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خارج اململكة املتحدة
استعامل قانون السوابق واألحكام القضائية القطرية اإلرشاديّة يف تقرير صفة الالجئ َ

وش
مَا ِكش جُ ِ

أصبح استعامل قانون السوابق القضائية اإلرشادية القطرية اليو َم
أدا ًة 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  300قضية
إرشادية قطرية تتعلق بطالبي اللجوء من أكرث من  60بلداً .وهذه
ٌ
العمومي ،يجدها الناس يف مواقع املحاكم
داخلة يف النِّطاق
القضايا
ّ
واملجالس القضائية عىل َّ
الشابكة ،1والقضايا هناك مصنّفة بحسب
البلد مع وصلة ِّ
وص ُل إىل النسخة التا ّمة من قرارها.
لكل قضية ُت ِ
وأطلقت هذه القضايا اإلرشادية يف أعامل تقرير صفة الالجئ يف
اململكة املتحدة سنة  ،2002لإلعانة عىل اال ِّتساق يف صنع القرار
عند النظر يف املسائل واألدلة نفسها أو يف ما يشبهها لرافعي
الطلبات األفراد ،يف ما يتعلق ببلدهم األص ّ
يل .وعند تطبيق هذه
القضايا يف اململكة املتحدة ،تتجاوز كونها مصدراً ملعلومات البلد
األصيل ،ففيها إضاف ًة إىل ذلك إرشادٌ يتنزّل منزل ًة ُمع َت َمد ًة يف تقرير
2
صفة الالجئ (ما مل تظهر أسباب قوية ألن ال يعتمد عليها).
ثم ّإن هذه القرارات مرجع مفتوح املصدر ،ميكن أن يستعمله
بعض صانعي القرار –وبعضهم يستعمله اليو َم– يف إجراءات اإلقرار
خارج اململكة املتحدة .وحني يُع َت َمدُ عىل هذه القرارات،
لالجئني َ
من املهم ي َ
ُنظ َر يف أحدث قرا ٍر يف شأن القضية ،وأن يأخذ صانع

كل أد َّلة البلد األص ّ
يل ّ
القرار يف االعتبار صحيحاً ّ
وكل دليلٍ جديد
يظهر منذ تقرير القضية القطرية اإلرشادية ،التي قد تكون ذات
صلة بالقضية املنظور فيها .وأيضاً ،فمن املهم مراعاة الحقائق
املحددة للطلبات اإلفرادية .ويقدُّ م ُ
أحسن ُسن َِن العمل
دليل
ِ
إرشادات
يف استئناف قضايا اللجوء وحقوق اإلنسان 3بني يدي ِه
ٍ
طلب إفراديّ .
مفيدة يف كيفية تطبيق قضيةقطرية إرشادية عىل ٍ
خارج
ونعم ،من ِّ
البي أن هذه القرارات القطرية اإلرشادية ال تتنزَّل َ
اململكة املتحدة منزل ًة يعتمد عليها يف إجراءات اإلقرار لالجئني،
إال أنه ينبغي أن ُت َرى عىل أنها أحد مصادر املعلومات املفتوحة.
وش makesh.joshi@outlook.com
مَا ِكش جُ ِ

محامي الجئني ،يف اململكة املتحدة
ُّ

 .1هذه أحدث قامئةُ ،ن ِ َ
شت يف أيلول/سبتمرب :2020
bit.ly/UK-country-guidance-Sept2020
 .2انظر املذكرة التوجيهية ذات الرقم  2الصادرة سنة  2011عن املحكمة العليا (دائرة
الهجرة واللجوء) bit.ly/guidance-note-2
Henderson M, Moffatt R and Pickup A (2020) Best Practice Guide to .3
Asylum and Human Rights Appeals
ُ
أحسن ُسن َِن العمل يف استئناف قضايا اللجوء وحقوق اإلنسان)
(دليل
ِ
www.ein.org.uk/bpg/contents

ُ
استعامل الهيئات القضائية املتعدِّدة األعضاء يف التصدِّي ملا يف تقرير صفة
الالجئ من تعقيد
ِج ِس َكا هَ ْمبيل و ِنك ِجل ولو ِرنزُو ِڤ َي ِّ
انيل

تشري البحوث يف طائف ٍة من االختصاصات القضائية األوربية إىل ّأن استعامل الهيئات القضائية املتعددة
يحسن جود َة تقرير صفة الالجئ وإنصا َفه.
األعضاء يف مرحلة االستئناف ِّ
أساس
االستئناف عىل قرار ِ
ات ال َّرفض يف تقرير صفة الالجئ مك ِّو ٌن ٌ
حاسم عىل جودة القرارات
من إجراءات اللجوء املنصفة ،وهو ٌ
رقيب ٌ
األ ّولية ود ّقتها .عىل ّأن اال ِّتجاه املقلق الذي تتَّجه إليه البلدان
جاهدُ لتجد
املو ِّقعة يف اتفاقية الالجئني لسنة ُ 1951يظ ِهر َّأن الدول ُت ِ
وأرخص ما ميكن .وكانت
االستئناف أرسعَ ما ميكن
سبي ًال إىل َج ْعل
ِ
َ
إحدى وسائلها الرئيسة إىل ذلك إصالح هيئات االستئناف وإعادة
تأليفها ،وال س َّيام فيام يتعلق بهوية القضاة فيها وعددهم.
وتشير النتائـج التـي توصلنا إليهـا ،اعتماداً عىل معطيـات املراقبة
واملقابلـة مـن مشروع أَ َسـ ْي ِفر 1،إىل أن ا ُملسـتأ ِنفني ومم ّثليهـم

َ
العمـل
القانون ِّيين والقضـاة ُيقـدِّ رون حـقّ التقديـر
الجامعـي ُمتعـدِّ د األطـراف يف هـذا امليـدان القانـوين
املع َّقـد ،فهـو ميـدان أ) معتمـدٌ يف األكثر على تقديـر
درجـات شـديدة مـن
املصداقيـة ،ب) ومسـتندٌ إىل
ٍ
ُ
وكثير
والجحـود.
اإلنـكار
وتخرتقـه ثقافتَـي
التكتُّـم ،ج)
ٌ
مـن الـدول ترتاجـع إىل إجـراءات القـايض املنفـرد،
متوسـل ًة بذلـك إىل َخ ْفـض الكلفـة وتحقيـق الكفـاءة،
ِّ
يف حين أن العنـارص التعاونيـة تعين على تعزيـز ا ِّتخاذ
قـرارات دقيقـة وعاليـة الجـودة ،وينبغـي للسياسـات
املسـتقبلية أن ُت ِّ َ
بين ذلـك.

