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المقدمة
بــدأت العالقــة بــن االتحــاد األورويب ودول جنــوب البحــر األبيــض املتوســط تشــهد تغيـرات
كبــرة عــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة.
يف عــام  ،2011يف أعقــاب موجــة مــن االنتفاضــات يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،راجــع
االتحــاد األورويب سياســاته تجــاه املنطقــة لضــان تركيزهــا أكــر عــى تعزيــز حقــوق اإلنســان
والدميقراطيــة .وشــملت املراجعــة تقديــم أمــوال إضافيــة للــدول التــي حققــت أكــر قــدر
مــن التقــدم يف هذيــن املجالــن .ولكــن هــذا النهــج اإليجــايب مل يعمــر طويــا نتيجــة لزيــادة
انشــغال الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب مبراقبــة الهجــرة ،وإعطــاء األولويــة يف التعــاون
مــع حكومــات دول جنــوب املتوســط لإلج ـراءات 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
املــدين .ورغــم أن هــذه األمــور تعتــر عمومــا أحــد أســباب انتفاضــات عــام  ،2011إال أنهــا
اســتمرت يف بعــض الــدول وتفاقمــت يف دول أخــرى.
الشـبكة األورو-متوسـطية للحقـوق تتألـف من منظمات تعمـل يف املنطقة االورو-متوسـطية،
وهـي تهـدف إىل معالجـة هـذه املشـكالت .وتهـدف أيضـا ) (1إىل إعلاء شـأن وتعزيـز حقـوق
اإلنسـان واإلصالحـات الدميقراطيـة يف املنطقـة مـن خالل إقامـة رشاكات بني منظمات املجتمع
املـدين ،والدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان وإعالء شـأنها ،وبنـاء قدرات الشركاء املحليين 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.

يهــدف هــذا الدليــل إىل مســاعدة أعضــاء األورو-متوســطية للحقــوق ومنظــات حقــوق
اإلنســان األخــرى عــى فهــم سياســات االتحــاد األورويب وهيــاكل صنــع الق ـرارات فيــه ،مــع
األخــذ بعــن االعتبــار التغي ـرات النــي نتجــت عــن مراجعــة سياســة الجــوار األورويب منــذ
عــام  ،2015وخطــة العمــل الخاصــة بحقــوق اإلنســان والدميقراطيــة لألعــوام ،2019-2015
واالتفاقيــات الثنائيــة التــي يتفــاوض االتحــاد األورويب حولهــا مــع دول جنــوب املتوســط
(اتفاقيــات مناطــق تجــارة حــرة عميقــة وشــاملة؛ رشاكات التنقــل؛ أولويــات الرشاكــة املرتبطــة
بسياســة الجــوار األورويب؛ وضــع الرشاكــة املتقــدم؛ إىل آخــره) .ويهــدف هــذا الدليــل أيضــا
إىل عــرض وتقديــم اقرتاحــات عمليــة حــول كيــف ميكــن للمنظــات بــذل جهــود دعــوة/
منــارصة لــدى االتحــاد األورويب يف إطــار سياســاته وآلياتــه ،واملســاعدة عــى تحديــد األهــداف
الصحيحــة والفاعلــن ،واختيــار التوقيــت األفضــل مــن أجــل أن تكــون الجهــود فعالــة أكــر مــا
ميكــن .ويبــن الدليــل للمنظــات غــر الحكوميــة مــا ميكــن أن تطلبــه وتتوقعــه من مؤسســات
االتحــاد األورويب ،وكيــف ميكــن مقاربــة هــذه املؤسســات .ويركــز الدليــل عــى مــا ميكــن
توقعــه مــن الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب عــى املســتوى امليــداين أو يف العواصــم.
الدليــل مقســم إىل ثالثــة أقســام .يصــف القســم األول املؤسســات والهيئــات الرئيســية يف
االتحــاد األورويب ،ومجــاالت اختصاصهــا ،واإلج ـراءات التــي تســتطيع اتخاذهــا ،ودور الــدول
األعضــاء يف االتحــاد األورويب .ويركــز القســم الثــاين عــى سياســات ووســائل االتحــاد األورويب
العامليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان ،والــراكات اإلقليميــة مــع دول جنــوب املتوســط،
والعالقــات الثنائيــة بــن االتحــاد األورويب ودول الجــوار الجنــويب .ويقــدم القســم الثالــث
إرشــادات بشــأن كيفيــة وضــع وتنفيــذ خارطــة طريــق ملنــارصة فعالــة لــدى االتحــاد األورويب،
إضافــة إىل نصائــح عمليــة وأمثلــة عــى مامرســات حســنة.
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القسم األول:
االتحاد األوروبي
ولــد االتحــاد األورويب نتيجــة رغبــة بعــض الــدول األوروبيــة يف التعــاون يف القضايــا االقتصاديــة
والسياســية مــن خــال اعتــاد ترشيعــات وسياســات مشــركة .ســاهم االتحــاد تاريخيــا يف
تقــدم الســام واملصالحــة والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف أوروبــا .ولكــن متاســكه يواجــه يف
الوقــت الحــارض تحديــات كبــرة .أحــد األهــداف الرئيســية لالتحــاد األورويب «تعزيــز حقــوق
اإلنســان داخليــا وحــول العــامل»(.)2

أولويــات االتحــاد األورويب .تــم يف معاهــدة لشــبونة املتفــق عليهــا يف عــام  2009اســتحداث
منصــب املمثــل األعىل/نائــب رئيــس املفوضيــة األوروبيــة لقيــادة السياســة الخارجيــة لالتحــاد.
وحــل هــذا املنصــب محــل تــويل قيــادة السياســة الخارجيــة مــن خــال رئاســة دوريــة .رغــم
اســتحداث هــذا املنصــب ،ال يــزال صنــع القــرارات الخاصــة بالسياســة الخارجيــة لالتحــاد
األورويب خاضعــا لهيمنــة حكومــات الــدول األعضــاء.

االتحــاد األورويب كــا هــو قائــم اليــوم نتــاج تطــور تدريجــي ،إذ بــدأ ككيــان فضفــاض للتجــارة
والتعــاون أسســته ســت دول أوروبيــة يف الخمســينيات .وتطــورت الرشاكــة األوىل إىل ســوق
مشــركة تســمح بحريــة حركــة النــاس والســلع والخدمــات .ويف الســبعينيات ( )3توســع الحيــز
الجغـرايف وأصبــح الكيــان يضــم دوال أخــرى غــر الــدول التــي أسســته .وأصبــح الكيــان يعــرف
بالجامعــة االقتصاديــة األوروبيــة نتيجــة تزايــد التعــاون والتنســيق ،فــزاد ازدهــاره ،وزادت
رغبــة دول أخــرى يف االنضــام إليــه .بحلــول عــام  ،2003أصبــح الكيــان يعــرف باالتحــاد
األورويب .وتوســعت العضويــة فيــه وأصبــح يضــم  28دولــة ( .)4توســع العضويــة األكــر
واألهــم حــدث يف عــام  ،2004فقــد شــهد ذلــك العــام انضــام عــر دول.

املجلــس األورويب ومجلــس االتحــاد األورويب (املجلســان اللــذان ميثــان مصالــح الــدول
األعضــاء) ،واملفوضيــة األوروبيــة (التــي متثــل مصلحــة االتحــاد ككل) ،ودائــرة العمــل األورويب
الخارجــي (الجســم الدبلومــايس لالتحــاد األورويب) والربملــان األورويب (الــذي ميثــل مواطنــي
االتحــاد األورويب) هــي هيئــات االتحــاد األورويب األكــر أهميــة بالنســبة للمنــارصة يف مجــايل
السياســة الخارجيــة وحقــوق اإلنســان ( .)5مجلــس االتحــاد األورويب (عــى مســتوى وزراء
ميثلــون الــدول األعضــاء) تتخــذ الق ـرارات فيــه بتوافــق اآلراء أو اإلجــاع .بعــد ذلــك ،تتــوىل
تنفيــذ الق ـرارات دائــرة العمــل األورويب الخارجــي بقيــادة املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس .أمــا
الربملــان األورويب فــدوره استشــاري بشــكل رئيــي.

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 مشــركة إال يف عــام  ،1993وزادت أهميتهــا تدريجيــا ضمــن

هــذا النمــط ال ينطبــق عــى قضايــا الهجــرة (التــي تعتــر جــزءا مــن سياســة االتحــاد
الداخليــة) .تتخــذ القــرارات يف مجلــس االتحــاد األورويب بشــأن قضايــا الهجــرة
باألغلبيــة .وللربملــان 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

االتحاد األوروبي
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 .1المجلس األوروبي

 .2الدول األعضاء في االتحاد 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 بــن املجلــس األورويب ومجلــس الشــؤون
الخارجيــة يف االتحــاد ،الــذي يرأســه أيضــا املمثــل األعــى .يختــار أعضــاء املجلــس األورويب
رئيســا لفــرة ســنتني ونصــف ســنة (مــع إمكانيــة تجديــد الفــرة مــرة واحــدة) لتنســيق أعــال
املجلــس واإلرشاف عليهــا (.)6

تتخــذ الــدول األعضــاء يف االتحــاد الق ـرارات املتعلقــة بالسياســة الخارجيــة لالتحــاد بتوافــق
اآلراء أو التصويــت باإلجــاع .غــر أن املواقــف السياســية للــدول األعضــاء يف االتحــاد تحددهــا
الحكومــات يف عواصــم الــدول األعضــاء ،وبالتــي تؤثــر عــى الشــكل النهــايئ لسياســة االتحــاد
الخارجيــة .هــذا يعنــي أن الدعوة/املنــارصة عــى مســتوى الــدول األعضــاء ،يف عواصمهــا أو
يف بروكســل عــى مســتوى املمثلــن الدامئــن ،عنــر ال غنــى عنــه يف مجــال الدعوة/املنــارصة
املتعلقــة بالسياســة الخارجيــة لالتحــاد.

يجتمــع املجلــس األورويب يف العــادة أربــع م ـرات يف الســنة يف بروكســل .ودوره هــو تحديــد
«االتجــاه الســيايس العــام لالتحــاد األورويب وأولوياتــه» ( .)7تتخــذ القــرارات يف املجلــس
األورويب بتوافــق اآلراء ،وتنــر عــى املــأ فيــا يســمى اســتنتاجات املجلــس األورويب.

هنــاك تفــاوت كبــر بــن مصالــح دول االتحــاد يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ومــدى
االنخ ـراط يف شــؤون املنطقــة ،ويف اإلرادة السياســية ،واملقــدرة عــى اتخــاذ إج ـراءات بشــأن
قضايــا حقــوق اإلنســان .يدخــل يف الحســبان عوامــل مــن قبيــل التوجــه الســيايس للحكومــة،
واملصالــح الخارجيــة (املتعلقــة بالسياســة واالقتصــاد والهجــرة ،إىل آخــره) ،وتاريــخ العالقــات
مــع الــدول األخــرى ،ونشــاط الربملــان الوطنــي واملجتمــع املــدين .لبعــض الــدول األعضــاء
يف االتحــاد األورويب متثيــل قــوي يف الخــارج مــن حيــث عــدد الســفارات واملوظفــن .ودول
أخــرى ال تعطــي األولويــة للسياســة الخارجيــة .بعــض دول االتحــاد منخرطــة إىل حــد كبــر
يف شــؤون الــرق األوســط وشــال أفريقيــا نتيجــة إرث تاريخــي ،أو القــرب الجغــرايف ،أو
عالقــات سياســية واقتصاديــة وثقافيــة .الــدول األوروبيــة األكــر انخراطــا بشــكل عــام هــي
فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا واليونــان وقــرص ومالطــا .عــى ســبيل املثــال ،لفرنســا دور قيــادي
يف عالقــات االتحــاد األورويب مــع دول املغــرب العــريب .هــذه العالقــات القويــة تحــول يف بعــض
األحيــان دون اتخــاذ هــذه الــدول األوروبيــة مواقــف حازمــة تجــاه حقــوق اإلنســان .دول
أوروبــا الرشقيــة ،باملقارنــة ،ال تهتــم يف كثــر مــن األحيــان باالنخـراط سياســيا يف شــؤون الــرق
األوســط وشــال أفريقيــا .السياســة الخارجيــة لبعــض دول أوروبــا الشــالية ،كالدمنــارك
وفنلنــدا وهولنــدا والســويد ،شــملت تقليديــا إعــاء شــأن حقــوق اإلنســان.
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عــى مســتوى الــدول األعضــاء ،ترســم وزارة الخارجيــة يف كل دولــة سياســتها الخارجيــة .ميثــل
الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب ممثــل دائــم عــى مســتوى ســفري وطاقــم مــن العاملــن يف
بعثــة دامئــة يف بروكســل .تختــص البعثــة الدامئــة مبناطــق محــددة (املــرق العــريب ومغربــه
مثــا) أو بقضايــا (حقــوق الهجــرة أو اإلنســان مثــا).
الربملانــات الوطنيــة للــدول األعضــاء ميكــن أن تلعــب دورا هامــا يف السياســة الخارجيــة .يراقب
الربملانيــون تنفيــذ قــرارات السياســة الخارجيــة ،مبــا يف ذلــك القــرارات املتعلقــة بحقــوق
اإلنســان ،ســواء أكان التنفيــذ مــن جانــب حكومــة بلــد الربملــان أم مــن قبــل االتحــاد األورويب.
لبعــض الربملانــات لجــان دامئــة للشــؤون الخارجيــة أو شــؤون االتحــاد األورويب أو حقــوق
اإلنســان .وميكــن لهــذه اللجــان أن تقــوم بتحقيقــات ،وإصــدار تقاريــر ،وعقــد جلســات
اســتامع ،وإصــدار توصيــات لــوزارة الخارجيــة .تشــهد بعــض الربملانــات تأســيس بعــض األعضاء
جمعيــات صداقــة أو تضامــن مــع دول منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،األمــر الــذي
يعنــي وجــود اهتــام بهــذه الــدول ( .)8وبوســع عضــو الربملــان أن يوجــه أســئلة إىل وزارة
الخارجيــة ،وأن يقــرح قــرارات تنتقــد السياســات أو تنفيذهــا ،وأن يطلــب مــن الحكومــة
اتخــاذ إجـراءات .القـرارات الصــادرة عــن الربملانــات املحليــة ملزمــة للحكومــة ،خالفــا لقـرارات
الربملــان األورويب .وقــد يســتدعى وزيــر الخارجيــة للربملــان للــرد عــى 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 النظ ـراء واملســؤولني يف الســلطات املحليــة.

يف امليدان:
للــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب ســفارات وقنصليــات يف الــدول األخــرى ،وهــي
متثــل مصالــح الدولــة وتــروج لهــا وتقــدم املســاعدة للمواطنــن ،وتصــدر التأش ـرات
للمواطنــن األجانــب.
بعثــات االتحــاد األورويب عليهــا واجــب التــرف وفــق املواقــف املشــركة لالتحــاد
(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 ( .)9باإلضافــة إىل سياســات االتحــاد األورويب ،لــكل دولــة عضــو
يف االتحــاد سياســة خارجيــة خاصــة وأخــرى تتعلــق بالهجــرة وحقــوق اإلنســان ،ولديهــا
وســائل متوفــرة لالتحــاد األورويب ومنهــا املســاعي الدبلوماســية غــر املعلنــة (،)10
والبيانــات العلنيــة ،وتقديــم التمويــل .وبوســع الســفراء وممثــي الحكومــة أو الربملــان
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.

االتحاد األوروبي
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مثلث المؤسسات والهيئات المرتبطة بها
املجلس األورويب
رؤساء الدول والحكومات
برئاسة رئيس املجلس األورويب
يشارك فيه رئيس املفوضية األوروبية واملمثل
األعىل/نائب الرئيس

املمثل األعىل/نائب الرئيس
يشارك يف املجلس األورويب
يرأس مجلس الشؤون الخارجية
نائب رئيس املفوضية األوروبية
تدعمه دائرة العمل األورويب الخارجي

مجلس االتحاد األورويب
الحكومات :وزراء
املجالس القطاعية ومجموعات العمل واللجان
املمثل األعىل/نائب الرئيس يرأس مجلس الشؤون الخارجية

دائرة العمل األوريب الخارجي
تنفذ السياسة الخارجية وتدعم مجلس االتحاد
األورويب واملمثل األعىل/نائب الرئيس

تعاون يف السياسة
الخارجية مع

قرار مشرتك/تشاور/مراقبة

مقرتحات/دعم

الربملان األورويب
انتخاب مبارش من قبل مواطني االتحاد األورويب
 751عضوا يف الربملان األورويب 8 ،مجموعات
سياسية

املفوضية االوروبية
مفوضو االتحاد األورويب يبدؤون عملية سن
قوانني االتحاد األورويب وتنفيذها
املمثل األعىل يعمل نائبا لرئيس املفوضية
مراقبة/أسئلة
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األورو-متوسطية للحقوق :دليل التدريب على الدعوة لدى االتحاد األوروبي

 .3مجلس االتحاد األوروبي
مجلــس االتحــاد األورويب هــو املؤسســة التــي متثــل حكومــات جميــع الــدول األعضــاء يف
االتحــاد األورويب .يعقــد وزراء هــذا املجلــس اجتامعــات ضمــن تشــكيالت ذات مســميات
مختلفــة لبحــث سياســات محــددة يف مجــاالت عــدة.
أحــد هــذه التشــكيالت مجلــس الشــؤون الخارجيــة ،الــذي يضــم وزراء خارجيــة الــدول
األعضــاء يف االتحــاد ،الذيــن يجتمعــون مــرة كل شــهر .يــرأس هــذا املجلــس املمثــل األعــى/
نائــب الرئيــس (انظــر/ي القســم الخــاص بهــذا املنصــب أدنــاه) .يتخــذ مجلــس الشــؤون
الخارجيــة الق ـرارات بشــأن توجهــات سياســات االتحــاد الخارجيــة واألمنيــة .وميكنــه كذلــك
تبنــي مواقــف تجــاه انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف الــدول األخــرى ،وقـرارات بشــأن إجـراءات
يتخذهــا االتحــاد األورويب ردا عــى هــذه االنتهــاكات .وميكــن أن تشــمل اإلجـراءات عقوبــات
تســتهدف سياســات أو أف ـرادا ،مثــل تقييــد الدخــول إىل أرايض االتحــاد األورويب أو تجميــد
أمــوال األشــخاص املســؤولني عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ( .)11وتصــدر مواقــف املجلــس
واإلجـراءات التــي يـراد تنفيذهــا فيــا يســمى اســتنتاجات مجلــس الشــؤون الخارجيــة (.)12
تحــدد الــدول األعضــاء يف املجلــس جــدول أعاملــه باقـراح قضايــا محــددة للنقــاش ،أو طلــب
اتخــاذ إجــراءات محــددة ،أو حشــد التأييــد ملوقــف مــا تحبــذه .وميكــن للــدول األعضــاء
أيضــا عرقلــة قيــام االتحــاد بعمــل مــا ،ألن قـرارات املجلــس تصــدر بتوافــق اآلراء أو االجــاع،
وليــس بأغلبيــة األصــوات .هــذا يعنــي أن عــى جميــع الــدول األعضــاء االتفــاق عــى مســار
العمــل .ونتيجــة لذلــك ،يجــري يف كثــر مــن األحيــان «تخفيــف» مواقــف االتحــاد األورويب
يف النقاشــات خلــف األبــواب املغلقــة .لذلــك ،مــن الصعــب التأثــر عــى مواقــف االتحــاد
األورويب ،بالنظــر إىل غيــاب الشــفافية بالنســبة إىل موقــف كل دولــة ،ومقــدرة الــدول األقــوى
عــى توجيــه ق ـرارات املجلــس نحــو االنســجام مــع مصالحهــا.

