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خارج اململكة املتحدة
استعامل قانون السوابق واألحكام القضائية القطرية اإلرشاديّة يف تقرير صفة الالجئ َ

وش
مَا ِكش جُ ِ

أصبح استعامل قانون السوابق القضائية اإلرشادية القطرية اليو َم
أدا ًة راسخة يف إجراءات اإلقرار لالجئني باململكة املتحدة ،فهناك
يستعمل املحامون وصانعوا القرار يف الدولة والقضاة املستقلون ما
يف هذا القانون من القرارات .ويوجد فيه اآلن أكرث من  300قضية
إرشادية قطرية تتعلق بطالبي اللجوء من أكرث من  60بلداً .وهذه
ٌ
العمومي ،يجدها الناس يف مواقع املحاكم
داخلة يف النِّطاق
القضايا
ّ
واملجالس القضائية عىل َّ
الشابكة ،1والقضايا هناك مصنّفة بحسب
البلد مع وصلة ِّ
وص ُل إىل النسخة التا ّمة من قرارها.
لكل قضية ُت ِ
وأطلقت هذه القضايا اإلرشادية يف أعامل تقرير صفة الالجئ يف
اململكة املتحدة سنة  ،2002لإلعانة عىل اال ِّتساق يف صنع القرار
عند النظر يف املسائل واألدلة نفسها أو يف ما يشبهها لرافعي
الطلبات األفراد ،يف ما يتعلق ببلدهم األص ّ
يل .وعند تطبيق هذه
القضايا يف اململكة املتحدة ،تتجاوز كونها مصدراً ملعلومات البلد
األصيل ،ففيها إضاف ًة إىل ذلك إرشادٌ يتنزّل منزل ًة ُمع َت َمد ًة يف تقرير
2
صفة الالجئ (ما مل تظهر أسباب قوية ألن ال يعتمد عليها).
ثم ّإن هذه القرارات مرجع مفتوح املصدر ،ميكن أن يستعمله
بعض صانعي القرار –وبعضهم يستعمله اليو َم– يف إجراءات اإلقرار
خارج اململكة املتحدة .وحني يُع َت َمدُ عىل هذه القرارات،
لالجئني َ
من املهم ي َ
ُنظ َر يف أحدث قرا ٍر يف شأن القضية ،وأن يأخذ صانع

كل أد َّلة البلد األص ّ
يل ّ
القرار يف االعتبار صحيحاً ّ
وكل دليلٍ جديد
يظهر منذ تقرير القضية القطرية اإلرشادية ،التي قد تكون ذات
صلة بالقضية املنظور فيها .وأيضاً ،فمن املهم مراعاة الحقائق
املحددة للطلبات اإلفرادية .ويقدُّ م ُ
أحسن ُسن َِن العمل
دليل
ِ
إرشادات
يف استئناف قضايا اللجوء وحقوق اإلنسان 3بني يدي ِه
ٍ
طلب إفراديّ .
مفيدة يف كيفية تطبيق قضيةقطرية إرشادية عىل ٍ
خارج
ونعم ،من ِّ
البي أن هذه القرارات القطرية اإلرشادية ال تتنزَّل َ
اململكة املتحدة منزل ًة يعتمد عليها يف إجراءات اإلقرار لالجئني،
إال أنه ينبغي أن ُت َرى عىل أنها أحد مصادر املعلومات املفتوحة.
وش makesh.joshi@outlook.com
مَا ِكش جُ ِ

محامي الجئني ،يف اململكة املتحدة
ُّ

 .1هذه أحدث قامئةُ ،ن ِ َ
شت يف أيلول/سبتمرب :2020
bit.ly/UK-country-guidance-Sept2020
 .2انظر املذكرة التوجيهية ذات الرقم  2الصادرة سنة  2011عن املحكمة العليا (دائرة
الهجرة واللجوء) bit.ly/guidance-note-2
Henderson M, Moffatt R and Pickup A (2020) Best Practice Guide to .3
Asylum and Human Rights Appeals
ُ
أحسن ُسن َِن العمل يف استئناف قضايا اللجوء وحقوق اإلنسان)
(دليل
ِ
www.ein.org.uk/bpg/contents

ُ
استعامل الهيئات القضائية املتعدِّدة األعضاء يف التصدِّي ملا يف تقرير صفة
الالجئ من تعقيد
ِج ِس َكا هَ ْمبيل و ِنك ِجل ولو ِرنزُو ِڤ َي ِّ
انيل

