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ُبل الحقيقية إىل اإلقرار لهم بلجئيَّتهم  اإلقرار للجئني: نحو َفْهم السُّ
كاثِرن كوسِتلُّو وكارولني َناُلوِله وِدريا أوزُكل

يات مختلفة  إجراءات تقرير صفة اللجئ هي املدخل إىل اللجئّية، ولذا كان ِعَظُم شأنها. ولكن َتْظَهُر تحدِّ
عند دراسة ُسَنِن العمل املّتبعة يف هذه اإلجراءات.   

لالجئني«،  »اإلقرار  اسمه  الذي  هذا،  البحثّي  مرشوعنا  يقصد 
ُتْنَفى  ُيَقرُّ له بالجئيَّته )وَمن  ُر َمن  إىل فهم العوامل التي ُتقرِّ
اإلقرار عىل  يعتمد  ال  العملية،  الناحية  فمن  العامل.1  يف  عنه( 
عىل  أيضاً  يعتمد  إمنا  فحسب،  لـ»الالجئ«  القانوين  التعريف 
بها  املعمول  سية  امُلؤسَّ اإلجراءات  ذلك: عىل  أهّم من  ما هو 
يف اإلقرار لالجئني بالجئيَّتهم. ولهذه اإلجراءات أسمٌء مختلفة، 
ا  يت »إجراَء اللُّجوء« أو »تقرير صفة الالجئ«. ورمبَّ مبا ُسمِّ فرَّ
أخذت يف هذه اإلجراءات سلطاُت الدولة )أي حرس الحدود 
فو الهجرة أو صناع القرار والقضاة املختّصون  والرشطة وموظَّ
في  موظَّ من  مجموعة  أو  الالجئني،  مفوضيَّة  أو  باللجوء(، 
الدولة ومفوضيَّة الالجئني معاً. ولقد تكون اإلجراءات إفرادّيًة 

أو َجْمعية. 

ومن الرضوري دراسة هذه اإلجراءات ألنها َمدَخل َكْون املرء 
سياقات  يف  مختلفة  فوائُد  بالجئيَّته  لالجئ  فلإلقرار  الجئاً. 
مختلفة )من صفٍة حمية الحقوق فيها مأمونة يف بعض الدول 
في  التعسُّ والَحْجز  القرسية  اإلعادة  من  الحمية  مجرَّد  إىل 
ومع  عموماً.  األفضل  نحَو  ُمحوٌِّل  أّنه  عىل  أخرى(،  دول  يف 
إمنا  فحسب.  املهمة  هي  لالجئني  اإلقرار  نتيجة  ليست  ذلك، 
اإلجراءات نفسها تعيد َصْوَغ الَعْيش عميقاً. ويف سياق عملنا 
عن  الناجمة  اإلهانة  اللجوء  طالبي  من  كثرٌي  روى  امليداين، 
االنتظار والَحرْية املتمدية، ثّم ال شّك عن تدهور حال مقابالت 
للحمية،  مدخاًل  تكون  أن  يجب  اإلقرار،  فإجراءات  اللجوء. 
وهي كثرياً ما تنطوي عىل عقبات أمام طالبي اللجوء، مع تأثري 

يسٍء عميٍق وطويِل األمد عىل الحقوق وعىل ُحْسن الحال. 

الهجرة  نرشة  ــّراِء  ُق تعريُف  هو  املقالة  هذه  من  والغرض 
ُأديرَت حول  التي  الحديثة  األكادميية  البحوث  القرسية بعَض 
يف  اعرتضتنا  التي  يات  التحدِّ بعض  ِذْكُر  ثمَّ  لالجئني،  اإلقرار 
العمل  ُسَنِن  نطاق  توسيع  إىل  سعينا  فإّنا  وبالجملة،  بحثنا. 
ونحن  العامل.  جميع  يف  املقاربات  ع  تنوُّ لبياِن  ُدرَِست،  التي 
الرَّئيسة يف  الثالثة  الجوانب  َفْهم  إىل  أيضاً  نقصد  بفعلنا ذلك 
الَجْمعيَّة، وشأُن مفوضيَّة  العامل: اإلجراءات  اإلقرار لالجئني يف 

