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هي  اإلنجليزية النسخة تعد ،المنشور هذا من العربية والنسخة اإلنجليزية النسخة بين تباين أووجود اختالف  حال في"
  المرجع."

 



 
 .المعمول بها في تحديد صفة اللجوءوالمصطلحات والمفاهيم معالجة الحاالت  طرائق حول مصطلحات ومسرد ُمفكرة

 

 مقدمة
 لشؤون المتحدة ألمملالسامية  مفوضيةال تستخدمها التي والمفاهيم المصطلحاتفي  امتزايد   اتنوع  شهدت السنوات األخيرة 

 يتناسب بماوذلك  ،(مستند إلى الواليةال اللجوء صفة تحديد) واليتها إطار في فرديال اللجوء صفة تحديد سياق في الالجئين

 بيد أن عدة سنوات، مضى على استخدمهاومفاهيم وهناك مصطلحات . 1الحاالت لمعالجة جديدة طرائق إدخال مع

 في البلدان المختلفة. مكاتب المفوضية عبر اموحد   يكن لم استخدامها

ا ،اللجوء صفة تحديد بشأن االستراتيجي لمفوضيةا لتفكير اوفق    اإلجرائية لمعاييراتيب لك   تمتالتي  مراجعةال مع وانسجام 

 صفةتؤديه عملية تحديد  الذي الدورأن تنظر بالمفوضية  مكاتب على يتعين، بموجب والية المفوضية اللجوء صفة لتحديد

هي  الوالية إلى ةالمستند اللجوء صفةتحديد  تكون عملية وحين. تهااستراتيجيوحماية ال بيئةلأوسع  إطار   ضمناللجوء 

ا  الوسيلة الفضلى لتحقيق تحسينات أو نتائج متعلقة بحماية األفراد )والتي ال يمكن تحقيقها على نحو أكثر كفاءة   أو نجاح 

 طرائقعلى  يتعينو. وسائل أخرى(، يجب أن تقوم مكاتب المفوضية بتقييم الطرائق األنسب لمعالجة الحاالت باستخدام

 ضمان عبر وذلك ،موضع االهتمام األشخاص من عدد كبرأل حمايةأثر  أفضل تحقيق إلى تسعى أن هذه الحاالت معالجة

 قرارات اتخاذ إلى تؤدي التي اللجوء صفةفي عملية تحديد  عالية جودة على الحفاظ مع القرار اتخاذ عملية في الكفاءة

 والية بموجب للجوءا صفة لتحديد اإلجرائية المعاييرتيب ك   في عليها المنصوص اإلجرائية للضماناتا وفق   منصفة فردية

 الرئيسية اإلجرائية الضمانات ملتوتش  .2(اللجوء صفة لتحديد اإلجرائية المعايير باسم ااختصار  المشار إليه ) المفوضية

 الحصول على في هحقو (،3طريقة أخرى أية أو شخصيةال مقابلةال من خالل) إليه االستماع في الطلب مقدم حق :على

 في والمشاركة المعلومات على الحصول من هنمك  ت   ترجمةفي الحصول على  ه، وحقاللجوءطلب  بعملية المتعلقة المعلومات

 انتصاف   سبل الحصول على في هوحق ،القانوني والتمثيل القانونية المساعدةالحصول على  في هوحق، يفهمها بلغة   العملية

 .ةفعال

المعمول بها في تحديد والمصطلحات والمفاهيم معالجة الحاالت  طرائق حول المصطلحاتمسرد و المفكرة هذه تصدر

 لمعاييربا قملحق ي رف  على شكل ( "المسردب" ااختصار   إليه المشار)والية المفوضية السامية لالجئين  صفة اللجوء بموجب

 اللجوء صفةتحديد  مصطلحاتل موحد ومشترك فهم  إلى الوصول  تعزيز بهدف وذلك ،اللجوء صفة لتحديد اإلجرائية

 المفوضية، والية بموجب اللجوء صفة تحديدعملية فيها  تجري التي مفوضيةالمكاتب  في جميع على هذا النحو هاواستخدام

 ، أاّل ومن األهمية بمكان. ةمعينال العمل اتسياقفي  على نحو مالئم تطبيقها بشأن المحاذيرو التوضيحات عرضوبغية 

 معالجةال طرائق لوصف الحاالت بمعالجة تتعلق محددة مصطلحات على ات موحدة تعتمدممارسيقتصر األمر على وجود 

ا دّ ب   ال بل ،فحسب احالي   المستخدمة ا أمثل معالجةال قائطراستخدام لكيفية  موحد فهم  من وجود  أيض  من المهم و. استخدام 

 عند الحذر يتوخّ  ينبغيو. غير مناسبة معالجةال طرائقبعض  تكون فيها التيألوضاع ل يندموحّ  إدراكو فهم وجود اأيض  

 .ةومالئم سقةمتّ  إحالة اتممارسوجود  ضمانلوذلك  ،المعالجةمن طرائق  أيّ  إلى لإلحالة محلية ونظم معايير وضع

 هذا في ال ترد التي لحاالتا معالجةخاصة ب ومفاهيم ومصطلحات طرائق التي تستخدم مكاتب المفوضية شّجعإنّنا ن  

 بها الخاصة المصطلحات جعل على ،المسرد هذا في الواردة الشروحات (كبير حد إلى تشبه أو)مع  طابقتت والتي ،المسرد
                                                           

تفريق بين هناك أم ال، و اإلى تحديد ما إذا كان الفرد المعني الجئ   يقودطريقة معالجة الحاالت أي إجراء فردي ب ي قصدألغراض هذه الوثيقة،  1 
الحال في إجراءات  هيبذلك )كما  من يقوم على أساس اللجوء، وليس صفةتحديد التي يجري بها  يفيةكالمختلف طرائق المعالجة على أساس 

للحاالت " اللجوء تحديد صفةالحال في  هي)كما  يجري ذلك لماذا(، أو "التي تجريها دولة"أو "الموازية" أو  "المشتركة"اللجوء  صفةتحديد 
 (9ا الحاشية انظر أيض   ،ة"المتبقي

 Procedural Standards for Refugee Status) اللجوء بموجب والية المفوضية صفة لتحديد اإلجرائية المعاييرانظر:   2 
Determination Under UNHCR’s Mandateالمتوفر على 2003نوفمبر /تشرين الثاني 20بتاريخ  لالجئينامفوضية  ( الصادر عن ،

 تي:الرابط اآل
 http://www.refworld.org/docid/42d66dd84.html.  

 http://www.refworld.org/rsdproceduralstandards.html: اآلتي المحدثة على الرابط وأالفصول الجديدة  كذلك تتوافر
االستماع اآللية التي يمنح من خاللها مقدم الطلب "الحق في هي تكون المقابلة  الشرط المطلق بأنعن  متعمدة نحو التخلّي وجود حركةالحظ  3 

لتحديد صفة  مقابلة فرديةالحصول على )"حق مقدم الطلب في  تحديد صفة اللجوءمن المعايير اإلجرائية لـ1.3.4" كما هو موضح في القسم إليه
االمفوضية  التي تنوي في الحاالت اللجوء المبسط صفةتحديد إجراءات في  ،بأنه هناك توجه نحو القبول . حيث"( اللجوء  فيها قبول االدعاء استناد 

ا في هذه الحالة  – الخطي، يمكن في هذه الحالةالطلب  إلى يجب إبالغ مقدم والحق في االستماع إليه.  لبّىقد  الخطيالطلب أن اعتبار  –وحصر 
 في حال الرغبة. مقابلة أمامه للحصول على  الطلب بهذه النية وإتاحة الفرصة

http://www.refworld.org/docid/42d66dd84.html
http://www.refworld.org/rsdproceduralstandards.html
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 والمفاهيم والمصطلحات المعالجة طرائق تعريف لبعض عدم ورودفي حال أما . هنا المستخدمة المصطلحات مع متوافقة

. 4اللجوء صفة لتحديد اإلجرائية المعايير كتيب حة لها فيالمعاني الموض  هو د بها وقصالم فإن ،المسرد هذا في الخاصة بها

 والمفاهيم ي طرائق المعالجة والمصطلحاتتغط للمفوضية أخرى إرشادية موادهناك  تفي حال كان ذلك، على عالوة  

 المتحدة األمم لمفوضية التوجيهية المبادئ تظل الصدد، هذا وفي. الرئيسي عد المرجعاألخيرة ت   فإن هذه ،الخاصة بها

 تشير الو. 6الجماعيوالقبول  5المؤقتة الحماية مثل لمفاهيم الرئيسي المرجع هي الدولية الحماية بشأن الالجئين لشؤون

 إنسانية ألسباب أراضيها على القبول و/أو التوطين إعادة حاالت لمعالجة الدول تستخدمهاالتي  الطرائق إلى الوثيقة هذه

 وبرنامج الشخص معرفة وضع المستندة إلى منهجيةال (، على سبيل المثالالسورية األزمة سياق في سيما ال) كبيرة عدادأل

 .هايعل تنضوي أواللجوء  صفة تحديدعملية  بالضرورة تستلزم ال المنهجيات هذهوذلك ألن  اإلنساني، القبول

 النطاق

 

 التي اللجوء صفة تحديدعملية  تواجهها التي لتلك مماثلة تحديات تواجه الخاصة بالدول اللجوء أنظمة بأن قراراإل مع 

التي تضطلع بها  الدولية الحمايةالحصول على طلبات  معالجة عملية يغطي المسرد هذا نفإ المفوضية،مكاتب  بها تضطلع

مع  مشاركةبال أو منفردة   الدولالتي تضطلع بها  اللجوء صفة تحديد إجراءات أو اللجوء إجراءات يغطي الو ،المفوضية

منح صفة اللجوء على نحو جماعي  إعالن لتضع موضع التنفيذ بإجراء   المفوضية فيها تقوم التي الحاالت أو، المفوضية

 .7بالنيابة عن الدول

ا اإلشارة وتجدر ا هناك أن إلى أيض   على وجه الخصوص تشير ال ألنها مسردهذا ال في ت درج لم التي المصطلحات من عدد 

 هذه تشملو(. 1 الحاشية في موضح هو كما) الضيق بالمعنىبها المتعلقة  المفاهيم أو الحاالت معالجة طرائق إلى

 .8"ةالمتبقيلحاالت ا"و" موازيةال" و "مشتركةال"تحديد صفة اللجوء إجراءات مثل  مصطلحات   المصطلحات

 

 

 

 

 

                                                           
 Procedural Standards for Refugee Status) اللجوء بموجب والية المفوضية صفة لتحديد اإلجرائية المعاييرانظر:  4 

Determination Under UNHCR’s Mandateالمتوفر على 2003نوفمبر /تشرين الثاني 20بتاريخ  لالجئينامفوضية  ( الصادر عن ،
 تي:الرابط اآل

 http://www.refworld.org/docid/42d66dd84.html.  
 http://www.refworld.org/rsdproceduralstandards.html: اآلتي المحدثة على الرابط وأالفصول الجديدة  كذلك تتوافر

 Guidelines on Temporary Protection or Stay) اإلقامة ترتيبات أو المؤقتة لحمايةا حول مبادئ التوجيهيةلانظر: ا 5 
Arrangements 1420 شباط/فبراير لالجئين،امفوضية ( الصادرة عن ،http://www.refworld.org/docid/52fba2404.html  

 Guidelines on International Protection) الجماعي بصفة اللجوء االعتراف: 11 رقم الدولية الحماية بشأنالتوجيهية مبادئ انظر: ال 6 
StatusNo. 11: Prima Facie Recognition of Refugee  ،2015حزيران/يونيو  24( الصادرة عن مفوضية الالجئين ،HCR/ 

http://www.refworld.org/docid/555c335a4.html.GIP/15/11   

على  ،ذلك أمكن، حيثما للمؤسسات الوطنية التي تضطلع بشؤون اللجوء أو عملية تحديد صفة اللجوء المفوضية التي تقدم المشورةمكاتب ع شج  ت   7 

 لمصطلحات معالجة موحدفهم الوصول إلى لهذه المؤسسات من أجل تعزيز  في أثناء تقديم المشورةاعتماد المصطلحات المستخدمة في هذا المسرد 

 على مستوى العالم. الحاالت

ة حكومال من جانب إلى )إجراء إلى ما إذا كانت قرارات تستند ايتم اإلبالغ عن القرارات استناد   للمفوضية،في التقارير اإلحصائية  8 

"Government procedure" )وتعطى الرمز "G ،" إجراءأو( المفوضية من جانب "UNHCR procedure" )وتعطى الرمز "U " أو

 ".J" وتعطى الرمز( "Joint procedure" )إجراء مشترك

http://www.refworld.org/docid/42d66dd84.html
http://www.refworld.org/rsdproceduralstandards.html
http://www.refworld.org/docid/52fba2404.html
http://www.refworld.org/docid/555c335a4.html


 
 .المعمول بها في تحديد صفة اللجوءوالمصطلحات والمفاهيم معالجة الحاالت  طرائق حول مصطلحات ومسرد ُمفكرة

 

 

 

 :استخدامها لتكرار وفق ا جرى تنظيمها التي المصطلحات من فئتين على المسرد هذا يحتوي

  الحاالت؛ معالجة طرائق تصف التيالمصطلحات  

 طريقة  باختيار صلة ذات لكنها ،الضيق معالجة بالمعنىلامن طرائق  ذاتها حد في ستلي والتي) المتعلقة بها المفاهيمو

