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 لتحكیم بحثیة دراسة

 بشكل اللجوء قضایا

 تناسقاً  و عدالً  أكثر

 أوروبا في

 
 

 الجغرافیا قسم
 درایف رینیس أموري، بناء

 JR4 EX4 إكستر،

 المتحدة المملكة
 

 بنا لالتصال
 +٤٤ )۰( ۱۳۹۲ ۷۲۳۳۳۳ :ھاتف
 asyfair@exeter.ac.uk :اإللكتروني البرید
 www.asyfair.com :الموقع

 
 األوروبي البحوث مجلس قبل من المشروع تمویل یتم

 StG-677917_2015 للمشروع: المرجعي الرقم
 

 ASYFAIR لـ محفوظة النشر حقوق
 ۲۰۱۸ فبرایر

 ھولرا نیكول تصمیم:
 البدین یامن روتر، ریبیكا الصور:

 المتحدة) (المملكة إكستر جامعة في: طبع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قرار تستأنف لجوء طالب أنت ھل
 المحكمة؟ في اللجوء

 في تجربتك مشاركة في ترغب ھل
 في اللجوء لتحسین معنا اللجوء محاكم

 أوروبا؟

 

 الراغبین اللجوء طالبي لمقابلة نسعى نحن

 التناسق في تجاربھم حول معنا مقابالت بإجراء

 .اللجوء طلبات استئناف في واإلنصاف

 

 علیك نطرح فقد مقابلة، إجراء على وافقت إذا

 بشأن الشخصیة وآرائك تجربتك حول أسئلة

 ھذه معالجة وسیتم اللجوء، استئناف إجراءات

  .أبحاثنا من كجزء البیانات

mailto:asyfair@exeter.ac.uk
http://www.asyfair.com/


 لبیاناتي؟ یحدث ماذا
 

 بعدم سنلتزم ،ثوالبح بیانات استخدام عند
 األسئلة، على المجیبین ھویة عن الكشف

 والمھن األسماء ابھام ذلك في بما
 تغییر عن فضالً  واألماكن، والمسؤولیات

 المشاركین وصفات العادیة غیر األحداث
 لحمایة ذلك ،یصفونھا التي واألشیاء
 .ھویتھم
 المشروع من االنسحاب للمشاركین ویمكن

 سیتم .أسباب إعطاء دون وقت أي في
 في المصدر المجھولة البیانات استخدام

 بیاناتك معالجة وسیتم أكادیمیة منشورات
 البیانات حمایة لتشریع وفقاً  الشخصیة

 .الحالي
 

 األبحاث نتائج
 

 عام في للمشروع األولیة النتائج ستتاح
 عام حتى نفسھ المشروع وسیستمر ۲۰۱۹
 للمالحظات الدقیق التحلیل أجل من ۲۰۲۱
 في النھائي التقریر مقدَ یُ وسَ  بعنایة، وفھمھا

 .۲۰۲۱ عام
 ِقبل من ممّولة مستقلة دراسة ھي أسایفیر
 الرقم ،ERC( األوروبي البحوث مجلس

StG- المشروع المرجعي
 البروفیسور ویقودھا ،)677917_2015

 الجغرافیا في مشارك أستاذ جیل، نیك
 .إكستر جامعة في البشریة

 
 

 المقابالت
 

 بتجربتك تتعلق أسئلة أسایفیر باحثو یطرح
 اللجوء طلب استئناف إجراءات حول ومنظورك

 معلومات المثال، سبیل على أوروبا، في
 جلسة الجلسة؛ سبقت التي الفترة أساسیة؛
 .االستماع جلسة بعد حدث وما نفسھا االستماع

 طلب استئناف وأثناء قبل شعورك عن نسألك قد
 فھمك مدى عن نسألك وقد .بك الخاص اللجوء

 من عادالً. أنھ تعتقد كنت إذا وما لالستئناف
 وشخصیة خاّصة أسئلة علیك نطرح أن الممكن
 لألمر كان إذا الجنسي التوجھ أو بالدین تتعلق
 َكَشفتَ  إذا بأنك المالحظة یرجى .بقضیتك صلة
 مضر قانوني غیر نشاط عن معلومات عن

 عنھا باإلفصاح ملزمین نكون فقد باآلخرین،
 اإلجابة للباحث یمكن .المعنیة القانونیة للسلطات

 .لدیك سؤال أي على
 ویحترمون مزعجین غیر الباحثون سیبقى

 .اللجوء وطالبي القانونیة اإلجراءات

 ومتناسقة؟ عادلة اللجوء أحكام ھل
 

 ومعاییر اإلجراءات بأن نفكر أن جمیعاً  نود
 ولكن .قضایانا رفعت أینما ستطّبق نفسھا اإلنصاف

 ھذه ولعل .المحاكم بین األمور تختلف أحیانا
 ولكن .القضیة على كبیر تأثیر لھا لیس االختالفات

 استئنافات في بالعدالة المتعلّقة العوامل اختلفت إذا
 ذلك یشكل فقد البلدان، أو المحاكم بین اللجوء قضایا
 ضد الطعن عملیة في الدراسة ھذه تبحث .مشكلة

 بلدان في اللجوء لطلبات األولّیة السلبیة اراتالقر
 كانت إذا ما معرفة أجل من مختلفة أوروبیة

 .متسقة اإلجرائات
 

 www.asyfair.com المعلومات من للمزید
 

 المنھجیة
 

 طلبات استئناف إلجرائات بمشاھدات نقوم نحن
 .وبریطانیا وألمانیا فرنسا في محاكم في اللجوء

 اإلستئنافات، أثناء القانونیة اإلجراءات ونتفحص
 مختلف قبل من االستماع جلسات تلقي طرق وكذلك

 القانونیین، والمھنیین الطاعنین فیھم بما األشخاص
 تكون قد .معھم مقابالت إجراء یتضمن والذي
 ولذلك حساسة، بیانات نجمعھا التي البیانات بعض
 .فائقة بعنایة ومعالجتھا بتخزینھا سنقوم

 

http://www.asyfair.com/

