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مقدمة املدير التنفيذي لدى املكتب األورويب 

 )EASO( لدعم اللجوء

زماليئ األعزاء،

كان االتفاق بشأن إنشاء مجموعة جديدة تهتم بقضايا اللجوء يف يونيو/ حزيران 2013 إنجاًزا تاريخيًا لالتحاد 
األورويب، والذي سيؤدي بدوره إىل تحقيق املزيد من التطوير يف نظام اللجوء األورويب املشرتك )CEAS(. واآلن، 
وحيث إن الترشيع قد صدر، فإننا ينبغي أن نعمل مًعا من أجل تفعيل هذا األمر عىل أرض الواقع. وللتدريب عىل 
هذه العملية دوًرا جوهريًا. ثم إن املكتب األورويب لدعم اللجوء )EASO( ملتزم بدعم الدول األعضاء يف تنفيذ 

معايري الحامية املشرتكة لهؤالء ممن بحاجة للحامية الدولية من خالل املنهج التدريبي.

وإين أؤمن وبشدة إنه يصعب ضامن الوصول إىل مامرسات عامة وتطوير نظام لجوء أورويب مشرتك تطويًرا كاماًل 
إال بالتدريب العام عايل الجودة وتوفري مواد التدريب عالية الجودة. ونحن، يف املكتب األورويب لدعم اللجوء 
)EASO(، نلتزم بضامن أن يكون التدريب املقدم مثله مثل التجربة التي تساعد يف تحسني معارف املتعلم ومهاراته، 

ويف نفس الوقت يسهم يف التطوير الشخيص للفرد.

ويهدف الربنامج التدريبي الخاص باملكتب إىل وضع نظام يتسم بالتفاعلية والعملية، ويعتمد عىل دراسات حالة 
حقيقة. ونحن نقوم بذلك عن طريق تزويد املشاركني باملعرفة واملهارات النظرية والعملية التي ميكن أن تطبق 
يف بيئة العمل اليومية الخاصة بهم. ويعد املنهج التدريبي مثاالً رائًعا للتعاون العميل بني الدول األعضاء، ثم إنه 
يضمن توفري تفاهم عام لنظام اللجوء األورويب املشرتك )CEAS(، مبا يؤدي إىل تحقيق املواءمة يف مامرسات اللجوء 
بني دول االتحاد األورويب. ومن ثم؛ ينبغي التعامل مع الحاالت املشابهة بالطريقة ذاتها، وبوسائل الوقاية والنتائج 

نفسها يف مختلف أرجاء االتحاد األورويب. وال ميكن أن نحقق ذلك إال بالتدريب املشرتك.

د. روبرت كيه فيرس

)EASO( املدير التنفيذي للمكتب األورويب لدعم اللجوء
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مقدمة إىل املنهج التدريبي لدى املكتب األورويب 

 )EASO( لدعم اللجوء
همتنا هي توفري الدعم! من بني األدوات الرئيسة التي يوفرها املكتب األورويب لدعم اللجوء للدول األعضاء يف 
االتحاد األورويب املنهج التدريبي لدى املكتب األورويب لدعم اللجوء )EASO(. ثم إن املكتب األورويب لدعم 
اللجوء )EASO( يعامل املنهج التدريبي الخاص به عىل إنه أداة عملية تسهم يف تحقيق الفاعلية والتنفيذ املتناسق 

لنظام اللجوء األورويب املشرتك )CEAS( مثلام ُوضع يف برنامج الهاي ثم برنامج ستوكهومل فيام بعد.

