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في عام 2015، انتقلت أزمة الالجئين العالمية إلى مركز الصدارة في اهتمامات أوروبا كما لم يحدث 
من قبل، فمئات اآلالف من الرجال والنساء واألطفال الذين نزحوا بسبب االضطهاد والنزاعات 

القديمة والحديثة، قد تطلعوا إلى أوروبا كمكان آمن. وبعد عام واحد إثَر اإلغالق الُمتتالي للحدود، 
لم يعد ُيرى صور آالف البشر الُمنهكين الذين يقطعون طريقهم عبَر طريق البلقان، غير أن األزمة 

اإلنسانية مازالت قائمة، فقد تقطعت الُسبل بنحو 60,000 من الالجئين والُمهاجرين في اليونان، 
حيث ُتعاني الغالبية العظمى منهم ظروفًا ُمرِوعة.

إن المعاناة التي عاشها أولئك الالجئون، قد دفعت آالف األشخاص، سواء 
في اليونان أو في أماكن أخرى، إلى التفاعل والتجاوب معهم؛ حيث تحرك 

األفراد والجماعات والمنظمات غير الحكومية تجاه شواطئ الُجزر اليونانية لتقديم 
المعونة اإلنسانية األساسية، وانضم آخرون إلى قوات خفر السواحل اليونانية 

في مهمة إنقاذ آالف األشخاص الذين يتعرضون للمخاطر في عرض البحر، 
عالوة على أشخاص آخرين عديدين قد جهروا بأصواتهم علنًا هاتفين بشعار 

"مرحبًا بالالجئين" في كل أنحاء أوروبا.

إن تضامن المواطنين في جميع أنحاء أوروبا مع الالجئين يتناقض تناقضًا 
صارخًا مع عجز زعماء أوروبا عن اتخاذ موقف ايجابي. إن موقف االتحاد األوروبي 

ليس فقط بعيدًا عن االستجابة إليواء حصة ُمتناسبة من الجئي العالم البالغ 
عددهم 21 مليون الجئ؛ بل إنه تقاعس أيضًا عن القيام بمهمة يمكنه تحقيقها 
بيسر وهي ضمان الكرامة وتوفير األمان ألولئك الناجين من الموت، بعد رحلة 

محفوفة بالمخاطر، بهدف الوصول إلى هناك. إن الحاجة الُمِلحة إلى تحسين 
نظام اللجوء، واستقبال الالجئين في اليونان، وضمان توفير الحماية الفعالة 

ألولئك األشخاص الُمحاصرين هناك، هي مهمة تقع على عاتق السلطات 
اليونانية. غير أن التوصل إلى حل ُمستدام لألزمة ال يمكن تحقيقه إال إذا قبلت 

الدول األوروبية األخرى تقاسم المسؤولية، والتصرف وفقًا لذلك.

وأوروبا، بوصفها الكتلة السياسية األكثر ثراء في العالم، لديها الوسائل 
والمقدرة على منح األمل لالجئين الذين تقطعت بهم الُسبل في اليونان، 

وأن ترقى إلى مستوى التزاماتها القانونية واألخالقية، فهناك آليات موجودة 
بالفعل لتوزيع طالبي اللجوء عبَر دول االتحاد األوروبي؛ على سبيل المثال من 

خالل برنامج االتحاد األوروبي إلعادة التوطين الداخلي، أو من خالل القواعد 
المتعلقة بلم شمل اأُلسر، غير أن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، في 

معظم األحيان، إما ُتماطل أو تقاوم بشدة الجهود الرامية إلى تنفيذ ذلك، 
والنتيجة هي المعاناة الهائلة والتي يمكن تجنبها، والتي تم إلقاء الضوء عليها 

خالل هذا الوثيقة.

 مخيم ماالكاسا لالجئين، 40 كم شمالي أثينا. يوليو 2016. 
© Giorgos Moutafis/Amnesty International

الصورة على يسار الصفحة: الالجئون في أحد المخيمات 
 في منطقة ميناء سالونيك، يوليو/تموز 2016. 
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صورة الغالف: يقع مخيم سوفتكس لالجئين في منطقة 
سيندوس الصناعية، بالقرب مدينة سالونيك. ويضم ما 

 يزيد عن 1800 شخص.
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يستطيع زعماء أوروبا ضمان توفير الحماية 
آلالف الالجئين الُمحاصرين في اليونان، 

والتي هي حٌق لهم. لذا، فإنه يتعين عليهم 
القيام بذلك بشكل عاجل.
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اليونان: 
"تخزين" الالجئين 

وقال باسل، وهو حالق من سوريا كان يعيش في مخيم كافاال نيا منذ شهر 
فبراير /شباط 2016:

"إنها معيشة غاية في السوء، 
فالمياه قذرة جدًا وغير كافية، حيث يتم 

صرف ثالثة لترات مياه لثمانية أشخاص 
في اليوم الواحد، ويتم إعطاؤنا طعامًا 

ولكن الالجئين يشعرون بأنه طعام 
سيئ؛ فنحن نريد أن نعيش مثل بني 

البشر، فليس هناك مراحيض داخل 
الخيام، وال يوجد أدوية، وبدأ الناس 

 يشعرون بالغضب؛ فنحن بشر 
ولسنا حيوانات".

وبعض المخيمات الرسمية، مثل ماالكاسا وريتسونا، كائنة في مناطق نائية 
بعيدة عن المستشفيات والخدمات األخرى. ومعظم المخيمات الرسمية قد تم 
إنشاؤها دون ُمراعاة الحتياجات الفئات الضعيفة، مثل المعّوقين وِكبار السن.

قالت س.، امرأة من سوريا، تتواجد في أثينا:

"ربما لم نُمـت في بلدنا، ولكن حتمًا 
سنموت هنا إذا استمرت معيشتنا بمثل 

هذه الطريقة".

في مارس /آذار 2016، تم إغالق الحدود اليونانية مع جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة )مقدونيا(، فقد تم فعليًا إغالق كافة الُطرق المؤدية إلى 

بلدان أوروبية أخرى. وبداًل من مواصلة رحلتهم بهدف االنضمام إلى ُأسرهم 
وتحقيق أحالمهم، لم يعد لدى الالجئين وطالبي اللجوء أي خيار سوى تقديم 

طلب للحماية في اليونان، في ظل أزمة مالية خانقة، مما تسبب في حدوث 
أزمة إنسانية كبرى والتي ال تزال ُمستمرة دون توقف.

ووفقا لألرقام الرسمية، فإن أكثر من 47,000 الجئ وُمهاجر قد تقطعت بهم 
الُسبل على أرض اليونان، والغالبية العظمى منهم )حوالي 90 بالمائة( من 

سوريا، والعراق، وأفغانستان، التي مزقتها الحروب، ومن بينهم أطفال ِصغار، 
وأشخاص ُيعانون متاعب صحية خطيرة، ونساء حوامل، وُرّضع. ويجري حاليًا إيواء 

ما يقرب من 7500 شخص في ُشقق سكنية أو في فنادق، ولكن معظمهم 
يعيشون في حوالي 50 ُمخيمًا؛ ويعيش أغلبهم في ظل ظروف ُمرِوعة، فهم 
ينامون على األرض لشهور متتالية. وبالنسبة للعديدين منهم، فإن اإلحساس 

العميق بانعدام األمن هو أحد العوامل الثابتة في حياتهم اليومية، بل وحتى 
عدم الحصول على الغذاء الكافي يومًا بعد يوم.

