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تقديم
بالرغــم مــن موجــات اللجــوء العديــدة التــي عرفتهــا الــدول العربيــة منــذ
عقــود وتنامــي هــذه الظاهــرة يومــا بعــد يــوم فــإن قوانيــن اللجــوء تظــل فــي أغلبهــا
غائبــة وتبقــى املنظومــات القانونيــة تبعــا لذلــك عاجــزة عــن ضمــان حقــوق
الالجئين وتفعيل التزامات هذه الدول على املستوى الدولي .كما أن قضاء هذه
الــدول يفتقــر إلــى ق ـرارات مبدئيــة حــول هــذه املســألة.
وفــي هــذا اإلطــار يأتــي هــذا املصنــف فــي شــكل «مختــارات مــن فقــه
القضــاء املقــارن (الفرن�ســي) حــول مســائل اللجــوء » ليحتــوي علــى مجموعــة
من القرا ات القضائية املتعلقة بمسألة اللجوء ّ
تقدم ّ
ألول ّ
مرة باللغة العربية
ر
ّ
مبوبــة حســب محــاور اتفاقيــة جينيــف الخاصــة بمســائل اللجــوء لســنة 1951
لتكون أساسا لفهم مقتضيات االتفاقية واالستئناس بفقه القضاء املقارن في
مســتوى الــدول العربيــة.
ويســتهدف هــذا املصنــف فــي آن واحــد الباحثيــن فــي ميــدان اللجــوء
والقضــاة والعامليــن فــي هــذا املجــال واملهتميــن بــه .وقــد تــم االعتمــاد فــي إعــداده
علــى مجموعــة مــن منشــورات املفوضيــة األمميــة لشــؤون الالجئيــن التــي وقــع
ضمنهــا تجميــع هــذه الق ـرارات ،أال وهــي:
Tiberghien (F.) et Combarnous (M), Le droit des réfugiés en
France : Tables décennales de jurisprudence du Conseil d’Etat et
de la Commission des Recours des Réfugiés (1988-1997), Paris,
Economica, 2000.
Recueil de jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour Nationale
du droit d’asile, 2016.
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Recueil de jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour
Nationale du droit d’asile, 2017.

ويأمــل العاملــون علــى هــذا املشــروع أن يســهم هــذا املصنــف ولــو بصفــة
بســيطة فــي التعريــف بمســألة اللجــوء وتقديــم إجابــات يمكــن االســتنارة بهــا حــول
تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة واملبــادئ العامــة لقانــون اللجــوء وتقريــب التأويــات
املكرســة لهــذه القواعــد مــن مختلــف الفاعليــن فــي هــذا امليــدان واملتدخليــن علــى
مســتوى العالــم العربــي.
							

خالد املاجري
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األفعال واالستنتاجات الخارجة عن اختصاص هيئة طعون الالجئين
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 - 1التســجيل لــدى الديــوان الفرن�ســي لحمايــة
الالجئيــن وعديمــي الجنســية
التســجيل لــدى الديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية -
رفــض التســجيل  -طعــن ضـ ّـد رفــض تســجيل مطلــب فــي اللجــوء مقــدم مــن قبــل
شــخص معتقــل  -املحكمــة الوطنيــة لقانــون اللجــوء مختصــة حســب الفصــل
ل  731-2للنظــر فــي الطعــون املقدمــة ضــد جميــع ق ـرارات الديــوان الفرن�ســي
لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية املتعلقــة باملطالبــة الراميــة إلــى الحصــول
علــى صفــة الالجــئ أو للتمتــع بالحمايــة اإلضافيــة  -طلــب إلغــاء قـراريرفــض مــن
خاللــه مديــر الديــوان تســجيل مطلــب متأخــر فــي اللجــوء فــي الوقــت الــذي كان
املتقــدم بالطلــب معتقــا ،تطبيقــا للفصــل ل  551-3مــن مجلــة دخــول واقامــة
االجانــب والحــق فــي اللجــوء  -طعــن موجــه ضــد قـرارالديــوان متعلــق بمطالــب فــي
اللجــوء  -إحالــة الحكــم فــي املطلــب إلــى املحكمــة .مجلــس الدولــة  23 -ديســمبر
 - 2016الســيد س .عــدد  403971ب .حيــث أنــه علــى معنــى الفصــل ل 731-2
مــن مجلــة دخــول واقامــة االجانــب والحــق فــي اللجــوء «تنظــراملحكمة في الطعون
املقدمــة ضــد ق ـرارات الديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية
تطبيقــا للفصــول ل  711-1إلــى ل  711-4ل  ،711-6ل  712-1إلــى ل  712-3ل
 713-1إلى ل  ،713-4ل  723-1إلى ل  723-8ل  723-11ل  723-15ول 723-
 ،»16وأنه ينتج عن أحكام هذه الفصول أنه تختص املحكمة الوطنية للحق في
اللجوء في النظرفي الطعون املوجهة ضد جميع قرارالديوان الفرن�ســي لحماية
الالجئيــن وعديمــي الجنســية املتعلقــة باملطالبــة الراميــة إلــى الحصــول علــى صفــة
الالجــئ أو التمتــع بالحمايــة اإلضافيــة ،وانــه علــى معنــى الفصــل ل  551-3مــن
هــذه املجلــة « :عنــد وصولــه إلــى مركــزاالحتفــاظ يتلقــى األجنبــي إعالنــا بالحقــوق
التــي يمكــن أن يتمتــع بهــا فــي مجــال مطالــب اللجــوء .ولــه مــن أجــل ذلــك أن يتمتــع
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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باملساعدة القانونية واللغوية .ويقع التذكيران مطلبه في اللجوء لن يقع قبوله
خــال فتــرة االحتفــاظ إذا وقــع تقديمــه خمســة أيــام بعــد هــذا التذكيــر .ال يوجــه
رفض القبول ضد األجنبي الذي يثيراستنادا إلى مطلبه ،وقائع ظهرت بعد انتهاء
هــذا األجــل « .حيــث أن مطلــب الســيد س .الرامــي إلــى إلغــاء القـرارالــذي رفــض
مــن خاللــه مديــر الديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية ،علــى
معنــى الفصــل ل  551-3مــن مجلــة دخــول واقامــة االجانــب والحــق فــي اللجــوء،
تسجيل مطلب متأخرفي اللجوء وقع تقديمه في حين كان الشخص في وضعية
احتفــاظ  ،وحيــث أن هــذا الطعــن موجــه ضــد ق ـرارالديــوان املتعلــق باللجــوء،
وانه يدخل في اختصاص املحكمة الوطنية للحق في اللجوء على معنى الفصل
ل  ،731-2وانــه يتعيــن تبعــا لذلــك إســناد الحكــم إلــى هــذه املحكمــة.

 - 2قــرارات مديــر الديــوان الفرن�ســي لحمايــة
الالجئيــن وعديمــي الجنســية ( )OFPRAبرفــض
صفــة انعــدام الجنســية
قــرار مديــر الديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية
الرافض لصفة عديم الجنسية ال يقبل سوى الطعن أمام القضاء اإلداري
– يختص الديوان الفرن�سي لحماية الالجئين وعديمي الجنسية في إصدارقرار
بنــاء علــى طلــب العــارض الرامــي إلــى الحصــول علــى شــهادة عديــم الجنســية مــع
إمكانيــة الطعــن أمــام الهيئــة الحكميــة اإلداريــة.
ً
لئن أر�سى القانون الصادرب 25جويلية  1952في فصله الخامس هيئة
للطعــون تختــص «بالنظــرفــي الطعــون التــي يقدمهــا األجانــب وعديمــي الجنســية
الذيــن فــض الديــوان االعتـراف لفائدتهــم بصفــة الالجــئ» ،فـ ّ
ـإن هــذه الصالحيــة
ر
ال تهــم الصعوبــات املتعلقــة باالعت ـراف بصفــة عديــم الجنســية الالتــي يجــب
عرضهـ ّـن أمــام الهيئــة الحكميــة اإلداريــة .يتبــع ذلــك ّأن هيئــة طعــون الالجئيــن
ليست مختصة للنظرفي الطعن املُ َّ
قدم أمامها من طرف م.ب ضد القرارالذي
رفــض مــن خاللــه مديــرالديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية
االعت ـراف بصفــة عديــم الجنســية (هيئــة طعــون الالجئيــن 3 ،فيفــري ،1995
 ،275354بوســتلنيكو).
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- 3االستشهادبصكوكدوليةبخالفاتفاقيةجنيف
االستشــهاد بالفصــل  14مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان
وتوطئــة اتفاقيــة جنيــف – اســتنادا إلــى الفقــرة أ 2-مــن الفصــل األول التفاقيــة
جنيــف ل ـ  28جويليــة  1951والبروتوكــول املوقــع فــي نيويــورك بتاريــخ  31جانفــي
«ُ 1967يعتبرالجئا كل شــخص يوجد ،وبســبب خوف له ما يبرره من التعرض
لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة
أو آرائــه السياســية ،خــارج بلــد جنســيته ،وال يســتطيع بســبب ذلــك الخــوف ،أن
يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد».
علــى معنــى الفصــل  14مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان املــؤرخ ب10
ديســمبر « :1948لــكل فــرد حــق التمــاس ملجــأ فــي بلــدان أخــرى والتمتــع بــه خالصــا
مــن االضطهــاد» .ينــص الفصــل  5مــن قانــون  25جويليــة  1952فــي الفقــرة «أ» أن
الهيئة مختصة بالنظرفي الطعون ّ
املقدمة من طرف األجانب وعديمي الجنسية
الذيــن رفــض الديــوان االعتـراف لهــم بصفــة الالجــئ» .لئــن ينجـ ّـر عــن املطــة  1مــن
ّ
الفصــل  2املشــارإليــه أعــاه أنــه «يمــارس الديــوان الحمايــة القانونيــة واإلداريــة
لالجئين ويضمن ( )...تنفيذ االتفاقيات ،االتفاقات والتسويات الدولية املتعلقة
بحمايــة الالجئيــن فــي فرنســا وتحديــدا اتفاقيــة جنيــف بتاريــخ  28جويليــة ،»1951
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االســتنتاجات الراميــة إلــى إلزاميــة تأجيــل الحكــم فــي انتظــار إجابــة
مديــر الديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية حــول طلــب
«محتمــل» مــن طــرف العــارض يهــدف مــن خاللــه إلــى اإلقــرار بوضعيتــه
ّ
كعديــم للجنســية – مهمــا يكــن ّ
توجــه القـراراملوجــب تدخلــه فــي الطعــن الراهــن،
ـإن املعنــي باألمــريبقــى ّ
فـ ّ
متمتعــا بإمكانيــة ،هــي منــذ اللحظــة األولــى متاحــة لــه ،أن
يتقـ ّـدم الــى مديــرالديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية تطبيقــا
للفصــل الثالــث مــن أمــر  2مــاي ّ 1953
املنقــح واملتعلــق بالديــوان الفرن�ســي
لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية وهيئــة الطعــون ،بمطلــب يهــدف مــن خاللــه
أن يقـ ّـر املديــر املذكــور بصفــة املعنــي باألمــر كعديــم للجنســية .ال يمكــن نتيجــة
لذلك قبول االستنتاجات (هيئة طعون الالجئين ،الدوائراملجتمعة 2 ،فيفري
 ،271878 ،1996ميــا).
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فأنه ينجم عن املطة الثانية من نفس الفصل أنه يتم االعتراف بصفة الالجئ إلى
«كل شخص يدخل في والية املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين
علــى معنــى الفصليــن  6و 7مــن نظامهــا األسا�ســي ،أو كل شــخص يســتجيب إلــى
مفاهيــم الفصــل األول مــن اتفاقيــة جنيــف لــ 28جويليــة  ،»1951هــذه االتفاقيــة
التي أخذت ضرورة بعين االعتبار ّ
الحق املنصوص عليه بالفصل  14من اإلعالن
العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي أشــارت إليــه صراحــة فــي توطئتهــا (هيئــة طعــون
الالجئيــن 8 ،فيفــري  ،269415 ،1995صح ـراوي).
االستشهاد باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وإلى توصيات الجمعية
البرملانية للمجلس األوروبي استنادا إلى استنتاجات هادفة إلى االعتراف بصفة
الالجــئ – شــروط هــذا االعت ـراف تحددهــا حصريــا اتفاقيــة جنيــف – ال يمكــن
االعتــداد بمقت�ضــى االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان اســتنادا الــى اســتنتاجات
هادفةالىاالعترافبصفةالالجئوالتيتمتحديدشروطاكتسابهاحصرياباتفاقية
جنيف (هيئة طعون الالجئين 11 ،أفريل  ،271021 ،1995رضوان)ّ .إن توصيات
الجمعيــة البرملانيــة للمجــس األوروبــي ومقتضيــات االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق
اإلنسان ال يمكن أن ُي ّ
عتد ّ
هادفة إلى االعتراف بصفة
بهن استنادا إلى استنتاجات
ٍ
الالجئ والتي يتم تحديد شروطها حصريا باتفاقية جنيف (هيئة طعون الالجئين،
 20جويليــة  ،280237 ،1995فازليجفيــك).

 - 4اختصاص منافس للهيئة والقا�ضي العدلي
الجنسية

الطابــع الجــدي لالعتــراض (غيــاب) – ينتــج عــن التحقيــق ّأن العارضــة،
بعــد أن تحصلــت ســنة  1990علــى تأشــيرة هجــرة باس ـرائيل هــي ،منــذ أفريــل
َّ
ّ
متحصلــة علــى جــواز ســفر بصالحيــة مدتهــا خمــس ســنوات مســلم مــن
،1992
قبــل الســلط بهــذا البلــد والــذي ال إثبــات علــى أنــه يمثــل وثيقــة مجاملــة ،ال يمكنهــا
االعت ـراض جديــا علــى أنهــا ال تتمتــع حاليــا إال بالجنســية اإلس ـرائيلية .ال يمكــن
للمعنية باألمر ،بعد ذلك ،االعتداد باملخاوف تجاه سلط الفيدرالية الروسية
علــة معنــى مقتضيــات اتفاقيــة جنيــف املذكــورة ســابقا (هيئــة طعــون الالجئيــن،
 9ســبتمبر  ،234170 ،1993كريســتوفوروفا).
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األذربيجانيــة فــي صــورة عودتــه إلــى ناغورنــي كارابــاخ ال يمكــن االعتــداد بهــا نظـرا
إلــى ّأن الســلط املذكــورة وقــد تـ ّـم طــرد امليليشــيات مــن ناغورنــي كارابــاخ لــم تعــد
تســيطرعلــى هــذه الجهــة.
ّ
ُ
ّ
مــن جهــة ثانيــة ،ال تمكــن أوراق امللــف والتصريحــات املدلــى بهــا فــي جلســة
عامــة أمــام الهيئــة مــن االعتــداد باملخــاوف األخــرى املصـ َّـرح بهــا مــن قبــل املعنــي
باألمــرضـ ّـد الســلط األذربيجانيــة أو الســلط األرمينيــة.
ّ
ينتــج ّ
عمــا ســبق ،ودون الحاجــة إلــى النظــرفــي جنســية املعنــي باألمــر ،أنــه
ال يمكــن قبــول دعــواه (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــراملجتمعــة 19 ،جويليــة
 ،249982 ،1996تارلــوان فارتــان ،نفــس اليــوم ،249983 ،تارلــوان غريفــوك).
ّ
ّ
اختصاص الهيئة في تقديرأن العارض كان من حقه اكتساب جنسية
الجمهوريــة الفيدراليــة الروســية حســب قانــون هــذه الجمهوريــة  -غيــاب
مسألة الجنسية  -بتقدير ّأن العا ض كان من ّ
حقه اكتساب جنسية الجمهورية
ر
ّ
الفيدرالية الروسية تطبيقا لقانون  28نوفمبر  1991املنقح واملتعلق بالجنسية،
ّ
فإن الهيئة لم تتناول مسألة الجنسية ولم تتجاهل بذلك الفصل  124من مجلة
الجنســية أو مجــال اختصاصهــا بعــدم إحالــة هــذه النقطــة علــى أنظــاراملحكمــة
العدليــة (مجلــس الدولــة 2 ،أفريــل  ،160832 ،1997ســبيفاك).
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
األول

الجنسية – ال ّ
تصرح الهيئة حول مسألة الجنسية و ،عرضيا ،طابعها
املسبق ،إال إذا كانت لهذه املسألة تأثيرعلى ّ
الحل الذي سيقع تقديمه – ّ
يقر
ّ
العــارض وهــومــن أصــول أرمينيــة وأصيــل ناغورنــي كارابــاخ ،أنــه انضــم رفقة أخيه
التوأم إلى حركة تحريرناغورني كاراباخ الوطنية ،وأنه لم يعد بإمكانه العودة الإلى
أذربيجان ال إلى أرمينيا دون خوف على حياته وأنه ،على عكس ما يدعمه الديوان
الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية ،حامـ ٌـل للجنســية األذربيجانيــة.
ّ
يصرح العارض أنه ال يمكن في أي حال من األحوال أ ،يتمتع بالجنسية األرمينية
حســب قانــون الجنســية املصــادق عليــه فــي هــذا البلــد بتاريــخ  16نوفمبــر ،1995
ّ
جدية ّ
تمثل حينها صعوبة ّ
وأن الهيئة ،وإن كانت ذات رأي
ّأن مسألة جنسيته ال
مخالــف ،فإنهــا قــادرة رغــم ذلــك علــى تقديــرمخاوفــه مــن االضطهــاد تجــاه الســلط
األذربيجانية باعتبارأن إقامته العادية كانت في أذربيجان.
من جهة أولىّ ،
فإن املخاوف املزعومة من قبل املعني باألمرتجاه السلط
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العنوان
األول

 - 5تقديرصفة الالجئ من قبل القا�ضي الجزائي
التمتــع بصفــة الالجــئ  -تقديــر القا�ضــي الجزائــي -ق ـرار صــادر عــن
املحافظــة ُيلــزم بمغــادرة التـراب الفرن�ســي  -ال يمكــن للمعنــي باألمــرالخــوف ّ
بمبرر
من العودة إلى بلده األصلي .ينطبق بذلك لفظ «الالجئ» على معني الفصل األول
َ
من اتفاقية جنيف على ّ
املعني باألمرويجب أن ُيعترف له بصفة الالجئ( .املحكمة
االبتدائيــة بوبينــي ،الغرفــة  17 ،12مــارس  ،87/401.138 ،1988ســليمان).
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التمتــع بصفــة الالجــئ -تقديــر القا�ضــي الجزائــي -تتبعــات بســبب
الدخــول أو اإلقامــة بصفــة غيــر قانونيــة فــي فرنســا  -الحصانــة الجزائيــة
ّ
ّ
توف شروط
(الفصل  31من اتفاقية جنيف) -
يختص قضاة األصل لتقدير ٍ
الحصانــة الجزائيــة التــي ينــص عليهــا الفصــل  31مــن اتفاقيــة جنيف وبإمكانهم،
نتيجــة لذلــك ،إق ـرارصفــة الالجــئ للمدعــى عليــه.
تختلــف صفــة الالجــئ التــي ّ
تعرفهــا اتفاقيــة جنيــف عــن نظــام الالجــئ
ُ
املعتــرف بــه فــي فرنســا مــن قبــل الديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي
الجنسية .وال يمكن لقضاة األصل االعتراف بصفة الالجئ باالستناد فقط على
موقف الديوان أو سكوته نظرا ّ
وأن هنالك ّ
نص يعلو القانون الوطني يدعوهم
َ
إلــى اعتبــار ّأن الالجــئ ليــس الشــخص الــذي ُيعتــرف بنظامــه مــن طــرف اإلدارة
الوطنيــة ،بــل الشــخص الــذي تتوفــرفيــه الشــروط املاديــة املنصــوص عليهــا فــي
الفصــل األول مــن اتفاقيــة جنيــف (املحكمــة االبتدائيــة بإفــري ،الغرفــة 15 ،52
فيفــري  ،1989أوكاالدو).
االعت ـراف بصفــة الالجــئ هــو اختصــاص حصــري للديــوان الفرن�ســي
لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية وهيئــة الطعــون  -عــدم اختصــاص
القا�ضــي الجزائــي  -تطبيقــا للفصــل  1-31مــن أمــر  2نوفمبــر بتاريــخ  24أوت
 ،1993يختـ ّ
ـص الديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية وهيئــة
الطعون حصريا باالعتراف بصفة الالجئ على معنى اتفاقية جنيف .في إطارهذه
غــم اختصاصهــا ّ
البتــة ،فــي حيثيــات قرارهــا بإســنادها
الشــروط ،أقــرت املحكمــة ،ر
صفــة الالجــئ السيا�ســي للمدعــى عليــه (اكــس اون بروفونــس 24 ،أكتوبــر .)1996
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الثاني

العنوان الثاني

االعتراف بصفة الالجئ استنادا إلى
الفصل االول ،أ 2،من اتفاقية جنيف
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العنوان
الثاني

االعتراف بصفة الالجئ استنادا إلى الفصل االول ،أ 2،من اتفاقية جنيف

شــروط االعت ـراف بصفــة الالجــئ لطفــل قاصــر -اســتنادا الــى الفصــل
االول،أ 2،مــن اتفاقيــة جنيــف بتا يــخ  28جويليــة  1951فـ ّ
ـإن صفــة الالجــئ
ر
ُيعتــرف بهــا الــى «كل شــخص يوجــد ،وبســبب خــوف لــه مــا يبــرره مــن التعــرض
لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة
أو آرائــه السياســية ،خــارج بلــد جنســيته ،وال يســتطيع بســبب ذلــك الخــوف ،أن
يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد» .باالعتمــاد علــى هــذا الفصــل ،فــإن القاصــر وإن
كان وحيــدا ،بإمكانــه ،إذا توفــرت فيــه الشــروط املذكــورة ،أن يتحصــل علــى
صفــة الالجــئ (مجلــس الدولــة 9 ،جويليــة  ،145518 ،1997كانج-مجموعــة
البــون ،ص .)302

 - 2مفهوم االضطهاد
أ -االضطهــاد أو الخــوف مــن االضطهــاد يجــب أن يعكــس
خاصيــة فرديــة

ســوريا :زوجــة متمـ ّـرد ســوري أثبتــت مخــاوف شــخصية بســبب األفــكار
السياســية املنســوبة إليهــا اســتنادا الــى تمــرد زوجهــا عــن وعــي مرتبطــة بأفــكاره
السياســية -إن املخــاوف الشــخصية مــن االضطهــاد لزوجــة متمــرد ســوري
وقع إيقافها واستجوابها من قبل السلط السورية حول زوجها هي مخاوف
مســتندة إلــى األفــكار السياســية املنســوبة إلــى زوجهــا اســتنادا إلــى التمــرد.
ينتــج عــن املعلومــات الجيوسياســية املتوفــرة أن زوجــات ســوريين منســوبين
إلــى املعارضيــن السياســيين قــد وقــع اضطهادهـ ّـن مــن أجــل الحصــول علــى
ّ
ـتغاللهن ُ
كعملــة مقايضــة بيــن
معلومــات متعلقــة بأزواجهـ ّـن وأنــه قــد وقــع اسـ
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الثاني

 - 1األشخاص املعنيين بالفصل ،1أ 2،من االتفاقية
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االعتراف بصفة الالجئ استنادا إلى الفصل االول ،أ 2،من اتفاقية جنيف

العنوان
الثاني

الجماعــات املســلحة الثائــرة مــن أجــل تحريــر األســرى .وقــد وقــع االعتــراف
للزوجة بصفة الالجئة – املحكمة الوطنية للحق في اللجوء  5جويلية 2017
الســيدة ت والســيد س ،عــدد  17008210و 17009987ج.
وحيــث أن طعــون الســيدة ت والســيد س يهدفــان الــى ُ
الحكــم فــي نفــس
املســائل وتــم القيــام فــي شــأنهما بتحقيــق مشــترك وأنــه ،بذلــك ،يمكــن الجمــع
بينهمــا إلصــدار ق ـرار واحــد.
حول مطالب اللجوء:
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وحيــث وعلــى معنــى الفصــل األول ،أ 2/مــن اتفاقيــة جنيــف بتاريــخ 28
جويليــة  1951والبروتوكــول املوقــع بنيويــورك فــي  31جويليــة ُ 1967
«»يعتبــر
الجئــا كل شــخص يوجــد ،وبســبب خــوف لــه مــا يبــرره مــن التعــرض لالضطهــاد
بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو
آرائــه السياســية ،خــارج بلــد جنســيته ،وال يســتطيع بســبب ذلــك الخــوف،
أن يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد» .وحيــث أن الســيدة ت الحاملــة للجنســية
الســورية واملولــودة بتاريــخ  1مــارس  1982والســيد س الحامــل للجنســية
الســورية واملولــود بتاريــخ  21جــوان  ،1981يق ـران أنهمــا يخشــيان التعــرض
لالضطهــاد مــن طــرف الســلط الســورية بســبب رفــض الســيد س القيــام
بواجياتــه العســكرية ،ونظـرا الــى أنهمــا يســتندلت إلــى أصولهــم مــن التاكيــي فــإن
الســيد س قــد أقــام فــي الفتــرة املمتــدة مــن  1999و 2010فــي دول متعــددة مــن
االتحاد السوفياتي سابقا أين زاول دراسة الصيدلة وهو ما مكنه من تأجيل
خدمتــه العســكرية ،وأنــه فــي  2011اضطــر للعيــش منعــزال فــي بيتــه بســبب عــدم
قيامــه بواجبــه العســكري ،وأنــه تــم اســتجواب الســيدة ت عــدة مـرات مــن قبــل
قــوات االمــن الســورية فــي مــا يتعلــق بزوجهــا وأخيهــا ،وأنــه ،اضافــة الــى ذلــك،
تعــرض منــزل والــدي الســيد س الــى عمليــات تفتيــش مــن  ،2012وأنــه خوفــا
علــى ســامتهما ،قــررا مغــادرة ســوريا بتاريــخ  17اكتوبــر  2014فــي اتجــاه تركيــا
أيــن تحصــا مــن قبــل الســلط الفرنســية علــى تأشــيرة مــن صنــف «د» وتمكنــوا
مــن الوصــول الــى فرنســا فــي  20مــاي .2016
فــي مــا يتعلــق بطلــب الســيد س :وحيــث مكنــت تصريحــات الســيد س مــن
اعتباراستثنائه من الخدمة العسكرية بسبب متعلق بضميره ،وأن العارض قد
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الثاني