الالجئ، وإجراءات اإلقرار لالجئني يف  الالجئني يف تقرير صفة 
ق )أو التي ال ُتطبِّق( اتفاقية الالجئني لسنة  الدول التي مل ُتصدِّ
1951. وقد اخرتنا أربَع دوٍل نركز عليها وهي تجمع هذه ما 
م ذكره من سمٍت يف مجموعات متنوعة، واألربع الدول  تقدَّ
يف  أرشكنا  أّنا  عىل  وتركية،  إفريقيا  وجنوب  ولبنان  كينيا  هي 
سات محلية يف دول رئيسة أخرى يف  البحث أيضاً باحثني ومؤسَّ
شمل إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا. ومع ذلك، اعرَتََضَنا يف 
احة.  بحثنا تحدٍّ واحد عىل وجه الخصوص: عدم الوضوح والرصَّ
ر كثرٍي من املزاولني  واملأمول عندنا أن تؤدي هذه املقالة إىل تفكُّ
املعنيِّني باإلقرار لالجئني، ومنهم املزاولون يف مفوضيَّة الالجئني 

والهيئات الحكومية.

 عمٌل أكادميّي رصني يف تقرير صفة اللجئ: 
االختلف وأسبابه 

وأما نتائج تقرير صفة الالجئ، فيوجد اليوم مجموعة عريضة 
السياسية(  العلوم  يف  )أكرثها  الرَّصينة  األكادميية  األعمل  من 
لجمعاٍت مختلفة  اإلقرار«  إشكالية يف »معدالت  تطرح  التي 
الرصينة  أكادميية  األعــمل  هذه  وُتبنيُّ  اللجوء.  طالبي  من 
فحسب  يعتمد  ال  اللجوء  طالب  بالجئيَّة  اإلقرار  أنَّ  باألمثلة 
لب،  )أو يف بعض األحيان ال يعتمد عىل اإلطالق( عىل قوة الطَّ
ولكّنه يعتمد إىل ذلك عىل تصميم نظام اإلقرار أو حّتى هوية 
إجراء  اإلجــراء  أن  عىل  دة  ُمَوكَّ عالمة  )وهــذه  القرار  صانع 
فّي(. وُيالَحظ هذا االختالف بني الدول وفيها )وبخاصٍة يف  تعسُّ
االتحاد األوريب، مع ما فيه من التنسيق القانويّن لنظام اللجوء 
اسمها  التي  الرائدة،  األمريكية  الدراسة  االتِّحاد(. وأظهرت  يف 
)رِْفُيِجي ُرولِت(، أنَّ فرص اإلقرار تتفاوت كثرياً حّتى بني القضاة 

يف املكتب نفِسه.2

ُ كثري من الدراسات التجريبية مشكلَة التباين وأن العوامل  وُتبنيِّ
األخرى، غري قوة الطلب، ُتفرسِّ الحاصل. مثال ذلك: أن دراسة 
أجرتها لينا مارِتن السويدية أظهرت الصلة بني اإلقرار واالنتمء 
النموذجّي،  َهْمِلن  ِرِبيَكا  كتاب  وُيقاِبُل  للقضاة.3  السيايس 
واسمه )دعني أكون الجئاً( بني أنظمة تقرير صفة الالجئ يف 
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املتحدة وأسرتاليا. فهذه دول  كندا والواليات 
تجري  تطبق  متشابهة  قانونية  أنظمة  ذات 
عىل تعريف واحٍد لالجئ، ولكن النتائج فيها 
مختلفة كثرياً من حيث امُلقرِّ لهم بالجئيَّتهم، 
صانعي  َعزْل  زاد  كلم  أنه  املؤلِّفة  ووجدت 
القرار عن التأثري السيايس زادت قدرتهم عىل 
وعىل  تقدمية  بطرق  لالجئني  قانوٍن  َوْضــع 

