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األنظمة  من  الوزارّي  األمُر  استفاد  اللُّجوء:  إجراءات  تعزيز 
أن  من  بدالً  اللجوء،  طالبي  من  واسعة  طائفٍة  إلفادة  القامئِة 
ُتنِشئ صفًة قانونية جديدة أو بنيًة موازية. فكان لذلك ميزٌة 
ووعٌد  الجديدة،  والحقوق  التعاريف  َوْضع  مّدة  اختصار  يف 
ُف  ُتخفَّ عندما  َقْباًل  القائم  النظام  إىل  سلٍس  انتقاٍل  بإتاحة 

أجراءات الطوارئ يف آخر مطاف األزمة.

القدرة عىل  تتطلَّب  حاٍل  كلِّ  الحلُّ يف  يؤثُِّر هذا  ال  قد  نعم، 
بِه  تعالج  منوذٌج  ولكّنه  اللجوء،  طلبات  معالجة  يف  التكيُّف 
رضوٌب معّينٌة من املصاعب. ثم إّن طريقة عمله يسرية، حّتى 
فني  عىل الدول التي قد ال لها املوارد الالزمة لزيادة عدد املوظَّ
وأخرياً،  الحاالت.  معالجة  لتيسري  التِّقانة  َنرْشَ  أو  كبرية  زيادًة 
ُ النموذج الربتغايل أن إيجاد الحلول ممكٌن يف نظام اللجوء  ُيبنيِّ
قانونية  صفاٍت  وال  جديدة  إجراءاٍت  لَوْضع  داٍع  فال  القائم، 

جديدة. 

moorea@unhcr.org أنِجل ُمور 
فُة حميٍة رئيسٌة، يف أفغانستان موظَّ

kortsari@unhcr.org يس  بريِْكِليس ُكررَْسِ
رئيُس قسم تقرير صفة الالجئ، يف شعبة الحمية الدولية

 www.unhcr.org مفوضيَّة الالجئني

ُف يف  يطيب للمؤلَِّفني أن يخّصا بالشكر ِفِليَپْيه ُدوُتل، املوظَّ
املنارصة والشؤون القانونية يف الجمعية اليسوعية لالجئني يف 

الربتغال، وُمِنَكا فارينيا، وهي رئيسة املجلس الالجئني الربتغايّل، 
ومارينا ُبرُتغال، وهي رئيسة قسم اللجوء والالجئني يف دائرة 

شؤون األجانب والحدود، وذلك عىل دعمهم إّيانا يف تسويد هذه 
املقالة. وكلُّ ما ورد من آراٍء فيها هي آراء كاِتَبيها وقد ال تستوي 

هذه اآلراء وآراء مفوضيَّة الالجئني.
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[الربتغال متنح املهاجرين وطالبي اللجوء حقوق مواطنٍة تاّمة يف أثناء تفّش 
)ف-كورونا-19(] 

bit.ly/Portugal-grants-asylum-rights-2April2020
4. ولكْن ينبغي أن نذكَر هنا أّن غرَي املواطنني الذين يقيمون يف البلد إقامًة غري نظامّية 
ميكنهم بلوُغ الخدمات الصحّية الوطنية إذا استطاعوا إثبات أنهم موجودون يف املنطقة 

من مّدة 90 يوماً )بوثائق تصدرها لهم السلطات املحلية(.  القرار الوزارّي ذو الرقم 
2001/25360 )السلسلة الثانية(. 

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

فتجاوزت هذه  بريو.  ُمجاِورَِتها  يف  اللجوء  طلبات  كبرية يف  زيادة  إىل  فنزويل  املستمرة يف  األزمة  أدت 
الوقت املناسب، فكانت عىل بريو مصاعٌب تفاقمت  الزيادة قدرة الحكومة عىل االستجابة املناسبة يف 

بجائحة )ف-كورونا-19(.

يف بداية أزمة الهجرة الفنزويلية، كانت بريو إحدى الدول 
القليلة يف تنفيذها سياساٍت لتيسري الدخول القانوين إليها 
سنة  يف  املؤقتة  اإلقامة  ترصيَح  وبإطالقها  فيها.  واإلقامة 
يتنظيم صفة هجرتهم  الفنزويليني  2018، سمحت آلالف 
رضوب  من  تكميلّياً  رضبــاً  الترصيح  هذا  فكان  إليها. 

