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املسؤول عن إدارة الصندوق .فستتيح املوارد املالية اإلضافية
َ
التمثيل
البدء يف رصف األمــوال للمحامني الذين يعملون
القانوين للكينيني وطالبي اللجوء الذين لن يكونوا قادرين عىل
تحمل تكاليف هذه الخدمات إال بذلك.
توسيع املدارك :إذ تحتاج دائرة املعونة القانونية الوطنية إىل
سجلني حول
ا ِّتخاذ خطوات لرفع درجة الوعي بني املحامني ا ُمل َّ
وجود الصندوق وقواعد التطبيق .فيجب أن يكون هناك
ٌ
املسجلني يف كينيا،
وتدريب عىل نطاق واسع للمحامني
توعية
ٌ
َّ
لرفع وعيهم مبسائل الالجئني ،وتشجيعهم عىل الدخول يف هذه
سجلني الذين عا َم َلهُم
األمور .ومل يكن عند كث ٍري من املحامني ا ُمل َّ
ا ِّتحاد الالجئني يف كينيا أيّ معرف ٍة بالصندوق أو بأنه ميكن
استعامله لتزويد طالبي اللجوء بالخدمات القانونية .فخرج
من جلسات توسيع املدارك التي أجراها ا ِّتحاد الالجئني يف
كينيا ُ
بعض النتائج الحسنة ا ُملب ِّكرة ،مثل زيادة عدد املنارصين
ّ
ثم يجب
باملجان يف املجلسَّ .
املستعدين للتمثيل القانوين ّ
اتخاذ خطوات أيضاً لرفع درجة الوعي بني طالبي اللجوء
بوجود الصندوق ،وذلك بالتزويد باملعلومات ونرشها باللغات
التي يفهمها طالبو اللجوء.
َدعْم َّ
املنظامت غري الحكومية املعن ّية باملعونة القانونية :ينبغي
لحكومة كينيا من خالل مكتب النائب العام أن تضمن أيضاً
توفري التمويل الكايف للمنظامت غري الحكومية التي تقدُّ م
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املعونة القانونية حتى تتمكن من االستمرار يف فعل ذلك
لطالبي اللجوء الذين يحتاجون إىل هذه املعونة .وميكن أن
يشتمل هذا الدعم أيضاً عىل بذل الجهود لتحسني الحامية
القانونية لطالبي اللجوء ،ومنها عىل سبيل املثال إتاح ُة راصدي
الحامية ،وراصدو الحامية الجئون مد َّربون عىل رشح املعارف
القانونية حول الوثائق واملسائل املتع ِّلقة باللجوء.
فإن ا ُّت ِب َعت هذه الخطوات زادَت قدر ُة طالبي اللجوء عىل
تل ِّقي ما هو ف ّع ٌال مجا ٌّين من مشور ٍة ومتثيلٍ قانون َّينيُ ،
وض ِمنَ
ُب ُل َ
اءات االستئناف بلوغاً أكرث إنصافاً.
وغ إجر ِ
وسا imbosa@rckkenya.org
إيلني إم ُب َ

َّ
موظ ٌ
فة يف الشؤون القانونية

أندرو َم ْينَا maina@rckkenya.org

َّ
موظ ٌف يف املنارصة

ا ِّتحاد الالجئني يف كينيا www.rckkenya.org
UNHCR (2020) Building on the foundation: Formative Evaluation of the .1
Refugee Status Determination (RSD) Transition Process in Kenya
التكويني ل َن ْقلِ تقرير صفة الالجئ يف كينيا)
(البناء عىل أساس :التقويم
ّ
www.unhcr.org/5551f3c49.pdf
 .2وأما ما يُستأ َن ُف يف املحكمة العليا عىل قرارات اتَّخذها املجلس ،فيطلب فيه من
املحامي أن يقدّم االستئناف ثم أن يقود معركة االستئناف الشديدة يف املحكمة.

