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 توطئة
عن موجات من   تأسفر إذ مباشر على احتیاجات الحمایة الدولیة،  أثرٌ  2022عام ومطلع  2021كان للتطورات السیاسیة في عام 

النزوح نحو دول االتحاد األوروبي الموسَّع. وأسفر وصول حركة طالبان إلى ُسدَّة الحكم في أفغانستان والغزو الروسي ألوكرانیا  
- ا. باإلضافة إلى ذلك، فرضت األوضاع بعد جائحة كوفیدعن احتیاجات حمایة جدیدة وأسھم في زیادة أعداد طالبي اللجوء في أوروب 

مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء تحدیات جدیدة تتطلب حلوًال دینامیكیة للحفاظ على نزاھة نظام اللجوء األوروبي المشترك   19
(CEAS) –   بمثابة تذكیر صارخ بمدى سرعة تغیر . وجاءت ھذه األحداث الممتد بین عدة بلدان الوحید في العالم وھو نظام اللجوء

 أنماط الھجرة واللجوء. 

تقریر اللجوء  ، یسلِّط ھذه التطوراتعلى خلفیة 
تعرضت  الضغوط التي الضوء على  2022لعام 

جاھزیة نظم اللجوء واالستقبال  من خاللھا 
تبار لمواصلة توفیر  الوطنیة ومرونتھا لالخ

إذ واجھت العدید من   ؛الحمایة للمحتاجین
اإلدارات ضغوًطا ھائلة مع تزاید تدفقات  

جھودھا للتعایش مع الوافدین، في حین واصلت  
القیود الحالیة للجائحة. یُبین التقریر أوجھ التقارب  
في تنفیذ نظام اللجوء األوروبي المشترك، لكنھ ال  

ه عن ذكر أوجھ ال تنافر التي تستمر  یتنزَّ
 والمواضع التي بحاجة إلى مزید من التحسینات. 

ال یمكن لقدرة نظم اللجوء على الصمود أن تنمو  
إال بإحراز تقدم إزاء تبني الصكوك القانونیة لمیثاق المفوضیة األوروبیة بشأن الھجرة واللجوء. باإلضافة إلى ذلك، مع ما أنیطت بھ  

زة، تؤدي الوكالة دوًرا رئیسیًا في مواصلة معایرة نظام اللجوء األوروبي المشترك    (EUAA)الوكالة األوروبیة للجوء  من والیة معزَّ
ودعم الدول األعضاء دعًما نشًطا. لكن من المھم أیًضا االستماع إلى اآلراء القادمة من الخطوط األمامیة. فھنا حیث یكون تقریر  

مصدر موثوق، ال سیما من السلطات الوطنیة والمنظمات الدولیة والمؤسسات   1500اللجوء بمثابة مورد قیم یستشھد بأكثر من 
 األكادیمیة ومنظمات المجتمع المدني، ویوفر التحدیث األكثر شموًال لتطورات الحالة في مجال اللجوء في أوروبا. 

دت الوكالة، كمركز للخبرة في مجال اللجوء في أوروبا ومنذ تأسیسھا قبل  ول االتحاد األوروبي الموسَّع في  عاًما، صف د 11وحَّ
تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات وتحسین الجودة وتنسیق الممارسات. ومن المؤكد استمرار تزاید الطلب على دعم  

زة في السنوات القادمة.   الوكالة ونحن على أھبة االستعداد لمواصلة العمل مع شركائنا واالضطالع بوالیتنا المعزَّ

 
 وريغری غنینا 

 المدیر التنفیذي
 الوكالة األوروبیة للجوء 

https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022
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 مقدمة
، بوصفھ مصدًرا مرجعیًا للمعلومات بشأن  (EUAA)یقدم تقریر اللجوء السنوي الصادر عن الوكالة األوروبیة للجوء 

الحمایة الدولیة في أوروبا، نظرة عامة شاملة على التطورات الرئیسیة في مجال اللجوء في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي  
 ا (دول االتحاد األوروبي الموسَّع). وأیسلندا ولیختنشتاین والنرویج وسویسر

یستھل التقریر بلمحة وجیزة عن االتجاھات والموضوعات الرئیسیة المطروحة للمناقشة حول النزوح القسري على الصعید العالمي،  
جوانب  ثم یضیق التقریر النطاق على أوروبا. ویتناول التطورات الرئیسیة على الصعیدین الوطني واألوروبي، مستعرًضا جمیع 

ح وضعت المحاكم تفسیر القوانین  CEASنظام اللجوء األوروبي المشترك ( ). ویعِرض التقریر سوابق قضائیة مختارة لیوّضِ
األوروبیة والوطنیة. باإلضافة إلى ذلك، تُسلِّط البیانات اإلحصائیة حول المؤشرات الرئیسیة الضوء على االتجاھات في مجال اللجوء  

 . 2021في عام 

مع عودة أعداد الوافدین إلى مستویات ما قبل الجائحة، حتى   2021اشتد الضغط على الحدود الخارجیة لالتحاد األوروبي في عام 
. وأسفر المشھد السیاسي عن ارتفاع حاد في أعداد الوافدین من أفغانستان وبیالروسیا وأوكرانیا في  19-في ظل استمرار تدابیر كوفید

ابة لذلك، سرعان ما تكیَّفت دول االتحاد األوروبي الموسَّع مع موجات الوافدین من خالل تیسیر عملیة  . واستج2022مطلع عام 
 تقدیم طلبات اللجوء وإعادة تنظیم أماكن االستقبال واللجوء إلى استخدام مراكز الوصول لخطوات شتى من إجراءات اللجوء. 

ي مجال اللجوء .1
 التطورات العالم�ة �ف

في نزوح مالیین األشخاص، وھو ما ضاعف    2022ومطلع عام  2021لتي وقعت في عام تسببت األحداث ا
االحتیاجات الحالیة لتطبیق حلول الحمایة عالمیًا. أعطى تقلُّد حركة طالبان زمام السلطة في أفغانستان دفعة إلى  

ظاھرة شائعة. وأجبر   النزوح فیھا بالفعل صار نزوح جدیدة داخل البالد وعبر الحدود، في منطقة   موجات حدوث 
الغزو الروسي ألوكرانیا مالیین األشخاص على مغادرة منازلھم والبحث عن ملجأ في البلدان المجاورة. وواصل  
النازحون الفرار من بؤر التوتر في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وإثیوبیا وموزمبیق ومیانمار وجنوب السودان  

 ن.وسوریا ومنطقة الساحل وفنزویال والیم

ملیون نازح، وفقًا لتقدیرات المفوضیة السامیة لألمم   84أكثر من   2021بلغت أعداد النازحین قسًرا اعتباًرا من حزیران/یونیو 
ملیون طالب لجوء   4.4ملیون الجئ مشمولین بوالیة المفوضیة و  26.6). ویشمل ھذا العدد UNHCRالمتحدة لشؤون الالجئین (

 الخارج.  ي فملیون نازح فنزویلى  3.9ملیون نازح داخلیًا و 48و

الخاصة بوضع الالجئین بوصفھا جزًءا ال یتجزأ من قانون حقوق   1951الذكرى السبعین التفاقیة عامحلول شھد الذي عام الفي و
نحاء  اإلنسان، واصل المجتمع الدولي جھوده العالمیة واإلقلیمیة في إیجاد حلول لألشخاص الذین یحتاجون إلى الحمایة في جمیع أ

العالم. إحدى المبادرات الرئیسیة القائمة على التعاون بین العدید من أصحاب المصلحة ھو االتفاق العالمي بشأن الالجئین، الذي  
) تخفیف الضغط  1في سبیل:   2021یھدف إلى تقدیم حلول مستدامة لوضع الالجئین. وتحت مظلة ھذا اإلطار، استمر العمل في عام 

) دعم تحسُّن الظروف في  4) توسیع نطاق الحلول في بلدان ثالثة،  3) تحسین اعتماد الالجئین على أنفسھم، 2، على البلدان المضیفة
 البلدان األصلیة لضمان العودة اآلمنة والكریمة لمقدمي الطلبات الذین رفضت طلباتھم للحصول على الحمایة. 

الستیعاب االحتیاجات الناشئة والموضوعات الملحة ذات الصلة. ومن بین  استمر تطور المحادثات والعمل بشأن الحمایة الدولیة 
 ما یلي:  2021القضایا الرئیسیة التي ظلت في بؤرة االھتمام في مجال اللجوء في عام  

 میةإلى أسالیب العمل المستدامة التي تتضمن ممارسات جدیدة وتحوالت رق 19-التحول من التدابیر المتخذة استجابة لجائحة كوفید 

 تكثیف الجھود إلیجاد حلول مستدامة لألشخاص الذین یحتاجون إلى الحمایة  

 االعتراف بالنزوح المتأثر بالتغیرات المناخیة بكامل أبعاده واستحداث استجابات فعالة لحاالت الطوارئ المناخیة المتزایدة 

 الحمایةمواصلة تعمیم األبعاد الجنسانیة في فھم احتیاجات الحمایة وتوفیر حلول  

 انعدام الجنسیة في سیاق اللجوء والتداخل بین انعدام الجنسیة واحتیاجات الحمایة مراعاة قضایا 
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ي 2 ي االتحاد األورويب
ي اللجوء �ف

 . التطورات الرئ�س�ة �ف
إحراز تقدم وأخذ خطوات مھمة على المستویین التقني والسیاسي إزاء تنفیذ میثاق الھجرة   2021شِھد عام 
في حین ما فتئت تقتضي الحاجة تحقیق مزید من االتفاق السیاسي على بعض العناصر الرئیسیة  واللجوء، 

أحد أبرز   2022حیز التنفیذ في كانون الثاني/ ینایر  2021/2303 (EU)للمیثاق. كان دخول الالئحة رقم  
، التي حلت محل المكتب األوروبي لدعم اللجوء األوروبي  (EUAA)المعالم لتأسیس الوكالة األوروبیة للجوء 

)EASO .زة  ) بوالیة موسَّعة ومعزَّ

  2021دت المفوضیة األوروبیة في نیسان/أبریل رھنًا بإحراز مزید من التقدم التشریعي في التوجیھ المقترح المتعلق بالعودة، اعتم
ز ھذه الوسائل كمكونات أساسیة لوضع نظام   أول استراتیجیة لالتحاد األوروبي بشأن العودة الطوعیة وإعادة االندماج، ما یعّزِ

 أوروبي مشترك لعودة مواطني البلدان الثالثة. 

