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د من ِقَبل  مت غري الحكومية الدولية يعرتضها ضغوط وترصُّ املنظَّ
سلطات الدولة. وقد استبعدت مفاوضات التَّسليم يف البلدين كثرياً 
املدين،  املجتمع  ومنظمت  املحليَّة  الحكومية  غري  مت  املنظَّ من 
غري أّن مفوضيَّة الالجئني يف كينيا استشارت بعد ذلك بعض هذه 

مت يف تقوميها للمرحلة االنتقالية.7 املنظَّ

الرتكية، ليس  الكينية والحالة  الحالة  وبعُد، فبناًء عىل ما يظهر يف 
عن  الدول  إىل  الالجئ  صفة  تقرير  تسليُم  يخفِّف  أن  بالرضورة 
عىل  فليس  ذلك  عنها  ف  خفَّ وإن  املايّل،  عبأها  الالجئني  مفوضيَّة 
الفور، وليس التَّسليم يتمُّ رسيعاً وال ُتضَمُن بحدوثه الحمية الكافية 
لالجئني. وما يزال التَّسليم يف كينيا وتركية وال شّك عمالً جارياً، عماًل 

موجباً الرَّصَد من َكَثٍب. 

caroline.nalule@qeh.ox.ac.uk كارولني َناُلوِله 
فُة بحوث ُموظَّ

derya.ozkul@qeh.ox.ac.uk ِدريا أوزُكل 
فُة بحوث ُموظَّ

يف مركز دراسات الالجئني، بجامعة أكسفورد  

www.rsc.ox.ac.uk

1.  بناًء عىل اإلحصاءات الَحْولّية يف مفوضيَّة الالجئني، ُنِقَل منها إجراُء تقرير صفة الالجئ 
إىل حكومات البلدان اآلتية: أنغوال، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، وكمبوديا، وكوُلمبيا، 

وقربص، وجمهورية الُكْنغو الدميقراطية، ورشقّي تيمور )تيمور ليشتي(، واإلكَوُدور، 
وإلِسلَفُدور، والغابون، وغواتيمال، 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 ُسلَِّم اإلجراء رسمّياً إىل تركية وإن مل يظهر ذلك يف اإلحصاءات الحالّية.

2. انظر عىل سبيل املثال:
 UNHCR )2015( Building on the foundation: Formative Evaluation of the

 Refugee Status Determination (RSD) Transition Process in Kenya
)البناء عىل أساس: التقويم التكوينّي لَنْقِل تقرير صفة الالجئ يف كينيا(

 bit.ly/UNHCR-Building-on-foundation
ل الالجئني  3. هذا املرشوع جزٌء من مرشوع رِفِمغ )RefMig(: الالجئون مهاجرون: تنقُّ

واإلقرار لهم وحقوقهم. وهو مرشوٌع نائٌل جائزَة ُأُفق 2020، مُيوِّله مجلس املرشوع 
األورويب، وأرقام منحته )716968(.

 https://reporting.unhcr.org/turkey .4
 UNHCR )2015( Global Appeal 2015 Update: Turkey .5

)النداء العاملّي لسنة 2015: آخر األخبار من تركية(
 http://www.unhcr.org/5461e60c52.pdf 

 UNHCR, Executive Committee of the High Commissioner’s .6
 Programme, Standing Committee 66th Meeting, ‘Refugee Status

 Determination’, 31 May 2016, EC/67/SC/CRP.12.
www.refworld.org/pdfid/57c83a724.pdf )تقرير صفة الالجئ(

 UNHCR )2015( Building on the foundation, supra note 2, paras .7
 183–187.

)البناء عىل أساس(

ة املكتب األوريب الداعم يف شؤون  اإلقرار للجئني يف االتِّحاد األوريّب: تحوُّل مهمَّ

اللجوء 
إَڤْنِجلَيا )ِلْليان( تسوردي

عاً يف نطاق أعاملِه ويف قدرتِه –نتيجًة لذلك– عىل  شهد املكتب األوريب الداعم يف شؤون اللجوء أخرياً توسُّ
التَّأثري يف اإلجراءات الوطنية لتقرير صفة اللجئ. 

االتِّحـاد  اللُّجـوء يف  األخـرية يف سياسـة  التحـوُّالت  أبـرز  مـن 
للمكتـب  الالجـئ  تقريـر صفـة  ـعة يف  امُلتوسِّ املهمـُة  األوريب 
األوريب الداعـم يف شـؤون اللجـوء الـذي يتبع االتِّحـاد األوريب.1 
يف أول االمـر، ُرِكـَزت أكـرُث واليـة املكتـب األوريب الداعـم يف 
شـؤون اللجـوء يف أنشـطٍة مثـل تبـادل املعلومـات والتدريب، 
ولكـن مبـرور الوقت توّسـعت واليتها وتوّسـعت معها مواردها 
هـا يف هـذه املهّمة  البرشيـة واملاليـة.2 وتركـز هـذه املقالـة همَّ
شـؤون  يف  الداعـم  األوريب  ملكتـب  بالتدريـج  تتوّسـع  التـي 
اللجـوء، والتـي لهـا تأثـرٌي مبـارش وغـري مبـارش يف تقريـر صفـة 

الالجـئ يف أوربـا. 