ويف هذا الصدد، تبنى املكتب األورويب لدعم اللجوء )EASO( إسرتاتيجية تدريب، )والتي ميكن االطالع عليها عىل 
موقع ويب املكتب األورويب لدعم اللجوء www.europa.easo.eu(، بهدف توضيح املبادئ واإلجراءات التي 
ستحكم الوكالة يف أثناء تنفيذ مهمتها التدريبية كام تنص عليه املادة 6 من الالئحة التأسيسية للوكالة )االتحاد 

األورويب( رقم 2010/439:

»يقوم مكتب الدعم بوضع وتطوير تدريب يتاح لألعضاء من كل اإلدارات القومية واملحاكم والدوائر القومية 
املسؤولة عن أمور اللجوء لدى الدول األعضاء )...(. يقوم مكتب الدعم بتطوير هذا التدريب بالتعاون الوثيق 
مع سلطات اللجوء لدى الدول األعضاء، ومتى كان ذلك ممكًنا، تتم االستفادة من خربات املؤسسات األكادميية 
وغري ذلك من املنظامت ذات الصلة )...(. ويُقدم التدريب بجودة عالية عىل أن يحدد املبادئ الرئيسة وأفضل 
املامرسات من أجل تحقيق املزيد من التقارب لألساليب والقرارات اإلدارية واملامرسات املحلية، مع االحرتام 

الكامل الستقاللية املحاكم القومية.«

تنص املادة 4 )3( من التوجيه املعني بإجراءات اللجوء )32/2013/االتحاد األورويب( بأنه:

»تضمن الدول األعضاء تدريب موظفي السلطة املحددة تدريبًا مناسبًا )...(. وتضع الدول األعضاء يف اعتبارها 
كذلك التدريب ذي الصلة املحدد والذي يضعه املكتب األورويب لدعم اللجوء )EASO(« ، والذي يشري تحديًدا 

.)EASO( من الئحة املكتب األورويب لدعم اللجوء )إىل القامئة املضمنة يف املادة 6 )4

.)EASO( تجد التوضيح التفصييل ألنشطة املنهج التدريبي السنوية يف برنامج عمل املكتب األورويب لدعم اللجوء

http://www.easo.europa.eu
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ما املنهج التدريبي لدى املكتب األورويب لدعم اللجوء )EASO(؟

م خصيًصا للموظفني املعنيني بالقضية وغريهم من املامرسني العاملني مبجال 	   نظام تدريبي مهني مشرتك ُصمَّ
اللجوء يف مختلف أرجاء االتحاد األورويب.

 نظام تدريبي يغطي األوجه الرئيسة إلجراء اللجوء يف مجموعة من الوحدات التفاعلية.	 

 منهجية تعليمية مختلطة، تتيح االعتامد عىل املنهجيات النظرية والعملية يف التدريب ذلك بالجمع بني 	 
املنهجية التعليمية اإللكرتونية والجلسات التي تتم وجًها لوجه.

 مادة تدريبية عالية الجودة وضعها فرق من الخرباء من مختلف الدول األعضاء يتم العمل عىل تحديثها 	 
ومراجعتها بانتظام عن طريق دعم الفريق املرجعي لدى املكتب األورويب لدعم اللجوء )OSAE(، والتي 
تتألف من منظامت دولية مختلفة وكذلك مساهمني دوليني مختلفني من املجتمع املدين واألوساط األكادميية 

والنظام القضايئ.

 مجموعة من الوحدات التدريبية التي وضعت باللغة اإلنجليزية والجاري ترجمتها مع مرور الوقت عن 	 
طريق الدول األعضاء إىل لغاتها الوطنية.

كيف ميكن أن تستخدم الدول األعضاء املنهج التدريبي؟

 يتمثل الهدف الرئيس من املنهج التدريبي لدى املكتب األورويب لدعم اللجوء )EASO( يف أن تستخدمه 	 
سلطات اللجوء القومية يف مختلف أرجاء االتحاد األورويب. وميكن استخدامه كأداة دامئة ملساعدة الدول 
األعضاء يف وضع إطار عمل للتدريب لصالح موظفي تلك الدول العاملني يف مجال اللجوء أو إلكامل الهياكل 

التدريبية القومية الحالية باالعتامد عىل مواد التدريب عالية الجودة والتي تُطور بصفة عامة.

