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ص اإلقرار للجئني يف اليونان: سياسات يف قيد التفحُّ
أْنِغِلييِك ِنُكُلوُبُلو

اليونان أوَّل أمره اإلنصاَف واالستقلَل يف تقرير صفة اللجئ، ولكن تله  اللجوء يف  ن إصلح نظام  حسَّ
إصلٌح فأثاَر أسئلًة مرًّة أخرى. 

يف  الالجئ  صفة  تقرير  مسؤولية  كانت   ،2013 سنة  قبل 
غري  املهاجرون  َيِلُجه  رئيس  مدخٌل  أوربا  إىل  وهي  اليونان، 
النظاميِّني وطالبو اللجوء، تقع عىل ما درجت به العادة عىل 
ُنِقَد  العام. وقد  النظام  طة والوزارة املسؤولة عن  الرشُّ عاتق 
فّعاليته،  لعدم  عريض  نطاقه  نقداً  اليونان  يف  اللجوء  نظام 
وعدم الضمن فيه، والَحْجز الجمعي امُلتَمدي يف أحواٍل دون 
واالتِّهام  الخوف  توليد  إىل  ى  فأدَّ  ، والصدُّ املقبولة،  املعايري 
هذا  فدفع  الدولية.  الحمية  إىل  املحتاجني  األشخاص  عند 
البلد  إدانة  إىل  اإلنسان  لحقوق  األوربية  املحكمَة  النُّقصاُن 
بإعادة طالبي اللجوء َقرْساً ومعاملتهم معاملًة غري اإلنسانيَّة 
أنَّ  األوريب  االتحاد  يف  العدل  محكمة  رت  قرَّ وقد  مهينة،  أو 

إجراءات اللجوء فيه يعرتيها نقصاٌن بنيوّي.1 

وبضغٍط من االتحاد األوريب وضغٍط دويل، وضعت اليونان يف 
نفسها  وألزمت  والهجرة  اللجوء  يف  وطنية  2010 خطًة  سنة 
مدنيََّتني  لجوٍء  سلطَتي  فأنشأت  فيها  اللجوء  نظام  إصالَح 
يف  اللجوء  فدائرة  الالجئ:  صفة  تقرير  تجريان  مستقلَّتني 
فدعم  الثانية.  الدرجة  يف  االستئناف  وهيئة  األوىل  الدرجة 
الالجئني  ومفوضية  األوربية  املفوضية  منها  جهاٌت،  َة  الخطَّ

 .)EASO( اللجوء  شــؤون  يف  الداعم  األوريب  واملكتب 
وكانت الحاجة إىل االستقالل يف تقرير صفة الالجئ يف قلب 
م املكتب األوريب الداعم يف شؤون  اسرتاتيجية الخطة، وقدَّ
أكرثه  الكثري،  الشء  الدعم  من  الالجئني  ومفوضيَّة  اللجوء 
ومبشاركة  أيضاً.  ماٍل  وإنفاُق  معارف،  ومشاركة  تدريب 
الالجئني  مفوضيَّة  أتاحت  الحكومية،  غري  املنظمت 
الجدد  القادمني  وتبليُغ  فني  املوظَّ قدرات  بناء  ذلك  فوق 
املعلومات عند مواضع دخولهم واملحجوزين يف املََحاِجز. 

عىل أنَّ التعقيدات التي تنطوي عليها التغيريات الترشيعية 
عن  الناجمة  املالّية  القيود  ويصاحبها  املطلوبة،  واإلدارية 
النظام  إىل  االنتقال  أنَّ  َعَنت  الشديد،  االقتصادّي  الفتور 
الجديد كان بطيئاً. ويف خالل املرحلة االنتقالية األوىل التي 
استمرت إىل شهر حزيران/يونيو من سنة 2013، احتفظت 
الالجئ  صفة  وتقرير  التسجيل  باختصاص  لنفسها  الرشطة 
الالجئني بحضور  الدرجة األوىل. وُسِمَح ملمثِّيل مفوضيَّة  يف 
ذلك  ن  فحسَّ الطلبات،  رافعي  عىل  أسئلة  وطرح  املقابالت 
جودة املقابالت.2 ومع ذلك، بقي عدد امُلَقّر لهم يف قرارات 
مفوضيَّة  آراء  كانت  وما  الصفر.  من  قريباً  األوىل  الدرجة 
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السلطات  واحتفظت  استشاريًة،  إال  الطلبات  يف  الالجئني 
ممتنعًة  وكانت  القرارات،  اتِّخاذ  بسلطة  لنفسها  اليونانية 
كثري امتناٍع عن منح الحمية الدولية. مثال ذلك: أنَّ يف سنة 
الدرجة  يف  152 سورّياً  أصل  من  فقط  نال سوريَّان   2012
جهة،  من  هذا  الثانوية.3  الحمية  أو  الالجئ  صفة  األول 
إىل  مستقلَّة  استئناٍف  لَِجاِن  تأليف  قاد  أخرى  جهة  ومن 

