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إجراُء تقرير صفة اللجئ إلعادة التوطني: الحاجة إىل الحامية اإلجرائّية
ِبْتِس ِفرَش

الحامية اإلجرائية رضورٌة يف كلِّ ما يحيط بتقرير صفة اللجئ. وَتسَتوجُب أوجُه القصور يف اإلجراءات التي 
ُبُلوِغ إعادة التوطني والسبل التَّكميليَّة، َتسَتوجُب مزيَد ُوُضوٍح  يجري بها تقريُر صفة اللجئ، ألغراِض 

ورصاحة. 

إعـادُة التوطـني والسـبل التكميليـة )مثـل الرعايـة املجتمعيـة 
واملنح الدراسـية وسـمت الدخول اإلنسـانية ومّل َشْمل األرسة1( 
الحلـول  تـأيت  فبهـا  الالجئـني.  حميـة  يف  شـأٍن  ذات  أدواٌت 
الدامئـة، مـع أّنهـا ال تفيـد إال عـدداً قليـاًل مـن الالجئـني. وعند 
الـذي  ُبُلـوُغ تقريـِر صفـة الالجـئ  ُيعـدُّ  كثـرٍي مـن الالجئـني، 
تجريـه مفوضيَّـة الالجئـني والنَّزاهـُة اإلجرائّيـُة داخـَل تقريـر 
للوصـول إىل إعـادة التوطـني أو  صفـة الالجـئ أمـراً رضوريـاً 

التكميليـة.  السـبل 

يف سـنة 2016، نـرشت مفوضيَّـة الالجئني مذكرة بشـأن االتِّجاه 
صفـة  تقريـر  عـىل  واليتهـا  مبوجـب  ألنشـطتها  االسـرتاتيجّي 
»دعـت مفوضيَّـة  تاريخيـاً  بأنـه  املذكـرة  الالجـئ. وأقـرّت يف 
الالجئـني إىل إجـراِء [تقريـر صفـة الالجـئ] إجـراًء إفرادّيـاً، مـا 
ـق للظـروف اإلفرادّيـة لحـاِل  أمكـن، بعـد إجـراء فحـص ُمتعمِّ
العمـل  الالجئـني إىل سـّنة  الطلـب«.2 )تشـري مفوضيَّـة  رافـع 
القياسـية هـذه يف تقريـر صفـة الالجـئ عـىل أسـاس إفـرادّي 
باسـم »التقريـر النظامـّي لصفـة الالجـئ«3(. وأعلنـت املذّكـرة 
تجـري  لـن  الالجئـني  مفوضيَّـة  أن  إسـرتاتيجية جديـدة:  عـن 
تقريـَر صفـة الالجـئ إجـراًء إفرادّيـاً إال إذا كان إلجرائـه كبـرُي 
الَفـرِْد الحميـَة. وعـىل الخصـوص، لـن تسـعى  ُبُلـوِغ  أثـٍر يف 
مفوضيَّـة الالجئـني إىل إجـراء التقريـر النظامـّي لصفـة الالجـئ 
)أي اإلفـرادّي( مـا دام يف األمـر بدائـل، مثـل اإلقـرار الَجْمعـّي 

)مـن أّول وهلـة(، تضمـُن حصـول الفوائـد نفسـها.

وينبغـي ملفوضيَّـة الالجئـني أن تدعـم ُبُلـوَغ األفراِد الذيـن ٌأِقرَّ 
ـُبَل التكميليـة. وينبغـي لهـا أيضـاً أن تضمـن  لهـم َجْمعّيـاً السُّ
أّن األفـراد الذيـن ال ميكنهـم ُبُلـوُغ حـلٍّ إال إعـادَة التوطـني أو 
السـبل التكميليـة أو بلـوَغ األمريـن معـاً، أن تضمـن لهؤالء إذا 
كان لهـم مـا يطلبـون يف تقريـر صفـة الالجـئ أن يسـتطيعوا 
ـبل إىل الحميـة. وأخـرياً، حـني تجـري  بالفعـل بلـوَغ هـذه السُّ
مفوضيَّـة الالجئـني تقريـر صفـة الالجئ عىل األفـراد، ينبغي لها 
التثبُّـت مـن أّنها تتيـُح اإلجـراءات الوقائّية اإلجرائية األساسـّية. 

