
أوراق موجزة

صفة الالجئ
بسبب)اإلضطھادیخشى(أوبلدهفيلالضطھادتعرضالذيالشخصجنیفوإتفاقیة١٩٤٦لعامالفرنسيالدستوریحمي
أو…)والمرأةواإلثنیةMMMM(معینةاجتماعیةفئةإلىوانتمائھوجنسیتھودینھوعرقھالحریةأجلمنعملھ

رأیھ السیاسي.
الفرنسيالمكتبیصدربلده.إلىالعودةیمكنھالالفترة،ھذهخاللسنوات.١٠لمدةفرنسامنالحمایةعلىالالجئیحصل

لحمایة الالجئین وعدیمي الجنسیة وثائق ھویتھ.

الحمایة اإلضافیة
ھناك حمایة أخرى: الحمایة اإلضافیة. إذا كانت مخاوف طالب اللجوء ال تندرج ضمن المعاییر المذكورة أعاله، ولكن إذا

كان یخشى عقوبة اإلعدام أو التعذیب أو المعاملة الالإنسانیة في بلده، فیمكنھ طلب حمایة إضافیة.
كیف تتعرض حیاتھ للتھدید بسبب العنف الواسعیشرح طالب اللجوء للمكتب الفرنسي لحمایة الالجئین وعدیمي الجنسیة

النطاق في بلده أو الصراع المسلح الداخلي أو الدولي.
یحصل الالجئ على الحمایة من فرنسا لمدة عام، قابل للتجدید.

االضطھادات
تعرض طالب اللجوء لالضطھاد في بلده (أو یخاف من االضطھاد). ھذا یعني أنھ عانى (أو یخشى المعاناة):

العنف البدني أو الجنسي أو العقلي-

تدابیر الشرطة أو التدابیر القضائیة التمییزیةأو التدابیر اإلداریة أوالتدابیر التي تتخذھا الدولة-
مقاضاة أو عقوبة غیر متناسبة أو تمییزیة-
رفض اتخاذ إجراء قانوني یفضي إلى عقوبة غیر متناسبة أو تمییزیة-
المقاضاة أو فرض عقوبات على رفض أداء الخدمة العسكریة؛-
أفعال موجھة ضده بسبب جنسھ أو ألنھ قاصر.-

طالب اللجوء لدیھ مخاوف من االضطھاد :
بسبب ما ھو علیھ أو یؤمن بھ أو یفعلھ ؛(أو یخاف من االضطھاد)مباشرة :  تعرض لالضطھاد في بلده-
االضطھاد) بسبب ما یعتقده أو یفعلھ أقاربھ.(أو یخاف منتعرض لالضطھاد في بلدهأو غیر مباشرة :-

قبل المقابلة
ویجري إجراء مقابلة مع طالب اللجوء في المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین وعدیمي الجنسیة بشكل عام مرة واحدة فقط.

ویمكن لطالب اللجوء أن یرافقھ محامیھ أو شخص من جمعیة معتمدة.

إجراء المقابلة
تجري المقابلة في غرفة صغیرة. ھناك ضابط حمایة ومترجم. یالحظ ضابط  الحمایة على حاسوبھ جمیع إجابات طالب

اللجوء.
تبدأ المقابلة  بالحالة االجتماعیة (الھویة، األسرة، التعلیم، المھنة...) ثم الرحلة إلى فرنسا. الھویة الدقیقة للزوج واآلباء

واألخوة واألخوات واألطفال مھمة ألن أسرة طالب اللجوء یمكنھا أیضا الحصول على صفة الالجئ.
ثم یسأل ضابط الحمایة طالب اللجوء : « ما ھو سبب مغادرتك لبلدك ؟ ». یستمر ھذا الجزء من ساعة  إلى ساعتین. في

نھایة المقابلة، یختتم موظف الحمایة بما یلي : « ھل لدیك أي شيء تضیفھ ؟»

اختیار اللغة



یختار طالب اللجوء لغة یتحدث بھا جیًدا. فھو قادر على استخدام كلمات محددة وترجمة الجمل ووصف مشاعره بتلك اللغة.
یعمل المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین وعدیمي الجنسیة مع العدید من المترجمین الشفویین بعدة لغات. یمكن لطالب اللجوء

أن یختار التحدث باللغة التي یختارھا. یكتب اختیاره للغة في نموذجھ.

