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المقدمة
بــدأت العالقــة بــني االتحــاد األورويب ودول جنــوب البحــر األبيــض املتوســط تشــهد تغيــريات 

كبــرية عــىل مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة.

يف عــام 2011، يف أعقــاب موجــة مــن االنتفاضــات يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، راجــع 

االتحــاد األورويب سياســاته تجــاه املنطقــة لضــامن تركيزهــا أكــر عــىل تعزيــز حقــوق اإلنســان 

ــدر  ــرب ق ــي حققــت أك ــدول الت ــة لل ــوال إضافي ــم أم ــة. وشــملت املراجعــة تقدي والدميقراطي

مــن التقــدم يف هذيــن املجالــني. ولكــن هــذا النهــج اإليجــايب مل يعمــر طويــال نتيجــة لزيــادة 

انشــغال الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب مبراقبــة الهجــرة، وإعطــاء األولويــة يف التعــاون 

مــع حكومــات دول جنــوب املتوســط لإلجــراءات األمنيــة ومكافحــة اإلرهــاب، العتبارهــا أن 

هنــاك أزمــة يف هــذه املجــاالت. ويف الوقــت نفســه، اســتمرت انتهــاكات الحقــوق االجتامعيــة 

واالقتصاديــة واملدنيــة والسياســية، وترافــق ذلــك مــع التقلــص الرسيــع لحيــز أنشــطة املجتمــع 

ــا  ــا أحــد أســباب انتفاضــات عــام 2011، إال أنه ــرب عموم املــدين. ورغــم أن هــذه األمــور تعت

اســتمرت يف بعــض الــدول وتفاقمــت يف دول أخــرى.

الشـبكة األورو-متوسـطية للحقـوق تتألـف من منظـامت تعمـل يف املنطقة االورو-متوسـطية، 

وهـي تهـدف إىل معالجـة هـذه املشـكالت. وتهـدف أيضـا (1) إىل إعـالء شـأن وتعزيـز حقـوق 

اإلنسـان واإلصالحـات الدميقراطيـة يف املنطقـة مـن خالل إقامـة رشاكات بني منظـامت املجتمع 

املـدين، والدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان وإعالء شـأنها، وبنـاء قدرات الـرشكاء املحليـني من خالل 

إقامـة شـبكات. تعتقد األورو-متوسـطية للحقـوق أن عالقات االتحاد األورويب مـع العامل العريب 

ميكـن أن تكـون منطلقـا لتعزيز وحامية حقوق اإلنسـان واملبادئ الدميقراطيـة إضافة إىل تعزيز 

املجتمـع املـدين. ولكـن بالنظـر إىل التحديـات التـي تواجههـا عالقـة االتحـاد األورويب مـع دول 

املنطقـة، هنـاك حاجـة إىل منارصة منهجية ومنسـقة.

ــوق  ــامت حق ــوق ومنظ ــطية للحق ــاء األورو-متوس ــاعدة أعض ــل إىل مس ــذا الدلي ــدف ه يه

ــه، مــع  ــع القــرارات في ــاكل صن اإلنســان األخــرى عــىل فهــم سياســات االتحــاد األورويب وهي

ــذ  ــة سياســة الجــوار األورويب من ــن مراجع ــي نتجــت ع ــريات الن ــار التغي األخــذ بعــني االعتب

ــوام 2019-2015،  ــة لألع ــوق اإلنســان والدميقراطي ــل الخاصــة بحق ــام 2015، وخطــة العم ع

ــط  ــوب املتوس ــع دول جن ــا م ــاد األورويب حوله ــاوض االتح ــي يتف ــة الت ــات الثنائي واالتفاقي

)اتفاقيــات مناطــق تجــارة حــرة عميقــة وشــاملة؛ رشاكات التنقــل؛ أولويــات الرشاكــة املرتبطــة 

ــل أيضــا  ــة املتقــدم؛ إىل آخــره(. ويهــدف هــذا الدلي بسياســة الجــوار األورويب؛ وضــع الرشاك

ــوة/ ــود دع ــذل جه ــامت ب ــن للمنظ ــف ميك ــول كي ــة ح ــات عملي ــم اقرتاح ــرض وتقدي إىل ع

منــارصة لــدى االتحــاد األورويب يف إطــار سياســاته وآلياتــه، واملســاعدة عــىل تحديــد األهــداف 

الصحيحــة والفاعلــني، واختيــار التوقيــت األفضــل مــن أجــل أن تكــون الجهــود فعالــة أكــر مــا 

ميكــن. ويبــني الدليــل للمنظــامت غــري الحكوميــة مــا ميكــن أن تطلبــه وتتوقعــه من مؤسســات 

ــن  ــا ميك ــىل م ــل ع ــز الدلي ــات. ويرك ــذه املؤسس ــة ه ــن مقارب ــف ميك ــاد األورويب، وكي االتح

ــداين أو يف العواصــم. ــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب عــىل املســتوى املي توقعــه مــن ال

ــية يف  ــات الرئيس ــات والهيئ ــم األول املؤسس ــف القس ــام. يص ــة أقس ــم إىل ثالث ــل مقس الدلي

ــدول  االتحــاد األورويب، ومجــاالت اختصاصهــا، واإلجــراءات التــي تســتطيع اتخاذهــا، ودور ال

األعضــاء يف االتحــاد األورويب. ويركــز القســم الثــاين عــىل سياســات ووســائل االتحــاد األورويب 

العامليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان، والــرشاكات اإلقليميــة مــع دول جنــوب املتوســط، 

ــث  ــم الثال ــدم القس ــويب. ويق ــوار الجن ــاد األورويب ودول الج ــني االتح ــة ب ــات الثنائي والعالق

إرشــادات بشــأن كيفيــة وضــع وتنفيــذ خارطــة طريــق ملنــارصة فعالــة لــدى االتحــاد األورويب، 

ــة عــىل مامرســات حســنة. ــة وأمثل ــح عملي ــة إىل نصائ إضاف
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القسم األول:
االتحاد األوروبي

ولــد االتحــاد األورويب نتيجــة رغبــة بعــض الــدول األوروبيــة يف التعــاون يف القضايــا االقتصاديــة 

ــا يف  ــاد تاريخي ــات وسياســات مشــرتكة. ســاهم االتح ــامد ترشيع ــن خــالل اعت والسياســية م

تقــدم الســالم واملصالحــة والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف أوروبــا. ولكــن متاســكه يواجــه يف 

الوقــت الحــارض تحديــات كبــرية. أحــد األهــداف الرئيســية لالتحــاد األورويب »تعزيــز حقــوق 

اإلنســان داخليــا وحــول العــامل«)2(.

االتحــاد األورويب كــام هــو قائــم اليــوم نتــاج تطــور تدريجــي، إذ بــدأ ككيــان فضفــاض للتجــارة 

ــة يف الخمســينيات. وتطــورت الرشاكــة األوىل إىل ســوق  والتعــاون أسســته ســت دول أوروبي

مشــرتكة تســمح بحريــة حركــة النــاس والســلع والخدمــات. ويف الســبعينيات )3( توســع الحيــز 

الجغــرايف وأصبــح الكيــان يضــم دوال أخــرى غــري الــدول التــي أسســته. وأصبــح الكيــان يعــرف 

ــاره، وزادت  ــزاد ازده ــيق، ف ــاون والتنس ــد التع ــة تزاي ــة نتيج ــة األوروبي ــة االقتصادي بالجامع

ــاد  ــرف باالتح ــان يع ــح الكي ــام 2003، أصب ــول ع ــه. بحل ــامم إلي ــرى يف االنض ــة دول أخ رغب

ــرب  ــة األك ــع العضوي ــة )4(. توس ــم 28 دول ــح يض ــه وأصب ــة في ــعت العضوي األورويب. وتوس

واألهــم حــدث يف عــام 2004، فقــد شــهد ذلــك العــام انضــامم عــرش دول.

كان االندمــاج يف مجــال السياســة الخارجيــة بطيئــا، خالفــا لوضــع التعــاون يف مجــايل االقتصــاد 

والتجــارة. ومــع أن شــكال مــن أشــكال التنســيق يف السياســة الخارجيــة بــدأ يف الســبعينيات، مل 

تعتمــد سياســة خارجيــة وأمنيــة مشــرتكة إال يف عــام 1993، وزادت أهميتهــا تدريجيــا ضمــن 

أولويــات االتحــاد األورويب. تــم يف معاهــدة لشــبونة املتفــق عليهــا يف عــام 2009 اســتحداث 

منصــب املمثــل األعىل/نائــب رئيــس املفوضيــة األوروبيــة لقيــادة السياســة الخارجيــة لالتحــاد. 

وحــل هــذا املنصــب محــل تــويل قيــادة السياســة الخارجيــة مــن خــالل رئاســة دوريــة. رغــم 

ــاد  ــة لالتح ــة الخارجي ــة بالسياس ــرارات الخاص ــع الق ــزال صن ــب، ال ي ــذا املنص ــتحداث ه اس

األورويب خاضعــا لهيمنــة حكومــات الــدول األعضــاء.

املجلــس األورويب ومجلــس االتحــاد األورويب )املجلســان اللــذان ميثــالن مصالــح الــدول 

األعضــاء(، واملفوضيــة األوروبيــة )التــي متثــل مصلحــة االتحــاد ككل(، ودائــرة العمــل األورويب 

ــي  ــل مواطن ــذي ميث ــان األورويب )ال ــايس لالتحــاد األورويب( والربمل الخارجــي )الجســم الدبلوم

االتحــاد األورويب( هــي هيئــات االتحــاد األورويب األكــر أهميــة بالنســبة للمنــارصة يف مجــايل 

ــتوى وزراء  ــىل مس ــاد األورويب )ع ــس االتح ــان )5(. مجل ــوق اإلنس ــة وحق ــة الخارجي السياس

ميثلــون الــدول األعضــاء( تتخــذ القــرارات فيــه بتوافــق اآلراء أو اإلجــامع. بعــد ذلــك، تتــوىل 

تنفيــذ القــرارات دائــرة العمــل األورويب الخارجــي بقيــادة املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس. أمــا 

الربملــان األورويب فــدوره استشــاري بشــكل رئيــي.

هــذا النمــط ال ينطبــق عــى قضايــا الهجــرة )التــي تعتــر جــزءا مــن سياســة االتحــاد 

الهجــرة  األورويب بشــأن قضايــا  االتحــاد  القــرارات يف مجلــس  تتخــذ  الداخليــة(. 

باألغلبيــة. وللرملــان األورويب دور مبــارش يف التفــاوض، ويشــارك يف ســن الترشيعــات.
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الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

دول أعضاء يف االتحاد األورويب

دول ستخرج من االتحاد األورويب

عىل طريق العضوية يف االتحاد األورويب

دول مرشحة

دول محتملة

الجوار األورويب

دول سياسة الجوار األورويب
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1. المجلس األوروبي

يتكــون املجلــس األورويب مــن رؤســاء دول أو حكومــات جميــع الــدول األعضــاء، إضافــة إىل 

رئيــس املجلــس األورويب ورئيــس املفوضيــة األوروبيــة. يشــارك املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس 

يف اجتامعــات هــذا املجلــس، ويكــون حلقــة الوصــل بــني املجلــس األورويب ومجلــس الشــؤون 

ــس األورويب  ــار أعضــاء املجل ــىل. يخت ــل األع ــه أيضــا املمث ــذي يرأس ــاد، ال ــة يف االتح الخارجي

رئيســا لفــرتة ســنتني ونصــف ســنة )مــع إمكانيــة تجديــد الفــرتة مــرة واحــدة( لتنســيق أعــامل 

املجلــس واإلرشاف عليهــا )6(.

يجتمــع املجلــس األورويب يف العــادة أربــع مــرات يف الســنة يف بروكســل. ودوره هــو تحديــد 

»االتجــاه الســيايس العــام لالتحــاد األورويب وأولوياتــه« )7(. تتخــذ القــرارات يف املجلــس 

ــس األورويب. ــتنتاجات املجل ــمى اس ــام يس ــأل في ــىل امل ــرش ع ــق اآلراء، وتن األورويب بتواف

2. الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

ــة لالتحــاد بتوافــق  تتخــذ الــدول األعضــاء يف االتحــاد القــرارات املتعلقــة بالسياســة الخارجي

اآلراء أو التصويــت باإلجــامع. غــري أن املواقــف السياســية للــدول األعضــاء يف االتحــاد تحددهــا 

الحكومــات يف عواصــم الــدول األعضــاء، وبالتــي تؤثــر عــىل الشــكل النهــايئ لسياســة االتحــاد 

ــا أو  ــدول األعضــاء، يف عواصمه ــارصة عــىل مســتوى ال ــي أن الدعوة/املن ــة. هــذا يعن الخارجي

يف بروكســل عــىل مســتوى املمثلــني الدامئــني، عنــر ال غنــى عنــه يف مجــال الدعوة/املنــارصة 

املتعلقــة بالسياســة الخارجيــة لالتحــاد.

ــا ومــدى  ــح دول االتحــاد يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقي ــني مصال ــري ب ــاك تفــاوت كب هن

االنخــراط يف شــؤون املنطقــة، ويف اإلرادة السياســية، واملقــدرة عــىل اتخــاذ إجــراءات بشــأن 

قضايــا حقــوق اإلنســان. يدخــل يف الحســبان عوامــل مــن قبيــل التوجــه الســيايس للحكومــة، 

واملصالــح الخارجيــة )املتعلقــة بالسياســة واالقتصــاد والهجــرة، إىل آخــره(، وتاريــخ العالقــات 

ــاء  ــدول األعض ــض ال ــدين. لبع ــع امل ــي واملجتم ــان الوطن ــاط الربمل ــرى، ونش ــدول األخ ــع ال م

ــني. ودول  ــفارات واملوظف ــدد الس ــث ع ــن حي ــارج م ــوي يف الخ ــل ق ــاد األورويب متثي يف االتح

ــري  ــة. بعــض دول االتحــاد منخرطــة إىل حــد كب ــة للسياســة الخارجي أخــرى ال تعطــي األولوي

ــرايف، أو  ــرب الجغ ــي، أو الق ــة إرث تاريخ ــا نتيج ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــؤون ال يف ش

ــة األكــر انخراطــا بشــكل عــام هــي  ــدول األوروبي ــة. ال ــة وثقافي عالقــات سياســية واقتصادي

فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا واليونــان وقــربص ومالطــا. عــىل ســبيل املثــال، لفرنســا دور قيــادي 

يف عالقــات االتحــاد األورويب مــع دول املغــرب العــريب. هــذه العالقــات القويــة تحــول يف بعــض 

ــوق اإلنســان. دول  ــاه حق ــة تج ــف حازم ــة مواق ــدول األوروبي ــاذ هــذه ال ــان دون اتخ األحي

أوروبــا الرشقيــة، باملقارنــة، ال تهتــم يف كثــري مــن األحيــان باالنخــراط سياســيا يف شــؤون الــرشق 

ــارك  ــاملية، كالدمن ــا الش ــض دول أوروب ــة لبع ــة الخارجي ــا. السياس ــامل أفريقي ــط وش األوس

ــا إعــالء شــأن حقــوق اإلنســان. وفنلنــدا وهولنــدا والســويد، شــملت تقليدي
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عــىل مســتوى الــدول األعضــاء، ترســم وزارة الخارجيــة يف كل دولــة سياســتها الخارجيــة. ميثــل 

الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب ممثــل دائــم عــىل مســتوى ســفري وطاقــم مــن العاملــني يف 

بعثــة دامئــة يف بروكســل. تختــص البعثــة الدامئــة مبناطــق محــددة )املــرشق العــريب ومغربــه 

مثــال( أو بقضايــا )حقــوق الهجــرة أو اإلنســان مثــال(. 

الربملانــات الوطنيــة للــدول األعضــاء ميكــن أن تلعــب دورا هامــا يف السياســة الخارجيــة. يراقب 

ــوق  ــة بحق ــرارات املتعلق ــك الق ــا يف ذل ــة، مب ــة الخارجي ــرارات السياس ــذ ق ــون تنفي الربملاني

اإلنســان، ســواء أكان التنفيــذ مــن جانــب حكومــة بلــد الربملــان أم مــن قبــل االتحــاد األورويب. 

ــوق  ــاد األورويب أو حق ــؤون االتح ــة أو ش ــؤون الخارجي ــة للش ــان دامئ ــات لج ــض الربملان لبع

ــات  ــد جلس ــر، وعق ــدار تقاري ــات، وإص ــوم بتحقيق ــان أن تق ــذه اللج ــن له ــان. وميك اإلنس

اســتامع، وإصــدار توصيــات لــوزارة الخارجيــة. تشــهد بعــض الربملانــات تأســيس بعــض األعضاء 

جمعيــات صداقــة أو تضامــن مــع دول منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، األمــر الــذي 

ــان أن يوجــه أســئلة إىل وزارة  ــدول )8(. وبوســع عضــو الربمل ــذه ال ــامم به ــي وجــود اهت يعن

ــة  ــن الحكوم ــب م ــا، وأن يطل ــات أو تنفيذه ــد السياس ــرارات تنتق ــرتح ق ــة، وأن يق الخارجي

اتخــاذ إجــراءات. القــرارات الصــادرة عــن الربملانــات املحليــة ملزمــة للحكومــة، خالفــا لقــرارات 

الربملــان األورويب. وقــد يســتدعى وزيــر الخارجيــة للربملــان للــرد عــىل األســئلة التــي تطــرح يف 

نقــاش حــول قضيــة محــددة يف مجــال حقــوق اإلنســان. وقــد يــزور أعضــاء الربملانــات الوطنيــة 

دوال خــارج االتحــاد األورويب، وميكــن عندئــذ أن يجتمعــوا مــع ممثــي املجتمــع املــدين، وإثــارة 

قضايــا حقــوق اإلنســان وحــاالت فرديــة مــع النظــراء واملســؤولني يف الســلطات املحليــة.

يف امليدان:

ــي  ــرى، وه ــدول األخ ــات يف ال ــفارات وقنصلي ــاد األورويب س ــاء يف االتح ــدول األعض لل

ــن، وتصــدر التأشــرات  ــدم املســاعدة للمواطن ــا وتق ــروج له ــة وت ــح الدول ــل مصال متث

ــب.  ــن األجان للمواطن

ــاد  ــركة لالتح ــف املش ــق املواق ــرف وف ــب الت ــا واج ــاد األورويب عليه ــات االتح بعث

)امللزمــة(، ويتوقــع منهــا أن تنفــذ السياســات )غــر امللزمــة(، مثــل املبــادئ التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان يف االتحــاد األورويب أو خطــة عمــل االتحــاد األورويب بشــأن حقــوق 

اإلنســان والدميقراطيــة )9(. باإلضافــة إىل سياســات االتحــاد األورويب، لــكل دولــة عضــو 

يف االتحــاد سياســة خارجيــة خاصــة وأخــرى تتعلــق بالهجــرة وحقــوق اإلنســان، ولديهــا 

ــة )10(،  ــر املعلن ــية غ ــاعي الدبلوماس ــا املس ــاد األورويب ومنه ــرة لالتح ــائل متوف وس

والبيانــات العلنيــة، وتقديــم التمويــل. وبوســع الســفراء وممثــي الحكومــة أو الرملــان 

الوطنــي الزائريــن أن يثــروا قضايــا حقــوق اإلنســان والحــاالت الفرديــة يف اجتامعــات 

مــع الســلطات املحليــة تعقــد لغــرض محــدد، أو يف االجتامعــات املنتظمــة أو الثنائيــة 

املتفــق عليهــا مــع الحكومــة. ترتــب الســفارات هــذه االجتامعــات، وهــي متثــل فرصــا 

مهمــة للتأثــر عــى سياســات الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب.
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الرملان األورويب

انتخاب مبارش من قبل مواطني االتحاد األورويب

751 عضوا يف الربملان األورويب، 8 مجموعات 
سياسية

املجلس األورويب

رؤساء الدول والحكومات

برئاسة رئيس املجلس األورويب

يشارك فيه رئيس املفوضية األوروبية واملمثل 
األعى/نائب الرئيس

املفوضية االوروبية

مفوضو االتحاد األورويب يبدؤون عملية سن 
قوانني االتحاد األورويب وتنفيذها

املمثل األعىل يعمل نائبا لرئيس املفوضية

مجلس االتحاد األورويب

الحكومات: وزراء

املجالس القطاعية ومجموعات العمل واللجان

املمثل األعى/نائب الرئيس يرأس مجلس الشؤون الخارجية

دائرة العمل األوريب الخارجي

تنفذ السياسة الخارجية وتدعم مجلس االتحاد 
األورويب واملمثل األعىل/نائب الرئيس

املمثل األعى/نائب الرئيس

يشارك يف املجلس األورويب

يرأس مجلس الشؤون الخارجية

نائب رئيس املفوضية األوروبية

تدعمه دائرة العمل األورويب الخارجي

قرار مشرتك/تشاور/مراقبة مقرتحات/دعم

مراقبة/أسئلة

تعاون يف السياسة 
الخارجية مع

مثلث المؤسسات والهيئات المرتبطة بها
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3. مجلس االتحاد األوروبي

ــاء يف  ــدول األعض ــع ال ــات جمي ــل حكوم ــي متث ــة الت ــو املؤسس ــاد األورويب ه ــس االتح مجل

ــميات  ــكيالت ذات مس ــن تش ــات ضم ــس اجتامع ــذا املجل ــد وزراء ه ــاد األورويب. يعق االتح

ــدة. ــاالت ع ــددة يف مج ــات مح ــث سياس ــة لبح مختلف

ــدول  ــة ال ــم وزراء خارجي ــذي يض ــة، ال ــؤون الخارجي ــس الش ــكيالت مجل ــذه التش ــد ه أح

األعضــاء يف االتحــاد، الذيــن يجتمعــون مــرة كل شــهر. يــرأس هــذا املجلــس املمثــل األعــىل/

ــؤون  ــس الش ــذ مجل ــاه(. يتخ ــب أدن ــذا املنص ــاص به ــم الخ ــر/ي القس ــس )انظ ــب الرئي نائ

ــك  ــه كذل ــة. وميكن ــة واألمني ــة القــرارات بشــأن توجهــات سياســات االتحــاد الخارجي الخارجي

تبنــي مواقــف تجــاه انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف الــدول األخــرى، وقــرارات بشــأن إجــراءات 

يتخذهــا االتحــاد األورويب ردا عــىل هــذه االنتهــاكات. وميكــن أن تشــمل اإلجــراءات عقوبــات 

ــد  ــاد األورويب أو تجمي ــول إىل أرايض االتح ــد الدخ ــل تقيي ــرادا، مث ــات أو أف ــتهدف سياس تس

أمــوال األشــخاص املســؤولني عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان )11(. وتصــدر مواقــف املجلــس 

واإلجــراءات التــي يــراد تنفيذهــا فيــام يســمى اســتنتاجات مجلــس الشــؤون الخارجيــة )12(.

تحــدد الــدول األعضــاء يف املجلــس جــدول أعاملــه باقــرتاح قضايــا محــددة للنقــاش، أو طلــب 

ــاء  ــدول األعض ــن لل ــذه. وميك ــا تحب ــف م ــد ملوق ــد التأيي ــددة، أو حش ــراءات مح ــاذ إج اتخ

أيضــا عرقلــة قيــام االتحــاد بعمــل مــا، ألن قــرارات املجلــس تصــدر بتوافــق اآلراء أو االجــامع، 

وليــس بأغلبيــة األصــوات. هــذا يعنــي أن عــىل جميــع الــدول األعضــاء االتفــاق عــىل مســار 

ــان »تخفيــف« مواقــف االتحــاد األورويب  ــري مــن األحي ــك، يجــري يف كث العمــل. ونتيجــة لذل

ــاد  ــف االتح ــىل مواق ــري ع ــب التأث ــن الصع ــك، م ــة. لذل ــواب املغلق ــف األب ــات خل يف النقاش

األورويب، بالنظــر إىل غيــاب الشــفافية بالنســبة إىل موقــف كل دولــة، ومقــدرة الــدول األقــوى 

عــىل توجيــه قــرارات املجلــس نحــو االنســجام مــع مصالحهــا.

مجلس أوروبا:

ــدم  ــي ع ــذا ينبغ ــاد األورويب، ول ــس االتح ــن مجل ــف ع ــان مختل ــا كي ــس أوروب مجل

ــة أوروبيــة مبــا يف ذلــك  ــا مــن ممثــي 47 دول الخلــط بينهــام. يتألــف مجلــس أوروب

ــادئ  ــز املب ــعى إىل تعزي ــام 1949، ويس ــا يف ع ــس أوروب ــا. تأســس مجل ــيا وتركي روس

املشــركة والدميقراطيــة القامئــة عــى االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان. وميــارس 

عملــه مــن خــالل آليــات حقــوق اإلنســان، التــي تشــمل املحكمــة األوروبيــة لحقــوق 

ــا مــع  اإلنســان ومقرهــا يف سراســبورغ. وال توجــد صلــة هيكليــة بــن مجلــس أوروب

ــل االتحــاد األورويب. عم

تتوىل اللجنة السياسية واألمنية التحضري لعمل مجلس الشؤون الخارجية. وتتألف اللجنة من 

العمل  دائرة  من  مسؤول  اللجنة  رئاسة  ويتوىل  األورويب،  االتحاد  لدى  األعضاء  الدول  سفراء 

األورويب الخارجي. تقدم اللجنة للمجلس التنسيق الالزم والخربة يف مجال السياسة الخارجية. 