 .) الحاالت معالجةلمعينة 

قيد االستخدام  تزال ال ربما أو) الماضي في استخدمت التي المصطلحات هي المصطلحات من ثالثة فئة كما جرى إدراج

 .استخدامهاب ي نصح ال ولكن( احالي  

 .وأية تعديالت عليه لتحديد صفة اللجوء ئيةراإلجا رلمعاييا بتيّ ك  مع  بالترافقالمصطلحات  هذهجب قراءة ت

  اعتبارات شاملة 

 تحديد   تنطوي على صفة اللجوء تحديدل ةعمليهي عبارةٌ عن  المسرد هذا في الواردة معالجةال طرائق جميع إن 

 صفة اللجوء. لتحديد اإلجرائية المعايير اعليه قطبّ ت   التي صفة اللجوء على لحصولا هليةأل موضوعي

 ظلحفاا بغية بنزاهة   تجريأن يجب  قة،المطبّ  معالجةال طريقة عن النظر بغض ،تحديد صفة اللجوءل عملية ةإن أي 

 الكفاءة. عن فضال   ،عدالةالو دةلجوا معايير على

 العمل وسياق لها والخلفيات الشخصية لحاالت،ا راتتغيّ  مع فللتكيّ  كافية بمرونة المعالجة قائطراستخدام  يتعين، 

وإحالتها  معينة لطريقة مناسبة غير تعتبر التي الفردية الحاالت حديدتيمكن  بحيث ،اأيض   "الداخل من" رونةم مع

 (مالءمة أكثر أخرى معالجة طريقة إلى أو) العاديةعملية تحديد صفة اللجوء  إلى مناسب نحو على
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 : طرائق معالجة الحاالتأواًل 
 9العادية اللجوء صفة. عملية تحديد 1

 

 شامل تفحصجري فيها يالتي  اللجوء صفةإجراءات تحديد إلى عملية تحديد صفة اللجوء العادية مصطلح  شيري   :الشرح

للمعايير  اوفق  وذلك  للبت في األهلية، حاصل على تدريب كاف   موظفمن جانب  الدعاءات مقدم الطلب على أساس فردي

 من شكل أي دون تحديد صفة اللجوء يجري القيام بعملية حيث. ةالمعتمدة من المفوضي اإلجرائية لتحديد صفة اللجوء

 دمج أو ،(عةعملية تحديد صفة اللجوء المسر   انظر) عيالتسر أو، (عملية تحديد صفة اللجوء المبسطة انظر) التبسيط أشكال

 ، وذلك من خالل(دمج تحديد صفة اللجوء بإعادة التوطينو ،بتحديد صفة اللجوء التسجيلدمج  انظر) اإلجرائية الخطوات

  .صفة اللجوء لتحديد اإلجرائية لمعاييرابك تيب  ةالمرفق الخاصة بتحديد صفة اللجوء تقييمال استمارة استخدام

 طرائق تطبيق في لنظرا في مختلف البلدان المفوضية من مكاتب الحاالت لمعالجة االستراتيجي النهج يتطلب االستخدام:

تعد عملية و. تهاجودو صفة اللجوء تحديد عملية كفاءة على مع المحافظة كل مكتب احتياجات مع فهاييجري تكي معالجة

 الالزمة الموارد إلى انظر  و. يتعين استخدامها معالجةال قائطر من أي لتقييم المرجعية النقطة تحديد صفة اللجوء العادية

 استخدام مالءمةمدى حول تقييم  من إجراء مكتب من مكاتب المفوضية لكلبد  ال العادية، صفة اللجوء تحديد عمليةب للقيام

 . معالجةإحدى طرائق ال

 الحاالت جميع في عملية تحديد صفة اللجوء العادية استخدامينبغي  لمعالجة،ل أخرى طرائق استخدام حالة في وحتى

 أو االستبعاد؛بمسائل  أو مصداقيةتتعلق بال قضاياتطرح  أو ،ألهليةبا خاصة معقدة اعتبارات تثير التي الحاالت أو الحساسة

. التوطين إعادةيسبق  إجراء  بوصفها القيام بعملية تحديد صفة اللجوء العادية  التوطين إعادة دول فيها تطلب الحاالت التي

 صفة اللجوء على للحصول أهليتهم تحديد يمكن ال الذين لألفراد عملية تحديد صفة اللجوء العادية ستخدمت ،واسعوعلى نحو 

 .مدمجةال أو سريعةال أو مبسطةال جراءاتاإل خاللعلى نحو واف  من 

 طرائق من الحاالت تحالأن  يمكن أو ،البداية منذ تحديد صفة اللجوء العادية إجراءات باستخدام الحاالت معالجة يمكنو

 طريقة باستخدامرها ثيالتي ت المسائل ال يمكن البت بدقة في هأن الفرديةيدرس الحالة وجد من  إذا ، وذلكاألخرى معالجةال

 .عليها المطبقة معالجةال

 لتحقيق األنسب المعالجة طرائق وتحديد ،االتي لديه الحالية لحاالتل تقييم إجراء المفوضية مكاتب علىيجب  المحاذير:

تحديد  يةلالخاصين بعم اإلقليميين المسؤولين إشراك ينبغيو. ذ القرارافي عملية اتخدالة عالو معالجةالجودة في الو كفاءةال

ين المسؤولين موظفال كافة تدريب ينبغيو. اللجوء صفة تحديد قسم التشاور مع ويمكن التقييمات، هذه مثل في صفة اللجوء

 معالجةال منهجيات امنه اشتقت صيغة التيال باعتبارها صفة اللجوء العادية تحديد عمليةبالقيام  على األهلية عن البت في

 .األخرى

 .التنفيذ قبل أي شكل  كان من اإذن   العادية عملية تحديد صفة اللجوء تتطلب ال :الجهة المسؤولة

 

 

 
                                                           

  بدالا عن عملية تحديد صفة اللجوء "التقليدية" أو" الكاملة"" عملية تحديد صفة اللجوء العادية" مصطلح استخدام ُيفضل 9 



 
 .المعمول بها في تحديد صفة اللجوءوالمصطلحات والمفاهيم معالجة الحاالت  طرائق حول مصطلحات ومسرد ُمفكرة

 . عملية تحديد صفة اللجوء المسّرعة 2
 

 موضوعي تقييم أو على فحص  التي تنضوي  اتجراءاإل إلى عملية تحديد صفة اللجوء المسّرعة مصطلح شيري   الشرح:

 قدهو ما و .صفة اللجوء تحديد عمليةل الزمنية المهل بعض أو جميع ريعتس مع ولكن ،الدعاءات الالجئ على أسس فردية

 الفترة تقصير أو، لشروع بتحديد صفة اللجوءلـ تهمقابلوتسجيل مقدم الطلب بين  التي تفصل المهلة الزمنية تقصير يعني

 من االستئناف مرحلة في التسريعتطبيق  يمكن كما(. االسابقين مع   كال األمرين أو) القرار وإصدار المقابلة بين الزمنية

 .البت فيه أو االستئناف طلب لتقديم الزمنية المهل تقصير خالل

 تحديد عملية لكنّ . تحديد صفة اللجوء المبسطة عمليةإجراءات و تحديد صفة اللجوء المسّرعة إجراءات الجمع بين يمكن

 تحديد اتإجراء أو الموضوعي التحديد جوانب من جانب أي تبسيطعلى  ،اذاته حد في ،تنطوي ال المسّرعة صفة اللجوء

 ،اذاته حد في ،عةالمسرّ  عملية تحديد صفة اللجوء تضمنت الو. اإلجرائية العدالة ضمانات تقليصعلى أو  صفة اللجوء،

عملية  أمالتسجيل  كان سواء  ) الفردية الحاالت لمعالجة الممكنة الخطوات من غيرها مع عملية تحديد صفة اللجوء دمج

 أن من الرغم على ةاألولوي إعطاءإجراء وبين  عملية تحديد صفة اللجوء المسّرعة وال يجب الخلط بين(. التوطين إعادة

 .لمعالجتها الزمنيةالمهل  يجري تسريعأن  يمكن أولويةاعتبرت ذات  التي الحاالت

 أساسية:  عاضأوة تستخدم إجراءات تحديد صفة اللجوء المسّرعة في ثالث االستخدام:

مقدمو  المثال، سبيل على) حماية تدخل إلى الواضح أنهم بحاجة الذين من أو الخاصة االحتياجات ذوي لألفراد .1

 قد نالذي األشخاص بمن فيهم حماية،لل ماسةجسدية أو قانونية  احتياجات الذين جرى تحديد أن لديهمالطلبات 

 .10(المضيف البلد في التعسفي االحتجاز أو االعتقال أو القسرية عادةلإل فوري لخطر عرضة ونيكون

عملية تحديد  بالترافق مع ذلك يكون ما اغالب  ) بوضوح له ما يبرره ادعاء وجود على مؤشرات هناك كانت إذا .2

 . تنطبق عليه الشمول قرينة إذا كانت و/أو( صفة اللجوء المبسطة

 بالترافق مع ذلك يحتمل أن يكون) بوضوح ليس له ما يبرره ادعاء وجود على مؤشرات هناك تكون عندماأو  .3

 .(عملية تحديد صفة اللجوء المبسطة

 

 ،لها ما يبررها بوضوح أن على مؤشرات توجد التي أو ،حماية تدخلى لإ أنها بحاجةالتي من الواضح  لحاالتا فيما يخص

 أن يمكن( المبسطة تحديد صفة اللجوءعملية مع  باالقتران السيما) صفة اللجوء المسّرعة تحديد إجراءات استخدام فإن

. الحماية مزايا على أو بها المرتبطة الحقوق لىع صولالح في سرعة  إلى و ،بصفة اللجوء أسرع اعتراف إلى يؤدي

 مثل أخرى، ألسباب تقصيرها أو لمعالجة الحاالت المهل الزمنية تسريع فيها يجري حاالت هناك تكون قد وبالمثل،

. القسرية اإلعادة لمنع أو االحتجاز من إطالق السراح لضمان ضروري ا بصفة اللجوء االعتراف فيها يكون التي الحاالت

 مسائل ذلك في بما معقدة، قانونية مسائل أو وقائع يطرح أنه ،االدعاءدراسة  عملية، في أثناء فيها يظهر التي الحاالت فيو

عند . العادية صفة اللجوء تحديد عملية إلى الملف إحالة يمكن قصير، زمني إطار في معها التعامل يمكن ال والتي االستبعاد،

 ليس أن على مؤشرات تقدم التيلالدعاءات  هااستخدام يمكن ،على نحو مالئم تحديد صفة اللجوء المسّرعة استخدام عملية

 إدارة في وتساعد ،تهاوسالم إلجراءاتامصداقية في  ظاهرعلى نحو  تسهم أن يمكن ،هذا، وببوضوح ما يبررها لها

 .11ةوالمستقبلي ةالحالي المتقدمين توقعات

صفة تحديد  إجراءات إلى إلحالةا معايير وضع عند الحذر توخي ينبغي الطرائق، جميع مع الحال يه كما المحاذير:

 في الخصوص وجه على التحذير هذا يبرزو. للحاالت بومناس متسق إحالة نهجتأسيس  لضمان وأنظمتها المسّرعة اللجوء

                                                           
 Procedural Standards for Refugee) اللجوء بموجب والية المفوضية صفة لتحديد اإلجرائية المعاييرمن  3.6.4انظر الوحدة  10 

Status Determination Under UNHCR’s Mandateالمتوفر 2003نوفمبر /تشرين الثاني 20بتاريخ  لالجئينامفوضية  ( الصادر عن ،
 تي:على الرابط اآل

 http://www.refworld.org/docid/42d66dd84.html.  
 http://www.refworld.org/rsdproceduralstandards.html: اآلتي المحدثة على الرابط وأالفصول الجديدة  كذلك تتوافر

إلى  بوضوح ليس لها ما يبررها أن يبدو التي االدعاءات بإحالة الراهن الوقت في للمفوضية اإلجرائيةاالمعايير من 4.6.4 تسمح الوحدة ال 11 

 .4 الوحدة تحديث يتم أن إلى اإلجرائيةاالمعايير أحكام محل المسرد هذا يحلو. صفة اللجوء المسّرعة تحديدعملية 

http://www.refworld.org/docid/42d66dd84.html
http://www.refworld.org/rsdproceduralstandards.html
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 لوقائعاتحريف  إلى الدولية لحمايةى الالحصول ع طلبات مقدمو يلجأ قد حيث المعالجة، في تأخيرات تواجه التيالمكاتب 

هم ال ) االحتياجات على قائمة محددة معايير تحقيق أجل من للخطر أنفسهم تعريض إلى نقد يعمدو أو ،االحتيال و/أو

 جريت حين خاص على نحو الحذر توخيكما ينبغي . سرعأ بطريقة طلباتهم جةعالم لضمان في سعيهم( يحققونها أصال  

 و عملية تحديد صفة اللجوء المسّرعة خالل من بوضوح ما يبررها لها ليس تكون أن المحتمل من التي الطلبات معالجة

 لتحديد اإلجرائية للمعايير وفق ا ،األساسية اإلجرائية الضمانات تطبيق من للتأكد وذلك ةالمبسط عملية تحديد صفة اللجوء

 .اللجوء صفة

 الطلبات مقدمي إبالغ وينبغي ،العمليةفي  العدالة ضتقوّ  ال حتى معقول غير حدّ  إلى الزمنية األطر تقصير ينبغي ال