عبرأمام الدسوان الفرن�سي لحماية الالجئين وعديمي الجنسية وخالل الجلسة
العلنيــة أمــام املحكمــة عــن مواقفــه تجلــه النظــام الســوري ،وأنــه صــرح بطريقــة
واضحة عن رفضه الخدمة صلب القوات املسلحة التابعة للرئيس بشاراألسد
بســبب االنتهــاكات املنســوبة إليــه ،وأنــه تمكــن مــن الحصــول علــى تأجيــل خدمتــه
العســكرية مرات عدة من أجل أســباب متعلقة بدراســته وبســبب اقامته خارج
الوطــن وأنــه لــم يقــع تمكينــه مــن تأجيــل خدمتــه العســكرية منــذ  ،2011وأنــه
مــذاك ،قــد أقــام بصفــة ســرية هربــا مــن الســلط ،وأن تصريحاتــه يؤكدهــا تقريــر
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن الصــادرفــي فيفــري 2017
حــول ســوريا والــذي يشــيرالــى أن الحكومــة الســورية قــد كثفــت جهودهــا فــي مــا
يتعلق بالتجنيد االلزامي والتعبئة ،وهو ما أدى الى اعتماد ممارسات عشوائية
فــي تطبيــق القواعــد املتعلقــة بالتأجيــل واالعفــاء العســكري ،وأنــه ،الــى جانــب
ذلــك ،وحســب الفقــرة  171مــن دليــل االجـراءات واملقاييــس املنطبقــة لتحديــد
صفة الالجئين للمفوضية السامية لشؤون الالجئين «عندما تتم إدانة صنف
العملية العسكرية التي ال يرغب الفرد في االنتماء اليها من قبل املجتمع الدولي
بأنهــا مخالفــة للقواعــد االوليــة للتصــرف ،فــإن العقوبــة املنســوبة للهــروب أو
التمــرد يمكــن اعتبارهــا فــي حــد ذاتهــا اضطهــادا ،باألخــذ بعيــن االعتبارللضرورات
االخــرى للمفهــوم» ،وأن الخطــوط التوجيهيــة للمفوضيــة حــول مطالــب اللجــوء
املرتبطة بالخدمة العسكرية واملنشورة في  10ديسمبر  2013تنص كذلك على
أنه يجب االعتراف بصفة الالجئ الى الشخص الذي عارض ممارسات عسكرية
منتهكــة للقواعــد املنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي (الفقرتيــن  21و .)22وأنــه
ِ
قــد وقعــت إدانــة ســوريا مـرات عــدة مــن قبــل هيئــات منظمــة األمــم املتحــدة مــن
أجــل أفعــال يمكــن تكييفهــا بجرائــم الحــرب ،وأن مجلــس حقــوق االنســان فــي
تقريره بـ  5فيفري  2015عن لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية
الســورية وتطــور وضعيــة حقــوق االنســان فــي هــذا البلــد قــد الحــظ أن الجيــش
النظامــي الســوري مســؤول عــن جرائــم قتــل ،اغتصاب ـ تعذيــب ،ترحيــل واختفــاء
قسري ،وأن هذا التوثيق يذكركذلك أن الهروب زمن الحرب تنجرعنه عقوبة
االعــدام تطبيقــا للفصــل  103مــن املجلــة الجزائيــة العســكرية الســورية ،وأنــه
ينجــرعــن نفــس املصــدرأنــه ومنــذ بدايــة االنتفاضــة الشــعبية ضــد النظــام فــإن
املتمرديــن الذيــن وقــع ايقافهــم مــن قبــل الســلط الســورية تعرضــوا للتعذيــب
واالعدام دون محاكمة .كما أن السيد س الرافض لالنتماء الى نشاط القوات
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املســلحة املواليــة للنظــام الســوري يخ�شــى عقوبــة الســجن وهــو مــا يجــب اعتبــاره
مؤسســا لالضطهــاد مــن أجــل دافــع متعلــق بالضميــرعلــى معنــى اتفاقيــة جنيــف.
ِ
وأنــه تبعــا لذلــك ،يبــرر الســيد س خوفــه مــن التعــرض لالضطهــاد فــي حــال عودته
الــى ســوريا مــن أجــل دافــع متعلــق بضميــره مرتبــط بأفــكاره السياســية املناهضــة
للنظــام الســوري ،وأنــه بنــاء علــى ذلــك ،ينبغــي اقـرارصفــة الالجــئ لــه.
حــول مطلــب الســيدة ت :وحيــث أن التصريحــات املكتوبــة والشــفاهية
للســيدة س مكنــت مــن اعتبــارأنهــا معرضــة شــخصيا لالضطهــاد فــي حــال عودتهــا
الــى بلدهــا االصلــي ،وانهــا بينــت بعبــارات معمقــة ولصيقــة بمــا عاشــته مــن إيقــاف
واستجواب مرات عدة عن زوجها ،وأن تصريحاتها تعد متماهية مع املعلومات
التــي قدمتهــا املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي تقريرهــا
املــؤرخ بفيفــري  2017الــذي يذكــرأن زوجــات أفـراد أســرالرجــال املنســوبين الــى
املعارضيــن السياســيين قــد تــم ايقافهــم بصفــة عشــوائية ،اعتقالهــم ،تعذيبهــم،
اغتصابهــم واعدامهــم أو اخفاؤهــم مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات متعلقــة
بأزواجهــم ،وأنــه الــى جانــب ذلــك ،يشــير هــذا التقريــر أن زوجــات املعارضيــن
السياســيين يقــع اســتغاللهن ُ
كعملــة مقايضــة بيــن الجماعــات املســلحة الثائــرة
مــن أجــل تحريــراالســرى ،وأنــه تبعــا لذلــك ،فــإن الســيدة ت أثبتــت خوفهــا بمبــرر
مــن التعــرض لالضطهــاد علــى معنــى اتفاقيــة جنيــف فــي حــال عودتهــا الــى ســوريا
بســبب االفــكارالسياســية املنســوبة اليهــا مــن قبــل الســلط نظـرا لتمــرد زوجهــا،
وأنه نظرا لذلك يتأسس طلبها بالتمتع بصفة الالجئة (اعتراف بصفة الالجئة).
االعتـراف بصفــة الالجــئ مرتبــط بالتقييــم الفــردي ملخاطــراالضطهــاد -
برفضهــا ملطلــب العــا ض فـ ّ
ـإن الهيئــة لــم ترفــض االخــذ بعيــن االعتبــارللوضعيــة
ر
ّ
السياسية الخاصة التي تحكم بالد الباسك االسبانية ولكنها تقيدت بالتذكيربأن
االعتراف بصفة الالجئ مرتبطة بالتقييم الفردي ملخاطراالضطهاد التي يتعرض
لها العارض شخصيا( .مجلس الدولة 1 ،أفريل  ،75414 ،1994أريندا اوريزار).
الخــوف مــن العــودة الــى البلــد االصلــي أيــن اندلــع نــزاع (يوغوســافيا) -
العارضة لها جنسية يوغوسالفية ،وهي ذات أصول صربية ومقيمة بسلوفانيا
الغربية استنادا الى انها كانت في فرنسا عندما اندلع النزاع بين كرواتيا وصربيا
في ربيع  1991ونظرا الى احساسها بالتهديد في صورة عودتها الى جهتها االصلية
ُ
فإنهــا قــررت التمــاس اللجــوء السيا�ســيّ .إن الوســيلة املســتنتجة مــن وضيعــة
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الحــرب التــي غــزت جهتهــا األصليــة ال تدخــل فــي نطــاق نـ ّ
ـص اتفاقيــة جنيــف نظـرا
ّ
وأن املعنيــة باألمــر ليســت معنيــة بـ ّ
ـأي خــوف شــخ�صي مــن اإلضطهــاد (هيئــة
طعــون الالجئيــن 15 ،ســبتمبر  ،237472 ،1993بالغوجيفيــك).

تفجيــر فــي إطــار عمليــات عســكرية فــي ســوريا  -يســتند العــارض إلــى
فقدانــه لذراعــه خــال تفجيــر ســنة  1982وتـ ّـم تهديــده مــن قبــل الجماعــات
الســورية .لــم تكــن التفجيـرات املزعومــة والتــي وقعــت فــي إطــارعمليــات عســكرية
تســتهدف العــارض .بذلــك ،مهمــا تكــن خطــورة نتائجهــا فإنــه ال يمكــن اعتبارهــا
بأنها اضطهادات على معني أحكام اتفاقية جنيف ( هيئة طعون الالجئين25 ،
فيفــري  ،117926 ،1991ج ـراح أحمــد).
وضعيــة عــدم اســتقرارفــي جنــوب اليمــن  -إن الوســيلة املسـ َ
ـتنتجة مــن
وضعيــة عــدم االســتقرار الســائدة اليــوم فــي جنــوب اليمــن ليســت ذات طبيعــة
تخـ ّـول االعت ـراف لــه بصفــة الالجــئ فــي غيــاب ّ
أي خــوف شــخ�صي مــن االضطهــاد
(هيئــة طعــون الالجئيــن 30 ،ســبتمبر  ،269606 ،1994عدنــان ن أ قايــد).
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مقــر تفجيــر ســاراييفو مــن قبــل الســلط الصربيــة -الوضــع العــام ال
يكفــي لالنتفــاع باتفاقيــة جنيــف ّ -
تقيــدت العارضــة باالشــارة امــام الهيئــة ّأنهــا
باعتبــارجنســيتها البوســنية فإنــه ال يمكنهــا اعتبــارالعــودة الــى مدينتهــا ســاراييفو
بسبب االحداث التي دارت فيها أنذاك ،أي في ّ
مقر هذه املدينة والتفجيرات التي
قامــت بهــا القــوات الصربيــة .لئــن كانــت الوضعيــة الوضعيــة فــي ســاراييفو تســمح
بتقديــرمخــاوف مــن االضطهــاد علــى معنــي الفصــل  ،1أ 2 ،مــن اتفاقيــة جنيــف،
ّ
فإن املعنية باألمرلم توضح ّ
أي خوف من االضطهاد قد يعنيها بشكل شخ�صي
ّ
ولكنهــا اســتندت فقــط علــى الوضعيــة العامــة التــي تحكــم هــذه املدينــة .ينتــج عــن
ذلك من جهة ّأنه باعتبار ّأن العارضة «لم ّ
تبين ولم تذكرأي اضطهاد أو خوف
ّ
من االضطهاد» على معني اتفاقية جنيف ّ
فإن هيئة طعون الالجئين قد عللت
ً
ُ
قرارهــا كفايــة نظـرا الــى الوســائل التــي ذكــرت أمامهــا ،ومــن جهــة ثانيــة فــأن الهيئــة
لــم تقــم بخطــأ قانونــي نظـرا وأن االطــارالعــام للوضعيــة الســائدة فــي ســاراييفو ال
تكفي العتبار ّان العارضة لها الحق لالنتفاع باتفاقية جنيف استنادا على هذه
الواقعــة فقــط( .مجلــس الدولــة 12 ،مــاي  ،154321 ،1997ســتربو  -مجموعــة
البــون ،ص .)188
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عــدم اســتقرار سيا�ســي واعتــداء علــى حقــوق االنســان فــي الجزائــر -
شــخص مــن الجزائــر غــادر بلــده ســنة  1992بســبب الفو�ضــى واالعتــداء علــى
َ
حقوق االنسان السائدة آنذاكّ .إن الوسيلة املستخلصة من الوضعية العامة
ّ
تمكــن مــن توفيــر أســاس ملطلبــه نظ ـرا ّ
وأن أحــكام اتفاقيــة
فــي دولــة العــارض ال
جنيــف تربــط االعت ـراف بصفــة الالجــئ بتقييــم مخــاوف شــخصية للعــارض مــن
االضطهــاد (هيئــة طعــون الالجئيــن 10 ،مــاي  ،279180 ،1995بولويــز).
وضعيــة املتحوليــن الجنســيين فــي األرجنتيــن -غيــاب الوضــع القانونــي -
تقـ ّـر العارضــة أنــه علــى الرغــم مــن التحــول الديمقراطــي الحاصــل فــي االرجنتيــن
فإنهــا تخ�شــى االضطهــاد نظـرا الــى حالــة التمييــزالقانونــي ضــد املتحوليــن جنســيا.
إن غياب السند القانوني لهؤالء والظرفية بأن االعتراف بتغييرالجنس بتنقيح
الحالــة املدنيــة صــادر عــن املحاكــم يكــون بصفــة الحقــة ال يعـ ّـد ّ
مكونــا لالضطهــاد
ِ
ّ
علــى معنــى اتفاقيــة جنيــف نظـرا الــى ان هــذه الوضعيــة لهــا صبغــة عامــة وليســت
تمييزيــة( .هيئــة طعــون الالجئيــن 24 ،جويليــة  ،93031 ،1990غامبينــي).
سياســة تحديــد الــوالدات فــي الصيــن  -ضــرورة وجــود مخــاوف فرديــة
ّ
مــن االضطهــاد مــن أجــل أحــد االســباب املذكــورة فــي اتفاقيــة جنيــف  -تمكنت
الهيئــة مــن االســتنتاج دون خطــإ فــي القانــون بـ ّ
ـأن سياســة تحديــد الــوالدات فــي
الصين ال تكفي لتبريراسناد صفة الالجئ إلى املعني باألمرفي ظل غياب مخاوف
شخصية ّ
مبررة َّ
لتعرضه لالضطهاد بسبب عرقه ،دينه ،جنسيته ،انتمائه الى
فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية (مجلــس الدولــة 24 ،جــوان ،1992
 ،106473زهــو ؛ مجلــس الدولــة 29 ،ديســمبر  ،103546 ،1993تشــانغ -
قائمة البون ،ص  780؛ مجلس الدولة 19 ،جانفي  ،104206 ،1994غاوبو).

ب -اشتراط درجة من الخطورة

ً
ب -1-وسائل ال تعكس طابعا خطيرا كفاية

مراقبــة مــن قبــل الســلط ّ -إن واقــع الخضــوع الــى املراقبــة والتســجيل فــي
امللــف الوطنــي بالجزائــرال يمكــن اعتبــاره اضطهــادا علــى معنــي اتفاقيــة جنيــف
(هيئة طعون الالجئين 22 ،ماي  ،61641 ،1989بوحفص)ّ .إن ظرفية خضوع
ّ
مكونة
العارض للمراقبة من قبل السلط العمومية الجزائرية ال يمكن اعتبارها ِ
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

االعتراف بصفة الالجئ استنادا إلى الفصل االول ،أ 2،من اتفاقية جنيف

االحتفــاظ بجــواز الســفر مــن قبــل الســلط فــي إطــار تحقيــق حــول
عمليــة اغتيــال  -إن الظرفيــة التــي قامــت الســلط الجزائريــة خاللهــا ،فــي إطــار
التحقيق ،باالحتفاظ بجوازسفراملعني باألمرال يمكن اعتبارها اضطهادا على
معنــى أحــكام اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــراملجتمعــة 5 ،مــاي
 ،258992 ،1995بنارمــاس).

ب -2-وســائل تعكــس درجــة كافيــة مــن الجديــة لتقديــر
االضطهــاد علــى معنــي اتفاقيــة جنيــف

تشــويه جســد املــرأة  -ختــان ّ -إن الختــان الــذي يمثــل تشــويها لجســد
املرأة ُيمارس بصفة شائعة كأحد الطقوس في بعض االثنيات املكونة للسكان
املالييــن ومــن بينهــا تلــك التــي تنتمــي إليهــا العارضــة .إذا كان اشــتراط هــذه العمليــة
صــادرا عــن الســلطة العموميــة أو فــي صــورة كان يلقــى تشــجيع أو قبــول الســلطة
العمومية بصفة طوعية فإنه يمثل اضطهادا للنساء الالتي ال ترغبن الخضوع
لــه علــى معنــى أحــكام اتفاقيــة جنيــف ،وذلــك باشــتراط أن تكــون املعنيــات باألمــر
قــد ّ
تعرضــن للختــان رغمــا عــن إرادتهـ ّـن (هيئــة طعــون الالجئيــن 18 ،ســبتمبر
 ،164078 ،1991ديــوب أمينيتــا).

االنتمــاء الــى املســلمين فــي البوســنة والهرســك  -ضحيــة التصفيــة
االثنيــة  -شــخص بوســنيي ديانتــه االســام ّتمــت مطاردتــه مــن قريتــه االصليــة
(فوكا) من قبل الصربيين في أفريل  .1992للمعني باألمرمخاوف من االضطهاد
فــي خالــة العــودة الــى الجهــة التــي ينحــدرمنهــا فــي البوســنة والهرســك والتــي تخضــع
الــى الســلط القضائيــة الصربيــة (هيئــة طعــون الالجئيــن ،ديســمبر ،1997
.)314799
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الثاني

بمفردهــا لالضطهــاد علــى معنــى أحــكام اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن،
 25فيفــري  ،241313 ،1994نعــس).
معاملــة ســيئة نتيجــة املشــاركة فــي مظاهــرات  -يقـ ّـر متســاكنو ســريالنكا
ذوو االصول التامولية ّأنه تم اعتقالهم ّ
مرتين نتيجة املظاهرات الطالبية .هذه
الظرفيــة ليســت كافيــة فــي حــد ذاتهــا للســماح باعتبــاران العــارض يســتجيب الــى
مفهــوم الالجــئ (هيئــة طعــون الالجئيــن 18 ،جانفــي  ،54020 ،1988جيغاناتــان
تيفانتيرام).

29

االعتراف بصفة الالجئ استنادا إلى الفصل االول ،أ 2،من اتفاقية جنيف

ب -3-تقديرالطابع غيرالتناسبي للعقوبة أو لإلدانة

العنوان
الثاني
30

تجــاوز الســلطة مــن قبــل الزعمــاء بالزائيــر فــي حــق موظفهــم  -كان
العــرض ضحيــة ّ
تعســف زعمــاء النظــام الزائيــري فــي إطــار ممارســته ألنشــطته
كنــادل فــي االقامــة املخصصــة لهــم ،وقــد ّ
تعســفوا فــي ممارســة ســلطتهم بإقرارهــم
ِ
ّ
ّ
التهامــات خطيــرة ضــده خاليــة األســس .تــم بذلــك ســجن العــارض وتعذيبــه دون
توفير ّ
أي ضمانة قضائية ،وهو ما دفع به الى الفرارمن بلده الذي يخ�شى ّ
بمبرر
العــودة لــه (هيئــة طعــون الالجئيــن 19 ،ســبتمبر  ،110503 ،1990كيالنــدا
مبوتــو بوكوتــو).
إدانــة غيــرمتناســبة بالنظــرإلــى األفعــال املنســوبة الحقــا الــى التغييــرات
السياســية فــي بلغاريــا ّ -تمــت إدانــة العــارض الحامــل للجنســية البلغاريــة خــال
ً
حكم النظام السابق بالسجن لعشرسنوات التهامه باطال برغبته في االعتداء
على شــخص الرئيس جيفكوفِ .بتحريره في  19ســبتمبر  1990إثرتغييرالنظام
الذي وقع في بلده ،واجه مشاكل مع الشرطة من أجل االحتجاج ضد عمليات
التزويــر فــي انتخابــات  1990مــن قبــل قدامــى الشــيوعيين الذيــن أصبــوا فــي
الســلطة .بعــد احتجاجــه ســنة  1991ضــد غلــق مدرســة دينيــة باســم الحريــة،
تـ ّـم اعتقالــه وتعنيفــه ورفــع دعــوى قضائيــة ضــده .قــرر حينهــا مغــادرة بــاده
أيــن وقعــت إدانتــه غيابيــا بأربــع ســنوات وثمانيــة أشــهر ســجن ,باعتبــار ّأن هــذا
الحكــم ال يتناســب مــع األفعــال املنســوبة للعــارض ورغــم التغيي ـرات السياســية
الحاصلــة فــي بلغا يــا فـ ّ
ـإن العــارض ينبغــي اعتبــارأنــه يخ�شــي بمبـ ّـرر أن يكــون محـ ّـل
ر
اضطهــادات فــي صــورة عودتــه إلــى بلغاريــا (هيئــة طعــون الالجئيــن 10 ،جانفــي
 ،237473 ،1994نيكولــوف كامــان).

ج  -أسباب االضطهاد
ج -1-الخوف من االضطهاد يجب أن يقوم على أحد االسباب
املُ ّ
عددة في الفصل األول ،الفقرة أ 2 ،من اتفاقية جنيف
سياســة تحديــد الــوالدات فــي الصيــن –ضــرورة وجــود مخــاوف فرديــة
ّ
مــن االضطهــاد مــن أجــل أحــد االســباب املذكــورة فــي اتفاقيــة جنيــف  -تمكنت
الهيئــة مــن االســتنتاج دون خطــإ فــي القانــون بـ ّ
ـأن سياســة تحديــد الــوالدات فــي
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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اإلدانــة بالقتــل فــي حــق ضابــط مــن قبــل محكمــة عســكرية ال يدخــل
فــي مجــال انطبــاق اتفاقيــة جنيــف  -خطــأ فــي القانــون (غيــاب) ّ -يدعــي العــارض
الخطــأ فــي القانــون تكــون هيئــة طعــون الالجئيــن قــد ارتكبتــه بتقديــر الظرفيــة
التــي تــم خاللهــا اإلدانــة بالقتــل مــن قبــل محكمــة عســكرية ،والتــي رغــم ذلــك ،ال
ُ
تعـ ّـد ذات طبيعــة مــن شــأنها أن تدخــل فــي إطــارأحــد حــاالت اتفاقيــة جنيــف .إذ
ّ
ُيســتنتج مــن وثائــق امللــف املقـ َّـدم أمــام قضــاة األصــل أنــه ال �شــيء مــن ادعــاءات
العــارض أمــام الديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية ثـ ّـم أمــام
الهيئــة مــن شــأنه أن يثبــت اضطهــاده بنــاء علــى عرقــه ،دينــه ،جنســيته ،انتمائــه
الــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية .اعتبــرت الهيئــة بذلــك ّأن بعــد
تفحــص الوضعيــة الخاصــة للعــا ض فـ ّ
ّ
ـإن مخــاوف االضطهــاد التــي صـ ّـرح بهــا ال
ر
تدخل في إطار ّ
أي الحاالت املذكورة في القرة أ 2 ،من الفصل األول من اتفاقية
جنيــف وهــو مــا ينفــي عــن قراراهــا الخطــأ فــي القانــون (مجلــس الدولــة 6 ،جانفــي
 ،143526 ،1995فــوم بــادرو ماتــوس).

مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الثاني

الصين ال تكفي لتبريراسناد صفة الالجئ إلى املعني باألمرفي ظل غياب مخاوف
شخصية ّ
مبررة َّ
لتعرضه لالضطهاد بسبب عرقه ،دينه ،جنسيته ،انتمائه الى
فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية (مجلــس الدولــة 24 ،جــوان ،1992
 ،106473زهــو ؛ مجلــس الدولــة 29 ،ديســمبر  ،103546 ،1993تشــانغ –
قائمة البون ،ص  780؛ مجلس الدولة 19 ،جانفي  ،104206 ،1994غاوبو).
إجــراءات بوليســية مــن أجــل الشــهادة فــي إطــار عمليــة تفجيــر ّ -
إن
تقديــم الشــهادة فــي إطــار عمليــة تفجيــر وعلــى الرغــم مــن ّ
أن ذلــك والخضــوع
ّ
إلــى اج ـراءات بوليســية لهــذا الســبب يمثــل اضطهــادا للضحيــة يدخــل فــي
ّ
مجــال تطبيــق اتفاقيــة جنيــف فــي فصلهــا األول ،الفقــرة أ 2،فـ ّ
ـإن ال يمكــن مــن
اعتبــار ّ
أن العــارض تشــمله أحــكام اتفاقيــة جنيــف فــي الفصــل املذكــور نظ ـرا
وأنــه لــم يتـ ّـم إثبــات ّ
أن هــذه االج ـراءات البوليســية مرتبطــة بالعــرق ،بالديــن،
بالجنســية ،باالنتمــاء الــى فئــة اجتماعيــة ّ
معينــة أو بــاآلراء السياســية للعــارض.
بذلــك لــم تقــم الهيئــة بخطــأ فــي القانــون أو بتغييــرطبيعــة الوقائــع (هيئــة طعــون
الالجئيــن 10 ،أكتوبــر  ،126399 ،1994غوتيــاراز – قائمــة البــون ص .)950
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ج -2-اآلراء السياسية

