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ُينِشئ  املعطيات  امُلضيِّفة يف  الحكومات  إمكان مشاركة  حتَّى 
يعرّض  قد  املعطيات  يف  بالفعل  َخرٍْق  وكلُّ  قلقاً،  االجئني  يف 

حياتهم للخطر.

املرتبطة  املشكالت  معالجة  الالجئني  ملفوضيَّة  ميكن  وأخرياً، 
ما  يف  التفاصيل  من  مبزيٍد  الالجئني  فتزّود  العودة،  بزيارات 
يستأهلونه، وال سيَّم يف الدول التي يكون فيها الوضع القانوين 
املمنوح باإلقرار لالجئ بالجئّيته مبهًم غري مأموٍن. وإذ قد كان 
إلغاء التسجيل يستدعي طائفًة عريضًة من املعايري اإلجرائية، 
وجب عىل مفوضيَّة الالجئني أن تبنّي لالجئني موقفها من هذا 

األمر حتَّى ميكنهم بحسب ذلك أن يختاروا ما يفعلون.

derya.ozkul@qeh.ox.ac.uk ِدريا أوزُكل 
فُة بحوٍث، يف مركز دراسات الالجئني، بجامعة أكسفورد  موظَّ

 www.rsc.ox.ac.uk

ل الالجئني  1. هذا البحث بعٌض من مرشوع رِفِمغ )RefMig(: الالجئون مهاجرون: تنقُّ
واإلقرار لهم وحقوقهم. وهو مرشوٌع نائٌل جائزَة ُأُفق 2020، مُيوِّله مجلس البحوث 

األورويب، وأرقام منحته )716968(.

لًة ُمْمعناً فيها، أجريت مع  2. تستند النتائج الواردة يف هذه املقالة إىل 30 مقابلًة ُمفصَّ
طالبي لجوٍء والجئني يف نواٍح مختلفٍة من لبنان، من شهر متوز/يوليو إىل شهر أيلول/

سبتمرب سنة 2019. وإيّن معرتفٌة بجميل ِريتا جروس وَوْطَفى نجدي يف إعانتهم إّياي يف 
العمل امليداين. 

 UNHCR )2015( ‘Q&A on the data sharing agreement between .3
 Government of Lebanon and UNHCR on basic information about 

 Syrian Refugees’
)سؤال وجواب يف اتفاقية مشاركة املعطيات بني الحكومة اللبنانية ومفوضيَّة الالجئني يف 

املعلومات األساس لالجئني السوريِّني(
bit.ly/GovLeb-UNHCR-data-sharing

 UNHCR )2011( Lebanon Update: Situation in North Lebanon, 7–14 .4
 October 2011, p2

)آخر أخبار لبنان: الحال يف شميّل لبنان من 7 إىل 10 ترشين األول/أكتوبر من سنة 
 bit.ly/UNHCR-Lebanon-Oct-2011 )2011

 Kullab S )2014( ‘Borders still open to refugees, UNHCR says’, .5 
 The Daily Star Lebanon 23 October 2014

)ما تزال الحدود أمام الالجئني مفتوحة، قالتها مفوضيَّة الالجئني(
 bit.ly/Kullab-2014-10-23

6. انظر: 
 UNHCR, UNICEF and WFP )2019( ‘VASyR 2019’, which finds 

 only 22% of Syrian refugees over 15 years old have valid Lebanese
 residency permits.

)تقدير َمَواِطن َضْعف الالجئني السورّيني يف سنة 2019(
 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73118

اإلقرار الَجْمعّي للفنزويليِّني يف الربازيل: هل هو منوذٌج جديٌد واٍف بالغرض؟
ِلْلَيانا َلرْيا جوبيلوت وُجَوا كارُلس جاروِشِنْسيِك ِسْلڤا

استعملت الربازيل اإلقرار الَجْمعيَّ لتمنح صفة اللجئ ألكرث من 45700 الجٍئ فنزوييّل. وقد متثل ُسَنُن 
العمل والتِّقانات الداخلة يف األمر علمًة بارزًة يف حامية اللجئني، ولكن ما تزال املخاوف قامئًة من القيود 

والغفلة عن مواطن الضعف.

