــرِّ
ـــئ  ـــف الالج ـــخص تعري ـــذا الش ـــىل ه ـــق ع ـــل ينطب ـــتقاّلً ه مس

ــام 1951؟  ــني لعـ ــة الالجئـ ــو وارٌد يف اتفاقيـ ــام هـ كـ

وقـــد حثَّـــت محاكـــم هونـــغ كونـــغ مـــرًّة بعـــد مـــرة عـــىل 
ـــلطات  ـــاذ س ـــة يف إنف ـــاف العالي ـــري اإلنص ـــاة معاي رضورة مراع
دًة  ــدَّ ــم مهـ ــاء الجسـ ــاة وأعضـ ــون »الحيـ ــنَي تكـ ــرة حـ الهجـ
ـــرُْد إىل خطـــر  َوال«3 وحيـــُث يكـــن أن يـــؤّدي الطَّ بالـــزَّ
ـــة أخـــرى ال يجـــوز  ـــوق مطلق ـــة حق ـــاك حرم ـــب أو انته التعذي
ـــّد  ـــن ض ـــة يس وآخري ـــوَن يف قضي ع ـــح املدَّ ـــد نج ـــا. وق تقييده
مديـــر الهجـــرة وآخـــر )الذيـــن رفضتهـــم مفوضيَّـــة الالجئـــني 
جميعـــاً بعـــد االســـتئناف( يف إلقـــاء الضـــوء عـــىل أّن املديـــر 
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ر ُمســـتقاّلً صّحـــَة أســـاِس الزعـــم  كان مطلوبـــاً إليـــه أن يقـــرِّ
ــذا  ــايئ بهـ ــتئناف النهـ ــة االسـ ــرار محكمـ ــا. وبإقـ ــن عدمهـ مـ
االلتـــزام، أدخلـــت يف قانـــون هونـــغ كونـــغ صـــورًة يســـريًة 
ـــادة  ـــاًء عـــىل امل ـــة بن ـــادة القرسي ـــة مـــن اإلع مـــن صـــور الحامي

33 مـــن اتفاقيـــة الالجئـــني. 

الغربلـــة  آلّيـــة  ُأطِلَقـــت  املحكمـــة،  حكـــم  إىل  وإجابـــًة 
ــر يف  ــد جوانـــب النظـ ـ ــارس 2014، لتوحِّ ــدة يف آذار/مـ املوحـ
كلِّ ُمْلَتزَمـــات عـــدم اإلعـــادة القرسيـــة فتجعَلهـــا يف غربلـــٍة 
واحـــدة. ولعـــّل هـــذا مـــاّم مل يســـبق إليـــه: نظـــام لتقريـــر 
صفـــة الالجـــئ بقيـــادة الحكومـــة قائـــم عـــىل اتفاقيـــة 
ـــذا  ـــد ه ـــٍع. وبع ـــرِي موقِّ ـــٍم غ ـــُل يف إقلي ـــه ُيعَم ـــني ولكن الالجئ
ل إىل مســـؤوليٍة للدولـــة مزيـــدٍة، رجعـــْت مفوضيَّـــة  ــوُّ التحـ
الالجئـــني أعاملهـــا يف هونـــغ كونـــغ، وقـــصت شـــأنها هنـــاك 
ـــوا  ـــأن ُعيِّن ـــوا ب ق ـــن ُوفِّ ـــوء الذي ـــني باللج ـــاعدة املطالب ـــىل مس ع
ـــد  ـــاد عن ـــر االضطه ـــنَي لخط ـــدة معرَّض ـــة املوح ـــة الغربل يف آلّي

إعـــادة توطينهـــم يف بلـــد ثالـــث آمـــن. 

