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حامية الالجئني يف أوروبا :أحان الوقت إلجراء تعديل جذري؟
ماريا ستافروبولو

يحيط مبوضوع حامية الالجئني عددٌ من املفهومات الخاطئة التي قد تش ِّوش عىل فهمنا و ُتع ّقدُ من بحثنا
للحلول ،لكننا يف الوقت نفسه نرى إمكانات واضحة وواقعية للتغيري يف جسم القوانني لدى االتحاد
األورويب ما ُ َي ِّكننا من تحصيل منتجات أفضل للدول والالجئني عىل حد سواء.
تصـــل إىل شـــواطئ أوروبـــا الجنوبيـــة والجنوبيـــة الرشقيـــة
أفـــواج مـــن مئـــات آالف الالجئـــن ،باإلضافـــة إىل أعـــداد
أق ــل منه ــا م ــن املهاجري ــن الباحث ــن ع ــن ف ــرص اقتصادي ــة.
ومعظ ــم الذي ــن يصل ــون منه ــم إىل اليون ــان وإيطالي ــا ليس ــت
لديهــم أي رغبــة يف البقــاء يف أي مــن هاتــن الدولتــن .ونظ ـراً
لألوضـــاع التـــي تشـــهدها ســـور ّيا ،والعـــراق ،وأفغانســـتان،
وليبيـــا ،وعـــدم وجـــود أي آفـــاق لكثـــر مـــن الالجئـــن يف
بل ــدان اللج ــوء األوىل ،يج ــب ع ــى أوروب ــا أن تتوق ــع ازدي ــاد
موج ــات الالجئ ــن .فه ــل ميك ــن ألوروب ــا أن تس ــتمر بانتهاجه ــا
منهجي ــة "األع ــال ك ــا اعت ــادت علي ــه"؟
فيام ييل بعض املفهومات الخاطئة التي تعيق فهمنا للوضع:

الرقاب ــة الحدودي ــة ا ُملراعي ــة للحامي ــة أمــ ٌر ممك ــن :ال ميك ــن
إحـــكام الرقابـــة عـــى الحـــدود الخارجيـــة لالتحـــاد األورويب،
وعـــى األخـــص منهـــا الحـــدود البحريـــة ،بطريقـــة قانونيـــة
تراع ــي الحامي ــة .فالطري ــق الوحي ــد للس ــيطرة ع ــى الح ــدود
البحريــة يف واقــع الحــال إمنــا يكــون بتعزيــز الرقابــة ،وترسيــع
عملي ــة من ــع الق ــوارب الت ــي ُيش ــت َبه بأنه ــا تحم ــل حمول ــة
برشيـــة والعـــودة أو الضغـــط عليهـــا مـــن أجـــل أن تعـــود
إىل املـــكان الـــذي ُيفـــرَض أنهـــا جـــاءت منـــه .ومـــع ذلـــك،
ُتعـــد مثـــل هـــذه املامرســـات خاصـــ ًة إذا مـــا ُو ِّجهـــت نحـــو
البل ــدان الت ــي ال تع ــد "بلدان ـاً ثالث ـ ًة مأمون ــة" مامرس ــات غ ــر
قانوني ــة ،وذل ــك ع ــى ض ــوء قوان ــن االتح ــاد األورويب املتعلق ــة
باللجـــوء وكذلـــك ألن تلـــك الـــدول إمنـــا هـــي باألصـــل دول
ُمصـــدِّرة لالجئـــن ،وأي إعـــادة لتلـــك القـــوارب أو األفـــواج
متث ــل حقيقــ ًة إع ــادة قرسي ــة تعس ــفية .وله ــذه املامرس ــات
خطـــرة عـــى حيـــاة األشـــخاص ا ُمل ْع َتضـــن
أيضـــاً آثـــار ِ
واملمنوع ــن .ولس ــوء الح ــظ ،يفض ــل املن ــارصون وال ــدول ع ــى
ح ــد س ــواء املحافظ ــة ع ــى املق ــوالت الت ــي تدع ــي بإمكاني ــة
إطب ــاق رقاب ــة مراعي ــة للحامي ــة ع ــى الح ــدود.

