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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.

 pcamino@pucp.edu.pe َپْواَل َكاِمينو 
معيدٌة، يف كلية الحقوق، بالجامعة الباباوّية الكاُثوليكّية يف بريو  

http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/en

ulopez@bullardabogados.pe ُأْوِبر ُلَپْيز ُمْنرُتوي 
معيٌد، يف كلية الحقوق، بالجامعة الباباوّية الكاُثوليكّية يف بريو، 

 ومعاوٌن، يف مكتب ُبَلرْد فاال إزكورا للمحاماة

 www.bullardabogados.pe/en

 Oxfam International )2019( Yes, but not here: Perceptions of xenophobia .1
 and discrimination towards Venezuelan migrants in Colombia, Ecuador

and Peru
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.
3. منصة االستجابة التعاونية لالجئني واملهاجرين الفنزويليِّني 

 .)R4V Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela(
   https://bit.ly/3dIFhLS

.)Sistema de Focalización de Hogares( 4. نظام َدْعم األرس املعيشية

https://www.fmreview.org/ar/recognising-refugees
mailto:pcamino@pucp.edu.pe
http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/en
mailto:ulopez@bullardabogados.pe
http://www.bullardabogados.pe
http://www.oxfam.org/en/research/yes-not-here
https://bit.ly/3dIFhLS


5757 جئني اإلِقراُر للَّ نرشة الهجرة القرسية 65

www.fmreview.org/ar/recognising-refugees نوفمرب/ترشين الثاين 2020

طلبات  من  املتزايدة  لألعداد  استجابتها  هو  التكيُّف  إىل  فيه 
إدخاُل طرق  الناشئ عن ذلك  املألوف  التكيُّف  اللجوء. وكان 
مختلفة ملعالجة أنواع مختلفة من الطلبات. مثال ذلك: أنَّه ملَّا 
تزايدت أعداد القادمني أو ملَّا َقِدموا جّمً غفرياً، َكرُثَ يف تقرير 
كينيا  –مثل  اإلفريقية  الدول  من  كثرٌي  أخذ  أن  الالجئ  صفة 
وأوغندا وإثيوبيا– يف اإلقرار الجمعّي )من أوَّل وهلة( للقادمني 
ُل القدرة عىل فعل ذلك  بصفة الالجئ، ال اإلقرار اإلفرادي. وُتسهَّ
بخاصٍة  َتُنصُّ  التي  الراهنة  القوانني  من خالل  َقِصري  وقٍت  يف 

عىل هذه الطريقة امُلزدِوجة لإلقرار لالجئني بصفة الالجئ. 

وبني سنة 2015 وسنة 2016، حني شهدت أورّبا زيادة عظيمًة 
ُيدِخُل طرائَق  الدول يف  كثرٌي من  بدأ  اللجوء،  يف عدد طالبي 
متنوعة أو توسيعها يف معالجة طلبات اللجوء. مثال ذلك: أنَّ 
كالًّ من إيطاليا واليونان وأملانيا أدخلت مناذج وأدوات أخرى 
ملعالجة مواصفات طلباٍت معّينة، يف حني قسم كثري من البلدان 
األخرى الطلبات إىل أنواع مختلفة بحسب أهمّية هي تحددها 
أو غري  طة  باألهّم فاألهّم، وذلك يف طرق معالجة مبسَّ فتبدأ 
مت أملانيا عىل غريها خطوًة  ذلك من طرق املعالجة. وقد تقدَّ
تاً، املقابالت اإلفرادية التي كانت تجري وجهاً لوجٍه  وألغت، ُمَوقَّ
وُيَقابل فيها بعض طالبي اللجوء السوريِّني والعراقيِّني. ومل يكن 
إجراءات  بغري  ممكنًة  األهمّية  بحسب  الطلبات  فرز  طريقة 
ُمتَقَنة  طلبات  إدارة  وأنظمة  َقْباًل  املوجودة  املتينة  التسجيل 
فوا لإلعانة عىل  فني الذين ُوظِّ الَوْضع، مع تدريٍب رسيٍع للموظَّ
ال  أن  فلضمن  نفسِه،  الزقت  ويف  الطلبات.3  َهَيَجان  معالجة 
من  الالجئ  صفة  تقرير  يف  ضاّر  تأثرٌي  التكيُّفات  لهذه  يكون 
عىل  األوربية  الدول  من  كثرٌي  حافظ  ونزاهته،  إنصافه  حيث 