مجلس أوروبا:
مجلــس أوروبــا كيــان مختلــف عــن مجلــس االتحــاد األورويب ،ولــذا ينبغــي عــدم
الخلــط بينهــا .يتألــف مجلــس أوروبــا مــن ممثــي  47دولــة أوروبيــة مبــا يف ذلــك
روســيا وتركيــا .تأســس مجلــس أوروبــا يف عــام  ،1949ويســعى إىل تعزيــز املبــادئ
املشــركة والدميقراطيــة القامئــة عــى االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان .وميــارس
عملــه مــن خــال آليــات حقــوق اإلنســان ،التــي تشــمل املحكمــة األوروبيــة لحقــوق
اإلنســان ومقرهــا يف سرتاســبورغ .وال توجــد صلــة هيكليــة بــن مجلــس أوروبــا مــع
عمــل االتحــاد األورويب.
تتوىل اللجنة السياسية واألمنية التحضري لعمل مجلس الشؤون الخارجية .وتتألف اللجنة من
سفراء الدول األعضاء لدى االتحاد األورويب ،ويتوىل رئاسة اللجنة مسؤول من دائرة العمل
األورويب الخارجي .تقدم اللجنة للمجلس التنسيق الالزم والخربة يف مجال السياسة الخارجية.
وتحصل اللجنة عىل دعم من بضع لجان عمل مختصة مبناطق أو موضوعات .لجنة العمل
األهم للمنظامت األعضاء يف األورو-متوسطية للحقوق هي لجنة املغرب-املرشق .تضم هذه
اللجنة ممثيل الدول األعضاء لدى االتحاد األورويب ،ويرأسها مسؤول من دائرة العمل األورويب
الخارجي .تشمل والية اللجنة الفرعية هذه صياغة سياسة االتحاد األورويب نحو دول جنوب
املتوسط واإلرشاف عىل تنفيذها .ولذا ميكن لهذه اللجنة أن تناقش أوضاع حقوق اإلنسان،
واإلجراءات التي ينبغي لالتحاد األورويب أن يتخذها .ومن املهم اإلشارة إىل أن لجنة املغرب-
املرشق تعد استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية بخصوص املنطقة ،ومتر االستنتاجات عرب
اللجنة السياسية األمنية قبل أن يتم اعتامدها .مبساعدة دائرة العمل الخارجي ،تقوم لجنة
املغرب-املرشق بالتحضري الجتامعات مجلس الرشاكة ( ،)13وصياغة البيانات العلنية التي تصدر
عن االتحاد األورويب بخصوص شؤون منطقة جنوب البحر االبيض املتوسط .تعد دائرة العمل
االتحاد األوروبي
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مجلس االتحاد األوروبي
مجلس االتحاد األورويب
مجلس الشؤون الخارجية
وزراء الخارجية
برئاسة املمثل األعىل/نائب الرئيس
تساعده دائرة العمل األورويب الخارجي يف بروكسل
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اللجنة السياسية واألمنية
املمثلون الدامئون
سفراء الدول األعضاء يف االتحاد
املعتمدون للجنة

لجنة املمثلني الدامئني
املمثلون الدامئون
سفراء الدول األعضاء

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

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

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

الخارجي جداول أعامل اللجان الفرعية املعنية بحقوق اإلنسان املكونة من مسؤولني من االتحاد
األورويب ودول جنوب املتوسط .وتناقش لجنة املغرب-املرشق جداول األعامل وتوافق عليها.
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  ،)2015ثم 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 ( )15بشـأن حقـوق اإلنسـان
(املبـادئ التوجيهيـة) .ترشف لجنة حقوق اإلنسـان عىل مشـاركة االتحاد األورويب يف مؤسسـات
األمـم املتحـدة ،وتنسـيق مواقـف االتحـاد فيهـا .وهـي مسـؤولة أيضـا عـن استراتيجية االتحاد
األورويب العامليـة لحقـوق اإلنسـان ودمـج حقـوق اإلنسـان يف عمل اللجـان العاملـة التي تعنى
مبناطـق ،مثـل لجنـة املغرب-املشرق .ونتيجـة لذلـك ،فـإن وثائق مثـل االستراتيجيات القطرية
املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان والدميقراطيـة يف الشرق األوسـط وأفريقيـا تبحـث ويتفـق عليها يف
اجتماع مشترك للجنـة املغرب-املشرق ولجنـة حقوق اإلنسـان.
تبحـث قضايـا الهجـرة يف مجلـس العـدل والشـؤون الداخليـة ،الـذي يضـم وزراء العدل
والداخليـة ،ويجتمـع مـرة كل شـهرين ( .)16بخلاف اسـتنتاجات مجلـس الشـؤون
الخارجيـة ،يتـم تبنـي اسـتنتاجات مجلـس العـدل والشـؤون الداخليـة بــ «أغلبيـة
مرشوطـة» ،إذ ينبغـي أن يوافـق على االسـتنتاجات الربملـان األورويب وفق إجراء يسـمى
«اإلجـراء الترشيعـي العـادي».
لجنـة العمـل املعنيـة بالهجـرة اسـمها لجنـة الهجـرة والحـدود واللجـوء ،وتتألـف مـن
مسـؤولني كبـار يف الـدول األعضـاء يف االتحاد .وتتوىل اللجنة التحضير الجتامعات مجلس
العـدل والشـؤون الداخلية.

 .4الممثل 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.
بوسع املمثل األعىل إصدار بيانات علنية بشأن قضايا مشمولة بسياسة االتحاد الخارجية ،مبا
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»
( ،)17ويف هذه الحالة ال يحتاج البيان إىل موافقة الدول األعضاء .املساعي الدبلوماسية غري
املعلنة ( )18يف مجال السياسة الخارجية من ضمن املسؤوليات الرسمية للمثل األعىل.
بعد اعتامد االتحاد األورويب اإلطار االسرتاتيجي وخطة العمل بشأن حقوق اإلنسان والدميقراطية
( )19لألعوام  ،2014-2012عني 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
استئناف مفاوضات مجدية تهدف إىل التوصل إىل اتفاقية سالم شامل عىل أساس وجود دولتني:
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.

 .5دائرة العمل األوروبي الخارجي
أنشئت دائرة العمل األورويب الخارجي يف عام  ،2010وهي الجهاز الدبلومايس لالتحاد األورويب .مقر
الدائرة يف بروكسل ،وهي تابعة لسلطة املمثل األعىل/نائب الرئيس ،وتساعده عىل القيام بأعامله.
الدائرة مقسمة إىل عدد من املديريات الجغرافية ،من بينها مديرية تعنى بالرشق األوسط
وشامل أفريقيا .وهناك مديرية تعنى بحقوق اإلنسان والقضايا العاملية ومتعددة األطراف.
ضمن املديرية التي تعنى بالرشق األوسط وشامل أفريقيا ،هناك وحدات تعنى مبرص وسورية
ولبنان واألردن؛ وإرسائيل واملناطق الفلسطينية املحتلة وعملية السالم يف الرشق األوسط؛
ودول املغرب العريب (املغرب والجزائر وتونس وليبيا) .وضمن هذه الوحدات الجغرافية،
هناك مسؤول مختص بكل دولة يف منطقة االختصاص .هناك املزيد من الوحدات التي تعنى
مبوضوعات تشمل السياسات اإلقليمية تجاه دول جنوب املتوسط ،واسرتاتيجيات وأدوات
سياسة الجوار األورويب .موظفو مديرية حقوق اإلنسان والقضايا العاملية واملتعددة األطراف
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
الخارجي رئاسة فرق العمل التابعة ملجلس الشؤون الخارجية ،مبا يف ذلك لجنة املغرب-املرشق،
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.
االتحاد األوروبي
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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
(وخاصــة يف قســم العمليــات) تابعــون للمفوضيــة األوروبيــة .بالنســبة للمنظــات
غــر الحكوميــة املحليــة ،متثــل البعثــات نقطــة االتصــال األوىل مــع االتحــاد األورويب،
ودورهــا ال يقتــر عــى كونهــا جهــة مانحــة ،بــل متثــل أهدافــا قيمــة لجهــود الدعــوة/
املنــارصة ،ألنهــا (البعثــات) تلعــب دورا مهــا يف وضــع وتنفيــذ سياســات االتحــاد يف
مجــال حقــوق اإلنســان.
يتــوىل رئاســة البعثــة دبلومــايس عــى مســتوى ســفري ،والبعثــة تقســم عادة إىل قســمني:
الســيايس والعمليــايت .تقــوم البعثــات بأعــال نيابــة عــن االتحــاد ،كالقيــام بحــوار
ســيايس ،وتوجيــه مذكـرات دبلوماســية .قســم العمليــات مســؤول عــن إدارة التمويــل
وبرامــج االتحــاد األورويب عــى األرض .ويجــب أن يكــون يف مقــر كل بعثــة شــخص
مهمتــه الرتكيــز عــى قضايــا حقــوق اإلنســان ،ويجــب أن تكــون املعلومــات عــن ســبل
االتصــال بــه منشــورة بشــكل واضــح عــى موقــع البعثــة يف اإلنرتنــت .وانســجاما مــع
املبــادئ التوجيهيــة لالتحــاد األورويب بشــأن املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ( ،)20يجب
أن يكــون لــدى كل بعثــة مســؤول اتصــال مختــص باملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان،
الــذي ينســق عمــل االتحــاد األورويب ،ويدعــم املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف البــاد.
قــد يتــوىل املســؤوليتني شــخص واحــد ،ولكــن يف بعــض الحــاالت ،يتــوىل املســؤولية
الثانيــة موظــف مــن ســفارة إحــدى الــدول األعضــاء يف االتحــاد.
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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  .)2015وتسـاهم
البعثـات أيضـا يف تقديـم املعلومـات للمسـؤولني األعلى مسـتوى قبـل عقـد اجتامعـات
مجلـس الرشاكـة ولجانـه الفرعيـة .ويتوقـع مـن البعثـات أن تجـري مشـاورات منتظمـة
مـع منظمات املجتمـع املـدين املحليـة ،مبـا يف ذلـك التشـاور معهـا قبـل اجتماع اللجنة
الفرعيـة التـي تعنـى بحقـوق اإلنسـان .كما أنهـا تطلع منظمات املجتمع املـدين عىل ما
دار يف هـذه االجتامعـات .ولكـن هـذه املشـاورات قـد ال تحـدث دامئا.
تلعـب بعثـات االتحـاد األورويب دورا رئيسـيا يف تخطيـط برامـج زيـارات ممثلي االتحاد
األورويب لـدول الرشق األوسـط وشمال أفريقيـا ،مثل زيارة املمثـل األعىل/نائب الرئيس،
وزيـارات املفوضين األوروبيين ،وممثل االتحـاد الخاص بحقوق اإلنسـان ،وزيارات وفود
ولجـان الربملـان األورويب ،أو العاملين يف دائـرة العمـل الخارجـي أو املفوضيـة .وبالتـايل
ميكـن لبعثـات االتحـاد األورويب اقتراح عقـد اجتامعـات بين ممثلي االتحـاد األورويب
الزائريـن ومنظمات املجتمـع املـدين املحليـة .وتسـتطيع املنظامت غير الحكومية طلب
عقـد اجتامعـات معهم .تشـارك بعثـات االتحاد األورويب أيضـا يف وضع الربامـج 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 عىل قضايا حقوق اإلنسان .تناقش عىل املستويني قضايا
حقوق اإلنسان ،وإجراءات االتحاد األورويب ،وتتخذ القرارات بشأن ذلك .والبيانات التي تصدر
باسم االتحاد محليا تحصل عىل موافقة جامعية من السفراء ورئيس بعثة االتحاد.

بعثات االتحاد األوروبي
بعثة االتحاد األوريب

سفري/رئيس البعثة

رئيس القسم السيايس/
مسؤول حقوق اإلنسان

سفارات الدول األعضاء

رؤساء البعثات

سفراء/رؤساء بعثات

اجتامع فرق العمل املعني
بحقوق اإلنسان

نواب رؤساء البعثات

االتحاد األوروبي
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 .6المفوضية األوروبية
املفوضيــة األوروبيــة هــي الهيئــة التنفيذيــة لالتحــاد األورويب ،وتتكــون مــن هيئــة املفوضــن
(مفــوض مــن كل دولــة عضــو) وجهــاز بريوقراطــي يدعــم عملهــم .ال ميثــل املفوضــون مصالــح
دول االتحــاد عــى حــدة ،بــل ميثلــون مصالــح االتحــاد ككل.
يعــن املجلــس األورويب رئيــس املفوضيــة األوروبيــة ،الــذي بــدوره يعــن املفوضــن اآلخريــن.
مــدة الخدمــة يف منصــب املفــوض خمــس ســنوات ،ويجــب أن تكــون مبوافقــة الربملــان
األورويب .يتــوىل املفــوض املســؤولية عــن إدارة إحــدى املديريــات العامــة التــي تتألــف
منهــا املفوضيــة .األدوار الرئيســية للمفوضيــة األوروبيــة تشــمل اق ـراح ترشيعــات جديــدة،
وتطبيــق القانــون األورويب ،وتحديــد األهــداف واألولويــات لعمــل االتحــاد األورويب والعمــل
عــى تحقيقهــا ،وإدارة وتنفيــذ سياســات االتحــاد األورويب وموازنتــه ،ومتثيــل االتحــاد األورويب
خارجيــا فيــا يتعلــق مبجــاالت سياســة معينــة ،مثــل الهجــرة والتجــارة.
أحـد املفوضين مسـؤول عـن سياسـة الجـوار األورويب ومفاوضـات توسـيع عضويـة االتحـاد،
وتشـمل مسـؤولياته دول الشرق األوسـط وشمال أفريقيـا يف إطـار القضايـا املرتبطـة بواليـة
املفوضيـة ،ويسـاعده يف هـذا املنصـب املديريـة العامـة ملفاوضـات توسـيع العضويـة والجـوار
األورويب .يقـوم هـذا املفـوض بزيـارات إىل دول مختلفـة ،ويجتمـع مـع مسـؤولني لبحـث
تطويـر العالقـات مـع االتحـاد األورويب ،ويبحـث مـا يثير القلـق تجـاه حقـوق اإلنسـان ،ويديل
بترصيحـات علنيـة.