بعد المقابلة
یقترح ضابط الحمایة على قائده الموافقة  أو الرفض لطالب اللجوء. یرسل رسالة مسجلة مع ملخص المحادثة وقرار
المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین وعدیمي الجنسیة . ترسل ھذه الرسالة إلى العنوان المشار إلیھ في النموذج الكتابي.

اللجوء إلى المحكمة الوطنیة لحق اللجوء
یمكن لطالب اللجوء االعتراض على رفض المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین وعدیمي الجنسیة أمام المحكمة الوطنیة لحق

اللجوء. لدیھ شھر واحد إبتدأً  من تاریج رسالة المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین وعدیمي الجنسیة. ویمكن أن یساعده محام.
یمكنھ التقدم بطلب للحصول على مساعدة قانونیة لدفع مصاریف المحامي.

إعادة نظر المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین وعدیمي الجنسیة
بعد رفض المحكمة، یمكن لطالب اللجوء أن یطلب من المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین وعدیمي الجنسیة إعادة النظر في

ملفھ. یكتب لیقول أن شیئًا جدیًدا قد حدث. الشيء الجدید ھو حدث وقع  بعد تاریخ الرفض. في حالة رفض اإلستعراض من
طرف المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین وعدیمي الجنسیة. ویمكن لطالب اللجوء أن یستأنف ھذا القرار في المحكمة

تحدید أھداف المقابلة
ھدف المقابلة ھو التحقق من :

جنسیة طالب اللجوء ووجوده في البلد ( إذا كان طالب اللجوء بدون جنسیة، تحقق من بلد إقامتھ))1
أسباب مخاوفھ من االضطھاد)2
إذا كانت ھذه األسباب مطابقة التفاقیة جنیف)3
حقیقة مخاوفھ واضطھاده)4
إذا كانت المخاوف شخصیة)5
إذا طلب طالب اللجوء الحمایة من سلطات بلده)6
مخاوف من االضطھاد إذا عاد طالب اللجوء إلى بلده)7

التحقق من الجنسیة)1
ما ھي جنسیة طالب اللجوء أو بلد إقامتھ أو مجموعتھ اإلثنیة ؟ ھل كان في البالد خالل المواعید المحددة ؟ لإلجابة على

ھذه األسئلة المختلفة، یمكن لضابط الحمایة استخدام أسئلة اإلختیارات.
األسئلة

ھذه األسئلة حول جغرافیة أو تاریخ بلد طالب اللجوء. یمكن لضابط الحمایة أیًضا طرح أسئلة حول مسار نزاع (تواریخ
وقف إطالق النار…) للتحقق إذا كان طالب اللجوء موجوداً في البلد خالل ھذه الفترة.

یمكن أن تكون االختبارات عبارة عن تمارین ترجمة (على سبیل المثال بالنسبة للتیبتیین : «كیف نقول كلمة مدرسة باللغة
الصینیة ؟») واألسئلة المتعلقة بالدین أو العادات.

نتیجة
انتباه، عندما یسأل ضابط الحمایة، « كم تبعد العاصمة بالكیلومترات ؟»، وكثیرا ما یجیب طالب اللجوء :  «أنا ال أعرف».

لیس العدد الدقیق للكیلومترات ھو المھم. والغرض من ھذه المسألة ھو تحدید ما إذا كان طالب اللجوء یعیش بالفعل في
البلد.  ولذلك یمكن لطلب اللجوء أن یجیب على ما یلي: « العاصمة على بعد یومین سیرا على األقدام ».  إجابتھ ناجحة.

لذلك ال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة. ھناك إجابات ناجحة أم ال. اإلجابة ناجحة عندما تتطابق مع سؤال ضابط الحمایة.
التحقق  من أسباب المخاوف من االضطھاد)2



لماذا تعرض طالب اللجوء لالضطھاد في بلده ؟ ویحدد طالب اللجوء أسباب خوفھ من االضطھاد. إنھ یفسر سبب كونھ
أكثر ھشاشة وأكثرتعرض لالضطھاد من أحد أبناء بلده.

ھل تتوافق األسباب مع اتفاقیة جنیف ؟)3
اتفاقیة جنیف تحمي طالب اللجوء الذي تعرض لالضطھاد (أو من یخشى االضطھاد) بسبب :

- دینھ،
- جنسیتھ،

- االنتماء إلى فئة اجتماعیة معینة أو
- آراؤه السیاسیة.