نتها. إجراءات مراقبة الجودة وضمنها أو حسَّ

ومثاٌل أحدث مم سبق ذكره، أّن القرار الذي اتخذته اللجنة 
الالجئ  بصفة  باإلقرار   2019 سنة  لالجئني  الربازيلية  الوطنية 
ن استوفوا رشوطاً معيَّنة– بناًء  ألكرث من 21 ألَف فنزوييّل –ممَّ
عىل تسجيل طلباتهم فقط من غري حاجٍة إىل مقابلٍة لتقرير 
اتِّخاَذ  يرسَّ  وقد  العادة.  يف  هناك  يفعلون  كم  الالجئ  صفة 
هذا القرار االستثمرات الكبرية التي أخذت فيها الربازيل أخرياً 
 ،)SISCONARE( يف منصة التسجيل عندها واسمها ِسْسُكَنار

ة تتيح لطالبي اللجوء تسجيل طلباتهم بأنفسهم.  وهي منصَّ

يف  إليها«  »ُمضطرٌّ  التكيُّفات  هذه  من  كثرياً  أنَّ  وصحيح 
االستجابة لتغريُّ خارجّي حدث ُفَجاءًة بالقياس إىل غريه، ولكنَّ 

بنًى  من  قائٌم  هو  ما  غري  من  ممكناً  كان  ما  كان  معظَمها 
سية قابلة للتكيُّف. ثمَّ إنه مع إنشاء اإلجراءات املتميِّزة  مؤسَّ
متعلقة  سياساٌت  ورُِسَمت  ــاداٌت  إرش ــِدرَت  أُص وتطويرها، 
املناسب  التوازن  تحقيق  ذلك  من  والغرض  اإلجراءات،  بهذه 
األخرى  والخصائص  التكيُّفات  هذه  يف  الكفاءة  مكاسب  بني 
ِل إىل اإلجراِء األمثل. ويوجد اليوَم وال شّك كثرٌي  املطلوبة للتوصُّ
من األمثلة عىل ُسَنن العمل الحسنة إلرشاد السلطات يف كيفية 
والكفاءة  اإلنصاف  الحفاظ عىل  مع  املتميزة،  الطرائق  تنفيذ 

والنزاهة يف معالجة الطلبات يف تقرير صفة الالجئ.4 

أوَّل  )من  الجمعّي  اإلقرار  أنَّ  َقُبوله  املنترَش  أنَّ  ذلك:  مثال 
الالجئ، ولكّن  اإلقرار بصفة  ينبغي أن ال يكون إال يف  وهلة( 
مراعاة األصول القانونية )اإلنصاف( تقتيض يف قرارات الرَّفض 
تقديراً إفرادّياً لتقرير صفة الالجئ. وحتى حني يحدث التقدير 
اإلفرادي، ُوِجَد هناك َقُبول آخذ يف الزيادة، بأُنه عندما يكون 
الطلب  ُيَعدَّ يف  أن  اللجوء، ميكن  اإلقراَر بصدق طلب  املَْنويُّ 
ُه يف االستمع إليه برشط  املكتوب أنَّ طالَب الطلب أُعِطَي حقَّ

هو  إن  املقابلة  فرصة  له  وُأِتَحت  النّية  تلك  ُبلَِّغ  يكون  أن 
رَِغَب فيها. وملجلس الهجرة والالجئني الَكَندي إرشاداٌت قوّية 
ومفصلة يف املسالك املختلفة التي يسلكها يف معالجة الطلبات، 
منها الطلبات التي ميكن بتُّها ملصلحة أصحابها من غري جلسة 
قصرية،  استمع  جلسة  يف  بتُّها  ميكن  التي  والطلبات  استمع، 

والطلبات التي تستدعي جلسة االستمع املألوفة الطويلة.5

العوامل الرضورية التي ميكن بها التكيُّف

التكيُّفات وغريها تقديراً آخذاً يف الزيادة  تجلب مراقبة هذه 
فيها  تستثمر  أن  ينبغي  التي  املشرتكة  سية  املؤسَّ للعوامل 

فٌة من مفوضيَّة الالجئني ترشح ما يف استئمرة َقُبوٍل ملعونٍة نقدية ُتعَطى لطالبي اللجوء املستضعفني يف  موظَّ

أزمة )ف-كورونا-19(، بسان ُهوِزيه، من ُكْسَتاِريَكا، يف شهر آذار/مارس من سنة 2020. 
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السلطات حّتى ميكنها بها أن ُتكيَِّف أنظمة تقرير صفة 
الالجئ تكيُّفاً مستدمياً فّعاالً. 

