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مقدمة: 

منــذ بدايــة األزمــة الســورية وحــى هنايــة عــام 2015، مت تجسيــل مــا يزيــد عــن 7.6 مليــون 
ــد عــى 4.8 مليــون الجــئ  حجنــوا يف اهلــروب  ــازح داخــل حــدود األرايض الســورية، ومــا يزي ن
ــا،  ــاورة؛ تركي ــدول املج ــوا بشــل أســايس إىل ال ــرة يف ســوريا1، ووصل ــن أوار احلــرب الدائ م
لبنــان ،واألردن، فميــا جنــح بعــٌض آخــر )مــا يعــادل 21% فقــط2(  يف الوصــول إىل أوروبــا، 
ــا. أســفرت  ــا أو عــر ليبي ــة عــر البحــر األبيــض املتوســط مــن تركي ــة مميت ــا مــن خــال رحل غالب
لشــعب  اإلنســاين  الــدمع  تقــدمي  إىل  ملّحــة  حاجــة  عــن  الســوري  والــزوح  اللجــوء  موجتــا 

اكمــل يف اكفــة جمــاالت احليــاة.

ــة،  ــة البرشي ــن يف مــدى احتواهئــا هلــذه الاكرث ــت  دول االحتــاد األورويب المثــاين والعرشي تباين
باعتبارهــا أزمــة عامليــة. واعتــر التعامــل الســويدي مــع األزمــة، مبــا فيــه نظــام اللجــوء يف الدولــة، 
ــدور األســايس يف اســتقبال  ــا( ال ــد أملاني ــث اكن للســويد )بع ــا، حي ــن األفضــل يف أوروب ــن ب م
دائــرة  قبــل  مــن  الصــادرة  لإلحصائيــات  ووفقــا  ســوريا.  مــن  القادمــن  اللجــوء  طالــي 
جلــوء  طالــب   )106,692( عــى   يقــارب  مــا  باســتقبال  الســويد  قامــت  الســويدية،  اهلجــرة 
ــارب عــى  ــا يق ــة الدامئــة حــى اآلن(، و م ســوري اجلنســية )حصــل 48.8 % مهنــم عــى اإلقام
مــن  فلســطينيون  الجــون  مه  مهنــم  األكــر  جنســية )النســبة  بــدون  جلــوء  طالــب   )25,893(

ســوريا(، حصــل مهنم-حــى اآلن- مــا نســبته 51.5 %عــى حــق اإلقامــة يف البــاد3. 

ــّدت  ــات، ال ســميا يف األهشــر األخــرة، ُع لكــن نظــام اللجــوء الســويدي هشــد عــددًا مــن التعدي
ــا  ــن بعضه ــوء، وتضم ــة اللج ــع أزم ــا الســويد م ــت هب ــي تعامل ــاح ال ــا يف سياســة االنفت تراجع
ُقصــورًا يف امحلايــة واحلقــوق الواجــب منحهــا لاجــئ، وينــرش املرصــد األورومتوســي حلقــوق 
اإلنســان هــذا التقريــر، مســتندًا إىل تقريــر ســابق اكن أصــدره يف اكنــون األول )ديمســر( 
امخلســة،  األزمــة  أعــوام  خــال  ســوريا  مــن  الاجئــن  مــع  الســويد  تعامــل  وتنــاول   ،2015
ويــأيت هــذا التقريــر اجلديــد مــع دخــول حزمــة جديــدة مــن التعديــات حــز التنفيــذ، إلبــراز هــذه 

ــن. ــوق الاجئ ــع حق ــاقها م ــدى اتس ــويد وم ــوء يف الس ــام اللج ــى نظ ــا ع ــات وتأثره التعدي

http://www.euromedmonitor.org/uploads/reports/Sweden_ar.pdf
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أوالً:

منح حق اللجوء قبل التعديالت الجديدة:

