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النَّظر يف تسليم مفوض َّية الالجئني مسؤول ّي َة تقرير صفة الالجئ إىل الدول
كارولني َنا ُلو ِله و ِدريا أوز ُكل

تسليم مفوض َّية الالجئني مسؤولي َة تقرير صفة الالجئ إىل دول أم ٌر مع َّقد ق ّلام يكون رسيعاً أو َس ِلساً.
ويعتمد التسليم الناجح –والقدرة عىل بلوغ الغاية الشاملة يف حامية الالجئني حامي ًة كافية– عىل كث ٍري
من العوامل.
تقع املسؤول َّية األساس َّية عن الالجئني –ومنها تقرير صفة الالجئ–
عىل عاتق الدول ،ولكنْ ُتج ِري مفوض َّية الالجئني تقري َر صفة
الالجئ حني تكون الدول غري راغبة فيه أو تكون ّ
أقل قدر ًة من
مفوض َّية الالجئني عىل القيام به .ويف  20سنة (،)2018-1998
وقع يش ٌء من تسليم مفوض َّية الالجئني تقري َر صفة الالجئ إىل
 30دول ًة يف األقلَّ 1 .ثم يف إطار اتفاق الالجئني العاملي ،أنشأت
دعم لقدرات استيعاب ال ُّلجوء ل ُت ِع َني مزيداً
مفوض َّية الالجئني فرق َة ٍ
من الدول عىل إنشاء أو تطوير أنظم ٍة لها وطني ٍة يف السنني املقبلة
ُت ِّ
نظم تقري َر صفة الالجئ.
ومع هذا االتجاه ا ُملعت ََب ،مل يكن هناك فحص منهجي للتَّسليم
لتقديره واملوازنة يف جودة ا ِّتخاذ القرار وكيفية الحامية بني ما قبل
التسليم وما بعده .ومعظم الدراسات السابقة يف هذا املوضوع
تقويم من عند مفوض َّية الالجئني ،2وهي تقارير متيل إىل
هي تقارير ٍ
عدم تقدير اآلثار املرتتبة عىل ا ِّتخاذ القرار وحامية الالجئني عموماً،
وال تراعي آرا َء جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة باملوضوع ،ومنها
الحكومات واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين،
وأهم من ّ
كل ذلك أنها ال تراعي أراء طالبي اللجوء والالجئني.
َ
القليل القليل.
وليس يف هذا املوضوع من الدراسات ا ُملستق ّلة إال

من الكلفة .مثال ذلك :أ ّنه منذ كانت سنة  ،2014حني بدأ االنتقال
يف كينيا جد ّياً ،ما تزال مفوض َّية الالجئني مت ُّول معظم أعامل أمانة
شؤون الالجئني ( ،)Refugee Affairs Secretariatومن ذلك َد ْف ُع
رواتب َّ
املوظفني وتدريبهم ،وتركيب البنية التحتية املحتاج إليها،
ونقل قاعدة املعطيات املخصوصة بتقرير صفة الالجئ .وإىل اليوم،
دخل الحكومة أكرث َّ
موظفي أمانة شؤون الالجئني التشغيليني
مل ُت ِ
يف نظام األجور عندها ،وهم مصنَّفون يف ّ
موظفي املرشوع الذين
تدفع أجورهم مفوض َّية الالجئني .وقال بعض املوظفني َّإن ال ِّريبة
وانعدام األمن الوظيفي أ َّثرا يف التزامهم الوظيف َة وإنهم كانوا
مداومني عىل البحث عن فرص أفضل يف غري مكان .ولهذا أثر
جانبي ،هو أن الحكومة قد تخفق يف االحتفاظ َّ
باملوظفني ا ُملد َّربني
ّ
حاجة مستم َّرة إىل تدريب َّ
تدريباً حسناً ،فتنشأ ٌ
املوظفني.
الرسمي لتقرير صفة الالجئ يف تركية قد حصل يف
فمع ّأن التَّسليم
ّ
أيلول/سبتمرب سنة  ،2018استم َّرت ميزانية تقرير صفة الالجئ يف
مفوض َّية الالجئني يف الزيادة .فقد بلغت نفقات مفوض َّية الالجئني
يف يتعلق بتقرير صفة الالجئ ،بحسب إحصاءاتها يف سنة ،2018
الرسمي عن
 341808من الــدوالرات األمريك َّية ،وبعد اإلعالن
ّ
َ
مليون دوال ٍر
تسليم تقرير صفة الالجئ ،تجاوزت هذه األرقام
يف سنة ،2019ويف سنة  2020تجاوزت ميزان ّية مفوض َّية الالجئني
املخصصة لتقرير صفة الالجئ خمسة ماليني دوالر .والسبب يف
ّ
ذلك أن يف سنة  ،2018كانت مفوض َّية الالجئني ما زالت تعمل عىل
مراجعة َ 3470
ملف حال ٍة كانت إذ ذاك يف َق ْيد التقدير ،وقبلت من
ً
ً
اءات
رافعي الطلبات  2640طلبا إضاف ّيا لتنظر فيها من خالل إجر ٍ
4
مدمجة فيها تقرير صفة الالجئ وإعادة التوطني.