م ذكرها آنفاً تلقي الضوء  وتكاد جميع األمثلة التي تقدَّ
عىل أهمية جمع املعطيات َجمعاً قوياً يف مرحلة التسجيل 
ُز  ُتجوِّ معطيات  قاعدة  وأهمية  الالجئ  صفة  تقرير  يف 
فّعالنَي  وتحلياًل  إدارًة  وتحليَلها  املعلومات  هذه  إدارَة 
بالطرائق  مناسباً  فرزاً  األهمية  بحسب  الطلبات  لَفْرز 
املناسبة. هذا، وميكن أن يؤّدي إرشاُك متخصص املعونة 
أو يف خالله  وقتِه  أوَّل  الالجئ يف  تقرير صفة  القانونية 
)كم هو الحال يف سويرسا( إىل تقريٍر أكرث إنصافاً وفّعالّية 
ونزاهة، وذلك بأن ُيضَمَن أن ُتعنيَّ املشكالت الناشئة يف 
ٍ ومعالجتها معالجًة رسيعة. ثم  كلِّ إجراٍء جديد أو ُمغريَّ
البحوث  من  الرضورّي  صة إلجراء  قدرة مخصَّ إنَّ وجود 
يف بلد املصدر، كم هو الحال يف وزارة الداخلية باململكة 
املتحدة، ُيِعنُي عىل تحديد َمن ِمن رافعي الطلبات يندرج 
يف مواصفات تحتمل مخاطر معّينة؟ وَمن تناسب حاله 
هذه الطريقة يف معالجة الطلبات أو تلك؟ وقد أطلقت 
لضمن  مبادراٍت  والسويد(  أيرلندا  )مثل  دوٍل  عّدة 
الجودة، ويف بعض األحوال أطلقت يف أقطاٍر )مثل أمريكا 
ز  ُتَجوِّ املبادرات  وهذه  الوسطى(،  وأمريكا  الجنوبية 
مستمّراً،  تقومياً  الالجئ  صفة  تقرير  يف  األنظمة  تقويم 

وميكن بها حدوث التكيُّف. 

وُيقابُل ذلك، أّن البلدان التي عندها لتقرير صفة الالجئ 
مّم  التكيُّف  عىل  أضعف  سية  مؤسَّ قدرة  ذات  أنظمٌة 
تقّدم ذكره )ولذا كان فيها االستثمر يف االبتكار والتقدير 
أقّل قدرًة عىل  الغالب  أقّل( هي يف  املستمر  والتحسني 
االستجابة وأبطأ يف التغيري، ولو كان التغيري رضورًة. مثال 
إدارة  نظاُم  فيها  يكون  قد  األنظمة  مثل هذه  أنَّ  ذلك: 
طلبات إلكرتوينٌّ قديٌم أو مهجوٌر أو ال يقبُل التغيري، أو قد 
يكون نظام إدارة الطلبات فيها يدوّياً. وعند دوٍل غريها 
َشِديُد قوانني أو لوائح أو كّل ذلك حاكمة ملعالجة الطلبات 
تستدعي التعديل مروراً بالربملان. وليس لبعض األنظمة 
قدرة بحثية مخصصة لبلد املصدر أو ليس فيها صانعو 
تطويرها  فَيصُعُب  الالجئ،  صفقة  بتقرير  خبريون  قراٍر 
الطلبات عىل اختالفها معالجًة ُمنصَفة.  وإجراء معالجة 
عىل أنَّ املؤسسات التي فيها مثل ما تقّدم مستبعٌد أن 
تقدر عىل إنفاذ أنظمة فّعالة يف ضمن الجودة وتقوميها. 