، قدمت المفوضیة األوروبیة استراتیجیة  2021في حزیران/یونیو   إحراز تقدم أیًضا في مجاالت اللجوء األخرى. 2021شِھد عام 
شنغن، في حین استمرت الجھود المبذولة في إطار قابلیة التشغیل البیني ألنظمة تكنولوجیا المعلومات واسعة النطاق في مجال  

، فقد بدأ تنفیذ خطة العمل بشأن االندماج  الحریة واألمن والعدالة. ونظًرا ألن االندماج عنصر أساسي في نظام إدارة الھجرة الفعَّال
 . 2021والشمول في عام 

واالستنتاجات المشتركة بشأن أھداف السیاسات وأولویاتھا  2021اإلعالن المشترك بشأن األولویات التشریعیة لعام في إطار تقدیم 
، أعلن مجلس االتحاد األوروبي والمفوضیة األوروبیة والبرلمان األوروبي  2020، في كانون األول/دیسمبر 2024-2020للفترة 

ثاق الھجرة واللجوء بما یضمن معالجة قضایا الھجرة بطریقة شاملة ومن شأنھا مراقبة الحدود  عزمھم على تحقیق اتفاق بشأن می 
 الخارجیة مراقبة فعَّالة. 

ضت الحدود الخارجیة لالتحاد األوروبي 2021في عام  فوق مستویات  بشكل ی متزایدة، مع ارتفاع أعداد الوافدین ضغوط إلى  ، تعرَّ
حالة،    200,000أقل بقلیل من  2021غیر قانوني التي تم الكشف عنھا في بشكل عبور الحدود ما قبل الجائحة. وبلغ عدد حاالت 

. ووفقًا لتقاریر فرونتكس، لوحظ وجود تقلبات في عدد حاالت عبور الحدود عبر طرق الھجرة  2017وھو أكبر عدد منذ عام 
 . 2020سبیًا في طرق أخرى مقارنة بعام المختلفة، حیث شھد بعضھا زیادات كبیرة، في حین ظلت التدفقات مستقرة ن 

نتیجة لالضطرابات السیاسیة الداخلیة في بیالروسیا وتنظیم تھریب المھاجرین برعایة الدولة من قبل النظام في بیالروسیا، تضاعفت  
دود من  الحاالت المكتشفة على الحدود البریة الشرقیة بأكثر من عشرة أضعاف. وفرضت عملیات العبور غیر النظامیة للح

بیالروسیا ضغوًطا كبیرة على الدول األعضاء في الخطوط األمامیة، وھو ما دفع االتحاد األوروبي إلى المسارعة بتقدیم مزیج من  
الدعم المالي والعملیاتي والدبلوماسي لمعالجة األزمة، ال سیما جھود فرونتكس للتدخل السریع على الحدود وتقدیم الدعم التشغیلي من  

 لة األوروبیة للجوء. قبل الوكا

، قدمت المفوضیة األوروبیة والممثل السامي لالتحاد األوروبي المعني بالشؤون الخارجیة والسیاسة  2021في تشرین الثاني/نوفمبر 
فیر  األمنیة لمحة عامة عن اإلجراءات المتخذة استجابة للوضع على الحدود الشرقیة. وتطرقا إلى ُسبُل تكییف إطار الھجرة الحالي لتو

مجموعة أدوات أكثر دیمومة لمواجھة محاوالت زعزعة استقرار االتحاد األوروبي من خالل استغالل المھاجرین والالجئین برعایة  
الدولة، مع ضمان إتاحة الدخول إلى األراضي وظروف االستقبال المالئمة والنظر في طلبات اللجوء بطریقة محایدة. وتتألف  

 عة من اإلجراءات المطبقة خارج االتحاد األوروبي أو داخلھ أو على حدوده. مجموعة األدوات ھذه من مجمو

إلى جانب الدعم الذي تقدمھ الدول األعضاء على الحدود الشرقیة، واصل االتحاد األوروبي تقدیم المساعدة إلى الدول األعضاء  
الدول األعضاء األخرى وتنسیقھا ومن خالل توفیر الدعم  األخرى في الخطوط األمامیة من خالل تیسیر عملیات االنتقال طوًعا إلى 

المالي والعملیاتي لقدرات االستقبال والظروف المعیشیة والرعایة الطبیة لالجئین والمھاجرین؛ وتسریع إجراءات اللجوء؛ وزیادة  
 عملیات العودة؛ وتحسین حمایة الحدود. 

لجأ مالیین النازحین إلى االتحاد األوروبي عبر المجر وبولندا ورومانیا   ،2022بعد الغزو الروسي ألوكرانیا في شھر شباط/فبرایر 
  4وسلوفاكیا. حیث أظھرت ھذه الدول استجابة سریعة بشكل ملحوظ من خالل فتح حدودھا والسماح بالدخول إلى أراضیھا. في 

وبیة واعتمد باإلجماع قراًرا تنفیذیًا ، تصرف مجلس العدالة والشؤون الداخلیة بموجب اقتراح المفوضیة األور2022آذار/مارس 
لوضع آلیة حمایة مؤقتة استجابة لتدفق النازحین، وھو ما یعكس التزام االتحاد األوروبي بإظھار التضامن الكامل مع أوكرانیا كما  

ت حول قدراتھا  نص القرار على استحداث منصة للتضامن، بتنسیق من المفوضیة األوروبیة، حیث تتبادل الدول األعضاء المعلوما
  2022على االستقبال وعدد األشخاص الذین یتلقون حمایة مؤقتة على أراضیھا. عملت الوكالة األوروبیة للجوء بنشاط في عام 

 لتیسیر تبادل المعلومات المتعلقة بعملیات التسجیل من أجل الحصول على الحمایة المؤقتة بین دول االتحاد األوروبي الموسَّع. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/council-commission-and-parliament-set-the-eu-s-legislative-priorities-for-2021-and-objectives-for-2020-2024/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/council-commission-and-parliament-set-the-eu-s-legislative-priorities-for-2021-and-objectives-for-2020-2024/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/council-commission-and-parliament-set-the-eu-s-legislative-priorities-for-2021-and-objectives-for-2020-2024/
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تحاد األوروبي للتأھب لحاالت الھجرة وإدارة األزمات بالتعاون اإلداري بین الدول األعضاء، في حین جرى تفعیل  قامت شبكة اال
آلیة االتحاد األوروبي للحمایة المدنیة لتلبیة احتیاجات النازحین من أوكرانیا وتلقي التمویل المشترك لتقدیم ھذه المساعدة. وسارعت  

سیما فرونتكس والوكالة األوروبیة للجوء والیوروبول، في تقدیم الدعم العملیاتي للدول األعضاء التي  وكاالت االتحاد األوروبي، ال 
طلبت المساعدة. وجاءت العدید من عوامل االستجابة األوروبیة لتثبت أنھا أفضل الممارسات التي ینبغي تطبیقھا في أي أزمة  

 مستقبلیة.

امة شراكاتھ الشاملة وذات المنفعة المتبادلة. حیث تمخضت األنشطة المنفذة في إطار  ، واصل االتحاد األوروبي إق2021طوال عام 
البُعد الخارجي لسیاسة الھجرة واللجوء في االتحاد األوروبي عن معالجة األسباب الجذریة للھجرة غیر النظامیة؛ ومكافحة شبكات  

ودة وإعادة القبول؛ والعمل مع البلدان الشریكة إزاء إدارة الحدود؛  التھریب؛ والتعاون مع البلدان الثالثة فیما یتعلق بإجراءات الع
 وتقدیم الدعم لحلول الحمایة في أجزاء أخرى من العالم. 

باإلضافة إلى ذلك، انصبَّ التركیز بدرجة كبیرة على احتیاجات الحمایة المتجددة للمواطنین األفغان في أعقاب وصول حركة طالبان  
ن أفغانستان أولویة بالنسبة لالتحاد األوروبي والمستفید األكبر من مساعدات التنمیة التي یقدمھا االتحاد  إلى السلطة. ونظًرا أل

، اعتمد وزراء  2021، عِمل االتحاد األوروبي على توفیر استجابة موحدة لألزمة. في آب/أغسطس  2002األوروبي منذ عام 
وضیة األوروبیة والدائرة األوروبیة للشؤون الخارجیة وفرونتكس والیوروبول  الشؤون الداخلیة في االتحاد األوروبي مع ممثلي المف

والوكالة األوروبیة للجوء ومنسق االتحاد األوروبي لمكافحة اإلرھاب، بیانًا مشترًكا یسلط الضوء على إعطاء األولویة إلجالء  
 تعاونوا مع االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیھ.  مواطني االتحاد األوروبي والمواطنین األفغان، قدر اإلمكان، وأسرھم الذین

، باإلضافة إلى تقدیم الدعم اإلنساني  2021جرى اإلعالن عن حزمة دعم للشعب األفغاني بقیمة ملیار یورو في تشرین األول/أكتوبر 
ھ إلى المنظمات الدولیة الع املة في المیدان وفي البلدان المجاورة.  المستھِدف لتلبیة االحتیاجات األساسیة للشعب األفغاني، الذي یوجَّ

ز االستجابة  دعم استراتیجیة إیجاد الحلول الالجئین األفغانیتولى االتحاد األوروبي رئاسة المجموعة األساسیة لمنتدى  ، وھو ما یعّزِ
ع االلتزامات السیا  سیة والمالیة والمادیة. الدولیة للوضع في أفغانستان ویشّجِ

  4,100شخص من كابول، من بینھم ما یقدر بنحو  17,500وضع االتحاد األوروبي آلیة مخصَّصة لدعم عملیات إجالء أكثر من 
  22,000مواطن أفغاني. وقامت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي مجتمعةً بإجالء ما مجموعھ  13,400مواطن أوروبي و

 أفغاني. 

أصدرت  ) لضمان التفسیر والتطبیق المتسق لقانون االتحاد األوروبي، CJEUور محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي (في إطار د
حكًما وأمًرا قضائیًا. ووجھت لھا الدعوة لتفسیر أحكام شتى من نظام اللجوء األوروبي المشترك، تشمل   20المحكمة ما یربو على 

 موضوعات متعلقة بما یلي: 
 االنتفاع الفعَّال بإجراءات اللجوء  
 إجراءات دبلن 
 الطلبات الالحقة  
 تفسیر مفھوم حمایة الدولة  
 تقییم الحمایة التي تقدمھا وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى (األونروا)  
 تفسیر مفھوم العنف العشوائي بغرض توفیر الحمایة الثانویة  
 ال إجراء االحتجاز استعم 
 تمدید وضع الحمایة كحق بالتبعیة (استناًدا إلى وضع الحمایة لمستفید آخر)  
 مبدأ المساواة في المعاملة  
 عودة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتھم 

https://ssar-platform.org/
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ي لدعم اللجوء إ� الوكالة األورو��ة للجوء 3  )EUAA(. تحول المكتب األورويب
  (EUAA)ب األوروبي لدعم اللجوء إلى الوكالة األوروبیة للجوء  سنوات من التشغیل، تحول المكت  10بعد 

التي   (EUAA)الخاصة بإنشاء الوكالة األوروبیة للجوء  2302/ 2021الئحة (االتحاد األوروبي) رقم بموجب  
. تستطیع الوكالة اآلن تقدیم دعم عملیاتي وتقني أكبر لزیادة 2022كانون الثاني/ینایر  19دخلت حیز التنفیذ في 

كفاءة نظم اللجوء؛ وتحسین تقدیم المساعدة وتعجیلھ بناًء على طلب الدول األعضاء؛ ومواصلة تطویر معاییر 
شاد عملیة صنع القرارات الموحدة والعالیة الجودة في حاالت  التشغیل والمؤشرات والمبادئ التوجیھیة العملیة إلر 

اللجوء؛ وتحسین مراقبة أداء نظم اللجوء واالستقبال الوطنیة وإعداد تقاریر بھ؛ والمساھمة في بناء القدرات في البلدان غیر األعضاء  
 في االتحاد األوروبي؛ ودعم دول االتحاد األوروبي الموسَّع بخطط إعادة التوطین. 