 .المناسب الوقت فيو واضحة بطريقة المعمول بها الزمنية باألطر القانونيين ممثليهمو

من أو ما استجد  ،حاالت جديدة جةلمعال تحديد صفة اللجوء المسّرعة اجراءات تطبيق ار  قر يتطلب الجهة المسؤولة:

 أو)المسؤول اإلقليمي الخاص بعملية تحديد صفة اللجوء  مع التشاور   ،في المقام األول ،حاالت لها الخلفية الشخصية نفسها

في  الصلة ذاتمع الجهات  التشاور من بدّ  ال ،المسّرعة اإلجراءات تطبيق قبلو(. غيابه في حال صفة اللجوء قسم تحديد

 والمكتب قسم إدارة المعلومات والتسجيل، ،وقسم الحماية واألمن الوطني ،صفة اللجوء قسم تحديد) الرئيسي المقر

 من تحديد صفة اللجوء المسّرعة عملية لتسهيل المستخدمة النماذج وأاالستمارات واعتماد  مراجعة نبغيتو(. اإلقليمي

 التشغيل إجراءات جانب إلى ،تهامشارككما ينبغي  ،جوءالخاصين بعملية تحديد صفة الل اإلقليميينالمسؤولين  جانب

 حسب ،قسم الحماية واألمن الوطني ومع)الدولية دائرة الحماية  فياللجوء تحديد صفة  قسم مع ،الصلة ذات موحدةال

 (.االقتضاء

 12. عملية تحديد صفة اللجوء المبسطة3

 

 تبسيطالتي يجري فيها  ات تحديد صفة اللجوءإجراء إلى المبسطةشير مصطلح عملية تحديد صفة اللجوء ي   الشرح:

صفة اللجوء  دعملية تحدي مع بالمقارنةوذلك  ،امع   كليهماب أو التقييم كتابةب الخاصة أو المقابالتالخاصة ب اتجراءاإل

الخاصة  تقييمال استمارات تطوير ،أخرى أمور جملةمن  التبسيط، تنفيذ يجري عبرها التي الطرق تشمل أن يمكنو. العادية

 خالل من أو ،األصل سبق إدخالها بلد حول معلومات و/أو هإدخال سبق اقانوني   تحليال   تحتوي بحيث صفة اللجوء تحديدب

 األمثلة هذهمن خالل . الدين أو العرق أو األصل منطقة مثل ،في االدعاء األساسية القضايا علىإال  ركزت   ال التي المقابالت

 في هي المبسطة صفة اللجوء تحديد عملية نيتضح أ ،عملية تحديد صفة اللجوء العادية تبسيط بها يمكن التي الطرق على

 أعلى تحقيق كفاءة بهدف عملية تحديد صفة اللجوء العادية جوانب من أكثر أو واحد جانب تبسيط يجري فيها عملية األساس

على  اللجوء صفة لتحديد كامال   إجراء   المبسطة ية تحديد صفة اللجوءلعم تبقىو. معالجةلل الزمنية الالزمة المدد حيث من

 وفق ا وذلك الطلبات يمقدمل اإلجرائية الضمانات جميع نيؤمّ و عيها الشخص،التي يدّ  لوقائعل افحص   يتضمن أسس فردية

المفوضية  في الحاالت التي تنوي المسرد، هذا مقدمة وعلى النحو المبين في. )لتحديد صفة اللجوء اإلجرائية لضماناتل

على  الخطياعتبار الطلب  –في هذه الحالة  اوحصر   – يمكن في هذه الحالة ،الخطيالطلب  إلى ااستناد   قبول االدعاءفيها 

أمامه للحصول على  وإتاحة الفرصة ،يجب إبالغ مقدم الطلب بهذه النيةوفي االستماع إليه.  مقّدم الطلب حق ىلبّ أنه قد 

 (.في حال الرغبةمقابلة 

ما  اغالب  و ،معالجة حاالت تحديد صفة اللجوء في كفاءةاليمكن استخدام عملية تحديد صفة اللجوء المبسطة لرفع  االستخدام:

 ية الشخصية عينها، ويشمل ذلك:لها الخلف معينة أو حاالت حاالت جةلمعاستخدم لت  

  نهج القبول الجماعيالحاالت التي ينطبق عليها . 

                                                           
زة" "المبّسطة"عملية تحديد صفة اللجوء  مصطلح استخدام ُيفضل 12   بدالا عن عملية تحديد صفة اللجوء "المركَّ



 
 .المعمول بها في تحديد صفة اللجوءوالمصطلحات والمفاهيم معالجة الحاالت  طرائق حول مصطلحات ومسرد ُمفكرة

  من  مرتفع معدل وجودو (الشمولقرينة  عليها قنطبتالتي يمكن أن  الحاالت )مثلعند وجود معدالت قبول عالية

معلومات بلد  و/أو القانوني التحليل مع النماذج استخدام و/أو زةالمرك   المقابالت بإجراء يسمح مما ،المتشابهة الدعاءاتا

   إدخالهما. سبق نذيلال األصل

   زةالمرك   المقابالت بإجراء يسمح مما ،الدعاءاتا من التشابه فيدرجة مرتفعة مع  متدنية عند وجود معدالت قبول 

 .سبق إدخالهما نذيلال معلومات بلد األصل و/أوالقانوني  التحليل مع النماذج استخدام و/أو

التي ت بحاالت معينة أو بالحاال اإللمام من عالية درجة إلى المبّسطة تحديد صفة اللجوء إجراءات اعتماد يستند المحاذير:

قرار  أصحاب   ما من مكاتب المفوضية يتوافر في مكتب   عندما إالّ  تطبيقها يمكن ال ،وبالتالي ،لها الخلفية الشخصية نفسها

 استخدام ينبغي ال ذلك، على عالوة  . كافية إشراف آليات وجودمع  المحددة، الحاالتهذه ب معرفةب ن يتمتعونومتمرس

 تحديد صفة اللجوء إجراءات تطبيق قبلو. التجانس من عالية درجةل تفتقر لحاالت المبسطة تحديد صفة اللجوء إجراءات

أو حاالت لها  معينةحاالت الخاصة ب زةمرك  ال مقابلةال إجراء كيفية حول إرشادات وضع يتعين على هذه المكاتب المبسطة،

 عن الصادرة لإلرشادات وفق اوذلك  ،االدعاءات لتقييم بهذه الحاالت خاصة نماذج وضع و/أو الخلفية الشخصية نفسها

 في المراجعة آليات تكون أنوينبغي . دوري ا يث هذه النماذجدحتمع  ذلك، ينطبق حيثما ،المتعلقة بالبلد المعني المفوضية

 عدم تأثر لضمان السيماو ،صفة اللجوء لتحديد اإلجرائية المعايير مع متوافقة المبسطة تحديد صفة اللجوء إجراءات

 تثير الذين الطلبات مقدموأما . المبسطة تحديد صفة اللجوء إجراءات اعتماد اءجرّ  القرار اتخاذ العدالة في عمليةو جودةال

 أن يتضح منها عناصر تثير التي أو) ةمعقد تعتبر التي أو ،االستبعاد مؤشرات أو/  و بالمصداقية تتعلق مسائل ادعاءاتهم

عملية إلى  مإحالته ينبغيفالمبسطة(  اإلجراءات عليها تنطبق التي المتجانسة الحاالت مجموعة تنتمي إلى ال االدعاءاتهذه 

 . العادية تحديد صفة اللجوء

من ما استجد أو ، جديدة حاالت جةعالمل المبسطةاجراءات تحديد صفة اللجوء  تطبيق ارقر يتطلب الجهة المسؤولة:

 أو)المسؤول اإلقليمي الخاص بعملية تحديد صفة اللجوء  مع التشاور في المقام األول، ،لها الخلفية الشخصية نفسها حاالت

في  الصلة مع الجهات ذات التشاور من بد ال ،المبسطة اإلجراءات تطبيق وقبل(. غيابه في حال صفة اللجوء قسم تحديد

اعتماد االستمارات أو  وينبغي (.اإلقليمي والمكتب وقسم الحماية واألمن الوطني، صفة اللجوء، تحديدقسم ) الرئيسي المقر

المسؤولين اإلقليميين الخاصين بعملية تحديد صفة  جانب من المبسطةتحديد صفة اللجوء  عملية لتسهيل المستخدمة النماذج

دائرة  تحديد صفة اللجوء في قسم الصلة، مع ذات الموحدة التشغيل إجراءات جانب إلى كما ينبغي مشاركتها، اللجوء،

 .(االقتضاء حسب قسم الحماية واألمن الوطني، الحماية الدولية )ومع

13. دمج التسجيل بتحديد صفة اللجوء4
  

 

 البيانات( 1) :واحدة علىالحصول في مقابلة تحديد صفة اللجوء التي تهدف إلى  إلى إجراءات الدمجهذا شير ي الشرح:

 المعلومات ،المثال سبيل على ،ذلك في بما) التسجيل مقابلة خالل عادة جمعها يتم التي المعلومات من وغيرها الحيوية

 للحصول على الطلب مقدم بأهلية المتعلقة المعلوماتو( 2) (؛بلدها/ بلده لمغادرة الطلب /ةمقدم بأسباب المتعلقة األساسية

 إجراء يتمو. بصفة اللجوء االعتراف بهدف وذلك التسجيل، عند جمعت   التي المعتادة البيانات تتعدى التيو الدولية لحمايةا

تحديد و التسجيل خطوات دمجحيث يجري . 15التسجيل مرحلة في ،حسب ما هو مفترضبو ،14لمرة واحدة المقابلة هذه

وتسعى . صفة اللجوء تحديد لقرار اأساس  شكل لت  ( قليال   الموسعة) التسجيل مقابلة ت ست خدمبحيث  ،على نحو فعال صفة اللجوء

                                                           
 دليلل القادمة المراجعة في والتسجيل قسم إدارة المعلوماتسُيعرفه  الذي "الفردياالمعّززاالتسجيل" مصطلح عن المصطلح هذا تمييز يجب 13 

 إدارة تسهيل بغية الفردية التسجيل بياناتعناصر  ُتضاف إلى بيانات عم  ج  هو عملية : "اآلتي النحو على الصلة ذات المستندات في و/أو التسجيل
 أسئلة الفردي زالمعزَّ  التسجيل يتضمن قدو. "اللجوء بصفة فردي اعتراف إلى تؤدي المعينة  عبر برامج تدخالتال أو/و الحمايةب الخاص حاالتال

 المساعدة للحصول على هليةاأل لتحديد إضافية أسئلة أو للحماية؛ تدخالت أو دائمةال حلولال أو اللجوء صفة تحديد بعملية صلة ذات إضافية
 .البرامج الموجهة االستفادة من أو الموجهة

 .قصيرة تكميلية مقابلةى لإ حاجة هناك تكون قد استثنائية، ظروف في 14
 ما غرض إنّ . االستخدام المصطلح قيد هذا يعد ولم. ز"المعزَّ  "التسجيل باسم المدمجة تحديد صفة اللجوءو التسجيل لعمليةكان يشار  ،في السابق15

 تحديد قرار على ينطوي ال أنه حيث من المدمجة، تحديد صفة اللجوءو من عملية التسجيل أوسع" الفردي زالمعزَّ  التسجيل" باسم اآلن إليه يشار
  .اللجوء صفة
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 البياناتمجموعة  تتعدى إضافية معلومات تفاصيل تسجيل إلى عادة   المدمجة تحديد صفة اللجوءو التسجيل إجراءات

 وأسباب الجنسية، أو األصل بمكان يتعلق ما المثال، سبيل على األهلية، قضايا( أ) :حول التسجيل عند تجمع التي المعتادة

 أو أحزاب إلى االنتماءو والرتبة، العسكرية، الخدمة مثل) المحتملة االستبعاد اعتباراتب الصلة ذات والعناصر الهروب،

 يتعلق ما( ب) و/أو ؛(لخإ سابق، إجرامي سلوك على مؤشرات ةوأي الحكومة، في المنصبو معينة، سياسية جماعات

 .16محددة احتياجاتب أو الضعف بمواطن

 :ةآلتيلحاالت ال اعموم  التسجيل بتحديد صفة اللجوء  تستخدم طريقة المعالجة التي تدمج االستخدام:

 المدمجة تحديد صفة اللجوءوالتسجيل عملية تستخدم إجراءات ، حيث نهج القبول الجماعيلحاالت التي ينطبق عليها ا 

 . نهج القبول الجماعينطاق ضمن يقع للتثبت من أن الفرد 

   من و/أو المجدي منف ،األهليةتتعلق ب اعتبارات إلى تستند حينلكن  ،قرينة الشمول عليها نطبقت التي حاالتلا 

 في يجري الذي للتحقق المعتاد المستوى من صرامة   أكثر المقدمة المعلومات من التحقق أشكال من شكل إجراء المستحسن

 و/أو ،الشمول بقرينة الصلة ذات األخرى العناصر أو الدين أو العرق أو األصل بمكان يتعلق فيماال سيما  التسجيل، مرحلة

 .استبعاد مؤشرات اعتبارهاحد  ترقى إلىقد  التي العناصر

 ،بما في ذلك ،المدمجة اللجوء صفة تحديدو التسجيلعملية  إجراءات خالل سجلوت  ت جمع  التي المعلومات ،عادة   ،ت ستخدم

 تجري على أسس عملية من خالل الجئين األشخاصب لالعترافبينهما، المقابلة التي تدمج  خالل ،على وجه الخصوص

ويعد . كالجئين ما قبول جماعي لفئة   إعالن سياق ضمن جماعي تحديد سياق في الفردية العملية هذه تنفيذ تم لو حتى ،فردية