العمل  لجنة  موضوعات.  أو  مبناطق  مختصة  عمل  لجان  بضع  من  دعم  اللجنة عىل  وتحصل 

األهم للمنظامت األعضاء يف األورو-متوسطية للحقوق هي لجنة املغرب-املرشق. تضم هذه 

اللجنة ممثي الدول األعضاء لدى االتحاد األورويب، ويرأسها مسؤول من دائرة العمل األورويب 

اللجنة الفرعية هذه صياغة سياسة االتحاد األورويب نحو دول جنوب  الخارجي. تشمل والية 

اإلنسان،  حقوق  أوضاع  تناقش  أن  اللجنة  لهذه  ميكن  ولذا  تنفيذها.  عىل  واإلرشاف  املتوسط 

واإلجراءات التي ينبغي لالتحاد األورويب أن يتخذها. ومن املهم اإلشارة إىل أن لجنة املغرب-

عرب  االستنتاجات  ومتر  املنطقة،  بخصوص  الخارجية  الشؤون  مجلس  استنتاجات  تعد  املرشق 

لجنة  تقوم  الخارجي،  العمل  دائرة  مبساعدة  اعتامدها.  يتم  أن  قبل  األمنية  السياسية  اللجنة 

املغرب-املرشق بالتحضري الجتامعات مجلس الرشاكة )13(، وصياغة البيانات العلنية التي تصدر 

عن االتحاد األورويب بخصوص شؤون منطقة جنوب البحر االبيض املتوسط. تعد دائرة العمل 

http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/political-security-committee/
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الخارجي جداول أعامل اللجان الفرعية املعنية بحقوق اإلنسان املكونة من مسؤولني من االتحاد 

املتوسط. وتناقش لجنة املغرب-املرشق جداول األعامل وتوافق عليها.  األورويب ودول جنوب 

وبناء عىل مقرتحات من دائرة العمل الخارجي، تتوىل لجنة املغرب-املرشق املسؤولية عن تحديد 

أولويات الرشاكات التي تقام يف سياق سياسة الجوار األورويب )عرفت باسم خطط العمل قبل 

مراجعة سياسة الجوار يف عام 2015(، ثم ترفعها إىل مستوى أعىل.

مـن اللجـان العاملة األخـرى ذات الصلة، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسـان، املسـؤولة عن صياغة 

مواقـف وسياسـات االتحـاد األورويب يف مجـال حقـوق اإلنسـان يف السياسـة الخارجيـة، ورصـد 

تنفيـذ الصكـوك ذات الصلـة، مثـل إرشـادات االتحـاد األورويب )15( بشـأن حقـوق اإلنسـان 

)املبـادئ التوجيهيـة(. ترشف لجنة حقوق اإلنسـان عىل مشـاركة االتحاد األورويب يف مؤسسـات 

األمـم املتحـدة، وتنسـيق مواقـف االتحـاد فيهـا. وهـي مسـؤولة أيضـا عـن اسـرتاتيجية االتحاد 

األورويب العامليـة لحقـوق اإلنسـان ودمـج حقـوق اإلنسـان يف عمل اللجـان العاملـة التي تعنى 

مبناطـق، مثـل لجنـة املغرب-املـرشق. ونتيجـة لذلـك، فـإن وثائق مثـل االسـرتاتيجيات القطرية 

املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان والدميقراطيـة يف الـرشق األوسـط وأفريقيـا تبحـث ويتفـق عليها يف 

اجتـامع مشـرتك للجنـة املغرب-املـرشق ولجنـة حقوق اإلنسـان.

تبحـث قضايـا الهجـرة يف مجلـس العـدل والشـؤون الداخليـة، الـذي يضـم وزراء العدل 

الشـؤون  مجلـس  اسـتنتاجات  بخـالف   .)16( شـهرين  كل  مـرة  ويجتمـع  والداخليـة، 

»أغلبيـة  بــ  الداخليـة  والشـؤون  العـدل  مجلـس  اسـتنتاجات  تبنـي  يتـم  الخارجيـة، 

مرشوطـة«، إذ ينبغـي أن يوافـق عـى االسـتنتاجات الرملـان األورويب وفق إجراء يسـمى 

»اإلجـراء الترشيعـي العـادي«.

لجنـة العمـل املعنيـة بالهجـرة اسـمها لجنـة الهجـرة والحـدود واللجـوء، وتتألـف مـن 

مسـؤولن كبـار يف الـدول األعضـاء يف االتحاد. وتتوىل اللجنة التحضـر الجتامعات مجلس 

العـدل والشـؤون الداخلية.

مجلس االتحاد األوروبي

لجنة املمثلن الدامئن

املمثلون الدامئون

سفراء الدول األعضاء

فرق ولجان العمل

)قضايا ال تشمل السياسة الخارجية(

مثال: اللجنة االسرتاتيجية بشأن 

االندماج والحدود واللجوء

موظفو البعثات الدامئة للدول األعضاء 

يف االتحاد املوجودون يف بروكسل أو 

عواصم الدول األعضاء

اللجنة السياسية واألمنية

املمثلون الدامئون

سفراء الدول األعضاء يف االتحاد 

املعتمدون للجنة

فرق ولجان العمل

)قضايا السياسة الخارجية(

مثال: لجنة املغرب-املرشق ولجنة 

حقوق اإلنسان

موظفو البعثات الدامئة للدول األعضاء 

يف االتحاد املوجودون يف بروكسل أو 

عواصم الدول األعضاء

مجلس االتحاد األورويب

مجلس الشؤون الخارجية

وزراء الخارجية

برئاسة املمثل األعىل/نائب الرئيس

تساعده دائرة العمل األورويب الخارجي يف بروكسل

http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/jha/
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/qualified-majority/
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/qualified-majority/
http://www.europarl.europa.eu/external/html/legislativeprocedure/default_en.htm
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4. الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون 
الخارجية وسياسة األمن/نائب رئيس المفوضية 

األوروبية

ميثل صاحب/ة هذا املنصب االتحاد األورويب خارجيا، وهو أيضا رئيس مجلس الشؤون الخارجية. 

وينسق املمثل األعىل السياسة الخارجية واألمنية لالتحاد، ويتوىل تنفيذها. بحكم املنصب، يقوم 

املمثل األعىل بزيارات للدول األخرى لبحث عالقاتها مع االتحاد. للممثل األعىل مجلس يضم 

موظفني من بينهم مسؤول عن العالقات مع املجتمع املدين وآخر عن منطقة الرشق األوسط.

بيانات علنية بشأن قضايا مشمولة بسياسة االتحاد الخارجية، مبا  بوسع املمثل األعىل إصدار 

يف ذلك قضايا حقوق اإلنسان. البيانات الصادرة عن املمثل األعىل ميكن أن تكون »بالنيابة عن 

االتحاد األورويب« – ويف هذه الحالة تقوم دائرة العمل الخارجي بصياغة البيان وتوافق عليه 

جميع الدول األعضاء. وقد يكون البيان صادرا باسم »املمثل األعىل« أو عن »الناطق الرسمي« 

الدبلوماسية غري  املساعي  األعضاء.  الدول  البيان إىل موافقة  الحالة ال يحتاج  )17(، ويف هذه 

املعلنة )18( يف مجال السياسة الخارجية من ضمن املسؤوليات الرسمية للمثل األعىل.

والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  بشأن  العمل  وخطة  االسرتاتيجي  اإلطار  األورويب  االتحاد  اعتامد  بعد 

)19( لألعوام 2012-2014، عني مجلس الشؤون الخارجية ممثال خاصا لالتحاد يعنى بحقوق اإلنسان، 

وذلك لدعم عمل املمثل األعىل يف هذا املجال وتعزيز فاعلية سياسة االتحاد تجاه حقوق اإلنسان 

وتسليط الضوء عليها. وتم تعيني ممثل خاص بعملية السالم يف الرشق األوسط، وكلف بالعمل عىل 

دولتني:  وجود  أساس  عىل  شامل  سالم  اتفاقية  إىل  التوصل  إىل  تهدف  مجدية  مفاوضات  استئناف 

فلسطني وإرسائيل. بوسع املمثل الخاص أن يجتمع ويتشاور مع منظامت املجتمع املدين واملنظامت 

غري الحكومية واملدافعني عن الحقوق الطالعهم عىل ما يفيد عملهم، وميكن أن يثري حاالت محددة، 

أو االنتهاكات املنهجية، يف الحوارات التي يجريها مع املسؤولني يف الدول التي يزورها.

5. دائرة العمل األوروبي الخارجي

أنشئت دائرة العمل األورويب الخارجي يف عام 2010، وهي الجهاز الدبلومايس لالتحاد األورويب. مقر 

الدائرة يف بروكسل، وهي تابعة لسلطة املمثل األعىل/نائب الرئيس، وتساعده عىل القيام بأعامله.

األوسط  بالرشق  تعنى  مديرية  بينها  من  الجغرافية،  املديريات  من  عدد  إىل  مقسمة  الدائرة 

األطراف.  ومتعددة  العاملية  والقضايا  اإلنسان  بحقوق  تعنى  مديرية  وهناك  أفريقيا.  وشامل 

ضمن املديرية التي تعنى بالرشق األوسط وشامل أفريقيا، هناك وحدات تعنى مبر وسورية 

األوسط؛  الرشق  يف  السالم  وعملية  املحتلة  الفلسطينية  واملناطق  وإرسائيل  واألردن؛  ولبنان 

الجغرافية،  الوحدات  هذه  وضمن  وليبيا(.  وتونس  والجزائر  )املغرب  العريب  املغرب  ودول 

هناك مسؤول مختص بكل دولة يف منطقة االختصاص. هناك املزيد من الوحدات التي تعنى 

وأدوات  واسرتاتيجيات  املتوسط،  جنوب  دول  تجاه  اإلقليمية  السياسات  تشمل  مبوضوعات 

األطراف  العاملية واملتعددة  والقضايا  اإلنسان  األورويب. موظفو مديرية حقوق  الجوار  سياسة 

تسند إليهم مسؤوليات متعلقة بدول أو مناطق وموضوعات محددة، مثل مكافحة التعذيب، 

واملدافعني عن حقوق اإلنسان، والقانوين اإلنساين الدويل، إىل آخره.

تقوم دائرة العمل األورويب الخارجي بإعداد مواقف السياسة وجداول أعامل االجتامعات الثنائية 

واملتعددة األطراف )مثل مجالس الرشاكة، ولجان الرشاكة ولجانها الفرعية، واللجان الفرعية التي 

تعنى بحقوق اإلنسان(. وتصوغ الدائرة التقارير والبيانات )تلك الصادرة قبل اجتامعات مجالس 

الرشاكة، واملذكرات الدبلوماسية(. وهكذا، فإن دور الدائرة تقديم الدعم لعمل املمثل األعىل/نائب 

الرئيس، ومجلس الشؤون الخارجية ولجان العمل التابعة له. يتوىل مسؤول من دائرة العمل األورويب 

املغرب-املرشق،  لجنة  الخارجية، مبا يف ذلك  الشؤون  التابعة ملجلس  العمل  رئاسة فرق  الخارجي 

ولجنة حقوق اإلنسان. أسند مجلس االتحاد األورويب لقسم االسرتاتيجيات والصكوك يف دائرة العمل 

الخارجي مهمة قيادة املفاوضات املتعلقة بخطط العمل املرتبطة بسياسة الجوار األورويب )اسمها 

اآلن أولويات الرشاكة(، ورفع التقارير عن تنفيذها، بالتعاون مع املفوضية األوروبية.
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يف امليدان:

متثــل االتحــاد األورويب يف الــدول األخــرى بعثــات االتحــاد. ورغــم أن رؤســاء البعثــات 

تابعــون رســميا لدائــرة العمــل األورويب الخارجــي، إال أن الكثــر مــن موظفــي البعثــات 

ــامت  ــبة للمنظ ــة. بالنس ــة األوروبي ــون للمفوضي ــات( تابع ــم العملي ــة يف قس )وخاص

ــة، متثــل البعثــات نقطــة االتصــال األوىل مــع االتحــاد األورويب،  ــة املحلي غــر الحكومي

ودورهــا ال يقتــر عــى كونهــا جهــة مانحــة، بــل متثــل أهدافــا قيمــة لجهــود الدعــوة/

ــذ سياســات االتحــاد يف  ــات( تلعــب دورا مهــام يف وضــع وتنفي ــا )البعث ــارصة، ألنه املن

مجــال حقــوق اإلنســان.

يتــوىل رئاســة البعثــة دبلومــايس عــى مســتوى ســفر، والبعثــة تقســم عادة إىل قســمن: 

ــوار  ــام بح ــاد، كالقي ــن االتح ــة ع ــامل نياب ــات بأع ــوم البعث ــايت. تق ــيايس والعملي الس

ســيايس، وتوجيــه مذكــرات دبلوماســية. قســم العمليــات مســؤول عــن إدارة التمويــل 

ــخص  ــة ش ــر كل بعث ــون يف مق ــب أن يك ــى األرض. ويج ــاد األورويب ع ــج االتح وبرام

مهمتــه الركيــز عــى قضايــا حقــوق اإلنســان، ويجــب أن تكــون املعلومــات عــن ســبل 

االتصــال بــه منشــورة بشــكل واضــح عــى موقــع البعثــة يف اإلنرنــت. وانســجاما مــع 

املبــادئ التوجيهيــة لالتحــاد األورويب بشــأن املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان )20(، يجب 

ــة مســؤول اتصــال مختــص باملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان،  ــدى كل بعث أن يكــون ل

الــذي ينســق عمــل االتحــاد األورويب، ويدعــم املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف البــالد. 

ــؤولية  ــوىل املس ــاالت، يت ــض الح ــن يف بع ــد، ولك ــخص واح ــؤوليتن ش ــوىل املس ــد يت ق

الثانيــة موظــف مــن ســفارة إحــدى الــدول األعضــاء يف االتحــاد.

تشـارك بعثـات االتحـاد األورويب يف صياغـة أولويـات الرشاكـة املرتبطـة بسياسـة الجوار 

األورويب )كانـت تسـمى خطـط العمـل سـابقا(، ويف إعـداد التقاريـر عـن تنفيذهـا )كان 

تسـمى التقاريـر املرحليـة قبل مراجعة سياسـة الجوار األورويب يف عام 2015(. وتسـاهم 

البعثـات أيضـا يف تقديـم املعلومـات للمسـؤولن األعـى مسـتوى قبـل عقـد اجتامعـات 

مجلـس الرشاكـة ولجانـه الفرعيـة. ويتوقـع مـن البعثـات أن تجـري مشـاورات منتظمـة 

مـع منظـامت املجتمـع املـدين املحليـة، مبـا يف ذلـك التشـاور معهـا قبـل اجتـامع اللجنة 

الفرعيـة التـي تعنـى بحقـوق اإلنسـان. كـام أنهـا تطلع منظـامت املجتمع املـدين عى ما 

دار يف هـذه االجتامعـات. ولكـن هـذه املشـاورات قـد ال تحـدث دامئا.

تلعـب بعثـات االتحـاد األورويب دورا رئيسـيا يف تخطيـط برامـج زيـارات ممثـي االتحاد 

األورويب لـدول الرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا، مثل زيارة املمثـل األعى/نائب الرئيس، 

وزيـارات املفوضـن األوروبيـن، وممثل االتحـاد الخاص بحقوق اإلنسـان، وزيارات وفود 

ولجـان الرملـان األورويب، أو العاملـن يف دائـرة العمـل الخارجـي أو املفوضيـة. وبالتـايل 

ميكـن لبعثـات االتحـاد األورويب اقـراح عقـد اجتامعـات بـن ممثـي االتحـاد األورويب 

الزائريـن ومنظـامت املجتمـع املـدين املحليـة. وتسـتطيع املنظامت غـر الحكومية طلب 

عقـد اجتامعـات معهم. تشـارك بعثـات االتحاد األورويب أيضـا يف وضع الرامـج الثنائية، 

وتديـر التمويـل املخصـص لدعـم تنمية القـدرات واملجتمـع املدين.

يعقد رؤساء بعثات االتحاد األورويب، وسفراء الدول األعضاء يف االتحاد، اجتامعات دورية لتنسيق 

السياسات. وغالبا ما تنشأ مجموعات عمل تعنى بحقوق اإلنسان يلتقي فيها موظفو كل من بعثة 

االتحاد وسفارات الدول األعضاء العاملون عى قضايا حقوق اإلنسان. تناقش عى املستوين قضايا 

حقوق اإلنسان، وإجراءات االتحاد األورويب، وتتخذ القرارات بشأن ذلك. والبيانات التي تصدر 

باسم االتحاد محليا تحصل عى موافقة جامعية من السفراء ورئيس بعثة االتحاد.
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سفارات الدول األعضاء بعثة االتحاد األوريب

بعثات االتحاد األوروبي

سفراء/رؤساء بعثات سفري/رئيس البعثة

رئيس القسم السيايس/

مسؤول حقوق اإلنسان
نواب رؤساء البعثات

رؤساء البعثات

اجتامع فرق العمل املعني 
بحقوق اإلنسان
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6. المفوضية األوروبية

املفوضيــة األوروبيــة هــي الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد األورويب، وتتكــون مــن هيئــة املفوضــني 

)مفــوض مــن كل دولــة عضــو( وجهــاز بريوقراطــي يدعــم عملهــم. ال ميثــل املفوضــون مصالــح 

دول االتحــاد عــىل حــدة، بــل ميثلــون مصالــح االتحــاد ككل.

يعــني املجلــس األورويب رئيــس املفوضيــة األوروبيــة، الــذي بــدوره يعــني املفوضــني اآلخريــن. 

ــان  ــة الربمل ــون مبوافق ــب أن تك ــنوات، ويج ــس س ــوض خم ــب املف ــة يف منص ــدة الخدم م

األورويب. يتــوىل املفــوض املســؤولية عــن إدارة إحــدى املديريــات العامــة التــي تتألــف 

ــدة،  ــة تشــمل اقــرتاح ترشيعــات جدي ــة األوروبي ــة. األدوار الرئيســية للمفوضي ــا املفوضي منه

وتطبيــق القانــون األورويب، وتحديــد األهــداف واألولويــات لعمــل االتحــاد األورويب والعمــل 

عــىل تحقيقهــا، وإدارة وتنفيــذ سياســات االتحــاد األورويب وموازنتــه، ومتثيــل االتحــاد األورويب 

ــل الهجــرة والتجــارة. ــة، مث ــق مبجــاالت سياســة معين ــام يتعل ــا في خارجي

أحـد املفوضـني مسـؤول عـن سياسـة الجـوار األورويب ومفاوضـات توسـيع عضويـة االتحـاد، 

وتشـمل مسـؤولياته دول الـرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا يف إطـار القضايـا املرتبطـة بواليـة 

املفوضيـة، ويسـاعده يف هـذا املنصـب املديريـة العامـة ملفاوضـات توسـيع العضويـة والجـوار 

لبحـث  مسـؤولني  مـع  ويجتمـع  مختلفـة،  دول  إىل  بزيـارات  املفـوض  هـذا  يقـوم  األورويب. 

تطويـر العالقـات مـع االتحـاد األورويب، ويبحـث مـا يثـري القلـق تجـاه حقـوق اإلنسـان، ويديل 

بتريحـات علنيـة.

ــدم إىل  ــل املق ــر التموي ــة تدي ــيع العضوي ــوار وتوس ــات الج ــة ملفاوض ــة العام املديري

ــوار األورويب،  ــن خــالل صــك الج ــوار األورويب م ــة الج ــن سياس ــدول املســتفيدة م ال

وهــو الصــك الــذي حــل محــل صــك رشاكــة الجــوار األورويب، الــذي كان معمــوال بــه 

يف األعــوام 2007-2013. وتديــر املديريــة أيضــا برنامــج دعــم املجتمــع املــدين املرتبــط 

ــر  ــة تدي ــة الدولي ــاون والتنمي ــة للتع ــة العام ــوار األورويب )21(. املديري ــة الج بسياس

الصــك األورويب للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وهــو صنــدوق مخصــص للمدافعــن 

عــن حقــوق اإلنســان، وتديــر صناديــق لتمويــل قضايــا أخــرى.

ــدف  ــارة. ه ــة للتج ــة العام ــا املديري ــرى تديره ــدول األخ ــع ال ــة م ــاد التجاري ــات االتح عالق

ــرة  ــارة ح ــة تج ــة منطق ــا إقام ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــي يف منطق ــاد الرئي االتح

عميقــة وشــاملة، تزيــل الحواجــز مــن طريــق التجــارة واالســتثامر بــني االتحــاد األورويب ودول 

ــة  ــن جه ــوب املتوســط نفســها م ــني دول جن ــة، وب ــن جه ــض املتوســط م ــوب البحــر األبي جن

أخــرى. تــرد األهــداف التجاريــة يف عــدد مــن أحــكام اتفاقيــات الرشاكــة بــني االتحــاد األورويب 

ــة العامــة للتجــارة أيضــا املفاوضــات بشــأن منطقــة  ــدول املتوســطية )22(. تنســق املديري وال

التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة، التــي بــدأت املفاوضــات مــع املغــرب بشــأنها يف عــام 2013، 

ــدء املفاوضــات مــع األردن. ــة لب ــة التمهيدي ــا املرحل ومــع تونــس يف عــام 2015. وتجــري حالي

املســؤولية عــن قضايــا الهجــرة ضمــن اختصــاص املفــوض املســؤول عــن الهجــرة 

والشــؤون الداخليــة واملواطنــة، واملديريــة العامــة للهجــرة والشــؤون الداخليــة. عــى 

ــات  ــن املفاوض ــؤولية ع ــرة املس ــة للهج ــة العام ــو املديري ــوىل موظف ــال، يت ــبيل املث س

الثنائيــة املتعلقــة بــرشاكات التنقــل بــن االتحــاد ودول جنــوب املتوســط، وهــي تهــدف 

ــة. ــرة يف املنطق ــال إدارة الهج ــاون يف مج ــز التع إىل تعزي
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7. البرلمان األوروبي

ــرب  ــه ع ــة في ــأيت العضوي ــي ت ــاد األورويب الت ــدة يف االتح ــة الوحي ــو الهيئ ــان األورويب ه الربمل

االنتخــاب املبــارش، وهــو بالتــايل الهيئــة التــي متثــل مواطنــي االتحــاد األورويب. نتيجــة لذلــك، 

للربملــان األورويب دور مهــم يف مراقبــة سياســات االتحــاد األورويب وتقديــم التوصيــات إىل 

مجلــس االتحــاد األورويب ودائــرة العمــل األورويب الخارجــي. والربملــان األورويب هــو املؤسســة 

األنشــط يف مجــال حقــوق اإلنســان ودعــم املجتمــع املــدين. وميكــن أن يلعــب دورا هامــا يف 

ــة،  ــات الوطني ــا لوضــع الربملان ــاكات حقــوق اإلنســان. ولكــن خالف تســليط الضــوء عــىل انته

ليــس للربملــان األورويب ســلطة رســمية أو تأثــري عــىل السياســة الخارجيــة لالتحــاد، وبالتــايل ال 

ــة. ــات الوطني ــاع القــرار إىل الحــد املمكــن للربملان يســتطيع محاســبة السياســيني وصن

ولكــن للربملــان األورويب ســلطات ذات عالقــة بالترشيعــات واملوازنــة واإلرشاف، ويعتمــد 

ــة  ــىل موازن ــة ع ــق املوافق ــان األورويب ح ــس. وللربمل ــع املجل ــاون م ــاد بالتع ــات االتح ترشيع

االتحــاد، ويســتطيع اقــرتاح تعديــالت عليهــا، واإلرشاف عــىل اإلنفــاق. بنــاء عــىل ذلــك، يحــق 

ــة  ــة ترشيعي ــه هيئ ــة. وبصفت ــة الخارجي ــة بالسياس ــة الخاص ــل املوازن ــان األورويب تعدي للربمل

ــن  ــد م ــة. وال ب ــراءات الخارجي ــة باإلج ــة الخاص ــوك املالي ــرار الصك ــه اق ــق ل ــرتكة، يح مش

ــة.  ــات التجاري ــة واالتفاقي ــات الرشاك ــىل اتفاقي ــان األورويب ع ــة الربمل ــىل موافق ــول ع الحص

ــار  ــذي يخت ــخص ال ــني الش ــىل تعي ــان األورويب ع ــة الربمل ــن موافق ــد م ــك، ال ب ــة إىل ذل إضاف

ملنصــب املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس، الــذي عليــه أن يــؤدي دوره آخــذا يف االعتبــار وجهــات 

نظــر الربملــان. هــذه الصالحيــة يعززهــا نقــاش يجــري يف الربملــان مرتــني يف الســنة مــع املمثــل 

األعىل/نائــب الرئيــس حــول التقــدم الــذي أحــرز يف تنفيــذ السياســة الخارجيــة لالتحــاد )23(.