إمجــااًل؛ تتعامــل الســويد مــع أربــع حــاالت مــن طلبــات اللجــوء، فهــي إمــا تســتقبل طالــي 
ــن، حيــث أن مــا  ــا لشــؤون الاجئ ــة العلي ــذي تفرضــه املفوضي ــا ال اللجــوء مــن خــال نظــام الكوت
ــن القادمــن مــن ســوريا  ــد( خمصــص لاجئ ــه 700 مقع ــا مجموع ــث األماكــن )م ــارب عــى ثل يق
الســويد بشــل  إىل  اللجــوء يصــل  أن طالــب  أو  تباعــا4.  و 2016  عــام 2015  مــن  خــال لك 
خشــي ويقــدم طلبــا للجــوء إمــا يف أحــد مراكــز الرشطــة احلدوديــة أو يف إحــدى دوائــر 

البــاد5.   يف  املوزعــة  اهلجــرة 

ــة  ــال "دون ســن الثامن ــن"، ومه األطف ــال غــر املصحوب ــرف "باألطف ــا يع ــة م ــاك أيضــا حال وهن
يف  األزمــة  بدايــة  منــذ  الســويد،  منحــت  وقــد  ذوهيــم.  دون  البــاد  يصلــون  الذيــن  عــرشة" 
ســوريا ، امحلايــة ل )1,609( طفــًا ســوريا غــر مصحــوب بأهــل، إىل جانــب )699( طفــًا 
ــرة يه  ــة األخ ــن فلســطينيي ســوريا(6. واحلال ــب م ــية )عــى األغل ــدون جنس ــوب وب ــر مصح غ
أن طالــب اللجــوء يصــل إىل الســويد مــن خــال مــا ُيعــرف ب )مل المشــل(، وهــذه ُتنــح- كقاعــدة 
عامــة- لــأزواج واألبنــاء مــا دون ســن الثامنــة عــرشة فقــط7. يف حــن أن إماكنيــة احلصــول 

عــى اســتثناءات مــن القاعــدة العامــة ضئيلــة جــدًا. 

وعــى مــدار الســنوات الثــاث األوىل مــن أزمــة اللجــوء الســوري )حــى أيلــول 2013( اكنــت 
القاعــدة العامــة لاجئــن الســورين يه منــح االقامــات املؤقتــة دون الدامئــة، وبعــد حفــص فــردي 

ملــدى االضطهــاد أو اخلطــر الــذي قــد يتعرضــون لــه8.  

ويف أيلــول 2013، أصــدرت الســويد قــرارًا جديــدًا نــصَّ عــى منــح مجيــع الاجئــن القادمــن مــن 
ســوريا اإلقامــة الدامئــة يف البــاد، ســواء أاكنــوا الجئــن طبقــا التفاقيــة جنيــف 1951 اخلاصــة 
ــرار عقــب تدهــور األوضــاع  ــة10. جــاء هــذا الق ــة فرعي بالاجئــن9 أو أخشاصــا حباجــة إىل محاي

ــة. يف األرايض الســورية، حيــث اعتــرت منطقــة غــر آمن

وتســبب هــذا القــرار يف ازديــاد موجــة اللجــوء الســوري إىل الســويد بشــل حــاد مقارنة بالســنوات 
ــر 2015، جسلــت الســويد 69,219 طلــب  ــة األوىل، حيــث يف الفــرة مــا بــن 2014 و أكتوب الثاث
الاجئــن  تدفــق  مــن  احلــد  عــى  العمــل  يف  البــدء  إىل  الســويد  دفــع  ممــا  ســوري11.  جلــوء 
للبــاد، ورشعــت مــن أجــل ذلــك عــى مراقبــة حدودهــا مــع الدمنــارك منــذ ينايــر عــام 2016، هبــدف 

ــاد12. ــن" إىل الب ــر الرشعي ــن غ ــول "املهاجري ــع دخ من
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ثانيًا:

القرار الجديد وتأثيره على منح حق اللجوء:

