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 توطئة
 

التقریر  تقریر اللجوء التابع للمكتب األوروبي لدعم اللجوءمن المنشور الرئیسي للوكالة،  10یصادف ھذا العام اإلصدار   . ویخضع 
مدار السنوات لتسجیل   نظام وكتابة تقاریر عن  للتحدیث باستمرار على  تركز على بناء  التي  التوجھات والمناقشات السیاسیة  آخر 

لیصبح  تقریر اللجوء الصادر عن المكتب األوروبي لدعم اللجوء) متسق. وإننا لنشعر بالفخر بتطور CEASأوروبي مشترك للجوء (
 .2010یونیو    19مصدر معلومات مرجعیًا عن اللجوء في أوروبا ویعكس نمو الوكالة كمركز للخبرة في مجال اللجوء منذ تأسیسھا في  

الجدید التابع للمفوضیة   میثاق الھجرة واللجوءمكتب األوروبي لدعم اللجوء في وفي الواقع، تم تسلیط الضوء على الدور المتزاید لل
ق بدایة جدیدة للنقاش حول اإلدارة البشریة والفعالة للھجرة واللجوء في أوروبا. . یقدم المیثا2020األوروبیة الذي نشر في سبتمبر  

)  EUAAویقف المكتب األوروبي لدعم اللجوء على أھبة االستعداد لالضطالع بتكلیفھ المعزز كوكالة للجوء تابعة لالتحاد األوروبي (
من اإلطار األوروبي إلدارة واقع الھجرة  المعقد مع االحترام الكامل للحقوق األساسیة.  وأن یكون جزءًا ال یتجزأ 

بالغ األثر في كل جانب من جوانب   19-كان لوباء كوفید
من  التخفیف  العالم. وبھدف  أنحاء  جمیع  في  الحیاة 

الفیروس والحفاظ على سالمة الناس   كل من  -انتشار 
الذین یسعون إلى اللجوء في أوروبا والموظفین   أولئك 

مباشرة یعملون  اللجوء    الذین  تطبیق   -مع طالبي  تم 
تدابیر الطوارئ والتغییرات طویلة األجل لإلجراءات 
إنھا  أنحاء دول االتحاد األوروبي الموسّع.  في جمیع 
األوروبي  النظام  إنشاء  منذ  العام  ھذا  المرة األولى 
األعضاء   الدول  فیھا  تواجھ  التي  للجوء  المشترك 

ظمات العاملة  وسلطات اللجوء واالستقبال الوطنیة والمن
مزدوًجا: احترام حق   الدولیة تحدیًا  مجال الحمایة  في 
وإدارة األزمة   في أمان  في العیش  األساسي  اإلنسان 

 ض المھاجرین والدول المستقبلة لمزید من المخاطر.عرّ ◌ُ الصحیة العالمیة التي یمكن أن ت

د كانت أنشطة المكتب األوروبي لدعم اللجوء تھدف بشكل وعلى الرغم من أن اإلدارات الوطنیة خضعت الختبارات تفوق قدراتھا، فق
، طورت الوكالة  2020مباشر إلى دعم الدول األعضاء لضمان استمراریة الخدمات وتقدیم المساعدة في حاالت الطوارئ. وطوال عام  

رة مخصصة لجمع المعلومات،  أدوات لتعزیز اإلجراءات ومواءمتھا ونشرت التقاریر التحلیلیة ودّربت اختصاصیي اللجوء. وفي مباد
في إجراءات اللجوء. وأظھرت النتائج مرونة أنظمة اللجوء واالستقبال    19-تم تقدیم معلومات محدثة وشاملة وموثوقة حول تأثیر كوفید

قد تك الحلول الرقمیة لتوفیر المالذ للمحتاجین.  واتجھت نحو  مع الوسائل  التي تكیفت بسرعة  األوروبي  باالتحاد  ون ھذه الوطنیة 
 االبتكارات ھي المفتاح لزیادة الكفاءة ومواجھة تحدیات مماثلة في المستقبل مع الحفاظ على نظام أوروبي مستدام.

 
 نینا جریجوري
 المدیر التنفیذي

 المكتب األوروبي لدعم اللجوء

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
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 مقدمة
 

مصدًرا مرجعیًا للمعلومات بشأن الحمایة الدولیة في أوروبا، ، بوصفھا  تقاریر اللجوء التابعة للمكتب األوروبي لدعم اللجوءتقدم سلسلة 
اللجوء في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وأیسلندا ولیختنشتاین والنرویج  نظرة عامة وشاملة على التطورات الرئیسیة بشأن 

رات خطوة بخطوة في جمیع جوانب النظام وسویسرا (دول االتحاد األوروبي الموسّع). یركز التقریر على سیاق أوروبا ویلخص التغیی
مستوى العالم. ویتناول السوابق القضائیة )CEASاألوروبي المشترك للجوء ( النزوح القسري على  ، ویبدأ بإعطاء لمحة موجزة عن 

التي تلقي الضوء    2020المختارة التي شكلت تفسیر القوانین األوروبیة والوطنیة وأیضًا المؤشرات اإلحصائیة الرئیسیة للعام المرجعي  
 على األنماط الناشئة ومدى فعالیة أنظمة اللجوء.

  

2020 

2021 

www.easo.europa.eu/asylum-report-2021                                                                                                                    #EASOAsylumReport2021 
 

http://www.easo.europa.eu/asylum-report-2021
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 2020نظرة عامة عالمیة على اللجوء في عام 
 
مالیین األشخاص في جمیع أنحاء العالم بالنزوح القسري بسبب النزاع واالضطھاد  وانتھاكات حقوق    یتأثر 

المھینة.  اإلنسان والكوارث الطبیعیة واألنظمة البیئیة 

اللجوء الذین عبروا  من النازحین قسًرا: أ) الالجئون وطالبو  وتفرق اإلحصائیات الرسمیة بین مجموعتین 
األشخاص الذین فروا  ) الذین نزحوا داخل دولتھم. الالجئون ھم  IDPsالحدود الدولیة. ب) النازحون داخلیًا (

من دولتھم بسبب خوف مبرر من التعرض لالضطھاد ألسباب تتعلق بالعرق أو الدین أو الجنسیة أو االنتماء  
محدد وعبروا الحدود الدولیة بحثًا عن األمان. النازحون داخلیًا لم یعبروا حدود دولتھم   معینة أو رأي سیاسي  إلى مجموعة اجتماعیة 

 ھم معرضین للمخاطر.ولكنھم قد یجدون أنفس

في السیاق األوروبي، تشمل الحمایة الدولیة صفة الالجئ ووضع الحمایة الفرعیة. ویشیر األخیر إلى األشخاص غیر المؤھلین لمنحھم  
صفة الالجئ ولكنھم مؤھلون للحصول على الحمایة ألنھم معرضون لمخاطر التعرض ألضرار جسیمة مثل عقوبة القتل أو اإلعدام؛  

لة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة في دولة المنشأ؛ أو تھدید خطیر وفردي لحیاتھم بسبب العنف العشوائي في حاالت المعام
 النزاع المسلح الدولي أو الداخلي.

 80) بأن إجمالي عدد السكان المعنیین یبلغ حوالي  UNHCR، أفادت مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین (2020في یونیو  
داخلیًا ملیون   45.7مالیین طالب لجوء و  4.2و الجئًاملیون   26.4ملیون شخص، بما في ذلك  فنزویلي نازح في   3.6ونازًحا  مالیین 

 الخارج.

السو وجنوب  وأفغانستان  وفنزویال  سوریا  منشأ:  العالم من خمس دول  حول  الالجئین  ثلثا  تنازلي). ویأتي  (بترتیب  ومیانمار  دان 
من الدول النامیة النازحین.   ، وتستضیف الدول والمجتمعات المجاورة لمراكز األزمات التي تكون غالبًا  الغالبیة العظمى من السكان 

 ظلت تركیا في المرتبة األولى للدول المستضیفة، وتلتھا كل من كولومبیا وباكستان وأوغندا وألمانیا. 2020وفي عام  

كوفید العالم في عام   19-وقد كان لجائحة  عمیق ومعقد سواء في خلق احتیاجات الحمایة في جمیع أنحاء  2020التي اجتاحت  تأثیر 
العالم أو تضخیمھا أو في صعوبة الحصول على األمان. وفي ھذا السیاق الصعب، قام أصحاب المصالح الذین یشاركون في توفیر 

التطبیقات ومعالجتھا  الحمایة بتكییف عملھم وفقًا ل ذلك لضمان بعض االستمراریة في الخدمات، بما في ذلك األسالیب الجدیدة لتسجیل 
 وزیادة استخدام التكنولوجیا والحلول الرقمیة.

التعاون متعدد األطراف والتقدم المحرز في   الوباء، تصرف المجتمع الدولي من خالل  وعلى الرغم من التحدیات التي ظھرت بسبب 
 وتضمن ذلك ما یلي:  ، وفقًا للمیثاق العالمي بشأن الالجئین 2020عام 

  تعزیز القدرة على الحمایة في جمیع أنحاء العالم؛ 
 زیادة إمكانیة حصول األطفال النازحین على التعلیم؛ و 
 تعزیز الحلول الدائمة؛ و 
 تقدیم حلول الطاقة النظیفة في السیاقات اإلنسانیة؛ و 
 نمو االقتصادي كحلول ھیكلیة في البیئات الھشة؛ تعزیز التنمیة البشریة والو 
 زیادة الوصول العادل إلى الخدمات الصحیة والمیاه النظیفة والصرف الصحيو 
 تعزیز فرص العمل لألشخاص المتضررین من النزوح.و 

العالم، ویخصص معظم   في توفیر حلول الحمایة في جمیع أنحاء  میزانیتھ اإلنسانیة لمشروعات  یؤدي االتحاد األوروبي دوًرا رئیسیًا 
النازحین قسًرا والمجتمعات المضیفة لھم.  تساعد 

  



 األوروبي لدعم اللجوء: ملخص تنفیذيالصادر عن المكتب    2021تقریر اللجوء لعام  

  7 

وبینما یواصل المجتمع الدولي جھوده لمعالجة الجوانب المعقدة للنزوح على الصعید العالمي، قد یتغیر التركیز على التنمیة من سنة 
من حاالت النزوح أو تطویر طرق جدیدة لتوفیر الحمایة. في عام  إلى أخرى الستھداف المجاالت التي یمكن فیھا إحراز تقدم للتخفیف

مجاالن في طلیعة الخطاب حول الحمایة الدولیة لكل منھما أسباب مختلفة. كانت  2020 من بین المجاالت   إعادة التوطین، كان ھناك 
القیود على السفر. ومع المخاطر المرتبطة بالتنقل خالل بالوباء بسبب  العالمیة، ازدادت    التي تأثرت بشدة  حالة الطوارئ الصحیة 

الحاجة إلى إعادة التوطین لتوفیر مسار قانوني آمن. وفي الوقت نفسھ، أتاحت الجائحة الفرصة للدول إلحراز مزید من التقدم في مجال  
 لزیادة الكفاءة في إجراءات اللجوء.  الرقمنة

 

 

 

 2020األنماط العالمیة في احتیاجات الحمایة الدولیة لعام  
 

 مالیین 3.6
 فنزویال 

 مالیین 6.6
 سوریا

 ملیون 2.7
 أفغانستان

 ملیون 2.3
 جنوب السودان

 ملیون 1.0
 میانمار

دول تمثل  5
الالجئین    2/3

 حول العالم 

وقد شكّل الجئو فنزویال 
المجموعة األكبر من طالبي 

 2020اللجوء الجدد في عام 

 
من  %85تستضیف الدول النامیة 

عدد السكان الالجئین في جمیع 
 أنحاء العالم

 

تستضیف تركیا أكبر عدد من الالجئین، 
 وتلیھا كولومبیا ثم باكستان وأوغندا وألمانیا.