العنوان
الثاني
32

ج-2-أ -االضطهــاد والخــوف املبـ ّـرر مــن االضطهــاد بســبب اآلراء
السياســية  -وجــود
ج-2 -أ -1 -أنشطة نضالية صلب حزب أو تحرك سيا�سي ُمعارض
مناضــل فــي حركــة النهضــة فــي تونــس  -حكــم غيابــي بالســجن املؤبــد -
ّ
إدانــة غيــرمعللــة مــن قبــل لجنــة  -األعمــال االرهابيــة  -ناضــل العــارض صلــب
الحركــة ذات التوجــه االســامي عندمــا كان طالبــاّ ،
وتمــت بذلــك إدانتــه مـ ّـرة أولــى
وســجنه مــن  11جانفــي إلــى  2أفريــل  .1985نظ ـرا لخضوعــه إلــى مالحقتــه مــن
قبــل الشــرطة فإنــه اضطــرإلــى مغــادرة مدرســة املهندســين أيــن زاول دراســته فــي
بدايــة ســنة ّ 1987
وتمــت إدانتــه بالســجن لســنة مــن قبــل املحكمــة االبتدائيــة
ب ـ ق .النتمائــه إلــى تنظيــم سيا�ســي محضــور قبــل أن تتــم تبرئتــه مــن قبــل محكمــة
االستئئناف بـ س .في  23ماي  .1988في جويلية  1988التمس العارض تسليمه
جوازسفر ّ
وتم رفض طلبه .بمشاركته في االنتخابات التشريعية بتاريخ  2أفريل
 1989ضمــن قائمــة مســتقلة تســاندها حركــة النهضــة ،تـ ّـم اعتقــال العــارض مــن
قبــل الشــرطة وطــرده مــن مدرســة املهندســين فــي جــوان  .1989غــادر فــي اتجــاه
الجزائــر فــي ديســمبر 1990راغبــا مواصلــة دراســته وقــام بالتســجيل فــي كليــة
قســنطينة للكيميــاء الصناعيــة .خــال هــذه الفتــرة ،قامــت الشــرطة التونســية
التــي كانــت بصــدد التفتيــش عنــه باســتدعاء والــده م ـرات عـ ّـدة ،وفــي  12مــاي
 ،1992قامــت الســلط الجزائريــة بطــرده إلــى ليبيــا أيــن ق�ضــى خمــس ســنوات .فــي
شــهرأوت  ،1992تــم الحكــم ضــده غيابيــا بالســجن املؤبــد إثــرمحاكمــة مرفوعــة
أمــام املحكمــة العســكرية بتونــس ضـ ّـد مائــة وواحــد وســبعين اســاميا .بخشــيته
أن تقــوم ليبيــا بطــرده إلــى تونــس ،قــدم العــارض إلــى فرنســا طالبــا اللجــوء .ينتــج
َّ
عــن هــذه الظــروف وخاصــة عــن اإلدانــة علــى معنــى األعمــال االرهابيــة غيــراملعللــة
مــن قبــل الهيئــة ،فــإن العــارض لــه أن يخ�شــى بمبـ ّـرر أن يقــع اضطهــاده بســبب
آرائــه السياســية فــي حــال عودتــه إلــى تونــس (هيئــة طعــون الالجئيــن 22 ،ديســمبر
َ
 ،299708 ،1997لســود).
االلتــزام سيا�ســي صلــب حــزب ديمقراطــي الئ ـكـي فــي الجزائــر  -التــزام
شخ�صي ضد الفساد وملناصرة الفرونكوفونية  -مراقبة وتهديدات بالقتل
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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 مخــاوف مبـ ّـررة بالتصفيــة مــن قبــل عناصــرتابعــة للســلط العموميــة  -قــامّ
العــارض الحامــل للجنســية الجزائريــة بمواجهــة سياســية بترشــحه لالنتخابــات
التشــريعية ســنة  1991عــن حــزب ديمقراطــي الئكــي ثـ ّـم ُ
كمناصــر للرئيــس
ً
بودياف وكان حامال اللتزام شخ�صي ضد الفساد ومناصرة للفرنكوفونية وهو
مــا أثــارحفيظــة الســلط العموميــة التــي قامــت بإخضاعــه شــخصيا إلــى املراقبــة
وتهديــده م ـرات عـ ّـدة بالقتــل مــن قبــل مجهوليــن .إثــر اغتيــال أحــد والديــه ســنة
 1993أصبحــت الضغوطــات أقــوى تجاهــه مــا خـ ّـول لــه التفكيــربأنــه أمــا خطــر
مقــدح بالقتــل قريبــا مــن قبــل عناصــر تابعــة للســلط العموميــة .لذلــك قــام
العــارض بمغــادرة بلــده األصلــي فــي نوفمبــر  1993ويمكــن لــه الخــوف بمبـ ّـرر علــى
معنــى أحــكام اتفاقيــة جنيــف بــأن يقــع اضطهــاده فــي حالــة عودتــه (هيئــة طعــون
الالجئيــن 22 ،مــاي  ،271214 ،1995خالــف).
ج-2 -أ -2-املشاركة في مظاهرات ضد النظام القائم في البلد األصلي
املشــاركة فــي مظاهــرة للمعارضيــن للنظــام القائــم فــي الشــيلي  -خضــع
العــارض الــى اســتجوابات والــى معامــات ســيئة بســبب مشــاركته فــي مظاه ـرات
للمعارضيــن للنظــام القائــم فــي الشــيلي إضافــة الــى االلت ـزام السيا�ســي ألخيــه
الالجــئ فــي فرنســا (هيئــة طعــون الالجئيــن 16 ،جــوان  ،69888 ،1989نافــارات).
ج-2-أ -3-طبع أو نشركتابات معارضة أو أعمال فنية نقدية
السودان  -وضعية متعلقة بحرية التعبير -مصادرمعلومات عمومية
تبيــن وضعيــة اعتداءات،اعتقــاالت وســجن يتعــرض لهــا صحفيــون  -أفعــال
قامت بها السلط السودانية وبالخصوص الوحدة الوطنية لألمن واالستخبار
 اكتســاب صحفي لبعض الشــهرة من خالل تعامله مع وســائل إعالم محليةوأجنبية  -نشاط مبني على شهادات من وسائل اإلعالم السودانية ومراسلون
بــا حــدود  -اســتنطاق مــن قبــل الســلط مــن أجــل تغطيــة مظاهــرة طالبيــة فــي
جامعــة الخرطــوم ســنة  - 2012ســجن مرفــق بمعاملــة ســيئة  -ظرفيــة تبــرر
لوحدهــا إثبــات مخــاوف االضطهــاد فــي حــال العــودة إلــى الســودان (وجــود)
 اهتمــام بأفــكارسياســية (وجــود) مخــاوف مبنيــة علــى االضطهــاد (وجــود) -اإلعتـراف بصفــة الالجــئ .املحكمــة الوطنيــة للحــق فــي اللجــوء 27 .جويليــة 2016
 الســيد أ .عــدد  16012935ج  -وحيــث أنــه علــى معنــى الفصــل ل  731-2مــنمختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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مجلــة دخــول واقامــة االجانــب والحــق فــي اللجــوء« :تنظــراملحكمــة الوطنيــة للحــق
فــي اللجــوء بتركيبــة جماعيــة ،فــي أجــل خمســة أشــهرمنــذ االلتجــاء إليهــا .لكــن ودون
التعــارض مــع تطبيــق الفصــل  733-2عندمــا يتــم اتخــاذ ق ـرار الديــوان تطبيقــا
للفصول ل  723-2أو ل  ،723-11فإن رئيس املحكمة الوطنية للحق في اللجوء
أوالرئيس املكلف بإعداد الحكم ينظرفي أجل خمسة أسابيع من تاريخ االلتجاء
إلــى املحكمــة» .حــول التمتــع بالحــق فــي اللجــوء :دون الحاجــة إلــى النظــرفــي وســائل
الدفــع االخــرى :نظ ـرا وأن الســودان يشــغل ،حســب التصنيــف الدولــي لحريــة
الصحافة املعد من قبل املنظمة غيرالحكومية مراسلون بالحدود لسنة ،2015
املرتبــة  174مــن 180بلــدا ،وأن التقريــرحــول حريــة الصحافــة املنشــور فــي أفريــل
 2015من قبل املنظمة غيرالحكومية فريدوم هاوس يبين التحرش ،االعتداءات
والثقافــات واالعتقــاالت العشــوائية التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون فــي الســودان
منذ  2014وأنه ينتج عن التقريرعن ممارســات الدول في مجال حقوق اإلنســان
فــي  2015الصــادرعــن ســفارة الواليــات املتحــدة األمريكيــة املنشــور فــي  13افريــل
 2016ان هذه األفعال الصادرة عن السلط السودانية وخاصة عن وحدة األمن
واالستخبارتواصلت سنة  ،2015وانه خالل منشور عنوانه «الصنصرة تدهس
اإلعــام الســوداني» صــدربتاريــخ  18أفريــل  ،2016تنقــل مراســلون بــا حــدود انــه
ً
فــي  25مــارس  2016ان أعوانــا مــن وحــدة األمــن واالســتخبارقــد منعــوا الصحفــي
مــن العــودة إلــى لنــدن وصــادروا جــوازســفره .وحيــث أنــه فــي مــا يخــص الوقائــع ،فإن
التصريحــات املكتوبــة والشــفافية العــارض ،مدعمــة مــن جهــة بشــهادات شــركات
«البــث الســوداني» و«الشــروق» ل  24مــارس  2013و 10جــوان  2013ومــن
جهــة أخــرى ،بشــهادة ملراســلون بــا حــدود بتاريــخ  7جويليــة  2016وتمكــن مــن
إثبــات نشــاطه كصحفــي .وان إيقافــه مــن قبــل الســلط فــي جــوان  2012فــي حيــن
كان بصــدد تغطيــة مظاهـرات طالبيــة فــي جامعــة الخرطوم،قــام بوصفهــا فــي إطــار
طلبه في اللجوء ّ
ومدعمة بالشــهادة املذكورة أعاله عن مراســلون بال حدود .وأنه
ّ
لئن كانت تصريحات العارض ّ
املدعمة التوضيحات التي قدمها الحضور ال تمكن
من تقديرحقيقة طبيعة مشاركته في التقريراملتعلق بالتحرك االحتجاجي حول
إغــاق خدمــات مستشــفى جعفــربــن الــرؤوف أومــن اســتنتاج حقيقــة التهديــدات
التــي ّيدعــي التعــرض لهــا فــي فيفــري  ،2013فــإن الوضعيــة الظرفيــة التــي وقــع فيهــا
االحتفــاظ باملعنــي باألمــرمــن قبــل الســلط الســودانية فــي جــوان  2012تبــدوفــي حـ ّـد
ذاتهــا مبـ ّـررة ملخــاوف االضطهــاد فــي حــال عودتــه إلــى بلــده وأنــه تبعــا لذلــك ينبغــي
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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اعتبــارأن الســيد أ .يخ�شــى بمبـ ّـرر علــى معنــى أحــكام الفصــل /1أ  2 /مــن اتفاقيــة
جنيــف ،أن يتعــرض لالضطهــاد مــن قبــل الســلط الســودانية فــي حــال عودتــه إلــى
بلــده وذلــك بســبب أفــكارسياســية مــن املمكــن أن تكــون منســوبة اليــه (اإلعتـراف
بصفــة الالجــئ).

ج-2-أ -4-املشاركة في املقاومة ضد جيش االحتالل
مخــاوف مــن االضطهــاد بســبب مواقــف معارضــة للحضــور الســوري
فــي لبنــان  -واجــه عســكري لبنانــي معــارض للوجــود الســوري فــي لبنــان ومناصــر
للجنـرال عــون ،مـرات عـ ّـدة ،ميليشــيات أمــل ودروز .عنــد ســقوط حكــم الجنـرال
عــون فــي  13أكتوبــر  ،1990تــم قتــل قريبــه مــن قبــل القــوات الســورية .مخــاوف
ّ
مبررة للتعرض لالضطهاد في حال العودة الى لبنان (هيئة طعون الالجئين21 ،
أكتوبــر  ،184991 ،1991خــوري متانــوس).
ج-2-أ -5-التزام سيا�سي للدفاع عن حقوق املرأة
أنشــطة لصالــح الدفــاع عــن حقــوق املــرأة وحرياتهــا فــي الســودان -
متساكنة سودانية عملت كموظفة تزويد في صفوف قوات الشرطة .بإقرارها
علنــا معارضتهــا لسياســة تعويــض إطــارات ســلك الشــرطة بأصولييــن مســلمين
أوفيــاء للنظــام املنبثــق عــن االنقــاب ســنة  ،1989خضعــت العارضــة لالحتجــاز
عــدة مـرات ثــم وقــع إيقافهــا ملــدة يوميــن فــي جويليــة  1991مــن أجــل رفــض توفيــر
األســلحة للميليشــيات مــن اإلخــوان املســلمين وتعـ َّـرت كذلــك لتنبيهــات قبــل أن
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أعمــال حــول تاريــخ األقليــات املضطهــدة فــي تركيــا  -ســاكن تر ـكـي ذو
أصــول أرمينيــة وقــع اضطهــاده فــي بلــده بســبب أعمــال حــول تاريــخ األرمينييــن.
مخــاوف مبـ ّـررة للتعــرض الضطهــاد فــي حــال عودتــه الــى تركيــا (هيئــة طعــون
الالجئيــن 9 ،ديســمبر  ،32827 ،1988هازاروغلــو).
صاحــب أعمــال فنيــة تـ ّـم اعتبارهــا ّ
مخربــة فــي أنغــوال  -تـ ّـم إيقــاف،
ِ
سجن وتعذيب الفنان الديمقراطي األنغولي من أجل كتابة أعمال ّ
تم اعتبارها
ّ
ّ
مخربــة مــن قبــل الســلط .خضــع ألبحــاث عـ ّـدة وهــومــا يخــل لــه الخــوف بمبـ ّـرر من
االضطهاد في حال عودته ال انغوال (هيئة طعون الالجئين 14 ،فيفري ،1989
 ،81505ناســيمنتو).
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ُتعاقــب مــن أجــل االنتفــاض علنــا ضــد القوانيــن الجديــدة ّ
املقيــدة لحقــوق املـرأة
الســودانية وحرياتهــا .نظ ـرا وأنهــا امل ـرأة الوحيــدة فــي العمــل فقــد تـ ّـم تهديدهــا
بااليقــاف لهــذا الســبب وهــو مــا ّ
حثهــا علــى مغــادرة بلدهــا بصفــة غيــرشــرعية (.)...
ينبغــي اعتبــارأنهــا تخ�شــى بمبـ ّ ٍـر بســبب االضطهــادات بســبب التزامهــا السيا�ســي
الشــخ�صي للدفــاع عــن حقــوق امل ـرأة وحرياتهــا (هيئــة طعــون الالجئيــن15 ،
ســبتمبر  ،226842 ،1992هيــام توفيــق).
االلتــزام الــى جانــب الحركــة النســوية فــي الجزائــر  -قامــت الفنانــة
الرســامة بالتعبيــر عــن معانــاة الشــعب الجزائــري مــن خــال لوحاتهــا وناضلــت
مــن أجــل احت ـرام الــذات البشــرية والتعــدد الثقافــي والتزمــت علنيــا منــذ 1988
الــى جانــب الحركــة النســوية فــي الجزائــر باالنخ ـراط بصفــة نشــيطة فــي جميــع
َ
مناصرة للتسامح والديمقراطية .بانتخابها رئيسة
التحركات التي وقع تنظيمها
خليــة نقابيــة ،خضعــت ملضايقــات متواصلــة وضاغطــة مــن قبــل املراقــب العــام
الذي وقع تعيينه ملراقبتها من قبل الســلط .في ســنة  ،1991قامت بتوقيع عدة
عرائــض ضــد االســاميين ووقــع تهديدهــا عــن طريــق مكاملــات هاتفيــة مجهولــة
ّ
متعصبيــن إثــرمداخلــة تلفزيــة قامــت بهــا
الهويــة .وقــع تهديدهــا بالقتــل مــن قبــل
وتـ ّـم تعنيفهــا فــي الطريــق العــام وكانــت ابنتهــا ضحيــة عمليــة هجــوم اســتهدفتها
شــخصيا .توجهــت العارضــة الــى الســلط الجزائريــة أمــام عجزهــا عــن حمايــة
ّ
نفســها وأســرتها ،لكــن بســبب مواقفهــا وأنشــطتها النقابيــة لــم تمكنهــا الســلط
مــن الحمايــة التــي التمســتها .نظـرا الــى هــذه الظــروف فــأن العارضــة تخ�شــى بمبـ ّـرر
أنــة فــي حــال عودتهــا الــى بلدهــا فإنهــا ســتتعرض لالضطهــاد مــن قبــل االســاميين
واحجام السلط الجزائرية بصفة واضحة عن حمايتها بسبب أنشطتها النقابية
والتزامها املتواصل لصالح الحركة النسوية (هيئة طعون الالجئين 10 ،أكتوبر
 ،309055 ،1997بــن برنــو).
ج -2 -أ -6 -التزام سيا�سي للدفاع عن حقوق االقليات الثنية أوالوطنية
استجوابات وأبحاث ضد مناضل صلب القضية االيريثية في اثيوبيا -
وقــع اســتجواب متســاكن أثيوبــي مــن أصــل ايريثــي عــدة م ـرات مــن قبــل الســلط
ّ
القضيــة االيريثيــة .غــادربلــده بعــد اختفــاء بعــض رفاقــه
بســبب أنشــطته لصالــح
ّ
عنــد مالحقتهــم مــن قبــل الجيــش .يمكــن لــه الخــوف بمبــرر مــن االضطهــاد فــي حــال
عودتــه الــى اثيوبيــا (هيئــة طعــون الالجئيــن 2 ،جــوان  ،47215 ،1989أبــو البكــر).
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أبحــاث بوليســية ،إيقافــات ،احتجــاز وتعذيــب بســبب النضــال لصالــح
القضية الكردية في تركيا – ناضل العارض الحامل للجنسية التركية وذي األصل
الكردي بقناعة لصالح القضية الكردية الى جانب حرب العمال الشعبي وحزب
العمــال الديمقراطــي ووقــع إيقافــه ،احتجــازه وتعذيبــه مـرات عـ ّـدة مــن أجــل هــذا
الســبب .ولــه ،بســبب البحــث عنــه حاليــا ،الخــوف بمبـ ّـرر علــى ســامته وحريتــه فــي
حــال العــودة الــى تركيــا (هيئــة طعــون الالجئيــن 28 ،جــوان  ،1995يلــدز).
اضطهــادات بســبب معارضــة سياســة دمــج أقليــة دينيــة فــي الع ـراق -
تــم اضطهــاد متســاكنة عراقيــة مــن أصــل كلدانــي بســبب أصلهــا وديانتهــا ومــن أجل
معارضتها لسياسة الدمج التي تقوم بها السلط في بلدها .يمكن اعتبارأن العارضة
تخ�شى ّ
بمبرر على معنى أحكام اتفاقية جنيف أن يقع اضطهادها في حال عودتها
الــى بلدهــا (هيئــة طعــون الالجئيــن 5 ،جويليــة  ،242594 ،1993خامــو).
إطارالنظام الشــيوعي في أفغانســتان – غياب عمل معارض ألهداف
األمم املتحدة ومبادئها – أنشطة لصالح وضعية املرأة – عارضت متساكنة
أفغانية علنيا ،في إطارأنشطتها السياسية واالجتماعية تحت ظل النظام الذي
وقعــت االطاحــة بــه بصفتهــا إطــارا فــي حــزب وعضــوا مســؤوال فــي منظمــة حكوميــة
نســوية ،املجاهديــن خاصــة فــي مــا يهـ ّـم وضعيــة امل ـرأة ووقــع تهديدهــا بالقتــل
بســبب ذلــك بعــد االطاحــة بنظــام الرئيــس نجيــب هللا مــن قبــل املجاهديــن الذين
حاصــروا منزلهــا وقتلــوا أخاهــا .فــي حــال عودتهــا الــى بلدهــا االصلــي فإنهــا تخ�شــى
ّ
بمبرر أن يقع اضطهادها في نفس الوقت من قبل قوات الرئيس الســابق رباني
وقوات الوزيراألول السابق حكمتيارومن قبل السلط االخرى التي تحكم حاليا
بصفة واقعية في التراب االفغانيّ .إن العارضة ،في ظل غياب أي سبب للتفكير
بأنهــا قامــت فــي إطــاروظائفهــا بأعمــال مخالفــة ألهــداف األمــم املتحــدة ومبادئهــا
علــى معنــي الفصــل األول ،الفقــرة و ،النقطــة ج مــن اتفاقيــة جنيــف ،بإمكانهــا
املطالبــة بقبــول طلبهــا فــي اللجــوء (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــراملجتمعــة26 ،
أكتوبــر  ،253902 ،1994نورســتاني زوجــة خيــرزاد).
إيقــاف مــن قبــل الســلط الجديــدة ،ســجن ومعاملــة ســيئة بســبب
التعــاون مــع النظــام القديــم فــي أثيوبيــا – كان العــارض ،الحامــل للجنســية
االثيوبيــة ذي االصــل االحمــري ســائقا لــدى وزيــرالصناعــة تحــت حكــم الرئيــس
منغيســتو منــذ  1985وعضــوا ،منــذ  1988فــي الحــزب االشــتراكي االثيوبــي .فــي 24
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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أكتوبــر  1991وقــع ايقافــه مــن قبــل خدمــات البوليــس التابــع للحكومــة الجديــدة
وتعرض الى استجوابات عنيفة ّ
وتمت معاملته بطريقة سيئة للغاية في السجن
املركزي بأديس أبابا أين وقع سجنه ملدة ستة أشهرفي انتظار محاكمته بسبب
ّ
التعــاون مــع النظــام القديــم .تمكــن مــن الهــرب بســبب الفســاد يــوم  29أفريــل
 1992الــى غــرب البــاد قبــل أن يغــادرأثيوبيــا .لذلك ـ يمكــن لــه الخــوف بمبـ ّـرر مــن
االضطهــاد علــى معنــى أحــكام اتفاقيــة جنيــف فــي حــال عودتــه الــى بلــده االصلــي
(هيئــة طعــون الالجئيــن 28 ،جــوان  ،261338 ،1994هديــل علــي).
ج-2-أ -7-رابط قرابة مع معارض سيا�سي
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زوجــة معــارض سيا�ســي مختفــي فــي مصــر– تحـ ّـرش ووحشــية مــن أجــل
محاولــة إيجــاد الــزوج – تحمــل العارضــة الجنســية املصريــة وهــي متزوجــة مــن
محام مناضل صلب حزب سيا�سي معارضَّ .
تعرض الزوج الى مضايقات وترهيب
ّ
من قبل السلط وهوما تسبب في عدم قدرته على ممارسة مهنته من أجل تمكنه
من إدانة شرطي تجاوز ّ
بشدة حقوق االنسان عند القيام بمهامه .كانت العارضة
ضحية التحرش والوحشية املتكررة بعد قيامها بمحاوالت إليجاد زوجها املختفي
منــذ  1990وغــادرت البلــد الــذي تخ�شــى بمبـ ّـرر ســامتها فيــه فــي حــال عودتهــا علــى
معنى أحكام اتفاقية جنيف (هيئة طعون الالجئين 9 ،فيفري ،281649 ،1996
صبح نجوى زغلول محمد زوجة ابراهيم).
ابــن متمســك بأفــكار والــده  -مهــام األب صلــب حركــة معارضــة للنظــام
القائــم فــي الزائيــر  -العــارض هــو ابــن رئيــس الحركــة الوطنيــة فــي الكونغــو لومومبــا
وديبلوما�ســي ســابق فــي الفاتيــكان والجــئ زائيــري .يخ�شــى االبــن بمبـ ّـرر أن يتعـ َّـرض
لإلضطهــاد فــي حــال عودتــه الــى الزائيــرمــن أجــل أنشــطته ومهــام والــده صلــب هذه
الحركــة املعارضــة للنظــام القائــم فــي الزائيــر (هيئــة طعــون الالجئيــن 14 ،أفريــل
 ،66081 ،1988بولونغــو بواليــا).
اضطهــاد ناجــم عــن أنشــطة سياســية ألحــد أفــراد العائلــة صلــب حــزب
كــردي فــي تركيــا  -أفــراد العائلــة ُمعتــرف بصفــة الالجــئ لهــم  -تـ ّـم اســتجواب
العارضــة الحاملــة للجنســية التركيــة وذات األصــول الكرديــة ،مــن قبــل الســلط
م ـرات عـ ّـدة بســبب األنشــطة السياســية لوالدهــا وتـ ّـم تهديدهــا بالســجن .تـ ّـم
َ
االعتـراف بصفــة الالجــئ لعـ ّـدة أفـراد مــن أســرتها فرنســا مــن بينهــم والدهــا أخويهــا
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أو سلوكهم

الصومــال  :نســب أفــكار سياســية عاملــة فــي مجــال تنظيــف الثيــاب
صلــب الجيش،منتميــة إلــى عشــيرة أقليــة ،قــد تعرضــت بصفــة شــخصية إلــى
تهديــدات وعنــف مــن قبــل ميليشــيات الشــباب بســبب نشــاطها فــي خدمــة
القــوات املســاندة للحكومــة وهــو مــا يبــرر اإلعتــراف لفائدتهــا بصفــة الالجئــة.
املحكمة الوطنية للحق في اللجوء  31 -مارس  2017السيد م زوجة ه .عدد
 15036507ج .وحيث أن السيدة م  .زوجته الحاملة للجنسية الصومالية
واملولــودة بتاريــخ 5اكتوبــر  1980بمغاديشــو ،تبيــن أنهــا تنتمــي إلــى عشــيرة
وأنهــا عاشــت فــي مغاديشــو فــي حــي الشــيبي مــع زوجهــا وأبنائهــا الخمســة .وأنهــا
اشــتغلت فــي مطعــم تديــره والدتهــا إلــى حيــن اغالقــه فــي  .2008وانــه إلــى غايــة
صيــف  2009تعــرض زوجهــا الــذي كان يشــغل مهنــة رجــل شــرطة إلــى التهديــد
مــت قبــل ميليشــيات الشــباب خــال معركــة مغاديشــو واضطــر إلــى مغــادرة
عملــه وأنهــا قامــت ببيــع الخضــر فــي الســوق لكنهــا اضطــرت التوقــف عــن
ذلــك بعــد تلقيهــا تهديــدات مــن قبــل عشــائرأقليــة تعيبهــا منافســتها فــي البيــع
بأســوام منخفضــة ،وانــه فــي ســنة  2010تعرضــت عليهــا إحــدى معارفهــا التــي
كانــت تنظــف غســيل القــوات املناصــرة للنظــام الحاضــرة فــي بعــض األحيــاء
املنعزلــة فــي مغاديشــو ان تشــتغل صحبتهــا .وانــه بقبولهــا هــذا العــرض قــد
أقامــت إلــى غايــة  2014فــي بيــت صديقــة لهــا بالقــرب مــن مخيــم عســكري
مجــاور للمخيــم لتســلم الغســيل الــذي ســيقع تنظيفــه للقــوات الحكوميــة
وتســليمه لهــم يوميــن بعــد ذلــك .وانــه منــذ  2014تــم اتهامهــا مــن قبــل عناصــر
مــن الجــوار وتلقــت اتصــاالت لتهديدهــا واإلشــارة إلــى عمرهــا مــا .وانــه فــي
أكتوبــر 2014تــم االعتــداء عليهــا بالعنــف الشــديد مــن قبــل مجموعــة رجــال
مســلحين بهــراوات وانتهــت بإصابتهــا فــي أســفل ظهرهــا تــم إيداعهــا باملستشــفى
ملــدة شــهرين وان إحــدى زميالتهــا قــد تــم اغتيالهــا ،وبســبب خوفهــا علــى
ســامتها فإنهــا قــد هربــت بــرا إلــى كينيــا منــذ مغادرتهــا املستشــفى فــي جانفــي
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الثاني

وأحــد أعمامهــا ولهــا أن تخ�شــى بمبـ ّـرر أن تتعــرض لالضطهــاد فــي حــال عودتهــا الــى
بلدهــا (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــراملجتمعــة 6 ،أكتوبــر ،256463 ،1995
هــان زوجــة كال).
نســب أفكارسياســية الى أشــخاص ّ
ج-2-أْ -8-
معينين بســبب نشــاطهم
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 2015وانه بدخولها إلى األرا�ضي الكينية عبرطريق كيبوا ،أقامت مدة ستة
أشهرفي نيروبي قبل االلتحاق جوا بفرنسا في  14جويلية  2015بجوازسفر
مســتعاروحيــث أن وثائــق امللــف والتصريحــات الدقيقــة والتــي وقــع التحقيــق
فيهــا خاصــة خــال جلســة علنيــة مكنــت مــن إثبــات أن الســيدة م زوجــة ه
هــي حاملــة للجنســية الصوماليــة ومــن اصــول مغاديشــوية وعضــو فــي عشــيرة
أقليــة .وانــه بســؤالها عــن اللغــات املختلفــة التــى تســتعملها فــي عشــيرتها
وأحيــاء مغاديشــو ،قدمــت العارضــة توضيحــات دقيقــة ومفصلــة ،وانــه فــي
مــا يتعلــق بأســباب خوفها،فإنهــا قــد قدمــت بصــورة جليــة الظــروف التــي
أجبــرت زوجهــا علــى مغــادرة عملــه كشــرطي وأنهــا اضطــرت إلــى إعانــة اســرتها
أقبلــت العمــل فــي مجــال تنظيــف ثيــاب العســكريين  -موضحــة انهــا قامــت
فقــط بغســل الثيــاب ال االزيــاء العســكرية وان العارضــة قــد قدمــت بصــورة
واضحــة االحتياطــات التــي اتخذتهــا فــي إطــارالســياق غيــراآلمــن فــي مغاديشــو
وفســرت تغييــر مســكنها بصفــة وقتيــة بالقــرب مــن املخيــم وأنهــا وضحــت
بصفــة شــخصية التهديــدات والعنــف مــن قبــل ميليشــات الشــباب بعــد أن
تــم اتهامهــا مــن قبــل الجيــران بســبب عملهــا فــي خدمــة القــوات النظاميــة
ومغادرتهــا لبالدهــا بصــورة دقيقــة قــد نقلــت ظــروف وأنهــا قــد روت قصتهــا
بطريقــة دقيقــة ومتناســقة مــع املعلومــات الجيوسياســية املتوفــرة وخاصــة
تقريــراملكتــب األوروبــي للمســاعدة فــي مجــال اللجــوء فــي الصومــال املنشــور
فــي  2016بعثــة تق�صــي الحقائــق الدنماركيــة فــي مــاي  2015التــي بينــت ان
قــوات الشــباب كانــت تالحــق دون رحمــة كل مــن يســاند أو يعتقــد أنــه يســاند
القــوات الحكوميــة وانــه فــي هــذه الظرفيــة تخ�شــى العارضــة بمبــرر علــى معنــى
أحــكام الفصــول املذكــورة مــن اتفاقيــة جنيــف ،أن تتعــرض لالضطهــاد فــي
حــال عودتهــا إلــى بلدهــا بســبب أفــكار سياســية منســوبة لهــا،ودون تمكينهــا
من طلب حماية الســلط ،وانه بذلك من حق الســيدة م زوجة ه ان نطالب
باالعتــراف لهــا بصفــة الالجئــة ( اإلعتــراف بصفــة الالجئــة).
اإللتــزام النقابــي  -كان العــارض مناضــا صلــب نقابــة عمــال صناعــة
املعادن وكان موضوع بحث من قبل السلط التركية بسبب انتمائه لتنظيم غير
قانونــي مهتـ ّـم باملســائل النقابيــة فــي الجهــة االيجينيــة .تـ ّـم إيقــاف عــدة عناصرمن
هذا التنظيم لذلك يخ�شى العارض ّ
بمبرر أن يقع اضطهاده في حال عودته الى
بلــده ( هيئــة طعــون الالجئيــن 6 ،جــوان  ،89821 ،1989ســوتكو).
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االعتراف بصفة الالجئ استنادا إلى الفصل االول ،أ 2،من اتفاقية جنيف