وقد وصل 12,500 شخص آخر إلى شواطئ اليونان بعد تنفيذ اتفاق الهجرة 
الُمبرم بين االتحاد األوروبي وتركيا في 18 مارس /آذار 2016، وأولئك األشخاص 
عالقون اآلن في الُجزر اليونانية، ويعيشون في مخيمات ُمكتظة في ظل ظروف 

مروعة، انتظارًا للبت في طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وقد كانت هناك محاوالت من ِقَبل المنظمات غير الحكومية، والمتطوعين 
والُنشطاء، لُمعالجة بعض الفجوات الُمـتعلقة بالمساعدات اإلنسانية، غير 

أن معظم المخيمات الرسمية لالجئين )وأغلبها مخيمات مصنوعة من الخيام 
أو مستودعات تم تحويلها إلى مخيمات( ال تصلح حتى لإلقامة على المدى 

القصير. والالجئون، الذين قامت منظمة العفو الدولية بإجراء ُمقابالت معهم، 
قد اشتكوا مرارًا وتكرارًا من نقص الرعاية الطبية، والمرافق الصحية، ومياه 

الشرب النظيفة.
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عة التي يعيش في ظلها طالبو اللجوء، وعدم اليقين الذي  إن الظروف المروِّ
يشعرون به حيال مستقبلهم، من شأنه أن ُيفضي إلى تأجيج التوتر، مما أدى 

بالفعل إلى اندالع أعمال عنف داخل عدد من المخيمات. وفي تلك الحاالت، فإن 
قوات الشرطة، نظرًا للقصور في ُقدراتها، نادرًا ما تتدخل لتأمين السالمة، أو لمنع 
وقوع المزيد من أعمال العنف. وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى العشرات 

من الالجئين، بمن فيهم األطفال الِصغار، الذين يشعرون بعدم األمان في 
الُمخيمات؛ ولخوفهم من االنتقام، ولعلمهم بأن الشرطة لن تتدخل على األرجح، 

فإن العديد من طالبي اللجوء يمتنعون عن اإلبالغ عن وقوع حوادث العنف.

إن الُمخيمات القائمة حاليًا غير آمنة، خاصًة بالنسبة للنساء والفتيات، حيث 
اإلضاءة السيئة، وعدم وجود مراحيض وحمامات منفصلة آمنة، وعدم وجود 

آليات لإلبالغ عن التحرش أو لحماية الضحايا، وهي بواعث قلق ما تزال قائمة منذ 
فترة طويلة. وفي يوليو /تموز، قامت منظمة العفو الدولية بإجراء ُمقابالت مع 
عدد من النساء اإليزيديات في معسكر كافاال نيا، والالتي أفدن بأنهن قد فررن 
من الهجمات التي شنتها تنظيم "الدولة اإلسالمية" ضد طوائف األقليات في 

شمال العراق، حيث تعرضت النساء والفتيات للتعذيب، واالغتصاب، وُأجِبرن 
على الزواج القسري أو العبودية الجنسية. وفي ظل غياب حماية الدولة داخل 

الُمخيم، فقد كان رد فعل النساء أن ُقمَن بتشكيل "دائرة حماية"، لكي يستطعن 
ُمرافقة بعضهن البعض عند ذهابهن إلى المراحيض. إن استقبال طالبي اللجوء 

في اليونان ينبغي أن يتجاوز مجرد توفير إقامة مؤقتة عاجلة لهم؛ بل ال بد أن 
يتم اعتماد نهج في هذا الخصوص على وجه السرعة، يتم على أساسه إعطاء 
األولوية للحصول على الخدمات األساسية، ويضمن عدم إبعاد الالجئين إلى 

مواقع نائية وغير ُمالئمة.

"نحن ال نشعر أبدًا باألمان داخل المخيم، 
لذا فإننا ال نستخدم الحمامات داخل 

الُمخيم، وقد استعضنا عن تلك الحمامات 
ببناء حمام بجوار الِخيام الخاصة بنا".

عدم توفر الرعاية ألولئك 
الذين هم في أمس الحاجة إليها:

ال يتم تحديد األفراد الذين ينتمون إلى الفئات المستضعفة بوجه خاص بصورة 
منهجية، أو تقديم الخدمات الُمتخصصة إليهم والتي هم في حاجة إليها، مما 

ُيعرضهم للخطر الشديد، ومن بين أولئك األفراد: النساء الحوامل، والُقّصر غير 
المصحوبين بذويهم، والناجون من التعذيب والعنف، واألشخاص ذوو اإلعاقة 

أو األمراض الُمزمنة، واألمهات الوحيدات.

وفي أعقاب إجراء عملية التسجيل الُمسبق من ِقَبل "دائرة اللجوء اليونانية"، 
والتي انتهت في يوليو /تموز 2016، تم تحديد عدد 3,481 شخصًا كونهم 

ُمنتمين إلى الفئات المستضعفة في البر الرئيسي لليونان. وفي هذا الصدد، 
فقد قامت منظمة العفو الدولية بإجراء ُمقابالت مع عشرات األشخاص من ذوي 

االحتياجات الخاصة الذين تم تسجيل أسمائهم ُمسبقًا، ولكنهم ظلوا يعيشون 
في ُمخيمات غير مناسبة لعدم وجود أماكن بديلة ُمالئمة. ووفقًا لإلحصاءات 
الرسمية، فهناك 1,483 شخصًا من الُقّصر غير المصحوبين بذويهم، والذين 
مازالوا يقيمون في مراكز احتجاز أو في ُمخيمات في مختلف أنحاء اليونان، 

انتظارًا للمأوى، وذلك حتى شهر سبتمبر /أيلول.

وقالت سلوى، وهي ُمعلمة سورية، كانت تعيش في مخيم سوفتكس حتى 
أغسطس /آب:

"ال أحد يستطيع حمايتنا، فهناك العديد 
من الشِجارات التي تقع، وال يكون هناك 

أي رد فعل من جانب قوات الشرطة، سوى 
الُمشاهدة والتقاط الصور الفوتوغرافية". 
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قصة آلن، وغيان، وأسرتهم 

آلن )30 عامًا( وأخته غيان )28 عامًا( هما من أكراد 
سوريا، وكالهما من ُمستخدمي كراسي المعوقين 

الُمتحركة، وهما ُيعانيان محدودية الحركة بسبب 
ُهزال في العضالت، وقد وصل أبوهما وشقيقته 

الصغرى إلى ألمانيا في عام 2015.

وقد وصل شقيقا آلن وغيان اآلخران وأمهم إلى 
اليونان في شهر مارس /آذار 2016. ونظرًا إلغالق 

حدود اليونان مع مقدونيا فعليًا أمام الالجئين 
والمهاجرين، فإنهم يقيمون حاليًا في ُمخيم 

لالجئين في قاعدة عسكرية مهجورة تقع على بعد 
60 كم شمالي أثينا. وذلك المخيم مكتظ بالخيام 

الُمتالصقة، مع وجود بعض المباني القليلة 
الُمتداعية، في ظل وضع غير مالئم على اإلطالق 

بالنسبة لهما، حيث أنهما يعتمدان على أمهما 
وشقيقيهما للرعاية بهما. وقد أبلغت غيان منظمة 

العفو الدولية باآلتي:

"في سوريا، اعتدت أنا وأخي التدريس لألطفال 
بعد انتهاء اليوم المدرسي، وقد اُضطررنا للتوقف 

عن ذلك، حيث كان علينا الهروب من القنابل التي 
قامت قوات تنظيم الدولة اإلسالمية بإلقائها. 

