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إجرا ُء تقرير صفة الالجئ إلعادة التوطني :الحاجة إىل الحامية اإلجرائ ّية
ِبت ِْس ِف َش

ٌ
رضورة يف ِّ
َوجب أوج ُه القصور يف اإلجراءات التي
الحامية اإلجرائية
كل ما يحيط بتقرير صفة الالجئ .و َتست ُ
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إعـاد ُة التوطين والسـبل التكميليـة (مثـل الرعايـة املجتمعيـة ُب ُل ُ
الس ُب ِل التَّكميل َّية
وغ تقرير صفة الالجئ للوصول إىل ُّ
واملنح الدراسـية وسمات الدخول اإلنسـانية و ّمل َش ْمل األرسة)1
ٌ
أدوات ذات شـأنٍ يف حاميـة الالجئين .فبهـا تـأيت الحلـول
ً
ً
ّ
الدامئـة ،مـع أنهـا ال تفيـد إال عـددا قليلا مـن الالجئين .وعند
كثير مـن الالجئينُ ،يعـدُّ ُب ُل ُ
ـوغ تقريـ ِر صفـة الالجـئ الـذي
ٍ
تجريـه مفوض َّيـة الالجئين وال َّنز ُ
َ
داخـل تقريـر
اهـة اإلجرائ ّي ُـة
صفـة الالجـئ أمـراً رضوريـاً للوصـول إىل إعـادة التوطين أو
السـبل التكميليـة.

يف سـنة  ،2016نشرت مفوض َّيـة الالجئني مذكرة بشـأن اال ِّتجاه
اتيجي ألنشـطتها مبوجـب واليتهـا على تقريـر صفـة
االستر ّ
ً
الالجـئ .وأقـ ّرت يف املذكـرة بأنـه تاريخيـا «دعـت مفوض َّيـة
الالجئين إىل إجـرا ِء [تقريـر صفـة الالجـئ] إجـرا ًء إفراد ّيـاً ،مـا
أمكـن ،بعـد إجـراء فحـص ُمتع ِّمـق للظـروف اإلفراد ّيـة لحـالِ
رافـع الطلـب»( 2.تشير مفوض َّيـة الالجئين إىل سـنّة العمـل
القياسـية هـذه يف تقريـر صفـة الالجـئ على أسـاس إفـراديّ
النظامـي لصفـة الالجـئ» .)3وأعلنـت املذ ّكـرة
باسـم «التقريـر
ّ
عـن إستراتيجية جديـدة :أن مفوض َّيـة الالجئين لـن تجـري
كبير
تقريـ َر صفـة الالجـئ إجـرا ًء إفراد ّيـاً إال إذا كان إلجرائـه ُ
ـوغ ال َفـ ْر ِد الحاميـ َة .وعلى الخصـوص ،لـن تسـعى
أثـ ٍر يف ُب ُل ِ
النظامـي لصفـة الالجـئ
مفوض َّيـة الالجئين إىل إجـراء التقريـر
ّ
عـي
(أي اإلفـراديّ ) مـا دام يف األمـر بدائـل ،مثـل اإلقـرار َ
الج ْم ّ
(مـن أ ّول وهلـة) ،تضمـنُ حصـول الفوائـد نفسـها.
وينبغـي ملفوض َّيـة الالجئين أن تدعـم ُب ُل َ
ـوغ األفرا ِد الذيـن ٌأ ِق َّر
السـ ُب َل التكميليـة .وينبغـي لهـا أيضـاً أن تضمـن
لهـم َج ْمع ّيـاً ُّ
ّأن األفـراد الذيـن ال ميكنهـم ُب ُل ُ
ـوغ ٍّ
حـل إال إعـاد َة التوطين أو
السـبل التكميليـة أو َ
بلـوغ األمريـن معـاً ،أن تضمـن لهؤالء إذا
كان لهـم مـا يطلبـون يف تقريـر صفـة الالجـئ أن يسـتطيعوا
بالفعـل َ
السـبل إىل الحاميـة .وأخيراً ،حين تجـري
بلـوغ هـذه ُّ
مفوض َّيـة الالجئين تقريـر صفـة الالجئ عىل األفـراد ،ينبغي لها
تتيـح اإلجـراءات الوقائ ّية اإلجرائية األساسـ ّية.
التث ُّبـت مـن أ ّنها ُ

