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إلقاء الضوء عىل تقرير صفة اللجئ يف الصني
ِليِل ُسْنغ

للناس حول هذه  املعلنة  املعلومات  ولكّن  الصني،  يف  إفرادّي  لجوٍء  كلَّ طلب  اللجئني  مفوضيَّة  ُتعاِلج 
الوالية التي يدخل تحتها تقرير صفة اللجئ ما تزال قليلة. لذا كان إلقاُء الضوء عىل اإلجراءات الرَّاهنة 

يات والفرص املوجودة يف حامية اللجئني بالصني. ُمعيناً عىل تحديد التحدِّ

لسنة  الالجئني  اتفاقية  يف  الشعبية  الصني  جمهورية  دخلت 
ذلك  وقبل   1.1982 سنة  يف   1967 لسنة  وبروتوكولها   1951
ني  بكِّ يف  مهّمٍت  مكتَب  الالجئني  مفوضيَّة  افتتحت  بسنَتني، 
الصني  قبلت  إذ  الصينية2،  الهند  يف  الالجئني  ألزمة  استجابًة 
سنة  ويف  محلّياً.  نتهم  ووطَّ الجئ  ألَف   280 من  أكرث  حينئٍذ 
سنة  يف  ثم  فرعّياً،  مكتباً  هذا  املهمت  مكتب  أصبح   ،1995
َي فصار مكتباً إقليمّياً، يشمل الصني ومنطقة هونغ  1997، ُرقِّ
كونغ اإلدارية الخاّصة ومنطقة ماكاو اإلدارية الخاّصة. ونصت 
جواز  عىل  الالجئني3  ومفوضيَّة  الصني  بني  امُلرافَقة  االتفاقية 
ني، مبشاورة الحكومة  أن يصل مكتب مفوضيَّة الالجئني يف بكِّ
تلك  قات، فكنت  الالجئني من غري معوِّ إىل  الصينية ومعونها، 
تقرير  عليه  تجري  الالجئني  ملفوضيَّة  قانونّياً  أساساً  االتفاقية 
صفة الالجئ يف الصني. وتواصل مفوضيَّة الالجئني تنفيذ جميع 
ما يف واليتها من تقرير صفة الالجئ يف الصني، وتقرُّ الحكومة 

الصينية بصفة الالجئ التي متنحها مفوضيَّة الالجئني. 

تقريُر صفِة اللِجئ الداخُل تحت الوالية

يف  بأنفسهم  طلبهم  لوا  يسجِّ أن  اللجوء  طالبي  عىل  يشرتط 
شهادة  لهم  الالجئني  مفوضيَّة  تصدر  وحينئذٍ   بكِّني،  مكتب 
طلباً  اللجوء  طالب  يرفع  أن  بذلك  فيمكن  اللجوء.  طالب 
الصينية  الرشطة  من  ُمَوّقتة  إقامٍة  ترصيح  عىل  للحصول 
املحلية، فُيقيُم يف الصني إقامًة قانونية وهو ينتظر أن تجرى له 

مقابلة تقرير صفة الالجئ. 

وقليلٌة هي املعلومات امُلعلَنة للناس حول الطريقة التي يجري 
بها تقريُر صفة الالجئ الداخُل تحت والية مفوضيَّة الالجئني يف 
الصني. ُيطَلب من طالبي اللجوء حضور املقابالت الشخصّية يف 
ني وتشري بعض الروايات إىل أن هذه املقابالت يجريها  مكتب بكِّ
في مفوضيَّة الالجئني، ويصاحبه مرتجٌم إن  يف العادة أحد موظَّ
ز يف املقابالت عىل األسباب التي دفعت رافع  احتيج إليه، وُيركَّ
الذين  الطلبات  لرافعي  بلده. ويحق  الخروج من  إىل  الطلب 
ترفض طلباتهم يف أّول مرة يرفعون فيها الطلب أن ُتراِجَع قراَر 

يف  اإلجرائية  ملعايريها  وفقاً  الالجئني،  مفوضيَّة  طلبهم  رفض 
واليتها لتقرير صفة الالجئ، وينبغي عموماً أن مينحوا الفرصَة 
قرارات  تخضع  فال  ذلك،  ومع  بأنفسهم.  استئنافهم  لتقديم 
للمراجعة  الالجئني  الصادرة عن مفوضيَّة  الالجئ  تقرير صفة 
استئنافهم  أخفق  الذين  الطلبات  فرافعو  الصني،  يف  القضائية 
ون يف املقيمني بالبلد إقامًة  ليس لديهم أّي سبيٍل آخر، فُيعدُّ
اللجوء متثيٌل قانويّن عموماً  غري قانونية. ثم إنه ليس لطالبي 
املحامني  لنقص  ذلك  ولعل  الالجئ،  صفة  تقرير  إجراءات  يف 
املعونة  ولعدم  الصني  يف  الالجئني  بشؤون  املختّصني  املزاولني 