ســبق خطــوة الســويد يف مراقبــة حدودهــا قيــام احلكومــة الســويدية، يف 24 ترشيــن الثــاين 
وطالــي  الاجئــن  مــع  التعامــل  يف  تراجعــا  مّثــل  جديــد  قــرار  بإصــدار   ،2015 )نومفــر( 
اللجــوء، وتضمــن هــذا القــرار، والــذي مــن املفــرض بــدء العمــل بــه بتاريــخ )20 تــوز )يوليــو( 
2016(* وملــدة ثــاث ســنوات، أمــرًا مبنــح طالــي اللجــوء تصــارحي إقامــة مؤقتــة ملــدة ثــاث 
ــة  ــة فرعي ــن  للحصــول عــى محاي ــة األخشــاص املؤهل ــة الدامئــة. ويف حال ــدل اإلقام ســنوات، ب
ــون إىل الســويد مــن ســوريا دون أن يســتطيعوا  ــن يصل ــك األخشــاص الذي ــا أولئ فقــط -ومه غالب
إثبــات تعرضهــم بشــل خشــي لاضطهــاد يف ســوريا- فمُينحــوا إقامــة مؤقتــة ملــدة ســنة 

فقــط**.  واحــدة 

هــذا القــرار ســيرسي عــى لك الاجئــن الســورين الذيــن يصلــون الســويد بعــد منتصــف تــوز 
)يوليــو( 2016 ووفقــه فــإن لك الاجئــن الســورين لــن يمتكنــوا مــن احلصــول عــى اإلقامــة 
الدامئــة عنــد تقدمهــم بطلــب اللجــوء، إال يف حالــة واحــدة، ويه أن يكونــوا قــد وصلــوا إىل 
الســويد عــن طريــق نظــام "الكوتــا"، حيــث حيصــل هــؤالء عــى إقامــات دامئــة. أمــا مــن عــدامه، 
فســوف لــن مينحــوا ســوى تصــارحي إقامــة مؤقتــة، قابلــة للتجديــد ملــدة مماثلــة )3 ســنوات( حــن 
انهتــاء مدهتــا، إال يف حــال أظهــر املتقــدم أنــه يعمــل وميلــك دخــًا اكفيــا إلعالتــه وعائلتــه، فعندهــا 

ميكــن أن يــم منحــه اإلقامــة الدامئــة***.

وهناك مأخذان مهامن ميكن تجسيلهام عىل هذا القرار اجلديد: 

األول: أن هــذا القــرار يقــي بــأن التجديــد بعــد انهتــاء اإلقامــة املؤقتــة ســيكون 	  	¬
أيضــا بمتديــد هــذه اإلقامــة املؤقتــة، وليــس مبنــح الاجــئ إقامــة دامئــة - إال يف حالــة إثبــات 
الدخــل مكــا ذكرنــا آنفــا-، وهــذا يعــي عــدم اســتقرار طالــب اللجــوء، وبقــاءه معلقــا 
ــدم حتســن األوضــاع،  ــد وع ــة التجدي ــر يف حال ــد تصــل إىل ســت ســنوات أو أك ــدة ق مل
ــع؛ ســيكون  ــك أم ال. وبالطب ــد ذل ــة الدامئــة بع ــمينح اإلقام ــروف إن اكن ُس ــر املع ــن غ وم
هــؤالء  ألن  واحــدة،  ســنة  ملــدة  مؤقتــة  إقامــة  عــى  حيصــل  ملــن  أســوأ  الوضــع 

ســيكونون غــر قادريــن عــى التقــدم بطلــب مل مشلهــم مــع عائاهتــم.

* اكن من املفرض دخول القرارات حز النفاذ يف السادس عرش من نيسان )أبريل( 2016، لكن مت تأجيل العمل هبا إىل توز )يوليو(.