تتطلب بعض السبل التكميلية إثبات صفة الالجئ عند
مفوض َّية الالجئني .مثال ذلكّ :أن َّ
خطة الرعاية الخاصة يف
ً
كندا التي اسمها «مجموعة َ
الخ ْمسة» تشرتط إثباتا لإلقرار
4
ُّ
الرسمي بالالجئ ّية من ِق َبل مفوض َّية الالجئني أو بلد اللجوء.
ّ
ويف هذه الحالة ،ال ميكنُ مجموع َة التك ُّفلِ أن تتك َّف َأل إال
الذي ٌأ ِق َّر لهم بالجئ َّيتهم إقراراً إفراد ّياً .فإن كان ُأ ِق َّر للفرد
بالجئ َّيته إقراراً َج ْمعياً فقط ،فال ميكن تك ُّفل ُه مبوجب هذه
ّ
الخطة إلعادة التوطني يف كندا .ويف البلدان التي ال تجري
فيها مفوض َّية الالجئني عموماً تقري َر صفة الالجئ اإلفراديَّ ،
ينبغي لها أن تضمن أن األف ـراد الذين يستطيعون َ
بلوغ
سبيلٍ تكمي ّ
يل إذا ُأ ِق َّر لهم بالجئ َّيتهم أن ميكنهم فعل ذلك.
نشئ إجرا ًء ميكن به أن يطلب
وينبغي ملفوض َّية الالجئني أن ُت ِ
املتك ِّفلون املحتملون الراغبون يف تك ُّفلٍ فر ٍد ُم َق ٍّر له َج ْمع ّياً أن
يطلبوا تقري َر صفة الالجئ اإلفراديَّ  .وينبغي لها أيضاً أن تدعو
الحكومات إىل متكني األفراد ذوي الصفة ا ُملق َّرة لهم َج ْمع ّياً من
الس ُبل التكميلية.
الوصول إىل ُّ

ُب ُل ُ
وغ تقرير صفة الالجئ للوصول إىل إعادة التوطني

تشرتط مفوض َّية الالجئني قراراً ب َق ُبول ا ُملطالِب يف تقرير صفة
الالجئ َ
قبل أن ُت ِحي َل ُه إىل إعادة التوطني 5.ومع ذلك ،ففي
كث ٍري من البلدان ،حيث تجري مفوض َّية الالجئني تقري َر صفة
الالجئّ ،
النظامي هو
فإن إجرا َء املفوض َّية تقري َر صفة الالجئ
َّ
معي هو السائر .ويف هذه الحاالت،
االستثنا ُء ،واإلقرار َ
الج ّ
وقت واحد
تجري مفوض َّية الالجئني تقري َر صفة الالجئ يف ٍ
مع تقدير األهل ّية إلعادة التوطني ،وذلك يف إجرا ٍء ُيع َر ُف
باسم «التقرير املدمج لصفة الالجئ وإعادة التوطني» .فحتَّى
يف الحالة التي ال َت ُعدُّ مفوض َّية الالجئني تقري َر صفة الالجئ
النظامي أمراً رضورياً لحامية الالجئني يف بلد ال ُّلجوء ،تجري
َّ
املفوض َّية تقري َر صفة الالجئ إجرا ًء إفراد ّياً حني ُي َ
نظ ُر إىل
حاجات الحامية عند األفراد عىل أنها ُتس ِّوغ النظر يف إعادة
توطينهم.
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الحامية اإلجرائية يف تقرير صفة الالجئ يف اإلجراءات
املدمجة