وقد قضينا عامًا ونصف العام في العراق، ولكن 
نظرًا لتواجد قوات تنظيم الدولة اإلسالمية هناك 
أيضًا، فقد اضُطررنا لمغادرة العراق، وكانت الرحلة 

عبر الجبال إلى تركيا شاقة للغاية بسبب العجز الذي 
ُنعانيه، وكان البد من استئجار اثنين من الخيول 

]لنقلنا[، وكان ذلك أمرًا صعبًا. لقد كان عبور البحر 
إلى اليونان من إزمير، وتركيا، مخيفًا جدًا. وكان 

'االتفاق' الذي تم مع الُمهِربين أن يكون على متن 
القارب حوالي 30 شخصًا، ولكن في نهاية األمر 
أصبح عددنا 60 شخصًا، وكان علينا ترك الكراسي 

الُمتحركة، حيث أراد الُمهِربون ملء القارب بأكبر عدد 
ممكن من األشخاص...وفي لحظٍة ما، طلبت من 
أخي إلقائي في البحر، حيث لم أستطع االستمرار 

في ذلك الوضع أكثر من ذلك.

وقد أبلغ آلن منظمة العفو الدولية أنه عند 
وصولهما في نهاية المطاف إلى جزيرة خيوس، 

كانت الحدود خارج اليونان قد ُأغِلقت: "أخبرتنا 
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بأن 

الحدود قد تم إغالقها في وجه جميع الحاالت، دون 
أي استثناء للمعوقين، وال للنساء الحوامل...، فال 

أحد كان يستطيع العبور. وفي هذه اللحظة، تحطمت 
كل أحالمي".

تمكنت األسرة فقط من التسجيل الُمسبق لطلب 
اللجوء في "دائرة اللجوء اليونانية"، في يوليو /
تموز، بهدف الشروع في تقديم طلب لّم شمل 

األسرة إلى السلطات األلمانية. "ال أحد ُيخبرنا بما 
سيتم بشأن حاالتنا"، ويشعر آلن، وبقية أفراد 

األسرة، باالمتنان للمتطوعين والمنظمات التي 
قدمت الدعم لهم؛ ومع ذلك، فهم ال يمكنهم تخيل 

البقاء على قيد الحياة شتاء آخر في ذلك المخيم 
الذي ال يصلح على اإلطالق إلقامة أي شخص على 

المدى الطويل، ناهيك عن األشخاص من ذوي 
االحتياجات الخاصة، باإلضافة إلى أن رعاية غيان 

وآلن ُتشكل عبئًا أيضًا على باقي أفراد األسرة، بما 
فيهم أمهما التي ُتعاني من التهاب المفاصل.

وفي الوقت ذاته، فإن آلن يريد المساهمة بما 
يجيده: وهو التدريس، قائاًل:

"قررت تدريس اللغة 
اإلنجليزية لألطفال هنا، 

حيث أنهم سيكونون 
بحاجة إلى اللغة حال 
ذهابهم إلى بلٍد آخر. 

 يجب أن يتعلموا... 
 ربما سيتذكرون 

 في المستقبل أنهم 
 كان لديهم معلم 

ُيدعى آلن".
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إسماعيل، البالغ من العمر ثالث سنوات، من 
أفغـانسـتـان، يعيش مع أسرته في إحدى الخيام خارج 

مطار إلينكيو القديم بأثينا. ويقضي األطفال، مثل 
إسماعيل، معظم أوقاتهم خارج  المبنى،  حيث يعّد 

 المكان مليئًا بالمخاطر الصحّية. يوليو/تموز 2016.
© Giorgos Moutafis/Amnesty International

الصورة األولى: يعيش حوالي 800 شخص في داخل 
أو خارج صالة الوصول بالمطار القديم في إلينكيو في 

 أثينا. يوليو/تموز 2016. 
© Giorgos Moutafis/Amnesty International
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حياة مع وقف التنفيذ: 
وعود أوروبا الجوفاء!

إن برنامج إعادة التوطين في االتحاد األوروبي هو آلية هامة لتخفيف الضغط 
على اليونان، وهو بالنسبة لكثير من طالبي اللجوء السبيل الوحيد الذي يمكن 

لهم من خالله الحصول على الحماية في بلدان أوروبية أخرى، غير أن هناك 
سلسلة من العقبات، سياسية في المقام األول، تحول دون إعادة التوطين، 

تاركًة مصير آالف األرواح ُمعلقًا.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المفوضية األوروبية، فإن معظم الدول األوروبية 
تقطع على نفسها تعهدات أقل بكثير من الحصص الُمخصصة لها، فلم تقم 
أي من النمسا، والمجر، وبولندا بإعادة توطين أي طالب لجوء في إطار برنامج 

الطوارئ، في حين قامت بلجيكا، وبلغاريا، وجمهورية التشيك، وكرواتيا، وألمانيا 
وسلوفاكيا، وأسبانيا بإعادة توطين طالبي اللجوء بنسبة أقل من 5%من تلك 

النسبة التي تعهدت بها تلك الدول للمساعدة في هذا الخصوص في عام 
.2015

وبينما يمكن لـ "دائرة اللجوء اليونانية" إنجاز مهامها حال تلقيها المزيد من 
الموارد، فإن الدول األوروبية ُتصبح مسؤولة إلى حد كبير عن التأخير في 

االستجابة لطلبات إعادة التوطين. واعتبارًا من 31 يوليو/ تموز، تلقت "دائرة 
اللجوء اليونانية" حوالي 10,000 طلب. وقد ناشدت المفوضية األوروبية 

مرارًا وتكرارًا الدول أن تستجيب لطلبات إعادة التوطين في غضون أسبوعين. 
ومع ذلك، فال يتم االستجابة لتنفيذ ذلك، ومن الوارد أن يظل ُمقدمو الطلبات 

منتظرين لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر بين طلب إعادة التوطين والنقل 
الفعلي. وهذا األمر يؤدي حتمًا إلى اإلحباط ويقوض الثقة في البرنامج، وقد 
ساهم ذلك بشكل كبير في تقليص أعداد ُمقدمي الطلبات نسبيًا حتى تاريخه.

وتجدر االشارة إلى أن طالبي اللجوء الفارين من بلدان بعينها، والتي حققت 
طلبات اللجوء المقدمة منهم معداًل متوسطًا من االعتراف على نطاق االتحاد 

األوروبي مقداره 75% على األقل، هم فقط المؤّهلون إلعادة التوطين، ويتم 
ُمراجعة ذلك كل ثالثة أشهر، ويمكن تغيير الجنسيات المؤّهلة وفقًا لذلك. وفي 

الوقت الراهن، فإن الحد األدنى إلعادة التوطين ُيغطي بشكل كبير طالبي 
اللجوء السوريين، الذين يشكلون السواد األعظم من أولئك الذين تقطعت بهم 

الُسبل في اليونان. وقد تم استبعاد العراقيين منذ يوليو /تموز 2016، بينما 
المواطنون األفغان الذين يشكلون ثاني أكبر مجموعة من الذين تقطعت بهم 

الُسبل في اليونان، لم يكونوا ابدًا جزءًا من برنامج إعادة التوطين، وهذا ما ُيعزز 
الشعور بالظلم واإلجحاف بين الفئات الُمستبعدة من البرنامج.