اإلقرار بالطلبات القوّية.4 

اإلقرار  إجراءات  يدرسون  الذين  العلمء  وأما 
القرارات  فيحلِّلون  العامل،  شميّل  يف  لالجئني 
من  كثرٍي  ويف  ــرار،  اإلق ومعدالت  املنشورة 
إىل  بضمٍن  الوصول  من  نوا  متكَّ الحاالت، 
ت التي توثق أعمَل اتِّخاذ القرار. ومل  السجالَّ
التي  اإلجراءات  مراقبة  عىل  العلمء  يقترص 
ُسِمَح  بل  فحسب،  العامة  األمكنة  يف  كانت 

سات وُحُضور أعمل ُصْنع القرار التي  لهم أيضاً بدخول املؤسَّ
تجري عادًة يف جلسات خاصة. هذا، ومتكن التِّقانات الجديدة 
عىل  أيضاً  معتمٌد  ولكنَّ هذا  الشامل  القرار  ُصْنع  دراسة  من 
عليهاالعلمء  حصل  فإن  املصدرية.  املــاّدة  الحصول  إمكان 

أمكنهم ذلك أن يورُِدوا أفكاراً عميقًة يف َجْودة ُصْنع القرار. 

جوانُب رئيسٌة يف اإلقرار للجئني 
1. اإلقرار الَجْمعّي

اإلقرار الَجْمعي ُركٌن من أركان اإلقرار لالجئني، وهو ركٌن غري 
ر حّق قدره. مثال ذلك: أّن تركية –وهي أكرث البالد تضييفاً  مقدَّ
لالجئني– اعتمدت الحميَة الَجْمعّية5 لنحو ثالثة ماليني وسبعة 
أعشار املليون من السوريِّني )مع أنها تحافظ عىل اإلجراءات 
اإلقرار عىل  وأما  كثرَي محافظة(.  األخرى  للجنسيات  اإلفرادية 
أساس »أّول وهلة« فيجري أكرثه يف إفريقيا، ولكن تجري أيضاً 
االفرتاض  استعمل  ومنها  الَجْمعي،  اإلقرار  من  أخرى  رضوب 
يف  ُيتَّبع  مال  ومنها  السياقات،  من  كثرٍي  يف  لإلدماج،  القوّي 
مفوضيَّة الالجئني من ُسَنن عمل. وأما يف الرشق األوسط، فيكرث 
فيه أن ُيقرَّ لالجئني العراقيني والسوريني إقراراً َجْمعّياً. ثمَّ إّن 
الذي  السوريِّني  لالجئني  استجابت  األوريب  االتحاد  دول  بعض 
قدموا سنة 2015 برضوٍب من اإلقرار الَجْمعّي يحكمها الواقع؛ 
َحت معاملتهم معاملَة الالجئني. مثال ذلك: أّن مقابالت  أي ُرجِّ
تكن  ما مل  الوقت،  بعَض  ما عادت مطلوبًة،  أملانيا  اللجوء يف 

جنسيُة السوريِّني مشكوكاً فيها. 

يات الكربى التي اعرتضتنا صعوبة َجْمع املعطيات  وأحد التحدِّ
باإلقرار  املحيطة  ــراءات  اإلج ومعطيات  قانويّن  أســاٍس  عىل 
وهلة  أّول  عىل  القامئة  اإلجــراءات  اّتباع  وينترش  الّجْمعّي. 
مركزي  مصدر  يوجد  ال  ولكن،  إفريقيا،  يف  واسع  نطاق  عىل 
الحاالت، يصعب  القرارات، ويف بعض  للمعلومات حول هذه 
د بفّعالّية صفة ماليني  أنها ُتحدِّ تحديد موضع السجالت، مع 
والوضوح  الرسمية  املصادر  قصور  من  الرغم  وعىل  الالجئني. 
فّعالة  وهلة  أّول  من  التي  الصفة  أن  فالظاهر  والرصاحة، 
الالجئني  أّن  ذلك:  مثال  لالجئني.  آمنة  إتاحة صفة  من حيث 
من  كانوا  وهلٍة  أّوِل  من  لهم  امُلقرَّ  كينيا  يف  السودانيني 
عن  وأعربوا  قابلناهم  الذين  الالجئني  من  القليلة  الجمعات 

رضاهم عن اإلقرار من حيث إمكان الوصول إليه وإنصافه.