عدد أعضاء الربملان األورويب 751 عضوا )24(، وفرتة خدمة العضو يف الربملان خمس سنوات. يخصص 

لكل دولة عضو يف االتحاد عدد من األعضاء يتناسب من عدد سكان الدولة. واألحزاب السياسية 

الوطنية املختلفة تعمل معا عىل شكل مجموعات سياسية وفق برامجها وقيمها. ولذا تتغري أسامء 

املجموعات واألحزاب املشاركة فيها أثناء دورة الربملان الواحدة، ومن دورة إىل أخرى )25(.

ــمل  ــرى. تش ــاد األخ ــات االتح ــا ويف مؤسس ــه خارجي ــو ميثل ــه، وه ــا ل ــان رئيس ــب الربمل ينتخ

أنشــطة الرئيــس إجــراء الزيــارات واللقــاءات )يف دول االتحــاد والــدول األخــرى(، ويثــري قضايــا 

حقــوق اإلنســان وحــاالت فرديــة، ويــديل بتريحــات علنيــة.

ــا حقــوق اإلنســان مــن خــالل  يســتطيع أعضــاء الربملــان األورويب تســليط الضــوء عــىل قضاي

أســئلة توجــه إىل املجلــس واملفوضيــة ودائــرة العمــل الخارجــي، وميكنهــم توجيــه أســئلة إىل 

ــان  ــاء الربمل ــن ألعض ــع. وميك ــة الوض ــتفعله ملعالج ــا س ــه، أو م ــام تفعل ــرى ع ــات أخ مؤسس

األورويب أيضــا رفــع توصيــات بشــأن اتخــاذ إجــراءات محــددة )26(. وبوســع نائــب وحــده، أو 

مجموعــة مــن النــواب، توجيــه رســالة إىل املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس لطلــب اتخــاذ إجــراء 

كإصــدار بيــان علنــي عــىل ســبيل املثــال.

ــة  ــان، وسياس ــوق اإلنس ــق بحق ــرارات تتعل ــة ق ــان األورويب الكامل ــات الربمل ــد يف جلس تعتم

ــة بشــأن  ــرارات عاجل ــد أيضــا ق ــض املتوســط. وتعتم ــر األبي ــة البح ــوار األورويب، ومنطق الج

حقــوق اإلنســان )27(، تســلط الضــوء عــىل انتهــاكات محــددة وطارئــة يف دول أخــرى، 

ــة ملؤسســات االتحــاد  ــان غــري ملزم ــرارات الربمل ــع أن ق ــك. وم ــن ذل ــق م ــن القل ــري ع والتعب

األخــرى، فإنهــا قــد تدعــو املجلــس األورويب ومجلــس االتحــاد األورويب واملفوضيــة األوروبيــة، 

واملمثــل األعىل/نائــب الرئيــس، ودائــرة العمــل الخارجــي، وبعثــات االتحــاد األورويب والــدول 

األعضــاء، إىل اتخــاذ إجــراءات. ومــن املحتمــل أن يكــون لقــرارات الربملــان تأثــري عــىل الوضــع 

ــة  ــن الحكوم ــل م ــر أدى إىل رد فع ــأن الجزائ ــان بش ــاه الربمل ــارئ تبن ــرار ط ــا، فق ــد م يف بل

ــىل  ــوء ع ــليط الض ــام أدى إىل تس ــر، م ــري يف الجزائ ــي كب ــامم إعالم ــي باهت ــة، وحظ الجزائري

القضايــا التــي صــدر القــرار بشــأنها. يســتطيع نائــب وحــده أو مجموعــة سياســية يف الربملــان 

ــدر  ــبق، يص ــا س ــة إىل م ــق اآلراء. إضاف ــه بتواف ــة علي ــم املوافق ــرار، وتت ــوع لق ــرتاح موض اق

الربملــان األورويب تقريــرا ســنويا عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف الــدول األخــرى، وتقريــرا ســنويا 

آخــر عــن مــدى احــرتام حقــوق اإلنســان داخــل دول االتحــاد.
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ــان  ــذه اللج ــدم ه ــة. تق ــة برملاني ــن لجن ــالل عرشي ــن خ ــه م ــان األورويب أعامل ــارس الربمل مي

ــاد األورويب  ــس االتح ــع مجل ــات م ــري مفاوض ــر وتج ــد التقاري ــة، وتعتم ــات ترشيعي مقرتح

بشــأن الترشيعــات. وتنظــم اللجــان الربملانيــة جلســات اســتامع لخــرباء، وتراقــب عــن كثــب 

هيئــات ومؤسســات االتحــاد األورويب. لــكل لجنــة برملانيــة طاقــم مــن املوظفــني لدعــم عملهــا 

.)28(

أدناه قامئة بلجان الرملان األورويب التي تعنى بحقوق اإلنسان يف الرشق األوسط:

لجنــة الشــؤون الخارجيــة، ومــن أهدافهــا املســاعدة عــىل صياغــة سياســة خارجيــة 	 

متامســكة وفعالــة تخــدم مصالــح االتحــاد األورويب وتوقعــات مواطنيــه مــن ناحيــة األمــن، 

ــا  ــة مســؤولة عــن القضاي ــذ السياســات. واللجن ــة تنفي ــدول املجــاورة، ومراقب واســتقرار ال

ــدول  ــة يف ال ــم الدميقراطي ــز القي ــات وتعزي ــة األقلي ــان، وحامي ــوق اإلنس ــة بحق املتعلق

األخــرى. يف العــادة، ال تدعــو هــذه اللجنــة املنظــامت غــري الحكوميــة أو ممثــي منظــامت 

ــدين للتحــدث يف جلســاتها. ــع امل املجتم

اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان، وهــي تســاعد لجنــة الشــؤون الخارجيــة ولهــا رئيســها 	 

ــو  ــان تدع ــن األحي ــري م ــة جلســات اســتامع، ويف كث ــة الفرعي ــد هــذه اللجن الخــاص. تعق

ــر  ــد التقاري ــدين، وتعتم ــع امل ــي املجتم ــة أو ممث ــري الحكومي ــامت غ ــرباء املنظ ــا خ إليه

ــوق اإلنســان. ــا حق ــل قضاي ــن قبي ــة محــددة، أو ذات موضــوع م ــة بدول املتعلق

لجنــة املســاواة بــني الجنســني ]املســاواة الجندريــة[ وحقــوق النســاء، وهــي مســؤولة عــن 	 

تعزيــز حقــوق النســاء يف دول االتحــاد األورويب والــدول األخــرى.

ــة 	  ــبة الترشيعي ــى باملحاس ــة، وتعن ــؤون الداخلي ــة والش ــة والعدال ــات املدني ــة الحري لجن

والدميقراطيــة يف مجــال اللجــوء والهجــرة، وهــو املجــال الــذي يتمتــع فيــه الربملــان األورويب 

بحــق املشــاركة يف اتخــاذ القــرار بشــأن ترشيعــات االتحــاد األورويب.

يوجــد يف الربملــان األورويب حاليــا 41 وفــدا. تقيــم هــذه الوفــود عالقــات مــع برملانــات الــدول 

ــاد األورويب  ــل االتح ــىل متثي ــود ع ــذه الوف ــاعد ه ــا. تس ــات معه ــادل املعلوم ــرى وتتب األخ

ــاء  ــر أعض ــون. يح ــيادة القان ــان وس ــرتام اإلنس ــة واح ــز الدميوقراطي ــىل تعزي ــا، وع خارجي

الوفــود اجتامعــات لجــان نيابيــة مشــرتكة مــع نظرائهــم يف الــدول األخــرى )عــىل ســبيل املثــال 

اللجنــة الربملانيــة املشــرتكة مــع املغــرب تأسســت يف عــام 2010، ومــع تونــس يف عــام 2016(. 

ويــزور أعضــاء الوفــود الــدول األخــرى لالجتــامع مــع املســؤولني فيهــا وممثــي املجتمــع املــدين 

املحــي. وميكــن أن يطــرح أعضــاء الوفــود قضايــا حقــوق اإلنســان والحــاالت الفرديــة، واإلدالء 

ــة.  ــام هــي الحــال بالنســبة للجــان الربملاني ــس، ك ــاين رئي ــد برمل ــكل وف ــة. ل بتريحــات عام

ــان  ــة. للربمل ــة الربملاني ــل الهيئ ــدات، وميث ــد األجن ــارزا يف تحدي ــد دورا ب ــس الوف ــب رئي ويلع

األورويب وفــود تعنــى بالعالقــات مــع إرسائيــل ودول املغــرب العــريب ودول االتحــاد املغــاريب، 

ودول املــرشق العــريب وفلســطني. وهنــاك لجنــة برملانيــة مشــرتكة مــع الربملــان الــرتيك، ويشــارك 

أعضــاء الربملــان األورويب يف الجمعيــة الربملانيــة لالتحــاد مــن أجــل املتوســط.

ــارة  ــامل وإث ــداول األع ــد ج ــام يف تحدي ــة دورا مه ــود الرملاني ــان والوف ــاء اللج ــب رؤس يلع

ــات. ــددة يف االجتامع ــا مح قضاي

وللربملــان األورويب أيضــا املقــدرة عــىل إرســال بعثــات ملراقبــة االنتخابــات يف الــدول األخــرى 

عندمــا تتــم دعــوة االتحــاد األورويب لفعــل ذلــك. عندئــذ، يرســل الربملــان األورويب وفــدا مــن 

ــة  ــه تبنــي قــرار حــول الوضــع يف الدول ــات، وميكن ــة لالنتخاب ــة ميداني ــام مبراقب األعضــاء للقي

التــي متــت فيهــا مراقبــة االنتخابــات )29(.

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/about-delegations.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/about-delegations.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dmag/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-tr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dplc/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dmas/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dmas/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dmed/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dmed/home.html
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/election_observation/default_en.htm
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8. اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية

ــي منظــامت  ــة استشــارية تضــم ممث ــة هــي هيئ ــة األوروبي ــة واالجتامعي ــة االقتصادي اللجن

ــاد  ــودة يف دول االتح ــدين املوج ــع امل ــامت املجتم ــة ومنظ ــات املهني ــل والنقاب ــاب العم أرب

األورويب. تعــرب اللجنــة عــن وجهــات نظــر )غــري ملزمــة( يف سياســات االتحــاد األورويب، 

وترفعهــا إىل املجلــس واملفوضيــة األوروبيــة والربملــان األورويب.

مثــل  الخارجيــة،  األورويب  االتحــاد  عالقــات  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  اللجنــة  وتراقــب 

ــدول  ــدين يف ال ــع امل ــامت املجتم ــع منظ ــم رشاكات م ــة، وتقي ــة واإلمنائي ــات التجاري السياس

ــز عــىل  ــة متابعــة أورو-متوســطية )30(، وترك ــة لجن ــة واالجتامعي ــة االقتصادي األخــرى. للجن

ــة  ــان االقتصادي ــطية للج ــة األورو-متوس ــنويا القم ــم س ــوار األورويب )31(، وتنظ ــة الج سياس

ــدين. ــع امل ــامت املجتم ــا منظ ــى إليه ــي تدع ــة الت واالجتامعي

نحن منظمة صغيرة. 
من أين نبدأ؟

قبــل الســعي إىل إقامــة صــالت مــع مؤسســات االتحــاد األورويب يف بروكســل 

أو الــدول األعضــاء عــىل مســتوى العاصمــة، ينبغــي للمنظــامت العاملــة يف 

ــة  ــي بعث ــا، وه ــرب له ــاد األورويب األق ــي االتح ــدأ أوال مبمث ــدان أن تب املي

االتحــاد األورويب، وســفارات الــدول األعضــاء يف االتحــاد، وتعــرف معــا 

ــاد األورويب. ــات االتح ببعث

ــة  ــات هــي واجه ــدرات محــدودة، هــذه البعث بالنســبة إىل منظمــة ذات ق

التعامــل األساســية مــع االتحــاد األورويب. لبعثــة االتحــاد األورويب دور رئيــي 

ــل.  ــج التموي ــاد األورويب وإدارة برام ــة لالتح ــات الخارجي ــذ السياس يف تنفي

ويتزايــد دورهــا يف تنســيق جهــود تعزيــز حقــوق اإلنســان ودعــم املجتمــع 

املــدين. هنــاك بعثــة لالتحــاد األورويب يف كل دولــة مــن دول املنطقــة. ولكــن 

االتحــاد قلــص نشــاطاته يف ســورية، ونقلــت بعثتــه لــدى ليبيــا مؤقتــا 

ــم للمنظــامت  ــدول األعضــاء يف االتحــاد مقصــد مه ــس. ســفارات ال إىل تون

العاملــة يف امليــدان، فهــي تتعــاون مــع بعثــة االتحــاد األورويب يف مجموعــة 

ــذ  ــن تنفي ــؤولة ع ــي مس ــان. وه ــوق اإلنس ــا حق ــن بينه ــا، م ــن القضاي م

ــة املضيفــة. ــا تجــاه الدول سياســات دوله
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القسم الثاني: 
سياسات وصكوك حقوق اإلنسان في 

االتحاد األوروبي على المستويات العالمية 
واإلقليمية والثنائية

تتضمــن السياســة الخارجيــة لالتحــاد األورويب التزامــات عديــدة بحقــوق اإلنســان عــىل 

ــع  ــات، وض ــذه االلتزام ــذ ه ــريا. ولتنفي ــك كث ــري إىل ذل ــي، وتش ــي واإلقليم ــتويني العامل املس

االتحــاد عــددا مــن السياســات وآليــات التمويــل املوضحــة أدنــاه. قــد تكــون هــذه اآلليــات 

مفيــدة للمجتمــع املــدين عــىل أرض الواقــع بشــكل مبــارش مــن خــالل الحصــول عــىل متويــل 

مثــال، وبشــكل غــري مبــارش عــرب مامرســة الضغــط عــىل الحكومــات اســتجابة لطلــب منظــامت 

ــاد األورويب أن  ــات االتح ــدى مؤسس ــارصة ل ــود الدعوة/املن ــم جه ــن أه ــدين. م ــع امل املجتم

ــه.  ــاء بالتزامات ــاته، والوف ــاد لسياس ــق االتح ــىل تطبي ــدين ع ــع امل ــامت املجتم ــرص منظ تح

ــل منظــامت املجتمــع املــدين. ــب مــن قب ــة عــن كث ــك مراقب ــب ذل ويتطل

1. التزامات االتحاد األوروبي بحقوق اإلنسان عالميا

رسالة السياسة الخارجية واألمنية املشركة واإلطار االسراتيجي لحقوق اإلنسان 
والدميقراطية:

تحـدد وثائـق تأسـيس االتحـاد األورويب أهـداف السياسـة الخارجيـة واألمنية لالتحاد، وتشـمل 

تطويـر وترسـيخ الدميقراطيـة وسـيادة القانـون واحـرتام حقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية، 

واحـرتام كرامـة اإلنسـان، ومبـادئ املسـاواة والتضامـن، واحـرتام مبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة 

والقانـون الـدويل. يقـوم االتحـاد مـن خالل السياسـة األمنيـة والدفاعية املشـرتكة، بنـرش قوات 

حفـظ سـالم، وإرسـال بعثـات حفـظ أمـن، وبعثـات قضائيـة )32(. ومتاشـيا مـع االلتزامـات 

الـواردة يف السياسـة الخارجيـة واألمنيـة املشـرتكة، تسـهم هذه البعثـات يف إعالء شـأن وحامية 

حقـوق اإلنسـان )33(.
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يف عــام 2012، أعــاد االتحــاد األورويب التأكيــد عــىل التزاماتــه تجــاه حقــوق اإلنســان يف 

سياســته الخارجيــة مــن خــالل إصــدار اإلطــار االســرتاتيجي لحقــوق اإلنســان والدميقراطيــة، 

ووضــع عــددا مــن اآلليــات والربامــج التــي تدعــم تنفيــذ أهدافــه يف مجــال حقــوق اإلنســان، 

مثــل وضــع خطــة عمــل خاصــة بحقــوق اإلنســان، واســرتاتيجيات حقــوق إنســان تتعلــق بــكل 

دولــة، واســتحداث منصــب ممثــل خــاص يعنــى بحقــوق اإلنســان.

خطة عمل االتحاد األورويب الخاصة بحقوق اإلنسان

ــاء  ــا للوف ــوي اتخاذه ــي ين ــراءات الت ــذه اإلج ــل ه ــة العم ــاد األورويب يف خط ــدد االتح يح

ــامت  ــدد امله ــي تح ــنوات )34(. وه ــس س ــة خم ــدة الخط ــان. م ــوق اإلنس ــه بحق بالتزامات

ملختلــف مؤسســات وهيئــات االتحــاد األورويب يف هــذا الصــدد. ومتاشــيا مــع التــزام االتحــاد 

األورويب بدمــج تعزيــز حقــوق اإلنســان يف مجــاالت السياســة الخارجيــة األخــرى مثــل التعــاون 

ــل  ــرة العم ــن دائ ــكل م ــامت ل ــاد مه ــدد االتح ــتثامر، يح ــارة واالس ــة والتج ــال التنمي يف مج

ــل  ــة مث ــة يف املفوضي ــة ذات الصل ــات العام ــاد األورويب، واملديري ــات االتح ــي، وبعث الخارج

املديريــة العامــة ملفاوضــات الجــوار وتوســيع العضويــة، واملديريــة العامــة للتجــارة، واملديريــة 

العامــة للتعــاون الــدويل والتنميــة، إضافــة إىل الــدول األعضــاء يف االتحــاد. يتــم ســنويا تقييــم 

ــدر  ــل، ويص ــة العم ــا يف خط ــوص عليه ــداف املنص ــق األه ــو تحقي ــرز نح ــذي أح ــدم ال التق

التقييــم يف تقريــر عــام حــول حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة يف مختلــف أنحــاء العــامل )35(.

التزامــات االتحــاد بحقــوق المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين فــي الــدول األخــرى واردة فــي 
اســتراتيجية المســاواة لألعــوام 2016-2019، التــي تلــزم المفوضيــة األوروبيــة بدمــج 
ــي تمــول مــن خــال صــك الجــوار  ــة الت ــع البرامــج ذات الصل ــي جمي المنظــور الجنســاني ف
األوروبــي. وثيقــة طاقــم الموظفيــن المشــتركة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن 
ــة  ــي الخارجي ــاد األوروب ــات االتح ــن خــال عاق ــات والنســاء م ــاة الفتي ــل حي ــرأة: تحوي الم
لألعــوام 2016-2020: تلــزم هــذه الوثيقــة أيضــا االتحــاد بالتوصــل إلــى مواقــف مشــتركة 
ــة  ــى المســتويات الدولي ــن الجنســين عل ــى حقــوق اإلنســان والمســاواة بي تســلط الضــوء عل
والسياســية والثنائيــة. وتدعــو الوثيقــة إلــى تعزيــز التنســيق بيــن االتحــاد والجهــات الفاعلــة 
ــى الحــرص  ــة أيضــا إل ــى مســتوى الحــوار السياســي؛ وتدعــو الوثيق ــة، وخاصــة عل المحلي
علــى التشــاور مــع منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل فــي مجــال حقــوق الفتيــات والنســاء 
لكــي تســهم هــذه المشــاورات فــي وضــوح الصــورة عنــد وضــع برامــج علــى مســتوى الدولة، 
بصــرف النظــر عــن القطــاع الــذي يوضــع لــه البرنامــج. خطــة عمــل االتحــاد األوروبــي بشــأن 
حقــوق اإلنســان لألعــوام 2015-2019: يتعهــد االتحــاد األوروبــي فــي هــذه الوثيقــة بقيــام 
دائــرة العمــل الخارجــي والمفوضيــة األوروبيــة والــدول األعضــاء بدعــم المنظمــات النســوية 
والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان الذيــن يدعــون إلــى الدفــاع عــن حقــوق النســاء. وتشــجع 
الوثيقــة المنظمــات والمدافعيــن علــى محاســبة صانعــي القــرار فيمــا يتعلــق بقضايــا المســاواة 

بيــن الجنســين.

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joint_communication_on_human_rights_and_democracy_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joint_communication_on_human_rights_and_democracy_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joint_communication_on_human_rights_and_democracy_en.pdf


األورو-متوسطية للحقوق: دليل التدريب على الدعوة لدى االتحاد األوروبي24

املبادئ التوجيهية لحقوق اإلنسان يف االتحاد األورويب

وضــع االتحــاد األورويب عــددا مــن املبــادئ التوجيهيــة )اإلرشــادات( التــي تهــدف إىل توفــري 

مجموعــة مــن األدوات العمليــة التخــاذ إجــراءات مــن قبــل بعثات االتحــاد األورويب وســفارات 

دول االتحــاد بشــأن القضايــا الرئيســية لحقــوق اإلنســان. رغــم أن املبــادئ التوجيهيــة ليســت 

ملزمــة قانونــا، فقــد تــم االتفــاق عليهــا عــىل املســتوى الــوزاري، األمــر الــذي يعنــي التزامــا 

سياســيا قويــا التخــاذ إجــراءات بشــأن حقــوق اإلنســان يف االتحــاد األورويب ودولــه.

أدناه قامئة املجاالت ذات األولوية بالنسبة لالتحاد األورويب يف املبادئ التوجيهية:

الحوار حول حقوق اإلنسان مع الدول األخرى	 

املدافعون عن حقوق اإلنسان	 

العنف ضد النساء والفتيات ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدهن	 

عقوبة اإلعدام	 

التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة	 

األطفال والراع املسلح	 

القانون اإلنساين الدويل	 

حقوق الطفل	 

حرية الدين أو املعتقد	 

متتع املثليني واملثليات وثنائيي الجنس واملتحولني واملتداخلني جنسيا بجميع حقوق اإلنسان	 

حرية التعبري يف اإلنرتنت وخارجها	 

باملدافعن عن  املتعلقة  األورويب، وخاصة  االتحاد  اإلنسان يف  لحقوق  التوجيهية  املبادئ 

حقوق اإلنسان، تتطلب من بعثات االتحاد ودائرة العمل الخارجي وسفارات دول االتحاد 

اتخاذ اإلجراءات التالية لتحقيق األهداف التي حددها االتحاد يف مجال حقوق اإلنسان:

رصد وتحليل الوضع املتعلق باألولويات املذكورة أعاله، ورفع تقرير حوله إىل الهياكل األعىل 	 

ووزراء  واألمن،  السياسة  لجنة  وسفراء  املغرب-املرشق  ولجنة  اإلنسان،  لجنة حقوق  )مثل 

خارجية دول االتحاد(؛

التحقيق يف الحاالت الفردية، واالستفسار عنها لدى حكومة الدولة ذات الصلة؛	 

رفع توصيات إىل الهياكل األعىل بشأن اتخاذ إجراءات، كإصدار تنديد علني بانتهاكات محددة؛	 

مراقبة املحاكامت لضامن االمتثال ملعايري املحاكمة العادلة؛	 

القيام بجهود دبلوماسية ملطالبة الحكومة باتخاذ إجراء معني؛	 

إصدار بيانات عىل املستوى املحي للتنديد بانتهاكات )36(؛	 

طــرح قضايــا حقــوق اإلنســان والحــاالت الفرديــة يف االجتامعــات عــىل كل املســتويات مــع 	 

املســؤولني يف الدولــة ذات الصلــة؛

تحديد األولويات وآليات التمويل متاشيا مع اسرتاتيجيات حقوق اإلنسان؛	 

تسهيل تقديم التمويل من خالل الصك األورويب للدميقراطية وحقوق اإلنسان )انظر/ي املربع أدناه(؛	 

تقديم منح صغرية ملنظامت حقوق اإلنسان غري الحكومية.	 

اتخاذ إجراءات عاجلة محليا لدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يتعرضون لخطر فوري أو كبري.	 

وضع اسرتاتيجيات محلية بشأن حقوق اإلنسان؛	 

البقاء عىل تواصل مع املدافعني عن حقوق اإلنسان، من خالل االجتامع يف بعثة االتحاد أو 	 

سفارة إحدى دوله، وزيارتهم يف أماكن عملهم، وتسليط الضوء عليهم )مبوافقتهم(؛

زيارة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أماكن االحتجاز؛	 

إصدار تأشريات طارئة وتوفري مأوى مؤقت للمدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني لخطر داهم أو كبري.	 