املديريــة العامــة ملفاوضــات الجــوار وتوســيع العضويــة تديــر التمويــل املقــدم إىل
الــدول املســتفيدة مــن سياســة الجــوار األورويب مــن خــال صــك الجــوار األورويب،
وهــو الصــك الــذي حــل محــل صــك رشاكــة الجــوار األورويب ،الــذي كان معمــوال بــه
يف األعــوام  .2013-2007وتديــر املديريــة أيضــا برنامــج دعــم املجتمــع املــدين املرتبــط
بسياســة الجــوار األورويب ( .)21املديريــة العامــة للتعــاون والتنميــة الدوليــة تديــر
الصــك األورويب للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،وهــو صنــدوق مخصــص للمدافعــن
عــن حقــوق اإلنســان ،وتديــر صناديــق لتمويــل قضايــا أخــرى.
عالقــات االتحــاد التجاريــة مــع الــدول األخــرى تديرهــا املديريــة العامــة للتجــارة .هــدف
االتحــاد الرئيــي يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا إقامــة منطقــة تجــارة حــرة
عميقــة وشــاملة ،تزيــل الحواجــز مــن طريــق التجــارة واالســتثامر بــن االتحــاد األورويب ودول
جنــوب البحــر األبيــض املتوســط مــن جهــة ،وبــن دول جنــوب املتوســط نفســها مــن جهــة
أخــرى .تــرد األهــداف التجاريــة يف عــدد مــن أحــكام اتفاقيــات الرشاكــة بــن االتحــاد األورويب
والــدول املتوســطية ( .)22تنســق املديريــة العامــة للتجــارة أيضــا املفاوضــات بشــأن منطقــة
التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة ،التــي بــدأت املفاوضــات مــع املغــرب بشــأنها يف عــام ،2013
ومــع تونــس يف عــام  .2015وتجــري حاليــا املرحلــة التمهيديــة لبــدء املفاوضــات مــع األردن.
املســؤولية عــن قضايــا الهجــرة ضمــن اختصــاص املفــوض املســؤول عــن الهجــرة
والشــؤون الداخليــة واملواطنــة ،واملديريــة العامــة للهجــرة والشــؤون الداخليــة .عــى
ســبيل املثــال ،يتــوىل موظفــو املديريــة العامــة للهجــرة املســؤولية عــن املفاوضــات
الثنائيــة املتعلقــة بـراكات التنقــل بــن االتحــاد ودول جنــوب املتوســط ،وهــي تهــدف
إىل تعزيــز التعــاون يف مجــال إدارة الهجــرة يف املنطقــة.
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 .7البرلمان األوروبي
الربملــان األورويب هــو الهيئــة الوحيــدة يف االتحــاد األورويب التــي تــأيت العضويــة فيــه عــر
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
تســليط الضــوء عــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان .ولكــن خالفــا لوضــع الربملانــات الوطنيــة،
ليــس للربملــان األورويب ســلطة رســمية أو تأثــر عــى السياســة الخارجيــة لالتحــاد ،وبالتــايل ال
يســتطيع محاســبة السياســيني وصنــاع الق ـرار إىل الحــد املمكــن للربملانــات الوطنيــة.
ولكــن للربملــان األورويب ســلطات ذات عالقــة بالترشيعــات واملوازنــة واإلرشاف ،ويعتمــد
ترشيعــات االتحــاد بالتعــاون مــع املجلــس .وللربملــان األورويب حــق املوافقــة عــى موازنــة
االتحــاد ،ويســتطيع اقـراح تعديــات عليهــا ،واإلرشاف عــى اإلنفــاق .بنــاء عــى ذلــك ،يحــق
للربملــان األورويب تعديــل املوازنــة الخاصــة بالسياســة الخارجيــة .وبصفتــه هيئــة ترشيعيــة
مشــركة ،يحــق لــه اقــرار الصكــوك املاليــة الخاصــة باإلجــراءات الخارجيــة .وال بــد مــن
الحصــول عــى موافقــة الربملــان األورويب عــى اتفاقيــات الرشاكــة واالتفاقيــات التجاريــة.
إضافــة إىل ذلــك ،ال بــد مــن موافقــة الربملــان األورويب عــى تعيــن الشــخص الــذي يختــار
ملنصــب املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس ،الــذي عليــه أن يــؤدي دوره آخــذا يف االعتبــار وجهــات
نظــر الربملــان .هــذه الصالحيــة يعززهــا نقــاش يجــري يف الربملــان مرتــن يف الســنة مــع املمثــل
األعىل/نائــب الرئيــس حــول التقــدم الــذي أحــرز يف تنفيــذ السياســة الخارجيــة لالتحــاد (.)23
عدد أعضاء الربملان األورويب  751عضوا ( ،)24وفرتة 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

ينتخــب الربملــان رئيســا لــه ،وهــو ميثلــه خارجيــا ويف مؤسســات االتحــاد األخــرى .تشــمل
أنشــطة الرئيــس إجـراء الزيــارات واللقــاءات (يف دول االتحــاد والــدول األخــرى) ،ويثــر قضايــا
حقــوق اإلنســان وحــاالت فرديــة ،ويــديل بترصيحــات علنيــة.
يســتطيع أعضــاء الربملــان األورويب تســليط الضــوء عــى قضايــا حقــوق اإلنســان مــن خــال
أســئلة توجــه إىل املجلــس واملفوضيــة ودائــرة العمــل الخارجــي ،وميكنهــم توجيــه أســئلة إىل
مؤسســات أخــرى عــا تفعلــه ،أو مــا ســتفعله ملعالجــة الوضــع .وميكــن ألعضــاء الربملــان
األورويب أيضــا رفــع توصيــات بشــأن اتخــاذ إجـراءات محــددة ( .)26وبوســع نائــب وحــده ،أو
مجموعــة مــن النــواب ،توجيــه رســالة إىل املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس لطلــب اتخــاذ إجـراء
كإصــدار بيــان علنــي عــى ســبيل املثــال.
تعتمــد يف جلســات الربملــان األورويب الكاملــة قــرارات تتعلــق بحقــوق اإلنســان ،وسياســة
الجــوار األورويب ،ومنطقــة البحــر األبيــض املتوســط .وتعتمــد أيضــا ق ـرارات عاجلــة بشــأن
حقــوق اإلنســان ( ،)27تســلط الضــوء عــى انتهــاكات محــددة وطارئــة يف دول أخــرى،
والتعبــر عــن القلــق مــن ذلــك .ومــع أن ق ـرارات الربملــان غــر ملزمــة ملؤسســات االتحــاد
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 إجـراءات .ومــن املحتمــل أن يكــون لقـرارات الربملــان تأثــر عــى الوضــع
يف بلــد مــا ،فقــرار طــارئ تبنــاه الربملــان بشــأن الجزائــر أدى إىل رد فعــل مــن الحكومــة
الجزائريــة ،وحظــي باهتــام إعالمــي كبــر يف الجزائــر ،مــا أدى إىل تســليط الضــوء عــى
القضايــا التــي صــدر القـرار بشــأنها .يســتطيع نائــب وحــده أو مجموعــة سياســية يف الربملــان
اقــراح موضــوع لقــرار ،وتتــم املوافقــة عليــه بتوافــق اآلراء .إضافــة إىل مــا ســبق ،يصــدر
الربملــان األورويب تقريـرا ســنويا عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف الــدول األخــرى ،وتقريـرا ســنويا
آخــر عــن مــدى اح ـرام حقــوق اإلنســان داخــل دول االتحــاد.
االتحاد األوروبي
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ميــارس الربملــان األورويب أعاملــه مــن خــال عرشيــن لجنــة برملانيــة .تقــدم هــذه اللجــان
مقرتحــات ترشيعيــة ،وتعتمــد التقاريــر وتجــري مفاوضــات مــع مجلــس االتحــاد األورويب
بشــأن الترشيعــات .وتنظــم اللجــان الربملانيــة جلســات اســتامع لخ ـراء ،وتراقــب عــن كثــب
هيئــات ومؤسســات االتحــاد األورويب .لــكل لجنــة برملانيــة طاقــم مــن املوظفــن لدعــم عملهــا
(.)28
أدناه قامئة بلجان الربملان األورويب التي تعنى بحقوق اإلنسان يف الرشق األوسط:
•لجنــة الشــؤون الخارجيــة ،ومــن أهدافهــا املســاعدة عــى صياغــة سياســة خارجيــة
متامســكة وفعالــة تخــدم مصالــح االتحــاد األورويب وتوقعــات مواطنيــه مــن ناحيــة األمــن،
واســتقرار الــدول املجــاورة ،ومراقبــة تنفيــذ السياســات .واللجنــة مســؤولة عــن القضايــا
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،وحاميــة األقليــات وتعزيــز القيــم الدميقراطيــة يف الــدول
األخــرى .يف العــادة ،ال تدعــو هــذه اللجنــة املنظــات غــر الحكوميــة أو ممثــي منظــات
املجتمــع املــدين للتحــدث يف جلســاتها.
•اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان ،وهــي تســاعد لجنــة الشــؤون الخارجيــة ولهــا رئيســها
الخــاص .تعقــد هــذه اللجنــة الفرعيــة جلســات اســتامع ،ويف كثــر مــن األحيــان تدعــو
إليهــا خــراء املنظــات غــر الحكوميــة أو ممثــي املجتمــع املــدين ،وتعتمــد التقاريــر
املتعلقــة بدولــة محــددة ،أو ذات موضــوع مــن قبيــل قضايــا حقــوق اإلنســان.
•لجنــة املســاواة بــن الجنســن [املســاواة الجندريــة] وحقــوق النســاء ،وهــي مســؤولة عــن
تعزيــز حقــوق النســاء يف دول االتحــاد األورويب والــدول األخــرى.
•لجنــة الحريــات املدنيــة والعدالــة والشــؤون الداخليــة ،وتعنــى باملحاســبة الترشيعيــة
والدميقراطيــة يف مجــال اللجــوء والهجــرة ،وهــو املجــال الــذي يتمتــع فيــه الربملــان األورويب
بحــق املشــاركة يف اتخــاذ الق ـرار بشــأن ترشيعــات االتحــاد األورويب.
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يوجــد يف الربملــان األورويب حاليــا  41وفــدا .تقيــم هــذه الوفــود عالقــات مــع برملانــات الــدول
األخــرى وتتبــادل املعلومــات معهــا .تســاعد هــذه الوفــود عــى متثيــل االتحــاد األورويب
خارجيــا ،وعــى تعزيــز الدميوقراطيــة واحــرام اإلنســان وســيادة القانــون .يحــر أعضــاء
الوفــود اجتامعــات لجــان نيابيــة مشــركة مــع نظرائهــم يف الــدول األخــرى (عــى ســبيل املثــال
اللجنــة الربملانيــة املشــركة مــع املغــرب تأسســت يف عــام  ،2010ومــع تونــس يف عــام .)2016
ويــزور أعضــاء الوفــود الــدول األخــرى لالجتــاع مــع املســؤولني فيهــا وممثــي املجتمــع املــدين
املحــي .وميكــن أن يطــرح أعضــاء الوفــود قضايــا حقــوق اإلنســان والحــاالت الفرديــة ،واإلدالء
بترصيحــات عامــة .لــكل وفــد برملــاين رئيــس ،كــا هــي الحــال بالنســبة للجــان الربملانيــة.
ويلعــب رئيــس الوفــد دورا بــارزا يف تحديــد األجنــدات ،وميثــل الهيئــة الربملانيــة .للربملــان
األورويب وفــود تعنــى بالعالقــات مــع إرسائيــل ودول املغــرب العــريب ودول االتحــاد املغــاريب،
ودول املــرق العــريب وفلســطني .وهنــاك لجنــة برملانيــة مشــركة مــع الربملــان الــريك ،ويشــارك
أعضــاء الربملــان األورويب يف الجمعيــة الربملانيــة لالتحــاد مــن أجــل املتوســط.
يلعــب رؤســاء اللجــان والوفــود الربملانيــة دورا مهــا يف تحديــد جــداول األعــال وإثــارة
قضايــا محــددة يف االجتامعــات.
وللربملــان األورويب أيضــا املقــدرة عــى إرســال بعثــات ملراقبــة االنتخابــات يف الــدول األخــرى
عندمــا تتــم دعــوة االتحــاد األورويب لفعــل ذلــك .عندئــذ ،يرســل الربملــان األورويب وفــدا مــن
األعضــاء للقيــام مبراقبــة ميدانيــة لالنتخابــات ،وميكنــه تبنــي ق ـرار حــول الوضــع يف الدولــة
التــي متــت فيهــا مراقبــة االنتخابــات (.)29

 .8اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية
اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة األوروبيــة هــي هيئــة استشــارية تضــم ممثــي منظــات
أربــاب العمــل والنقابــات املهنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين املوجــودة يف دول االتحــاد
األورويب .تعــر اللجنــة عــن وجهــات نظــر (غــر ملزمــة) يف سياســات االتحــاد األورويب،
وترفعهــا إىل املجلــس واملفوضيــة األوروبيــة والربملــان األورويب.
وتراقــب اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة عالقــات االتحــاد األورويب الخارجيــة ،مثــل
السياســات التجاريــة واإلمنائيــة ،وتقيــم رشاكات مــع منظــات املجتمــع املــدين يف الــدول
األخــرى .للجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لجنــة متابعــة أورو-متوســطية ( ،)30وتركــز عــى
سياســة الجــوار األورويب ( ،)31وتنظــم ســنويا القمــة األورو-متوســطية للجــان االقتصاديــة
واالجتامعيــة التــي تدعــى إليهــا منظــات املجتمــع املــدين.

نحن منظمة صغيرة.
من أين نبدأ؟
قبــل الســعي إىل إقامــة صــات مــع مؤسســات االتحــاد األورويب يف بروكســل
أو الــدول األعضــاء عــى مســتوى العاصمــة ،ينبغــي للمنظــات العاملــة يف
امليــدان أن تبــدأ أوال مبمثــي االتحــاد األورويب األقــرب لهــا ،وهــي بعثــة
االتحــاد األورويب ،وســفارات الــدول األعضــاء يف االتحــاد ،وتعــرف معــا
ببعثــات االتحــاد األورويب.
بالنســبة إىل منظمــة ذات قــدرات محــدودة ،هــذه البعثــات هــي واجهــة
التعامــل األساســية مــع االتحــاد األورويب .لبعثــة االتحــاد األورويب دور رئيــي
يف تنفيــذ السياســات الخارجيــة لالتحــاد األورويب وإدارة برامــج التمويــل.
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
إىل تونــس .ســفارات الــدول األعضــاء يف االتحــاد مقصــد مهــم للمنظــات
العاملــة يف امليــدان ،فهــي تتعــاون مــع بعثــة االتحــاد األورويب يف مجموعــة
مــن القضايــا ،مــن بينهــا حقــوق اإلنســان .وهــي مســؤولة عــن تنفيــذ
سياســات دولهــا تجــاه الدولــة املضيفــة.

االتحاد األوروبي
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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 عــى
املســتويني العاملــي واإلقليمــي ،وتشــر إىل ذلــك كثــرا .ولتنفيــذ هــذه االلتزامــات ،وضــع
االتحــاد عــددا مــن السياســات وآليــات التمويــل املوضحــة أدنــاه .قــد تكــون هــذه اآلليــات
مفيــدة للمجتمــع املــدين عــى أرض الواقــع بشــكل مبــارش مــن خــال الحصــول عــى متويــل
مثــا ،وبشــكل غــر مبــارش عــر مامرســة الضغــط عــى الحكومــات اســتجابة لطلــب منظــات
املجتمــع املــدين .مــن أهــم جهــود الدعوة/املنــارصة لــدى مؤسســات االتحــاد األورويب أن
تحــرص منظــات املجتمــع املــدين عــى تطبيــق االتحــاد لسياســاته ،والوفــاء بالتزاماتــه.
ويتطلــب ذلــك مراقبــة عــن كثــب مــن قبــل منظــات املجتمــع املــدين.
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 .1التزامات االتحاد األوروبي بحقوق اإلنسان عالميا
رسالة السياسة الخارجية واألمنية املشرتكة واإلطار االسرتاتيجي لحقوق اإلنسان
والدميقراطية:
تحـدد وثائـق تأسـيس االتحـاد األورويب أهـداف السياسـة الخارجيـة واألمنية لالتحاد ،وتشـمل
تطويـر وترسـيخ الدميقراطيـة وسـيادة القانـون واحترام حقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية،
واحترام كرامـة اإلنسـان ،ومبـادئ املسـاواة والتضامـن ،واحترام مبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة
والقانـون الـدويل .يقـوم االتحـاد مـن خالل السياسـة األمنيـة والدفاعية املشتركة ،بنشر قوات
حفـظ سلام ،وإرسـال بعثـات حفـظ أمـن ،وبعثـات قضائيـة ( .)32ومتاشـيا مـع االلتزامـات
الـواردة يف السياسـة الخارجيـة واألمنيـة املشتركة ،تسـهم هذه البعثـات يف إعالء شـأن وحامية
حقـوق اإلنسـان (.)33

يف عــام  ،2012أعــاد االتحــاد األورويب التأكيــد عــى التزاماتــه تجــاه حقــوق اإلنســان يف
سياســته الخارجيــة مــن خــال إصــدار اإلطــار االس ـراتيجي لحقــوق اإلنســان والدميقراطيــة،
ووضــع عــددا مــن اآلليــات والربامــج التــي تدعــم تنفيــذ أهدافــه يف مجــال حقــوق اإلنســان،
مثــل وضــع خطــة عمــل خاصــة بحقــوق اإلنســان ،واسـراتيجيات حقــوق إنســان تتعلــق بــكل
دولــة ،واســتحداث منصــب ممثــل خــاص يعنــى بحقــوق اإلنســان.

التزامــات االتحــاد بحقــوق المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين فــي الــدول األخــرى واردة فــي
اســتراتيجية المســاواة لألعــوام  ،2019-2016التــي تلــزم المفوضيــة األوروبيــة بدمــج
المنظــور الجنســاني فــي جميــع البرامــج ذات الصلــة التــي تمــول مــن خــال صــك الجــوار
األوروبــي .وثيقــة طاقــم الموظفيــن المشــتركة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن
المــرأة :تحويــل حيــاة الفتيــات والنســاء مــن خــال عالقــات االتحــاد األوروبــي الخارجيــة
لألعــوام  :2020-2016تلــزم هــذه الوثيقــة أيضــا االتحــاد بالتوصــل إلــى مواقــف مشــتركة
تســلط الضــوء علــى حقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين علــى المســتويات الدوليــة

خطة عمل االتحاد األورويب الخاصة بحقوق اإلنسان

والسياســية والثنائيــة .وتدعــو الوثيقــة إلــى تعزيــز التنســيق بيــن االتحــاد والجهــات الفاعلــة

يحــدد االتحــاد األورويب يف خطــة العمــل هــذه اإلجــراءات التــي ينــوي اتخاذهــا للوفــاء
بالتزاماتــه بحقــوق اإلنســان .مــدة الخطــة خمــس ســنوات ( .)34وهــي تحــدد املهــات
ملختلــف مؤسســات وهيئــات االتحــاد األورويب يف هــذا الصــدد .ومتاشــيا مــع الت ـزام االتحــاد
األورويب بدمــج تعزيــز حقــوق اإلنســان يف مجــاالت السياســة الخارجيــة األخــرى مثــل التعــاون
يف مجــال التنميــة والتجــارة واالســتثامر ،يحــدد االتحــاد مهــات لــكل مــن دائــرة العمــل
الخارجــي ،وبعثــات االتحــاد األورويب ،واملديريــات العامــة ذات الصلــة يف املفوضيــة مثــل
املديريــة العامــة ملفاوضــات الجــوار وتوســيع العضويــة ،واملديريــة العامــة للتجــارة ،واملديريــة
العامــة للتعــاون الــدويل والتنميــة ،إضافــة إىل الــدول األعضــاء يف االتحــاد .يتــم ســنويا تقييــم
التقــدم الــذي أحــرز نحــو تحقيــق األهــداف املنصــوص عليهــا يف خطــة العمــل ،ويصــدر
التقييــم يف تقريــر عــام حــول حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة يف مختلــف أنحــاء العــامل (.)35

المحليــة ،وخاصــة علــى مســتوى الحــوار السياســي؛ وتدعــو الوثيقــة أيضــا إلــى الحــرص
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  :2019-2015يتعهــد 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.