زيادة معدل اإلقرار لالجئني إىل 32% يف مدة سنة.4 

أعضاء:  ثالثة  من  الجديدة  االستئناف  لجان  ُألِّفت  وقد 
وحقوق  الالجئني  بقانون  متخصص  وقانويّن  مدين،  موظف 
اللجنة  تهم  الخرباء أعدَّ اإلنسان )اختري من بني جمعة من 
مفوضيَّة  رشحته  ثاٍن  وقانويّن  اإلنسان(5،  لحقوق  الوطنية 
بوضع  وحيادها  اللجان  استقاللية  عىل  وحوفظ  الالجئني. 
ذلك:  مثال  سليم.  انتقاٍء  وإجراء  دة  محدَّ توظيف  معايري 
الخرباء مبشاركة أمني  أنَّ مديَر كل لجنٍة عيَّنتُه جمعة من 
ثم  الالجئني.  ومفوضيَّة  وأكادمييني  املستقّل  اليونايّن  املظامل 
املسندة  الواجبات  يف  تاّمة  استقاللّية  اللِّجان  ألعضاء  إنَّ 

إليهم.

الالجئ من حيث  تقرير صفة  ة  الخطَّ نت هذه  هذا، وحسَّ
ل اإلقرار لالجئني. مثال ذلك:  جودته وإنصافه ورفعت معدَّ
ُمِنَح  اللجان،  هذه  تأليف  من  األوىل  الشهور  خالل  يف  أنَّه 
ُرفِضت  الذين  واإلريرتيِّني  والصوماليِّني  السوريِّني  جميع 

طلباتهم يف الدرجة األوىل الحميَة 
ومع  الثانية.  الدرجة  يف  الدولية 
وا  استمرُّ الالجئني  من  كثرياً  أنَّ 
اليوناين  اللجوء  نظام  تجنب  يف 
إليِه  الوصول  مشكالت  بسبب 
واالندماج  االستقبال  وسياسات 
ــري املــالمئــة، أســهــمــت هــذه  غ
اإلصالحات يف إعادة ثقة الالجئني 

بالنظام بعَض إعادٍة. 

الساخنة النقطة  مقاربة 

إىل  النظر  مــن  ــّد  ب ال  ــه  أنَّ عــىل 
اليوناين  اللجوء  نظام  إصالحات 
ى بأزمة الالجئني  يف سياِق ما ُيسمَّ
من  نحٌو  َقِدَم  حني   ،2015 لسنة 
ودول  سورية  من  إنساٍن  مليون 
يف  الجزائر  طريق  من  تركية،  عابرين  اليونان  إىل  أخرى 
األكرب  الربَّ  عابرين  وانتقلوا  األكرث،  عىل  إيجة  بحر  رشقّي 
وغريّب البلقان إىل دول االتحاد األوريب األخرى. وقد زادت 
يف  لألخذ  األوريب  االتحاد  يف  السيايّس  الضغَط  الحال  تلك 
سنة  اتفاقية  فكانت  تقييداً،  أكرَث  وهجرة  لجوٍء  سياسِة 
االتفاق،  هذا  ومبوجب  وتركية.  األوريب  االتحاد  بني   2016
ُدد الذين  ُيَعاُد إىل تركية جميع املهاجرين غري الرشعيني الجُّ
يصلون إىل جزائر اليونان، وقبل إعادتهم ُينَقلون إىل »نقظ 
ومع  إيجة.  بحر  الكربى رشقيَّ  الجزائر  عىل  ُتَداُر  ساخنة« 
أن  بعد ذلك  األوريب قررت  االتِّحاد  العامة يف  املحكمة  أنَّ 
َ القانون وُسَنُن العمل يف اليونان  االتفاقية غري ُمْلزِمة6، ُغريِّ

فجأًة ليمتثل ما ُتْلزُِمُه االتقاقية. 