استشــارة املجتمــع املــدين لجمــع املعلومــات عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف البــالد، وعــن 	 

ــل صياغــة االســرتاتيجيات  ــة، وقب ــات عمــل االتحــاد األورويب بشــأن الحــاالت الفردي أولوي

والتقاريــر املحليــة لرفعهــا إىل الهيــاكل األعــىل.

https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-and-democracy_en
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.en08.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.en08.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.en08.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.en08.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-and-democracy_en
http://eeas.europa.eu/human_rights/guidelines/torture/docs/20120626_guidelines_en.pdf
http://eeas.europa.eu/human_rights/guidelines/torture/docs/20120626_guidelines_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesChildren.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesChildren.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=URISERV:ah0004
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.07.pdf
http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http:/eeas.europa.eu/delegations/fiji/press_corner/all_news/news/2013/eu_guidelines_on_the_promotion_and_protection_of_freedom_of_religion_or_belief_(june_24_2013_fac).pdf
http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http:/eeas.europa.eu/delegations/fiji/press_corner/all_news/news/2013/eu_guidelines_on_the_promotion_and_protection_of_freedom_of_religion_or_belief_(june_24_2013_fac).pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14876_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14876_en
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يقــدم االتحــاد األورويب التمويــل املتعلــق بحقــوق اإلنســان ضمــن سياســته الخارجيــة 

مــن خــالل الصــك األورويب للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان. يتيــح الصــك األورويب 

للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان تقديــم التمويــل املبــارش إىل منظــامت املجتمــع املــدين، 

دون تدخــل أو موافقــة مــن الحكومــة، ولديهــا موازنــة تبلــغ 1.3 مليــار يــورو لألعــوام 

ــة يجــب أن تهــدف إىل مســاعدة املجتمــع املــدين عــى  2014-2020. املشــاريع املمول

تعزيــز حقــوق اإلنســان واإلصــالح الدميقراطــي؛ وترســيخ املشــاركة السياســية والتمثيــل؛ 

ودعــم اإلجــراءات التــي تتخــذ يف املجــاالت التــي تشــملها إرشــادات االتحــاد األورويب؛ 

ودعــم اإلطــار الــدويل واإلقليمــي لحاميــة حقــوق اإلنســان، والعدالــة، وســيادة القانــون 

وتعزيــز الدميقراطيــة؛ وتحســن موثوقيــة وشــفافية العمليــات االنتخابيــة الدميقراطيــة. 

ــة  ــك األورويب للدميقراطي ــا الص ــي يتلقاه ــات الت ــة املقرح ــد دراس ــح بع ــص املن تخص

ــع  ــى موق ــات ع ــي املقرح ــوة لتلق ــرش دع ــد ن ــك بع ــون ذل ــان. ويك ــوق اإلنس وحق

املديريــة العامــة للتعــاون الــدويل والتنميــة، أو مــن خــالل برامــج دعــم محليــة تديرهــا 

بعثــات االتحــاد األورويب حيــث توجــد بعثــة. مــن خــالل الصــك نفســه، تســتطيع بعثــة 

ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــع ع ــرض مداف ــال تع ــارئ يف ح ــغ ط ــاد األورويب رصف مبل االتح

للخطــر. الحــد األقــى للمبلــغ عــرشة آالف يــورو تدفــع مبــارشة ألفــراد أو منظــامت 

بحاجــة للدعــم العاجــل.

االتحاد األورويب واالسراتيجيات القطرية املتعلقة بحقوق اإلنسان والدميقراطية

هــذه االســرتاتيجيات وثائــق تعدهــا بعثــات االتحــاد األورويب اســتنادا إىل تحليــل لحالــة حقوق 

ــات إلجــراءات  ــد األولوي ــك بهــدف تحدي ــا، وذل ــة فيه ــي توجــد البعث ــة الت اإلنســان يف الدول

االتحــاد األورويب. تتــوىل مرحلــة الصياغــة بعثــات االتحــاد األورويب بالتعــاون مــع دائــرة العمــل 

األورويب الخارجــي. وتشــارك يف الصياغــة ســفارات دول االتحــاد. ويجــب استشــارة املجتمــع 

ــة مــن قبــل جميــع الــدول األعضــاء يف االتحــاد  املــدين املحــي. يتــم اعتــامد الوثائــق النهائي

ــوق اإلنســان واملغرب-املــرشق.  ــي حق ــد يف بروكســل للجنت ــامع مشــرتك يعق األورويب يف اجت

ــم  ــنوات(. ويت ــالث س ــابق ث ــت يف الس ــنوات )كان ــس س ــرتة خم ــرتاتيجيات لف ــم اس ــم رس يت

ســنويا إعــداد تقريــر رسي يرصــد التقــدم الــذي يحــرز نحــو التنفيــذ.

ــوق  ــال حق ــربى يف مج ــة ك ــرب ذات أهمي ــي تعت ــا الت ــة القضاي ــرتاتيجية قطري ــم كل اس تض

ــبان يف  ــذ يف الحس ــرتاتيجية تؤخ ــدد يف االس ــي تح ــات الت ــي. األولوي ــد املعن ــان يف البل اإلنس

ــات  ــع السياس ــتويات وض ــىل كل مس ــان ع ــوق اإلنس ــة بحق ــية واملتعلق ــوارات السياس الح

ــث  ــن حي ــة م ــة رسي ــرتاتيجيات القطري ــم أن االس ــة. رغ ــاعدة املالي ــم املس ــج وتقدي والربام

ــرش  ــاد األورويب ن ــات االتح ــع بعث ــة، بوس ــة املعني ــع الدول ــىل وض ــا ع ــد أيض ــدأ، وتعتم املب

أولويــات االســرتاتيجية عــىل مواقعهــا، أو عــىل األقــل تطلــع منظــامت املجتمــع املــدين شــفويا 

ــا. ــاء التشــاور معه ــات أثن ــىل األولوي ع
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االتحاد األورويب وخرائط الطريق للتعامل مع املجتمع املدين

ــامت  ــع منظ ــاد م ــاون االتح ــني تع ــام 2014 لتحس ــل ع ــرق يف أوائ ــط الط ــتحدثت خرائ اس

املجتمــع املــدين، وتعزيــز التنســيق بــني بعثــات االتحــاد وســفارات دولــه والجهــات الفاعلــة 

األخــرى. تقيــم خرائــط الطــرق وضــع املجتمــع املــدين يف الدولــة املعنيــة )عــىل ســبيل املثــال 

ــل االتحــاد  ــدى تعام ــا(، وم ــا املنظــامت، وأدوارهــا، وقدراته ــي تعمــل فيه ــة الت ــم البيئ تقيي

ــدد  ــي(. تح ــار الرئي ــج يف التي ــيق والدم ــوار والتنس ــال الح ــبيل املث ــىل س ــا )ع األورويب معه

خرائــط الطــرق أولويــات وإجــراءات االتحــاد األورويب للتعامــل مــع املجتمــع املــدين وتوفــر 

اإلطــار الــالزم لتتبــع التقــدم الــذي يحــرز.

ترســم خــراط الطــرق بعثــات االتحــاد األورويب وســفارات دولــه مبشــاركة منظــامت املجتمــع 

املــدين املحليــة. يغطــي الجيــل األول مــن خرائــط الطــرق األعــوام 2014-2017 والجيــل 

الثــاين ســيغطي األعــوام 2018-2020. يتــم تحديــث خرائــط الطــرق ســنويا، وعندمــا تحــدث 

ــة. ــرية ذات صل ــريات كب تغي

2. التزامات االتحاد األوروبي بحقوق اإلنسان في 
سياسته تجاه جنوب البحر األبيض المتوسط

الرشاكة األورو-متوسطية واالتحاد من أجل املتوسط

تــم يف ترشيــن الثــاين )نوفمــرب( 1995 اعتــامد إعــالن برشــلونة. ويف ذلــك الحــني أطلقــت دول 

االتحــاد، وكانــت 15 دولــة، واثنتــا عــرشة دول مــن جنــوب ورشق املتوســط الرشاكــة األورو-

متوســطية، التــي عرفــت أيضــا بعمليــة برشــلونة. تضمــن إعــالن برشــلونة التزامــات بالتــرف 

ــية.  ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــرتام حق ــان، واح ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل ــا لإلع وفق

وأحــد األهــداف املعلنــة للعمليــة كان تحقيــق منطقــة مشــرتكة للســالم واالســتقرار مدعومــة 

بالتنميــة املســتدامة وســيادة القانــون والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان.

ــط،  ــل املتوس ــن أج ــاد م ــح االتح ــطية وأصب ــة األورو-متوس ــورت الرشاك ــام 2008، تط يف ع

ــض  ــوب ورشق البحــر األبي ــاد األورويب ودول جن ــني االتح ــددة األطــراف ب ــة متع وهــي رشاك

املتوســط )37(. واعتبــارا مــن عــام 2010، أنشــئت لالتحــاد مــن أجــل املتوســط ســكرتاريا يف 

ــة برشــلونة، واســتحدثت رئاســة مشــرتكة أورو-متوســطية )38(. ولكــن هــذه الرشاكــة  مدين

متعــددة األطــراف أصيبــت بالركــود بســبب النزاعــات يف املنطقــة، ومنهــا النــزاع بــني إرسائيــل 

وفلســطني. ســكرتاريا االتحــاد مــن أجــل املتوســط تعنــى بشــكل رئيــي بتشــجيع املشــاريع 

اإلقليميــة االقتصاديــة والبنيــة التحتيــة. وهنــاك جمعيــة برملانيــة لالتحــاد مــن أجــل املتوســط 

ــان  ــة، والربمل ــطية الرشيك ــدول املتوس ــاد األورويب وال ــات دول االتح ــن برملان ــاء م ــم أعض تض

ــل  ــن أج ــاد م ــاهمة يف االتح ــم مس ــدف إىل تقدي ــام، وته ــع بانتظ ــزال تجتم األورويب. وال ت

املتوســط.

http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-governance-civilsociety/minisite/roadmaps
http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-governance-civilsociety/minisite/roadmaps
http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-governance-civilsociety/minisite/roadmaps
http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-governance-civilsociety/minisite/roadmaps
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/july/tradoc_124236.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/329/union-for-the-mediterranean-ufm_en
http://ufmsecretariat.org/
http://www.paufm.org/
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ــة  ــد ثالث ــط عق ــل املتوس ــن أج ــاد م ــطية واالتح ــة األورو-متوس ــار الرشاك ــم يف إط ت

ــطنبول  ــر األول يف إس ــد املؤمت ــع. عق ــرأة يف املجتم ــز دور امل ــة لتعزي ــرات وزاري مؤمت

يف ترشيــن الثــاين )نوفمــر( عــام 2006، حيــث اتفــق وزراء خارجيــة الــدول املشــاركة 

عــى االلتــزام بالعمــل عــى ضــامن املســاواة بــن الجنســن. وعقــد االجتــامع الــوزاري 

ــن  ــاد م ــاء االتح ــاد أعض ــام 2009، وأع ــر( ع ــاين )نوفم ــن الث ــش يف ترشي ــاين مراك الث

أجــل املتوســط تأكيــد التزامهــم بـــ »تعزيــز املســاواة القانونيــة والفعليــة بــن النســاء 

والرجــال« فيــام يعــرف باســم اســتنتاجات مراكــش. وعقــد املؤمتــر الــوزاري الثالــث يف 

باريــس يف أيلــول )ســبتمر( عــام 2013، وصــدرت عنــه اســتنتاجات اعرفــت بــاألدوار 

التــي أدتهــا النســاء يف التغــرات الجاريــة يف املنطقــة. وقــرر الــوزراء أن تســاهم 

دولهــم بفاعليــة يف زيــادة مشــاركة املــرأة يف التنميــة السياســية واالقتصاديــة واملدنيــة 

ــع يف النصــف األول  ــوزاري الراب ــر ال ــد املؤمت ــرر عق ــن املق ــة. وم ــة للمنطق واالجتامعي

مــن عــام 2017.

http://eeas.europa.eu/archives/docs/euromed/women/docs/conclusions_1106.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/euromed/women/docs/2009_11_conference_en.pdf
http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2013/09/34-13-REV4-Draft-Ministerial-Conclusions-Women.pdf
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سياسة الجوار األورويب

بــدأ العمــل بسياســة الجــوار األورويب يف عــام 2004، وهــي آليــة تنظــم العالقــة الثنائيــة بــني 

االتحــاد األورويب ودول الجــوار يف جنــوب ورشق البحــر األبيــض املتوســط. وكان الحــدث امللهــم 

لتبنيهــا سياســة توســيع العضويــة يف االتحــاد األورويب، وهــي تســتخدم كوســيلة لتوســيع نطاق 

انتشــار األعــراف واللوائــح والقيــم األوروبيــة خــارج حــدود االتحــاد. وأصبحــت سياســة الجــوار 

ــة  ــراءات الخارجي ــه لإلج ــية واملوج ــة الرئيس ــة الخارجي ــية للسياس ــيلة الرئيس األورويب الوس

التــي يتخذهــا االتحــاد األورويب تجــاه الــدول املجــاورة لــه. يتألــف الجــوار الجنــويب لالتحــاد 

األورويب مــن عــرش دول هــي: املغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومــر وإرسائيــل وفلســطني 

وســوريا واألردن ولبنــان. أســاس سياســة الجــوار األورويب اتفاقيــات مشــاركة وقعهــا االتحــاد 

مــع معظــم دول جنــوب املتوســط بعــد بــدء الرشاكــة األورو-متوســطية )انظــر/ي أدنــاه(.

تــم إطــالق سياســة الجــوار األورويب بهــدف معلــن وهــو تعزيــز التعــاون الســيايس وتطويــر 

ــاء  ــا إىل »إنش ــة أيض ــدف السياس ــه. وته ــاد األورويب وجريان ــني االتح ــادي ب ــل االقتص التكام

ــة  ــات وثيق ــز بعالق ــم االتحــاد األورويب وتتمي منطقــة ازدهــار وجــرية حســنة تقــوم عــىل قي

ــاون« )39(. ــىل التع ــة ع وســلمية قامئ

ــة إلجــراء إصالحــات  ــري ملزم ــاق عــىل خطــط عمــل غ ــم االتف ــة، ت ــز األهــداف املعلن لتعزي

اقتصاديــة وسياســية انتقاليــة، مــع إشــارات إىل مبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان وســيادة 

القانــون والحكــم الرشــيد )مل يتــم االتفــاق عــىل خطــة عمــل مــع الجزائــر وليبيــا وســورية(. 

ــات يف دول  ــتجابة لالنتفاض ــوار األورويب )40(، اس ــة الج ــاد سياس ــع االتح ــام 2011، راج يف ع

ــوق اإلنســان يف  ــة وحق ــر الدميقراطي ــز عن ــدف تعزي ــا، به ــرشق األوســط وشــامل أفريقي ال

هــذه السياســة. وجــاءت املراجعــة مببــدأ »املزيــد مقابــل املزيــد«، بهــدف زيــادة الدعــم املــايل 

للــدول التــي حققــت أكــرب تقــدم يف مجــال قضايــا حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة.

وفــق سياســة الجــوار األورويب لعــام 2011، تــم تحديــد األهــداف املتعلقــة بحقــوق اإلنســان 

والدميقراطيــة يف خطــط العمــل القطريــة، ويتــم مراقبــة تنفيذهــا مــن خــالل هيــاكل مشــرتكة 

ــوار  ــان أو الح ــوق اإلنس ــة لحق ــان الفرعي ــل اللج ــة، مث ــات الرشاك ــب اتفاقي ــئت مبوج أنش

الســيايس. ثــم يقيّــم االتحــاد األورويب تنفيــذ خطــط العمــل يف تقاريــر مرحليــة ســنوية، ويتــم 

ذلــك يف ســياق عمليــة تشــمل التشــاور مــع منظــامت املجتمــع املــدين.

يف الوقــت نفســه، ركــزت مراجعــة سياســة الجــوار الصــادرة يف ترشيــن الثــاين )نوفمــرب( 2015 

ــان  ــوق اإلنس ــت حق ــرة، وأصبح ــة وإدارة الهج ــة االقتصادي ــن والتنمي ــتقرار واألم ــىل االس ع

ــزم  ــاد األورويب الت ــم أن االتح ــام 2011. ورغ ــة ع ــه يف سياس ــت علي ــام كان ــر م ــرا أصغ عن

ــاع  ــالح قط ــني، وإص ــني الجنس ــاواة ب ــة واملس ــالح اإلدارة العام ــول إص ــوار ح ــول يف ح بالدخ

ــود جــدول  ــد مــن بن ــرشكاء كبن ــع ال ــة مــع جمي ــة حقــوق اإلنســان والتعددي األمــن، وحامي

الحــوارات السياســية، إال أن الحــوار ســيكون مــن خــالل »أشــكال يتفــق عليهــا« مــع حكومــات 

الــدول، وليــس مــن خــالل النهــج املنظــم املتبــع يف سياســة عــام 2011.

تركــز مراجعــة سياســة الجــوار األورويب التــي جــرت يف عــام 2015 تركيــزا كامــال عــى 

الهجــرة والتنقــل. ولكــْن هنــاك تركيــز أيضــا عــى »معالجــة جــذور مشــكلة الهجــرة غــر 

ــة« و«التعــاون عــى اإلرجــاع وإعــادة اإلدخــال« وليــس عــى احــرام حقــوق  النظامي

ــة  ــى أهمي ــد ع ــاك تأكي ــام 2011. وهن ــوار يف ع ــة الج ــت سياس ــام نص ــن ك املهاجري

رشاكات التنقــل مــع دول الجــوار الجنــويب كإطــار إلدارة حركــة األشــخاص بــن االتحــاد 

ــة تنقــل  ــم التوصــل إىل رشاك ــدول املشــمولة بسياســة الجــوار األورويب )ت األورويب وال

ــزال  ــي، ال ت ــتوى اإلقليم ــى املس ــس واألردن يف 2014(. ع ــرب يف 2013 وتون ــع املغ م

سياســة االتحــاد األورويب موجهــة وفــق وثيقــة تعــود إىل عــام 2011 عنوانهــا »حــوار 

ــز  ــط«. ترك ــض املتوس ــر األبي ــوب البح ــع دول جن ــن م ــل واألم ــرة والتنق ــول الهج ح

ــا تدفقــات املهاجريــن والالجئــن، ومعالجــة جــذور أســباب  ــرا عــى قضاي الوثيقــة كث

الهجــرة.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20141009_joint_declaration_establishing_the_eu-jordan_mobility_partnership_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/declaration_conjointe_tunisia_eu_mobility_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130607_declaration_conjointe-maroc_eu_version_3_6_13_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/pdf/1_en_act_part1_v12_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/pdf/1_en_act_part1_v12_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/pdf/1_en_act_part1_v12_en.pdf
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ــات  ــا ســمي أولوي ــل م ــام 2015 حــل محــل خطــط العم ــوار األورويب لع ــة الج ــق سياس وف

ــح املشــرتكة«،  ــا »املصال ــان فيه ــي يحــدد الجانب ــة، الت ــا بصــورة متبادل ــة املتفــق عليه الرشاك

ــدأ  ــو( 2016، ب ــران )يوني ــن حزي ــارا م ــل. واعتب ــص التموي ــد لتخصي ــاس املعتم ــون األس وتك

االتحــاد األورويب مفاوضــات حــول أولويــات الرشاكــة الجديــدة مــع كل مــن الجزائــر ومــر 

واألردن ولبنــان. ولــن يتــم تقييــم تنفيــذ هــذه األولويــات مــن خــالل تقاريــر مرحليــة علنيــة 

تنــرش ســنويا يف موعــد محــدد كــام كان يحــدث يف املــايض. ومحــل التقاريــر، ســيعتمد 

ــع  ــا م ــق عليه ــذ األهــداف املتف ــىل تنفي ــز ع ــدا، يرك ــم جدي ــاد األورويب »أســلوب تقيي االتح

الــرشكاء«، ويتزامــن التقييــم مــع اجتامعــات عاليــة املســتوى مــع مســؤولني مــن دول الرشاكــة، 

كاجتامعــات مجالــس الرشاكــة والتعــاون )41(. إضافــة إىل التقاريــر القطريــة، ســوف تكــون 

هنــاك تقاريــر إقليميــة تتابــع التطــورات يف منطقــة الجــوار األورويب »تشــمل معلومــات عــن 

ــا حقــوق اإلنســان«. ــون، واملســاواة بــني الجنســني، وقضاي ــات األساســية وســيادة القان الحري

متويــل سياســة الجــوار األورويب يتــم مــن خــالل صــك الجــوار األورويب، الــذي يهــدف 

إىل متويــل تنفيــذ املشــاريع، وتقديــم املســاعدة. التمويــل ســيقدم بصــورة رئيســية إىل 

الحكومــات لدعــم اإلصالحــات يف الــدول املشــمولة بسياســة الجــوار. ولهــذه الغــرض، 

خصصــت املفوضيــة األوروبيــة موازنــة قيمتهــا 15 مليــار يــورو لألعــوام 2020-2014. 

كان صــك الجــوار األورويب لعــام 2011 أنشــأ برنامجــا خاصــا بدعــم منظــامت املجتمــع 

املــدين لتطويــر قدراتهــا عــى املنــارصة، ومراقبــة اإلصالحــات، وتنفيــذ وتقييــم برامــج 

االتحــاد األورويب. ويف عــام 2012، أعلــن تأســيس املؤسســة األوروبيــة مــن أجــل 

ــزاب  ــل األح ــة مث ــات الفاعل ــم للجه ــم الدع ــتقلة لتقدي ــة مس ــة كمؤسس الدميقراطي

السياســية واملنظــامت غــر الحكوميــة والنقابــات غــر املســجلة والــرشكاء االجتامعيــن 

اآلخريــن يف الــدول املشــمولة بسياســة الجــوار األورويب. وخصصــت للمؤسســة موازنــة 

قيمتهــا 14 مليــون يــورو ســنويا.

الرشاكة األورو-متوسطية

االتحاد من أجل املتوسط

سياسة الجوار األورويب

سياسة خارجية عىل املستوى الثنايئرشاكة متعددة األطراف

10 دول متوسطية + 6 دول رشقية غري متوسطية مجاورةاالتحاد األورويب + 16 دولة متوسطية

أطلقت يف عام 2003أطلقت يف عام 1995: إعالن برشلونة

سياسة الجوار األورويب: االجتامعات الوزارية الثنائية )االتحاد األورويب/دولة متوسطية(املؤمترات الوزارية املتعددة األطراف )تضم جميع الرشكاء(

رشاكة أولويات ثنائية غري ملزمة )خطط العمل سابقا(اتفاقيات الرشاكة والهياكل الثنائية ملزمة قانونا

Euro-Mediterranean Partnership (EMP)

Union for the Mediterranean (UFM)

European Neighbourhood Policy 

(ENP)

A multilateral partnership A bilateral EU foreign policy

EU and 16 Mediterranean countries 10 Mediterranean and 6 eastern (non-Mediterranean) Neighbouring countries

Launched in 1995: Barcelona Declaration Launched 2003

Multilateral Ministerial Conferences (gathering all the partners) ENP bilateral ministerial Meetings (EU/one Mediterranean country)

Bilateral legally-binding Association Agreements and institutions Bilateral non-binding Partnership Priorities (previously Action Plans)

http://www.democracyendowment.eu/
http://www.democracyendowment.eu/
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3. التزامات االتحاد األوروبي بحقوق اإلنسان في إطار العالقات الثنائية مع دول الجوار الجنوبي

ــوب البحــر األبيــض  ــة مــع عــدد مــن دول جن ــات رشاكــة ثنائي ــع االتحــاد األورويب اتفاقي وقّ

املتوســط. هــذه االتفاقيــات ملزمــة قانونــا للطرفــني. اتفاقيــات الرشاكــة ذات طبيعــة 

ــدول  ــزم االتحــاد األورويب وال ــا تل ــر التجــارة واالســتثامر. ولكنه ــة، وتهــدف إىل تحري اقتصادي

ــة وحقــوق اإلنســان األساســية وإقامــة حــوار ســيايس  ــادئ الدميقراطي الرشيكــة باحــرتام املب

ــان. ــوق اإلنس ــا حق ــمل قضاي ــع، يش موس

ــال  ــات يف ح ــرض عقوب ــا أو ف ــل به ــف العم ــمح بوق ــدا يس ــة بن ــات الرشاك ــن اتفاق وتتضم

حــدوث انتهــاك ملبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف الدولــة الرشيكــة يف الجــوار 

ــى اآلن  ــوب املتوســط حت ــة يف جن ــد مل يســتعمل قــط مــع أي دول األورويب. ولكــن هــذا البن

ــدين. ــع امل ــان األورويب ومنظــامت املجتم ــن الربمل ــن حــني آلخــر م ــك م ــوة إىل ذل ــم الدع رغ

لتعزيــز العالقــة مــع دول الجــوار التــي عــربت عــن الرغبــة يف تطويــر العالقــات، بــدأ االتحــاد 

األورويب يرفــع مســتوى العالقــة الثنائيــة مــع دول الجــوار املتوســطية مبنحهــا صفــة »وضــع 

متقــدم«. يرتتــب عــىل ذلــك توثيــق العالقــات السياســية، والدمــج يف ســوق االتحــاد األورويب 

املوحــدة )يــؤدي هــذا إىل زيــادة العالقــات التجاريــة واملشــاركة يف برامــج ووكاالت االتحــاد(، 

وزيــاد الدعــم املــايل املقــدم مــن االتحــاد. كل ذلــك مبدئيــا مقابــل إجــراء إصالحــات سياســية 

رسيعــة. ثــالث دول فقــط حتــى اآلن توصلــت إىل اتفاقيــة بشــأن الحصــول عــىل صفــة »وضــع 

متقــدم«، وهــي املغــرب واألردن وتونــس. املغــرب وتونــس حصلتــا عــىل صفــة »وضــع 

متقــدم«، واألردن حصــل عــىل صفــة »رشاكــة مميــزة«.

تختلــف هــذه االتفاقيــات باالســم فقــط. تونــس ناقشــت االتفاقيــة بعــد االنتفاضــات العربيــة، 

التــي دفعــت االتحــاد األورويب إىل اإلرصار عــىل وصــف العالقــات الثنائيــة بأنهــا رشاكات.