عـــن أعـــداد طالبـــي اللجـــوء ".وفقـــاً ألخـــر التوجيهـــات
الصــادرة حــول إج ـراءات اللجــوء وتأهيــل الشــخص للحصــول
ع ــى صفته ــا ،أصب ــح موض ــوع تقري ــر صف ــة الالج ــئ مهم ــة
يف غايـــة التعقيـــد ومكلفـــة ماليـــاً ،إذ ال تقـــدم أي بديـــل
للمنه ــج املنف ــرد .فه ــي تش ــرط ع ــى كل طال ــب للج ــوء أن
يتس ــجل ويخض ــع للمقابل ــة ،ث ــم ُتتخ ــذ القــرارات الفردي ــة،
يصاحبه ــا بع ــض الضامن ــات ،واإلمكان ــات للطع ــن يف القــرار
وإع ــادة النظ ــر يف طل ــب اللج ــوء ،وغريه ــا م ــن اإلجــراءات
املختلفـــة واختـــاف أنـــواع القضايـــا التـــي غالبـــاً مـــا ُتوجـــه
نح ــو محاول ــة من ــع إس ــاءة اس ــتخدام منظوم ــة اللج ــوء ،وإىل
م ــا هنال ــك م ــن إجــراءات أخ ــرى.

وتعنـــي الـــروط النوعيـــة أن يتوقـــع معالجـــو القضايـــا إىل
حـــد معقـــول بـــأن يصـــدروا قـــرارات ال تتجـــاوز العـــرات
ـي
يف كل ش ــهر .وباإلضاف ــة إىل ذل ــكُ ،يطل ــب إىل الف ــرد املعن ـ ّ
أن يتق ــدم بطل ــب للج ــوء ل ــي يتس ــجل ويصب ــح م ــن ب ــن
طالب ــي اللج ــوء ،ويف مث ــل ه ــذه الحال ــة ال ب ــد م ــن التس ــجيل
الرس ــمي الف ــوري .وف ــوق كل ذل ــك ،هن ــاك رغب ــة يف تجن ــب
ازديـــاد حجـــم طلبـــات الالجئـــن مهـــا كانـــت التكاليـــف.
لكنن ــا نتح ــدث اآلن ع ــن وض ــع مختل ــف يص ــل في ــه ع ــدد
القادم ــن إىل بل ــد م ــا ب ــاألالف ،ومعظمه ــم ج ــاؤوا أص ـ ً
ـا م ــن
بل ــدان منتج ــة للج ــوء مث ــل س ــوريا ،وه ــذا يعن ــي أن مث ــل
ه ــذه ال ــروط ب ــكل بس ــاطة يس ــتحيل اس ــتيفاؤها.
فع ــى س ــبيل املث ــال ،ال ميك ــن ملنظوم ــة اللج ــوء يف اليون ــان
أن تعال ــج يف أق ــى ح ــد ممك ــن أك ــر م ــن  1500طل ــب يف
الش ــهر إذا أرادت أن تح ــرم جمي ــع املتطلب ــات ،وه ــي أق ــل
الجـــزر
مـــن نصـــف معـــدل الالجئـــن اليوميـــن عـــى أرض ُ
اليوناني ــة وق ــت كتاب ــة ه ــذا املق ــال .وحت ــى ال ــدول القوي ــة
ماليــاً تع ــاين أيضــاً م ــن مش ــكلة معالج ــة أك ــر م ــن أل ــف
طلـــب للجـــوء يف اليـــوم.

"تحدي ــد صف ــة الالج ــئ املنف ــرد يف قان ــون االتح ــاد األورويب "منظومـــة دبلـــن متثـــل العـــاد األســـايس لقانـــون االتحـــاد
يق ــع يف مس ــؤولية ال ــدول األعض ــاء وه ــو أم ــر ميك ــن فعل ــه األورويب الخـــاص باللجـــوء ،ولذلـــك يجـــب الدفـــاع عنـــه
إذا م ــا ك ّرس ـ ْ
ـت ال ــدول املص ــادر الكافي ــة لذل ــك بغ ــض النظ ــر مه ــا بل ــغ الثم ــن" .وفق ـاً للوائ ــح التنفيذي ــة التفاقي ــة دبل ــن
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الثالث ــة ،تتمث ــل أه ــم معاي ــر تخصي ــص مس ــؤولية النظ ــر يف
طل ــب اللج ــوء يف البل ــد ال ــذي دخ ــل إلي ــه طال ــب اللج ــوء
للم ــرة األوىل والبل ــد ال ــذي وض ــع في ــه طال ــب اللج ــوء قدم ــه
للمـــرة األوىل يف االتحـــاد األورويب .ومـــع توافـــر األدلـــة بـــأن
ً
أصـــا
الالئحـــة التنفيذيـــة التفاقيـــة دبلـــن الثانيـــة مل تكـــن
ناجحـــة بالقـــدر املطلـــوب ،اســـتمرت الالئحـــة التنفيذيـــة
التفاقي ــة دبل ــن الثالث ــة باملحافظ ــة ع ــى تل ــك االفرتاض ــات
األساســـية ،حتـــى لـــو أنهـــا أدخلـــت تحســـينات معينـــة وهنـــاك أيضـــاً اللغـــة ،والروابـــط األرسيـــة ،ومجتمعـــات
لتســـهيل ّمل الشـــمل األرسي.