وُينَظُر يف طلبات تقرير صفة الالجئ املرفوعة يف بّر اليونان 
األكرب إفرادّياً عىل أساس الجدارة، من غري نظر إىل جنسية 
يف  يرفعها  التي  الطلبات  ُتفَحص  ذلك،  ومع  الطلب.  رافع 
جزائر رشقّي بحر إيجة السوريُّون القادمون من تركية من 
البحر بعد بدء العمل باالتفاقية، ُتفَحُص من حيث املقبولّية 
بناًء عىل أّن تركية بلد آخر آمن ميكن أن يعاد إليها طالبو 
االتحاد  اتفاقية  يف  عليه  منصوص  هو  ما  )بحسب  اللجوء 
ُرِفَضت الطلبات  األوريب وتركية(. وحّتى نهاية سنة 2019، 
التي رفعها أشخاٌص من جنسياٍت غري سورية )ويزيد معدل 
الجنسيات عىل 25%( ألّن مقبولّيتها  اإلقرار ألصحاب هذه 

طالبو لجوٍء مزدحمون يف مركز موريا لالستقبال والتسجيل، يف لِْسُفس، قبل الحريق الذي اندلعت نارُه يف أيلول/سبتمرب سنة 2020.
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املتَّبعة  العمل  ُسَنن  آنفاً  ذكره  م  تقدَّ ما  عىل  بناًء  ناقصة 
سنة  يف   ٍ تغريُّ قليَل  تتغريَّ  بدأت  الحال  هذه  ولكّن  هناك، 
فيها،  إنصاَف  ال  متييزيَّة  هذه  العمل  سنن  أنَّ  عىل   .2020
إذ ُيطّبُق فيها معيار املقبوليَّة بحسب جنسية رافع الطلب 

وتاريخ دخوله وموضع دخوله. 

من  القادمون  السوريُّون  يرفعها  التي  الطلبات  وُترَفُض 
قراٍر  أساس  عىل  ذكرها  م  تقدَّ التي  ة  الخطَّ مبوجب  تركية 
ة نفسها عىل كل حالة ويستند  د يطبق الُحجَّ منوذجّي موحَّ
ٍر للسالمِة عامٍّ ومبهم. وهذا يعارض ما اشرُتَِط عىل  إىل تصوُّ
مُييَّز  ال  وأن  واء،  بالسَّ الطلبات  رافعو  ُيعاَمَل  أن  من  الدول 
أو  االضطهاد  من  الشخّص  من  خوفهم  يوىل  وأن  بينهم، 
ُر خطر  ر الجسيم املالئَم من النََّظر. وفوق ذلك، ال ُيقدَّ َ الرضَّ
ل إليه  ، ويظهر من تجربتي ومن توصَّ اإلعادة القرسية بجدٍّ
البلد  معلومات  إىل  تستند  القرارات  من  كثرياً  أنَّ  آخرون 
األصيل التي ُتبنيِّ الحال السياسية الراهنة وال ما هو حاصٌل 
يف  العبوَر  إنَّ  ثم  تركية.  يف  الالجئني  معاملة  من  بالفعل 
غري  من  شهور،  أو  أسابيع  بضعَة  إال  ميتّد  ال  الذي  تركية 
وبلد  العابر  بني  مناسبة  صلة  إلقامة  كاٍف  الة،  فعَّ حميٍة 
املفهوم  وهذا  الطلب.  رَْفِض  إىل  يؤدي  ما  وهو  العبور، 
ال  هي  إذ   ،1951 سنة  التفاقية  الحقيقي  املعنى  ه  ُيشوِّ
البلد  إىل  األصيل  بلدهم  من  الالجئون  يصل  أن  تشرتط 

امُلضيِّف رأساً.7

لجان  دحضت  السيئة،  الــقــرارات  هذه  بعض  وبإلغاء 
الحقائق  ضوء  يف  السالمة  افــرتاَض  املستقلة  االستئناف 
ًة ملا  والظروف الفردية لكل حالة، من خالل تقديٍر أكرث دقَّ

هو حارض من معلومات البلد األصيّل. 