الهياكل املشركة بن االتحاد األورويب والدول الرشيكة لتنفيذ اتفاقيات الرشاكة

مجلــس الرشاكــة: اجتــامع عــىل مســتوى وزاري يعقــد عــادة مــرة يف الســنة. وميثــل االتحــاد 

األورويب يف االجتــامع املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس، أو مفــوض سياســة الجــوار األورويب، وميثــل 

ــة  ــات العالق ــامع أولوي ــش االجت ــا. يناق ــر خارجيته ــويب وزي ــوار الجن ــة يف الج ــدول الرشيك ال

املحــددة يف اتفاقيــة الرشاكــة وأي قضايــا ثنائيــة أو دوليــة تحظــى باالهتــامم املشــرتك. قبــل 

عقــد اجتــامع مجلــس الرشاكــة، يعــد االتحــاد األورويب إعالنــا يذكــر فيــه النقــاط التــي يريــد 

بحثهــا )42(. ويتبــع االجتــامع الــوزاري عقــد مؤمتــر صحفــي يعلــن االتحــاد فيــه بيانــا )43( 

يجــب أن يشــمل إشــارات إىل قضايــا حقــوق اإلنســان. ميكــن لالتحــاد األورويب طــرح قضايــا 

حقــوق اإلنســان بشــكل رســمي أو وغــري رســمي خــالل االجتــامع.

لجنــة الرشاكــة: اجتــامع ســنوي ملســؤولني كبــار. يهيــئ هــذا اللقــاء الجتــامع مجلــس الرشاكــة، 

ويبحــث القضايــا اإلجرائيــة للتعــاون.

اللجــان الفرعيــة: هــي لجــان فرعيــة إجرائيــة تشــمل جوانــب مختلفــة بينهــا التعــاون. تجتمع 

ــي،  ــل األورويب الخارج ــرة العم ــني يف دائ ــتوى موظف ــىل مس ــنة ع ــرة يف الس ــان م ــذه اللج ه

ــة  ــه اللجن ــص ب ــذي تخت ــوع ال ــىل املوض ــر ع ــد األم ــة، ويعتم ــدول الرشيك ــم يف ال ونظرائه

الفرعيــة. يــدور النقــاش حــول قضايــا حقــوق اإلنســان يف اجتامعــات اللجنــة الفرعيــة لحقــوق 

ــيايس  ــوار الس ــة الح ــرق لجن ــوع، تتط ــذا الن ــن ه ــة م ــود لجن ــدم وج ــال ع ــان. ويف ح اإلنس

ــي  ــمية. وتغط ــري رس ــل غ ــة عم ــاك مجموع ــل، هن ــة إرسائي ــا. يف حال ــذه القضاي ــة له الفرعي

لجــان فرعيــة أخــرى قضايــا الهجــرة والشــؤون االجتامعيــة والعــدل والقضايــا األمنيــة. ينبغــي 

دمــج قضايــا حقــوق اإلنســان يف عمــل اللجــان الفرعيــة األخــرى.
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تنظــم دائــرة العمــل األورويب الخارجــي اجتامعــات اللجــان الفرعيــة بالتعــاون مــع حكومــة 

ــة يف  ــري الحكومي ــامت غ ــع املنظ ــاور م ــات التش ــرة اجتامع ــم الدائ ــة. وتنظ ــة الرشيك الدول

ــك  ــة(، ويكــون ذل ــة االتحــاد األورويب املحلي ــة الرشيكــة )مــن خــالل بعث بروكســل ويف الدول

قبــل عقــد اجتامعــات اللجــان الفرعيــة، وذلــك لتلقــي مســاهامت ذات عالقــة بوضــع حقــوق 

ــات  ــد اجتامع ــامع. بع ــات بخصــوص جــدول أعــامل االجت ــة، وتوصي اإلنســان وحــاالت فردي

ــة  ــع املنظــامت غــري الحكومي ــرة العمــل الخارجــي أن تطل ــة، يتوقــع مــن دائ اللجــان الفرعي

عــىل النتائــج. ولكــن هــذا ال يحــدث أحيانــا إال إذا طلبــت ذلــك املنظــامت غــري الحكوميــة.

ــني  ــان ب ــوق اإلنس ــا حق ــة قضاي ــة ملناقش ــل فرص ــة متث ــان الفرعي ــات اللج ــم أن اجتامع رغ

االتحــاد األورويب والدولــة الرشيكــة، إال أن فاعليــة هــذه اللجــان محــدودة. يف معظــم الحاالت، 

ــارة  ــويب عــىل عــدم إث ــدول الرشيكــة يف الجــوار الجن ــني االتحــاد األورويب وال ــاك اتفــاق ب هن

حــاالت فرديــة، أو اإلشــارة إليهــا كدليــل عــىل منــط أوســع. وألن جــداول أعــامل االجتامعــات 

ــج  ــىل نتائ ــع ع ــدين أن تطل ــع امل ــامت املجتم ــىل منظ ــب ع ــن الصع ــرش، م ــا ال تن ومحارضه

ــذ الســليم لهــا. االجتامعــات وااللتزامــات التــي اتفــق عليهــا حتــى ميكــن متابعــة التنفي
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مجلس الرشاكة

لجان فرعية

لجنة الرشاكة

اتفاقية الشراكة: الهياكل المشتركة

مسؤولني كبار يف دول جنوب املتوسط

وزراء الخارجية يف دول جنوب املتوسط

موظفون حكوميون من دول جنوب املتوسط

مفوض أو ممثل عايل املستوى

مسؤولون كبار يف االتحاد األورويب

موظفون من دائرة العمل األورويب الخارجي
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القسم الثالث: 
رسم خريطة طريق مناصرة فعالة

1. كيفية وضع خارطة طريق المناصرة؟

ــارصة  ــري املنشــود. واملن ــق التغي ــط لتحقي ــة وتخطي ــاج إىل جهــود دؤوب ــة تحت ــارصة عملي املن

املتعلقــة بحقــوق اإلنســان تحتــاج إىل جهــود وأعــامل منظمــة تســتهدف صانعــي القــرارات 

لســن قوانــني ورســم سياســات تتعلــق بحقــوق اإلنســان، أو لتنفيذهــا.

ميكــن تقســيم التخطيــط للمنــارصة وعمليــة التنفيــذ إىل املراحــل التاليــة. كل مرحلــة تحتــاج 

إىل دراســة وافيــة لضــامن النجــاح الشــامل ألعــامل املنــارصة الخاصــة بــك.
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9. 
املتابعة

5. 
التفكر بإقامة رشاكات

8. 
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1. تحديد قضية املنارصة

ــة  ــدد قضي ــروري أن تح ــن ال ــك، م ــة ب ــارصة الخاص ــراءات الدعوة/املن ــاح إج ــامن نج لض

املنــارصة. يجــب أن يكــون لديــك فهــم جيــد للتحــدي الــذي ينبغــي لــك مواجهتــه، وفكــرة 

واضحــة عــن الحــل املنشــود. إذا كانــت الجهــود موزعــة عــىل جبهــة عريضــة، ســيكون مــن 

ــن  ــق م ــب ضي ــىل جان ــود ع ــزت الجه ــة؛ وإذا رك ــريات ملموس ــداث تغي ــك إح ــب علي الصع

ــد  ــن ق ــات، الذي ــي السياس ــع صانع ــم م ــب التفاه ــن الصع ــح م ــد يصب ــارصة، ق ــة املن قضي

ــم. ــس ضمــن مجــال اختصاصه ــذي يهمــك لي ــب ال ــربون الجان يعت

2. تحديد أهداف طويلة ومتوسطة وقصرة األجل

بعــد تحديــدك هــدف املنــارصة، حــدد/ي معيــار النجــاح عــىل املســتوى القصــري واملتوســط 

والطويــل األجــل. فكــر/ي يف اإلجــراء أو التغيــري يف السياســية املرغــوب، وكيــف ســينفذ عــىل 

ــتوى  ــىل املس ــك. ع ــق ذل ــتؤدي إىل تحقي ــي س ــوات الت ــر/ي يف الخط ــل، وفك ــدى الطوي امل

ــامم؟ ــة عــىل جــدول االهت القصــري، كيــف ســتضمن وضــع القضي

تحديــد نــوع اإلجــراء الــذي تريــد مــن االتحــاد األورويب اتخــاذه ســيعتمد عــى القضيــة 

أو الحالــة، وجديتهــا ومداهــا، ومــا إذا كانــت بحاجــة إىل رد فعــل عاجــل، ومــا إذا كانــت 

حادثــة محــددة أو معزولــة، أم انتهــاكا منهجيــا مســتمرا. لــدى االتحــاد األورويب وســائل 

مختلفــة، ولــذا يجــب أن تدعــو إىل اســتخدام اإلجــراءات األنســب للوضــع الــذي يهمــك، 

ويكــون لهــا أكــر تأثــر.

إذا كنــت تســعى إىل اإلفــراج عــن مدافــع عــن حقــوق اإلنســان، اطلــب/ي إرســال بعثــة 

ــن  ــرد، ميك ــة لف ــدات املوجه ــف التهدي ــعى إىل وق ــت تس ــة. وإذا كن ــة للمحاكم مراقب

ــادئ  ــواردة يف املب ــكام ال ــع األح ــيا م ــاد األورويب متاش ــن االتح ــل م ــراء عاج ــب إج طل

ــة لحقــوق اإلنســان. التوجيهي

إذا كنــت تســعى إىل تحقيــق هــدف بعيــد األمــد، كتغيــر سياســة )مثــل إعــادة النظــر 

يف قانــون، أو تحســن أحــوال االحتجــاز، إىل آخــره(، يجــب أن تخطــط الســتهداف آليــات 

االتحــاد األورويب املعروفــة مثــل اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان، ومجالــس الرشاكــة، 

ومحاولــة التأثــر عــى أهــداف حقــوق اإلنســان العامــة عــى املــدى الطويــل.
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3. تحديد املستهدفن

حــدد/ي السياســات وصنــاع القــرار الذيــن لديهــم القــدرة عــى إدخــال التغيــرات املقرحــة 

يف السياســة. يجــب تحديــد التــايل:

املستهدفون األفضل لجهودك، وأيهم سيكون له التأثري األكرب.	 

مبن لك اتصال حاليا؟ ومن هو أفضل حلفائك؟	 

من الذي يبدي تعاطفا أقل مع قضيتك؟	 

وجـه/ي جهـود املنـارصة نحـو الحلفـاء ليك يقرتحـوا أو يؤيـدوا اتخاذ إجـراءات بشـأن قضاياك، 

ونحـو األشـخاص األقـل نشـاطا إلقناعهـم بعدم عرقلـة اإلجـراءات املقرتحـة أو تخفيفها.

ــدك،  ــات االتحــاد األورويب، وظــل/ي عــىل تواصــل معهــم يف بل حــدد/ي الحلفــاء داخــل بعث

ــني  ــون ب ــد يك ــىل املســتوى القطــري، ق ــاد. ع ــن يف بروكســل أو عواصــم دول االتح وإن أمك

الحلفــاء املســؤول عــن حقــوق اإلنســان أو رئيــس القســم الســيايس يف بعثــة االتحــاد األورويب، 

أو رؤســاء أو نــواب رؤســاء بعثــات دول االتحــاد األورويب )الســفراء(. عــىل مســتوى بروكســل 

أو عاصمــة الــدول العضــو يف االتحــاد، أقــم صلــة مــع رؤســاء املكاتــب املســؤولني عــن مناطــق 

جغرافيــة أو ضمــن وحــدة حقــوق اإلنســان، وأعضــاء الربملــان األورويب املؤثريــن، مثــل رؤســاء 

الوفــود أو رؤســاء اللجــان، وأعضــاء الربملانــات يف دول االتحــاد. ابــق عــىل تواصــل مــن خــالل 

ــاد، ويف  ــم دول االتح ــل أو عواص ــود إىل بروكس ــال وف ــرتوين أو إرس ــد اإللك ــف أو الربي الهات

اجتامعــات عندمــا يــزور مســؤولون بلــدك.

نصيحــة مفيــدة: اتصــل مبكتــب األورو-متوســطية للحقــوق يف بروكســل. 

ــن أن  ــا ميك ــة، وم ــد أهــداف مالمئ ــىل تحدي تســتطيع الشــبكة مســاعدتك ع

تتوقــع منهــا، وتقديــم اقرتاحــات لــك بشــأن التوقيــت األفضــل لبعثــة منــارصة.

4. تحديد رسائل رئيسية

فكــر/ي يف طلبــات وتوصيــات واضحــة بشــأن عــدد محــدود مــن اإلجــراءات املهمــة لتحقيــق 

أهــداف واضحــة وملموســة وواقعيــة. تحديــد األولويــات مهــم عنــد مخاطبــة صانعــي 

القــرارات عــىل كل املســتويات. فكــر/ي يف حجــج سياســية عنــد مخاطبــة هيئــات سياســية، 

ــة  ــات دقيق ــون الطلب ــب أن تك ــني. يج ــب املوظف ــا تخاط ــة عندم ــة وقانوني ــج إجرائي وحج

ــة. ــراءات املطلوب ــة لإلج ــة ومالمئ ــة املخاطب ــة للجه ــددة، ومصمم ومح

جهــز/ي معلومــات مالمئــة للجمهــور املســتهدف، أي أن تكــون مناســبة ملســتوى 

محــاورك مــن املعرفــة، ونــوع اإلجــراءات التــي ميكنــه اتخاذهــا. األدبيــات املســتخدمة 

ــن  ــن، تتضمــن طلب ــن صفحــة أو اثنت ــة م ــارصة يجــب أن تكــون قصــرة: وثيق يف املن

واضحــن أو ثالثــة. إعــداد أنــواع مختلفــة مــن املداخــالت تبعــا لنــوع االجتــامع. خــراء 

حقــوق اإلنســان ال ميانعــون عرضــا مفصــال، أمــا اجتــامع ســيايس عــام، فالعــرض املوجــز 

ــم  ــل أو عواص ــؤولن يف بروكس ــتهداف املس ــد اس ــات عن ــدل/ي املعلوم ــه. ع ــب ل أنس

دول االتحــاد، فهــؤالء ليــس لديهــم نفــس املســتوى مــن الخــرة التــي ميلكهــا مســؤول 

موجــود عــى أرض الواقــع.

نصيحــة مفيــدة: راجــع سياســات االتحــاد األورويب ذات الصلــة، واإلرشــادات 

ــوار األورويب  ــة الج ــة(، وسياس ــادئ التوجيهي ــان )املب ــوق اإلنس ــة بحق املتعلق

الجــوار،  بسياســة  املرتبطــة  الرشاكــة  العمل/أولويــات  املعدلــة، وخطــط 

ــة، واملامرســات  ــات الرشاك ــة، واتفاقي ــات العام ــس، والبيان واســتنتاجات املجل

ــيء نفســه  ــل ال ــة. افع ــي اســتخدمت يف دول أخــرى يف املنطق الحســنة الت

ــه. ــوا ب ــا التزم ــن مب ــه املحاوري ــاد، أي واج ــبة إىل دول االتح بالنس
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5. التفكر يف إقامة رشاكات وشبكات

فكــر/ي يف القيمــة املضافــة لتشــكيل تحالفــات مــع منظــامت املجتمــع املــدين املحليــة 

ــة. ــر فعالي ــارصة أك ــود من ــذل جه ــرى لب ــة األخ والدولي

ال تنــس أن الــرشاكات قــد تكــون مفيــدة جــدا يف زيــادة الضغــط عــىل املســتهدفني، ولكنهــا 

ــرشاكات  ــذا يجــب أن تكــون ال ــة، ول ــرارات الداخلي ــة الق ــطء عملي ــؤدي إىل ب ــرشاكات( ت )ال

ــة. تكتيكي

ــا  ــة عندم ــراتيجية، وخاص ــة اس ــون ذات أهمي ــد تك ــرى ق ــع منظــامت أخ ــة م الرشاك

ــدول منفــردة قــد  ــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب، فهــذه ال ــر عــى ال تحــاول التأث

تكــون عــى نفــس درجــة فعاليــة االتحــاد ككل، ورمبــا أكــر، وخاصــة إذا كان للمنظــامت 

الرشيكــة تأثــر مهــم عــى الســلطات املحليــة.

ــوق أو  ــطية للحق ــاء األورو-متوس ــع أعض ــع جمي ــاون م ــدة: تع ــة مفي نصيح

منظــامت مجتمــع مــدين أخــرى يف دول االتحــاد األورويب للقيــام بجهــود 

ــة. ــات الوطني ــوزرات أو الربملان ــتهدف ال ــقة تس ــارصة منس من

6. وضع خطة عمل يف الوقت املناسب

التوقيـت املناسـب حاسـم لتحقيـق النتائـج. لضـامن مناقشـة القضيـة التـي تنارصهـا مـن قبل 

صانعـي القـرارات، مـن املفيـد ربطها مبوضـوع يحتل مكانا مهام يف سـلم األولويـات، أو تحظى 

باهتـامم وسـائل اإلعـالم أو الجمهـور العـام. يجـب أن تكـون ملـام بالجـدول الزمني لنقاشـات 

السياسـات، وأن تحـّر مقدمـا لتقديـم مداخـالت ليمكنـك التأثري عـىل النتائج.

مــن املهــم تقديــم املعلومــات إىل االتحــاد األورويب يف اللحظــة األنســب لتكــون عــى 

يقــن مــن أنهــا لــن تهمــل.

ــاد األورويب  ــة االتح ــع بعث ــم م ــال منتظ ــىل اتص ــظ ع ــدة: حاف ــة مفي نصيح

يف بلــدك ملعرفــة موعــد وضــع جــدول أعــامل اللجنــة الفرعيــة الخاصــة 

بحقــوق اإلنســان، ومتــى ســتبدأ دول االتحــاد التفــاوض عــىل مواقــف االتحــاد 

ــاهامت يف  ــم مس ــن تقدي ــى ميك ــة، ومت ــس الرشاك ــامع مجل ــد اجت ــل عق قب

االســرتاتيجيات القطريــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان والدميقراطيــة، أو أولويــات 

ــوار األورويب. ــة الج ــة بسياس ــة املرتبط الرشاك

7. الرصد والتقييم

ناقـش/ي االسـرتاتيجية املختارة نقاشـا كافيا. قيم/ي مـا تم انجازه، وخطـوات املتابعة املطلوبة، 

واملقاربـات التـي تحتـاج إىل مراجعة ليمكـن تحقيق األهداف بصورة أفضل يف املسـتقبل.

8. املراجعة والتعديل

راجع االسرتاتيجية الخاصة بك، وعدلها عىل ضوء نتائج عملية التقييم.
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9. املتابعة

هــل قــام صانعــو السياســات باتخــاذ اإلجــراءات التــي التزمــوا بهــا؟ إذا مل يفعلــوا، ملــاذا؟ مــا 

هــي أســباب التأخــري أو املوانــع؟ كيــف ميكــن التغلــب عليهــا؟

قــد تكــون االتصــاالت الشــخصية يف بعــض األحيــان الطريقــة الوحيــدة للحصــول عــى 

معلومــات تعتــر رسيــة. وهــذا يؤكــد أهميــة الحفــاظ عــى عالقــة حســنة مــع املوظفن 

يف االتحــاد األورويب ذوي الصلــة. بعــد تحديــد العقبــات، حــاول توجيــه املنــارصة نحــو 

مســتوى مختلــف، باســتخدام مداخــل مختلفــة: محليــة، أو يف بروكســل، أو يف عواصــم 

ــى  ــط ع ــة الضغ ــة ملامرس ــات املحلي ــتعانة بالرملان ــاول االس ــك مح ــاد. ميكن دول االتح

الدولــة العضــو يف االتحــاد، أو االســتعانة بالرملــان األورويب ملامرســة الضغــط عــى دائــرة 

ــى/ ــل األع ــة، أو املمث ــة األوروبي ــس، أو املفوضي ــي، أو املجل ــل األورويب الخارج العم

نائــب الرئيس.

نصيحـة مفيـدة: املمثـل األعىل/نائـب الرئيـس ملـزم بالرد شـخصيا عىل رسـائل 

أعضـاء الربملـان األورويب. لذلـك، قـد ترغـب يف أن تطلـب مـن عضـو يف الربملان 

األورويب أن يطلـب بـدوره اتخـاذ إجـراءات بشـأن قضيـة أو حالـة، فتزيد فرص 

النظـر فيهـا. اتصـل بأعضاء من الربملـان األورويب وزودهم مبعلومـات وتوصيات 

بشـأن اإلجـراءات التـي ينبغـي لالتحـاد األورويب أن يتخذها.
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2. كيف تدفع االتحاد األوروبي التخاذ إجراءات؟

لــدى االتحــاد األورويب وســائل محــددة ميكنــه اللجــوء إليهــا التخــاذ إجــراءات قصــرية وطويلــة 

األجــل ردا عــىل انتهــاكات حقــوق اإلنســان. تســتطيع املنظــامت غــري الحكوميــة أن تطلــب 

ــه ملعالجــة الوضــع يف بلدهــا.  مــن االتحــاد األورويب أن يســتخدم إحــدى الوســائل املتاحــة ل

فيــام يــي عــرض موجــز ألهــم الوســائل املتاحــة لالتحــاد، واقرتاحــات بشــأن كيفيــة تفعيلهــا.

في الميدان:

االسراتيجيات القطرية بشأن حقوق اإلنسان والدميوقراطية

تحــدد هــذه االســرتاتيجيات أولويــات االتحــاد األورويب واإلجــراءات التــي ميكنــه اتخاذهــا يف 

بلــد مــا عــىل مــدى خمــس ســنوات. هــذه األولويــات ميكــن أن تكــون وســيلة تأثــري لحــث 

ــة محــددة. مســاهامت منظــامت املجتمــع  االتحــاد األورويب عــىل اتخــاذ إجــراء بشــأن قضي

املــدين تؤخــذ يف الحســبان عنــد صياغــة وتنفيــذ هــذه االســرتاتيجيات.

لضــامن املشــاركة يف املشــاورات حــول صياغــة وتنفيــذ وتقييــم االســراتيجيات 

القطريــة، اتصــل برئيــس القســم الســيايس واملســؤول عــن حقــوق اإلنســان يف 

بعثــة االتحــاد األورويب. وإذا كان مــن املمكــن، اتصــل باملســؤولن عــن مناطق 

جغرافيــة ووحــدة حقــوق اإلنســان يف مقــر دائــرة العمــل األورويب الخارجــي 

يف بروكســل. ألن املنــارصة ميكــن أن تكــون جــزءا مــن التشــاور املنهجــي مــع 

املجتمــع املــدين حــول الصياغــة والتنفيــذ وتقييــم السياســات، قــد ترغــب يف 

الدعــوة إىل املزيــد مــن الشــفافية يف سياســات وإجــراءات االتحــاد األورويب، 

والتمكــن مــن الحصــول عــى الوثائــق.

أولويات الرشاكة )خطط العمل سابقا(

ــوار األورويب. إدراج  ــة الج ــة بسياس ــل املرتبط ــط العم ــل خط ــة مح ــات الرشاك ــتحل أولوي س

قضيــة ضمــن أولويــات الرشاكــة ســيعني أن االتحــاد األورويب ســيتابعها باســتمرار، وأن 

اإلصالحــات املتعلقــة بهــا ســتحظى بدعــم االتحــاد، وأن أجنــدات االجتامعــات مثــل اجتامعات 

ــة. ــة بصــورة منهجي ــة لحقــوق اإلنســان ســوف تبحــث هــذه القضي ــة الفرعي اللجن

ــة  ــات معين ــوة إىل إدراج موضوع ــة الدع ــر الحكومي ــامت غ ــتطيع املنظ تس

عــن طريــق االتصــال ببعثــة االتحــاد األورويب املحليــة )رئيــس القســم 

الســيايس أو املســؤول عــن حقــوق اإلنســان( ملعرفــة موعــد املفاوضــات حــول 

ــة.  ــم مســاهامت يف العملي ــة واالستفســار عــن فــرص تقدي ــات الرشاك أولوي

إجــراءات املتابعــة يجــب أن تشــمل مراقبــة تنفيــذ االلتزامــات التــي تذكــر 

ــالغ االتحــاد األورويب يف حــال عــدم حــدوث تقــدم  ــات. يجــب إب يف األولوي

وتزويــده بأدلــة مكتوبــة، أو يف اجتامعــات شــخصية، أو مــن خــالل املشــاركة 

يف مشــاورات املجتمــع املــدين التــي ينظمهــا االتحــاد األورويب. مــن واجــب 

ــر  ــذا األم ــدم، وه ــدوث تق ــدم ح ــألة ع ــح مس ــك أن يوض ــد ذل ــاد بع االتح

ــارصة. ــح موضــوع من ميكــن أن يصب
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الحوار حول حقوق اإلنسان

ــالد،  ــة يف الب ــة وهيكلي ــا جاري ــوق اإلنســان )44( إىل قضاي ــا حق يتطــرق الحــوار حــول قضاي

ــدة  ــا مفي ــر فرص ــوار يوف ــذا الح ــإن ه ــك، ف ــة. لذل ــة رمزي ــا فردي ــاالت، قضاي ــض الح ويف بع

للمنــارصة بشــأن هذيــن النوعــني مــن القضايــا. جــدول أعــامل اجتــامع الحــوار يتــم إعــداده 

ــاط  ــن النق ــددا م ــدول ع ــم الج ــب أن يض ــة. ويج ــة الرشيك ــاد والدول ــني االتح ــاون ب بالتع

الــواردة يف إرشــادات االتحــاد املتعلقــة بحقــوق اإلنســان. عــىل ســبيل املثــال، التعذيــب وســوء 

ــن  ــني ع ــة املدافع ــدين وحامي ــع امل ــري، ودور املجتم ــة التعب ــرأة، وحري ــوق امل ــة، وحق املعامل

حقــوق اإلنســان.