لة من القطاع العاّم. القانونية لطالبي اللجوء امُلموَّ

املقرُّ لهم بالجئّيتهم فينالون شهادَة لجوٍء  اللجوء  وأّما طالبو 
ة الالجئني.4  فُيسَمح لهم بالبقاء مَوّقتاً يف  صادرةً عن مفوضيَّ
أن  ويكرث  دامئاً،  حاًل  لهم  الالجئني  مفوضيَّة  تجد  حّتى  الصني 
يعاد توطينهم يف بلد آخر؛ ألن الصني ال تسمح لهم باالستيطان 
مفوضيَّة  فيعتمدون عىل  العمل،  يف  لهم  وال حقَّ  أرضها.   يف 
والرعاية  كنى  والسُّ الغذاء  إىل  بإيصالهم  لتعينهم  الالجئني 
الصحية والتعليم.5 وأما من مل ُيتبنيَّ لهم أسباب مرشوعة للبقاء 

ون يف املهاجرين غري الرشعيِّني.  يف الصني فيعدُّ

يات الوصول إىل اللجئني وطالبي اللجوء تحدِّ

مفوضيَّة  ومكتب  هي  أبرمت  الصينية  الحكومة  أن  صحيٌح 
الواقع  اتفاقية سنة 1995، ولكّن  الالجئني يف بّكني أحكاماً يف 
وطالبي  الالجئني  إىل  الوصول  عىل  دامئاً  قادٍر  غري  املكتَب  أّن 
يدخل  حيث  الصني،  حدود  عن  جداً  بعيٌد  فاملكتب  اللجوء. 
إليها كثرٌي من الالجئني وطالبي اللجوء، مثل الكوريِّني الشمليِّني 
النِّزاع  رهم  هجَّ الذين  َكْتِشني  وِعرْق  الُكوَكْنغ  ِعرْق  وأصحاب 
املسلَّح يف ميامنار. ُيضاُْف إىل ذلك أّن الصنَي دولٌة كبرية، ويصل 
دخوٌل  وثائق  بدون  إليها  اللجوء  وطالبي  الالجئني  من  كثرٌي 
مناسبة ومبوارد مالية قليلة، فيصعب عليهم شّق طريقهم إىل 
ني بسبب ما ُيطَلب من النظر يف الوثائق الشخصّية يف الُقُطر  بكِّ

واملطارات والفنادق التي ُيحتاُج إليها للوصول إىل بّكني.
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ووفقاً لنسخة سنة 2003 للمعايري اإلجرائية ملفوضيَّة الالجئني 
املقابالت  ُيجِرَي  ال  أن  يجب  الالجئ،  لتقرير صفة  واليتها  يف 
رشكائها املنفذين وينبغي لها »اتِّخاذ كّل ما ميكن اّتخاذه« يف 
الالجئ  صفة  تقرير  عليهم  ليجري  الطلبات  رافعي  تسجيل 
يف  األحــواُل  ب  ُتصعِّ حني  الالجئني،  مفوضيَّة  مكاتب  خارج 
البلد امُلضيِّف عىل طالبي اللجوء الوصوَل إىل مكتب مفوضيَّة 
ني سافروا  الالجئني.6 هذا، وقد ُبلِّغ أّن مسؤولني من مكتب بكِّ
ني، مثل مقاطعة يونان  يف بعض األحيان إىل مناطق خارج بكِّ
تقرير  إلجراء  الجنوبية،  ُقَوانتشو  ومدينة  الغربية  الجنوبية 
صفة الالجئ، ولكّن الظاهر أن ليس ذلك هو امُلتَّبع. بل رفضت 
للوصول  املتكررة  الالجئني  الصينية طلبات مفوضيَّة  الحكومة 
يف  القادمني  مساعدة  تستطيع  حّتى  الحدودية  املناطق  إىل 
والذين  الشملية،  كوريا  فرُّوا من  الذين  الصني،  شميّل رشقّي 
مقاطعة  َكْتِشني يف  وِعرْق  الُكوَكْنغ  ِعرْق  أصحاب  من  روا  ُهجِّ
اللجوء  وطالبو  الالجئون  يقدر  مل  أن  ذلك،  من  فكان  يونان. 
ني )وال سيَّم الذين وصلوا يف  الذين مل يستطيعوا السفر إىل بكِّ
ق الجمعي( مل يقدروا عموماً عىل أن يصلوا إىل  حاالت التدفُّ
حيث يجري تقرير صفة الالجئ يف الصني؛ فهم ال يستطيعون 

