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الحامية يف غياب الترشيع يف ترينيداد وتوباغو
روشيل ناكيد وأندرو فلش

الهجرة  لتدفقات  التصدي  مشقة  الكاريبي  البحر  منطقة  يف  الصغرية  الجزرية  الدول  من  الكثري  تكابد 
الدويالت أدخلت ترشيعات  قليلة من هذه  فئة  أنَّ  بيد  يوم،  بعد  يوماً  يزداد تعقيدها  التي  املختلطة 

تتعلق بالالجئني. ترينيداد وتوباغو عىل رأس الدول التي فعلت ذلك.

شهدت الدولة الجزرية ترينيداد وتوباغو تزايداً يف أعداد املهاجرين 
يف العقد املايض وتعد كالهام نقطة عبور ووجهة نهائية. واتفاقاً مع 
االتجاهات الكاريبية، تزداد أعداد الالجئني من مختلف الجنسيات 
ل نحو 184  نحو شواطئ ترينيداد وتوباغو. ففي عام 2014، تسجَّ
شخصاً كطالبي لجوء يف ترينيداد وتوباغو يف حني ارتفعت النسبة 
لتصل إىل 209 يف عام 2015، و314 يف عام 2016.1ووفقاً للمفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، شهدت األشهر األوىل من 
عام 2017 زيادة تصل إىل ضعفي أرقام 2016 من طالبي اللجوء 
املسجلني والالجئني وغريهم من الفئات املعنية إذ وصل عددهم 
الرسيعة  الزيادة  هذه  تستمر  أن  املتوقع  ومن  شخصاً.   640 إىل 
نظراً لتزايد أعداد األشخاص املفرتض تسجيلهم ومن املتوقع أيضاً 

أن يصل إجاميل العدد عام 2017 إىل 1800.

ستة  من  وتوباغو  ترينيداد  يف  والالجئون  اللجوء  طالبو  ويأيت 
بلدان رئيسية هي كوبا، وفنزويال، وسوريا، وبنغالديش، وجاميكا، 
الالجئني  من  خليطاً  البلدان  هذه  ومتثل  ونيجرييا  وكولومبيا، 
طالبي  أغلبية  كانت  السابق،  يف  خارجه.  ومن  اإلقليم  داخل  من 
فنزويال  ولكنَّ  سوريا  ومن  كوبا  من  يأتون  والالجئني  اللجوء 
ومع  اللجوء.  طالبي  تصدير  يف  بلد  أكرب  ثاين  أصبحت   2017 يف 
ذلك، ميثل الالجئون وطالبو اللجوء كثرياً من بلدان املنشأ األخرى 
نطاق  وعىل  وأوغندا.  والسودان  ومايل  والكونغو  باكستان  مثل 
أوسع، ووفقاً إلحصاءات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
وطالبي  الالجئني  أعداد  ارتفعت   ،2017 مــارس/آذار  يف  الالجئني 
اللجوء يف منطقة البحر الكاريبي2 إىل 50% يف الفرتة ما بني عامي 
تنازلياً:  ترتيباً  العرش  املنشأ  دول  ترتيب  هو  وها  و2016.   2015
السلفادور، هايتي، هندوراس، غواتيامال، كوبا، فنزويال، كولومبيا، 

سوريا، جاميكا، بنغالديش.

تحديات الحامية وأوجه قصورها
ومن دول الكومنولث املستقلة يف منطقة البحر الكاريبي،3 وحدها 
بيليز متلك ترشيعات تخص الالجئني يف حني أنَّ جاميكا وترينيداد 
وتوباغو لديهام سياسة خاصة بالالجئني وليس ترشيعاً. وانضمت 
اتفاقية  إىل  عام 2000  الثاين  نوفمرب/ترشين  وتوباغو يف  ترينيداد 
وبروتوكولها   1951 لعام  الالجئني  بوضع  الخاصة  املتحدة  األمم 
الصادر يف عام 1967. وحتى اآلن، مل ُتدَخل أحكام االتفاقية ضمن 