تشري البحوث يف طائف ٍة من االختصاصات القضائية األوربية إىل ّأن استعامل الهيئات القضائية املتعددة
يحسن جود َة تقرير صفة الالجئ وإنصا َفه.
األعضاء يف مرحلة االستئناف ِّ
أساس
االستئناف عىل قرار ِ
ات ال َّرفض يف تقرير صفة الالجئ مك ِّو ٌن ٌ
حاسم عىل جودة القرارات
من إجراءات اللجوء املنصفة ،وهو ٌ
رقيب ٌ
األ ّولية ود ّقتها .عىل ّأن اال ِّتجاه املقلق الذي تتَّجه إليه البلدان
جاهدُ لتجد
املو ِّقعة يف اتفاقية الالجئني لسنة ُ 1951يظ ِهر َّأن الدول ُت ِ
وأرخص ما ميكن .وكانت
االستئناف أرسعَ ما ميكن
سبي ًال إىل َج ْعل
ِ
َ
إحدى وسائلها الرئيسة إىل ذلك إصالح هيئات االستئناف وإعادة
تأليفها ،وال س َّيام فيام يتعلق بهوية القضاة فيها وعددهم.
وتشير النتائـج التـي توصلنا إليهـا ،اعتماداً عىل معطيـات املراقبة
واملقابلـة مـن مشروع أَ َسـ ْي ِفر 1،إىل أن ا ُملسـتأ ِنفني ومم ّثليهـم

َ
العمـل
القانون ِّيين والقضـاة ُيقـدِّ رون حـقّ التقديـر
الجامعـي ُمتعـدِّ د األطـراف يف هـذا امليـدان القانـوين
املع َّقـد ،فهـو ميـدان أ) معتمـدٌ يف األكثر على تقديـر
درجـات شـديدة مـن
املصداقيـة ،ب) ومسـتندٌ إىل
ٍ
ُ
وكثير
والجحـود.
اإلنـكار
وتخرتقـه ثقافتَـي
التكتُّـم ،ج)
ٌ
مـن الـدول ترتاجـع إىل إجـراءات القـايض املنفـرد،
متوسـل ًة بذلـك إىل َخ ْفـض الكلفـة وتحقيـق الكفـاءة،
ِّ
يف حين أن العنـارص التعاونيـة تعين على تعزيـز ا ِّتخاذ
قـرارات دقيقـة وعاليـة الجـودة ،وينبغـي للسياسـات
املسـتقبلية أن ُت ِّ َ
بين ذلـك.
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تأث ٌري وسيط

ُتد ِرك النظم القانونية الدميقراطية يف جميع العامل ّأن األمور
ذات الخطر األكرب ينبغي أن ُتق ِّل َب النظ َر فيها ٌ
هيئة من القضاة
قاض واحد .فكلام
ليتَّخذوا فيها قراراً ،ال أن يكون األمر يف يد ٍ
َ
نظام قانو ّين ،وكلام زاد خطر املسألة القانونية،
«أصعدت» يف ٍ
زاد يف العادة عدد القضاة ا ُملع َّينني للقضية .وأما طلبات
االستئناف يف اللجوء ،ف ِع َم ُد كفايتها أعىل درجات اإلنصاف
وال َعدْل يف ا ِّتخاذ القرارات .ولكن عندما يتعلق األمر ببناء
وتكوين الينى القضائية لالستئناف يف اللجوء ،فإ ّنا نالحظ تح ُّوالً
مقلقاً نحو الرتشيد .ويف ذلك تقليل ملا نراه رضور ّياً يف ضبط
عُ ُل ِّو درجات حر ّية الحكم التي ينطوي عليها تقدير املصداقية
ُّ
والبت يف طلبات اللجوء.
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مجلس الدولة باألهمية اإلجرائية للهيئات القضائية يف إحقاق
درج ٍة من اإلنصاف عليا ،وع َّلق إجرا ًء ( ُز ِع َم أ ّنه ا ُّت ِخ َذ استجابة
لـ(ف-كورونا ))19-لو ُن ِّف َذ لكانت جميع طلبات االستئناف
اءات
التي تستمع إليها محكمة اللجوء الوطنية َج َرت بإجر ٍ
رس ٍع فيها ّ
قاض واحد .فو َّك َد هذا القرار الذي صدر
يتولها ٍ
ُم َ
عن مجلس الدولة ّأن عدم التق ُّيد بجلسات االستامع التي
تجريها الهيئات القضائية يجب أن يكون استثنا ًء ال قاعد ًة.