 يجوز للمنهج التدريبي لدى املكتب األورويب لدعم اللجوء )EASO( أن يدعم الدول األعضاء دعاًم مخصًصا 	 
فيام يتعلق بإطار الدعم يف حاالت الطوارئ أو الدعم الخاص يف استجابة منه للمواقف الخاصة.
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وحدات التدريب لدى املكتب األورويب لدعم 

)EASO( اللجوء

يتكون املنهج التدريبي لدى املكتب األورويب لدعم اللجوء )EASO( من مجموعة من الوحدات التفاعلية التي 
تغطي مجال الحامية الدولية تغطية كاملة. بحيث يقدم للمتدربني املعرفة النظرية واملهارات العملية الالزمة 

لتنفيذ املهام اليومية الخاصة بهم يف إطار العمل الخاص بنظام اللجوء األورويب املشرتك.

وصممت وحدات التدريب عىل يد خرباء من الدول األعضاء يف مجال الحامية الدولية. وهي تقدم طريقًة بسيطة 
ولكنها فعالة للمتدربني لتنمية الكفاءات الالزمة لألعامل اليومية الخاصة بهم. وتُطور الوحدات يف نطاق إطار 
عمل اتفاقية الالجئني لعام 1591 وبروتوكول 1967 والصكوك القانونية لنظام اللجوء األورويب املشرتك، باإلضافة 
إىل غري ذلك من القوانني الدولية واألوروبية ذات الصلة. فضالً عن إنها تعتمد عىل سيناريوهات الحياة الفعلية 

وتطوير املامرسات الجيدة يف مجال الحامية الدولية.

يضمن املكتب األورويب لدعم اللجوء )EASO( الحفاظ عىل جودة املنهج من خالل التحديثات املنتظمة ويشمل 
ذلك خرباء الدول األعضاء واملجموعة املرجعية.

ومنذ عام 2013، بدأ املكتب األورويب لدعم اللجوء )EASO( أيًضا يف وضع كتيبات تدريبية تقابل الوحدات 
التدريبية.

والهدف من هذه الكتيبات التدريبية أن تكون كأداة مرجعية ألولئك الذين أكملوا بالفعل الجلسات املتاحة لدى 
وحدة التدريب ذات الصلة عرب اإلنرتنت ووجًها لوجه. ثم إن تلك الكتيبات ستصحب املامرسني العاملني يف مجال 
اللجوء يف إطار عملهم اليومي ذلك بتقديم ملخص للعنارص الرئيسة ملواد التدريب. وتعمل أيًضا عمل األداة 
املساعدة للمتعلمني يف الحفاظ عىل املهارات واملعارف املكتسبة من التدريب. فضال عن إنهم سيتمكنون عن طريق 
األعامل اليومية التي يقومون بها، من التفكري بعمق أكرب يف املعارف التي يكتسبونها ويف تطوير املهارات والكفاءات 

املكتسبة من التدريب.
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حجرة التدريب لدى املكتب األورويب لدعم 

)EASO( اللجوء

وضع املكتب األورويب لدعم اللجوء )EASO( نظاًما لتجميع البيانات وتحليلها بشأن أنشطة التدريب عىل املستوى 
القومي وعىل مستوى االتحاد األورويب.

توفر حجرة التدريب مجموعًة من األدوات املستخدمة يف تجميع البيانات اإلحصائية وتحليل البيانات الكمية، ثم 
إنها تقدم نظرة عامة نظرية بشأن تفعيل أدوات التدريب لدى املكتب األورويب لدعم اللجوء.

تدعم حجرة التدريب، عن طريق األدوات املدمجة املتنوعة، الدول األعضاء يف عملية إعداد أهداف التدريب 
القومية الخاصة بها والحفاظ عليها بشأن تدريب املكتب األورويب لدعم اللجوء. وتضم هذه األدوات كذلك تبني 

توصيات تدريبية معينة ووضع خرائط طريق تدريبية خاصة بالدولة.
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وحدات املنهج التدريبي لدى املكتب األورويب 

