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

يحيط مبوضوع حامية الالجئني عدٌد من املفهومات الخاطئة التي قد تشوِّش عىل فهمنا وُتعّقُد من بحثنا 
االتحاد  لدى  القوانني  جسم  يف  للتغيري  وواقعية  واضحة  إمكانات  نرى  نفسه  الوقت  يف  لكننا  للحلول، 

ننا من تحصيل منتجات أفضل للدول والالجئني عىل حد سواء. األورويب ما مُيَكِّ

ــة  ــة الرشقيـ ــة والجنوبيـ ــا الجنوبيـ ــواطئ أوروبـ ــل إىل شـ تصـ
أفـــواج مـــن مئـــات آالف الالجئـــني، باإلضافـــة إىل أعـــداد 
ـــة.  ـــرص اقتصادي ـــن ف ـــني ع ـــن الباحث ـــن املهاجري ـــا م ـــل منه أق
ـــت  ـــا ليس ـــان وإيطالي ـــم إىل اليون ـــون منه ـــن يصل ـــم الذي ومعظ
لديهـــم أي رغبـــة يف البقـــاء يف أي مـــن هاتـــني الدولتـــني. ونظـــراً 
ــتان،  ــراق، وأفغانسـ ــورّيا، والعـ ــهدها سـ ــي تشـ ــاع التـ لألوضـ
ــني يف  ــن الالجئـ ــري مـ ــاق لكثـ ــود أي آفـ ــدم وجـ ــا، وعـ وليبيـ
ـــاد  ـــع ازدي ـــا أن تتوق ـــىل أوروب ـــب ع ـــوء األوىل، يج ـــدان اللج بل
ـــا  ـــا أن تســـتمر بانتهاجه ـــني. فهـــل ميكـــن ألوروب موجـــات الالجئ

منهجيـــة "األعـــامل كـــام اعتـــادت عليـــه"؟

فيام ييل بعض املفهومات الخاطئة التي تعيق فهمنا للوضع: 

ـــن  ـــن: ال ميك ـــٌر ممك ـــة أم ـــة للحامي ـــة امُلراعي ـــة الحدودي الرقاب
إحـــكام الرقابـــة عـــىل الحـــدود الخارجيـــة لالتحـــاد األورويب، 
وعـــىل األخـــص منهـــا الحـــدود البحريـــة، بطريقـــة قانونيـــة 
ـــدود  ـــىل الح ـــيطرة ع ـــد للس ـــق الوحي ـــة. فالطري ـــي الحامي تراع
البحريـــة يف واقـــع الحـــال إمنـــا يكـــون بتعزيـــز الرقابـــة، وترسيـــع 
عمليـــة منـــع القـــوارب التـــي ُيشـــتَبه بأنهـــا تحمـــل حمولـــة 
ــود  ــل أن تعـ ــن أجـ ــا مـ ــط عليهـ ــودة أو الضغـ ــة والعـ برشيـ
إىل املـــكان الـــذي ُيفـــرَتض أنهـــا جـــاءت منـــه. ومـــع ذلـــك، 
هـــت نحـــو  ُتعـــد مثـــل هـــذه املامرســـات خاصـــًة إذا مـــا ُوجِّ
ـــة" مامرســـات غـــري  ـــًة مأمون ـــاً ثالث ـــي ال تعـــد "بلدان ـــدان الت البل
ـــة، وذلـــك عـــىل ضـــوء قوانـــني االتحـــاد األورويب املتعلقـــة  قانوني
باللجـــوء وكذلـــك ألن تلـــك الـــدول إمنـــا هـــي باألصـــل دول 
ــواج  ــوارب أو األفـ ــك القـ ــادة لتلـ ــني، وأي إعـ رة لالجئـ ــدِّ ُمصـ
متثـــل حقيقـــًة إعـــادة قرسيـــة تعســـفية. ولهـــذه املامرســـات 
أيضـــاً آثـــار خِطـــرة عـــىل حيـــاة األشـــخاص امُلْعرَتضـــني 
ـــدول عـــىل  ـــارصون وال واملمنوعـــني. ولســـوء الحـــظ، يفضـــل املن
ـــة  ـــي بإمكاني ـــي تدع ـــوالت الت ـــىل املق ـــة ع ـــواء املحافظ ـــد س ح

إطبـــاق رقابـــة مراعيـــة للحاميـــة عـــىل الحـــدود.