ھو تقدیم المساعدة العملیاتیة والتقنیة للدول األعضاء التي تعاني من   (EUAA)أحد مجاالت العمل الرئیسیة للوكالة األوروبیة للجوء 
دول أعضاء دعًما مباشًرا من الوكالة من   10، تتلقى 2022ضغوط غیر متناسبة على نظم اللجوء واالستقبال لدیھا. حتى أیار/مایو 

و متعددة السنوات: بلجیكا وقبرص والتشیك والیونان وإیطالیا والتفیا ولیتوانیا ومالطا ورومانیا وإسبانیا. وشِمل  خالل خطط سنویة أ
مجموعة من اإلجراءات التي اتخذت وفقًا للسیاق واالحتیاجات   2021الدعم العملیاتي لنظم اللجوء واالستقبال الوطنیة في عام 

م لزیادة قدرات االستقبال وتحسین جودة ظروفھ، وتسجیل الطلبات ومعالجتھا في المرحلتین المحددة في كل بلد، بما في ذلك الدع
 األولى والثانیة من اإلجراءات، ودعم عملیات إعادة التوطین وتحسین جودة إجراءات دبلن وتوحیدھا. 

إلثراء عملیة صنع القرار وتعزیز إطار  لتقییم تنفیذ الدعم العملیاتي للوكالة   2022أُجري تقییم خارجي شامل والحق في مطلع عام 
كان وثیق الصلة   2021الدعم العملیاتي العام. وبوجھ عام، خلَُص التقییم الخارجي إلى أن الدعم العملیاتي للوكالة خالل عام 

 باحتیاجات الدول األعضاء ومرنًا للتكیف مع السیاقات سریعة التغیر. 

 

 
 

 مایو 
2010 

 یونیو 
2011 

 منذ 
2011 2015 2021 

2022 

الئحة المكتب األوروبي  دخول 
 لدعم اللجوء حیز التنفیذ 

 

ن المكتب األوروبي   ُدّشِ
)  EASOلدعم اللجوء (

رسمیًا في مالطة وبدأ عملھ  
كوكالة تابعة لالتحاد 

 األوروبي
مختلفة الدعم  طلبت دول 

العملیاتي أو التقني  
 للمكتب

قام المكتب بدوٍر رئیسي  
في تنفیذ جدول أعمال  

االتحاد األوروبي بشأن  
 الھجرة

یعمل بالمكتب نحو 
موظف في   500

مالطة وغیرھا من  
دول االتحاد 

 األوروبي

تحول المكتب إلى  
الوكالة األوروبیة 

 )EUAAللجوء (

#AsylumReport2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
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ك4 ي المش�ت  . أداء نظام اللجوء األورويب
التشریعات والسیاسات والممارسات الوطنیة في مجال اللجوء في دول االتحاد األوروبي   2020التطورات الرئیسیة في عام  شكلت 

الموسَّع. وكان لثالثة موضوعات أفقیة بالغ األثر عبر معظم خطوات إجراءات اللجوء ھي رقمنة نظم اللجوء واستمرار تأثیر جائحة  
 دیدة للمواطنین األفغان بعد التطورات في أفغانستان. واحتیاجات الحمایة الج  19-كوفید

 

 2021: رقمنة نظم اللجوء واالستقبال في 1مجال التركیز 

  19-واصلت سلطات اللجوء واالستقبال الوطنیة في دول االتحاد األوروبي رقمنة عملیاتھا. أجَّجت جائحة كوفید
الحاجة إلى إیجاد حلول تكنولوجیة لضمان استمراریة األعمال في خضم القیود على حریة التنقل والتباعد 

البتكارات الرقمیة للتسجیل الذاتي للطلبات؛ وإجراء  االجتماعي. وبدرجات متفاوتة وبحسب السیاقات الوطنیة، اُستخدمت ا 
؛ والتدریب؛ ونظم إدارة المعلومات  (COI)المقابالت عن بعد؛ وتقدیم المعلومات؛ والترجمة الفوریة؛ وجمع معلومات بلد المنشأ 

 واالتصاالت مع جمیع السلطات؛ وتیسیر تدفقات العمل. 

الرقمیة وفقًا لتوجیھات المحاكم الدولیة واألوروبیة والوطنیة. وفي حین سرعان ما قد تطبق  من المرجح أن یتم تكییف العملیات  
التكنولوجیا الحدیثة، تحتاج السلطات الوطنیة إلى توخي الحذر ألن أحكام المحاكم تشیر إلى أن ھناك حاجة مستمرة إلجراء تدقیق  

 یة لحمایة الحقوق األساسیة والبیانات الشخصیة. صارم لمدى توافق االبتكارات الرقمیة مع المبادئ التوجیھ

 

 على نظم اللجوء واالستقبال  19-: استمرار تأثیر جائحة كوفید2مجال التركیز 

والقیود المتصلة بھا في إحداث بالغ األثر    19-، استمرت جائحة كوفید2020منذ تفشي الجائحة في عام 
. ولجأت دول االتحاد األوروبي الموسَّع إلى استخدام  على نظم اللجوء واالستقبال على مستوى العالم 

مجموعة متنوعة من األسالیب لضمان الحصول على الحمایة والمعالجة الفعالة للطلبات الجدیدة والمعلقة  
وإطالق حمالت التطعیم   19-وسط تدابیر الصحة العامة التي تھدف إلى الحد من العدوى. وكان الحصول على لقاحات كوفید 

 یة أمًرا ضروریًا للحد من عدد اإلصابات. الوطن 

مع البدء في استخدام اللقاحات تدریجیًا، جرى تخفیف القیود التي فرضتھا الجائحة، إال أن العدید من التدابیر التي اتخذت للحد من  
ني وارتداء الحواجز  . وشملت ھذه التدابیر: استخدام المنتجات المطھرة والتباعد البد2021تأثیر الجائحة استمرت خالل عام 

الزجاجیة الشفافة وأقنعة الوجھ؛ وتوفیر الخدمات في ساعات متفرقة ومن خالل طرائق عن بُعد؛ وفرض قیود على عدد  
األشخاص الموجودین في مباني السلطات في الوقت نفسھ؛ وإجراء الفحوصات الطبیة المنتظمة واالختبارات السریعة؛ وتدابیر 

نظر في معدالت اإلشغال القصوى في أماكن االستقبال. استؤنفت أنشطة إعادة التوطین من جدید  الحجر الصحي؛ وإعادة ال
باستخدام طرائق مختلطة، من بینھا بعثات االختیار عن بعد بناًء على الملفات وتقدیم التوجیھات عبر اإلنترنت قبل المغادرة  

 وإجراء الفحوصات الصحیة اإلضافیة في ترتیبات السفر. 
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: استجابات دول االتحاد األوروبي الموسَّع الحتیاجات الحمایة الجدیدة  3مجال التركیز  
 للمواطنین األفغان 

إلى موجات نزوح لعامة السكان،   2021أدى تدھور الوضع األمني وحقوق اإلنسان في أفغانستان في عام 
األمن باھتمام فوري، لذلك نظمت دول االتحاد األوروبي  باإلضافة إلى تزاید المخاطر على فئات معینة. وحظي سرعة توفیر 

الموسَّع عملیات إجالء سریعة وعدَّلت معالجة الطلبات المقدمة من المواطنین األفغان. وركزت الحمالت اإلعالمیة المخصصة  
 على تقدیم المعلومات للمواطنین األفغان حول المسائل المتعلقة باللجوء. 

، علقت العدید من دول االتحاد  (COI)المنشأ وصعوبة الوصول إلى معلومات محدثة عن بلد المنشأ  بسبب االضطرابات في بلد 
األوروبي الموسَّع معالجة الطلبات المقدمة من المواطنین األفغان في كلتا المرحلتین األولى والثانیة من اإلجراءات، باستثناء 

تحتاج إلى دلیل. وبُذلت جھود أیًضا لجمع شمل األسر األفغانیة، في حین  الحاالت التي تكون فیھا احتیاجات الحمایة واضحة وال 
اتخذت ترتیبات خاصة لتوفیر ظروف االستقبال المادیة وإدماج األفغان الذین تم إجالؤھم. ومن بین القضایا التي یجب معالجتھا  

االت المواطنین األفغان المعلقة للبت فیھا،  وتتطلب تطبیق نُھج بناءة وواقعیة من قبل دول االتحاد األوروبي، ارتفاع عدد ح
 باإلضافة إلى وضع األشخاص غیر المؤھلین للحصول على الحمایة ولكن ال یمكن إعادتھم إلى بلدانھم األصلیة. 

 

 االنتفاع بإجراءات اللجوء .4.1

الوافدین إلى مستویات ما قبل الجائحة.  مع عودة أعداد  2021اشتد الضغط على الحدود الخارجیة لالتحاد األوروبي في عام 
وتزایدت حاالت العبور غیر القانونیة للحدود، وكان على دول االتحاد األوروبي إدارة عملیات الوصول الجماعي المفاجئة والزیادة  

 المستمرة في أعداد طلبات الحمایة الدولیة. 