ا  المعلومات تستخدمو. األخرى المعالجة طرائق مع بالمقارنة انسبي   الوزن فيفخ الفردي العنصر  التي الحاالت لتحديدأيض 

 عملية تحديد صفة اللجوء إلى إحالتها بغيةوذلك  الستبعادى الإ قد تؤدي محتملةقضايا  و/أو مصداقية مشكالت تطرح

أمام  )roGresP) قاعدة البياناتتطبيق  في يضع إشارة أنللمكتب  يمكن للسياق، ووفق ا. مقعأ لدراستها على نحو العادية

تحديد و التسجيليمكن استخدم عملية  اكم .األولوية ئهاإعطا لعدمأو  مستقبال   تهامراجعاحتمال  أجل منمثل هذه الحاالت 

 اإلجراء هذا مثل إلى الحاجة تبرز و ذلك حين الحماية، تدخالت من أخرى أشكال إلى اإلحالة لتسهيل المدمجة صفة اللجوء

 وتحديد صفة اللجوء.  التسجيلالتي تدمج بين  مقابلةال خالل

 المدمجة تحديد صفة اللجوءو التسجيلعملية  إجراءات فإن ،العادية عملية تحديد صفة اللجوء مع بالمقارنة المحاذير:

 يحد قد بدوره، وهذا،. الطلب مقدم ملف معالجةل الالزم الوقت وبالتالي، الطلب، مقدم مع الشخصية المقابالت ددض عتخفّ 

 جوانبال جميع تغطية و/أو االحتيال، أو االستبعاد أو المصداقيةب المتعلقة القضاياودراسة اكتشاف  على المفوضية قدرة من

 .الطلب مقدمالمتعلقة بادعاءات 

 عالوة عالية. الشمول قرينةاحتمالية  ا كانتإال إذ المدمجة اللجوء صفة تحديدو التسجيلعملية  إجراءاتينبغي استخدام ال و

/  معينة جنسيةخصوصية تتالءم مع اللجوء المدمجة  صفة وتحديد التسجيلعملية  إجراءات تكون أن ينبغي ذلك، على

 .حاالت لها الخلفية الشخصية نفسها/ حاالت محددة

 في مالئمة خبرةب ،الفردية الحاالت في التوصيات يضعونو ،المقابالت يجرون الذين ،الحاالت ودارس أن يتمتع ينبغي

 بصفة االعتراف تقود إلى يمكن أنالمدمجة  اللجوء صفة تحديدو التسجيلإجراءات عملية  أن بسبب صفة اللجوء تحديد

اللجوء  صفة وتحديدالتسجيل عملية الخاصة ب مقابالتال إجراء التسجيل لموظفي يمكن كان إذا فيما النظر عندو. اللجوء

 صفة تحديد في الحاصل عليه والتدريب ةنمعي حاالتب الخاصة وخبراته الشخص معرفةالحسبان في األخذ  ينبغي ،المدمجة

على تحديد  أساسي ا تدريب ا األقل على تلقوا قد التسجيل وموظف يكون أن يجبو. المقابالت إجراءب ه المتعلقةومهارات اللجوء

 المفاجئالتفتيش  كلذ في بما ،يةوق قابةر لمكاتب أن يكون لديهاعلى ا وينبغي. المقابالتومهارات إجراء صفة اللجوء 

 صفة وتحديدالخاصة بعملية التسجيل  المقابلة تعقب التي القرارات مراجعة ينبغيو. المقابالت بقصد المراقبة وحضور

تحديد صفة  موظفي غياب حال في أو)هم عأن يضيفوا توقيوعليهم من جانب موظفي تحديد صفة اللجوء اللجوء المدمجة 

أن يكونوا قد حصلوا   فضلي   الذين األقدم التسجيل وموظف يحل محلهم ،القبول الجماعي سياقات في الحال يه كما ،اللجوء

                                                           
ا، الفئات أكثر هي أعاله المذكورة الفئات أن من الرغم على16   أو بالحماية يتعلق غرض ألي إضافية معلومات جمع المبدأ، حيث من ،يمكن شيوعا

  تحديد صفة اللجوء(. على ذلك يقتصر وال) ما برنامجب



 
 .المعمول بها في تحديد صفة اللجوءوالمصطلحات والمفاهيم معالجة الحاالت  طرائق حول مصطلحات ومسرد ُمفكرة

اللجوء  صفة وتحديدعملية التسجيل  في الطلب رفضب قرارات اتخاذ ينبغي الو. على تدريب على تحديد صفة اللجوء(

وجود  تحديد يتم حين أو) ها هو اإلجراء المالئمرفض يبدو أن التي الحاالتإحالة  ، على العموم،ينبغي بل . المدمجة

عملية تحديد صفة  أو ةالمبّسط عملية تحديد صفة اللجوء مثل) تهالمعالج مناسبة أخرى طرائق إلى( ادبعلالست مؤشرات

 (.اللجوء العادية

لحاالت معينة أو اللجوء المدمجة  صفة وتحديد التسجيلعملية  إجراءات تطبيق بشأن قرار اتخاذإن  الجهة المسؤولة:

 دولةبالنيابة عن  أو دولة جانب من القبول الجماعي لالجئين إعالن تنفيذ سياق خارج) حاالت لها الخلفية الشخصية نفسها

الخاصين بتحديد صفة  اإلقليميين المسؤولين مع ،األول المقام في التشاور، يتطلب (المسرد هذا يشمله ال سيناريو وهوما، 

 مع الجهات ذات التشاور من بد ال المدمجة،اللجوء  صفة وتحديدعملية التسجيل  إجراءات تطبيق وقبل. والتسجيل اللجوء

 إدارة المعلومات والتسجيل،وقسم  وقسم الحماية واألمن الوطني، صفة اللجوء، قسم تحديد) الرئيسي المقرفي  الصلة

 إالاللجوء المدمجة  صفة وتحديد التسجيلعملية  إجراءات تطبيق بشأن النهائي القرار اتخاذ يمكن الو. (اإلقليمي والمكتب

 الكافية الموارد تخصيص ضمان مع ،"(ذيرمحاال" في أعاله ةموضح يه كما) الرئيسية لالعتبارات شامل تحليل بعد

 موافقةاللجوء المدمجة  صفة وتحديد التسجيلعملية  إجراءات تطبيقويستلزم . تشمل كافة المعنيين استشاراتبالقيام و

 والمكتبوقسم الحماية واألمن الوطني،  صفة اللجوء، قسم تحديد) الرئيسي المقرفي  الهيئات المعنية جانب من مسبقة

 وتحديدبعملية التسجيل  الخاصة الموحدة للتشغيا إجراءاتمراجعة  بويج. (وقسم إدارة المعلومات والتسجيل ،اإلقليمي

  .والتسجيل الخاصين بتحديد صفة اللجوء اإلقليميين المسؤولينجانب  مناللجوء المدمجة  صفة

 بإعادة التوطين دمج عملية تحديد صفة اللجوء . 5
  

 عملية دمج يجري فيها التي إحدى طرق المعالجة 17 ةدمجالم التوطين عادةوإ تحديد صفة اللجوء إجراءاتتعد  الشرح:

صفة تجمع بين تحديد  فقط واحدة مقابلة إجراء خالل من ذلك يجري ما اوغالب   التوطين، إعادةعملية وصفة اللجوء  تحديد

عن  بدال   التوطين إعادةالخاصة ب تسجيلالاستمارة هي  فقطواحدة  استمارةملء عنها  ينتج التوطين، إعادةو اللجوء

إجراءات إن  .إعادة التوطينالخاصة بتسجيل ال استمارةو اللجوءتحديد صفة ب خاصةال تقييمال ةراستما استمارتين هما

على نحو  صفة اللجوء تحديدخاص ب تقييم كتابة إلى الحاجة ت غني عن المدمجة دة التوطيناإعو اللجوءتحديد صفة عملية 

 إعادةى لها إليحالتي ت للحاالت الالجئين مفوضية جانب من بصفة اللجوء رسمي اعتراف على تنطوي لكنها ،منفصل

على الحرص  من ،التوطين المدمجةعملية تحديد صفة اللجوء وإعادة  إجراءات في االنخراط قبل ،ال بدّ  ،ولهذا. 18التوطين

عملية تحديد صفة  إلجراءات اخصيص   الم صممةموحدة ال التشغيل إجراءات خالل منوذلك  ،مالئمة ضمانات وجود

من جملة  ،ملالتي تش اإلجرائية الضمانات بجميع على أرض الواقع التام االلتزام وعبر ،اللجوء وإعادة التوطين المدمجة

 . إعادة التوطينب الخاصة تسجيلالاستمارة  بمراجعة المتصلةأمور أخرى، تلك 

 لى اآلتي:إ عملية تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين المدمجة إجراءات يستند تطبيق االستخدام:

 ى لعالتوطين  إعادة دول مع اتفاق مع وجود ،عاليةفيها  ة الشمولينقراحتمالية تكون  التيالحاالت  من كبير عدد وجود

 . توطين إعادةفي  حصة   ،الخصوص وجهعلى  ،منح هذه الحاالت

 إعادةب الخاصة تسجيلال استماراتإلى  اد  استنا التوطين إلعادة حاالت تقديم قرارعلى  التوطين إعادة دول موافقة 

 .وإعادة التوطين المدمجةعملية تحديد صفة اللجوء  إجراءات خالل من ن ظمت التي التوطين

                                                           
االتوطيناكان يشار لهذه العملية سابقاا في بعض السياقات باسم  17  االلجوءاوإعادة . ولكن ال ُينصح باستخدام هذا المتداخلةعمليةاتحديداصفة

 المصطلح ألنه ليس له تعريف محدد.
 حالةاإل قبل رسمي اللجوء على نحوصفة  تحديد أن تقوم المفوضية بإجراء عملية تتطلب ال التي ،األخرى المبسطة التوطين إعادة عملياتإن  18 

 تتطلب القيام بعملية  ال ألنها وذلك) إجراءات عملية تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين المدمجة تعريف ضمن تندرج ال ،التوطين عادةإلى إ
 (.صفة اللجوء تحديد
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 أمس في (1)هذه الحاالت:  تكونحيث  الحاالت، مجموع، من معينة حاالت لتحديد فحص و/أوتحديد  آليات جودو 

 عملية تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين المدمجةلتطبيق  مناسبةو (2) ؛هامعايير جميع وتلبي التوطين إعادةى لإ الحاجة

  . (، على سبيل المثالاالستبعاد مؤشرات أو تعقيداتلوجود  على ما يشير احتوائها عدموذلك ل) حين معالجتها

 ت في حال كان األولوية عدم إعطاء اتإجراءأو  ،عملية تحديد صفة اللجوء العاديةإحالة لتسهيل اإلحالة إلى  آليات وجود

 هذه لمثل مناسبة غير أنها الحق ا نتبيّ  التيو المعالجة الطريقة من لتخضع لهذه تحديدها تم التي للحاالتوذلك  ،مطبقة  

وجود ل أو، حلها يجر لمة األسر وحدةأو لوجود مسائل تتصل ب ،أو لتعقيدها المصداقية، بمسائل تتعلق ألسباب المعالجة

 .أخرى سبابأل أو محتملة استبعادمؤشرات 

 ا حدة، على حالة لكل مناسبة ةيمصداقو وإشراف مراجعة إجراءات وجود تحديد صفة  تدمجالتي  معالجةال ألن نظر 

 .المفوضية بصفة اللجوء من جانب االعتراف تتضمناللجوء بإعادة التوطين 

   ا معدلة لتالئم أو مصممة موحدة تشغيل إجراءاتوجود  .التشغيلي لسياقا خصيص 

  تنفيذ نللتأكد م الالزمة كفاءاتالو تدريبلديه الووظيفية ال مستوياتالخلفية المناسبة في مختلف اليتمتع ب كادرتوظيف 

 .بالكامل الموحدة التشغيل إجراءات في الواردة الضمانات جميع

 من يصبح وحين التوطين، إعادة إلى ،األول المقام في ،تهدفبما أن عملية تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين المدمجة 

صفة اللجوء  دتحديعملية إلى  هالتحوي يجري أن في هذه الحال ينبغي التوطين، إلعادة مناسبة ليست الحالة أن الواضح

 معالجةال طريقة هي المدمجةالتوطين  إعادةعملية تحديد صفة اللجوء و تكون أال وينبغي .عدم إعطائها األولويةأو  العادية

عملية تحديد  ذلك في بما لمعالجةل األخرى األشكال مع بالتوازي تطبيقها يمكنحيث . معين مكتب في المستخدمة الوحيدة

 .منفصلة عن بعضها البعض الطرائق هذه تظل على أن ،المبسطةصفة اللجوء  عملية تحديدو صفة اللجوء المسّرعة

على نحو  تحد أخرى سبابأل أو ،موضع االهتمام األشخاص نع اجغرافي   المفوضية ببعد تتعلق ألسبابو نادرة، حاالت في

عملية  استخدام يمكن لهم، دائم حل أنسب التوطين إعادة تعتبر الذين األفراد إلى الوصول على المفوضية قدرة من كبير

 الفئة تشملحيث  . محددة فردية حاالتل أومعينة  حاالتألعداد صغيرة من  تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين المدمجة

 وصول إليهم محدودة. المفوضية على القدرة تكون  الذين المحتجزين األشخاص المثال، سبيل على األخيرة،

