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وعند طالبي اللجوء، أنّت نظام اللجوء بدا اعتباطّياً أكرث فأكرث، 
مبا  ال  السياسية  باإلرادة  واضحاً  ارتباطاً  القرارات  ارتبطت  إذ 
واسعة  درايٍة  عىل  أيضاً  وكانوا  اإلفرادية.  حاالتهم  تستحّقه 
إعالمية  إحاطًة  هّيأت  التي  للمهاجرين  املعادية  باملشاعر 
حول وجودهم يف إيطاليا والتفاعل بينهم وبني بعض السكان 
كانت  منذ  أحوالهم  بسوء  شعروا  الفريَقني  فكال  املحليني، 

االنتخابات. 

يدرك حني  يكن  مل  أنه  شارحاً  ُقوِبلوا  الذين  أحُد  حّدَث  وقد 
دخل  فعندما  حاسًم.  كان  الرَّفض  قراَر  أن  استئنافه  ُرِفــَض 
دة. ولكن  إيطاليا، كان من املمكن رَْفُع طلبات استئناٍف متعدَّ
بينم هو ينتظر تقريَر صفته إذ تغري القانون. وظهر له، ولكثرٍي 
ن حالهم كحاله، أن من املنايف للمنطق أن تنقلب فرصته يف  ممَّ
قبول طلبِه رأساً عىل عقب وهو ينتظر القرار. ورأى كثرٌي من 
ٌب بغري طائل، لعدِد حاالت الرَّفض  بهم ترقُّ ساكني املركز أن ترقُّ
وسمتها الذي ليس له من الصحة أساٌس. فقرر بعضهم أن ال 

ينتظروا حّتى ُيستَمع إىل استئنافهم، فاختاروا أن يرتكوا مراكز 
املوارد  إذ كان ذلك ممكناً. وملّا كانوا مفتقرين إىل  االستقبال 
وغري قادرين عىل العودة إىل بلدانهم األصلية، شّق كثرٌي منهم 
شبكات  للمهاجرين  وفيها  أكرب،  هي  التي  املدن  إىل  طريقه 
يدفعهم  ومل  نظاميِّني،  غري  فصاروا  أثبت.  محلّية  ومجتمعات 
ما شعروا  ذلك  إىل  دفعهم  الذي  ولكّن  استخفافهم،  ذلك  إىل 

برضورتِه بعد أن ُترُِكوا من دون خياٍر واقعّي.

 ebp49@cornell.edu إَِلُنور َبَيْنرَت 
مشاركٌة يف دراسات ما بعد الدكتوراه، يف مركز َماِرُيو إينودي 

 للدراسات الدولية، بجامعة ُكرِْنل
 https://einaudi.cornell.edu/

1. َدَعَم بحث الدكتوراه الذي استندت إليه هذه املقالة متويٌل ُجِمَع من منحة اإلغناء 
األكادميّي يف جامعة أوهايو، ومنحة الخّريجني لبحوث التخرُّج واملنح الدراسية، ومرشوع 

ل العاملي، ومركز ِمرُْشون لدراسات األمن الدويل. انظر:  التنقُّ
http://eleanorbpaynter.net/research/.

2. تظهر املعطيات أن الرَّفض زاد من نحو %55 يف سنة 2018 إىل نحو %80 يف سنة 2019. 
bit.ly/Villa-2020 :)انظر )باللغة اإليطالية فقط

أنظمُة لجوٍء قابلٌة للتكيُّف يف الربتغال يف سياق )ف-كورونا-19(
يس  أنِجل ُمور وبريِْكِليس ُكررَْسِ

م املقاربة  أنشأ )ف-كورونا-19( مدخًل جديداً لألحاديث الدائرة حول قابلية أنظمة اللجوء للتكيُّف. وُتقدِّ
اللُّجوء يف أثناء الجائحة منوذَج حاميٍة  اتَّخذتها الربتغال يف ضامن حقوق طالبي  الرسيعة والبّناءة التي 

جدير بأن ينظر فيه غريها من البلدان.   

أنظمة  أمام  املصاعب  من  عدداً  )ف-كورونا-19(  أنشأ 
غري  اللجوء  أنظمة  تكون  عندما  يحدث  فمذا  اللُّجوء. 
املَقُبولة؟  والطرق  اإلجراءات  بحسب  العمل  عىل  قادرة 
القرار  املقابالت وصناع  القامئون عىل  يستطع  مل  لو  ماذا 
مقابلَة طالبي اللجوء أو املجيَء إىل املكتب؟ كيف ميكن 
التزام  كان  إذا  الحال  لصعوبة  اللجوء  أنظمة  تتصّدى  أن 
دة أمراً مستحياًل، وال عندها مشرٌي  الجداول الزمنية املحدَّ
أو إىل متى  الطبيعية«،  الحال  واضح إىل متى »نعود إىل 
ما  الجديدة«؟  »الطبيعية  الحال  إىل  االنتقال  يستمر  قد 
ُد أولوياتها  هي الحلول التي ميكن أن ُتعّينها الدول وتحدِّ
لحمية حقوق طالبي اللُّجوء وضمن عدم معاقبتهم بأمر 
خارٍج متاماً عن يدهم )أو يد أّي إنسان(، مع ضمن حمية 
املؤقتة  اإلجراءات  ُتسِهَم  أن  كيف ميكن  العامة؟  الصّحة 
يف تجنُّب تراكم األعمل املرتاكمة يف جميع مراحل تقرير 