وقد درس مرشوعُ نا
البحثي الدائر حول «اإلقرار لالجئني»ُ 3سنَنَ
ُّ
العمل املتَّبعة يف كينيا وتركية ،وهام دولتان «س َّلمت إليهام»
وصحيح ّأن هذه
مفوض َّية الالجئني أخرياً تقرير صفة الالجئ.
ٌ
ً
املقالة املوجزة ال ميكنها أن ُتقدِّم نظر ًة عا ّم ًة شاملة (وقد تختلف
العنارص ا ُملم ِّيزة التي يف التَّسليامت املختلفة) ،ولكنّها تناقش بعض
األسئلة يف التَّسليمُ ،م ْستد َّل ًة باإلجراءات االنتقالية التي ُّ
تتكشف
بالتدريج يف البلدين.
تسليم
السؤال الثاين :ما َمب َل ُغ الرسعة واإلمتام الذي جريي بهام
ُ
تقرير صفة الالجئ؟

السؤال األول :هل يُخ ِّف ُف تسليمُ تقرير صفة
الالجئ عن مفوض َّية الالجئني عبأها املا ّيل؟

تحمل كاملِ
ومع ّأن «التسليم» يشري إىل حالة ُمحدَّدة فيها ُّ
ولقد تكون الحكومات راغب ًة يف ّ
تول تقرير صفة الالجئ ،إال أنها املسؤولية عن تقرير صفة الالجئَ ،ي ْك ُرث من الوجهة العمل ّية أن ما
ّ
َ
يتم بالتدريج ويندر أن ُيرض َب له موعد بد ٍء أو انتهاء .وحتى يف
لتحمل كل ما يصاحب ذلك َّ
قد ال تكون مستعد ًة متام االستعداد ُّ
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كينيا وتركية ،حيث تو ّلت سلطات الدولة تقرير صفة الالجئ ،السؤال  :3هل ميكن بتسليم تقرير صفة الالجئ إىل
يتحسن الوصول إىل الحقوق والحامية؟
فام يزال التَّسليم يجري تنفيذه ،ويكرث أن يكون فيه وجوه غري سلطات الدولة أن َّ

واضح ٍة يف تقسيم العمل فيه.

ومن حلول شهر متوز/يوليو يف سنة  ،2019ما عادت مفوض َّية
الالجئني تجري تقرير صفة الالجئ يف مخيم كاكوما بكينيا،
واقترصت عىل اإلعانة التِّقن َّية َّ
ملوظفي أمانة شؤون الالجئني.
َّ
املؤسستني تعالجان الطلبات املعلقة
ولكن يف نريويب كانت كال َّ
والجديدة .ولقد تكون هذه إسرتاتيجية إدارية َع َمل ّية تقصد
بالسواء ،ولكنّها أحدثت ارتباكاً لطالبي
إىل تقاسم املسؤولية َّ
َّ
اللجوء والالجئني يف َمن يتول معالجة طلباتهم؟ ولو ُب ِن َي
التقاسم عىل أساس املواعيد النهائية ا ُملح َّددة ألمكن مفوض َّية
الالجئني أن َت ْر ُك َز هَ َّمها يف إنهاء ما تراكم عندها من عمل،
ُ
فتسقط ال ِّريبة
وألمكن الحكومة أن تعالج الطلبات الجديدة،
ُ
مؤسسة تعالِ ُج طلباتهم.
عن قلوب طالبي اللجوء ويعرفون أيّ َّ