إن الغياب العام لإلرادة السياسية من جانب العديد من الدول نحو إعادة توطين 
طالبي اللجوء، ربما يتضح بصورة صارخة خالل مدى استجابة تلك الدول لواحدة 

من أشد الفئات ضعفًا، وهي فئة الُقّصر غير المصحوبين بذويهم، فخالل الفترة 
ما بين يونيو /حزيران ويوليو /تموز 2016، حددت السلطات اليونانية عدد 1,225 

طفاًل غير مصحوب بذويهم كونهم متواجدين في البر الرئيسي لليونان، علمًا 
بأنهم ليسوا جميعًا مؤّهلين إلعادة التوطين بسبب جنسياتهم، أو ألن لديهم 
طلبات معلقة خاصة بلم شمل األسرة، والتي لم يتم البت فيها بعد. وبالرغم 

من ذلك، فإن عدد الُقّصر غير المصحوبين بذويهم الذين تم إعادة توطينهم في 
إطار خطة الطوارئ منخفض للغاية؛ حيث تمت إعادة توطين 42 طفاًل فقط في 

أوروبا، وقد تم نقل معظمهم إلى فنلندا.

إعادة التوطين للحاالت الطارئة: 
العاجلة والضرورية

وقالت سوشي، وهي امرأة أيزيدية من العراق: 

"وبالرغم من أن زعماء االتحاد األوروبي 
ما فتئوا يتشدقون بأنهم يعتزمون 

التصرف بشكل إنساني، بيَد أن العملية 
)إعادة التوطين( تسير ببطء شديد، وهم 

ال يكترثون بكيفية معيشتنا هنا".

وفي أواخر سبتمبر / أيلول 2015، وافقت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
على خطة مؤقتة لتوزيع المسؤولية بشأن استقبال طالبي اللجوء بصورة أكثر 

توازنًا بين البلدان األوروبية، حيث قامت تلك الدول بوضع آلية مدتها عامان 
إلعادة التوطين للحاالت الطارئة، بهدف تخفيف الضغط على دول المواجهة 

التي تستضيف أعدادًا كبيرة من األشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. 
وفي حالة اليونان، فقد كان هناك التزام نهائي من ِقَبل دول أخرى أعضاء في 

االتحاد األوروبي باستيعاب عدد 66,400 من طالبي اللجوء، ُمقّسم بينهم وفقًا 
للحصص الُمحددة مسبقًا.

ومع ذلك، فإن الجهود الرامية إلى نقل طالبي اللجوء من المالجئ المؤقتة في 
اليونان إلى منازل دائمة في بلدان أوروبية أخرى، قد فشلت إلى حد كبير حتى 

اآلن في تحقيق ذلك، فاألرقام تتحدث عن نفسها؛ فاعتبارًا من 14 سبتمبر /
أيلول 2016، غادر اليونان إلى بلدان أوروبية أخرى فقط عدد 3,734 من طالبي 

اللجوء، بينما العدد اإلجمالي لألماكن الُمتعّهد بتوفيرها اعتبارًا من 30 أغسطس/
آب 2016 كان ثمة 7,106 أماكن.
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فّر فرح، البالغ من العمر 19 عامًا، من سوريا عندما كان 
عمره 18 عامًا. يريد فرح أن يتخصص بمجال تكنولوجيا 
المعلومات، لكن تقطعت به السبل في مخيم ريتزونا 

 باليونان. يوليو/تموز 2016. 
© Giorgos Moutafis/Amnesty International

الصورة الثانية: نسوة أيزيديات نجون من االنتهاكات 
الوحشية على أيدي تنظيم "الدولة اإلسالمية"، 

وسافرن آالف األميال للنجاة بأنفسهن، واآلن يتم 
تجاهلهن من قبل القادة األوروبيين. يوليو/تموز 2016.
© Amnesty International (Photo: Richard Burton)
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يحيى ووالء: رحلة طويلة مع المعاناة

يحيى )29 عامًا( ووالء )23 عامًا(، هما طالبان 
من سوريا، لديهما ابنتان صغيرتان هما سارة 

وفاطمة. نجا شقيق والء من غرق وتحطم مروع 
لسفينة كان على متنها في المبيدوزا، في أكتوبر 
/تشرين األول 2013، وقد تم منحه صفة الحماية 

المؤقتة في مالطا. وعلى الجانب اآلخر، فإن أشقاء 
والء اآلخرين ووالديه متواجدون حاليًا في ألمانيا. 
فقد فر الزوجان إلى تركيا في عام 2014 وُولدت 

ابنتهما البكر، سارة، هناك.

"تزوجنا خالل الحرب في مكان ما تحت األرض... 
وفي يوم زفافنا، كان هناك انفجار كبير أمام منزلنا، 

فقد تم تفجير منزل جارنا ومنزل عمي ."

وكانت والء حاماًل في ستة أشهر عندما وصل 
الزوجان إلى جزيرة ليسفوس اليونانية في أواخر 

فبراير /شباط 2016، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى 
البر الرئيسي لليونان، وانتهى بهم المطاف إلى 

االقامة لمدة ثالثة أشهر في أحد ُمخيمات الالجئين 
غير الرسمية بجوار محطة البنزين إكو )المعروف 

باسم ُمخيم إكو( قرب بلدة بوليكاسترو الواقعة في 
شمالي اليونان.

"كانت حقًا ظروفًا صعبة، فعندما كانت األمطار 
تهطل، كانت المياه تتدفق إلى خيمتنا...سارة ]التي 

عانت التهابات رئوية[ وهي ال تزال ُتعاني من 
المرض... يومان بحالة جيدة، ويومان ليست على ما 
ُيرام...كنا ننام داخل الخيمة وأحيانًا تطير الخيمة بعيدًا 

بفعل الرياح".

وبعد عدة محاوالت للتقدم بطلب لخطة إعادة 
التوطين بالتنسيق مع "دائرة اللجوء اليونانية"، تم 
عقد الُمقابلة األولى مع الزوجين في أواخر إبريل /
نيسان 2016. وعلى الرغم من أن والء كانت في 
مرحلة متقدمة من الحمل، وكانت تعاني مشاكل 

صحية، فلم يتم إتاحة مأوى آخر لهم.

وظل يحيى، ووالء، وسارة مقيمين في معسكر 
إكو حتى أواخر مايو /أيار، عندما منح زوجان يونانيان 

األسرة شقة لإلقامة بها في مدينة سالونيك، 
وهناك ُوِلدت فاطمة في منتصف يونيو /حزيران 

2016، وهو ذات اليوم الذي قامت فيه السلطات 
بطرد أكثر من 1800 شخص من ُمخيم إكو.

وسافرت األسرة إلى أثينا إلجراء مقابلة مع 
مسؤولين في السفارة الفرنسية في أواخر يونيو 
/حزيران، وتم إعادة توطينهم في فرنسا في أواخر 

أغسطس /آب 2016.