 

تأثیر عمیق في    19-لجائحة كوفیدوقد كان 
خلق احتیاجات الحمایة في جمیع أنحاء 

العالم أو تضخیمھا أو في صعوبة الحصول  
 على األمان

إلى طریق   برامج إعادة التوطینووصلت  
مسدود بسبب القیود المفروضة على السفر 

كوفید  19-في أثناء جائحة 

وقد أتاحت الجائحة الفرصة للدول  
 الرقمنةإلحراز مزید من التقدم في مجال  

 زیادة الكفاءة في إجراءات اللجوءل

 

 
المصادر: المكتب األوروبي لدعم اللجوء وبیانات من  

 مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین 
www.easo.europa.eu/asylum-report-2021                                                                                                                    #EASOAsylumReport2021 

 

http://www.easo.europa.eu/asylum-report-2021
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التطورات  2 دول.  إلى  اللجوء  في   الرئیسیة 
األوروبي  االتحاد 

 2020في عام  
 

مقترحات اإلصالح منذ عام   المفاوضات حول حزمتي  التقدم الذي أُحرز في  ، قدمت  2016بناءً على 
الھجرة واللجوء  2020المفوضیة األوروبیة في سبتمبر   المیثاق بدایة  .میثاقًا جدیدًا بشأن  ویقترح ھذا 

جدیدة في التعامل مع الھجرة، من خالل إجراءات محسّنة وأسرع وأكثر فعالیة وتحقیق توازن بین التقاسم 
 جرة واللجوء إلى وضع إطار عمل من أجل ما یلي:العادل للمسؤولیة والتضامن. یھدف میثاق الھ

  إدارة قویة وعادلة للحدود الخارجیة، بما في ذلك فحوصات الھویة والصحة وعملیات التدقیق
 األمني؛ 

 أنظمة لجوء عادلة وفعالة عبر دول االتحاد األوروبي الموسّع، وتبسیط اإلجراءات وعودة المتقدمین المرفوضین؛ و 

 جدیدة لإلنزال بعد عملیات البحث واإلنقاذ، والدول الواقعة تحت ضغط شدید وأزمات؛ آلیة تضامن و 

 البصیرة القویة واالستعداد لألزمات واالستجابة لھا؛ و 

 سیاسة عودة فعالة ونھج منسق من قبل االتحاد األوروبي إلعادة مواطني الدول األجنبیة إلى دولة المنشأ؛ و 

 اللجوء والھجرة وتنفیذھا؛ حوكمة شاملة على مستوى  و  االتحاد األوروبي لتحسین إدارة سیاسات 

 شراكات متبادلة المنفعة مع دول المنشأ ودول العبور األجنبیة الرئیسیة؛ و 

 إلى الحمایة ولجذب المواھب إلى االتحاد األوروبيو مستدامة لمن یحتاجون   ؛ مسارات قانونیة 

 .وسیاسات االندماج الفعالة 

داف، حافظت المفوضیة األوروبیة على مقترحاتھا ودعمت االتفاقات المؤقتة التي تم التوصل إلیھا بالفعل بشأن الئحة لتحقیق ھذه األھ
التأھیل، وتوجیھ شروط االستقبال، والئحة إطار عمل إعادة التوطین الخاصة باالتحاد، ووكالة االتحاد األوروبي للجوء. ودعت أیضًا 

لتعدیل الئحة دبلن   2016متعلقة بتوجیھ إعادة صیاغة العودة. وسحبت المفوضیة األوروبیة مقترح عام  إلى اختتام سریع للمفاوضات ال
التي تم االحتفاظ بھا،   2018و 2016واستبدلتھ بمقترح جدید بشأن الئحة إدارة اللجوء والھجرة. باإلضافة إلى المقترحات الخمسة من  

 تضم االتفاقیة حزمة من تسع أدوات إضافیة:

 الئحة فحص جدیدة 
 ءمقترح معدل لتنقیح الئحة إجراءات اللجو 
 مقترح معدل لتنقیح الئحة قاعدة بیانات البصمات األوروبیة 
 الئحة إدارة اللجوء والھجرة الجدیدة 
 الئحة األزمة والقوة القاھرة الجدیدة 
 مخطط جدید للتأھب للھجرة واألزمات 
 توصیة جدیدة بشأن إعادة التوطین والمسارات التكمیلیة 
 توصیة جدیدة بشأن عملیات البحث واإلنقاذ بواسطة السفن الخاصة 
 إرشادات جدیدة حول توجیھ المیسرین. 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1601291190831&uri=COM:2020:612:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601291268538&uri=COM:2020:611:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601291268538&uri=COM:2020:611:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601291268538&uri=COM:2020:611:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1601295417610&uri=COM:2020:614:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1601291110635&uri=COM:2020:610:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1601295614020&uri=COM:2020:613:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32020H1366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32020H1364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32020H1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52020XC1001(01)
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بالصكوك القانونیة المرتبطة بھا عقد مناقشات متجددة حول إدارة فعالة وإنسانیة حفز تقدیم میثاق الھجرة واللجوء والمقترحات المتعلقة  
قبول النھج الشامل للمفوضیة األوروبیة في تنسیق عملیة التشاور الشاملة والجھود المبذولة لدمج   للھجرة في أوروبا. وتم بشكل إیجابي 

كامل ف الھجرة واللجوء بشكل  مجاالت سیاسة  مختلف  المبذول  الروابط بین  قبول الجھد الحقیقي  متماسك، وتم أیضًا  واحد  ي نھج 
الستیعاب االحتیاجات المتنوعة لمختلف الدول األعضاء باالتحاد األوروبي وتجاوز الخالفات الماضیة. وبینما یبدو أن اآلراء المتباینة 

المقترحات التي قدمتھا المفوضیة  حول جوانب معینة من سیاسة الھجرة واللجوء المقترحة ال تزال مستمرة بین الدول ا ألعضاء، فإن 
  األوروبیة توفر األساس لمزید من الحوار البناء على المستویین التقني والسیاسي خالل العملیة التشریعیة. ووسط ردود الفعل اإلیجابیة،

نتباه إلى المجاالت التي یمكن فیھا  لفتت اال  -من الجھات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة على حد سواء  -كانت ھناك أیضًا أصوات  
 تحقیق المزید.

كوفید كان لجائحة  أثر عمیق في كل من تدفقات الھجرة وعمل أنظمة اللجوء في أوروبا. وقد أصدرت المفوضیة    19-وبطبیعة الحال، 
قواعد االتحاد األ واجھتھا الدول األعضاء عند تنفیذ  التي  الكامل بالصعوبات  مع إقرارھا  أثناء األوروبیة،  وروبي ذات الصلة في 

دول االتحاد األوروبي الموسّع  لتقدیم إرشادات حول ضمان استمرار إجراءات اللجوء والعودة وإعادة التوطین. وقدمت    رسالةالجائحة،  
عددًا من التدابیر عبر الخطوات المختلفة إلجراءات اللجوء، وكذلك في مرافق االستقبال، لحمایة السالمة البدنیة لألفراد. وقد یكون 

یة، حیث شدد أصحاب للتدابیر التقییدیة المبررة على أساس الصحة العامة تأثیر، وإن كان مؤقتًا، في احترام الحقوق والحریات األساس
 المصالح على أن التدابیر یجب أن تكون مؤقتة ومتناسبة وال تطبَّق إال عند الضرورة.

 
 
 
 

  

 المصدر: المكتب األوروبي لدعم اللجوء

الحلول  تطویر 
 الرقمیة

 تقدیم المعلومات عبر
قنوات االتصال 

 الرقمي

التحتیة   ترقیة البنیة 
 الرقمیة

www.easo.europa.eu/asylum-report-2021                                                                                                                    #EASOAsylumReport2021 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-implementation-eu-provisions-asylum-retur-procedures-resettlement.pdf
http://www.easo.europa.eu/asylum-report-2021
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االلتزام باإلجراءات الجدیدة، قامت دول االتحاد األوروبي الموسّع برقمنة العدید من خطوات في محاولة لمواصلة تقدیم الخدمات مع  
إجراءات اللجوء من خالل تطویر أنظمة إلكترونیة جدیدة وتنفیذھا. وقد یظل العدید من ھذه الحلول ساریًا على أساس أكثر استمراریة 

بعض اآلخر كمخططات منھجیة في حالة دعوة دول االتحاد األوروبي الموسّع  لزیادة كفاءة أنظمة اللجوء، في حین یمكن استخدام ال
 إلى مواجھة تحدیات مماثلة في المستقبل.

، فقد برزت اتجاھات مختلفة 2020على الرغم من االنخفاض العام في عدد الوافدین على الحدود الخارجیة لالتحاد األوروبي في عام  
شھدت طرق مسارات غرب البحر األبیض المتوسط وشرقھ عددًا أقل من الوافدین مقارنة بعام    عبر مسارات الھجرة إلى أوروبا. وقد

، في حین شھدت طرق وسط البحر األبیض المتوسط وغرب البلقان زیادة في عدد الوافدین. واستمرت معاناة الحدود الیونانیة 2019
ونانیة والدول األعضاء األخرى في االتحاد األوروبي على تقدیم  والجزر من ضغط كبیر، وعملت المفوضیة األوروبیة مع السلطات الی

دعم حاسم لمعالجة الوضع، بما في ذلك تنفیذ إعادة التوطین الطوعي لألطفال غیر المصحوبین بذویھم واألطفال المعرضین لمخاطر  
من الیونان إلى الدول األعضاء األخرى.  مع عائالتھم 

من قبل استمرت إعادة التوطین أیضًا عقب  بعثات البحث واإلنقاذ بمنطقة البحر المتوسط. وتم تنسیق عملیات اإلنزال وإعادة التوطین 
من بینھا المكتب األوروبي لدعم اللجوء؛ وقد تمت بما  المفوضیة األوروبیة وبمشاركة وكاالت االتحاد األوروبي ذات الصلة التي 

مع إجراءات التشغیل القیاسیة التي وضعت عام   . وأظھرت ھذه الجھود تضامنًا أوروبیًا ملموسًا في الممارسة العملیة،  2019یتماشى 
كما ھو متوقع في الئحة  للتنبؤ بعملیات اإلنزال وإعادة التوطین،  لكنھا سلطت الضوء أیضًا على الحاجة إلى آلیة تضامن أكثر قابلیة 

 إدارة اللجوء والھجرة الجدیدة المقترحة.

أیضًا إلى نھایة الفترة االنتقالیة التي ظل خاللھا قانون االتحاد األوروبي ساریًا على المملكة المتحدة وداخلھا    2020أشارت نھایة عام 
من االتحاد األوروبي. وبدءًا من   ، توقف العمل تلقائیًا بقانون االتحاد األوروبي المتعلق باللجوء، ما لم یتم 2021ینایر   1بعد انسحابھا 

 م القانوني المحلي. واألھم من ذلك، تم إلغاء الئحة دبلن الثالثة في المملكة المتحدة وتوقف تطبیق أحكامھا.االحتفاظ بھ في النظا

مع الشركاء الخارجیین إلدارة ضغوط الھجرة من خالل نھج شامل متأصل في 2020طوال عام   ، واصل االتحاد األوروبي تعاونھ 
ي إطار البُعد الخارجي لسیاسة الھجرة في االتحاد األوروبي معالجة األسباب الجذریة تشمل أھداف األنشطة المنفذة ف  تعددیة األطراف.

للھجرة؛ ومكافحة شبكات التھریب وتعزیز التعاون مع دول العالم الثالث فیما یتعلق بالعودة وإعادة القبول؛ والعمل مع الدول الشریكة  
 بشأن إدارة الحدود؛ وتقدیم الدعم للحمایة في الخارج.

) لضمان التفسیر والتطبیق على أكمل وجھ لقانون االتحاد األوروبي، CJEUي إطار دور محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي (وف
متعلقة في المقام األول باألحكام األولیة بشأن تفسیر عدة أحكام في النظام األوروبي المشترك للجوء.   فقد أصدرت عدة أحكام قضائیة 

القضائیة موضوعات تتعلق بالوصول الفعال، وإجراءات اللجوء، وتوفیر المقابالت الشخصیة في الحاالت التي   وقد تناولت السوابق
من الحمایة الدولیة الذین المواطنین والمستفیدین  وعدم التمییز بین   لم تُقبل، وأشكال الحمایة، واالحتجاز، وإجراءات الدرجة الثانیة، 

رة ولم الشمل والحفاظ على وحدة األسرة وعودة رعایا الدول األجنبیة، وإعادة التوطین، والحمایة حصلوا فیما بعد على الجنسیة واألس
ورفض أداء الخدمة العسكریة. باإلضافة إلى ذلك، أصدرت محكمة العدل   عدیمي الجنسیة،  التي توفرھا وكالة األونروا للفلسطینیین 

القیود الوطنی ة على تمویل المنظمات غیر الحكومیة التي تؤثر في المنظمات غیر الحكومیة العاملة  التابعة لالتحاد األوروبي حكًما بشأن 
 في مجال الحمایة الدولیة.
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 )CEASنشأة النظام األوروبي المشترك للجوء (
  

 
 2016

  
 
  

 
 
 
 

2018
  
 

2020 

 نتائج مجلس تامبیري
 

الئحة قاعدة بیانات البصمات األوروبیة
  

 توجیھ الحمایة المؤقتة
 اتفاق مع أیسلندا والنرویج بشأن تطبیق اتفاقیة دبلن

 
 توجیھ شروط االستقبال

 الئحة دبلن الثانیة
 

 توجیھ التأھیل
 

 توجیھ إجراءات اللجوء

1999   
 

2000   
  

 2001    
   

 
2003    

   
 

2004    
 

2005    

 لتشمال الدنمارك التوسع في الئحة قاعدة بیانات البصمات األوروبیة والئحة دبلن الثانیة
 