ـــاد األورويب  ـــون االتح ـــرد يف قان ـــئ املنف ـــة الالج ـــد صف "تحدي
ـــه  ـــن فعل ـــر ميك ـــو أم ـــاء وه ـــدول األعض ـــؤولية ال ـــع يف مس يق
ـــك بغـــض النظـــر  ـــة لذل ـــدول املصـــادر الكافي ـــْت ال ـــا كرّس إذا م

عـــن أعـــداد طالبـــي اللجـــوء." وفقـــاً ألخـــر التوجيهـــات 
الصـــادرة حـــول إجـــراءات اللجـــوء وتأهيـــل الشـــخص للحصـــول 
ـــة  ـــئ مهم ـــة الالج ـــر صف ـــوع تقري ـــح موض ـــا، أصب ـــىل صفته ع
يف غايـــة التعقيـــد ومكلفـــة ماليـــاً، إذ ال تقـــدم أي بديـــل 
للمنهـــج املنفـــرد. فهـــي تشـــرتط عـــىل كل طالـــب للجـــوء أن 
يتســـجل ويخضـــع للمقابلـــة، ثـــم ُتتخـــذ القـــرارات الفرديـــة، 
يصاحبهـــا بعـــض الضامنـــات، واإلمكانـــات للطعـــن يف القـــرار 
وإعـــادة النظـــر يف طلـــب اللجـــوء، وغريهـــا مـــن اإلجـــراءات 
املختلفـــة واختـــالف أنـــواع القضايـــا التـــي غالبـــاً مـــا ُتوجـــه 
ـــوء، وإىل  ـــة اللج ـــتخدام منظوم ـــاءة اس ـــع إس ـــة من ـــو محاول نح

ـــرى.  ـــراءات أخ ـــن إج ـــك م ـــا هنال م

وتعنـــي الـــرشوط النوعيـــة أن يتوقـــع معالجـــو القضايـــا إىل 
حـــد معقـــول بـــأن يصـــدروا قـــرارات ال تتجـــاوز العـــرشات 
ـــّي  ـــرد املعن ـــب إىل الف ـــك، ُيطل ـــة إىل ذل ـــهر. وباإلضاف يف كل ش
أن يتقـــدم بطلـــب للجـــوء لـــيك يتســـجل ويصبـــح مـــن بـــني 
ـــد مـــن التســـجيل  ـــة ال ب ـــل هـــذه الحال ـــي اللجـــوء، ويف مث طالب
ـــب  ـــة يف تجن ـــاك رغب ـــك، هن ـــوق كل ذل ـــوري. وف ـــمي الف الرس
ــات الالجئـــني مهـــام كانـــت التكاليـــف.  ــم طلبـ ــاد حجـ ازديـ
لكننـــا نتحـــدث اآلن عـــن وضـــع مختلـــف يصـــل فيـــه عـــدد 
ـــن  ـــم جـــاؤوا أصـــاًل م ـــاألالف، ومعظمه ـــا ب ـــد م ـــني إىل بل القادم
بلـــدان منتجـــة للجـــوء مثـــل ســـوريا، وهـــذا يعنـــي أن مثـــل 

هـــذه الـــرشوط بـــكل بســـاطة يســـتحيل اســـتيفاؤها. 

فعـــىل ســـبيل املثـــال، ال ميكـــن ملنظومـــة اللجـــوء يف اليونـــان 
أن تعالـــج يف أقـــص حـــد ممكـــن أكـــرث مـــن 1500 طلـــب يف 
الشـــهر إذا أرادت أن تحـــرتم جميـــع املتطلبـــات، وهـــي أقـــل 
ــزر  مـــن نصـــف معـــدل الالجئـــني اليوميـــني عـــىل أرض الُجـ
ـــة  ـــدول القوي ـــى ال ـــال. وحت ـــذا املق ـــة ه ـــت كتاب ـــة وق اليوناني
ماليـــاً تعـــاين أيضـــاً مـــن مشـــكلة معالجـــة أكـــرث مـــن ألـــف 

طلـــب للجـــوء يف اليـــوم. 