الحمية وأعان عىل تسليس الهجرة القانونية.

ُرِفَع  –إذ  القادمني  عدد  يف  الرسيعة  الزيادة  مع  ولكن، 
إليها من طلبات اللجوء 482571 يف سنة 2019، وهو عدد 
 ،2018 سنة  يف  لجوٍء  طلِب  ألَف   192 إىل  بالقياس  كبري 
التي  البنيوية  املشكالت  ومع   –2017 سنة  يف  و34167 
مبنارصة  العاّم  الشعور  ل  تحوَّ ما  رسعان  بريو،  منها  تعاين 

أجرته  تحليٌل  وقد وجد  رفضهم.  رغبٍة يف  إىل  الفنزويليني 
يف  الناس  من   %70 نحَو  أن   2019 سنة  ُأكسَفام  منظمة 
بريو واإلكوادور وكوُلمبيا يدعمون تشديد مراقبة الهجرة، 
أكرث  »يأخذون  املهاجرين  أن  بريو  أهل  64.3% من  ويرى 

كثرياً مّم يدفعون«.1

ِقَبل  من  للفنزويليني  املتزايد  الرفض  هذا  تجىّل  وقد 
َمة  امُلصمَّ ــراءات  اإلج من  سلسلة  بتنفيذها  الحكومة 
هي:  اتَّخذتها  التي  واإلجراءات  البلد.  إىل  دخولهم  لَكْبِح 
املؤقتة،  اإلقامة  تصاريح  إصــدار  وقف  إىل  الدعوة  أ( 
ج(  بريو،  يدخل  شخص  ألي  السفر  جواز  واشــرتاط  ب( 
مراقَبُتها.  شديدٌة  إنسانية  )تأشرية(  ِسَمة  واستحداث 
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تشرتط  ألنها  التقيُّد،  شديد  َمة  السِّ هذه  عىل  والحصول 
عليهم  يصعب  التي  الوثائق  تقديَم  الطلبات  رافعي  عىل 
الحصول عليها يف األحوال الراهنة، مثل سجٍل موثٍَّق يبنيِّ 
قات  أْن ال حكم عليهم أو جواز سفر. فساقت هذه املعوِّ
أصبح  اللجوء  ألن  اللجوء؛  طلبات  يف  مفاجئة  زيادة  إىل 
بريو  ليدخلوا  الوحيدة  الطريقة  الالجئني  من  كثرٍي  عند 

دخوالً ال يخرق قانونها. 

مصاعب يف إجراء تقرير صفة اللجئ

الرقم  ذو  –القانون  بريو  يف  العاّم  الالجئني  قانون  ينصُّ 
ال  أن  وينبغي  لهم،  الــرسيــع  ــرار  اإلقـ عــىل   –27891
رَْفــَع  َشامٌل  وهــذا  فقط.  يوماً   60 من  أكــرَث  يستغرق 
تجريه  الذي  والتقدير  شخصية؛  واملقابلة  اللجوء،  طلب 
الالجئني  بشؤون  املختّصة  اللجنة  اسمها  حكومية   لجنٌة 
ثم   )Comisión Especial para los Refugiados(,

املوافقة عىل طلب اللجوء أو رفضه.

بريو.  لدخول  كافياً  اللجوء  طلب  تقديم  األمر  أّوَل  وكان 
لَكْبِح  واملعايري،  املراحل  َوْضــِع  يف  ِزْيــَد  فقد  ذلك،  ومع 
دخول املهاجرين الفنزويليني. وأحد هذه اإلجراءات الفرز 
واإلكوادور.  بريو  بني  ما  حدود  عىل  ُيجَرى  الذي  املسبق 
طلب  رَْفع  مبجرد  بريوِويُّون،  فون  موظَّ قاله  ما  فبحسب 
ويجريها  الطلب،  رافــع  مع  مقابالت  ُتجَرى  اللجوء، 
عند  الالجئني  بشؤون  املختّصة  اللجنة  من  موظفون 
اللجنة  إىل مكتب  بالَوتَسآب2  ملفاتهم  ُترَسُل  ثم  الحدود. 
القرار:  ُيتَّخذ  حيث  ليم،  يف  الالجئني  بشؤون  املختّصة 
إجراءات  ملواصلة  البلد  بدخول  الطلب  لرافع  بالسمح 
هذا  ويستغرق  بذلك.  له  السمح  بعدم  أو  له  اإلقــرار 
املدى  يوماً، وخالل هذه   70 إىل   30 املسبق من  التقويم 
يجب عىل رافع الطلب االنتظار عند الحدود، من غري أن 

يبلغ شيئاً من الخدمات األساسية.