سياسات وصكوك حقوق اإلنسان لالتحاد األوروبي على المستويات العالمية واإلقليمية والثنائية
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املبادئ التوجيهية لحقوق اإلنسان يف االتحاد األورويب
وضــع االتحــاد األورويب عــددا مــن املبــادئ التوجيهيــة (اإلرشــادات) التــي تهــدف إىل توفــر
مجموعــة مــن األدوات العمليــة التخــاذ إجـراءات مــن قبــل بعثات االتحــاد األورويب وســفارات
دول االتحــاد بشــأن القضايــا الرئيســية لحقــوق اإلنســان .رغــم أن املبــادئ التوجيهيــة ليســت
ملزمــة قانونــا ،فقــد تــم االتفــاق عليهــا عــى املســتوى الــوزاري ،األمــر الــذي يعنــي التزامــا
سياســيا قويــا التخــاذ إجـراءات 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 والرصاع 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
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املبادئ التوجيهية لحقوق اإلنسان يف االتحاد األورويب ،وخاصة املتعلقة باملدافعني عن
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
(مثل لجنة حقوق اإلنسان ،ولجنة املغرب-املرشق وسفراء لجنة السياسة واألمن ،ووزراء
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 املحيل للتنديد بانتهاكات ()36؛
•طــرح قضايــا حقــوق اإلنســان والحــاالت الفرديــة يف االجتامعــات عــى 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 البــاد ،وعــن
أولويــات عمــل االتحــاد األورويب بشــأن الحــاالت الفرديــة ،وقبــل صياغــة االس ـراتيجيات
والتقاريــر املحليــة لرفعهــا إىل الهيــاكل األعــى.

يقــدم االتحــاد األورويب التمويــل املتعلــق بحقــوق اإلنســان ضمــن سياســته الخارجيــة
مــن خــال الصــك األورويب للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان .يتيــح الصــك األورويب
للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان تقديــم التمويــل املبــارش إىل منظــات املجتمــع املــدين،
دون تدخــل أو موافقــة مــن الحكومــة ،ولديهــا موازنــة تبلــغ  1.3مليــار يــورو لألعــوام
 .2020-2014املشــاريع املمولــة يجــب أن تهــدف إىل مســاعدة املجتمــع املــدين عــى
تعزيــز حقــوق اإلنســان واإلصــاح الدميقراطــي؛ وترســيخ املشــاركة السياســية والتمثيــل؛
ودعــم اإلجـراءات 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.
تخصــص املنــح بعــد دراســة املقرتحــات التــي يتلقاهــا الصــك األورويب للدميقراطيــة
وحقــوق اإلنســان .ويكــون ذلــك بعــد نــر دعــوة لتلقــي املقرتحــات عــى موقــع
املديريــة العامــة للتعــاون الــدويل والتنميــة ،أو مــن خــال برامــج دعــم محليــة تديرهــا
بعثــات االتحــاد األورويب حيــث توجــد بعثــة .مــن خــال الصــك نفســه ،تســتطيع بعثــة
االتحــاد األورويب رصف مبلــغ طــارئ يف حــال تعــرض مدافــع عــن حقــوق اإلنســان
للخطــر .الحــد األقــى للمبلــغ عــرة آالف يــورو تدفــع مبــارشة ألف ـراد أو منظــات
بحاجــة للدعــم العاجــل.

االتحاد األورويب واالسرتاتيجيات القطرية املتعلقة بحقوق اإلنسان والدميقراطية
هــذه االسـراتيجيات وثائــق تعدهــا بعثــات االتحــاد األورويب اســتنادا إىل تحليــل لحالــة حقوق
اإلنســان يف الدولــة التــي توجــد البعثــة فيهــا ،وذلــك بهــدف تحديــد األولويــات إلج ـراءات
االتحــاد األورويب .تتــوىل مرحلــة الصياغــة بعثــات االتحــاد األورويب بالتعــاون مــع دائــرة العمــل
األورويب الخارجــي .وتشــارك يف الصياغــة ســفارات دول االتحــاد .ويجــب استشــارة املجتمــع
املــدين املحــي .يتــم اعتــاد الوثائــق النهائيــة مــن قبــل جميــع الــدول األعضــاء يف االتحــاد
األورويب يف اجتــاع مشــرك يعقــد يف بروكســل للجنتــي حقــوق اإلنســان واملغرب-املــرق.
يتــم رســم اس ـراتيجيات لفــرة خمــس ســنوات (كانــت يف الســابق ثــاث ســنوات) .ويتــم
ســنويا إعــداد تقريــر رسي يرصــد التقــدم الــذي يحــرز نحــو التنفيــذ.
تضــم كل اســراتيجية قطريــة القضايــا التــي تعتــر ذات أهميــة كــرى يف مجــال حقــوق
اإلنســان يف البلــد املعنــي .األولويــات التــي تحــدد يف االســراتيجية تؤخــذ يف الحســبان يف
الحــوارات السياســية واملتعلقــة بحقــوق اإلنســان عــى كل مســتويات وضــع السياســات
والربامــج وتقديــم املســاعدة املاليــة .رغــم أن االســراتيجيات القطريــة رسيــة مــن حيــث
املبــدأ ،وتعتمــد أيضــا عــى وضــع الدولــة املعنيــة ،بوســع بعثــات االتحــاد األورويب نــر
أولويــات االسـراتيجية عــى مواقعهــا ،أو عــى األقــل تطلــع منظــات املجتمــع املــدين شــفويا
عــى األولويــات أثنــاء التشــاور معهــا.
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االتحاد األورويب وخرائط الطريق للتعامل مع املجتمع املدين
اســتحدثت خرائــط الطــرق يف أوائــل عــام  2014لتحســن تعــاون االتحــاد مــع منظــات
املجتمــع املــدين ،وتعزيــز التنســيق بــن بعثــات االتحــاد وســفارات دولــه والجهــات الفاعلــة
األخــرى .تقيــم خرائــط الطــرق وضــع املجتمــع املــدين يف الدولــة املعنيــة (عــى ســبيل املثــال
تقييــم البيئــة التــي تعمــل فيهــا املنظــات ،وأدوارهــا ،وقدراتهــا) ،ومــدى تعامــل االتحــاد
األورويب معهــا (عــى ســبيل املثــال الحــوار والتنســيق والدمــج يف التيــار الرئيــي) .تحــدد
خرائــط الطــرق أولويــات وإج ـراءات االتحــاد األورويب للتعامــل مــع املجتمــع املــدين وتوفــر
اإلطــار الــازم لتتبــع التقــدم الــذي يحــرز.
ترســم خـراط الطــرق بعثــات االتحــاد األورويب وســفارات دولــه مبشــاركة منظــات املجتمــع
املــدين املحليــة .يغطــي الجيــل األول مــن خرائــط الطــرق األعــوام  2017-2014والجيــل
الثــاين ســيغطي األعــوام  .2020-2018يتــم تحديــث خرائــط الطــرق ســنويا ،وعندمــا تحــدث
تغي ـرات كبــرة ذات صلــة.
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األورو-متوسطية للحقوق :دليل التدريب على الدعوة لدى االتحاد األوروبي

 .2التزامات االتحاد األوروبي بحقوق اإلنسان في
سياسته تجاه جنوب البحر األبيض المتوسط
الرشاكة األورو-متوسطية واالتحاد من أجل املتوسط
تــم يف ترشيــن الثــاين (نوفمــر)  1995اعتــاد إعــان برشــلونة .ويف ذلــك الحــن أطلقــت دول
االتحــاد ،وكانــت  15دولــة ،واثنتــا عــرة دول مــن جنــوب ورشق املتوســط الرشاكــة األورو-
متوســطية ،التــي عرفــت أيضــا بعمليــة برشــلونة .تضمــن إعــان برشــلونة التزامــات بالتــرف
وفقــا لإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،واحــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية.
وأحــد األهــداف املعلنــة للعمليــة كان تحقيــق منطقــة مشــركة للســام واالســتقرار مدعومــة
بالتنميــة املســتدامة وســيادة القانــون والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان.
يف عــام  ،2008تطــورت الرشاكــة األورو-متوســطية وأصبــح االتحــاد مــن أجــل املتوســط،
وهــي رشاكــة متعــددة األط ـراف بــن االتحــاد األورويب ودول جنــوب ورشق البحــر األبيــض
املتوســط ( .)37واعتبــارا مــن عــام  ،2010أنشــئت لالتحــاد مــن أجــل املتوســط ســكرتاريا يف
مدينــة برشــلونة ،واســتحدثت رئاســة مشــركة أورو-متوســطية ( .)38ولكــن هــذه الرشاكــة
متعــددة األطـراف أصيبــت بالركــود بســبب النزاعــات يف املنطقــة ،ومنهــا النـزاع بــن إرسائيــل
وفلســطني .ســكرتاريا االتحــاد مــن أجــل املتوســط تعنــى بشــكل رئيــي بتشــجيع املشــاريع
اإلقليميــة االقتصاديــة والبنيــة التحتيــة .وهنــاك جمعيــة برملانيــة لالتحــاد مــن أجــل املتوســط
تضــم أعضــاء مــن برملانــات دول االتحــاد األورويب والــدول املتوســطية الرشيكــة ،والربملــان
األورويب .وال تــزال تجتمــع بانتظــام ،وتهــدف إىل تقديــم مســاهمة يف االتحــاد مــن أجــل
املتوســط.

تــم يف إطــار الرشاكــة األورو-متوســطية واالتحــاد مــن أجــل املتوســط عقــد ثالثــة
مؤمتــرات وزاريــة لتعزيــز دور املــرأة يف املجتمــع .عقــد املؤمتــر األول يف إســطنبول
يف ترشيــن الثــاين (نوفمــر) عــام  ،2006حيــث اتفــق وزراء خارجيــة الــدول املشــاركة
عــى االلت ـزام بالعمــل عــى ضــان املســاواة بــن الجنســن .وعقــد االجتــاع الــوزاري
الثــاين مراكــش يف ترشيــن الثــاين (نوفمــر) عــام  ،2009وأعــاد أعضــاء االتحــاد مــن
أجــل املتوســط تأكيــد التزامهــم بـــ «تعزيــز املســاواة القانونيــة والفعليــة بــن النســاء
والرجــال» فيــا يعــرف باســم اســتنتاجات مراكــش .وعقــد املؤمتــر الــوزاري الثالــث يف
باريــس يف أيلــول (ســبتمرب) عــام  ،2013وصــدرت عنــه اســتنتاجات اعرتفــت بــاألدوار
التــي أدتهــا النســاء يف التغــرات الجاريــة يف املنطقــة .وقــرر الــوزراء أن تســاهم
دولهــم بفاعليــة يف زيــادة مشــاركة املــرأة يف التنميــة السياســية واالقتصاديــة واملدنيــة
واالجتامعيــة للمنطقــة .ومــن املقــرر عقــد املؤمتــر الــوزاري الرابــع يف النصــف األول
مــن عــام .2017
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سياسة الجوار األورويب
بــدأ العمــل بسياســة الجــوار األورويب يف عــام  ،2004وهــي آليــة تنظــم العالقــة الثنائيــة بــن
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 األعـراف واللوائــح والقيــم األوروبيــة خــارج حــدود االتحــاد .وأصبحــت سياســة الجــوار
األورويب الوســيلة الرئيســية للسياســة الخارجيــة الرئيســية واملوجــه لإلجــراءات الخارجيــة
التــي يتخذهــا االتحــاد األورويب تجــاه الــدول املجــاورة لــه .يتألــف الجــوار الجنــويب لالتحــاد
األورويب مــن عــر 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 إطــاق سياســة الجــوار األورويب بهــدف معلــن وهــو تعزيــز التعــاون الســيايس وتطويــر
التكامــل االقتصــادي بــن االتحــاد األورويب وجريانــه .وتهــدف السياســة أيضــا إىل «إنشــاء
منطقــة ازدهــار وجــرة حســنة تقــوم عــى قيــم االتحــاد األورويب وتتميــز بعالقــات وثيقــة
وســلمية قامئــة عــى التعــاون» (.)39
لتعزيــز األهــداف املعلنــة ،تــم االتفــاق عــى خطــط عمــل غــر ملزمــة إلج ـراء إصالحــات
اقتصاديــة وسياســية انتقاليــة ،مــع إشــارات إىل مبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان وســيادة
القانــون والحكــم الرشــيد (مل يتــم االتفــاق عــى خطــة عمــل مــع الجزائــر وليبيــا وســورية).
يف عــام  ،2011راجــع االتحــاد سياســة الجــوار األورويب ( ،)40اســتجابة لالنتفاضــات يف دول
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،بهــدف تعزيــز عنــر الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف
هــذه السياســة .وجــاءت املراجعــة مببــدأ «املزيــد مقابــل املزيــد» ،بهــدف زيــادة الدعــم املــايل
للــدول التــي حققــت أكــر تقــدم يف مجــال قضايــا حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة.
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وفــق سياســة الجــوار األورويب لعــام  ،2011تــم تحديــد األهــداف املتعلقــة بحقــوق اإلنســان
والدميقراطيــة يف خطــط العمــل القطريــة ،ويتــم مراقبــة تنفيذهــا مــن خــال هيــاكل مشــركة
أنشــئت مبوجــب اتفاقيــات الرشاكــة ،مثــل اللجــان الفرعيــة لحقــوق اإلنســان أو الحــوار
الســيايس .ثــم يقيّــم االتحــاد األورويب تنفيــذ خطــط العمــل يف تقاريــر مرحليــة ســنوية ،ويتــم
ذلــك يف ســياق عمليــة تشــمل التشــاور مــع منظــات املجتمــع املــدين.
يف الوقــت نفســه ،ركــزت مراجعــة سياســة الجــوار الصــادرة يف ترشيــن الثــاين (نوفمــر) 2015
عــى االســتقرار واألمــن والتنميــة االقتصاديــة وإدارة الهجــرة ،وأصبحــت حقــوق اإلنســان
عنــرا أصغــر مــا كانــت عليــه يف سياســة عــام  .2011ورغــم أن االتحــاد األورويب التــزم
بالدخــول يف حــوار حــول إصــاح اإلدارة العامــة واملســاواة بــن الجنســن ،وإصــاح قطــاع
األمــن ،وحاميــة حقــوق اإلنســان والتعدديــة مــع جميــع الــركاء كبنــد مــن بنــود جــدول
الحــوارات السياســية ،إال أن الحــوار ســيكون مــن خــال «أشــكال يتفــق عليهــا» مــع حكومــات
الــدول ،وليــس مــن خــال النهــج املنظــم املتبــع يف سياســة عــام .2011
تركــز مراجعــة سياســة الجــوار األورويب التــي جــرت يف عــام  2015تركي ـزا كامــا عــى
الهجــرة والتنقــل .ولكـ ْن هنــاك تركيــز أيضــا عــى «معالجــة جــذور مشــكلة الهجــرة غــر
النظاميــة» و»التعــاون عــى اإلرجــاع وإعــادة اإلدخــال» وليــس عــى اح ـرام حقــوق
املهاجريــن كــا نصــت سياســة الجــوار يف عــام  .2011وهنــاك تأكيــد عــى أهميــة
رشاكات التنقــل مــع دول الجــوار الجنــويب كإطــار إلدارة حركــة األشــخاص بــن االتحــاد
األورويب والــدول املشــمولة بسياســة الجــوار األورويب (تــم التوصــل إىل رشاكــة تنقــل
مــع املغــرب يف  2013وتونــس واألردن يف  .)2014عــى املســتوى اإلقليمــي ،ال تــزال
سياســة االتحــاد األورويب موجهــة وفــق وثيقــة تعــود إىل عــام  2011عنوانهــا «حــوار
حــول الهجــرة والتنقــل واألمــن مــع دول جنــوب البحــر األبيــض املتوســط» .تركــز
الوثيقــة كث ـرا عــى قضايــا تدفقــات املهاجريــن والالجئــن ،ومعالجــة جــذور أســباب
الهجــرة.

الجوار األوروبي
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وفــق سياســة الجــوار األورويب لعــام  2015حــل محــل خطــط العمــل مــا ســمي أولويــات
الرشاكــة املتفــق عليهــا بصــورة متبادلــة ،التــي يحــدد الجانبــان فيهــا «املصالــح املشــركة»،
وتكــون األســاس املعتمــد لتخصيــص التمويــل .واعتبــارا مــن حزيــران (يونيــو)  ،2016بــدأ
االتحــاد األورويب مفاوضــات حــول أولويــات الرشاكــة الجديــدة مــع كل مــن الجزائــر ومــر
واألردن ولبنــان .ولــن يتــم تقييــم تنفيــذ هــذه األولويــات مــن خــال تقاريــر مرحليــة علنيــة
تنــر ســنويا يف موعــد محــدد كــا كان يحــدث يف املــايض .ومحــل التقاريــر ،ســيعتمد
االتحــاد األورويب «أســلوب تقييــم جديــدا ،يركــز عــى تنفيــذ األهــداف املتفــق عليهــا مــع
الــركاء» ،ويتزامــن التقييــم مــع اجتامعــات عاليــة املســتوى مــع مســؤولني مــن دول الرشاكــة،
كاجتامعــات مجالــس الرشاكــة والتعــاون ( .)41إضافــة إىل التقاريــر القطريــة ،ســوف تكــون
هنــاك تقاريــر إقليميــة تتابــع التطــورات يف منطقــة الجــوار األورويب «تشــمل معلومــات عــن
الحريــات األساســية وســيادة القانــون ،واملســاواة بــن الجنســن ،وقضايــا حقــوق اإلنســان».