)EASO( لدعم اللجوء
توجيه إجراءات اللجوء 	 

نظام اللجوء األورويب املشرتك 	 

معلومات دولة املنشأ	 

صياغة القرارات واتخاذ القرارات	 

لوائح دبلن	 

نهاية الحامية	 

تقييم األدلة 	 

االستبعاد	 

النوع وهوية النوع والتوجه الجنيس ) ليتم وضعها يف 2014(	 

التضمني	 

قانون الالجئني الدوليني وقانون حقوق اإلنسان	 

	إجراء املقابالت مع األطفال	 

تقنيات املقابالت	 

إجراء املقابالت مع األشخاص املستضعفني	 

وحدة املديرين )ليتم إنهاؤها يف 2014(	 

وحدة االستقبال )ليتم وضعها يف 2014(	 



)EASO( 11 — املنهج التدريبي لدى املكتب األورويب لدعم اللجوء

مسار تعليم املوظفني املعنيني بالقضية لدى 

)EASO( املكتب األورويب لدعم اللجوء
يعكس املسار الدائري للتعليم باملنهج التدريبي لدى املكتب األورويب لدعم اللجوء )EASO( االحتياجات التدريبية 
الخاصة باملوظفني املعنيني بقضية اللجوء، بحيث ُوضعت مجموعة من الوحدات األساسية واملتقدمة واالختيارية 
لضامن تلقي املتدربون التدريب يف املجاالت الرئيسة ألداء األدوار الخاصة بهم. ثم إن الوحدات األساسية املقرتحة 
تضمن أن يتلقى مسؤولو الحاالت يف مختلف أرجاء االتحاد األورويب التدريب الجوهري نفسه، مام يؤدي إىل خلق 

مجال مشرتك يتميز بتكافؤ الفرص.

وباإلضافة إىل ذلك، تساعد الوحدات املوجودة يف الفئة املتقدمة والفئة االختيارية املستخدمني عىل زيادة مستوى 
التخصص لديهم، بحيث يتيح النظام، يف فئة الوحدات املتقدمة وفئة الوحدات االختيارية، للدول األعضاء املرونة 

يف تحديد احتياجات العمل اليومية للموظفني املعنيني بالقضية.

الوحدات الرئيسة

التضمني	 
تقنيات املقابالت	 
تقييم األدلة	 

الوحدات املتقدمة

 صياغة القرارات واتخاذ 	 
القرارات

 إجراء املقابالت مع األشخاص 	 
املستضعفني

 إجراء املقابالت مع األطفال	 
معلومات دولة املنشأ	 
 نظام اللجوء األورويب املشرتك	 
 قانون الالجئني الدوليني 	 

وقانون حقوق اإلنسان
 النوع وهوية النوع والتوجه 	 

الجنيس
االستبعاد	 

الوحدات االختيارية

نهاية الحامية	 
توجيه إجراءات اللجوء	 
وحدة االستقبال	 
وحدة املديرين	 
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الوحدات الرئيسة

وحدة التضمني 1.

تقدم وحدة التضمني التدريب عىل تفسري اتفاقية جنيف لعام 1591 وتطبيقها وعالقتها بإعادة صياغة توجيه 
االتحاد األورويب بشأن أهلية الحصول عىل وضع الالجئ.

تعرض هذه الوحدة تعريف الالجئني وأسس الحامية التابعة، يف أسلوب منظم وتفاعيل. ثم إنها ترشح كذلك بعض 
 ،)UNHCR( العنارص الرئيسة، مثل: االضطهاد، فيام يتعلق بدليل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
باإلضافة إىل إعادة صياغة توجيه التأهيل، وأسس االتفاقية؛ والتي تتمثل يف العرق والدين والجنسية والرأي 
السيايس واملجموعات االجتامعية الخاصة والعالقة بني االضطهاد )الخوف عىل أسس مقبولة( وأسس االتفاقية 
واملبدأ الرئيس بشأن عدم اإلعادة القرسية والعنارص األخرى املهمة للتأهيل كونه الجئ أو مستفيد من الحامية 

املؤقتة.

وبنهاية التدريب، سيكتسب املشاركون املعرفة والعنارص الرئيسة والفرصة لتطبيق هذه املفاهيم باستخدام حاالت 
الدراسة الواقعية.

وحدة تقنيات املقابلة 2.

