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تركيا: أدولٌة طرٌف هي أم دولة غري طرف؟
ُأزِْلم ُغرَاَكر ِسْكِرْيَبَلْند

قانون  من وجهة  فريدة  بالحقِّ  حالتها  تكون،  ل  أو  الالجئني  اتفاقية  يف  دولًة طرفاً  تركيا  تكون  أن  بني 
النطاق  وتحديد  الالجئني،  باتفاقية  أساساً  َمُصوٌغ  فيها  الحامية  فِنظاُم  املّتبعة،  العمل  وسنن  الالجئني 

الجغرايّف الختياري مسموٌح به مبوجب هذه التفاقية. 

ــا لعــام  قــت تركيــا اتفاقيــَة الالجئــني لعــام 1951 وبروتوكولَه صدَّ
قتهــام مــع التحديــد الجغــرايف االختيــاري الــذي  1967، ولكــن صدَّ
ورد يف ســنة 1951. وهــذا إمنــا يعنــي أن تركيــا ال تطّبــق اتفاقيــة 
الالجئــني إال عــىل الالجئــني القادمــني مــن أوربــا، وبتعبــري أدّق: ال 
تطّبقهــا إال عــىل َمــْن يطلبــون الحاميــة يف تركيــا بســبب »أحــداٍث 

تقــع يف أوربــا«. 

ت نفســها  وتركيــا تقــع يف إقليــٍم غــري مســتقّر األنظمــة، وطاملــا عدَّ
يــات  عرضــًة ألفــواج الالجئــني، وهــي بذلــك ال تخــى املتحدِّ
ــات  ــاً تبع ــى أيض ــل تخ ــط، ب ــة فق ــرة الجامعي ــَة يف الهج العاّم
ذلــك يف أمنهــا القومــّي. فــرُيَى أّن تحديــَد النطــاق الجغــرايّف، مــن 
ــٌة مــن هــؤالء.1 هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى،  ــّم، حامي ث
ــل تركيــا ألن تصــري »بلَد لجــوٍء أَوَّالً«  يريــد االتِّحــاد األوريب أن تتأهَّ
ــون  ــا الالجئ ــاَد إليه ــك أن ُيَع ــاً«، فيمكــن بذل ــاً آمن ــداً ثالث أو »بل
وطالبــو اللجــوء الذيــن يســافرون مــن طريقهــا إىل أوربــا. وطاملــا 
طالــب االتِّحــاد األوريب تركيــا بإســقاط تحديــد النطــاق الجغــرايّف، 
وكانــت تركيــا قابلــًة لذلــك إن كان منــه خطــوة يف ســبيل دخولهــا 

املحتمــل يف االتِّحــاد األوريب. 

–بتعبــرٍي  األورويب  االتِّحــاد  تركيــا يف  آفــاق عضويــة  أّن  عــىل 
ــتغرَُب أن  ــس ُيس ــا لي ــنني، ورمبَّ ــّر الس ــىل م ــت ع ــف– ضاق لطي
االتحــاد األوريّب مل يعــد ُيِلــحُّ بإســقاط تحديــد النطــاق الجغــرايّف. 
بــل تــرى أّن اإلطــار القانــوين الجديــد للهجــرة واللجــوء يف تركيــا 
ــه مــع ذلــك مــن  ــذي ُأنِشــئ بالتدريــج منــذ ســنة 2013( في )ال
الحاميــة مــا هــو كاف.2 ويف الوقــت نفســه، الظاهــر مــن اإلصــالح 
الجــاري عــىل نظــام اللجــوء األوريّب املشــرتك أّن تعريفــات قواعــد 
الدولــة اآلمنــة تتجــه نحــو معايــري ألــني، فلــن ُتــؤوَّل بأنهــا 
ُتطالـِـب الدولــَة لــيك ُتَعــدَّ آمنــًة بتصديــق اتفاقيــة الالجئــني وبــأن 