الوضعية في روندا  -سلط جديدة  -تواصل مناخ الشك وعدم ائتمان
االشــخاص املنســوبين إلــى املتضامنيــن مــع النظــام الســابق  -علــى الرغــم مــن
تطور الوضعية السياسية في بلد العارض الحامل للجنسية الروندية وذي األصل
التوت�سي وذلك بوصول ّ
قياديي الجبهة الوطنية الروندية الى السلطة ،فإنه ،من
أجل اعالن عضويته صلب الطائفة الهوتية ملدة عشرين سنة وتمتعه بالحقوق
واالمتيــازات ّ
املخولــة ألعضــاء هــذه الطائفــة ،بإمكانــه أن يخ�شــى بمبـ ّـرر العــودة إلــى
رونــدا أيــن يتواصــل منــاخ ســيئ مــن الشــك وعــدم ائتمــان أي شــخص ظهــرقانونــا
أو واقعيــا متضامنــا مــع النظــام الســابق الهوتــي (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــر
املجتمعــة 16 ،جانفــي  ،258975 ،1995مانــزي أليــوس).
ُ
أفــكار سياســية منســوبة إلــى قــاض جزائــري  -نقلــة تأديبيــة مــن أجــل
كشف حياته ّ -
تم االشتباه في العارض ،وهو قاض حامل للجنسية الجزائرية،
مــن قبــل الســلط ببلــده بــأن يكــون مناهضــا للنظــام القائــم وذلــك بعــد رفضــه من
ّ
ات
أجــل أســباب مرتبطــة بأخالقيــات املهنــة أن يســلم مصالـ َـح األمــن اســتخبار ٍ
متعلقــة بقضايــا يقــوم بالتحقيــق فيهــا ،إلطالقــه ،وقتيــا ،س ـراح مســؤولين مــن
الجبهــة االســامية لإلنقــاذ ومــن أجــل مطالبتــه االســتماع الــى وزيــر وموظفيــن
ســامين فــي إطــار قضيــة فســاد متعلقــة بصفقــات أشــغال عموميــة .تـ ّـم نتيجــة
لذلــك إبعــاده عــن امللــف بطلــب مــن وزيــرالعــدل وخضــع فــي ســبتمبر  1993إلــى
نقلــة تأديبيــة فــي اتجــاه مدينـ ٍـة مــن املعــروف وجــود االســاميين األصولييــن بهــا
وذلــك رغــم تهديــد العــارض بالقتــل م ـرات عـ ّـدة مــن قبــل البعــض منهــم .وبقيــت
الشــكاوى التي ّ
تقدم بها دون نتيجة .تكون الســلط العمومية بذلك قد كشــفت
طوعيــا حيــاة العــارض (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــر املجتمعــة 17 ،فيفــري
 ،271070 ،1995عاللــي).
أفــكار سياســية منســوبة إلــى ابــن عضــو القــوات التكميليــة للجيــش
الفرن�ســي عنــد قيامــه بنشــاط ثقافــي لفائــدة اللغــة الفرنســية  -يحمــل العــارض
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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عمليــات تجســس منســوبة بســبب عالقــات مهنيــة مــع دولــة أجنبيــة -
ّ
تم االشــتباه في متســاكن من الزيمبابواي بالتجســس بســبب عالقاته املهنية مع
دولة أجنبية .بسبب اضطراره ملغادرة بلده ّ
مرة أولى ،وقع سجنه وتعذيبه عند
ّ
عودتــه وال يـزال يحمــل مخلفاتهــا( .هيئــة طععــون الالجيئــن 7 ،ديســمبر ،1990
 ،100769موتــوم دومينيــك).
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الجنســية الجزائريــة وهــو معــروف نظـرا اللتزامــات أســرته وخاصــة والــده عضــو
القــوات التكميليــة للجيــش الفرن�ســي (حر ـكـي) الــذي وقــع إعدامــه ســنة .1958
يشــغل العارض وظيفة أســتاذ للغة الفرنســية وهو معروف بأنشــطته الثقافية
لفائــدة اللغــة الفرنســية وأصبــح منــذ ســنة  1992هدفــا للمناضليــن اإلســاميين.
خضع في نوفمبر  1993إلى فدية كبيرة من قبل االسالميين ّ
ثم في جانفي 1994
إلــى تهديــد كتابــي ب«حرقــه ّ
حيــا» .تقـ ّـدم بشــكوى إلــى مركــزالشــركة بمقـ ّـر إقامتــه
ّ
بهــذه األفعــال والتمــس الحمايــة .رغــم تســجيل املركــز لشــكوى العــارض ،فإنــه
امتنــع عــن توفيــرالحمايــة لــه بعــد استشــارة ســلطة االش ـراف .بنــاء علــى ذلــك،
تكــون الســلط املختصــة والتــي كانــت علــى علــم باالعتــداءات التــي تعـ ّـرض لهــا
العارض ،قد قبلت طوعيا هذه األفعال بامتناعها املتعمد عن أي تدخل لفائدة
العا ض .بالنظرإلى هذه الظرفية ّ
فإن املخاوف الشخصية من االضطهاد التي
ر
َّ
يبديها العارض تجاه عودته إلى بلده هي مخاوف مبررة (هيئة طعون الالجئين،
 30مــاي  ،270957 ،1995مختــاري).
أســتاذ جزائــري ضحيــة االبتــزاز مــن قبــل االســاميين  -قبــول طوعــي
للســلط العموميــة  -تعـ ّـرض االســتاذ الــى مضايقــات متواصلــة مــن قبــل أجانــب
يزعمــون انتســابهم إلــى الحركــة االســامية وإجبارهــم لــه بدفــع املــال بعــد وقوعــه
ضحية سوء معاملة وتهديد عن طريق الهاتفّ .
توجه العارض ّ
مرتين إلى مركز
الشــرطة ملتمســا املســاعدة والحمايــة وتقـ ّـدم بشــكوى هــذه الخطــوات كانــت
دون جــدوى .يجــب اعتبــار الســلط العموميــة الجزائريــة ،فــي وضعيــة الحــال،
بأنهــا قبلــت طوعيــا املضايقــات التــي كان ضحيتهــا العــارض الــذي يمــارس وظيفــة
معروضــة للعلــن .ينجــم عــن ذلــك ّأن املخــاوف الشــخصية مــن االضطهــاد فــي
حــال عودتــه الــى بلــده األصلــي ينبغــي اعتبارهــا مبـ َّـررة علــى معنــى أحــكام اتفاقيــة
جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن 27 ،أكتوبــر  ،310851 ،1997خليفــي).
أفــكار سياســية منســوبة إلــى ام ـرأة جزائريــة هــي أســتاذة تربيــة بدنيــة
متشـ ّـبهة بالغــرب  -إيقافــات وتهديــدات  -نقلــة مهنيــة مــن أجــل إرغــام املعنيــة
باألمــرعلــى االســتقالة  -شــكوى نتــج عنهــا تقديــم نصائــح حــول طريقــة العيــش
للعارضــة -قبــول طوعــي ّ -
تعرضــت متســاكنة جزائريــة وهــي ابنــة عســكري الــى
التهديــد بالقتــل مــن قبــل االســاميين بســبب مهنتهــا كأســتاذة تربيــة بدنيــة وطريقــة
ّ
املتشبهة بالغربَّ .
تعرضت اختها الى االعتداء وشقيقها الى الضرب أمامها
عيشها
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

االعتراف بصفة الالجئ استنادا إلى الفصل االول ،أ 2،من اتفاقية جنيف

فنانــة رســامة مناصــرة للديمقراطيــة ضحيــة االعتــداء  -رفــض توفيــر
الحمايــة  -قبــول طوعــي  -قامــت الفنانــة الرســامة بالتعبيــرعــن معانــاة الشــعب
الجزائــري مــن خــال لوحاتهــا وناضلــت مــن أجــل احتـرام الــذات البشــرية والتعــدد
الثقافــي والتزمــت علنيــا منــذ  1988الــى جانــب الحركــة النســوية فــي الجزائــر
باالنخراط بصفة نشيطة في جميع التحركات التي وقع تنظيمها َ
مناصرة للتسامح
والديمقراطيــة .بانتخابهــا رئيســة خليــة نقابيــة ،خضعــت ملضايقــات متواصلــة
وضاغطــة مــن قبــل املراقــب العــام الــذي وقــع تعيينــه ملراقبتهــا مــن قبــل الســلط.
فــي ســنة  ،1991قامــت بتوقيــع عــدة عرائــض ضــد االســاميين ووقــع تهديدهــا عــن
ّ
متعصبين
طريــق مكاملــات هاتفيــة مجهولــة الهويــة .وقــع تهديدهــا بالقتــل مــن قبل
إثــرمداخلــة تلفزيــة قامــت بهــا وتـ ّـم تعنيفهــا فــي الطريــق العــام وكانــت ابنتهــا ضحيــة
عملية هجوم اســتهدفتها شــخصيا .توجهت العارضة الى الســلط الجزائرية أمام
عجزهــا عــن حمايــة نفســها وأســرتها ،لكــن بســبب مواقفهــا وأنشــطتها النقابيــة لــم
ّ
تمكنها الســلط من الحماية التي التمســتها .نظرا الى هذه الظروف فأن العارضة
تخ�شــى بمبـ ّـرر أنــة فــي حــال عودتهــا الــى بلدهــا فإنهــا ســتتعرض لالضطهــاد مــن قبــل
االســاميين واحجــام الســلط الجزائريــة بصفــة واضحــة عــن حمايتهــا بســبب
أنشــطتها النقابيــة والتزامهــا املتواصــل لصالــح الحركــة النســوية (هيئــة طعــون
الالجئيــن 10 ،أكتوبــر  ،309055 ،1997بــن برنــو).
ســلوك معــارض منســوب مــن قبــل الســلط العراقيــة الــى ســجين حــرب
سابق ّ -
تم توظيف متساكن عراقي من أصل آشوري كلداني صلب الجيش سنة
 1987حينمــا كان العـراق فــي خضــم الحــرب ضــد إيـران .بعــد احتجــازه مــن قبــل
القوات الكردية البشمرقا وإطالق سراحه بفضل مجهودات والده ،وقع اتهامه
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الثاني

فــي ســبتمبر  .1994إضافــة الــى ذلــك ،تعرضــت الــى مضايقــات فــي عملهــا بســبب
تعبيرهــا علنيــا عــن أفكارهــا وتــم اســتجواب والدهــا وإيقافــه مــن قبــل الجيــش .تـ ّـم
نقلها سنة  1994إلى ّ
حي كثيراملشاكل بهدف اجبارها على االستقالة .سنة ،1995
توجهت الى مركزالشرطة من أجل تقديم شكوى بعد تعرضها لتهديدات جديدة،
لكـ ّـن الشــرطيين أدانــوا طريقــة عيشــها ونصحوهــا بالــزواج .بذلــك ،تكــون الســلط
العمومية قد قبلت طوعا املضايقات التي كانت ضحيتها العارضة .نظرا الى هذه
الظــروف ،للعارضــة أن تخ�شــى بمبـ ّـرر أن تتعــرض لالضطهــاد فــي حــال عودتهــا الــى
بلدهــا (هيئــة طعــون الالجئيــن 6 ،جــوان  ،306484 ،1997خبلــي).
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العنوان
الثاني

مــن قبــل الســلط العراقيــة بأنــه معــارض سيا�ســي وتــم إيقافــه واحتجــازه وتعذيبــه
ملــدة خمســة أشــهر .إضافــة الــى ذلــك ،فإنــه تعـ ّـرض ،بســبب انحــداره مــن شــمال
العـراق ،الــى مضايقــات واضطـ ّـر الحقــا الــى االنضمــام الــى الوحــدة العســكرية التــي
خضع داخلها الى التمييزبسبب أصوله اآلشورية الكلدانية .خالل النزاع العراقي
ّ
الكويتي ،تمكن العارض من الفرار بعد أن شــهد انتهاكات لحقوق االنســان من
قبــل الجنــود العراقييــن فــي العاصمــة الكويتيــة .بتهديــده بالرمــي بالرصــاص ،غــادر
العارض بلده وله أن يخ�شى ّ
بمبرر أن ّ
يتعرض مجددا لالضطهاد في حال عودته
(هيئــة طعــون الالجئيــن 7 ،جــوان  ،245186 ،1993لــؤي).
متساكن يوغوسالفي منتم الى الجالية األلبانية في كوسوفو  -عصيان
أساســه معارضــة سياســة الهيمنــة الصربيــة فــي كوســوفو ( -هيئــة طعــون
الالجئيــن ،الدوائــر املجتمعــة 25 ،أفريــل  ،299837 ،1997مامتــي).
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فرارمن الخدمة العسكرية بسبب سلوك معارض لالنتهاكات لحقوق
االنســان التــي يقــوم بهــا الجيــش العراقــي -تـ ّـم انتــداب متســاكن عراقــي مــن
أصــل آشــوري كلدانــي أصيــل املوصــل صلــب الجيــش ســنة  1987زمــن حــرب
العـراق ضــد إيران وتـ ّـم ارســاله الــى اماديــا بقريــة دحــك .بعــد احتجــازه مــن قبــل
القوات الكردية البشمرقا وإطالق سراحه بفضل مجهودات والده ،وقع اتهامه
مــن قبــل الســلط العراقيــة بأنــه معــارض سيا�ســي وتــم إيقافــه واحتجــازه وتعذيبــه
ملــدة خمســة أشــهر .إضافــة الــى ذلــك ،فإنــه تعـ ّـرض ،بســبب انحــداره مــن شــمال
العـراق ،الــى مضايقــات واضطـ ّـر الحقــا الــى االنضمــام الــى الوحــدة العســكرية التــي
خضع داخلها الى التمييزبسبب أصوله اآلشورية الكلدانية .خالل النزاع العراقي
ّ
الكويتي ،تمكن العارض من الفرار بعد أن شــهد انتهاكات لحقوق االنســان من
قبــل الجنــود العراقييــن فــي العاصمــة الكويتيــة .بتهديــده بالرمــي بالرصــاص ،غــادر
العارض بلده وله أن يخ�شى ّ
بمبرر أن ّ
يتعرض مجددا لالضطهاد في حال عودته
(هيئــة طعــون الالجئيــن 7 ،جــوان  ،245186 ،1993لــؤي).
ج-2-ب -اضطهــادات ومخــاوف مبـ ّـررة مــن االضطهــاد بســبب األفــكار
السياســية  -غيــاب
زوجــة رئيــس دولــة  -بعــد فحــص دقيــق لوضعيــة العارضــة وباعتبــار ّأن
مخــاوف االضطهــاد التــي تخ�شــى التعــرض لهــا فــي حــال عودتهــا الــى بلدهــا االصلــي
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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ج-2-ب -1-االنتماء الى حركة أو حزب سيا�سي معارض
االنتمــاء الــى حــزب سيا�ســي تـ ّـم إطــاق ســراح قيادييــه -االنتمــاء الــى
حركــة ذات توجــه اســامي فــي تونــس -بعــد التثبــت مــن أن قياديــي التوجــه
االســامي الذيــن وقعــت إدانتهــم خــال محاكمــة بعقوبــات أشــد مــن العــارض قــد
ّ
وقع إطالق سراحهم سنة  1984وتمكنوا من التعبيرعن آرائهم علنيا دون خوف
ونظـرا الــى ّأن العــارض لــم ّ
يتحمــل مســؤوليات مهمــة داخــل الحركــة املذكــورة،
فــإن املخــاوف الشــخصية التــي يثيرهــا العــارض مــن االضطهــاد ال مبـ ّـرر لهــا .قامــت
الهيئــة بتقديــرالوقائــع وهــو مــا ال يمكــن مناقشــته أمــام قا�ضــي التعقيــب خاصــة
وأنه ال يمكن أن ُيستنتج من أوراق امللف املعروض عل أنظارقا�ضي األصل أن
هــذا التقديــرقائــم علــى وقائــع غيــرثابتــة أوأن الهيئــة قامــت بتغيــرطبيعــة الوقائــع
(مجلــس الدولــة 21 ،اكتوبــر  ،76403 ،1988الدريــدي).
ج-2-ب -2-املشاركة في مظاهرات
مشــاركة فــي مظاهــرات فــي ســاحة تيــان ان مــان فــي بيكيــن  -مجـ ّـرد
املشــاركة فــي مظاه ـرات فــي ســاحة تيــان ان مــان ال يكفــي العتبــار ّأن العارضــة
تخ�شــى االضطهــاد فــي حــال عودتهــا الــى الصيــن (هيئــة طعــون الالجئيــن 3 ،جويليــة
 ،167977 ،1991يونــغ زان).
ج-2-ب -3-غياب الدافع السيا�سي في التتبعات
اختطــاف واصابــة أســتاذ بطلقــات بســبب دافــع سيا�ســي  -غيــاب
َّ
املوجهــة ضــد هــذه األفعــال فــي اســبانيا -
الدافــع السيا�ســي فــي العقوبــات
بإق ـرارقيــام العــارض باختطــاف وإصابــة أســتاذ بطلقــات بدافــع سيا�ســي ،فــإن
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الثاني

هــي نتيجــة انتهــاكات جســيمة لحقــوق االنســان تـ ّـم ارتكابهــا مــن قبــل قــوات االمــن
الخاضعــة لســلطة زوجهــا الــذي كان يشــغل مهــام رئيــس جمهوريــة هايتــي ،لكــن
هــذه املخــاوف ليســت مرتبطــة بأفــكار سياســية أو بــأي األســباب األخــرى التــي
ّ
ّ
تعددهــا أحــكام اتفاقيــة جنيــف .تمكنــت هيئــة طعــون الالجئيــن ،بعــد النظــر
فــي الوقائــع دون تغييــر طبيعتهــا ،بــأن ترفــض طلــب العارضــة باالنتفــاع بأحــكام
اتفاقيــة جنيــف دون خطــإ فــي القانــون (هيئــة طعــون الالجئيــن 31 ،جويليــة
 ،81962 ،1992الســيدة دوفاليــي).
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ّ
ذلــك ال يمكــن مــن اعتبــار أن التتبعــات والحكــم بالســجن الذيــن خضــع لهــم
العــارض بأنهــا اضطهــاد بســبب أفــكاره السياســية علــى معنــى أحــكام اتفاقيــة
جنيــف ل 28جويليــة ( 1951مجلــس الدولــة 19 ،نوفمبــر ،102105 ،1993
باســكومت كاربونــال).
العنوان
الثاني

ج -3-االنتماء إلى أقلية وطنية أو عرقية
ج-3-أ -اضطهــادات ومخــاوف مبـ َّـررة مــن االضطهــاد بســبب االنتمــاء
الــى أقليــة وطنيــة أو عرقيــة – وجــود
ج-3-أ -1-إجراءات أمنية تمييزية ،رقابة

46

رفض تســليم وثائق إدارية بســبب االنتماء إلى الجالية الروســية بأرمينيا -
اضطــرت متســاكنة أرمينيــة الــى التفويــت فــي شــقتها بمبلغ زهيــد الــى موظــف بــوزارة
الداخلية وتعرضت ابنتها لالعتداء مرتين من قبل ميليشيات بز ّي مدني .رفضت
حمايتهــا كمــا رفضــت الســلط القنصليــة األرمينيــة بموســكو
الشــرطة األرمينيــة
ً
تســليمهم وثائــق بســبب أصولهــم وخاصــة لقبهــم األســري ذي الوقــع الرو�ســي ،فــي
حيــن أن الســلط الروســية تعتبرهــم أرمينييــن .لذلك ـ يمكــن للعارضــة أن تخ�شــى
بمبـ ّـرر االضطهــاد فــي حــال عودتهــا الــى أرمينيــا (هيئــة طعــون الالجئيــن 30 ،جــوان
 ،274880 ،1995الســيدة بوشــوافا).
تهديــدات متكــررة بســبب انتمــاء الــى أقليــة روســية أوزباكســتانية -
َّ
تعرضــت متســاكنة أوزباكيــة وأف ـراد مــن أســرتها الــى تهديــدات متكــررة بســبب
ّ
يتصرفون في ظل القبول الطوعي
أصولهم الروسية من قبل قوميين أوزباكيين
للسلط العمومية (هيئة طعون الالجئين ،الدوائراملجتمعة 18 ،مارس ،1994
 ،179198أوكولوفــا).
ج-3-أ -2-تمييزومضايقات بسبب زواج مختلط
الوضعيــة فــي الفيدراليــة الروســية  -النـزاع فــي الشيشــان  -تمييــزوتهديــد
ـتحالة العيــش ســويا فــي روســيا ألســرة أفرادهــا مــن
بســبب زواج مختلــط  -اسـ
ً
أصــول مختلطــة  -متســاكن مــن أصــل شيشــاني كان يعيــش فــي غروزنــي عندمــا
اندلعــت الحــرب فــي الشيشــان .بســبب زواجــه مــن مواطنــة روســية ،تعـ َّـرض الــى
تهديــدات واضطـ ّـر الزوجــان إلــى مغــادرة العمــل .وقــع ابتـزازه مــن أجــل املحاربــة إلــى
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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االنتمــاء الــى أقليــة أبــكاز فــي جورجيــا  -زواج مختلــط بمعــارض -تمييــز
علــى املســتوى املنهــي -تهديــدات مــن قبــل الجاليــة التــي تنتمــي اليهــا العارضــة -
العارضــة هــي متســاكنة جورجيــة ذات أصــل أبــكازي متزوجــة مــن جورجـ ّـي
األصــل ،وهــو عرضــة لإلضطهــاد منــذ  1992بســبب مســاندته الــى الرئيــس
الســابق غامســاكورديا .بعــد انــدالع الن ـزاع فــي ابكازيــا ،تـ ّـم حرمــان العارضــة مــن
وظيفتهــا كمد ّرســة ِبتبيلي�ســي ،وبســبب زواجهــا املختلــط ،تـ ّـم نصحهــا مــن قبــل
األبــكازبالتخلــي عــن زوجهــا وأبنائهــا فــي حيــن أنهــا تعرضــت لعدوانيــة شــديدة فــي
مــن محيطهــا وأســرة زوجهــا فــي جورجيــا وصلــت إلــى درجــة حــرق منزلهــا .فقــدت
الحمايــة مــن قبــل الســلط الجورجيــة التــي قبلــت طوعيــا
العارضــة األمــل فــي ً
هــذه األفعــال بســبب أول العارضــة وااللت ـزام السيا�ســي لزوجهــا ( هيئــة طعــون
الالجئيــن 3 ،فيفــري  ،302734 ،1997كوزيريــدز زوجــة بايتشــادر).
ج-3-أ -3-اعتقاالت ،سجن ،معاملة سيئة وتعذيب
اعتداءات متكررة بسبب االنتماء الى أقلية أرموية أثيوبية  -للعارضة،
وهــي حاملــة للجنســية االثيوبيــة ،أن تخ�شــى بمبــرر ً االضطهــاد فــي حــال عودتهــا الــى
بلدها أين وقعت أسرتها ضحية االضطهاد بسبب أصولها االرموية ،حيث اختفى
اخوانها الذين وقع انتدابهم بالجيش َّ
وتعرضت هي نفسها الى اعتداءات متكررة
بســبب مســاندتها لجبهــة تحريــراالورمــو .ال تـزال العارضــة تخ�شــى أن تقــع ضحيــة
االضطهــاد بســبب أصولهــا العرقيــة والتزامهــا السيا�ســي لصالــح االورمــو .منــذ
تعرض منزل أسرتها الى التخريب ّ
مغادرتهاَّ ،
ويتم البحث عنها حاليا (هيئة طعون
الالجئيــن 23 ،مــارس  ،277996 ،1995كيرلــوس غاكبســو).
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الثاني

جانــب املقاتليــن الشيشــانيين وقبــول مقايضــة زوجتــه أو أحــد ابنائــه فــي مقابــل
مساجين شيشانيين .هرب من الشيشان صحبة عائلته في  2مارس  1995وعاد
إلــى ســتافروبول رفقــة زوجتــه وأبنائــه فــي  2جــوان  1995ثــم الــى توغلياتــي أيــن تـ ّـم
رفــض تســليمهم ترخيصــا لالقامــة مــن قبــل الســلط الروســية بســبب أصولهــم
املختلطــة واضطــروا الــى املغــادرة بفقــدان األمــل مــن الحمايــة فــي روســيا .ينتــج عــن
هــذه الوقائــع ّأن العــارض ال يمكنــه العــودة الــى الفيدراليــة الروســية دون الخــوف
ّ
بمبرر على أمنه وحريته وحرية أسرته( .هيئة طعون الالجئين ،الدوائراملجتمعة،
 5ديســمبر  ،301579 ،1997ســاداف ،نفــس الحــل بالنســبة الــى الزوجــة ،هيئــة
طعــون الالجئيــن 5 ،ديســمبر  ،301580 ،1997بيرووزنيكوفــا زوجــة ســاداف).
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ج-3-أ -4-ختان املرأة كأحد الطقوس

العنوان
الثاني
48

تهديــد امـرأة بالختــان كأحــد الطقــوس املعتــادة لــدى االثنيــة التــي تنتمــي
إليهــا (مالــي) ّ -إن الختــان الــذي يمثــل تشــويها لجســد املـرأة ُيمــارس بصفــة شــائعة
كأحــد الطقــوس فــي بعــض االثنيــات املكونــة للســكان املالييــن ومــن بينهــا تلــك التــي
تنتمي إليها العارضة .إذا كان اشتراط هذه العملية صادرا عن السلطة العمومية
أوفي صورة كان يلقى تشجيع أوقبول السلطة العمومية بصفة طوعية فإنه يمثل
اضطهادا للنساء الالتي ال ترغبن الخضوع له على معنى أحكام اتفاقية جنيف،
وذلــك باشــتراط أن تكــون املعنيــات باألمــرقــد ّ
تعرضــن للختــان رغمــا عــن إرادتهـ ّـن.
لئن كانت السلط امللية غيرمشجعة على ممارسة طقس الختان ّ
وخيرت حمالت
القضاء على هذه املمارسة دون منعها بقانون جزائي ،فإن هذه املمارسة متواصلة
ُ
ُ
وتقــام عمليــات جراحيــة فــي الغــرض فــي مستشــفيات عموميــة .تعـ ّـد هــذه املمارســة
ّ
بناتهن لها من قبل الدولة مهما
بذلك مسموحة للعائالت التي ترغب في إخضاع
يكن سبب ذلك ،باستثناء النساء الراشدات الالتي يخضعن اليها طوعيا .بذلك،
تكــون العارضــة ،التــي تطالــب بإســنادها صفــة الالجــئ بســبب تهديدهــا بالختــان فــي
بلدهــا األصلــي ،غيــرمخولــة لذلــك اال فــي صــورة َّ
تعرهــا الشــخ�صي الــى هــذا التشــويه
أوفي صورة عدم خضوعها لســلطة أســرتها ،قد وقع رفض توفيرحماية الســلط
العموميــة لهــا ضــد هــذا التشــوية (هيئــة طعــون الالجئيــن 18 ،ســبتمبر ،1991
 ،164078ديــوب أمينيتــا ،هيئــة طعــون الالجئيــن 19 ،جويليــة ،276684 ،1995
ســوماهورومن أجل متســاكنة ايفوارية).
ج-3-أ -5-العبودية
تعـ ّـرض الحراطيــن الــى االســتعباد والــى املعاملــة الســيئة مــن قبــل عائلــة
ّ
بربريــة ذات تأثيــر فــي موريطانيــا -قبــول طوعــي للســلط العموميــة  -تمكــن
أوراق امللــف والتصريحــات أمــام الهيئــة خــال جلســة علنيــة مــن االق ـرار بــأن
العــارض الحامــل للجنســية املوريتانيــة هــو مــن أصــل حراطينــي وأنــه ،بســبب
ذلــك ،قــد تعــرض منــذ صغــر ســنه الــى العبوديــة وســوء معاملتــه شــخصيا مــن
قبــل عائلــة بربريــة ذات تأثيــر ،فــي ظــل قبــول طوعــي للســلط العموميــة .بنــاء علــى
الوقائع املذكورة ،للعارض أن يخ�شى بمبرر ،على معنى أحكام اتفاقية جنيف،
أن يتعــرض لالضطهــاد فــي حــال عودتــه الــى بلــده األصلــي (هيئــة طعــون الالجئيــن،
 30جــوان  ،281347 ،1995مزيريــق).
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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ج-3-أ -6-ترحيل