وصفت والء مشاعرها إزاء المرحلة الجديدة من 
حياتهم، قائلًة: 

"أنا سعيدة ولكني أيضا 
أشعر بالحزن بسبب كل 

أولئك الناس الفقراء 
الذين ال يزالون ]تتقطع 

بهم الُسبل[ في 
اليونان. أنا أريد لبناتي 
أن يعيشوا حياة طيبة 

ُيرفرف عليها السالم".

©
 P
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عدد األماكن اسم الدولة
الُمتعهد بتوفيرها

تم إعادة توطينهم 
من اليونان

النسبة المئوية

66471512إسبانيا

2044924إستونيا

172091951ألمانيا

2406928أيرلندا

177832318البرتغال

24151184.8بلجيكا

83160.7بلغاريا

432100بولندا

1655120.7الجمهورية التشيكية

25721475رومانيا

65230.4سلوفاكيا

3496017سلوفينيا

237800السويد

12599143111فرنسا

129941932فنلندا

1814223قبرص

594101.6كرواتيا

2955518التفيا

30910433لوكسمبورغ

4207718ليتوانيا

782430مالطا

98800المجر

149100النمسا

379743911هولندا

 إجمالي عمليات إعادة التوطين التي قامت الدول األوروبية بتنفيذها 
اعتبارًا من 14 سبتمبر/أيلول 2016

المصدر: المفوضية األوروبية

 *  انضمت ُكٍل من سويسرا، وأيسلندا، والنرويج إلى اآللية طوعًا. 
ال توجد عمليات إعادة توطين من اليونان حتى تاريخه.

حصلت السويد على تعليق مؤقت اللتزاماتها بموجب آلية إعادة التوطين.  *
في مارس /آذار، ُمِنحت النمسا تعليقًا جزئيًا مؤقتًا.  *

 عدد إجمالي التعهدات 
وما تم الوفاء به

عدد عمليات إعادة التوطين 
في السنة األولى: 

3,734

العدد اإلجمالي للتعهدات 
خالل سنتين:
66,400

النسبة المئوية إلجمالي 
عمليات التوطين:

%5.6
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قصة كرم: أصبحنا آمنين أخيرًا

كان كرم يدرس ليكون طبيبًا في سوريا عندما بدأت 
الحرب، وكان كرم جادًا في إنهاء دراسته، فقد ظل 

مقيمًا في محافظة دير الزور؛ على الرغم من أن 
المدينة كانت تحت الحصار، وقد جمع بين دراسته 

والتحاقه بوظيفة في جمعية الهالل األحمر.

وفي يناير /كانون الثاني 2015، وبعد تخرجه 
مباشرة، فر كرم مع زوجته وطفليه، وأمه من 

سوريا؛ وقد أبلَغ منظمة العفو الدولية: "إذا كنت 
تسير في الشارع في ذلك الوقت، فكل ما يمكن 

أن تفكر فيه هو في أي وقت يمكن أن تودي 
بحياتك قنبلة".

لقد فروا أواًل إلى تركيا، ثم قرروا بعد ذلك السفر 
إلى أوروبا. وفي البداية، كانوا يريدون الذهاب إلى 

ألمانيا ألن شقيق كرم األصغر كان بالفعل هناك؛ 
ولكن عندما وصلوا إلى اليونان قرروا تقديم طلب 

إلعادة التوطين، على الرغم من أن هذا يعني أنه ال 
يمكنهم اختيار بلد المقصد.

"والدتي ليست امرأة شابة، بل إنها ُتعاني أمراض 
السكري وارتفاع ضغط الدم، وزوجتي كانت حاماًل، 
ولدي ابنة، لم يكن باستطاعتي تقديم الدعم لهم 
بمفردي...كنا في انتظار النتيجة، أي بلد سيؤوينا. 
وخالل ذلك الوقت، ولمدة شهر و10 أيام تحديدًا 

كنت أعمل متطوعًا في ميناء ]بيرايوس[ في أثينا. 
وبعد حول 10 أيام أو 15 يومًا، قمت بالتسجيل 

في برنامج إعادة التوطين، حينئذ تم إغالق الحدود. 
لذا، فقد كان هناك الكثير من الالجئين عالقين في 
الميناء في أثينا وفي منطقة إيدوميني الواقعة 

على الحدود. كنت أعمل متطوعًا في الميناء... 
وبعد ذلك، عملت في عيادة تابعة إلحدى الجمعيات 

في اليونان. "

كان كرم وأسرته محظوظين، فقد قاموا بتقديم 
طلباتهم عندما كانت الحدود ما تزال مفتوحة، وكان 

هناك اهتمام أقل ببرنامج إعادة التوطين، وكان سير 
االجراءات أسرع. لذا، فقد تم إعادة توطينهم في 

فرنسا، حيث كانوا يعيشون هناك لمدة أربعة أشهر.

وقامت أم كرم بتقديم طلب للم شمل األسرة للحاق 
بابنها األصغر في ألمانيا، وبعد انتظار طويل تم 

قبول طلبها.

"لدينا حياة آمنة اآلن، 
وهذه هي األولوية 

القصوى. ال يمكنك أن 
تتخيل حالنا، فقبل الحرب 

كنا آمنين. األمان ليس 
شيئًا ماديًا يمكنك أن 

تلمسه، ولكنك ستشعر 
به عندما يغيب عنك".

©
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قصة ك. أ.: فقدان األمل

ك. أ. هو محام من سوريا، غادر البالد مع ابنه 
وزوجة ابنه واثنين من أحفاده أعمارهما تسعة 

وأربعة أعوام.

"عملت في سوريا على مساعدة الُسجناء 
السياسيين. تم اعتقال واختفاء ثالثة من زمالئي، 

المحامين أيضًا. وعندما ُدِمَر بيتي في دمشق 
بسبب انفجار القنابل، انتقلت إلى الرقة، ولكن 
قوات الدولة اإلسالمية تواجدت هناك، وكنت 
أخشى أن اعُتقل بسبب مهنتي، وبسبب عدم 

تديني. وقد اختبأت لمدة عام. وفي وقت الحق، 
شعرت بأنني لم يكن لدى أي خيار آخر سوى 

مغادرة سوريا. "

وفي سبتمبر /أيلول، فرت األسرة إلى 
تركيا. وبحلول ذلك الوقت، كانت زوجة ابنه في 

مرحلة متقدمة من الحمل، وغير قادرة على مواصلة 
الرحلة. ولذلك، فقد واصل ابن ك. الرحلة، ووصل 
إلى ألمانيا، على أمل أن يتم لّم شمل األسرة في 

وقت الحق، األمر الذي لم يحدث حتى اآلن.

وفي 18 فبراير /شباط، تمكنت األسرة، بما فيها 
الطفلة التي يبلغ عمرها 20 يومًا والتي ُوِلدت في 

تركيا، من عبور بحر إيجة، ووصلت إلى اليونان، 
وذهبت األسرة إلى أثينا، ثم استقلت حافلة إلى 
قرية إيدوميني القريبة من الحدود الشمالية مع 
مقدونيا، حيث تم في ذلك الوقت إيواء األسرة 

في ُمخيم انتقالي مؤقت غير رسمي تحت إشراف 
ُمنظمات غير حكومية ومتطوعين. وحيث أن طريق 

غرب البلقان كان مفتوحًا أمام السوريين في 
ذلك الحين، فقد اعتقد  ك. أنها مجرد مسألة أيام 

ويستطيع أن يلم شمله بابنه في ألمانيا.