ــرايّف. َد النطــاق الجغ ال تحــدِّ

ــُف مــن الالجئــني  ويف الســنني الســبع املاضيــة، مل تــزل تركيــا ُتَضيِّ
وطالبــي اللجــوء أكــرَث مــن أّي بلــٍد آخــر. ولكــّن األربعــة ماليــني 
ــني  ــة مالي ــم ثالث ــا )منه ــة يف تركي ــوا الحامي ــن طلب ــخٍص الذي ش
ــَف  ــو 330 أل ــوريِّني )3.6( ونح ــن الس ــون م ــار امللي ــتة أعش وس

شــخٍص مــن أصــول غــري أوروبيــة( ال يفعلــون ذلــك بســبب 
ــّل  ــا أق ــع أّن يف تركي ُر يف الواق ــدَّ ــا. وُيق ــت يف أورب ــداٍث وقع أح
ــَق  ــة َوْف ــئ بالحقيق ــة الالج ــم صف ــرَّت له ــخص ُأِق ــن 100 ش م
ــكلِّ  ــا ل ــني. ومــن هــذه الوجهــة، يجــوز عــدُّ تركي ــة الالجئ اتفاقي
عــة. ومــع ذلــك لرتكيــا منزلــٌة يف  مــا هــو حاصــٌل دولــًة غــري موقِّ
نظــام الالجئــني الــدويّل ال نظــري لهــا. فقــد كانــت تركيــا إحــدى 26 
دولــة صاغــت اتفاقيــة عــام 1951، وأكــرث مــن ذلــك، أنهــا عضــٌو 
ــنَة  ــا س ــذ تأليفه ــني من ــة الالجئ ــة يف مفوضيَّ ــة التنفيذي يف الّلجن
1958، وهــذه اللجنــة هــي هيئــة إدارة املفوضيَّــة. فكانــت لرتكيــا 
يــٌد يف صــوغ اســتنتاجات اللجنــة التنفيذيــة، وكانــت لهــا فرصــٌة 

ــني.  ــة الالجئ ــِر تفســرِي اتفاقي ــري يف َجْوَه للتأث

ُش يف تركيا ِنظاُم الحامية امُلشوَّ
كان التفاقيــة الالجئــني تأثــري عظيــم يف نظــام الحاميــة يف تركيــا. 
ــَق فيــه تعريــف الالجــئ وكان َمْنَشــُؤه أوربــا أمكنــه  فَمــْن تحقَّ
أن يدخــل تحــت صفــة الالجــئ يف تركيــا َوْفــَق اتفاقيــة الالجئــني 
ــَق  والحقــوق املرتبطــة بهــذه الصفــة. ويقابــل ذلــك، أّن َمــْن َتحقَّ
ــه أن  ــا أمكن ــُؤه أورب ــن َمْنَش ــه مل يك ــف ولكن ــذا التعري ــه ه في
ُيعَطــى صفــة »الجــئ مقّيــد بــرشوط« مبوجــب القانــون الــرتيك. 
ُز هــذه الصفــة األخــرية للموصــوِف بهــا أن يبقــى يف تركيــا  وُتجــوِّ
ــة  ــر مفوضيَّ ــو ينتظ ــّداً وه ــٍة ج ــوق قليل ــن حق ــٍة م ــع جمل م
ــص  ــىل أّن حص ــث. ع ــٍد ثال ــه يف بل ــَد توطين ــى ُتِعي ــني حّت الالجئ
ــَل  ــن تحص ــل ل ــادة التوطي ٌ أّن إع ــنيِّ ــة، فب ــني قليل ــادة التوط إع
ــا.  ــدِّ قليــل مــن الالجئــني املقيَّديــن بــرشوط يف تركي إال لعــدد ِج
ــة  ــة النظري ــَن الوجه ــي ِم ــرشوٍط، ه ــد ب ــئ املقيَّ ــة الالج فصف
تــة، ولكنهــا يف الواقــع ليســت كذلــك. أي أّدت اتفاقيــة  صفــة ُمَوقَّ
ز مبوجبهــا إىل إنشــاء  الالجئــني وتحديــد النطــاق الجغــرايّف امُلجــوَّ
ــديدة  ــوق ش ــا حق ــٍة تصاحبه ــري مألوف ــا غ ــٍة يف تركي ــة حامي حال