صفة الالجئ؟ 

هذه  مثل  مواجهة  يف  التكيُّف  عىل  القدرة  مسألة  ــريَت  أُث
جزء  وهي  الالجئني،  بشأن  العاملّي  االّتفاق  يف  التحديات 
سياق  ويف  اللُّجوء.1  قدرات  َدْعم  فرقة  رؤية  من  ينفصل  ال 
جائحة )ف-كورونا-19(، اّتخذت الربتغال برسعٍة كبرية مقاربًة 
أصدر   ،2020 آذار/مارس  آخر  ويف  اعرتضتها.  التي  للتحديات 
 )2020/B-3683( الرقم  ذا  األمــَر  البلد  يف  ــوزراء  ال مجلس 
لتنظيم صفة اإلقامة املؤّقتة لجميع املواطنني األجانب الذين 
رفعوا طلباً لإلقامة أو اللجوء ابتداًء من 18 آذار/مارس 2020، 
وهو اليوم الذي أُعِلَن فيها حالة الطوارئ الوطنّية يف الربتغال.2 
وكانت نهاية صالحية هذه اإلقامة القانونية يف البداية تصل إىل 
دت بعُد حّتى آخر ترشين األول/ ُمدِّ ثمَّ  آخر حزيران/يونيو، 
لهذا  تفسرٍي  من  الداخلية  وزارة  من  وما خرج   .2020 أكتوبر 
القرار هو أنه ال ينبغي أن يكون حرمان الناس من حقوقهم يف 
بلوغ املرافق الصحّية واملرافق العامة لسبٍب هو أّن طلباتهم 

ال ميكن معالجتها.3 

https://www.fmreview.org/ar/recognising-refugees
mailto:ebp49@cornell.edu
https://einaudi.cornell.edu/
http://eleanorbpaynter.net/research/
http://bit.ly/Villa-2020


52 جئني52 نرشة الهجرة القرسية 65اإلِقراُر للَّ

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

ياُت التكيُُّف املوّجه نحو الحامية والتَّحدِّ
صحيٌح أن األمَر الوزارّي ال مينح تصاريح اإلقامة لطالبي اللجوء، 
سارية  إقامة  ترصيح  عندهم  كان  لو  كم  يعاملون  ولكّنهم 
يف  التأثري  سوء  تجنُّب  إىل  فّعالًة  تأديًة  يؤدي  وهذا  املفعول. 
زمن  يف  التسجيل  معالجة  عىل  القدرة  بضيِق  اللجوء  طالبي 
الوزارّي حيَِّز  األمر  أسبوع من دخول  زبعد  )ف-كورونا-19(. 
الوضوح  املدين ملزيٍد من  املجتمع  التنفيذ، وبعد دعوات من 
املزايا  أّن  أُعِلن  األمر،  من  املستفيدين  استحقاقات  بشأن 
ستشتمل عىل الخدمات االجتمعية واملزايا املرتبطة بالتوظيف 
البطالة.  من  والحمية  األطفال  ودعم  األرسة  عــالَوى  مثل 
إجراءات  يف  املسائل  من  كثرياً  أيضاً  الوزارّي  األمُر  واستوعب 
بها  اللجوء وتقرير صفة الالجئ، من رَضْب املواعيد وإعادة رَضْ

إىل تعليق اآلجال.

أثناء  يف  الصحية  الرعاية  عىل  الجميع  حصول  ضمن  إّن  ثم 
عىل  يستقيم  القانونية،  صفتهم  إىل  نظٍر  غري  من  الجائحة، 
حيث  من  أيضاً  منطقيٌّ  وهو  الحقوق،  عىل  القامئة  املقاربة 
أن  فينبغي  اإلنسان،  حقوق  حيث  من  وأما  العامة.  الصّحة 
الصحّية  الرِّعاية  ُبُلوِغ  عىل  واء  بالسَّ قادرين  األفــراد  يكون 
الصفة  نيلهم  يف  التأخري  كان  إذا  سيَّم  وال  للحياة،  امُلنِقَذة 
الوقت  ويف  يدهم.  عن  خارجة  عوامل  عن  ناجًم  القانونية 
للخطِر  األفراَد  الصحية  الرعاية  بلوغ  تقييُد  يعرِّض  ال  نفسه، 
د صّحة وسالمة أفراد مجتمعهم  فحسب، بل هو إىل ذلك يهدِّ

املحيّل أجمعني. 