لدخول  فّعاالً  قاً  معوِّ الالجئ  صفة  تقرير  إجراء  وأصبح 
املهاجرين الفنزويليني إىل بريو. فبني حزيران/يونيو وكانون 
األول/ديسمرب من سنة 2019، مل ُيسَمح بالدخول إىل البلد 
إال لـ13% من طالبي اللجوء. وهذا يرتك نسبة 87% املتبقية 
يف حالِة ضعٍف، غري قادرين عىل دخول بريو، ويف معظم 
الحاالت، غري قادرين عىل العودة القانونية إىل اإلكوادور؛ 
إذ إّن العودة إىل اإلكوادور –بدون وثائق– بعد أكرث من 

أّن  عىل  بها.  مسموٍح  غري  الخروج  وقت  من  ساعة   48
يجري  ال  البريوقراطية  قات  املعوِّ من  الرضب  هذا  إنشاء 
الدويل  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  عىل 
القانونيني، يجب  لالجئني. فبموجب ِكال هذين اإلطارين 
اإلجراءات  لضمنات  الهجرة  إجراءات  جميع  متتثل  أن 
هناك  املستعملة  اآللية  كانت  وملا  الواجبة،  القانونية 
املسبق  التقويم  أن  من  للتثبُّت  طريقة  من  فم  غائّيًة 
إجراٌء  هناك  فليس  الدولية،  القانونية  املعايري  يوافق 
الدولة  إىل  بالدخول  سمحاً  كان  سواء  القرار،  الستئناف 
الدويل  املبدأ  يهمل  املسبق  التقويم  إنَّ  ثمَّ  رفضاً.  أو 
الذي مينع من اإلعادة القرسية، فبموجبه ال ميكن رَْفُض 
أو طرده من دولة من دون  الحدود  اللجوء عند  طالب 
م،  تقدَّ ما  عىل  ويستقيم  لجوِئه.  لطلب  مناسٍب  تحليٍل 
أن مفوضيَّة الالجئني أوضحت يف استنتاجها ذي الرقم 8 
يف  بالبقاء  اللجوء  لطالبي  السمح  الدول  عىل  يجب  أنه 
وليس  لجوئهم.  تقرير صفة  إجراءات  ت  امتدَّ ما  اإلقليم 
يف التقويم املسبق هذا معايري واضحة، متتّد مّدته لتصل 
إىل  الدخول  من  الطلب  رافع  فيها  مُيْنُع  يوماً،   70 إىل 
لنا أن  الجيّل  تتيحها، ومن  التي  الخدمات  الدولة وبلوغ 
من  ذكره  تقّدم  ما  يعارض رصيحاً  املسبق  التقويم  خذا 

الالجئني. استنتاج مفوضيَّة 

الطلبات  رافعي  املسبق، يعرتض  التقويم  اجتياز  بعد  ثم 
ونقص  الكثرية  األعداد  بسبب  وذلك  آخر؛  طويٌل  انتظاٌر 
والحاصل  الالجئني،  بشؤون  املختّصة  اللجنة  عند  املوارد 
أّن مّدة التقدير التي تبلغ 60 يوماً قد متتدُّ لتبُلغ سنتني 
فون مخفيُّو الهوية يف اللجنة  )هذا بحسب ما قاله موظَّ
خطط  من  أن  ذكــروا  فقد  الالجئني،  بشؤون  املختّصة 
اللجنة املختّصة بشؤون الالجئني يف منتصف سنة 2019 

ٌر إجراؤها يف سنة 2021؛ أي بعد سنتني(. مقابالٌت مقرَّ

له  الالجئ  التباطؤ يف إجراء تقرير صفة  أنَّ  وفوق ذلك، 
للَعْيش.  األساسية  الخدمات  بلوغ  يف  السوء  شديد  تأثري 
يحق  الالجئ،  صفة  تقرير  خطوات  من  خطوة  ويف 
بطاقة  اسمها  بطاقٍة  عىل  الحصول  الطلبات  لرافعي 
 ،)Carnet de Solicitante de Refugio( طالب اللجوء
أثناء  يف  العاّمة  املرافق  وبلوغ  بالعمل  لحاملها  تسمح 
إال  البطاقة  عىل  يحصل  ال  كان  ملّا  ولكْن،  انتظاره.  مّدة 
املختّصة  اللجنة  مكتب  يف  الرسمية  املقابلة  اجتياز  بعد 
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ر عىل معظم رافعي الطلبات  بشؤون الالجئني يف ليم، تعذَّ
عليها.  الحصول 

