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 ضد إنشاء مراآز إستقبال المهاجرين على الحدود األوروبية
 

يبدو أن فكرة إنشاء مراآز لدراسة . 2003 لتيسالونيك سنة ة األوروبيةمبعد تأجيلها خالل الق 
طلبات اللجوء خارج الحدود، قد عاودت الظهور خالل اجتماع وزراء داخلية دول اإلتحاد 

، و "آز المساعدةامر"أو " بوابات الهجرة "تحت مسمى . 2004آتوبر  أاألوربي في األول من
نع المهاجرين الدين يحاولون بدافع اللجوء أو ممراآز لضبط و الواضح أن األمر يروم إنشاء 

و . بدوافع أخرى، ولوج األراضي األوربية، و قد تم تخصيص مبالغ مالية مهمة لهده العملية
فإن تفويت إجراءات معالجة طلبات اللجوء خارج اإلتحاد األوربي، حسب قادة اإلتحاد األوربي، 

 حياة أوالئك الدين يوما بعد يستجيب لدوافع إنسانية بحيث سيتم بهده الطريقة حسب زعمهم إنقاد
يوم يحاولون الوصول إلى الشواطئ األوربية و دلك بحصرهم في مخيمات على الحدود 

 .األوربية
 مسؤوليات أوربا إتجاه  دلك سيعتبر تراجعا خطيرا عن الخطة، فإنإدا تم السير قدما في هده

 جئين الدين يهربون من النزاعات و من عدم احترام حقوق اإلنسان و الفقر في بلدانهمالال
سيعتبر امتدادا لمنطق غريب ال يبحث عن ، األصلية، التعامل مع إشكالية الهجرة بهده الطريقة

حقيقية للنزوح بقدر ما يصبو إلى حماية اوربا من ضحايا الفوضى العالمية، مع معالجة األسباب ال
إعادة إحياء مخيمات الالجئين خالل حرب البوسنة أو خالل الثالثينات من ما قد ينتج عنه من 

 .القرن الماضي
في الخامس من نونبر، يتخد زعماء دول اإلتحاد األوربي الخمسة و عشرون، قرارات حاسمة 

أوربا التي نصبوا إليها ال يجب أن . اوالتهم تهمنا جميعاإن مد. ات الهجرة و اللجوءياسسحول 
العهد الدولي لحقوق اإلنسان، معاهدة ( تها الدولية اتتخلص من مسؤولياتها المترتبة عن إلتزام

 .و التي صادقت عليها دول اإلتحاد) حقوق اإلنسانيفا، الميثاق األوربي حول نجو
 .حدا للتعامل الالمسؤول حيال المهاجرين و الالجئينلتي نصبو إليها أن تضع على أوروبا ا

 ممثلي الحكومات بمعارضة هده بإننا نرفض فكرة إنشاء مخيمات على الحدود األوربية، و نطال
 .الخطة

اإلتحاد بتسهيل دخول األشخاص . نطالب بإسم المبادئ السامية المترتبة عن القانون الدولي
ة في إتجاه دول ليلحماية إلى التراب األوربي بدل التنكر إللتزامته و رمي المسؤولالمحتاجين 

 .أخرى غير أوربية
 


