
يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية موضوعان. 

يدور املوضوع األّول الرَّئيس حول اإلقرار لالجئني 

)ونرشت مقاالته مبعونة مرشوع رِفِمغ يف كلّية 

ِهْريت ومركز دراسات الالجئني(، ُتناِقُش مقاالته 

طائفًة من املصاعب واملآالت يف أنظمة تقرير صفة 

الالجئ يف العامل. ويدور املوضوع الثاين حول نظراٍت 

يف دروٍس وُسَنِن عمٍل َحَسنٍة، نشأت عن خّطٍة 

امتّدت من سنة 2018 إىل سنة 2020: خطة عمِل 

الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية للنهوض باملَْنع 

والحامية وإيجاد الحلول للنَّازحني الداخليِّني.

 www.fmreview.org/ar/recognisingrefugees فُزْر

َتبُلْغ موجَز أرسة التحرير، واملجّلة أكملها، واملقاالت 

كّلها، وذلك باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية 

واإلسبانية. ولَك أن َتطَبَع من ذلك ما شئت.

 وإن كنَت مّمن ُترَسُل إليهم عىل الدوام نرشة الهجرة 

القرسية مطبوعًة، ولكْن ترى أّن موجَز أرسة التحرير 

يجيب ما بَك من حاجات، فلو تراسلنا فتطلب إلينا أن 

ُنرِسَل إليك هذا امُلنَتج بدالً من ذاك. فذلك ُيسِقُط عّناً 

شيئاً من النفقة وُيقّلل ما لنا من وطأٍة عىل البيئة.

املواضيع امُلقِبلة يف سنة 2021: الصّحة العقلّية والّدعم 

النفسايّن االجتامعّي / املهاجرون املفقودون / املعطيات 

/ الصّحة العامة وتهيئة مياه الرشب والرصف الصحّي 

والّنظافة / الدول غري امُلوقِّعة. وَمْن شاء التفصيل 

 فلينظره بهذه 

 .www.fmreview.org/ar/forthcoming 

 ومن شاء أن ُيْعَلَم بكلِّ جديٍد فليطلب ذلك هنا 

.www.fmreview.org/ar/request/alerts

 ماريون كولدري وجيني بيبلز

رَتا نرشة الهجرة القرسية ُمَحرِّ
fmr@qeh.ox.ac.uk www.fmreview.org/ar

+44 (0)1865 281700 @fmreview

العدد 65
نوفمرب/ترشين الثاين 2020

ُة عمِل الذكرى العرشين للمبادئ  جئني / وخطَّ اإلِقراُر للَّ

التوجيهية: دروٌس وُسَنُن عمٍل حسنٌة يف النُّزوح الداخيّل
بني يدي موجز أرسة التحرير عرٌض موَجٌز ملضمون مقاالت املوضوع الرّئيس من العدد 65 من نرشة الهجرة القرسية، الذي 

جئني، ومقاالت موضوٍع ثاٍن يف العدد، دارت حوَل دروٍس وُسَنِن عمٍل َحَسنٍة، نشأت عن خّطٍة امتّدت من  يدور َحْوَل اإلِقراِر لالَّ

سنة 2018 إىل سنة 2020: خطة عمِل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية للنهوض باملَْنع والحامية وإيجاد الحلول للنَّازحني الداخليِّني، مع وصلة لكّل مقالة.

العدد 65
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جئني اإلِقراُر للَّ

اٌت  مصاعُب ومستجدَّ

يف َتقريِر صفِة اللَّجئ

وموضوٌع خاّص يف:
 

ِة عمِل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية:  خطَّ

دروٌس وُسَنُن عمٍل حسنٌة يف النُّزوح الداخيل

جئين اإلِقراُر للَّ
وِمْقيس  الوصول،  ُيرْسِ  فِمْقَيس  َمقاِيس؛  العامل  جميع  يف  الالجئ  صفة  تقريَر  ُتديُر  التي  لألنظمة 

اإلنصاف، وِمْقيس قابلية التكيُّف، وِمْقيس الكفاءة. ولهذه املَقايس َعِظيُم أثٍر يف حامية الناس املعنيِّني 

اإلقرار  العدد 21 مقالًة تدور حول محور  النظر فيها. ويف هذا  ُينَعم  وإعانتهم، ولذا استأهلت أن 

ُتناِقُش بعَض وجوه  للجئني )ُنرِشَت مبعونة مرشوع رِفِمغ يف كلّية ِهْريت ومركز دراسات الالجئني(، 

اختالفهم،  عىل  الالجئ  صفة  تقرير  يف  الفاعلني  تعرتض  التي  يات  والتحدِّ اللُّجوء،  أنظمة  يف  الخلل 

والعواقب التي ينتهي إليها أمر طالبي اللجوء والالجئني. ووقف املؤلِّفون أيضاً عند ما جدَّ من مآالت 

األحوال واملقاربات. 

َفْهُم إجراءات اللُّجوء 
لـ»الالجئ« فحسب، إمنا يعتمد أيضاً عىل ما هو أهّم من  القانوين  التعريف  ال يعتمد اإلقرار عىل 

سية املعمول بها يف اإلقرار لالجئني بالجئيَّتهم. ولكّن يف دراسِة بعِض هذه  ذلك: عىل اإلجراءات امُلؤسَّ

َناُلولِه - أوزُكل، ُسْنغ(. وعّينت مؤلِّفاٌت من مرشوع رِْفِمغ أن  اإلجراءات مصاعُب كبرية )كوسِتلُّو - 

انتفاَء الرصاحة والوضوح تحدٍّ يقع عىل تقويم سنن العمل املّتبعة يف تقرير صفة الالجئ، فبحث 

املؤلِّفات يف الجوانب الثالثة الرَّئيسة يف اإلقرار لالجئني بالعامل: اإلجراءات الَجْمعيَّة، وشأُن مفوضيَّة 

ق )أو التي ال ُتطبِّق(  الالجئني يف تقرير صفة الالجئ، وإجراءات اإلقرار لالجئني يف الدول التي مل ُتصدِّ

أو صعوبة  انعدام  عىل  تشتمل  االنتفاَء عىل رضوٍب  ذلك  أّن  ورأَْيَن   ،1951 لسنة  الالجئني  اتفاقية 

الحصول عىل املعطيات، وانعدام املعلومات يف الكيفّية التي تّتخذ بها مفوضيَّة الالجئني القرارات يف 

تقرير صفة الالجئ، ثمَّ ندرة يف التفاصيل املتعلقة بالتعريفات ومعايري االنتَقاِء املتعلقة بتقرير صفة 

الالجئ الذي يجري إلعادة التوطني )كوسِتلُّو - َناُلولِه - أوزُكل(. ثمَّ تبحث مقالٌة يف املعروف من والية 

الالجئ  الالجئني يف تقرير صفة  اللجئ )أي: أن تأخذ مفوضيَّة  اللجئني عىل تقرير صفة  مفوضيَّة 

نيابًة عن الدولة( يف جمهورية الصني الشعبية، وتلقي املقالة الضوء عىل انتفاء الرصاحة والوضوح، 

يات والفرص يف حامية الالجئني. وتشتمل هذه التَّحديات عىل مصاعب عملّية ناجمة  ُ التحدِّ وُتعنيِّ

عن الرشط املرشوط هناك بأن عىل املطالبني باللجوء التسجيل يف موضٍع واحد، وعن نقص التمثيل 

تزال حساسًة  ما  بلٍد  اللجوء، وذلك يف  لالجئني وطالبي  املتاحة  القليلة جّداً  املعونة  القانوين، وعن 

مسألُة الالجئني فيه )ُسْنغ(.  

عـىل أنَّ بعـض أنظمـة اللجـوء معـدودٌة يف النامذج التي تحتـذى يف إنصاف تقرير صفـة الالجئ فيها 

واسـتقالِل إجـراِءه. ولكـّن تحـاول مقالـٌة الربهنـة عـىل أّنـه عـىل الرغـم مـن بعـض العنـارص الراقية 

يف نظـاٍم يف كنـدا ُمسـّمى النظـام النمـوذج فإنـه يخـرج منـه كثـرٌي من قـرارات الرفض التـي ليس لها 

باملنطـق واإلنصـاف واالتِّسـاق صلة. والسـبب يف ذلك غلـطُ املحّكمني يف افرتاضهـم، والخلل املنهجّي 

ن الذكريات.  ْكـر يف ذلك كيفيـَة َتَكـوُّ ـر القائـم عـىل االسـتدالل، وخّصـت املقالـة بالذِّ يف تعزيـز بالتفكُّ

وجـاء يف املقالـة أيضـاً أّن منـوذج ُصْنـع القـرار الرائَد هـذا هو موضٌع ِجدُّ َحَسـٍن لبـدء إدارِة الحديث 
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موجز أرسة التحرير: العودة ُة عمِل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية: دروٌس وُسَنُن عمٍل حسنٌة يف النُّزوح الداخيّل جئني / وخطَّ اإلِقراُر للَّ

حـول الكيفيـة التـي ينبغـي أن يجـري عليهـا تقريـر صفـة الالجـئ الَحَسـن، 

وحـول سـبيل معالجـة التباين يف معـّدالت اإلقـرار )إَِڤْنـز َكاِمُرن(.   