َوْقُع )ف-كورونا-19(

ثمَّ جاءت جائحة )ف-كورونا-19(، فاشتدَّ خطر املصاعب 
يف الطريق إىل الخدمات األساسية. فمنذ آذار/مارس 2020، 
يف  الالجئني  مفوضيَّة  قابلتهم  الذين  الناس  من   %60 ذكر 
األساسية،  حاجاتهم  سدِّ  يف  تعرتضهم  املصاعب  أن  بريو 
بالالجئني  املعنيَّة  العمل  فرقة  تزال  ما  أيار/مايو،  ومنذ 
 Grupo de Trabajo sobre Refugio y( والهجرة 
Migración( –واملتولية تنفيَذ منصة االستجابة التعاونية 
تبلُِّغ  تزال  ما  بريو–  يف  الفنزويليِّني  واملهاجرين  لالجئني 
عن زيادة خطر اإلخالء وانعدام األمن الغذايئ والهشاشة 

االقتصادية عند الالجئني.3

يف  االقتصادية  األنشطة  معظم  بريو  حكومة  َوَقَفت  وقد 
الناس  َض  ولتعوِّ )ف-كورونا-19(.  انتشار  ملكافحة  البالد، 
لضمن  إجراءات  وضعت  القيود،  هذه  من  أصابهم  عّم 
تعويضاٍت  وأطلقت  العمل،  وعقود  الرواتب  استمرار 
إال  ُيِفيُد  ال  األوَّل  اإلجــراء  ولكّن  الفقرية.  لألرس  طارِئًة 
لني  العاملني عماًل رسمّياً، واإلجراء الثاين ال ُيِفيُد إال املتسجِّ
ْخل صلة. ثمَّ إّنه ليس  يف سجالت حكومية معيَّنة لها بالدَّ
لـ88% من طالبي اللجوء َعْقُد عمل؛ وذلك ألّنهم عىل وجه 
التحديد ال يستطيعون الوصول إىل وثائق إثبات هوّيتهم 
الوجهة  لذا، فمن  بّد منها لألخذ يف عمٍل رسمّي.  التي ال 
العملية، كان َوْقُف األنشطة االقتصادية يعني القضاء عىل 
خل أمام الالجئني وطالبي اللجوء،  كلِّ سبيٍل إىل توليد الدَّ
املتصلة  الداعمة  التعويضات  بلوُغ  ميكنهم  أن  غري  من 

بالتوظيف. 

أن  إال بعد  الطارئة  التعويضات  تبلُغ األرس  ومع هذا، فال 
والتسجيل يف هذا  املعيشية.4  األرس  نظام دعم  َل يف  ُتسجِّ
وثيقة  ل  امُلسجِّ َحْمل  ويشرتط  بريوقراطّي،  شاقٌّ  النظام 
عن  فضاًل  هذا  الهجرة،  بطاقة  أو  الوطنية  هويَّته  إثبات 
أرس  من  األعظم  فالسواد  األرسة.  منزل  يف  تفتيش  إجراء 
إما  املعيشية،  األرس  َدْعم  نظام  يف  لٍة  متسجِّ غري  الالجئني 
ألنها مل تستطع بلوَغ التسجيل أو ألن أفرادها ال يحملون 
مرصد  أظهر   ،2020 آذار/مــارس  ويف  الالزمة.  الوثائق 
من   %1 من  أقل  أنَّ  الالجئني  ملفوضيَّة  التَّابع  الحمية 

املنزل  تفتيَش  ذلك  فجعل  لهم،  منزالً  ينزلون  املهاجرين 
أمراً مستحياًل بال شّك يف جلُّ الحاالت. 

