مع ًا إلنقاذ حق اللجوء
أوقفوا اتفاقية دبلن

ال يستطيع الالجئ اختيار البلد الذي يرغب في اللجوء إليه.

تنص اتفاقية دبلن الثالثة على أنه يجب فحص طلب اللجوء في أول بلد أوروبي تم أخذ بصمات الالجئ فيه.
وبما أن طالبي اللجوء يصلون بشكل أساسي إلى الدول الواقعة على الحدود الجنوبية لالتحاد األوروبي (إيطاليا
واليونان وإسبانيا وبلغاريا  ، )...فإن بصماتهم تؤخذ هناك بطريقة قسرية إلى حد ما ألنهم يخضعون تلقائ ًيا
لهذه االتفاقية .اختارت أوروبا االستجابة “ألزمة الهجرة” ولكن ما قامت به بالفعل هو خلق أزمة استقبال
جديدة

نظام دبلن يتجاهل التضامن بني الدول

إن اتفاقية دبلن ليست باتفاقية ترحب بالالجئني .فهي تسمح لدول شمال أوروبا بإعادة طالبي اللجوء خاصة
إلى دول الجنوب ،التي يتعني عليها إدارة جميع طلبات اللجوء تقريب ًا

نظام دبلن يقوض بشدة حق اللجوء

حتى يومنا هذا لم تتوصل جميع الدول إلى إتفاق حول نظام لجوء أوروبي .فحماية الالجئ تختلف حسب
الجنسية والدولة التي يتم فيها تقديم طلبه .فهو نظام ارتدادي  :تقوم الدول بإعادة ترحيل طالبي اللجوء إلى البلد
األوروبي (األول) الذي أتوا منه ،متواطئة بالتالي في عمليات طرد إلى بلد األصلي شديد الخطورة

نظام دبلن مكلف ،عبثي وغير فعال

تنفق الدول كل عام املاليني للسيطرة على حدودها وإعادة طالبي اللجوء الذين ينتقلون لعدة أشهر من بلد إلى
آخر .في فرنسا عام  ،2016فاق عدد الالجئني املرفوضني والخاضعني إلتفاقية دبلن عدد املقبولني من دول
أخرى ! فبد ًال من إنفاق كل هذه األموال من أجل تطبيق الئحة دبلن كان من املمكن استخدامها لوضع سياسة
استقبال حقيقية

نظام دبلن يضر بصحة الالجئني

يتعرض “الالجئون الخاضعون التفاقية دبلن” لتدابير عقابية إلجبارهم على قبول عمليات نقلهم  :فهم يواجهون
مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة البدنية والعقلية بعد حرمانهم من املوارد والظروف املادية الستقبالهم ورميهم في
الشارع

نظام دبلن يمنع إدماج الالجئني

تطيل إتفاقية دبلن املدة التي تسبق التقدم بطلب اللجوء والحصول على الحماية الدولية .فكيف يمكن لالجئ
أمضى أشهر طويلة في الشارع أو متجو ًال وقلق ًا أن يتم رفض طلب لجوءه ،أن يعيد بناء حياة جديدة والتخطيط
ملشروع مستقبلي ؟

للخروج من هذه السياسة غير اآلدمية،
العبثية ،غير الفعالة واملكلفة ،يجب أن يملك
طالب اللجوء حرية اختيار البلد الذي يريد
تقديم طلب اللجوء فيه  :وبالتالي يجب
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