وقد أظهر عملنا امليداين يف استكشاف اللجان القضائية يف
فرنسا ّأن القضاة سلكوا أساليب االستجواب ف َت ِب َع بعضهم
واضح
بعضاً حني رأوا الثغرات ،أو حني كان هناك يش ٌء غري
ٍ
وضوحاً تحصل معه الكفاية .وكثرياً ما كان القضاة من ذوي
التخصصات املختلفة ُيك ِم ُلون بعضهم بعضاً ،ويطبقون
ُّ
أظهرت الدراسات األكادميية الكمية باستمرا ٍر َّأن بعض القضاة وجهات نظر ومقاربات مختلفة يف معاملة الطلبات بتفاعلهم
ُ
يقل كثرياً
احتامل أن مينحوا الحامية لالجئني بالقياس إىل غالب ّية يف أثناء جلسات االستامع.
القضاة 2.وقد كشفت دراستنا النوع ّية عن افتقار القضاة يف
بعض األحيان إىل املعارف وتع ّرضهم للصدمات غري املبارشة ،وأ ّما يف اليونان ،فهيئات االستئناف القضائية تؤ َّل ُف اليو َم من
ٍّ
مستقل واحد ،له خربة يف
وكذلك لحاالت سوء املامرسة املهنية يف أثناء االستئناف ،قاض َيني إدار َّيني إضاف ًة إىل عضو
ومن ذلك الرصاخ والسخرية والضحك من املستأنفني ،وعدم ميدان الحامية الدولية أو حقوق اإلنسان أو القانون الدويل،
االلتفات إليهم ،وعدم منحهم ليذكروا ما عندهم من أد ّلة .ووتع ِّين ُه مفوض َّية الالجئني أو املفوض الوطني لحقوق اإلنسان.
ّ
املستقل
يف هذه الحاالت ،ميكن أن يكون ملشاركة قضاة آخرين تأث ٌري وتشري معطيات املقابالت التي أجريناها إىل ّأن العضو
ٌ
(الذي قد يكون أيضاً متخصصاً يف العلوم االجتامعية) يستعمل
غنى عنه.
وسيط ال ً
خربته يف تحسيس القضاة اآلخرين ،الذين من حيث هم قضاة
وتستعمل اليو َم ٌ
ثالث من االختصاصات القضائية األوربية يف قانونٍ إداريّ  ،عىل ح ّد تعبري أحد ا ُملستط َلعني« :ال يعرفون
َ
اللجوء من التي درسها مرشوع أ َس ْي ِفر – يف فرنسا واليونان مسائل اللجوء بالرضورة» .وأوضــح أحد اليونانيني الذين
وإيطاليا– رضب ـاً من رضوب الهيئة القضائية يف مرحلة قابلناهم (وهو عضو مستقل سابق يف هيئة االستئناف) كيف
االستئناف األوىل .فأ ّما فرنسا ،ففي محكمة اللجوء الوطنيةّ ،أن هذه املقاربة البين َّية كانت لهم عوناً ،مشرياً إىل ّأن علام َء
رئيس مؤهل قانونياً إىل جانب االجتامع ميكن أن يقدّموا أفكاراً عميقة ،وال س َّيام يف ما يتعلق
يجلس يف «اإلجراءات النظامية» ٌ
اثنني من ا ُملقدِّرين ،أحدهام ُي ِّ
رئيس أعىل محكم ٍة بتقدير املصداقية ،وأن وجهة نظرهم التي هي ألني من غريها
رش ُح ُه ُ
نائب ِ
شخص مل يتد َّرب إال
إدارية فرنسية (مجلس الدولة =  ،)Conseil d’Etatواآلخر ميكن أن تأ َيت بأبعا ٍد ثقافية يفتقر إليها
ٌ
أكادميي) خب ٌري يف القانون أو يف علم السياسية عىل القانون.
(وهو يف األكرث
ّ
الطبيعية) ُت ِّ
رش ُح ُه مفوض َّية الالجئني .وحتّى سنة  ،2015كانت
الهيئة تستمع إىل جميع جلسات االستامع االبتدائية .ولكنّ وأما ما َب َل َغنا من املعطيات من إيطاليا فقد أ َّيدت وجهة
الص ْون يف
اإلصالح الذي أطلق يف هذه السنة نفسها عنى أنه من بني النظر القائلة بأن املزاملة يف العمل أتاحت شيئاً من َّ
كث أن تكون فيه الحقائق والقانون عرضةً
اختصاص قضا ّيئ َي ُ ُ
طلبات االستئناف تلك التي تتق َّد ُم فتصل إىل جلسة االستامع
ٍ
الشفوية ،ال تستمع اللجنة إال لنحو الثلثني ،مع تحويل طلبات الختالف التَّفسري ُ
وط ُرق ِه .وقد أخربنا القضاة أنهم يقدِّرون حق
(ويتبي ذلك بفرزها بحسب التقدير فرصة مناقشة ومناظرة قضا ٍة آخرينَ  ،وأن الهيئات
االستئناف الضعيفة األساس
ّ
ٌ
س ٍع فيها القضائية تصون من الثغرات يف املعارف أو يف التفضيالت
م
اءات
ر
إج
إىل
بذاتها)
مشكلة
األهم ّية وهذا الفرز
ٍ
ُ
ْ َ
ّ
قاض واحدٌ  .ويف قرا ٍر صدر يف حزيران/يونيو  ،2020أق ّر الفردية.
يتولها ٍ
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تجنُّب التَّسييس