صفة اللجوء  الدمج بين تحديد على المعالجة القائمة أن طريقة المتطلبات األساسية هذه يتضح من التأمل في المحاذير:

 .القاعدة ستثناء الاال ستظل التوطينوإعادة 

 عددل من تقلّ  المدمجةالتوطين إعادة تحديد صفة اللجوء و إجراءات فإن ،عملية تحديد صفة اللجوء العاديةمع  مقارنة  بال

 بدوره، وهذا،. الطلب مقدم ملف معالجة في المستغرق الوقت تقليلإلى تؤدي  وبالتالي الطلب، مقدم مع الشخصية المقابالت

ومن قدرتها  ،المحتملة االستبعادمؤشرات  و/أوالمتعلقة بالمصداقية  اإلشكالياتاكتشاف  على المفوضية قدرة من يحد قد

 ذلك في بما ،الطلب مقدم ادعاءات جوانب جميع تغطيةقدرتها على  من يحديمكن أن  كما. ا على نحو واف  هعلى البحث في

 ،ساساأل هذا علىو. االحتيال مخاطر والحد من على أدلة قويةمصداقية مبنية تتعلق بال نتائج تقديم على المفوضية قدرة

على نحو  المدمجة توطينال إعادةعملية تحديد صفة اللجوء و إجراءاتالتي تجري في إطار  لمقابالتا توثيق ضمان ينبغي

 .(أدنى كحد نتيطريقال ىحدبإاالكتفاء ، أو بجودة عالية اها صوتي  وتسجيل للمقابلةالحرفي  النصكتابة  يفضلحيث ) مناسب

حتمال االعالية  قرينة شمول غيابظل  فيالمدمجة التوطين دة اوإعم إجراءات عملية تحديد صفة اللجوء ستخدت أالوينبغي 

عملية تحديد صفة  إجراءات تكون أن يجب ذلك، على عالوة. 19ةمعين لحاالت مخصصة التوطين عادةإل أماكن توافرعدم و

 تقديمل استخدامها ينبغي ال وبالتالي ،حاالت محددة/معينة جنسيةمع خصوصية  ةمئالمت المدمجة التوطين إعادةللجوء وا

 .أو ذات خلفيات شخصية مختلفة مختلفة جنسيات من امزيج   تمثلالتوطين  إلعادة حاالت

                                                           
ا. الفردية لحاالتليكون فيها تطبيق عملية تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين المدمجة  النادرة الحاالت باستثناء بعض 19   مناسبا



 
 .المعمول بها في تحديد صفة اللجوءوالمصطلحات والمفاهيم معالجة الحاالت  طرائق حول مصطلحات ومسرد ُمفكرة

 على الموافقة الحصول علىو عملية تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين المدمجة إجراءات تطبيق شروط تكون حين حتىو

 مستخدت أال ينبغي ،ةفاوستم الجهة المسؤولة أدناه( انظر) لحاالت معينة/ معينة لجنسية اإلجراءات هذه مثل استخدام

المعقدة التي تطالب ذات االدعاءات في الحاالت  للبحث عملية تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين المدمجة إجراءات

 مؤشراتب أو لمصداقيةاتتعلق ب التي لديها إشكاالتالحاالت  ، أوالحساسة الحاالت ، أوالدوليةالحماية بالحصول على 

 من ألي المدمجة للمعالجة مناسبة غير المدمجة المعالجة مسارات فيوفي حال جرى التوصل إلى وجود حاالت . استبعاد

 سياق في الحال يه كما) مسبق ا عليها متفق لمعايير وفق ا عدم إعطائها األولويةإما فينبغي  (،غيرهال أو) األسباب هذه

 لمعالجةل إحالتها أو ،(المثال سبيل على إفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في والعراقيين للسوريين المدمجة المعالجة

 .عملية تحديد صفة اللجوء العادية خالل من

تحديد صفة  مقابلة دمج تتضمنالمدمجة عملية تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين  إجراءات بما أن الجهة المسؤولة: 

المسؤولين اإلقليميين مع  ،األول المقام فيو مسبق، تشاور دونبها الشروع  ينبغي الف التوطين، إعادةة بلاللجوء مع مقا

 في التوطين إعادة قسمو تحديد صفة اللجوء وقسم ،التوطين عادةإل المسؤولين اإلقليميينوالخاصين بتحديد صفة اللجوء 

 بشأن نهائي قرار اتخاذ يمكن الو. اإلقليمي المعني والمكتبالوطني ماية واألمن حقسم ال بمشاركة ،دائرة الحماية الدولية

 كما) الرئيسية لالعتبارات شامل تحليلالقيام ب بعد إالالمدمجة  وإعادة التوطينعملية تحديد صفة اللجوء  إجراءات تطبيق

 يتطلبو. الكافية الموارد تخصيص ضمان إلى الحاجة ذلك في بما ،"(المحاذير" و" االستخدام" فقرتي في أعاله مبيّن هو

في  الهيئات المعنية جانب من ومسبقة صريحة موافقة المدمجة التوطين إعادةو عملية تحديد صفة اللجوء إجراءات تطبيق

أن جب وي. (اإلقليمي والمكتب وقسم الحماية واألمن الوطنيإعادة التوطين،  قسمو صفة اللجوء، قسم تحديد) الرئيسي المقر

الموحدة الخاصة  للتشغيا إجراءات ةراجعإعادة التوطين بمو بتحديد صفة اللجوء المعنيون ناإلقليميو نيقوم المسؤولو

 .بإعادة التوطين بعملية دمج تحديد صفة اللجوء
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  : المفاهيم ذات الصلةاثانيً 

 حد في ،ليست لكنها ،تطبيقها كيفيةفي و ،معالجةال طرائقفي  بها ي سترشدالتي  المصطلحات مسردال من القسم هذا يتضّمن

  .معالجةال طرائقمن  ،ذاتها

 بعض فية، ولوياأل إعطائهاو ،تهامعالجالتي ستتم  الحاالت تحديدال بد من  بفعالية، المختلفة معالجةال طرائق تعمل لكي

 ذلك، على عالوة. حاالتوال سياقخذين في الحسبان الآ األولوية إعطائهاو الحاالت لتحديد معايير وضع يجبو. األحيان

 .سواء حد   على، األولوية عدم إعطائها أو معالجتها عدم بغية أو معينة بطريقة معالجتها بغية الحاالت تحديد يمكن

   .التحديد1
 

 تحديد صفة اللجوء المستند إلى إمكانية القبولتقييم 
 علىينبغي  كان إذا ما لتحديد مكاتب المفوضية بعض في اللجوءإمكانية القبول المستند إلى تحديد صفة  اتتقييم متت الشرح:

 مصطلح يشمل الو. صفة اللجوء تحديدعملية  إجراء من أجل لجوء طالب بصفة المكتبراجع  ما شخص   تسجيل المفوضية

 ال ألسباب  ما  شخص   ،تسجيل عدم أو ،بتسجيل المتعلقة القرارات إمكانية القبول المستند إلى تحديد صفة اللجوء" تقييم"

 هذه بين التمييز يجبو. والمساعدة الحماية من أخرى أشكالبل ب ،المثال سبيل على ،تحديد صفة اللجوءبـ لها عالقة

تقييمات إمكانية القبول المستند إلى تحديد صفة  من حيث أن تحديد الحاالت من أجل تحديد صفة اللجوء وبين التقييمات

إمكانية القبول المستند إلى تحديد صفة  تقييم إجراء خالل منو. بعد المفوضية لدى يسجلوا لم الذين باألفراد تتعلقاللجوء 

 صفة اللجوء. تحديدل المفوضيةإجراءات  في قبولهمو األفراد هؤالء تسجيل ينبغي كان إذا ما بتقييم المفوضية تقوم ،اللجوء

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية لدى ليس ،20اللجوء التي تقوم بها الدولصفة  تحديد إجراءات خالف على االستخدام: 

ا الالجئين  اللجوء صفة تحديد اتإجراء في ما فردبقبول  ستسمح كانت إذا ما لتحديد تختص بإمكانية القبول إجراءات عموم 

 بحيث يؤدي إمكانية القبول المستند إلى تحديد صفة اللجوء تقييمالقيام ب للمفوضية فيها يمكن أوضاع هناك ذلك، ومع. ال أم

 تحديد ألغراض أم ال بصفة طالب لجوء الشخص تسجيلتقوم بس المفوضيةت كان إذا ما حول قرار اتخاذ إلى هذا التقييم

 :، اآلتيالمثال سبيل على ،األوضاع هذه وتشمل. صفة اللجوء

  إجراءاتعلى و تقوم بها الدولة تسجيل إجراءاتيشتمل على  للجوءالطلب  معمول به حكومي نظامفي حال وجود 

 معينة لفئات عادلة نتائج ال يحقق أو إليه الوصول يمكن ال الحكومي هذا اللجوء نظام ولكن ،لجوءل( اعموم  ) وفعالة عادلة

 كانت إذا مما التأكد إلى صفة اللجوء تحديد لىإ المستند القبولإمكانية  تقييم يسعى الحاالت، هذه مثل في. اللجوء طالبي من

تحديد صفة اللجوء  عملية يسمى فيما) المفوضية واليةبموجب  صفة اللجوء على الحصول أهلية لتقييم موجبات هناك

 .(9و 1 الحاشيتين انظر المفوضية، والية بموجب" ةالمتبقيلحاالت ا" أو" الموازية"

 أنه أي) الالجئ بتعريف الوارد" جنسيته بلد خارج موجود" رايبمع يفي ال الشخص أن على قوي مؤشر وجود عند 

 رتولو كانت موجودة لكانت أثّ ، التسجيل مرحلة في فرةامتو المعلومات هذه تكن ولم( )المضيفة الدولةمواطني  من مواطن

 (.المفوضيةب للتسجيل أهليته في

 على  المشاركة عن يتخل  لم  أو] في يشارك مباشرة   محارب ا/مقاتال   يكون قد الشخص بأن لالعتقاد أسباب في حال وجود

ولو كانت  التسجيل مرحلة في فرةامتو المعلومات هذه تكن ولم) العدائية األعمال أو العسكرية األنشطة[ في دائمنحو 

                                                           
 مقدم التقرير في ادعاءات عن المسؤولة الدولة لتحديد ةيالحكوم جراءاتالرسمية المتعلقة بإمكانية القبول ضمن اإل جراءاتاإل تتمّ  ما اغالبا  20 

 التنقل المستمر مع تعامللل إجراءات الدول لدى فيها يكون التي األوضاع في اإلجراءات هذه اعتماديجري و. الدولية الحمايةللحصول على  الطلب
 .المثال سبيل على ،لالجئين



 
 .المعمول بها في تحديد صفة اللجوءوالمصطلحات والمفاهيم معالجة الحاالت  طرائق حول مصطلحات ومسرد ُمفكرة

 مرحلة في بالكامل المسألة هذه معالجة لعدم أسباب هناك كانت أو ،المفوضيةب للتسجيل أهليته في موجودة لكانت أثرت

 (.التسجيل

 بما أنها حدة على حالة كل أساس على إال تحديد صفة اللجوء إلىالمستندة  القبولإمكانية  تقييمات تطبيق ينبغي ال المحاذير:

 عواقب لهذا يكون قد ،وبالتالي لوالية.ا المستند إلىصفة اللجوء  تحديد إجراءات إلى الشخص وصول عدم إلى تؤدي قد

 التشغيل إجراءات في بوضوح إمكانية القبول لتحديد المستخدمة المعايير دراجإوينبغي  .وأمنه الفرد هذا حياة على وخيمة

 أن كما ينبغي ،(بتحديد صفة اللجوء الخاصة الموحدة التشغيل إجراءات وكذلك التسجيل، تشمل التي) الصلة ذات الموحدة

 تقييمات ستخدمت أاّل وينبغي . ذلك تسّوغ األصل بلد في أو الفرد ظروف في التغييرات كانت إذا هذه المعايير بالقبول تسمح

 طلباتهميبدو أن  الذين لألفراد صفة اللجوء تحديدعملية  إلى وصولال لمنع صفة اللجوء تحديد إمكانية القبول المستندة إلى

 يجري لن األفراد بعض أن تقرير فيها يتم التي الحاالت فيو. بوضوح ما يبررها لها ليسالدولية  الحمايةعلى للحصول 

 إجراءات في همقبول عدم أسباب إلى باإلضافة، الحيوية همبيانات تسجيل ،مع ذلك ،يتحتم ،لجوء يبصفة طالب تسجيلهم

 مأنه على[ 21التسجيل ]لدليل اوفق   (roGresP( لمكتبابيانات  قاعدة تطبيق في متسجيله المناسب من يكون قدو المفوضية؛

 otherالمفوضية ) اهتمام" فئة أخرى ذات صلة بموضع من"أو  (not of concern) المفوضية "ليسوا موضع اهتمام"

of concern) . االقتضاء حسب حكومية، هيئات أو شركاء إلى هؤالء األفراد إحالةوينبغي. 