صحيح أن ُه يف أعامل إدماج إجراءات تقرير صفة الالجئ وإعادة
ٌ
التوطني ق َّررت مفوض َّية الالجئني أن إجرا َءها تقري َر صفة الالجئ
وصحيح أيضاً ّأن إعادة
اإلفراديَّ ليس رضورياً لحامية الالجئني.
ٌ
التوطني ،بخالف اإلقرار لالجئني ،ليست حقاً من الحقوق .ولكنّ
هذا اإلجرا َء املدمج ٌ
لبلوغ ٍّ
دائم إلعادة التوطني،
رشط ٌ
أساس ِ
حل ٍ
ُ
اءات الوقائ ّي ُة اإلجرائي ُة رضورةً.
الوضوح والرصاحة واإلجر ُ
ولذا كان
ُ
وقد أطل َقت املعاي ُري اإلجرائ ّية ملفوض َّية الالجئني يف تقرير صفة
الالجئ مبوجب واليتها –وهذه املعايري ُن َ
رشت أ ّو َل م ّر ٍة يف سنة
وأحسنَ
 2003و ُن ِّقحت يف سنة  –2020أطل َقت املعايري األساس ّية َ
وتنص املعايري اإلجرائية لسنة  2020عىل ّأن الحقَّ يف
ُسن َِن العملُّ 6.
استئناف قرا ِر َر ْف ٍض ،والحقَّ يف االستعانة مبم ِّثل قانو ّين ،ال ُيع َمالنِ
يف اإلجراءات املدمجة لتقرير صفة الالجئ وإعادة التوطنيّ ،
ألن
طالب اللجوء «ال ينبغي رفضه يف اإلجراءات املدمجة» .ومع
َ
ذلك ،ينبغي ملفوض َّية الالجئني أن تستم ّر يف مراعاة أن اإلجراءات
وإعالم رافع
الوقائ ّية ،مثل اإلجراءات واملعايري الرصيحة الواضحة،
ِ
رفض َط َل ِبه ،وإتاحة الفرصة لالستجابة للرفض ،كلُّ
الطلب َ
سبب ِ
هذه اإلجراءات أساس ّي ٌة لضامن وضوح اإلجرا ِء وإنصاف ِه.
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مفوض َّية الالجئني َمن ُت ِح ُ
النظامي لصفة الالجئ
يل إىل التقرير
ّ
و َمن ال تحيل؟
وتقول معايري سنة  2020سامح ًة« :يجوز ملكاتب مفوض َّية الالجئني
أن تستوعب مشاركة ا ُملم ِّثلني القانون ِّيني املع َّينني يف التقرير املدمج
لصفة الالجئ وإعادة التوطني ،ما است ُِطي َع إىل ذلك سبي ًال ،ملصلحة
نزاهة اإلجراءات وإنصافها» ،ولكنّها ال تشرتط ذلك وال تويص به .وهذا
ُينا ِقض قس ًام آخر من املعايريُ ،ي ِش ُري إىل أ ّنه يجب أن يكون لطالبي
محام يف ِّ
«كل مقابل ٍة َت ْج َم ُع فيها املفوض َّية
اللجوء حقّ أن يدافع عنهم ٍ
معلومات لها صلة بتقرير صفة الالجئ لرافع َّ
الط َلب أو بإلغاء صفة
ٍ
8
َ
َ
َ
الجئ ّيته أو بإبطالها أو بإنهائها» .ومن غري الواضح مل خلت تلك املعايري
من إجرا ِء مقابل ٍة يف التقرير املدمج لصفة الالجئ وإعادة التوطني؟