ُيظ ِهر ما خربنا ُه يف اليونان وإيطاليا قد َر تع ُّرض الهيئات القضائية
للتَّسييس .ففي اليونان ،كانت لجان االستئناف املكونة من ثالثة
َّ
وموظ ٍف
أعضاء تتألف قبل سنة  2016من عضوين مستق ّلني
واحد تع ِّينه الحكومة .ورداً عىل قرارات لجنة االستئناف التي
تنص عىل أن تركية ليست دولة ثالث ًة آمنة (وهــذا يعارض
االفرتاض الذي يقوم عليه االتفاق بني االتحاد األوريب وتركية)،
أصلح الربملان اليونا ّين اللجان ،فنشأ عن هذا اإلصالح تقليل عدد
املختصني يف حقوق اإلنسان املستقلني 3.ووصف أحد الخرباء
ِّ
واملشاركني يف البحث هذا األمر بأنه «رضبة ُم ِّربحة الستقاللية
اللجنة» .وبعد اإلصالح ،انخفضت معدالت نجاح االستئناف يف
اليونان يف النصف الثاين من سنة  2016من  %15.9يف السنة
4
املاضية إىل ما يزيد قلي ًال عىل .%1
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من القضاة ٌ
فرصة صغرية للهيئات القضائية التي تتخذ اإلجراءات
الشخص ّية .وميكن للقضاة املتجولني أو الهيئات القضائية املتناوبة
تقديم حلول ،وحتّى إذا ثبت أنه من املستحيل تضمني ع ّد ِة
قضا ٍة يف جلسة واحدة ،فقد يكون من املفيد تنمية وعي القضاة
الجامعي يف
بكيفية تفكري القضاة اآلخرين ،وذلك بتيسري ال َع َمل
ّ
أثناء أنشطة التدريب.