** جــرى تعديــل الحــق عــى هــذا التعديــل وجعــل مــدة اإلقامــة املؤقتــة هلــؤالء ثاثــة عــرش هشــرًا بــدل اثــي عــرش هشــرًا، وذلــك لــي يكونــوا قادريــن 
عــى احلصــول عــى املعونــات املاليــة الــي تقدمهــا احلكومــة، والــي يشــرط للحصــول علهيــا تواجــد الخشــص يف الســويد ألكــر مــن ســنة. 

*** أضيف هذا االستثناء يف تعديل منفصل تا التعديل األول )الذي صدر يف نومفر وتضمن التشديدات( وذلك للتخفيف من حدته.
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اإلشــاكلية الــي تطرحهــا هــذه النقطــة تتــوحض أكــر حــن التفكــر يف اجلهــد الــذي 
اللغــة  وتعــم  املجمتــع  يف  لاندمــاج  الســنوات  هــذه  خــال  اللجــوء  طالــب  ســيبذله 
ســميثله  الــذي  والهتديــد  والتعلــم،  باألطفــال  يتعلــق  فميــا  وخصوصــا  الســويدية، 
ــويد  ــوا يف الس ــد أن عاش ــتقبلهم بع ــى مس ــك ع ــد ذل ــة بع ــة الدامئ ــم اإلقام ــض منحه رف

لثاثــة أو ســتة ســنوات يه مــدة اإلقامــة املؤقتــة الواحــدة أو االثنتــن.

إىل 	  العــودة  بإماكهنــم  الذيــن  الســورية  اجلنســية  محلــة  غــرار  عــى  الثــاين:  	¬
ــس  ــن ســوريا لي ــي اللجــوء الفلســطينين م ــإن طال ــات، ف ــد انهتــاء االضطراب ــادمه بع ب
ــم ذات  ــرر منحه ــن غــر الســلم أو امل ــدو م ــه يب ــايل فإن ــه، وبالت ــودوا إلي لدهيــم وطــن يع

ــة.  ــة املؤقت اإلقام

القرار يرسي كذلك عىل األطفال غري املصحوبني:

مبوجــب الترشيــع اجلديــد، ســوف يتعــرض األطفــال غــر املصحوبــن لعمليــة "حتديــد ســن" طبيــة 
خاهلــا  مــن  ميكــن  الــي  املقدمــة  الوثائــق  يف  نقــص  فهيــا  يوجــد  الــي  احلــاالت  تلــك  يف 
وفميــا  بــه.  أدىل  الــذي  الســن  حــول  الشــكوك  وتثــور  للخشــص  الدقيــق  الســن  معرفــة 
يتعلــق بتصــارحي اإلقامــة املقدمــة، لــن يكــون هنــاك اســتثناء لأطفــال عــن القاعــدة العامــة، ويه 
ــل"  ــرار عــى أســاس "املصــاحل الفضــى للطف ــإن اختــاذ الق ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة املؤقت ــح اإلقام من
ســوف يســمتر يف التطبيــق، وهــو مــا يعــي إمــاكن منــح الطفــل اإلقامــة الدامئــة إذا ُوجــد أن ذلــك 
حيقــق مصلحتــه الفضــى، "خصوصــا بالنســبة ألولئــك األطفــال الذيــن يعانــون، عــى ســبيل 

املثــال، مــن مشــالك حصيــة"*.

* أضيفت هذه الفقرة يف تعديل منفصل تا التعديل األول )الذي صدر يف نومفر وتضمن التشديدات( وذلك للتخفيف من حدته.
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ثالثًا:

التعديالت على قواعد "لم الشمل": 

تأثــرت قواعــد مل المشــل بالترشيــع اجلديــد أيضــا، فمبوجبــه ســيمتكن الاجــئ مــن مل مشلــه 
بعائلتــه يف إحــدى حالتــن فقــط:

 1( إمــا أن يتقــدم بطلــب مل المشــل خــال األهشــر الثاثــة األوىل مــن منحــه صفــة الجــئ 
)اإلقامة املؤقتة(.