رين  املهجَّ الفنزويليِّني  قانونيَّني عىل  مساَرين  الربازيل  عرضت 
الذين دخلوا البلد منذ سنة 2015. أما املسار األول، فتصاريح 

اإلقامة، وأما املسار الثاين فصفة الالجئ. 

ويستند تنظيم الصفة القانونّية للفنزويليني بإعطائهم تصاريح 
التي  البلدان  ملواطني  الربازيلية  االتِّحادية  اللوائح  إىل  اإلقامة 
املشرتكة  السوق  اتفاقية  هذا  يف  ويظهر  الحدود،  تشاركها 
الدول  ملواطني  تسمح  التي   )MERCOSUR( الجنوبية 
التجارية  الكتلة  من هذه  أخر  بلٍد عضٍو  يف  بالعيش  األعضاء 
إقامٍة  الربازيل بترصيح  الجنوبية. وتعمل  أمريكا  اإلقليمية يف 
لتشارك الحدود للبلدان التي ليست أعضاًء يف اتفاقية السوق 
اتفاقية  يف  اإلقامة  عنرَص  َتْقَبل  مل  التي  أو  الجنوبية  املشرتكة 
العضوية يف السوق املشرتكة الجنوبية، مثل فنزويال.1 وترصيح 

َة سنتني،  اإلقامة الذي ينطبق عىل الفنزويليني صالٌح مبدئياً مدَّ
)وهذا  التجديد  ُووِفَق عىل  وإذاو  تجديده.  ذلك ميكن  وبعد 
أن  ميكن  الجنايئ(،  السجل  وانتفاِء  املعاش  ُسُبل  بإثبات  رهن 
مسمى.  غري  أجٍل  إىل  املفعول  سارَي  اإلقامة  ترصيح  يصبح 
فورية  وثائق  الفنزويليون  ميتلك  هــذا،  اإلقامة  وبترصيح 
وميكنهم السفر ذهاباً وإياباً من فنزويال وإليها إن هم رغبوا 

يف ذلك.

ين إىل الربازيل َنْيُل صفة الالجئ. فبناًء  وميكن للفنزويليني الفارِّ
القواعد  للفنزويليني  ُيتََّبُع   ،97/9474 الرقم  ذو  القانون  عىل 
لالجئني  ُتتََّبُع  التي  نفسها  الالجئ  صفة  تقرير  ــراءات  وإج
هناَك  اللجوء  طلبات  ُر  وُمقدِّ أخــرى.  جنسيات  من  الذين 
 Comitê Nacional( لالجئني  الوطنية  اللجنة  اسمها  لجنة 
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إذ   .)para os Refugiados
عىل  الحصول  طلب  رفُع  مَيَْنُح 
وثائَق قابلًة  صفة الالجئ أيضاً 
صفة  تقرير  دام  ما  للتجديد، 
منحت  إن  أو  مستمّراً،  الالجئ 
صالحية  فتكون  الالجئ  صفة 
مسمى.  غري  أجل  إىل  الوثائق 
َمن  ذلــك، وعــىل عكس  ومــع 
فإذا  إقامة،  تصاريح  عندهم 
تقرير  َيْجِري  ما،  شخٌص  عاَد 
صفة  حــامــٌل  هــو  أو  صفته 
الالجئ، إىل البلد الذي فّر منها، 
فقد ُيعدُّ فاقداً حمية الالجئني.