ثـم إن الحصـول عـىل معلومـات دقيقـة وتاّمـة حـول إجـراءات اللُّجـوء أمـٌر 

وال شـكّ يف بالـغ األهميـة عنـد الالجئـني وطالبـي اللجـوء وكذلـك للباحثـني. 

ويتَّخـذ طالبـو اللجـوء قـراراٍت بشـأن طلباتهـم بنـاًء عـىل املعلومـات واألدّلـة 

التـي ميكنهـم الحصـول عليها، وبنـاًء عىل تقديرهـم الخاّص للمخاطـر والفوائد 

)أوزُكل، َبَيْنـرَت(. مثـال ذلـك أّن بعـض الالجئـني السـوريِّني يف لبنـان اختـاروا أن 

لوا أسـامءهم يف مفوضيَّـة الالجئـني، وهـم يعتقدون أنَّ اإلقـرار لالجئني  ال ُيسـجِّ

ُيعـوِّق حريََّتهـم يف زيارتهـم لبلدهـم ووصـوِل أرسهـم إىل املعونـة اإلنسـانية، 

وتـّر بأمـن معطياتهـم )أوزُكل(. ويف إيطاليـا، حـاول طالبـوا اللجـوء يف منـاٍخ 

ة.  سـيايّس متقلِّـب أن يعّينـوا األمنـاَط لفهـم النظـاِم املبهـم واللوائـح املتغـريِّ

فيأخـُذوَن يف سـلوٍك معـنّيٍ وهـم يف مرحلـة االنتظـار، متثيـاًل منهـم لرغبتهم يف 

للندمـاج، لذلـك، فـال ُيفَهـم الرَّفـض عـىل أنه ُمجـرَّد رَْفـض ملطالبهم فحسـب، 

ولكّنـه رفـٌض لالندمـاج اإلندمـاج الـذي ألزمـوا بـه أنفسـهم )َبَيْنـرَت(. 

ضمان اإلجراءات الحمائّية اإلجرائية
، ِفرَش،  الحاميـة اإلجرائيـة رضوريـةٌ يف إجـراءات اللُّجوء )زافـاال فواليش - رِْتـيِ

ـّنِ يف  إمُبوَسـا - َمْيَنـا(. ويكشـف تحليـٌل لُسـَنِن العمـِل املتَّبعـة يف تقديـر السِّ

مـرص عـن مخـاوف بشـأن املعالجـة غـري الصحيحـة لطلبـات لجـوء األطفـال 

هـم يف البالغـني بعـد تقديـر سـنِّهم، وهـو مـا يعنـي أنـه ال ُيلَتَفـُت هنـاك  وعدُّ

إىل مواطـن الضعـف الخاصـة باألطفـال يف أثنـاء تقرير صفة الالجـئ، فيحتمل 

األمـر أن يؤّثـر ذلـك يف فرصتهـم يف قبـول لجوئهم. وميكـن أخـذ دروٍس مفيدٍة 

يف هـذا األمـر من بلـداٍن كاململكة املتحـدة، ُيبلَُّغ رافعوا الطلبـاِت األطفاُل فيها 

أسـباَب تقديـر ِسـنِّهم وطريقتـه وعواقبـه ونتيجتـه )زافـاال فـواليش - رِْتِي(. 

وعنـد كثـرٍي مـن الالجئـني، ُيعدُّ ُبُلـوُغ تقريِر صفـة الالجـئ والنَّزاهـُة اإلجرائّيُة 

ـُبل التكميليَّـة )مثـل  فيـِه أمـراً رضوريـاً للوصـول إىل إعـادة التوطـني أو السُّ

الرعايـة املجتمعيـة واملنـح الدراسـية وسـامت الدخـول اإلنسـانية ومّل َشـْمل 

األرسة(. وتشـرتط مفوضيَّـة الالجئـني قـراراً بَقُبـول امُلطالِـب يف تقريـر صفـة 

الالجـئ قبـَل أن ُتِحيَلـُه إىل الحلـول الدامئـة إلعـادة التوطـني. ومـع ذلك، ففي 

كثـرٍي مـن البلـدان، حيـث تجـري مفوضيَّة الالجئـني تقريـَر صفة الالجـئ، فإّن 

إجـراَء املفوضيَّـة تقريـَر صفـة الالجـئ الَجْمعـيَّ هـو السـائر، وهـي يف هـذه 

الحـاالت ُتجـِري تقريـَر صفـة الالجئ يف وقـٍت واحد مع تقديـر األهلّية إلعادة 

التوطـني. فالوضـوح والرصاحـة والحاميـة اإلجرائيـة يف ذلـك أمـوٌر رضورّيـة 

ُر مصائرهم بنظـام اللُّجوء، ولتعزيـز اتِّخاذ  لضـامن أّن يثـَق األفـراد الذيـن ُتقـرَّ

قـراراٍت دقيقـة، ولَصـْوِغ مثـاٍل َحَسـن تحتذيـه الـدول يف إجـراءات اللُّجـوء 

والهجـرة فيهـا )ِفرَش(.       

ثـم إّن إجراءات االسـتئناف رضٌب آخر من رضوب الضامنـات اإلجرائية، ولكّن 

اسـتطاعَة الالجئـني وطالبـي اللجوء االسـتفادَة منهـا تختلف. ففـي كينيا فرص 

االسـتئناف عـىل قـرارات تقريـر صفـة الالجـئ قليلـٌة، وذلـك بسـبب الُقُيـود 

املفروضـة عـىل التمثيـل الذايّت يف قضايا املحاكم، وبسـبب نقص املـوارد املالّية 

الالزمـة إلرشاك التمثيـل القانـوين يف األمـر، ثّم بسـبب نظـام املعونـة القانونّية 

ـَن عـدٌد مـن الخطـوات بلـوَغ  الـذي يعـاين َضْعـَف املـوارد. وميكـن أن ُيحسِّ

االسـتئناف: مثـل تحسـني املـوارد املاليـة لصنـدوق املعونـة القانونيـة، ورَْفـع 

لني عـن وجـود الصنـدوق وعـن قضايـا  درجـة الَوْعـي عنـد املحامـني امُلسـجَّ

القانونّيـة  املعونـة  تقـّدم  التـي  الحكوميـة  ـامت غـري  املنظَّ الالجئـني، وَدْعـم 

)إمُبوَسـا - َمْيَنـا(.

َول دة بين مفوضيَّة اللجئين والدُّ َعَلئُق ُمعقَّ
دها بني مفوضيَّة  ثّم تجيء مقاالت ثالثة تلقي الضوَء عىل العالئق التي يكرث تعقُّ

الالجئني والدول يف مسائل تقرير صفة الالجئ )عبد العاطي، َشْنِكر - فيجاراجافان، 

َناُلولِه - أوزُكل(. فرمّبا أجرت مفوضيَّة الالجئني تقريَر صفة الالجئ؛ ففي واليِتها 

ت إحدى  أن تجريه حني تعجز دولٌة عن إجرائه أو ترغب عن ذلك. وقد استمدَّ

املقاالت من بحوٍث محفوظاتيَّة عن مرَص وكينيا وتركية، فعيَّنت بعَض التَّعقيد 

الناجم عن الرتتيبات التي بني الحكومات ومفوضيَّة الالجئني، فظهَر اختالٌف يف 

يات أطراف االتِّفاق جميعاً )عبد العاطي(. وذلك إمنا يظهر أيضاً يف  دوافِع وتحدَّ

حالة الهند، التي فيها نظاٌم ُمزدِوٌج نادٌر، تتقاسم فيه الحكومة ومفوضيَّة الالجئني 

ص إلدارة شؤون اللجوء  تقريَر صفة الالجئ. ولكّن افتقاَر الهند إىل ترشيٍع ُمخصَّ

َض من رشعّية اإلقرار الذي تصدره مفوضيَّة الالجئني ومن الحامية التي تتيحها  قوَّ

لالجئني )َشْنِكر - فيجاراجافان(.