متويــل سياســة الجــوار األورويب يتــم مــن خــال 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  15مليــار يــورو لألعــوام .2020-2014
كان صــك الجــوار األورويب لعــام  2011أنشــأ برنامجــا خاصــا بدعــم منظــات املجتمــع
املــدين لتطويــر قدراتهــا عــى املنــارصة ،ومراقبــة اإلصالحــات ،وتنفيــذ وتقييــم برامــج
االتحــاد األورويب .ويف عــام  ،2012أعلــن تأســيس املؤسســة األوروبيــة مــن أجــل
الدميقراطيــة كمؤسســة مســتقلة لتقديــم الدعــم للجهــات الفاعلــة مثــل األحــزاب
السياســية واملنظــات غــر الحكوميــة والنقابــات غــر املســجلة والــركاء االجتامعيــن
اآلخريــن يف الــدول املشــمولة بسياســة الجــوار األورويب .وخصصــت للمؤسســة موازنــة
قيمتهــا  14مليــون يــورو ســنويا.

الرشاكة األورو-متوسطية
االتحاد من أجل املتوسط

سياسة الجوار األورويب

رشاكة متعددة األطراف

سياسة خارجية عىل املستوى الثنايئ

االتحاد األورويب  16 +دولة متوسطية

 10دول متوسطية  6 +دول رشقية غري متوسطية مجاورة

أطلقت يف عام  :1995إعالن برشلونة

أطلقت يف عام 2003

املؤمترات الوزارية املتعددة األطراف (تضم جميع الرشكاء)

سياسة الجوار األورويب :االجتامعات الوزارية الثنائية (االتحاد األورويب/دولة متوسطية)

اتفاقيات الرشاكة والهياكل الثنائية ملزمة قانونا

رشاكة أولويات ثنائية غري ملزمة (خطط العمل سابقا)
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 .3التزامات االتحاد األوروبي بحقوق اإلنسان في إطار العالقات الثنائية مع دول الجوار الجنوبي
وقّــع االتحــاد األورويب اتفاقيــات رشاكــة ثنائيــة مــع عــدد مــن دول جنــوب البحــر األبيــض
املتوســط .هــذه االتفاقيــات ملزمــة قانونــا للطرفــن .اتفاقيــات الرشاكــة ذات طبيعــة
اقتصاديــة ،وتهــدف إىل تحريــر التجــارة واالســتثامر .ولكنهــا تلــزم االتحــاد األورويب والــدول
الرشيكــة باح ـرام املبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان األساســية وإقامــة حــوار ســيايس
موســع ،يشــمل قضايــا حقــوق اإلنســان.
وتتضمــن اتفاقــات الرشاكــة بنــدا يســمح بوقــف العمــل بهــا أو فــرض عقوبــات يف حــال
حــدوث انتهــاك ملبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف الدولــة الرشيكــة يف الجــوار
األورويب .ولكــن هــذا البنــد مل يســتعمل قــط مــع أي دولــة يف جنــوب املتوســط حتــى اآلن
رغــم الدعــوة إىل ذلــك مــن حــن آلخــر مــن الربملــان األورويب ومنظــات املجتمــع املــدين.
لتعزيــز العالقــة مــع دول الجــوار التــي عــرت عــن الرغبــة يف تطويــر العالقــات ،بــدأ االتحــاد
األورويب يرفــع مســتوى العالقــة الثنائيــة مــع دول الجــوار املتوســطية مبنحهــا صفــة «وضــع
متقــدم» .يرتتــب عــى 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 إجـراء إصالحــات سياســية
رسيعــة .ثــاث دول فقــط حتــى اآلن توصلــت إىل اتفاقيــة بشــأن الحصــول عــى صفــة «وضــع
متقــدم» ،وهــي املغــرب واألردن وتونــس .املغــرب وتونــس حصلتــا عــى صفــة «وضــع
متقــدم» ،واألردن حصــل عــى صفــة «رشاكــة مميــزة».
تختلــف هــذه االتفاقيــات باالســم فقــط .تونــس ناقشــت االتفاقيــة بعــد االنتفاضــات العربيــة،
التــي دفعــت االتحــاد األورويب إىل اإلرصار عــى وصــف العالقــات الثنائيــة بأنهــا رشاكات.

الهياكل املشرتكة بني االتحاد األورويب والدول الرشيكة لتنفيذ اتفاقيات الرشاكة
مجلــس الرشاكــة :اجتــاع عــى مســتوى وزاري يعقــد عــادة مــرة يف الســنة .وميثــل االتحــاد
األورويب يف االجتــاع املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس ،أو مفــوض سياســة الجــوار األورويب ،وميثــل
الــدول الرشيكــة يف الجــوار الجنــويب وزيــر خارجيتهــا .يناقــش االجتــاع أولويــات العالقــة
املحــددة يف اتفاقيــة الرشاكــة وأي قضايــا ثنائيــة أو دوليــة تحظــى باالهتــام املشــرك .قبــل
عقــد اجتــاع مجلــس الرشاكــة ،يعــد االتحــاد األورويب إعالنــا يذكــر فيــه النقــاط التــي يريــد
بحثهــا ( .)42ويتبــع االجتــاع 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 وغــر رســمي خــال االجتــاع.
لجنــة الرشاكــة :اجتــاع ســنوي ملســؤولني كبــار .يهيــئ هــذا اللقــاء الجتــاع مجلــس الرشاكــة،
ويبحــث القضايــا اإلجرائيــة للتعــاون.
اللجــان الفرعيــة :هــي لجــان فرعيــة إجرائيــة تشــمل جوانــب مختلفــة بينهــا التعــاون .تجتمع
هــذه اللجــان مــرة يف الســنة عــى مســتوى موظفــن يف دائــرة العمــل األورويب الخارجــي،
ونظرائهــم يف الــدول الرشيكــة ،ويعتمــد األمــر عــى املوضــوع الــذي تختــص بــه اللجنــة
الفرعيــة .يــدور النقــاش حــول قضايــا حقــوق اإلنســان يف اجتامعــات اللجنــة الفرعيــة لحقــوق
اإلنســان .ويف حــال عــدم وجــود لجنــة مــن هــذا النــوع ،تتطــرق لجنــة الحــوار الســيايس
الفرعيــة لهــذه القضايــا .يف حالــة إرسائيــل ،هنــاك مجموعــة عمــل غــر رســمية .وتغطــي
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
الدولــة الرشيكــة .وتنظــم الدائــرة اجتامعــات التشــاور مــع املنظــات غــر الحكوميــة يف
بروكســل ويف الدولــة الرشيكــة (مــن خــال بعثــة االتحــاد األورويب املحليــة) ،ويكــون ذلــك
قبــل عقــد اجتامعــات اللجــان الفرعيــة ،وذلــك لتلقــي مســاهامت ذات عالقــة بوضــع حقــوق
اإلنســان وحــاالت فرديــة ،وتوصيــات بخصــوص جــدول أعــال االجتــاع .بعــد اجتامعــات
اللجــان الفرعيــة ،يتوقــع مــن دائــرة العمــل الخارجــي أن تطلــع املنظــات غــر الحكوميــة
عــى النتائــج .ولكــن هــذا ال يحــدث أحيانــا إال إذا طلبــت ذلــك املنظــات غــر الحكوميــة.
رغــم أن اجتامعــات اللجــان الفرعيــة متثــل فرصــة ملناقشــة قضايــا حقــوق اإلنســان بــن
االتحــاد األورويب والدولــة الرشيكــة ،إال أن فاعليــة هــذه اللجــان محــدودة .يف معظــم الحاالت،
هنــاك اتفــاق بــن االتحــاد األورويب والــدول الرشيكــة يف الجــوار الجنــويب عــى عــدم إثــارة
حــاالت فرديــة ،أو اإلشــارة إليهــا كدليــل عــى منــط أوســع .وألن جــداول أعــال االجتامعــات
ومحارضهــا ال تنــر ،مــن الصعــب عــى منظــات املجتمــع املــدين أن تطلــع عــى نتائــج
االجتامعــات وااللتزامــات التــي اتفــق عليهــا حتــى ميكــن متابعــة التنفيــذ الســليم لهــا.
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مفوض أو ممثل عايل املستوى

وزراء الخارجية يف دول جنوب املتوسط

مجلس الرشاكة
مسؤولون كبار يف االتحاد األورويب

مسؤولني كبار يف دول جنوب املتوسط

لجنة الرشاكة
موظفون حكوميون من دول جنوب املتوسط

موظفون من دائرة العمل األورويب الخارجي

لجان فرعية
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القسم الثالث:
رسم خريطة طريق مناصرة فعالة
 .1كيفية وضع خارطة طريق المناصرة؟
املنــارصة عمليــة تحتــاج إىل جهــود دؤوبــة وتخطيــط لتحقيــق التغيــر املنشــود .واملنــارصة
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان تحتــاج إىل جهــود وأعــال منظمــة تســتهدف صانعــي الق ـرارات
لســن قوانــن ورســم سياســات تتعلــق بحقــوق اإلنســان ،أو لتنفيذهــا.
ميكــن تقســيم التخطيــط للمنــارصة وعمليــة التنفيــذ إىل املراحــل التاليــة .كل مرحلــة تحتــاج
إىل دراســة وافيــة لضــان النجــاح الشــامل ألعــال املنــارصة الخاصــة بــك.
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اتفاقية الشراكة :الهياكل المشتركة

1.
تحديد القضية

6.
التفكري برسائل رئيسية

1.
7.
تحديد القضية
والتقييم
املراقبة

2.
تحديد األهداف

5.
التفكري بإقامة رشاكات

8.
املراجعة والتعديل

3.
تحديد املستهدفني

4.
وضع خطة عمل

9.
املتابعة
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 .1تحديد قضية املنارصة

 .2تحديد أهداف طويلة ومتوسطة وقصرية األجل

لضــان نجــاح إجــراءات الدعوة/املنــارصة الخاصــة بــك ،مــن الــروري أن تحــدد قضيــة
املنــارصة .يجــب أن يكــون لديــك فهــم جيــد للتحــدي الــذي ينبغــي لــك مواجهتــه ،وفكــرة
واضحــة عــن الحــل املنشــود .إذا كانــت الجهــود موزعــة عــى جبهــة عريضــة ،ســيكون مــن
الصعــب عليــك إحــداث تغيــرات ملموســة؛ وإذا ركــزت الجهــود عــى جانــب ضيــق مــن
قضيــة املنــارصة ،قــد يصبــح مــن الصعــب التفاهــم مــع صانعــي السياســات ،الذيــن قــد
يعتــرون الجانــب الــذي يهمــك ليــس ضمــن مجــال اختصاصهــم.

بعــد تحديــدك هــدف املنــارصة ،حــدد/ي معيــار النجــاح عــى املســتوى القصــر واملتوســط
والطويــل األجــل .فكــر/ي يف اإلجـراء أو التغيــر يف السياســية املرغــوب ،وكيــف ســينفذ عــى
املــدى الطويــل ،وفكــر/ي يف الخطــوات التــي ســتؤدي إىل تحقيــق ذلــك .عــى املســتوى
القصــر ،كيــف ســتضمن وضــع القضيــة عــى جــدول االهتــام؟
تحديــد نــوع اإلجـراء 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 اإلجـراءات األنســب للوضــع الــذي يهمــك،
ويكــون لهــا أكــر تأثــر.
إذا كنــت تســعى إىل اإلفـراج عــن مدافــع عــن حقــوق اإلنســان ،اطلــب/ي إرســال بعثــة
مراقبــة للمحاكمــة .وإذا كنــت تســعى إىل وقــف التهديــدات املوجهــة لفــرد ،ميكــن
طلــب إج ـراء عاجــل مــن االتحــاد األورويب متاشــيا مــع األحــكام الــواردة يف املبــادئ
التوجيهيــة لحقــوق اإلنســان.
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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 .3تحديد املستهدفني

 .4تحديد رسائل رئيسية

حــدد/ي السياســات وصنــاع القـرار الذيــن لديهــم القــدرة عــى إدخــال التغيـرات املقرتحــة
يف السياســة .يجــب تحديــد التــايل:

فكــر/ي يف طلبــات وتوصيــات واضحــة بشــأن عــدد محــدود مــن اإلجـراءات املهمــة لتحقيــق
أهــداف واضحــة وملموســة وواقعيــة .تحديــد األولويــات مهــم عنــد مخاطبــة صانعــي
الق ـرارات عــى كل املســتويات .فكــر/ي يف حجــج سياســية عنــد مخاطبــة هيئــات سياســية،
وحجــج إجرائيــة وقانونيــة عندمــا تخاطــب املوظفــن .يجــب أن تكــون الطلبــات دقيقــة
ومحــددة ،ومصممــة للجهــة املخاطبــة ومالمئــة لإلجــراءات املطلوبــة.

•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.
حــدد/ي الحلفــاء داخــل بعثــات االتحــاد األورويب ،وظــل/ي عــى تواصــل معهــم يف بلــدك،
وإن أمكــن يف بروكســل أو عواصــم دول االتحــاد .عــى املســتوى القطــري ،قــد يكــون بــن
الحلفــاء املســؤول عــن حقــوق اإلنســان أو رئيــس القســم الســيايس يف بعثــة االتحــاد األورويب،
أو رؤســاء أو نــواب رؤســاء بعثــات دول االتحــاد األورويب (الســفراء) .عــى 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 عــى تواصــل مــن خــال
الهاتــف أو الربيــد اإللكــروين أو إرســال وفــود إىل بروكســل أو عواصــم دول االتحــاد ،ويف
اجتامعــات عندمــا يــزور مســؤولون بلــدك.
نصيحــة مفيــدة :اتصــل مبكتــب األورو-متوســطية للحقــوق يف بروكســل.
تســتطيع الشــبكة مســاعدتك عــى تحديــد أهــداف مالمئــة ،ومــا ميكــن أن
تتوقــع منهــا ،وتقديــم اقرتاحــات لــك بشــأن التوقيــت األفضــل لبعثــة منــارصة.

جهــز/ي معلومــات مالمئــة للجمهــور املســتهدف ،أي أن تكــون مناســبة ملســتوى
محــاورك مــن املعرفــة ،ونــوع اإلجـراءات التــي ميكنــه اتخاذهــا .األدبيــات املســتخدمة
يف املنــارصة يجــب أن تكــون قصــرة :وثيقــة مــن صفحــة أو اثنتــن ،تتضمــن طلبــن
واضحــن أو ثالثــة .إعــداد أنــواع مختلفــة مــن املداخــات تبعــا لنــوع االجتــاع .خـراء
حقــوق اإلنســان ال ميانعــون عرضــا مفصــا ،أمــا اجتــاع ســيايس عــام ،فالعــرض املوجــز
أنســب لــه .عــدل/ي املعلومــات عنــد اســتهداف املســؤولني يف بروكســل أو عواصــم
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
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان (املبــادئ التوجيهيــة) ،وسياســة الجــوار األورويب
املعدلــة ،وخطــط العمل/أولويــات الرشاكــة املرتبطــة بسياســة الجــوار،
واســتنتاجات املجلــس ،والبيانــات العامــة ،واتفاقيــات الرشاكــة ،واملامرســات
الحســنة التــي اســتخدمت يف دول أخــرى يف املنطقــة .افعــل الــيء نفســه
بالنســبة إىل دول االتحــاد ،أي واجــه املحاوريــن مبــا التزمــوا بــه.
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 .5التفكري يف إقامة رشاكات وشبكات

 .6وضع خطة عمل يف الوقت املناسب

فكــر/ي يف القيمــة املضافــة لتشــكيل تحالفــات مــع منظــات املجتمــع املــدين املحليــة
والدوليــة األخــرى لبــذل جهــود منــارصة أكــر فعاليــة.

التوقيـت املناسـب حاسـم لتحقيـق النتائـج .لضمان مناقشـة القضيـة التـي تنارصهـا مـن قبل
صانعـي القـرارات ،مـن املفيـد ربطها مبوضـوع يحتل مكانا مهام يف سـلم األولويـات ،أو تحظى
باهتمام وسـائل اإلعلام أو الجمهـور العـام .يجـب أن تكـون ملما بالجـدول الزمني لنقاشـات
تحضر مقدمـا لتقديـم مداخلات ليمكنـك التأثري على النتائج.
السياسـات ،وأن ّ

ال تنــس أن ال ـراكات قــد تكــون مفيــدة جــدا يف زيــادة الضغــط عــى املســتهدفني ،ولكنهــا
(ال ـراكات) تــؤدي إىل بــطء عمليــة الق ـرارات الداخليــة ،ولــذا يجــب أن تكــون ال ـراكات
تكتيكيــة.
الرشاكــة مــع منظــات أخــرى قــد تكــون ذات أهميــة اس ـراتيجية ،وخاصــة عندمــا
تحــاول التأثــر عــى الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب ،فهــذه الــدول منفــردة قــد
تكــون عــى نفــس درجــة فعاليــة االتحــاد ككل ،ورمبــا أكــر ،وخاصــة إذا كان للمنظــات
الرشيكــة تأثــر مهــم عــى الســلطات املحليــة.
نصيحــة مفيــدة :تعــاون مــع جميــع أعضــاء األورو-متوســطية للحقــوق أو
منظــات مجتمــع مــدين أخــرى يف دول االتحــاد األورويب للقيــام بجهــود
منــارصة منســقة تســتهدف الــوزرات أو الربملانــات الوطنيــة.