"منظومـــة دبلـــن متثـــل العـــامد األســـايس لقانـــون االتحـــاد 
األورويب الخـــاص باللجـــوء، ولذلـــك يجـــب الدفـــاع عنـــه 
ـــن  ـــة دبل ـــة التفاقي ـــح التنفيذي ـــاً للوائ ـــن". وفق ـــغ الثم ـــام بل مه

http://www.fmreview.org/dayton20
http://www.fmreview.org/ar/destination-europe


8 نرشة الهجرة القرسية 51وجهة الوصول: أوروبا8

يناير/كانون الثاين 2016  www.fmreview.org/ar/destination-europe

ـــر يف  ـــؤولية النظ ـــص مس ـــري تخصي ـــم معاي ـــل أه ـــة، تتمث الثالث
طلـــب اللجـــوء يف البلـــد الـــذي دخـــل إليـــه طالـــب اللجـــوء 
ـــه طالـــب اللجـــوء قدمـــه  ـــذي وضـــع في ـــد ال للمـــرة األوىل والبل
للمـــرة األوىل يف االتحـــاد األورويب. ومـــع توافـــر األدلـــة بـــأن 
الالئحـــة التنفيذيـــة التفاقيـــة دبلـــن الثانيـــة مل تكـــن أصـــاًل 
ــة  ــة التنفيذيـ ــتمرت الالئحـ ــوب، اسـ ــدر املطلـ ــة بالقـ ناجحـ
التفاقيـــة دبلـــن الثالثـــة باملحافظـــة عـــىل تلـــك االفرتاضـــات 
األساســـية، حتـــى لـــو أنهـــا أدخلـــت تحســـينات معينـــة 

ــمل األرسي.  ــهيل مّل الشـ لتسـ

ومـــع ذلـــك، إذا مـــا تحققنـــا مـــن ذلـــك عـــىل أرض الواقـــع، 
ـــة  ـــدود الخارجي ـــىل الح ـــة ع ـــدول الواقع ـــن ال ـــاً م ـــرى أن أّي ن
لالتحـــاد األورويب مل تكـــن قـــادرة عـــىل معالجـــة جميـــع 
طلبـــات اللجـــوء حســـبام هـــو مفـــروض عليهـــا وفقـــاً 
ملســـؤولياتها ضمـــن منظومـــة دبلـــن. فعـــىل ســـبيل املثـــال، 
ــن 600  ــرث مـ ــان أكـ ــى اليونـ ــرتض أن تتلقـ ــام 2015 ُيفـ يف عـ
ــتان  ــوريا وأفغانسـ ــا سـ ــدة دول منهـ ــن عـ ــئ مـ ــف الجـ ألـ
والعـــراق مـــن خـــالل تركيـــا. وباإلضافـــة إىل ذلـــك، لديهـــا حاليـــاً 
ـــامل  ـــي دول الع ـــن مواطن ـــة م ـــرية مقيم ـــكانية كب ـــة س مجموع
ـــدون  ـــات اللجـــوء يف املـــايض ويري ـــوا بطلب ـــث ممـــن تقدم الثال
ـــرة أخـــرى، أو غريهـــم ممـــن مل  ـــب اللجـــوء م ـــوا بطل أن يتقدم
ـــك  ـــون بذل ـــم يرغب ـــايض ولكنه ـــوء يف امل ـــب اللج ـــوا بطل يقدم
ـــني  ـــا ب ـــن معالجـــة م ـــان م ـــن اليون ـــك مل تتمك ـــع ذل ـــاً. وم حالي
ـــا  ـــام، وال ميكنه ـــب للجـــوء يف الع ـــف طل ـــة أل ـــي إىل ثالمثائ مائت
عـــىل أرض الواقـــع أن ُتدمـــج كل هـــذه األعـــداد مـــن بـــني 
ـــة  ـــة إذ بلغـــت معـــدل أهلي ـــة الدولي مـــن يحصـــل عـــىل الحامي

األشـــخاص لطلبـــات اللجـــوء مـــا يقـــارب %50.