هذا، وقد حدَث يف العقود األخرية قدٌر كثري من َتسِليِم مفوضيَّة الالجئني تقريَر 

د، يعتمد نجاحه عىل عوامَل كثرية.  صفِة الالجئ إىل الدول. والتَّسليم إجراٌء معقَّ

وقد بحثت إحدى املقاالت بعَض املسائل الرئيسة يف إجراءات التَّسليم، فحلَّلت 

حالة كينيا وحالة تركية، وخلصت إىل أّن إجراءات التَّسليم التي يف مثل هذين 

ها أعامالً جاريًة، وموجبًة الرَّصَد من َكَثٍب )َناُلولِه - أوزُكل(. الحالَتني ال بّد من عدِّ

ر سياسات اللُّجوء في أوُرّبا تطوُّ
ثم تبحُث مقاالٌت ثالث يف النتائج املبارشة وغري املبارشة ملا آلت إليِه سياسات 

ِنُكُلوُبُلو، َهْمبيل - ِجل -  بأوُرّبا )تسوردي،  بلداٍن  العمل فيها يف  اللُّجوء وسنن 

(. ففي الُيوناِن، أّدت سلسلٌة من اإلصالح َعالَجت أوجه القصور املنهجية  ِڤَيانييلِّ

ة الوطنية سنَة 2010 يف اللُّجوء والهجرة،  يف نظام اللجوء يف البلِد إىل إنشاِء الخطَّ

ألزمت اليونان نفسها بها إنشاَء سلطَتي لجوٍء مدنّيتان مستقّلتان تجريان تقرير 

السلطتني املستقلتني يف أمرهام إىل زيادٍة عظيمة يف  الالجئ. فأّدى عمل  صفة 

اإلقرار. عىل أنه ما تال ذلك من تعديٍل وأمٍر بتأليف لَِجاِن استئناٍف مستقلَّة يف 

أناء ما يسمى بأزمة الالجئني سنة 2015، ثمَّ إدخاٍل ملقاربة »النقطة الساخنة« 

يف اليونان، أمران يثريان أسئلًة جديدًة حول إنصاف اإلجراء واستقالله )ِنُكُلوُبُلو(. 

وقد ُبِحَثت أيضاً اآلثار غري املبارشة واملبارشة لَنرْشِ ِفرٍَق من املكتب األوريب الداعم 

يف شؤون اللجوء إىل ُدَوٍل يف االتِّحاد األوريب، ومنها اليونان )ِنُكُلوُبُلو، تسوردي(. 

إىل  اللجوء  شؤون  يف  الداعم  األوريب  املكتب  مهمة  يف  الكبرية  التحوُّالت  أدت 

ال  التي  هذه  املكتب  مهمة  وألقت  اللجوء،  لطلبات  املشرتكة  امُلعالَجة  حصول 

تنفكُّ تتَّسع ضوءاً ساطعاً عىل مصاعب املحاسبة وحامية الحقوق األساسية. ثم 

إّن رضوَب التكامل اإلداري بني االتحاد األوريب واإلدارات الوطنية يف تقرير صفة 

ي  يات، فيجب توخِّ التحدِّ أنها ستستمّر، تجلب معها بعض  التي يظهر  الالجئ، 

الَحَذر للحفاظ عىل الضامن اإلجرايّئ )تسوردي(.

إجراءات  إىل  ترتاجع  أنها  يعني  اإلصالح، وهذا  الدول يف  من  كثرٌي  وتأخذ  هذا، 

ثالثة  يف  أجريت  التي  البحوث  ُتِشري  إذ  منفرد.  قاٍض  يجريها  التي  االستئناف 

اختصاصات قضائية أوربية يف اللجوء )اليونان وفرنسا وإيطاليا( إىل أن امُلستأِنفني 

د األطراف  رون حقَّ َقْدِر العمل الجامعّي املتعدِّ واملمثِّلني القانونيِّني والقضاة ُيقدِّ

د، وتشرُي أيضاً إىل أن طلبات االستئناف يف اللجوء  يف هذا امليدان القانوين امُلعقَّ

يف  دة  متعدِّ أصوات  إىل  ُيسَتَمع  حني  القرارات  وإنصاَف  وِدّقة  َجْودة  ن  تحسِّ

امُلداَوالت. ولكن يقتيض َجْعُل الهيئات القضائّية أكرث فّعالّيًة أْن ُيَتاَح من املوارد 

ما يكفي الحاجَة وأن ُتوَضَع يف ثقافٍة مهنّيٍة َحَركية )دينامّية( للتبادل واالنفتاح 

(.  ثمَّ ميكن أن يكون قانون السوابق واألحكام القضائية  )َهْمبيل - ِجل - ِڤَيانييلِّ

القطرية اإلرشادّية بإجراءاته الحامئّية الصحيحة َمْصدراً قّياًم للمحامني، وصانعي 
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ُة عمِل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية: دروٌس وُسَنُن عمٍل حسنٌة يف النُّزوح الداخيّلموجز أرسة التحرير: العودة جئني / وخطَّ اإلِقراُر للَّ

القرار يف الدولة، والقضاة، إذ فيِه اليوَم أكرث من 300 قضية إرشادية قطرية تتعلق 

بطالبي اللجوء من أكرث من 60 بلداً )ُجويِش(. 

حدُّ انعدام الجنسيَّة

وُتلِقي مقالَتان الضوَء عىل أهمّية تحديد حاالت انعدام الجنسية أو األفراد 

التي ميكن أن تكون  الفوائد  الجنسّية، وعىل أهمّية  انعدام  لخطر  املعرَّضني 

من ذلك لحامية الالجئني )ِمْكِجي، ِتَياُجه(. فأّما حالة عدميي الجنسّية الُكرْد 

الالجئني من سورية إىل العراق، فتخلوا منها إجراءات تقرير انعدام الجنسّية، 

تسجياًل  الالجئني  هؤالء  تسجيُل  َي  يؤدِّ أن  التسجيل  فو  موظَّ فيها  ويخىش 

مختلفاً من غريهم من الالجئني السوريني إىل تصيريهم »الجئني من الدرجة 

الثانية« أو إىل إنشاء مصاعب إحصائّية منها ازِدواج عدِّ الفرد الواحد. ولكّن 

القياسية  الالجئ  صفة  تقرير  يف  لالستضعاف  معياراً  الجنسية  انعدام  إدراج 

ن الحامية، وميكن أن يكون لتسجيل حاالت انعدام الجنسية بني  ميكن أن ُيحسِّ

لون عىل  الالجئني آثار بالغة يف سياسات الالجئني )ِمْكِجي(. وأّما الذين ُيسجَّ

أساس أّول وهلٍة يف رشقّي الكامريون، فام ُبِذَل من الجهد للتحقق من صلة 

تقرير  تعقيدات  الوسطى مل يكشف فحسب عن  إفريقيا  بجمهورية  األفراد 

صفة الالجئ يف سياق الُحُدود السهلة االخرتاق ونقص الوثائق املدنية، ولكن 

كشف إىل ذلك عن عالقة ذلك مبخاطر انعدام الجنسية. وتستدعي معالجة 

هذا األمر اّتباع مقاربٍة ُمنّسقة ولّينة بني البلدان يف املنطقة الفرعية حّتى َتَضَع 

قوانني لتسجيل املواليد والجنسية )ِتَياُجه(. 

االستجداد والتَّكييف

رين حديثاً،  حني يتعنيَّ عىل الحكومات االستجابة ملَْقَدم أعداٍد كثريٍة من امُلهجَّ

أنظمة  تكييف  وإىل  اإلقرار  مناذج  يف  االستجداد  إىل  ُملّحة  حاجٌة  تنشُأ  قد 

 - َكاِمينو  يس،  ُكررَْسِ  - ُمور  ِسْلڤا،  جاروِشِنْسِك   - )جوبيلوت  القامئة  اللجوء 

ُلَپْيز، َكِري روِبرتس - َساِڤج(. ففي الربازيل، اسُتعِمل اإلقرار الَجْمعّي إلطالِق 

ف أداًة لتحليل املعلومات املتعلقة  صفة الالجئ عىل الفنزويليِّني بإجراٍء ُيوظِّ

باألعامل ُتِتيُح تقديراً أكرث تفصياًل من ما هو مطلوب يف العادة أو من ما هو 

 45 من  بأكرِث  اإلقراَر  ذلك   َ يرسَّ وقد  الَجْمعّي.  اإلقرار  َعَمل  ُسَنِن  مع  ممكٌن 

ألف فنزوييّل، ويقال إنه يخترص طوَل تقرير صفة الالجئ سنَتني، ولكن أثار 

املجتمع املديّن واألوساط األكادميّية أسئلًة عن الرصاحة والوضوح وخصوصية 

املعطيات )جوبيلوت - جاروِشِنْسِك ِسْلڤا(. 