)ف-كورونا-19(: الضغوط والتكيُّفات
ُأوِجَبت من جّراء جائحة  التي  العامة  الصحة  أّدت إجراءات 
ياٍت تضطّر  )ف-كورونا-19( إىل ظهور جملٍة جديدة من تحدِّ
إىل تكيٍُّف رسيع، رمبا أرسع ما كان قّط. وقد انبثقت مقتضيات 
املجتمع  الحركة عىل جميع  وُقُيوُد حرّية  االجتمعّي  التباعد 

انبثاقاً، حّتى إّنها جعلت معالجة طلب الفرد أكرَث صعوبة. 

أّول  يف  الالجئ،  صفة  تقرير  يف  األنظمة  بعض  قدرت  وما 
تاً.  ُمَوقَّ عملها  فوقفت  التكيُّف  عىل   ، األقــلّ عىل  الجائحة 
الحكومات  كثرٌي من  د  مدَّ األحوال،  ولكْن حّتى يف مثل هذه 
وثائق  َصاَلحيَّة  إفريقيا(  وجنوب  وإرسائيل  األرجنتني  )مثل 
العقوبات  إنزال  َوَقَف  أو  دخولهم  وسمت  اللجوء  طالبي 
ومفوضيَّة  أخرى  دوالً  أّن  عىل  وثائقه.  انقضت صالحيَّة  مبن 
الالجئني أنفذت التغيريات رسيعاً، بناًء عىل ما بلغت إليِه من 
أوالً  ذلك  س، وفعلت  املؤسَّ التكيُّف  والقدرة عىل  االستعداد 
بتحويل الشخّص إىل شابّك من تفاعٍل ووظائف. مثال ذلك: 
اليوَم  يقبل  أملانيا  يف  والالجئني  للهجرة  االتحادي  املكتب  أنَّ 
اللجوء كتابًة، ولكنَّ اإلكوادور تستعمل أنظمة قبول  طلبات 
َز تسجيل طلبات اللجوء وأشياء أخرى  الطلبات من ُبْعٍد لُتجوِّ

غريها.

فون  املوظَّ أن يستمر  بها  تضمن  ُطُرقاً  فالدول واجدٌة  وأيضاً، 
عليهم.  الواجبات  أداء  يف  عندها  اللجوء  لسلطات  العاملون 
الهيئة  وهي  كينيا،  يف  التِّْقنية  الشؤون  لجنة  أنَّ  ذلك:  مثال 
الفاحصة للقرارات الدائرة حول توصيات اللجوء، نقلت إحدى 
أصدر  نفسه،  الوقت  ويف  الشابكة.  إىل  مناقشاتها  جلسات 
جديدًة  َعَمٍل  ُسَنِن  مذكرَة  الَكَندي  والالجئني  الهجرة  مجلس 
التغيري  أنَّ  اإللكرتونية، ذاكراً  التواقيع  حول استعمل أعضاِئه 
غري مقصور غرضه عىل زيادة الكفاءة يف زمن الجائحة، ولكنه 
ُيسِهُم أيضاً يف ما يبذل من جهد يف السبيل إىل التحديث يف 

املستقبل البعيد.

باألمر  له  ما  يف  هّمها  ت  ــزَ َرَك فقد  الالجئني  مفوضيَّة  ــا  وأمَّ
منها  الجائحة،  امُلطبَّقة يف سياق  اإلجرائية  العوامل  صلٌة من 
واملرتجمني  الطلبات  رافعي  مبشاركة  املتعلقة  ــراءات  اإلج
الفوريِّني من ُبْعٍد يف املقابالت يف تقرير صفة الالجئ.6 وُتجرّب 
تحتّية  ِبْنية  فيها  يكون  التي  املواضع  يف  الالجئني،  مفوضيَّة 
اللجوء  لطالبي  ُبْعٍد  الالجئ من  تقرير صفة  معالجَة  ِتَقانيَّة، 
ثت إرشاداتها حول االتِّصال  ذوي املواصفات املالمئة، وقد حدَّ

https://www.fmreview.org/ar/recognising-refugees
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من ُبْعد باألفراد املشمولني باختصاصها، ففي اإلرشادات اليوم 
تقديرات ُمحَكَمة يف تطبيقات الرتاسل وبرمجيَّاته يف الهاتف 
املحمول والتزاِمها املالئِم من معايري حمية املعطيات: أملتزمٌة 