ـــؤولة  ـــالد املس ـــوا يف الب ـــوء أن يبق ـــي اللج ـــىل طالب ـــب ع "يج
ـــة  ـــة التنفيذي ـــاً لالئح ـــم". وفق ـــات لجوئه ـــر يف طلب ـــن النظ ع
ـــاء  ـــوء البق ـــي اللج ـــن طالب ـــع م ـــة، ُيتوق ـــن الثالث ـــة دبل التفاقي
حيـــث يطلـــب االتحـــاد األورويب ذلـــك منهـــم. ومـــع ذلـــك 
ــم،  ــم رغباتهـ ــرش، لديهـ ــة البـ ــم كبقيـ ــوء، هـ ــوا اللجـ طالبـ
وفهمهـــم للعوامـــل التـــي تســـيطر عـــىل حياتهـــم، ولديهـــم 
ـــال، كان معظـــم القادمـــني  ـــة هـــذا املق ـــم. ووقـــت كتاب خططه
ـــدم  ـــون التق ـــا  يرفض ـــتان وغريه ـــوريا وأفغانس ـــن س ـــدد م الج
ـــت  م ـــي ُقدِّ ـــات الت ـــم املعلوم ـــان، رغ ـــوء إىل اليون ـــب اللج بطل
ـــة  ـــود الخاص ـــك البن ـــا يف ذل ـــن )مب ـــة دبل ـــأن منظوم ـــم بش إليه
بلـــّم الشـــمل األرسي)، ورغـــم املخاطـــر التـــي ســـيواجهونها 
ـــك،  ـــد ذل ـــي بع ـــري النظام ـــل غ ـــىل التنق ـــم ع ـــة إقدامه يف حال
ـــني  ـــا للمهرب ـــم أن يدفعوه ـــي عليه ـــة الت ـــوم املالي ـــم الرس ورغ
وفرصـــة حصولهـــم عـــىل الحاميـــة يف اليونـــان. وبـــدالً مـــن 

ـــا، عـــىل  ـــك، يرغـــب معظمهـــم باالنتقـــال إىل الســـويد وأملاني ذل
ـــع،  ـــم. ويف الواق ـــق يف وجهه ـــل أن ُتغَل ـــدود قب ـــع الح ـــل قط أم
مـــن بعـــض األســـباب التـــي تفـــرس لنـــا ارتفـــاع الهجـــرة إىل 
ـــة  ـــق باالســـتعجال يف رحل ـــان خـــالل منتصـــف 2015 تتعل اليون
الهجـــرة قبـــل أن ُتغلـــق الحـــدود الرصبيـــة املجريـــة وذلـــك 

ـــن.  ـــني البلدي ـــدودي ب ـــدار الح ـــييد الج بتش

وهنـــاك أيضـــاً اللغـــة، والروابـــط األرسيـــة، ومجتمعـــات 
الشـــتات، واملزايـــا االجتامعيـــة ومـــا ُيصاِحـــب ذلـــك مـــن أفـــكار 
ـــدان، كلهـــا  مغلوطـــة حـــول احتـــامالت االندمـــاج يف بعـــض البل
ـــوا اللجـــوء  ـــا طالب ـــي ينظـــر به ـــل الت ُتنشـــُئ عـــدداً مـــن العوام
ــول  ــدون الوصـ ــذي يريـ ــد الـ ــم يف البلـ ــاذ قرارهـ ــل اتخـ قبـ
ـــض بعـــض  ـــل النمســـا وفرنســـا، يرف ـــدان مث ـــى يف بل ـــه. فحت إلي
ـــون  ـــل يفعل ـــاك، ب ـــب اللجـــوء هن ـــدم بطل ـــي اللجـــوء التق طالب
ـــكان  ـــك امل ـــات اللجـــوء يف ذل ـــب آلي ـــه لتجن ـــا ميكـــن فعل كل م
التـــي ســـتجربهم عـــىل البقـــاء يف بلـــد ال يختارونـــه. وحتـــى 
ـــم  ـــد، فه ـــك البل ـــب ذل ـــىل تجن ـــدرة ع ـــم الق ـــن لديه ـــو مل يك ل
ـــىل  ـــاظ ع ـــة للحف ـــتكون ضعيف ـــم س ـــرص انتقاله ـــون أن ف يعرف