للحمایة الدولیة، وھو ما یمثل زیادة بمقدار الثلث   بل ط 648,000، تلقت دول االتحاد األوروبي ما یقرب من 2021في عام 
، ظل معدل الطلبات مستقًرا تقریبًا.  2021. في األشھر القلیلة األولى من عام 2018ومطابقًا لمستوى عام   2020مقارنة بعام 

 . 2021ني من عام ولكن في منتصف العام تقریبًا، بدأت الطلبات في الزیادة وبلغت ذروتھا في شھري أیلول وتشرین الثا

حدثت الذروة في أعداد الطلبات إلى حٍد كبیر نتیجة تلقي مزید من الطلبات من المواطنین األفغان والسوریین، ال سیما العدید من  
، حیث قدموا زھاء  2021الطلبات المتكررة من قبل المواطنین األفغان. شكل السوریون أكبر مجموعة من مقدمي الطلبات في عام  

طلب. وتبِع ھاتین الجنسیتین بفارق كبیر    102,000طلب في دول االتحاد األوروبي الموسَّع، یلیھم األفغان الذین قدموا  117,000
 ). 20,000لكل منھما) وكذلك بنغالدیش ( 25,000طلب) وباكستان وتركیا ( 30,000ن (ی من قبل المواطنین العراقی 

)  121,000)، تلیھا فرنسا (191,000لقت ألمانیا إلى اآلن معظم طلبات اللجوء (أما فیما یتعلق بالدول المستقبلة للطلبات، فقد ت 
 ). 53,000) وإیطالیا (65,000وإسبانیا (

، استجابت دول االتحاد األوروبي الموسَّع لألعداد  19-في حین ما فتئت تطبق القیود ومتطلبات الحجر الصحي المتعلقة بجائحة كوفید
الوافدین من خالل تكییف العملیات لتیسیر تقدیم الطلبات وتسجیلھا وإیداعھا. وفي حین أعادت عدة دول ترتیب أماكن  المتزایدة من 

واصلت دول أخرى العمل بمراكز أولیة أو مراكز وصول حیث تعمل سلطات   . االستقبال وأعادت تنظیم إجراءات الدرجة األولى 
 اللجوء واالستقبال معًا. 
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 2021الحمایة الدولیة بحسب دول االتحاد األوروبي الموسَّع المستقبلة للطلبات في  . طلبات 1الشكل 

 
 . 2022نیسان/أبریل  22] في migr_asyappctzaیوروستات [ المصدر:

تفید بوجود عدد من الحوادث على الحدود الخارجیة لالتحاد األوروبي حیث لم تطبق أحكام االتحاد   ومع ذلك، وردت تقاریر
األوروبي في حینھا وتأخر االنتفاع الفعال بإجراءات اللجوء أو رفض الوصول إلیھا. أخضعت محكمة العدل التابعة لالتحاد  

اكم الوطنیة سیاسات وممارسات دول االتحاد األوروبي الموسَّع  ) والمحECtHRاألوروبي والمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان (
 عدم اإلعادة القسریة. للتمحیص، وأكدت على أھمیة احترام مبدأ 

 إجراءات دبلن  .4.2

في التأثیر بشكل مباشر على مختلف خطوات إجراءات دبلن. فعلى الرغم من  19-استمرت تدابیر جائحة كوفید
، استمرت السلطات الوطنیة في مواجھة  2021الطلبات بموجب إجراءات دبلن خالل عام تزاید أعداد مقدمي 

ونقص الرحالت الجویة المتاحة   19- تحدیات في تنفیذ عملیات النقل، حیث شكَّلت متطلبات اختبارات كوفید
 قبل الجائحة.  العوائق األكثر شیوًعا. ونتیجة لذلك، ظل عدد عملیات النقل المنفذة أقل بكثیر مما كان علیھ

أثناء الجائحة، واجھت السلطات والمحاكم الوطنیة حاالت دبلن معقدة بشكل متزاید حیث تطلبت المزید من التوجیھ والتوضیح.  
وتلقت محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي عدًدا كبیًرا من طلبات الحصول على أحكام أولیة بشأن عدة جوانب من الئحة دبلن  

یق معاییر تحدید الدولة العضو المسؤولة عن دراسة الطلبات وسبل االنتصاف والحدود الزمنیة لعملیات النقل واالرتباط  الثالثة: تطب 
 بتشریعات االتحاد األوروبي األخرى التي ال تقع ضمن نطاق الصكوك القانونیة لنظام اللجوء األوروبي المشترك.

دولة من دول االتحاد األوروبي الموسَّع، صَدَر   29ظام بین الوكالة األوروبیة للجوء ووفقًا للبیانات المؤقتة التي یجري تبادلھا بانت 
استجابة لطلبات صادرة لالنتفاع بإجراءات دبلن. وشكَّل ذلك زیادة بمقدار الخمس مقارنة بعام   2021قرار في عام  114,300

اءت الزیادة في القرارات بالتزامن مع تزاید طلبات  ، ومع ذلك ظل اإلجمالي السنوي دون مستویات ما قبل الجائحة. وج2020
 اللجوء التي قدمت في دول االتحاد األوروبي الموسَّع في نفس الفترة تقریبًا.

وعلى المستوى القُطري، واصلت ألمانیا وفرنسا تلقي معظم القرارات استجابة لطلباتھما، حیث تشكالن معًا أكثر من ثالثة أخماس  
االتحاد األوروبي الموّسع. على ِغرار السنوات السابقة، أصدرت إیطالیا معظم القرارات جماعیًا بشأن طلبات  إجمالي قرارات دول  

 دبلن، تلیھا ألمانیا والیونان. 

، بلََغ معدل قبول القرارات استجابة لطلبات دبلن، مع قیاس نسبة قرارات قبول المسؤولیة (صراحة أو ضمنًا) عن  2021في عام 
)، وھو ما یدل على استمرار االنخفاض  2020% (نقطتان مئویتان أقل من عام  54ت من جمیع القرارات الصادرة دراسة الطلبا

 للعام الرابع على التوالي على مستوى االتحاد األوروبي الموسَّع. 

، انخفضت عملیات نقل  19-أما من حیث عملیات نقل المسؤولیة التي نُفذَّت بالفعل، نتیجة لتدابیر الطوارئ المتعلقة بجائحة كوفید
عملیة نقل   13,500المسؤولیة في إجراءات دبلن إلى مستویات منخفضة للغایة للعام الثاني على التوالي: بوجھ عام، نفذ نحو 

ل في عام 2021للمسؤولیة في عام  ل عام 2020، وھو نفس العدد الذي ُسّجِ  . 2019، إال أنھ نصف العدد تقریبًا الذي ُسّجِ

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en
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، مسجًال انخفاض للعام الثالث على التوالي  2021حالة في عام  3,900) من الئحة دبلن الثالثة في نحو 1(17ج بالمادة تم االحتجا
) عبارة عن بند تقدیري یجیز لدولة عضو دراسة طلب الحمایة الدولیة المقدم من  1(17. المادة 2015إلى أدنى مستویاتھا منذ عام 

یم الجنسیة، حتى لو لم یكن ذلك ضمن مسؤولیتھا بموجب المعاییر المنصوص علیھا في  قبل مواطن من بلد ثالث أو شخص عد
 الالئحة. 

 الحمایة احتیاجات لتقییم خاصة إجراءات .4.3

إجراءات خاصة بموجب   اتباعفي أثناء دراسة طلبات الحمایة الدولیة في الدرجة األولى، یمكن للدول األعضاء 
مع االلتزام بالمبادئ   – مثل اإلجراءات المعجلة واإلجراءات الحدودیة وإجراءات ذات أولویة  – شروط معینة 

 والضمانات األساسیة المنصوص علیھا في قانون االتحاد األوروبي. 

، طبقت العدید من دول االتحاد األوروبي ممارسات جدیدة أو أحكاًما تشریعیة أو تعدیالت مقترحة  2021في عام 
لزیادة تبسیط اإلجراءات الحدودیة أو تعدیل الحدود الزمنیة أو رقمنة معالجة الحاالت. وتدخلت المحاكم الوطنیة لتقییم األحكام  

إجراءات الحدود، إضافة إلى احتجاز طالبي اللجوء على الحدود، لتحدید ما إذا كانت تتسق مع الحقوق  التشریعیة والتغییرات في 
األساسیة لطالبي اللجوء. وأجرت منظمات المجتمع المدني مشاریع بحثیة الستجالء ُسبُل جدیدة لتیسیر الحصول على الحمایة على  

 الحدود من خالل تطبیق ممارسات مرنة ومستدامة. 

دول االتحاد األوروبي الموسَّع أیًضا بمراجعة قوائمھا الخاصة ببلدان المنشأ اآلمنة وتحدیثھا، في حین أخضعت المحاكم    قامت
ما  الوطنیة تطبیق ھذا المفھوم للتقییم في عدة حاالت. بطبیعة الحال، كان االتجاه السائد ھو إزالة أوكرانیا من قائمة البلدان اآلمنة. ك

م البلدان الثالثة اآلمنة للتدقیق من قبل المحاكم الوطنیة، مع التأكید على أھمیة التقییم الفردي قبل إرسال مقدمي  أُخضع تطبیق مفھو
 الطلبات إلى بلدان ثالثة. 

، أدخلت دول االتحاد األوروبي الموسَّع أیًضا تعدیالت على اإلجراء المعجل من خالل توسیع تغطیتھ لتشمل فئات  2021في عام 
 مقدمي الطلبات أو تغییر الحدود الزمنیة.  معینة من

من خالل التغییرات التشریعیة والسیاساتیة واستناًدا إلى أحكام قضائیة، أوضحت السلطات في العدید من دول االتحاد األوروبي  
من جمیع   89,000 % أو14الموسَّع معاییر إجراءات القبول وتطبیقھا ومعاییر الطلبات المتكررة أو الالحقة. وعموًما، كان نحو 

عبارة عن طلبات متكررة تم تقدیمھا في الدولة ذاتھا من دول االتحاد األوروبي الموسَّع، وھو أكبر عدد منذ   2021الطلبات في عام 
 طلب.  57,000، حیث بلغ عدد الطلبات المتكررة  2020. ویمثل ھذا العدد زیادة بأكثر من النصف عن عام 2008عام 

ھو إعادة تقدیم المستفیدین من الحمایة الدولیة طلب لجوء في دولة   2021الذي استمر في جذب االھتمام في عام أما الموضوع 
أخرى من دول االتحاد األوروبي الموسَّع (یشار إلیھ بمصطلح "التنقل الثانوي للمستفیدین"). وشھدت بعض دول االتحاد األوروبي  

ت غیر المصرح بھا خالل السنوات األخیرة. ویشمل ذلك األشخاص الذین حصلوا على  الموسَّع زیادة في ھذا النوع من التنقال
الحمایة الدولیة في إحدى دول االتحاد األوروبي الموسَّع، وحصلوا على وثائق سفر بشكل قانوني، ثم سافروا إلى دولة أخرى من  

من أعباء نظم اللجوء الوطنیة. في حین أن نقص البیانات    دول االتحاد األوروبي الموسَّع لتقدیم طلب اللجوء مجدًدا، وھو ما یزید
 الشاملة یجعل من الصعب فھم نطاق ھذا االتجاه فھًما تاًما، فإن تزاید االجتھاد القضائي یشیر إلى زیادة حدوث مثل ھذه الحاالت. 

