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لالجئني حقوق بِنّص اتفاقية عام 1951 الخاصة 

تتعرض  الحقوق  هذه  لكّن  الالجئني.  بوضع 

لالنتهاك مراراً وتكراراً.  ولقياس درجة امتثال 

رت  قدَّ االتفاقية،  ألحكام  املضيفة  البلدان 

اللجنة األمريكية لشؤون الالجئني واملهاجرين 

أربع  ضمن  مصنَّفة  مضيفاً  بلداً   52 وجود 

نات من حقوق الالجئني. ونرشت اللجنة  مكوِّ

عام  العامل  مستوى  عىل  لالجئني  مسحها  يف 

بطاقات  من  أنواع  أربع  تضم  2009مجموعة 

املعلومات  وهذه    ، الالجئني  حقوق  تقارير 

ة وميكن االستفادة منها عىل نحو أفضل  مهمِّ

إذا ما ُطّبق نظام معني لتحليل تلك املعلومات 

بهدف تسهيل تقييم االمتثال لحقوق الالجئني 

البلدان  مجموعة  ويف  حدة  عىل  بلد  كل  يف 

التي جرى املسح عليها.

ودجبأالدرجة

البلدان مرتبة 
حسب الدرجة

الصنيتشادالجزائربورونديبوتسوانا

جمهورية الكونغو الدميقراطيةأوروبابنغالدشكنداالربازيل

مرصالعراقكامريونجمهورية الكونغوكوستاريكا

األرايض املحتلة3إرسائيلغاناساحل العاجماالوي

إيرانباكستانالهنداإلكوادورالنيجر

كينيابانامااألردنإثيوبيا 

لبنانروسياموريتانياغينيا

ليبياالسعوديةنيبالالكويت

ماليزياالسودانروانداالسنغال

جنوب إفريقياسوريافنزويالرصبيا

تايلندةزامبياتنزانيا

تركياأوغندة

الواليات املتحدة األمريكية

اليمن

أتاحت اللجنة األمريكية لالجئني واملهاجرين معلومات قيِّمة ضمن »بطاقات تقارير حقوق الالجئني« لكن مزيداً من التحليالت 
ميكن أن تقّدم معلومات أكرث إفادة.

التحسني باستخدام بطاقات تقارير حقوق الالجئني
بروس فورسرت

وكانت مكّونات بطاقات التقارير ونظام تقييم كل منها كام ييل:

اإلعادة القرسية2/ الحامية الجسدية
أ: ال إعادة قرسية، منظومة اللجوء العادل

ب: ال إعادة قرسية، لكن مع وجود خطأ يف ُنظم اللجوء

وجود  منتظمة،مع  غري  لكنها  القرسية  لإلعادة  حاالت  ورود  ج: 

مضايقات حكومية ومخاطر التعرض لألذى الجسدي الكبري

د: إعادة قرسية منتظمة، ومامرسة الحكومة للعنف ضد الالجئني

و: 100+ إعادة قرسية، وارتفاع وترية العنف الحكومي.

االعتقال/الوصول إىل املحاكم
أ: ال اعتقاالً عشوائياً، والنفاذ إىل املحاكم والتوثيق مضمون

ب: قليل من حاالت االعتقال
ج: اعتقال أكرث من 100 شخص عشوائياً

د: اعتقال أكرث من 200 شخص عشوائياً، وعدم القدرة عىل الوصول 

إىل املحاكم.