ـــن.  ـــة دبل ـــاً التفاقي ـــوء وفق ـــب اللج ـــل طل ـــة نق عملي

ـــس  ـــق ولي ـــه حقائ ـــره كل ـــبق ذك ـــا س ـــأن م ـــإلرصار ب ـــة ل ونتيج
ـــاد  ـــني أعضـــاء االتح ـــرات ب ـــة، تنشـــأت التوت افرتاضـــات مغلوط
ـــه يجـــب  ـــذ مـــا يعتقـــد أن األورويب، إذ يـــرص البعـــض عـــىل تنفي
ـــع. واالســـتمرار  ـــه عـــىل أرض الواق ـــدالً مـــام ميكـــن فعل ـــه ب فعل
ــع  ــل بضـ ــا قبـ ــَط لهـ ـ ــي ُخطِّ ــة التـ ــأن الطريقـ يف اإلرصار بـ
ســـنني هـــي الطريقـــة الصحيحـــة ملواجهـــة رسعـــة التغـــري يف 

ـــي.  ـــالين والواقع ـــط العق ـــن التخطي ـــق م ـــروف يعي الظ

ما الذي يجب فعله؟
ــاف.  ــتحق االستكشـ ــي تسـ ــكار التـ ــض األفـ ــيل بعـ ــام يـ فيـ
ـــه  ـــل مبـــا تحمل ـــت ُتهَم ـــا مـــا زال ـــداً، لكنه وليـــس أيٌّ منهـــا جدي

مـــن مضمونـــات عـــىل الحكومـــات واملجتمعـــات: 

ــنوية  ــني السـ ــة الالجئـ ــول حصـ ــة حـ ــات عاملـ ــاء فرضيـ بنـ
ـــني  ـــدد الالجئ ـــار ع ـــيضع يف االعتب ـــا س ـــذا م ـــا ككل وه ألوروب
ـــؤالء  ـــي ه ـــا يف تلق ـــة ألوروب ـــوة املقارن ـــن الق ـــامل ومواط يف الع
ـــوع  ـــني ممن ـــة لالجئ ـــص حقيقي ـــع حص ـــا أن وض ـــني. ومب الالجئ
بقانـــون اللجـــوء الـــدويل، ســـتكون الحصـــة عـــىل مســـتوى 
أوروبـــا أداة تخطيـــط ال ســـقفاً حقيقيـــاً لعـــدد الالجئـــني 
ـــك  ـــا. وسيســـاعد ذل ـــا يف ســـنة م ـــم يف أوروب املســـموح بدخوله
ـــني  ـــي الالجئ ـــق بتلق ـــام يتعل ـــا في ـــع خططه ـــىل وض ـــا ع أوروب
وبتعزيـــز قدرتهـــا ملعالجـــة طلباتهـــم. ودون أي تخطيـــط 
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بســـيط ســـوف تنهـــار املنظومـــات ثـــم ســـتبدأ لعبـــة تبـــادل 
االتهامـــات واللـــوم.

ـــن  ـــني م ـــوء والالجئ ـــي اللج ـــة لطالب ـــركات الثانوي ـــم الح تنظي
ــط  ــع خطـ ــة ووضـ ــني الجامعيـ ــة التوطـ ــي سياسـ ــالل تبنـ خـ
ــا،  ــل تركيـ ــوء األول مثـ ــدان اللجـ ــن بلـ ــني مـ ــادة التوطـ إلعـ
واألردن، ولبنـــان ومـــن الـــدول األعضـــاء يف االتحـــاد األورويب 
عـــىل الحـــدود. ومـــن الواضـــح أنَّ الهـــدف ســـيكون متكـــني 
ـــاً  ـــواله حالي ـــذي يت ـــدور ال ـــويّل ال ـــن ت ـــة م ـــات األوروبي الحكوم
املهربـــون والـــذي يســـاعد املهربـــني ماديـــاً الـــذي ال يكتنفـــه 
املخاطـــر فحســـب بـــل احتـــامل املـــوت بالنســـبة لالجئـــني. 
ـــة  وســـوف تتطلـــب خطـــط إعـــادة االســـتيطان والنقـــل الجامعي
كـــام تؤيدهـــا مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــني 
ـــغ  ـــل البال ـــادة النق ـــكان إع ـــاوز أم ـــوص تج ـــه الخص ـــىل وج ع
ــادة  ــن إعـ ــا أماكـ ــىل األخـــص منهـ ــاً وعـ ــا 120 ألفـ مجموعهـ
ــاً  ــنتني وفقـ ــالل سـ ــاً خـ ــا 20 ألفـ ــغ عددهـ ــتيطان البالـ االسـ
لتعهـــدات دول االتحـــاد األورويب بعـــد مـــداوالت مســـتفيضة. 