ويرجع األمر إىل الفنزويليني يف 
املوازنة بني املتاح لهم واختيار 
أحد املسَلَكني. عىل أّنه كثرياً ما 

الربازيل )وأكرث ذلك  إىل  ُبَعْيَد وصولهم  االختيار  يتعنيَّ عليهم 
يف والية ُروَرمْيَا الحدودية(، وقد يؤدي ذلك إىل اتِّخاذ قراراٍت 

مستعجلة ال تصدر عن علٍم ويقني.

اإلقرار الَجْمعّي بلجئيَّة اللجئني

يف يونيو 2019، أقرّت اللجنة الوطنية لالجئني بوقوع انتهاكاٍت 
ذلك  فأتاح  فنزويال،  يف  اإلنسان  لحقوق  َمة  وُمعمَّ جسيمة 
ى  تطبيق املفهوم اإلقليمي لالجئني يف أمريكا الالتينية.2 ثمَّ أدَّ
ذلك إىل تطبيق اإلقرار الَجْمعّي بصفة الالجئ )وكان أوَُّل ذلك 
بعَد دخول قانون الالجئني الربازييل لسنة 1997 حيِّز التنفيذ(.  
باسم اإلقرار من أّول  الَجْمعّي –املعروف أيضاً  ويعني اإلقرار 
وهلٍة– أنَّه إذا كان طالب اللجوء ينتمي إىل الجمعة امُلَقرِّ لها، 
أعضاء  بكّل  العاّم  اإلقرار  ُيدَرَج طلبه يف  أن  إال  فم من يشٍء 
ُر اإلقرار الَجْمعّي باستعمل  تلك الجمعة. ولكن يف الربازيل ُيقرَّ

التِّقانات التي تسمح بإجراء تقديٍر أكرَث تفصياًل. 

وقد اسُتعِمَلت، بحسب ما قالته اللجنة الوطنية لالجئني، أداٌة 
طالبي  بصمت  لَجْمع  باألعمل  املتعلقة  املعلومات  لتحليل 
بني  التِّقانة  هذه  وقابلت  اللجوء.  طلبات  تحديد  ثمَّ  اللجوء، 
أكرث من  الفنزويلية وبني  اللجوء  بطلبات  املتعلقة  املعلومات 
املقيمني  الفنزويليني  وآالٍف من سجالت  مليون حركِة هجرٍة، 
أصاًل يف البلد، و350 ألف َطَلٍب يتعّلق بالهجرة يف وزارة العدل 

)التي تدخل تحتها اللجنة الوطنية لالجئني(. ولتحديد األفراد 
لني، بحثت األداة أيضاً –بحسب ما قالت اللجنة الوطنية  املؤهَّ
لالجئني– يف حاالت األشخاص الذين تزيد ِسنُّهم عىل 18 سنة، 
ورعايا فنزويال، الذين ليس عندهم ترصيح إقامة يف الربازيل، 

ومل يغادروا الربازيل، ومل تنطبق عليهم رشوط اإلبعاد.

َذ إجراء تقرير صفة الالجئ يف كانون األول/ديسمرب  وأّول ما ُنفِّ
 ، سنَة 2019، وأدى حينئٍذ إىل اإلقرار بالجئيَّة 21 ألَف فنزوييلِّ
بالجئيَّة  فُأِقرَّ   2020 الثاين/يناير سنة  كانون  ذلك يف  أعيد  ثم 
َذ مرًة أخرى يف آب/أغسطس سنة  17 ألَف طالب لجوء، تمَّ ُنفِّ
2020 فُأِقرَّ بالجئيَّة 7700 طالب لجوء. ومع اإلقرار ألكرث من 
45700 فنزوييلِّ بهذه الطريقة، فالفنزويليِّون يألِّفون إىل حد 
بعيٍد أعرض جمعة من الالجئني يف الربازيل، وويف البلد اليوَم 
أكرُث عدٍد من الالجئني الفنزويليني امُلقرِّ لهم يف أمريكا الالتينية.