التسجيل وحضور املقابالت شخصياً.7 

الوالية عىل  ثم إنه مبوجب املعايري اإلجرائية لسنة 2003، يف 
لرشكائها  الالجئني  مفوضيَّة  سمحت  الالجئ،  صفة  تقرير 
ويكرث  الطلبات.  ورفع  التسجيل  بإجراءات  املَقُبولني  ذين  امُلنفِّ
ُز  وُتجوِّ حكومية،  غري  منظمٍت  ذين  امُلنفِّ الرشكاء  يكون  أن 
والحكومة  الالجئني  مفوضيَّة  بني  املربمة   1995 سنة  اتفاقية 
الصينية رصاحًة للمفوضيَّة بإقامة عالقات )مبوافقة الحكومة( 
الصني. فمن  يف  قانونياً  لة  امُلسجَّ الحكومية  مت غري  املنظَّ مع 
الوجهة النظرية، كان بإمكان مفوضيَّة الالجئني أن تتعاون هي 
السمح  ني عىل  بكِّ املوجودة خارج  الحكومية  مت غري  واملنظَّ
ماكثون.  هم  حيث  لجوئهم  طلبات  ورفع  بالتسجيل  لالجئني 
اساً يف الصني.  ومع كّل ذلك، ما يزال شأن الالجئني موضوعاً حسَّ
ُتِعنُي  الصني  مقرُّها  حكومية  غري  مة  منظَّ بأّي  علٌم  يل  وليس 
اليوَم يف الَعَلن الالجئني وطالبي اللجوء يف الصني. وال يبدو أن 
بينه وبني  أقام عالقاٍت  قد  ني  بكِّ الالجئني يف  مكتب مفوضيَّة 

ذين. رشكاٍء ُمنفِّ

التي جرت سنة 2020 عىل  األخرية  املراجعة  أّنه تسمح  عىل 
صفة  لتقرير  واليتها  يف  الالجئني  ملفوضيَّة  اإلجرائية  املعايري 
رافعي  بتسجيل  استثنائية،  ظــروٌف  يف  لها  تسمح  الالجئ، 

الطلبات من ُبْعٍد، ومشاركتهم بالهاتف أو باالئتمر الفديوّي، 
إم يم يكن ميكن إجراء مقابلٍة شخصّية ألسباٍب تتعلق بالسالمة 
قاٍت يف  أو معوِّ الباهظة،  الكلفة  أو  املوارد،  أو وجود  واألمن، 
السفر أو الوصول إىل رافع الطلب، أو رشوط الصحة العامة.8 
ذ مكتب مفوضيَّة الالجئني يف  فيبقى أن ننظر ونرى كيف سُينفِّ

ني هذه األحكام الجديدة؟ بكِّ

أممكٌن تسليم املسؤولية يف املستقبل؟ 

يف عام 2019، قالت ممثلة مفوضيَّة الالجئني يف الصني، ِسَڤْنَكا 
داناباال، إّن مفوضيَّة الالجئني تتوقع َنْقل املسؤولية عن تقرير 
الصينية  الوطنية  الهجرة  إدارة  إىل  بالتدريج،  الالجئ،  صفة 
أّن  ذكره  يجدر  ومم   9.2018 سنة  ست  ُأسِّ التي  الجديدة، 
ماكاو  يف  الالجئ  صفة  تقرير  إجراَء  أنهت  الالجئني  مفوضيَّة 
هاتني  يف  املحلية  السلطات  أنشأت  أن  بعد  كونغ،  وهونغ 
سنتي  يف  اإلجراء  لهذا  آلّياٍت  الخاّصتني  اإلداريَّتني  املنطقتني 
العرشين،  القرن  التوايل. فمنذ تسعينّيات  2004 و2013 عىل 
لالجئني  وطنّي  قانوٍن  َصْوغ  عىل  الصينية  الحكومة  تعمل 
دُة الئحٍة  مبعونة مفوضيَّة الالجئني. وقد ُرِفَعت سنة 2008 ُمسوَّ
دة  تنظيمية لالجئني إىل مجلس الدولة ملناقشتها، ولكّن املسوَّ
مل ُتعَتَمد.10 وال معلوماٍت ُمعلنًة، وهذه املقالة ُتكَتب، يف شأن 
لالجئني  الوطنية  اللوائح  وضع  يف  عدمه  من  م  التقدُّ حصول 
ل الحكومة  يف الصني، ولكْن يظهر أنه من املستبعد أن تتحمَّ
الصينية مسؤوليَة تقرير صفة الالجئ، ما مل ُتَجْز الئحٌة تنظيمية 
لالجئني. نعم، ما يزال إجراُء تقرير صفة الالجئ يف الصني داخٌل 
تحت والية مفوضيَّة الالجئني، ولكْن من املحتاج إليِه مزيٌد من 