أثُر املكتب األوريب الداعم يف شؤون اللجوء 
غرُي املبارش يف تقرير صفة اللجئ 

تأثرٌي  اللجوء  شؤون  الداعم يف  األوريب  املكتب  أنشطة  لبعض 
غري مبارش يف تقرير صفة الالجئ. والتَّدريب أحدها. إذ َوَضَع 
تدريب  يف  منهاجاً  اللجوء  شؤون  يف  الداعم  األوريب  املكتب 
تقدير  منها  وحــداٍت،  ِة  عدَّ من  يتكون  الوطنيِّني،  ــني  اإلداريِّ
األمور  فمن  وأيضاً،  املقابالت.3  إجراء  وتقنيات  املصداقية 
الداعم يف  األوريب  املكتب  ُد  يحدِّ إذ  الجودة،  مبادراُت  امُلهّمة 
شؤون اللجوء ُسَنن العمل الوطنية )للدول األعضاء يف االتحاد 
ُسَنُن  فيها  ُتناَقش  موضوعاتية  اجتمعاٍت  ُم  وُينظِّ األوريب(، 
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عملية،  أدواٍت  يتيح  هو  ثم  التنفيذ،  ومصاعب  الَحَسنة  العمل 
مثل األدوات التي تفيد يف إجراء املقابلة الشخصية.4  

ويشارك املكتب األوريب الداعم يف شؤون اللجوء أيضاً يف َجْمِع 
يف  مألوفٍة  منهجيٍة  واعتمد  األصيّل،  البلد  معلومات  وَتَبادِل 
خرباٍء  مبشاركِة  تقارير  املكتب  وُيصِدُر  األصيّل.  البلد  معلومات 
من الدول األعضاء، وهذه التقارير متاحة للناس عاّمة، ومفتوٌح 
إليها سبيُل التدقيق من ِقَبل الجهات الفاعلة األخرى، مثل طالبي 
اللجوء ومنارصيهم )وذلك بخالف الجوانب األخرى األقل وضوحاً 

ورصاحًة يف اإلقرار لالجئني يف بعض االختصاصات القضائية(. 

فم هو تأثري هذه األنشطة؟ ليست الدول األعضاء ملزمًة قانوناً 
يف  الداعم  األوريب  املكتب  يصدره  ما  يف  ذكره  الوارد  بالتحليل 
أن  املحتمل  امُللزِم– من  اللجوء، ولكْن –مع طابعها غري  شؤون 
تكون تقارير معلومات البلد األصيّل عند املكتب األوريب الداعم 
للهيئة  الرسمّية  ة  املهمَّ باعتبار  وذلك  مؤثرًة،  اللجوء  شؤون  يف 
لذا، فمن  البلد األصيّل يف تقويم املصداقية.  وأهمية معلومات 
طائفٍة  من  املعلومات  األعضاء  الدول  ُتدِمَج  أن  مبكاٍن  األهمية 
تلتزم  وأن  املدين،  املجتمع  ومنها  الفاعلة،  الجهات  من  عريضٍة 

ثة.  مبعايري املوضوعّية والِحَياد، وأن تظلَّ ُمحدَّ

خالل  من  القرار  صنع  عىل  الحايل  التأثري  وصف  أمكن  وإذا 
املفوضية  مقرتَح  فإن  مبارش،  غري  بأّنه  األصيّل  البلد  معلومات 
األوربية لسنة 2016 بإصالِح هيئة االتِّحاد األوريب لشؤون اللُّجوء 
ًة من إجراءاٍت من شأنها  يتوقع دوراً أكرَث قوًة لنتاِج الهيئة وعدَّ
ذلك:  أمثلة  5ومن  التنفيذ«.  »قابلية  من  شيئاً  الهيئَة  متنح  أن 
اعتمُد »تحليٍل مشرتك« لألحوال يف بلدان أصلّية معّينة، وإصداُر 
عىل  األعضاء  الدول  إلعانة  األساس  هذا  عىل  إرشادّية  رات  مذكِّ
ر املقرتح نفسه  تقديِر التطبيقات ذات الصلة باألمر. هذا، ويتصوَّ
أن يكون للهيئة مهّمة رَْصد. وميكن أن يكون ملثل هذه اآللّية 
وطريقة  تصميمها  بحسب  الالجئ،  صفة  تقرير  يف  تأثري  أيضاً 
تزال  ما  املقرتح  هذا  بشأن  املفاوضات  كانت  ولكْن،  تشغيلها. 
إذاً  ألوانه  السابق  ومن   ،2020 األول/أكتوبر  ترشين  يف  معلقة 
تقّدم  ما  يف  للهيئة  املستقبيّل  املهمة  يف  استنتاٍج  أّي  استخالص 

ذكره من ميادين. 