يات وقعت عىل  ثمَّ حّلت جائحة )ف-كورونا-19(، فجلبت عدداً من التحدِّ

أنظمة اللُّجوء يف جميع العامل، فأثار ذلك أسئلة عن َمْبَلغ ُقدرَة هذه األنظمة 

َتَفاَقم بالجائحة  ُلَپْيز(. فففي بريو،  يس، َكاِمينو -  عىل التكيُّف )ُمور - ُكررَْسِ

َنْقُص القدرة عىل االستجابة املناسبة لطلبات اللُّجوء التي يرفعها الفنزويليون، 

وهناك أخفقت إجراءات الطوارئ يف أكرثها يف ُبُلوِغ طالبي اللجوء. فتوزيع 

بأن  أصدرته  الذي  ومرسومها  النقدية  واملعونة  والرشاب  الطعام  الحكومة 

الرعاية يجب أن تكون متاحة للجميع من غري نظر إىل الجنسّية، كّل ذلك قد 

أتاح إغاثة قصرية األمد، ولكن ما تزال مسألة وصول طالبي اللجوء إىل الحّد 

األسفل من الضامنات ُمحتاجًة إىل معالجة )َكاِمينو - ُلَپْيز(.   

اتِّخذتها  التي  والحاسمة  الرسيعة  الخطوات  من  ُيسَتَقى  أَُخر،  أمكنٍة  ويف 

السلطات يف الربتغال لحامية حقوق طالبي اللجوء والصّحة العاّمة درٌس مفيٌد 

يف القدرة عىل التكيُّف ومنوذُج حاميٍة يستحّق االقتداء به. إذ يعني التنظيُم 

للحصول  طلباً  رفعوا  الذين  األجانب  املواطنني  جميع  إلقامة  هناَك  املؤقت 

عىل اإلقامة أو اللجوء أّن طالبي اللُّجوء متكنوا من ُبُلوغ الخدمات االجتامعية 

ومجموعة من املزايا، منها الرعاية الصحّية، فُأخرِجت بذلك مثاٌر يف الحامية 

يس(.   والصّحة العاّمة حقيقيًة قابلًة للقياس عليها )ُمور - ُكررَْسِ

سة عىل  ويف مقالة ختام هذا املوضوع الرَّئيس، تنظر مؤلِّفتاها يف قدرة املؤسَّ

التكيُّف، ماذا يجعل قدرتها عىل التكيُّف حّقاً؟ وما الذي يضمن أن تكون هذه 

القدرة عىل التكيُّف مستدامًة؟ كثرياً ما ُطِلَب من أنظمة تقرير صف الالجئ 

من قبُل أن تتكيَّف بحسب األعداد املتزايدة من الطلبات الواردة عليها، وما 

سيَّة القامئة القابلة  كانت القدرة عىل التكيُّف ممكنة إال بسبب البنى املؤسَّ

للتكيُّف. وكثريٌة هي األمثلة عىل ُسَنن العمل الَحَسنة يف كيفية تنفيذ الطرق 

امُلتباِيَنة، ومنها اإلقرار من أّول وهلٍة، وفرز الطلبات بحسب األهمّية إىل أنواٍع 

صفة  تقرير  أنظمة  فبعُض  منها.  أخرى  أنواع  أو  املعالجة  طرق  من  ة  ُميرسَّ

الالجئ عجزت عن التكيُّف، وبعضها أنفَذت التغيريات رسيعاً، وفعلت ذلك 

أوالً بتحويل الشخيّص إىل شابّك من تفاعٍل ووظائف. صحيٌح أنه من السابق 

ع األثر الذي يرتكه هذا التكيُّف الرسيع يف أنظمة تقرير صفة الالجئ  أوانه توقُّ

عىل األمد البعيد، ولكن من الروري تقدير كلِّ تكيُّف يحدث، وذلك لُينَظَر 

ُن اإلنصاف أو الكفاءة أو النزاهة يف نظام تقرير صفة الالجئ؟  وُيَرى هل ُيحسِّ

)أو لعّله يف األقّل ال يؤثر يف ذلك تأثراً سيئاً( )َكِري روِبرتس - َساِڤج(.     

ِة عمِل الذكرى العشرين للمبادئ  خطَّ

التوجيهية: دروٌس وُسَنُن عمٍل حسنٌة في 

النُّزوح الداخلي
وُسَنِن  نظراٌت يف دروٍس  دارت حوله  فقد  العدد،  الثاين يف هذا  املحور  وأما 

عمٍل َحَسنٍة، نشأت عن خّطٍة امتّدت من سنة 2018 إىل سنة 2020: خطة 

عمِل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية للنهوض باملَْنع والحامية وإيجاد 

اًل ألعداٍد سابقة من نرشة الهجرة  الحلول للنَّازحني الداخليِّني. فجاَء املحور ُمكمِّ

القرسية بحثت املبادئ التوجيهية يف النُّزوح الداخيل: فعدد صدر عند إطالق 

هذه املبادئ سنة 1998، وعدد صدر يف ذكراها العارشة، وعدد صدر يف ذكراها 

امُلقرِّرة الخاّصة  مت لهذا املحور ِسِسيِلَيا ِجِميِنيز داَماِري،  العرشين. وقد قدَّ

الداخليِّني، وألقت يف  النازحني  يف األمم املتحدة املعنّية بحقوق اإلنسان بني 

الذكرى  عمِل  خطة  يف  َقت  ُحقِّ التي  الكبرية  اإلنجازات  عىل  الضوء  تقدمتها 

أصحاب  تعاون  من  سنني  ثالث  إّن  وقالت  التوجيهية.  للمبادئ  العرشين 

دين أخرج قدراً من الخربة عظياًم )ِجِميِنيز داَماِري(.  املصلحة املتعدِّ

وازدياد  العامل  حوَل  وخطورتها  وطولها  امُلسلَّحة  النِّزاعات  عدد  زيادة  ومع 

نجد  اليوَم،  يتامدى  ينفكُّ  ال  الذي  والتَّهجري  بامُلَناخ،  املرتبطة  الكوارث  عدَد 

ولكن  األمل.  معه  يضعف  حّداً  االرتفاع  من  بلغ  قد  الداخيّل  النُّزوح  أّن 

يقول مشاركون رئيسون يف خطة عمِل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية 

م  التقدُّ إلحراز  جامعّي  جهٌد  فيها  ُيْبَذَل  أن  لتتيح  ظهرت  جديدًة  فرصاً  إّن 

أهداف  يف  بها  أُِخَذ  التي  االلتزامات  ذلك  ومن  الداخيّل.  النُّزوح  معالجة  يف 

قوانني  تضع  التي  بالتَّهجري  رة  املترِّ الدول  عدد  وزيادة  املستدامة،  التنمية 

وسياسات للنُّزوح الداخيّل، إعادة توكيد التزامات هيئات األمم املتحدة تجاه 

ر بالتَّهجري  النازحني الداخليِّني، وسنن العمل واملستجدات الواعدة يف ما ترَّ

وهي  وغريها،  املتحدة  األمم  وهيئات  املحلية  والسلطات  الحكومات  من 

الذكرى  عمل  كخطة  ذلك،  يف  وللمبادرات  معاً.  تعمل  األحيان  من  كثرٍي  يف 

العرشين للمبادئ التوجيهية، مهّمٌة يف تعزيز التعاون عرب املناطق والقارات 

ويف تحديد ُسَنن العمل الَحَسنة، للَبْعث عىل االلتزامات املتينة وَدْعمها، وهي 
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التزامات تعني عىل تحسني املَْنع والحامية والحلول للنَّازحني داخلياً )ُچْنغ - 

ُفن أْينِزيِدل(.  