َتق ِري ُر مفوض َّي ِة الالجئني صف َة الالجئ :مصاعب ومعضالت
مليس عبد العاطي

ٌ
ترتيبات اتفقت عليها لتقرير صفة الالجئ ،فأظهرت هذه الرتتيبات
بني الحكومات ومفوض َّية الالجئني
َ
َ
وتفاوت التحدِّيات الواقعة عليها.
دوافع أطراف اال ِّتفاق
اختالف
ِ
ٌ
ٌ
منوطة
مسؤولية أول َّية
من األمور الشائعة أن تقري َر صفة الالجئ
بالدول .ولكنَّ مفوض َّية الالجئني رمبا أجرت تقري َر صفة الالجئ؛
ففي والي ِتها أن تجريه حني تعجز ٌ
دولة عن إجرائه أو ترغب
عن ذلك .مثال هذا :أن ال تكون الدولة طرفاً من أطراف اتفاقية
الالجئني التي ُأب ِر َمت سنة  .1951و ُيط َلق عىل هذه الوالية «والية
تقرير صفة الالجئ.»1

ومن الحكومات ما ُتد ِر ُج يف تقريرها صف َة الالجئ ِّ
موظفني من
صي هذه
مفوض َّية الالجئني ،والعادة يف هذه الحكومات أن ُت ِّ َ

الرتتيبة رسمي ًة يف ا ِّتفاقٍ تعاونٍ أو ُمذ ِّكر ِة تفاهم .فيكون اندراج
مفوض َّية الالجئني يف هذه الحال عىل ثالثة رضوب :األول أن تندرج
مفوض َّية الالجئني يف مرحل ٍة أو أكرث من مرحل ٍة من مراحل تقرير
صفة الالجئ الذي تجريه الحكومة (فالتسجيل أو إجراء املقابلة أو
البت أو َّ
ُّ
الطعن) .والثاين أن تجري مفوض َّية الالجئني تقري َر صفة
الالجئ عىل حيالها ،بحيث يجري بإزا ِء تقرير صفة الالجئ الذي
تتول مفوض َّية الالجئني َ
تجريه الحكومة .والثالث أن َّ
أعامل تقرير
صفة الالجئ ك َّلها يف أرض بل ٍد من البالد .وملّا كانت سنة  2018بلغ
عدد البالد واألرضني التي نيطت مسؤولية تقرير صفة الالجئ فيها
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مبفوض َّية الالجئني وحدها  47بلداً وأرضاً ،وبلغ عدد البالد التي
شاركت حكوما ِتها الوطن ّي َة ُمفوض َّي ُة الالجئ َني يف بعض املسؤولية
ً2
من تقرير صفة الالجئ  14بلدا.
مرص
وهذه املقالة إمنا استمدَّت من
ٍ
بحوث محفوظات َّية عن َ
عواقب
من
يكون
أن
ميكن
ما
وكينيا وتركية ،ابتغا َء استطالع
ِ
بأرض بل ٍد
انــدراج مفوض َّية الالجئني يف تقرير صفة الالجئ ِ
من البالد .فأ ّما مرص فطاملا أجرت مفوض َّية الالجئني تقري َر
صفة الالجئ فيها عىل ِّ
طالب لجو ٍء من غري طالبي اللجوء
كل ِ
ُوجب ُمذ ِّكرة تفاهم ُو ِّقعت سنة .1954
الفلسطين ِّيني ،وذلك مب َ
ُ
فأعامل مفوض َّية الالجئني يف تقرير صفة الالجئ فيها
وأ ّما تركية
ُ
ترتدُّ إىل سنة  ،1960عىل أنها أ ِت َّم تحويل مسؤول َّيتها من عاتق
مفوض َّية الالجئني إىل عاتق الحكومة يف سنة  .2018وأ ّما كينيا
فقد ح َّولت حكومتها تقري َر صفة الالجئ إىل عاتق مفوض َّية
الالجئني سنة َّ ،1991ثم عادت فتو َّلت مسؤول َّيت ُه التا َّمة سنة
3
.2017