ــة. القّل

ووجـــُه تأثـــرٍي كبـــرٍي آخـــَر يف نظـــام الحاميـــة يف تركيـــا، وهـــو 
قانـــون االتِّحـــاد األوريب. ففـــي ســـنة 2013، ســـنَّت تركيـــا 
 Law on Foreigners( قانـــوَن األجانـــب والحاميـــة الدوليـــة
and International Protection(، وجعلـــت فيـــه مـــع صفـــة 
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الالجـــئ وصفـــة الالجـــئ املقيَّـــد بـــرشوط صفـــَة »املســـتفيد 
بالحاميـــة الثانويـــة«، وهـــي صفـــة مأخـــوذ مـــن قانـــون 
ـــرية مل  ـــة األخ ـــذه الصف َر أّن ه ـــدَّ ـــىل أّن امُلَق ـــاد األوريّب. ع االتِّح
ـــٌل  ـــو حاص ـــا ه ـــكلِّ م ـــاس، فل ـــن الن ـــٍل م ـــدٍد قلي ـــى إال لع ُتعَط
ـــة  ـــا هـــي صف ـــة يف تركي ـــة الرئيَس ـــة الدولي ـــة الحامي ـــت صف كان
ـــم  ـــة تنظي ـــة الئح ـــرَِّت الدول ـــمَّ أق ـــرشوط. ث ـــد ب ـــئ املقيَّ الالج
الحاميـــة املؤقتـــة فيهـــا ســـنَة 2014، وهـــي مـــذ ذاك ُتَطبَّـــُق 
ـــة  ـــة املؤقت ـــام الحامي ـــا. فنظ ـــوريني يف تركي ـــني الس ـــىل الالجئ ع
ــاد األوريب:  ــه مـــن نظـــريه يف االتِّحـ ــوذٌة معانيـ ــا مأخـ يف تركيـ
ـــو  ـــاد األوريّب )وه ـــة يف االتِّح ـــة املؤقت ـــّي بالحامي ـــر التوجيه األم
ـــنْي يف  ـــني فرَق ـــني االثن ـــىل أّن ب ـــه(. ع ـــوٍل ب ـــري معم ـــوم غ إىل الي
األصـــول، وال ســـيَّام يف معنـــى »املؤقتـــة«. أولهـــام: أّن نظـــام 
ـــرية، وال  ـــنني كث ـــذ س ـــاً من ـــا زال قامئ ـــرتيك م ـــة ال ـــة املؤقت الحامي
ـــح  ـــن الواض ـــَس م ـــام: أْن لي ـــتمراره. وثانيه ة اس ـــدَّ ـــىل مل ـــدَّ أع ح
مـــا ســـيحدث للســـوريِّني الداخلـــني تحـــت الحاميـــة املؤقتـــة 
بعـــَد إنهـــاء هـــذه الحاميـــة. فلالجئـــني يف تركيـــا عمومـــاً 
ـــد يف  ـــة األم ـــاق طويل ـــم آف ـــس له ـــدة، ولي ـــة مقيَّ ـــوق قليل حق

البلـــد. 