ُبِل التَّكميليَّة ُبُلوُغ تقرير صفة اللجئ للوصول إىل السُّ
عند  الالجئ  صفة  إثبات  التكميلية  السبل  بعض  تتطلب 
يف  الخاصة  الرعاية  ة  خطَّ أّن  ذلك:  مثال  الالجئني.  مفوضيَّة 
لإلقرار  إثباتاً  تشرتط  الَخْمسة«  »مجموعة  اسمها  التي  كندا 
الرسمّي بالالجئّية من ِقَبل مفوضيَّة الالجئني أو بلد اللُّجوء.4 
إال  أَل  تتكفَّ أن  ِل  التكفُّ مجموعَة  ميكُن  ال  الحالة،  هذه  ويف 
للفرد  ُأِقرَّ  كان  فإن  إفرادّياً.  إقراراً  بالجئيَّتهم  لهم  ٌأِقرَّ  الذي 
هذه  مبوجب  لُه  تكفُّ ميكن  فال  فقط،  َجْمعياً  إقراراً  بالجئيَّته 
تجري  ال  التي  البلدان  ويف  كندا.  يف  التوطني  إلعادة  الخّطة 
 ، اإلفراديَّ الالجئ  صفة  تقريَر  عموماً  الالجئني  مفوضيَّة  فيها 
بلوَغ  يستطيعون  الذين  األفــراد  أن  تضمن  أن  لها  ينبغي 
ذلك.  فعل  أن ميكنهم  بالجئيَّتهم  لهم  ُأِقرَّ  إذا  تكمييّل  سبيٍل 
وينبغي ملفوضيَّة الالجئني أن ُتنِشئ إجراًء ميكن به أن يطلب 
ٍل فرٍد ُمَقرٍّ له َجْمعّياً أن  لون املحتملون الراغبون يف تكفُّ املتكفِّ
. وينبغي لها أيضاً أن تدعو  يطلبوا تقريَر صفة الالجئ اإلفراديَّ
الحكومات إىل متكني األفراد ذوي الصفة امُلقرَّة لهم َجْمعّياً من 

ُبل التكميلية. الوصول إىل السُّ

ُبُلوُغ تقرير صفة اللجئ للوصول إىل إعادة التوطني

تشرتط مفوضيَّة الالجئني قراراً بَقُبول امُلطالِب يف تقرير صفة 
ففي  ذلك،  ومع  التوطني.5  إعادة  إىل  ُتِحيَلُه  أن  قبَل  الالجئ 
كثرٍي من البلدان، حيث تجري مفوضيَّة الالجئني تقريَر صفة 
الالجئ، فإّن إجراَء املفوضيَّة تقريَر صفة الالجئ النظاميَّ هو 
الحاالت،  هذه  ويف  السائر.  هو  الَجمعّي  واإلقرار  االستثناُء، 
واحد  وقٍت  يف  الالجئ  صفة  تقريَر  الالجئني  مفوضيَّة  تجري 
ُيعرَُف  إجراٍء  يف  وذلك  التوطني،  إلعادة  األهلّية  تقدير  مع 
باسم »التقرير املدمج لصفة الالجئ وإعادة التوطني«. فحتَّى 
الالجئ  تقريَر صفة  الالجئني  َتُعدُّ مفوضيَّة  التي ال  الحالة  يف 
اللُّجوء، تجري  بلد  الالجئني يف  لحمية  أمراً رضورياً  النظاميَّ 
إىل  ُينَظُر  حني  إفرادّياً  إجراًء  الالجئ  صفة  تقريَر  املفوضيَّة 
غ النظر يف إعادة  حاجات الحمية عند األفراد عىل أنها ُتسوِّ

توطينهم. 
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الحامية اإلجرائية يف تقرير صفة اللجئ يف اإلجراءات 
املدمجة

صحيٌح أنُه يف أعمل إدماج إجراءات تقرير صفة الالجئ وإعادة 
التوطني قرَّرت مفوضيَّة الالجئني أن إجراَءها تقريَر صفة الالجئ 
اإلفراديَّ ليس رضورياً لحمية الالجئني. وصحيٌح أيضاً أّن إعادة 
التوطني، بخالف اإلقرار لالجئني، ليست حقاً من الحقوق. ولكّن 
هذا اإلجراَء املدمج رشٌط أساٌس لبلوِغ حلٍّ دائٍم إلعادة التوطني، 
ولذا كان الوضوُح والرصاحُة واإلجراءاُت الوقائّيُة اإلجرائيُة رضورًة.