تقول مفوض َّية الالجئني «إ َّنــه ملّا كانت الــدول هي الوحيدة يف
قدرتها عىل ضامن الحامية الشاملة لالجئني والحلول الدامئة ،كان
تحمل الدولة مسؤولي َة تقرير صفة الالجئ بطريقة مستدامة أمراً
ُّ
رضور ّياً» 6.وميكن القول ّإن الحكومات أقرب من غريها إىل احرتام
القرارات التي تتَّخذها هيئاتها ،ولذلك فقد تكون أقرب إىل أن مت َّد
الحقوق واملزايا لتشمل الالجئني ا ُملق َّر لهم بالجئ َّيتهم يف النظام
الحكومي لتقرير صفة الالجئ .عىل ّأن هذا وال ّ
شك متو ِّق ٌف يف أكرثه
ّ
الج ّد يف وزارة الخارجية املتولِّية شؤون الالجئني يف واليتها
غ
عىل َم ْب َل ِ ِ
َّ
عىل حامية الالجئني .ثم إن تقرير صفة الالجئ الذي تجريه الحكومة
استئناف أو مراجع ٍة مستقلة ،وأما االستئناف
آليات
ٍ
يبني يف العادة ِ
يف تقرير صفة الالجئ الذي تجريه مفوض َّية الالجئني فينقصه الرقابة
املستقلة ،وال ميكن الطعن فيه أمام املحاكم .ولذا ميكن أن يؤدي
التَّسليم إىل تعزيز حامية الالجئني ،غري أن ذلك ال يكون إال يف الدول
وح ْكم القانون.
التي فيها درجة عليا نسبياً من االستقالل القضايئ ُ

وأما يف تركية ،فقد ُخ ِّط َط للتَّسليم ُمذ اع ُت ِم َد يف سنة 2013
قانون اللجوء الرت ّيك الجديد ،وهو القانون ذو ال َّرقم  6458يف
األجانب والحامية الدولية .وهناك بدأت مفوض َّية الالجئني
«تسلي ًام للتَّسجيل وتقرير صفة الالجئ ذا مر َ
احل» لالجئني غري
السوريني يف سنة  5.2015وأصدر التوجيه الحكومي الصادر يف
اءات عملٍ ملكاتب الحامية
 23حزيران/يونيو سنة  2018إجر ِ
سمى مراك َز القرار .ومع ذلك ،بعد
الدولية التابعة لها ،التي ُت َّ
الرسمي يف أيلول/سبتمرب سنة  ،2018ظهر ّأن البنية
التَّسليم
ّ
التحتية املطلوبة ما كانت جاهزة ،فلم يكن هناك عىل سبيل
املختصني االجتامع ِّيني يف تقرير صفة
كاف من
املثال عددٌ ٍ
ِّ
الالجئ املد َّربني تدريباً كافياً.

ويحصل التَّسليم يف العادة حني يكون يف الدولة ا ُملض ِّيفة أسبابها
الخاصة فرتيد أن ُينظ َر إليها عىل أنها متولِّ ٌية تقرير صفة
السياسية ّ
الالجئ ،ومن ذلك أن ُي َرى ّأن لها سلطة أو سيطرة أعظم عىل جدول
األمني .مثال ذلكّ :أن الحكومة الكينية ساع َة تو َّلت تقرير
أعاملها ّ
الرسمي بطالبي اللجوء الصومال ِّيني
ار
ر
اإلق
وقفت
الالجئ،
صفة
ّ
الجدُد يف داداب ،فبدأت «تحدُّهم بحسب مواصفاتهم»؛ أي
ُّ
تسجلهم يدو ّياً .ولذا ق َّلام تكون حامية الالجئني بذاتها هي الدافع
ِّ
إىل ِّ
تول تقرير صفة الالجئ .ثم ّإن نفوذ مفوض َّية الالجئني ٌ
قليل
بالقياس إىل نفوذ الدولة إذا طلبت ِّ
تول تقرير صفة الالجئ ،وإن كان
عند املف َّوضية تحفظات حامئية حول ن ِّيات الدولة.