2( أو أن يثبت أنه قادر عى إعالة أرسته دون حاجة لتلّق مساعدات من الدولة.

وهــذا، يف لك األحــوال، خــاص مبــن مُينــح إقامــة مؤقتــة ملــدة 3 ســنوات، أمــا أولئــك الذيــن ســوف 
مــن  مل يمتكنــوا  الذيــن  اللجــوء  طالبــو  ومه  فقــط،  واحــدة  ســنة  ملــدة  مؤقتــة  إقامــة  مينحــون 
إثبــات تعرضهــم -أو إماكنيــة تعرضهــم- بشــل خشــي لاضطهــاد، فلــن يكــون هلــم احلــق بــم 

مشلهــم مــع أرسهتــم13.
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رابعًا:

فترات االنتظار في ضوء التعديالت الجديد:  

ــر  ــم النظ ــب جلــوء ي ــة، و بســبب أن لك  طل ــوء املقدم ــات اللج ــن طلب ــة م ــداد اهلائل ــل األع يف ظ
فيــه بشــل فــردي منفصــل، نتــج عــن ذلــك ضغــط كبــر عــى دائــرة اهلجــرة الســويدية، ممــا تســبب 
إعــان  ويف  اللجــوء.  طالــب  حــق  يف  قــرار  أي  صــدور  قبيــل  االنتظــار  فــرات  تديــد  يف 
ــي  ــة ال ــداد اهلائل ــت إهنــا وبســبب األع ــرة اهلجــرة الســويدية، قال ــن دائ ــد صــدر مؤخــرًا ع جدي
تقدمــت بطلــب جلــوء يف الســويد منــذ صيــف 2015، فــإن تلــك الطلبــات الــي مت التقــدم هبــا خــال 

ــام 142017. ــا إال ع ــرار فهي ــن يصــدر الق ــى األرحج ل ــام 2015 ع ــف ع خري

هــذه املــدة الطويلــة تعتــر اكرثيــة بالنســبة لطالــي اللجــوء، خصوصــا يف ظــل التعديــات اجلديــدة 
ــب  ــة جتــدد الطل ــن ناحي ــا يعــي م ــط، م ــة فق ــة مؤقت ــو اللجــوء إقام ــح طالب ــأن مين ــي قضــت ب ال
ــب  ــة نفهســا يف اجلوان ــب اللجــوء والدول ــد واســمترار اســتزاف طال ــدة مــن أجــل التجدي ــد م بع
ــب مل  ــدم بطل ــة التق ــل إماكني ــول قب ــارًا أط ــرى تعــي انتظ ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــة واإلداري اإلجرائي
ــك يعــي  ــاورة، وكذل ــدول املج ــزاع أو خمميــات ال ــون يف مناطــق ال ــن ميكث ــات الذي مشــل العائ
ــاد.  ــاج يف الب ــم واالندم ــت والتأق ــة احلصــول عــى ســكن ثاب ــل  إماكني ــول قب ــار أط ــدة انتظ م

جبانــب ذلــك، أحدثــت األعــداد الكبــرة مــن طلبــات مل المشــل ضغطــا هائــًا عــى ســفارات  الســويد 
يســتغرق  أن  للطلــب  ميكــن  الســفارات،  بعــض  ويف  لســوريا.  املجــاورة  الــدول  يف  املوجــودة 
ــع الســفارة، ويه اخلطــوة الــي  ــة م ــة األولي ــه لملقابل ــم اســتدعاء صاحب ــل أن ي ــًا قب ــا اكم عام
ــويدية15.   ــرة الس ــرة اهلج ــته يف دائ ــدء بدراس ــوء للب ــب اللج ــال طل ــم إرس ــي ي ــا ل ــا مهن ال بده
وهــذه الفــرات الطويلــة مــن االنفصــال بــن أفــراد األرسة الواحــدة هلــا آثــار نفســية ســيئة، 
خصوصــا عــى األطفــال، حيــث أن بعــض أفــراد العائلــة  جيــرون عــى االنتظــار لفــرات 
طويلــة  يف مناطــق الــزاع أو يف جماهبــة الظــروف املعيشــية الصعبــة يف املخميــات الــي 