 االتفاق مع سویسرا على تطبیق الئحة دبلن الثانیة

 
 وروبي لدعم اللجوءالئحة المكتب األ

 
 توجیھ إعادة صیاغة التأھیل

 
 ة إجراءات اللجوءتوجیھ إعادة صیاغ

 توجیھ إعادة صیاغة شروط االستقبال
 الئحة دبلنإعادة صیاغة 

 الئحة دبلن الثالثة

: المرحلة األولى من النظام 1999-2005
 األوروبي المشترك للجوء

 ءقدمت المفوضیة األوروبیة حزمتین إلصالح النظام األوروبي المشترك للجو
 مقترح بإصالح نظام دبلن

 مقترح بالئحة قاعدة بیانات البصمات األوروبیة
  مقترح بتحویل المكتب األوروبي لدعم اللجوء إلى وكالة االتحاد األوروبي للجوء

 ة تأھیلمقترح بالئح
 مقترح بالئحة إجراءات اللجوء

 مقترح بتوجیھ شروط االستقبال المنقحة
 

 أیرلندا تختار التقید بتوجیھ إعادة صیاغة شروط االستقبال وتضمینھ

 میثاق الھجرة واللجوء

2006 
  

 
2008 

  
 

2010 
 

2011  
 
 
 
 2013  

المرحلة األولى من النظام  2006-2013
 األوروبي المشترك للجوء

 جدول األعمال األوروبي بشأن الھجرة 2015-2020

الذكرى السنویة للمكتب األوروبي لدعم  2021
 اللجوء

 اتفاقیة دبلن  1990
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https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0258&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:0034:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0188&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0147&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0270(01)
https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2016:0466:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2016:0466:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2016:0466:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2016:0467:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/HIS/?uri=CELEX:52016PC0465
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/si/230/made/en/print
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819(01)&from=EN
http://www.easo.europa.eu/asylum-report-2021
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 الدعم الذي یقدمھ المكتب األوروبي لدعم اللجوء إلى الدول .3
 

اللجوء. على أسا  10الـ الذكرى السنویة    2020عام یصادف   س الالئحة إلنشاء المكتب األوروبي لدعم 
التأسیسیة، یركز المكتب األوروبي لدعم اللجوء على تحسین تنفیذ النظام األوروبي المشترك للجوء، وتعزیز  
اللجوء بین الدول األعضاء، وتقدیم الدعم التشغیلي إلى الدول األعضاء التي تعاني  التعاون العملي بشأن 

 من ضغوط خاصة في أنظمة اللجوء واالستقبال لدیھا.

كوفید  وعلى تھدف بشكل   2020، كانت أنشطة المكتب األوروبي لدعم اللجوء في عام 19-خلفیة جائحة 
مباشر إلى مساعدة الدول األعضاء على ضمان استمراریة األعمال، واالستمرار بسالسة في أنشطة التدریب وتیسیر االجتماعات عبر 

الدول األعضاء. وأطلق المكتب األوروبي لدعم ا للجوء مبادرة مخصصة لجمع المعلومات لتزوید أصحاب المصالح  اإلنترنت بین 
كوفید بمعلومات محدثة وشاملة وموثوقة حول تأثیر  البدء لتطعیم طالبي   19-الرئیسیین  اللجوء واالستقبال الوطنیة وخطة  في أنظمة 

ي أثناء الجائحة، أصدر المكتب األوروبي  اللجوء والمستفیدین من الحمایة الدولیة. ولضمان معاییر عالیة في معالجة طلبات اللجوء ف
 لدعم اللجوء توصیات عملیة بشأن إجراء المقابالت الشخصیة عن بُعد وإجراء التسجیالت عن بُعد/عبر اإلنترنت.

المكتب الخلفي، في العمل التشغیلي للمكتب األوروبي لدعم اللجوء، دفعت التدابیر الصحیة إلى التركیز على التحول إلى مھام سیر عمل  
القدرات؛ وتحسین  وتقدیم الدعم إلى المطالبات؛ وأنشطة بناء  التسجیل؛  الملفات المتراكمة؛ والواجبات اإلداریة في  مثل العمل على 
السیاسات واإلجراءات؛ ودعم توفیر المعلومات واستقبالھا عن ُبعد من خالل خطوط المساعدة. وظل المكتب األوروبي لدعم اللجوء  

نشطًا على أرض الواقع وساعد على نقل األطفال غیر المصحوبین بذویھم من الیونان إلى الدول األعضاء األخرى. وتم كذلك   أیضًا
 لتخفیف الضغط على نظام االستقبال الخاص بھا وتطویر نموذج استقبال جدید. 2020االتفاق على دعم إسبانیا في أواخر عام 

 

 األوروبي لدعم اللجوء وإنجازاتھفیدیو: المعالم الرئیسیة للمكتب 
  

www.easo.europa.eu/asylum-report-2021                                                                                                                    #EASOAsylumReport2021 
 

 المصدر: المكتب األوروبي لدعم اللجوء

http://www.easo.europa.eu/asylum-report-2021
https://youtu.be/kS1RpT-4GCE
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 عمل النظام األوروبي المشترك للجوء  .4
 

االتحاد  التشریعات والسیاسات والممارسات في مجال اللجوء في دول   2020شكلت التطورات الرئیسیة على المستوى الوطني في عام  
كوفید ورقمنة إجراءات    19-األوروبي الموسّع. وكان ھناك موضوعان متوازیان في كل خطوة من إجراءات اللجوء ھما تأثیر جائحة 

 اللجوء.
 
 رقمنة إجراءات اللجوء 

 
  

ك األ ل الل  ال ال

وفرت القیود على الحركة والتباعد االجتماعي حافًزا للدول على التحول إلى األدوات الرقمیة  
 وتكییف الممارسات في مراكز االستقبال

محتملة مرتبطة ومن الممكن أن تنطوي الر مخاطر  فوائدھا على  قمنة على الرغم من 
البیانات والمعرفة الرقمیة واالتصال  بحمایة 

#EASOAsylumReport2021        www.easo.europa.eu/asylum-report-2021 
 

 المصدر: المكتب األوروبي لدعم اللجوء

http://www.easo.europa.eu/asylum-report-2021
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 19-كوفید
 

كثیًرا في فرص وصول طالبي اللجوء إلى أراضي    19-أثرت القیود المفروضة على السفر خالل جائحة كوفید
من خالل تعلیق االتحاد   مع الظروف الجدیدة  التكیف بسرعة  إلى  األوروبي. واضطرت السلطات الوطنیة 

الفترة، أعادت دول  ھذه  أثناء  وفي  الموجة األولى من الجائحة.  لفترة قصیرة أو تقییدھا خالل  التسجیالت 
العملیات وبیئة العمل.  االتحاد األوروبي الموسّع تنظیم 

النقل لاللتزام بالمتطلبات وتم توجیھ عدد أقل من طالب كان ال بد من تعدیل عملیة  اللجوء إلى إجراءات دبلن، على الرغم من أنھ  ي 
أن الضغط على األنظمة الصحیة أصبح عامالً إضافیًا تجب مراعاتھ  2020الصحیة الصارمة. واقترحت السوابق القضائیة في عام 

 عند تحدید الدولة العضو المسؤولة عن طلب اللجوء.

ان للتباعد الجسدي وإغالق المرافق والعمل عن بُعد وبروتوكوالت الصحة تأثیر في جمیع الخطوات المتضمنة في معالجة الطلبات ك
الفوریة واإلخطار بالقرارات وإدارة حجم  الترجمة  المقابالت الشخصیة وتوفیر  ذلك  بما في  كل من الدرجتین األولى والثانیة،  في 

مؤتمرات  الحاالت والتدریب وتقییما التقنیات الرقمیة مثل  ت الجودة. وقد كان یتم إجراء ھذه المھام عن بُعد، حیثما أمكن، بمساعدة 
لتقلیل تعطل الخدمات، مع االلتزام بتدابیر  الصحة الفیدیو عن بُعد. تم تعدیل ترتیبات العمل الداخلیة في إدارات الدرجتین األولى والثانیة 

 ت الزمنیة اإلجرائیة تبعًا لذلك.العامة. ولذا تم تمدید المھال

تحولت طریقة توفیر المعلومات إلى شكل جلسات جماعیة صغیرة، عن طریق الھاتف أو من خالل جلسات عبر اإلنترنت أو دروس  
الطبي فیدیو تعلیمیة، بینما ركزت الجھود اإلضافیة بشكل خاص على الحمایة وتدابیر النظافة والبروتوكوالت الواجب اتباعھا والدعم  

محدودة وجھًا لوجھ. وكنتیجة  إما عن بُعد أو من خالل تفاعالت  القانونیین  والتعلیمات لتجنب العدوى. وتم تقدیم المساعدة والتمثیل 
المتعلقة بكوفید ، تم اإلبالغ عن وضع قیود على الوصول إلى المساعدة القانونیة على الحدود وفي مرافق  19-مباشرة للتدابیر التقییدیة 

تقبال واالحتجاز في العدید من الدول. وفي ضوء القدرة المحدودة على تنفیذ بعثات تقصي الحقائق في دول المنشأ، ركزت دول  االس
 ) والحفاظ على االتصال بمصادرھا.COIاالتحاد األوروبي الموسّع على طرق أخرى لجمع معلومات عن دولة المنشأ (

كل من المنظمة والبنیة التحتیة لالستقبال وتكییفھا مع ظروف جائحة وفي مجال االستقبال، قامت دول االتحاد األو روبي الموسّع بتھیئة 
، وإدخال تدابیر مثل فترة الحجر الصحي األولیة بعد الوصول، والتباعد االجتماعي داخل مرافق االستقبال ومحدودیة التنقل 19-كوفید

نظافة اإلضافیة ومعدات الحمایة. ووضعت متطلبات المساحة اإلضافیة ضغطًا  عبر مرافق االستقبال، والقیود في الزیارات، وتدابیر ال
إضافیًا على سلطات االستقبال وموظفي اإلدارة واالستقبال، في حین تم تقلیل خدمات الدعم في كثیر من األحیان للحفاظ على التباعد 

المتقدمین من ذوي االحتیاجات الخاصة الذین كانوا في بعض   االجتماعي أو تقدیمھا عبر اإلنترنت. وكان لذلك تأثیر سلبي وال سیما في
القیود المتعلقة   إشغال مراكز االحتجاز بسبب  من المجموعة الكاملة لخدمات الدعم المطلوبة. وقد قلت أیضًا نسبة  األحیان یحرمون 

المتقدمین    19-بكوفید المرفوضین وإطالق سراح مواطني الدول  في معظم دول االتحاد األوروبي الموسّع التي تم فیھا تعلیق ترحیل 
 األجنبیة.

محتوى الحمایة ودمج المستفیدین من الحمایة. وغالبًا ما أدى التأخیر في تمدید تصاریح   ، ومن بین المجاالت التي تأثرت بشدة بالوباء
سكن والتوظیف والرعایة الصحیة. اإلقامة بسبب الخدمات المعطلة إلى عدم الیقین القانوني وعرقلة الوصول إلى حقوق أخرى، مثل ال

التعلیم عبر اإلنترنت  توقفت إجراءات لم شمل األسرة أو تأخرت بشدة، وتقلصت فرص العمل. وغالبًا ما كان الدعم الكافي من خالل 
م المستقرة، وھذا لم یوفر  السكن غیر  نقص أجھزة الكمبیوتر أو االتصال باإلنترنت أو حالة  بسبب  كانًا ھادئًا لألطفال یمثل تحدیًا 

منفصالً للدراسة. وتم تمدید برامج الدعم وخطط الدمج الفردیة للمستفیدین أو تكییفھا مع الظروف الجدیدة. ومع ذلك، قد تكون لتأثیرات 
 الوباء آثار طویلة المدى في االندماج، من الصحة إلى السكن وفرص العمل.
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ت العودة. وانخفض عدد عملیات اإلعادة القسریة كثیًرا، في حین استمرت عملیات وقد أثرت قیود السفر بطبیعة الحال في تنفیذ عملیا
العودة الطوعیة بموجب البروتوكوالت واالحتیاطات الصحیة المطلوبة. لم تكتف دول عدیدة بتعلیق إجراءات العودة فحسب، بل قامت  

 درة الطوعیة.أیضًا بتعلیق إصدار قرارات العودة، وھذا ما أدى إلى تمدید فترة المغا

وبشكل عام، بذلت دول االتحاد األوروبي الموسّع جھودًا ملحوظة لضمان استمراریة الخدمات لإلشارة إلى مرونة أنظمة  
متوقع. وبالتوازي مع ذلك، راجعت السلطات القضائیة اإلجراءات   اللجوء واالستقبال الوطنیة في مواجھة ما ھو غیر 