يـــات السياســـية كبـــريًة يف َحْمـــِل  وإذ قـــد كانـــت املتحدِّ
الـــدول عـــىل تصديـــِق اتفاقيـــة الالجئـــني، فكثـــرياً مـــا ُيـــَرى 
تطويـــر آلّيـــة الغربلـــة املوحـــدة يف هونـــغ كونـــغ مثـــاالً 
ـــة  ـــة الفّعال ـــوغ الحامي ـــا بل ـــن به ـــي يك ـــة الت ـــائل البديل للوس
لالجئـــني. بـــل مـــن الوجهـــة النظرّيـــة ُتـــَرى آليـــة الغربلـــة 
ــاًم  ــاالً مفعـ ــاً فّعـ ــُر نظامـ ــا ُتْنَظـ ــن أّي جوانبهـ ــدة مـ املوحـ
ــذا،  ــة. هـ َنـ ــة امُلضمَّ ــة اإلجرائيـ ــوه الحاميـ ــٍة مـــن وجـ بطائفـ
ــن  ــايّن مـ ــويّن مجـ ــل قانـ ــوء بتمثيـ ــون باللجـ ُد املطالبـ ــزوَّ وُيـ
هيئـــة املحامـــني املناوبـــني، ويضمـــن لهـــم حـــّق االســـتعانة 
ــًة للتعبـــري  بالرتجمـــة الفوريـــة والتحريريـــة. فُيعَطـــون فرصـ
ـــرث  ـــدة أو أك ـــة واح ـــور مقابل ـــل حض ـــًة قب ـــم كتاب ـــن مطالبه ع
ـــون صانعـــو قـــرار، ُيعيَّنـــون  فـــون مدنيُّ يقابلهـــم فيهـــا موظَّ
خصوصـــاً لتقويـــم هـــذه املطالـــب وتقريرهـــا. ثـــم ُيعَطـــى 
املطالِبـــون باللجـــوء القـــرار مكتوبـــاً مـــع رشح األســـباب 
ـــني  ـــض، يحـــق للمطالب ـــرار بالرف ـــاء الق ـــإن ج ـــا. ف ـــة إليه املوصل
ـــن  ـــف م ـــتئناٍف مؤلَّ ـــِس اس ـــام مجل ـــه أم ـــن في ـــوء الطع باللج

ــتقلِّني.  ــنَي ُمسـ محّكمـ

ومـــع ذلـــك، منـــذ أن بـــدأ العمـــل بآليـــة الغربلـــة املوّحـــدة 
ــا  ــئ فيهـ ــة الالجـ ــرار بصفـ ــدل اإلقـ ــل معـ ــنة 2014، ظـ سـ
ـــن %1،  ـــّل م ـــبته أق ـــت نس ـــق، فكان ـــٍه ُمقِل ـــىل وج ـــاً ع منخفض
ـــك  ـــة. وذل م ـــدان املتقدِّ ـــّل نســـبٍة يف البل ـــكاد تكـــون أق وهـــي ت
ـــاًم شـــديَد  إمنـــا يـــدلُّ عـــىل أّن هـــذا املعـــدل يبـــنيِّ هبوطـــاً عظي
ـــذي  ـــال مـــن اإلجـــراء الســـابق ال ـــد االنتق ـــاً عن االنحـــداِر مفاجئ

ــغ  ــة هونـ ــٌح أّن حكومـ ــني. وصحيـ ــة الالجئـ ــه مفوضيَّـ قادتـ
كونـــغ تقـــول إّن هـــذا املعـــدل هـــو مـــن إســـاءة اســـتعامل 
ـــف  ـــق يكش ـــض التَّدقي ـــّن بع ـــام، ولك ـــوء للنظ ـــني باللج املطالب