يات الحمية. البحث يف هذه األعمل وما يرتبط بها من تحدِّ

 lili.song@otago.ac.nz ِليِل ُسْنغ 
محارضٌة، يف كلية الحقوق، بجامعة أوتاغو 

 www.otago.ac.nz/law/staff/lili-song

1. لتستقيم هذه املقالة عىل غرضها، قصدنا بجمهورية الصني الشعبية )املشار إليها يف 
هذه املقالة بـ»الصني«( برَّ الصني األكرب، وليس فيه هونغ كونغ وماكاو وَتايوان.

 UNHCR UNHCR Representation in China .2
)بعثة مفوضيَّة الالجئني يف الصني(

www.unhcr.org/hk/en/about-us/china
 UN )2000( ‘Agreement on the upgrading of the UNHCR Mission in .3
 the People’s Republic of China to UNHCR branch office in the People’s

 ‘Republic of China. Signed at Geneva on 1 December 1995
)اتفاقية لرتقية بعثة مفوضيَّة الالجئني يف جمهورية الصني الشعبية إىل مكتب فرعّي 

ملفوضيَّة الالجئني يف جمهورية الصني الشعبية، أبرمت بجنيف يف 1 من شهر كانول األول 
bit.ly/UNHCR-China-1995 p71 )1995 سنة
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 UNHCR )2018( Submission by the United Nations High Commissioner  .4
 for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights’

 Compilation Report Universal Periodic Review: People’s Republic of China
 and the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macao

)رفيعُة املفوَّض السامي لشؤون الالجئني إىل مفوضيَّة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان حول 
االستعراض الدوري الشامل: جمهورية الصني الشعبية واملنطقتني اإلدارّيتني الخاّصتني: 

هونغ كونغ وماكاو(
 www.refworld.org/docid/5b56ffde9.html 

5. من شاء االستزادة يف والية مفوضيَّة الالجئني عىل الالجئني يف الصني، فلينظر:
  L Song )2020( Chinese Refugee Law and Policy, Cambridge: Cambridge

 University Press, chapter 4.1.
)قانون وسياسة الالجئني يف الصني(

UNHCR )2003( Procedural Standards, p3-16 .6
)املعايري اإلجرائية(

www.refworld.org/docid/42d66dd84.html
7.  حني قدم الناس واسعاً، كم هو الحال يف َمْقَدم الالجئني من الهند الصينية والهاربني 

من كوريا الشملّية، وأصحاب ِعرْق الُكوَكْنغ وِعرْق َكْتِش، قاربت الحكومة الصينية األمر 
بنفسها، ومل ُترشِك يف ذلك مفوضيَّة الالجئني إال قلياًل. انظر:

  .4.5-Song L )2020(, chs 4.2 
 UNHCR )2020( Procedural Standards, p111 and p145 .8

)املعايري اإلجرائية( 
www.refworld.org/docid/5e870b254.html

 Qian S )2019( ‘UNHCR and China: From Help Receiver to Partners –  .9
 An Interview With UNHCR Representative in China Dhanapala’, 19 June

 2019 [in Chinese; title translated]
)مفوضيَّة الالجئني والصني: من تلّقي املعونة إىل املشاركة: مقابلة ممثِّلة مفوضيَّة الالجئني 

يف الصني ِسَڤْنَكا داناباال(
  https://news.un.org/zh/story/2019/06/1034911

 UNHCR )2013( Submission by the United Nations High Commissioner .10
 for Refugees For the Office of the High Commissioner for Human Rights’

 Compilation Report – Universal Periodic Review: People’s Republic of China
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َتقديُر ِسّن طالبي اللجوء غري املصحوبني يف مرص
كلرا زافاال فواليش وِبث رِْتِش

معالجة طلب لجوء الطفل معالجة غري صحيحة ِبَعدِّ الطفل كالبالغ بسبب تقدير السّن ال تقيم ملواطن 
الضعف الخاصة باألطفال ما تستحّق من الوزن وقد تؤّثر يف استقامة تقرير صفة اللجئ ونتيجته.