َشأُن مفوضيَّة الالجئني الذي ل ينفكُّ يتقلَّب 
ــراف  ــدول األطـ ــذ الـ ــىل أن تأخـ ــني عـ ــة الالجئـ ــصُّ اتفاقيـ تنـ
ـــذ  ـــني عـــىل تنفي ـــة الالجئ ـــاِون مفوضيَّ ـــا عـــىل نفســـها أن ُتع فيه
ـــة يف اإلرشاف عـــىل  وظائفهـــا، وال ســـّيام تيســـري واجـــب املفوضيَّ
تطبيـــق االتفاقيـــة ]مـــن املـــادة 35 )1([. وملّـــا كانـــت تركيـــا 
ـــة  ـــق االتِّفاقي ـــًة طرفـــاً ولكنهـــا أخـــذت عـــىل نفســـها أن ُتطبِّ دول
ـــُط نطـــاق التزامـــات  ـــني فقـــط، كان َضْب ـــني األوروبي عـــىل الالجئ
ـــة  ـــًة موجب ـــألًة قانونّي ـــد مس ـــذا البن ـــب ه ـــة مبوج ـــا الدولي تركي
االهتـــامم. ومـــن الوجهـــة العملّيـــة، تطـــور شـــأُن مفوضيَّـــة 
ـــت لوجودهـــا يف تركيـــا  الالجئـــني يف تركيـــا منـــذ أّول مـــا أسَّ
ـــَع حّتـــى كانـــت شـــهر  ســـنة 1960 )باتفـــاٍق رســـمّي مـــا وقِّ
ـــْوٌر  ـــِه َط ـــأيت علي ـــرياً ي ـــأُنها أخ ـــنة 2016(، وش ـــبتمرب س أيلول/س
ـــوم، كان  ـــن الي ـــٍد م ـــري بعي ـــٍت غ ـــإىل وق ـــري. ف ـــريُّ الكب ـــن التغ م
طالبـــو اللجـــوء يف تركيـــا مســـّجلة أســـامؤهم عنـــد مفوضيَّـــة 
ى  ــراء ُيســـمَّ الالجئـــني وعنـــد الســـلطات الرتكيـــة )وهـــو إجـ
ـــرَي  ـــد كث ـــة تعتم ـــلطات الرتكي ـــت الس ـــوازي(، وكان ـــراء امل باإلج
اعتـــامٍد عـــىل تقديـــر مفوضيَّـــة الالجئـــني للطلبـــات. وُيظِهـــر 
ــوق  ــة لحقـ ــة األوربيـ ــكام املحكمـ ــويّن أن أحـ ــث القانـ البحـ
ر التدريجـــّي  اإلنســـان التـــي عـــىل تركيـــا كان لهـــا تأثـــري يف التطـــوُّ
ـــد؛ فـــكان إنشـــاء هـــذا اإلجـــراِء املـــوازي  لنظـــام الحاميـــة يف البل
ــني  ــاون بـ ــادة التعـ ر، وأّدى إىل زيـ ــوُّ ــذا التطـ ــن هـ ــيئاً مـ شـ
ـــامد  ـــادة اعت ـــرار وزي ـــاذ الق ـــا يف اتِّخ ـــني وتركي ـــة الالجئ مفوضيَّ

ـــاً.3  ـــك أيض ـــة يف ذل ـــىل املفوضيَّ ـــا ع تركي

ـــاً  ـــأت أيض ـــَد، أنش ـــوينَّ الجدي ـــا القان ـــا إطارَه ـــامِد تركي ـــع اعت وم
ـــة بشـــؤون  ـــة القامئ ـــة إلدارة الهجـــرة، وهـــي الهيئ ـــة العام املديري
ــة  ــة، أعلنـــت مفوضيَّـ الهجـــرة واللجـــوء. وبعـــد فـــرتٍة انتقاليـ
ـــُد  َل بع ـــجِّ ـــن ُتس ـــا ل ـــنة 2018 أنه ـــبتمرب س ـــني يف أيلول/س الالجئ
ـــَذ واليتهـــا بإجـــراء تقريـــر صفـــة  أســـامَء الطالبـــني ولـــن ُتنفِّ
ـــَة  ـــذ ذاك القامئ ـــدة م ـــة الجدي ـــة الرتكي ـــت الهيئ ـــئ. فأصبح الالج
ــري،  ــذا التغيـ ــِع هـ ــاُم َوْقـ ــُد متـ ــح بعـ ــا وضـ ــك. ومـ ــكلِّ ذلـ بـ
لكـــن مـــن الجديـــر أن ُيذَكـــَر أّنـــه مـــذ كان ذلـــك ورد عـــدد 
مـــن التقاريـــر يف مشـــكالت الوصـــول إىل إجـــراءات التســـجيل 

وإجـــراءات اللجـــوء.