ـــرب.  ـــع أق ـــو إىل الواق ـــبٍب ه ـــن س ع

ــٍة  ــوِه حاميـ ــن وجـ ــدة مـ ــة املوحـ ــة الغربلـ ــا آللّيـ ــع مـ فمـ
إجرائيـــة واضحـــة، هـــي مـــن الوجهـــة الكيفّيـــة قـــارصة يف 
ــري  ــن غـ ــذ مـ ـ ــكاد ُينفَّ ــام يـ ــغيلية. فالنظـ ــا التشـ كلِّ جوانبهـ
ـــَة  ـــرار حرّي ـــي الق ـــي صانع ـــديّن، ويعط ـــع امل ـــارة املجتم استش
ــاالت  ــعة يف إدارة حـ ــلطة واسـ ــوه سـ ــٍض ووجـ ٍف عريـ ــصُّ تـ
ُض مـــن آلّيـــات فّعالـــة أو الئقـــٍة للصاحـــة  اللجـــوء ال تعـــوِّ
ـــة  ـــا مقبول ـــىل أّنه ـــاف، ع ـــبة. ورشوط اإلنص ـــوح واملحاس والوض
ي  ـــردِّ ـــبب ت ـــاً بس ـــُف إضعاف ـــدأ، ُتْضَع ـــث املب ـــن حي ـــعاً م واس
صنـــع القـــرار إىل معيـــار خســـيس يف كلٍّ مـــن املســـائل 

ــة.  ــة واملوضوعيـ اإلجرائيـ

نظام حامية ناقص
ى بنظـــام الحاميـــة هـــذا أّن  النَّْقـــص يف مـــا يســـمَّ رأُس 
آلّيـــة الغربلـــة املوحـــدة ال ُتْعَمـــُل إال ألنهـــا التـــزاٌم قانـــويّن 
ـــادة  ـــدم اإلع ـــزام بع ـــذا االلت ـــرض ه ـــلُّ ف ـــق. إذ يظ ـــيٌئ ضّي س
داً ومقيَّـــداً بانتفـــاء املشـــاركة العاّمـــة أو  القرسيـــة ُمحـــدَّ
الدعـــم، أو نّيـــة التنفيـــذ، أو أّي صـــورة أخـــرى مـــن صـــور 
ـــْمِت  ـــن َس ـــة. فم ـــع، أو مصـــدر الرشعي ـــّي املوسَّ ـــزام الُخُلق االلت
تطويـــر آلّيـــة الغربلـــة املوّحـــدة وتشـــغيلها انتفـــاُء كلِّ 
باعـــٍث إنســـايّن، فأســـهم ذلـــك كثـــرياً يف انقـــالب الحـــال ويف 
ـــف  ـــّيئ واملواق ـــوه اإلدراك الس ـــا وج ـــري فيه ـــٍة تج ـــاء بيئ إنش
العدائيـــة يف كلِّ طبقـــات املجتمـــع عـــىل طالبـــي اللُّجـــوء، ال 

رقيـــَب عليهـــا.

ويـــدلُّ عـــىل عـــداء حكومـــة هونـــغ كونـــغ العلنـــي لطالبـــي 
ــرون  ــني »مهاجـ ــىل أّن الالجئـ ر عـ ــرِّ ــا املتكـ ــة إرصاُرهـ الحاميـ
غـــري رشعيِّـــني« أو »متجـــاوزون مـــّدة اإلقامـــة« أو »أجانـــب 
بـــوا أنفســـهم إىل هونـــغ كونـــغ« وال بـــدَّ مـــن َطرْدهـــم  هرَّ
ــذا  ــاً.4 وهـ ــك عملّيـ ــن ذلـ ــا يكـ ــغ أّول مـ ــغ كونـ ــن هونـ مـ
األســـلوب، الـــذي يتخلَّـــل كلَّ وجـــوه التواصـــل الرســـمّي، 
ُر  ــوِّ ــة األجانـــب، ُتصـ ــُوها كراهيـ ــع َحْشـ ــًة أوسـ ــوَّت رسدّيـ قـ
ــام  املحتاجـــني إىل الحاميـــة الدوليـــة منتهكـــني لحرمـــة النِّظـ

ــني. ــني«5 ومجرمـ ــني زائفـ و»الجئـ

وواضـــٌح أن صانعـــي القـــرار يف آلّيـــة الغربلـــة املوّحـــدة 
ــٌح  ــة. وصحيـ ــة الغالبـ ــف الثقافيـ ــن املواقـ ــأى عـ ــوا مبنـ ليسـ
أن القـــرارات املوضوعيـــة إلعطـــاء الحـــّق يف الحاميـــة أو 
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ـــاك  ـــن هن ـــوين، ولك ـــل القان ـــتندة إىل التحلي ـــدو مس ـــه تب رفض
ـــة واإلنصـــاف  ـــم أن الدّق ـــا املحاك ـــدة وجـــدت فيه حـــاالت عدي
ـــرار  ـــو الق ـــف صانع ـــاعة يق ـــة( س ـــان )ال محال ض ـــرايّئ يقوَّ اإلج
عنـــد اتِّخـــاذ القـــرار يف مواقـــف عدائيـــة أو يتحيَّـــزون أو 