"وعندما وصلنا إلى إيدوميني كانت السماء ُتمطر، 
وُاضطررنا للنوم في ظل ظروف قاسية. كانت 

هناك حالة من الفوضى واالرتباك الشديد تسود 
المكان. وبدأت فجأة أشعر بتوعك، قضيت على 

إثره 10 أيام في المستشفى، وعندما خرجت من 
المستشفى كانت ]الشرطة المقدونية[ قد أغلقت 

الحدود أمام الجميع، ونحن كنا مُحاصرين، وبقيت 
هناك لمدة شهر ونصف ".

ويعيش ك. وأسرته حاليًا في سكاراماغاس، وهو 
مخيم لالجئين في ضواحي أثينا. وقد تحسنت 

الظروف قلياًل بالنسبة لهم، حيث استطاعوا النوم 
داخل مقطورة ُمتنقلة، بعيدًا عن األماكن الموّحلة في 
إيدوميني، ولكن يظل المستقبل غامضًا. وقد حاول 
ك. لمدة شهور االتصال بـ "دائرة اللجوء اليونانية"، 

وتمكن أخيرًا من التسجيل في 5 يوليو /تموز.

"أعلم جيدًا أنه ال 
ُيمكنني تقديم طلب 

للم شمل األسرة للحاق 
ببقية أفراد األسرة. 

وعلى أية حال، سأقوم 
بعمل إجراءات إعادة 

التوطين، وأنا ال أعرف 
إلى أين سأذهب، 
ولكنني أشعر بأن 

أحالمي وآمالي قد 
تالشت تمامـًا. إنني 

أشعر بالتعب واإلحباط".
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"نموت كل يوم 100 
مرة؛ فالهواء رديء هنا، 
والطعام سيء، وهناك 

عدوى منتشرة. حتى 
الحيوانات ال تستطيع 

العيش هنا". 
يوسف عجاج من سوريا في مخيم سوتيكس 

لالجئين. يوليو/تموز 2016



15منظمة العفو الدولية

©
 A

m
nesty International (P

hoto: R
ichard B

urton)



"لقد تحطم أملنا في الحياة" 16
الشلل األوروبي يخذل اآلالف من الالجئين ويتركهم عالقين في اليونان

ُأسر ُمشتتة 
لفترة طويلة جدًا

وقالت نادية، وهي إحدى الالجئات السوريات، تعيش في مخيم سكاراماغاس، 
قرب أثينا:

"لقد كنا ُمشتتين لفترة طويلة جدًا، 
وفي كل مرة أتحدث فيها مع زوجي 

وأوالدي كنت أجهش بالبكاء".

إن البقاء معًا كأسرة واحدة هو أمر حيوي بالنسبة لالجئين الذين يحاولون إعادة 
بناء حياتهم، غير أن طالبي اللجوء الذين لديهم أقرباء من الدرجة األولى في 

أجزاء أخرى من أوروبا – ألمانيا في أغلب الحاالت – قد وجدوا أنفسهم في نهاية 
المطاف ُمحاصرين في اليونان وسط مخاوف ُمتزايدة بأنهم لن يكونوا قادرين 

على لّم شملهم بأحبائهم في أي وقت قريب، وكانت العواقب على الصحة 
البدنية والعقلية لألطفال والمسؤولين عن األحوال المعيشية لأُلسر هائلة. 

وقد وجدت منظمة العفو الدولية أشخاصًا يعانون من التفكك األسري لفترات 
طويلة، والذين كانوا يعانون ليس فقط من صدمات الحروب، بل وأيضا من 

اضطرابات نفسية حادة، ومن القلق واالكتئاب.

وقالت سلوى، وهي مدرسة سورية كانت تعيش في مخيم سوفتكس حتى 
أغسطس /آب:

 "ابني عمره 14 عامًا، وقد وصل 
إلى ألمانيا في أكتوبر /تشرين األول 
2015. إني خائفة عليه، وال ُيمكنني 

البقاء هنا".

وبمقتضى النظام التشريعي في االتحاد األوروبي )قواعد دبلن(، فإن الدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي ُمطالبة باالعتراف باألسر النواة فقط كونها 

مؤهلة للحصول على حق لم شمل األسرة. أما بالنسبة لالجئين الذين تقطعت 
بهم الُسبل في اليونان، فإن لم شمل األسرة يكون ُمتاحًا فقط للوالدين الذين 

يسافران بمفردهما، أو مع أوالدهم الذين يرغبون في لم شملهم بأزواجهم؛ 
ولآلباء واألمهات الُمصاحبين للُقّصر في دول االتحاد األوروبي، وللُقّصر غير 

المصحوبين بذويهم في دول االتحاد األوروبي. وبالرغم من ذلك، فهناك 
مشاكل تنظيمية تتعلق بالوصول إلى إجراءات اللجوء في اليونان، عالوة على 

عدم كفاية الموارد الالزمة لسير طلبات لم شمل األسرة في اليونان، وفي 
البلدان المستقِبلة التي تضع عقبات رئيسية أمام سير تلك اإلجراءات. ونتيجة 

لذلك، فقد تم فصل العائالت لعدة أشهر، وال تزال األمور غير واضحة بالنسبة 
للكثير من تلك العائالت بشأن إمكانية لم شملهم ببعضهم البعض مرة أخرى.

وفي يوليو /تموز 2016، قامت منظمة العفو الدولية بإجراء مقابالت مع 
طالبي اللجوء الذين كانوا في انتظار رسالة نصية من "دائرة اللجوء اليونانية" 
ُيخَطرون خاللها بتعيينهم للتقدم بطلب اللجوء، وطلب لم شمل األسرة، فهم 

ليس لديهم أي معلومات في هذا الخصوص. وفي الوقت الذي تم تحديد 
موعد لبضع مئات من طالبي اللجوء خالل شهر سبتمبر /أيلول، فإن الغموض 

واالنتظار هما سيدا الموقف بالنسبة للعديد من طالبي اللجوء اآلخرين.

والقيود األخيرة التي تم فرضها، فيما يخص لم شمل األسرة بالنسبة 
للُمستفيدين من الحماية المؤقتة في بعض البلدان األوروبية، من المرجح 

أيضًا أن تعوق لم شمل األسرة، عالوة على االفتقار إلى المعلومات، تواكبًا مع 
الواقع الُمعقد لأُلسر التي تكونت وُفِصلت أثناء الصراعات وأثناء الفرار، واقترانًا 

مع الُمتطلبات غير المعقولة للوثائق، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تأخير لفترات 
طويلة، أو ربما يتسبب في وجود عقبات ال يمكن التغلب عليها. 