الح َيدان وتقييد النُّفوذ
َ

بأن من ال َغ ْي ُم َحايدٌ  ،كمفوض َّية الالجئنيُ ،م ٍّ
َّعم َّ
تول
ثم َّإن الز َ
سياس َة الالجئني أم ٌر ُيه ِّو ُن عىل الحكومة ما يضغطها .ولكن
الواقع َّأن تفويض تقرير صفة الالجئ ُيه ِّيئ للحكومات أن ُتل ِق َي
عىل باب مفوض َّية الالجئني مسؤولي َة ِّ
بت الطلبات .مثال ذلك:
َّأن َت َل ُّك َؤ الحكومة املرصية عن ِّ
حي
تول تقرير صفة الالجئ قد ُي ِّ ُ
ٌ
املرء ،فعدد الالجئني يف مرص قبل األزمة السور َّية قليل بالقياس
ٌ
مسؤول يف وزارة الخارجية ،يف
إىل غريها من البالد .ال بل أشار
َّ
بنظام لجو ٍء
اإلتيان
مسألة
أن
مقابل ٍة أجريت سنة  ،2010إىل
ِ
وطني «ألربعني َ
[الجــئ من غري الفلسطين ِّيني] ليست
ألف ٍ
ّ
نقص يف املوارد» ،إمنا يف إجراء مفوض َّية الالجئني لتقرير
مشكلة ٍ
صفة الالجئ « ُيض َمن تح ِّري املوضوع َّية وال َّنزاهة» 4.عىل َّأن ِمن
املراقبني َمن يرى أن مرجع ُّ
تلك ِؤ الحكومة املرصية عن إجراء
تقرير صفة الالجئ إىل عد ٍد من السودان ِّيني كث ٍري يف مرص .فإن
أق َّرت الحكومة املرصية لالجئني السودان ِّيني بالجئ َّيتهم َّ
فكأنا
5
نقدت حكوم َة السودان و ِف ْع َلها يف الفظائع املرتكبة يف السودان.
َ
استقالل مفوض َّية الالجئني باألمر يربز الحكومات يف صورة
ولكنَّ
َّ
ا ُملحا ِي ِد بحيث ميكنها أن تقول بأن القرارات غري صادر ٍة عنها .ثم
َ
تفويض تقرير صفة الالجئ ُيب ِل ُغ الحكومة مبلغاً من قابل َّية
َّإن
الترصف يف األمور ميكنها ب ِه أن تحجز األفراد أو تخرجهم من
ُّ
البلد ُمعت َّل ًة بع َّل ٍة ظاهر َّية هي أنها ما أق َّرت لهم بصفة الالجئ
من َبدَاء ِة َم ْق َد ِم ِهم.
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والج َمه ُري املحل َّية
وكثرياً ما ُت ْغفل ال ِبال ُد التي يصدر عنها الالجئون َ
َّأن مفوض َّية الالجئني قد تكون مق َّيد ًة بقيو ٍد ثقيلة .مثال ذلك:
َّأن مفوض َّية الالجئني ،إذ تد َّفق ُك ْر ُد العراق إىل تركية سنة ،1988
طلبت أن تصل إىل املناطق التي ُأن ِز َل الالجئون مخ َّيام ِتها ،ف ُر َّد
عليها طل ُبهاّ .
ومم يستحقُّ الذكر هنا أن تركية قيداً جغراف ّياً يف
اتفاق َّية الالجئني التي أبرمت سنة ( 1951فليس أحدٌ أه ًال ألن ينال
صفة الالجئ يف تركية إال األوربيون).
وقد حاولت مفوض َّية الالجئني التأث َري يف سياسة الحكومة أحياناً،
بيد َّأن جهودها مل ُت ِص ْب إال نجاحاً مق َّيداً يف أكرث األحوال .مثال
ذلكَّ :أن كينيا أبت ما تط َّلبته مفوض َّية الالجئني إليها من أن ُي َ
رشع
يف تقرير صفة الالجئ رشوعاً رسم ّياً ،وكان ذلك يف سبعين َّيات القرن
العرشين .حتى إن مفوض َّية الالجئني حني تو َّلت تقرير صفة الالجئ
تولِّياً ُص ْور ّياً يف تسعين َّيات القرن العرشين مل ُت ِق َّر لها حكومة كينيا
ض َبت سفارة الواليات
بأنها سرتاعي قراراتها رسم ّياً أَلبتَّة .فبعد أن ُ ِ
وب بالقنابل يف شهر آب/أغسطس من
املتحدة األمريكية يف َن ْ ُي ِ
نظامت ُمغالي ًة يف الدَّعوة
سنة  ،1998وزعمت كينيا من بعدُ َّأن ُم
ٍ
إىل التغيري واإلصالح (راديكالية) إسالم ّية النَّزعة كانت ا َّتخذت من
مخ َّيامت الالجئني أمكن َة تجني ٍد وتدريب ،بعد ِّ
كل ذلك ،أعلن وزير
الشؤون الداخل َّية أن ال سلطة ملفوض َّية الالجئني عىل إقرار صفة
الالجئ َّ
وأن خطابات الحامية التي تصدرها غري عابئ ٍة بها الحكومة.
ومات َ
ثم َ
الح ُك ُ
أعامل مفوض َّية الالجئني
فوق القيد الذي ُتق ِّيد ب ِه ُ
ّ
ّ
قيدٌ آخر :قيد ِقلة مالِها .أ ّما األربعة ماليني سوداين الذي ُيقدَّر
أنهم يف مرص ،فقد َّ
شك مستشا ٌر قانو ّين من مفوض َّية الالجئني يف
تعليق له يف شهر نيسان/أبريل من
يف
فقال
قدرتها عىل املعونة،
ٍ
ُ
سنة « :1993ينبغي ملفوض َّية الالجئني أن تن ِع َم النَّظ َر من الوجهة
عواقب ِّ
كل قرا ِر اندر ٍاج لها تصدره» 6.وقد
القانونية أو املادية يف
ِ
كانت مفوض َّية الالجئني مدرك ًة القيود التي تق ِّيدُ ها متام اإلدراك.
بالسواء ،وما تزال موارد
وبالجملة ،فحال األمس وحال اليوم َّ
مفوض َّية الالجئني قليلة ال تكفيها لحاجتها .وهذا من الوجهة
اإلمداد َّية (ال ُّلوجست َّية) يقلل ما ميكنها النظر فيه من طلبات
اللجوء و َمن ميكنها إعانته من الالجئني .وإذ قد كانت ُم َحاول ُة
حامي ِة َمن ُت ِق ُّر له بالجئ َّيته واجباً عليها ،فقد ُح ِفزَت إىل أن ُت ِق َّل
7
اإلقرار لالجئني.