وقد واصلت مفوض َّية الالجئني العمل مع املديرية العامة
إلدارة الهجرة عىل إنشاء وتعزيز مراكز القرار يف أنقرة
فتح
وإسطنبول ،وتأليف ال ِف َرق املتنقلة ،وهي اليو َم تعمل عىل ِ
إقليمي جديد التخاذ القرار يف ڤان .واصلت أيضاً تقديم
مرك ٍز
ّ
اءات تقرير صفة الالجئ ،وتقدي ِر األد ّلة،
التدريب عىل إجر ِ
واستعاملِ معلومات البلد األص ّ
وتقنيات إجراء املقابالت.
يل،
ِ
َّ
ّ
ولكنّ إحدى العقبات الكبرية هي أن املوظفني يف مراكز القرار
ُيبدّلون كثرياً ،ولذا تستم ُّر الحاجة إىل تدريب َّ
الجدُ د.
املوظفني ُّ
ومن ا ُملستق َرب أن ميت َّد التَّسليم إىل السنني القليلة ا ُملقب َلة ،ما
مل ُتق ِّرر الحكومة أنها ما عا َد بها حاجة إىل معونة التدريب من
مفوض َّية الالجئني.

املنظامت غري الحكومية َّ
ويف بعض الحاالت ،قد تتدخل َّ
ومنظامت
َ
حقوق الالجئني .مثال
املجتمع املدين فتحشد وت ـراوض وتنرص
ذلكّ :أن هذه َّ
املنظامت يف كينيا حشدت وراوضــت من أجل
اإلقرار بصالح ّية وثائق الالجئني للسامح لهم بالوصول إىل املعونية
املالية وخطة التأمني الصحي الوطن ّية .ومع ذلك ،ما تز ُال ُ
بعض
الحقوق كحر ّية التن ُّقل والحق يف العمل ُمق َّيد ًة .ولكنّ َّ
املنظامت
غري الحكومية َّ
ومنظامت املجتمع املدين هي يف ُمقدَّم املنترصين
َ
نوحة
وسع نطاق الحامية الحقيق ّية امل ْم َ
ل َو ْضع قانونٍ جديد لالجئنيُ ،ي ِّ
ومثل ذلك يف تركية ،فهناك نشطت َّ
لالجئني يف كينياُ .
املنظامت غري
الحكومية إىل الحشد واملراوضة من أجل حقوق الالجئني ،لكنَّ القيود
استمرت ،وبخاص ٍة قيود الحق يف العمل .ثم ّإن التقارير ذكرت ّأن
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َّ
وترصد من ِق َبل
املنظامت غري الحكومية الدولية يعرتضها ضغوط ُّ
سلطات الدولة .وقد استبعدت مفاوضات التَّسليم يف البلدين كثرياً
من َّ
املنظامت غري الحكومية املحل َّية ومنظامت املجتمع املدين،
غري ّأن مفوض َّية الالجئني يف كينيا استشارت بعد ذلك بعض هذه
7
َّ
املنظامت يف تقوميها للمرحلة االنتقالية.
وبعدُ ،فبنا ًء عىل ما يظهر يف الحالة الكينية والحالة الرتكية ،ليس
تسليم تقرير صفة الالجئ إىل الدول عن
بالرضورة أن يخ ِّفف
ُ
مفوض َّية الالجئني عبأها املا ّيل ،وإن خ َّفف عنها ذلك فليس عىل
يتم رسيعاً وال ُتض َمنُ بحدوثه الحامية الكافية
الفور ،وليس التَّسليم ُّ
شك عم ًال جارياً ،عمالً
لالجئني .وما يزال التَّسليم يف كينيا وتركية وال ّ
موجباً ال َّرص َد من َك َث ٍب.
كارولني َنا ُلو ِله caroline.nalule@qeh.ox.ac.uk