تغطي هذه الوحدة أحد العنارص الرئيسة يف عملية إجراء التحديد. يف أغلب الحاالت، ميكن أن يعتمد تقييم ما 
إذا كان الشخص يحتاج إىل الحامية الدولية استناًدا إىل املعلومات املكتسبة يف أثناء املقابلة الشخصية. ويكمن 
الهدف من هذه الوحدة يف مساعدة املوظفني املعنيني يف الحصول عىل املعلومات واملهارات واملنهجيات التي تتيح 
لهم القدرة عىل تنفيذ املقابالت الشخصية تنفيًذا احرتافيًا، بجانب وضع إطار العمل القانوين ذي الصلة يف االعتبار.

وتغطي هذه الوحدة األوجه النظرية والترشيعات ذات الصلة من منظور عميل بحت. فهي تهدف إىل تعزيز 
استخدام أسلوب املقابالت الهيكلية وتوفر للمشاركني أمثلة عملية جيدة، مبا يف ذلك النصائح الخاصة بالتعامل مع 
مواقف املقابالت الخاصة وكتابة تقارير املقابالت التي تتسم بالشمولية والفعالية. وميكن الحصول عىل املزيد من 
املعارف املتخصصة بشأن موضوع املقابالت من الوحدات املتعلقة بإجراء املقابالت مع األطفال ومع األشخاص 

املستضعفني. 
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وحدة تقييم األدلة 3.

ميكن التعريف بتقييم األدلة بأنه الوسيلة الرئيسة لوضع الحقائق الخاصة مبطالب الحامية الدولية عن طريق 
عملية فحص األدلة املتاحة ومقارنتها.

الهدف الرئيس من هذه الوحدة تقليل مخاطر عدم التعامل مع الحاالت املشابهة بالطريقة ذاتها بسبب املنهجيات 
املختلفة يف تقييم األدلة باختالف الدول األعضاء. ثم إن الغرض منها يشمل أيًضا توفري املعارف واملهارات التي 
يحتاج إليها املوظفون املعنيون إلجراء التقييم إجراًء يتسم بالعدل واالتساق. وتغطي هذه الوحدة األوجه النظرية 
والترشيعات ذات الصلة من منظور عميل. ثم إنها ترمي إىل تعزيز املنهجية الهيكلية املنظمة بشأن تقييم األدلة 
باإلضافة إىل توفري أمثلة املامرسة الجيدة للمشاركني. وتنتهج أيًضا منهجية خطوة بخطوة، وتحدد الفرق بني تقييم 
مصداقية شهادة مقدم الطلب )تقييم الوقائع املاضية والحالية(، كام تعمل عىل تقييم املخاطر بغية تحديد ما إذا 
كان ذلك الشخص يعاين من خوف يقوم عىل أسباب وجيهة يف حالة إعادته إىل دولته )تقييم املخاطر املستقبلية(.
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الوحدات املتقدمة

وحدة صياغة القرارات واتخاذ القرارات 4.

يعد اتخاذ القرار العادل وتقدميه تقدميًا منطقيًا جانبًا من الجوانب املهمة لنظام الحامية الدولية. وتقدم هذه 
الوحدة للمتدربني املعارف واملهارات الالزمة، مع إعالمهم بالتبعات الخاصة بالقرارات التي تصاغ صياغة سيئة. 
ويتعلم املتدربون كيفية تحديد الحقائق املادية واألدلة الرضورية قبل اتخاذ القرار، باإلضافة إىل الرجوع إىل 

املسودات القانونية ذات الصلة يف أثناء عملية كتابة القرارات وصياغتها.

وعند االنتهاء من هذه الوحدة، سيتعلم املتدربون كيفية كتابة وصياغة قرار جيد وعادل ومنطقي وصحيح من 
الناحية القانونية.

وحدة إجراء املقابالت مع األشخاص املستضعفني 5.