الالزمة لذلك عىل قدٍم  الصياغة  لكنِّ عملية  الوطنية  الترشيعات 
ذ هذه العملية اآلن بطريقة تشاركية ُيثَنى عليها  وساق اآلن. وُتنفَّ
بإرشاك أصحاب العالقة املعنيني الرئيسيني مبا فيهم وحدة الشؤون 
الدولية، وشعبة الهجرة بوزارة األمن الوطني، واملفوضية السامية 
اسمها  حكومية  غري  ومنظمة  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم 

مجتمع املاء للحياة.4 

وكان من مثار العالقات الطيبة بني جميع أصحاب املصلحة املعنيني 
وقد رسمت  املاضية.  الثالثة  العقود  الالجئني خالل  مئات  حامية 
سياسة الالجئني التي ُأقرَّت يف يونيو/حزيران 20145 الحقوق التي 
وحق  البلد،  يف  باإلقامة  إذن  وهي  عليها  الحصول  لالجئني  يحق 
السفر،  وأوراق  الشخصية  الُهويَّة  بطاقة  عىل  والحصول  العمل، 
عىل  القدرة  عدم  حالة  )يف  العامة  املساعدات  عىل  والحصول 
ومل  التنقل،  وحرية  الطبية،  والرعاية  الحاجة(،  حالة  ويف  العمل 
عىل  والحصول  الرتفيهية،  واألنشطة  التعليم  وفرص  األرسة،  شمل 
أخرى  نفسية  مشكالت  أي  أو  بالصدمات  الخاصة  االستشارات 
الالجئ  كان  إذا  )إال  البلد  من  ُيطرَدوا  أال  يف  والحق  لها،  تعرضوا 
ميثل تهديداً لألمن الوطني أو النظام العام(. وتنتهج هذه السياسة 
مسؤولية  تويل  من  الحكومة  لتمكني  مراحل  ثالث  من  مقاربة 
ورغم  الالجئ.  صفة  تحديد  مبهمة  واالضطالع  الالجئني  حامية 
السياسة  هذه  نت  مكَّ الطموح،  مفرط  محدد  زمني  إطار  وضع 
الجهات الفاعلة الحكومية من بناء قدراتها لتتمكن من تويل هذه 

املسؤولية واالضطالع بها.

يف  املدرجة  الحقوق  جميع  عىل  الالجئون  يحصل  مل  ذلك،  ومع 
السياسة. فبخالف حرية التنقل، والرعاية الطبية، وعدم الطرد من 
البالد، مل يحصل الالجئون يف الواقع العميل عىل حقوٍق غريها. فلم 
تسليم  عند  وثائق هوياتهم  تصدر  العمل، ومل  يحصلوا عىل حق 
جوازات السفر حتى يتمكنوا من الحصول عىل أمر لإلرشاف، وال 
الثقافية  للحساسية  املالئم  النفيس  العالج  وال  العامة  املساعدات 
سبل  وال  لألطفال  املتاحة  التعليم  فرص  محدودية  إىل  باإلضافة 

ميرسة أمامهم للم شمل أرسهم.

يرغبون يف طلب  اللجوء ممن  الالجئني وطالبي  يلتزم جميع  كام 
التنظيمية،  ولوائحه  الهجرة  بقانون  وتوباغو  ترينيداد  الحامية يف 
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وهذا ما يجعل تنفيذ ضامنات فعالة للحامية أمراً صعباً. وُيعاَمُل 
الذين يدخلون ترينيداد وتوباغو ويقيمون فيهام دون  األشخاص 
وثائق رسمية صحيحة عىل أنَّهم مجرمون )ُيسَجنون و/أو ُيَغرَّمون( 
لون  ومن املحتمل احتجازهم يف مركز االعتقال اإلداري ريثام ُيَرحَّ
اللجوء  طالبي  القانون عىل  أحكام  وتنطبق  األصلية.  بلدانهم  إىل 
والالجئني عىل حٍد سواء خاصة إذا كان يف حوزتهم وثائق مزورة أو 

غري مصطحبني لوثائق رسمية. 