ومـــع ذلـــك، إذا كانـــت الفرضيـــة املفـــروغ منهـــا أن أوروبـــا 
ـــني  ـــن الالجئ ـــنة م ـــني كل س ـــدد مع ـــتقبال ع ـــل اس ـــوف تقب س
عـــىل أراضيهـــا، فســـيكون مـــن الســـهل أكـــرث إدمـــاج هـــذه 
ـــوار  ـــل يف الح ـــادة النق ـــني وإع ـــادة التوط ـــىل إلع ـــص األع الحص
ــاً لالتحـــاد  العـــام ويف التخطيـــط. وســـوف يتيـــح ذلـــك أيضـ
األورويب أن يـــرشع يف حـــوار أكـــرث إقناعـــاً مـــع دول اللجـــوء 
ــة  ــدأ آمنـ ــث املبـ ــن حيـ ــد مـ ــي ُتعـ ــا، التـ ــل تركيـ األول، مثـ

ملاليـــني الالجئـــني، ولتنفيـــذ اتفاقـــات إعـــادة القبـــول. 

تبنـــي الحصـــص لـــكل دولـــة عضـــو يف االتحـــاد األورويب: يجـــب 
ـــرى  ـــة أو بأخ ـــارك بطريق ـــاء أن تش ـــدول األعض ـــع ال ـــىل جمي ع
ــع دول  ــل مـ ــب، بـ ــا فحسـ ــام بينهـ ــس فيـ ــن، ليـ يف التضامـ
ـــيني  ـــادة السياس ـــي للق ـــل. وينبغ ـــم األص ـــوء األول يف أقالي اللج
ـــرس  ـــذي يف ـــة ال ـــول الحامي ـــه ح ـــوار امُلوجَّ ـــاركة يف الح يف املش
التزامـــات أوروبـــا تجـــاه الالجئـــني ورضورة مشـــاركة جميـــع 
ـــد  ـــني. وق ـــة الالجئ ـــود حامي ـــدر املســـاواة يف جه ـــدول عـــىل ق ال
ـــة  ـــات اإلبداعي ـــن املقرتح ـــدداً م ـــة ع ـــة األوروبي ـــت املفوضي تبّن
ــرية  ــة كبـ ــا ملعارضـ ــم مواجهتهـ ــة، رغـ ــهر املاضيـ ــالل األشـ خـ
ــا نقـــاط الجـــدل  مـــن كثـــري مـــن دول االتحـــاد األورويب. أمـ
ـــت دوالً  ـــي ليس ـــاء، الت ـــدول األعض ـــن ال ـــري م ـــا كث ـــي تثريه الت
للدخـــول األول وال دوالً مرغـــوب بهـــا لكثـــري مـــن الالجئـــني، 
فلـــن تـــؤدي إىل تقليـــص الحاميـــة يف البلـــدان التـــي تتلقـــى 
الالجئـــني بأعـــداد أكـــرب مـــام تســـتطيع مواكبتـــه عـــىل أرض 

الواقـــع. 