ووفقًا لقواعد االتحاد األوروبي، يمكن للحكومات األوروبية أن ُتتيح إجراءات 
ُميسرة وسريعة المسار فيما يخص لم شمل األسرة، وذلك من خالل ُممثليها 

الدبلوماسيين في اليونان؛ فعلى سبيل المثال، السفارة األلمانية في اليونان 
لديها عملية إجرائية يستطيع بموجبها األشخاص المتقدمون بطلبات لـ "مركز 

الالجئ" في ألمانيا الحصول على تأشيرات لم شمل األسرة. أما بالنسبة لأُلسر 
السورية، فقد أدخلت السفارة إجراءات مبسطة، ولكن هناك إشكالية قد طرأت 

أيضًا في هذا الشأن؛ وفي يوليو /تموز 2016، قامت منظمة العفو الدولية 
بإجراء ُمقابالت مع الالجئين الذين تم تحديد مواعيد لهم لعام 2017.

تأشيرات الدخول لضمان 
الُمضي ُقدمًا في اإلجراءات النظامية

إن تراكم طلبات اللجوء في اليونان في الوقت الراهن يعني أن العديد من 
طالبي اللجوء ال يمكنهم إيجاد حل سريع لوضعهم داخل البالد، وأن فرصهم 

في مواصلة رحلتهم إلى بلد أوروبي آخر بحثًا عن الحماية تصبح أيضا محدودة 
للغاية، أما بالنسبة للبعض اآلخر، فإنها تكاد تكون معدومة، ألن ليس لديهم 

كافة الوثائق والمستندات الالزمة للحصول على تأشيرة سفر عادية.

وفي هذا الصدد، فإن الدول األوروبية يمكنها التحلي بالمرونة، واإلعفاء من 
ُمتطلبات إصدار التأشيرات. ويمكن للسفارات والقنصليات في اليونان إصدار 
تأشيرات ُتمنح ألغراض إنسانية، من أجل السماح لطالبي اللجوء بالسفر بأمان 
وبصورة منتظمة إلى البلدان األوروبية األخرى، حيث يمكن تقديم طلب لجوء، 

كما يمكن للدول األوروبية توفير االحتياجات الضرورية للفئات الضعيفة من 
طالبي اللجوء، على سبيل المثال االحتياجات الطبية العاجلة، والتأشيرات التي 

ُتمنح ألغراض إنسانية، حتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية الكافية.

يمكن أيضًا للدول األوروبية منح تأشيرات عمل، وتأشيرات للطالب من خالل 
الخدمات القنصلية في اليونان، حيث أن ذلك ربما يكون هو السبيل الوحيد 
اآلمن والنظامي للخروج من اليونان بالنسبة لبعض الجنسيات غير المؤهلة 

إلعادة التوطين، أو لألفراد غير المصحوبين بأفراد ُأسرهم في البلدان 
األوروبية األخرى.

كافة هذه الخيارات مطروحة على القادة األوروبيين، ولكن الشيء الذي ُيفَتقر 
إليه هو اإلرادة السياسية إلتاحة تلك المسارات اآلمنة والقانونية خارج اليونان 

ألولئك األشخاص الذين ليهم خيارات آخذة في التقلص سريعًا.
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قصة فريال

فريال )33 عامًا( وهي من حلب، وقد تقطعت بها 
الُسبل في اليونان مع ابنتيها، في حين أن زوجها 

الذي ُيعاني مرضًا خطيرًا متواجد اآلن في ألمانيا مع 
ابنيهما االثنين.

"بقيت في حلب، متنقلًة من مكان إلى آخر 
لمدة أربع سنوات، وقد ُدِمَر بيتي، وأبي وأختي 

وأمي وأم زوجي قد لقوا حتفهم جميعًا جراء 
انفجار القنابل، وقد كان ِفرارنا بعد تعرض زوجي 

ألزمة قلبية.

لقد ذهبت إلى تركيا في مايو/أيار 2015...
زوجي ال يمكنه العمل فقد كان يخضع للعالج 

في المستشفى حيث قضى 10-15 يومًا في 
المستشفى، ثم عاد، ثم قضى 10-15 يومًا للمرة 

الثانية في المستشفى...ادخرت بعض المال 
إلرساله إلى زوجي في ألمانيا، وقد غادر زوجي 

تركيا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، ووصل 
إلى ألمانيا بعد رحلة استغرقت أربعة أيام بصحبة 

نجلينا االثنين".

وفي 1 فبراير /شباط ]2016[ وصلت فريال إلى 
جزيرة خيوس، ثم ذهبت إلى أثينا، ومن هناك 

توجهت إلى سالونيك، ثم إلى ُمخيم إكو. ومن 
هناك سارت إلى قرية إيدوميني حيث أمضت فيها 

أربعة أشهر.

"وعندما ُأغِلقت الحدود، أصبحت ُمجهدة تمامًا...
جاء رجُل إلى الخيام ليسألني عما إذا كنت متزوجة أو 
مطلقة. وبعد يوم واحد، ذهبت إلى منظمة أطباء 

بال حدود... وقابلت طبيبًا. وقال لي أنني أعاني من 
االكتئاب، وأعطاني بعض األقراص الدوائية". 

"لدي موعد مع السفارة األلمانية في 10 يناير /
كانون الثاني 2017. لقد أخبروني أنه إذا كان لدي 

جواز سفر سيمكنهم مساعدتي، ولكنني ليس لدي 
جواز سفر...وال أستطيع إحضار جوازات السفر...
وال أستطيع استخراج جواز سفر، ألن ذلك سوف 

يكلفني 600-700 يورو..."

لقد عانيت كثيرًا. لقد 
فقدت بيتي. لقد ذهبت 

إلى تركيا. لقد ضاع الكثير 
من الوقت على أبنائي 

وهم خارج المدرسة 
دون دراسة. أنا ال أعرف 
متى أستطيع االنتقال 

إلى ألمانيا. كل ذلك 
يقتلني."
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األفغان يستنفدون جميع الخيـارات: 
قصة زاالشت

زاالشت هي امرأة من كابول تقطعت بها الُسبل 
مع أطفالها األربعة، لتعيش في معسكر لالجئين 

في ماالكاسا. وبعد انفجار قنبلة أودت بحياة زوجها 
في أفغانستان قبل أربع سنوات، كان أسوأ كابوس 

يطبق عليها هو أن ما حدث لزوجها يمكن أن يحدث 
ألبنائها. لذا، فقد باعت منزلها، ووضعت أرواح 

أبنائها في أيدي الُمهِربين في سبيل الوصول إلى 
أوروبا. وقالت زاالشت أنها قد وصلت إلى جزيرة 
خيوس في فبراير /شباط 2016، ثم سافرت إلى 

ميناء بيرايوس في أثينا، وفي وقت الحق سافرت 
إلى ماالكاسا.

"كنا ضمن المجموعة األولى من الالجئين الوافدين 
إلى هذا المخيم. كنت خائفة جدًا. لم نكن نعرف إلى 
أين سيأخذوننا. قيل لنا أن األوضاع كانت أفضل مما 

كانت عليه في ]ميناء بيرايوس[، ولكن ذلك لم يكن 
حقيقيًا، ففي البداية كان هناك مرحاض واحد فقط 

لكل 500 شخص، ولم نستطع االستحمام لمدة 
شهر كامل ".