ــاً فاســـداً.  يفرتضـــون افرتاضـ

ـــذه  ـــه به ـــو أن ـــدة ه ـــة املوّح ـــة الغربل ـــه يف آلّي ـــذي نالحظ وال
ـــراً،  ـــاف ظاه ـــامن اإلنص ـــداِء ض ـــن إب ـــم م ـــىل الرغ ـــة، ع الطريق
ـــام  ـــَل النظ ـــة داخ ـــة اإلجرائي ـــردٍة للحامي ـــٍة منف ـــون كّل آلي تك
ــادة  ــع زيـ ــك: أّن مـ ــال ذلـ ــيّل. مثـ ــع العمـ ــارصًة يف الواقـ قـ
ـــِل  ـــة َنْي ـــص احتاملّي ـــرِسُع تناق ـــة، ُي ـــراءات القانوني ـــد اإلج تعقُّ
ــوين  ــل القانـ ــع أّن التمثيـ ــهولته؛ فمـ ــوين وسـ ــل القانـ التمثيـ
ــتئناف  ــة االسـ ــاً مـــن مرحلـ ــداًء، يصبـــح تقديرّيـ ــّي ابتـ إلزامـ
ـــوق،  ـــوح يف الحق ـــتقّل ممن ـــتئناف املس ـــع أّن االس ـــداً. وم فصاع
ُتعَقـــُد جلســـات االســـتامع فيـــه بخصوصّيـــٍة فـــال يحرضهـــا 
ـــون بهـــا، وال ُتْنـــرَشُ قرارتهـــا، وُيَنـــُح املحامـــون  إال املعنيُّ
ذوو الصلـــة باألمـــر )بعـــد حـــدٍّ أدن مـــن التدريـــب( حرّيـــَة 
ٍف غـــري ال رقيـــب عليهـــا يف اســـتمرار إتاحـــة التمثيـــل  تـــصُّ
مـــن عدمـــه )فكانـــت النتيجـــة أّن 92% إىل 95% مـــن امُلســـَتأِنفنَي 
ــق يف  ــود الحـ ــع وجـ ــه مـ ــك، أّنـ ــل ذلـ ــني(. ومثـ ــرُي ممثَّلـ غـ

ــل  ــىل التمثيـ ــة عـ ــة القانونيـ ــىل املعونـ ــول عـ ــِب الحصـ طلـ
ـــَض  ـــة، ُرِف ـــرارات الرافض ـــة يف الق ـــة القضائي ـــويّن للمراجع القان
ـــوء  ـــي اللج ـــن طالب ـــات. وم ـــذه الطلب ـــن ه ـــن 90% م ـــرُث م أك
ـــه يف  ـــح طلب ـــْن ينج ـــني أّن َم ـــه، يف ح ـــاُب طلب ـــٌل ُيَج ـــدٌد قلي ع
ـــذًة  ـــرده ناف ـــر ط ـــل أوام ـــة؛ فتظ ـــًة قانونّي ـــى صف ـــك ال ُيعَط ذل
ـــن  ـــث آم ـــد ثال ـــه يف بل ـــاَد توطين ـــى ُيع دة حّت ـــري محـــدَّ ـــّدًة غ م

أو ُيغـــاِدَر هونـــغ كونـــغ ألســـباب أخـــرى.