2. شأُن مفوضيَّة اللجئني 

ُيدرَّس حّق ما يستحق  الذي مل  العظيم  القرار  أّن صانع  عىل 
من الدراسة هو مفوضيَّة الالجئني. إذ تتوىل مفوضيَّة الالجئني 
أطراف  من  طرفاً  ليست  التي  الدول  يف  الالجئ  صفة  تقرير 
التي  ــدول  ال من  كثرٍي  ويف   ،1951 لسنة  الالجئني  اتفاقية 
األعمل  وأصبحت  ُمطبَّقة.  وطنية  لجوٍء  إجراءاُت  فيها  ليس 
تقرير  عىل  الالجئني  مفوضيَّة  والية  حول  الدائرة  األكادميية 
صفة الالجئ )كم يطلق عليها( اليوَم قدمية، إذ يرتّد تاريخها 
من  األول  العقد  وأوائل  العرشين  قرن  تسعينيات  أواخر  إىل 
دراساٍت  من  ُكِتَب  فم  ذلك،  ومع  والعرشين6،  الحادي  قرن 

ُل أسمَء الالجئني الروهنغيِّني يف بنغالِدش.  هذه فرقة مفوضيَّة الالجئني وهي ُتسجِّ
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وبحوٍث شديد األهمية، فقد علَّق عىل االفتقار إىل اإلجراءات 
ويبدو  الالجئني.  مفوضيَّة  أعمل  داخل  واملحاسبة  املنصفة 
أصلحت  الزمن،  وهذا  الزمن  ذاك  بني  التي  السنني  يف  أنه 
وتوسعت  الالجئ  صفة  تقرير  يف  أعملَها  الالجئني  مفوضيَّة 
يف املبادئ التوجيهية اإلجرائية فيه. ففي سنة 2014 و2015، 
نرشت مبادئ توجيهية يف اإلقرار من أّول وهلٍة بصفة الالجئ 
والحمية املؤقتة. ويوازي ذلك، أّنها سعت إىل رشح وتحسني 
ويف  الَجْمعّي.  اإلقرار  تعزيز  خالل  من  الالجئ  صفة  تقرير 
عملها  يف  الالجئني  مفوضيَّة  أدخلت   ،2016 سنة  أيا/مايو 
»مشاركتها  عىل  أدخلتها  رسمّيًة،  تها  وصريَّ جديدة  مقاربًة 
سنن  بعض  فعزَّزت  الالجئ،  صفة  تقرير  يف  اإلسرتاتيجّية« 
الجديدة  املقاربة  هذه  وتنص  تّتبعها.7  التي  السابقة  عملها 
–مثل  عة  املتنوِّ الحاالت  معالجة  »إسرتاتيجيات  أن  عىل 
الَجْمعّية عىل أساس اإلقرار من أّول وهلٍة بالجئيَّة  املعالجة 
ة لَحَمَلِة الجنسيات التي ال شّك يف  الالجئ أو اإلجراءات امُليرسَّ
أنها محتاجة إىل الحمية– يجب أن ُتستبقى يف الذهن لَصْون 

جودة اإلجراء ونزاهته وكفاَءته«.