ِرقابَة ذات َّية وامتثال

عىل َّأن ِح ْف َظ العالقة الطيبة بني مفوض َّية الالجئني والسلطات
رضور ٌة ال تستم ُّر أعامل مفوض َّية الالجئني يف ِّ
كل البالد إال بها.
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ال بل يحتفظ راسمو السياسة بح ِّقهم يف إِخ َر ِاج َّ
موظفي مفوض َّية
الالجئني من البلد ،أو َر ْف ِض العمل بقراراتها يف تقرير صفة الالجئ،
أو إنهاء وظائ ِفها يف تقرير صفة الالجئ ،أو قد يقترصون عىل َم ْن ِع
طالبي اللجوء من الوصول إىل مكاتبها ،هذا ولو كان بينها وبني
والبلد ٌ
اتفاق ُم ْ َب ٌم لتُجريَ فيه تقري َر صفة الالجئ ك َّله أو َ
بعضه .ولقد
تقلق مفوض َّية الالجئني إذ ُتنَع من الوصول إىل َمن تعنى بهم ،وإذ
تضيق «أمكنة حامية» الالجئني ،فهي تعلم َّأن تهديدها الحكومات
غري ناف ٍع فال تفعله ،بل هي متيض يف أعاملها عىل ُت َؤد ٍة حني ترى أن
يس .مثال
إنالة صفة الالجئ ،يف حاالت مع ّينة ،تؤدي إىل توتر سيا ّ
ذلكَّ :أن يف سنة  1994تع َّمد َّ
موظفو مفوض َّية الالجئني يف تركية أن
ُ
الت التي
يتجنّبوا استعامل مصطلحي «والية» و«الجئ» يف املر َاس ِ
جرت بينهم وبني َّ
املوظفني األتراك؛ ذلك َّأن هذين املصطلحني أثارا
مليس عبد العاطي labdelaa@maxwell.syr.edu
رأي يقول إنه ال ب َّد من أن
«استجاب ًة سيئة» .هذا وقد َّ
عبوا عن ٍ
@LAbdelaaty
أساس إفراديّ  ،كل حال ٍة
عىل
الالجئني
تبنى معالجة بعض جامعات
ٍ
عىل حدتها ،ال أن يناقش أمرهم يف محادثة عا ّمة «فالسلطات الرتكية بروفيسور ٌة مساعد ٌة يف العلوم السياس َّية ،يف كلية َم ْك ِس ِول،
8
أوالت حساسي ٍة ُم َ
فرط ٍة ُتجاهَ هُم».
ي ْك ُي ْوز http://labdelaa.expressions.syr.edu
بجامعة ِس ْ َ