تنص أيضاً إرشادات مفوض َّية الالجئني بشأن إجراءات التقرير
أخرياًُّ ،
وجوب أن تكون هناك
املدمج لصفة الالجئ وإعادة التوطني عىل
ِ
إجراءات ومعايري واضحة ،وتستوجب من َّ
موظفي املفوض َّية النظ َر يف
العواقب املرتتبة عىل حالِ ِّ
كل فر ٍد قبل إلغاء أولو ّية حالته إلعادة
التوطني .ولكن مل تنرش مفوض َّية الالجئني املعاي َري التي تق ِّرر بها َمن
ُتس ِق ُط عن حالته األولو ّي َة ومن ال تسقط عنه ذلك؟ وال َن َ َ
شت
الربوتوكوالت املتعلقة بكيفية ا ِّتخاذ هذه القرارات .ولذا ،كان من غري
الواضح كيف ُتق ِّرر مفوض َّية الالجئني ملَن ُت ِق ُّر بالجئ َّيته عىل أساس
مكاتب مفوض َّية التقرير املدمج لصفة الالجئ وإعادة التوطني ،و َمن تسقط عن حالته
وجه املعايري اإلجرائية لسنة 2020
َ
هذا ،و ُت ِّ
اءات التقرير املدمج لصفة الالجئ وإعادة األولو ّية؟َ
ِّ
ُ
الالجئني التي تنفذ إجر ٍ
ناس َب من اإلجراءات الوقائية اإلجرائية،
التوطني ،لتَع َت ِم َد «ا ُمل ِ
ُ
تفاصيل كثري ٌة يف إجراءات تحتاج مفوض َّية الالجئني إىل ضامن ّأن تقرير صفة الالجئ هو مبنزلة
ومنها إجراءات املراجعة .»...ويف املعايري
النظامي لصفة الالجئ ،ولكنّها ال ُتحدِّد ما أدا ِة حامي ٍة ف ّعالةّ ،
وأن ُيج َرى إجرا ًء نزيهاً .نعم ،قد ال يكون التقرير
االستئناف عىل التقرير
ّ
ً
ُّ
النظامي لصفة الالجئ رضوريا ل َن ْيل الحامية يف بعض بلدان اللجوء،
يعنيه مصطلح «إجراءات املراجعة» يف إجراءات التقرير املدمج
ّ
وغ
لصفة الالجئ وإعادة التوطني ،وال ُتح ِّد ُد هل هذا املصطلح يعني ولكنّ التقرير املدمج لصفة الالجئ وإعادة التوطني رضوريٌّ ل ُب ُل ِ
عظيم يف َن ْيلِ الفر ِد الحامي َة.
رش ٌف ،أو يعني استئنافاً غ َري
أن ُي ِق َ
رسمي لرافع إعاد ِة التوطني ،وإلعاد ِة التوطني تأث ٌري ٌ
يم املراجع َة ُم ِ
ٍّ
ُ
الطلب؟ ويف ِّ
فالحال اليو َم ُمه ّيأ ٌة ال ِّتخاذ ق ـرارات تعسفية .فينبغي ملفوض َّية
كل حالٍ  ،ال تتطلب معايري سنة  2020إعال َم رافع
الالجئني أن تتيح اإلجراءات الوقائية لبإجرائية األساس ّية ،مثل املعايري
سبب القرار ،وهذا ُيق ِّلل قيم َة املراجعة أ ّياً كانت.
الطلب َ
محام ما أمكن ذلك ،وينبغي لها أن
والربوتوكوالت الواضحة ،وا ِّتخاذ ٍ
أسباب َر ْف ِضهم ،و َتس َم َح لهم باالستجابة لذلك .ثم ينبغي
ثم َّإن املعايري اإلجرائية لسنة  2020تشري أيضاً إىل أنه إذا كان ُتع ِل َم األفراد َ
مناسب إلجراءات التقرير املدمج لصفة لها أن ُتن ِع َم ال َّرصد لتتث َّبت من ّأن أعاملها ُتن ِّفذ هذه اإلجراءات
َط َل ُب َطالِب ال ُّلجوء غري
ٍ
الالجئ وإعادة التوطني ،فيجب إحالة هذا الفرد إىل التقرير الوقائ ّية الرضور ّية.
النظامي لصفة الالجئ 7.عىل أنه من غري الواضح َ
أكان ذلك
ّ
شخص ُأل ِغ َيت أولو ّية حالت ِه يف وبعدُ ،فالحامية اإلجرائية رضوري ٌة لضامن أن يثقَ األفراد الذين ُتق َّر ُر
يعني أنه يجب إحالة كل
ٍ
اإلجراءات املدمجة إىل التقرير
ولص ْو ِغ مثالٍ
النظامي لصفة الالجئ ،أم كان مصائرهم بنظام ال ُّلجوء ،ولتعزيز ا ِّتخاذ قرار ٍ
ات دقيقةَ ،
ّ
ً
ُّ
البي أيضا كيف ستق ِّرر َح َسن تحتذيه الدول يف إجراءات اللجوء والهجرة عندها .وينبغي أن
يعني إحالة بعضهم فقط؟ وليس من ّ
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َت ْض َمنَ مفوض َّية الالجئني ّأن إجراءا ِتها التي تستعملها لتقرير صفة
الالجئ ،ومنها إجراءات التقرير املدمج لصفة الالجئ وإعادة التوطني،
رصيح ٌة وواضح ٌة و َم ُصون ٌة بحامي ٍة إجرائ ّي ٍة أساس ّية.
ِبت ِْس ِف َش bfisher@refugeerights.org
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19

www.fmreview.org/ar/recognising-refugees
صفة الالجئ مبوجب والية مفوض َّية الالجئني)
www.refworld.org/docid/5a2657e44.html
اقرأها بالعربية:
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=5bcd9d544
www.rstp.ca/en/refugee-sponsorship/groups-of-five .4
UNHCR Resettlement Handbook, p73 )2011( .5
(دليل مفوض َّية الالجئني يف إعادة التَّوطني)
www.refworld.org/docid/4ecb973c2.html
www.refworld.org/docid/42d66dd84.html .6
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وغ التَّمثيل القانو ّين يف تقرير صفة الالجئ بكينيا
قيود ُب ُل ِ