حرية الحركة واإلقامة
أ: ال يوجد قيود يف السياسة أو املامرسة

ب: عدم وجود قيود كبرية يف السياسة واملامرسة

ج: قيود عىل السياسة لكن وجود تساهل كبري

د: قيود يف السياسة واملامرسة، ووجود مضايقات

و: قيود كبرية يف السياسة واملامرسة

الحق يف كسب الرزق
أ: ال قيود يف السياسة أو املامرسة

ب: ال قيود تقريباً يف السياسة واملامرسة

ج: وجود قيود يف السياسة لكن مع وجود تساهل كبري 

يف املامرسة

د: قيود يف السياسة واملامرسة، ووجود املضايقات

و: قيود كبرية مفروضة يف السياسة واملامرسة

وكانت النتيجة إصدار مجموعة من بطاقات تقارير حقوق 

الالجئني، واحدة لكل مكّون من املكّونات الحقوقية، وكل 

الجدول األول: اإلعادة القرسية/الحامية الجسدية

املصدر: اللجنة األمريكية لالجئني واملهاجرين، مسح الالجئني العاملي World Refugees Survey 2009 2009)املرجع من إضافة نرشة الهجرة القرسية(
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م  واحدة منها تضم 52 بلداً ولكل واحدة درجتها.  ونقدِّ

لبطاقة تقارير حقوق  فيام ييل، لغايات التوضيح، عرضاً 

الالجئني التي أصدرتها اللجنة األمريكية حول فئة اإلعادة 

القرسية/الحامية الجسدية:

يف حني تضم الجداول األربع معلومات قيِّمة تفيد يف تقييم 

املقدمة مع  فالبيانات  املضيف،  البلد  املساءلة يف  درجة 

ذلك ليست مناسبة إلجراء مزيد من التحليالت.  ولذلك، 

ينبغي للمحللني أو املهتمني من القّراء أن يستعرضوا كل 

بلد.   لكل  املمنوحة  الدرجة  وقراءة  الجداول  من  جدول 

بطاقة  إعداد  ميكن  مالمئة،  أكرث  الجداول  هذه  ولجعل 

البلدان املضيفة مع درجة  تقارير منفردة ملجموعة من 

يف  املتوافرة  البيانات  باستخدام  وذلك  منها،  واحدة  كل 

الجداول األربعة.  وهناك نسخة منوذجية لبعض البلدان 

الحّيز  عىل  حفاظاً  جميعها  البلدان  ندرج  )ومل  املختارة 

الثاين4  الجدول  ضمن  املقالة(  هذه  يف  للكتابة  املتاح 

ل النظر يف كل بلد عىل حدة وُيظِهر الدرجات  وهو ُيسهِّ

املمنوحة لكل بلد منها.

ُيالَحظ أنَّ الربازيل هي الوحيدة التي أحرزت الدرجة )أ( 

نات.  ويف حني أنَّ معظم البلدان قد  لكّل مكّون من املكوِّ

هو  فالسؤال  آلخر،  مكوِّن  من  تختلف  درجات  أحرزت 

كيف ميكننا تقييم األداء العام لبلد ما؟  وقد تكون إحدى 

الت النقاط للدرجات كالنظام  الطرق استخدام نظام معدَّ

العام  األداء  لقياس  التعليمية  املؤسسات  يف  املستخدم 

حرف  كل  مُينح  النظام،  هذا  وباّتباع  الطالب.   لتحصيل 

نقاط، ب=3   4 أ=  التَّايل:  للسلم  وفقاً  النقاط  من  عدداً 

نقاط، ج=2 نقطتني، د=1 نقطة واحدة، و=0 صفر.  ثم 

يعطينا  ما  بلد عىل حدة  لكل  الدرجات  معدل  ُيحَسب 

معدل أداء ذلك البلد.  وقد وضعنا املعدالت العاّمة لكل 

اليسار للجدول  بلد عىل حدة يف العمود املوجود أقىص 

التَّايل:

تغيري  بإمكانية  السابق  الجدول  من  املحّلل  ويستفيد 

التنازيل  للرتتيب  وفقاً  يكون  بحيث  فيه  الدول  ترتيب 

من  يشاء  ما  اختيار  ميكنه  وبذلك  النهائية،  للمعدالت 

املعدالت التي يريد تحليلها والوقوف عىل عدد البلدان 

التي تحقق درجات فوق ذلك املعدل.  وميكن من خالل 

معرفة نسبة البلدان التي تحقق درجات أكرب من املعدل 

الحصول عىل مؤرشات لألداء العام للمجموعة.  وباملقابل، 

ميكن استخدام نهج آخر بحساب املعدل العام للمجموعة 

لتكون مؤرشاً عىل األداء العام.