العنوان
الثاني

االنتمــاء الــى أقليــة صينيــة فــي كمبوديــا -ترحيــل تحــت نظــام الخميــر
الحمر -اضطهاد ممنهج من قبل السلط الفيتنامية املتمركزة في كمبوديا -
بعــد ترحيــل العارضــة مــن مخيــم العمــل مــن قبــل الخميــر الحمــر وفقدانهــا
لزوجهــا خــال هــذا الترحيــل ،وقعــت ضحيــة اضطهــاد ممنهــج ،مــن قبــل الســلط
كمبوديــا ،هــي وأبناؤهــا بعــد إطــاق سـراحها مــن املخيــم
الفيتناميــة املتمركــزة فــي ً
ســنة  1979وذلــك بســبب أصلهــا الصينــي (هيئــة طعــون الالجئيــن 2 ،ديســمبر
.)42775 ،1988
ج-3-أ -7-تصفية عرقية
الســودان  -اضطهــادات بســبب العــرق عضــو مــن العــرق النوبــي وأصيلــة
كردوفــان الجنــوب تــم االشــتباه فــي العارضــة لهــذا الســبب نظـرا النتمائهــا لحركــة
تحريرشعوب السودان الجنوبية الثائرة ضد الحكم املركزي ووقع اضطهادها
من قبل السلط ببلدها .تم اإلعتراف لفائدتها بصفة الالجئة املحكمة الوطنية
للحــق فــي اللجــوء 25 -جانفــي  2017الســيد ت  .عــدد  15037987ج  .وحيــث
أنــه لالعت ـراف بصفــة الالجــئ أو فــي غيــاب ذلك،للتمتــع بالحماية،يقـ ّـر الســيد
ت الجمــال للجنســية الســودانية واملولــود بتاريــخ 1جانفــي  1986بديلينــغ فــي
كردفان الجنوب أنه يخ�شى التعرض لالضطهاد من قبل السلط السودانية في
حــال عودتــه إلــى بلــده بســبب انتمائــه إلــى العــرق النوبــي ونســب أفــكارسياســية لــه
بســبب ذلــك .وانــه فــي  26أكتوبــر  2012وقعــت مهاجمــة قريتــه مــن قبــل الجيــش
الســوداني وانــه هــرب واســتقرفــي القريــة املجــاورة عمكــوروم ،وانــه فــي  6فيفــري
 2014تمــت مهاجمــة هــذه القريــة كذلــك وانــه وقــع إلقــاء القبــض عليــه واتهامــه
بمســاندة الثورييــن النوبييــن وانــه هــرب بمســاعدة عســكري وغــادر الســودان
فــي  5مــارس  2014والتحــق بفرنســا فــي  5جــوان  2015وحيــث أن التصريحــات
الدقيقــة واملفصلــة التــى قدمهــا الســيد ت خــال الجلســة مكنــت مــن إثبــات
انتمائــه إلــى العــرق النوبــي وانحــداره مــن محافظــة ديلنيــغ بكردفــان الجنــوب،
وأن املقـرات والفــروع التابعــة العــرق النوبــي التــي ذكرهــا العــارض خــال اللقــاء
بالديــوان قــد تــم التثبــت منهــا خــال التحقيــق امــام املحكمــة وان العــارض قــد
قــدم شــروط مفصلــة بصــدد ذلــك  .وان الهجمــات التــي تعرضــت لهــا قريتــا
كابــدي وعمكــوروم فــي أكتوبــر  2012فيفــري  2014تتنــزالن فــي ســياق واضــح،وأن
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املواجهــات بيــن القــوات الحكوميــة وحركــة تحريــرالشــعوب الســودان الجنوبيــة
اندلعــت منــذ جــوان  2011فــي بعــض املناطــق فــي كردفــان الجنوبيــة فــي كدرفــان
الغربيــة والنيــل األزرق وتفاقــم حدتهــا منــذ أفريــل  2014وان هجمــات القــوات
العســكرية قــد خلقــت ضحايــا عــدة وأســفرت عــن نقلــة بأعــداد ضخمــة للســكان
مثلمــا بينتــه املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن فــي تقريرهــا همــس ســنوات
مــن الن ـزاع جنــوب كدرفــان وال ي ـزال يغــادر الالجئــون بتاريــخ  3جــوان  2016أو
منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريرهــا «أال قيمــة لنــا ؟ اربــع ســنوات مــن االعتــداءات
غيــراملتوقعــة ضــد املدنييــن فــي كردفــان جنــوب الســودان» فــي جويليــة  2015وانه
االتهامــات بالفو�ضــى املوجهــة ضــده مــن قبــل الســلط تبــدو صادقــة،وأن القــوات
صلب حركة تحريرالشعوب السودان الجنوبية تتكون من النوبة وان الحركة
الثوريــة بدارفــور الناشــطة هــذه الســنوات قــد وظفــت عــدد كبيــرمــن األشــخاص
مــن الســكان املحلييــن بالنوبــة .وانــه خــال تصريــح ملنظمــة العفــو الدوليــة وقــع
نشــره فــي  12ديســمبر  2012عنوانــه الســودان «ضربــات عشــوائية واعتقــاالت
فــي جنــوب الســودان «ايــن وقــع النوبيــون ضحيــة اعتقــاالت عشــوائية بنـ ًـاء علــى
العــرق واالشــتباه فــي اإلنتمــاء أو مســاند ةحركــة تحريــر الشــعوب الســودان
الجنوبية وانه في نفس التقريرالصادرسنة  2015للمجموعة الدولية لحقوق
األقليــة املنشــور فــي  20مــاي « 2015ســكان تحــت التهديــد» تعــدد األع ـراق غيــر
املحميــة فــي البلــد وخاصــة النوبييــن ويبيــن أن الســودان يحتــل املرتبــة الثالثــة
فــي تصنيــف «ســكان تحــت التهديــد» الــذي يصنــف البلــدان والتــي تتعــرض فيهــا
بعــض الجماعــات إلــى العنــف الجماعي،اإلبــادة .واالعتــداء  .وانــه بعــد هــدوء
املواجهات بين القوات العسكرية السودانية وحركة تحريرالشعوب السودان
الجنوبيــة فــي مــارس  2016أطلقــت الحكومــة الســودانية حملــة مناهضــة نتــج
عنهــا تفجيـرات جويــة ليبــت مناطــق يســيطرعليهــا النوبيــون فــي جبــال النوبــة وانــه
بعــد ذلك،يجــب اعتبــار أن العــارض يخ�شــى بمبــرر ،علــى معنــى أحــكام اتفاقيــة
جنيف املذكورة،التعرض لالضطهاد في حال عودته إلى بلده بسبب انتمائه إلى
العــرق النوبــي ونســب أفــكارسياســية اليــه ،وانه،بذلــك يكــون الســيد ت الحامــل
للجنســية الســودانية واملولــود فــي  1جانفــي  1986بديلينــغ فــي كردفــان الجنــوب.
لــه ان يطالــب بصفــة الالجــئ (اإلعت ـراف بصفــة الالجــئ ).
اضطهــاد ممنهــج للمســلمين مــن قبــل امليليشــيات الصربييــة  -تعـ ّـرض
املســلمون الصربيــون إلــى اضطهــاد ممنهــج ذي طابــع عرقــي ودينــي مــن قبــل
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امليليشيات الصربية التي تقوم بالتوظيف االجباري للبوسنيين صلب الجيش
الفيدرالــي اليوغســافي .نظ ـرا لهــذه الظــروف ،فإنــه ينبغــي اعتبــار أن العــارض
يخ�شــى بمبــرر أن يتعــرض لالضطهــاد فــي حــال عودتــه الــى البوســنة والهرســك
(هيئــة طعــون الالجئيــن 27 ،نوفمبــر  ،227353 ،1992كورتيــك).

عصيــان متســاكن يوغســافي مبنــي علــى أســاس انتمائــه الــى االقليــة
االلبانيــة فــي كوســوفو  -رفــض العــارض نــداء القــوات العســكرية ببلــده للقتــال
في كرواتيا وذلك من جهة ،لرفضه مقاتلة شعب يطالب فقط باحترام حقوقه
املشــروعة ،ومن جهة أخرى ،فإنه يخ�شــى باعتبارأنه من األلبانيين بكوســوفو،
أن يتــم اســتهدافه فــي القتــال .لذلــك يعـ ّـد عصيانــه مبنيــا علــى أســباب سياســية
وعلــى الضميــر (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــر املجتمعــة 25 ،مــارس ،1994
 ،233296مجا ـكـي).
ٌج-3-ب -اضطهــاد ومخــاوف مبنيــة علــى االضطهــاد بســبب االنتمــاء الــى
أقليــة عرقيــة أو ساســية  -غيــاب
الوضعيــة العامــة للجاليــة التزيقانيــة فــي رومانيــا  -يقــرالعــارض وهــو مــن
اصــول تزيقانيــة بأنــه يخ�شــى ّ
بمبــرر الــذي وقــع ضحيــة أعضــاء جاليتــه ،وهــو
مــا اضطـ ّـره إلــى مغادرتــه بلــده .يســتنتج مــن ذلــك أن الوضعيــة العامــة للجاليــة
التزيقانيــة فــي رومانيــا ال يمكــن أن تؤســس لطلــب العــارض نظ ـرا وأن أحــكام
اتفاقيــة جنيــف تربــط اإلعتـراف بصفــة الالجــئ بتقديــروجــود مخــاوف شــخصية
العــارض مــن قبــل الدولــة التــي يحمــل جنســيتها ( هيئــة طعــون الالجئيــن19 ،
أكتوبــر  ،286876 ،1995هورفــات).
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االنتمــاء الــى الجاليــة الصربيــة فــي البوســنة والهرســك  -بســبب انتمائــه
الــى الجاليــة الصربيــة فــي البوســنة والهرســك فــإن العارضــة ال يمكنهــا العــودة
بحرية لالستقرارفي جهتها األصلية الخاضعة اليوم الى حكم فيدرالية البوسنة
والهرســك والتــي تتضمــن أغلبيــة مــن البوســن املســلمين ،كمــا ال يمكنهــا كذلــك
االســتقرارفــي املنطقــة البوســنية الخاضعــة الــى حكــم جمهوريــة صربســكا التــي ال
رابــط لهــا بهــا (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــر املجتمعــة 15 ،ديســمبر ،1997
 ،308640أندريــك).
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العرق الباكونغو في الزائير  -يقرالعارض بأن انتمائه إلى عرق الباكونغو
يمثــل تهديــدا علــى حريتــه وحياتــه ،نظ ـرا الضطهــاد هــذه األقليــة فــي الزائيــر .لــم
يثبــت العــارض أي اضطهــاد تعــرض لــه شــخصيا أو أيــة مخــاوف شــخصية .إن
تعـ ّـرض العــرق الــذي ينتمــي إليــه العــارض إلــى ضغوطــات ال يــؤدي إلــى اإلق ـرار
بانتفاعــه بصفــة الالجــئ ( هيئــة طعــون الالجئيــن 3 ،مــارس ،70424 ،1988
عبــدو مكيبــي).
اإلنتمــاء إلــى أقليــة الغجــرفــي مقدونيــا -طابــع تمييــزي للتســريح ( غيــاب)-
على الرغم من تعرض العارض وزوجته إلى التسريح من قبل الشركة العمومية
ُ
التــي توظفهــم ،فإنــه ال أســاس إلــى اعتبــارأن هــذا االج ـراء يتســم بطابــع تمييــزي
علــى معنــى أحــكام اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــراملجتمعــة،
 21مــارس  ،290335 ،1997ســليم).
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ج-4-الدين
ج-4-أ -اضطهاد ومخاوف من االضطهاد بسبب االنتماء الديني  -وجود
ج-4-أ-1-عرقلة الحرية الدينية
الديانــة البهائيــة فــي إيران-تمييــزخطيــروتكــرر مــن أجــل رفــض التخلــي عــن
اعتقــاده .تصفيــة أفـراد أســرته -تعرضــت العارضــة الحاملــة للجنســية اإليرانيــة
وذات ديانــة بهائيــة إلــى تمييــز خطيــر ومتكــرر بمنعهــا مــن الدخــول إلــى الجامعــة
بســبب رفضهــا للتخلــي عــن ديانتهــا .تعـ ّـرض أف ـراد أســرتها إلــى التصفيــة بســبب
انتمائهــم إلــى هــذه الطائفــة الدينيــة واضطــرت إلــى مغــادرة إيـران فــي فتــرة وجيــزة
عندمــا اعتمــدت الســلط سياســة مرنــة للحصــول علــى جــواز الســفر للعارضــة
أن تخ�شــى علــى ســامتها وحريتهــا فــي حــال عودتهــا إلــى بلدهــا األصلــي (هيئــة طعــون
الالجئيــن 23 ،،جانفــي  ،263407 ،1995عبــد الحســيني).
اإلنتمــاء إلــى كنيســة مســتقلة أرثودوكســية فــي روســيا  -اعتــداء علــى
القيــام بمهنــة فنــان رســام  -تحطيــم أعمــال فنيــة -اعتــداء وتهديــد بالقتــل مــن
قبــل ميليشــيات -للعارضــة الجنســية الروســية ان تخ�شــى بمبـ ّـرر االضطهــاد فــي
حــال عودتهــا إلــى بلدهــا الــذي لــم تتمكــن فيــه مــن ممارســة مهنتهــا كفنانــة رســامة
وعارضــت ممارســات الســلط القائمــة والبابويــة فــي موســكو نظ ـرا النتمائهــا إلــى
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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العنوان
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الكنيســة أرثودوكســية .تعرضــت العارضــة إلــى تهديــدات بالقتــل والــى اعتــداء
مــن قبــل امليليشــيات التــي ّ
عنفتهــا بشـ ّـدة ممــا ألــزم معالجتهــا باملستشــفى .بســبب
إفتتــاح معــرض للفــن ّ
الدينــي بســاحة بترســبورغ،تم تحطيــم عــدد مــن أعمالهــا
الفنية وتعرضت ّ
مجددا إلى التهديد بالقتل .ولم تجد الشكاوي التي تقدمت بها
إلــى الســلط العموميــة وتواصــل ّ
تعرضهــا إلــى التحــرش ممــا اضطرهــا إلــى مغــادرة
بلدها خوفا على سالمتها وحريتها .ينتج عن ذلك ّان للعارضة ان تخ�شى ّ
بمبرر،
علــى معنــى أحــكام إتفاقيــة جنيــف ،ان تتعــرض االضطهــاد فــي حــال عودتهــا إلــى
بلدها األصلي(هيئة طعون الالجئين 19 ،أكتوبر  283169 ،1995و،257864
بوفينوفــا).
ج-4-أ -2-اعتداءات وتهديد بسبب تغييرالديانة
إي ـران  -تدعــي العارضــة أنهــا تواجــه عقوبــة االعــدام فــي حــال عودتهــا الــى
بلدهــا بســبب تغييــرديانتهــا الــى املســيحية فــي فرنســا  -املحكمــة الوطنيــة للحــق فــي
اللجــوء قــدرا فقــط املخاطــرالتــي ســتتعرض لهــا العارضــة باعتناقهــا املســيحية
 يبيــن القـرارجديــة املخاطــرالتــي يســببها اعتنــاق العارضــة للمســيحية (غيــاب) خطــأ فــي القانــون (وجــود)  -إلغــاء واحالــة الــى املحكمــة .مجلــس الدولــة17 ،أكتوبــر  ،2016الســيدة س ،عــدد  392238ج ،لتدعيــم مطلبهــا فــي اللجــوء،
قدمــت الســيدة س الحاملــة للجنســية االيرانيــة أنهــا بعــد وصولهــا الــى فرنســا،
اعتنقــت الديانــة املســيحية وأنهــا تواجــه عقوبــة االعــدام مــن أجــل االرتــداد فــي
حــال عودتهــا الــى ايـران .لنفــي ادعــاءات العارضــة ،اعتبــرت املحكمــة أنــه لتقديــر
مصداقيــة اعتنــاق العارضــة للمســيحبة ،ال ينتــج عــن وثائــق امللــف وال عــن
تصريحــات العارضــة أن هــذه الظرفيــة مــن شــأنها أن تعرضهــا فــي حــال عودتهــا
الــى بلدهــا الــى االضطهــاد .أسســت املحكمــة قرارهــا علــى هــذا املبــدأ علــى حقيقــة
وأهميــة مــا يمكــن أن ينجــرعــن اعتنــاق العارضــة للمســيحية ،فــي حيــن أن هــذه
األخيــرة تصــرعلــى نتائــج االرتــداد فــي إيـران .بذلــك ،تكــون املحكمــة قــد بنت قرارها
علــى خطــأ فــي القانــون .ينتــج عمــا ســبق ،ودون الحاجــة الــى التمعــن فــي الوســائل
االخــرى للدفــع ،وأن الســيدة س لهــا الحــق فــي املطالبــة بإلغــاء القـرارالــذي تطعــن
فيــه (إلغــاء وإحالــة أمــام املحكمــة).
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تهديــد بالقتــل بســبب التقــرب مــن الديانــة املســيحية فــي الجزائــر -
متســاكن جزائــري مــن أصــل قبلــي يتعــرض لضغوطــات وتهديــد مــن قبــل
ُ
االســاميين بســبب اعتقاداتــه املســيحية ّ
وتمــت إدانتــه بالقتــل .تعتبــر الدولــة
قابلــة لهــذه االعتــداءات ومخــاوف االضطهــاد واالضطهــاد فــي حــال عودتــه الــى
الجزائــر (هيئــة طعــون الالجئيــن 31 ،مــاي  ،157103 ،1991ايوليــا).
اعتنــاق امــرأة للديانــة املســيحية فــي الجزائــر  -تهديــد مــن قبــل
االســاميين -قبــول طوعــي مــن قبــل الســلط العموميــة  -تعرضــت متســاكنة
جزائريــة الــى التهديــد مـرات عـ ّـدة بســبب اعتناقهــا للديانــة املســيحية وتــم تعنيفهــا
جســديا مــن قبــل شــخص مجهــول فــي مــاي  1994والدعــوة الــى االنتقــام الشــعبي
ضد املسيحيين في قسنطينة في مقال صحفي ظهرفي شهرجويلية  .1994يمكن
اعتبارأن العارضة تخ�شى ّ
بمبرر التعرض لالضطهاد على معنى أحكام اتفاقية
جنيــف فــي حــال عودتهــا الــى بلدهــا االصلــي خاصــة مــع االمتنــاع الواضــح للســلط
الجزائريــة مــن التدخــل أمــام هــذه االعتــداءات التــي وقعــت ضحيتهــا والتــي يمكــن
اعتبارها بأنها قبول طوعي للسلط لهذه التصرفات (هيئة طعون الالجيئن30 ،
جانفــي  ،297541 ،1997كرميــش).
ج-4-أ -3-تمييز ،اعتداء وضغوطات متعددة
الديانــة املســيحية فــي هنغاريــا – فقــدان عمــل وتهديــد باالحتجــاز –
تعرضــت العارضــة بســبب ديانتهــا ،الــى إجـراء منهــي تمييــزي بإرغامهــا علــى مغــادرة
منصبهــا التقنــي للقيــام بعمــل يــدوي .تعرضــت الحقــا لنفــس الســبب الــى ٌالتهديــد
باالحتجــازفــي مستشــفى لالمـراض العقليــة بعــد ادعــاءات قــام بهــا بعــض أقاربهــا
الحاملين للجنسية السوفياتية وأعضاء الحزب الشيوعي (ه.ط .ل 20 ،جوان
 ،54002 ،1989كاســمار).
ج-4-أ -4-ترحيل
الديانــة البوذيــة فــي الفيتنــام – ترحيــل الــى مخيــم اعــادة تأهيــل -للعارضــة
الحاملــة للجنســية الصينيــة أن تخ�شــى التعــرض لالضطهــاد فــي حــال عودتهــا الــى
بلدهــا االصلــي بســبب ديانتهــا البوذيــة وامتهــان والدتهــا ملهنــة الصيدلــة تطبيقــا
للعادة الصينية مما تسبب في ترحيل العارضة الى مخيم اعادة تأهيل (هـ.ط.ل،
 1جــوان  ،52217 ،1989نغــي).
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ج-4-أ -5-استعباد

ج-4-أ -6-عصيان أو فرارمن الخدمة العسكرية بدافع ديني
رفض املشــاركة في الحرب في الشيشــان  -فرارمن الخدمة العســكرية
بدافــع سيا�ســي ودينــي  -يحمــل العــارض الجنســية الروســية وهــو ذو ديانــة
أرثودوكســية وجندي في الجيش من  1986الى  1988وتم فصله ووضعه تحت
املراقبة بسبب اعتقاداته الدينية .طلب منه جندي التوقيع على عقد لاللتزام
باملشاركة في حرب الشيشان ملدة ستة أشهرلكن برفضه قبول محتوى العقد
بسبب اعتقاداته السياسية والدينية ،تعرض للضرب وتم اجباره على التوقيع.
بعــد فـرا ه ،علــم بـ ّ
ـأن عــددا مــن االشــخاص يبحثــون عنــه فــي مقــرســكناه لذلــك
ر
غــادربلــده صحبــة زوجتــه بســبب البحــث عنــه مــن قبــل الســلط .ينتــج عــن ذلــك
أن فـرارالعــارض مــن الخدمــة العســكرية بعتبــرمبنيــا علــى اعتقــادات سياســية
ودينيــة وهــي ّ
مؤسســة العتبــار أن مديــر الديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن
ِ
وعديمــي الجنســية مخطــئ برفــض طلــب صفــة الالجــئ للعــارض (هيئــة طعــون
الالجئيــن 15 ،أكتوبــر  ،300739 ،1996ماكوشــكين ،هيئــة طعــون الالجئيــن،
 21أكتوبــر  ،312271 ،1997ســميرنوف).
ج-4-ب -اضطهاد ومخاوف من االضطهاد بسبب االنتماء الديني  -غياب
صعوبات في االندماج صلب املجتمع االسرائيلي بسبب االنتماء الديني -
تعرضــت متســاكنة اس ـرائيلية مــن أصــول بالروســية وذات ديانــة ارثودوكســية
غــادرت روســيا فــي  3أكتوبــر  1990صحبــة أبنائهــا لاللتحــاق بزوجهــا الــى اتهامــات
بمعاداتهــا للســامية .بعــد تخليهــا عــن جنســيتها األصليــة ،هاجــرت الــى اس ـرائيل
أيــن واجهــت صعوبــات مهنيــة بســبب انتمائهــا الدينــي وتــم منعهــا مــن مواصلــة
تكوينها املنهي .ال تمكن وثائق امللف أو التصريحات َّ
املقدمة خالل جلسة علنية
أمــام الهيئــة مــن اعتبــارالوقائــع املذكــورة اضطهــادات علــى معنــى أحــكام اتفاقيــة
جنيــف ،بــل هــي تمثــل صعوبــات فــي االندمــاج صلــب املجتمــع االسـرائيلي (هيئــة
طعــون الالجئيــن 8 ،مــارس  ،233824 ،1994راكوزوفــا زوجــة غولدمــان).
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
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االنتماء الى االقلية املسيحية في باكستان – عدم جدوى طلب الحماية
ألحد أفراد هذه األقلية وقع استعباده من قبل أحد كبارأصحاب األرا�ضي له
نفــوذ (هيئــة طعــون الالجئيــن 22 ،أكتوبــر  ،317017 ،1997بارفيــز).
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ج -5-االنتماء الى فئة اجتماعية معينة

العنوان
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ج-5-أ -فئة اجتماعية  -مفهوم
خصائــص مشــتركة ّ
تميــز أشــخاصا معينيــن فــي نظــر الســلط واملجتمــع
بأنهــم يكونــون مجموعــة مهـ ّـددة بالتعــرض الــى االضطهــاد  -متحوليــن جنســيين
جزائرييــن – عــدم تثبــت الهيئــة إن كان املتحولــون الجنســيون يمثلــون فئــة
اجتماعيــة فــي الجزائــر– باعتبــارأن ادعــاءات العــارض باالضطهــاد ال يمكــن نســبها
الى االنتماء الى فئة اجتماعية معينة على معني أحكام اتفاقية جنيف دون البحث
عــن الوســائل َّ
املقدمــة أمامهــا حــول وضعيــة املتحوليــن الجنســيين فــي الجزائــروالتــي
تمكنمناعتبارهم ّ
مكونينلفئةاجتماعيةيتعرضبسببهاأعضاؤهاالىاالضطهاد
بســبب خصائص مشــتركة ّ
تميزهم في نظرالســلط واملجتمع .لذلك فإن الهيئة لم
تقــم بتبريــرموقفهــا قانونــا (مجلــس الدولــة 23 ،جــوان  ،171858 ،1997أ).
ج-5-ب -فئة اجتماعية – وجود
االنتمــاء الــى البورجوازيــة الصينيــة  -تعرضــت العارضــة التــي تنتمــي
الــى اســرة بورجوازيــة وتمتلــك عقــارات مهمــة الــى التمييــزهــي وزوجهــا فــي الصيــن.
بإمكانهــم الخــوف بمبــرر التعــرض الضطهــادات جديــدة فــي حــال العــودة الــى
الصيــن (هيئــة طعــون الالجئيــن 15 ،جــوان  ،1989زانــغ).
ام ـرأة ماليــة رافضــة للختــان ّ -إن الختــان الــذي يمثــل تشــويها لجســد
املـرأة ُيمــارس بصفــة شــائعة كأحــد الطقــوس فــي بعــض االثنيــات املكونــة للســكان
املالييــن ومــن بينهــا تلــك التــي تنتمــي إليهــا العارضــة .إذا كان اشــتراط هــذه العمليــة
صــادرا عــن الســلطة العموميــة أو فــي صــورة كان يلقــى تشــجيع أو قبــول الســلطة
العموميــة بصفــة طوعيــة فإنــه يمثــل اضطهــادا للنســاء الالتــي ال ترغبــن الخضــوع
له على معنى أحكام اتفاقية جنيف ،وذلك باشتراط أن تكون املعنيات باألمرقد
ّ
تعرضــن للختــان رغمــا عــن إرادتهـ ّـن (هيئــة طعــون الالجئيــن 18 ،ســبتمبر ،1991
 ،164078ديــوب أمينيتــا).
ج-5-ج -فئة اجتماعية  -غياب
انجاب أكثرمن طفل في الجمهورية الصينية الشعبية  -تمكنت الهيئة
من االقراردون خطإ في القانون بأن سياسة تحديد النسل املما َرسة في الصين ال
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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االعتــراض علــى القوانيــن املنظمــة لوضعيــة املــرأة فــي الجزائــر  -إن
أحــكام القوانيــن التــي تنظــم وضعيــة امل ـرأة فــي الجزائــر تنطبــق دون تمييــز علــى
جميــع النســاء فــي هــذا البلــد .إن اعت ـراض يعــض النســاء علــى هــذه القوانيــن ال
ّ
يمكــن مــن اعتبارهـ ّـن منتميــات الــى فئــة اجتماعيــة معينــة لهــذا الســبب فقــط،
علــى معنــى أحــكام اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــراملجتمعــة،
 22جويليــة  ،237939 ،1994الكبيــر).