لكلِّ شخٍص  الطبية  الرعاية  ُتهيَّأَ  بأن  بريو  وأمرت حكومة 
غري  من  بـ)ف-كورونا-19(  محققة  إصابة  أو  أعراض  فيه 
نظر إىل جنسيَّته أو صفة هجرته أو حالة وثائقه. ولكن، 
أن  املرىض  عىل  اشرتطت  املستشفيات  بعض  أن  الظاهر 
ترى وثائق إثبات هوّيتهم الوطنية لك تدخلهم يف الرعاية 

الصحية. 

التَّحسني فرص 

وزَّعت  الخاص،  والقطاع  املتحدة  األمــم  من  وبدعٍم 
الحكومة بحلول أواخر شهر أيار/مايو 2020 موادَّ غذائية 
عىل 5000 آالف أرسٍة الجئٍة ومهاجرة. ويف الوقت نفسه، 
مليوَنني  واملهاجرين  بالالجئني  املعنّية  العمل  فرقة  وزَّعت 
ونصف املليون دوالٍر أمريك عىل أكرث من 53 ألَف الجٍئ 
كذلك  تبدأ  خطة  من  جزءاً  ذلك  وكان  بريو،  يف  ومهاجٍر 
أعشار  وسبعة  ماليني  خمسة  مبلغ  توزيع  إىل  وتنتهي 
هذه  اإلغاثة  إجــراءات  أنَّ  عىل  أمريك.  دوالر  املليون 
تعرتض  التي  البنيوية  املشكلة  تحّل  وال  األجل،  قصرية 
اللجوء يف بريو: نظام استجابة مرتجل وغري فّعال،  طالبي 
ما  الضمنات. ودونك  األسفل من  الحدِّ  بلوُغ  به  ال ميكن 

للحل:  نقرتحه 

وفّعالة  رسيعة  آلية  يف  االستثمر  إىل  بريو  تحتاج  أوالً: 
اللجوء طالبي لجوٍء. فينبغي  ُتِقرُّ بطالبي  الوثائق  إلصدار 
التي  اللحظة  يف  اللجوء  طالب  ببطاقة  تزوِّدهم  أن  لها 
تكون مرشوطًة مبقابلٍة رسمّية  أن  البلَد، ال  فيها  يدخلون 

عند اللجنة املختّصة بشؤون الالجئني. 

صفة  تقرير  امتثاَل  تضمن  أن  الدولة  عىل  يجب  ثانياً: 
ُتتَّخذ  ال  وأن  الدولية،  واملعايري  البرُيْوِوّية  للوائح  الالجئ 

الغائّية. اإلجراءات 

لعّل  البالد،  يف  اللجوء  نظام  عىل  الضغوط  ملواجهة  ثالثاً: 
من الحسن أن ُتطّبق الحكومة اإلقرار الَجْمعّي أو اإلقرار 
فنزويال،  من  القادمني  اللجوء  طالبي  عىل  وهلٍة  أّول  من 
مع احتمل أن يكون تطبيقه مكلفاً من الوجهة السياسية. 
متكررة،  مناسبات  يف  الالجئني  مفوضيَّة  ذلك  أيَّدت  وقد 

https://www.fmreview.org/ar/recognising-refugees


56 جئني56 نرشة الهجرة القرسية 65اإلِقراُر للَّ

www.fmreview.org/ar/recognising-refugees2020 نوفمرب/ترشين الثاين

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

قدرُة نظام اللجوء عىل تكييف أعاملِه أمٌر مهّم ولُه شأٌن أساس يف ضامن تحقيق االستدامة عىل مّر الزمن. 
راَح عنارص أخرى رضورية لكلِّ نظام لجوٍء قوّي عادل. ولكن ال ينبغي، مع ذلك، أن تكون كلفة التكيُّف اطِّ

ألقى اتفاق الالجئني العاملّي الذي أبرم سنة 2018 الضوَء عىل 
تحديد ما تحتاج إليِه الحمية الدولية، فذكر أنها »ميدان محتاج 
إىل الدعم«، وأنشأ بعُد فرقَة َدْعٍم لقدرات اللجوء.1 وهذه آليٌَّة 
كان الغرض منها تعزيز جوانب أنظمة اللجوء الوطنية فُيْضَمُن 
بذلك تحقيق إنصافها وكفايتها ونزاهتها وقدرتها عىل التكيُّف.2 
ومع أّن مفهوَمي »اإلنصاف« و»الكفاَءة« كثرياً ما يشار إليهم 
صفة  تقرير  يف  األمثل  اإلجــراء  حول  املناقشات  تدور  حني 
الالجئ، فتعريف »قابلية التكيُّف« أقلُّ منهم وضوحاً وشموالً.  