أن  دون صفة اللجوءالمستندة إلى تحديد  القبول بتطبيق تقييمات إمكانية المفوضية مكاتب قومأال ت جبي الجهة المسؤولة: 

 بشأن سيما ال ،للتسجيل بتحديد صفة اللجوء والمسؤولين اإلقليميين المعنيينالمسؤولين اإلقليميين  األول، المقام في ر،يستشت

 التي الموحدة التشغيل إجراءات مراجعةب صفة اللجوء تحديد قسمأن يقوم  جبيو. التقييمات هذه مثل في المستخدمة المعايير

عملية تحديد صفة  إلى بالقدرة على الوصول يتعلق فيما)صفة اللجوء  تحديد المستندة إلى القبولإمكانية  تقييمات تشمل

 (.بالتسجيل يتعلق فيما) ، وقسم الحماية واألمن الوطني، وقسم إدارة المعلومات والتسجيل(اللجوء

 تحديد الحاالت من أجل تحديد صفة اللجوء
 االستخدام قيد مصطلح من اقتبس ،اجديد   امصطلح   الحاالت من أجل تحديد صفة اللجوء"يعد مصطلح "تحديد  الشرح:

من أجل عملية تحديد صفة اللجوء  الحاالت فرزل السياق هذا فيي ستخدم و أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في احالي  

تحديد صفة ب تقومال  التي مفوضيةال مكاتب في أصال   الحاالت( )تحديدهذا المصطلح  عضو  وقد  المدمجة.وإعادة التوطين 

 أو معينة، شخصية خلفيات لديهم الذين لألشخاص ،المثال سبيل على ،اللجوء طالبي مجمل أعداد من محدد عددل إال اللجوء

هذا  يشيرو. التوطين إعادة معايير يلبواأن  المرجح من أو ،معينة حماية احتياجات أن لديهم هم علىسبق تحديدالذين 

من أجل  )تحديد الحاالت مصطلحشمل يو(. ةولوياأل ؤهاإعطا أو) معالجتها نبغيت التي الحاالت ما هي تحديد إلىالمصطلح 

 الحماية لتدخالت"تحديد الحاالت" شمل ي وال ،عملية تحديد صفة اللجوء ،الخصوص وجه على (تحديد صفة اللجوء

 .األخرى

 معينة معالجة طريقة إلى أو العمومعلى  تحديد صفة اللجوءعملية  إلىتها إحال رضبغ الحاالت تحديدل ي ستخدم االستخدام:

. تها في عملية تحديد صفة اللجوءمعالجل الحاالت فرز أشكال من شكل األساس في هوو. بها المعالجة الخاصةمن طرائق 

 ،على نحو كبير ،تتالءمما  اغالب  ) مماثلة آليات أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة خارج األخرى المكاتب بعضوتمتلك 

 .(محددة سياقات مع خصوصية

 محددة لمعايير اوفق   وشفافة عادلة بطريقة تحديد صفة اللجوء تجري عملية تحديد الحاالت من أجل أن يجب المحاذير:

للخضوع لعملية تحديد صفة هم اختيار جراءالمعنيين  األفراد على وخيمة عواقبترتب ت قدإذ . الحماية على قائمة مسبق ا

لهذه  (عدم إعطائهم األولوية أو) اختيارهمعدم  قرار جراءأو  (الفردية الحاالت معالجة خطوات من وغيرها) اللجوء

مكتب  يضعهاالتي  معاييربال يفوا لكي العملية في التأثير األفراد يحاول قدإذ  .لالحتيال ايفتح باب  قد ما وهو . العملية

 تؤدي عندما ذلك في بما فعالة رقابة لديه كونت أن يجب ولذلك. صفة اللجوء عملية تحديدمن أجل  حاالتال لفرزالمفوضية 

ا الشريكة المنظمات  معايير على تحتوي التي الموحدة التشغيل إجراءاتوتطبيق  وضع يجبو. الحاالت تحديد في دور 

 فعالة آليات وجود يجبكما . وفصل السلطات لضوابطل مناسب   وجود نظام   إلى باإلضافة منها التحقق يمكن واضحة

 وذلك ،هنفس الوقت في الحاالت لتحديد ومتعددة مختلفة منهجيات المكاتب تستخدم أن ينبغي مثالية، ناحية من. لشكاوىل

                                                           
 not of) المفوضية ليسوا موضع اهتمام"" باعتبارهم األشخاص تسجيل بشأن توجيهات وسيتضمن ،التسجيل دليل تحديث احاليا  يجري 21 

concern)   المفوضيةاهتمام"  فئة أخرى ذات صلة بموضعمن "أو (other of concern). 
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موضع  ن تضعأل تسعىوينبغي على المكاتب التي . على أسس فردية الحاالت في للنظر مختلفة مسارات وجود لضمان

 كونت أن ويجب ،المكاتب مستوى على الوثيق التنسيقأن تضمن عملية لتحديد الحاالت من أجل تحديد صفة اللجوء  التنفيذ

 عدمأو  هماختيار عواقبب دراية كاملةعلى  همأن لضمان والوصول إليهم المعنيينمع األشخاص  للتواصل استراتيجية لديها

 .هماختيار

 قائطر العتماد مقدمة الغالب في هو صفة اللجوء ديدتحديد الحاالت من أجل تح عمليةتطبيق  أن بما :المسؤولةالجهة 

 .المسرد هذا في مبيّن هو كما معينة معالجة بطريقة الخاصة الموافقة لمتطلبات يخضع فإنه ،أخرى معالجة

 اللجوء[إعطاء األولوية ]من أجل تحديد صفة  .2
 

 المهل في يؤثر ال حيث أن إعطاء األولوية ،عةعملية تحديد صفة اللجوء المسرّ و إعطاء األولوية مفهومبين  تمييزال يجب

 على غيرها، على الحاالت من معينة أنواع لمعالجة األفضلية إعطاء على ينطوي ولكنه ذاتها، حد في للمعالجة الزمنية

مقدمو الطلبات  ،المثال سبيل على) حماية تدخل إلى حاجةب أنهم يبدو شخاصأل أو ،معينة احتياجات بناء  على المثال سبيل

 يكونون عرضة قد الذين األشخاص ذلك في بما ،للحماية ،قانونية وجسدية أ ،ماسة احتياجات الذين جرى تحديد أن لديهم

 هذا فيبيّن م هو كماو ذلك، مع. 22(المضيف البلد في التعسفي االحتجاز أو االعتقال أو القسرية لإلعادة محدق لخطر 

عة يتعلق فيما المسرد  مسّرعة. بطريقة األولوية أعطيت التي الحاالت معالجة يمكن ،بعملية تحديد صفة اللجوء المسر 

 اللجوء[إعطاء األولوية ]من أجل تحديد صفة عدم . 3

 

تحديد  أجل من معالجتها جريت التي الحاالت ببعض يتعلق فيما استخدامه بدأ قد المصطلح هذا أن من الرغم على الشرح:

تسترشد  مفهوم نه، فإ23المدمجة التوطين إعادةتحديد صفة اللجوء و عمليةات إجراء باستخدام التوطين وإعادة صفة اللجوء

 النتيجة هي التوطين إعادة كانت إذا ما المعتمدة من جانب أحد مكاتب المفوضية حول الحاالت معالجة استراتيجية به

بل  جوء وإعادة التوطين المدمجةعملية تحديد صفة اللعلى  للحاالت ولويةإجراء عدم إعطاء األال يقتصر و. أم ال المرجوة

 .أخرى إجراءات إلى باإلضافة وتحديد صفة اللجوء المدمجة التسجيلعملية  إجراءاتإطار  في جريي أن يمكن

. األولوية معايير تتغير أو الحماية وضع تغيري أن إلى معالجتهاجري تيعني أن الحالة لن  حالةإعطاء األولوية ل عدموإن 

ا األولوية عدم إعطاء اعتبار ينبغي ال الصدد، هذا وفي ا أو قرار  عدم ذلك أن  .صفة اللجوء على لحصولا أهلية يخص حكم 

 قد والتي، قرار اتخاذ عملية ةأي نتائج يستبق ال أنه كما األخرى، الحماية تدخالت في بالضرورة يؤثر الإعطاء األولوية 

هو عدم وضع الحالة في مسار  ولويةاألعدم إعطاء عن  نجمت التي قد من األمورو. الحقة مرحلة في تحدث ال أو تحدث

  .األولوية معايير تتغير أواألوضاع  تتغير حتى معلقةالحالة  تصبح أن نتيجة أوتحصل في نهايته على  محدد معالجة

إلى  ااستناد   ،تعتبر التي لحاالتل عدم إعطاء األولوية يمكن أعاله، موضح هو كما ،التشغيلي السياق إطار في :االستخدام

صفة  تحديد عملية من خالل متعمقين ام  يوتقي افحص   تتطلب التي أو التوطين، إلعادة مناسبة غير مسبق ا، معتمدة معايير

 .العاديةاللجوء 

                                                           
 Procedural Standards for Refugee) اللجوء بموجب والية المفوضية صفة لتحديد اإلجرائية المعاييرمن  3.6.4انظر الوحدة  22 

Status Determination Under UNHCR’s Mandateالمتوفر 2003نوفمبر /تشرين الثاني 20بتاريخ  لالجئينامفوضية  ( الصادر عن ،
 تي:على الرابط اآل

 http://www.refworld.org/docid/42d66dd84.html.  
 http://www.refworld.org/rsdproceduralstandards.html: اآلتي المحدثة على الرابط وأالفصول الجديدة  كذلك تتوافر

 
التي ال تعطى األولوية في المعالجة وفقاا لمعايير محددة مسبقاا، وذلك ألنه سيكون من الصعب إعادة  حاالتال ُيقصد بهذا على أرض الواقع 23 

 بالمصداقية،تتعلق  تتعلق بإشكاليات ألسباب كبيرة، إضافية معالجة تتطلب و/أو ،هفي راغبة غير أو التوطين عادةإل مناسبة غيرألنها  أو توطينها
 . محتملة وجود مؤشرات استبعادب حلها، أو األسرة لم يجر مسائل تتصل بوحدةأو ب ،أو بالتعقيد

http://www.refworld.org/docid/42d66dd84.html
http://www.refworld.org/rsdproceduralstandards.html


 
 .المعمول بها في تحديد صفة اللجوءوالمصطلحات والمفاهيم معالجة الحاالت  طرائق حول مصطلحات ومسرد ُمفكرة

 اتخاذه يجب الحاالت من كاملة مجموعة أو معينة لحالة ولويةألا بعدم إعطاء قرارال أن إلى اإلشارة من ال بدّ  المحاذير:

المعنيين  األشخاصعلى  األولويةعدم إعطاء  عواقبل واضح تحليل إلى وباالستناد محدد حماية هدفواضعين في الحسبان 

 إال أال يجري ينبغي جري معالجتها لوال هذا القرار، ست التي كانتو، معينة عطاء األولوية لحاالتإوإن عدم . بهذا اإلجراء

 اإلقليمي، المكتب عليها يصادقموحدة  تشغيل إجراءاتمن وجود  بدّ  وال. معين سياقالخاصة ب عليها المتفق الظروف في

تطبق بموجبها  التي واإلجراءات المعايير تحدد ينبغي أنحيث  صفة اللجوء، تحديد وقسموقسم الحماية واألمن الوطني، 

 عملية عدم إعطاء األولوية.

 مكنت الو ،على وجه الخصوص ،حماية عاجلة أو حادة قضاياتطرح معالجة حالة معينة قد يكون من الضروري مع ذلك، 

عادية عملية  تستلزم التي األمثل لمعالجتها، أو هي الخيار التوطينإعادة  تكان أو ،التوطين إعادة طريق عن إال معالجتها

 جراءاتاإل الموحدة التشغيل إجراءات بينت   أن يجبو .ذلككان من الممكن عدم إعطائها األولوية لوال  ،تحديد صفة اللجوءل

عملية تحديد من خالل  الحالة معالجة ينبغي ال ،األحوال هذه مثل فيو. والموافقة عليهاالحاالت  هذه مثل مراجعةب الخاصة

 .عملية تحديد صفة اللجوء العاديةمن خالل  لب ،التوطين المدمجة وإعادةصفة اللجوء 

ين الخاصين اإلقليمي المسؤولين مع وربالتشا( تحديثهاو)ية ولعملية عدم إعطاء األول معايير ينبغي وضع الجهة المسؤولة:

تحديد  قسم منعليها  مسبقةو صريحة فقةامو الحصول علىهذه المعايير ستلزم تكما  ،لتوطينا إعادةوصفة اللجوء  بتحديد

عدم  عملية تنفيذ جرىي حينلرئيسي ا لمقرا في لتوطينا دةعاإ قسموكذلك  ،واألمن الوطني الحمايةوقسم  صفة اللجوء

 .لتوطينا بإعادة تتعلقمع نتيجة مرجوة  ولويةاألإعطاء 

 مؤشرات االستبعاد. 4

 

 ،واألدوار والمسؤوليات التي أداها (،السابقة)ته نشطأو الشخص، خلفية في عناصر إلى"مؤشر االستبعاد"  يشير الشرح:

 الواردة فيج( ) أو( ب) أو( أ)االستبعاد فقرات تطبيق نطاق في وقوعه احتمال تساؤالت حول التي تطرح ذلك، إلى وما

 حالةخاصة ب التساؤالت هذه مثل تثير التي( القضايا) القضية تكون أن يمكنو. 1951 اتفاقية من 1 المادةمن  )واو) البند

 دراسة االدعاء.  مرحلة من مراحل ةأي في تبرز وقد ،معينة أو بأشخاص لهم الخلفية الشخصية نفسها

تطرح إشكاليات  الحالة أن إلى لإلشارة وسيلة   معالجةال طرائق من أي في "االستبعاد "مؤشر استخدام يمكن االستخدام:

ا غسوّ ت   االستبعادتتعلق ب  الحاالت إحالة نبغيت الفرد،ب الخاص حمايةوضع ال امتضمن  و لسياق،با رهن او. الدراسة من مزيد 