ج -6-وضعية الفارين من الخدمة العسكرية وغيراملنصاعين
ج-6-أ -املفهوم
فرارمن الخدمة العســكرية بســبب ســلوك معارض لالنتهاكات لحقوق
االنســان التــي يقــوم بهــا الجيــش العراقــي -تـ ّـم انتــداب متســاكن عراقــي مــن أصــل
آشــوري كلدانــي أصيــل املوصــل صلــب الجيــش ســنة  1987زمــن حــرب العـراق
ضــد إيران وتـ ّـم ارســاله الــى اماديــا بقريــة دحــك .بعــد احتجــازه مــن قبــل القــوات
الكردية البشمرقا وإطالق سراحه بفضل مجهودات والده ،وقع اتهامه من قبل
السلط العراقية بأنه معارض سيا�سي وتم إيقافه واحتجازه وتعذيبه ملدة خمسة
أشــهر .إضافــة الــى ذلــك ،فإنــه تعـ ّـرض ،بســبب انحــداره مــن شــمال الع ـراق ،الــى
ّ
واضطر الحقا الى االنضمام الى الوحدة العسكرية التي خضع داخلها
مضايقات
ّ
الى التمييزبسبب أصوله اآلشورية الكلدانية .خالل النزاع العراقي الكويتي ،تمكن
العــارض مــن الف ـرار بعــد أن شــهد انتهــاكات لحقــوق االنســان مــن قبــل الجنــود
العراقييــن فــي العاصمــة الكويتيــة .بتهديــده بالرمــي بالرصــاص ،غــادرالعــارض بلده
وله أن يخ�شــى ّ
بمبرر أن ّ
يتعرض مجددا لالضطهاد في حال عودته (هيئة طعون
الالجئيــن 7 ،جــوان  ،245186 ،1993لــؤي).
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الثاني

تكفي لتعليل اسناد العارض صفة الالجئ نظرا لغياب مخاوف شخصية مبررة
من االضطهاد بسبب عرقه ،دينه ،جنسيته ،انتمائه الى فئة اجتماعية معينة أو
ّ
افــكاره السياســية .إن واقــع أنجــاب العــارض لخمــس أبنــاء ال يمكــن ،بغــض النظــر
عــن مخاطــرذلــك ،مــن اعتبــاره منتميــا الــى فئــة اجتماعيــة معينــة على معني أحكام
اتفاقيــة جنيــف .وقــد عللــت الهئيــة كفايــة قرارهــا وال يمكــن للهيئــة أن تحكــم علــى
السياسية الصينية وال أن تجيب على حجج مبنية على مقتطفات من الصحف
(هيئــة طعــون الالجئيــن 29 ،ديســمبر  ،103546 ،1993تشــانغ).
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ج-6-ب -عقوبــة عــدم االنصيــاع أو الفــرار مــن الخدمــة العســكرية
يجــب تأسيســها علــى أحــد األســباب املعـ ّـددة فــي الفصــل األول مــن
اتفاقيــة جنيــف
العنوان
الثاني

تذكيــرمــن أجــل فتــرة عســكرية – قــرارالســلطة العســكرية الجزائريــة
غيــر مبنــي علــى التمييــز وال أســاس لــه فــي أحــد االســباب املذكــورة فــي الفســل
األول مــن اتفاقيــة جنيــف  -ال يمكــن اعتبــارقـرارالســلط العســكرية الجزائريــة
بأنــه وقــع اتخــاذه بصفــة تمييزيــة أو ّأن لــه أســاس فــي أحــد األســباب املعـ ّـددة فــي
الفصــل األول مــن اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن 6 ،فيفــري ،1997
 ،304981غنــدوزي).

د -ظرفيــة ال تشــكل اضطهــادا علــى معنــى االســباب املذكــورة
فــي الفصــل األول مــن اتفاقيــة جنيــف
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د -1-إدانة أو خطراالدانة من أجل مخالفة -جنحة أو جريمة
على معني القانون الوضعي
تتبعــات بســبب التســبب فــي جــروح قاتلــة لنائــب علــى املســتوى املحلــي
فــي مالــي  -يقـ ّـر العــارض بأنــه إثــرنـزاع متعلــق بســوء التصــرف فــي أمــاك العائلــة
ووفاة والده قبل سنتين ،تسبب في جروح قاتلة لرئيس البلدية التي يقيم فيها.
هذه الظروف ،في حال ثبوتها ،ال تمكن من اعتبارأنه تنطبق على العارض أحد
الوضعيــات املنصــوص عليهــا فــي أحــكام اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن،
 2مــاي  ،292352 ،1996ديالــو بامبــا).
تتبعات من أجل قطع أشجارمحمية  -تمت مداهمة العارض الحامل
للجنســية املاليــة خــال قطعــه ألشــجارمــن فصيلــة محميــة .تمكــن العــارض مــن
الهــرب فــي حيــن تعــرض زميــل لــه الــى جــروح بســبب طلقــة ناريــة مــن قبــل الشــرطة.
ّ
موظفــة ورفاقــه الــى االعتقــال .غــادر العــارض بلــده
وبلــغ الــى مســامعه بتعــرض ِ
خوفا من املثول امام املحكمة العسكرية ومن التعرض للتعذيب .ال تمثل هذه
الوقائــع ،إذا ثبــت وقوعهــا ،مــن اعتبــارأنــه تنطبــق علــى العــارض أحد الوضعيات
املنصــوص عليهــا فــي أحــكام اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن 4 ،فيفــري
 ،258489 ،1994اشــياغبور).
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

االعتراف بصفة الالجئ استنادا إلى الفصل االول ،أ 2،من اتفاقية جنيف

د -2-اعتبارات مهنية

العنوان
الثاني

إدانــة بســبب الدعــوة الــى الكراهيــة العرقيــة فــي يوغوســافيا – اعتــرف
العــارض بنشــوب مشــادة حــادة مــع متســاكن ألبانــي مــن أجــل اق ـرار العــارض
بأفضليــة الشــعب الصربــي ووقعــت إدانتــه مــن أجــل ذلــك بالســجن ملــدة ســنتين
ونصــف مــن أجــل الدعــوة الــى الكراهيــة العرقيــة (هيئــة طعــون الالجئيــن28 ،
مــاي  ،244483 ،1993مورينــو).
منع ممارسة التنجيم في رومانيا  -غادرمتساكن روماني بلده من أجل
تعلــم وممارســة فــن التنجيــم ،وهــي مــادة ممنوعــة فــي رومانيــا .هــذه الظــروف ،إذا
ثبتت ،ال تمكن من اعتبارأن العارض يدخل في مجال انطباق أحد الوضعيات
املعــددة فــي أحــكام اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن 9 ،مــارس ،1995
 ،276810باكيــو).
املشــاركة فــي تحــركات احتجاجيــة مهنيــة فــي موريتانيــا  -يذكــرالعــارض
نتائج مشاركته صحبة زوجته في تحركات احتجاجية مهنية تهدف الى املطالبة
بالترفيــع فــي االجــور وتحســين ظــروف العمــل .هــذه الوقائــع ،إذا ثبتــت ،ال تمكــن
مــن اعتبــار أن العــارض يدخــل فــي مجــال انطبــاق أحــد الوضعيــات املعـ ّـددة فــي
أحــكام اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن 22 ،جويليــة ،300573 ،1996
كوليبالــي عبــد الكريــم).
د -3-اعتبارات مرتبطة بالوضعية الشخصية أو العائلية
ســوء معاملــة نتيجــة االرتبــاط بابنــة أحــد الوجهــاء  -يقـ ّـر العــارض
الحامــل للجنســية املاليــة والــذي يمتهــن مهنــة التجــارة بأنــه كان مرتبطــا بابنــة
أحــد الوجهــاء فــي املنطقــة ّأدت الــى ْ
حمــل الفتــاة .تـ ّـم نتيجــة لذلــك االعتــداء
عليــه وتعنيفــه بصفــة عشــوائية .هــذه الظرفيــة إذا ثبــت وقوعهــا ال تمكــن
مــن اعتبــار أن العــارض يدخــل فــي مجــال انطبــاق أحــد الوضعيــات املعــددة
فــي أحــكام اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن 4 ،مــاي ،239792 ،1993
سيســوكو).
مخــاوف مــن اضطــراب الحالــة النفســية فــي حــال العــودة الــى البلــد
االصلــي  -إن االضطرابــات النفســية التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا ابنــة العــارض
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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التي نشأت في فرنسا في حال عودتها الى بلغاريا ال يمكن اعتبارها اضطهادا على
معنــي الفصــل األول مــن اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن 9 ،مــاي ،1988
 ،63364كوتــاف).
العنوان
الثاني

هـ -اضطهادات أخرى

هـ-1-مخــاوف مــن االضطهــاد يتــم تقديرهــا بالنظــرالــى الدولــة
أو الــدول التــي يحمــل العــارض جنســيتها ،أو الدولــة التــي يقيــم
فيهــا فــي صــورة عــدم تمتعــه بجنســية
املبدأ
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استنادا الى الفصل األول ،ألف ،الفقرة  2من اتفاقية جنيف بتاريخ
 28جويليــة  1991والبروتوكــول املوقــع فــي نيويــورك بتاريــخ  31جانفــي 1967
فإنــه ُ«يعتبــرالجئــا كل شــخص يوجــد ،وبســبب خــوف لــه مــا يبــرره مــن التعــرض
لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة
أو آرائــه السياســية ،خــارج بلــد جنســيته ،وال يســتطيع بســبب ذلــك الخــوف ،أن
يستظل بحماية ذلك البلد» ،حسب هذا األحكام ،في حال ْ
حمل شخص واحد
ألكثــرمــن جنســية ،فــان عبــارة «بلــد جنســيته» تقصــد ّ
كل بلــد مــن البلــدان التــي
يحمــل الشــخص جنســيتها ،وال يمكــن اعتبــاران الشــخص محــروم مــن الحمايــة
فــي البلــد الــذي يحمــل جنســيته اذا لــم يقــم الشــخص بطلــب الحمايــة مــن احــد
الــدول التــي يحمــل جنســيتها وفــي صــورة عــدم وجــود أســباب مبنيــة علــى خــوف
مبرر .ينتج عن هذه األحكام أنه ال يمكن اســناد صفة الالجئ الى شــخص مجبر
علــى التنــازل عــن الحمايــة التــي يوفرهــا أحــد البلــدان التــي يحمــل جنســيتها .ينتــج
عــن ذلــك أنــه ال يمكــن املطالبــة بصفــة الالجــئ مــن قبــل شــخص كان يحمــل
ســابقا الجنســية الســوفياتية والــذي تخلــى فــي غيــاب اســباب معللــة لالضطهــاد
عــن حمايــة هــذا البلــد بعــدم تفعيــل حقــه فــي الحصــول علــى الجنســية الــذي
تمنحــه مجلــة الجنســية فــي أحــد الــدول التــي تحصلــت علــى اســتقاللها بتفكيــك
االتحاد السوفياتي .بذلك ،لم ترتكب الهيئة أي خطإ في القانون (هيئة طعون
الالجئيــن 2 ،أفريــل  ،160832 ،1997ســبيكاف).
عــارض يحمــل جنســيتين  -تقديــر مخــاوف مــن االضطهــاد فــي حــال
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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هــ -2 -مخــاوف مــن االضطهــاد تجــاه أفــراد أو مجموعــة مــن
االفــراد
اضطهــادات تجــاه االســاميين مقبولــة طوعيــا الــى درجــة التشــجيع
مــن قبــل الســلط العموميــة الســودانية  -تعــرض العــارض الــى اضطهــادات
بسبب اعتناقه للديانة املسيحية وتعاطفه مع الثوارفي جنوب السودان وذلك
مــن قبــل الســلط واالســاميين الذيــن وقــع قبــول أفعالهــم وتشــجيعها مــن قبــل
الســلط  -هيئــة طعــون الالجئيــن 5 ،أكتوبــر  ،267797 ،1994اســحاق).

هـ -3 -امكانية املطالبة بحماية البلد االصلي أوالرغبة في ذلك
اضطهــادات مــن قبــل حــزب هللا فــي لبنــان  -متســاكنة لبنانيــة لــم تتمكــن
مــن الحصــول علــى حمايــة الســلط العموميــة  -تعرضــت متســاكنة لبنانيــة الــى
االضطهاد من قبل حزب هللا ولم تتمكن من الحصول على الحماية التي التمستها
مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة .يجــب اعتبــارالعارضــة بأنهــا تخ�شــى بمبــرر العــودة الى
لبنــان (هيئــة طعــون الالجئيــن 12 ،أفريــل  ،109304 ،1990نــدى حمــود ادريــس).

و -تاريخ االضطهاد
و -1-تأثيــرتغييــرالظرفيــة فــي البلــد االصلــي علــى صحــة مخــاوف
االضطهــاد

تغييــر ديمقراطــي للنظــام القائــم فــي اســبانيا  -بالنظــر الــى ّان أنشــطة
العــارض صلــب حركــة «الشــعب والثقافــة» تــم القيــام بهــا فــي إطــارقانونــي ودون
أي اتهــام موجــه ضــده والــى أنــه ال يمكــن اعتبــاره ضحيــة اضطهــادات علــى معنــى
أحــكام اتفاقيــة جنيــف ،فــإن هيئــة الطعــون لــم تقتــرف أي خطــإ فــي القانــون
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الثاني

العــودة الــى البلــد الــذي يحمــل العــارض جنســيته  -يحمــل العــارض الجنســية
البوســنية واالردنيــة ويقــر برفضــه مبدئيــا االنصيــاع الــى أمــر التعبئــة مــن أجــل
حرب كرواتيا وتمكن من الهرب من القوات البوسنية التي وقع انتدابه صلبها.
ال يمكــن اعتبــار العــارض ،الــذي يقــر عــدم احساســه بــأي خــوف تجــاه الســلط
االردنية التي يحمل جنسية بلدها ،بأنه يدخل في مجال انطباق أحكام اتفاقية
جنيــف ( هيئــة طعــون الالجئيــن 6 ،ديســمبر  ،289246 ،1996درويــش).
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باســتنادها خاصــة علــى التغييــر الديمقراطــي الــذي شــهده النظــام االســباني
والضمانــات االجرائيــة املوجــودة فــي هــذا البلــد (مجلــس الدولــة 17 ،فيفــري
 ،95204 ،1992بيســونيرو الونســو).
العنوان
الثاني

أوكرانيــا  -بســبب التغيي ـرات السياســية القائمــة فــي أوكرانيــا واعــان
االســتقالل فــي هــذا البلــد وانســحاب القــوات العســكرية الســوفياتية منــه ،فــإن
العــارض الحامــل للجنســية االوكرانيــة ال يمكنــه إثــارة مخــاوف مــن االضطهــاد
تجــاه الســلط الســوفياتية (هيئــة طعــون الالجئيــن 28 ،مــاي  ،1993غــازاف).
باراغــواي  -انقــاب وتنظيــم انتخابــات حــرة  -إن مخــاوف االضطهــاد التــي
يثيرها العا ض ،وهوعسكري ومعا ض للجنرال ستروسنر ،ال يمكن أن ُي ّ
عتد بها
ر
ر
نظرا الى االنقالب الحاصل ضد الجنرال املذكور والذي أدى الى تنظيم انتخابات
حــرة ( هيئــة طعــون الالجئيــن 9 ،أكتوبــر  ،169457 ،1991لوســينا اســبينوال).
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غينيــا  -قانــون العفــو  -إن صــدور العفــو الــذي تــم منحــة بتاريــخ 16
ُ
فيفــري  1990مــن قبــل الحكومــة الغينيــة لفائــدة االشــخاص املدانيــن
ّ
بجرائــم سياســية والــى املنفييــن ال يمكــن مــن االعتــداد بمخــاوف العــارض
(هيئــة طعــون الالجئيــن 13 ،نوفمبــر  ،190376 ،1991ســامبو).
روســيا  -إلغــاء تجريــم املثليــة  -إن املخــاوف التــي يعبــر عنهــا املتســاكن
الرو�ســي بســبب مثليتــه الجنســية ال يمكــن االعتــداد بهــا إذ أن الفصــل  121فــي
فقرته االولى من املجلة الجزائية للفيدرالية الروسية ّ
املجرم للمثلية الجنسية
قــد وقــع الغــاؤه عــن طريــق قانــون  29أفريــل  1993الــذي دخــل حيــزالنفــاذ فــي 3
جــوان الالحــق (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــراملجتمعــة 17 ،ديســمبر ،1993
 ،229428كولوســكوف).

و -2-القيام بأنشطة سياسية خالل االقامة
اضــراب جــوع مــن أجــل معارضــة سياســة الســلط التركيــة ضــد األ ًكــراد
 أنشطة معروفة من قبل السلط املذكورة  -شارك متساكن تركي ذي أصلكردي بصفة شــخصية في أوت  1990مع واحد وعشــرين من قبل أبناء بلده في
اضراب جوع دام ثالث اسابيع أمام مقراملحكمة االوروبية لحقوق االنسان في
ستراســبورغ ملعارضــة ســلوك الســلط التركيــة تجــاه االكـراد .علمــت ســلط بلــده
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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بهــذا التحــرك وفــي هــذه الظرفيــة ،للعــارض أن يخ�شــى بمبــرر االضطهــاد فــي حــال
عودتــه الــى تركيــا (هيئــة طعــون الالجئيــن 26 ،مــارس  ،161480 ،1991أوروك).

و-3-العودةالطوعيةإلىالبلداالصليواملطالبةبحمايةهذاالبلد

ز -مكان وقوع االضطهاد ومخاوف االضطهاد
ز -1-مخاوف حاصلة خارج البلد االصلي
اضطهادات صادرة عن جماعات سياسية دينية مرتبطة بالبلد األصلي
– وقــع العــارض الحامــل للجنســية االيرانيــة ومعتنــق الديانــة اليهوديــة ضحيــة
تهديدات واضطهادات من قبل جماعات سياسية دينية خاضعة إليران وذلك
مــن  1982الــى  1984فــي لبنــان أيــن كان يقيــم وأيــن ناضــل صلــب حركــة التحريــر
الفلســطينية .ينتــج عــن ذلــك أنــه علــى الرغــم مــن وقــوع االفعــال املذكــورة خــارج
التراب االيراني ،فإن مخاوف العا ض من االضهاد ّ
تعد قائمة على معنى أحكام
ر
اتفاقيــة جنيــف وبســبب ذلــك ،رفضــه املطالبــة بحمايــة بلــده األصلــي (هيئــة
طعــون الالجئيــن 9 ،مــاي  ،59304 ،1988بايــدا).

ح -اثبات االضطهاد
ح -1-عبء االثبات
زواج فــي البلــد االصلــي – املطالبــة بحمايــة ســلط البلــد الــذي يحمــل
العــارض جنســيته – خطــأ فــي القانــون (غيــاب) – إن تقديــر أوراق امللــف
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الثاني

ظرفيــة تعكــس فعــل والء -طلــب تســليم أو تجديــد جــواز ســفر مــن
قبــل الســلط الديبلوماســية أو القنصليــة للبلــد األصلــي  -قرينــة قاطعــة  -إن
مطالبــة شــخص غــادربلــده االصلــي للســلط الديبلوماســية أو القنصليــة لهــذا
ّ
البلــد بتســليم أو تجديــد تســليم جــواز ســفر يمكــن مــن اســتنتاج ّأن العــارض
طالــب بحمايــة الســلط الوطنيــة ،هــي قرينــة قاطعــة .يكــون رفــض النظــر فــي
الظــروف الخاصــة التــي ذكرهــا العــارض والتــي يكــون قــد طلــب وتســليم تجديــد
جــواز الســفر ،فــإن الهيئــة قــد ارتكبــت خطــأ فــي القانــون (مجلــس الدولــة13 ،
جانفــي  ،78055 ،1989تيفارايــان).
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العنوان
الثاني

ََ
ّ
مجاملة
وتصرحات العارض ال تمكن من االقراربأن شهادة الزواج وقع منحها
من قبل رئيس بلدية الجهة وبأنه لم يكن موجودا في تركيا يوم  7أكتوبر 1986
لتوقيــع عقــد الــزواج ،فــإن الهيئــة قــد قـ ّـدرت بمفردهــا وقائــع القضية ولم ّ
تحمل
املقدمــة أمامهــا .باعتبــار أن
العــارض عــبء االثبــات ولــم تغيــر طبيعــة الوثائــق ً
العارض يكون قد طالب بصفة طوعية حماية بلده األصلي مجددا فإن الهيئة
لــم ترتكــب خطــأ فــي القانــون وعللــت كفايــة قرارهــا (مجلــس الدولــة 27 ،فيفــري
 ،140668 ،1995ســاليك).

ح -2-تقديروسائل االثبات
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شــهائد طبيــة – باعتبــار أن الوثائــق الطبيــة التــي وقــع تقديمهــا بصــورة
متأخــرة هــي فاقــدة لقيمتهــا نظـرا لغيــاب أصــل املالحظــات التــي تعرضهــا بمــا أنهــا
تذكــرفقــط أقــوال العــارض نفســه ،فــإن الهيئــة قــد حــددت االســباب التــي أدت
الــي الشــك فــي قيمــة الوثائــق املقدمــة امامهــا دون أن ترتكــب خطــأ فــي القانــون
بقرارهــا هــذا (مجلــس الدولــة 8 ،جانفــي  ،79115 ،1988باغواغــا غاالســتيغي).

ح -3-مطالب متعددة تحت هويات مختلفة
الوقائع املذكورة في املطلب الثاني من املفروض وقوعها في البلد االصلي
فــي تاريــخ كان فيــه العــارض فــي فرنســا – ينتــج عــن التحقيــق والبصمــات التــي
قامــت بهــا بلديــة شــمال ستراســبورغ أن العــارض قــدم تحــت اســم لــوكا ماكامبــا
مطلبــا ســابقا لالعت ـراف بصفــة الالجــئ والــذي قوبــل بالرفــض مــن قبــل مديــر
الديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية بتاريــخ  21أوت ،1991
وتــم تأكيــد هــذا الق ـرارمــن قبــل الهيئــة فــي  10ديســمبر  .1991إن االفعــال التــي
يدعيها العارض بالهوية الحالية تحت اسم مافاكاال بوالكاتي في مطلبه الجديد
موضــوع الطعــن ال يمكــن االعتــداد بــه وال يمكــن اعتبــارمخاوفــه مــن العــودة الــى
الزائيــرصادقــة ومبـ ّـررة بمــا أنــه مــن املفــروض وقوعهــم عندمــا كان العــارض فــي
فرنســا (هيئــة طعــون الالجئيــن 1 ،مــارس  ،251749 ،1994مافــاكاال بوالكاتــي).
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 - 1وضعية طالب اللجوء بالنظرالى والية املفوض
السامي لشؤون الالجئين
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العنوان
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شــخص ال يدخــل فــي إطــارواليــة املفــوض الســامي لألمــم املتحــدة لشــؤون
الالجئيــن -شــخص ُمعتــرف لفائدتــه بصفــة الالجــئ تطبيقــا للفصــل األول مــن
اتفاقية منظمة االتحاد االفريقي – بناء على الفقرة أ من الفصل  5من قانون
 25جويليــة  1952املنقــح واملتعلــق بإحــداث ديــوان فرن�ســي لحمايــة الالجئيــن
وعديمــي الجنســية وهيئــة طعــون الالجئيــن التــي تختــص ب»النظــرفــي الطعــون
ّ
املقدمــة مــن قبــل االجانــب وعديمــي الجنســية الذيــن رفــض الديــوان االعت ـراف
لفائدتهــم بصفــة الالجــئ» .ينتــج عــن الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل الثانــي مــن
القانــون ســابق الذكــر أن صفــة الالجــئ ُيعتــرف بهــا الــى «كل شــخص يدخــل فــي
واليــة املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن علــى معنــى الفصــول
 6و 7مــن نظامهــا األسا�ســي أو الــذي يســتجيب إلــى التعريفــات التــي ينــص عليهــا
الفصــل االول مــن اتفاقيــة جنيــف ل  28جويليــة  .»1951وخالفــا الدعــاءات
العارضــة التــي تزعــم مــن خاللهــا خضوعهــا لحمايــة املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي أنغــوال ،فإنــه ينتــج عــن أوراق امللــف وخاصــة عــن
املراسلة َّ
املوجهة الى الهيئة بتاريخ  25جويلية  1994من قبل البعثة الفرنسية
للمفوضيــة الســامية ،أن الســلط األنغوليــة هــي التــي وفــرت الحمايــة للعارضــة
على معني الفصل األول في فقرته الثانية من اتفاقية منظمة االتحاد االفريقي.
َّ
وال يمكــن أن ُيسـ َ
ـتنتج مــن التصريــح املســلم مــن قبــل املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئيــن بتاريــخ  27جانفــي  1993أن العارضــة لــم تكــن فــي أي
وقــت مــن األوقــات خاضعــة لواليــة املفوضيــة الســامية تطبيقــا للفصــول  6و7
مــن النظــام األسا�ســي لهــذا الهيــكل (هيئــة طعــون الالجئيــن 15 ،جــوان ،1995
 ،275636تشــيالندا مــادو اميناتــا ،نفــس الحــل للهيئــة  9نوفمبــر ،1995
 ،200813بريــان).
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 - 2شــروط االعتــراف بصفــة الالجــئ لشــخص
خاضــع لواليــة املفــوض الســامي لالمــم املتحــدة
لشــؤون الالجئيــن
العنوان
الثالث
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أ -شــخص يدخــل فــي واليــة املفوضيــة علــى معنــي الفصــل 6
فقــرة ب مــن النظــام االسا�ســي للمفوضيــة الســامية
شــخص ال يدخــل فــي واليــة املفوضيــة علــى معنــى الفصــل  6فقــرة ب
مــن النظــام األسا�ســي للمفوضيــة  -ينتــج عــن التحقيــق أن العــارض قــد خضــع
الــى حمايــة املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن بتاريــخ 21
جانفــي  ،1991مــن قبــل مبعــوث املفوضيــة فــي تايالنــدا أيــن تعـ ّـذرعليــه الحصــول
على شــهادة اقامة مغايرة للشــهادة الوقتية والهشــة بســبب خضوعه الى حماية
املفوضيــة .لكــن ،ينتــج عــن أوراق امللــف املتأتيــة خاصــة مــن طــرف املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن أن الواليــة التــي أخضــع لهــا هــذا
الهيكل الشخص املعني باألمرال تنتج عن تطبيق أحكام الفصل  6فقرة ب من
نظامها األسا�سي .بذلك ،تطبيقا لألحكام املذكورة أعاله من قانون  25جويلية
 ،1952فــإن العــارض ال يمكــن االعت ـراف لفائدتــه بصفــة الالجــئ بنـ ًـاء علــى هــذه
الواليــة (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــراملجتمعــة 2 ،فيفــري ،252809 ،1996
باتماروبــان).