 التزامھا بالمعاییر والضمانات القانونیة.الجدیدة للتأكد من 

 

 الرقمنة
قوة دافعة جدیدة لمواصلة استخدام التقنیات الرقمیة أو تسریعھا في مجال اللجوء. ففي عام   19-قدمت جائحة كوفید

مراحل  2020 جدیدة وتنفیذھا خالل  إلكترونیة  أنظمة  قامت دول االتحاد األوروبي الموسّع بتطویر  إجراءات  ، 
مقدم الطلب؛ وتقدیم الوثیقة؛ والمقابالت عن  من ھویة  اللجوء. واستُخدمت الحلول الرقمیة لتسجیل الطلبات عبر اإلنترنت؛ والتحقق 
اللغوي؛ واإلخطار بالقرارات والمعلومات المتعلقة   بُعد؛ وتوفیر المعلومات والمساعدة القانونیة وخدمات الترجمة الفوریة؛ والتحلیل 

القضیة؛ وتقدیم المطالبات والتوقیعات الرقمیة إلصدار القرارات؛ وتقدیم دعم االندماج بما في ذلك تعلم اللغة والتوجیھ االجتماعي  بحالة
التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واستثمر   والتدریب على التوظیف. وعزز أیضًا عدد من الدول أنظمة إدارة االستقبال اإللكترونیة والبنیة 

 د من معدات تكنولوجیا المعلومات في مرافق االستقبال.في المزی

وفیما یتعلق بالعودة، لجأت دول االتحاد األوروبي الموسّع إلى إجراءات االتصال عن بُعد واستشارات إعادة االندماج، في حین سھلت  
العائدین وإصدار وثائق   إجراءات تحدید  بشأن  التواصل مع دول أجنبیة  التقنیات األدوات عبر اإلنترنت  السفر. وتم أیضًا استخدام 

 الرقمیة في سیاق إعادة التوطین، مثل المقابالت عن بُعد والتوجیھ االفتراضي قبل المغادرة، في محاولة لضمان استمراریة الخدمات.

العدید من الفوائد للرقمنة، فقد تم لفت االنتباه إلى المخاطر المحتملة أیضًا  بما في ذلك الموافقة على استخدام على الرغم من أن ھناك 
الذین قد ال یمتلكون مھارات المعرفة   ومشكالت إمكانیة الوصول إلى بعض الملفات الشخصیة لمقدمي الطلبات  البیانات الشخصیة؛ 

المثال في الرقمیة أو قد ال تكون لدیھم إمكانیة الوصول إلى المعدات واالتصال؛ وقلة التفاعل البشري في تقدیم الخدمات (على سب یل 
تلبیة احتیاجات األفراد ذوي االحتیاجات الخاصة)؛ وزیادة الثقة بین المجموعات المستھدفة لتشجیع االستخدام الھادف.  

 ومع تقدم العمل نحو الرقمنة، یجب وضع ھذه المخاوف في الحسبان ومعالجتھا وفقًا لذلك.

 
 

 الوصول إلى الوجھات المحددة وإجراءات اللجوء 4.1
توجیھ إعادة صیاغة إجراءات اللجوء دول االتحاد األوروبي في سیاق توفیر الوصول الفعال إلى إجراءات  یرشد  

، تم اإلبالغ عن 2020المحتاجین وحمایة الحق في التقدم بطلب للحصول على الحمایة. ومع ذلك، وطوال عام 
األوروبي تتعلق بمنع تطب توجیھ إعادة صیاغة إجراءات  عدد من الحوادث على الحدود الخارجیة لالتحاد  یق 
 اللجوء أو تأخیره، وتوفیر الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء نتیجة لذلك

على المسار نفسھ في السنوات   2020استمرت التطورات التشریعیة والسیاسیة الرئیسیة المتعلقة بالوصول إلى إجراءات اللجوء في عام  
تعدیل اإلجرا اللجوء  السابقة. واستمر العمل على  عملیة  تحصل السلطات على أكبر قدر ممكن من المعلومات في بدایة  ءات حتى 

مختلف أصحاب المصالح. وكان الھدف الشامل ھو توجیھ الحاالت بشكل أفضل من خالل النظام وتسریع  بطریقة فعالة ومنسقة عبر 
 العملیة برمتھا.

ال 485000، تم تقدیم ما یقرب من  2020في عام   دولیة في الدول األعضاء باالتحاد األوروبي الموسّع، وھذا یمثل طلب للحمایة 
مقارنة بعدد الطلبات في عام  32انخفاضًا حادًا بنسبة   من الطلبات %2019  االنخفاض، الذي أدى إلى أقل عدد  . یمكن أن یرجع 

منذ عام  وروبي الموسّع والدول األجنبیة، وھذا ما  وتم تنفیذھا في االتحاد األ  19-، إلى القیود التي فُرضت بسبب كوفید2013السنویة 
 یحد من التحركات عبر الحدود وداخل الدول.
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في الواقع، تفاوت عدد طلبات اللجوء بشكل كبیر خالل العام. فقد استمرت في االرتفاع في بدایة العام، وتم تقدیم عدد أكبر من الطلبات  
% على التوالي). ولكن بعد  10% و15(زیادة بنسبة   2019فسھما من عام مقارنة بالشھرین ن 2020خالل شھري ینایر وفبرایر في  

، انخفض عدد الطلبات بشكل ملحوظ. عندما تم رفع تدابیر التقیید تدریجیًا في 2020للمرة األولى في مارس   19-انتشار وباء كوفید
 .)1(انظر الشكل  جمیع الدول، بدأ استئناف وتیرة الطلبات 

كوفیدتم توزیع تأثیر   فیھا   19-تدابیر  اللجوء بشكل غیر متساٍو عبر دول االتحاد األوروبي الموسّع. وفي الدول التي تم  في طلبات 
تعلیق إجراءات اللجوء في الغالب خالل الموجة األولى من الوباء، كان ھناك انخفاض ملحوظ في عدد طلبات اللجوء، في حین شھدت  

 حة انخفاضًا أقل.الدول التي أبقت إجراءات اللجوء مفتو

) من ثلثي  اللجوء في عام  63وتم إجماالً تقدیم ما یقرب  (  2020%) جمیع طلبات  دول فقط: ألمانیا  وفرنسا  ، )122000في ثالث 
، 2019). ولم تتغیر دول المنشأ األولى عن عام  27000وإیطالیا (  ، )41000الیونان (تلیھا بمسافة  ثم    ، )89000وإسبانیا (  ، )93000(

وكلھا قدمت طلبات   -)  20000والعراق (  ، )30000وكولومبیا (  ، )31000وفنزویال (  ، )50000وأفغانستان (  ، )70000ا (وھي سوری
 . استحوذت الجنسیات الخمس الكبرى معًا على أكثر من خمسَي جمیع الطلبات في دول االتحاد األوروبي الموسّع. 2020أقل في عام 

 : عدد طلبات اللجوء حسب أعلى الدول التي تلقتھا1الشكل 
 2020  -2019  شھریًا

 . 2021إبریل    28] بدًءا من  migr_asyappctzmمكتب اإلحصاء األوروبي [  المصدر:
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 إجراءات دبلن 4.2
إلى تعیین طریقة واضحة وعملیة   دبلن الثالثة  الدولة العضو المسؤولة عن دراسة كل  تھدف الئحة  لتحدید 

طلب لجوء. وھذا من أجل ضمان إتاحة الوصول الفعال لمقدمي الطلبات إلى إجراءات منح الحمایة الدولیة  
ودراسة الطلبات من قبل دولة عضو محددة بوضوح. وكان نظام دبلن أحد أكثر الجوانب التي تمت مناقشتھا  

 للجوء، وال سیما فیما یتعلق بموازنة تقاسم المسؤولیة والتضامن بین الدول األعضاء.في النظام األوروبي المشترك 

الجدید التابع للمفوضیة    میثاق الھجرة واللجوءمن خالل تقدیم  2020تم تسلیط الضوء على المستقبل المحتمل إلجراءات دبلن في عام  
إدارة اللجوء والھجرةاألوروبیة و بشأن  مشترك یتضمن، مقترح وضع الئحة  دبلن بإطار عمل  . تھدف االتفاقیة إلى استبدال نظام 

معاییر  باإلضافة إلى اآللیات الفعالة لتحدید الدولة العضو المسؤولة عن طلب اللجوء، آلیة شاملة جدیدة  للتضامن المستمر على أساس 
 مبسطة.

التي تم تبادلھا من خالل نظام اإلنذار المبكر والتأھب ( ، 2020) التابع للمكتب األوروبي لدعم اللجوء في عام  EPSاستنادًا إلى البیانات 
مقارنة بع  95000تم إصدار  الثلث  بنسبة  دبلن الصادرة. ویمثل ھذا انخفاضًا  لطلبات  مع حجم   2019ام  قرار استجابة  ویتماشى 

اللجوء المقدمة في عام   اللجوء 2020االنخفاض في عدد طلبات  قرارات دبلن المستلمة إلى طلبات  %، 20. في الواقع، بلغت نسبة 
مماثلة لعام    .2019وھي نسبة 

طلباتھما لدولة أخرى لتحمل معظم القرارات بشأن  تلقي  القُطري، واصلت فرنسا وألمانیا  إنھما    وعلى المستوى  المسؤولیة، حیث 
معدل القبول اإلجمالي للقرارات المتعلقة بطلبات   معًا أكثر من ثالثة أخماس إجمالي دول االتحاد األوروبي الموسّع. وقد بلغ  تشكالن 

 %، وھذا یدل على انخفاض56الذي تم قیاسھ حسب نسبة قرارات قبول المسؤولیة من جمیع القرارات الصادرة   2020دبلن في عام 
الثالثة على التوالي على مستوى االتحاد األوروبي الموسّع وفي معظم الدول األعضاء في دبلن. ومع ذلك، كانت ھناك  مستمر للسنة 

 اختالفات كبیرة في معدالت القبول على المستوى القُطري.

المادة  ومن بین التطورات المھمة األخرى على المستوى األوروبي، كان البند التقدیري في الئحة دبل ) ھو أساس خطة 2(  17ن الثالثة، 
من حاالت طبیة خطیرة ومخاطر أخرى مع أسرھم  1600إعادة التوطین لنحو  طفل غیر مصحوبین بذویھم واألطفال الذین یعانون 

اإلنزال المتعلقة  من الیونان إلى دول أخرى من الدول األعضاء. تم استخدام البند أیضًا في عملیات إعادة التوطین المستمرة بعد عملیات  
 بعملیات البحث واإلنقاذ في إیطالیا ومالطا.

، وھو انخفاض 2020مرة في عام   4700) من الئحة دبلن، وھي بند تقدیري آخر، فیما یزید قلیالً عن 1( 17وقد تم االحتجاج بالمادة  
مقارنة بعام   الثلث تقریبًا  أن تتخذ قرارھا بشأن دراسة طلب الحصول على . وبموجب ھذا البند، یجوز للدولة العضو  2019حاد بنسبة 

دبلن الثالثة. في عام   مسؤولیتھا بموجب معاییر الئحة  الدولیة حتى وإن لم یندرج تحت نطاق  القیام  2020الحمایة  ، تضمنت أسباب 
 في كل دولة.  19-بذلك عدد حاالت كوفید

كوفید فإن جائحة  دول االتحاد األوروبي الموسّع جعلت عملیات االنتقال إلى دبلن وتدابیر الطوارئ التي نفذتھا   19-وبطبیعة الحال، 
. وانخفض العدد  2019عملیة نقل، وھو ما یمثل نصف عدد عملیات النقل في عام  13600صعبة. بشكل عام، تم االنتھاء من حوالي  

بدأ تنفیذ عملیات النقل في الزیادة  ، 2020. بدءًا من یولیو  2020ثم انخفض إلى مستویات أقل من إبریل إلى یونیو   2020في مارس  
ما قبل كوفید مستویات  النقل الشھریة لم یعد إلى  إال أن عدد عملیات    -في أي وقت الحق من العام. نفذت أربع دول   19-تدریجیًا، 

 أكثر من ثالثة أرباع جمیع عملیات النقل.  -فرنسا وألمانیا والیونان وھولندا 

المطالبات المتعلقة بطرق النقل والمھالت الزمنیة، ویتعلق العدید منھا بحساب المھالت الزمنیة للنقل  تلقت المحاكم الوطنیة العدید من  
كوفید  .19-في ضوء جائحة 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2a12bbba-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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 اإلجراءات الخاصة 4.3
الدولیة في الدرجة األولى، یمكن للدول األعضاء استخدام إجراءات خاصة  أثناء دراسة طلبات الحمایة  في 

مع االلتزام   –مثل اإلجراءات المعجلة واإلجراءات الحدودیة وإجراءات ذات أولویة  –معینة بموجب شروط 
من   مختلفة  االتحاد األوروبي. وتم إدخال أنواع  قانون  المنصوص علیھا في  بالمبادئ والضمانات األساسیة 

المعالجة   2020اإلجراءات الحدودیة في عام  مع التركیز عادةً على  التوسع فیھا،  السریعة. وفي بعض األحیان، ظھرت مخاوف أو 
في بعض الدول األعضاء بشأن ظروف اإلقامة على الحدود واللجوء إلى االحتجاز وحمایة الضمانات للمتقدمین من ذوي االحتیاجات 

 الخاصة.