تقع عىل عاتق مفوضيَّة الالجئني يف مرص املسؤولية التشغيلية 
عن إجراء تقرير صفة الالجئ، وهذا داخٌل يف واليتها التي ُنّص 
عليها يف مذكرة تفاهٍم سنَة 1954 أبرمت بينها وبني الحكومة. 
من   %38 أن  الالجئني  مفوضيَّة  خرّبت   ،2020 سنة  أوائل  ويف 
 4589 منهم  أطفاٌل،  مرَص  يف  اللجوء  وطالبي  الالجئني  جميع 
طفاًل غري مصحوٍب ومنفصاًل.1 ويف والية مفوضيَّة الالجئني التي 
تدخل فيها تقرير صفة الالجئ، قد تكون املفوضية مسؤولًة عن 
إجراء تقدير السّن، ولكّن ليس عند مفوضيَّة الالجئني مبادئ 
توجيهية دولية متاحة للعاّمة يف شأن سنن العمل واإلجراءات 
املعمول بها يف تقدير السّن، وهذا يعني أّن للمكاتب امليدانية 
قدٌر كبري من االستقاللية يف كيفية إجراء تقدير السّن، وهو ما 
يرض بإنصاف اإلجراء والتزامه املعايرَي الدولية. وملّا كان تقدير 
ة تقرير  السّن الناقص من الناحية اإلجرائية يقّوض إنصاف ودقَّ
صفة الالجئ من أّوله إىل آخره، كانت معالجة هذه املشكلة 

أمراً عظيم الشأن. 

–أو  سّنه  إلثبات  الفرد  بِه  ُيَقّدُر  رسمّي  إجراٌء  السّن  وتقدير 
َر هل ُيعدُّ طفاًل؟ تنصُّ اتفاقية حقوق  مدى سّنه– لُينَظَر وُيَقرَّ
ينبغي  فال  السّن،  عىل  دليٍل  من  يكن  مل  إن  أنه  عىل  الطفل 

ذلك،  ومع  طفولتهم.2  من حقوق  بحرمانهم  األطفال  معاقبة 
البلدان بطريقة قد تؤدي  السّن يف كثرٍي من  ُتجَرى تقديرات 
يف آخر املطاف إىل تقييد حقوق األطفال، ومن ذلك حصولهم 
الضمنات  بدون  إجرائها  عند  االجتمعية، وذلك  الرعاية  عىل 

اإلجرائية والخربة بها.3  

وبدأت مفوضيَّة الالجئني يف مرَص إجراَء تقدير سّن األطفال غري 
املصحوبني يف سنة 2015. وبني سنة 2015 وسنة 2019، أُجِرَيت 
مقابلة تقدير السّن يف كّل مرحلة من مراحل طلب اللجوء. ويف 
رصاحًة  مرص  يف  الالجئني  مفوضيَّة  َوَقَفت   ،2019 سنة  أوائل 
فيها  يجري  مقابلٍة  يف  ورشعت  السّن،  تقدير  مقابالت  إجراَء 
د الوظائف. صحيح أّن مفوضيَّة الالجئني يف  تقدير حميٍة متعدِّ
د الوظائف  مرص رّصحت بأن الغرض من تقدير الحمية املتعدِّ
هو تقدير طائفٍة من مواطن الضعف، ولكّن كثرياً من األطفال 
املطاف  آخر  ِسنُّهم يف  ر  ُيقدَّ التقدير  يشاركون يف هذا  الذين 
الالجئني يف  مفوضيَّة  وما شاركت  البالغني.  معاملة  ويعاملون 
مرص علناً من التفاصيل اإلجرائية لتقدير الحمية الجديد إال 
قوَل إنه يجري عىل اإلرشادات التوجيهية الدولية ذات الصلة 
)ومنهم  املصلحة  أصحاب  مالحظات  تشري  ذلك،  ومع  باألمر، 
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