واألفغان ليسوا مؤهلين للتسجيل ضمن برنامج 
إعادة التوطين للحاالت الطارئة. وحيث أن زاالشت 
ليست لديها أقارب من الدرجة األولى في أوروبا، 
فهي ال تستطيع تقديم طلب للم شمل األسرة، 

والخيار الوحيد الُمتاح أمامها هو التقدم بطلب لجوء 
والبقاء في اليونان. ولكن هذا ليس أماًل براقًا 

بالنظر إلى أوجه القصور التي ُيعانيها نظام اللجوء 
في اليونان، وفي ظل ظروف استقبال الالجئين 

الحالية في البالد.

"هذا المكان مليء بالثعابين وعندما تهطل األمطار، 
تتدفق المياه إلى داخل الخيمة. وفي ليلة مظلمة 

جدًا، لم يكن لدينا سوى ِمْشَعل واحد، وكان علينا أن 
نتقاسم االهتداء بنوره بيننا نحن الخمسة، وكان البد 

أن ُأرافق أحد أطفالي إلى المرحاض، تاركًة الباقين 
يجلسون في ظالم دامس داخل الخيمة. وفي يوم 
آخر، تعثرت إحدى بناتي وانكفأت على وجهها، حيث 

كان المكان مظلمًا لدرجة أنه لم يكن من الممكن رؤية 
حبل الخيمة، وتم نقلها إلى المستشفى، وتبين أن 

أنفها قد ُكِسَر".

تتطلع زاالشت إلى مستقبل أفضل وأكثر أمنا 
ألطفالها، قائلًة: 

"أطفالي غير آمنين في 
أفغانستان، حتى الذهاب 
إلى المدرسة كان ُيشكل 

خطرًا عليهم".
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19منظمة العفو الدولية

لقد تضامن أناس عاديون في أنحاء القارة األوروبية مع بعض من أشد الناس 
ضعفًا في العالم والذين جازفوا بحياتهم من أجل الوصول إلى بر األمان في 

 أوروبا، ففتحوا لهم أذرعهم، وحتى منازلهم.

 لقد حان الوقت اآلن أمام حكومات 
 أوروبا للكف عن تجاهل هذه 
 القضية، والوفاء بالتزاماتها 

القانونية واألخالقية.

نتائج وتوصيات

وصل ما يقرب من 60,000 الجئ وطالب لجوء ومهاجر إلى اليونان في عامي 
2015 و 2016، وهم اآلن محاصرون هناك في ظل ظروف ُمزرية. إن األزمة 
اإلنسانية التي يواجهها أولئك الرجال والنساء واألطفال في اليونان ما هي 

إال مثال صارخ على الفشل الجماعي للحكومات األوروبية في الوفاء بوعودها 
بتقاسم المسؤولية وتوفير الحماية ألولئك الالجئين.

 وهذه األزمة اإلنسانية هي من ُصنع القادة األوروبيين، وال يمكن حلها 
اال إذا توفرت اإلرادة السياسية. الحلول: مثل إعادة التوطين، ولم شمل 

اأُلسر، وإصدار التأشيرات – وهذه الحلول ُمتاحة هناك. وإذا لم تعمل اليونان 
بالتنسيق مع شركائها األوروبيين بصورة عاجلة على تحسين األوضاع، وتقاسم 

المسؤولية وتوفير مكان آمن آلالف األشخاص الُمحاصرين في اليونان، 
سيصبح ذلك مأساة طويلة األجل.

ساريف امرأة أيزيدية كفيفة ومسنة وهي الجئة من 
العراق. وقد أبلغت أسرتها منظمة العفو الدولية أنها تبلغ 

من العمر 100 عام. وتعيش في إحدى الخيام في مخيم 
 نيا كافاال مع أحد أبنائها، وزوجته وأطفاله الخمسة. 
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منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 7 ماليين شخص يناضلون من أجل عالم 
يتمتع فيه جميع الناس بحقوق اإلنسان.

وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل شخص بجميع حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. 

ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين – 
ومصدر تمويلها الرئيسي هو مساهمات عضويتها وما تتلقاه من هبات عامة.

التوصيات:
إلى كافة الحكومات األوروبية:

إعادة التوطين داخل دول االتحاد األوروبي.

زيادة عدد أماكن إعادة التوطين الُمتعهد 	 
بتوفيرها، بما يتماشى مع االحتياجات الحالية 

لالجئين في اليونان؛
اإلسراع في عملية إعادة التوطين من خالل 	 

قبول سريع لطلبات إعادة التوطين، دون فرض 
معايير تقييدية، وضمان القبول الفوري؛

توسيع نطاق هذا البرنامج لجميع طالبي اللجوء 	 
المؤهلين للتسجيل به.

لم شمل األسر:

وضع إجراءات ُميسرة وعلنية وسريعة المسار 	 
فيما يخص لم شمل األسرة، لضمان لم شمل 

أفراد اأُلسر الذين تقطعت بهم الُسبل في 
اليونان بأقاربهم في بلدان أوروبية أخرى. 

إصدار أذون للسفر في اتجاه واحد )جواز مرور( 	 
ألفراد األسرة غير القادرين على الحصول على 

وثائق سفر وطنية؛

تطبيق تعريف مرن لمصطلح "العائلة"، 	 
والنظر بعين االعتبار إزاء العالقات األسرية 

لتكون على نطاق أوسع، لتشمل أفرادًا 
ال تجمعهم صلة قرابة بيولوجية، وذلك 

باستخدام معيار التبعية )اإلعالة(؛
السماح ألعضاء األسرة بلم شملهم ليس 	 

فقط باألقارب الذين لديهم وضع الجئ، بل 
أيضا بأفراد األسرة الذين تم منحهم صفة 

الحماية المؤقتة/اإلضافية في البلدان 
الُمستقِبلة.

التأشيرات:

منح حق الوصول، على سبيل المثال، من 	 
خالل التأشيرات التي ُتمنح ألغراض إنسانية 

لطالبي اللجوء الذين هم في حاجة فورية 
للرعاية الخاصة؛

توفير مسارات أخرى للقبول، والتي يمكن 	 
أيضًا أن تصب في صالح طالبي اللجوء الذين 

تقطعت بهم الُسبل في اليونان.

إلى الحكومة اليونانية:

توفير سكن مناسب، بدعم من 	 
االتحاد األوروبي، بما في ذلك بدائل 

للمخيمات؛ واستخدام خيارات أخرى مثل 
الحاويات والخيام، فقط كمالذ أخير؛ عالوة 

على ضمان أن تكون األماكن الُمخصصة 
للحاالت الطارئة متوافر بها مرافق صحية 

كافية ومنفصلة للرجال والنساء، مع توفير 
الرعاية الطبية المناسبة.

التأكد من حصول جميع الفئات 	 
المستضعفة، بما في ذلك النساء الحوامل 

واألطفال والمسنون واألشخاص ذوو 
اإلعاقة أو األمراض المزمنة، على الخدمات 

والرعاية المناسبة؛
ضمان سالمة وأمن الالجئين في الُمخيمات 	 

واألماكن األخرى التي يتواجدون بها، وإتاحة 
سبل الوصول إلى العدالة بصورة فّعالة.

Peter Benenson House, 1 Easton 
Street, London, WC1X 0DW,  

 United Kingdom
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تبلغ نورا من العمر 6 سنوات. وهي من 
سوريا. وتقطعت بها السبل في اليونان مع 

أمها، وشقيقيها االثنين وأختها. وتنتظر األسرة 
 لّم شملها مع األب في ألمانيا.
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