وضع  يف  االعتبار  يف  يؤخذ  قد  آخر  عامل  هناك  لكّن 

الدرجات عىل أداء البلدان.  وقد أشارت املفوضية العليا 

إىل   2007 عام  التقدميية  مذكرتها  يف  الالجئني  لشؤون 

اتفاقية 1951، إىل اعتبار مبدأ عدم اإلعادة القرسية كاف 

للدرجة التي ال تسمح بأي مخالفة له.  ويف حالة ترتب 

فعندها  الدرجات،  سلم  عىل  الرشط  هذا  نص  تطبيق 

ول املحققة للدرجات ج أو د أو و “راسبة”.   ستكون الدٌّ

“االمتحان  بهذا  تفي  ال  األول،  الجدول  يف  نالحظ  وكام 

األّول” سوى 17 بلداً من أصل 52 بلداً.  وبالنسبة لهذه 

البلدان السبعة عرش، ميكن حساب املعدالت باستخدام 

علاًم  درجاتها،  املعدالت  هذه  وتكون  األربعة  نات  امُلكوِّ

أنَّ املتوسط للدول السبعة عرشة املقبولة هو 2.77(  أمَّ 

للبلدان  اإلجاميل  العدد  ثلثي  ل  ُتشكِّ التي  البلدان  بقية 

فقد رسبت يف االمتحان نظراً ألنَّها مل تستوِف رشط عدم 

اإلعادة القرسية.

يف  النَّظر  مبجرَّد  عليها  الحصول  ميكن  ال  النتائج  لكنَّ 

األمريكية  اللجنة  تقرير  يف  ال��واردة  األربعة  الجداول 

لالجئني واملهاجرين.  فتلك الجداول تقدم البيانات الخام 

فقط، كام أنَّ املعدالت العامة وسيلة ليست سوى غاية 

حول  والتحليالت  املعلومات  من  مزيد  عىل  للحصول 

حدة،  عىل  بلد  كل  قبل  من  الالجئني  لحقوق  االمتثال 

وكذلك من قبل مجموعة البلدان املضيفة كّلها.

بروس أ فورسرت )forsterba@unk.edu( أستاذ 

االقتصاد السابق وعميد كلية األعامل يف جامعة 

ويومنغ، يف الحرم الغريب لجامعة والية أريزونا، وعمل 

أيضاً يف املنصب نفسه يف جامعة نرباسكا يف كينيا ما بني 

عامي 1991 و2009، وهو اآلن أستاذ رشف يف كّل من 

الجامعتني.

 World Refugee Survey  .1 2009 )مسح الالجئني العاملي 2009(
 http://www.uscr.org/FTP/WRS09PDFS/ReportCard.pdf

ل تهديداً عىل حياتهم  2.  حامية الالجئني من إعادتهم إىل األماكن التي ُتشكِّ
أو حرياتهم.

3.  تضم األرايض املحتلة كاًل من الضفة الغربية وقطاع غزة وأجزاء كبرية من 
مرتفعات الجوالن.

4.  لالطالع عىل الجدول كاماًل يرجى الرجوع إىل موقع نرشة الهجرة القرسية 
http://www.hijra.org.uk/non-state/Forster.htm

البلد
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املعدل العامحق كسب الرزقحرية الحركة واإلقامةاالعتقال/الوصول إىل املحاكم
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الجدول الثاين: قياس امتثال البلدان املضيفة لحقوق الالجئني

املصدر: أنشأ الجدول كاتب املقالة عىل ضوء مسح الالجئني العاملي 2009 الخاص باللجنة األمريكية لالجئني واملهاجرين