ب -واليــة املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن التــي ال يجــب
أن تتوقــف عــن الســريان
شخص لم يعد يدخل ضمن والية املفوضية – االعتراف بصفة الالجئ
علــى معنــي الفصــل االول مــن اتفاقيــة جنيــف (ال) – ينتــج عــن التحقيــق أنــه،
تطبيقــا للفصــل  6فقــرة ب مــن النظــام االسا�ســي للمفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،أنــه تــم االعتـراف بصفــة الالجــئ للعــارض بتاريــخ 21
جانفــي  1991مــن قبــل مبعــوث املفوضيــة فــي تايالنــدا ،وهــي دولــة غيــر موقعــة
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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ّ
التفاقيــة جنيــف ،أيــن تعــذرعليــه الحصــول علــى شــهادة اقامــة مغايــرة للشــهادة
الوقتية والهشة .لكن والية املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين
تتوقــف عــن الســريان علــى كل شــخص عــاد مــن جديــد باختيــاره الــى االســتظالل
بحماية البلد الذي يحمل جنسيته أو إذا عاد باختياره الى االستقرارمجددا في
البلد الذي غادره بسبب خوفه من االضطهاد تطبيقا ألحكام النظام االسا�سي
للمفوضيــة .ينتــج عــن وثائــق امللــف أن املعنــي باألمــر قــد صـ ّـرح مرتيــن خــال
وصولــه الــى مطــارشــارل دو غــول أنــه أقــام وأتــى مــن كولومبــو فــي ســريالنكا وليــس
مــن تايالنــدا دون أن يتمكــن مــن تفســير ذلــك خــال جلســة االســتماع لــه أمــام
الهيئــةُ .ويعتبــرالعــارض بذلــك قــد توقــف عــن الخضــوع لواليــة املفوضيــة قبــل
وصولــه الــى فرنســا .وال يمكنــه بذلــك املطالبــة باالعت ـراف لــه بصفــة الالجــئ بنــاء
على ذلك .بالنظرالى جملة هذه الظروف فإنه ليس للعارض املطالبة بتمكينه
مــن صفــة الالجــئ علــى معنــى الفصــل األول مــن اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون
الالجئيــن ،الدوائــر املجتمعــة 18 ،جانفــي  ،265200 ،1995كريشــنابيالي).
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االعتراف بصفة الالجئ بناء على مبدأ الترابط األسري

 - 1مبدأ عام في قانون الالجئين

 - 2مجال تطبيق املبدأ
َ
مستنتجة من مجال تطبيق القانون
أ -وسيلة
مبــدأ الترابــط األســري – قــام العــارض بتوقيــع عقــد زواجــه فــي فرنســا فــي
 27ديســمبر  1976مــع متســاكنة مــن الزائيــرمتمتعــة بصفــة الالجــئ والتــي أنجــب
منها طفال ُولد في فرنسا في  12جويلية  .1987ال يمثل هذا الزواج مناورة يقوم
بهــا العــارض لذلــك ،ودون الحاجــة الــى تفحــص وســائل الدفــعُ ،يعتــرف لفائدتــه
بصفــة الالجــئ بنــاء علــى الترابــط االســري (هيئــة طعــون الالجئيــن 16 ،فيفــري
 ،21813 ،1988كانيينــاد).
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املبــادئ العامــة للقانــون املنطبقــة علــى الالجئيــن – مبــدأ الترابــط
األســري – إن املبــادئ العامــة للقانــون املنطبقــة علــى الالجئيــن والناتجــة أساســا
عــن أحــكام اتفاقيــة جنيــف تفــرض االعت ـراف بنفــس صفــة الالجــئ للشــخص
الحامــل لنفــس الجنســية واملتــزوج مــن الالجــئ بتاريــخ طلــب هــذا األخيــراالعتـراف
ّ
القصــر وذلــك مــن أجــل توفيــر
لــه بصفــة الالجــئ باالضافــة الــى أطفــال الالجــئ
الحماية الكاملة لالجئ التي تقرها االتفاقية املذكورة (مجلس الدولة ،جلسة،
 2ديســمبر  ،112842 ،1994اجيابونــغ).

االعتراف بصفة الالجئ بناء على مبدأ الترابط األسري

ّ
القصر
 - 3شريك الالجئ وأبناؤه
تشــترط هــذه املبــادئ ،مــن أجــل توفيــرالحمايــة الكاملــة لالجــئ التــي تقرهــا
ّ
اتفاقيــة جنيــف ،أنــه يجــب االعت ـراف بنفــس الصفــة للشــخص الحامــل لنفــس
الجنســية واملتــزوج مــن الالجــئ بتاريــخ طلــب هــذا األخيــر االعت ـراف لــه بصفــة
ّ
القصر (مجلس الدولة ،جلسة 2 ،ديسمبر
الالجئ باالضافة الى أطفال الالجئ
 ،112842 ،1994اجيابونــغ).

 - 4حدود تطبيق مبدأ الترابط األسري
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إن املبــادئ العامــة للقانــون ال تفــرض أن يتــم االعتـراف بصفـ ًـة الالجــئ الــى
مجمــوع االشــخاص الذيــن يوجــدون أو كانــوا موجوديــن فــي بلدهــم األصلــي تحــت
عهــدة الالجــئ (مجلــس الدولــة 21 ،مــاي  ،172161 ،1997ســيرزوم).
َّ َ
الســلف تحــت عهــدة الالجــئ  -إن املبــادئ
انعــدام تطبيــق املبــدأ علــى
َّ
العامــة لقانــون الالجئيــن ال تشــمل الســلف فــي عهــدة الالجــئ (هيئــة طعــون
الالجئيــن ،الدوائــر املجتمعــة 16 ،أكتوبــر  ،278112 ،1995ناداراجــاه).
عــدم انطبــاق املبــدأ علــى طفــل الالجــئ فــي صــورة االعت ـراف لــه بنفــس
الصفــة قانونــا تطبيقــا ملبــدأ الترابــط االســري – تــم االعت ـراف لوالــدة العــارض
بصفة الالجئ إثرزواجها من الجئ ،تطبيقا ملبدأ الترابط األسري ،فارق الحياة
سنة  1994وليس والد املعني باألمر (هيئة طعون الالجئين 14 ،نوفمبر ،1997
 ،310102كابانغــو).
ُ َ
انتهــاء التمتــع بصفــة الالجــئ املعتــرف بهــا تطبيقــا للمبــدإ  -حـ ّـل الــزواج -
تحصلــت العارضــة علــى صفــة الالجــئ بصفــة حصريــة تطبيقــا ملبــدأ الترابــط
األســري وبم تعد تســتجيب للشــروط التي تخولها املطالبة بهذه الصفة باعتبار
أن ارتباطهــا بالالجــئ قــد وقــع حلــه (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــراملجتمعــة،
 12مــارس  ،233917 ،1993أونغــودي لوندونــدو ،هيئــة طعــون الالجئيــن26 ،
جويليــة  ،280801 ،1995ســبتمبر).
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

االعتراف بصفة الالجئ بناء على مبدأ الترابط األسري

 - 5شروط تطبيق املبدأ على طفل الالجئ
طفــل قاصــرلالجئــة زمــن دخولــه فرنســا – للعارضــة ،وقــد كانــت قاصــرة
زمــن دخولهــا فرنســا ،خاضعــة لنفــس الوضعيــة لوالدتهــا التــي تــم االعت ـراف لهــا
بصفــة الالجــئ بق ـرار صــادر اليــوم ،أن ُيعتــرف لهــا بصفــة الالجــئ تطبيقــا ملبــدأ
الترابــط األســري (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــراملجتمعــة 13 ،نوفمبــر ،1996
 ،293859ســيلفاراجا).
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العنوان الخامس

الوضعية التي تنفي التمتع
باتفاقية جنيف
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الوضعية التي تنفي التمتع باتفاقية جنيف

 - 1شــروط تطبيــق أحــكام االســتثناء الــواردة فــي
الفصــل األول ،الفقــرة واو مــن اتفاقيــة جنيــف
أ -توفرشروط جدية لالعتقاد بأن الشخص مذنب بارتكاب
فعل من طبيعة االفعال املشاراليها في الفصل االول الفقرة
واو من اتفاقية جنيف

ب -جريمة االبادة على معنى اتفاقية منع ومعاقبة
جريمة اإلبادة الجماعية ب  9ديسمبر1948
تواطــؤ وزيــر مــن الحكومــة االنتقاليــة املكونــة فــي  4أفريــل  1994فــي
رونــدا فــي ارتــكاب جريمــة االبــادة  -ينتــج عــن التحقيــق أن العــارض قــد شــغل
خططــا وزاريــة ضمــن الحكومــة االنتقاليــة َّ
املكونــة فــي  4أفريــل  1994والتــي
ُيعــرف بقبولــه وتشــجيعه لألفعــال التــي وقــع تكييفهــا مــن قبــل املجتمــع الدولــي
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
الخامس

توفر «أسباب جدية للتفكير» مهما تكن قرينة براءة العارض – على معنى
الفصل األول الفقرة ومن اتفاقية جنيف ،فانه « :ال تنطبق أحام هذه االتفاقية
على أي شخص تتوفرأسباب جدية لالعتقاد بأنه ...ب /ارتكب جريمة جسيمة
غيــرسياســية خــارج بلــد اللجــوء قبــل قبولــه فــي هــذا البلــد بصفــة الجــئ» .ينتــج عــن
أوراق امللف وخاصة تلك التي تشهد بجسامة األفعال املنسوبة للعارض من قبل
الدولــة الجزائريــة أنــه هنالــك أســباب جديــة للتفكيــربــأن العــارض قــد قــام بجريمة
جسيمة ّتمت بسببها إدانته غيابيا بالقتل ،وذلك رغم قرينة البراءة التي يمكن أن
يتمتع بها العارض .ينتج عن هذا أن أحكام اتفاقية جنيف ال يمكن تطبيقها على
املعنــي باألمــر (مجلــس الدولــة 15 ،مــاي  ،153491 ،1996رســاف ،هيئــة طعــون
الالجئيــن 29 ،جــوان  ،259864 ،1994غماتــي).
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بأنها جرائم إبادة على معنى اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية ب9
ديســمبر  .1948ال تمكــن وثائــق امللــف مــن االعتقــاد بــأن وزيـرا شــغل خطتــه منــذ
أفريــل إلــى جويليــة  1994قــد كـ ّـرس نفســه ملناصــرة الســام فــي بلــده ومعارضــة
االبــادة املتواصلــة ،بــل إن ،خالفــا لذلــك ،توجــد أســباب جديــة لالعتقــاد بــأن
العــارض ،نظ ـرا ملهامــه السياســية علــى مســتوى رفيــع ،قــد تواطــأ فــي ارتــكاب
االبادة على معنى الفصل االول ،الفقرة و/أ من اتفاقية جنيف وهو ما يقصيه
مــن التمتــع بالحمايــة التــي تخولهــا اتفاقيــة جنيــف ل  28جويليــة ( 1951هيئــة
طعــون الالجئيــن 19 ،جــوان  ،282004 ،1996نتاغيــرورا).

ج -جرائم حرب
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العنوان
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موظــف فــي الجيــش الرو�ســي ســاهم فــي الخدمــة فــي أفغانســتان ،فــي
كازاخستان وفي الشيشان  -املشاركة في عمليات يمكن اعتبارها جرائم حرب
 ينتــج عــن وثائــق امللــف وعــن الشــهائد املصـ ّـرح بهــا فــي جلســة علنيــة أمــام الهيئــةان العــارض شــارك ســنة  1985فــي أفغانســتان فــي تصفيــة املدنييــن فــي القــرى وأنــه
شارك كذلك في عشرات عمليات قتل املدنيين ملدة عام سنة  1995في الشيشان.
وتحصــل اضافــة الــى ذلــك علــى مبلــغ مائتــي دوالرفــي مقابــل ّ
كل عــدو ُيغلــب وقــام
شــخصيا بقتــل ثالثيــن عضــوا مــن ميليشــيات تشــيكية بمقابــل .بالنظــرالــى هــذه
املجموعــة مــن الظــروف فإنــه تتوفــرأســباب جديــة لالعتقــاد بــأن العــارض مذنــب
بارتكاب أفعال يمكن اعتبارها بأنها جرائم حرب على معنى أحكام اتفاقية جنيف
ّ
تمكــن مــن اســتثنائه مــن التمتــع باتفاقيــة جنيــف .الــى جانــب ذلــك ،فــإن الفـرارمــن
الخدمــة العســكرية بوعـ ٍـي قــام ِبذكــره العــارض وحصولــه بصفــة متأخــرة ال يمكــن
االعتــداد بــه( .هيئــة طعــون الالجئيــن 5 ،مــاي  ،307510 ،1997غاليمــو).

د-جريمة خطيرة في القانون الوضعي
د -1-طبيعة الجرائم املشاراليها في الفصل االول ،واو ،املطة
ب مــن اتفاقيــة جنيف
د-1-أ -أفعال تندرج في اطاراملقاومة السياسية
هجمــات عســكرية واعمــال ارهابيــة  -تتـ ّـم مالحقــة العــارض الــذي تـ ّـم
تقديــم مطلــب ترحيلــه مــن قبــل الســلط االســبانية مــن أجــل «توفيــرمتفج ـرات
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

الوضعية التي تنفي التمتع باتفاقية جنيف

اسـ ُـتخدمت للقيــام بعمليــة ارهابيــة نتــج عنهــا موتــى ،جرحــى وخســائر» الــى جانــب
«انتمائــه الــى عصابــات مســلحة ،تحــوز متفج ـرات ،هجمــة مســلحة ،محاولــة
اغتيــال وخســائر» .نظـرا الــى خطــورة الجرائــم املنســوبة الــى العــارض علــى معنــي
القانــون الوضعــي والــى جديــة االفتراضــات املوجهــة ضــده ،فإنــه ليــس بإمكانــه
املطالبــة بصفــة الالجــئ اســتنادا الــى اتفاقيــة جنيــف علــى معنــى فصلهــا األول،
الفقــرة واو املطــة ب (مجلــس الدولــة 23 ،ســبتمبر  ،94788 ،1988جيمانــز
زوربانــو).
القيام بعملية تفجير – قام متساكن جزائري عضوفي الجبهة االسالمية
لالنقــاذ بعمليــات تفجيــرمتكــررة وهــوبصــدد البحــث عنــه مــن قبل الشــرطة بعد
ُ
اعتقــال عــدد مــن أعضــاء جماعتــه .إن العمليــات التــي قــام بهــا العــارض تعـ ّـد
جرائم جسيمة على معنى الفصل االول ،الفقرة و/أ من اتفاقية جنيف (هيئة
طعــون الالجئيــن 4 ،أكتوبــر  ،249945 ،1993ايباوينــي).
د-1-ب -أفعال تم القيام بها بدوافع أخرى
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املشــاركة فــي عمليــة اغتصــاب جماعــي  -ان مشــاركة العــارض فــي عمليــة
اغتصــاب جماعــي الم ـرأة تعـ ّـد جريمــة جســيمة فــي القانــون الوضعــي علــى معنــى
أحــكام الفصــل األول ،الفقــرة و/أ مــن اتفاقيــة جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن،
 21نوفمبــر  ،194663 ،1991أيكــوت).

جريمــة خطيــرة فــي القانــون الوضعــي تــم ارتكابهــا فــي بلــد أجنبــي  -إدانــة
ســجن ملــدة ثمانــي ســنوات مــن أجــل القتــل -
مــن قبــل القضــاء االملانــي بال ً
وقعــت إدانــة متســاكن تر ـكـي ذي أصــل كــردي بتاريــخ  14مــارس  1989فــي أملانيــا
بالسجن ملدة ثماني سنوات من أجل محاولة القتل العمد الواقعة سنة .1983
هــذا الفعــل ُيعـ ّـد جرمــا خطي ـرا علــى معنــى أحــكام الفصــل االول الفقــرة و/ب
مــن اتفاقيــة جنيــف ،وهــو مــا يســتثني فاعلــه مــن التمتــع بالفقــرة أ 2/مــن نفــس
الفصــل .بالنظــرالــى خطــورة الفعــل والــى العقوبــة املقــررة فــي شــأنه فــإن العــارض
ُيســتثنى مــن تطبيــق مبــدأ الترابــط األســري علــى معنــي الفصــل االول الفقــرة و/ب
مــن االتفاقيــة (هيئــة طعــون الالجئيــن 4 ،نوفمبــر  ،248784 ،1993أصــان).
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د-1-ج -أفعــال تــم القيــام بهــا فــي بلــد االســتقبال قبــل االعتــراف بصفــة
الالجــئ

الوضعية التي تنفي التمتع باتفاقية جنيف

ه ـ  -األشــخاص الداخليــن فــي مجــال انطبــاق الفصــل االول
الفقــرة و/ج مــن اتفاقيــة جنيــف
هـ -1-ممارسة وظائف على رأس الدولة

رئيس دولة يتسـ ّـتر ،اســتنادا على ســلطته ،على تجاوزات خطيرة لحقوق
االنســان تــم القيــام بهــا فــي بلــده خــال فتــرة قيامــه بمهامــه -الســيد دوفاليــي،
تطبيقــا ألحــكام اتفاقيــة جنيــف ،ال يمكنــه ادعــاء تمتعــه بصفــة الالجــئ نظ ـرا
لتســتره علــى انتهــاكات خطيــرة لحقــوق االنســان نتــم ارتكابــا فــي هايتــي خــال فتــرة
قيامــه بمهــام رئيــس الدولــة .إن هيئــة الطعــون َّ
املخولــة لتقديــر إن كانــت هــذه
ُ
االنتهــاكات تعـ ّـد «ممارســات مخالفــة ألهــداف ومبــادئ االمــم املتحــدة» علــى معنى
الفصل االول/و من اتفاقية جنيف قد ّ
قدرت أن هذه املمارسات تمنع تطبيق
هــذه االتفاقيــة (مجلــس الدولــة 31 ،جويليــة  ،81962 ،1992دوفاليــي).
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مهــام ديبلوماســية مما َرســة صلــب البعثــة الدائمــة لكمبوشــيا
الديمقراطيــة فــي اليونســكو  -قــدم العــارض الــى فرنســا تحــت غطــاء جــواز
ســفر ديبلوما�ســي تــم تســليمه مــن قبــل وزارة الشــؤون الخارجيــة بكمبوشــيا
الديمقراطيــة ســنة  1982واشــتغل خطــة ســكرتيرأول فــي البعثــة الدائمــة لهــذه
الدولــة فــي اليونســكو فــي باريــس .رغــم عــدم قيــام العــارض شــخصيا بممارســات
مخالفــة ألهــداف ومبــادئ األمــم املتحــدة ،فإنــه ،نظـرا لطبيعــة وأســاليب نظــام
الخميــرالحمــر ،قــد قــام ضــرورة بالتســترعلــى هــذه االفعــال بســبب مهامــه (هيئــة
طعــون الالجئيــن 19 ،فيفــري  ،30022 ،1988نــو).

و -وضعيات أخرى تنص عليها اتقاقية جنيف
و -1-األشــخاص املتمتعيــن حاليــا بحمايــة أو مســاعدة هيــكل
أو مؤسســة تابعــة لألمــم املتحــدة غيــرمفوضيــة شــؤون الالجئيــن
الجــئ فلســطيني متمتــع بحمايــة الدولــة اللبنانيــة  -حســب الفقــرة د مــن
الفصــل االول التفاقيــة جنيــف ،فــإن هــذه االتفاقيــة ال تنطبــق علــى االشــخاص
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

الوضعية التي تنفي التمتع باتفاقية جنيف

املتمتعيــن بحمايــة أو مســاعدة يوفرهــا هيــكل أو مؤسســة تابعــى لألمــم املتحــدة
غيــرمفوضيــة شــؤون الالجئيــن .العــارض وهــو الجــئ فلســطيني خاضــع للحمايــة
ّ
القنصليــة للدولــة اللبنانيــة حســب مــا يوضحــه جــوازســفره املســلم بجـ ّـدة فــي 1
مــاي  1978والــذي وقــع تجديــده آخــر مــرة فــي جــدة بتــارخ  22جــوان  1981ال
يذكــر أي ظــروف تبيــن أن العــارض قــد توقــف عــن التمتــع بهــذه الحمايــة علــى
معنــى الفقــرة د مــن الفصــل االول التفاقيــة جنيــف وال وجــود ملخــاوف مــن
االضطهــاد مــن قبــل ســلط هــذا البلــد علــى معنــى الفصــل االول الفقــرة أ 2/مــن
نفــس االتفاقيــة (هيئــة طعــون الالجئيــن 17 ،فيفــري  ،21261 ،1988عدلونــي).
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انتهاء صفة الالجئ

 - 1دوافع سحب صفة الالجئ
دوافــع ســحب صفــة الالجــئ املعــددة فــي الفصــل االول ج مــن اتفاقيــة
جنيف – الســحب ممكن أيضا تطبيقا للمبادئ الحاكمة لســحب القرارات
االدارية -تزوير– إلى جانب تنصيص الفصل االول ج من اتفاقية جنيف على
االســباب التــي تمكــن مــن ســحب صفــة الالجــئ ،فــإن هــذا االج ـراء ُمتــاح كذلــك
تطبيقــا للمبــادئ الحاكمــة لســحب القـرارات االداريــة فــي الحــاالت التــي ّ
تبيــن فيهــا
ظــروف القضيــة ان الطلــب الــذي ُأسـ َ
ـندت صفــة الالجــئ بنــاء عليــه كان مــزورا.
حســب الوقائــع ،فــإن الهيئــة قـ ّـدرت أن العــارض «امتنــع عــن تقديــم معلومــات
أساســية لتقييــم وضعــه» و«ينبغــي اعتبــار أنــه ،بنــاء علــى ذلــك ،قــد ســعى الــى
مغالطة الديوان الفرن�سي لحماية الالجئين وعديمي الجنسية» .ال تكون الهيئة
بذلك قد ّ
قدرت وقائع القضية دون دقة باعتبارها أن العارض قد ّ
تحصل على
صفــة الالجــئ بنــاء علــى التزويــروال يشــوب قرارهــا أي نقص(مجلــس الدولــة26،
فيفــري  ،253243 ،1996مــاركان).

مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
السادس

عــدم شــرعية الق ـرار القا�ضــي بانتهــاء صفــة الالجــئ بنــاء علــى الفصــل
 33-2مــن اتفاقيــة جنيــف – يعــدد الفصــل االول ج األســباب التــي تمكــن مــن
ســحب التمتــع بصفــة الالجئ ويذكــرالفصــل االول الفقــرة ومــن هــذ االتفاقيــة
أصنــاف االشــخاص الذيــن ال تنطبــق فــي حقهــم االتفاقيــة .يبقــى أخي ـرا ســحب
صفــة الالجــئ ممكنــا عندمــا تعكــس ظــروف القضيــة أن مطلــب العــارض الــذي
تمكــن مــن خاللــه الحصــول علــى صفــى الالجــئ مبنــي علــى التزويــر .ال يدخــل فــي
نظــرقا�ضــي األصــل ولــم يقــع ادعــاء أن وضعيــة العــارض تدخــل فــي مجــال انطباق
الفصل االول وأو الفقرة ج من اتفاقية جنيف أو أن طلب العارض الذي خول
له اكتساب صفة الالجئ منذ  1976كان مزورا .ينص الفصل  33من االتفاقية
أن« :ال يجــوز أليــة دولــة متعاقــدة أن تطــرد الجئــا أو تــرده بأيــة صــورة مــن الصــور
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الى حدود االقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين بسبب عرقه أو دينه أو
جنســيته أو انتمائــه الــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب آرائــه السياســية .علــى
أنــه ال يســمح باالحتجــاج بهــذا الحــق ألي الجــئ تتوفــرفيــه دواع معقولــة العتبــاره
خط ـرا علــى أمــن البلــد الــذي يوجــد فيــه أو العتبــاره يمثــل ،نظ ـرا لســبق صــدور
حكــم نهائــي عليــه الرتكابــه جرمــا اســتثنائي الخطــورة ،خطـرا علــى مجتمــع ذلــك
البلــد» .بنــاء علــى املطــة الثانيــة مــن هــذا الفصــل ،فــإن هيئــة طعــون الالجئيــن
قــد رفضــت الطعــن املقــدم مــن قبــل العــارض ضــد قـرارمديــرالديــوان الفرن�ســي
لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية الــذي سـ َـحب منــه التمتــع بصفــة الالجــئ
باعتبــارأن العــارض ُيعـ ّـد خطـرا علــى املجتمــع الفرن�ســي بســبب إدانــة جزائيــة فــي
ُ
حقه في فرنسا .لكن املطة الثانية املشارإليها في الفصل  33من اتفاقية جنيف
تمكــن مــن إعــادة األجنبــي الــى ســلط بلــده االصلــي دون ســحب صفــة الالجــئ عــن
الشــخص بنــاء علــى ذلــك .ينتــج عــن ذلــك أنــه لئــن تمكنــت الهيئــة تمكنــت ســياديا
مــن تقديــرأن العــارض يدخــل فــي مجــال انطبــاق الفصــل /33املطــة الثانيــة فإنهــا
لم تستنتج قانونا أنه ال يحق له التمتع بصفة الالجئ والحماية التي ترتبط بها
(مجلــس الدولــة 21 ،مــاي  ،148997 ،1997فــام).

 - 2طلب طوعي للتمتع بحماية دولة األصل
(الفصل /1ج)1/
ً
أ -العودة الى البلد األصلي

العنوان
السادس

زواج فــي البلــد االصلــي – املطالبــة بحمايــة ســلط البلــد الــذي يحمــل
العــارض جنســيته – خطــأ فــي القانــون (غيــاب) – إن تقديــر أوراق امللــف
ََ
ّ
مجاملة
وتصريحات العارض ال تمكن من االقراربأن شهادة الزواج وقع منحها
من قبل رئيس بلدية الجهة وبأنه لم يكن موجودا في تركيا يوم  7أكتوبر 1986
لتوقيــع عقــد الــزواج ،فــإن الهيئــة قــد قـ ّـدرت بمفردهــا وقائــع القضية ولم ّ
تحمل
املقدمــة أمامهــا .باعتبــار أن
العــارض عــبء االثبــات ولــم تغيــر طبيعــة الوثائــق ً
العارض يكون قد طالب بصفة طوعية حماية بلده األصلي مجددا فإن الهيئة
لــم ترتكــب خطــأ فــي القانــون وعللــت كفايــة قرارهــا (مجلــس الدولــة 27 ،فيفــري
 ،140668 ،1995ســاليك).
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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ب -اجراءات متبعة أمام سفارة أو قنصلية البلد األصلي
طلــب تســليم جــواز ســفر مــن قبــل الســلط الديبلوماســية أو القنصليــة
التابعــة للبلــد األصلــي -قرينــة قطعيــة -إن مطالبــة شــخص غــادر بلــده االصلــي
تســليمه جــواز ســفر أو تجديــده مــن قبــل الســلط الديبلوماســية أو القنصليــة
تمكــن مــن اســتنتاج أن العــارض قــد طالــب بحمايــة بلــده االصلــي وهــي قرينــة
قطعيــة .تبعــا لذلــك ،فــأن رفــض معاينــة الوقائــع التــي يثيرهــا العــارض والتــي
تفيــد بــأن تجديــد جــوازســفره قــد تــم طلبــه والحصــول عليــه ،تكــون بذلك الهيئة
قــد ارتكبــت خطــأ فــي القانــون (مجلــس الدولــة 13 ،جانفــي ،78055 ،1989
تيفارايــان).

ج -اكتساب جنسية جديدة وحماية من طرف الجنسية
الجديدة (الفصل /1ج)3/
الجــئ حامــل للجنســية البلغاريــة تحصــل الحقــا علــى الجنســية التركيــة-
ينتــج عــن وثائــق امللــف والتصاريــح التــي قدمهــا العــارض الــذي تحصــل على جواز
الصفرالتركي بتاريخ  15نوفمبر  1989من قبل القنصلية التركية بستراسبورغ
والــذي قــام بتجديــد هــذه الوثيقــة فــي  24جويليــة  1993والــذي ســافرالــى تركيــا
فــي  1989و 1993تحــت حمايــة هــذا الجــوازدون مواجهــة أي مشــكل مــن قبــل
ســلط هــذا البلــد وقــد تحصــل العــارض علــى الجنســية التركيــة ويخضــع لحمايــة
البلــد الــذي تحصــل علــى جنســيته ( هيئــة طعــون الالجئيــن 19 ،ديســمبر ،1994
 ،257928مصطافــوف).