صاحــب ذلــك مــن أفــكار
الشــتات ،واملزايــا االجتامعيــة ومــا ُي ِ
مغلوط ــة ح ــول احت ــاالت االندم ــاج يف بع ــض البل ــدان ،كله ــا
وم ــع ذل ــك ،إذا م ــا تحققن ــا م ــن ذل ــك ع ــى أرض الواق ــعُ ،تنش ــئُ ع ــدداً م ــن العوام ــل الت ــي ينظ ــر به ــا طالب ــوا اللج ــوء
ن ــرى أن أ ّيــاً م ــن ال ــدول الواقع ــة ع ــى الح ــدود الخارجي ــة قبـــل اتخـــاذ قرارهـــم يف البلـــد الـــذي يريـــدون الوصـــول
لالتحـــاد األورويب مل تكـــن قـــادرة عـــى معالجـــة جميـــع إلي ــه .فحت ــى يف بل ــدان مث ــل النمس ــا وفرنس ــا ،يرف ــض بع ــض
طلبـــات اللجـــوء حســـبام هـــو مفـــروض عليهـــا وفقـــاً طالب ــي اللج ــوء التق ــدم بطل ــب اللج ــوء هن ــاك ،ب ــل يفعل ــون
ملســـؤولياتها ضمـــن منظومـــة دبلـــن .فعـــى ســـبيل املثـــال ،كل م ــا ميك ــن فعل ــه لتجن ــب آلي ــات اللج ــوء يف ذل ــك امل ــكان
يف عـــام ُ 2015يفـــرض أن تتلقـــى اليونـــان أكـــر مـــن  600الت ــي س ــتجربهم ع ــى البق ــاء يف بل ــد ال يختارون ــه .وحت ــى
ألـــف الجـــئ مـــن عـــدة دول منهـــا ســـوريا وأفغانســـتان ل ــو مل يك ــن لديه ــم الق ــدرة ع ــى تجن ــب ذل ــك البل ــد ،فه ــم
والع ـراق مــن خــال تركيــا .وباإلضافــة إىل ذلــك ،لديهــا حالي ـاً يعرف ــون أن ف ــرص انتقاله ــم س ــتكون ضعيف ــة للحف ــاظ ع ــى
مجموع ــة س ــكانية كب ــرة مقيم ــة م ــن مواطن ــي دول الع ــامل عملي ــة نق ــل طل ــب اللج ــوء وفقــاً التفاقي ــة دبل ــن.
الثال ــث مم ــن تقدم ــوا بطلب ــات اللج ــوء يف امل ــايض ويري ــدون
أن يتقدم ــوا بطل ــب اللج ــوء م ــرة أخ ــرى ،أو غريه ــم مم ــن مل ونتيج ــة ل ــإرصار ب ــأن م ــا س ــبق ذك ــره كل ــه حقائ ــق ولي ــس
يقدم ــوا بطل ــب اللج ــوء يف امل ــايض ولكنه ــم يرغب ــون بذل ــك افرتاض ــات مغلوط ــة ،تنش ــأت التوت ـرات ب ــن أعض ــاء االتح ــاد
حالي ـاً .وم ــع ذل ــك مل تتمك ــن اليون ــان م ــن معالج ــة م ــا ب ــن األورويب ،إذ ي ــر البع ــض ع ــى تنفي ــذ م ــا يعتق ــد أن ــه يج ــب
مائت ــي إىل ثالمثائ ــة أل ــف طل ــب للج ــوء يف الع ــام ،وال ميكنه ــا فعل ــه ب ــدالً م ــا ميك ــن فعل ــه ع ــى أرض الواق ــع .واالس ــتمرار
عـــى أرض الواقـــع أن ُتدمـــج كل هـــذه األعـــداد مـــن بـــن يف اإلرصار بـــأن الطريقـــة التـــي ُخ ِّط َ
ـــط لهـــا قبـــل بضـــع
م ــن يحص ــل ع ــى الحامي ــة الدولي ــة إذ بلغ ــت مع ــدل أهلي ــة س ــنني ه ــي الطريق ــة الصحيح ــة ملواجه ــة رسع ــة التغ ــر يف
األشـــخاص لطلبـــات اللجـــوء مـــا يقـــارب .%50
الظ ــروف يعي ــق م ــن التخطي ــط العق ــاين والواقع ــي.