ثال، من خالل السماح بنقل  أحد أھداف میثاق المفوضیة األوروبیة بشأن الھجرة واللجوء ھو التصدي لذلك، على سبیل الم
المستفیدین المعترف بھم بموجب الالئحة المقترحة إلدارة اللجوء والھجرة أو من خالل تحسین رصد ھذا النوع من التنقالت  

ل الئحة یوروداك ع  ولحین اعتماد ھذه المقترحات، اتبعت دول االتحاد األوروبي الموسَّ  . الثانویة بموجب االقتراح المعدَّل الذي یعّدِ
من خالل شروط استقبال  أو نھج مختلفة، عن طریق إعطاء األولویة في كثیٍر من األحیان للطلبات اإلضافیة ورفضھا بسرعة 

معدلة وأكثر صرامة لمقدمي الطلبات أو تطبیق حظر السفر. في حاالت استثنائیة قلیلة، تمنح السلطات الوطنیة الحمایة الدولیة بعد  
 حددة للحالة. دراسة فردیة للوقائع الم

 األولى  الدرجة في اللجوء طلبات معالجة .4.4

والتدابیر الصحیة ذات الصلة، واصلت دول االتحاد األوروبي الموسَّع تنظیم   19-في العام الثاني لجائحة كوفید
رت  مقابالت عن بعد مع طالبي الحصول على الحمایة الدولیة وأجلت المقابلة األولیة لمقدمي الطلبات الذین ظھ 

. وعموًما، لم تعد اإلجراءات عن بعد استثنائیة بل باألحرى اإلجراء المعتاد 19-علیھم أعراض اإلصابة بكوفید 
الجدید. تبذل دول االتحاد األوروبي الموسَّع جھوًدا في تطویر السیاسات طویلة األجل، وتحسین جودة قرارات  

صیة، ونشر األدلة التوجیھیة لتوصیفات معینة لمقدمي الطلبات من بلدان  الدرجة األولى، وتحلیل حمایة البیانات واعتبارات الخصو 
 . 2021منشأ محددة شِھد الوضع فیھا تطوًرا مستمًرا في عام 
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، كان غالبیة طالبي اللجوء في دول االتحاد 2021عام  في 

من   %70، بنسبة بلغت  الذكوراألوروبي الموسَّع من 
 2021مقدمي الطلبات في عام 

أوصاف طالبي اللجوء الوافدین إلى دول االتحاد  
 األوروبي الموسَّع 

القرارات بشأن طلبات الدرجة األولى   2/3 صَدَر أكثر من
 لصالح مقدمي الطلبات الذكور 

https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022 
#AsylumReport2022 

الرجال والفتیان على % من ھؤالء 31حصل 
% من النساء  41الحمایة الدولیة مقابل 

 والفتیات

  34-18جمیع مقدمي الطلبات بین  ½وتراوحت أعمار 
 % منھم دون سّنِ الثامنة عشرة. 29وكان  .سنة

أكبر مجموعات مقدمي الطلبات، حیث قدمت   أفغانستانو سوریاالمواطنون من شكَّل 
 . 2016-2015المجموعتان أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ أزمة الالجئین في عامي  

 

 . 2022نیسان/أبریل  22البیانات واردة من یوروستات حتى   المصدر:
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واالستقبال أو أكملت إعادة ھیكلة السلطات المعنیة بإجراءات الدرجة األولى بھدف  بدأت عدة دول في إعادة تنظیم خدمات اللجوء 
بدأ تنفیذ المقترحات التشریعیة ودخل التشریع الجدید   توضیح المھام وتقسیم االختصاصات بین مكاتبھا ومختلف الوزارات األخرى.

حكام نظام اللجوء األوروبي المشترك أو استباق التطورات  لمواءمة القوانین الوطنیة بشكل أفضل مع أ  2021حیز التنفیذ في عام 
 التكنولوجیة الجدیدة أو تحسین كفاءة إجراءات اللجوء أثناء حاالت الطوارئ. 

قرار من الدرجة األولى، وھو ما یزید زیادة طفیفة   535,000، أصدرت سلطات اللجوء في االتحاد األوروبي نحو 2021في عام 
یضاھي تقریبًا مستویات ما قبل الجائحة. نتیجة للزیادة المطردة في عدد الطلبات، فاق عدد الطلبات المقدمة  ولكن  2020عن عام 

. ومن ثمَّ، بعدما شِھد  2021بحلول نھایة عام  113,000في دول االتحاد األوروبي الموسَّع عدد قرارات الدرجة األولى بأكثر من 
 . 2021الطلبات القرارات من جدید في عام ، تجاوز عدد 2020تراجعًا مؤقتًا في عام 

%)  26أصدرت ثالث دول مجتمعةً من دول االتحاد األوروبي الموسَّع أقل بقلیل من ثلثي جمیع قرارات الدرجة األولى: فرنسا (
  والي. % من جمیع القرارات على الت 7% و8%). وتبعتھا إیطالیا والیونان بفارق كبیر بإصدار 13%) وإسبانیا (25وألمانیا (

 صدرت معظم قرارات الدرجة األولى في دول االتحاد األوروبي الموسَّع لصالح مواطني سوریا وأفغانستان وباكستان وكولومبیا. 

%  46. یمثل ھذا زیادة بنسبة 2017طلبًا في دول االتحاد األوروبي الموسَّع، وھو أكبر عدد منذ عام  69,000تم سحب زھاء 
 % من عدد الطلبات المقدمة. 11 2021دد الطلبات المسحوبة في عام . ویمثل ع2020مقارنة بعام 

مقارنة بـ   2021طلب في عام  18,000كان أكثر من ربع الطلبات المسحوبة من قبل مواطنین أفغان، وھو ما یبلغ أكثر من 
یب تنازلي) عدًدا كبیًرا  . كما سحب مواطنو سوریا وباكستان وتركیا والعراق وبنغالدیش وتونس (بترت 2020طلب في عام  5000

 من الطلبات. 

جاء ثلثا جمیع الطلبات المسحوبة ضمنیة، وھو ما یعني أن مقدم الطلب قد فّر وتخلَّى عن اإلجراء. یمكن أن تكون عملیات السحب  
رى. واتساقًا مع ھذا  الضمنیة للطلبات بمثابة مؤشًرا بدیًال على بدایة التنقالت الثانویة صوب دول االتحاد األوروبي الموسَّع األخ

إلى وجود نمط من التنقالت الثانویة من البلدان الواقعة على طول طرق البلقان وعلى الحدود   2021التفسیر، تشیر األرقام في عام 
 الخارجیة لالتحاد األوروبي. 

 معالجة طلبات اللجوء في الدرجة الثانیة أو أعلى . 4.5

الدرجة الثانیة أو العلیا في إعادة تنظیم المحاكم وتنفیذ التغییرات في  ، تركزت التطورات في محاكم 2021في عام 
إجراءات االستئناف، على سبیل المثال فیما یتعلق بالحدود الزمنیة لالستئناف واألثر اإلیقافي التلقائي لطلبات  

لمحكمة عن بعد االستئناف. وجرى تقدیم حلول جدیدة إلتاحة تقدیم المستندات عن بعد وتنظیم جلسات استماع ا
 واستخدام االتصاالت اإللكترونیة بین سلطات الدرجة األولى والمحاكم. 

اتُخذت ترتیبات خاصة لمعالجة مواصفات معینة في مقدمي الطلبات في مرحلة االستئناف، على سبیل المثال لمواطني أفغانستان  
ستوریة والعلیا في العدید من دول االتحاد األوروبي الموسَّع  وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وإثیوبیا. أخیًرا، أوضحت المحاكم الد 

 بعض الجوانب التي تؤثر في حق الحصول على االنتصاف الفعَّال. 

 الحاالت التي لم یُبت فیھا. 4.6

، بلغ عدد الطلبات المعلقة للبت فیھا في دول االتحاد األوروبي الموسَّع ما یربو على  2021بنھایة عام 
، انخفض  2021%. في األشھر األولى من عام 1طلب، مماثًال لعام سابق مع انخفاض طفیف بنسبة  767,000

شِھد زیادة سریعة ووصل في غضون أشھر   2021مجموع الحاالت المعلقة تدریجیًا، لكن منذ شھر آب/أغسطس 
ت التي لم یُبت فیھا معدًال أعلى مما  . ومن ثمَّ، بلغ مجموع الحاال2020قلیلة إلى المعدَّل المسجل في نھایة عام 

 ، وھو ما زاد الضغط على نظم االستقبال الوطنیة. 2014كان علیھ في مستوى ما قبل األزمة في عام 

ملف مفتوح. وكان من بین   264,000%) جمیع الحاالت المعلقة ال تزال بانتظار البت فیھا في ألمانیا، بإجمالي 34زھاء ثلث (
) وإیطالیا  104,000) وإسبانیا (145,000بي األخرى التي لدیھا عدد كبیر من الحاالت المعلقة فرنسا (دول االتحاد األورو

 ). 38,000) والیونان (52,000(

) تكون لھم أكثر الحاالت المعلقة للبت فیھا في دول االتحاد  96,000) والسوریون (103,000ولم یفتأ المواطنون األفغان (
 . 2020% على التوالي، مقارنة بعام 38% و10فحسب، بل ارتفعت أعداد الحاالت بنسبة  2021عام  األوروبي الموسَّع بنھایة
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 الدولیة  الحمایة على الحصول طالبي استقبال .4.7

ما فتئ إعادة تنظیم نظم االستقبال وتكییفھا في مقدمة االستراتیجیات الوطنیة لضمان استجابات سریعة وكافیة  
، تزاید اتصال سلطات االستقبال بالسلطات المحلیة للتصدي  2021فقات الھجرة. في عام  لتواكب التغیرات في تد

معًا لبعض التحدیات المتعلقة باستقبال طالبي الحصول على الحمایة الدولیة. وركزت رقمنة إجراءات االستقبال 
 على تبسیط سیر العمل. 

، تعرضت نظم االستقبال في العدید من دول  2021مي الطلبات في عام  على الرغم من ھذه الجھود ومع الزیادة الكبیرة في أعداد مقد
االتحاد األوروبي الموسَّع لضغوط شدیدة. في بعض الحاالت، أدى ذلك إلى ارتفاع معدالت اإلشغال في المرافق والخدمات التي كان  

 البد من اإلسراع في تكییفھا لالستجابة الحتیاجات جمیع مقدمي الطلبات. 

التي شھدت نظم االستقبال فیھا ضغوًطا متراكمة بالفعل قبل الجائحة، أدى الوافدون الجدد إلى تشبع ھذه النظم باألعباء.   في البلدان
في ھذه الحاالت، استجابت سلطات االستقبال من خالل فتح أماكن جدیدة، مؤقتة عادةً، أثناء دراسة الحلول الھیكلیة طویلة األجل،  

ن اإلقامة الدائمة ومساعدة المستفیدین المعترف بھم من الحمایة الدولیة على االنتقال على نحٍو أسرع من  مثل إنشاء المزید من أماك
 مرافق االستقبال. 