مــن املهــم تقديــم املعلومــات إىل االتحــاد األورويب يف اللحظــة األنســب لتكــون عــى
يقــن مــن أنهــا لــن تهمــل.
نصيحــة مفيــدة :حافــظ عــى اتصــال منتظــم مــع بعثــة االتحــاد األورويب
يف بلــدك ملعرفــة موعــد وضــع جــدول أعــال اللجنــة الفرعيــة الخاصــة
بحقــوق اإلنســان ،ومتــى ســتبدأ دول االتحــاد التفــاوض عــى مواقــف االتحــاد
قبــل عقــد اجتــاع مجلــس الرشاكــة ،ومتــى ميكــن تقديــم مســاهامت يف
االسـراتيجيات القطريــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان والدميقراطيــة ،أو أولويــات
الرشاكــة املرتبطــة بسياســة الجــوار األورويب.

 .7الرصد والتقييم
ناقـش/ي االستراتيجية املختارة نقاشـا كافيا .قيم/ي مـا تم انجازه ،وخطـوات املتابعة املطلوبة،
واملقاربـات التـي تحتـاج إىل مراجعة ليمكـن تحقيق األهداف بصورة أفضل يف املسـتقبل.

 .8املراجعة والتعديل
راجع االسرتاتيجية الخاصة بك ،وعدلها عىل ضوء نتائج عملية التقييم.
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 .9املتابعة
هــل قــام صانعــو السياســات باتخــاذ اإلج ـراءات التــي التزمــوا بهــا؟ إذا مل يفعلــوا ،ملــاذا؟ مــا
هــي أســباب التأخــر 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 املوظفني
يف االتحــاد األورويب ذوي الصلــة .بعــد تحديــد العقبــات ،حــاول توجيــه املنــارصة نحــو
مســتوى مختلــف ،باســتخدام مداخــل مختلفــة :محليــة ،أو يف بروكســل ،أو يف عواصــم
دول االتحــاد .ميكنــك محــاول االســتعانة بالربملانــات املحليــة ملامرســة الضغــط عــى
الدولــة العضــو يف االتحــاد ،أو االســتعانة بالربملــان األورويب ملامرســة الضغــط عــى دائــرة
العمــل األورويب الخارجــي ،أو املجلــس ،أو املفوضيــة األوروبيــة ،أو املمثــل األعــى/
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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 .2كيف تدفع االتحاد األوروبي التخاذ إجراءات؟

أولويات الرشاكة (خطط العمل سابقا)

لــدى االتحــاد األورويب وســائل محــددة ميكنــه اللجــوء إليهــا التخــاذ إجـراءات قصــرة وطويلــة
األجــل ردا عــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان .تســتطيع املنظــات غــر الحكوميــة أن تطلــب
مــن االتحــاد األورويب أن يســتخدم إحــدى الوســائل املتاحــة لــه ملعالجــة الوضــع يف بلدهــا.
فيــا يــي عــرض موجــز ألهــم الوســائل املتاحــة لالتحــاد ،واقرتاحــات بشــأن كيفيــة تفعيلهــا.

ســتحل أولويــات الرشاكــة محــل خطــط العمــل املرتبطــة بسياســة الجــوار األورويب .إدراج
قضيــة ضمــن أولويــات الرشاكــة ســيعني أن االتحــاد األورويب ســيتابعها باســتمرار ،وأن
اإلصالحــات املتعلقــة بهــا ســتحظى بدعــم االتحــاد ،وأن أجنــدات االجتامعــات مثــل اجتامعات
اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان ســوف تبحــث هــذه القضيــة بصــورة منهجيــة.

في الميدان:
االسرتاتيجيات القطرية بشأن حقوق اإلنسان والدميوقراطية
تحــدد هــذه االس ـراتيجيات أولويــات االتحــاد األورويب واإلج ـراءات التــي ميكنــه اتخاذهــا يف
بلــد مــا عــى مــدى خمــس ســنوات .هــذه األولويــات ميكــن أن تكــون وســيلة تأثــر لحــث
االتحــاد األورويب عــى اتخــاذ إج ـراء بشــأن قضيــة محــددة .مســاهامت منظــات املجتمــع
املــدين تؤخــذ يف الحســبان عنــد صياغــة وتنفيــذ هــذه االس ـراتيجيات.
لضــان املشــاركة يف املشــاورات حــول صياغــة وتنفيــذ وتقييــم االسـراتيجيات
القطريــة ،اتصــل برئيــس القســم الســيايس واملســؤول عــن حقــوق اإلنســان يف
بعثــة االتحــاد األورويب .وإذا كان مــن املمكــن ،اتصــل باملســؤولني 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 وإج ـراءات االتحــاد األورويب،
والتمكــن مــن الحصــول عــى الوثائــق.
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تســتطيع املنظــات غــر الحكوميــة الدعــوة إىل إدراج موضوعــات معينــة
عــن طريــق االتصــال ببعثــة االتحــاد األورويب املحليــة (رئيــس القســم
الســيايس أو املســؤول عــن حقــوق اإلنســان) ملعرفــة موعــد املفاوضــات حــول
أولويــات الرشاكــة واالستفســار عــن فــرص تقديــم مســاهامت يف العمليــة.
إج ـراءات املتابعــة يجــب أن تشــمل مراقبــة تنفيــذ االلتزامــات التــي تذكــر
يف األولويــات .يجــب إبــاغ االتحــاد األورويب يف حــال عــدم حــدوث تقــدم
وتزويــده بأدلــة مكتوبــة ،أو يف اجتامعــات شــخصية ،أو مــن خــال املشــاركة
يف مشــاورات املجتمــع املــدين التــي ينظمهــا االتحــاد األورويب .مــن واجــب
االتحــاد بعــد ذلــك أن يوضــح مســألة عــدم حــدوث تقــدم ،وهــذا األمــر
ميكــن أن يصبــح موضــوع منــارصة.

الحوار حول حقوق اإلنسان

البيانات املحلية

يتطــرق الحــوار حــول قضايــا حقــوق اإلنســان ( )44إىل قضايــا جاريــة وهيكليــة يف البــاد،
ويف بعــض الحــاالت ،قضايــا فرديــة رمزيــة .لذلــك ،فــإن هــذا الحــوار يوفــر فرصــا مفيــدة
للمنــارصة بشــأن هذيــن النوعــن مــن القضايــا .جــدول أعــال اجتــاع الحــوار يتــم إعــداده
بالتعــاون بــن االتحــاد والدولــة الرشيكــة .ويجــب أن يضــم الجــدول عــددا مــن النقــاط
الــواردة يف إرشــادات االتحــاد املتعلقــة بحقــوق اإلنســان .عــى ســبيل املثــال ،التعذيــب وســوء
املعاملــة ،وحقــوق املــرأة ،وحريــة التعبــر ،ودور املجتمــع املــدين وحاميــة املدافعــن عــن
حقــوق اإلنســان.

ميكــن لرؤســاء بعثــات االتحــاد األورويب االتفــاق عــى إصــدار بيانــات مشــركة 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.

اتصــل برئيــس القســم الســيايس أو املســؤول عــن حقــوق اإلنســان يف بعثــة
االتحــاد األورويب ملعرفــة موعــد اجتــاع اللجنــة الفرعيــة ،او بــدء حــوار
ســيايس أو اجتــاع فريــق عامــل غــر رســمي ،وكذلــك لوضــع موضــوع
عــى جــدول األعــال .تتميــز اجتامعــات اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان
بحــدوث نقــاش إج ـرايئ قانــوين ،ولــذا مــن املفيــد تقديــم وثيقــة معلومــات
مفصلــة تتضمــن توصيــات لوفــد االتحــاد األورويب ،ويستحســن أن يكــون
ذلــك يف اجتــاع شــخيص .فيــا يتعلــق بخطــط العمــل الخاصــة بحقــوق
اإلنســان والدميقراطيــة ،ألــزم االتحــاد األورويب وفــوده بإجـراء مشــاورات مــع
منظــات املجتمــع املــدين قبــل عقــد اجتامعــات اللجنــة الفرعيــة ،وبعــد ذلك
إطــاع املنظــات عــى مــا دار يف االجتامعــات ،األمــر الــذي يعنــي فرصــا
ملتابعــة مــا جــرى بشــأن مــا طلبتــه املنظــات يف املشــاورات .إذا مل يجــر
الوفــد اآليت إىل بلــدك مشــاورات قبــل االجتامعــات ،ومل يطلــع املنظــات عــى
مــا دار فيهــا ،يجــب أن تطلــب مــن الوفــد فعــل ذلــك ألن هــذا يتــاىش مــع
التزامــات االتحــاد األورويب.
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املساعي الدبلوماسية

زيارة ضحية انتهاك حقوق اإلنسان :االنتهاك يف االعتقال

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
للحاالت الخطرية العاجلة .وميكن أن يكون لها تأثري مهم ،ولكن هذا يعتمد عىل مدى حزم
موقف االتحاد األورويب .يف الوقت نفسه ،ألن املساعي الدبلوماسية ليست علنية ،فقد يكون
طلبها أسهل من طلب إصدار بيان علني.

ينطوي قيام ممثل لالتحاد األورويب بزيارة إىل شخص معتقل وضحية النتهاك حقوق اإلنسان
عىل توجيه رسالة قوية إىل السلطات املحلية ،ويسفر يف العادة عن تحسني أوضاع االعتقال،
مبا يف ذلك وقف إساء املعاملة أو التخفيف منها .قد ال يكون من املمكن دامئا لالتحاد األورويب
القيام بزيارة لعدم وجود تعاون من السلطات املحلية ،ولكن محاولة القيام بزيارة ميكن أن
يكون لها أثر إيجايب.

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
وفصــل األمــور املثــرة للقلــق التــي يجــب أن تشــملها
املذكــرة إليهــاّ ،
املذكــرة الدبلوماســية .إذا دعــوت املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس أو مفوضــا
إلثــارة قضيــة يف اجتامعاتهــا ،ميكنــك أن تقــرح أيضــا بحــث القضيــة معهــا
مبــارشة ،أو أن يشــاركا يف اجتامعــات ينظمهــا املجتمــع املــدين املحــي.
إذا كان موضــوع منارصتــك قضيــة تتعلــق بحقــوق اإلنســان والدميقراطيــة،
يجــب التنســيق مــع ضابــط االتصــال املختــص بذلــك يف االتحــاد األورويب
(مقــره عــادة يف بعثــة االتحــاد يف بلــدك ،كــا األمــر بالنســبة للمســؤول
عــن حقــوق اإلنســان) .وإذا كان مــن املمكــن أيضــا ،يجــب التنســيق مــع
املســؤولني عــن شــؤون بلــدك يف قســم املســؤولني عــن مناطــق جغرافيــة ويف
وحــدة حقــوق اإلنســان يف دائــرة العمــل األورويب الخارجــي.
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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
بضابــط االتصــال املختــص باملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان.

مراقبة املحاكامت

تقديم مساعدة ملموسة لألفراد

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.

لدى االتحاد األورويب صندوق طوارئ مخصص للمدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر.
يدير الصندوق الصك األورويب للدميقراطية وحقوق اإلنسان .تجيز أحكام الصندوق لبعثات
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.

مراقبــة املحاكــات 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
حقــوق اإلنســان يف بعثــة االتحــاد األورويب يف بلــدك .كبديــل عــن االق ـراح
أعــاه ،ميكنــك االتصــال بســفارة دولــة مــن دول االتحــاد إذا كنــت تعلــم أنهــا
نشــطة يف مجــال حقــوق اإلنســان ،وعندئــذ تقــوم الســفارة بدفــع االتحــاد
األورويب إىل اتخــاذ إج ـراء .قــدم معلومــات مفصلــة عــا يثــر القلــق مــن
املحاكمــة ،مبــا يف ذلــك معلومــات عــن مــكان املحاكمــة وتاريــخ الجلســة،
وإج ـراءات حضــور املحكمــة .يجــب تقديــم طلــب مراقبــة محاكمــة قبــل
أطــول وقــت ممكــن مــن الجلســة ،قبــل أســبوع عــى األقــل مــن عقــد
الجلســة.

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
ببعــض املعلومــات عــن قضيــة محــددة بحاجــة للمســاعدة .العنــوان
اإللكــروين للفريــق:
()europeaid-eidhr@ec.europa.eu
صــك االتحــاد األورويب لحاميــة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ،وهيئــة
اســمها حاميــة املدافعــن ،تديرهــا اثنتــا عــرة منظمــة غــر حكوميــة،
ميكنهــا تقديــم منحــة ماليــة صغــرة ،ودعــم عاجــل ،يشــمل االنتقــال إىل
مــكان آخــر مؤقتــا.
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على مستوى بروكسل

العالقات الثنائية بني االتحاد األورويب ودول جنوب املتوسط

استنتاجات املجلس

إضافــة إىل دعــوة االتحــاد األورويب ودولــه التخــاذ إج ـراءات محــددة بشــأن قضايــا حقــوق
اإلنســان ،تســتطيع املنظــات غــر الحكوميــة محاولــة التأثــر عــى العالقــات الثنائيــة بــن
االتحــاد األورويب والــدول األخــرى قبــل اجتامعــات مجلــس الرشاكــة أو املفاوضــات حــول
منطقــة التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة أو رشاكات التنقــل.

اســتنتاجات املجلــس هــي الوثيقــة السياســية األكــر رســمية يف االتحــاد األورويب ،فهــي وثيقــة
مشــركة تصــدر بعــد اجتــاع وزراء خارجيــة دول االتحــاد .ميكــن لالتحــاد األورويب مــن خــال
االســتنتاجات إثــارة انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،والتعبــر عــن موقــف تجاههــا ،وتحديــد
اإلج ـراءات التــي ســيتخذها أو يفكــر يف اتخاذهــا .وبالنظــر إىل أهميــة اســتنتاجات املجلــس،
فهــي توفــر فرصــة ممتــازة لجهــود املنــارصة.
مــن اإلجــراءات املناســبة بالنســبة إىل حــاالت محــددة أو انتهــاكات منهجيــة متواصلــة أن
تذكــر يف اســتنتاجات املجلــس .وقــد ال يكــون هــذا اإلجــراء مالمئــا للحــاالت العاجلــة ألن
صياغــة نــص االســتنتاجات واعتــاده مــن الــوزراء يســتغرق وقتــا طويــا .املســؤول عــن
منطقــة جغرافيــة يف دائــرة العمــل األورويب الخارجــي يف بروكســل هــو يف العــادة أول مــن
يعــد مســودة اســتنتاجات املجلــس ،التــي تبحــث الحقــا يف لجنــة املغرب-املــرق ،ثــم تقــرح
عــى مجلــس الشــؤون الخارجيــة مــن خــال اللجنــة السياســية واألمنيــة .يجــب توقيــت
جهــود املنــارصة قبــل أربعــة أســابيع عــى األقــل مــن اجتــاع مجلــس الشــؤون الخارجيــة،
فلجنــة املغرب-املــرق توافــق عــى النــص املقــرح قبــل أســبوع مــن عقــد اجتــاع املجلــس.
مــن املهــم أن تتذكــر أن املوافقــة عــى اســتنتاجات املجلــس تتــم بتوافــق
اآلراء بــن الــدول األعضــاء .ولذلــك ،حكومــات دول االتحــاد هــدف مهــم
لجهــود املنــارصة .مــن املهــم أن تســتهدف جهــود املنــارصة دول االتحــاد التــي
تبــدي تعاطفــا مــع قضيتــك ،ويف الوقــت نفســه الــدول التــي قــد متنــع أو
تخفــف اإلشــارات إىل قضيــة محــددة.
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قبــل االجتامعــات الســنوية ملجلــس الرشاكــة ،ميكنــك الدعــوة إىل إدانــة
االنتهــاكات الخطــرة واملســتمرة يف بلــد معــن يف بيــان االتحــاد األورويب
الــذي يصــدر قبــل االجتــاع .يف حــال اجتــاع عــايل املســتوى وســيايس
عــام ،يجــب الرتكيــز عــى قضيــة أو اثنتــن مــن قضايــا حقــوق اإلنســان،
والدعــوة إىل وضعهــا عــى جــدول األعــال .مــن أجــل ذلــك ،اتصــل ببعثــة
االتحــاد األورويب املحليــة ،وباملســؤول عــن مكتــب بلــدك يف وزارة العمــل
األورويب الخارجــي .كالهــا مســؤول عــن املســودة األوليــة للبيــان .يجــب
أيضــا االتصــال بســفارات االتحــاد األورويب يف بلــدك ،وممثــي لجنــة املغــرب-
املــرق يف بروكســل .يستحســن أن يتــم االتصــال قبــل ســتة أســابيع مــن
اجتــاع مجلــس الرشاكــة.
للتأثــر عــى السياســات اإلقليميــة أو املحليــة العامــة لالتحــاد األورويب تجــاه
دول املتوســط ،مثــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة العميقــة والشــاملة ،اتصــل
ببعثــة االتحــاد األورويب (رئيــس القســم الســيايس) ،وموظفــي املكاتــب
القطريــة يف وزارة العمــل األورويب الخارجــي واملســؤول عــن بلــدك يف
املديريــة العامــة للتجــارة واملديريــة العامــة للهجــرة والشــؤون الداخليــة يف
مقــر املفوضيــة يف بروكســل.