َق يف قوانني وسياسات تقودها الدولة هو أحُد عوامل  م الذي ُحقِّ ثمَّ إنَّ التقدُّ

للمبادئ  العرشين  الذكرى  مبادرة  عمل  يف  ظهرت  التي  الرئيسة  النَّجاح 

التوجيهية )بياين - ُكَلنج - إْمِويب، ُأِبيال - ُپْوپ(. ففي جنوب السودان، حيث 

دٌة  يات الحامية الواقعة عىل النَّازحني الداخليِّني َجَوالَِب نزاٍع معقَّ تظهر تحدِّ

شأن  يف  داخيّل  لقانوٍن  حديثاً  تقويٌم جرى  يكشف  بعض،  يف  بعضها  داخٌل 

النَّازحني الداخليِّني عن األثر الداعم الذي ترتكه خطة عمل الذكرى العرشين 

للمبادئ التوجيهية يف إتاحة آلّيات التنسيق ألصحاب املصلحة ومتكني مشاركة 

دة القانون ُتكيِّف تكييفاً  النازحني الداخليِّني يف َصْوغ ذلك القانون. ثم إنَّ مسوَّ

مستجّداً املعايرَي املرجعية يف الحامية الدولية بحيث توافق األحوال املحلية، 

مثال ذلك: أنَّها تنص عىل إجراءات حامية خاصة لَصْون الحقوق يف السكنى 

دة ُمقرٌّة بوقوع التحديات عىل متام  واألرض وامللك، للنساء واألطفال. واملسوَّ

نفعّية  مقاربات  عىل  تنصُّ  فهي  الراهن،  السياق  يف  الدامئة  الحلول  تحقيق 

)برغامتية( مثل وضع برامج مخصصة لكلِّ منطقة عىل حدتها، وإيجاد الحلول 

االنتقالية، واستعامل املساعدة النقدية لتعزيز صمود املجتمعات املحلّية. وملّا 

كانت خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية كانت أساَس ما َحَفَز 

دين بإنشاء هذا القانون الداخيّل، كانت ما تزال  التزاَم أصحاِب املصلحة املتعدِّ

دة القانون )بياين - ُكَلنج - إْمِويب(. منرباً مهاّمً يدعم سنَّ مسوَّ

هذا، والنُّزوح الداخيّل يف منطقة »إيغاد« )رشقّي إفريقيا( زاد كثرياً منذ سنة 

2014 حّتى صار مصدَر قلٍق كثري. فأقامت إيغاد يف سنة 2019 –مبعاونة مبادرة 

العاملية،  الحامية  مجموعة  وبدعم  التوجيهية،  للمبادئ  العرشين  الذكرى 

بني  والخربة  للتجربة  تبادالً  اإلفريقي–  االتِّحاد  ومفوضيَّة  سويرسا  وحكومة 

مود لصعوبة الحال والحلول الدامئة للنُّزوح الداخيّل. وكانت  َول يف َدْعم الصُّ الدُّ

إحدى النتائج الباعثة عىل األََمل يف لهذا التبادل الَقُبوُل العاّم ألهمّية اعتامد 

وعّينت  الداخيّل.  النُّزوح  تعالج  التي  واملراسيم  والسياسات  القوانني  وتنفيذ 

املخاوف  ومنها  التنفيذ،  عىل  الواقعة  بينها  املشرتكة  يات  التحدِّ أيضاً  َول  الدُّ

للتخصيص،  التي  واألرايض  املوارد  ونقص  سية،  املؤسَّ القدرات  وِقّلة  األمنية، 

وَسأَم املانحني، وعدم كفاية معطيات مواصفات النازحني والعائدين، وااللتزام 

القليل من أصحاب املصلحة الحكوميني، وِقّلة التِّقانة. وُيحتاُج اليوَم إىل َبْذل 

يات وبناء العمل  مزيٍد من الجهد ملتابعة كلِّ دولٍة عضٍو يف معالجة هذه التحدِّ

عىل ُسَنِن َعَمٍل َحَسَنة )ُأِبيال - ُپْوپ(.

عها َجْمَع  ثم يستدعي َفْهم ِعَظم حجم حاالت النُّزوح الداخيّل وشّدتها وتنوُّ

الوسطى  إفريقيا  جمهورية  من  أمثلٌة  لنا   ُ وُتبنيِّ ودقيقة.  شاملٍة  ُمعطياٍت 

والصومال كيف أّن املقاربة التعاونية ُتستعَمُل لوضع معايري املعطيات إلفادة 

الَعَمل يف معالجة أسباب التَّهجري وآثاره ويف إيجاد الحلول الدامئة. وتأيت مثل 

هذه األدوات التي ُتنِشئها وتطوِّرها فرقة الخرباء املعنيَّة بإحصاءات الالجئني 

الداخليِّني  النَّازحني  تعريفات  من  عليه  الدول  تتَّفق  مبا  الداخليِّني  والنازحني 

الفاعلة يف جمهورية  الجهات  من  طائفٌة  ذلك  َبَنْت عىل  ثمَّ   . وإحصاءاتهم 

ة عمٍل لتحسني َجْوَدة املعطيات  إفريقيا الوسطى سنة 2019 واتَّفقت عىل خطَّ

بني  َساَمٍت  تحديد  أُجِرَي  الصومال،  وأّما  البلد.  الداخيّل يف  بالنُّزوح  املتعلقة 

الداخليِّني  للنازحني  الدامئة  الحلول  مبادرة  منه  فنشأ  و2015،   2014 سنة 

الوطنية  التنمية  خطة  يف  مرٍة  أّول  الداخيل  النُّزوح  إدراج  ويف  الصوماليِّني، 

للبالد. وتحتاج الحكومات والجهات الفاعلة الدولية اليوَم إىل تعزيز التعاون 

دة وتنفيذها، وإىل إرشاك املجتمعات  عىل َتْحِسني املنهجيات واملقاربات امُلوحَّ

رة يف جميع مراحل اإلجراء، وإىل تخصيص املوارد الالزمة إلنتاج  املحلّية املترِّ

ألن  مناسبة  تكون  الداخليِّني  النازحني  عن  الكيفية  وجيَّدة  شاملة  معطيات 

يستعملها مختلف أصحاب املصلحة )لَِڤاُكوڤا - ڤالدراما - واُثم - َجْسُلم(. 

ُألَِّفت احتفاالً بالذكرى العارشة إلطالق إطار اللجنة الدامئة  ثّم تجيُء مقالٌة 

ويبحث  الداخليِّني،  للنَّازحني  الدامئة  بالحلول  املعنّية  الهيئات  بني  املشرتكة 

مؤلِّفوها الدروس املستقاة من تطبيق اإلطار يف الصومال والسودان. وُتسلُِّط 

املشرتك  الَفْهم  أهمّية  عىل  الضوَء  البلدان  هذه  يف  اَمت  السِّ تحديد  أعامل 

األهمّية  وعىل  الدامئة،  الحلول  إيجاد  يف  الرشوع  عند  واملبادئ  للتعريفات 

عمل  )فرقة  متييزّية  غري  وكونها  الحلول  طوعّية  يف  الهّم  َرْكز  يف  العظيمة 

الحلول الدامئة يف الصومال - فرقة عمل الحلول الدامئة يف السودان - ُلنغِفْست 

َهْنُدوَمادي - كتابجي(.  

للمبادئ  العرشين  الذكرى  مبادرة  من  مؤلفون  د  ُيوكِّ أخرى،  أمكنة  ويف 

الداخليِّني يف  النازحني  ملشاركة  األولوّية  إعطاء  أهمّية  كوُلمبيا  التوجيهّية يف 

ُنِظَمت سلسلٌة من األحداث يف سنة  إذ  الدامئة.  الحلول  ْوِق إىل تحقيِق  السَّ

َتْوِسيَع  به  الداخليَّون  النازحون  استطاع  منرباً  فهّيأت   ،2019 وسنة   2018

املدارك يف ما يحيط بهم من مخاطر الحامية، وُمَناقَشَة الخطوات التي ينبغي 

عىل  املشاركون  الداخليِّون  النازحون  فَقِدَر  املخاطر.  هذه  ملعالجة  اتِّخاذها 

َر بالنِّزاع  اإلسهام الحقيقّي يف خطط التنمية املحلية. وتحسنُي مشاركة من َترَّ

من أفراٍد ومجتمعات، ُيِعنُي عىل َدْعٍم أكرَث فّعالّية للحكومة يف ما تبذله من 

الذكرى  )مبادرة  الداخيّل  للنُّزوح  وناجحة  مناسبة  استجاباٍت  لضامن  جهد 

العرشين للمبادئ التوجيهية يف كوُلمبيا(

الناجم عن  التَّهجري  َمْنع  الَحَسنة يف كيفية  ُسَنِن العمِل  ذلك، وأخذت أمثلُة 

عمل  خّطة  يف  دارت  التي  املناقشات  من  كبرياً  حّيزاً  تخفيفه  أو  الكوارث 

الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية. وقد ناقش املؤلِّفون أمثلًة ُترِبُز أهمّية 

َجْمع املعطيات املوثوق بها، واملعونة اإلنسانّية امُلبّكرة، ومقاربات السياسات 

املتكاملة، وإرشاك املجتمعات املحلّية املعرّضة لخطر التَّهجري. ومن األدوات 

املستجّدة يف ذلك: التمويُل املبنّي عىل َحْدس ما سيكون يف املستقبل، ويعمل 

َقْباًل عىل  التلقايّئ لألموال املقبول إنفاقها  التمويل باإلطالق  هذا الرُب من 

برنامج  وأما  معيَّنة.  عتبة  بلوِغ  مبجرّد  َقْباًل  عليها  املتفق  اإلنسانية  األعامل 