إلى التحدیات الحالیة والجدیدة، حیث استمرت اشتراطات التباعد الجسدي   تحدٍ المستمرة إضافة  19-واصل سیاق جائحة كوفید 
ب توفیر مزید من األماكن. وتصدى موظفو االستقبال للحاالت التي تم اإلبالغ فیھا عن حاالت  والحجر الصحي والعزل في أن تتطل

. ومع بدء تخفیف قیود الجائحة، زاد عدد  2021لمقدمي الطلبات طوال عام  19-إصابة، وشاركوا بنشاط في إعطاء لقاحات كوفید
 . 2021أنشطة الدعم في مرافق االستقبال في عام 

جودة االستقبال تشكل مصدر قلق عام في العدید من دول االتحاد األوروبي الموسَّع، حیث واصلت المفوضیة السامیة لألمم  ما فتئت  
المتحدة لشؤون الالجئین ومنظمات المجتمع المدني اإلبالغ عن تدني مستوى مرافق اإلیواء والدعم. باإلضافة إلى ذلك، وجھت  

 . ءمة ظروف االستقبال في بعض دول االتحاد األوروبي في إطار الئحة دبلن الثالثة الدعوة للمحاكم للتشاور في مدى مال

 اللجوء إجراءات أثناء في االحتجاز .4.8

، خضعت أوجھ القصور في الممارسات وظروف االحتجاز، ال سیما بالنسبة لمقدمي الطلبات  2021في عام 
واألوروبیة والوطنیة المعنیة بالرصد والقضاء، مثل لجنة األمم  المستضعفین، للتدقیق من جانب المنظمات الدولیة 

) ومكاتب أمناء المظالم الوطنیة  CPT) ولجنة مجلس أوروبا لمنع التعذیب (UN CATالمتحدة لمناھضة التعذیب (
ون  والمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان والمحاكم الوطنیة، باإلضافة إلى المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤ 

الالجئین ومنظمات المجتمع المدني. باإلضافة إلى ذلك، استمر اإلبالغ عن وجود أوجھ قصور ممنھجة واستعمال إجراء االحتجاز  
 والقیود التعسفیة أثناء التدفق الجماعي لرعایا البلدان الثالثة. 

المعلومات وإجراء المقابلة الشخصیة   قد یكون لالحتجاز تداعیات على إجراءات اللجوء من حیث االنتفاع باإلجراءات وتوفیر
واألطر الزمنیة المعمول بھا. ففي حین بذلت العدید من دول االتحاد األوروبي الموسَّع جھوًدا لمعالجة أوجھ القصور الحالیة في ھذه  

بات في الحریة  المجاالت، جرى التأكید أیًضا على ضرورة معالجة القیود الممنھجة من أجل االحترام الكامل لحق مقدمي الطل
 واألمن. 
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https://euaa.europa.eu/asylum-report-2022 
#AsylumReport2022 

قدرات االستقبال الستیعاب طالبي الحصول على الحمایة 
 الدولیة 

في عدد طالبي اللجوء، انصبَّ تركیز االستراتیجیات الوطنیة على إعادة تنظیم   2021مع الزیادة الكبیرة التي شھدھا عام  
األوروبي الموسَّع تدابیر مختلفة لتخفیف الضغط على األنظمة المتشبعة  نظم االستقبال وتكییفھا. وطبقت دول االتحاد 

 باألعباء مثل ما یلي: 

 

، مؤقتة في غالبیة  إیواء جدیدةافتتحت أماكن 
 األحیان

الطویلة   الحلول الھیكلیةدَرَست 
 األجل 

 

ساعدت المستفیدین من الحمایة الدولیة على  
من مرفق االستقبال إلى   االنتقال بشكل أسرع 

 مسكن خاص 

، على وجھ الخصوص  أنشطة الدعمزادت عدد 
 لتھدئة أعمال العنف داخل أماكن اإلیواء

للموظفین تدریبًا متخصًصا قدمت 
لتحسین تحدید ھویة مقدمي الطلبات ذوي  
 االحتیاجات الخاصة وتقدیم المساعدة لھم 

المخصَّصة   عدد األماكنضاعفت  
لألطفال غیر المصحوبین بذویھم  

ذوي االحتیاجات   تالطلبا ومقدمي 
 الخاصة 
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 الحصول على المعلومات.4.9

الموسَّع تحسین تقدیم المعلومات لطالبي اللجوء من خالل االبتكارات والتحسینات واصلت دول االتحاد األوروبي 
، عملت السلطات الوطنیة على تطویر تطبیقات الجوال والبوابات اإللكترونیة ومراكز  2021الرقمیة. في عام 

إلتاحة حصول مقدمي  المعلومات والمواقع اإللكترونیة المحدثة والمیزات الجدیدة على منصات المعلومات الحالیة 
الطلبات إلى المعلومات بصورة أسرع وأیسر. كما أتیحت المعلومات المقدمة من خالل ھذه المنصات بلغات  

 متعددة.

جرى تقدیم المعلومات المستھدفة إلى مجموعات محددة بحاجة إلى الحمایة، على سبیل المثال لألشخاص الذین تم إجالؤھم من  
كرانیا. وإلى جانب تقدیم المعلومات حول إجراءات اللجوء، أحاطت دول االتحاد األوروبي الموسَّع  أفغانستان والنازحین من أو

 مقدمي الطلبات والمستفیدین من الحمایة الدولیة علًما بالحیاة الیومیة في البلد المضیف والحقوق وااللتزامات والخدمات المتاحة لھم. 

 القانوني  والتمثیل المساعدة .4.10

في التأثیر على تقدیم المساعدة القانونیة في إجراءات اللجوء    19-استمرت تدابیر اإلغالق نتیجة جائحة كوفید
، ال سیما أثناء عودة مقدمي الطلبات السابقین ولم شمل األسرة  2021وغیرھا من اإلجراءات ذات الصلة في عام 

تصال الشخصي بین مقدمي المساعدة القانونیة  وإصدار تصاریح اإلقامة بعد االعتراف بھم. وما أن تعذر اال
والعمالء، یجري تنظیم االستشارات بالبرید اإللكتروني أو عبر الھاتف. بید أن توفیر الخدمات عن بُعد ینطوي  

ا، مثل  أیًضا على مخاطر تتعلق بجودة الخدمات وسریة المعلومات. كما أنھ جعل بناء الثقة من األمور العملیة األكثر صعوبة وتعقیدً 
 تبادل الوثائق بین مقدمي المساعدة. 

قامت بعض دول االتحاد األوروبي الموسَّع بتوسیع نطاق تقدیم المساعدة القانونیة أو اعتماد مبادئ توجیھیة لضمان تقدیم المساعدة  
یة. وأوضحت التعدیالت التشریعیة  القانونیة الفعَّالة في إجراءات الدرجة األولى، مع التركیز على دور المحامین أثناء المقابلة الشخص

 نطاق المساعدة القانونیة، في حین استھدفت التغییرات األخرى مواءمة األجور التي تنفقھا الدولة للممثلین القانونیین. 

إلى جانب الصعوبات في االنتفاع بإجراءات اللجوء، لم یحصل بعض مقدمي الطلبات على الحدود األوروبیة على المعلومات  
عدة القانونیة أو حصل علیھا بصورة غیر كافیة. باإلضافة إلى ذلك، أعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقھا بشأن  والمسا

 المساعدة القانونیة لطالبي اللجوء المحتجزین. 

 الفوریة  الترجمة خدمات .4.11

ترجمة الشفویة من خالل  ، أضفت دول االتحاد األوروبي الموسَّع مزیًدا من المھنیة على خدمات ال2021في عام 
تطبیق عملیات لضمان جودة ھذه الخدمات. باالستفادة من الخبرة السابقة، استثمرت دول االتحاد األوروبي  

 الموسَّع في رقمنة خدمات الترجمة الفوریة. 

المتزاید نتیجة لزیادة أعداد الوافدین، قامت بعض البلدان بنشر المزید من المترجمین الفوریین للتعامل مع الطلب 
على الخدمة، ال سیما من خالل عقد اتفاقات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولیة والشركات الخاصة التي لدیھا خبرات  

ذات صلة. بید أن القدرات الحالیة في بعض دول االتحاد األوروبي الموسَّع ال تكفي دائًما لضمان توفیر خدما الترجمة الفوریة  
 سیما مع مواصفات معینة من مقدمي الطلبات ذوي االحتیاجات الخاصة وإجراءات الدرجة الثانیة. الفعَّالة، ال  

 المعلومات الخاصة ببلد المنشأ  .4.12

على تحسین المنھجیات وسیر   2021انصب تركیز التطورات الرئیسیة في توفیر معلومات بلد المنشأ في عام 
الباحثین عن معلومات بلد المنشأ وإنتاج المعلومات بسرعة لمعالجة  عمل توفیر المعلومات وتوظیف المزید من 

حاالت األزمات. واصل توفیر معلومات بلد المنشأ التركیز على بلدان المنشأ األكثر شیوًعا لطالبي اللجوء في  
 أوروبا، وھي أفغانستان وإیران والعراق وسوریا. 

تمع المدني عدم توافر معلومات بلد المنشأ بشأن القضایا المتعلقة باإلعاقات؛  وكان من بین التحدیات التي أبلغت عنھا منظمات المج
وانعدام الجنسیة وحقوق الجنسیة؛ وتقیید الوصول إلى قواعد بیانات بلد المنشأ وسھولة استخدامھا؛ ونقص المعلومات بلغات متعددة،  

 لیزیة. حیث لم تتوفر مواد معلومات بلد المنشأ في الغالب إال باللغة اإلنج
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 انعدام الجنسیة في سیاق اللجوء .4.13

وفي سیاق اللجوء، قد یؤثر انعدام الجنسیة في عملیة اتخاذ القرار بشأن طلب الحمایة الدولیة فضالً عن الضمانات  
اإلجرائیة. كانت قضایا انعدام الجنسیة محور اھتمام التطورات التشریعیة والسیاساتیة في العدید من دول االتحاد  

، التي خطت خطوات نحو التصدي لحاالت انعدام الجنسیة، ال سیما من خالل  2021ألوروبي الموسَّع في عام ا
االنضمام إلى الصكوك القانونیة الدولیة ذات الصلة ووضع إجراءات مخصصة لتحدید حاالت انعدام الجنسیة  

 الحصول على الجنسیة.  تإجراءا وتیسیر 

لتحدیات ال تزال قائمة، بما فیھا قلة الوعي والخبرات في القضایا المتعلقة بانعدام الجنسیة في  على الرغم من ذلك، یبدو أن بعض ا
سیاق اللجوء. األمر الذي قد یولد شعوًرا بعدم الیقین لدى مقدمي الطلبات بشأن العملیة وحقوقھم والتزاماتھم، ویمكن أن یؤدي إلى  

 ات. تحدید الھویة والتسجیل غیر السلیم لمقدمي الطلب 

 الحمایة  محتوى .4.14

یُمنَح األشخاص الذین حصلوا على شكل من أشكال الحمایة الدولیة في دولة من دول االتحاد األوروبي الموسَّع  
قد یمنح القرار اإلیجابي صفة اللجوء أو الحمایة الفرعیة (یشار إلیھا أیًضا باسم   مجموعة من الحقوق والمزایا. 