   .عدم إعطائها األولوية أو ،العادية عملية تحديد صفة اللجوء  إلى مؤشرات لالستبعاد تطرح التي

الواردة  ستبعاداال فقراتأحد  نطاق ضمن يقع الفرد كان إذا ما لىع ذاته، حد في ،يدل ال استبعاد مؤشر وجود إن المحاذير:

عملية  تطبيق أن ي نبئ إن وجود المؤشر ال أخرى، وبعبارة. استبعاده ينبغي ،وبالتالي أم ال، 1 المادة من البند )واو( في

ا لكنه يعد معينة، نتيجةإلى سيقود  ما حالة  ى لع تحديد صفة اللجوء من المحتمل  معينة مسألةفي  النظر يجب هأن على مؤشر 

 إضافية معالجة أثناء في التدقيق من بمزيد 1951عام  اتفاقية من 1 لمادةا( من واو) البند ما هو وارد فيأن ينطبق عليها 

لحالة  عدم إعطاء األولوية يجب أنه ذلك يعني قد ،ورهن ا بالسياق. ةالعادي صفة اللجوء تحديد عمليةخالل  منتجري لحالة ل

 .مستقبال   احتمال مراجعتها أجل من هاأمام ProGres)ضع إشارة في تطبيق قاعدة البيانات )و و/أو ما

 هذه القوائموضع  يجب االستبعاد،مؤشرات  قوائم على االعتماد على المعالجة طرائق تنطوي ندماع الجهة المسؤولة:

 يلزم القوائم، هذه من أي على االعتماد قبلو التوطين.الخاص بتحديد صفة اللجوء وإعادة  اإلقليمي المسؤول مع بالتشاور

 .الرئيسي المقر في إعادة التوطين قسمقسم الحماية واألمن الوطني وو صفة اللجوء تحديد قسممن  صريحة موافقة وجود
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  التنبؤ بمآالت الحاالت  من درجة على تنطوي مفاهيم. 5
 

  24بوضوح له ما يبرره ليس

ف الشرح:  على الحصول طلبات يغطي بأنه للمفوضية الحالية التوجيهات في" ليس له ما يبرره بوضوح" مصطلح ي عر 

 أو باالحتيال تتسم" التي أو" الخاصة بصفة اللجوء معاييرالليست ذات صلة ب أنها الواضح من" صفة اللجوء التي

إال  "بوضوح ا"احتيالي   اعتبار ادعاء مقدم الطلب يمكن الأنه  إلى اإلشارة وتجدر 25."واضح للمنظومة على نحواالستغالل 

وكان  ،وضعه بالنسبة للجوء تحديدل جوهرية أو أساسية طبيعة ذات كاذبة ادعاءاتما يبدو عرض قد  الطلب مقدم كان إذا

 ال للمفوضية كاذبة بإفادات اإلدالء مجرد لكنّ . الفحص من المزيد سوغت   أخرى عناصر على بوضوح حتويي الادعاؤه 

 حدفي فاإلفادات الكاذبة . اللجوء إلى الحاجةأو أن فعل هذا ي نهي  ،يجري استيفاؤها ال قد منح صفة اللجوء معايير أن يعني

 .وح"وضب ااحتيالي  " االدعاء تجعل ال ذاتها

أال  المحتمل من التي اللجوء اتطلب وبينليس لها ما يبررها بوضوح  أن ي حتمل التي اللجوء طلبات بين التمييز ينبغيو

بعض ل للغاية منخفضة ،الحاضر الوقت في أو الماضي في ،عترافاال معدالتتكون فقد  صادقة. هاولكن تالقي النجاح

هذه  أن بالضرورةيستبطن  ال وهذا. شخصية محددةلهم خلفية  من أشخاص أو معين بلد   من من أشخاص مقدمةالالطلبات 

أصحاب  أو البلد هذا من الطلبات مقدمي أن أو ليست ذات صلة بالمعايير الخاصة بصفة اللجوء "حووضب" هي االدعاءات

 بحسن النية. يتصرفون ال تلك الشخصيةالخلفية 

امعين الطلبات في مسار  لتوجيهبه سترشد ي   مفهوم إلى بل ما، إجراء إلى" ليس له ما يبرره بوضوح" مفهوم يشير ال  استناد 

 .المبسطة تحديد صفة اللجوءعملية إجراءات  أو عةرّ تحديد صفة اللجوء المسعملية إجراءات  إلى ،بدقة محددة معايير إلى

 التي المؤشرات بناء  على حيث ،الحاالت إلدارة مفيدة أداة   يكون أن" يبرره بوضوح ليس له ما" لمفهوم يمكن االستخدام:

 أجل من المناسبة معالجةال طريقة إلى توجيهها يمكن ،ح أنه " ليس لها ما يبررها بوضوح"رجّ ت  والتي  ،تطرحها الحالة

 تفعيل على يعمل هفإن ،صحيحنحو على  "بوضوح ليس له ما يبرره" مفهوم جرى تطبيقإذا  ،اعملي  . الكفاءة تحسين

 ومع مراعاة المحاذير. معينة خصائص حملحال  في" ليس له ما يبرره بوضوح" يكون أن حرجّ ي الطلب أن افتراض

عملية تحديد أو  صفة اللجوء المبسطة دعملية تحدييمكن تطبيق  ،التسجيل من واضحة لإلحالة معاييرومع وجود  أدناه،

                                                           
 Problem of Manifestlyالتي تستغل المنظومة ) أو ليس لها ما يبررها بوضوح التي طلبات الحصول على صفة اللجوء مشكلة انظر: 24 

Unfounded or Abusive Applications for Refugee Status or Asylumتشرين  20بتاريخ  مفوضية،لل التنفيذية اللجنة ( الصادرة عن

 http://www.refworld.org/docid/3ae68c6118.html: ، والمتوفرة على الرابط اآلتي(XXXIV) 30رقم  1983 أكتوبراألول/

ا  مع ،من جملة أمور أخرى ،صفة اللجوء تحديد بشأن الدولية بالحماية المعنية الجامعة الفرعية للجنة السابقة االستنتاجاتحول  متابعة: انظر أيضا

 28 –1982 (Follow-up on Earlier Conclusions of (XXXIII)رقم  اللجوء الحكوميةصفة  تحديد إجراءات في المفوضية دور إلى اإلشارة
the Sub-Committee of the Whole on International Protection on the Determination of Refugee Status, Inter 

Alia, with Reference to the Role of UNHCR in National Refugee Status Determination Procedures الصادرة عن ،)

  والمتوفرة على الرابط اآلتي:  2198 تشرين األول/أكتوبر 20المفوضية بتاريخ 

http://www.refworld.org/docid/3ae68c439c.html 

Manifestly on ositionP UNHCR’s بوضوح ) ليس لها ما يبررها التي على اللجوءللحصول  الطلبات بشأن المفوضية موقف انظر: 25 

Unfounded Applications for Asylum)  ص ،2 األوروبية السلسلة 3 ،1992 ديسمبر/  األول كانون 1 مفوضية الالجئين،الصادر عن .

 .http://www.refworld.org/docid/3ae6b31d83.html ، متوفر على الرابط اآلتي:397

http://www.refworld.org/docid/3ae68c6118.html
http://www.refworld.org/docid/3ae68c439c.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b31d83.html


 
 .المعمول بها في تحديد صفة اللجوءوالمصطلحات والمفاهيم معالجة الحاالت  طرائق حول مصطلحات ومسرد ُمفكرة

 الحاالت معالجة في الكفاءة تحقيق أجل من ليس لها ما يبررها بوضوح أن عتبرت  التي الطلبات  على المسّرعةصفة اللجوء 

التسجيل عملية قناة  خالل من الطلبات هذه مثلتوجيه  بعدم وصىي   ذلك مع 26.المفوضية إجراءات نزاهة على والحفاظ

 .الطلب جوانب جميع تغطية على القرار خذتّ ن يم بقدرة لمقابلةوقت ااختصار يضر  قدإذ  ،المدمجةوتحديد صفة اللجوء 

في  الدراسة عليها من مزيد إجراء عند ،تطرح والتي" ليس لها ما يبررها بوضوح"  تكون أن حي رجّ  التي لحاالتليمكن و

 في حال تحديد صفة اللجوء المسّرعةعملية ات إجراء في تظل أن ،"ما يبررها أن "لها على مؤشرات ،ةمعالجال أثناء

 تعقيدات يطرحالذي الطلب إحالة  جبت وبالمثل،. تحديد صفة اللجوء المسّرعةعملية ات إجراء تطبيق معاييرت يوفاست

  . "عملية تحديد صفة اللجوء العادية"ى لإ مناسبة يرغ عملية تحديد صفة اللجوء المسّرعة من جعلت

 بأن مؤشرات علىتنطوي التي  الحاالت لتوجيه بها سترشدي  التي  المعايير لم تبذل العناية الكافية عند وضع إذا المحاذير:

 فإن ،عملية تحديد صفة اللجوء المبسطةأو  عملية تحديد صفة اللجوء المسّرعةمسار إلى "ليس لها ما يبررها بوضوح" 

 .الدولية الحمايةعلى الطلب للحصول  تقييم بنتيجة خاطئ التنبؤ على نحو مخاطر هناك

عدم  ينبغي كما، متدنية قبولها ببساطة معدالت التي للطلبات امكافئ  " بوضوح ليس له ما يبرره" مفهوم يكون أن ينبغي ال

 .اإلجرائية الضمانات من أقل درجةب المؤشرات هذهمثل  تنطوي على التيالطلبات  معالجة

على حاالت لها الخلفية  أوعلى مجموعة حاالت  ليس له ما يبرره بوضوح"" مفهوم تطبيق يتطلب :الجهة المسؤولة

 مفهوم اعتماد قبلكما يلزم . صفة اللجوء دبتحدي المعني اإلقليمي المسؤول مع التشاور األول، المقام في نفسها،الشخصية 

عملية  أو/  و تحديد صفة اللجوء المسّرعةعملية  خالل من الحاالت هذه مثل معالجة لتسويغ" له ما يبرره بوضوحليس "

قسم إدارة المعلومات واللجوء، صفة  تحديد قسم) الرئيسي المقر في الهيئات المعنية مع التشاور ةالمبسط تحديد صفة اللجوء

 الف معالجة،ال طرائق ختيارال سترشد بهي    وبما أن مفهوم " ليس له ما يبرره بوضوح"(. اإلقليمي والمكتب والتسجيل،

 .محددة نماذج أو استماراتله  توجد

 بوضوحله ما يبرره 

 فيستوي الفرد أن إلى ظاهره في بوضوح شيري   الذي اللجوء طلب إلىله ما يبرره بوضوح" مصطلح "شير ي   الشرح:

 في السبب يرجع قدو. بالالجئين الخاصة نطاق ا األوسع المفوضية معايير بموجب أو 1951 اتفاقية بموجب الجئال تعريف

 معينة وقائع بسبب أو ،القبول الجماعي نهج أو الشمول قرينة عليهم تنطبق الذين األشخاص فئة في يقع الفرد أن إلى ذلك

 .الدولية للحماية الفرد طلب عليها ينطوي

 عملية تحديد صفة اللجوء و/أو عملية تحديد صفة اللجوء المبسطةإجراءات  استخدام يمكن ،لوضعبا رهن ا االستخدام:

عملية التسجيل وتحديد صفة  ، أواللجوء وإعادة التوطين المدمجةعملية تحديد صفة أو  الجماعية، المعالجةأو  ،المسّرعة

 .بسرعة الطلبات هذه لمعالجة المدمجة اللجوء

عملية  إجراءات خاللمن  ح أن يكون" له ما يبرره بوضوح"ي رجّ  طلب معالجة قرار ي تخذأن  يجب الجهة المسؤولة:

عملية التسجيل وتحديد صفة اللجوء  خالل من أو ،عملية تحديد صفة اللجوء المسّرعة و/أو تحديد صفة اللجوء المبسطة

 . لمعالجةا المبينة لكل طريقة من طرائق للمرجعيات اوفق   عملية تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين المدمجةأو  المدمجة

 إجراءات مراجعة دون لها ما يبررها بوضوح الطلبات التي معالجةفي  ي باشر أال يجب أنهفهي هنا  عامةال قاعدةأما ال

حال  في صفة اللجوء تحديد قسم أو) صفة اللجوء تحديدب الخاص اإلقليمي الموظف جانب من الصلة ذات الموحدة التشغيل

 الرئيسي، المقر في اإلقليمي والمكتب االقتضاء، حسب الحماية واألمن الوطنيقسم و ،صفة اللجوء تحديد وقسم (،غيابه

 .االقتضاء حسب

 قرينة الشمول

                                                           
 أعاله. 14انظر الحاشية  26 
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 الموضوعي الدليل يشير عندما ةموجود( األهلية قرينةب أحيان ا هاإلي شاري   يتال) قرينة الشمول إن يمكن القول الشرح:

 معايير ايستوفو أن المحتمل من ةمعين ةشخصي خلفية لديهم الذين مقدمي الطلبات أن إلىاألصل  بلد في بالوضعالمتعلق 

 الخاصة انطاق   األوسع المفوضية معايير أو 1951 اتفاقية من 1 المادةمن البند أ من  (2)الفقرة  في الواردةاألهلية 

 معينة خلفية شخصيةفئة من األشخاص لهم  من أو محددةفئة  إلى ينتمي الشخص أن ثبت إذا أنه ذلك ويعني. بالالجئين