تعديـــل جســـم القانـــون حـــول اللجـــوء يف االتحـــاد األورويب 
ــىل  ــة، عـ ــع الحاميـ ــرتاف األويل بوضـ ــمح باالعـ ــة تسـ بطريقـ
ـــدرة  ـــية املص ـــدان األساس ـــن البل ـــني م ـــخاص القادم ـــل لألش األق
ــه  ــطة يف توجيـ ــة املبسـ ــذه اآلليـ ــل هـ ــُر مثـ ــني. وُتَوّفـ لالجئـ
الحاميـــة املؤقتـــة، الـــذي مل ُينفـــذ عـــىل أي حـــال. فتوجيـــه 
الحاميـــة املؤقتـــة يخضـــع حاليـــاً للتقييـــم، وينبغـــي االنتهـــاء 
ــة يف  ــة فّعالـ ــح أداة حاميـ ــيك يصبـ ــه لـ ــادة صياغتـ ــن إعـ مـ
األوضـــاع التـــي تتجـــاوز فيهـــا أفـــواج القادمـــني إىل أوروبـــا 
ــد  ــك، ال بـ ــع ذلـ ــوء. ومـ ــة اللجـ ــة ملنظومـ ــدرات القامئـ القـ
ـــاد  ـــوء يف االتح ـــة باللج ـــني الخاص ـــم القوان ـــة جس ـــن مراجع م
ـــي  ـــدة بتبن ـــىل ح ـــاء كل ع ـــدول األعض ـــَمح لل ـــيك ُيس األورويب ل
اعـــرتاف أويل لوضـــع الحاميـــة دون اشـــرتاط إعـــامل إجـــراء 
ـــّد  ـــي ُتع ـــاً والت ـــردي املوصـــوف حالي ـــة اللجـــوء الف ـــد صف تحدي
ـــاف.   ـــة املط ـــة يف نهاي ـــري واقعي ـــة وغ ـــة ومكلف ـــة ومطول مرهق

رســـم خطـــط وموازنـــات إداريـــة ذات معنـــى لحاميـــة 
الالجئـــني يف االتحـــاد األورويب ككل، بـــدالً مـــن توقـــع أن 
ـــري  ـــن غ ـــها. فم ـــردة بنفس ـــاء املنف ـــدول األعض ـــك ال ـــل ذل تفع
ــىل  ــات، عـ ــد املوازنـ ــني دون توحيـ ــد القوانـ ــي توحيـ املنطقـ
ــي  ــي طالبـ ــا لتلقـ ــادر ذاتهـ ــدول املصـ ــكل الـ ــرتاض أنَّ لـ افـ
ـــذ  ـــات لجوئهـــم، ودمـــج الالجئـــني وتنفي اللجـــوء، ومعالجـــة طلب
العـــودة بالنســـبة ملـــن مل مُينحـــوا صفـــة الالجـــئ. وعـــىل 
ــع  ــة مـ ــون متصلـ ــاد األورويب أن تكـ ــة لالتحـ ــوك املاليـ الصكـ
هـــذا الوضـــع األوســـع، بـــدالً مـــن أن تنظـــر إليهـــا مفوضيـــة 
الـــدول األعضـــاء عـــىل أنهـــا أدوات منفصلـــة لتمكـــني تنفيـــذ 
السياســـة. ويف حـــني متثـــل نقـــل الدرايـــة مـــن خـــالل هيئـــة 
مراقبـــة الحـــدود األوروبيـــة ومكتـــب دعـــم اللجـــوء األورويب 
ـــة  ـــا أداة ممكن ـــن اعتباره ـــال ميك ـــن أيضـــاً ف ـــة للتضام أداة مهم

للتوزيـــع العـــادل للمـــوارد املاليـــة والبرشيـــة.

ـــاد  ـــاء يف االتح ـــدول األعض ـــىل ال ـــب ع ـــاف، يج ـــة املط ويف نهاي
ـــد  ـــاء واح ـــا فض ـــىل أنه ـــا ع ـــر إىل أوروب ـــدأ النظ األورويب أن تب
للجـــوء بصفـــة مشـــرتكة للجـــوء األورويب وعليهـــا أن تعمـــل 
ـــك، ســـوف  ـــق ذل ـــق هـــذه األهـــداف. وإىل أن يتحق نحـــو تحقي
يســـتمر املوقـــف الســـائد بالقـــول: "هـــذا ليـــس مـــن شـــأين" 
ــاع  ــواء إىل اتبـ ــد سـ ــىل حـ ــني عـ ــدول والالجئـ ــرب الـ ــا يجـ مـ

املامرســـات غـــري النظاميـــة.
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