ذل ــك ،يرغ ــب معظمه ــم باالنتق ــال إىل الس ــويد وأملاني ــا ،ع ــى
أم ــل قط ــع الح ــدود قب ــل أن ُتغ َل ــق يف وجهه ــم .ويف الواق ــع،
مـــن بعـــض األســـباب التـــي تفـــر لنـــا ارتفـــاع الهجـــرة إىل
اليون ــان خ ــال منتص ــف  2015تتعل ــق باالس ــتعجال يف رحل ــة
الهج ــرة قب ــل أن ُتغل ــق الح ــدود الرصبي ــة املجري ــة وذل ــك
بتش ــييد الج ــدار الح ــدودي ب ــن البلدي ــن.

"يج ــب ع ــى طالب ــي اللج ــوء أن يبق ــوا يف الب ــاد املس ــؤولة ما الذي يجب فعله؟

ع ــن النظ ــر يف طلب ــات لجوئه ــم" .وفقــاً لالئح ــة التنفيذي ــة فيـــا يـــي بعـــض األفـــكار التـــي تســـتحق االستكشـــاف.
التفاقي ــة دبل ــن الثالث ــةُ ،يتوق ــع م ــن طالب ــي اللج ــوء البق ــاء ولي ــس أيٌّ منه ــا جدي ــداً ،لكنه ــا م ــا زال ــت ُته َم ــل مب ــا تحمل ــه
حيـــث يطلـــب االتحـــاد األورويب ذلـــك منهـــم .ومـــع ذلـــك مـــن مضمونـــات عـــى الحكومـــات واملجتمعـــات:
طالبـــوا اللجـــوء ،هـــم كبقيـــة البـــر ،لديهـــم رغباتهـــم،
وفهمهـــم للعوامـــل التـــي تســـيطر عـــى حياتهـــم ،ولديهـــم بنـــاء فرضيـــات عاملـــة حـــول حصـــة الالجئـــن الســـنوية
خططه ــم .ووق ــت كتاب ــة ه ــذا املق ــال ،كان معظ ــم القادم ــن ألوروب ــا ككل وه ــذا م ــا س ــيضع يف االعتب ــار ع ــدد الالجئ ــن
الج ــدد م ــن س ــوريا وأفغانس ــتان وغريه ــا يرفض ــون التق ــدم يف الع ــامل ومواط ــن الق ــوة املقارن ــة ألوروب ــا يف تلق ــي ه ــؤالء
بطل ــب اللج ــوء إىل اليون ــان ،رغ ــم املعلوم ــات الت ــي ُقدِّم ــت الالجئ ــن .ومب ــا أن وض ــع حص ــص حقيقي ــة لالجئ ــن ممن ــوع
إليه ــم بش ــأن منظوم ــة دبل ــن (مب ــا يف ذل ــك البن ــود الخاص ــة بقانـــون اللجـــوء الـــدويل ،ســـتكون الحصـــة عـــى مســـتوى
بلـــم الشـــمل األرسي) ،ورغـــم املخاطـــر التـــي ســـيواجهونها أوروبـــا أداة تخطيـــط ال ســـقفاً حقيقيـــاً لعـــدد الالجئـــن
ّ
يف حال ــة إقدامه ــم ع ــى التنق ــل غ ــر النظام ــي بع ــد ذل ــك ،املس ــموح بدخوله ــم يف أوروب ــا يف س ــنة م ــا .وسيس ــاعد ذل ــك
ورغ ــم الرس ــوم املالي ــة الت ــي عليه ــم أن يدفعوه ــا للمهرب ــن أوروب ــا ع ــى وض ــع خططه ــا في ــا يتعل ــق بتلق ــي الالجئ ــن
وفرصـــة حصولهـــم عـــى الحاميـــة يف اليونـــان .وبـــدالً مـــن وبتعزيـــز قدرتهـــا ملعالجـــة طلباتهـــم .ودون أي تخطيـــط
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بس ــيط س ــوف تنه ــار املنظوم ــات ث ــم س ــتبدأ لعب ــة تب ــادل
االتهامـــات واللـــوم.