يواجه مقدم طلب الحصول عىل الحامية الدولية خطًرا متأصالً. ومع ذلك، فإن الظروف املعينة التي مير بها بعض 
مقدمي الطلبات تجعلهم معرضني للخطر بشكٍل خاص، وذلك يف إطار عملية تقرير حاجتهم للحصول عىل الحامية 
الدولية. وميكن أن تؤثر الظروف الطبية والتعرض للتجارب املؤملة، والتي تحدث يف دولة املنشأ أو يف أثناء الطريان 
أو حتى يف الدولة املضيفة، عىل قدر املعلومات وجودتها التي يجوز ملقدم الطلب أن يوفرها يف أثناء إجراء املقابلة 
الشخصية. ومن الرضوري جًدا للموظفني املعنيني أن يحظوا باملعارف واملهارات الالزمة لتحديد االحتياجات 

اإلجرائية الخاصة ومعالجتها لصالح مقدمي الطلبات املستضعفني.

وتعتمد هذه الوحدة عىل وحدة »تقنيات املقابالت«، وتنتهج أسلوب املقابالت الهيكيل املنظم نفسه، وتأخذ 
املتدرب عرب عملية تجهيز املقابلة وإجراءها مع الشخص املستضعف باحرتافية وباحرتام وبأسلوب الفت للنظر. 
ثم إنها تركز أيًضا عىل املعارف املخصصة ذات الصلة مبؤرشات العرضة للخطر واإلعاقات العقلية والبدنية، فضاًل 
عن توفري النصائح الخاصة بالتعامل مع املواقف الصعبة، باإلضافة إىل االحتياجات الخاصة مبن يقوم بإجراء املقابالت.

وحدة إجراء املقابالت مع األطفال 6.

يلزم اكتساب مهارات ومعارف خاصة إلجراء املقابالت مع األطفال؛ ألن تصور الطفل للبيئة وذاكرته وشعوره 
بالوقت أمور تختلف كل االختالف عن النمط املتبع من البالغني يف التفكري. ومن ثم؛ من الرضوري أن يكون 
املوظفون املعنيون عىل دراية كاملة بهذه الفروق يف أثناء إجراء املقابالت الشخصية مع األطفال. وعليه؛ فإن هذه 
الوحدة تسلط الضوء عىل مبدأ »ما يخدم مصالح الطفل عىل أفضل وجه«، كونه النقطة األساسية التي تُبنى عليها 
الالزمة  إتاحة املعارف واملهارات  الوحدة فيام ييل:  اإلجراءات املتخذة بشأن األطفال. وتتمثل أهداف هذه 
للمشاركني عن مراحل منو األطفال وتوفري التقنيات الخاصة إلجراء املقابالت مع األطفال وإتاحة املعارف واملهارات 

الالزمة لتقييم املعلومات التي يتم الحصول عليها من الطفل.
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تعتمد هذه الوحدة عىل أسلوب املراجعة الهيكلية التي تقدمها الوحدة الرئيسة »تقنيات املقابالت«. وتهدف إىل 
مساعدة املوظفني املعنيني عىل  اكتساب املهارات الالزمة لتنفيذ املقابالت الشخصية تنفيًذا حساًسا وال مثيل له، 
بجانب االهتامم خاصة بسن الطفل ودرجة نضجه، وكذلك االختالفات الثقافية وتأثريات الصدمات واملحن أو 

أيهام.

وحدة معلومات دولة املنشأ 7.

تساعد وحدة معلومات دولة املنشأ )IOC( املوظفني املعنيني يف اإلجابة عىل األسئلة املتعلقة بالوضع السيايس 
واالجتامعي والثقايف واالقتصادي واإلنساين ووضع حقوق اإلنسان يف دولة املنشأ ملقدم الطلب. وتعّد دولة املنشأ 
أداًة من األدوات املهمة يف اإلجراء الخاص بتقرير منح الحامية الدولية. وهي مبثابة وسيلًة متهيدية للمقابلة 

الشخصية ودليالً توثيقيًا لتقييم املصداقية.

والهدف الرئيس من هذه الوحدة أن توفر للمشاركني فهم الدور الرئيس لدولة املنشأ يف اإلجراءات الخاصة بتقييم 
املطالبات للحصول عىل الحامية الدولية.

وتسمح الوحدة للمشاركني بالتعرف عىل األوجه املختلفة إلجراءات دولة املنشأ، عىل سبيل املثال؛ األبحاث الخاصة 
عن دولة املنشأ وأسئلتها وتقاريرها. وعليه، فتح الباب أمام املتدربني الستكشاف إسرتاتيجيات إجراء األبحاث 

ومهاراته وأنواع املصادر وكذلك تقييمها.