فتجري املؤسسة القابلة للتكيُّف االستعدادات للتكيُّف بحسب 
وال  والداخلية،  الخارجية  البيئات  يف  ات  التغريُّ من  ع  ُيتوقَّ ما 
ُتْحِدَث تغيرياٍت غائيَّة استجابًة لعوامل خارجية. ولك ُيْضَمن 
أن يكون التكيُّف مستداماً، تجد يف املؤسسة القابلة للتكيُّف 
أو  حسنة  آثاٍر  من  تغيري  كل  يرتكُه  ما  لتقويم  جاريًة  أنظمة 
سيئة، مع ضمن استمرار َجَرَيان التحسني. فإن نزَّلت مؤسسة 

املقاربة عىل  للتكيُّف هذه  قابلة  الالجئ  بتقرير صفة  معنية 
ه  سًة ُتعِطي االبتكار حقَّ سياق تقرير صفة االجئ، كانت مؤسَّ
للمشاهد  التخطيط  عند  االبتكار  يف  مستثمرٌة  ثمَّ  من  )وهي 
تحسني  استمرار  إىل  وتسعى  املستقبليَّة(  )السيناريوهات( 
ويعزِّز  إال  تغيري  لكون  أن  تضمن  بأن  وذلك  الراهنة،  أعملها 

إنصاَف نظاِمها أو كفاَءته أو نزاَهته.  

التكيُّف قبل زمن الجائحة

الصحة  لحمية  إجراءاٍت  العامل  جميع  يف  الحكومات  اتَّخذت 
هذا  فاضطرَّ  ــا-19(،  ــورون )ف-ك لجائحة  استجابًة  العامة 
السلطات امُلكلَّفَة بإدارة أنظمة تقرير صفة الالجئ إىل اتِّخاذ 

ما هو شديد: أن ُتغريِّ طريقة عملها أو توقفه بالكلّية. 

كان  )ف-كورونا-19(،  أنزلها  التي  األخرية  يات  التحدِّ وقبل 
املشهد املألوف يف أنظمة تقرير صفة الالجئ الذي احتاجت 

فتواها  يف  اإلنسان،  لحقوق  األمريكية  البلدان  محكمة  ومعها 
يف  الالجئني  الندماج  ترسيٌع  ذلك  عمل  ففي   .21 رقمها  التي 
الالجئني  بشؤون  املختّصة  اللجنة  تقدير  أثناء  يف  املجتمع، 
ذلك،  تنفيذ  خالل  ويف  مختلفة.  بحاالت  متعلقٍة  لطلبات 
وُبُلوِغ  ف  التوظُّ من  املطلوبة  الوثائق  عندهم  َمن  سيتمكن 

املرافق العاّمة التي يفتقرون إليها اليوم.

رابعاً: وأخرياً، ينبغي للدولة يف مكافحة الجائحة الراهنة أن تّتخذ 
إجراءات حمية تشمل الالجئني وطالبي اللجوء. ومن الخطوات 
الحسنة يف هذا الباب أن ُتطِلَق نظاماً معيَّناً لتعويضات اإلغاثة 
التي ُتسلُِّمها املؤسسات العامة إىل املحتاجني إليها، ال أن ُترْتََك 
املعونة.  تقديم  عبء  ل  تتحمَّ وهي  الحكومية  غري  مت  املنظَّ
وميكن بذلك أن َتسَنَح فرصٌة للدولة َتجَمُع بها ِسجاًل لالجئني 
حديثاً ودقيقاً. ونعم، هذه اإلجراءات ال ميكن أن ُتتََّخَذ فجأًة، 
ولكن آن األوان لبدء العمل بإجراءاٍت فّعالة بغيَة إنهاِء انتظاِر 
الفنزويليِّني الطويِل لإلقرار لهم بالجئيَّتهم وإعطائهم حقوقهم.
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رات رُهاب األجانب والتمييز بجاه املهاجرين الفنزويليني يف  )نعم، ولكن ليس هنا: تصوُّ

كوُلمبيا وإكوادور وبريو( 
 www.oxfam.org/en/research/yes-not-here

2. ما استطعنا الحصول عىل معلومات يف بروتوكوالت حمية معطيات يف هذا اإلجراء.
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