اإلصالح.  َغْوِر هذا  تقدير  اليوم  إىل  ذلك، ال ميكننا  كّل  ومع 
تقرير  يف  الالجئني  مفوضيَّة  شأن  دراسة  يف  يات  التحدِّ وأكرب 
صفة الالجئ هو إبهامها. فقرارات مفوضيَّة الالجئني ال ُتنرَش، 
الواقع،  ويف  الوطنية.  األنظمة  يف  االستئناف  قرارات  بخالف 
ال توجد إىل اليوم آلياُت استئناٍف مستقلٌة لقرارات مفوضيَّة 
الالجئني يف تقرير صفة الالجئ. ثم إّنه عىل الرغم من املبادئ 
صفة  تقرير  يف  الالجئني  مفوضيَّة  عند  اإلجرائية  التوجيهية 
مفوضيَّة  بها  تتَّخذ  التي  الكيفية  عن  معلوماٍت  فال  الالجئ، 
ُيباِيُن  ومّم  الالجئ.  صفة  تقرير  قــرارات  نفسها  الالجئني 
االنفتاح امللحوظ يف بعض سلطات الدول – وأكرثها يف شميّل 
العامل– أْن ليس يف مفوضيَّة الالجئني رصاحة ووضوح والسنن 

ص إليها.  التي تتبعها يف عملها غري مفتوٍح سبيل التفحُّ

3. اإلقرار للجئني يف الدول غري املوقِّعة

الالجئ،  لتقرير صفة  املتنوعة  األغراض  نفهم  تّواً  بدأنا  وقد 
ومنها  َمَضض،  عىل  الالجئني  ُتِضيُف  التي  الدول  يف  سيَّم  ال 
ق اتفاقيَة الالجئني. وكثرياً ما يكون مهمة  الدول التي مل ُتصدِّ
والية مفوضيَّة الالجئني عىل تقرير صفة الالجئ يف الدول غري 
امُلوقِّعة هو التمكني إلعادة التوطني. ومع ذلك، نجد أّن أمكنة 
إعادة التوطني غري متاحٍة البّتة للسواد األعظم من الالجئني. 
وإعــادة  الالجئ  صفة  تقرير  بني  الروابط  يف  ننظر  وحني 

الوضوح  قليٌل  عمٌل  التوطني  إعادة  أّن  لنا  يظهر  التوطني، 
والرصاحة فيه، حّتى أقّل مّم يف تقرير صفة الالجئ. 

صفة  تقرير  من  معّيناً  رضباً  الالجئني  مفوضيَّة  وتجري  هذا، 
الالجئ إلعادة التوطني، ال بّد لها فيه من انتقاء الالجئني الذين 
يالمئون أولويََّة دول إعادة التوطني. ويف هذا اإلجراء تداخٌل يف 
تعريف الالجئ، والتباٌس يف معايري مواطن الضعف، وفيه أّن 
الالجئني ال بّد لهم من أن يالمئوا ما عند الدول من تفضيالت 
هذا  يف  والوضوح  الرصاحة  عدم  إّن  ثم  معلنة.  وغري  معلنٍة 
–وهم  والالجئني  واملزاولني،  الباحثني،  يرتك  ما  كثرياً  اإلجراء 

األهم–، يف حالة جهل ألساس الخيارات. 

الالجئني يف  امُلِضيَفة مهمة مفوضيَّة  الدولة  ُتعرِقُل  ذلك، وقد 
فوائد  الالجئ  صفة  تقرير  عن  ينتج  ال  وقد  لالجئني،  اإلقرار 
سنة  لبنان  يف  أّنــه  ذلــك:  مثال  بالرضورة.  لالجئني  واضحة 
اإلقرار  َوْقَف  الالجئني  مفوضيَّة  من  الحكومة  طلبت   2015
األمر  يجاوز  ال  أن  إىل  ذلك  ى  فأدَّ السوريِّني،  اللجوء  لطالبي 
فمنعهم  حاالتهم،  ل  تسجَّ أن  من  بدالً  الالجئني،  أعداد  كتابَة 
هذا من حصولهم عىل شهادة الالجئ، فاحتمل أمرهم تقليَل 
إعطائهم حقوقاً ومعونًة معّينة. وال شّك أّن افتقار الالجئني إىل 
الدول.  من  كثرٍي  واضٌح يف  لهم  اإلقرار  الناجم عن  »الحمية« 
وموافقًة للنتائج التي توّصلت إليها مايا جامناير يف لبنان، وملا 
العدد من نرشة  بحثها يف هذا  مزيِد  أوزُكل من  ِدريا  أوردته 
الذين  )املحتملني(  الالجئني  من  كثرٍي  فعند  القرسية،  الهجرة 
يسعون إىل أن ُيقرَّ لهم بالجئيَّتهم يف الدول غري امُلوقِّعة، قد 
األمثلة عىل  يزيدها. ومن  لهم من حقوقهم وال  اإلقرار  ُيقلِّل 
ذلك: اشرتاط السلطات اللبنانية عىل الالجئني الذين ُتِقرُّ لهم 
ٍد بأن ال يعملوا  مفوضيَّة الالجئني بالجئيَّتهم أن ُيوقِّعوا يف تعهُّ