المنشأ اآلمنة، وھذا العدید من  وركزت دول االتحاد األوروبي الموسّع على المراجعة الدوریة لقوائمھا الخاصة بدول  ما أدى إلى 
. تعمل القوائم كمعلومات أساسیة متعلقة بطلبات اللجوء التي تم توجیھھا إلى اإلجراء المعجل،  2020التغییرات على ھذه القوائم في عام  

ملحوظ عبر دول االتحاد األوروبي الموسّع في عام   ء المعجل  یتمثل في إعطاء األولویة للحاالت ذات اإلجرا 2020وكان ھناك اتجاه 
كوفید  .19-خالل المرحلة األولى من جائحة 

حددت العدید من دول االتحاد األوروبي الموسّع أیضًا معاییر الطلبات المتكررة أو الالحقة  التغییرات التشریعیة والسیاسیة،  من خالل 
اللجوء من خالل تقدیم طلبات متكررة من دون أي  الدولیة لمنع إساءة استخدام نظام  جدوى. بشكل عام، تلقت دول االتحاد للحمایة 

% في األرقام المطلقة مقارنة بعام  19طلب متكرر، وھو ما یمثل انخفاضًا بنسبة   56000حوالي   2020األوروبي الموسّع في عام 
 بالمئة في حصة الطلبات المتكررة ضمن إجمالي عدد الطلبات. 2ولكن بزیادة بنسبة   2019

 

 الدرجة األولىمعالجة طلبات اللجوء في  4.4
 

المعالجة السریعة والفعالة مع التأكید على الضمانات للمتقدمین في دول    2020ركزت الجھود في عام   على 
عام   اللجوء في  فرصة لمراجعة الممارسات    2020االتحاد األوروبي الموسّع. وأتاح االنخفاض في طلبات 

لتقییم الطلبات؛ ومعالجة تراكم القضایا  الحالیة؛ وإدخال طرق أكثر كفاءة، بما في ذلك من خال ل الرقمنة؛ وإصدار إرشادات جدیدة 
 المعلقة.

التغییرات قد أسھمت في عدد القرارات الصادرة في دول   المقدمة، ربما تكون ھذه  مع االنخفاض الكبیر في عدد الطلبات  بالتزامن 
. وبشكل عام، أصدرت سلطات اللجوء في دول  2017رة منذ عام  االتحاد األوروبي الموسّع التي تفوق عدد الطلبات المقدمة ألول م

مع وجود خمس دول فقط تمثل أكثر من أربعة  2020قرار من الدرجة األولى في عام  534500االتحاد األوروبي الموسّع حوالي   ،
) ألمانیا  قرارات الدرجة األولى:  (  ، %)24أخماس جمیع  (  ، %)23وإسبانیا  (  ، %)16وفرنسا  (  ، %)12والیونان    .%) 8وإیطالیا 

 صدرت معظم قرارات الدرجة األولى لمواطني سوریا وفنزویال وأفغانستان وكولومبیا (بترتیب تنازلي).

. أدى االنخفاض في 2019وأقل من الربع عن عام  2013طلب، وھو أقل عدد منذ عام   47200باإلضافة إلى ذلك، تم سحب حوالي 
. 2019، على غرار عام  2020طلبات تم تقدیمھا في عام    10حوبة إلى نسبة سحب واحد لكل  كل من عدد الطلبات وعدد الطلبات المس

نظام اإلنذار المبكر والتأھب تشیر إلى أن  مكتب اإلحصاء األوروبي ال تشیر إلى نوع السحب، فإن بیانات  على الرغم من أن بیانات 
ي السنوات السابقة. ویمكن أن تكون الطلبات المسحوبة، وال سیما قد تم سحبھا ضمنیًا كما ف  2020معظم الطلبات المسحوبة في عام  

یر، الضمنیة منھا، مؤشًرا بدیالً على الفرار وبدایة التنقالت الثانویة صوب دول االتحاد األوروبي الموسّع األخرى. اتساقًا مع ھذا التفس
اللتین شكلتا معًا أكثر من ثلث الطلبات المسحوبة.حدث سحب الطلبات في الدول األعضاء على خط المواجھة، مثل الیونان وإیطا  لیا 
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 معالجة طلبات اللجوء في الدرجة الثانیة أو أعلى 4.5
في عام   الطلبات في الدرجة األولى مستقًرا نسبیًا  القرارات بشأن  ، انخفض عدد  2020في حین ظل حجم 

أو األعلى بمقدار الخمس   الثانیة  من حوالي  القرارات الصادرة في الدرجة   2018في    300000تقریبًا: 
. على غرار السنوات السابقة، استحوذت ثالث دول من االتحاد 2020في عام    237000إلى حوالي    2019و

) القرارات التي صدرت في المطالبات أو المراجعة: ألمانیا  % من إجمالي قرارات  42األوروبي الموسّع على أكثر من ثلثي جمیع 
أو ا (الدرجة الثانیة  ( ، %)18ألعلى)، فرنسا  من كل خمسة قرارات في 2020في عام   .%)10وإیطالیا  ، صدر أكثر من قرارین 

وھو النمط نفسھ الذي كان سائدًا في عام   .2019الدرجة الثانیة أو األعلى لألفغان والعراقیین والباكستانیین والسوریین والنیجیریین، 

من  الدرجة الثانیة في دول االتحاد األوروبي الموسّع حول إعادة تنظیم ھیئات الدرجة الثانیة وتتمحور التغییرات التشریعیة والسیاسیة 
لتعزیز التخصص؛ وتعلیق حق العودة في أثناء المطالبة؛ والتعدیالت المؤقتة لإلجراءات المكتوبة والشفویة، وكذلك المھالت الزمنیة،  

قیود كوفید  .19-بسبب 
 

 الحاالت العالقة 4.6
، انخفض رصید القضایا 2020إلى أن عدد القرارات الصادرة أكثر من عدد الطلبات المقدمة في عام  نظًرا  

طلب لجوء ینتظر القرار في نھایة عام   773600المعلقة في دول االتحاد األوروبي الموسّع. كان ما یقرب من 
كانت القضایا المعلقة ال تزال أعلى  . ومع ذلك، 2019% مقارنة بعام  18، وھو ما یمثل انخفاضًا بنسبة  2020

 .2014مما كانت علیھ في مستوى ما قبل األزمة في عام 

 

 استقبال مقدمي طلبات الحصول على الحمایة الدولیة 4.7

التي تم تحدیدھا في السنوات السابقة، حیث شرعت بعض الدول في 2020في عام   ، استمرت االتجاھات 
الخاصة بھا، بما في ذلك إعادة التنظیم المؤسسي وإدخال تعدیالت   إصالحات كبیرة داخل أنظمة االستقبال

مراكز   المتزایدان بمرحلة االستقبال األولي، وتحرك المزید من الدول نحو إنشاء  على قدرة االستقبال. استمرت المركزیة والتنسیق 
 لخطوات األولیة لإلجراء.وصول، وجمع كل أصحاب المصالح في عملیة اللجوء واالستقبال في مكان واحد لتسھیل ا

استمرت ظاھرة المستفیدین المعترف بھم من الحمایة الدولیة أو المتقدمین السابقین في ھیاكل االستقبال بعد انتھاء إجراءات اللجوء في  
كان ھناك تركیز على االندماج السریع للمتقدم ین في التدریب  العدید من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. في السنوات السابقة، 

المتصل بالتوظیف وتقییم المھارات وتطویرھا. وبینما یبدو أن ھذا ال یزال ھو المبدأ التوجیھي الرئیسي للدول األعضاء، فإن انخفاض 
كوفید  -بما في ذلك التعلیم والتدریب    -الخدمات   ي یھدد بأن تكون ھذه البرامج أقل فعالیة على الرغم من الجھود الت  19-بسبب جائحة 

 تبذلھا السلطات الوطنیة.

ویبدو أن بعض المخاوف بشأن ظروف مرافق االستقبال التي أعربت عنھا المفوضیة ومنظمات المجتمع المدني لدول وأوضاع معینة،  
التي وقعت في مخیم موریا في لیسفوس  مدار العام. أثارت األحداث المأساویة  قد زادت على  النقاط الساخنة،  المثال في   على سبیل 

 تعاونًا متجددًا ومتعدد األطراف لتحسین ظروف االستقبال.
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 االعتقال في أثناء إجراءات اللجوء 4.8

الخاصة بشأن2020في عام   من دول االتحاد األوروبي الموسّع تشریعاتھ  عدّل عدد  في سیاق   ،  االحتجاز 
عملیات الوصول الجماعي إلى مواطني الدول األجنبیة وإجراءات العودة. ولوحظ أنھ قد تم بذل جھد في بعض 
الدول لتحویل السیاسات نحو بدائل لالحتجاز، بینما ظلت ھذه البدائل محدودة في دول أخرى. استمرت التحدیات 

محدودة.الرئیسیة تتمثل في اللجوء إلى االحتجاز وظرو ظلت البدائل  خالل   ف االحتجاز وإیداع القاصرین رھن االحتجاز، في حین 
وتفسیر القانون  العام، كانت المحاكم على المستویین األوروبي والوطني نشطة في تحلیل السیاسات والممارسات الخاصة باالحتجاز 

 عملیًا ووضع المعاییر.

 
 الحصول على المعلومات 4.9

اللجوء على الوصول  قامت دول االتحاد األ ممارساتھا وتكییفھا لضمان حصول طالبي  وروبي الموسّع بتعزیز 
الفعال إلى المعلومات والعدالة اإلجرائیة. وركزت الجھود على استخدام التقنیات الجدیدة؛ وإنشاء قنوات بدیلة لنشر 

مثل المنصات من خالل أدوات االتصال اإللكترونیة  ومراكز المعارف على اإلنترنت وتطبیقات  المعلومات؛ ورفع مستوى الوعي 
مخصصة وجددت مواقع الویب الحالیة  الھاتف المحمول وقنوات التواصل االجتماعي. وطورت العدید من الدول خطوطًا ساخنة 

یفة واالندماج  لضمان توافر المعلومات بعدة لغات. تشمل المعلومات التي أتیحت جوانب إجراءات اللجوء والحیاة الیومیة في الدولة المض
 .19-والعودة وتحدیثات التدابیر المتعلقة بكوفید

 
 المساعدة والتمثیل القانونیان 4.10

التقییدیة ومواصلة الوصول إلى المساعدة القانونیة، نظم العدید من الدول جلسات   19-للتخفیف من تدابیر كوفید
إما بشكل فردي أو في  التفاعل إعالمیة حول المساعدة القانونیة،  مجموعات أصغر أو عن طریق استبدال 

وجھًا لوجھ بمكالمات الھاتف والفیدیو. واعتمد عدد من الدول تشریعات أو سیاسات جدیدة بشأن الحصول على 
مع تمدید بعضھا ألول مرة للحصول على المساعدة القانونیة والتمثیل في الدرجة األولى.  المساعدة والتمثیل القانونیین، 

التوسع في المشروعات القائمة وتعزیز التعاون مع أصحاب المصالح اآلخرین، في حین تم اتخاذ تدابیر لتحسین جودة الخدمات من  تم 
خالل زیادة األجر بالساعة للمحامین وتعزیز متطلبات التأھیل. ومع ذلك، فقد أعربت منظمات المجتمع المدني عن مخاوفھا خالل عام 

- ویرجع ذلك جزئیًا إلى القیود المفروضة بسبب كوفید   -إلى المساعدة أو التمثیل القانونیین أو عدم كفایتھ   بشأن إعاقة الوصول 2020
 على الحدود وفي مراكز االحتجاز وفي مرافق االستقبال.  - 19

 

 خدمات الترجمة الفوریة 4.11
بیل المثال من خالل تدریب منصبًا على زیادة معاییر جودة الترجمة الفوریة، على س  2020كان التركیز في عام 

المترجمین الفوریین وزیادة المراقبة وتعزیز آلیات تقییم الجودة. وفي الحاالت التي تم فیھا الحصول على خدمات 
الترجمة الفوریة. تمت  الترجمة الفوریة، تمت إضافة متطلبات جدیدة إلى العقود لضمان تطبیق معاییر أعلى على 

یز خدمات الترجمة الفوریة على الحدود، فضالً عن نقص المترجمین الفوریین لبعض اللغات في بعض اإلشارة إلى الحاجة إلى تعز
 دول االتحاد األوروبي الموسّع.
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 المعلومات الخاصة بدولة المنشأ 4.12

)  COI، واصلت دول االتحاد األوروبي الموسّع جھودھا لتعزیز كل من نطاق معلومات دولة المنشأ (2020في عام  
وجودتھا. وفي غیاب بعثات تقصي الحقائق، ركزت الدول على طرق أخرى لجمع المعلومات، في حین استفادت 

من  واسعة  مجموعة  وتغطیة  وتحدیثھا  المعلومات المتاحة  متعمق وتحسین  بعمل  للقیام  الحظر  من  المنشأ  دول  وحدات  بعض 
 الموضوعات.