وسا وأندرو َم ْينَا
إيلني إم ُب َ

ٌ
السبيل إىل
يق
الفرص املتاحة لطالبي اللجوء يف كينيا للطعن يف قرارات تقرير صفة الالجئ
ِ
مقيدة ِ
بض ِ
وغ التمثيل القانوين.
ُب ُل ِ

مبوجب قانون الالجئني يف كينيا لسنة  ،2006يتعني عىل طالبي
طلب إىل مف َّوض شؤون الالجئني (ونس ِّميه
اللجوء يف كينيا َر ْف ُع ٍ
هاهنا املف َّوض اختصاراً) للنظر يف طلبات لجوئهم من الدرجة
األوىل .فإذا مل يرضيهم قرار املف َّوض ،ميكنهم الطعن فيه أمام
مجلس طعون الالجئني (ونس ِّميه هاهنا املجلس اختصاراً)،
وهو هيئة قانونية ُألِّ َفت مبوجب قانون الالجئني ملراجعة
قرارات املف َّوض .فإن مل يرضيهم قرار املجلس ،فحينئ ٍذ ميكنهم
ُب ُل ُ
وغ املحكمة العليا يف كينيا .ومن الوجهة النظرية ،ينبغي أن
يكون الصعود يف درجة السلطة من مؤسس ٍة إىل أخرى صعوداً
سلساً ،عىل أن تكون املحكمة العليا يف ق ّمة الدرجات .ومع
ذلك ،مل تصل أي قضية إقرا ٍر لالجئني إىل املحكمة العليا مذ
س َّلمت مفوض َّية الالجئني إجرا َء تقرير صفة الالجئ إىل أمانة
يرأسها
شؤون الالجئني (ونس ِّميها هاهنا األمانة اختصاراً) التي ُ
1
املف َّوض ،وكان التسليم يف متوز/يوليو سنة .2014

 %78من طالبي اللجوء يف كينيا ،وما يزال ُيط َّبقُ هذا اإلقرار
عي عىل كال الجامعتَني منذ سنني (عىل أ ّنه ُأل ِغ َي تطبيقه
َ
الج ْم ّ
َ
عىل الصومال ِّيني سنة  .)2016ونتيجة لذلكُ ،يق ُّر لنسب ٍة كبرية
من طالبي اللجوء عىل هذا األساس ،فال يحتاجون إىل بلوغ
االستئناف.
وتعمل املحاكم الكينية يف الغالب يف ِّ
بت قضايا الوصول إىل
األرايض الكينية وحر ّية التن ُّقل .وتنحرص مثل هذه القضايا
التي تتعلق بطالبي اللجوء بكينيا يف ُته َِم اإلقامة خارج منطقة
عي لهم اإلقامة فيها ،وذلك من دون إذنٍ قانو ّين .نعم ،طلب
ُم ِّ ٍ
َ
اللجوء يف ح ِّد ذاته ليس بجرمية ،ولكن ُيطلب من طالبي
اللجوء اإلقامة يف منطقة ُت َّ
عي لهم –وهي يف الغالب مخ َّيام
الالجئني :داداب وكاكوما– وال ُيس َمح لهم بدخول املخ ّيامت
رصيح من األمانة.
والخروج منها إال بإذنٍ
ٍ

وكان التأثري القضايئ –أي مشاركة املحاكم– يف تقرير صفة ُب ُل ُ
وغ التَّمثيل القانو ّين

اص ٍم ،وهذا يعني أن املحاكم
ورأس السبب يف ذلك هو تطبيق كينيا النظام القضايئ الكيني نظا ُم َت َخ ُ
الالجئ يف كينيا قليلُ ،
مقاربة الوهلة األوىل عىل جامعات ُمع َّينة من طالبي اللجوء .ال تتدخل إال حني يرفع طالب اللجوء أو املف َّوض إليها استئنافاً
و ُيؤلِّف القادمون من جنوب السودان والصومال ما يصل إىل عىل قـرا ٍر ا َّتخذه املجلس .وق َّلام تسمح املحاكم يف كينيا
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