يف لبنان.

الخامتة 

ويف الختام نقول إّنا يف هذه املرحلة األولية من بحثنا ما نزال 
نبذل جهداً لنصل إىل تقديٍر قائٍم عىل األدلَّة إلجراءات تقرير 
صفة الالجئ. فإن كانت اإلجراءات مبهمًة وغري معلنة للناس 
لنا  بّد  ال  كان  العلمي،  ص  التفحُّ أمام  سبيلها  مفتوح  غري  أو 
القانونية  املعونة  مي  وُمقدِّ الالجئني  أقوال  عىل  االعتمد  من 
إجــراءات  يف  مُلشاركِتهم  الالجئني  يدعمون  ن  ممَّ وغريهم، 
اإلقرار. وإّنا يف بحثنا معتمداٌت عىل ُحْسن نية صانعي القرار 
واملسؤولني، يف كلِّ من مفوضيَّة الالجئني والهيئات الحكومية، 
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إجراءات  توثِّق  التي  السجالت  إىل  بالوصول  لنا  يسمحوا  بأن 
اإلقرار لالجئني. فم نراه اليوَم من عدم الرصاحة والوضوح ال 
يجعل إجراءات اإلقرار لالجئني ُمْستغلقًة بعض االستغالق عىل 
إنصاف  يف  الشكِّ  سبيَل  ذلك  إىل  يفتح  بل  فحسب،  الباحثني 

اإلجراء. 

 costello@hertie-school.org كاثِرن كوسِتلُّو 
بروفيسورٌة يف قانون الالجئني والهجرة، بجامعة 

أكسفورد، وبرفيسورٌة ومديرٌة مشاركٌة يف الحقوق 
األساسية، مبركز الحقوق األساسية، يف كلّية ِهْريت 

 www.hertie-school.org/en/fundamental-rights

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

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

األوريب، وأرقام منحته )716968(.
 Schoenholtz A I, Ramji-Nogales J and Schrag P G )2007( ‘Refugee .2

 Roulette: Disparities in Asylum Adjudication’, Stanford Law Review 60
 )2(: 295

)ُرولَيت الالجئني: التفاوت يف الحكم يف اللجوء(
bit.ly/SLR-Refugee-roulette

 Martén L )2015( ‘Political Bias in Court? Lay Judges and Asylum .3
 Appeals’, Uppsala University, Department of Economics Working 

 Paper Series 2/2015
)تحيُّز سيايس يف املحكمة؟ القضاة املتحيِّزون وطعون الالجئني( 

 Hamlin R )2014( Let Me Be a Refugee, Oxford University Press  .4
)دعني أكون الجئاً( 

أي يكون اإلقرار ذاتّياً ألكرث أفراد الجمعة امُلقرِّ لها، إن مل نقل كّل أفرادها.  5
 Alexander M )1999( ‘Refugee Status Determination Conducted by .6
 UNHCR’, International Journal of Refugee Law 251; Kagan M )2006(

 ‘The Beleaguered Gatekeeper: Protection Challenges Posed by UNHCR
 Refugee Status Determination’, International Journal of Refugee Law 1.
يات الحمية الناشئة عن تقرير مفوضيَّة الالجئني لصفة الالجئ( )حارٌس محصور: تحدِّ