حو إنشاء وحدات لدولة المنشأ أو إنشاء منھجیة لتعیین دول منشأ معینة للعاملین  اتخذت الدول التي لدیھا إدارات لجوء أصغر خطوات ن
الذین یقومون بتحدیثھا بانتظام. وقد ركزت األبحاث والتقاریر على تحدیث المعلومات حول الدول التي كانت تتوافر لھا   االجتماعیین 

بي اللجوء، مثل أفغانستان وإیران والعراق وسوریا، ولكنھا بذلت  دول منشأ بالفعل، وبشكل أساسي حول الدول األصلیة المشتركة لطال
المثال   محدود، على سبیل  التي لم تتوافر لھا دولة منشأ أو توافرت بشكل  جھودًا أیضًا لجمع معلومات عن دول المنشأ األقل شیوعًا 

 كولومبیا وسریالنكا.

 

 انعدام الجنسیة في سیاق اللجوء 4.13
منفصلتین في القانون الدولي، ولكن یمكن أن یُعد األشخاص عدیمو الجن سیة والمستفیدون من الحمایة الدولیة فئتین 

انعدام   قد یؤثر  اللجوء،  في الوقت نفسھ. وفي سیاق  الدولیة وعدیم الجنسیة  مستفیدًا من الحمایة  یكون الشخص 
الدولیة فضالً عن الضمانات ا طلب الحمایة  القرار بشأن  في عملیة اتخاذ  إلجرائیة. واتخذ عدد من دول االتحاد األوروبي  الجنسیة 

الدولیة ذات الصلة  2020الموسّع خطوات نحو معالجة حاالت انعدام الجنسیة في عام  ، بما في ذلك االنضمام إلى الصكوك القانونیة 
ال عند الوالدة وتیسیر  وإتاحة الحصول على الجنسیة  التجنس ووضع إجراءات مخصصة لتحدید حاالت انعدام الجنسیة  وصول إلى 

المتعلق بمعالجة الطلبات بواسطة األشخاص عدیمي الجنسیة.  وتسریع عملیة تحدید حاالت انعدام الجنسیة وتحدیث التوجیھ 

مراحل مختلفة من إجراءات اللجوء مستمرة، بما في ذلك  التي یواجھھا األشخاص عدیمو الجنسیة في  ومع ذلك، یبدو أن التحدیات 
ا المتعلقة بانعدام الجنسیة في إجراءات اللجوء، وغیاب عملیات تحدید حاالت انعدام الجنسیة في بعض دول االتحاد نقص الوعي بالقضای

 األوروبي الموسّع وزیادة مخاطر التعسف، واحتجاز األشخاص عدیمي الجنسیة المرتبط بالھجرة.

 
 محتوى الحمایة 4.14

أشكال الحمایة في دول االتحاد األوروبي الموسّع الذي   یُمنح األشخاص الذین یصدر لھم قرار إیجابي شكالً من
یستلزم مجموعة من الحقوق وااللتزامات والوصول إلى عدد من الخدمات. القرار اإلیجابي ھو قرار یمنح صفة 

(الممنوحة بموجب القانون الفرعیة (التي ینظمھا قانون االتحاد األوروبي) أو الحمایة اإلنسانیة  الوطني). ویشیر  الالجئ أو الحمایة 
مئویة من العدد اإلجمالي للقرارات المتعلقة بطلبات الحمایة الدولیة.  معدل االعتراف إلى عدد القرارات اإلیجابیة كنسبة 

%: من أصل  42، كان معدل اعتراف دول االتحاد األوروبي الموسّع بقرارات الدرجة األولى المتعلقة بطلبات اللجوء  2020في عام 
من بینھا  قرار   534500 معظم    224000تم إصداره، كان  من أشكال الحمایة. ومنحت  مقدم الطلب شكالً  منح  وتم  قرار إیجابي 

) من الدرجة األولى وضع الالجئ  الفرعیة في حوالي  113000القرارات اإلیجابیة  أو نصف القرارات اإلیجابیة). ومُنحت الحمایة 
52000  ) القرارات اإلیجابیة)، 23حالة  من جمیع  في    %  اإلنسانیة  مُنحت الحالة  (  59000بینما  القرارات  27حالة  من جمیع   %

 .)2(انظر الشكل  اإلیجابیة) 
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نتیجة قرارات طلبات اللجوء في الدرجتین األولى والثانیة أو الدرجة األعلى في دول االتحاد . 2الشكل 
 2020األوروبي الموسّع لعام 

 الدرجة الثانیة أو أعلىقرارات في . ب قرارات في الدرجة األولى. أ

 
 .2021إبریل  28] بدًءا من migr_asyappctzmمكتب اإلحصاء األوروبي [  المصدر:

أو األعلى، تضمنت القرارات البالغ عددھا   قرار   70000الصادرة في دول االتحاد األوروبي الموسّع  237000في الدرجة الثانیة 
ما منحت القرارات اإلیجابیة في الدرجة الثانیة أو األعلى وضعًا إنسانیًا  .%29راف بنسبة  إیجابي، وھذا ما أدى إلى معدل اعت وغالبًا 

 لكل منھما).  22000)، في حین أن وضع الالجئ والحمایة الفرعیة شكال حاالت أقل إلى حد ما (26000(

وجودتھا آفاق اندماجھم الفعال في المجتمعات الجدیدة. وفي یشكل مدى الحقوق والخدمات التي یحصل علیھا المستفیدون من الحمایة 
، اتخذت بعض الدول تدابیر لتسویة أوضاع مجموعات معینة من األجانب. بدأ البعض في إحداث تغییرات لتسھیل لم شمل 2020عام 

العملیة من خالل إرشادات أك ثر تفصیالً، بینما ظلت المحاكم نشطة أفراد األسر للمستفیدین من الحمایة الدولیة وقدموا توضیحات بشأن 
في صیاغة السیاسات والممارسات المتعلقة بلم شمل األسرة. وفي الوقت نفسھ، استمرت االتجاھات من السنوات السابقة في اإلشارة  

 إلى زیادة استخدام مراجعات الحاالت واستخدام أكثر صرامة ألسباب اإلیقاف واإللغاء.

التكامل والدمج وإطالقھا مزیدًا من التوجیھ إلى  التكامل على   استراتیجیاتقدمت صیاغة خطة عمل االتحاد األوروبي الجدیدة بشأن 
التعلیم   اللغة، والوصول إلى  تعلم  من خالل  المستوى الوطني. وواصلت دول االتحاد األوروبي الموسّع جھودھا لدعم المستفیدین 

العمل، والتوجھ االجتماعي والثقافي، مع تحول أخیر نحو تخصیص خطط االندماج المصممة الحتیاجات  والتدریب المھني، وفرص 
المستفیدین األفراد. وقد تم تكثیف الجھود في السنوات األخیرة لتقییم خطط التكامل من خالل البحث متعدد التخصصات من أجل تقییم 

االضطرابات التي سببتھا جائحة  2020وكان من بین األمور المثیرة للقلق في عام تأثیر السیاسات الحالیة وتقدیم توصیات للمستقبل. 
في حصول األطفال الالجئین بفعالیة على التعلیم، حیث دعا عدد من أصحاب المصالح إلى إصالحات سریعة لتجنب العواقب    19-كوفید

 طویلة األجل.

مُنحوا الحمایة الدولیة في إحدى الدول األعضاء ولكنھم انتقلوا بعد ذلك   ویتمثل أحد عوامل القلق المستمرة في حالة األشخاص الذین
إلى بعض الدول األعضاء وقد تم تسلیط الضوء   متزایدة بالنسبة  وطلبوا اللجوء مرة أخرى في دولة أخرى. تكتسب األحداث أھمیة 

 جوء.ومیثاق الھجرة والل  2016علیھا في المناقشات السیاسیة لمقترحات اإلصالح لعام  
  

 %)58مرفوض (

 حالة الجئ
)21(% 

حالة 
 إنسانیة

)11(% 

 %)71مرفوض (

 حالة الجئ
)9(% 

 سانیةحالة إن
)11(% 

 حالة فرعیة
)9(% 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO4N3l2qruAhUNLBoKHenbDx4QFjAAegQIARAC&url=https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en&usg=AOvVaw25_BgW5UEsGk4cqCs-rcIP
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 عودة مقدمي الطلبات السابقین 4.15
في العدید من دول االتحاد   في حین أن معدل حاالت العودة المنفذة لمواطني الدول األجنبیة ظل منخفضًا نسبیًا 

الجدیدة في عام   المبادرات التشریعیة والسیاسیة  عدد من  فقد تم تبني  إنفاذ    2020األوروبي الموسّع،  لتحسین 
عالیة تكلفة عملیة العودة. وقد أدخلت بعض الدول قواعد أكثر صرامة بشأن االلتزام بالتعاون، عملیات العودة وف

 وتحدید األشخاص الذین ستتم إعادتھم، والجداول الزمنیة لإلعالن عن المغادرة.

لعدید من التطورات  وشجعت الدول أیضًا على العودة الطوعیة والمساعدة وعملت بشكل متعاون أكبر مع وكالة فرونتكس. وتعلقت ا
بما في ذلك العودة الكریمة للقاصرین غیر  عدم اإلعادة القسریةبتنفیذ عملیات العودة مع المراعاة الواجبة لمبدأ   والجوانب اإلنسانیة، 

 المصحوبین بذویھم.

 

 إعادة التوطین والقبول ألسباب إنسانیة 4.16
دوًرا رئیسیً   ا في توفیر مسارات قانونیة وآمنة لحمایة المحتاجین. تؤدي إعادة التوطین والقبول ألسباب إنسانیة 
  ، ظلت العملیة على رأس جدول أعمال السیاسة. 2015ومنذ تقدیم أول مخطط أوروبي إلعادة التوطین في یولیو 

القیود المتعلقة بكوفید الذین أُعید توطینھم فعلیًا في دول االتحاد األوروبي  19-وبسبب  ، انخفض عدد الالجئین 
 حتًما.  2020الموسّع خالل عام 

مع توجیھات المفوضیة األوروبیة بشأن تنفیذ أحكام االتحاد األوروبي ذات الصلة في مجال اللجوء وإجراءات العودة وإعادة   وتماشیًا 
التوطین قدر اإلمكان، على سبیل ال قامت دول االتحاد األوروبي الموسّع بتكییف طرقھا لضمان استمراریة عملیات إعادة  توطین، 

، لم تكن معظم الدول قد  2020المثال من خالل معالجة القضایا العاجلة على أساس الملف وإجراء المقابالت عن بُعد. وفي نھایة عام 
 ضطرت إلى طلب ترحیل نقلھا إلى العام التالي، وأعربت عن التزامھا بتوفیر مسارات آمنة للحمایة.استوفت حصصھا الوطنیة وا
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 التركیز على طالبي اللجوء المعرضین للمخاطر

 

  
یقرب من 2020في عام     14200، تم تقدیم ما 

من قاصرین  طلب للحصول على الحمایة الدولیة 
 غیر مصحوبین بذویھم

 في دول االتحاد األوروبي الموسّع

األشخاص من مجتمع المیم  ویتعرض 
النتھاكات حقوق اإلنسان في أجزاء كثیرة من 

العالم. وقد ینتابھم الخوف من التحدث 
 بصراحة في أثناء إجراءات اللجوء

من القاصرین غیر  % 41
المصحوبین بذویھم من 

 أفغانستان

یقرب من  من  10من إجمالي   9وما 
القاصرین غیر المصحوبین بذویھم 

المتقدمین بطلبات الحمایة الدولیة ھم 
 من األوالد

یمثل   من إجمالي  % 3وھذا 
طلب لجوء في عام   485000

2020 

ھناك حاجة إلى مزید من الجھود  
في   النساء والفتیاتلحمایة 

إجراءات اللجوء من العنف  
 واالتجار بالبشر وختان اإلناث

www.easo.europa.eu/asylum-report-2021                                                                                                                    #EASOAsylumReport2021 
 

وھناك حاجة إلى ضمانات لحمایة 
األطفال في إجراءات اللجوء من  

 اجرین بالبشرالمت الوقوع في أیدي

المصدر: المكتب  
   

 

http://www.easo.europa.eu/asylum-report-2021
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 ذوي االحتیاجات الخاصة  األطفال ومقدمو الطلبات من .5
اللجوء الذین ھم بحاجة إلى   تشریعاتتتضمن  تحدید سبل الدعم وتقدیمھا إلى طالبي  االتحاد األوروبي المتعلقة باللجوء أحكاًما بشأن 

ضمانات إجرائیة خاصة. یُعد القاصرون غیر المصحوبین بذویھم ممن یلتمسون الحمایة من دون رعایة من شخص بالغ مسؤول من 
میثاق الھجرة واللجوء الجدید عدة أحكام لضمان مراعاة المصالح المثالیة أھم فئات طالبي اللجوء األكثر عرضة للم خاطر. یتضمن 

المثال من خالل تعزیز لم شمل األسرة وتعزیز آلیة تضامن أقوى إلعادة توطین األطفال غیر المصحوبین بذویھم   للطفل، على سبیل 
 والمتقدمین المعرضین للمخاطر.