ـــق  ـــام يتعل ـــا في ـــم برتكي ـــأٌن عظي ـــوَم ش ـــني الي ـــة الالجئ وملفوضيَّ
بإعـــادة التوطـــني. فحـــني تعـــنيِّ الســـلطات الرتكيـــة أصحـــاَب 
ـــة  ـــم إىل مفوضيَّ ـــي تحيله ـــة، فه ـــٍف معّين ـــوه َضْع ـــاالت بوج ح
ـــق  ـــة حاالتهـــم إلعـــادة التوطـــني وُتنسِّ ر املفوضيَّ ـــني، فُتقـــدِّ الالجئ
هـــي ودول إعـــادة التوطـــني املحتملـــة. وتدعـــم مفوضيَّـــة 
ــدرات ويف  ــاء القـ ــة يف بنـ ــلطات الرتكيـ ــاً السـ ــني عمومـ الالجئـ
ــى  ــب أن ُتعَطـ ــرتيك، يجـ ــون الـ ــة.4 ويف القانـ ــورة التقنّيـ املشـ
ـــة  ـــة الدولي ـــي الحامي ـــني حـــّق الوصـــول إىل طالب ـــة الالجئ مفوضيَّ
ـــاً(، وإىل األجانـــب يف مراكـــز  ـــا )وفيهـــم املحجـــوزون إدارّي يف تركي
ـــة  ـــب والحامي ـــون األجان ـــن قان ـــواد 92 و59 و68 م ـــل )امل الرتحي
ــة الوضـــوح والصاحـــة مشـــكلٌة  الدوليـــة(؛ ومـــع ذلـــك، فِقّلـ
كـــربى يف نظـــام الحاميـــة يف تركيـــا، وينبغـــي تقديـــر مســـألة 

إعطـــاء الحـــّق يف هـــذا الوصـــول يف الواقـــع مـــن عدمـــه.

ــم  ــباب )وهـ ــن الشـ ــم مـ ــا أكرثهـ ــون يف تركيـ ــذا، والالجئـ  هـ
ــذا كان  ــا(.5 لـ ــكان تركيـ ــة سـ ــاس إىل بقيـ ــاً بالقيـ ــك أيضـ كذلـ
ــّياً. ويف  ــراً أساسـ ــويّن أمـ ــغل القانـ ــم والشـ ــول إىل التعليـ الوصـ
ــني إىل  ــة الالجئـ ــطت مفوضيَّـ ــة، نشـ ــة املاضيـ ــنني القليلـ السـ
ــة  ــت )مبعاونـ ــث قدمـ ــًة، حيـ ــرية خاصـ ــألة األخـ ــذه املسـ هـ
ــامل  ــادة األعـ ــم ريـ ــب ودعـ ــورة والتدريـ ــراك( املشـ رشكاء أتـ
يف مـــدن تركيـــة مختلفـــة، إضافـــًة إىل تنفيـــذ متريـــٍن لتحديـــد 
ـــات  ـــني الحاج ـــيق ب ـــني التنس ـــات بتحس ـــَباِك الخدم ـــة ِش خريط
ـــة  ـــت مفوضيَّ ـــر 2021، أعلن ـــون الثاين/يناي ـــات.6 ويف كان والخدم
الالجئـــني عـــن متـــاِم مـــرشوع مدتـــه ثـــالث ســـنني ونصـــف يف 
ـــِم  ـــد إىل َدْع ـــا« ، يقص ـــي يف تركي ـــوء الوطن ـــام اللج ـــز نظ »تعزي

مـــا يبـــذل مـــن الجهـــد يف بنـــاء القـــدرات يف تركيـــا.7 

ـــا  ـــني يف تركي ـــة الالجئ ـــأُن مفوضيَّ ـــبه ش ـــرية، يش ـــنني األخ ويف الس
ــر أّن  ــٍم. والظاهـ ــويٍّ داعـ ــأٍن ثانـ ــاٍل إىل شـ ــون يف انتقـ أن يكـ
الســـبب يف هـــذا يف األكـــرث إنشـــاء هيئـــٍة متخصصـــٍة يف تركيـــا 
– أي املديريـــة العامـــة إلدارة الهجـــرة– التـــي هـــي يف نفســـها 
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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. 
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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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