یبرر طالب اللجوء مخاوفھ بسبب واحد أو أكثر من ھذه المعاییر.

التحقق من حقیقة المخاوف واالضطھاد)4
لتوضیح حقیقة المخاوف، یعطي طالب اللجوء تواریخ محددة وأسماء أماكن وھویة األفراد. « متى وأین تم توجیھ

التھدیدات ؟ من ھم المعتدون ؟ ما ھي العالقة بین المھاجمون والضحیة ؟ »
ویتفادى طالب اللجوء الكلمات العامة وغیر الوصفیة، مثل:  قریب/بعید أو حدیث/طویل.

یعطي تفاصیل حتى یتمكن ضابط الحمایة من تخیل مشھد قصتھ. بالفعل وبشكل عام، لم یذھب ضابط الحمایة إلى بلد طالب
اللجوء. لذلك علینا أن نصف واقع البلد.

أخیًرا، یظھر طالب اللجوء أنھ تم دفعھ لمغادرة بلده ألن المخاوف من االضطھاد أو االضطھادات أصبحت خطیرة بشكل
متزاید.
التحقق إذا كانت مخاوف طالب اللجوء شخصیة)5

لدى طالب اللجوء مخاوف فردیة من التعرض لالضطھاد. یعني، ھو مستھدف شخصیًا. لدیھ مخاوف مباشرة من
االضطھاد. بالتالي، من المھم إضافة الطابع الشخصي على القصة. من جھة ثانیة، طالب اللجوء یشرح كیف یتعرض

لتھدید. ال یكفي أن یقول : « أنا خائف من الشرطة ألن  رجال الشرطة فاسدون في بلدي. »
خوفھ.أسبابویصفیضایقني…»كان،Xالسیدشرطي،ھناك«:یضیفأناللجوءطالبعلىیجب

التحقق إذا كان طالب اللجوء قد طلب الحمایة من السلطات بلده)6
ھل قدم طالب اللجوء شكوى إلى الشرطة ؟ ھل إلتمس عدالة بلده ؟ إذا لم یفعل ذلك أو لم یرغب في القیام بھ، یشرح السبب.

یشرح الحجج التي منعتھ من القیام بذلك. إذا اشتكى طالب اللجوء ولكن االضطھاد استمر، ویشرح كیف یتم التسامح مع
العنف بل وتشجیعھ من قبل السلطات في بلده.

التحقق من مخاوف االضطھاد في حالة العودة إلى البالد)7
في حالة العودة إلى البالد، ھل یخشى طالب اللجوء أن یتعرض لالضطھاد مرة أخرى؟

فرنساتعتبر،2015عاممنذبلده.إلىالعودةیستطیعاللماذایقولقائمة.تزالالمخاوفھأنكیفاللجوءطالبیوضح
الدول «آمنة» : ألبانیا وأرمینیا وبنن والبوسنة والھرسك والرأس األخضر وجورجیا وغانا والھند وكوسوفو ومقدونیا

وموریشیوس ومولدوفا ومنغولیا  والجبل األسود والسنغال وصربیا. یشرح طالب اللجوء من إحدى ھذه البلدان سبب عدم
سالمتھ في بلده. یتحدث عن وضعھ الشخصي وما الذي یخاطر بھ إذا عاد إلى البالد.

كن « الجًئا جیداً »
التعبیر بالجسد والعواطف)1

أظھرت الدراسات أن طالب اللجوء یجب أن یكون لدیھ موقف مكتئب وأن یظھر االمتنان لضابط الحمایة. یجب أن یكون
لدى طالب اللجوء أیًضا تصرف شجاع وأن یظھر أنھ بعد القتال من أجل حیاتھ، یقاتل اآلن من أجل قصتھ.

فیما یتعلق بالعواطف، یجب على طالب اللجوء إظھار عواطفھ بتوازن . یجب أن یكون حزینًا عندما یروي حلقة حزینة من
حیاتھ. االنتباه، یمكن أن ینظر ضابط الحمایة إلى الكثیر من البكاء على أنھ مشكوك فیھ. یروي طالب اللجوء قصتھ من

خالل مشاركة مشاعره. توافق تصرفھ والتعبیر عن مشاعره مع السلوك المتوقع من قبل ضابط الحمایة.