ما  لهاأن  على مؤشرات بها توجد التي اللجوء طلبات تستفيد سوفو. الجئ بأنه ةغير قطعيقرينة  من يستفيد فسوف

 قرينة الشمول.  من يبررها بوضوح

 لديهم الذين مقدمي الطلبات أن إلى يشير موضوعي دليل بها يوجد التي الحاالت في قرينة الشمول ستخدمت االستخدام:

 المبادئ التوجيهية" كانت إذا تبرز قرينة الشمول اعموم  و. دولية حمايةإلى  ايحتاجو من المرجح أن ةمعين ةشخصي خلفية

خلفية شخصية معينة  لديهم الذين األشخاص أن على انتنص المفوضية عن تانالصادر" الحماية اعتبارات" أو" ألهليةل

ا تطبيقها يمكن ولكن "،دولية حماية إلى حاجةب يكونوا أن حيُرجّ "  بإصدار المفوضية تقم لم التي حاالتالب يتعلق فيما أيض 

 الموضوعة على أسس فردية صفة اللجوء تحديد إجراءات ضمن قرينة الشمول تطبيق يمكنو. ببلد  ما خاصة إرشادات

 .القبول الجماعي نهج سياق في وكذلك

 يتخذ أنمن الحاالت  معينةلمجموعة  قرينة الشمول إلى المستند الموضوع على أسس فردية الحاالت معالجة لنهج يمكن

تحديد  دمج أو التسجيل وتحديد صفة اللجوءإجراءات دمج أو  تسريعهأو قد يجري  ةطعملية تحديد صفة اللجوء المبس شكل

 .التوطينصفة اللجوء وإعادة 

 له خلفية شخصية معينة أو طلب مقدم كلب تلقائي ااالعتراف ال يجري  وعليه ،قطعية الداللة قرينة الشمول تعدال  المحاذير:

 الدولية، لحمايةى الإليس بحاجة  طلبال مقدم أن على مؤشرات هناك كانتففي حال . الجئ على أنهمحددة  إلى فئة ينتمي

 27.عملية تحديد صفة اللجوء العادية إلى إحالته فال بد من ،استبعادمؤشر ه يكون لديكان هناك احتمال أن  أو

تحديد صفة عملية أو  ،المبسطة صفة اللجوء تحديدعملية  إجراءات الستخدام امسوغ   كونت أن يمكن بما أن قرينة الشمول

 ،المدمجةعملية تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين ، أو عملية التسجيل وتحديد صفة اللجوء المدمجةأو  ،المسرعة اللجوء

 األشكال ذههال تناسبها  معينة شخصية طلبات ذات خلفية على اتطبيقه لتجنب مناسبة ضمانات وجود من التأكد فال بد من

 لسياق،رهن ا باو. استبعاد أو مؤشرات بالمصداقية تتعلق تنطوي على إشكاليات التي أو ،المعقدة الحاالت مثل ،المعالجة من

وضع  /أوو العادية عملية تحديد صفة اللجوء إلى إحالتها و/أو ،لهذه الحاالت عدم إعطاء األولويةه ينبغي أن ذلك يعني قد

 .مستقبال   احتمال مراجعتها أجل من هاأمام ProGres)إشارة في تطبيق قاعدة البيانات )

عملية تحديد صفة اللجوء  من خالل إجراءات ة شمولنقريلديه طلب  معالجة قرار ي تخذأن  يجب الجهة المسؤولة:

عملية أو  عملية التسجيل وتحديد صفة اللجوء المدمجةخالل  من ، أوعملية تحديد صفة اللجوء المسّرعة و/أو المبسطة

العامة  أما القاعدة . المعالجة المبينة لكل طريقة من طرائق للمرجعيات اوفق   تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين المدمجة

 الصلة ذات الموحدة التشغيل إجراءات مراجعة دون ة شمولنقريلديها الطلبات التي  في معالجة ي باشر أال يجب أنهفهي هنا 

صفة  تحديد وقسم حال غيابه(، في صفة اللجوء تحديد قسم أو) صفة اللجوء بتحديد اإلقليمي الخاص الموظف جانب من

  .االقتضاء حسب الرئيسي، المقر في والمكتب اإلقليمي االقتضاء، حسب وقسم الحماية واألمن الوطني اللجوء،

 . نهج القبول الجماعي6
 

 بلد في الظاهرة للعيان الموضوعية الظروف أساس على بصفة اللجوء االعترافالقبول الجماعي  نهجب قصدي   الشرح:

 هذه من الفارين األفراد أن إلى التي تشير (الجنسية عديمي اللجوء طالبي حالة فيالسابق اإلقامة المعتاد  بلد أو)األصل 

وبذلك يجري  به، المعمول الالجئ تعريف إطار ضمنيقعون  مما يجعلهم ،ضرر أن يلحق بهم لخطر عرضة الظروف

                                                           
ا  ذلك كان إذا ،أن الحالة لن "ُتعطى األولوية" أو 27   .التشغيلي السياق فيمناسبا



 
 .المعمول بها في تحديد صفة اللجوءوالمصطلحات والمفاهيم معالجة الحاالت  طرائق حول مصطلحات ومسرد ُمفكرة

 إال التحديد على أسس جماعية خالل منالقبول الجماعي  نهجال يستخدم و 28.فرديال تقييمال عبر ليس ، ولكناالعتراف بهم

 صفة اللجوء. لتحديد افردي   اتقييم   تتطلبف الرفض قراراتأما  ؛بصفة اللجوء لالعتراف

 مناسب ا يكون قد هولكن ،على نطاق واسع لالجئين تدفق لحاالت خاصنحو على  امناسب  القبول الجماعي  نهجيعد : االستخدام

ا  ظاهر للعيان مشترك خطرل عرضة لكنهم كبيرةال يصلون بأعداد و ،شابهةتم لديهم أوضاع األفراد من لمجموعات أيض 

 .ضررللتعرض ل

 ينتمون الذين مقدمي الطلبات من مجموعةأن القبول الجماعي سيطبق على  إعالن أو ،سياسة وضع يتم أن بمجرد ،عملي ا

 على الطلباتبمقدمي  االعتراف يجري ،القبول الجماعي أساس علىبهم  لالعتراف المؤهلين األشخاص منمعينة  فئة إلى

عملية من خالل  فردي أو على نحو ،يد صفة اللجوءدحلت جماعي نهج في إطار مسبق ا الموجودة التسجيل بيانات أساس

 .الظروف حسب وذلك ،اللجوء المبسطةفة صعملية تحديد  بعد استثنائيأو نحو  ،التسجيل وتحديد صفة اللجوء المدمجة

 ،الهوية حول الالزمة اإلضافية التفاصيل ضروري و/أو مناسب هووفق ما  معالجةال طريقة29وتسجل تحدد أن وينبغي

 مؤشراتو، (القبول الجماعي نهج تدخلهم ضمن نطاق بادية للعيان من شأنها أن أخرى خاصية ةأي أو)األصل  ومكان

 .االستبعاد

 المادةمن  (واوالبند ) في الواردة االستبعاد معايير نطاق في يقعون قد الذين األفراد لتحديد إجراءات وضع ينبغي المحاذير:

 رهن او. 30صفة اللجوء العادية تحديد إجراءات إلى إحالتهمو بالمصداقية، تتعلق مشكالت تهم علىاطلب تنضوي الذين أو 1

أمامها  ProGres)وضع إشارة في تطبيق قاعدة البيانات ) و/أولحالة ل"عدم إعطاء األولوية"  ذلك يعني قد لسياق،با

 .مستقبال   مراجعتهال

 التشاور بعد إال القبول الجماعي نهج تنفيذللمكاتب  ينبغيال  ،ةالمختار معالجةال طريقة عن النظر بغض :الجهة المسؤولة

طبق وست   .قسم إدارة المعلومات والتسجيل، وقسم الحماية واألمن الوطنيو ،صفة اللجوء تحديد وقسم اإلقليمي، المكتب مع

 .المختارة معالجةال بطريقة الصلة ذات المرجعيات

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .Guidelines on International Protection Noالقبول الجماعي بصفة اللجوء ): 11 رقم الدولية الحماية بشأن توجيهية مبادئ انظر: 28 

11: Prima Facie Recognition of Refugee Status)  2015 يونيوحزيران/  24 الالجئين، مفوضيةالصادرة عن ،HCR / GIP / 
 http://www.refworld.org/docid/555c335a4.html والمتوفرة على الرابط اآلتي: ،15/11

 
 

 يجري القيام به.  الذي التسجيل نوع يحددها التي التسجيل بيانات مجموعة من األدنى الحد إلى باإلضافة 29 

 اتفاقية من (واو) 1 المادة في الواردة االستبعاد ألحكام الجماعي التدفق حاالت في التطبيق بشأن الالجئين لمفوضية التوجيهية المبادئ انظر: 30 

 UNHCR Guidelines on the Application in Mass Influx Situations of the Exclusion) الالجئين بوضع المتعلقة 1951 عام
Clauses of Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees) 7 الالجئين، مفوضية، الصادرة عن 

 فيها تقوم التي الحاالت في  .http://www.refworld.org/docid/43f48c0b4.html ومتوفرة على الرابط اآلتي: ،2006 فبراير شباط/

 بين من يسمح، مماإلى مؤشرات االستبعاد  أدنى، كحد ،لفت االنتباه ينبغي ،القبول الجماعي إعالن سياق في الدولة عن نيابة إجراءاتب المفوضية
 .التوطين إعادة الحالة بغرض في النظر تقرر إذا دقيقة مراجعة بإجراء أخرى، أمور

http://www.refworld.org/docid/555c335a4.html
http://www.refworld.org/docid/43f48c0b4.html
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باستخدامها في مصطلحات ومفاهيم ال يُنصح  :اثالثً 

 معالجة الحاالت
 

 . عملية تحديد صفة اللجوء التقليدية1
 

تحديد  لعملية وليس. عملية تحديد صفة اللجوء العادية إلى لإلشارةعملية تحديد صفة اللجوء التقليدية" "مصطلح ستخدم لقد ا

 .هاستخدامب ي نصح ال التاليوب ،اموحد   معنى  صفة اللجوء التقليدية 

المتداخلة . عملية تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين 2

(Collapsed RSD – Resettlement)  
 

عملية تحديد صفة اللجوء وإعادة  إلى لإلشارة" المتداخلة التوطين وإعادة اللجوء صفة تحديد عمليةمصطلح "لقد استخدم 

 .عملية تحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين المدمجة مصطلح استخدام ينبغي ،التوحيدو الوضوح وبغية. التوطين المدمجة

 زة. عملية تحديد صفة اللجوء المرك  3

 

 معالجة طرائقعن  عملية تحديد صفة اللجوء العادية لتمييززة" عملية تحديد صفة اللجوء المرك  مصطلح "لقد استخدم  

 .باستخدامه فال ي نصح ،اموحد   معنى   له ليس المصطلح هذا أن بماو. معين مكتب في المستخدمة األخرى الحاالت

 . عملية تحديد صفة اللجوء الكاملة4

 



 
 .المعمول بها في تحديد صفة اللجوءوالمصطلحات والمفاهيم معالجة الحاالت  طرائق حول مصطلحات ومسرد ُمفكرة

لعملية تحديد  وليس .ةعملية تحديد صفة اللجوء العادي إلىلإلشارة  "عملية تحديد صفة اللجوء الكاملة" مصطلحلقد استخدم 

 .هذا المصطلح استخدامب ي نصح ال وبالتالي ،اموحد   معنى  صفة اللجوء الكاملة 

 ز. التسجيل المعز  5 
 

 قرار على ينطوي ال أنه حيث من ،وتحديد صفة اللجوء المدمجة التسجيلعملية  من أوسع الفردي زالمعز   التسجيل غرض  

 دمج التي يجري فيهاوالخاصة بتحديد صفة اللجوء  الحالية الممارسات لعكس حاجة هناك أن وبمابتحديد صفة اللجوء. 

 هذا فإنّ  ،تحديد صفة اللجوء وصخصب قرار إلى التوصل فيها يجريو ،وتحديد صفة اللجوء التسجيل عملية مراحل

 بعدم وينصح، الحاالت هذه مثل لوصف وتحديد صفة اللجوء المدمجة لتسجيلعملية اهو  اجديد   امصطلح   يقدم المسرد

إلى  صفة اللجوء الخاصة بتحديد تسجيلال فيها عمليات تؤديفي األوضاع الذي ز" مصطلح " التسجيل المعز   ستخداما

 .التسجيل من كجزء  يخص تحديد صفة اللجوء  قرار اتخاذ

 

 

 مظاهر ادعاءات طلب اللجوء من ليس له أيّ /  األهلية عدمقرينة 

 بها عترافاال معدالتالتي  الحاالت في المتبع المعالجة نهج إلى لإلشارة ينالمصطلح ينهذ المكاتب بعض تستخدملقد ا

ليس لها ما  تكون أنح التي ي رجّ  أو اللجوء صفة تحديد اتإجراء في مقبولةال غير فرديةال حاالتال أو للغاية منخفضة

 ال كما المفوضية، والية المستند إلى صفة اللجوء تحديد إجراءات في ثابت معنى مفاهيمال هذهل ليسو .حيبررها بوضو

تقييم إمكانية القبول المستند إلى تحديد صفة أو  ليس له ما يبرره بوضوحمصطلحا  كوني قدف. بتات ا استخدامهاب ي نصح

 .باستخدامهماالمصطلحان اللذان ال ي نصح يستخدم فيها هذان  التي السياقات في ينمفيد اللجوء