وعـــىل الرغـــم مـــن هـــذه اإلخفاقـــات البنيويـــة الواضحـــة، 
ــارِة  ــع إثـ ــذا مـ ــن. هـ ـ ــب التحسُّ ــة يف تجنُّـ ــتمرُّ الحكومـ تسـ
ــِم والتوصيـــات  رًة واملحاكـ ــرِّ ــاٍت متكـ ــِع املـــدين مقلقـ املجتمـ
ــدل أن  ــر. فبـ ــة باألمـ ــدات املعنّيـ ــات املعاهـ رة لهيئـ ــرِّ املتكـ
ـــج الحكومـــة وجـــوه القصـــور هـــذه، أصـــدرت يف نيســـان/ تعال

ل( لعـــام 2021  أبريـــل ســـنة2021 مرســـوَم الهجـــرة )امُلعـــدَّ
ـــدة  ـــة املوّح ـــة الغربل ـــىل آلّي ـــل ع ـــاَل التعدي ـــد إدخ ـــذي يري ال
ــل  ــوِه التعديـ ــن وجـ ــرًة.6 ومـ ــَرى متقهقـ ــرث أن ُتـ ــي يكـ التـ
ــن،  ــز املهاجريـ ــتعامل َحْجـ ــادة اسـ ــة بزيـ ــامُح للحكومـ ـ السَّ
وتقييـــد تقديـــم أدّلـــٍة جديـــدٍة يف االســـتئناف، وتقصـــري 
لإلشـــعار بجلســـات االســـتامع، وتوليـــة  الزمنـــي  اإلطـــار 
لغـــة إجـــراءات اللُّجـــوء. والغـــرض امُلعَلـــن عنـــه يف مســـّودة 

الجٌئ ُمِطلٌّ عىل امليناء يف هونغ كونغ. 
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َز طلَب متويلك إلنجاز بحثك أو برنامجك أَِقِم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ

يريد املمّولوَن أن َيَرْوا كيف ستنرش ما ينتج عن بحثك ويخرج منه ويستفاد بِه من دروس، فَيِصَل إىل أوسع نطاٍق من القّراء يكن الوصول 

إليه، ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أدّلًة عىل ما للبحث من َوْقع. وهاهنا ُتِعيَنَك نرشة الهجرة القرسية.

ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت مَتْويٍل ناجحٍة )منها مبالغ كثرية ومنها مبالغ قليلة( إلعداد الربامج والبحوث، فاستفاد 

امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خرياً.

ل من  َع ِنطاَق َنرْشِ ما ُيَتحصَّ لعّلك ُتدِرُج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمصّغراً من النرشة يف مقرتحك )ويف ميزانيَّتك(، فُتوسِّ

َد مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل َوْقعه وانتشاره ووصولِه إىل حيث يحسن له أن يصل.  مرشوعك وتزيَد َوْقَعه. إذ يكننا أن نزوِّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

ـــع  ـــّن املجتم ـــة، لك ـــتعجال الغربل ـــر اس ـــو يف الظاه ـــون ه القان
ـــىل  ـــص ع ـــه ال تقت ـــأن مقلقات ـــه، وب ـــراراً بقلق ـــرَبَ م ـــدين أخ امل
ـــض اإلنصـــاف اإلجـــرايئ  ـــُد خطـــر تقوي أّن هـــذه املقرتحـــات تزي
ـــه  ـــّدى إىل أّن ـــل تتع ـــة، ب ـــان الوقائّي ـــوق اإلنس ـــراءات حق وإج
ـــادة  ـــًة إىل زي ـــة أو ال حاج ـــىل األدل ـــًة ع ـــّيًة قامئ ال رشوَط سياس
املناســـبة يف نظـــاٍم تكـــون فيـــه التأخـــري الرئيـــس يف الواقـــع 

تأخـــرٌي يف اتِّخـــاذ قـــرارات الحكومـــة واملحاكـــم. 