«الالجئ الجید» في عقیدة المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین وعدیمي الجنسیة
ما ھي العقیدة ؟)1

ال یوجد حق اللجوء بل حقوق اللجوء. لكل دولة معاییر خاصة لالعتراف بوضع الالجئ. إن مبدأ المكتب الفرنسي لحمایة
الالجئین وعدیمي الجنسیة ھو مجموعة من اإلجراءات والقواعد التي تسمح لفرنسا باالعتراف بـ «الالجئ الجید».

طالب لجوء الذي یخرج عن وصف «الالجئ الجید» لدیھ أقل إحتمال للحصول على وضع الجئ.

احكي حكایة خاصة
ما ھي القصة ؟)1

القصة لھا بدایة ووسط ونھایة. تقدم البدایة الحدث األساسي لفھم القصة. الوسط ھي سلسلة من الحقائق والحوادث. ھذه
األحداث ھي التي تغیر الحكایة. ھذا ھو «االنعكاس»: العنصر الذي تسبب في االضطھاد. عادة ما تتوافق نھایة القصة مع

الرحلة خارج البالد. تربط القصة كل ھذه األحداث حول حكایة متماسكة. طالب اللجوء یقول ما فعلھ،  كیف وصل إلى
ھناك وكیف شعر حیال ذلك.

السرد الخاص)2
القصة مثل دفتر ذكریات طالب اللجوء. یتحدث عن أكثر شيء شخصي لھ : شكوكھ ومخاوفھ ومشاعره. یصف ما مر بھ
دون إخفاء أي تفاصیل. على سبیل المثال، في حاالت التعذیب، یشارك طالب اللجوء ذكریاتھ الشخصیة.  ال یكفي إعطاء

شھادة طبیة تشھد على اإلصابات. یجب أن یكون طالب اللجوء قادًرا على التغلب على صدمتھ إلخبار قصتھ الخاصة
إلخفاءالمستخدمةالتقنیاتذلك،منالعكسعلىأو،«خروجھ»یخبراللجوءطالبفإن،MMMكانإذاالحمایة.لضابط

حیاتھ الجنسیة عن أحبائھ. یعد سرد قصتك الحمیمة خطوة أساسیة، خاصة إذا لم یتمكن مسؤول الحمایة من التحقق من
حقیقة قصة طالب اللجوء من خالل البحث الوثائقي.

المترجم
یجوزوفي حالة رفض طلب اللجوء،وإذا رأى طالب اللجوء أن المترجم ال یترجم جیداً، یمكنھ إبالغ ضابط الحمایة بذلك.

لطالب اللجوء أن یطلب من المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین وعدیمي الجنسیة االستماع إلى تسجیل مقابلتھ بحضور
محامیھ واإلعتراض عن ترجمة أقوالھ.

ً ال تبدو كاذبا
إذا روى طالب اللجوء نفس قصة جاره، ونسي تفاصیل قصتھ، وتناقض مع نفسھ، فإن ضابط الحمایة یعتبر طالب اللجوء

كاذبًا.
كذبة أم كلمة غیر دقیقة ؟)1

قد یؤدي استخدام طالب اللجوء لكلمة غیر صحیحة إلى اعتقاد ضابط الحمایة بأنھ یكذب علیھ. یعمل طالب اللجوء على
كلمات قصتھ قبل مقابلتھ. یالحظ المصطلحات المھمة ألن دقة الكلمات مھمة.

السرد المستحیل)2
إذا لم یستطع المدعي سرد تفاصیل معینة عن قصتھ، فإنھ یشرح السبب. ال یجب تعدیل إجابة یمكن اعتبارھا كذبة وتوسیخ

بقیة القصة.

إقناع ضابط الحمایة
في نھایة المقابلة، یتساءل ضابط الحمایة: «ھل أقنعني طالب اللجوء ؟». لإلجابة على ھذا السؤال، یعتمد على اقتناعھ

الراسخ .
ماذا یعني االقتناع الراسخ ؟)1

یستخدم ھذا المفھوم في العدالة الجنائیة لتقییم إذا كان الفرد مذنبًا وإصدار حكم ضده. في المكتب الفرنسي لحمایة الالجئین
وعدیمي الجنسیة، یسمح االقتناع الراسخ لموظف الحمایة باتخاذ قرار بسرعة. یفھم طالب اللجوء أنھ حتى لو كان مثالي،

یستند الحصول على وضع الجئ على فكرة ذاتیة ومتقلبة: االقتناع الراسخ لضابط الحمایة.