تعدي ــل جس ــم القان ــون ح ــول اللج ــوء يف االتح ــاد األورويب
بطريقـــة تســـمح باالعـــ اف األويل بوضـــع الحاميـــة ،عـــ
األق ــل لألش ــخاص القادمــ م ــن البل ــدان األساس ــية املص ــدرة
لالجئـــ  .و ُت َو ّفـــ ُر مثـــل هـــذه اآلليـــة املبســـطة يف توجيـــه
الحاميـــة املؤقتـــة ،الـــذي مل ُينفـــذ عـــ أي حـــال .فتوجيـــه
الحامي ــة املؤقت ــة يخض ــع حاليــاً للتقيي ــم ،وينبغ ــي االنته ــاء
مـــن إعـــادة صياغتـــه لـــ يصبـــح أداة حاميـــة ف ّعالـــة يف
األوضـــاع التـــي تتجـــاوز فيهـــا أفـــواج القادمـــ إىل أوروبـــا
القـــدرات القامئـــة ملنظومـــة اللجـــوء .ومـــع ذلـــك ،ال بـــد
م ــن مراجع ــة جس ــم القوانــ الخاص ــة باللج ــوء يف االتح ــاد
األورويب لــ ُيســ َمح لل ــدول األعض ــاء كل عــ ح ــدة بتبن ــي
اعـــ اف أويل لوضـــع الحاميـــة دون اشـــ اط إعـــ ل إجـــراء
تحدي ــد صف ــة اللج ــوء الف ــردي املوص ــوف حالي ـاً والت ــي ُتع ـ ّد
مرهق ــة ومطول ــة ومكلف ــة وغــ واقعي ــة يف نهاي ــة املط ــاف.
ن

ن

تنظي ــم الح ــركات الثانوي ــة لطالب ــي اللج ــوء والالجئــ م ــن
خـــ ل تبنـــي سياســـة التوطـــ الجامعيـــة ووضـــع خطـــط
إلعـــادة التوطـــ مـــن بلـــدان اللجـــوء األول مثـــل تركيـــا،
واألردن ،ولبنـــان ومـــن الـــدول األعضـــاء يف االتحـــاد األورويب
عـــ الحـــدود .ومـــن الواضـــح َّأن الهـــدف ســـيكون متكـــ
الحكوم ــات األوروبي ــة م ــن ت ــو ّ ال ــدور ال ــذي يت ــواله حاليــاً
املهرب ــون وال ــذي يس ــاعد املهربــ ماديــاً ال ــذي ال يكتنف ــه
املخاطـــر فحســـب بـــل احتـــ ل املـــوت بالنســـبة لالجئـــ .
وس ــوف تتطل ــب خط ــط إع ــادة االس ــتيطان والنق ــل الجامعي ــة
كـــ تؤيدهـــا مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــ
عــ وج ــه الخص ــوص تج ــاوز أم ــكان إع ــادة النق ــل البال ــغ
مجموعهـــا  120ألفـــاً وعـــ األخـــص منهـــا أماكـــن إعـــادة
ً
االســـتيطان البالـــغ عددهـــا  20ألفـــاً خـــ ل ســـنتني وفقـــا رســـم خطـــط وموازنـــات إداريـــة ذات معنـــى لحاميـــة
لتعه ــدات دول االتح ــاد األورويب بع ــد م ــداوالت مس ــتفيضة .الالجئـــ يف االتحـــاد األورويب ككل ،بـــدالً مـــن توقـــع أن
تفع ــل ذل ــك ال ــدول األعض ــاء املنف ــردة بنفس ــها .فم ــن غــ
ومـــع ذلـــك ،إذا كانـــت الفرضيـــة املفـــروغ منهـــا أن أوروبـــا املنطقـــي توحيـــد القوانـــ دون توحيـــد املوازنـــات ،عـــ
س ــوف تقب ــل اس ــتقبال ع ــدد معــ كل س ــنة م ــن الالجئــ افـــ اض َّأن لـــكل الـــدول املصـــادر ذاتهـــا لتلقـــي طالبـــي
عـــ أراضيهـــا ،فســـيكون مـــن الســـهل أكـــ إدمـــاج هـــذه اللج ــوء ،ومعالج ــة طلب ــات لجوئه ــم ،ودم ــج الالجئ ـ وتنفي ــذ