اتصــل برئيــس القســم الســيايس أو املســؤول عــن حقــوق اإلنســان يف بعثــة 

ــوار  ــدء ح ــة، او ب ــة الفرعي ــامع اللجن ــد اجت ــة موع ــاد األورويب ملعرف االتح

ســيايس أو اجتــامع فريــق عامــل غــر رســمي، وكذلــك لوضــع موضــوع 

عــى جــدول األعــامل. تتميــز اجتامعــات اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان 

بحــدوث نقــاش إجــرايئ قانــوين، ولــذا مــن املفيــد تقديــم وثيقــة معلومــات 

ــون  ــن أن يك ــاد األورويب، ويستحس ــد االتح ــات لوف ــن توصي ــة تتضم مفصل

ــوق  ــة بحق ــل الخاص ــط العم ــق بخط ــام يتعل ــخيص. في ــامع ش ــك يف اجت ذل

اإلنســان والدميقراطيــة، ألــزم االتحــاد األورويب وفــوده بإجــراء مشــاورات مــع 

منظــامت املجتمــع املــدين قبــل عقــد اجتامعــات اللجنــة الفرعيــة، وبعــد ذلك 

ــا  ــي فرص ــذي يعن ــر ال ــات، األم ــا دار يف االجتامع ــى م ــامت ع ــالع املنظ إط

ــر  ــاورات. إذا مل يج ــامت يف املش ــه املنظ ــا طلبت ــأن م ــرى بش ــا ج ــة م ملتابع

الوفــد اآليت إىل بلــدك مشــاورات قبــل االجتامعــات، ومل يطلــع املنظــامت عــى 

مــا دار فيهــا، يجــب أن تطلــب مــن الوفــد فعــل ذلــك ألن هــذا يتــامىش مــع 

ــاد األورويب. ــات االتح التزام

البيانات املحلية 

ميكــن لرؤســاء بعثــات االتحــاد األورويب االتفــاق عــىل إصــدار بيانــات مشــرتكة محليــا إلدانــة 

االنتهــاكات املســتمرة أو اتخــاذ موقــف بشــأن حالــة فرديــة. يصــدر هــذا النــوع مــن البيانــات 

عــادة مــن بعثــة االتحــاد األورويب.

لطلــب إصــدار بيــان بعــد وقــوع حــادث أو انتهــاك لحقــوق اإلنســان، اتصــل 

برئيــس بعثــة االتحــاد األورويب، أو رئيــس القســم الســيايس، أو املســؤول عــن 

حقــوق اإلنســان فــور وقــوع الحــادث أو االنتهــاك.
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املساعي الدبلوماسية

الكلمة املستخدمة يف اإلشارة إىل هذه املساعي الكلمة الفرنسية »دميارش«، التي تعني مذكرة 

خطية أو شفوية غري علنية يعرب فيها االتحاد األورويب عن موقفه )استفسار أو احتجاج( لدولة 

غري عضو يف االتحاد أو منظمة بني-حكومية. قد يرد يف املذكرة طلب للقيام بعمل محدد أو 

إجراءات معينة. ميكن للمثل األعىل/نائب الرئيس أن يسأل السلطات املحلية عن حاالت فردية 

عندما يزور البلد املعني. املذكرات الدبلوماسية تصلح يف كل األوقات، ولكنها يف العادة تكون 

يعتمد عىل مدى حزم  تأثري مهم، ولكن هذا  لها  أن يكون  العاجلة. وميكن  الخطرية  للحاالت 

موقف االتحاد األورويب. يف الوقت نفسه، ألن املساعي الدبلوماسية ليست علنية، فقد يكون 

طلبها أسهل من طلب إصدار بيان علني.

لطلــب توجيــه مذكــرة دبلوماســية، اتصــل برئيــس القســم الســيايس أو 

املســؤول عــن حقــوق اإلنســان يف بعثــة االتحــاد األورويب. حــدد الســلطات 

)الــوزارات أو املؤسســات، إىل آخــره( التــي يجــب أن يوجــه االتحــاد األورويب 

املذكــرة إليهــا، وفّصــل األمــور املثــرة للقلــق التــي يجــب أن تشــملها 

ــس أو مفوضــا  ــب الرئي ــل األعى/نائ ــرة الدبلوماســية. إذا دعــوت املمث املذك

إلثــارة قضيــة يف اجتامعاتهــام، ميكنــك أن تقــرح أيضــا بحــث القضيــة معهــام 

ــي. ــدين املح ــع امل ــا املجتم ــات ينظمه ــاركا يف اجتامع ــارشة، أو أن يش مب

ــة،  ــوق اإلنســان والدميقراطي ــق بحق ــة تتعل ــك قضي إذا كان موضــوع منارصت

ــاد األورويب  ــك يف االتح ــص بذل ــال املخت ــط االتص ــع ضاب ــيق م ــب التنس يج

ــؤول  ــبة للمس ــر بالنس ــام األم ــدك، ك ــاد يف بل ــة االتح ــادة يف بعث ــره ع )مق

ــع  ــيق م ــب التنس ــا، يج ــن أيض ــن املمك ــوق اإلنســان(. وإذا كان م ــن حق ع

املســؤولن عــن شــؤون بلــدك يف قســم املســؤولن عــن مناطــق جغرافيــة ويف 

ــي. ــل األورويب الخارج ــرة العم ــان يف دائ ــوق اإلنس ــدة حق وح

زيارة ضحية انتهاك حقوق اإلنسان: االنتهاك يف االعتقال

ينطوي قيام ممثل لالتحاد األورويب بزيارة إىل شخص معتقل وضحية النتهاك حقوق اإلنسان 

العادة عن تحسني أوضاع االعتقال،  عىل توجيه رسالة قوية إىل السلطات املحلية، ويسفر يف 

مبا يف ذلك وقف إساء املعاملة أو التخفيف منها. قد ال يكون من املمكن دامئا لالتحاد األورويب 

القيام بزيارة ميكن أن  القيام بزيارة لعدم وجود تعاون من السلطات املحلية، ولكن محاولة 

يكون لها أثر إيجايب.

لــي تدعــو مســؤوال مــن االتحــاد األورويب لزيــارة فــرد محتجــز، اتصــل 

برئيــس القســم الســيايس واملســؤول عــن حقــوق اإلنســان يف بعثــة االتحــاد 

األورويب. وإذا كان األمــر متعلقــا مبدافــع عــن حقــوق اإلنســان، اتصــل أيضــا 

ــوق اإلنســان. ــص باملدافعــن عــن حق ــط االتصــال املخت بضاب
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مراقبة املحاكامت

مراقبة املحاكامت شكل شائع من إجراءات االتحاد األورويب، وخاصة عندما تكون هناك شكوك 

مسبقة يف عدالة املحاكمة أو النظام القضايئ ككل يف البالد. يكون لحضور دبلوماسيني أجانب يف 

بعض األحيان تأثري إيجايب عىل سري املحاكمة ونتيجتها. يستحسن أن تتبع مراقبة املحاكمة ببيان 

علني يعرب االتحاد فيه عن رأيه يف املداوالت، ومطالبة السلطات باتخاذ إجراءات تصحيحية إذا 

كان األمر يستدعي ذلك.

مراقبــة املحاكــامت يتوالهــا دامئــا تقريبــا وفــد مــن االتحــاد األورويب. لذلــك، 

يجــب أن تقــدم طلــب مراقبــة محاكمــة إىل رئيــس القســم الســيايس، 

واملســؤول عــن حقــوق اإلنســان أو ضابــط االتصــال املختــص باملدافعــن عــن 

ــراح  ــل عــن االق ــدك. كبدي ــة االتحــاد األورويب يف بل حقــوق اإلنســان يف بعث

أعــاله، ميكنــك االتصــال بســفارة دولــة مــن دول االتحــاد إذا كنــت تعلــم أنهــا 

ــذ تقــوم الســفارة بدفــع االتحــاد  نشــطة يف مجــال حقــوق اإلنســان، وعندئ

ــن  ــق م ــر القل ــام يث ــة ع ــات مفصل ــدم معلوم ــراء. ق ــاذ إج األورويب إىل اتخ

ــخ الجلســة،  ــة وتاري ــكان املحاكم ــن م ــات ع ــك معلوم ــا يف ذل ــة، مب املحاكم

ــل  ــة قب ــة محاكم ــب مراقب ــم طل ــة. يجــب تقدي ــراءات حضــور املحكم وإج

ــد  ــن عق ــل م ــى األق ــبوع ع ــل أس ــة، قب ــن الجلس ــن م ــت ممك ــول وق أط

الجلســة.

تقديم مساعدة ملموسة لألفراد

لدى االتحاد األورويب صندوق طوارئ مخصص للمدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر. 

لبعثات  الصندوق  أحكام  تجيز  اإلنسان.  وحقوق  للدميقراطية  األورويب  الصك  الصندوق  يدير 

االتحاد األورويب تقديم منحة مالية صغرية عاجلة حدها األقىص عرشة آالف يورو لشخص أو 

منظمة بحاجة عاجلة للدعم املايل. هذا اإلجراء مهم يف الحاالت الفردية الطارئة، املتعلقة مثال 

باملدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني لخطر داهم.

اتصــل بضابــط االتصــال املختــص باملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف بعثــة 

االتحــاد األورويب لطلــب معونــة مبــارشة يف أرسع وقــت ممكــن. ميكنــك أيضــا 

االتصــال بفريــق الصــك األورويب لحقــوق اإلنســان والدميقراطيــة، وتزويــده 

العنــوان  للمســاعدة.  املعلومــات عــن قضيــة محــددة بحاجــة  ببعــض 

ــق: اإللكــروين للفري

)europeaid-eidhr@ec.europa.eu(

ــة  ــان، وهيئ ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــة املدافع ــاد األورويب لحامي ــك االتح ص

اســمها حاميــة املدافعــن، تديرهــا اثنتــا عــرشة منظمــة غــر حكوميــة، 

ــال إىل  ــة صغــرة، ودعــم عاجــل، يشــمل االنتق ــم منحــة مالي ــام تقدي ميكنه

ــا. ــر مؤقت ــكان آخ م
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على مستوى بروكسل

استنتاجات املجلس

اســتنتاجات املجلــس هــي الوثيقــة السياســية األكــر رســمية يف االتحــاد األورويب، فهــي وثيقــة 

مشــرتكة تصــدر بعــد اجتــامع وزراء خارجيــة دول االتحــاد. ميكــن لالتحــاد األورويب مــن خــالل 

ــد  ــا، وتحدي ــف تجاهه ــن موق ــري ع ــان، والتعب ــوق اإلنس ــاكات حق ــارة انته ــتنتاجات إث االس

اإلجــراءات التــي ســيتخذها أو يفكــر يف اتخاذهــا. وبالنظــر إىل أهميــة اســتنتاجات املجلــس، 

فهــي توفــر فرصــة ممتــازة لجهــود املنــارصة.

ــة أن  ــة متواصل ــاكات منهجي ــددة أو انته ــاالت مح ــبة إىل ح ــبة بالنس ــراءات املناس ــن اإلج م

ــة ألن  ــاالت العاجل ــا للح ــراء مالمئ ــذا اإلج ــون ه ــد ال يك ــس. وق ــتنتاجات املجل ــر يف اس تذك

ــن  ــؤول ع ــال. املس ــا طوي ــتغرق وقت ــوزراء يس ــن ال ــامده م ــتنتاجات واعت ــص االس ــة ن صياغ

ــن  ــادة أول م ــرة العمــل األورويب الخارجــي يف بروكســل هــو يف الع ــة يف دائ ــة جغرافي منطق

يعــد مســودة اســتنتاجات املجلــس، التــي تبحــث الحقــا يف لجنــة املغرب-املــرشق، ثــم تقــرتح 

ــت  ــب توقي ــة. يج ــية واألمني ــة السياس ــالل اللجن ــن خ ــة م ــؤون الخارجي ــس الش ــىل مجل ع

جهــود املنــارصة قبــل أربعــة أســابيع عــىل األقــل مــن اجتــامع مجلــس الشــؤون الخارجيــة، 

فلجنــة املغرب-املــرشق توافــق عــىل النــص املقــرتح قبــل أســبوع مــن عقــد اجتــامع املجلــس.

ــق  ــم بتواف ــس تت ــتنتاجات املجل ــى اس ــة ع ــر أن املوافق ــم أن تتذك ــن امله م

ــم  ــدف مه ــاد ه ــات دول االتح ــك، حكوم ــاء. ولذل ــدول األعض ــن ال اآلراء ب

لجهــود املنــارصة. مــن املهــم أن تســتهدف جهــود املنــارصة دول االتحــاد التــي 

ــع أو  ــد متن ــي ق ــدول الت ــك، ويف الوقــت نفســه ال ــا مــع قضيت ــدي تعاطف تب

ــة محــددة. تخفــف اإلشــارات إىل قضي

العالقات الثنائية بن االتحاد األورويب ودول جنوب املتوسط

ــا حقــوق  ــه التخــاذ إجــراءات محــددة بشــأن قضاي ــة إىل دعــوة االتحــاد األورويب ودول إضاف

ــني  ــة ب ــات الثنائي ــري عــىل العالق ــة التأث ــة محاول اإلنســان، تســتطيع املنظــامت غــري الحكومي

ــول  ــات ح ــة أو املفاوض ــس الرشاك ــات مجل ــل اجتامع ــرى قب ــدول األخ ــاد األورويب وال االتح

ــل. ــاملة أو رشاكات التنق ــة والش ــرة العميق ــارة الح ــة التج منطق

قبــل االجتامعــات الســنوية ملجلــس الرشاكــة، ميكنــك الدعــوة إىل إدانــة 

االنتهــاكات الخطــرة واملســتمرة يف بلــد معــن يف بيــان االتحــاد األورويب 

ــيايس  ــتوى وس ــامع عــايل املس ــال اجت ــامع. يف ح ــدر قبــل االجت ــذي يص ال

ــان،  ــوق اإلنس ــا حق ــن قضاي ــن م ــة أو اثنت ــى قضي ــز ع ــب الركي ــام، يج ع

والدعــوة إىل وضعهــام عــى جــدول األعــامل. مــن أجــل ذلــك، اتصــل ببعثــة 

ــل  ــدك يف وزارة العم ــب بل ــن مكت ــؤول ع ــة، وباملس ــاد األورويب املحلي االتح

ــان. يجــب  ــة للبي ــن املســودة األولي األورويب الخارجــي. كالهــام مســؤول ع

أيضــا االتصــال بســفارات االتحــاد األورويب يف بلــدك، وممثــي لجنــة املغــرب-

ــن  ــابيع م ــتة أس ــل س ــال قب ــم االتص ــن أن يت ــل. يستحس ــرشق يف بروكس امل

ــة. ــس الرشاك ــامع مجل اجت

للتأثــر عــى السياســات اإلقليميــة أو املحليــة العامــة لالتحــاد األورويب تجــاه 

ــل  ــاملة، اتص ــة والش ــرة العميق ــارة الح ــة التج ــل اتفاقي ــط، مث دول املتوس

ببعثــة االتحــاد األورويب )رئيــس القســم الســيايس(، وموظفــي املكاتــب 

بلــدك يف  الخارجــي واملســؤول عــن  العمــل األورويب  القطريــة يف وزارة 

املديريــة العامــة للتجــارة واملديريــة العامــة للهجــرة والشــؤون الداخليــة يف 

ــل. ــة يف بروكس ــر املفوضي مق
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البيانات العلنية

اسمه هدف  أو  االتحاد  باسم  اإلدالء بتريحات علنية  إىل  الرئيس  األعىل/نائب  املمثل  دعوة 

للتريحات  املستمرة.  والقضايا  الفردية  الحاالت  أو  العاجلة  الحاالت  يف  للمنارصة  مناسب 

الضوء عىل قضية وإبرازاها،  الحكومة املعنية نظرا لتسليط  أثر فعال يف الضغط عىل  العلنية 

واقرتاح إجراءات إضافية من قبل االتحاد. وقد يكون التريح ذا فائدة إذا أردت تقديم دعم 

معنوي ورشعية ملدافعني محليني عن حقوق اإلنسان.

األورويب،  الربملان  رئيس  بينهم  ومن  علنية،  بتريحات  اإلدالء  آخرين  ملسؤولني  املمكن  من 

وأعضاء الربملان األورويب الذين يزورون بلدا ما، أو رؤساء اللجان ذات الصلة يف الربملان األورويب.

القسم  برئيس  اتصل  األورويب،  االتحاد  عن  علني  بيان  يصدر  أن  أردت  إذا 

واتصل  األورويب،  االتحاد  بعثة  يف  اإلنسان  حقوق  عن  املسؤول  أو  السيايس 

وزارة  يف  ببلدك  املختص  القطري  املكتب  يف  اإلنسان  حقوق  عن  باملسؤولن 

العمل األورويب الخارجي. القضايا شديدة الحساسية والعاجلة قد تحتاج إىل 

يف  واألمنية  السياسية  اللجنة  مستوى  عى  األورويب  االتحاد  بسفراء  االتصال 

بروكسل، الذين مينحون املوافقة عى البيان.

إذا أردت الدعوة إىل صدور بيان من رئيس الرملان األورويب أو أحد أعضاء هذا 

الرملان، اتصل مبكتبه مبارشة، وقدم املعلومات حول القضية التي تنارصها.

قرار من الرملان األورويب

قرارات الربملان األورويب بشأن مسائل السياسة الخارجية ليست ملزمة لالتحاد األورويب، ولكنها 

وسائل منارصة مفيدة يف مامرسة الضغط عىل مؤسسات االتحاد األورويب األخرى وحكومات 

دول جنوب املتوسط. يستطيع الربملان األورويب تبني قرارات »عادية«، منها القرارات التي تصدر 

بعد جلسة استامع للجنة برملانية بشأن قضية ما أو دولة، أو بعد زيارة وفد من الربملان لبلد 

ما. تستغرق عملية صياغة قرار من هذا النوع شهورا قليلة. وميكن للربملان األورويب يف جلساته 

العامة إصدار ثالثة أنواع من القرارات »العاجلة« بشأن أوضاع متعلقة بحقوق اإلنسان مثرية 

الفعل  رد  القرارات هي وسيلة  من  األنواع  ما. هذه  بلد  بشأن  أو  أو حاالت محددة،  للقلق، 

األرسع، وتتم صياغتها خالل أسبوع واحد. ويحق للربملان األورويب أن يطلب من املمثل األعىل/

نائب الرئيس حضور نقاش السياسة الخارجية يف واحدة من جلساته الكاملة.

مـن  بـارز  بعضـو  اتصـل  األورويب،  الرملـان  عـن  قـرار  يصـدر  أن  أردت  إذا 

أو وفـد أو موظفـي جامعـة سياسـية.  األعضـاء، ورئيـس لجنـة ذات صلـة، 

حـاول كسـب تأييـد بضع جامعـات سياسـية، وواحدة مـن الجامعـات الكبرة 

)حـزب الشـعب األورويب أو التحالـف التقدمـي لالشـراكين والدميقراطيـن(. 

قـم بإعـداد وثائـق معلومات، مبـا يف ذلك تفاصيـل دقيقة عن قضيـة املنارصة، 

وتوصيـات محـددة مـن الرملـان األورويب. يجـب تقديم املعلومات نفسـها إىل 

وحـدة حقـوق اإلنسـان يف الرملـان األورويب )45(. إذا أردت صدور قرار عاجل 

مـن الرملـان األورويب، يجـب توفر املعلومات بشـأن قضية املنـارصة قبل ثالثة 

أسـابيع عـى األقـل مـن جلسـة كاملـة للرملـان. احـرص عـى املتابعـة بسـؤال 

أعضـاء الرملـان األورويب عـام إذا كانـت اإلجـراءات املطلوبـة قـد أخـذت يف 

الحسـبان مـن قبـل مؤسسـات أخـرى يف االتحاد.

ميكنك أيضا الدعوة إىل صدور قرار من خالل الخطوات التالية:

تقديـم عـرض يف جلسـة لجنة برملانيـة، أو اجتامع عام آخر مـن تنظيم لجنة 	 

أو أعضـاء الرملـان األورويب. لتقديم عرض، اتصـل برئيس اللجنة ذات الصلة، 

وسـكرتاريا اللجنـة، أو عضـو أو أكر من األعضـاء البارزين يف اللجنة.

االجتـامع مـع أعضـاء وفـد الرملـان األورويب أثنـاء زيارتهـم لبلـدك. اتصـل 	 

ببعثـة االتحـاد األورويب املحليـة أو سـكرتاريا الوفـد الزائـر ملعرفـة موعـد 

الزيـارة، واطلـب اجتامعـا مـع الوفـد.
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األسئلة الرملانية

يحــق ألعضــاء الربملــان األورويب توجيــه أســئلة ملجلــس االتحــاد األورويب، واملفوضيــة األوروبيــة، 

أو املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس بشــأن مــا يجــري عملــه مــن أجــل معالجــة قضيــة محــددة 

مــن قضايــا حقــوق اإلنســان. تفيــد اإلجابــات يف القيــام باملزيــد مــن جهــود املنــارصة، أو يف 

ــان عــىل  ــل حصــول عضــو الربمل ــل قب ــن طوي ــر زم ــد مي ــن ق ــات. ولك الحصــول عــىل معلوم

إجابــة عــن الســؤال.

القــراح توجيــه ســؤال مــن عضــو يف الرملــان األورويب، اتصــل مبكتــب العضــو 

ــواب املؤيديــن مــن خــالل  ــد الن ــل لقضيتــك. ميكــن تحدي املؤيــد املحتم

ــذه  ــان. كل ه ــجلهم يف الرمل ــة، وس ــود الرملاني ــان والوف ــم يف اللج عضويته

ــان األورويب. ــع الرمل ــارة موق ــا بزي ــالع عليه ــن االط ــور ميك األم

على مستوى عواصم دول االتحاد األوروبي

بالنظــر إىل أن دول االتحــاد األورويب هــي صانعــة القــرار الرئيســية يف مجــال السياســة 

الخارجيــة، يجــب االهتــامم كثــريا باملنــارصة لــدى دول بعينهــا مــن دول االتحــاد. هــذا أمــر 

مهــم ألن دول االتحــاد تشــكل سياســته الخارجيــة، وألنــه تتوفــر لديهــا ذات الوســائل املتوفــرة 

لالتحــاد ملعالجــة قضايــا حقــوق اإلنســان يف بلــد مــا، مثــل العقوبــات والتريحــات العلنيــة 

ــرات الدبلوماســية، إىل آخــره. واملذك

للســعي إىل املنــارصة لــدى دولــة مــن دول االتحــاد بشــأن قضايــا حقــوق اإلنســان، ميكنــك 

القيــام باألمــور التاليــة:

اتصل بسفارة الدولة العضو يف االتحاد )السفري أو رئيس البعثة أو نائبه(.	 

محاولــة التأثــري عــىل وزيــر الخارجيــة يف الدولــة العضــو يف االتحــاد أو املســؤولني يف الــوزارة 	 

يف عاصمــة الدولــة املعنيــة.

الطلــب مــن أعضــاء الربملــان الوطنــي طــرح أســئلة أو اقــرتاح قــرارات تحــث الدولــة عــىل 	 

اتخــاذ إجــراءات.

ــي، أو 	  ــان الوطن ــة وأعضــاء الربمل ــة، وموظفــي وزارة الخارجي ــع وزراء الخارجي ــامع م االجت

املســؤولني الوطنيــني اآلخريــن عندمــا يــزورون بلــدك. ميكــن االتصــال بالســفارات ملعرفــة 

مواعيــد الزيــارات ولطلــب اجتــامع.
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3. أمثلة على خرائط طرق للمناصرة

تصويــت االتحــاد األوروبــي علــى تقريــر لجنــة األمــم المتحــدة 
المســتقلة للتحقيــق بشــأن النــزاع فــي غــزة فــي عــام 2014

مالحظــة أوليــة: رغــم أن هــذا املثــال ال يرتبــط مبــارشة بآليــات االتحــاد األورويب املذكــورة يف 

هــذا الدليــل، إال أنــه مثــال مفيــد ألنــه يوضــح أن دول االتحــاد نشــطة يف محافــل أخــرى، مثــل 

مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة. وهــو أيضــا مثــال جيــد عــىل كيفيــة تعــاون 

األورو-متوســطية للحقــوق مــع املنظــامت األعضــاء والرشيكــة لتحقيــق نتائــج محــددة.