مطلــب جديــد -واقــع جديــد -عــودة طوعيــة للبلــد االصلــي بعــد الواقــع
الجديــد – االســتقراراملســتمرفــي البلــد املذكــور -ينتــج عــن التحقيــق أن العارضــة
قــد عــادت بصفــة طوعيــة الــى بلدهــا االصلــي التــي تقيــم فيــه بصفــة مســتمرة
منــذ  .1992بذلــك ،ال يمكــن لهــا ،اســتنادا علــى الفقــرة ج 4/مــن الفصــل االول
التفاقية جنيف ،االستناد الى صفة الالجئ (هيئة طعون الالجئين 26 ،جويلية
 ،92661 ،1995غــال).
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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د -عودة طوعية للبلد االصلي واالستقراربه (الفصل
/1ج)4/
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ّ
هـ -تغييرفي الظرفية التي مكنت من االعتراف بصفة الالجئ
تغييــر ديمقراطــي فــي النظــام االســباني – تقديــر للوقائــع التــي أثارهــا
العــارض – اســتنادا الــى تعليــل الهيئــة موقفهــا بنــاء علــى التغييــر الديمقراطــي
الــذي شــهدته اســبانيا ،فــإن هيئــة الطعــون قــد قامــت بمعاينــة الوقائــع التــي
يثيرها العارض دون خطإ في تطبيق أحكام الفصل االول من اتفاقية جنيف.
باالعتمــاد علــى الوقائــع املذكــورة التــي ال تخــول للعــارض الخــوف بمبــرر مــن
التعــرض لالضطهــاد علــى معنــى أحــكام اتفاقيــة جنيــف املذكــورة ،فــإن الهيئــة
لــم تقــم بتغييــر طبيعــة الوســائل املعروضــة أمامهــا وقامــت بعمليــة تقديــر ال
يمكــن مناقشــتها أمــام قا�ضــي التعقيــب (مجلــس الدولــة 27 ،مــاي ،1988
 ،66022موجيــكا غارمنديــا).
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تغيرالنظام في بينين -إن الظرفية التي مكنت من االعتراف املعني باالمر
بصفــة الالجــئ قــد اندثــرت ،ونظـرا لتغيــرالنظــام فــي بينيــن فــإن العــارض ال يمكنه
االصرارفي رفض حماية البلد الذي يحمل جنسيته (هيئة طعون الالجئين19 ،
مــاي  ،235383 ،1993أنغــو).
الجــئ عديــم الجنســية  -تغييــر ديمقراطــي للنظـ ًـام فــي بولونيــا  -إن
ّ
الظرفيــة التــي مكنــت للعــارض ،وهــو عديــم جنســية ذي أصــل بولونــي ،مــن
االعت ـراف لــه بصفــة الالجــئ قــد اندثــرت نظ ـرا للتغييــر الديمقراطــي فــي النظــام
البولونــي .بذلــك ،وباالخــذ بعيــن االعتبــارللحمايــة التــي يوفرهــا الديــوان الفرن�ســي
لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية الناتجــة عــن صفــة العــارض كعديــم
للجنســية علــى معنــى اتفاقيــة نيــو يــورك بــ 28ســبتمبر  ،1954فإنــه ال يمكــن
للعــارض ان يدعــي الخطــأ الــذي قــام بــه مديــرالديــوان بإيقــاف االعتـراف لفائدته
بصفــة الالجــئ (هيئــة طعــون الالجئيــن 20 ،مــاي  ،2601195 ،1994كــورزاك).

العنوان
السادس

و -االستناد الى أسباب قاهرة معللة للمحافظة على صفة الالجئ
مفهــوم الســبب القاهــر -التعــرض للســجن بصفــة الحقــة لتغييــر
النظــام  -عفــو  -رغــم اســتناد العــارض الــى تعرضــه للســجن تحــت حكــم الجنـرال
فرانكو لتعليل رفضه العودة الى اسبانيا على بناء على أحكام الفصل االول من
اتفاقيــة جنيــف ،فــإن اطــاق سـراح العــارض ســنة  1976بمناســبة قانــون عفــو
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

انتهاء صفة الالجئ

ّ
ال يمكــن اعتبــار ذلــك ســببا قاه ـرا يمنــع عودتــه الــى بلــده االصلــي (هيئــة طعــون
الالجئيــن 27 ،أفريــل  ،89775 ،1989أروزبيــد ساراســوال).
أفـراد األســرة تعرضــوا للقتــل بســبب االبــادة فــي رونــدا  -وجــود أســباب
قاهــرة تعلــل رفــض االســتظالل بالحمايــة مــن البلــد االصلــي رغــم التغي ـرات
السياسية الحاصلة  -على الرغم من التغيرات السياسية التي شهدها النظام في
روندا ،فإن النتائج النفسية لالضطهاد األسري هي ذات خطورة تمكن للعارض
مــن إثارتهــا لرفــض االســتظالل بحمايــة الدولــة التــي يحمــل جنســيتها ،وهــي أســباب
قاهــرة علــى معنــى أحــكام املطــة الثانيــة مــن الفقــرة ج مــن الفصــل االول التفاقيــة
جنيــف (هيئــة طعــون الالجئيــن 4 ،جــوان  ،300063 ،1997بيزيمونغــو).

ز -تغيــر الظرفيــة التــي مكنــت مــن التمتــع بصفــة الالجــئ
اســتنادا الــى مبــدأ الترابــط األســري

ح -الســحب مــن أجــل تزويــرتــم القيــام بــه مــن أجــل االعتــراف
بصفــة الالجــئ
الســحب ممكــن تطبيقــا للمبــادئ الحاكمــة لســحب القــرارات االداريــة
 تزوير -إلى جانب تنصيص الفصل االول ج من اتفاقية جنيف على االسبابمختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
السادس

طالق العارضة من الشـريك الذي يحمل صفة الالجئ -وســائل مســتنتجة
مــن الســلطة األبويــة ومــن تحويــل الــزوج الســابق ألمــوال لفائــدة أبتائــه ممــا ينفــي
الحاجة الى استمرارية االنتفاع بصفة الالجئ للعارضة – مخاوف شخصية من
االضطهاد غير ّ
مبررة – املحافظة على صفة الالجئ لألطفال الخاضعين الى سلطة
الحاضن بالقانون – تحصلت العارضة على صفة الالجئ بصفة حصرية تطبيقا
ملبدأ الترابط األسري ولم تعد تستجيب للشروط التي تخولها املطالبة بهذه الصفة
باعتبارأن ا تباطها بالالجئ قد وقع حلهّ .
وتعد ظرفية الحكم بالطالق التي مكنتها
ر
من حضانة االبناء الذين يحافظون على التمتع بصفة الالجئ وإجبارية مواصلة
الــزوج الســابق فــي املســاهمة فــي نفقــات تدريــس وتربيــة االبنــاء غيــرمؤثــرة .برفــض
الطعــن فإنــه ال يمكــن للعارضــة االستشــهاد بــأي ســبب مقنــع ملواصلــة رفــض طلــب
االســظالل بحمايــة البلــد الــذي تحمــل جنســيته (هيئــة طعــون الالجئيــن ،الدوائــر
املجتمعــة 12 ،مــارس  ،233917 ،1993أونغــودي لوندونــدو).
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التــي تمكــن مــن ســحب صفــة الالجــئ ،فــإن هــذا االج ـراء ُمتــاح كذلــك تطبيقــا
للمبــادئ الحاكمــة لســحب القـرارات االداريــة فــي الحــاالت التــي ّ
تبيــن فيهــا ظــروف
القضيــة ان الطلــب الــذي ُأسـ َ
ـندت صفــة الالجــئ بنــاء عليــه كان مــزورا .حســب
الوقائــع ،فــإن الهيئــة قـ ّـدرت أن العــارض «امتنــع عــن تقديــم معلومــات أساســية
لتقييــم وضعــه» و«ينبغــي اعتبــار أنــه ،بنــاء علــى ذلــك ،قــد ســعى الــى مغالطــة
الديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية» .ال تكــون الهيئــة بذلــك
قد ّ
قدرت وقائع القضية دون دقة باعتبارها أن العارض قد ّ
تحصل على صفة
الالجــئ بنــاء علــى التزويــروال يشــوب قرارهــا أي نقص(مجلــس الدولــة 26،فيفــري
 ،253243 ،1996مــاركان).

ط -اسناد صفة الالجئ من قبل مديرالديوان الفرن�سي
لحماية الالجئين وعديمي الجنسية
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اكتســاب صفــة الالجــئ بنــاء علــى تصريحــات كاذبــة  -غيــاب البلــد
األصلــي زمــن االفعــال املزعومــة  -تحصــل متســاكن تر ـكـي علــى صفــة الالجــئ
بتصريحــه قدومــه مباشــرة مــن تركيــا أيــن تعــرض الضطهــاد سيا�ســي وأيــن تــرك
أســرته فــي حيــن أنــه ينتــج عــن وثائــق امللــف أن املعنــي باألمــرقــد اســتقرســنوات
طويلــة فــي أملانيــا هــو وأســرته وتعـ َّـرض للطــرد بســبب مخالفتــه للقوانيــن حــول
استهالك املخدرات .ال يمكن ،بناء على التصريحات الكاذبة التي كانت األساس
ّ
الوحيــد الــذي مكــن مــن إســناد صفــة الالجــئ للعــارض ،اعتبــارأن هــذه الصفــة
قــد تـ ّـم اكتســابها طبقــا ألحــكام اتفاقيــة جنيــف .يتبــع ذلــك أن قـرارمديــرالديــوان
الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية الــذي اعتــرف بــه بصفــة الالجــئ
للعــارض ال يمنــع اتخــاذ ق ـرار جديــد ومناقــض لــأول يعايــن فيــه مديــر الديــوان
الوضعيــة الحقيقيــة للمعنــي باألمــر (هيئــة طعــون الالجئيــن 29 ،أفريــل ،1988
 ،60757كارادنيــز).

ي -اسناد صفة الالجئ من قبل الهيئة
اكتســاب صفــة الالجــئ بنــاء علــى قــرارالهيئــة  -قــرارمتحصــل عليــه عــن
طريــق التزويــر  -حجيــة األمــراملق�ضــي بــه تمنــع قيــام مديــرالديــوان الفرن�ســي
لحماية الالجئين وعديمي الجنية من سحب القرار -ال ّ
تخول أحكام اتفاقية
جنيف سحب القراراملانح لصفة الالجئ في صورة وجود تزوير .من جهة أخرى،
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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فإنــه علــى الرغــم مــن ّأن املبــادئ العامــة الحاكمــة لســحب الق ـرارات االداريــة
تســمح للديــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية ســحب قـرارمنــح
صفــة الالجــئ إذا ثبــت اكتســابها بنــاء علــى التزويــر ،فــإن حجيــة األمــراملق�ضــي بــه
املميــزة للقـرارات القضائيــة الصــادرة عــن هيئــة طعــون الالجئيــن املانحــة لصفــة
الالجــئ تمنــع ســحب هــذه القـرارت خــارج االطــارالقضائــي املنصــوص عليــه حتــى
وإن وقع اتخاذها بناء على تزوير (مجلس الدولة 5 ،ديسمبر .)159707 ،1997
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مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان السابع

الضمانات اللصيقة بصفة الالجئ
وبوضعية طالب اللجوء
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مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

الضمانات اللصيقة بصفة الالجئ وبوضعية طالب اللجوء

 - 1ضمانات لصيقة بصفة الالجئ
أ -الحصانة الجزائية لالجئين (الفصل  31من االتفاقية)
اكتســاب صفــة الالجــئ – تقديــرالقا�ضــي الجزائــي – قــراربلــدي بطلــب
مغــادرة التــراب الفرن�ســي – يخ�شــى املعنــي باألمــربمبــرر العــودة الــى بلــده األصلــي.
بذلــك ،ينطبــق لفــظ «الالجــئ» فعليــا علــى العــارض علــى معنــي الفصــل االول
مــن اتفاقيــة جنيــف ويجــب االعتـراف لــه لهــذه الصفــة (ت.ج.ي بوبينــي ،الغرفــة
االصالحيــة  17 ،12مــارس  ،401.138/87 ،1988ســليمان).
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ب -الضمانات ضد الطرد
املبــادئ العامــة للقانــون املنطبقــة علــى الالجئيــن – مبــادئ تمنــع إعــادة
الالجئ بأي طريقة كانت من قبل الدولة التي اعترفت له بهذه الصفة الى البلد
االصلــي – تفعيــل الترحيــل – ان املبــادئ العامــة للقانــون املنطبقــة علــى الالجئيــن
الناتجــة خاصــة عــن تطبيــق تعريــف الفصــل األول /أ 2/مــن اتفاقيــة جنيــف تمنــع
الدولــة التــي اعترفــت العــارض بصفــة الالجــئ إعادتــه إلــى البلــد األصلــي باســتثناء
االسباب املذكورة املرتبطة بأسباب األمن الوطني التي تذكرها االتفاقية حسب
الوقائع ،فإن وزيرالعدل ال يثيرأيا من هذه األسباب إلى جانب ذلك فإن الحكومة
هــي التــي تطالــب الديــوان فــي حــال التأكــد بإيقــاف اإلعت ـراف بصفــة الالجــئ املعنــي
باألمــرلكــن صفــة الالجــئ هــي التــي تمنــع الحكومــة مــن إصــدارقـراريق�ضــي بتســليم
العارض إلى السلط اإلسبانية بطلب منها .قرارالترحيل يعد بذلك مشبوبا بتجاوز
الســلطة (مجلــس الدولــة 1 ،أفريــل  ،1988بيريكارونــا ايشــاري ).

مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء
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طــرد  -ســبب متعلــق مــن النظــام العــام  -انتهــاك الفصــل  32/1مــن
اإلتفاقية (غياب)  -إن صفة الالجئ التي يتمتع بها العارض ال يمكن أن تمنع في

الضمانات اللصيقة بصفة الالجئ وبوضعية طالب اللجوء

هــذه الظــروف أن يصــدروزيــرالداخليــة ضــد املعنــي باألمــرقـرارا بالطــرد مبنــي علــى
صــل  32/1مــن
ســبب متعلــق بالنظــام العــام .بذلــك ،لــم يقــع تجاهــل أحــكام الف ُ
إتفاقيــة جنيــف ( مجلــس الدولــة  14 -جانفــي  - 103595 - 1991أ�صــى اكــواه).

ج -الحق في االقامة
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تســليم قانونــي لترخيــص فــي االقامــة  -تخلــي األجنبــي علــى صفــة الالجــئ
 عدم شرعية سحب ترخيص اإلقامة بعد هذا التخلي  -على معنى الفصل 15مــن أمــر  2نوفمبــر  1945فــي صياغتــه املنطبقــة بتاريــخ القـراراملطعــون فيــه
«تســلم بطاقــة االقامــة  10إلــى األجنبــي الــذي اكتســب صفــة الالجــئ» وعلــى معنــى
الفصــل  16مــن نفــس األمــر «تبقــى بطاقــة االقامــة ســارية املفعــول ملــدة عشــر
ســنوات ويمكــن تجديدهــا» .تحصــل العــارض وهــو حامــل للجنســية التركيــة علــى
صفــة الالجــئ فــي  19أكتوبــر  1989وتمكــن بنــاءا علــى طلبــه بتاريــخ  31جانفــي
 1992مــن ان تســحب عنــه صفــة الالجــئ إثــر هــذا التخلــي قــرر رئيــس مركــز
الشرطة عن طريق القراراملطعون فيه ان تسحب بطاقة االقامة التي تحصل
عليهــا العــارض .وفــي ظــل غيــاب أي تزويــرونظـرا النقضــاء اجــال الطعــن فإنــه ال
يوجد أي فصل من طبق أو مبدأ عام للقانون يخول لرئيس مركزالشرطة من
اتخــاذ هــذا االجـراء .تبعــا لذلــك ،فــإن العــارض علــى حــق فــي أن يطعــن فــي حكــم
املجكمة االدارية بباريس القا�ضي برقض طلبه إلغاء قراررئيس مركزالشرطة
بتاريخ  2أفريل  1992بســحب بطاقة االقامة ورفض تســليمه تصريحا جديدا
باالقامــة (مجلــس الدولــة 5 ،مــارس  ،161230 ،1997أيدوغمــوس).

د-حرية التنقل
إلزاميــة إعــام الالجــئ بتغييــرعنوانــه لــدى الديــوان الفرن�ســي لحمايــة
الالجئيــن وعديمــي الجنســية (غيــاب) – ال وجــود ألي إل ـزام قانونــي أو ترتيبــي
ُيجبرالعارض بإعالم تغييرعنوانه لدى الديوان بعد تحصله على صفة الالجئ
(مجلــس الدولــة 21 ،أكتوبــر .)116270 ،1994
العنوان
السابع

إصــدار وثائــق بالســفر لتمكيــن الالجــئ مــن الســفر خــارج الت ـراب الوطنــي
(الفصــل  28مــن اتفاقيــة جنيــف(  -رفــض نهائــي للتســليم  -اختصــاص القا�ضــي
العدلــي – رقابــة عاديــة لقا�ضــي تجــاوز الســلطة – عــدم شــرعية – بنــاء علــى
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

الضمانات اللصيقة بصفة الالجئ وبوضعية طالب اللجوء

الفصــل  28مــن اتفاقيــة جنيــف ،فــإن الــدول تصــدر لالجئيــن وثائــق ســفر
لتمكينهــم مــن الســفرخــارج الت ـراب الوطنــي مــا لــم تتطلــب خــاف ذلــك أســباب
قاهــرة تتصــل باألمــن الوطنــي أو النظــام العــام .إذا قــام شــخص مــا حامــل لصفــة
الالجئ بتســليم ترخيص اقامته هو وزوجته الى أجانب يســعون الى الدخول الى
فرنســا بطريقــة غيــرنظاميــة ،فإنــه ال وجــود لســبب قاهــرمتصــل باألمــن الوطنــي
أو النظام العام يبرر حرمان هذا الشخص بصفة مطلقة من إمكانية حصوله
علــى هــذه الوثيقــة (مجلــس الدولــة 8 ،جــوان  ،116618 ،1994وزيــرالداخليــة،
الكونغــو).

هـ -الحقوق األسرية واالجتماعية
هــ -1-املبــادئ العامــة للقانــون املنطبقــة علــى الالجئيــن – مبــدأ
الترابــط األســري
املبــادئ العامــة للقانــون املنطبقــة علــى الالجئيــن – مبــدأ الترابــط
األســري – إن املبــادئ العامــة للقانــون املنطبقــة علــى الالجئيــن والناتجــة أساســا
عــن أحــكام اتفاقيــة جنيــف تفــرض االعت ـراف بنفــس صفــة الالجــئ للشــخص
الحامــل لنفــس الجنســية واملتــزوج مــن الالجــئ بتاريــخ طلــب هــذا األخيــراالعتـراف
ّ
القصــر وذلــك مــن أجــل توفيــر
لــه بصفــة الالجــئ باالضافــة الــى أطفــال الالجــئ
الحماية الكاملة لالجئ التي تقرها االتفاقية املذكورة (مجلس الدولة ،جلسة،
 2ديســمبر  ،112842 ،1994اجيابونــغ).
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هـ  -2-ضمانات لصيقة بصفة الالجئ ُيعترف بها لألجانب

مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
السابع

االعت ـراف بصفــة الالجــئ مــن قبــل الســلط الســويدية – امتــداد
صالحيــات مديــر الجيــوان الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية –
اختصــاص مرتبــط ملديــرالديــوان – ينتــج عــن التحقيــق أنــه تــم االعتـراف بصفــة
الالجــئ لفائــدة املعنيــة باألمــرمــن طــرف الســلط الســويدية .بنــاء علــى هــذا القـرار
فإنــه مــن حــق العارضــة ،فــي صــورة الترخيــص لهــا باالقامــة فــي فرنســا ،أن تتمتــع
بالضمانات املخولة تطبيقا ألحكام اتفاقية جنيف لألشخاص الذين من املمكن
تمتعهم بصفة الالجئ في الخارج .إلغاء قرارمديرالديوان الرافض طلب العارضة
(هيئــة طعــون الالجئيــن 6 ،ديســمبر  ،141712 ،1990هوســينزاداه دوكانــار).

الضمانات اللصيقة بصفة الالجئ وبوضعية طالب اللجوء

و -ضمانات لصيقة بوضعية األجنبي طالب اللجوء
حــق اللجــوء  -مبــدأ دســتوري  -تنــص توطئــة دســتور  27أكتوبــر
 1946الــذي تحيــل إليــه توطئــة دســتور  1958أن «لــكل شــخص مضطهــد
بســبب نشــاطه لفائــدة الحريــة الحــق فــي اللجــوء علــى اقليــم الجمهوريــة» .لئــن
تم التنصيص على ضمانات لصيقة بهذا الحق من خالل اتفاقيات دولية ّ
تم
توظيفهــا فــي القانــون الداخلــي ،فــإن املشــرع مطالــب بتوفيــر ضمانــات شــرعية
فــي جميــع الظــروف .باعتبــار أن هــذا الحــق هــو حــق أسا�ســي يتنــج عــن االعتـراف
بــه تمتــع االشــخاص املعنييــن بالحقــوق والحريــات املعتــرف بهــا فــي الدســتور
بصفــة عامــة الــى االجانــب املقيميــن ،فــإن القانــون ال يمكنــه أن ينظــم هــذه
الظــروف إال مــن أجــل جعــل هــذا الحــق أكثــر فاعليــة أو مــن أجــل موازنتــه مــع
شــروط قواعــد أو مبــادئ دســتورية أخــرى (قانــون دســتوري عــدد 325 - 93
  13أوت .)1993100

رفــض قبــول اللجــوء  -عــدم شــرعية  -رفــض لــم يقــع تعليلــه بأحــد
االســباب املحـ َّـددة حصريــا بالفصــل  31مكــرر مــن أمــر  2نوفمبــر  -1945إن
طلــب اللجــوء الــذي تقــدم بــه العــارض ال يمكــن قانونيــا رفضــه إال علــى أســاس
أحــد االســباب املحـ َّـددة حصريــا فــي الفصــل  31مكــرر (مــن  °1الــى  )°4مــن أمــر
 2نوفمبــر ( 1945مجلــس الدولــة 2 ،أكتوبــر  ،159221 ،1996حاكــم ســافوا
ضــد تيمــون).

ز -رفض الدخول إلى اإلقليم – اعتماد منطقة انتظار

العنوان
السابع

ســبب معلــل قانونيــا لرفــض الدخــول الــى فرنســا – طابــع غيــرمبــرر علنــا
لطلب اللجوء -غياب – إن وضعية األجنبي الذي لم يقدم طلب اللجوء داخل
ّ
بلــد موقــع التفاقيــة جنيــف والــذي عبــر مــن خاللــه قبــل وصولــه الــى فرنســا ال
ّ
يمكــن مــن اعتبــارطلــب اللجــوء غيــرمبــرر علنــا نظـرا وأن هــذه الظرفيــة ال تســمح
برفــض االعت ـراف بصفــة الالجــئ .اســتنادا الــى واقــع رفــض دخــول االجنبــي الــى
فرنســا تطبيقــا للفصــل  35مــن أمــر  2نوفمبــر  ،1945فــإن وزيــر الداخليــة قــد
ارتكب خطأ في القانون (مجلس الدولة ،جلسة  18ديسمبر ،160856 ،1996
وزيــر الداخليــة /روجــي).
مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

الضمانات اللصيقة بصفة الالجئ وبوضعية طالب اللجوء

ح-االجــراءات املتخــذة تجــاه االجنبــي الــذي تــم رفــض طلــب
لجوئــه بصفــة نهائيــة
ح -1-رفض أو عدم تجديد رخصة االقامة

رفــض االقامــة – طلــب قبــول اســتثنائي مقـ َّـدم مــن قبــل أجنبــي تـ ّـم رفــض
طلــب لجوئــه بصفــة نهائيــة – منشــور الوزيــر االول بتاريــخ  17مــاي 1985
القا�ضــي الــى الوالــي ،فــي ظــروف معينــة خاضعــة الــى تقديــره ،بإحالــة الطلــب الــى
وزيــرالداخليــة قبــل النظــر – أحــكام غيــرترتيبيــة ال يمكــن إثارتهــا – إن أحــكام
منشــور الوزيــراألول بتاريــخ  17مــاي  1985املتعلــق بطالبــي اللجــوء والقاضيــن
بــأن الوالــي ،عنــد عــرض طلــب قبــول اســتثنائي لالقامــة مقـ َّـدم مــن قبــل أجنبــي
تـ ّـم رفــض طلــب لجوئــه بصفــة نهائيــة ،يجــب أن يحيــل الطلــب الــى وزيــرالداخليــة
قبــل النظــرعندمــا ُيســتنتج مــن الظــروف أن االجنبــي معـ ّـرض ملخاطــر جســيمة
بعودتــه الــى بلــده االصلــي أو اقامتــه االعتياديــة .بذلــك ،ال يمكــن للعــارض أن يثيــر
األحــكام املذكــورة اســتنادا الــى طعنــه الرامــي الــى الغــاء رفــض رخصــة االقامــة
(مجلــس الدولــة 9 -أكتوبــر  ،148835 ،1996مويــو).
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ح -2-االعادة إلى الحدود

مختارات من فقه القضاء املقارن (الفرن�سي) حول مسائل اللجوء

العنوان
السابع

االعادة الى البلد االصلي – املشاركة في إضراب جوع في فرنسا – رفض
الطلب الرامي الى االعتراف بصفة الالجئ السيا�سي عن طريق قرارات للديوان
الفرن�ســي لحمايــة الالجئيــن وعديمــي الجنســية وهيئــة طعــون الالجئيــن .لئــن أثــار
العــارض االشــهارالــذي لحــق مشــاركته فــي اض ـراب الجــوع ،فــأن هــذه الطرفيــة
ّ
ليســت ذات طبيعــة تمكــن مــن اعتبــار وجــود مخاطــر للعــارض فــي حــال عودتــه
الــى بلــده .اذا كان م .أ .نظـرا للوضعيــة الحاليــة فــي تركيــا وبســبب انتمائــه العرقــي
والتزامــه السيا�ســي ،فإنــه لــم يقــدم أي وســيلة متعلقــة بوضعيتــه الشــخصية
التــي تمكــن مــن اثبــات ادعاءاتــه والتــي مــن شــأنها أن تضــع حــدا إلعادتــه الــى بلــده
األصلــي .ال يمكــن للعــارض بنــاء علــى ذلــك أن يســتند الــى أحــكام الفصليــن  2و3
مــن االتفاقيــة االوروبيــة لحمايــة حقــوق االنســان والحريــات االساســية والــى
الفصــل  2/2مــن البروتوكــول الرابــع لالتفاقيــة املشــاراليهــا (مجلــس الدولــة8 ،
أكتوبــر  ،139671 ،1993مســلم اك ـرام).

الضمانات اللصيقة بصفة الالجئ وبوضعية طالب اللجوء

اعادة الى البلد االصلي – اضطهادات سياسية (مخاوف من) – عناصر
جديــدة – ينتــج عــن العناصــرالجديــدة ّ
املقدمــة مــن قبــل العــارض أمــام القا�ضــي
ـف الوالــي قيمتهــا املهمــة وخاصــة الوثائــق املتعلــق باالجـراءات
االداري والتــي لــم ينـ ِ
القضائيــة التــي كان موضوعهــا فــي بلــده وأن العــارض يمكــن أن يتعــرض الــى
مالحقــات مبنيــة علــى نشــاطه صلــب مجموعــات معارضــة للحكومــة فــي حــال
عودتــه الــى بلــده .ان هــذه الظرفيــة مــن شــأنها أن تعــارض إعــادة العــارض الــى
بلــده االصلــي .تبعــا لذلــك ،فــان والــي ســان ماريتيــم ال يمكنــه االدعــاء بــأن الحكــم
املطعــون فيــه الصــادرعــن املستشــارالنائــب لرئيــس املحكمــة االداريــة بــروان قــد
ألغى القرارالقا�ضي بإعادة العارض الى بلده االصلي (مجلس الدولة 8 ،أكتوبر
 ،139664 ،1993ســيتينبوال).
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االعــادة الــى الحــدود – الحــق فــي احتـرام الحيــاة األســرية – اعتــداء -رفــض
االعتـراف بصفــة الالجــئ الــى أجنبيــة تحصــل زوجهــا علــى هــذه الصفــة فــي فرنســا
وهــي ّأم لطفليــن مقيميــن فــي فرنســا -بقيــت أجنبيــة فــي فرنســا وذلــك بعــد رفــض
طلــب لجوئهــا .نظ ـرا الــى أن العارضــة متزوجــة مــن أجنبــي تحصــل علــى صفــة
الالجــئ فــي فرنســا وهــي ّأم لطفليــن مــن هــذا الــزواج والبــن آخــرمقيــم فــي فرنســا،
فــإن القـرارالقا�ضــي بإعادتهــا الــى الحــدود يعتــدي علــى حــق املعنيــة باألمــربصفــة
غيــرمتناســبة مــع االهــداف التــي ُوضــع مــن أجلهــا هــذا االجـراء ( مجلــس الدولــة،
 16جــوان  ،176564 ،1997رئيــس مركــز الشــرطة /كارتــال زوجــة ألتيــن).
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