أسئلٌة ومخاوف

يف  املستعملة  التِّقانة  حول  أسئلٌة  أثريت  م،  تقدَّ ما  كّل  ومع 
األكادميية:  األوساط  وأهل  املدين  املجتمع  سأل  إذ  اإلجــراء، 
الُبَعادّية  املعلوماتّية  ات  ُمعدَّ اإلجــراء  يف  اسُتعِمَلت  هل 
الغربلة  معايري  عن  اسُتعِلَم  فقد  وأيضاً  )telematics(3؟ 
املستعملة، فعىل سبيل املثال: هل كانت هناك ُيعَمُل مبعايري 
معايري  ومنها  الَجْمعّي،  اإلقرار  غرابيل  يف  األولويات  تحديد 

، الجئني ومهاجرين، وهم ينامون يف ِخَيام مبحّطة حافالت ُبَوا ِڤْسَتا، يف الربازيل. هذه صورٌة ألكرَث من 1000 فنزوييلٍّ
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يف  الربازيل  إىل  القدوم  تاريخ  أُِخَذ  هل  أو  الضعف؟  مواطن 
الضعف(؟  تراكم مواطن  زاد  االنتظار،  )إذ كلم طال  االعتبار 
تقرير  إجراء  ما يف  التوضيح  الحكومة  َتزِد  مل  اليوم  إىل  ولكن 
الوضوح  يف  الشّك  إىل  سبياًل  ذلك  ففتح  هذا،  الالجئ  صفة 
م تفسرٌي حول  والرصاحة. وأما الخصوصية الشخصية، فلم ُيقدَّ
إمكان  )أو  اللجوء  لطالبي  الشخصية  املعلومات  استعمل 

استعملها( يف كّل يشٍء غري تقرير صفة الالجئ. 

الوطنية  اللجنة  أقرّت   ،2020 سنة  نيسان/أبريل  شهر  ويف 
من  تكشف  مل  ولكّنها  فنزويلّياً،  طفاًل   772 بالجئيَّة  لالجئني 
يف  ُعِقَد  اجتمعها  أن  إال  استعملتها،  التي  واملعايري  اإلجراء 
كانوا  األطفال  وأن  )ف-كورونا-19(،  جائحة  بسبب  ابكة  الشَّ
يف  قبُل  بالجئيَّتهم  لهم  امُلَقرِّ  الفنزويليني  أقارب  من  جميعاً 
الربازيل. فاألمر غري واضح: هل كان ذلك مثاالً آخَر عىل اإلقرار 
لالجئني  الوطنية  اللجنة  ت  غريَّ فقد  صحَّ  إن  )وهذا  الَجْمعّي 
»تجاوز  تشرتط  كانت  إذ  تستعملها،  إنها  قال  التي  غرابيلها 
سنِّ الثامنة عرشة«(؟ وهل كان أقارب األطفال من بني الـ38 
الذين ُأِقرَّ لهم بالجئيَّتهم من قبُل باستعمل أداة تحليل  ألفاً 
معلومات األعمل؟ وأيضاً، فليس من الواضح هل ُأِقرَّ بالجئّية 
أفراد  أحد  للجوئّية  امتداٌد  حالهم  هو  واحٍد  لسبب  األطفال 
وهل  97/9474(؟  الرقم  ذو  القانون  بِه  يسبح  )كم  ُأرسَتهم 
طلبات  رت  ُقدِّ وهل  مستقّلة؟  أو  جديدة  إجراءات  أنشئت 