وعندما يسجل طالبو اللجوء لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة 
ومتشياً  للحياة  املاء  مجتمع  منظمة  خالل  من  الالجئني  لشؤون 
إىل  بعد ذلك  ُيحاُلون  عام 2014،  عليها يف  املتفق  اإلجراءات  مع 
من  ذلك رشطاً  ويفرض  اإلرشاف.  أمر  متنحهم  التي  الهجرة  إدارة 
أو  القرسية  اإلعــادة  من  اللجوء  طالبي  ويحمي  اإلبالغ  رشوط 
االحتجاز ما داموا ملتزمني بقوانني البلد. أما بديل االحتجاز فكانت 
هناك مفاوضات حوله قبل سنني مع شعبة الهجرة وكذلك حول 
اللجوء أن يقدم كفالة.  الذي يطلب إىل طالب  الرشط االعتيادي 
العليا يف ترينيداد وتوباغو  ومع ذلك، أثارت دعوى من املحكمة 
مؤخراً شكوكاً رشعية االستخدام الحايل ألوامر اإلرشاف عىل طالبي 
اللجوء والالجئني. ومن املقرر أن يجتمع أصحاب املصلحة املعنيون 

ملناقشة اآلثار املرتتبة عىل هذا القرار وللبحث عن حلول بديلة. 

التي  الثالثة  املستدامة  بالحلول  بالالجئني  الخاصة  السياسة  وتقر 
وضعتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ملساعدة 
الالجئني إلعادة بناء حياتهم يف كرامة وسالم. ومع ذلك، ال يستطيع 
فيه،  العمل  أو  البلد  يف  االندماج  وتوباغو  ترينيداد  يف  الالجئون 
إىل  الالجئني  املتحدة لشؤون  السامية لألمم  املفوضية  تلجأ  لذلك 
رئييس ممكن  كحٍل  كبرياً  اعتامداً  عليه  تعتمد  بل  التوطني  إعادة 
لجميع الالجئني )عادًة يف الواليات املتحدة األمريكية(. ورمبا يطول 
هذا األمر ويف الوقت نفسه ليس مثة أي ضامنات باحتاملية قبول 
الالجئني يف بلٍد آخر. ومع انخفاض فضاء إعادة توطني الالجئني عىل 

مستوى العامل، يظل الدمج املحيل الحل األمثل.

يضاف إىل ذلك مشكالت الحامية الخاصة بـ )إل جي يب يت آي(6 
الخصوص.  وجه  عىل  والنِّساء  األطفال  بحامية  يتعلق  ما  وكذلك 
فكثرٌي من )إل يب جي يت آي( يلوذون بالفرار من منازلهم لطلب 
املعايري  طبيعة  وبسبب  ذلك،  ومع  وتوباغو.  ترينيداد  يف  اللجوء 
يواجه   ،1986 لسنة  الجنسية  الجرائم  وقانون  للبلد  الثقافية 
الحامية  شواغل  من  كثرياً  وتوباغو  ترينيداد  يف  الفئة  هذه  أفراد 
القيود  وبسبب  األصيل.  بلدهم  يف  يواجهونها  كانوا  التي  نفسها 
التي فرضتها شعبة الهجرة وقلة عدم األماكن املتاحة يف املدارس 
أعداٌد  زالت  ما  اللجوء،  طالبي  عىل  الالجئني  تسجيل  وتفضيل 

يف القاعة الدراسية يف جامعة ويست إنديز يف ترينيداد، بروفيسورة اللغويات فالريي يوسف تساعد الجئاً )8 أعوام( من كولومبيا يف متارين اللغة اإلنجليزية. 
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متزايدة من األطفال ال يجدون ألنفسهم مكاناً يف املدرسة. وتقرص 
الذين  أو  ببالغني  استضافة األطفال غري املصحوبني  القدرات عىل 
وجود  عدم  منها  أسباب  لعدة  ذلك  ويرجع  ذويهم  عن  انفصلوا 
موظفني يتحدثون لغتني وقلة عدد األماكن التي ميكن إيواء هؤالء 
بعيد  أمٍد  منذ  القائم  التمييز  ومع  ذلك،  أثناء  ويف  فيها.  األطفال 
إزاء النِّساء الالتينيات يف مجتمع ترينيداد وتوباغو وكراهية النِّساء 
املرتسخة، تتعرض كثرٌي من النِّساء الالجئات إىل املضايقات اليومية 
االستضعاف  هذا  ويزداد  واإلساءة.  لالستغالل  معرضات  ويظللن 
يوماً بعد يوم يف املكان الذي تعمل فيه النِّساء الالجئات )وكذلك 
األمر بالنسبة لجميع الالجئني لهذا األمر عىل وجه الخصوص( وهو 

االضطرار إىل العمل يف االقتصاد غري الرسمي. 