البيانات العلنية
دعوة املمثل األعىل/نائب الرئيس إىل اإلدالء بترصيحات علنية باسم االتحاد أو اسمه هدف
مناسب للمنارصة يف الحاالت العاجلة أو الحاالت الفردية والقضايا املستمرة .للترصيحات
العلنية أثر فعال يف الضغط عىل الحكومة املعنية نظرا لتسليط الضوء عىل قضية وإبرازاها،
واقرتاح إجراءات إضافية من قبل االتحاد .وقد يكون الترصيح ذا فائدة إذا أردت تقديم دعم
معنوي ورشعية ملدافعني محليني عن حقوق اإلنسان.
من املمكن ملسؤولني آخرين اإلدالء بترصيحات علنية ،ومن بينهم رئيس الربملان األورويب،
وأعضاء الربملان األورويب الذين يزورون بلدا ما ،أو رؤساء اللجان ذات الصلة يف الربملان األورويب.
إذا أردت أن يصدر بيان علني عن االتحاد األورويب ،اتصل برئيس القسم
السيايس أو املسؤول عن حقوق اإلنسان يف بعثة االتحاد األورويب ،واتصل
باملسؤولني عن حقوق اإلنسان يف املكتب القطري املختص ببلدك يف وزارة
العمل األورويب الخارجي .القضايا شديدة الحساسية والعاجلة قد تحتاج إىل
االتصال بسفراء االتحاد األورويب عىل مستوى اللجنة السياسية واألمنية يف
بروكسل ،الذين مينحون املوافقة عىل البيان.
إذا أردت الدعوة إىل صدور بيان من رئيس الربملان األورويب أو أحد أعضاء هذا
الربملان ،اتصل مبكتبه مبارشة ،وقدم املعلومات حول القضية التي تنارصها.

قرار من الربملان 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
للقلق ،أو حاالت محددة ،أو بشأن بلد ما .هذه األنواع من القرارات هي وسيلة رد الفعل
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.
إذا أردت أن يصـدر قـرار عـن الربملـان األورويب ،اتصـل بعضـو بـارز مـن
األعضـاء ،ورئيـس لجنـة ذات صلـة ،أو وفـد أو موظفـي جامعـة سياسـية.
حـاول كسـب تأييـد بضع جامعـات سياسـية ،وواحدة مـن الجامعـات الكبرية
(حـزب الشـعب األورويب أو التحالـف التقدمـي لالشتراكيني والدميقراطيين).
قـم بإعـداد وثائـق معلومات ،مبـا يف ذلك تفاصيـل دقيقة عن قضيـة املنارصة،
وتوصيـات محـددة مـن الربملـان األورويب .يجـب تقديم املعلومات نفسـها إىل
وحـدة حقـوق اإلنسـان يف الربملـان األورويب ( .)45إذا أردت صدور قرار عاجل
مـن الربملـان األورويب ،يجـب توفري املعلومات بشـأن قضية املنـارصة قبل ثالثة
أسـابيع على األقـل مـن جلسـة كاملـة للربملـان .احـرص على املتابعـة بسـؤال
أعضـاء الربملـان األورويب عما 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 الربملـان األورويب .لتقديم عرض ،اتصـل برئيس اللجنة ذات الصلة،
وسـكرتاريا اللجنـة ،أو عضـو أو أكرث من األعضـاء البارزين يف اللجنة.
•االجتماع مـع أعضـاء وفـد الربملـان األورويب أثنـاء زيارتهـم لبلـدك .اتصـل
ببعثـة االتحـاد األورويب املحليـة أو سـكرتاريا الوفـد الزائـر ملعرفـة موعـد
الزيـارة ،واطلـب اجتامعـا مـع الوفـد.
تصميم خريطة طريق الدعوة الفعالة لدى االتحاد األوروبي
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األسئلة الربملانية

على مستوى عواصم دول االتحاد األوروبي

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
الحصــول عــى معلومــات .ولكــن قــد ميــر زمــن طويــل قبــل حصــول عضــو الربملــان عــى
إجابــة عــن الســؤال.

بالنظــر إىل أن دول االتحــاد األورويب هــي صانعــة القــرار الرئيســية يف مجــال السياســة
الخارجيــة ،يجــب االهتــام كث ـرا 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 والترصيحــات العلنيــة
واملذك ـرات الدبلوماســية ،إىل آخــره.

القـراح توجيــه ســؤال مــن عضــو يف الربملــان األورويب ،اتصــل مبكتــب العضــو
املؤيــد املحتمــل لقضيتــك .ميكــن تحديــد النــواب املؤيديــن مــن خــال
عضويتهــم يف اللجــان والوفــود الربملانيــة ،وســجلهم يف الربملــان .كل هــذه
األمــور ميكــن االطــاع عليهــا بزيــارة موقــع الربملــان األورويب.
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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 التأثــر عــى وزيــر الخارجيــة يف الدولــة العضــو يف االتحــاد أو املســؤولني يف الــوزارة
يف عاصمــة الدولــة املعنيــة.
•الطلــب مــن أعضــاء الربملــان الوطنــي طــرح أســئلة أو اقـراح قـرارات تحــث الدولــة عــى
اتخــاذ إجـراءات.
•االجتــاع مــع وزراء الخارجيــة ،وموظفــي وزارة الخارجيــة وأعضــاء الربملــان الوطنــي ،أو
املســؤولني الوطنيــن اآلخريــن عندمــا يــزورون بلــدك .ميكــن االتصــال بالســفارات ملعرفــة
مواعيــد الزيــارات ولطلــب اجتــاع.

تصميم خريطة طريق الدعوة الفعالة لدى االتحاد األوروبي
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 .3أمثلة 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 عــى كيفيــة تعــاون
األورو-متوســطية للحقــوق مــع املنظــات األعضــاء والرشيكــة لتحقيــق نتائــج محــددة.

 .1تحديد القضية
يف الـدورة التـي عقـدت يف كانـون الثاين (ينايـر)  ،2015كان مـن املقرر أن يصوت مجلس حقوق اإلنسـان
التابـع لألمـم املتحـدة عىل اسـتنتاجات تقرير لجنة األمم املتحدة املسـتقلة للتحقيق بشـأن النـزاع يف غزة
يف عام  .2014لجنة التحقيق وجدت أن كال من إرسائيل والجامعات الفلسـطينية املسـلحة ارتكب جرائم
حـرب محتملـة ،وأوصـت باتخـاذ إجـراءات للتصـدي لثقافـة اإلفلات مـن العقـاب السـائدة التـي تغذي
الصراع .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.

 .2تحديد أهداف طويلة ومتوسطة وقصرية 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 حيثما تخفـق اآلليـات املحليـة يف تحقيقها.
•هــدف قصــر األجــل :جعــل دول االتحــاد األورويب تصــوت لصالــح قــرار مــن مجلــس
حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة باملوافقــة عــى توصيــات تقريــر لجنــة األمــم املتحــدة
املســتقلة للتحقيــق يف الن ـزاع يف غــزة بشــأن التصــدي لثقافــة اإلفــات مــن العقــاب.

 .3تحديد املستهدفني
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.

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.

 .4التفكري يف رسائل رئيسية

 .7الرصد والتقييم

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.

بعد تصويت االتحاد األورويب باإلجامع لصالح القرار الصادر يف  3متوز (يوليو)  2015عن 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.

 .5التفكري يف إقامة رشاكات وشبكات
لكي تصـل رسـالتنا يف وقـت واحـد إىل مسـتويات مختلفـة مـن عمليـة صنـع القـرار يف االتحـاد
األورويب ،مـن املهـم االعتماد على املنظمات األعضاء والرشيكـة يف األورو-متوسـطية للحقوق،
وخاصـة املنظمات املوجـودة يف عواصـم دول االتحـاد ،وتلـك التـي تبـذل جهـود منـارصة يف
وسـع دائرة انتشـارها ووزع
جنيـف .لذلـك ،تـم توزيـع وثيقـة اإلحاطة عىل نطاق واسـع ،وهذا ّ
تحمـل األعبـاء .كانـت هـذه الخطوات مهمـة للغايـة بالنظر إىل حـدوث مشـاورات يف الدقيقة
األخيرة بين وفـود دول االتحـاد يف جنيـف ووزراء الدولـة املعنيـة قبـل التصويت.

 .6وضع خطة عمل يف الوقت املناسب
تعاونت األورو-متوسطية للحقوق مع املنظامت األعضاء والرشيكة عىل وضع خطة منارصة.
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

 .8املراجعة 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.

 .9املتابعة
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)  .2015هذه املبادرات ،ومن بينها وفد متابعة سافر إىل
بروكسل يف شباط (فرباير)  ،2016هدفت إىل تشجيع االتحاد األورويب عىل ترجمة التزاماته مببدأ
املحاسبة إىل إجراءات ملموسة .ويف  14آذار (مارس)  ،2016نرشت األورو-متوسطية للحقوق
بيانا حددت فيه خمس خطوات ملموسة بوسع االتحاد األورويب اتخاذها دعام ملبدأ املحاسبة.
تصميم خريطة طريق الدعوة الفعالة لدى االتحاد األوروبي
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تصويت االتحاد األوروبي على تقرير لجنة
األمم المتحدة للتحقيق في النزاع

 12حزيران (يونيو) :2015

في غزة عام 2014

2014

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.

2015

 23متوز (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
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 23ايار (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.

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

شباط (فرباير) 2016

 24حزيران –  3متوز :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.

 3متوز (يوليو) 2015

االتحاد األورويب يصوت لصالح قرار لجنة التحقيق يف النزاع
يف غزة فيام يتعلق مببدأ املحاسبة يف إرسائيل/فلسطني.

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

تصميم خريطة طريق الدعوة الفعالة لدى االتحاد األوروبي
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قرار البرلمان األوروبي العاجل بشأن الجزائر

 .1تحديد القضية
رغــم وعــود اإلصــاح منــذ عــام  ،2011ال تــزال حالــة حقــوق اإلنســان يف الجزائــر رديئــة.
وزادت املضايقــات القضائيــة لألصــوات املعارضــة وأصبحــت مامرســة شــائعة ،خاصــة يف
املناطــق الجنوبيــة مــن البــاد ،وتكثفــت منــذ بدايــة عــام  .2015يف أوائــل عــام  ،2015ألقــي
القبــض عــى نشــطاء يف مجــال حقــوق العــال عقــب احتجاجــات عــى األوضــاع االجتامعيــة
واالقتصاديــة .متنــع الســلطات املظاهــرات الســلمية بانتظــام أو تفرقهــا الرشطــة بالقــوة.
ويتعــرض املتظاهــرون الســلميون لالعتقــال واالحتجــاز واملحاكــات الجائــرة .هــذه أمثلــة عىل
القيــود العديــدة املفروضــة عــى حريــة التجمــع والتعبــر وتكويــن الجمعيــات يف الجزائــر.

 .2تحديد أهداف طويلة ومتوسطة وقصرية األجل
الهــدف الطويــل األجــل هــو وضــع حــد النتهــاكات حريــة التجمــع والتعبــر وتكويــن
الجمعيــات يف مجــال حقــوق اإلنســان يف الجزائــر .وكان الهــدف القصــر األجــل اإلفـراج عــن
النشــطاء املعتقلــن.

 .3تحديد املستهدفني
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
أعضاء الربملان األورويب العتامد قرار عاجل بشأن الجزائر .وخالل لقاء مع نائب رئيس الربملان
األورويب لشؤون حقوق اإلنسان ،حثه ناشط جزائري عىل القيام بعمل لصالح النشطاء املسجونني.

 .4التفكري يف رسائل رئيسية
التــزم نائــب رئيــس الربملــان بدعــم إصــدار ق ـرار عاجــل بشــأن هــذه املســألة .ولذلــك ،متــت
متابعــة األمــر معــه حرصــا عــى قيامــه ببــدء العمليــة التــي تــؤدي إىل صــدور قـرار الربملــان
األورويب بشــأن الجزائــر .تــم إعــداد ورقــة إحاطــة عــن وضــع النشــطاء ،وتحديــث املعلومــات
عــن حالــة حقــوق اإلنســان .ومتــت صياغــة مقرتحــات محــددة للتأثــر عــى محتــوى القـرار.

 .5التفكري يف إقامة رشاكات وشبكات
الحصــول عــى قـرار مــن الربملــان األورويب مهمــة صعبــة تتطلــب الكثــر مــن الجهــود ،وخاصــة
عنــد االتصــال بالجامعــات السياســية املختلفــة يف الربملــان األورويب .لذلــك ،كان مــن املفيــد
العمــل مــع املنظــات غــر الحكوميــة املهتمــة بالقضيــة نفســها عــى مســتوى االتحــاد
األورويب ،ألن فعــل ذلــك يســلط املزيــد مــن األضــواء عــى القضيــة ،ويــؤدي إىل تقاســم األعباء.
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 .6وضع خطة عمل يف الوقت املناسب

 .9املتابعة

تــم وضــع خطــة عمــل بالتنســيق مــع منظــات غــر حكوميــة أخــرى .شــملت الخطــة توزيــع
ورقــة اإلحاطــة عــى العديــد مــن أصحــاب املصلحــة يف الربملــان األورويب ،واتصــاالت مبــارشة
معهــم حرصــا عــى تضمــن رســائلنا الرئيســية يف القـرار .وشــملت خطــة العمــل أيضــا إصــدار
بيــان مشــرك بعــد تبنــي القـرار للرتحيــب بصــدوره وتعزيــز الرســالة التــي يتضمنهــا.

حســب االتفــاق املســبق بهــذا الشــأن ،ناقشــت املنظــات غــر الحكوميــة إجـراءات املتابعــة
بعــد مــرور بضعــة أشــهر عــى صــدور القـرار .أدى القـرار إىل نتائــج هامــة ،مــن بينهــا قيــام
لجنــة املعايــر يف منظمــة العمــل الدوليــة ببحــث الوضــع يف الجزائــر يف حزيــران (يونيــو)
 .2015وألن الربملــان األورويب مل يتابــع القـرار الــذي اصــدره ،أعــدت املنظــات غــر الحكوميــة
وثيقــة مــن صفحتــن تضمنــت قامئــة باإلجــراءات التــي ميكــن اتخاذهــا لزيــادة الدعــم
ملنظــات املجتمــع املــدين يف الجزائــر .وأرســلت التوصيــات إىل الربملــان األورويب وجامعاتــه
السياســية ،وبعــض األعضــاء.

 .7الرصد والتقييم
فــور تبنــي القــرار ،قيمــت محتــواه املنظــات غــر الحكوميــة التــي شــاركت يف العمليــة،
وقارنتــه مــع ورقــة اإلحاطــة التــي أعــدت مــن أجــل صــدوره .تــم إعــداد بيــان صحفــي
مشــرك للتعبــر عــن رد الفعــل عليــه وتك ـرار املطالــب .وتــم االتفــاق الحقــا عــى متابعــة
تنفيــذ الق ـرار بعــد مــرور شــهور قليلــة عــى صــدوره.

 .8املراجعة والتعديل
ألن القــرار تضمــن توصيــات محــددة موجهــة إىل دائــرة العمــل األورويب الخارجــي ودول
االتحــاد األورويب ،تقــرر اســتخدامه كوســيلة للقيــام باملزيــد مــن جهــود املنــارصة .كان موعــد
عقــد اجتــاع مجلــس الرشاكــة بــن االتحــاد األورويب والجزائــر مقــررا بعــد أســابيع قليلــة
مــن صــدور الق ـرار .ولذلــك ،وجهــت املنظــات غــر الحكوميــة رســالة إىل كل مــن املمثــل
األعــى ،فيديــركا موغــرين ،واملفــوض املســؤول عــن سياســة الجــوار األورويب ،يوهانــس هــان،
ووزراء خارجيــة دول االتحــاد .وطلبــت الرســالة إعطــاء أولويــة لحقــوق اإلنســان يف جــدول
أعــال اجتــاع مجلــس الرشاكــة ،وذكــرت بالتوصيــات الــواردة يف القـرار العاجــل الصــادر عــن
الربملــان األورويب.
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قرار عاجل من البرلمان األوروبي بشأن الجزائر
 13آذار (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.

2015

 4آذار (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.

أوائل :2015

زيادة املضايقات التي يتعرض لها
النشطاء يف الجزائر.
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 30نيسان (أبريل) :2015

آذار (مارس) :2015

التنسيق مع املنظامت غري
الحكومية األخرى ،وصياغة
ورقة إعالمية.إلصدار قرار
عاجل بشأن الجزائر.

الربملان األورويب يتبنى القرار.

 1نيسان (أبريل) :2015

إرسال الورقة اإلعالمية إىل مكتب نائب رئيس الربملان األورويب.

كانون األول (ديسمرب) :2015

اجتامع تنسيقي للمنظامت غري الحكومية لوضع
اللمسات األخرية عىل التوصيات املوجهة إىل الربملان
األورويب التخاذ املزيد من اإلجراءات بشأن الجزائر.

2016

 16ترشين الثاين (نوفمرب) :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.

تصميم خريطة طريق الدعوة الفعالة لدى االتحاد األوروبي
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التأثير على مراجعة سياسة الجوار األوروبي

 .1تحديد القضية
يف أوائل عام  ،2015أعلن االتحاد األورويب أنه سينرش تقريرا يف الخريف بشأن مراجعة سياسة
الجوار األورويب .يف  4آذار (مارس)  ،2015نرشت ورقة إلطالق مشاورات واسعة مع أصحاب
املصلحة ،مبا يف ذلك منظامت املجتمع املدين .وكانت مراجعة سياسة الجوار األورويب السابقة
متت يف عام  2011بعد االنتفاضات العربية ،واتسمت بنهج واضح قائم عىل حقوق اإلنسان.

 .2تحديد أهداف طويلة ومتوسطة وقصرية األجل
نظ ـرا لتزايــد التعبــر عــن املخــاوف املتعلقــة بقضايــا األمــن والهجــرة عــى مســتوى االتحــاد
األورويب ،كان الهــدف الرئيــي ضــان بقــاء الرتكيــز عــى حقــوق اإلنســان يف سياســة الجــوار
الجديــدة ،وأن يزيــد االتحــاد األورويب دعمــه لحقــوق اإلنســان واإلصالحــات الدميقراطيــة،
ومنظــات املجتمــع املــدين يف املنطقــة .كان الهــدف اآلخــر تعزيــز مســاهمة املجتمــع املــدين
يف عمليــة التشــاور ،وعــى املــدى الطويــل ،مراجعــة وتقييــم العالقــات الثنائيــة.