جديدة؟

ومع أّن اللجنة الوطنية لالجئني تزعم أّن اإلقرار الَجْمعّي قد 
اخترص من تقرير صفة الالجئ سَنَتني، كان هناك أكرث من 193 
ألَف طلٍب )منها نحٌو من 54% رفعها فنزويليُّون( مل ُينَظر فيها 
حّتى أيار/مايو سنة 2020، وليس إىل اليوم من ُمِشريٍة إىل أّن 
األعمل  معلومات  تحليل  أداة  )واستعمل  الَجْمعّي  اإلقرار 
اآلن  من  املعتمد  الضابط  سيكون  نفسها(  املعايري  أو  نفسها 
فصاعداً يف حالة الفنزويليِّني. ومن املهم أيضاً مالحظة أّن األمر 
)من خالل سلسلة  أربع سنني  أكرَث من  الربازيل  استغرق من 
متعاقبة من الحكومات املتنوعة سياستها( منذ بداية تدفق ما 
يبلغ إىل 500 ألِف فنزوييلٍّ إىل الربازيل، لُتطبَِّق اإلقرار الَجْمعّي، 
اإلقليمي  املفهوم  ذلك  إىل  لُتطبِّق  بل  فحسب،  هذا  وليس 
لالجئني عىل سياق التَّهجري هذا. وأّما املعايري امُلستعمَلة، فمن 
الواضح –بحسب ما ُكِشَف عنه– أّن مواطن الضعف املعلومة 
ق، أو الخصائص االجتمعية، أو غري  التعوُّ مثل الجنسانية، أو 
ذلك من الحاجة امُللّحة إىل الحمية الدولية، مل يلتفت إليها. ثمَّ 

همٌّ آخر يتعلق بالسّكان األصليِّني من فنزويال الذين يطلبون 
صفة الالجئ يف الربازيل. فال معلوماٍت يف إدراجهم يف اإلقرار 
الَجْمعّي أو أهليَّتهم املحتملة لالندراج فيه، ويحتمل أن يكون 
ذلك دلياًل عىل عدم مراعاة إحدى أكرث فئات السّكان مواطَن 

رين الفنزويليِّني.  َضْعٍف يف أثناء تدفق امُلهجِّ

ُتنِشئ إبهاماً؛ فهل هذه اإلجراءات هي  وبعُد، فهذه املسائل 
تحت  داخٌل  »بالُجمَلة«  تقريٌر  هي  أم  َجْمعّي؟  إقراٌر  بالحقِّ 
تقرير صفة الالجئ اإلفرادي؟ فإن كانت بالحقِّ إقراراً َجْمعّياً، 
ُأِشيَد بِه واسعاً يف  كانت عالمًة بارزة يف تاريخ الربازيل الذي 
ي أيضاً إىل حمية أعظم للفنزويليِّني  حمية الالجئني4، وقد تؤدِّ
الوضوح  من  مزيٍد  إىل  حاجٌة  الحالَتني  يف  أّنه  عىل  رين.  امُلهجَّ
شامٍل  التزاٍم  وإىل  التَّقانة  هذه  تطبيق  كيفية  يف  والرصاحة 
بالحمية حّتى يكون هذا النموذج منوذجاً وافياً بالغرض.       
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 Brazil: Challenges of Protection’, E-International Relations
يات الحمية(  )الفنزويليُّون يف الربازيل: تحدِّ
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 See Jubilut L L, Vera-Espinoza M and Mezzanotti G )2019(  .2 
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)الذكرى الخامسة والثالثون إلعالن قرطاجنة، وحميُة الالجئني يف أمريكا الالتينية( 
 bit.ly/EIR-Cartagena-2019 and Blouin C, Berganza I and Feline Freier L

 )2020( ‘The spirit of Cartagena? Applying the extended refugee definition
 to Venezuelans in Latin America’, Forced Migration Review issue 63
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3. املعلوماتيَّة الُبعادّية: ِتقانٌة بينّية تجمع بني املعلوماتّية واالتِّصاالت البعيدة.
 UNHCR )6 December 2019( ‘UNHCR welcomes Brazil’s decision to .4

 recognize thousands of Venezuelans as refugees’
)استحسان مفوضيَّة الالجئني قراَر الربازيل بأن ُتِقرَّ آلالف الفنزويليِّني بالجئيَّتهم(
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