»التوأمة« عند ِسْسرَت ِفِلج يف إندونيسيا، فيبنّي كيف أن املشاريع التي يرشع 

فيها املجتمع املحيّل ميكن أن تعني املجتمع املحيّل عىل اإلعداد للتَّهجري الناجم 

عن الكوارث. وقد أنشأت الفلبني مستودعاً ملعطيات الكوارث، وهي تستعمل 

عّي فُتِعدُّ به لالستجابات اإلنسانية. وإذ قد كان التَّهجري الناجم  التحليل التوقُّ

تشتمُل  السياسات  يف  منّسقًة  مقاربًة  َتطلََّب  جامعة،  مسألًة  الكوارث  عن 

ل  وتنقُّ امُلَناخ،  تغريُّ  بحسب  والتكيُّف  الكوارث،  مخاطر  من  التقليل  عىل 

البرش، وحقوق اإلنسان والتنمية والعمل اإلنساين، ومن األمثلة الَحَسنة عىل 

امُلَناخ  تغريُّ  يف   2018 لسنة  فانواتو  يف  الوطنية  السياسة  املقاربة:  مثل هذه 

أن  ميكن  كيف  نفهم  أن  املهمِّ  فمن  وبعُد،  الكوارث.  عن  الناجم  والتَّهجري 

عاً أحسن وُتِعدَّ وتخفِّف من َوْقع الكوارث، ثمَّ  تتوّقع املجتمعات املحلية توقُّ

التي  املناقشات  املتررة يف  املحلّية  املجتمعات  الروري ضامُن إرشاِك  من 

ُتعَنى بها، والتَّمكنِي لها ّحتى تستجيب )إِسج - ُموِريِتي - أمانة املنّصة املعنّية 

بالتَّهجري الناجم عن الكوارث(.

وأخرياً، أُجِرَيت أربٌع من دراسات الحاالت القصرية يف أوغندا وكوُلمبيا واليمن 

َوْقع  تخفيف  الَحَسنة يف  املآالت  أمثلة عىل  يديها  بني  مت  والسلفادور، وقدَّ

الكوارث، واستعامل املعطيات امُلفّصلة، وتخصيص األرايض، وقانوٍن جديد يف 

حامية النازحني الداخليِّني )دراسات حاالت(.
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جئين اإلِقراُر للَّ
ُبل الحقيقية إىل اإلقرار لهم بلجئيَّتهم  اإلقرار للجئني: نحو َفْهم السُّ

الحقوق األسياسّية يف  َناُلوِله وِدريا أوزُكل )جامعة أكسفورد / مركز  كاثرِن كوسِتلُّو وكارولني 
كلّية ِهْريت(

يات  إجراءات تقرير صفة الالجئ هي املدخل إىل الالجئّية، ولذا كان ِعَظُم شأنها. ولكن َتْظَهُر تحدِّ

مختلفة عند دراسة ُسَنِن العمل املّتبعة يف هذه اإلجراءات.  
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/costello-nalule-ozkul

وجوه اإلخفاق يف نظام »النموذج!«: تقرير صفة اللجئ يف َكَنَدا 
ِهَلِري إَِڤْنز َكاِمُرن )جامعة َرَيرُْسن(

كثرياً ما ُيَرى نظام الالجئني الكندي منوذجاً ُيحَتذى يف تقرير صفة الالجئ. وصحيٌح أن فيه كثرٌي 

ينبغي  التي  املعايب  أن فيه كثرٌي من  أيضاً  تعّلمها منه، ولكن صحيح  ينبغي  التي  املحاسن  من 

االعتبار بها.
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/evanscameron

إلقاء الضوء عىل تقرير صفة اللجئ يف الصني
ِليِل ُسْنغ )جامعة أوتاغو(

ُتعالِج مفوضيَّة الالجئني كلَّ طلب لجوٍء إفرادّي يف الصني، ولكّن املعلومات املعلنة للناس حول 

عىل  الضوء  إلقاُء  كان  لذا  قليلة.  تزال  ما  الالجئ  صفة  تقرير  تحتها  يدخل  التي  الوالية  هذه 

يات والفرص املوجودة يف حامية الالجئني بالصني. اإلجراءات الرَّاهنة ُمعيناً عىل تحديد التحدِّ
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/song

َتقديُر ِسّن طالبي اللجوء غري املصحوبني يف مرص
أندروز  سانت  منظمة   / هجرة  القانونية  املصحة  )جمعية  رِْتِش  وِبث  فواليش  زافاال  كلرا 

لخدمات اللجئني / برنامج املعونة القانونية لغري املصحوبني من األطفال والشباب(
معالجة طلب لجوء الطفل معالجة غري صحيحة ِبَعدِّ الطفل كالبالغ بسبب تقدير السّن ال تقيم 

ملواطن الضعف الخاصة باألطفال ما تستحّق من الوزن وقد تؤّثر يف استقامة تقرير صفة الالجئ 

ونتيجته.
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/zavalafolache-ritchie

إجراُء تقرير صفة اللجئ إلعادة التوطني: الحاجة إىل الحامية اإلجرائّية
ِبْتِس ِفرَش )املرشوع الدويّل إلعانة اللجئني(

يف  القصور  أوجُه  وَتسَتوجُب  الالجئ.  صفة  بتقرير  يحيط  ما  كلِّ  يف  رضورٌة  اإلجرائية  الحامية 

التَّكميليَّة،  والسبل  التوطني  إعادة  ُبُلوِغ  الالجئ، ألغراِض  تقريُر صفة  بها  التي يجري  اإلجراءات 

َتسَتوجُب مزيَد ُوُضوٍح ورصاحة. 
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/fisher

قيود ُبُلوِغ التَّمثيل القانويّن يف تقرير صفة اللجئ بكينيا
إيلني إمُبوَسا وأندرو َمْيَنا )اتِّحاد اللجئني يف كينيا(

الفرص املتاحة لطالبي اللجوء يف كينيا للطعن يف قرارات تقرير صفة الالجئ مقيدٌة بِضيِق السبيِل 

إىل ُبُلوِغ التمثيل القانوين. 
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/imbosa-maina

َتقِريُر مفوضيَِّة اللجئني صفَة اللجئ: مصاعب ومعضلت
مليس عبد العاطي )جامعة ِسرْيَْكُيْوز(

هذه  فأظهرت  الالجئ،  صفة  لتقرير  عليها  اتفقت  ترتيباٌت  الالجئني  ومفوضيَّة  الحكومات  بني 

يات الواقعة عليها.  الرتتيبات اختالَف دوافِع أطراف االتِّفاق وتفاوَت التحدِّ
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/abdelaaty

يات اإلقرار للجئني يف الهند تحدِّ
ُروِشني َشْنِكر وَهْمسا فيجاراجافان )مرشوع الهجرة واللجوء(

أشارت الهند مرًّة بعد مرّة إىل أنها مستمرّة يف التزامها حامية الالجئني، ومع ذلك يعرض نظامها 

دًة. امُلزدِوج يف اإلقرار لالجئني صورًة للحامية ُمعقَّ
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/shanker-

vijayaraghavan

النَّظر يف تسليم مفوضيَّة اللجئني مسؤولّيَة تقرير صفة اللجئ إىل الدول
كارولني َناُلوِله وِدريا أوزُكل )جامعة أكسفورد(

أو  د قّلام يكون رسيعاً  تسليم مفوضيَّة الالجئني مسؤوليَة تقرير صفة الالجئ إىل دول أمٌر معقَّ

حاميًة  الالجئني  حامية  يف  الشاملة  الغاية  بلوغ  عىل  –والقدرة  الناجح  التسليم  ويعتمد  َسِلساً. 