ومع ذلك، بعد وقت قصري من إطالق نظام اللجوء الجديد، 
عند  واالستقاللية  اإلنصاف  خصيصة  حول  أسئلة  أثريت 
من  حزيران/يونيو  يف  آخَر  إصالٍح  يف  ُأِخَذ  ثمَّ  السلطات. 
سنة 2016، ومم كان فيه َوْضُع ُقُيوٍد عىل الحقِّ يف جلسة 
َمْنح  يف  االختصاِص  وَنْقُل  االستئناف،  عند  استمع شخصية 
إىل  االستئناف  لجان  من  اإلنسانيَّة  املعونة  استحقاق  صفة 
وزير الداخلية، وَضْغٌط مفرٍط عىل املجلس الوطني لحقوق 
أن  ميكنه  ال  )وحني  رسيعاً  تعييناً  الخرباء   َ لُيعنيِّ اإلنسان 
الخرباء  الوزير  ُيعنيِّ  عليه،  اشرُتَِط  الذي  األََجل  يف  ُيعيِّنهم 
االستئناف  لجان  تأليَف  اإلصالح  غريَّ  فقد  وأيضاً،  بنفسِه(. 

املستقلة، فأصبح ُعْضَوا كلِّ لجنٍة قاِضَينْي إداريَّني، مع بقاء 
الوطني  واملجلس  الالجئني  مفوضيَّة  من  خبرٍي  فقط  عضٍو 
ميدان  يف  الخربة  درجة  َضت  وُخفِّ هذا،  اإلنسان.  لحقوق 
مُلعيَّنني  كانت  أنَّها  ذلك  اإلنسان،  وحقوق  والهجرة  اللجوء 
م. واللجان اليوَم أيضاً ُمعَفاٌة من  رضورًة فصارت مجرّد ُمقوِّ
واجب رفع التقارير الدولية إىل أمني املظامل اليوناين، وهذا 

يثري املخاوف حول الرقابة الفّعالة عىل اإلدارة.

ُلث  ثثُ نحُو  أي   – اللجان  من  عضواً  عرش  مثانية  شكا  وقد 
سبيل  ففتحوا  اإلصالحات،  هذه  علناً  األعضاء–  جميع 
أنَّ  ونقدوا  وحيادها،  الجديدة  ة  الخطَّ استقاللية  يف  الشكِّ 
الترشيعات  موافقٍة  غري  وتركية  األورويب  االتحاد  اتفاقية 
والقرارات األوروبية والدولية الراسخة يف حقوق اإلنسان.8 
خربة  ال  القضائية  السلطة  يف  أعضاٌء  بالخرباء  اسُتبِدَل  وقد 
أمراً  هذا  يزال  وما  مهارة،  وال  مطلوٌب  هو  مم  عندهم 
يكفر فيه الخالف والجدل. واسُتبِدل، وهذه املقالة ُتكَتُب، 
قاٍض إداريٌّ آخَر بآخر عضٍو خبري يف لجنة االستئناف، فصار 
ر مجلس الدولة اليوناين  تركيب اللجان قضائّياً بالكلّية. وقرَّ
فقبل  اإلنسان.  للدستور وحقوق  موافقاً  اإلصالح  يكون  أن 
آمن،  بلد  تركية  أنَّ  قبوِل  عىل  بناًء  القرارات  بذلك رشعية 
الخالف  من  واألكادمييِّني  القانون  مزاويل  بني  ذلك  فأثار 

والجدل الشء الكثري. 

أسئلٌة يف دور املكتب األوريب الداعم يف شؤون 
اللجوء 

النقط  يف  ت  َ ُنــرشِ وتركية،  األورويب  االتحاد  اتفاقية  بعد 
الساخنة باليونان ِفرٌَق من املكتب األوريب الداعم يف شؤون 
اللجوء اليونانية لُتِفيَد دائرة اللجوء اليونانية مبا عندها من 
معونة ومهارة يف إدارة طلبات اللجوء. ومع ذلك، فقد ُمدَّ 
ى اختصاص عملهم األول.  اختصاص الِفرَق كثرياً إىل ما يتعدَّ
يف  املقابالت  وتجري  املقبولية،  مقابالت  تجري  اليوَم  فهي 
يف  االستئهال  وجوه  )فتفحص  النظامّي  اإلجراء  من  جزٍء 
ُر داخل لجان االستئناف، ُتصِدُر اآلراء  الطلبات(، وهي املقرِّ
غري  وتؤّدي  الطلبات،  لرافعي  الشخصية  امللفات  عىل  بناًء 
ذلك من الواجبات يف معالجة الطلبات. فدورها يف اإلجراء 