األثُر املبارش: من مشورة الخرباء إىل التَّنفيذ املشرتك

معالجة  يف  اللجوء  شؤون  يف  الداعم  األوريب  املكتب  مشاركُة 
طلبات اللجوء مشاركٌة جديدة. ولكْن كان الدعم التشغييل دامئاً 

جزءاً من الوالية القانونية للمكتب، فنرَش »ِفرَق َدْعٍم يف شؤون 
اللجوء« يف الدول األعضاِء باالتِّحاد األوريب إجابًة لطلبها. ولكن 
اللجوء  طالبي  وفرادى  الفرق  بني هذه  يحصل  مل  البداية،  يف 
تفاعٌل مبارش، إمنا كان عملها تقديم مشورِة الخرباِء أو التدريب 
اللجوء  َمقَدِم طالبي  ازدياد  وما إىل ذلك. ومع ذلك، فبعقب 
إىل االتِّحاد األوريب بني سنة 2015 و2016، بدأ موظفو املكتب 
املهّمت  من  مزيٍد  يف  يأخذون  امُلنترُشون  الوطنيُّون  والخرباء 
التطبيقية، مثل إيصاِل املعلومات مبارشًة إىل القادمني. ثمَّ مع 
تزايد الضغوط، ظهرت رضوٌب من املعالجة املشرتكة يف اليونان، 
حيث تشارك املكتُب األوريب الداعم يف شؤون اللجوء وخدمُة 
لتخفيف  اللجوء،  طلبات  معالجة  مهّمة  يف  اليونانّية  اللُّجوء 
ُيجِري  اليونان،  ففي  امُلِضيف.  البلد  ذلك  عن  العمل  عبء 
اللُّجوء،  َقُبول  مقابالِت  هناَك  املكتُب  َنرَشَُهم  الذين  الخرباُء 
اليونانية.  اللجوء  نيابًة عن دائرة  وهم يجرون ذلك ُمستقلِّني 
لوا إليها، وبناًء عليها تصدر دائرة  ثمَّ يرفعون النتائج التي توصَّ
اللجوء اليونانية قرار القبول النهايئ. )وتقصد مرحلُة القبول إىل 
ثالثة  بلداٍن  إىل  إعادُتهم  ميكن  الذين  اللجوء  طالبي  استبعاد 
آمنة(. ومنذ سنة 2018 وموظفو املكتب الناطقون باليونانية 
اليونان.  اللُّجوء يف  يشاركون أيضاً يف َفْحص استحقاِق طلبات 
عىل أّن هذه املآالت التي تؤثِّر يف صنع القرار من الدرجة األوىل 
مل ُتقرَن بعُد مبراجعة رسمّيٍة للوالية القانونية التي عند املكتب 

األوريب الداعم يف شؤون اللجوء. 

القرار  ُصْنع  يف  َدْعٍم  وظيفِة  يف  أيضاً  مشارٌك  املكتب  إّن  ثم 
لجان  يف  »مُبقرِّريَن«  فيزوِّدها  اليونان،  يف  الثانية  الدرجة  من 
االستئناف الوطنية، وهي وظيفٌة ينصُّ عليها القانون الوطني 
ات  مللفَّ يّل  األوَّ اإلعداد  عىل  ِر  امُلقرِّ مهمت  وتقترص  رصاحة. 
التحقيق بناًء عىل طلب  الحاالت، وعىل وإجراء بحوث لجنة 
برأٍي  االستئناف  لجان  أعضاَء  يزوِّد  ال  إذاً  فهو  اللجنة.  أعضاء 
الحمية  مبَْنح  له صلٌة  ما  استشارّي يف  برأي  قانويّن، وال حّتى 
املقرِّرين يف  أّن مشاركة  إال  الوظيفة  تعني هذه  وال  الدولية. 
تقرير صفة الالجئ يف مرحلة االستئناف مشاركٌة غري مبارشة. 