األوضاع المتسقة مع االتحاد األوروبي). ویشیر معدل االعتراف إلى عدد النتائج اإلیجابیة كنسبة مئویة من 
 إجمالي عدد القرارات المتعلقة بطلبات الحمایة الدولیة. 

دل القبول في منطقة االتحاد األوروبي الموسَّع بالنسبة لقرارات الدرجة األولى بشأن طلبات اللجوء  ، بلغ إجمالي مع2021في عام 
قرار تم إصداره، التي تمنح مقدم الطلب   535,000قرار من أصل  182,000%. ویعني ھذا أن عدد القرارات اإلیجابیة بلغ 34

  118,000القرارات اإلیجابیة في إجراءات الدرجة األولى صفة الالجئ (إما صفة الالجئ أو وضع الحمایة الثانویة. ومَنَحت معظم 
% من  35حالة ( 64,000% من جمیع القرارات اإلیجابیة) وُمِنحت الحمایة الثانویة في الحاالت المتبقیة البالغ عددھا 65قرار أو 

رة من االتحاد األوروبي، إذا شِمل اإلحصاء تصاریح البقاء ألسباب إنسانیة ،   جمیع القرارات اإلیجابیة). بعیًدا عن األوضاع المقرَّ
 %. 40سیكون  2021فإن إجمالي معدل القبول في االتحاد األوروبي بالنسبة لقرارات الدرجة األولى في عام 

  . یشكل نطاق الحقوق والخدمات التي یحصل علیھا المستفیدون من الحمایة وجودتھا فرص اندماجھم الفعَّال في المجتمع المضیف
. حِرَص العدید  2027-2021مع العام األول لتنفیذ خطة عمل االتحاد األوروبي لالندماج واإلدماج في المجتمع  2021وتزمن عام 

من الدول األعضاء على تحدیث استراتیجیات االندماج لدیھا لتتوافق مع خطة عمل االتحاد األوروبي، لذلك ركزت الجھود في عام  
راتیجیات الجدیدة. ونتیجة لذلك، دخلت العدید من التغییرات التشریعیة المتعلقة باالندماج حیز التنفیذ في  على تنفیذ ھذه االست  2021

 . 2022أو مطلع عام  2021عام 

تصدَّرت األشكال الوطنیة للحمایة وتدابیر تسویة األوضاع مقدمة المناقشات، ویرجع ذلك جزئیًا إلى قیود السفر المتعلقة بجائحة  
تضاؤل فرص تنفیذ عملیات العودة. كما تصدَّت البلدان لالستخدام المتزاید الستعراضات األوضاع ألسباب وقف وإلغاء  و  19-كوفید

 لتقدیم التوجیھ بشأن لم شمل األسرة.  2021الحمایة في السنوات السابقة. وكثیًرا ما تم إحالة القضایا إلى المحاكم خالل عام 

السلطات الوطنیة ومعاھد البحوث والمجمعات الفكریة والمؤسسات األكادیمیة   –أصحاب المصلحة استمر عدد الدراسات من مختلف 
لتقییم كفاءة وتأثیر استراتیجیات االندماج الوطنیة في الزیادة، وقدمت التقاریر أفكاًرا مفیدة لزیادة   –ومنظمات المجتمع المدني 

ة في العدید من جوانب الحیاة الیومیة للمستفیدین من الحمایة الدولیة، اتخذت  تحسین نھج االندماج. وفي حین استمرت العوائق العملی 
مبادرات للتغلب على ھذه التحدیات، ال   –في الغالب بالتعاون مع السلطات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني   –السلطات الوطنیة 

 سیما في مجال تعلیم األطفال. 
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 2021ى في دول االتحاد األوروبي حسب الجنسیة والوضع الممنوح،  . معدالت القبول في الدرجة األول2الشكل 

 
 في دول االتحاد األوروبي.  2021تلقت الجنسیات العشرون ھذه أكبر عدد من قرارات الدرجة األولى الصادرة في عام  ملحوظة:
 . 2022نیسان/أبریل   22] حتى migr_asydcfstqیوروستات [ المصدر:

 السابقین   الطلبات   مقدمي عودة .4.15

، استؤنف تنفیذ عملیات إعادة طالبي اللجوء المرفوضة  2020بعد أن تأثرت بدرجة كبیرة بقیود الجائحة في عام 
العدید من البلدان بمستوى العملیات إلى ما كان علیھ قبل الجائحة.  . ومع ذلك، لم تصل 2021طلباتھم في عام 

ولزیادة الكفاءة في مجال العودة، أجرت العدید من الدول تغییرات قانونیة وإجرائیة إلنشاء روابط بین إجراءات  
في إجراءات  اللجوء والعودة. كان من بینھا، على سبیل المثال، استشارات العودة فیما یتعلق بتلقي قرار سلبي 

 اللجوء وتضمین أمر العودة في قرار اللجوء السلبي. 

برامج إعادة اإلدماج  تأسیس واصلت دول االتحاد األوروبي الموسَّع جھودھا لتعزیز العودة الطوعیة من خالل إقامة الشراكات و
مھا فرونتكس، مثل طلب فرونتكس للعودة  األدوات التي تدعب الدول أیًضا استعانت ون الثالثة.  اواالستشارات الشخصیة لرعایا البلد 

)FAR .لتحسین تنفیذ عملیات العودة ( 

دَرَست محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي والمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان والمحاكم الوطنیة عدًدا من الحاالت المتعلقة  
ق اإلنسان، من بینھا حاالت متعلقة بالتقییم المالئم لضمان االلتزام بالضمانات اإلجرائیة ومعاییر حقو 2021بالعودة في عام 

للمخاطر الفردیة في حالة عودة الشخص؛ وإیالء االعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى قبل اعتماد قرار العودة، حتى عندما یكون  
ھ لھ ھذا القرار لیس قاصًرا ولكن أحد الوالدین؛ ودفع تعویض عن األضرار التي لح قت بطالبي اللجوء المرفوضة  الشخص الموجَّ

 طلباتھم والذین تعرضوا لمعاملة الإنسانیة ومھینة بعد الترحیل؛ وتعلیق االحتجاز في حالة عدم وجود فرصة مجدیة للعودة. 

 إنسانیة  ألسباب والقبول التوطین إعادة .4.16

األدوات الرقمیة من  االستعانة ب اإلدارات الوطنیة إلى  2021المستمرة خالل عام  19-دفعت تدابیر جائحة كوفید
أجل مواصلة أنشطتھا في مجال إعادة التوطین، ال سیما إجراء مقابالت االختیار عن بعد ووضع برامج التوجیھ  

، لم تتمكن معظم البلدان 2020توطین بشدة في عام مع تقلیص عملیات إعادة الو قبل المغادرة والتوجیھ الثقافي. 
 . 2021من الوفاء بتعھداتھا لھذا العام، األمر الذي أدى إلى ترحیل عملیات إعادة التوطین إلى عام 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asydcfstq/default/table?lang=en
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أدت التطورات في أفغانستان إلى تنفیذ عملیات إجالء سریعة، في بعض الحاالت من خالل برامج إعادة التوطین. كما تم إطالق  
 ات وطنیة متعددة الستقبال المواطنین األفغان من خالل خطط القبول ألسباب إنسانیة. مبادر

لتوفیر مسارات آمنة وقانونیة بدیلة للحمایة، واصلت بعض دول االتحاد األوروبي الموسَّع تطویر برامجھا الحالیة للرعایة المجتمعیة  
 وتقدیم مسارات تعلیمیة تكمیلیة.

ي إجراءات اللجوء  و وذو . األطفال 5
 االحت�اجات الخاصة �ف

وِضعَت السیاسات والممارسات الخاصة بمقدمي الطلبات من ذوي االحتیاجات الخاصة من خالل األطر  
التشریعیة الوطنیة القائمة وبحسب األوصاف المحددة لمقدمي الطلبات من ذوي االحتیاجات الخاصة الذین یصلون  

 إلى بلد ما. 

ول االتحاد األوروبي الموسَّع على تحسین تحدید ھویة مقدمي الطلبات ذوي االحتیاجات  انصبَّ تركیز بعض د
الخاصة ودعمھم من خالل وضع استراتیجیات وطنیة وآلیات تنسیق وتحسین عملیات تقییم الضعف ومواصلة تقدیم مجموعة واسعة  

بادرات قائمة، مع التركیز على مجموعات محددة من  من التدریبات المتخصصة. وأطلقت بلدان أخرى مبادرات جدیدة أو استأنفت م
مقدمي الطلبات. على سبیل المثال، جرى تحدیث المبادئ التوجیھیة لتقییم الحاالت وتنقیحھا للتأكد من أخذ موظفي اللجوء المطالبات  

إلناث) والمیل الجنسي والھویة  المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وتشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث وبترھا (ختان ا
الجنسانیة واالتجار بالبشر بعین االعتبار بدرجة كافیة. باإلضافة إلى ذلك، استمر التدریب المتخصص للموظفین في تزوید مسؤولي  

 الحالة بالمعرفة لتحدید االحتیاجات الخاصة ومعالجتھا بطریقة سریعة ومالئمة.

حدي المتمثل في تقدیم الدعم المالئم لمقدمي الطلبات من ذوي االحتیاجات الخاصة عندما  واجھت بعض نظم االستقبال مرة أخرى الت 
وجاء العثور على أماكن لمقدمي الطلبات الذین لدیھم مواطن ضعف على رأس قائمة   . كانت أماكن االستقبال المتخصصة محدودة

المتاحة لم تكن بالضرورة األفضل لغرض تلبیة احتیاجات  أولویات العدید من دول االتحاد األوروبي الموسَّع، إال أن األماكن 
 االستقبال المتخصصة. 

، ودعت المفوضیة  2030إلى  2021اُعتِمَدت استراتیجیة االتحاد األوروبي الجدیدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للفترة من 
ل اللجوء. ودعت على وجھ الخصوص إلى تیسیر  األوروبیة الدول األعضاء إلى العمل عن كثب مع الوكالة األوروبیة للجوء في مجا

تدریب مسؤولي الحمایة والمترجمین الفوریین الذین یتعاملون مع مقدمي الطلبات من ذوي االحتیاجات الخاصة، بمن فیھم األشخاص  
، مع  2021في عام   ذوو اإلعاقة. باإلضافة إلى ذلك، اُعتِمَدت استراتیجیة االتحاد األوروبي الشاملة الجدیدة بشأن حقوق الطفل

اعتبارات محددة بشأن حصول األطفال الالجئین على فرص التعلیم والرعایة الصحیة المالئمة، فضًال عن حاجتھم إلى المعلومات  
 واإلرشادات المناسبة لعمرھم أثناء إجراءات اللجوء. 