عس عىل
وقيودها .ذلك َّأن زياد َة االنفتاح أي الرصاحة والوضوح ٌت ِّ
الحكومات أن تدفع عنها ال َّالمئة وهي ُتق ِّيدُ أعامل مفوض َّية الالجئني.
وهكذا يزيد الذي ُي َر ُّد من مسؤول َّي ٍة عن معالجة موانع االستطاعة
املعني بهم وغري ذلك من رضوب القيود ،يزيد
وقيود الوصول إىل
ِّ
الذي ُي َر ُّد من ِّ
كل هذه إىل باب الحكومات ا ُملض ِّيفة (إذ هي لها).
ويكرث أن تضط َّر مفوض َّية الالجئني إىل أن َت ْع ِد َل ميزاناً صعباً عد ُله،
َ
حقوق الالجئني،
عىل ِك َّفته األوىل َد ْف ُع الحكومة إىل تحسني احرتامها
وعىل ِك َّفته األخرى ِح ْف ُظ العالقة الطيبة بينها وبني السلطات
لتضمنَ استمرا َر عملها .غري َّأن مقايض َة املبادئ الحامئ َّية –يف بعض
الحاالت– بالوصول إىل الالجئني قد تؤدِّي إىل فساد ا ُملتقا َيض بهام
عىل التدريج.

وأيضاً فمن أمثلة خضوع مفوض َّية الالجئني لضغط الحكومةَّ :أن
يف سنة  1986سألت السلطات الرتكية مفوض َّية الالجئني ْأن تبلغها
أسام َء ِّ
ومعلومات ع َّمن أق َّرت له بالجئ َّيته و َمن رفضت
كل من أتاها،
ٍ
أن تقر له بذلك .فرأى ممثل مفوض َّية الالجئني أن «شدّة حساسية
املسألة آخذ ٌة يف الزيادة» ومل ُي ِر ْد أن يظهر «غري متعاون» .فأ َّكدت
مفوض َّية الالجئني يف جنيف من بعد َّأن َمن ميكن أن تذكر أسامءهم
ُ َّ 9
هم الالجئون املقبولون وأصحاب طلبات اللجوء املعلقة.

الخامتة

طلب لتولِّيها تقري َر صفة
وبعدُ  ،فعند مفوض َّية الالجئني َّأن ر َّد ٍ
الالجئ أم ٌر صعب ،لقد يكون إىل املستحيل أقرب .ذلك َّأن لزو َم
ُمض ِّيها يف هذه ا ُمل َّهمت يو َم تعجز الحكومة عن القيام بها أو ترغب
عن ذلك أم ٌر ٌ
ثابت يف واليتها الحامئ َّية .فأويص بأن ال َت ُك َّف مفوض َّية
َّ
ُ
الالجئني عن تقرير صفة الالجئ .ومهام يكن من يش ٍء ،فإنها تص ِد ُر
من قرارات إنالة صفة الالجئ عدداً كثرياً يف العامل بأرسه –فكان لها
قرا ٌر واحد من ِّ
كل أحد عرش قراراً صدر سنة  1.–2018وهي بذلك
لحقوق الالجئني ال َّ
شك نصرية .ثم َّإن أنظمة تقرير صفة الالجئ
التي تجريها الحكومات غري ُم َّ
فضل ٍة عىل غريها دامئاً ،وال س َّيام يف
األحوال التي تقصد الحكومة فيها إىل رفض طالبي اللجوء ُجملةً.
بعض من سوء العواقب املذكورة
ولكنَّ الذي يعني عىل
ِ
تخفيف ٍ
آنفاً هو أن تزيد مفوض َّية الالجئني رصاحتها ووضوحها يف أعاملها

www.unhcr.org/uk/refugee-status-determination .1
معطيات وردت يف الجدول العارش من ملحق مفوض َّية
مبني عىل
ٍ
 .2حُ س َب ُان املؤلِّفة ٌّ
سمى :تقرير االتِّجاهات العاملية سنة  :2018التَّهجري.
الالجئني الذي ألحقته بتقريرها ا ُمل َّ
bit.ly/UNHCR-Trends-2018
كتاب لِ َلميس عبد العاطي (يصدر
 .3هذه الحاالت الثالث ُمح َّل ٌلة مبزي ٍد من التفصيل يف ٍ
َّ
عم قريب سنة  )2021عنوانه :التَّمييز والتَّفويض :رشح استجابات الدولة لالجئني.
bit.ly/OUP-Abdelaaty-2021
ٌ
مقابلة شخص َّية أجرتها املؤلِّفة ،يف وزارة الخارجية املرصية بالقاهرة ،يف  4أيلول/
 .4هي
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