الحص ــص األعــ إلع ــادة التوطــ وإع ــادة النق ــل يف الح ــوار العـــودة بالنســـبة ملـــن مل ُ نحـــوا صفـــة الالجـــئ .وعـــ
العـــام ويف التخطيـــط .وســـوف يتيـــح ذلـــك أيضـــاً لالتحـــاد الصكـــوك املاليـــة لالتحـــاد األورويب أن تكـــون متصلـــة مـــع
األورويب أن يـــ ع يف حـــوار أكـــ إقناعـــاً مـــع دول اللجـــوء ه ــذا الوض ــع األوس ــع ،ب ــدالً م ــن أن تنظ ــر إليه ــا مفوضي ــة
األول ،مثـــل تركيـــا ،التـــي ُتعـــد مـــن حيـــث املبـــدأ آمنـــة ال ــدول األعض ــاء عــ أنه ــا أدوات منفصل ــة لتمكــ تنفي ــذ
ملاليـــ الالجئـــ  ،ولتنفيـــذ اتفاقـــات إعـــادة القبـــول.
السياس ــة .ويف حــ متث ــل نق ــل الدراي ــة م ــن خــ ل هيئ ــة
مراقب ــة الح ــدود األوروبي ــة ومكت ــب دع ــم اللج ــوء األورويب
تبنــي الحصــص لــكل دولــة عضــو يف االتحــاد األورويب :يجــب أداة مهم ــة للتضام ــن أيض ـاً ف ـ ميك ــن اعتباره ــا أداة ممكن ــة
عــ جمي ــع ال ــدول األعض ــاء أن تش ــارك بطريق ــة أو بأخ ــرى للتوزيـــع العـــادل للمـــوارد املاليـــة والبرشيـــة.
يف التضامـــن ،ليـــس فيـــ بينهـــا فحســـب ،بـــل مـــع دول
اللج ــوء األول يف أقالي ــم األص ــل .وينبغ ــي للق ــادة السياس ــيني ويف نهاي ــة املط ــاف ،يج ــب عــ ال ــدول األعض ــاء يف االتح ــاد
وج ــه ح ــول الحامي ــة ال ــذي يفــ
األورويب أن تب ــدأ النظ ــر إىل أوروب ــا عــ أنه ــا فض ــاء واح ــد
يف املش ــاركة يف الح ــوار ا ُمل َّ
التزامـــات أوروبـــا تجـــاه الالجئـــ ورضورة مشـــاركة جميـــع للجـــوء بصفـــة مشـــ كة للجـــوء األورويب وعليهـــا أن تعمـــل
ال ــدول ع ـ ق ــدر املس ــاواة يف جه ــود حامي ــة الالجئ ـ  .وق ــد نح ــو تحقي ــق ه ــذه األه ــداف .وإىل أن يتحق ــق ذل ــك ،س ــوف
تب ّن ــت املفوضي ــة األوروبي ــة ع ــدداً م ــن املقرتح ــات اإلبداعي ــة يس ــتمر املوق ــف الس ــائد بالق ــول" :ه ــذا لي ــس م ــن ش ــأين"
خـــ ل األشـــهر املاضيـــة ،رغـــم مواجهتهـــا ملعارضـــة كبـــ ة مـــا يجـــ الـــدول والالجئـــ عـــ حـــد ســـواء إىل اتبـــاع
مـــن كثـــ مـــن دول االتحـــاد األورويب .أمـــا نقـــاط الجـــدل املامرس ــات غــ النظامي ــة.
الت ــي تثريه ــا كثــ م ــن ال ــدول األعض ــاء ،الت ــي ليس ــت دوالً
للدخـــول األول وال دوالً مرغـــوب بهـــا لكثـــ مـــن الالجئـــ  ،ماريا ستافروبولو maria.stavropoulou@gmail.com
فلـــن تـــؤدي إىل تقليـــص الحاميـــة يف البلـــدان التـــي تتلقـــى مديرة مركز خدمات اللجوء اليوناين
الالجئـــ بأعـــداد أكـــ مـــ تســـتطيع مواكبتـــه عـــ أرض http://asylo.gov.gr/en/
الواق ــع.
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