الذين دخلوا  الدولية  الحمية  امُلطالِبني بحاجتهم إىل  أّن  عىل 
البلد ولكن مل يرفعوا طلباً قبل انقضاء األََجل يف 18 آذار/مارس 
إلدماجهم  فانترصت  اإلجراء.4  هذا  من  االستفادة  ميكنهم  ال 
مُت املجتمع املدين ولكن كان ذلك عىل غري طائل.  ُمنظَّ فيه 
وبالنظر إىل الَحرْية التي تحيط بحالة الطوارئ، فقد يبدو من 
الصعِب –ومن غري امُلفيِد– تطبيق مواعيد نهائية شديدة. وال 
ينبغي أن ُيعاَقَب طالبو اللُّجوء، الذين رفعوا طلباتهم يف مّدٍة 
معقولة بعد َمقَدِمهم، بَثَوران أزمٍة، فُيمنعوَن من طائفٍة كاملة 

من الحقوق امُلستحّقة لهم مبوجب القانون الربتغايل. 

وتيسري  اللُّجوء  طالبي  بتعزيِز صفة  الدولة  قراُر  كان  قد  وإذ 
بلوغهم الخدمات يعالج مخاوف الصّحة العامة، فقد كان له 
أيضاً أثٌر يف الحاجة إىل إدارة املوارد يف هذه األوقات املضطربة. 
الدولة  تسمح  نظامّياً،  عماًل  اللجوء  طالبو  يجد  أن  وبضمن 

لبعضهم بأن يصبحوا مكتفني ذاتياً وستكون، أيضاً قادرة عىل 
البدء يف فرض رضائب عىل من يعمل منهم، فهو إذاً أمٌر مربح 

رفني. للطَّ

منوذٌج للتكيُّف املستقبيّل

الحمية  يف  مثاراً  الربتغال  اتِّخذتها  التي  الخطوات  أخرجت 
قابلًة للقياس عليها. ففي العامل الرَّْقمي، ويف سياق املناقشات 
حول الرتتيبات عن ُبعٍد إلجراء التسجيل وتقرير صفة الالجئ، 
فإن إجراءات الربتغال )وتلك التي اتَّخذتها بلدان أخرى، مثل 
اإلكوادور وبريو والسويد وليتوانيا، عىل سبيل املثال ال الحرص( 
الالجئ  صفة  تقرير  تكييف  حول  الدائرة  املناقشة  يف  تسهم 
وتوسيع استجابة الحمية من منظوٍر قائٍم عىل ُأُسس غري تقنية 
ماً  ُد حقوَق طالبي اللُّجوء وال تتطلب استثمراٍت كبريًة ُمقدَّ ُيوكِّ
إجراءات  تكييف  إىل  تسعى  ُدَوٍل  غري  ولعلَّ  الدول.  ِقَبل  من 
يف  وترغب  عنها،  ُملّحة  أزمٍة  متطلَّبات  بحسب  فيها  اللجوء 
االّطالع عىل بعض الجوانب الرئيَسة يف قرار الدولة الربتغالية، 

فنخصُّ بالذكر ما ييل: 

العمل بدون تأخري: مبجرّد أن مرّت تسعة أيام عىل إعالن حالة 
برسعٍة  الــوزارّي  األمر   َ بنيَّ )ف-كورونا-19(،  سبب  الطوارئ 
صفة إقامة طالبي اللجوء واملهاجرين الذين طلباتهم يف قيد 
مرحلة  يف  بعُد  املنشورة  التفاصيل  كانت  )ولكن  املعالجة. 
تقليَل  الرسيع  اإلجراء  أقّل وضوحاً(. وقد ضمن ذلك  التنفيذ 
اللُّجوء  طالبو  فاستطاع  يكون،  ما  أقّل  إىل  والَحرْية  االرتباك 
مراحل  أّول  من  وغريها،  الطبّية  الخدمات  ُبُلوَغ  واملهاجرون 

األزمة.

توكيُد الحقوق: صحيح أّنه رُضَِب موعٌد نهايّئ يف األمر الوزارّي، 
ولكّن الظاهر أن األمَر قد حيَك لضمن الحفاظ عىل اإلنصاف 
نظام اللجوء. إِذ افرُتَِض يف طالبي اللُّجوء حسن النّية، من غري 

نظر إىل صفة مطالبهم أو طعونهم. 

ونطاُقه  الوزارّي  األمِر  تفعيُل  َم  ُصمِّ وقد  الَجْمعّية:  املقاربة 
عىل أساس تعيني جمعات من األفراد املتشابهي األحوال، وهو 
فيها  التي تكون  للحالة  والفورية  الّلينة  باالستجابة  ما يسمح 
املعالجة اإلفرادية غري عملية ومستحيلة يف آخر املطاف بسبب 
املوعد  تطبيق  وبخالف  البد.  يف  التي  العادية  غري  الظروف 
النهايّئ لتعيني الجمعة، مل يكن مثَّة من إجراءات تفريقية أخرى 

من حيث الصفة القانونية. 
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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.

 www.unhcr.org/5c658aed4.pdf 62 1. االتِّفاق العاملّي بشأن الالجئني، الفقرة
bit.ly/2UtBPxB 2020 3683(، يف 27 آذار/مارس-B/2020( 2. األمُر ذو الرقم
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[الربتغال متنح املهاجرين وطالبي اللجوء حقوق مواطنٍة تاّمة يف أثناء تفّش 
)ف-كورونا-19(] 
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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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