هذا ويتم تدريب املشاركني أيًضا عىل كيفية تطبيق معايري الجودة يف أبحاث دولة املنشأ.

وحدة نظام اللجوء األورويب املشرتك 8.

توفر هذه الوحدة إطار العمل القانوين لنظام اللجوء األورويب املشرتك )SAEC( بالرتكيز عىل التطورات القانونية 
يف مجال الحامية الدولية بدول االتحاد األورويب. وبات تأسيس نظام اللجوء األورويب املشرتك عىل مدار عقد من 
الزمان هدفًا رئيسيًا للسياسات يف االتحاد األورويب. فقد كان ذلك عمليًة مهمة يف إنجاز إجراء اللجوء املشرتك 
وإتاحة الحالة املتسقة السارية يف مختلف أرجاء االتحاد األورويب. وتهدف هذه الوحدة إىل زيادة الوعي بني 
املوظفني املعنيني وغريهم من املامرسني باإلضافة إىل متكينهم من سبل تطوير الفهم العام لدورهم كونهم مشاركني 

أساسيني يف عملية تنفيذ نظام اللجوء األورويب املشرتك.

وتركز هذه الوحدة أيًضا عىل مساعدة املوظفني املعنيني يف تنمية املهارات الالزمة لفهم كيفية تنفيذ الوثائق 
القانونية العامة، مبا يف ذلك النصوص والترشيعات القانونية، مبا يسهم يف الوصول إىل فهم متسق لترشيعات اللجوء. 
 )EASO( وباإلضافة إىل ذلك، تساعد هذه الوحدة املوظفني املعنيني عىل فهم دور املكتب األورويب لدعم اللجوء

بغرض تحسني تنفيذ نظام اللجوء األورويب املشرتك.
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وحدة قانون الالجئني الدوليني وقانون حقوق اإلنسان 9.

لالجئني  الحامية  معايري  بوضع  الرئيسة وعالقتها  اإلنسان  وثائق حقوق  عامة عىل  نظرًة  الوحدة  تقدم هذه 
واملستفيدين من الحامية املؤقتة. وتقدم النظرة العامة التاريخية للتطورات الكربى التي حدثت يف قانون الالجئني 

الدوليني إطار عمل قوي لفهم املبادئ العامة، مثل عدم اإلعادة القرسية وعدم التمييز وعدم تجريم الالجئني.

وبنهاية هذه الوحدة، يفهم املتدربون التداعيات املبارشة للمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان يف سياق الحامية 
الدولية. وسوف يتمكنون من تطبيق املبادئ الرئيسة لقانون الالجئني وتحديد املواقف وتقييمها حيث إنه ميكن 
لتجاوز أوجه حقوق اإلنسان، يف أثناء التعامل مع مقدمي الطلبات للحصول عىل الحامية الدولية، أن يؤدي إىل 

عدم االتساق مع وثائق حقوق اإلنسان الدولية.

وحدة االستبعاد 10.

تتيح وحدة االستبعاد الفرصة أمام املوظفني املعنيني للتخصص يف تقييم وتطبيق بنود االستبعاد يف املادة 1، األقسام 
»د« و«هـ« و«و« من اتفاقية جنيف لعام 1951، والتي تظهر كذلك يف توجيه التأهيل لالتحاد األورويب. ويتعلم 
املتدربون أيًضا تأثري القانون الدويل والترشيعات املحلية والسياسات واملامرسات التشغيلية والترشيعات املحلية 
أو الدولية عىل تطبيق االستبعاد، مثل تلك الخاصة مبحكمة العدل األوروبية ومحكمة حقوق اإلنسان األوروبية 
وإرشادات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  وإرشادات املنظامت والجهات املهمة األخرى الصادر 

عنها العمل.

يكتسب املتدربون املعرفة واملهارات الالزمة لتطبيق البنود تطبيًقا صارًما، رغم التقييد، مع وضع األعباء ذات 
الصلة يف االعتبار ومعايري اإلثبات يف حاالت االستبعاد.
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الوحدات االختيارية

وحدة نهاية الحامية 11.