صانع  أّن  صحيٌح  خصوصاً؟6  األنشطة  هذه  تأثري  فم  إذن، 
قرار اللجوء من الدرجة األوىل –وفقاً لكلٍّ من قانون االتِّحاد 
ولكّن  اليونانية،  اللجوء  دائرة  هو  الوطنّي–  والقانون  األوريّب 
القرار يف الواقع يستند إىل توصيٍة من الخرباِء الذين تنرشهم 
يتثبَّتون  التي  الحقائق  وإىل  األوريّب،  لالتِّحاد  التابعة  الهيئة 
لهؤالء  االستشارّية  اآلراء  وتؤثِّر  يجرونها،  التي  املقابالت  منها 
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اللجوء  دائرُة  توافق  أن  بالرضورة  ليس  أّنه  عىل  امُلخَرج.  يف 
اليونانية بدون تفكرٍي عىل اآلراء االستشارية غري امُللزَِمة التي 
فللدائرة  اللجوء،  شؤون  يف  الداعم  األوريب  املكتب  يصدرها 
وقد  املنترشيَن،  الخرباِء  مقرتَح  يعارض  قراٍر  اتِّخاذ  سلطُة 
فعلت ذلك يف كثرٍي من األحيان. ولكّن مهّمة املكتب ال تنفكُّ 
تتَّسع، وهذا يعني أّن له تأثرياً متزايداً يف تقرير صفة الالجئ 

عىل املستوى الوطنّي. 

الحقوق  من  تاّمة  طائفٌة  اللُّجوء  لطالبي  يكون  أن  وينبغي 
املنصوص عليها يف القانون األوريّب والقانون الدويّل، من غري 
مت  منظَّ أّن  الواقَع  ولكّن  مقابالتهم.  يجري  َمن  إىل  نظٍر 
بطريقة  مثاًل،  تتعلق،  ُقُصوٍر  أوجَه  تذكر  املديّن  املجتمع 
أّن  وتذكر  الَقُبول،  مقابالت  وإجراِء  الضعف  مواطن  تقديِر 
اآلراء االستشارية يف الَقُبول تصدر باللغة اإلنجليزية وليست 
باللغة  ُتجَرى  املقابالت  أّن  تذكر  ثمَّ  اليونانية،  إىل  مرتجمًة 
للمحامني  القانويّن  التمثيل  َجْودة  ُض  ُيقوِّ وهذا  اإلنجليزية، 

اليونانيِّني.7 

آفاٌق املستقبل 

مهمة املكتب األوريب الداعم يف شؤون اللجوء التي ال تنفكُّ 
وحمية  املحاسبة  مصاعب  عىل  ساطعاً  ضوءاً  ُتلِقي  تتَّسع 
الَجْودة  تعزيز  إىل  املكتب  سعى  وقد  األساسية.  الحقوق 
اإلجرائية يف ُصْنع القرار بإنشاء آلّية تدقيٍق داخلّية للجودة. 
وبناًء عىل توصيات أمني املظامل األوريّب،8 َوَضَع املكتب مزيداً 
من املعايري اإلجرائية امللموسة، مثل أّنه واجٌب عىل املكتب 
أن ُيبلَِّغ السلطات الوطنية عن كلِّ غلٍط ُتعّينه الهيئُة يف الحّيز 
املستقبلية  الخطوة  وأما  املعالجة.  من  لها  املخصوص  الذي 
الكبرية اآلتية فهي إنشاُء املكتِب آلّيَة شكاوى داخلية، يسري 
ُر أن يكون ذلك جزءاً من واليتها  عىل األفراد ُبُلوُغها. واملتصوَّ

القانونية الجديدة التي ُيتفاَوُض فيها اليوَم. 

الداعم يف شؤون  األوريب  املكتب  مهمة  تحّولت  فقد  وبعُد، 
أمناٍط  ظهوِر  يف  ازداٍد  إىل  ذلك  ى  وأدَّ كبرياً.  الً  تحوُّ اللجوء 
اللجوء.  لطلبات  املشرتكة  املعالجة  يف  املشرتك  التنفيذ  من 
وميكن أن تكون أمناُط التنفيذ املشرتكة وزيادُة املوارد املالية 
أعمق  مٍة لرضوٍب  املكتب مبنزلة مقدِّ املتاحة عند  والبرشية 
املعنّية  الوطنية  االتِّحاد األوريب واملديريات  التكامل بني  من 
بتقرير صفة الالجئ. فينبغي النظر إىل ذلك عىل أنه مقاربة 
يف  املسؤولّيات  وتشارِك  التمسك  لتعزيز  )برغمتّية(  نفعية 

تقدير طلبات اللجوء. ولكْن ُتبنيِّ التجارب اأُلَوُل يف املعالجة 
أن  ينبغي  ال  ز  امُلعزَّ اإلدارّي  التَّكامل  أّن  اليونان  املشرتكة يف 
اإلداري  التكامل  إّن  إذ  له.  حدَّ  ال  استحسايّن  بُهتاِف  ُيقاَبل 
التَّفكري  الخاّصة، ولذلك،فهو يدعو إىل إعادة  ينسج مصاعبه 
يف إجراءات املحاسبة والقانون اإلجرايّئ لالتِّحاد األوريّب، حّتى 

َي إىل تخفيِف الضمنات اإلجرائية يف الواقع.  ال ُيؤدِّ
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