كافية– عىل كثرٍي من العوامل.
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/nalule-ozkul

ة املكتب األوريب الداعم يف  اإلقرار للجئني يف االتِّحاد األوريّب: تحوُّل مهمَّ
شؤون اللجوء 

إَڤْنِجلَيا )ِلْليان( تسوردي )جامعة ماسرتِْخت(
–نتيجًة  قدرتِه  ويف  أعاملِه  نطاق  يف  عاً  توسُّ أخرياً  اللجوء  الداعم يف شؤون  األوريب  املكتب  شهد 

لذلك– عىل التَّأثري يف اإلجراءات الوطنية لتقرير صفة الالجئ. 
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/tsourdi

استعامل قانون السوابق واألحكام القضائية القطرية اإلرشادّية يف تقرير 
صفة اللجئ خارَج اململكة املتحدة

َماِكش ُجويِش )محاميُّ الجئني يف اململكة املتحدة(
أصبح استعامل قانون السوابق القضائية اإلرشادية القطرية اليوَم أداًة راسخة يف إجراءات اإلقرار 

لالجئني باململكة املتحدة، فهناك يستعمل املحامون وصانعوا القرار يف الدولة والقضاة املستقلون 

ما يف هذا القانون من القرارات.
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/joshi

ي ملا يف تقرير صفة  دة األعضاء يف التصدِّ استعامُل الهيئات القضائية املتعدِّ
اللجئ من تعقيد

ِجِسَكا َهْمبيل وِنك ِجل ولورِنُزو ِڤَيانييلِّ )جامعة الوطنّية األسرتالية / جامعة إكسرت / جامعة 
ُلْكِسْمُبورغ(

القضائية  الهيئات  استعامل  أّن  إىل  األوربية  القضائية  االختصاصات  البحوث يف طائفٍة من  تشري 

ن جودَة تقرير صفة الالجئ وإنصاَفه.  املتعددة األعضاء يف مرحلة االستئناف يحسِّ
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/hambly-gill-vianelli

ص اإلقرار للجئني يف اليونان: سياسات يف قيد التفحُّ
أْنِغِليِك ِنُكُلوُبُلو )نقابة املحامني يف ِثيَساُلوِنيِك(

ن إصالح نظام اللجوء يف اليونان أوَّل أمره اإلنصاَف واالستقالَل يف تقرير صفة الالجئ، ولكن  حسَّ

تاله إصالٌح فأثاَر أسئلًة مرًّة أخرى. 
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/nikolopoulou

اإلقرار للجئني: ليس ُيْطَلُب دامئاً
ِدريا أوزُكل )جامعة أكسفورد(

وهم  الالجئني،  مفوضيَّة  يف  أسامءهم  لوا  يسجِّ ال  أن  لبنان  يف  السوريِّني  الالجئني  بعض  اختار 

ُيعوِّق حريََّتهم ووصوَل أرسهم  أنَّ اإلقرار لالجئني  يعتقدون –لسبب قوّي يف كثري من األحيان– 

إىل املعونة اإلنسانية.
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/ozkul

اإلقرار الَجْمعّي للفنزويليِّني يف الربازيل: هل هو منوذٌج جديٌد واٍف بالغرض؟
ِلْلَيانا َلرْيا جوبيلوت وُجَوا كارُلس جاروِشِنْسِك ِسْلڤا )الجامعة الكاثوليكية يف سانتوس / الجامعة 

االتِّحادية يف ُروَرْيا(
استعملت الربازيل اإلقرار الَجْمعيَّ لتمنح صفة الالجئ ألكرث من 45700 الجٍئ فنزوييّل. وقد متثل 

ُسَنُن العمل والتِّقانات الداخلة يف األمر عالمًة بارزًة يف حامية الالجئني، ولكن ما تزال املخاوف قامئًة 

من القيود والغفلة عن مواطن الضعف.
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/jubilut-

jarochinskisilva

اإلقرار للجئني العديي الجنسّية 
توماس ِمْكِجي )مركز بيرت ِمْكِمِلن املعنّي بانعدام الجنسّية(

ُتسلِّط تجارُب الالجئني الُكرْد عدميي الجنسية الذي َقِدُموا العراق من سورية الضوَء عىل أهمّية 

تحديد حاالت انعدام الجنسية يف أثناء تقرير صفة الالجئ، وعىل الفوائد التي ميكن أن تكون من 

ذلك لحامية الالجئني.
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/mcgee

تسجيل اللجئني يف رشقّي الكامريون
ِجْسَلن ِتَياُجه )مفوضيَّة اللجئني يف باتوري(

عىل  الوسطى  إفريقيا  من جمهورية  أنَّهم  يزعمون  الذين  لالجئني  وهلٍة  أّول  من  اإلقرار  يعتمد 

إثبات صلتهم بها. وهذه مهمة صعبة، ُتلِقي الضوء عىل مواطن ضعف َمن هم معرّضون لخطر 

انعدام الجنسية.
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/tiadjeu

طلب اللجوء يف إيطاليا: تقدير املخاطر والخيارات
إَِلُنور َبَيْنرَت )جامعة ُكرِْنل(

لة يف نظام اللجوء بإيطاليا يف دوافع طالبي اللجوء وقراراتهم وحسن حالهم.  تؤثر الَحرْية املتأصِّ
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/paynter

أنظمُة لجوٍء قابلٌة للتكيُّف يف الربتغال يف سياق )ف-كورونا-19(
يس )مفوضيَّة اللجئني( أنِجل ُمور وبريِْكِليس ُكررَْسِ

م  أنشأ )ف-كورونا-19( مدخاًل جديداً لألحاديث الدائرة حول قابلية أنظمة اللجوء للتكيُّف. وُتقدِّ

املقاربة الرسيعة والبّناءة التي اتَّخذتها الربتغال يف ضامن حقوق طالبي اللُّجوء يف أثناء الجائحة 

منوذَج حاميٍة جدير بأن ينظر فيه غريها من البلدان.   
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/moore-kortsaris

غِط يف بريو: َوْقع األزمة الفنزويلّية و)ف-كورونا-19( اللُّجوُء بالضَّ
َپْواَل َكاِمينو وُأْوِبر ُلَپْيز ُمْنرُتوي 

)الجامعة الباباوّية الكاُثوليكّية يف بريو / مكتب ُبَلرْد فاال إزكورا للمحاماة(
بريو. فتجاوزت  ُمجاِورَِتها  اللجوء يف  زيادة كبرية يف طلبات  إىل  فنزويال  املستمرة يف  األزمة  أدت 

هذه الزيادة قدرة الحكومة عىل االستجابة املناسبة يف الوقت املناسب، فكانت عىل بريو مصاعٌب 

تفاقمت بجائحة )ف-كورونا-19(.
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/camino-lopez

http://www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/joshi 


قامئة محتوى العدد 65 من نرشة الهجرة القرسّيةموجز أرسة التحرير: العودة

َز طلَب متويلك إلنجاز بحثك  أَِقِم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ

أو برنامجك

ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت مَتْويٍل ناجحٍة )منها مبالغ كثرية ومنها 

مبالغ قليلة( إلعداد الربامج والبحوث، فاستفاد امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خرياً.

مقرتحك  يف  النرشة  من  ُمصّغراً  موضوعاً  أو  القرسية  الهجرة  نرشة  من  عدداً  ُتدِرُج  لعّلك 

َد  ل من مرشوعك وتزيَد َوْقَعه. إذ ميكننا أن نزوِّ َع ِنطاَق َنرْشِ ما ُيَتحصَّ )ويف ميزانيَّتك(، فُتوسِّ

مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل َوْقعه وانتشاره ووصولِه إىل حيث يحسن له أن 

.fmr@qeh.ox.ac.uk يصل. فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

املعلومات يف حقوق  من  وملزيٍد  املصدر.  مفتوحة  القرسية  الهجرة  نرشة  النرش:  حقوق 

www.fmreview.org/ar/copyright :الطبع، انقر هذه الوصلة

لعاً عىل األعداد  اشرتك يف خدمة التنبيهات اإللكرتونية لنرشة الهجرة القرسية لك تبقى ُمطَّ

الجديدة وذلك من طريق هذه الوصلة: 

 www.fmreview.org/ar/request/alerts
في مفوضيَّة الالجئني وهو يعمل يف غرفة ِحفظ امللفات يف مركز خلدا  صورة الغالف األمامّي: هذا أحد موظَّ

ن، يف األردن. مفوضيَّة الالجئني/ َجارِد ُكْهَلر لتسجيل الالجئني بعامَّ

العملية  للخربات  املستمر  بالتبادل  حافاًل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

واملعلومات واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم. 

وُيْصِدُر النرشَة مرَكُز دراسات الالجئني، يف قسم التنمية الدولية، بجامعة أكسفورد، 

باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.

الهجرة  أعداد نرشة  الواردة يف  اآلراء  تستوي  أْن  بالرورة  ليس  إخلء مسؤولية: 

القرسية هي وآراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات الالجئني أو آراء جامعة 

أكسفورد. 