1. تحديد القضية

يف الـدورة التـي عقـدت يف كانـون الثاين )ينايـر( 2015، كان مـن املقرر أن يصوت مجلس حقوق اإلنسـان 

التابـع لألمـم املتحـدة عىل اسـتنتاجات تقرير لجنة األمم املتحدة املسـتقلة للتحقيق بشـأن النـزاع يف غزة 

يف عام 2014. لجنة التحقيق وجدت أن كال من إرسائيل والجامعات الفلسـطينية املسـلحة ارتكب جرائم 

حـرب محتملـة، وأوصـت باتخـاذ إجـراءات للتصـدي لثقافـة اإلفـالت مـن العقـاب السـائدة التـي تغذي 

الـراع. االتحـاد األورويب ودولـه امتنعـا يف املـايض عـن معالجـة هـذه القضيـة يف سياسـاتهام، ويف بعـض 

الحـاالت صوتـا ضـد توصيـات بوضع األمـم املتحدة آليات محاسـبة ذات عالقة بشـأن إرسائيل/فلسـطني.

2. تحديد أهداف طويلة ومتوسطة وقصرة األجل

حددت األورو-متوسطية للحقوق األهداف التالية:

هدف طويل األجل: ضامن العدالة لضحايا انتهاكات املايض ومنع وقوع انتهاكات يف املستقبل.	 

هـدف متوسـط األجـل: جعـل االتحـاد األورويب يحـث األطـراف املعنيـة عىل تقديـم الجناة 	 

إىل العدالـة، ودعـم اآلليـات الدوليـة للعدالـة حيثـام تخفـق اآلليـات املحليـة يف تحقيقها.

ــس 	  ــن مجل ــرار م ــح ق ــوت لصال ــاد األورويب تص ــل دول االتح ــل: جع ــري األج ــدف قص ه

حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة باملوافقــة عــىل توصيــات تقريــر لجنــة األمــم املتحــدة 

ــة اإلفــالت مــن العقــاب. ــزاع يف غــزة بشــأن التصــدي لثقاف ــق يف الن املســتقلة للتحقي

3. تحديد املستهدفن

استهدفت االورو-متوسطية للحقوق بعثات وزارات الخارجية دول االتحاد الثامين األعضاء يف 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة املوجودة )البعثات( يف جنيف. وتم أيضا استهداف 

دائرة العمل األورويب الخارجي وفريق العمل املعني بحقوق اإلنسان يف مجلس االتحاد األورويب 

وذلك لدورهام يف تنسيق مواقف االتحاد األورويب داخل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
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املتحدة. إضافة إىل ذلك، اتصلت األورو-متوسطية للحقوق باملنظامت األعضاء والرشيكة بالنظر 

إىل دورها املهم يف نقل الرسائل إىل املسؤولني يف جنيف وبروكسل وعواصم دول االتحاد األورويب.

4. التفكر يف رسائل رئيسية

أعدت األورو-متوسطية للحقوق ورقة إحاطة معمقة حللت فيها حساسيات والتزامات االتحاد 

األورويب ودوله يف املواقف املتبناة يف املايض تجاه مكافحة اإلفالت من العقاب. وبناء عىل هذا 

التحليل، فإن اإلحاطة املذكورة أوصت برسائل ودعوات مناسبة لالتحاد األورويب ودوله األعضاء 

يف مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.

5. التفكر يف إقامة رشاكات وشبكات

لـيك تصـل رسـالتنا يف وقـت واحـد إىل مسـتويات مختلفـة مـن عمليـة صنـع القـرار يف االتحـاد 

األورويب، مـن املهـم االعتـامد عـىل املنظـامت األعضاء والرشيكـة يف األورو-متوسـطية للحقوق، 

وخاصـة املنظـامت املوجـودة يف عواصـم دول االتحـاد، وتلـك التـي تبـذل جهـود منـارصة يف 

جنيـف. لذلـك، تـم توزيـع وثيقـة اإلحاطة عىل نطاق واسـع، وهذا وّسـع دائرة انتشـارها ووزع 

تحمـل األعبـاء. كانـت هـذه الخطوات مهمـة للغايـة بالنظر إىل حـدوث مشـاورات يف الدقيقة 

األخـرية بـني وفـود دول االتحـاد يف جنيـف ووزراء الدولـة املعنيـة قبـل التصويت.

6. وضع خطة عمل يف الوقت املناسب

منارصة.  خطة  وضع  عىل  والرشيكة  األعضاء  املنظامت  مع  للحقوق  األورو-متوسطية  تعاونت 

وحددت فيها مبادرة املنارصة الرئيسية )مثل االجتامعات، والدعوات وتقديم مساهامت، وإرسال 

رسائل إلكرتونية للمسؤولني(؛ كذلك تم وضع خطة للتواصل مع وسائل اإلعالم )من خالل البيانات 

الصحفية ومقاالت الرأي عىل سبيل املثال(؛ وتم قبل التصويت وضع آليات للتنسيق مع املنظامت 

غري الحكومية )من خالل االتصاالت املنتظمة والقوائم الربيدية(؛ وتم االتفاق عىل خطة العمل 

وتوزيع املهام وتحديثها بشكل منظم أثناء اتصاالت تنسيقية مع املنظامت غري الحكومية.

7. الرصد والتقييم

بعد تصويت االتحاد األورويب باإلجامع لصالح القرار الصادر يف 3 متوز )يوليو( 2015 عن مجلس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، قيمت األورو-متوسطية للحقوق ومنظامتها محتوى القرار. 

وسعت من خالل اجتامع مع مسؤولني ومنظامت غري حكومية إىل فهم املفاوضات الداخلية 

التي أدت إىل تغيري سياسة االتحاد األورويب. وتم طلب إعداد وثيقة إحاطة لتحديد كيف ميكن 

االستفادة من توصيات لجنة التحقيق والتزامات االتحاد األورويب يف املزيد من جهود املنارصة.

8. املراجعة والتعديل

وبالنظـر إىل أن قـرار مجلـس حقـوق اإلنسـان التابع ألمم املتحـدة وجه دعـوات محددة للمجتمع الـدويل، تقرر 

اسـتخدام هذه الدعوات كوسـيلة للمزيد من جهود املنارصة. وتم تشجيع االتحاد األورويب عىل ترجمة االلتزامات 

إىل إجراءات إضافية، تشـمل الدعوة إىل املحاسـبة يف اسـتنتاجات وبيانات مجلس الشـؤون الخارجية يف املستقبل.

9. املتابعة

بعد فرتة وجيزة من التصويت، تم إطالق بضع مبادرات منارصة، من بينها إرسال وفد إىل اململكة 

املتحدة يضم أعضاء إرسائيليني وفلسطينيني. وتم إعداد وتسليم تقرير قبل صدور استنتاجات 

مجلس الشؤون الخارجية يف متوز )يوليو( 2015. هذه املبادرات، ومن بينها وفد متابعة سافر إىل 

بروكسل يف شباط )فرباير( 2016، هدفت إىل تشجيع االتحاد األورويب عىل ترجمة التزاماته مببدأ 

املحاسبة إىل إجراءات ملموسة. ويف 14 آذار )مارس( 2016، نرشت األورو-متوسطية للحقوق 

بيانا حددت فيه خمس خطوات ملموسة بوسع االتحاد األورويب اتخاذها دعام ملبدأ املحاسبة.



األورو-متوسطية للحقوق: دليل التدريب على الدعوة لدى االتحاد األوروبي50

23 متوز )يوليو( 2014:

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يكلف لجنة 

بالتحقيق يف االنتهاكات املحتملة التي حدثت أثناء 

النزاع الذي حدث يف غزة يف عام 2014.
23 ايار )مايو( 2015:

األورو-متوسطية للحقوق تجتمع مع املنظامت األعضاء فيها لرشح 

خطة العمل وتنسيق نشاطات املنارصة قبل حدوث التصويت يف 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.

12 حزيران )يونيو( 2015:

أعدت األورو-متوسطية للحقوق ورقة إحاطة حددت فيها توصيات 

برسائل منارصة، ودعوات توجه إىل االتحاد األورويب ودوله األعضاء يف 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.

20142015

تصويت االتحاد األوروبي على تقرير لجنة 

األمم المتحدة للتحقيق في النزاع

في غزة عام 2014
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3 متوز )يوليو( 2015

االتحاد األورويب يصوت لصالح قرار لجنة التحقيق يف النزاع 

يف غزة فيام يتعلق مببدأ املحاسبة يف إرسائيل/فلسطني.

متوز )يوليو( 2015:

اجتامعات مع مسؤولني ومنظامت غري حكومية لفهم املفاوضات الداخلية 

التي أدت إىل تصويت االتحاد األورويب لصالح القرار؛ تكليف شخص بإعداد 

ورقة إحاطة لتحديد كيف ميكن االستفادة من االلتزامات يف جهود منارصة 

أخرى يف املستقبل.

2016

24 حزيران – 3 متوز 2015:

نشاطات منارصة مختلفة قامت بها منظامت غري 

حكومية منظامت رشيكة، من بينها إرسال بعثة إىل 

جنيف، والقيام بجهود منارصة لدى االتحاد األورويب 

ودوله؛ ونشاطات إعالمية.

شباط )فراير( 2016

املتابعة بجهود منارصة لتشجيع 

االتحاد األورويب عىل ترجمة 

التزاماته إىل أفعال. األورو-

متوسطية للحقوق تصدر بيانا 

تحدد فيه خمس خطوات ميكن 

لالتحاد األورويب اتخاذها يف اجتامع 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

املتحدة يف آذار )مارس( 2016
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قرار البرلمان األوروبي العاجل بشأن الجزائر

1. تحديد القضية

ــة.  ــر رديئ ــان يف الجزائ ــوق اإلنس ــة حق ــزال حال ــام 2011، ال ت ــذ ع ــالح من ــود اإلص ــم وع رغ

وزادت املضايقــات القضائيــة لألصــوات املعارضــة وأصبحــت مامرســة شــائعة، خاصــة يف 

املناطــق الجنوبيــة مــن البــالد، وتكثفــت منــذ بدايــة عــام 2015. يف أوائــل عــام 2015، ألقــي 

القبــض عــىل نشــطاء يف مجــال حقــوق العــامل عقــب احتجاجــات عــىل األوضــاع االجتامعيــة 

ــوة.  ــة بالق ــا الرشط ــام أو تفرقه ــلمية بانتظ ــرات الس ــلطات املظاه ــع الس ــة. متن واالقتصادي

ويتعــرض املتظاهــرون الســلميون لالعتقــال واالحتجــاز واملحاكــامت الجائــرة. هــذه أمثلــة عىل 

ــر. ــات يف الجزائ ــن الجمعي ــري وتكوي ــة التجمــع والتعب ــدة املفروضــة عــىل حري ــود العدي القي

2. تحديد أهداف طويلة ومتوسطة وقصرة األجل

الهــدف الطويــل األجــل هــو وضــع حــد النتهــاكات حريــة التجمــع والتعبــري وتكويــن 

الجمعيــات يف مجــال حقــوق اإلنســان يف الجزائــر. وكان الهــدف القصــري األجــل اإلفــراج عــن 

ــني. ــطاء املعتقل النش

3. تحديد املستهدفن

يستطيع الربملان األورويب تبني ثالثة أنواع من القرارات العاجلة أثناء جلساته العامة التي تعقد 

يف سرتاسبورغ. توجه هذه القرارات رسالة سياسية للبلد املعني، وتسلط الضوء عىل القضية دوليا. 

وكثريا ما يثري الربملان األورويب حاالت فردية يف دول أخرى. ميكن أن تشمل قرارات الربملان األورويب 

توصيات موجهة إىل مؤسسات االتحاد األورويب ودوله. بناء عىل ما سبق، تقرر توجيه دعوة إىل 

الربملان  نائب رئيس  لقاء مع  الجزائر. وخالل  األورويب العتامد قرار عاجل بشأن  الربملان  أعضاء 

األورويب لشؤون حقوق اإلنسان، حثه ناشط جزائري عىل القيام بعمل لصالح النشطاء املسجونني.

4. التفكر يف رسائل رئيسية

التــزم نائــب رئيــس الربملــان بدعــم إصــدار قــرار عاجــل بشــأن هــذه املســألة. ولذلــك، متــت 

متابعــة األمــر معــه حرصــا عــىل قيامــه ببــدء العمليــة التــي تــؤدي إىل صــدور قــرار الربملــان 

األورويب بشــأن الجزائــر. تــم إعــداد ورقــة إحاطــة عــن وضــع النشــطاء، وتحديــث املعلومــات 

عــن حالــة حقــوق اإلنســان. ومتــت صياغــة مقرتحــات محــددة للتأثــري عــىل محتــوى القــرار.

5. التفكر يف إقامة رشاكات وشبكات

الحصــول عــىل قــرار مــن الربملــان األورويب مهمــة صعبــة تتطلــب الكثــري مــن الجهــود، وخاصــة 

ــد  ــك، كان مــن املفي ــد االتصــال بالجامعــات السياســية املختلفــة يف الربملــان األورويب. لذل عن

ــاد  ــتوى االتح ــىل مس ــها ع ــة نفس ــة بالقضي ــة املهتم ــري الحكومي ــامت غ ــع املنظ ــل م العم

األورويب، ألن فعــل ذلــك يســلط املزيــد مــن األضــواء عــىل القضيــة، ويــؤدي إىل تقاســم األعباء.
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6. وضع خطة عمل يف الوقت املناسب

تــم وضــع خطــة عمــل بالتنســيق مــع منظــامت غــري حكوميــة أخــرى. شــملت الخطــة توزيــع 

ورقــة اإلحاطــة عــىل العديــد مــن أصحــاب املصلحــة يف الربملــان األورويب، واتصــاالت مبــارشة 

معهــم حرصــا عــىل تضمــني رســائلنا الرئيســية يف القــرار. وشــملت خطــة العمــل أيضــا إصــدار 

بيــان مشــرتك بعــد تبنــي القــرار للرتحيــب بصــدوره وتعزيــز الرســالة التــي يتضمنهــا.

7. الرصد والتقييم

ــة،  ــاركت يف العملي ــي ش ــة الت ــري الحكومي ــامت غ ــواه املنظ ــت محت ــرار، قيم ــي الق ــور تبن ف

ــي  ــان صحف ــداد بي ــم إع ــدوره. ت ــل ص ــن أج ــدت م ــي أع ــة الت ــة اإلحاط ــع ورق ــه م وقارنت

ــا عــىل متابعــة  ــم االتفــاق الحق ــب. وت ــه وتكــرار املطال ــري عــن رد الفعــل علي مشــرتك للتعب

ــة عــىل صــدوره. ــرور شــهور قليل ــد م ــرار بع ــذ الق تنفي

8. املراجعة والتعديل

ــي ودول  ــل األورويب الخارج ــرة العم ــة إىل دائ ــددة موجه ــات مح ــن توصي ــرار تضم ألن الق

االتحــاد األورويب، تقــرر اســتخدامه كوســيلة للقيــام باملزيــد مــن جهــود املنــارصة. كان موعــد 

ــة  ــد أســابيع قليل ــررا بع ــر مق ــني االتحــاد األورويب والجزائ ــة ب ــس الرشاك ــامع مجل ــد اجت عق

ــل  ــة رســالة إىل كل مــن املمث ــك، وجهــت املنظــامت غــري الحكومي مــن صــدور القــرار. ولذل

األعــىل، فيديــركا موغــريين، واملفــوض املســؤول عــن سياســة الجــوار األورويب، يوهانــس هــان، 

ــة لحقــوق اإلنســان يف جــدول  ــة دول االتحــاد. وطلبــت الرســالة إعطــاء أولوي ووزراء خارجي

أعــامل اجتــامع مجلــس الرشاكــة، وذكــرت بالتوصيــات الــواردة يف القــرار العاجــل الصــادر عــن 

ــان األورويب. الربمل

9. املتابعة

حســب االتفــاق املســبق بهــذا الشــأن، ناقشــت املنظــامت غــري الحكوميــة إجــراءات املتابعــة 

بعــد مــرور بضعــة أشــهر عــىل صــدور القــرار. أدى القــرار إىل نتائــج هامــة، مــن بينهــا قيــام 

ــو(  ــران )يوني ــر يف حزي ــع يف الجزائ ــث الوض ــة ببح ــل الدولي ــة العم ــري يف منظم ــة املعاي لجن

2015. وألن الربملــان األورويب مل يتابــع القــرار الــذي اصــدره، أعــدت املنظــامت غــري الحكوميــة 

ــم  ــادة الدع ــا لزي ــن اتخاذه ــي ميك ــراءات الت ــة باإلج ــت قامئ ــني تضمن ــن صفحت ــة م وثيق

ــه  ــان األورويب وجامعات ــات إىل الربمل ــر. وأرســلت التوصي ــدين يف الجزائ ــع امل ملنظــامت املجتم

السياســية، وبعــض األعضــاء.
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أوائل 2015:

زيادة املضايقات التي يتعرض لها 

النشطاء يف الجزائر.

1 نيسان )أبريل( 2015: 

إرسال الورقة اإلعالمية إىل مكتب نائب رئيس الربملان األورويب.

4 آذار )مارس( 2015: 

اجتامع يف الربملان األورويب بشأن حقوق اإلنسان، 

تم فيه بحث وضع النشطاء يف الجزائر. نائب رئيس 

الربملان يلتزم بأخذ زمام املبادرة إلصدار قرار عاجل 

بشأن الجزائر.

آذار )مارس( 2015:

 التنسيق مع املنظامت غري 

الحكومية األخرى، وصياغة 

ورقة إعالمية.إلصدار قرار 

عاجل بشأن الجزائر.

30 نيسان )أبريل( 2015: 

الربملان األورويب يتبنى القرار.

2015

قرار عاجل من البرلمان األوروبي بشأن الجزائر

13 آذار )مارس( 2015: 

اتصال مبكتب نائب رئيس الربملان لتذكريه بالتزامه، 

والحصول عىل معلومات حول الجدول الزمني إلصدار 

القرار، واقرتاح مضمون للقرار.

نيسان )أبريل( 2015:  

القيام بجهود منارصة لدى جامعات سياسية يف الربملان 

األورويب للتأثري عىل مضمون القرار. تم اقتسام املهامت 

بني املنظامت غري الحكومية املشاركة يف هذه العملية.
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16 ترشين الثاين )نوفمر( 2015:  

اجتامع يف مكتب نائب رئيس الربملان األورويب 

ملناقشة النتائج املحتملة للقرار، وإجراءات املتابعة 

املمكنة.

منتصف كانون الثاين )يناير( 2016:  

إرسال التوصيات، وتنظيم بعثة منارصة 

لزيارة بروكسل، واستهداف الربملان األورويب 

وهيئات أخرى، لبحث اتخاذ إجراءات 

متابعة ملموسة.

2016

كانون األول )ديسمر( 2015:  

اجتامع تنسيقي للمنظامت غري الحكومية لوضع 

اللمسات األخرية عىل التوصيات املوجهة إىل الربملان 

األورويب التخاذ املزيد من اإلجراءات بشأن الجزائر.
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التأثير على مراجعة سياسة الجوار األوروبي

1. تحديد القضية

يف أوائل عام 2015، أعلن االتحاد األورويب أنه سينرش تقريرا يف الخريف بشأن مراجعة سياسة 

الجوار األورويب. يف 4 آذار )مارس( 2015، نرشت ورقة إلطالق مشاورات واسعة مع أصحاب 

املصلحة، مبا يف ذلك منظامت املجتمع املدين. وكانت مراجعة سياسة الجوار األورويب السابقة 

متت يف عام 2011 بعد االنتفاضات العربية، واتسمت بنهج واضح قائم عىل حقوق اإلنسان.

2. تحديد أهداف طويلة ومتوسطة وقصرة األجل

نظــرا لتزايــد التعبــري عــن املخــاوف املتعلقــة بقضايــا األمــن والهجــرة عــىل مســتوى االتحــاد 

األورويب، كان الهــدف الرئيــي ضــامن بقــاء الرتكيــز عــىل حقــوق اإلنســان يف سياســة الجــوار 

ــة،  ــات الدميقراطي ــان واإلصالح ــوق اإلنس ــه لحق ــاد األورويب دعم ــد االتح ــدة، وأن يزي الجدي

ومنظــامت املجتمــع املــدين يف املنطقــة. كان الهــدف اآلخــر تعزيــز مســاهمة املجتمــع املــدين 

يف عمليــة التشــاور، وعــىل املــدى الطويــل، مراجعــة وتقييــم العالقــات الثنائيــة.

3. تحديد املستهدفن

املشاورات  إدارة  الخارجي،  العمل  ودائرة  العضوية،  وتوسيع  الجوار  ملفاوضات  العامة  املديرية  تولت 

وصياغة تقرير مراجعة سياسة الجوار. هاتان املؤسستان كانتا هدف جهود املنارصة، وإىل حد أقل، ممثي 

دول االتحاد يف بروكسل، والربملان األورويب. وتم تقاسم املعلومات التي جمعت عن املشاورات التي أجرتها 

وفود االتحاد األورويب عىل أرض الواقع مع املنظامت األعضاء يف األورو-متوسطية للحقوق. وتم تحديد 

منظامت غري حكومية مهتمة بالقضية ذاتها للتحالف معها ليك تصل رسائلنا الرئيسية لجمهور أوسع.

4. التفكر يف رسائل رئيسية

يف 12 أيار )مايو( 2015، نرشت األورو-متوسـطية للحقوق »كتابا أبيض« بثالث لغات: اإلنجليزية 

والفرنسـية والعربيـة. وألن عـام 2015 كان أيضـا عـام الذكرى السـنوي العرشين إلعالن برشـلونة، 

تـم تبويـب التوصيـات ضمـن عرشين بابا للحصول عىل سياسـة جوار أفضل. وشـملت التوصيات 

الجوانـب التاليـة: تعزيـر البعـد اإلقليمي يف سياسـة الجوار؛ سياسـة خارجية متامسـكة؛ دور مهم 

ملنظـامت املجتمـع املدين؛ حقـوق املرأة؛ الهجـرة؛ حاالت النزاع؛ التجـارة الحرة.

5. التفكر يف إقامة رشاكات وشبكات

بالنظر إىل أن سياسة الجوار األورويب يف صلب اهتاممات األورو-متوسطية للحقوق، تقرر إصدار 

ولكن  أخرى.  غري حكومية  منظامت  مع  مشرتكة  مساهامت  تقديم  من  بدال  األبيض«  »الكتاب 

التوصيات الواردة يف الكتاب األبيض أرسلت إىل املنظامت غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان 

املشاورات حول مراجعة  التوصيات يف مساهامتها يف  بالقضية، وبعضها ضمن  املهتمة  والتنمية 

سياسة الجوار األورويب.

6. وضع خطة عمل يف الوقت املناسب

وضعت خطة العمل بعد التشاور ومعرفة الجدول الزمني للتقرير املتعلق باملراجعة، ويف الوقت 

نفسه تم اغتنام فرص مثل منتدى االتحاد األورويب-املجتمع املدين يف الجوار الجنويب، الذي عقد 

يف أيار )مايو( 2015، والجمعية العامة للشبكة األورو-متوسطية للحقوق التي عقدت يف حزيران 

الجوار  سياسة  ملناقشة  العامة، وخصصت  الجمعية  أعامل  أثناء  ورشة  ونظمت   .2015 )يونيو( 

األورويب مع األعضاء، وأدى ذلك إىل تقديم مساهمة ثانية إىل االتحاد األورويب. وعقد اجتامع مع 

ممثي دول االتحاد األورويب املقيمني يف بروكسل لتقديم توصياتنا، والحصول عىل معلومات عن 

مواقفها بشأن املراجعة.
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اجتامع عىل  ذلك  يف  مبا  الخارجي،  األورويب  العمل  ودائرة  األوروبية  املفوضية  مع  اجتامعات  وعقدت 

مستوى موظفي مفوض أورويب، ومقرر الربملان األورويب املعني باملراجعة. وكان ذلك قبل حلول موعد 

نهاية عملية التشاور يف 30 يونيو )حزيران( 2015. وتم هذا مبشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية لألورو-

متوسطية للحقوق.

7. الرصد والتقييم

بعــد انتهــاء فصــل الصيــف، نظمــت سلســلة مــن اللقــاءات مــع املســؤولني يف االتحــاد األورويب 

للحصــول عــىل فكــرة عــام ســتؤول إليــه مراجعــة سياســة الجــوار، واستكشــاف فــرص أخــرى 

للتأثــري عــىل املراجعــة. وعلــم أن حقــوق اإلنســان ليســت أولويــة قصــوى، وقــد ال تتضمــن 

ــم االتصــال مبســؤولني يف  ــك، ت ــد ذل ــوق اإلنســان. بع ــدة فصــال خاصــا بحق ــة الجدي السياس

االتحــاد األورويب للتأثــري عــىل النتيجــة النهائيــة.

نــرش االتحــاد األورويب تقريــر مراجعــة سياســة الجــوار األورويب يف 18 ترشيــن الثــاين )نوفمــرب( 

ــة.  ــتقرار« يف املنطق ــن و«االس ــىل األم ــز واضــح ع ــدة برتكي ــة الجدي 2015، واتســمت السياس

ــا  ــدم ذكره ــك بع ــىل ذل ــتدل ع ــر، ويس ــش يف التقري ــان إىل التهمي ــوق اإلنس ــت حق وتعرض

ــاك فصــل حــول »الحكــم  ــب اإليجــايب، كان هن ــات التعــاون. عــىل الجان ــة مــن أولوي كأولوي

الرشــيد والدميقراطيــة وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان«؛ وتركيــز واضــح عــىل املســاواة بــني 

الجنســني ومتكــني املــرأة؛ وإعــادة تأكيــد االلتــزام بدعــم املجتمــع املــدين يف املنطقــة.