وإذ قـــد كانـــت اإلرادة السياســـية منتفيـــة، فمـــن املســـتبعِد 
ـــتقبل  ـــدة يف املس ـــة املوّح ـــة الغربل ـــامل آللّي ـــالٍح ش ـــراُء إص إِج
ل املرتفـــع للرفـــض واالفتقـــار  القريـــب. وملعالجـــة املعـــدَّ
إىل حلـــول دامئـــة، ُتِعـــنُي بعـــض منّظـــامت املجتمـــع املـــديّن 
مـــة  الالجئـــنَي يف هونـــغ كونـــغ عـــىل األخـــذ يف مســـالَِك متمِّ
ـــع املحـــيّل( ليهاجـــروا إىل  ـــل املجتم ـــة يف تكفُّ ـــج الخاّص )كالربام
ـــديّن  ـــع امل ـــن املجتم ـــٍف م ـــة ِحْل ـــة. ومبعاون ـــٍة آمن ـــدان ثالث بل
وهـــو شـــبكة مصلحـــة الالجئـــني، يشـــارك مركـــز العدالـــة يف 
ـــو  ـــات، وه ـــمي السياس ـــع راس ـــاٍء م ـــوار بّن ـــغ يف ح ـــغ كون هون
ــارص  ــا، ووينـ ــأن وينرشهـ ــة بالشـ ــات املّتصلـ ــع املعطيـ يجمـ
لإلصـــالح بوســـائل اإلعـــالم املطبوعـــة ووســـائل التواصـــل 
ـــني  ـــني لتعي ـــني قانونيِّ ـــع مزاول ـــل م ـــدرِّب ويعم ـــي، وُي االجتامع

القضايـــا التـــي لهـــا ُبْعـــٌد إســـرتاتيجّي واملقاضـــاة فيهـــا. 

ل( لعـــام  ومهـــام يكـــن مـــن يشٍء، فَمرســـوُم الهجـــرة )املعـــدَّ
ـــة  ـــادة القرسي ـــن اإلع ـــة م ـــي نظـــام الحامي ـــٌة لَتَداِع 2021 عالم
ـــه وجـــوه املســـؤولّية  ـــزال في ـــاٌم ال ت ـــو نظ ـــغ؛ فه ـــغ كون يف هون
القانونيـــة التـــي تفرضهـــا املحكمـــة تضطـــرب مـــن غـــري أن 
ـــة  ـــٍس معياري ـــري ُأُس ـــن غ ـــح، وم ـــّي واض ـــزاٌم ُخُلق ـــا الت يدعمه
مـــن اتفاقيـــة الالجئـــني. ولـــذا كان مغـــزى هـــذه األحدوثـــة 
ـــئ  ـــة الالج ـــر صف ـــٍة لتقري ل إىل أنظم ـــوُّ ـــارصي التح ـــَر من تحذي
تقودهـــا الحكومـــة يف واليـــات قضائيـــة أخـــرى، وهـــي أحدوثـــٌة 

ـــد الحاجـــة إىل التوافـــق الســـيايّس وإىل طريقـــة مقاربـــٍة  تؤكِّ
ـــأرسه. ـــع ب ـــىل املجتم ـــتمل ع تش
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مركز العدالة يف هونغ كونغ 

 See Human Rights Committee, Fourth period report submitted by Hong .1
 Kong, China under article 40 of the Convenant, CCPR/C/CHN-HKG/4

)التقرير الدورّي الرابع املرفوع من هونغ كونغ يف الصني مبوجب املادة 40 من اتفاقّية 
الالجئنب(

https://digitallibrary.un.org/record/3856300?ln=en
 C and Others v Director of Immigration and Another )2013( .2

)يس وآخرون ضّد مدير الهجرة وآخر(
  www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfa/2013/22.html

 Secretary of Security v Sakthevel Prabakar )2004( .3
)أمني رسِّ األمن ضّد َسْكِتِفل برَاَبَكر(

 www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfa/2004/43.html
4.هذا هو مسار سياسة الحكومة الرسمّي. انظر عىل سبيل املثال:

 www.immd.gov.hk/eng/press/press-releases/20201217.html
5. هذا مصطلح يزداد دورانه عىل ألسنة بعض السياسيِّني ووسائل اإلعالم، يقصدون به 

الذين َيَرْوَنهم يطلبون الحامية من اإلعادة القرسية يف هونغ كونغ ليصيبوا منافَع الرعاية 
االجتامعية أو ينخرطوا يف التوظيف غري القانويّن.

6. انظر:
  bit.ly/HKFP-20210428-immigration-law
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