يعيشــون فهيــا. 
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خامسًا:

وقف إعادة طالبي اللجوء إلى هنغاريا: 

ــث مت  ــات اللجــوء الســورية، حي ــة حبــق طلب ــرارات االجيابي ــن الق ــرة م تصــدر الســويد نســبة كب
املصادقــة باإلجيــاب عــى %88 مــن طلبــات اللجــوء الســورية عــى مــدى األعــوام األربعــة األوىل 

مــن األزمــة16. وتعــود أســباب رفــض النســبة املتبقيــة )%12( غالبــا إىل أحــد أمريــن:

1. استنادًا التفاقية دبلن )أنمظة االحتاد األورويب اخلاصة بالاجئن(: 

مشــركة لبصــات الوافديــن  حيــث تقــي أنمظــة دبلــن بوضــع قاعــدة بيانــات 
إىل أوروبــا، حبيــث تكــون الدولــة الــي قــام فهيــا الخشــص بتقــدمي بصاتــه أواًل، 
يه املســؤولة عــن دراســة طلبــه الّلجــوء، ووهيلع فــإذا تقــدم طالــب اللجــوء بطلــب 
ــة  ــإن عــى الدول ــرة األوىل، ف ــه يف امل ــة الــي أخــذت بصات ــك الدول جلــوء يف غــر تل

األخــرى أن تقــوم بإعادتــه إىل تلــك الدولــة17.

وفميــا تلــزم الســويد هبــذه االتفاقيــة بشــل حــازم، حيــث ُتظهــر اإلحصــاءات، أن 89% 
مــن قــرارات الرفــض لطلبــات جلــوء ســورية يف الســويد اكنــت نتيجــة لتطبيــق اتفاقيــة 
دبلــن18، إال أهنــا ومنــذ العــام 2011، وانجساما مــع االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنســان، 
توقفــت عــن تطبيــق هــذه الرحيــات عــى طالي اللجــوء الذيــن يثبت تقدميهــم لبصاهتم 
يف اليونــان. ويف قــرار جديــد يف أواخــر عــام 2015، قــررت احلكومــة الســويدية إيقــاف 
 اكفــة الرحيــات لطالــي اللجــوء الذيــن يثبــت تقدميهــم لبصاهتــم يف هنغاريــا19.  

2. الرفض استنادًا إىل االشتباه مبارسة اإلرهاب:  

مــن بــن األســباب األخــرى لرفــض طلــب اللجــوء االشــتباه بــأن طالــب اللجــوء مــارس 
جــرامئ حــرب أو قــام بنشــاطات إرهابيــة ضــد املواطنيــن الســورين يف ســوريا. وخــال 
األعــوام الثــاث األوىل مــن األحــداث يف ســوريا، قامــت دائــرة اهلجــرة الســويدية 
مهنــم   10 وفقــط  جــرامئ،  هكــذا  بارتــاكب  ســوري  جلــوء  طالــب   20 ب  باالشــتباه 

قوبــل طلهبــم بالرفــض20.

ــن أم  ــب اللجــوء بالرفــض، ســواء ســندًا ألنمظــة دبل ــدم بطل ــب الخشــص املتق ــل طل ويف حــال قوب
بســبب االشــتباه مبارســته لإلرهــاب، حيــق لــه أن يســتأنف القــرار يف غضــون ثاثــة أســابيع مــن 
ــوء إىل أن  ــب اللج ــق طال ــراءات حب ــاذ أي اج ــد اخت ــم مجتي ــة، ي ــذه احلال ــدوره. ويف ه ــوم ص ي
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ــرة اهلجــرة  ــك احلــن االســمترار يف العيــش يف مســاكن دائ ــه إىل ذل ــة، وحيــق ل ُيبــت يف القضي
بصــورة طبيعيــة واحلصــول عــى نفــس حقــوق طالــب اللجــوء العــادي يف البــاد. ولكــن يف حــال 
ــذي ســيصدر  ــان للحــم ال ــدم اإلذع ــة هــرب الاجــئ أو ع اشــتهبت الســلطات الســويدية بإماكني