تتيح هذه الوحدة الفرصة أمام املوظفني املعنيني للتخصص يف تطبيق بنود اإللغاء واإليقاف، باإلضافة إىل الرشوط 
األخرى التي ميكن أن تؤدي إىل إنهاء موقف الحامية، مثل رفض تجديد وضع الالجئ. ويتعلم املتدربون أيًضا 

كيفية تفسري الظروف التي تؤدي إىل نهاية الحامية حسبام هو موضح يف توجيه التأهيل.

عند االنتهاء من هذه الوحدة، سيتمكن املتدربون من فهم الطرق املختلفة التي يتم بها إنهاء الحامية وكيفية 
تجهيز وكتابة القرارات عند نهاية الحامية.

وحدة توجيه إجراءات اللجوء 12.

توفر هذه الوحدة املعرفة بشأن املبادئ املشرتكة والضامنات بأن الدول األعضاء ستنفذ إجراءات اللجوء القومية 
الخاصة بها مبا يتوافق مع توجيه إجراءات اللجوء.

وسوف يكتسب املتدربون املعرفة يف األوجه الخاضعة لتغطية هذا التوجيه، مثل الوصول إىل اإلجراء واإللزام ذي 
الصلة الواقع عىل الدول األعضاء والضامنات ذات الصلة الخاصة مبقدمي الطلبات للحصول عىل الحامية الدولية 
وحقوق مقدمي الطلبات يف الحصول عىل املساعدة القانونية والتزامات مقدمي الطلبات ودور املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( ووسائل الحامية املتاحة ملقدمي الطلبات الذين يحتاجون إىل ضامنات 

إجرائية معينة.

وحدة لوائح دبلن 13.

تقدم هذه الوحدة للمشاركني املعرفة واملهارات بشأن تطبيق لوائح دبلن 3 وكيفية عملها. وتتيح أيًضا الفرصة 
أمام املتدربني للتعرف عىل نظام قاعدة بيانات النظام األورويب ملضاهاة بصامت األصابع )يوروداك) والشبكة 
اإللكرتونية »tenilbuD«. وبجانب اكتساب املعارف املتعلقة بغرض لوائح دبلن ومحتواها، يتعرف املشاركون 
أيًضا عىل كيفية تطبيق األوجه الخاصة بهذه اللوائح، يف السيناريوهات التي تضم سبل إعادة جمع شمل األرسة 

للقّص بدون عائالتهم أو بنود عدم املشاركة أو البنود اإلنسانية أو الحدود الزمنية املعمول بها.

وبنهاية هذه الوحدة التدريبية، سيكتسب املتدربون املهارات واملعرفة الالزمة لتطبيق لوائح دبلن 3 اإللزامية يف 
إطار عمل يحرتم املواثيق الدولية األخرى لحقوق اإلنسان. 
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وحدة املديرين العاملني يف مجال اللجوء 14.

تغطّي هذه الوحدة األوجه املختلفة ذات الصلة باملهام اليومية للمدير الذي يعمل يف مجال الحامية الدولية. 
وتهدف هذه الوحدة، والتي تغطي املعرفة النظرية والعملية، إىل مساعدة املديرين يف املجاالت الخاصة بهم 
بغرض تنمية الكفاءات التي تساعدهم يف التحقق من أن اإلدارات التي يرأسونها تريس املعايري عالية الجودة إرساًء 

فعاالً ومبا يتوافق مع املتطلبات القانونية الدولية والخاصة باالتحاد األوريب.

واملجموعات املستهدفة الرئيسة لهذه الوحدة بعينها هم املديرون العاملون مع القامئني عىل اتخاذ قرارات اللجوء.

يُرجى اإلشارة إىل أن الوصف الكامل للنوع وهوية النوع التوجه الجنيس بجانب الوصف الخاص بوحدات االستقبال 
غري متوفر يف تلك اآلونة؛ حيث إنه سوف يتم وضع هذه الوحدات فحسب يف عام 2014.
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