وقد أطلَقت املعايرُي اإلجرائّية ملفوضيَّة الالجئني يف تقرير صفة 
الالجئ مبوجب واليتها –وهذه املعايري ُنرشَت أّوَل مرٍّة يف سنة 
2003 وُنقِّحت يف سنة 2020– أطلَقت املعايري األساسّية وأحَسَن 
ُسَنِن العمل.6 وتنصُّ املعايري اإلجرائية لسنة 2020 عىل أّن الحقَّ يف 
استئناف قراِر رَْفٍض، والحقَّ يف االستعانة مبمثِّل قانويّن، ال ُيعَمالِن 
يف اإلجراءات املدمجة لتقرير صفة الالجئ وإعادة التوطني، ألّن 
ومع  املدمجة«.  اإلجراءات  يف  رفضه  ينبغي  »ال  اللجوء  طالَب 
ذلك، ينبغي ملفوضيَّة الالجئني أن تستمّر يف مراعاة أن اإلجراءات 
الوقائّية، مثل اإلجراءات واملعايري الرصيحة الواضحة، وإعالِم رافع 
الطلب سبَب رفِض َطَلِبه، وإتاحة الفرصة لالستجابة للرفض، كلُّ 

هذه اإلجراءات أساسّيٌة لضمن وضوح اإلجراِء وإنصافِه. 

مفوضيَّة  مكاتَب   2020 لسنة  اإلجرائية  املعايري  ه  وُتوجِّ هذا، 
ذ إجراءاٍت التقرير املدمج لصفة الالجئ وإعادة  الالجئني التي ُتنفِّ
اإلجرائية،  الوقائية  اإلجراءات  من  »امُلناِسَب  لَتعَتِمَد  التوطني، 
ومنها إجراءات املراجعة...«. ويف املعايري تفاصيُل كثريٌة يف إجراءات 
د ما  االستئناف عىل التقرير النظامّي لصفة الالجئ، ولكّنها ال ُتحدِّ
يعنيه مصطلح »إجراءات املراجعة« يف إجراءات التقرير املدمج 
ُد هل هذا املصطلح يعني  لصفة الالجئ وإعادة التوطني، وال ُتحدِّ
لرافع  رسميٍّ  غرَي  استئنافاً  يعني  أو  ُمرشٌِف،  املراجعَة  ُيِقيَم  أن 
الطلب؟ ويف كلِّ حاٍل، ال تتطلب معايري سنة 2020 إعالَم رافع 

الطلب سبَب القرار، وهذا ُيقلِّل قيمَة املراجعة أّياً كانت.

ثم إنَّ املعايري اإلجرائية لسنة 2020 تشري أيضاً إىل أنه إذا كان 
َطَلُب َطالِب اللُّجوء غري مناسٍب إلجراءات التقرير املدمج لصفة 
التقرير  الفرد إىل  التوطني، فيجب إحالة هذا  الالجئ وإعادة 
أكاَن ذلك  الواضح  أنه من غري  الالجئ.7 عىل  النظامّي لصفة 
يف  حالتِه  أولوّية  أُلِغَيت  شخٍص  كل  إحالة  يجب  أنه  يعني 
اإلجراءات املدمجة إىل التقرير النظامّي لصفة الالجئ، أم كان 
يعني إحالة بعضهم فقط؟ وليس من البنّي أيضاً كيف ستقرِّر 