خاص لكيفية إجراء االتصال بني أعضاء
وثالثاً ،ينبغي إيالء اهتامم ّ
الهيئة ،وبني أعضائها وا ُملستَأ ِنف .وميكن أن يؤدّي املثول بني َيدَي
الح َكم وا ُملستَأ ِنف .فقد
الهيئة إىل إضعاف التفاعل
ّ
الشخيص بني َ
ّ
قاض،
يقيض ا ُملستأ ِن ُف دقيقتَني فقط يف التفاعل بينه وبني كل ٍ
وقد يعرو االستجواب ُّ
التفكك أو التناقضّ .ثم َ
هناك إغراء ألعضاء
الهيئة بأن يحدِّث بعضهم بعضاً ،وذلك يف األكرث بلغ ٍة ال ينطق بها
ا ُملستأ ِن ُف فيشعر بأنه مستبعدٌ أو بأنه غري واثق ّ
مم يناقشونه.
توجيهات واضحة لقضا ِة الهيئات يف كيفية تواصلهم
ويف إيطالياُ ،ع ِّر َفت الهيئات القضائية إجرا َء استئناف اللجوء يف فإن أص ِد َرت
ٍ
ُ
َ
ِّ
ُ
قاض واحدٌ  ،ولكن بعضهم ببعض وبينهم وبني املستأ ِنف ،قللت هذه املامرسات.
سنة  .2017وما يزال يستمع إىل ا ُمل ْستَأنف َني ٍ
القرارات تتَّخذها َ
اآلن هيئة قضائ ّية مؤ َّلفة من ثالثة قضا ٍة ذوي
ً
تحسن
اللجوء
يف
االستئناف
طلبات
أن
إىل
الدالئل
وتشري
ذلك،
ا
ن
تحس
األول
االرتسام
عند
ه
ميكن
فام
خربة .ومع ذلك،
عدُّ
ِّ
ُّ
َ
ً
ّ
يف إجـراءات القايض الواحد ،كان له مثنٌ  ،فقد كان جزءا من َج ْودة و ِدقة وإنصاف القرارات حني ُيس َت َمع إىل أصوات متعدِّدة
للجدَل يقصد إىل ترسيع إجراءات اللجوء وزيادة يف ا ُملــدا َوالت .والهيئات القضائية هي إحدى الطرق الرسمية
إصالح مث ٍري َ
ٍ
إبعاد طالبي اللجوء .وأيضاً فقد ألغى اإلصالح الدرجة الثانية لضامن ذلك ،ولكن هناك فرصاً أخرى لوجهات نظر متنوعة
من االستئناف ،وأق َّر أن جلسات االستامع الشخص ّية مل تعد يف يكون لها يف األمر موضع .مثال ذلك :أنه ميكن أن يعني املق ِّررون
5
( )rapporteursاملستقلون القضا َة عىل استخالص الحقائق
القاعدة ،لكنْ يف االستثناء.
َ
ٌ
ً
وتطبيق القانون .وميكن أيضا أن ُيقطع شوط نحو تخفيف
َج ْعل الهيئات القضائية تعمل عم ًال ف ّعا ًال
قاض واحد القرا َر ،وذلك بالتدريب املهني املستمر،
مخاطر ا ِّتخا ِذ ٍ
حتاج إىل النظر يف املخاوف العملية املختلفة َلج ْعل ومراقبة األقران واالستجابات التقوميية ،وفرص التبادل املعارف
هذا ،و ُي ُ
ً
ً
ً
الهيئات القضائية تعمل عمال ف ّعاال .فــأوال ،الحظ القضاة بالشبكات القضائية الوطنية والدولية .وال ينبغي لنا أن نغفل
اإليطاليون أن املداوالت يف الهيئات استغرقت وقتاً أطول من أهم َّية االجتامعات واملناقشات غري الرسم َّية بني ال ُق َضاة .فيمكن
الوقت الذي يستغرقونه هم بالعمل عىل ِحدَتهم ،وهذا يعني أن ُت ِ َ
عي مراك ُز االستامع الكبرية واملراكز ذات املرافق ،مثل
أن بالهيئات حاج ًة إىل موارد مناسبة .وال ميكن أن تعمل الهيئات املكتبات واألمكنة العا ّمة األخرى ،عىل رعاية هذا الرضب من
كاف .فاملسألة التفاعل ،كام تعني غليه ثقافة اسرتاحة تناول الغداء.
زمن للتباحث القضا ّيئ ٍ
عموماً أن إال إذا بتخصيص ٍ
مسألة موارد ،ويف آخر املطاف ،تتعلق باإلرادة السياسية للوفاء
نعم ،هذه اإلجراءات تستدعي تفكرياً كثرياً .ولكن ،إن ِأخذ يف
بالواجبات الدولية وفا ًء مأموناً.
االعتبار املخاطر العظيمة التي ينطوي عليها تقرير صفة الالجئ،
يتحسن عمل الهيئات حني تكون يف ودليل تباين النتائجّ ،
وكل من التعقيد وعبء االجتهاد الذي
وثانيا ،فمن ا ُملستق َرب أن ّ
ُ
ثقاف ٍة مهن ّي ٍة َح َركية (دينام ّية) للتبادل واالنفتاح .وبدون ذلك يضعه قانون الالجئني يف كث ٍري من األحيان عىل عاتق الق َضاة ،إن
ُ
احتامل –وهذا من التناقض– أن ُتس ِه َم الهيئات بالفعل يف أخذنا ّ
هيئات قضائ ّية
كل ذلك يف االعتبار وجدنا أن العمل يف
ٍ
التجانس واستمرار ثقافات صنع القرار غري املرغوب فيها .ثم ميكن أن ُي ِ َ
عي عىل الحامية واإلنصاف ،ومن َّثم ،عىل إنقا ِذ أرواح
إ َّنه يف مراكز االستامع الصغرية أو البعيدة التي تضم عدداً قلي ًال الناس.
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التفحص
اإلقرار لالجئني يف اليونان :سياسات يف قيد ُّ