8. املراجعة والتعديل

ــوار األورويب  ــة الج ــذ سياس ــىل تنفي ــز ع ــرر الرتكي ــال، تق ــة لآلم ــة مخيب ــرش مراجع ــد ن بع

الجديــدة، وخاصــة عــىل الحاجــة إىل تســليط الضــوء عــىل تقاريــر التقييــم القطريــة، وإرشاك 

املجتمــع املــدين يف املفاوضــات حــول أولويــات الرشاكــة التــي يتفــق عليهــا االتحــاد األورويب 

ــارة املخــاوف بشــأن  مــع الــدول الرشيكــة. عقــدت اجتامعــات مــع املفوضيــة األوروبيــة إلث

الدعــم املــايل الفعــي للمجتمــع املــدين وفــق برنامــج دعــم املجتمــع املــدين يف إطــار سياســة 

ــارس(،  ــان يف آذار )م ــد منتدي ــا عق ــارصة عندم ــدة للمن ــرص جي ــرت ف الجــوار األورويب. وتوف

ــو( 2016 للحديــث عــن هــذه املخــاوف يف لقــاءات خاصــة وعامــة. ــار )ماي وأي

9. املتابعة

إلبــالغ املنظــامت األعضــاء والرشيكــة بنتائــج مراجعــة سياســة الجــوار األورويب، والتحديــات 

ــا  ــل( 2016 حره ــان )أبري ــل يف 22 نيس ــدوة يف بروكس ــم ن ــم تنظي ــا، ت ــة بتنفيذه املتعلق

ممثلــو منظــامت غــري حكوميــة، ومســؤولون مــن االتحــاد األورويب ودولــه، وأكادمييــون. كان 

أحــد املتحدثــني الرئيســيني يف النــدوة املديــر املســؤول عــن منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا يف دائــرة العمــل األورويب الخارجــي. وقــد أعلــن يف كلمتــه أن جميــع التقاريــر 

ــة. ــة ســتظل علني القطري

يف وقــت الحــق، عقــدت مشــاورات مــع منظــامت املجتمــع املــدين ملناقشــة أولويــات الرشاكــة 

التــي يجــري التفــاوض بشــأنها مــع مــر واألردن ولبنــان. ويف حالتــني الحقتــني، نظــم االتحــاد 

ــان يف  ــوق اإلنس ــرت حق ــي، وظه ــدين املح ــع امل ــامت املجتم ــع منظ ــاورات م األورويب مش

هــذه املشــاورات ضمــن األولويــات. ســاهمت األورو-متوســطية يف هــذه املشــاورات، وتنــوي 

متابعــة تحديــد أولويــات الرشاكــة األخــرى عــن كثــب.
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4 آذار )مارس( 2015: 

االتحاد األورويب يبدأ مشاورات حول 

مراجعة سياسة الجوار األورويب، ويحدد 

نهاية حزيران )يونيو( كآخر موعد لتلقي 

املساهامت.

أيلول/سبتمر وترشين األول/أكتوبر 2015: 

لقاءات مع مسؤولني يف االتحاد األورويب للحصول 

عىل فكرة عن سياسة الجوار األورويب يف املستقبل، 

والتأثري عىل محتواها.

منتصف شهر أيار )مايو( 2015: 

األورو-متوسطية للحقوق تضع اللمسات 

النهائية عىل “الكتاب األبيض” الذي يتضمن 

20 خطوة لوضع سياسة جوار أفضل.

29- أيار )مايو( 2015: 

منتدى االتحاد األورويب-املجتمع املدين يف الجوار الجنويب؛ 

توزيع الكتاب األبيض عىل نطاق واسع مبا يف ذلك عىل كبار 

املسؤولني.

2015

التأثير على مراجعة سياسة الجوار األوروبي

أيار/مايو-حزيران/يونيو 2015:   

اجتامعات منارصة مع كل من: مكتب رئيس املفوضية؛ مسؤولني 

يف االتحاد األورويب ودوله؛ منظامت غري حكومية مهتمة بالقضية 

ذاتها. وتم هذا مبشاركة نشطة من أعضاء اللجنة التنفيذية لألور-

متوسطية للحقوق.

18 ترشين الثاين )نوفمر( 2015:  

بيان الرد عىل التقرير حول مراجعة سياسة 

الجوار. صدر البيان يف نفس يوم نرش التقرير.
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19-18 أيار )مايو( 2016:

مشاورات بشأن أولويات الرشاكة مع مر 

واألردن ولبنان.

22 نيسان )أبريل( 2016:  

األورو-متوسطية للحقوق تعقد ندوة حول سياسة 

الجوار األورويب.

2016

شباط )فراير( 2016:   

اجتامع مع مسؤولني يف االتحاد األورويب للحصول عىل معلومات 

حول أثر سياسة الجوار عىل الدعم املايل للمجتمع املدين وبعدها 

اإلقليمي.

نيسان/ابريل وأيار/مايو 2016:    

املشاركة يف اجتامع تحضريي ومنتدى االتحاد 

األورويب-املجتمع املدين يف الجوار الجنويب.
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الهوامش
http://www.euromedrights.org  :1  انظر/ي موقع الشبكة األورو-متوسطية للحقوق

2  معلومات موجزة عن االتحاد األورويب عىل الرابط التايل:

http://europa.eu/about-eu/basic-information/about/index_en.htm

ــدا يف  ــمبورغ، وهولن ــا، ولوكس ــا، وإيطالي ــا، وأملاني ــكا، وفرنس ــت بلجي ــام 1951، وقع 3  يف ع

باريــس عــىل معاهــدة ســميت جامعــة الفحــم والحديــد الصلــب. ويف عــام 1957، وقعــت 

الــدول نفســها يف رومــا عــىل معاهــدة تأســيس الجامعــة األوروبيــة االقتصاديــة.

4  يعتمــد األمــر عــىل التطــورات بعــد االســتفتاء الــذي جــرى يف اململكــة املتحــدة يف حزيــران 

)يونيــو( 2016 عــىل االنســحاب مــن عضويــة االتحــاد األورويب.

5  يضــم االتحــاد األورويب مؤسســات أخــرى، لكنهــا ليســت ذات صلــة كافيــة مبجــال حقــوق 

اإلنســان والشــؤون الخارجيــة.

6  املزيد من املعلومات عىل الرابط التايل:

http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/role/

7  انظــر/ي عــىل ســبيل املثــال اســتنتاجات املجلــس األورويب بتاريــخ 18-19 شــباط )فربايــر( 

2016، املتعلقــة مبناقشــة األوضــاع يف ســورية وليبيــا، عــىل الرابــط التــايل:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/19-eu-

co-conclusions/

8  عىل سبيل املثال، مجموعة الصداقة الفرنسية-الفلسطينية يف مجلس الشيوخ الفرني، عىل الرابط 

التايل:

https://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/ami_632.html

9  انظر/ي القسم 2.1. الخاص بالتزامات االتحاد األورويب العاملية بشأن حقوق اإلنسان.

10 »دميــارش« كلمــة فرنســية تعنــي مذكــرة خطيــة أو شــفوية غــري علنيــة يعــرب فيهــا االتحــاد 

ــة غــري عضــو يف االتحــاد أو منظمــة  ــه )استفســار أو احتجــاج( لدول األورويب عــن موقف

ــة.   ــراءات معين ــدد أو إج ــل مح ــام بعم ــب للقي ــرة طل ــرد يف املذك ــد ي ــة. ق بني-حكومي

ــة حمــل االتحــاد األورويب عــىل اتخــاذ اجــراءات. انظــر/ي القســم 3.2. الخــاص بكيفي

11  املزيد من املعلومات عىل الرابط التايل:

http://www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm 

12  انظــر/ي عــىل ســبيل املثــال اســتنتاجات املجلــس حــول عمليــة الســالم يف الــرشق األوســط، 

18 كانــون الثــاين )ينايــر( 2016، عــىل الرابــط التــايل:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releas-

es/2016/01/18-fac-conclusions-mepp/

ــذا  ــن ه ــاين م ــم الث ــة يف القس ــس الرشاك ــات مجل ــن اجتامع ــات ع ــن املعلوم ــد م 13  املزي

ــل. الدلي

14  املزيــد مــن املعلومــات حــول إرشــادات االتحــاد األورويب بشــأن حقــوق اإلنســان )املبــادئ 

التوجيهيــة( يف القســم الثــاين مــن هــذا الدليــل.

15  املزيــد مــن املعلومــات عــن اســرتاتيجيات حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة الخاصــة بــكل 

دولــة يف القســم الثــاين مــن هــذا الدليــل.

16  مجلس االتحاد األورويب، العدل والشؤون الداخلية، عىل الرابط التايل:

http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/jha/

وانظــر/ي عــىل ســبيل املثــال اســتنتاجات املجلــس بشــأن الهجــرة، 21 نيســان )أبريــل( 2016، 

عــىل الرابــط التــايل:

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2016/04/21/

http://www.euromedrights.org
http://europa.eu/about-eu/basic-information/about/index_en.htm 
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/role/ 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/19-euco-conclusions/ 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/19-euco-conclusions/ 
https://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/ami_632.html 
 http://www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm 
 http://www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/01/18-fac-conclusions-mepp/ 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/01/18-fac-conclusions-mepp/ 
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/jha/ 
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2016/04/21/ 
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ــول  ــاد األورويب ح ــن االتح ــة ع ــىل نياب ــل األع ــالن املمث ــال إع ــبيل املث ــىل س ــر/ي ع 17  انظ

ــايل: ــط الت ــىل الراب ــو( 2016، ع ــار )ماي ــان، 26 أي لبن

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releas-

es/2016/05/26-hr-declaration-on-lebanon /

18  »دميــارش« كلمــة فرنســية تعنــي مذكــرة خطيــة أو شــفوية غــري علنيــة يعــرب فيهــا االتحــاد 

ــة غــري عضــو يف االتحــاد أو منظمــة  ــه )استفســار أو احتجــاج( لدول األورويب عــن موقف

بني-حكوميــة. قــد يــرد يف املذكــرة طلــب للقيــام بعمــل محــدد أو إجــراءات معينــة.

19  تم تجديد خطة العمل للفرتة 2015-2019، عىل الرابط التايل:

 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/

pdf

ــان يف  ــوق اإلنس ــأن حق ــاد األورويب بش ــادات االتح ــول إرش ــات ح ــن املعلوم ــد م 20  املزي

ــل. ــذا الدلي ــن ه ــاين م ــم الث القس

ــاه  ــته تج ــان وسياس ــوق اإلنس ــاد األورويب بحق ــات االتح ــم 2.2 التزام ــر/ي يف القس 21  انظ

ــض املتوســط ــر األبي ــوب البح جن

22  املزيد من املعلومات حول اتفاقيات الرشاكة يف القسم الثاين من هذا الدليل.

23  املزيــد مــن املعلومــات عــن العالقــة بــني الربملــان األورويب واملمثــل األعىل/نائــب الرئيــس 

عــىل الرابــط التــايل:

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/545707/

EPRS_ATA٪282015٪29545707_REV1_EN.pdf

24  الربملان األورويب حسب الجامعات السياسية:

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/hemicycle.html 

25  املزيد من املعلومات عن التنظيم الداخي للربملان األورويب عىل الرابط التايل:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00010/

Organisation

26  انظــر/ي عــىل ســبيل املثــال ســؤال برملــاين عــن عمــل املجتمــع املــدين وحريــة التعبــري يف 

مــر، عــىل الرابــط التــايل:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do؟pubRef -٪2f٪2fEP٪2f٪2f-

TEXT٪2bWQ٪2bE-2016-004099٪2b0٪2bDOC٪2bXML٪2b-

V0٪2f٪2fEN&language=EN

ــل( 2015  ــان )أبري ــخ 30 نيس ــان األورويب بتاري ــرار الربمل ــال ق ــبيل املث ــىل س ــر/ي ع 27  انظ

ــايل: ــط الت ــىل الراب ــر، ع حــول ســجن العــامل والنشــطاء يف الجزائ

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do؟pubRef=-//EP//TEX-

T+TA+P8-TA-2015-0188+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

28  تدعــم الســكرتاريا عمــل اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان. يف عــام 2012، شــهد الجهــاز 

ــدة ســميت وحــدة إجــراءات  ــان األورويب إنشــاء وحــدة جدي ــع للربمل البريوقراطــي التاب

حقــوق اإلنســان لدعــم عمــل حقــوق اإلنســان يف املجــاالت التــي تتجــاوز نطــاق عمــل 

الســكرتاريا.

ــىل  ــس، 2014، ع ــات يف تون ــة االنتخاب ــة مراقب ــر بعث ــال تقري ــبيل املث ــىل س ــر/ي ع 29  انظ

ــايل: ــط الت الراب

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/election_observation/mis-

sions/2014-2019/2014_10_26_tunisie_general_elections.pdf

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/26-hr-declaration-on-lebanon / 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/26-hr-declaration-on-lebanon / 
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/pdf 
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/pdf 
 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/545707/EPRS_ATA٪282015٪29545707_REV1_EN.pdf 
 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/545707/EPRS_ATA٪282015٪29545707_REV1_EN.pdf 
 http://www.europarl.europa.eu/meps/en/hemicycle.html 
 http://www.europarl.europa.eu/meps/en/hemicycle.html 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00010/Organisation 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00010/Organisation 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do؟pubRef -٪2f٪2fEP٪2f٪2fTEXT٪2bWQ٪2bE-2016-004099٪2b0٪2b
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do؟pubRef -٪2f٪2fEP٪2f٪2fTEXT٪2bWQ٪2bE-2016-004099٪2b0٪2b
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do؟pubRef -٪2f٪2fEP٪2f٪2fTEXT٪2bWQ٪2bE-2016-004099٪2b0٪2b
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do؟pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0188+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do؟pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0188+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/election_observation/missions/2014-2019/2014_10_26_tunisie_gen
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/election_observation/missions/2014-2019/2014_10_26_tunisie_gen
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30  انظر/ي الرابط التايل:

http://www.eesc.europa.eu/؟i=portal.en.euromed-follow-up-committee

31  انظــر/ي يف القســم 2.2 التزامــات االتحــاد األورويب بحقــوق اإلنســان وسياســته تجــاه دول 

جنــوب البحــر األبيــض املتوســط.

32  يشــمل ذلــك عــىل ســبيل املثــال بعثــة رشطــة االتحــاد األورويب يف األرايض الفلســطينية، 

التــي تشــمل مهامتهــا تدريــب الرشطــة الفلســطينية يف مجــال حقــوق اإلنســان. املزيــد 

مــن املعلومــات عــىل الرابــط التــايل:

http://eupolcopps.eu/en/

ــي بحقــوق اإلنســان،  ــل االتحــاد األورويب الخــاص املعن ــد مــن املعلومــات عــن ممث 33  ملزي

انظــر/ي القســم األول مــن هــذا الدليــل.

34  خطة العمل بشأن حقوق اإلنسان والدميقراطية )2015-2019(، عىل الرابط التايل:

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joint_com-

munication_on_human_rights_and_democracy_en.pdf

35  انظــر/ي عــىل ســبيل املثــال حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة يف جميــع أنحــاء العــامل، 2014، 

عــىل الرابــط التــايل:

http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf

ــة االتحــاد  ــو( 2016 مــن بعث ــار )ماي ــان الصــادر يف 31 أي ــال البي 36  انظــر/ي عــىل ســبيل املث

ــايل: ــط الت ــي نفــذت يف غــزة، عــىل الراب ــن اإلعدامــات الت ــه تدي األورويب يف القــدس ورام الل

http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/

news/2016/20160531_local_statement_executions_gaza_en.pdf

37  ألبانيــا والجزائــر والبوســنة والهرســك ومــر وإرسائيــل واألردن ولبنــان وموريتانيــا وموناكو 

ــس  ــق( وتون ــورية معل ــع س ــاون م ــورية )التع ــطني وس ــرب وفلس ــود واملغ ــل األس والجب

وتركيــا. ليبيــا عضــو مراقــب.

38  املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس ميثــل االتحــاد األورويب يف اجتامعــات وزراء الخارجيــة؛ تتــوىل 

ــة املختصــة فقــط بالشــؤون املشــمولة  ــة رئاســة االجتامعــات الوزاري ــة األوروبي املفوضي

ــة  ــل الرئاس ــي متث ــل األورويب الخارج ــرة العم ــاد األورويب. دائ ــاص االتح ــاالت اختص مبج

ــوب  ــق بجن ــال املتعل ــار املســؤولني. يف املج ــات كب ــاد األورويب يف اجتامع ــرتكة لالتح املش

ــوىل األردن الرئاســة املشــرتكة. ورشق املتوســط، يت

39  ورقة تشاور مشرتكة: نحو سياسة جوار أورويب جديدة، 2015، عىل الرابط التايل:

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation.pdf

40  اســتجابة جديــدة لجــوار متغــري: مراجعــة لسياســة الجــوار األورويب، 2011، عــىل الرابــط 

التــايل:

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com_11_303_en.pdf

41  بيان مشرتك: مراجعة سياسة الجوار األورويب، 2015، عىل الرابط التايل:

http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communica-

tion_review-of-the-enp_en.pdf

الطرفان عىل نرش محارض  اتفق  42  خالل اجتامع مجلس الرشاكة مع تونس يف عام 2016، 

عرش  الحادي  االجتامع  محر  الجانبني.  إعالنات  شملت  التي  السابق،  العام  اجتامعات 

ملجلس الرشاكة التوني-األورويب مايض متوفر عىل الرابط التايل )بالفرنسية فقط(:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-2601-2016-INIT/fr/pdf

http://www.eesc.europa.eu/؟i=portal.en.euromed-follow-up-committee 
http://eupolcopps.eu/en/ 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joint_communication_on_human_right
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joint_communication_on_human_right
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2016/20160531_local_statement_executio
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/news/2016/20160531_local_statement_executio
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation.pdf 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com_11_303_en.pdf 
http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf 
http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-2601-2016-INIT/fr/pdf 
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43  بيان االتحاد األورويب حول مجلس الرشاكة بني االتحاد األورويب والجزائر:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/04-con-

seil-association-algerie-communique/

44  يعتمــد األمــر عــىل الدولــة، فقــد يكــون الشــكل لجنــة فرعيــة تعنــى بحقــوق اإلنســان، 

أو حــوارا سياســيا يشــمل قضايــا حقــوق اإلنســان، أو فريــق عمــل غــري رســمي. انظــر/ي 

ــات  ــياق العالق ــان يف س ــوق اإلنس ــاد األورويب بحق ــات االتح ــاص بالتزام ــم 2.3 الخ القس

الثنائيــة مــع دول الجــوار الجنــويب.

45  العنوان اإللكرتوين لوحدة حقوق اإلنسان

droi-secretariat@europarl.europa.eu

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/04-conseil-association-algerie-commun
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/04-conseil-association-algerie-commun
http://droi-secretariat@europarl.europa.eu 
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الملحق
كيفية البحث عن الجهة التي تريد/ين االتصال بها

ميكنك البحث عن الشخص أو الجهة بالذهاب إىل الرابط التايل:

http://www.europa.eu/whoiswho/

)ميكنك استخدام الرابط للبحث عن شخص أو هيئة أو عن طريق التسلسل الهرمي(

مواقع بعثات االتحاد األورويب موجودة عىل الرابط التايل:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/

أو الرابط التايل التابع لدائرة العمل األورويب الخارجي:

http://www.ec.europa.eu/external_relations/repdel/edelhrm/

لالتصال بأحد يف دائرة العمل األورويب الخارجي، لديك الخيارات التالية:

1 الهيــكل التنظيمــي لدائــرة العمــل األورويب الخارجــي متوفــرة يف وثيقــة )يب دي اف( 

ميكــن تحميلهــا مــن الرابــط التــايل:

http://www.eeas.europa.eu/background/docs/organisation_en.pdf

2 ميكنك االتصال عىل رقم الهاتف العام التايل:

11 11 584 2 +32

ــك  ــا يف ذل ــي )مب ــل األورويب الخارج ــرة العم ــني يف دائ ــة للعامل ــن اإللكرتوني العناوي

ــايل: ــط الت ــا النم ــات األورويب( له بعث

)االسم األول.اسم العائلة@...(

firstname.lastname@eeas.europa.eu

لالتصال بأحد يف الرملان األورويب، استخدم/ي الرابط التايل للبحث عن اسم عضو الرملان:

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html

العناوين اإللكرتونية الخاصة بالربملان األورويب لها النمط التايل:

)االسم األول.اسم العائلة@...(

firstname.lastname@europarl.europa.eu

للبحث عن معلومات االتصال بأحد يف املفوضية األوروبية، استخدم/ي الرابط التايل:

http://www.europa.eu/whoiswho/

)عندئذ ميكنك البحث باستخدام اسم أو كلمة أو الهيكل التنظيمي(

العناوين اإللكرتونية للعاملني يف املفوضية األوروبية لها النمط التايل:

)االسم األول.اسم العائلة@...(

firstname.lastname@ec.europa.eu

لالتصال بأحد من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب، لديك الخيارات التالية:

ملحــة عامــة عــن البعثــات الدامئــة للــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب يف بروكســل متوفــرة 

عــىل الرابــط التــايل:

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&no-

deID=3780&lang=en

http://www.europa.eu/whoiswho/ 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/ 
http://www.ec.europa.eu/external_relations/repdel/edelhrm/ 
http://www.eeas.europa.eu/background/docs/organisation_en.pdf 
http://www.eeas.europa.eu/background/docs/organisation_en.pdf 
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html 
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html 
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html 
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html 
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html 
http://www.europa.eu/whoiswho/ 
http://www.europa.eu/whoiswho/ 
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قامئــة ببعثــات االتحــاد األورويب يف املنطقــة وســفارات الــدول األعضــاء يف االتحــاد متوفــرة 

عــى الرابــط التــايل:

الجزائر:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/algeria/travel_eu/embas-  

sies/index_fr.htm

مر:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/egypt/travel_to_eu/embassies/

index_en.htm

إرسائيل:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/israel/travel_eu/embassies/in-

dex_en.htm

األردن

http://www.eeas.europa.eu/delegations/jordan/travel_eu/embassies/

index_en.htm

لبنان:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/lebanon/travel_to_eu/embassies/

index_en.htm

املغرب:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/morocco/travel_to_eu/embas-

sies/index_fr.htm

http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/travel_eu/consulates/

index_en.htm

سورية:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/syria/travel_eu/embassies/in-

dex_en.htm

تونس:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/tunisia/eu_travel/embassies/

index_fr.htm

 http://www.eeas.europa.eu/delegations/algeria/travel_eu/embassies/index_fr.htm 
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http://www.eeas.europa.eu/delegations/egypt/travel_to_eu/embassies/index_en.htm 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/israel/travel_eu/embassies/index_en.htm 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/israel/travel_eu/embassies/index_en.htm 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/israel/travel_eu/embassies/index_en.htm 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/jordan/travel_eu/embassies/index_en.htm 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/jordan/travel_eu/embassies/index_en.htm 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/jordan/travel_eu/embassies/index_en.htm 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/lebanon/travel_to_eu/embassies/index_en.htm 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/lebanon/travel_to_eu/embassies/index_en.htm 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/morocco/travel_to_eu/embassies/index_fr.htm 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/morocco/travel_to_eu/embassies/index_fr.htm 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/travel_eu/consulates/index_en.htm 
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http://www.eeas.europa.eu/delegations/syria/travel_eu/embassies/index_en.htm 
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هــذا الدليــل موجــه للمنظــامت األعضــاء يف الشــبكة األورو-متوســطية للحقــوق واملنظــامت 

ــات  ــم سياس ــىل فه ــاعدتها ع ــان ملس ــوق اإلنس ــى بحق ــي تعن ــرى الت ــة األخ ــري الحكومي غ

االتحــاد األورويب وهيــاكل صنــع القــرار فيــه. الدليــل يضــم ثالثــة أقســام. األول فيــه وصــف 

ــا  ــي ميكنه ــال الت ــا، واألفع ــاالت اختصاصه ــاد، ومج ــة يف االتح ــات الرئيس ــات والهيئ للمؤسس

اتخاذهــا بشــأن حقــوق اإلنســان، ودور الــدول األعضــاء يف االتحــاد. ويركــز القســم الثــاين عــىل 

ــوب  ــع دول جن ــة م ــرشاكات اإلقليمي ــة، وعــىل ال سياســات ووســائل االتحــاد األورويب العاملي

ــع  ــة وض ــأن كيفي ــادات بش ــدم إرش ــث يق ــم الثال ــط. والقس ــض املتوس ــر األبي ــوض البح ح

وتنفيــذ خريطــة طريــق ملنــارصة فعالــة لــدى االتحــاد األورويب، مــع اقرتاحــات عمليــة وأمثلــة 

عــىل مامرســات حســنة.