طلب للحمایة الدولیة، أي ما    14200وبین بذویھم في دول االتحاد األوروبي الموسّع حوالي ، قدم قاصرون غیر مصح2020في عام  
، ظل العدد المطلق للقاصرین غیر المصحوبین بذویھم  2019. ومقارنة بعام  485000% من إجمالي عدد الطلبات البالغ 3یمثل نسبة 

عند ( العا  .%)3-مستقًرا نسبیًا  القاصرین غیر ومع ذلك، نظًرا إلى االنخفاض  اللجوء، أدى ذلك إلى زیادة نسبة  م القوي في طلبات 
 بمقدار نقطة مئویة واحدة. 2019المصحوبین بذویھم من عام 

كبیرة من القاصرین غیر المصحوبین بذویھم من أفغانستان، وقد مثلت  % من الطلبات المقدمة من القاصرین في دول  41كانت نسبة 
نقاط مئویة).  6% (بزیادة 16)، تلیھا سوریا بنسبة  2019نقطة مئویة عن عام  11(بزیادة   2020عام  االتحاد األوروبي الموسّع في

وكما كان الحال في السنوات السابقة، كانت الغالبیة العظمى من القاصرین غیر المصحوبین الذین تقدموا بطلب للحصول على الحمایة 
). وكان معظم المتقدمین القاصرین غیر المصحوبین 10من أصل  9كور (حوالي الدولیة في دول االتحاد األوروبي الموسّع من الذ

المتقدمین بین   عاًما. 14عاًما، وحوالي العُشر فقط أقل من    17و 16بذویھم من الفئة العمریة األكبر، حیث تتراوح أعمار ثلثي 

األوروبي الموسّع بتحدیث تشریعاتھ وسیاساتھ وإرشاداتھ   ولتسلیط الضوء على أھمیة التحدید المبكر واإلحالة، قام عدد من دول االتحاد
من ذوي االحتیاجات 2020في عام   تقییمات التعرض للمخاطر الجدیدة لمقدمي الطلبات  مراقبة الجودة أو تطویر  وتنفیذ تدابیر   ،

یر المصحوب بذویھ، ولكن على اإلجرائیة الخاصة. وقد تم أیضًا إجراء تغییرات تشریعیة لإلسراع في تعیین وصي قانوني للقاصر غ
الرغم من ھذه الجھود، فقد تم اإلبالغ عن التأخیر في تعیین األوصیاء. وبشكل عام، ظلت القیود المفروضة على التحدید الفعال والسریع 

و اإلیداع في  ، وھذا ما زاد من مخاطر االحتجاز أ2020للمتقدمین المعرضین للمخاطر، بما في ذلك القاصرون، تمثل تحدیًا في عام 
 مرافق االستقبال التي ال تلبي احتیاجاتھم على أكمل وجھ.

مرافق متخصصة لضمان مكان آمن   وفي مجال االستقبال، بذلت السلطات في دول االتحاد األوروبي الموسّع جھودًا كبیرة إلنشاء 
احتیاجاتھم الخاصة. ولكن تبین في كث یر من األحیان أن إنشاء بیئة آمنة جسدیًا ونفسیًا  للمتقدمین المعرضین للمخاطر یمكن فیھ تلبیة 

 مع إمكانیة الوصول إلى خدمات الدعم، بما في ذلك حصول القاصرین على التعلیم، لم یكن ممكنًا دائًما.

النساء والفتیات من المخاطر في إجراءات اللجوء، مثل العنف المنزلي أو خت مزید من الجھود لحمایة  ان وقد استمرت الحاجة إلى 
). وأطلقت دول االتحاد األوروبي الموسّع مبادرات جدیدة إلنشاء مرافق آمنة لھذا الملف الخاص بمقدمي الطلبات، FGM/Cاإلناث (

 وتدخلت المحاكم لحمایة النساء والفتیات المعرضات لمخاطر العنف في حالة عودتھن إلى وطنھن.

قلق مشترك یتعلق بالزیادة المقلقة في   حیث یمثل األطفال ما یقرب من  -االتجار بالقاصرین، وخاصة المھاجرین غیر الموثقین  وھناك 
وجودھم على طرق السفر   أثناء  فقط في  النساء واألطفال المھاجرین، لیس  من  ربع إجمالي عدد الضحایا. وتقترب المخاطر جدًا 

للمتاجرین بالبشر.الخطیرة ولكن أیضًا بمجرد وصولھم إلى أوروبا. فقد یختفي األطفال من م  راكز االستقبال ویقعون ضحیة 

) النتھاكات حقوق اإلنسان ویواجھون تھدیدات في أجزاء كثیرة من العالم. ویتطلب ھذا  LGBTIویتعرض األشخاص من مجتمع المیم (
ة والتعبیر عنھا وخصائصھم  الملف المتعلق بمقدمي الطلبات نھًجا حساسًا ألنھم قد یخشون التحدث عن میولھم الجنسیة وھویتھم الجنسی

) إجراءات اللجوء. ركزت التطورات في عام  SOGIESCالجنسیة  أثناء  الدولة اآلمنة    2020) في  على توفیر المعلومات وتعریف 
 للمتقدمین من ذوي االحتیاجات الخاصة المتعلقة بنوع الجنس.
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 أنظمة اللجوء واالستقبال في أوروبا: سبیل الُمضي قدًما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وھناك حاجة إلى مزید من االستثمار لالنتقال 
التفاعلیة إلى الحلول طویلة   من االستجابات 

 األجل

ویقترح میثاق الھجرة واللجوء الجدید إطار 
عمل شامالً لتوفیر حلول الحمایة بطریقة آمنة  

ویمكن التنبؤ بھا واستیعاب االحتیاجات  
 المتنوعة

وھناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى  
توجیھات وإسھامات المكتب األوروبي لدعم  

 اللجوء من أجل تطویر
 نظام أوروبي منسّق

على الرغم من انخفاض القدرة على التنقل في عام 
كوفید 2020 ، فإن األدلة تشیر إلى 19-بسبب جائحة 

 استمرار تدفقات الھجرة

یجب أن تكون حقوق اإلنسان 
األساسیة وقیم االتحاد األوروبي 

 بوصلة في سبیل المضي قدًما

المستدامة ظروف استقبال محسنّة، وتوفیر وتتطلب األطر  
الرعایة الصحیة والتعلیم في الوقت المناسب، وجھود التكامل  

والعملیات الكریمة إلعادة مواطني الدول األجنبیة الذین ال  
 یحتاجون إلى الحمایة

تُعد برامج إعادة التوطین والمسارات التكمیلیة  
ي حاسمة في إتاحة الحصول بشكل آمن وقانون

یمكن التنبؤ بھ على األمان مع تدفقات الھجرة  
 المتزایدة

وتؤدي المحاكم الوطنیة ومحاكم دول  
 االتحاد األوروبي

 تشریعاتدوًرا رئیسیًا في تفسیر 
االتحاد األوروبي المتعلقة باللجوء  

 وتوجیھ تطبیقھا العملي

ویمكن أن تؤدي الرقمنة إلى تعزیز  
الكفاءة وإمكانیة الوصول في إجراءات  

 اللجوء

www.easo.europa.eu/asylum-report-2021                                                                                                                    #EASOAsylumReport2021 
 

المصدر: المكتب  
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 ملحوظات ختامیة: سبیل الُمضي قدًما
للتقدم المطرد   تقریر اللجوءمن  10ھذه ھي النسخة  التي قام فیھا المكتب األوروبي لدعم اللجوء بالتوثیق والتحلیل 

أنظمة ا للجوء واالستقبال الخاصة بھا وتحدیثھا. وباستخدام الذي حققتھ دول االتحاد األوروبي الموسّع في توحید 
مجموعة من الحلول المؤقتة والسریعة والسیاسات التطلعیة، تمكنت دول االتحاد األوروبي الموسّع من إدارة تدفقات  
الھجرة المعقدة مع مواجھة التحدیات على طول الطریق. واختبرت بالفعل حالة الطوارئ الصحیة العالمیة في أثناء 

كوفید أنظمة اللجوء واالستقبال الحالیة، وقد أظھرت التطورات المشار إلیھا في ھذا التقریر مدى مرونة    19-جائحة 
الدولیة ال تزال بارزة  إلى الحمایة  أیضًا أن الحاجة  متوقع. ویتضح  مواجھة ما ھو غیر  ھذه األنظمة لضمان استمراریة العمل في 

 لمدى الطویل.وتتطلب حلوالً تعزز االستدامة على ا

تتطلب االستفادة من التقدم المحرز حتى اآلن مزیدًا من االستثمار في االنتقال من الترتیبات المؤقتة إلى إطار تشریعي وسیاسي شامل 
متفق علیھ بشكل عام. وتحقیقًا لھذه الغایة، فإن التعاون المستمر والمعزز بین مختلف أصحاب المصالح ھو أمر ذو أھمیة قصوى لدمج  
الخبرات والمزایا النسبیة التي یمكن أن یقدمھا كل منھم لتطویر حلول مشتركة. وخالل عملیة الدمج ھذه، یجب أن تكون حقوق اإلنسان 

 األساسیة وقیم االتحاد األوروبي بوصلة في سبیل المضي قدًما.

،  19-كوفیدبسبب جائحة   2020على الرغم من انخفاض القدرة على التنقل في عام 
 فإن األدلة تشیر إلى استمرار تدفقات الھجرة

تأثیر عمیق ومعقد في عمل أنظمة اللجوء واالستقبال في دول االتحاد األوروبي الموسّع    19-كان لوباء كوفید
التحاد األوروبي  وفي عدد األشخاص الذین یصلون إلى أوروبا لطلب الحمایة الدولیة. وقد انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة في دول ا

في ظل قیود السفر وعملیات اإلغالق التي أعاقت االنتقال بالنسبة   2019بشكل كبیر بمقدار الثلث مقارنة بعام   2020الموسّع في عام 
- بكوفیدقبل إدخال التدابیر المتعلقة   ، 2020إلى الكثیرین. ولكن إذا كنا قد قلصنا عدد الطلبات التي تم تقدیمھا في ینایر وفبرایر عام  

متصاعد في 2019% مقارنة باألشھر نفسھا في عام 10، فقد كان سیتم اإلبالغ عن زیادات بأكثر من 19 ، وھذا ما یشیر إلى اتجاه 
 الوافدین لو لم یحدث الوباء.

حداث عملیات  ومع استمرار بؤر الصراع واالنتھاكات المنھجیة لحقوق اإلنسان وعدم االستقرار السیاسي والصعوبات االقتصادیة في إ
أو متزایدة. وفي حین بدا أن  من المرجح أن تستمر تدفقات الھجرة إلى أوروبا بوتیرة ثابتة  العالم، یبدو  نزوح كبیرة في جمیع أنحاء 

كان عامالً من عوامل خفض التنقل، فمن المحتمل أن یتغیر ھذا االتجاه في المستقبل. وإذا وضعنا في الحسبان  2020الوباء في عام 
التعافي بعد كوفیدقدر فقد یكون  للوباء والتغلب علیھا،  معالجة اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة  متفاوتًا ولھ   19-ة الدول المختلفة على 

النزوح التي كانت موجودة سابقًا وسیؤدي إلى تفاقم االختالالت في التوازن بین الدول النامیة والدول األكثر   تأثیر تضخیم في أسباب 
المتعلقة بالحدود الخارجیة لالتحاد تطوًرا. وق د یحفز ھذا أیضًا التنقل من األولى إلى األخیرة. في ھذا السیاق، ستظل القضایا األساسیة 

األوروبي جزءًا مھًما من النقاش العام، وال سیما فیما یتعلق بالوصول الفعال إلى الوجھات المحددة وإجراءات اللجوء، وھذا ما یسلط 
الحاجة إلى االنتقال إلى إطار عمل جدید مقبول بشكل عام لعملیات البحث واإلنقاذ واإلنزال والنقل والتقاسم العادل   الضوء أیضًا على

 للمسؤولیة.