أ ْن ِغ ِل ِيك ِن ُك ُلو ُب ُلو

َ
َ
واالستقالل يف تقرير صفة الالجئ ،ولكن تاله
اإلنصاف
حسن إصالح نظام اللجوء يف اليونان أ َّول أمره
َّ
ً
ً
إصالح فأثا َر أسئلة م ّرة أخرى.
ٌ
واملكتب األوريب الداعم يف شــؤون اللجوء (.)EASO
وكانت الحاجة إىل االستقالل يف تقرير صفة الالجئ يف قلب
اسرتاتيجية الخطة ،وقدَّ م املكتب األوريب الداعم يف شؤون
اللجوء ومفوض َّية الالجئني من الدعم اليشء الكثري ،أكرثه
ُ
وإنفاق مالٍ أيضاً .ومبشاركة
تدريب ومشاركة معارف،
املنظامت غري الحكومية ،أتاحت مفوض َّية الالجئني
َّ
ُ
وتبليغ القادمني الجدد
املوظفني
فوق ذلك بناء قدرات
َ
اجز.
املعلومات عند مواضع دخولهم واملحجوزين يف امل َح ِ

قبل سنة  ،2013كانت مسؤولية تقرير صفة الالجئ يف
ٌ
مدخل رئيس َي ِل ُجه املهاجرون غري
اليونان ،وهي إىل أوربا
النظام ِّيني وطالبو اللجوء ،تقع عىل ما درجت به العادة عىل
عاتق ُّ
الشطة والوزارة املسؤولة عن النظام العام .وقد ُن ِق َد
نظام اللجوء يف اليونان نقداً نطاقه عريض لعدم ف ّعاليته،
والح ْجز الجامعي ا ُمل َتمدي يف أحوالٍ دون
وعدم الضامن فيهَ ،
ِّ
املعايري املقبولة ،والصدُّ  ،فأدَّى إىل توليد الخوف واالتهام
عند األشخاص املحتاجني إىل الحامية الدولية .فدفع هذا
الن ُ
ُّقصان املحكم َة األوربية لحقوق اإلنسان إىل إدانة البلد
بإعادة طالبي اللجوء َق ْساً ومعاملتهم معامل ًة غري اإلنسان َّية عىل َّأن التعقيدات التي تنطوي عليها التغيريات الترشيعية
أو مهينة ،وقد ق َّررت محكمة العدل يف االتحاد األوريب َّأن واإلدارية املطلوبة ،ويصاحبها القيود املال ّية الناجمة عن
1
ٌ
الفتور االقتصاديّ الشديدَ ،عنَت َّأن االنتقال إىل النظام
نقصان بنيويّ .
إجراءات اللجوء فيه يعرتيها
الجديد كان بطيئاً .ويف خالل املرحلة االنتقالية األوىل التي
وبضغطٍ من االتحاد األوريب وضغطٍ دويل ،وضعت اليونان يف استمرت إىل شهر حزيران/يونيو من سنة  ،2013احتفظت
سنة  2010خط ًة وطنية يف اللجوء والهجرة وألزمت نفسها الرشطة لنفسها باختصاص التسجيل وتقرير صفة الالجئ
وس ِم َح ملم ِّثيل مفوض َّية الالجئني بحضور
َ
إصالح نظام اللجوء فيها فأنشأت سلطتَي لجو ٍء مدن َّيتَني يف الدرجة األوىلُ .
فحسن ذلك
مستق َّلتني تجريان تقرير صفة الالجئ :فدائرة اللجوء يف املقابالت وطرح أسئلة عىل رافعي الطلباتَّ ،
الدرجة األوىل وهيئة االستئناف يف الدرجة الثانية .فدعم جودة املقابالت 2.ومع ذلك ،بقي عدد ا ُمل َق ّر لهم يف قرارات
َّ
ٌ
جهات ،منها املفوضية األوربية ومفوضية الالجئني الدرجة األوىل قريباً من الصفر .وما كانت آراء مفوض َّية
الخط َة
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