يات يف الحقوق األساس.  ُينِشُئ تحدِّ

م ذكره، أعرب أمني املظامل األوريب بقلقِه  وبناًء عىل ما تقدَّ
األوريب  املكتب  إليِه مشاركة موظفي  تبلغ  الذي  الحّد  من 
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يف  اللجوء  طلبات  تقدير  يف  اللجوء  شؤون  يف  الداعم 
املقبولية وإنصاف  الساخنة، ومن جودة مقابالت  النقط 
الواقع  يفرضه  ما  إىل  نظراً  أّنه  فقد وجد  وأيضاً  إجرائها. 
من تأثري مشاركة املكتب األوريب الداعم يف شؤون اللجوء 
الدول  يف  اللجوء  سلطات  تتَّخذها  التي  القرارات  عىل 
مبوجب  ممنوع  أمر  )وهو  األوريب  االتحاد  يف  األعضاء 
سياسياً  ُع  »ُتَشجَّ مة  فاملنظَّ للمكتب(،  التأسيسيَّة  الالئحة 
الراهن،  القانويّن  دورها  ميايش  ال  فاً  ترصُّ الترصُّف  عىل 
األوريب  املكتب  إنَّ موظفي  ثمَّ  تثبته حّجة«.9  أمر  وهذا 
ما  االستقاللّية  من  لهم  ليس  اللجوء  شؤون  يف  الداعم 
الضمن  تقويض  يزيد يف  االستئناف، وهذا  لجان  ألعضاء 

يف اإلجراءات. 

)ف-كورونا-19( وتهديدات ُأَخر

ت جائحة )ف-كورونا-19( إىل تعليق التسجيل يف  وقد أدَّ
تقرير صفة الالجئ واملقابالت باليونان، وأنشأت عقبات 
القانوين  والتمثيل  الفّعالة  القانونية  املعونة  أمام  إضافية 
االنتصاف  سبل  يف  الحق  إرضار  من  ذلك  فزاد  الفّعال، 
مع  املعلَّقة  االستئناف  طلبات  فحص  واستمر  الفّعال. 
املحامني،  مقابلة  عىل  الطلبات  لرافعي  العميل  العجز 
املناسب،  الوقت  يف  اللجوء  ملفات  عىل  والحصول 
ذلك،  ومع  االستئناف.  طلب  يف  النظر  قبل  واالستعداد 
عليهم  اللجوء ضغطوا  في طلبات  موظَّ أن  ذكر محامون 
التباعد  رشوط  بسبب  املقابالت  يف  يشاركوا  ال  لك 
االجتمعي، وعنى ذلك أنَّ بعض املقابالت رمبا جرت من 
خالل  ويف  محامون.  الطلبات  رافعي  مع  يكون  أن  غري 
ذلك، ُرِفَضت طلبات مئاٍت من رافعي الطلبات يف النقط 

الساخنة.

يف  ُيَرى  كم  للحمية،  التقييدية  املقاربة  وتسري  ذلك، 
الساخنة،  النقط  وسياسة  الالجئ  صفة  تقرير  إجراءات 
– مغلقة  جديدة  مخيمت  بناِء  يف  اليونان  استمرار  مع 
عىل  أت  الذي  وللحريق  للجائحة  استجابة  اليوَم  وهذا 
اإلنسانية،  املعونة  استئهال  صفة  وإلغاِء  موريا–  ُمخيَّم 
البلد.  يف  اللجوء  نظام  واستقاللّية  جودة  تساُقط  ومع 
محتملة،  تغيريات  إىل  األخرية  الصحفية  اإلحاطة  وتشري 
منها أخذ دائرة اللجوء يف إعادة َمن ُرِفَض طلب لجوئه. 
فقد طلب نائب وزير الهجرة واللجوء اليوناينُّ إىل االتِّحاد 
األوريب اشرتاط رشط إعادة قرسّية ميكن أن تطبقه دول 

االتِّحاد األوريب املثقلة باألعباء بحسب تقديرها لألمور.10 
عىل أنَّ االتِّحاد األوريب يتعامى اليوَم عن التقارير الكثرية 
االتِّحاد.  يف  أخرى  وأمكنة  اليونان  يف  الصدِّ  حاالت  حول 
يف  الحاجة  األمر  أوَّل  نشأت  فِلَم  النظر:  يستدعي  وهذا 
وما  والهجرة؟  اللجوء  شأن  يف  وطنية  ة  خطَّ إىل  اليونان 
تقرير  يكون  أن  لضمن  اتِّخاذها  يجب  التي  الخطوات 

صفة الالجئ فيها اليوَم منصفاً ومستقالًّ؟ 
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