خيارات يف مواجهة محدودية املوارد والقدرات 
يف  الوحيدة  املدنية  املنظمة  هي  للعيش  املاء  مجتمع  منظمة 
مع  مؤخراً  ُأبرَِمت  رشاكة  مثة  لكنَّ  لالجئني.  املخصصة  الجزيرة 
جامعة جزر اإلنديز أعطت بصيص أمل لتوسيع نطاق الخدمات 
األمر  يتطور  )ورمبا  اإلنجليزية  اللغة  يف  دروس  توفري  خالل  من 
ومثة  الالجئني(.  دراسات  حول  تدريبية  دروات  وتقدم  مستقباًل 
بالتعاون مع  القانونية  ُع منها تقديم املساعدة  ُيتَوقَّ رشاكة أخرى 

كلية القانون املحلية. 

وما ميكن قوله إنَّ ترينيداد وتوباغو مثلهام مثل أي دولة أخرى، 
الحصول عىل  بااللتزامات وتسهيل  الوفاء  تكفالن  أن  لهام  ينبغي 
اللجوء ما دامت ال متلك حتى اآلن أي ترشيعات وطنية بخصوص 
هذا األمر. وينبغي لهام تقديم املساعدة اإلنسانية ملن يحتاجون 
أنَّ  ورغم  األشخاص.  لجميع  واألمن  الكرامة  تكفل  بطريقة  إليها 

لضامن  وقدراتهام  مواردهام  جميع  يجندان  وتوباغو  ترينيداد 
ينبغي  أراضيها،  عىل  األشخاص  وجميع  الالجئني  حامية  فعالية 
نامية صغرية باإلضافة إىل ما  االعرتاف مبحدوديتها كدولة جزرية 
تعانيه من ركود مستمر. ونظراً ألنَّ ترينيداد وتوباغو تقرص بهام 
جهودهام عن توفري الحامية لألعداد املتزايدة من طالبي اللجوء، 
ينبغي للمجتمع الدويل أن ينظر يف كيفية توفري دعٍم كاٍف لضامن 
توفري حاجات الحامية ملن هم بحاجة إليها. ومن املؤكد أنَّ منطقة 

البحر الكاريبي بأكملها ستستفيد من هذا الدعم الدويل اإلضايف.

lwcunhcr@gmail.com روشيل ناكيد 
منسقة إقليمية

 andrew.welch@live.com أندرو فلش 
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بالقضـاء عـىل حـاالت انعـدام الجنسـية يف املنطقة وفقـاً للمبادئ 
التوجيهيـة لخطة العمـل العاملية التي وضعتها املفوضية السـامية 
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني إلنهاء ظاهـرة انعدام الجنسـية.2 
لهـذه الغايـة، وافقـت الـدول عـىل منـع وقـوع أي حالـة جديـدة 
مـن انعـدام الجنسـية يف املنطقـة وعـىل وجـوب حصـول جميـع 

أو اسـتعادتهم للجنسـية. واتفقـت  الجنسـية  األشـخاص عدميـي 
أيضـاً عـىل رضورة متكـني األشـخاص الواقعـني تحـت خطـر انعدام 
العمليـة  أو  القانونيـة  والعوائـق  العـرثات  تذليـل  الجنسـية مـن 
ليثبتـوا أنَّهـم مواطنـون يف بلـد معـني. واتفقـت تلـك الـدول أيضاً 
عـىل وجـوب حاميـة األشـخاص عدميـي الجنسـية إىل أن يتمكنـوا 
مـن الحصـول عىل جنسـية. ومـن هنا، تـدرك خطة عمـل الربازيل 
بـأن النهـج األسـايس إلنهـاء انعدام الجنسـية هـو أحد الحلـول، إال 
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