ــك21.  ــاز اخلاصــة لذل ــز االحتج ــازه يف أحــد مراك ــا احلــق يف احتج ــإن هل ف
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التوصيات: 
يدعو املرصد األورومتوسيط حلقوق اإلنسان السلطات السويدية إىل: 

1. إعادة النظر يف التعديات اجلديدة مبا يضمن:

األوىل  املؤقتــة  اإلقامــة  مــدة  انهتــاء  حــال  يف  اللجــوء  لطالــب  الدامئــة  اإلقامــة  منــح   -
اللجــوء. حــق  ملنحــه  املوجبــة  األســباب  واســمترار 

- اســتثناء الاجئــن الفلســطينين مــن ســوريا مــن قــرارت منــح اإلقامــة املؤقتــة ومنحهــم 
اإلقامــة الدامئــة ابتــداًء، باعتبــار أهنــم الجــون يف ســوريا أيضــا وانهتــاء أزمهتــا ال يضمــن 

إماكنيــة عودهتــم إلهيــا وحصوهلــم عــى حقوقهــم كاجئــن فهيــا.

- اســتثناء األطفــال غــر املصحوبــن مــن قــرارات منــح اإلقامــة املؤقتــة ومنحهــم اإلقامــة 
ــة أولئــك الذيــن  ــك تاشــيا مــع مصاحلهــم الفضــى خصوصــا يف حال ــداًء، وذل الدامئــة ابت

ــدوا ذوهيم. فق

2. تقليــص فــرات االنتظــار لطلــب اللجــوء حــى احلصــول عــى قــرار منــح اإلقامــة، واالكتفــاء 
ــة واحــدة أوليــة يف حــال اســتطاع طالــب اللجــوء تقــدمي اكفــة الوثائــق الــي تــرشح  بعمــل مقابل
قضيتــه وتثبــت خشصيتــه، إىل جانــب توظيــف املزيــد مــن األخشــاص للعمــل يف دائــرة اهلجــرة 

مــن أجــل ترسيــع النظــر يف القضايــا. 

3. إيقــاف الرحيــل الــذي يــم وفــق اتفاقيــة "دبلــن" لــدول البلقــان وإيطاليــا، مكــا هــو اجلــاري 
ــدول ال تقــدم لاجئــن الســورين حــق اإلقامــة عــى  ــا. حيــث أن هــذه ال ــان وبلغاري بالنســبة لليون

أراضهيــا أو أي إعانــة مــن أجــل مضــان أدىن مســتويات احليــاة الكرميــة هلــم.

4. تهسيــل معليــة مجــع مشــل الاجئــن الســورين مــع عائاهتــم يف الســويد، مــع األخــذ بعــن 
االعتبــار مســتوى اخلطــر والظــروف املعيشــية املتدهــورة الــي ينتظــر فهيــا ذوومه، وكذلــك 
املعيقــات الــي تواجــه الاجئــن الســورين يف الوصــول إىل الســفارات الســويدية مــن أجــل 

ــة.  املقابل

5. رفــع حصــة الســويد مــن الاجئــن الســورين القادمــن عــن طريــق املفوضيــة العليــا لشــؤون 
الاجئــن )الكوتــا(، مــن أجــل منــح الفرصــة ألكــر عــدد لوصــول البــاد بطريقــة آمنــة. 



12

املراجع: 
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لك خشص ال ميلك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب اخلوف، 

أن يعود إىل ذلك البلد. )اتفاقية جنيف 1951 اخلاصة بالاجئن، املادة )1( الفرع )أ( الفقرة )2((.
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