مفوضيَّة الالجئني َمن ُتِحيُل إىل التقرير النظامّي لصفة الالجئ 
وَمن ال تحيل؟ 

وتقول معايري سنة 2020 سامحًة: »يجوز ملكاتب مفوضيَّة الالجئني 
أن تستوعب مشاركة امُلمثِّلني القانونيِّني املعيَّنني يف التقرير املدمج 
إىل ذلك سبيالً، ملصلحة  اسُتِطيَع  ما  التوطني،  الالجئ وإعادة  لصفة 
نزاهة اإلجراءات وإنصافها«، ولكّنها ال تشرتط ذلك وال تويص به. وهذا 
ُيناِقض قسًم آخر من املعايري، ُيِشرُي إىل أّنه يجب أن يكون لطالبي 
اللجوء حّق أن يدافع عنهم محاٍم يف »كلِّ مقابلٍة َتْجَمُع فيها املفوضيَّة 
َلب أو بإلغاء صفة  معلوماٍت لها صلة بتقرير صفة الالجئ لرافع الطَّ
الجئّيته أو بإبطالها أو بإنهائها«.8 ومن غري الواضح ملَ َخَلت تلك املعايري 

من إجراِء مقابلٍة يف التقرير املدمج لصفة الالجئ وإعادة التوطني؟

أخرياً، تنصُّ أيضاً إرشادات مفوضيَّة الالجئني بشأن إجراءات التقرير 
تكون هناك  أن  التوطني عىل وجوِب  وإعادة  الالجئ  لصفة  املدمج 
في املفوضيَّة النظَر يف  إجراءات ومعايري واضحة، وتستوجب من موظَّ
أولوّية حالته إلعادة  إلغاء  قبل  فرٍد  كلِّ  املرتتبة عىل حاِل  العواقب 
التوطني. ولكن مل تنرش مفوضيَّة الالجئني املعايرَي التي تقرِّر بها َمن 
َنرَشَت  وال  ذلك؟  عنه  تسقط  ال  ومن  األولوّيَة  حالته  عن  ُتسِقُط 
الربوتوكوالت املتعلقة بكيفية اتِّخاذ هذه القرارات. ولذا، كان من غري 
أساس  ُتِقرُّ بالجئيَّته عىل  ملَن  الالجئني  ُتقرِّر مفوضيَّة  الواضح كيف 
التقرير املدمج لصفة الالجئ وإعادة التوطني، وَمن تسقط عن حالته 

األولوّيَة؟ 

تحتاج مفوضيَّة الالجئني إىل ضمن أّن تقرير صفة الالجئ هو مبنزلة 
أداِة حميٍة فّعالة، وأّن ُيجَرى إجراًء نزيهاً. نعم، قد ال يكون التقرير 
النظامّي لصفة الالجئ رضورياً لَنْيل الحمية يف بعض بلدان اللُّجوء، 
لُبُلوِغ  التوطني رضوريٌّ  الالجئ وإعادة  التقرير املدمج لصفة  ولكّن 
الحميَة.  الفرِد  َنْيِل  تأثرٌي عظيٌم يف  التوطني  التوطني، وإلعادِة  إعادِة 
ملفوضيَّة  فينبغي  تعسفية.  قــرارات  التِّخاذ  ُمهّيأٌة  اليوَم  فالحاُل 
الالجئني أن تتيح اإلجراءات الوقائية لبإجرائية األساسّية، مثل املعايري 
والربوتوكوالت الواضحة، واتِّخاذ محاٍم ما أمكن ذلك، وينبغي لها أن 
ُتعِلَم األفراد أسباَب رَْفِضهم، وَتسَمَح لهم باالستجابة لذلك. ثم ينبغي 
اإلجراءات  هذه  ذ  ُتنفِّ أعملها  أّن  من  لتتثبَّت  الرَّصد  ُتنِعَم  أن  لها 

الوقائّية الرضورّية.

ُر  وبعُد، فالحمية اإلجرائية رضوريٌة لضمن أن يثَق األفراد الذين ُتقرَّ
مصائرهم بنظام اللُّجوء، ولتعزيز اتِّخاذ قراراٍت دقيقة، ولَصْوِغ مثاٍل 
َحَسن تحتذيه الدول يف إجراءات اللُّجوء والهجرة عندها. وينبغي أن 
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قيود ُبُلوِغ التَّمثيل القانويّن يف تقرير صفة اللجئ بكينيا
إيلني إمُبوَسا وأندرو َمْيَنا

الفرص املتاحة لطالبي اللجوء يف كينيا للطعن يف قرارات تقرير صفة اللجئ مقيدٌة بِضيِق السبيِل إىل 
ُبُلوِغ التمثيل القانوين. 