َناُلولِه وِدريا أوزُكل )من مرشوع رِفِمغ(،  يطيب لنا أن َنْشُكَر كاثرِن كوسِتلُّو وكارولني 
يس )من مفوضيَّة  ولويس ِكَياما )من الجمعية العربية إلعانة املهاجرين(، وبريِْكِليس ُكررَْسِ
الالجئني(، وذلك عىل معونتهم يف محور اإلقرار لالجئني، ونادين َواْلِيِك وصموئيل ُچْنغ 
عىل معونتهام يف محور خّطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية. وَنْشُكُر أيضاً 
وأرقام  األورويب،  املرشوع  ميوِّلها مجلس  التي  ُأُفق 2020  منحَة  )النائُل  رِفِمغ  مرشوَع 
املنحة هي 716968(، وِوزارَة الخارجّية االتحادّية السويرسّية، ومفوضيَّة الالجئني، وذلك 

عىل ما جادت بِه هذه الجهات من َدْعٍم مايلٍّ لهذا العدد. 

www.fmreview.org/ar/recognising-refugees

سيَّة يف زمن )ف-كورونا-19(  فيَّة املؤسَّ التكيُّ
اللجئني يف  / مفوضيَّة  اللجئني يف جنيڤ  )مفوضيَّة  َساِڤج  َجنْي  روِبرتس وسارة  َكِري  أَِليس 

جنوب إفريقيا(
قدرُة نظام اللجوء عىل تكييف أعاملِه أمٌر مهّم ولُه شأٌن أساس يف ضامن تحقيق االستدامة عىل 

راَح عنارص أخرى رضورية لكلِّ  التكيُّف اطِّ الزمن. ولكن ال ينبغي، مع ذلك، أن تكون كلفة  مّر 

نظام لجوٍء قوّي عادل.
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/currieroberts-savage

ة عمل الذكرى العشرين للمبادئ التوجيهية:  خطَّ
دروٌس وُسَنُن عمٍل َحَسنٌة في النُّزوح الداخلي

ة عمل الذكرى العرشين للمبادئ  : نظرة يف خطَّ تقدمة: َمْنٌع وحاميٌة وحلٌّ
التوجيهيَّة

ِسِسيِلَيا ِجِميِنيز داَماِري )ُمقرِّرٌة خاّصة يف األمم املتحدة معنّيٌة بحقوق اإلنسان بني النازحني 
الداخليِّني(

تها ثالث سنني،  ، ونحن اليوَم يف آخر خطة عمل الذكرى العرشين للامدئ التوجيهية التي ُمدَّ إينِّ

قتها الدول وغريها من الجهات الفاعلة، وأتطلع إىل استمرار عملنا  ُأِشيد باإلنجازات الكبرية التي حقَّ

املشرتك يف تعزيز حامية حقوق النازحني الداخليِّني. 
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/jimenezdamary

النُّزوح الداخيل: نظرات يف املَْنع والحامية والحلول 
صموئيل ُچْنغ وِزَبْسِتنَي ُفن أْينِزيِدل )مفوضيَّة اللجئني / مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(

أكرب وزاَد اضطراَر  دولياً  أثاَر إلحاُح الحال اهتامماً  قياسّياً،  الداخليِّني عدداً  النَّازحني  ملّا بلغ عدد 

للمبادئ  العرشين  الذكرة  يف  العمل  خطة  مبادرة  فألقت  الفعل.  إىل  الدويل  واملجتمع  الدول 

ٍم تشتدُّ الحاجة إليه يف إيجاد حلول  التوجيهية الضوَء عىل عدٍد من الفرص التي تتيُح إحراَز تقدُّ

جريئٍة وملموسة. 
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/cheung-voneinsiedel

استعداد قانوٍن داخيلٍّ يف جنوب السودان لحامية النازحني الداخليِّني 
وإعانتهم

الكوارث  اإلنسانية والترصُّف يف  الشؤون  إْمِويب )وزارة  ُكَلنج وُروز  بيرت  بياين وجاَتِوچ  َچاَلوَكا 
بجنوب السودان / مفوضيَّة اللجئني(

َدت  دَة قانوٍن داخيّل ُسوِّ دٌة ذاُت خطر، عىل أنَّ ُمسوَّ تعرتض جنوَب السودان تحّدياٌت إنسانية معقَّ

داً يف التزام البلد حاميَة مواطنيه ويف رؤيته لذلك.  ُ تجدُّ بأخرٍة يف شأن النازحني الداخلّيني ُتبنيِّ
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/beyani-kulang-mwebi

األخذ يف مقاربات تعاونيَّة لتحسني معطيات النُّزوح الداخيّل
ِدُڤورا ِلَڤاُكوڤا وأِدْرَيان كالڤو ڤالدراما، وجاك أجاروڤا واُثم، وداِمَيان َجْسُلم )الدائرة املشرتكة 
املعنّية بتحديد سامت النازحني الداخليِّني / مركز رصد النُّزوح الداخيّل / مفوضيَّة اللجئني يف 

جمهورية إفريقيا الوسطى / املنظمة الدولية للهجرة(
عها –فضاًل عن أنه ال يستجاب له استجابًة  ال ُيْفَهُم ِعَظم حجم حاالت النُّزوح الداخيّل وشّدتها وتنوُّ

مناسبة– إال مُبعطياٍت شاملٍة ودقيقة. وُتورِد مبادراٌت مثل خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ 

د. التوجيهية أمثلة عىل سنن العمل الحسنة للُميضِّ ُقُدماً يف هذا امليدان املعقَّ
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/levakova-

calvovalderrama-wathum-jusselme

لَفدور ِدرَاساُت حاالٍت من أوغندا وكوُلمبيا واليمن والسِّ
لَفدور ِدرَاساُت حاالٍت من أوغندا وكوُلمبيا واليمن والسِّ

www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/case-studies

ْوِق إىل الحلول َتْبديُة مشاركة النازحني الداخليِّني يف السَّ
للمبادئ  العرشين  الذكرى  )مبادرة  كوُلمبيا  التوجيهية يف  للمبادئ  العرشين  الذكرى  مبادرة 

التوجيهية يف كوُلمبيا(
ال بدَّ من ِحْفظ األفضية التشاركية –مثل األفضية التي ُهيِّئت يف مبادرة الذكرى العرشين للمبادئ 

التوجيهية يف كوُلمبيا– وتوسيعها حّتى يتمكن النازحون الداخليِّون من العمل مبارشًة مع صانعي 

القرار املحليِّني والوطنيِّني عىل تحديد الفرص واغتنامها إليجاد حلول دامئة. 
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/GP20Colombia

نظراٌت يف تجارب الدول يف منطقة »إيغاد« 
َچارِلز أُِبيل وأَْرَيْدَنا ُپْوپ )منظمة إيغاد / وزارة الخارجّية االتحادّية السويرسّية(

ُرِكَز االهتامم يف التبادل بني الدول سنَة 2019 يف ما هو ُمحتاٌج إليِه أكرث إذا أرادت الحكومات يف 

منطقة إيغاد أن تستجيب استجابًة أكرث فّعالية لكرثة النزوح الداخيل هناك.
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/obila-pop

الوقاية من التَّهجري الناجم عن الكوارث واإلعداد له 
باربارا إِسج وِسَبْسِتَيان ُموِريِتي وأمانة املنّصة املعنّية بالتَّهجري الناجم عن الكوارث )مركز رصد 

النُّزوح الداخيل / االتِّحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهلل األحمر(
الكوارث وتخفيفِه  الناجم عن  التَّهجري  بالوقاية من  املتعّلقة  الَحَسنة  العمل  ُسَنِن  أمثلة  كشفت 

عن  كشفت  التوجيهة،  للمبادئ  العرشين  الذكرى  مبادرة  يف  نوقشت  أمثلٌة  وهي  لها،  واإلعداد 

دروٍس قيِّمة يف اإلجراءات املبكرة واملعطيات والقوانني والسياسات ومشاركة املجتمع املحيّل.
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/essig-moretti-PDD

تطبيُق إطاِر اللَّجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات عىل الصومال والسودان
وَمْرَغريَتا  السودان،  يف  الدامئة  الحلول  عمل  وفرقة  الصومال،  يف  الدامئة  الحلول  عمل  فرقة 
النازحني  سامت  بتحديد  املعنّية  املشرتكة  )الدائرة  كتابجي  وياسمني  َهْنُدوَمادي،  ُلنغِفْست 

الداخليِّني / مفوضيَّة اللجئني(
ُأطِلَق إطاُر عمِل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات سنة 2010، ونشأ عن تحليل كيفية استعامله 

يف خالل هذا العقد بعض األفكار امُلفيَدة ملَن يعملون عىل إيجاد حلول دامئٍة للنُّزوح الداخيل.  
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/DSWGSomalia-

DSWGSudan-lundkvisthoundoumadi-ketabchi
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