ذلك أم غري ملتزمة؟ 

تكون  قد  )ف-كورونا-19(  إليها  جرَّ  التي  التغيريات  أنَّ  عىل 
سياق  يف  باالستمرار  الالجئ  صفة  لتقرير  فتسمح  رضوريَّة 
إىل َكْسٍب يف الكفاءة يف املستقبل  الجائحة، وقد تؤّدي أيضاً 
البعيد، ولكن من املهم أن ال تكون كلفة ذلك اّطراح اإلنصاف. 
س:  املؤسَّ التكيُّف  عنرصي  يف  الهّم  ــز  َرْك محّل  هو  فهذا 
يف  التغيري  ومراقبة  املستمر،  والتحسني  للتغيري  االستعداد 

مقابل املشريات األَُخر.

الجائحة، مل  أنه، قبل اجتياح  مثال ذلك: أنَّ من املفيد تذّكر 
يكن التحرُّك نحو إجراء املعالجة من ُبْعد يصول إىل النتيجة 
املطلوبة يف كّل حال، وأثريت مخاوف حول تأثري املعالجة من 
ُبْعد يف رافعي الطلبات. فمنذ بضع سنني، عىل سبيل املثال، 
أنفذت كندا االئتمَر املريّئ املَْسموع )الفيديوّي( يف مقابالت 
اللجوء. وبعد سنني قليلة من إطالقِه، ألقى تقديٌر الضوَء عىل 
مخاوف واضحة تعرتي جوانب مختلفة من هذا اإلجراء، منها 
االتِّصال  عىل  اللجوء  طالبي  قدرة  يف  الضاّر  التأثر  احتمله 
الفّعال، وعدم دعم رافعي الطلبات عند وصولهم إىل أمكنة 
إجراء  استحسان  عدم  التقدير  يف  َد  وُشدِّ ُبْعد.  من  االجتمع 
اضطراَب  يعانون  الذين  الطلبات  لرافعي  ُبْعد  من  املقابالت 
أو  الجنس  العنف  عانوا  الذين  أو  للرَّْضح  الّتايل  الَكرِْب 
التعذيب أو الذين يعانون كّل ذلك.7 فاستمّر مجلس الهجرة 
والالجئني يف استعمل االئتمر املريئ املسموع )الفيديوي( يف 
حت إرشاداته بخاّصٍة أّن الرَّصد والتدريب  بعض الحاالت، ووضَّ
ين ُيجَرَيان لتحسني اإلجراء.8 ومن زمٍن قريب، يف سنة  املستمرَّ
الفرنسية  الوطنية  اللجوء  محكمة  محاوالت  أثارت   ،2019
الالجئ(  صفة  تقرير  يف  الفرنسية  االستئناف  هيئة  )وهي 
معينة  استمٍع  جلساِت  يف  املسموع  املريئ  االئتمر  إطالَق 
أثارت مظاهراٍت أخذ فيها املحامني الذين شعروا أنَّ يف ذلك 

ليهم.  إرضاراً بطلبات موكِّ

رسعة  ترتكه  الذي  األثر  َحــْدُس  ألوانه  السابق  فمن  وبعُد، 
الالجئ  الجائحة، يف أنظمة تقرير صفة  التي جرَّتها  التكيُّف، 
يف املستقبل البعيد. ولكّن البنيَّ أنه من الرضوري تقدير كلِّ 
أو  اإلنصاف  ُن  ُيحسِّ هل  وُيَرى  لُينَظَر  وذلك  يحدث،  تكيُّف 

لعّله  )أو  الالجئ؟  صفة  تقرير  نظام  يف  النزاهة  أو  الكفاءة 
مناسٌب  اليوَم  إن  ثمَّ  سيئاً(.  تأثراً  ذلك  يف  يؤثر  ال  األقّل  يف 
التكيُّف  أن  وُتِقرَّ  التقويم  يف  مُتِعَن  أن  ميكنها  إذ  للسلطات، 
تستجيب  أن  ميكن  فبذلك  رئيساً،  هدفاً  لها  ينبغي  س  املؤسَّ
األنظمة رسيعاً للتغيري وأن تضمن استمرار تحسني اإلجراءات 

يف آٍن معاً. 
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