مبوجب قانون الالجئني يف كينيا لسنة 2006، يتعني عىل طالبي 
يه  اللجوء يف كينيا رَْفُع طلٍب إىل مفوَّض شؤون الالجئني )ونسمِّ
هاهنا املفوَّض اختصاراً( للنظر يف طلبات لجوئهم من الدرجة 
األوىل. فإذا مل يرضيهم قرار املفوَّض، ميكنهم الطعن فيه أمام 
اختصاراً(،  املجلس  هاهنا  يه  )ونسمِّ الالجئني  طعون  مجلس 
ملراجعة  الالجئني  قانون  مبوجب  ُألَِّفت  قانونية  هيئة  وهو 
قرارات املفوَّض. فإن مل يرضيهم قرار املجلس، فحينئٍذ ميكنهم 
ُبُلوُغ املحكمة العليا يف كينيا. ومن الوجهة النظرية، ينبغي أن 
يكون الصعود يف درجة السلطة من مؤسسٍة إىل أخرى صعوداً 
ومع  الدرجات.  قّمة  العليا يف  املحكمة  تكون  أن  سلساً، عىل 
العليا مذ  املحكمة  إىل  إقراٍر لالجئني  ذلك، مل تصل أي قضية 
سلَّمت مفوضيَّة الالجئني إجراَء تقرير صفة الالجئ إىل أمانة 
يها هاهنا األمانة اختصاراً( التي يرأُسها  شؤون الالجئني )ونسمِّ

املفوَّض، وكان التسليم يف متوز/يوليو سنة 1.2014 

صفة  تقرير  يف  املحاكم–  مشاركة  –أي  القضايئ  التأثري  وكان 
الالجئ يف كينيا قليل، ورأُس السبب يف ذلك هو تطبيق كينيا 
مقاربة الوهلة األوىل عىل جمعات ُمعيَّنة من طالبي اللجوء. 
وُيؤلِّف القادمون من جنوب السودان والصومال ما يصل إىل 

ُيطبَُّق هذا اإلقرار  اللجوء يف كينيا، وما يزال  78% من طالبي 
الَجْمعّي عىل كال الجمعَتني منذ سنني )عىل أّنه ُألِغَي تطبيقه 
ُيَقرُّ لنسبٍة كبرية  عىل الصوماليِّني سنة 2016(. ونتيجة لذلك، 
بلوغ  إىل  يحتاجون  فال  األساس،  هذا  اللجوء عىل  طالبي  من 

االستئناف. 

الوصول إىل  الغالب يف بتِّ قضايا  الكينية يف  وتعمل املحاكم 
القضايا  هذه  مثل  وتنحرص  ل.  التنقُّ وحرّية  الكينية  األرايض 
التي تتعلق بطالبي اللجوء بكينيا يف ُتَهِم اإلقامة خارج منطقة 
ٍ لهم اإلقامة فيها، وذلك من دون إذٍن قانويّن. نعم، طلب  ُمعنيِّ
طالبي  من  ُيطَلب  ولكن  بجرمية،  ليس  ذاته  حدِّ  يف  اللجوء 
الغالب مخيَّم  ُتعنيَّ لهم –وهي يف  اإلقامة يف منطقة  اللجوء 
املخّيمت  بدخول  لهم  ُيسَمح  وال  وكاكوما–  داداب  الالجئني: 

والخروج منها إال بإذٍن رصيٍح من األمانة. 

ُبُلوُغ التَّمثيل القانويّن

النظام القضايئ الكيني نظاُم َتَخاُصٍم، وهذا يعني أن املحاكم 
ال تتدخل إال حني يرفع طالب اللجوء أو املفوَّض إليها استئنافاً 
كينيا  يف  املحاكم  تسمح  وقلَّم  املجلس.  اتَّخذه  قــراٍر  عىل 

لتقرير صفة  التي تستعملها  أّن إجراءاِتها  الالجئني  َتْضَمَن مفوضيَّة 
الالجئ، ومنها إجراءات التقرير املدمج لصفة الالجئ وإعادة التوطني، 

رصيحٌة وواضحٌة وَمُصونٌة بحميٍة إجرائّيٍة أساسّية.
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