وسیكون دور برامج إعادة التوطین في تقدیم وصول آمن وقانوني یمكن التنبؤ بھ إلى األمان أمًرا حاسًما في مواجھة تدفقات الھجرة  
كوفیدالمتزایدة. كان ل مدمر في عملیات إعادة التوطین في عام    19-وباء  ما سلط الضوء بشكل أكبر على أھمیة 2020تأثیر  ، وھذا 

حمایة الناس من الرحالت الطویلة والمحفوفة بالمخاطر إلى بر األمان. یمثل التركیز المتزاید على إعادة التوطین والمسارات التكمیلیة  
 مؤشًرا قویًا على االلتزام بتوفیر حلول الحمایة بطریقة آمنة ویمكن التنبؤ بھا.في میثاق الھجرة واللجوء الجدید  
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 یھدف میثاق الھجرة واللجوء الجدید إلى تلبیة االحتیاجات المتنوعة 

كبدایة جدیدة لتعزیز التضامن    2020تم اقتراح میثاق المفوضیة األوروبیة بشأن الھجرة واللجوء في سبتمبر  
اللجوء في االتحاد األوروبي من خالل إجراءات    ومعالجة تحدیات الثقة في نظام  منسقة وبناء  الھجرة بطریقة 

شھًرا مع مختلف أصحاب المصالح الحكومیین وغیر الحكومیین قبل االنتھاء من  12أسرع وفعالة. كانت المشاورات التي استمرت 
النظر ال في دراسة وجھات  المقترح خطوة إیجابیة  ھیكل شامل وكامل للھجرة واللجوء في أوروبا. االتفاق الجدید  متنوعة في بناء 

مجال الھجرة   مركزیًا في التطورات القادمة في  المقترحات التشریعیة المدرجة في االتفاقیة الجدیدة مكانًا  المفاوضات بشأن  ستحتل 
 واللجوء.

ن نقاط االختالف. وھناك حاجة إلى إرادة سیاسیة وسیاسات اعترافًا بالتقدم الكبیر الذي تم إحرازه بالفعل، لم تتم بعد معالجة عدد م
قد تؤثر  ملھمة ومرونة لتحقیق تقدم مھم. إن التوجیھات الواردة في المیثاق الجدید، على الرغم من عدم سریانھا بعد كقوانین تشریعیة، 

التعاون العملي بین الدول بشأن القضایا   بالفعل في تغییرات السیاسات في بعض الدول لمواءمة ممارساتھا مع ما ھو مقترح وتعزیز
 .2016ذات األھمیة الملّحة، وھو اتجاه لوحظ أیضًا عقب طرح مقترحات إصالح النظام األوروبي المشترك للجوء في عام  

نظرة على األنظمة المستدامة: التحول من االستجابات التفاعلیة نحو الحلول طویلة 
 األمد

وممارساتھا   واصلت دول االتحاد األوروبي الموسّع تكییف تشریعاتھا وسیاساتھا  التجارب السابقة،  بناءً على 
العمل، وزیادة   سیر  اللجوء بشكل أفضل، وتحسین  الشاملة من أجل إدارة تدفقات طالبي  التنظیمیة  وترتیباتھا 

كریمة. ومن االتجاھات   الشائعة في العدید من دول االتحاد األوروبي  الكفاءة والفعالیة، وتوفیر عملیة حمایة 
الموسّع زیادة المركزیة والتنسیق لمرحلة اللجوء واالستقبال األولیة من خالل إنشاء مراكز وصول یكون فیھا جمیع أصحاب المصالح  

اللجوء في مكان واحد. ویھدف ذلك إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات في مرحلة مبكرة من اإل جراء لتعزیز كفاءة  في عملیة 
القرار   إلى الحمایة ومن ال   -اتخاذ  التحدید السریع لمن یحتاج  القدرة على  مركزیًا في االتفاقیة الجدیدة أیضًا. ستزید  وھو نھج یبدو 

ة، واألھم  یحتاج إلیھا من نزاھة أنظمة اللجوء. وفي ھذا الصدد، ستستمر المناقشات حول وجود آلیات لضمان االلتزام بالحقوق األساسی
 .عدم اإلعادة القسریةمن ذلك، مبدأ 

من أجل توفیر خدمات مالئمة لمقدمي الطلبات من ذوي االحتیاجات   وقد تم أیضًا إجراء تعدیالت داخل أنظمة االستقبال، وال سیما 
مع اكتظاظ مرافق   من التحدیات  االستقبال في بعض األحیان وتدني الخاصة. وعلى الرغم من ھذه الجھود، فإن ھذا المجال لم یخُل 

الظروف إلى أقل من المستوى األمثل وتأخر الحصول على الخدمات أو عدم كفایتھا، مثل التعلیم والرعایة الصحیة. على سبیل المثال، 
المتاحة إلى أنھ في عام   البیانات  ما یقرب من 2020تشیر  الدولیة في 30، كان  أوروبا من % من المتقدمین للحصول على الحمایة 

األطفال، وكثیر منھم في سن المدرسة. وفي كثیر من األحیان، ال یتمتع ھؤالء األطفال بوصول ثابت وفعال إلى التعلیم. حتى بالنسبة 
فإن تقدیم التعلیم في مرحلة االستقبال ھو قیمة في حد ذاتھ تسھل نموھم على  إلى أولئك األطفال الذین قد تتم إعادتھم بعد قرار سلبي، 
إلى المقیمین، قد تكون لنقص الوصول الفعال إلى التعلیم آثار ضارة في كل من تطورھم  المستویات المعرفیة واالجتماعیة. بالنسبة 
متعددة   فوائد  الدولیة إلى  من الحمایة  الفوري على دمج المستفیدین  التركیز  المدى الطویل. یؤدي  الشخصي وآفاق اندماجھم على 

طویل: فتزویدھم بالمھارات الالزمة لالزدھار في المجتمع المضیف لن یحفز فقط إسھامھم اإلیجابي كأعضاء  لالستدامة على المدى ال
 حیویین في المجتمعات الجدیدة ولكن أیضًا سیعزز التماسك االجتماعي العام.

الفوریة، سیتطلب االنتقال إلى أطر طو یلة األجل ومستدامة تحسینات لتوفیر بعد االعتراف بوظیفة الحلول المؤقتة في تلبیة االحتیاجات 
ظروف استقبال جیدة، وتوفیر الرعایة الصحیة والتعلیم في الوقت المناسب، والتركیز على تكامل المستفیدین والعملیات الكریمة للعودة  

یمكن لمفاھیم حقوق   العملیة االنتقالیة،  إلى الحمایة. في ھذه  الذین ال یحتاجون  ومبادئ  من رعایا الدول األجنبیة  اإلنسان األساسیة 
 االتحاد األوروبي توفیر التوجیھ الضروري وتوضیح سبل تطویر مثل ھذه الحلول طویلة األجل وتشغیلھا.
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الكفاءة العادلة واإلنصاف الفعال: تفحص المحاكم الممارسات الجدیدة بما یتماشى مع 
 اللجوء في االتحاد األوروبي  تشریعات

ئیة على المستوى الوطني ومستوى االتحاد األوروبي في التأكید على دورھا في استمرت المؤسسات القضا
تطبیقھا العملي. وقد تم التأكید على ھذا الدور في عام    تشریعاتتفسیر   عندما  2020اللجوء في االتحاد األوروبي مع التوجیھ نحو 

سلطات الوطنیة في واقع جدید مدفوع بتحدیات غیر سابقة عندما طُلب من المحاكم تقییم الممارسات واإلجراءات الجدیدة التي أدخلتھا ال
تدابیر السالمة الخاصة بكوفید سریعة وذات كفاءة. وقد تدخلت المحاكم الوطنیة لتقییم تأثیر  في   19-كانت ھناك حاجة إلى استجابات 

یضًا محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي  حقوق طالبي اللجوء وتعقیدات عملیات نقل دبلن والمھالت الزمنیة ذات الصلة. وأصدرت أ
 بصفتھا السلطة القضائیة لالتحاد األوروبي عددًا من األحكام المھمة، وال سیما فیما یتعلق بالوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء.

اللجوء األوروبیة،   تشریعاتلمن الواضح أن السلطات القضائیة ستستمر في أداء دور مھم في ضمان التفسیر الصحیح والتطبیق المالئم  
متفق علیھ وبالنظر إلى عدد   مقترحات المفوضیة األوروبیة لم تنتقل بعد إلى إطار تشریعي وسیاسي  بل وأكثر من ذلك في حین أن 

 القضایا الكبیر الذي ال یزال معلقًا في الدرجة الثانیة.

 الرقمنة كمحفز للكفاءة وسھولة الوصول

االتحاد األوروبي الموسّع خطوات مھمة نحو إدخال االبتكارات التكنولوجیة لزیادة األتمتة في  اتخذت دول 
قوة دافعة لدول االتحاد األوروبي الموسّع لتعزیز رقمنة العملیات    19-إجراءات اللجوء. وقد كانت جائحة كوفید

المحتمل أن یظل العدید من    ألنھا بحاجة إلى تكییف طرق عملھا للتخفیف من مخاطر الطوارئ الصحیة. من
قد یشكل البعض اآلخر جزءًا من  اللجوء واالستقبال، في حین  كفاءة أنظمة  أكثر استمراریة لزیادة  على أساس  ھذه الحلول ساریًا 

مماثلة في المستقبل. ومع تقدم العمل  االستعانة بھ لمواجھة تحدیات  نحو صندوق أدوات دول االتحاد األوروبي الموسّع الذي ستتم 
من أجل ضمان الوصول العادل إلى الخدمات الرقمیة وزیادة الثقة في الحلول التقنیة   الرقمنة، یجب االھتمام بقضایا خصوصیة البیانات 

المتقدمین والمستفیدین من الحمایة لتشجیع استخدامھا.  الجدیدة بین 

 أاستجابة أوروبیة منسّقة مع المكتب األوروبي لدعم اللجوء كجزء ال یتجز
الطبیعة المعقدة للجوء التي ترتبط أیضًا ارتباطًا وثیقًا بلم شمل األسرة والعودة تتطلب حلوالً شاملة. في السنوات  
في تطویر نھج  القادمة، سیكون العمل المنسّق ودمج الخبرات من مختلف أصحاب المصالح عاملین أساسیین 

جمیع أصحاب المصالح ال النتائج المترتبة علیھا. یتطلب   متوازن یكون السؤال الرئیسي فیھ متعلقًا بطریقة إسھام
مشتركة؛  واسعة النطاق ورؤیة  الفعال إرادة سیاسیة  اللجوء األوروبي  القیاسي والتنفیذ العملي لنظام  التوحید 

ال الذین یلتمسون  مع احترام الحقوق األساسیة لألشخاص  منسّقة وعادلة لضغوط الھجرة على دول معینة،  حمایة؛ وتعزیز  واستجابات 
 التعاون مع دول المنشأ والعبور؛ ومواصلة الجھود لمعالجة األسباب الجذریة للھجرة غیر النظامیة.

في السنوات العشر التي مرت على إنشاء المكتب األوروبي لدعم اللجوء، عمل المكتب بنشاط مع المفوضیة األوروبیة والدول األعضاء  
النظام األوروبي المشترك للجوء بطریقة شاملة من خالل تقدیم  والوكاالت األوروبیة والمجتمع الم دني والمنظمات الدولیة لدعم تنفیذ 

المساعدة التشغیلیة إلى الدول األعضاء التي تعاني من ضغوط عالیة؛ وتقدیم التدریب واألدوات العملیة عالیة الجودة إلى العاملین في 
موثوقة إلثراء عملیة صنع مجال اللجوء؛ واإلسھام في تنفیذ البُعد الخا رجي للنظام األوروبي المشترك للجوء؛ وإنتاج مخرجات تحلیلیة 

القرار. وخالل ھذه السنوات، اكتسب المكتب األوروبي لدعم اللجوء خبرة واسعة وفریدة من نوعھا، وطور منھجیات عمل مبتكرة،  
 ات الموجھة نحو الحمایة.وأسس شراكات قویة وعمل كجزء من الحل في تطویر السیاسات والممارس

وفي مشھد الھجرة العالمي المتغیر باستمرار، ھناك حاجة إلى المزید والمزید من إرشادات وإسھامات المكتب األوروبي لدعم اللجوء.  
مواجھة االنتقال إلى ومن المتوقع أن ینمو برنامج عمل المكتب األوروبي لدعم اللجوء، كمركز الخبرة في مجال اللجوء، وال سیما في  

 وكالة اللجوء في االتحاد األوروبي.
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