ُم َّ
وظف ُة بحوث

ِدريا أوز ُكل derya.ozkul@qeh.ox.ac.uk

ُم َّ
وظف ُة بحوث

يف مركز دراسات الالجئني ،بجامعة أكسفورد

الح ْول ّية يف مفوض َّية الالجئنيُ ،ن ِق َل منها إجرا ُء تقرير صفة الالجئ
 .1بنا ًء عىل اإلحصاءات َ
إىل حكومات البلدان اآلتية :أنغوال ،والبوسنة والهرسك ،وبوروندي ،وكمبوديا ،وكو ُلمبيا،
وقربص ،وجمهورية ُ
ورشقي تيمور (تيمور ليشتي) ،واإلك َودُور،
الكنْغو الدميقراطية،
ّ
وإلسل َفدُ ور ،والغابون ،وغواتيامال ،وغينيا ،وغينيا بيساو ،وكينيا ،ومالطة ،واملكسيك،
ِ
ونيكاراجوا ،والنيجر ،وبريو ،وجمهورية كوريا ،وجمهورية مولدوفا ،ورواندا ،ورصبيا
والجبل األسود (كوسوفو) ،وسرياليون ،وجنوب السودان ،وتوغو ،وأوروغواي ،وفانواتو،
وفنزويال .وقد ُس ِّل َم اإلجراء رسم ّياً إىل تركية وإن مل يظهر ذلك يف اإلحصاءات الحال ّية.
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اإلقرار لالجئني يف اال ِّتحاد األوريبّ :تح ُّول مه َّمة املكتب األوريب الداعم يف شؤون
اللجوء
َإڤن ِْجل َيا ( ِل ْليان) تسوردي

توسعاً يف نطاق أعامل ِه ويف قدرت ِه –نتيج ًة لذلك– عىل
شهد املكتب األوريب الداعم يف شؤون اللجوء أخرياً ُّ
التَّأثري يف اإلجراءات الوطنية لتقرير صفة الالجئ.
مـن أبـرز التحـ ُّوالت األخيرة يف سياسـة ال ُّلجـوء يف اال ِّتحـاد أث ُر املكتب األوريب الداعم يف شؤون اللجوء
ُ
األوريب
توسـعة يف تقريـر صفـة الالجـئ للمكتـب غ ُري املبارش يف تقرير صفة الالجئ
املهمـة ا ُمل ِّ
األوريب الداعـم يف شـؤون اللجـوء الـذي يتبع اال ِّتحـاد األوريب.
يف أول االمـرُ ،ر ِك َـزت ُ
أكثر واليـة املكتـب األوريب الداعـم يف
شـؤون اللجـوء يف أنشـط ٍة مثـل تبـادل املعلومـات والتدريب،
وتوسـعت معها مواردها
توسـعت واليتها ّ
ولكـن مبـرور الوقت ّ
همهـا يف هـذه امله ّمة
البرشيـة واملاليـة 2.وتركـز هـذه املقالـة َّ
تتوسـع بالتدريـج ملكتـب األوريب الداعـم يف شـؤون
التـي ّ
تأثير مبـارش وغير مبـارش يف تقريـر صفـة
لهـا
والتـي
اللجـوء،
ٌ
الالجـئ يف أوربـا.
1

لبعض أنشطة املكتب األوريب الداعم يف شؤون اللجوء تأث ٌري
غري مبارش يف تقرير صفة الالجئ .والتَّدريب أحدها .إذ َو َض َع
املكتب األوريب الداعم يف شؤون اللجوء منهاجاً يف تدريب
ـدات ،منها تقدير
اإلدار ِّيــن الوطن ِّيني ،يتكون من ع َّد ِة وحـ ٍ
املصداقية وتقنيات إجراء املقابالت 3.وأيضاً ،فمن األمور
ا ُمله ّمة مبادر ُ
ات الجودة ،إذ يح ِّد ُد املكتب األوريب الداعم يف
شؤون اللجوء ُسنَن العمل الوطنية (للدول األعضاء يف االتحاد
األوريب) ،و ُي ِّ
اجتامعات موضوعاتية ُتنا َقش فيها ُسنَنُ
نظ ُم
ٍ
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