سها َميِكل كيغان، كثرياً من   وقد نرشت مدّونٌة اسمها »مرصد تقرير صفة الالجئ«، وأسَّ
يات يف تقرير صفة الالجئ الذي تجريه مفوضيَّة الالجئني. الدراسات حول التحدِّ

 UNHCR, Executive Committee of the High Commissioner’s  .7
 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( 

ل اللجئني واإلقرار لهم وحقوقهم )مرشوع رِفِمغ( اللجئون مهاجرون: تنقُّ

أُخِرَج موضوع هذا العدد مبعاونة زمالٍء من مرشوع رِفِمغ )RefMig( البحثّي. ولبلوغ َفْهٍم عميق للقوانني واملعايري واملؤسسات وُسَنن العمل 
ل الالجئني، يبحث مرشوع رِفِمغ يف االنقسام بني الالجئني و)غريهم من( املهاجرين يف سياقاٍت عّدة.  التي تحكم الالجئيَّة والهجرة وتنقُّ

وبحُث رِفِمغ الرَّاهُن منظوٌم يف سلكني متباينني إال أنهم مرتابطني: فسلُك »اإلقرار لالجئني« يبحث ُموازِناً يف تقرير صفة 
مت الحمية« يركز هّمه يف املنظمت الدولية يف نظام اللجوء والهجرة،  الالجئ وما له صلة بها من أعمل، وسلُك »منظَّ
د الفرَق بني الالجئني  مت وتصوغ وتحدِّ وبخاصٍة املنظمة الدولية للهجرة، ويبحث يف الكيفية التي تفهم بها هذه املنظَّ

مت الدولية )قانونياً وسياسياً(.  لكان هو محاسبة املنظَّ وغريهم من املهاجرين. ومحور رِفِمغ الذي يدور عليه السِّ

ويقود املرشوَع الربوفيسورة كاثرِن كوسِتلُّو، وهي بروفيسورٌة بكريّس أندرو ِمُلن يف قانون الالجئني والهجرة، مبركز دراسات الالجئني )وهي 
من املركز يف إجازٍة خاّصة(، وبروفيسورٌة أيضاً يف الحقوق األساسية، ومديرٌة مشاركٌة يف مركز الحقوق األساسية بكلّية ِهْريت. ويشاركها 

ُوود، من مركز دراسات الالجئني، بجامعة أكسفورد.  العمل يف املرشوع الدكتورة ِدريا أوزُكل، والدكتورة َكُرولني مالويل، والدكتورة أَْنِجال رِشْ
وقد نال هذا املرشوع منحًة من برنامج البحث واالبتكار: ُأُفق 2020، ميوِّلها مجلس البحوث األوريّب )وأرقامها هي 716968(.

إن رِفِمغ َلمحتاٌج إليك!

ة مبناقشة ما تحملُه من خربة إن كنَت:  تجري فرقة رِفِمغ اليوَم مقابالٍت وغريها من وسائل َجمع املعطيات، وهي بخاّصٍة ُمهتمَّ

فاً أو مراجعاً )اليوَم أو سابقاً( يف تقرير صفة الالجئ عند مفوضيَّة الالجئني • موظَّ

مة معونة قانونية متّثل رافعي طلباٍت يف ما هو داخل تحت والية مفوضيَّة الالجئني من إجراءاٍت يف تقرير صفة الالجئ  • عاماًل يف منظَّ

refmig@qeh.ox.ac.uk فإن كنت مهتًم مبشاركتنا ما تحمله من خربٍة نرجو أن ُترِسل إلينا رسالًة إلكرتونية من طريق 
www.refmig.org/weneedyou وإن شئت معرفة مزيد من التفاصيل فلَتُزر

في  في تقرير صفة اللجئ عند مفوضيَّة اللجئني وموظَّ ابكية ملوظَّ سُترَشُ االستطلعات الشَّ
منظامت املعونة القانونية يف www.refmig.org/weneedyou أوَّل سنة 2021.
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