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استعامل قانون السوابق واألحكام القضائية القطرية اإلرشادّية يف تقرير صفة اللجئ خارَج اململكة املتحدة

َماِكش ُجويِش

أصبح استعمل قانون السوابق القضائية اإلرشادية القطرية اليوَم 
أداًة راسخة يف إجراءات اإلقرار لالجئني باململكة املتحدة، فهناك 

يستعمل املحامون وصانعوا القرار يف الدولة والقضاة املستقلون ما 
يف هذا القانون من القرارات. ويوجد فيه اآلن أكرث من 300 قضية 
إرشادية قطرية تتعلق بطالبي اللجوء من أكرث من 60 بلداً. وهذه 

القضايا داخلٌة يف النِّطاق العمومّي، يجدها الناس يف مواقع املحاكم 
ابكة1، والقضايا هناك مصّنفة بحسب  واملجالس القضائية عىل الشَّ

البلد مع وصلة لكلِّ قضية ُتوِصُل إىل النسخة التاّمة من قرارها. 

وأطلقت هذه القضايا اإلرشادية يف أعمل تقرير صفة الالجئ يف 
اململكة املتحدة سنة 2002، لإلعانة عىل االتِّساق يف صنع القرار 

عند النظر يف املسائل واألدلة نفسها أو يف ما يشبهها لرافعي 
الطلبات األفراد، يف ما يتعلق ببلدهم األصيّل. وعند تطبيق هذه 
القضايا يف اململكة املتحدة، تتجاوز كونها مصدراً ملعلومات البلد 

األصيل، ففيها إضافًة إىل ذلك إرشاٌد يتنزّل منزلًة ُمعَتَمدًة يف تقرير 
صفة الالجئ )ما مل تظهر أسباب قوية ألن ال يعتمد عليها(.2 

ثم إّن هذه القرارات مرجع مفتوح املصدر، ميكن أن يستعمله 
بعض صانعي القرار –وبعضهم يستعمله اليوَم– يف إجراءات اإلقرار 

لالجئني خارَج اململكة املتحدة. وحني ُيعَتَمُد عىل هذه القرارات، 
من املهم ُينَظَر يف أحدث قراٍر يف شأن القضية، وأن يأخذ صانع 

القرار يف االعتبار صحيحاً كّل أدلَّة البلد األصيّل وكّل دليٍل جديد 
يظهر منذ تقرير القضية القطرية اإلرشادية، التي قد تكون ذات 

صلة بالقضية املنظور فيها. وأيضاً، فمن املهم مراعاة الحقائق 
م دليُل أحسِن ُسَنِن العمل  املحددة للطلبات اإلفرادية. ويقدُّ

يف استئناف قضايا اللجوء وحقوق اإلنسان3 بني يديِه إرشاداٍت 
مفيدة يف كيفية تطبيق قضيةقطرية إرشادية عىل طلٍب إفرادّي. 

ونعم، من البنيِّ أن هذه القرارات القطرية اإلرشادية ال تتنزَّل خارَج 
اململكة املتحدة منزلًة يعتمد عليها يف إجراءات اإلقرار لالجئني، 

إال أنه ينبغي أن ُتَرى عىل أنها أحد مصادر املعلومات املفتوحة. 

makesh.joshi@outlook.com َماِكش ُجويِش 
محاميُّ الجئني، يف اململكة املتحدة 
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ي ملا يف تقرير صفة  دة األعضاء يف التصدِّ استعامُل الهيئات القضائية املتعدِّ

اللجئ من تعقيد
ِجِسَكا َهْمبيل وِنك ِجل ولورِنُزو ِڤَيانييلِّ

تشري البحوث يف طائفٍة من االختصاصات القضائية األوربية إىل أّن استعامل الهيئات القضائية املتعددة 
ن جودَة تقرير صفة اللجئ وإنصاَفه.  األعضاء يف مرحلة االستئناف يحسِّ

ٌن أساٌس  االستئناف عىل قراراِت الرَّفض يف تقرير صفة الالجئ مكوِّ
من إجراءات اللجوء املنصفة، وهو رقيٌب حاسٌم عىل جودة القرارات 
البلدان  إليه  تتَّجه  الذي  املقلق  االتِّجاه  أّن  عىل  ودّقتها.  األّولية 
املوقِّعة يف اتفاقية الالجئني لسنة 1951 ُيظِهر أنَّ الدول ُتجاِهُد لتجد 
سبيالً إىل َجْعل االستئناِف أرسَع ما ميكن وأرخَص ما ميكن. وكانت 
إحدى وسائلها الرئيسة إىل ذلك إصالح هيئات االستئناف وإعادة 

تأليفها، وال سيَّم فيم يتعلق بهوية القضاة فيها وعددهم. 

وتشـري النتائـج التـي توصلنا إليهـا، اعتـمداً عىل معطيـات املراقبة 
وممّثليهـم  امُلسـتأِنفني  أن  إىل  أََسـْيِفر،1  مـرشوع  مـن  واملقابلـة 

العمـَل  التقديـر  حـّق  رون  ُيقـدِّ والقضـاة  القانونيِّـني 
القانـوين  امليـدان  هـذا  يف  األطـراف  د  ُمتعـدِّ الجمعـي 
ـد، فهـو ميـدان أ( معتمـٌد يف األكـرث عـىل تقديـر  املعقَّ
مـن  شـديدة  درجـاٍت  إىل  ومسـتنٌد  ب(  املصداقيـة، 
التكتُّـم، ج( وتخرتقـُه ثقافَتـي اإلنـكار والجحـود. وكثـرٌي 
املنفـرد،  القـايض  إجـراءات  إىل  ترتاجـع  الـدول  مـن 
الكفـاءة،  الكلفـة وتحقيـق  َخْفـض  بذلـك إىل  ـلًة  متوسِّ
يف حـني أن العنـارص التعاونيـة تعـني عـىل تعزيـز اتِّخاذ 
للسياسـات  وينبغـي  الجـودة،  وعاليـة  دقيقـة  قـرارات 

ذلـك.  َ ُتبـنيِّ أن  املسـتقبلية 
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