 مقدمو الطلبات القصر غیر المصحوبین بذویھم 

طلب   23,600ین بذویھم في دول االتحاد األوروبي الموسَّع حوالي م قاصرون غیر مصحوب ، قدّ 2021في عام 
. وظلت نسبة القصَّر غیر المصحوبین بذویھم 2017وھو العدد األكبر منذ عام  1للحصول على الحمایة الدولیة،

%، لذا فإن الزیادة في عددھم  4ضمن جمیع طالبي الحصول على الحمایة الدولیة مستقرة نسبیًا عند حوالي 
لمطلق یعكس زیادة في طلبات اللجوء المقدمة بوجھ عام، ولیس تدفقًا غیر متناسب للقصر غیر المصحوبین ا

 بذویھم.

) ھو األعلى منذ  3,900) وسوریا (12,600كان العدد المطلق للطلبات المقدمة من القصَّر غیر المصحوبین بذویھم من أفغانستان (
كل سنة من السنوات األربع الماضیة. أما من الناحیة النسبیة، قدَّم األطفال األفغان غیر  وأعلى بكثیر مما كان علیھ في  2016عام 

%)  6%) والبنغالدیشیون (16%)، یلیھم بفارق كبیر السوریون (53المصحوبین بذویھم أكثر من نصف جمیع الطلبات المقدمة (
 خیرة. %)، وجمیعھا تشھد اتجاه متزاید مقارنة بالسنوات األ 5والصومالیون (

 

  

 
 كان ھناك فقدان للبیانات بالنسبة لفرنسا ولیتوانیا والبرتغال.  1
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% فقط من جمیع  6عاًما، وتمثل الفتیات   17و 16تتراوح أعمال نحو ثلثي مقدمي الطلبات القصَّر غیر المصحوبین بذویھم بین 
 القصَّر غیر المصحوبین بذویھم في دول االتحاد األوروبي الموسَّع. 

الثغرات الموجودة سابقًا في نظم اللجوء الوطنیة، بما فیھا تعیین سلط التدفق الكبیر للقصَّر غیر المصحوبین بذویھم الضوء على 
األوصیاء وتقییم سن القصَّر الذین أعلنوا أنفسھم كذلك ووجود إطار قانوني واضح لضمان أخذ مصالح الطفل الفضلى في االعتبار  

كل تحدیًا في العدید من البلدان. وقد یكون لذلك  بشكل فعَّال في سیاق اللجوء. وما فتئ اإلدماج السریع لألطفال في التعلیم العام یش
تأثیر سلبي على فرصھم المستقبلیة كمستفیدین معترف بھم من الحمایة الدولیة وعلى فرص الحصول على أنواع أخرى من  

 التصاریح المتعلقة بالدراسة أو العمل، إذا تم رفض طلب لجوئھم. 
 

 القُصَّر غیر المصحوبین بذویھم طالبو الحمایة  

أ          
 

 

طالب لجوء في دول االتحاد  100من كل  4
األوروبي الموسَّع ھم أطفال یسافرون من دون أحد 

 الوالدین. فقد قطعوا الرحلة بمفردھم بحثًا عن الحمایة. 

العدد األكبر من القصر غیر المصحوبین بذویھم طالبي اللجوء في بلدان االتحاد   2021شِھد عام  
 . طلب 23,600بنحو  ، 2017األوروبي الموسَّع منذ عام  
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 ملحوظات ختام�ة 
، استمرت بؤر التوتر الحالیة واالتجاھات الجدیدة في زیادة الضغط على نظم اللجوء في دول االتحاد  2021في عام 

لواردة في التقریر، مثل استغالل الھجرة، في  األوروبي الموسَّع. وأُخذ التنقل الخارجي من مناطق النزوح الحالیة والظروف الجدیدة ا
الحسبان باعتباره یزید الضغط على اإلدارات الوطنیة. احتاجت دول االتحاد األوروبي الموسَّع إلى إدارة األعداد الغفیرة من الوافدین  

في مواجھة مثل ھذه التطورات،   والزیادة المستمرة في أعداد طلبات الحمایة الدولیة، التي ارتفعت إلى مستویات ما قبل الجائحة. 
 واصلت دول االتحاد األوروبي الموسَّع تكییف نظم اللجوء واالستقبال لدیھا، باالستعانة بمزیج من الحلول المؤقتة وطویلة األجل. 

دول االتحاد  عامھا الثاني، استمر أداء نظم اللجوء واالستقبال في مواجھة التحدیات. وعلى الرغم من أن  19-مع دخول جائحة كوفید 
وأدمجت حلوًال للتغلب على الحواجز التي فرضتھا الجائحة وضمان استمراریة   2021األوروبي كانت أفضل استعداًدا في عام 

وھو االتجاه الذي اتخذ وتیرة بطیئة على مدى    –األعمال. وبات ذلك ممكنًا، على سبیل المثال، مع استمرار رقمنة إجراءات اللجوء 
 . 2021الماضیة، واكتسب زخًما متزایًدا خالل الجائحة واستمر في عام  السنوات القلیلة

، ُطِلب من دول االتحاد األوروبي الموسَّع، في إطار زمني قصیر للغایة،  2022في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانیا في مطلع عام 
جم غیر مسبوق في السنوات األخیرة.  وھي مھمة بح  – مالیین شخص فروا من الحرب  5إیجاد حلول حمایة سریعة وشاملة لنحو 

یوفر توجیھ الحمایة المؤقتة، وھو أداة تشریعیة قائمة بالفعل في االتحاد األوروبي، إطاًرا إلیجاد حل منھجي، ومھَّد تفعیلھ الطریق  
 لتلبیة احتیاجات األشخاص الفارین من أوكرانیا بطریقة موحدة ویمكن التنبؤ بھا.

األھمیة القصوى لوجود ھیكل حمایة أوروبیة عملي متعددة   2022ومطلع عام  2021التطورات في عام بوجھ عام، أظھرت 
نظام یوفر حمایة فعالة للمحتاجین لھا، مع معاملة غیر المحتاجین معاملة محترمة وكریمة. وسلطت ھذه التطورات   – الجنسیات 

ة إلى الحمایة وتتضخم بسبب األزمات. لذلك، ال ینبغي النظر إلى  الضوء أیًضا على فرضیة أساسیة في صمیم اللجوء: تنشأ الحاج 
حاالت األزمات والضغوط المرتبطة بھا على أنھا استثنائیة، بل یجب النظر إلیھا على أنھا الواقع الذي ُوِضع نظام اللجوء العملي  

 للتعامل معھ. 

االستقرار السیاسي واستمرار تدھور النظم البیئیة عن حدوث  أسفرت النزاعات المسلحة واالنتھاكات الممنھجة لحقوق اإلنسان وعدم  
عملیات نزوح كبیرة في جمیع أنحاء العالم وستستمر في ذلك. وھناك حاجة إلى وضع أنظمة مرنة وسیاسات سلیمة تستند إلى حقائق  

ساتیة الشاملة ضروریة لتوفیر األساس  موثوقة إلیجاد حلول مبتكرة للضغط المتزاید. باإلضافة إلى ذلك، تعد األطر التشریعیة والسیا
 . عدم اإلعادة القسریة لتلبیة احتیاجات النازحین الذین یصلون إلى أوروبا، مع احترام الحقوق األساسیة لألشخاص ومبدأ 

إطار  نحو وضع  على مدى العقدین الماضیینتقدًما ملحوًظا  حققت أوروبا من خالل إنشاء نظام اللجوء األوروبي المشترك وتطویره 
مشترك إلدارة اللجوء. وأصبحت االستجابة األوروبیة السریعة لألزمة في أوكرانیا وتوفیر حلول الحمایة ممكنة ألن الصك  

 توجیھ الحمایة المؤقتة كان متاًحا بالفعل لالستخدام، على الرغم من عدم تفعیلھ من قبل.  المّمثل في  التشریعي

دد من المجاالت في سیاق اللجوء، من بینھا الدخول الفعال إلى األراضي وإجراءات  وال ریب في أن ھناك مجاًال للتحسین في ع
اللجوء والتقاسم العادل للمسؤولیة بین الدول األوروبیة وظروف االستقبال وتنفیذ عودة األشخاص الذین ال یحتاجون إلى الحمایة  

 تنفیذًا بكفاءة.

لمیثاق المفوضیة األوروبیة بشأن الھجرة واللجوء، ومع تزاید االجتھادات  مع االستطراد في المناقشات حول الصكوك التشریعیة 
القانوني من محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي والسلطات القضائیة الوطنیة لضمان التفسیر الصحیح لقانون اللجوء األوروبي  

كب تطور أنماط الھجرة واحتیاجات الحمایة المرتبطة  وتطبیقھ، تتواصل جھود معایرة نظام اللجوء األوروبي المشترك وتحدیثھ لیوا
 بھا.

 

 

 

 

 

 : 2022راجع جمیع الموارد اإلضافیة المتعلقة بتقریر اللجوء لعام 
 https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/asylum-report 

https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/asylum-report
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 : ملخص تنفیذي 2022تقریر اللجوء لعام 

عامة شاملة   نظرةً  – بوصفھ مصدًرا مرجعیًا للمعلومات بشأن الحمایة الدولیة في أوروبا – 2022تقریر اللجوء لعام یقدم 
 یقدم الملخص التنفیذي نسخة موَجزة من التقریر الرئیسي. و. 2021على التطورات الرئیسیة في مجال اللجوء في عام 

) بجمع لمعلومات حول جمیع جوانب نظام اللجوء األوروبي المشترك. وتحقیقًا لھذه  EUAAالوكالة األوروبیة للجوء (تجمع 
ت في السیاسات والممارسات والتشریعات. ویستعرض اتجاھات اللجوء والمؤشرات الرئیسیة  الغایة، یُبِرز التقریر التغییرا

، ویقدم لمحة عامة عن نظام دبلن الذي یحدد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة الحالة وقسًما  2021للعام المرجعي  
صحوبین بذویھم. یوِرد التقریر أمثلة من  مخصًصا لمقدمي الطلبات من ذوي االحتیاجات الخاصة، بمن فیھم القُصَّر غیر الم 

 اللجوء في االتحاد األوروبي.  قوانینالسوابق القضائیة لتفسیر القوانین األوروبیة والوطنیة في سیاق 

من بینھا المنظورات المقدمة من   – إلى المعلومات المستقاة من مجموعة كبیرة من المصادر  2022تقریر اللجوء لعام یستِند 
في   –طنیة ومؤسسات االتحاد األوروبي والمنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكادیمیة السلطات الو

كانون   31كانون الثاني/ینایر حتى  1تقدیم صورة كاملة ووجھات نظر متنوعة. یُعدُّ التقریر، الذي یغطي الفترة من 
 الحمایة الدولیة في أوروبا.  ، بمثابة مرجع ألحدث التطورات في مجال 2021األول/دیسمبر 

BZ-AH-22-001-AR-N 
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