 .3تحديد املستهدفني
تولت املديرية العامة ملفاوضات الجوار وتوسيع العضوية ،ودائرة العمل الخارجي ،إدارة املشاورات
وصياغة تقرير مراجعة سياسة الجوار .هاتان املؤسستان كانتا هدف جهود املنارصة ،وإىل حد أقل ،ممثيل
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.
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 .4التفكري يف رسائل رئيسية
يف  12أيار (مايو)  ،2015نرشت األورو-متوسـطية للحقوق «كتابا أبيض» بثالث لغات :اإلنجليزية
والفرنسـية والعربيـة .وألن عـام  2015كان 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
ملنظمات املجتمـع املدين؛ حقـوق املرأة؛ الهجـرة؛ حاالت النزاع؛ التجـارة الحرة.

 .5التفكري يف إقامة رشاكات وشبكات
بالنظر إىل أن سياسة الجوار األورويب يف صلب اهتاممات األورو-متوسطية للحقوق ،تقرر إصدار
«الكتاب األبيض» بدال من تقديم مساهامت مشرتكة مع منظامت غري حكومية أخرى .ولكن
التوصيات الواردة يف الكتاب األبيض أرسلت إىل املنظامت غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان
والتنمية املهتمة بالقضية ،وبعضها ضمن التوصيات يف مساهامتها يف املشاورات حول مراجعة
سياسة الجوار األورويب.

 .6وضع 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)  ،2015والجمعية العامة للشبكة األورو-متوسطية للحقوق التي عقدت يف حزيران
(يونيو)  .2015ونظمت ورشة أثناء أعامل الجمعية العامة ،وخصصت ملناقشة سياسة الجوار
األورويب مع األعضاء ،وأدى ذلك إىل تقديم مساهمة ثانية إىل االتحاد األورويب .وعقد اجتامع مع
ممثيل دول االتحاد األورويب املقيمني يف بروكسل لتقديم توصياتنا ،والحصول عىل معلومات عن
مواقفها بشأن املراجعة.

وعقدت اجتامعات مع املفوضية األوروبية ودائرة العمل األورويب الخارجي ،مبا يف ذلك اجتامع عىل
مستوى موظفي مفوض أورويب ،ومقرر الربملان األورويب املعني باملراجعة .وكان ذلك قبل حلول موعد
نهاية عملية التشاور يف  30يونيو (حزيران)  .2015وتم هذا مبشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية لألورو-
متوسطية للحقوق.

مــع الــدول الرشيكــة .عقــدت اجتامعــات مــع املفوضيــة األوروبيــة إلثــارة املخــاوف بشــأن
الدعــم املــايل الفعــي للمجتمــع املــدين وفــق برنامــج دعــم املجتمــع املــدين يف إطــار سياســة
الجــوار األورويب .وتوفــرت فــرص جيــدة للمنــارصة عندمــا عقــد منتديــان يف آذار (مــارس)،
وأيــار (مايــو)  2016للحديــث عــن هــذه املخــاوف يف لقــاءات خاصــة وعامــة.

 .7الرصد والتقييم

 .9املتابعة

بعــد انتهــاء فصــل الصيــف ،نظمــت سلســلة مــن اللقــاءات مــع املســؤولني يف االتحــاد األورويب
للحصــول عــى فكــرة عــا ســتؤول إليــه مراجعــة سياســة الجــوار ،واستكشــاف فــرص أخــرى
للتأثــر عــى املراجعــة .وعلــم أن حقــوق اإلنســان ليســت أولويــة قصــوى ،وقــد ال تتضمــن
السياســة الجديــدة فصــا خاصــا بحقــوق اإلنســان .بعــد ذلــك ،تــم االتصــال مبســؤولني يف
االتحــاد األورويب للتأثــر عــى النتيجــة النهائيــة.

إلبــاغ املنظــات األعضــاء والرشيكــة بنتائــج مراجعــة سياســة الجــوار األورويب ،والتحديــات
املتعلقــة بتنفيذهــا ،تــم تنظيــم نــدوة يف بروكســل يف  22نيســان (أبريــل)  2016حرضهــا
ممثلــو منظــات غــر حكوميــة ،ومســؤولون مــن االتحــاد األورويب ودولــه ،وأكادمييــون .كان
أحــد املتحدثــن الرئيســيني يف النــدوة املديــر املســؤول عــن منطقــة الــرق األوســط وشــال
أفريقيــا يف دائــرة العمــل األورويب الخارجــي .وقــد أعلــن يف كلمتــه أن جميــع التقاريــر
القطريــة ســتظل علنيــة.

نــر االتحــاد األورويب تقريــر مراجعــة سياســة الجــوار األورويب يف  18ترشيــن الثــاين (نوفمــر)
 ،2015واتســمت السياســة الجديــدة برتكيــز واضــح عــى األمــن و»االســتقرار» يف املنطقــة.
وتعرضــت حقــوق اإلنســان إىل التهميــش يف التقريــر ،ويســتدل عــى ذلــك بعــدم ذكرهــا
كأولويــة مــن أولويــات التعــاون .عــى الجانــب اإليجــايب ،كان هنــاك فصــل حــول «الحكــم
الرشــيد والدميقراطيــة وســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان»؛ وتركيــز واضــح عــى املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن املــرأة؛ وإعــادة تأكيــد االلت ـزام بدعــم املجتمــع املــدين يف املنطقــة.

يف وقــت الحــق ،عقــدت مشــاورات مــع منظــات املجتمــع املــدين ملناقشــة أولويــات الرشاكــة
التــي يجــري التفــاوض بشــأنها مــع مــر واألردن ولبنــان .ويف حالتــن الحقتــن ،نظــم االتحــاد
األورويب مشــاورات مــع منظــات املجتمــع املــدين املحــي ،وظهــرت حقــوق اإلنســان يف
هــذه املشــاورات ضمــن األولويــات .ســاهمت األورو-متوســطية يف هــذه املشــاورات ،وتنــوي
متابعــة تحديــد أولويــات الرشاكــة األخــرى عــن كثــب.

 .8املراجعة والتعديل
بعــد نــر مراجعــة مخيبــة لآلمــال ،تقــرر الرتكيــز عــى تنفيــذ سياســة الجــوار األورويب
الجديــدة ،وخاصــة عــى الحاجــة إىل تســليط الضــوء عــى تقاريــر التقييــم القطريــة ،وإرشاك
املجتمــع املــدين يف املفاوضــات حــول أولويــات الرشاكــة التــي يتفــق عليهــا االتحــاد األورويب
تصميم خريطة طريق الدعوة الفعالة لدى االتحاد األوروبي
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التأثير على مراجعة سياسة الجوار األوروبي
 18ترشين الثاين (نوفمرب) :2015

أيار/مايو-حزيران/يونيو :2015

بيان الرد عىل التقرير حول مراجعة سياسة
الجوار .صدر البيان يف نفس يوم نرش التقرير.

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.

2015
 4آذار (مارس) :2015

أيلول/سبتمرب وترشين األول/أكتوبر :2015

االتحاد األورويب يبدأ مشاورات حول
مراجعة سياسة الجوار األورويب ،ويحدد
نهاية حزيران (يونيو) كآخر موعد لتلقي
املساهامت.

منتصف شهر أيار (مايو) :2015

األورو-متوسطية للحقوق تضع اللمسات
النهائية عىل “الكتاب األبيض” الذي يتضمن
 20خطوة لوضع سياسة جوار أفضل.
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لقاءات مع مسؤولني يف االتحاد األورويب للحصول
عىل فكرة عن سياسة الجوار األورويب يف املستقبل،
والتأثري عىل محتواها.

 -29أيار (مايو) :2015

منتدى االتحاد األورويب-املجتمع املدين يف الجوار الجنويب؛
توزيع الكتاب األبيض عىل نطاق واسع مبا يف ذلك عىل كبار
املسؤولني.

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

شباط (فرباير) :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.

2016
 18-19أيار (مايو) :2016

مشاورات بشأن أولويات الرشاكة مع مرص
واألردن ولبنان.

 22نيسان (أبريل) :2016

األورو-متوسطية للحقوق تعقد ندوة حول سياسة
الجوار األورويب.

تصميم خريطة طريق الدعوة الفعالة لدى االتحاد األوروبي

59

الهوامش
1
2
3
4
5
6
7

8
9

انظر/ي موقع الشبكة األورو-متوسطية للحقوقhttp://www.euromedrights.org :
معلومات موجزة عن االتحاد األورويب عىل الرابط التايل:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/about/index_en.htm
يف عــام  ،1951وقعــت بلجيــكا ،وفرنســا ،وأملانيــا ،وإيطاليــا ،ولوكســمبورغ ،وهولنــدا يف
باريــس عــى معاهــدة ســميت جامعــة الفحــم والحديــد الصلــب .ويف عــام  ،1957وقعــت
الــدول نفســها يف رومــا عــى معاهــدة تأســيس الجامعــة األوروبيــة االقتصاديــة.
يعتمــد األمــر عــى التطــورات بعــد االســتفتاء الــذي جــرى يف اململكــة املتحــدة يف حزيـران
(يونيــو)  2016عــى االنســحاب مــن عضويــة االتحــاد األورويب.
يضــم االتحــاد األورويب مؤسســات أخــرى ،لكنهــا ليســت ذات صلــة كافيــة مبجــال حقــوق
اإلنســان والشــؤون الخارجيــة.
املزيد من املعلومات عىل الرابط التايل:
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/role/
انظــر/ي عــى ســبيل املثــال اســتنتاجات املجلــس األورويب بتاريــخ  19-18شــباط (فربايــر)
 ،2016املتعلقــة مبناقشــة األوضــاع يف ســورية وليبيــا ،عــى الرابــط التــايل:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/19-euco-conclusions/
عىل سبيل املثال ،مجموعة الصداقة الفرنسية-الفلسطينية يف مجلس الشيوخ الفرنيس ،عىل الرابط
التايل:
https://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/ami_632.html
انظر/ي القسم  .2.1الخاص بالتزامات االتحاد األورويب العاملية بشأن حقوق اإلنسان.
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« 10دميــارش» كلمــة فرنســية تعنــي مذكــرة خطيــة أو شــفوية غــر علنيــة يعــر فيهــا االتحــاد
األورويب عــن موقفــه (استفســار أو احتجــاج) لدولــة غــر عضــو يف االتحــاد أو منظمــة
بني-حكوميــة .قــد يــرد يف املذكــرة طلــب للقيــام بعمــل محــدد أو إجــراءات معينــة.
انظــر/ي القســم  .3.2الخــاص بكيفيــة حمــل االتحــاد األورويب عــى اتخــاذ اج ـراءات.
 11املزيد من املعلومات عىل الرابط التايل:
http://www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
 12انظــر/ي عــى ســبيل املثــال اســتنتاجات املجلــس حــول عمليــة الســام يف الــرق األوســط،
 18كانــون الثــاين (ينايــر)  ،2016عــى الرابــط التــايل:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/01/18-fac-conclusions-mepp/
 13املزيــد مــن املعلومــات عــن اجتامعــات مجلــس الرشاكــة يف القســم الثــاين مــن هــذا
الدليــل.
 14املزيــد مــن املعلومــات حــول إرشــادات االتحــاد األورويب بشــأن حقــوق اإلنســان (املبــادئ
التوجيهيــة) يف القســم الثــاين مــن هــذا الدليــل.
 15املزيــد مــن املعلومــات عــن اس ـراتيجيات حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة الخاصــة بــكل
دولــة يف القســم الثــاين مــن هــذا الدليــل.
 16مجلس االتحاد األورويب ،العدل والشؤون الداخلية ،عىل الرابط التايل:
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/jha/
وانظــر/ي عــى ســبيل املثــال اســتنتاجات املجلــس بشــأن الهجــرة 21 ،نيســان (أبريــل) ،2016
عــى الرابــط التــايل:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2016/04/21/
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انظــر/ي عــى ســبيل املثــال إعــان املمثــل األعــى نيابــة عــن االتحــاد األورويب حــول
لبنــان 26 ،أيــار (مايــو)  ،2016عــى الرابــط التــايل:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/26-hr-declaration-on-lebanon /
«دميــارش» كلمــة فرنســية تعنــي مذكــرة خطيــة أو شــفوية غــر علنيــة يعــر فيهــا االتحــاد
األورويب عــن موقفــه (استفســار أو احتجــاج) لدولــة غــر عضــو يف االتحــاد أو منظمــة
بني-حكوميــة .قــد يــرد يف املذكــرة طلــب للقيــام بعمــل محــدد أو إجـراءات معينــة.
تم تجديد خطة العمل للفرتة  ،2019-2015عىل الرابط التايل:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/en/
pdf
املزيــد مــن املعلومــات حــول إرشــادات االتحــاد األورويب بشــأن حقــوق اإلنســان يف
القســم الثــاين مــن هــذا الدليــل.
انظــر/ي يف القســم  2.2التزامــات االتحــاد األورويب بحقــوق اإلنســان وسياســته تجــاه
جنــوب البحــر األبيــض املتوســط
املزيد من املعلومات حول اتفاقيات الرشاكة يف القسم الثاين من هذا الدليل.
املزيــد مــن املعلومــات عــن العالقــة بــن الربملــان األورويب واملمثــل األعىل/نائــب الرئيــس
عــى الرابــط التــايل:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/545707/
EPRS_ATA٪282015٪29545707_REV1_EN.pdf
الربملان األورويب حسب الجامعات السياسية:
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/hemicycle.html

 25املزيد من املعلومات عن التنظيم الداخيل للربملان األورويب عىل الرابط التايل:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00010/
Organisation
 26انظــر/ي عــى ســبيل املثــال ســؤال برملــاين عــن عمــل املجتمــع املــدين وحريــة التعبــر يف
مــر ،عــى الرابــط التــايل:
pubRef -٪2f٪2fEP٪2f٪2f؟http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.doTEXT٪2bWQ٪2bE-2016-004099٪2b0٪2bDOC٪2bXML٪2bV0٪2f٪2fEN&language=EN
 27انظــر/ي عــى ســبيل املثــال قــرار الربملــان األورويب بتاريــخ  30نيســان (أبريــل) 2015
حــول ســجن العــال والنشــطاء يف الجزائــر ،عــى الرابــط التــايل:
pubRef=-//EP//TEX؟http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.doT+TA+P8-TA-2015-0188+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
 28تدعــم الســكرتاريا عمــل اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان .يف عــام  ،2012شــهد الجهــاز
البريوقراطــي التابــع للربملــان األورويب إنشــاء وحــدة جديــدة ســميت وحــدة إج ـراءات
حقــوق اإلنســان لدعــم عمــل حقــوق اإلنســان يف املجــاالت التــي تتجــاوز نطــاق عمــل
الســكرتاريا.
 29انظــر/ي عــى ســبيل املثــال تقريــر بعثــة مراقبــة االنتخابــات يف تونــس ،2014 ،عــى
الرابــط التــايل:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/election_observation/missions/2014-2019/2014_10_26_tunisie_general_elections.pdf
61

30
31
32

33
34
35
36

62

انظر/ي الرابط التايل:
i=portal.en.euromed-follow-up-committee؟http://www.eesc.europa.eu/
انظــر/ي يف القســم  2.2التزامــات االتحــاد األورويب بحقــوق اإلنســان وسياســته تجــاه دول
جنــوب البحــر األبيــض املتوســط.
يشــمل ذلــك عــى ســبيل املثــال بعثــة رشطــة االتحــاد األورويب يف األرايض الفلســطينية،
التــي تشــمل مهامتهــا تدريــب الرشطــة الفلســطينية يف مجــال حقــوق اإلنســان .املزيــد
مــن املعلومــات عــى الرابــط التــايل:
http://eupolcopps.eu/en/
ملزيــد مــن املعلومــات عــن ممثــل االتحــاد األورويب الخــاص املعنــي بحقــوق اإلنســان،
انظــر/ي القســم األول مــن هــذا الدليــل.
خطة العمل بشأن حقوق اإلنسان والدميقراطية ( ،)2019-2015عىل الرابط التايل:
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joint_communication_on_human_rights_and_democracy_en.pdf
انظــر/ي عــى ســبيل املثــال حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة يف جميــع أنحــاء العــامل،2014 ،
عــى الرابــط التــايل:
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf
انظــر/ي عــى ســبيل املثــال البيــان الصــادر يف  31أيــار (مايــو)  2016مــن بعثــة االتحــاد
األورويب يف القــدس ورام اللــه تديــن اإلعدامــات التــي نفــذت يف غــزة ،عــى الرابــط التــايل:
http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/
news/2016/20160531_local_statement_executions_gaza_en.pdf
األورو-متوسطية للحقوق :دليل التدريب على الدعوة لدى االتحاد األوروبي
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ألبانيــا والجزائــر والبوســنة والهرســك ومــر وإرسائيــل واألردن ولبنــان وموريتانيــا وموناكو
والجبــل األســود واملغــرب وفلســطني وســورية (التعــاون مــع ســورية معلــق) وتونــس
وتركيــا .ليبيــا عضــو مراقــب.
املمثــل األعىل/نائــب الرئيــس ميثــل االتحــاد األورويب يف اجتامعــات وزراء الخارجيــة؛ تتــوىل
املفوضيــة األوروبيــة رئاســة االجتامعــات الوزاريــة املختصــة فقــط بالشــؤون املشــمولة
مبجــاالت اختصــاص االتحــاد األورويب .دائــرة العمــل األورويب الخارجــي متثــل الرئاســة
املشــركة لالتحــاد األورويب يف اجتامعــات كبــار املســؤولني .يف املجــال املتعلــق بجنــوب
ورشق املتوســط ،يتــوىل األردن الرئاســة املشــركة.
ورقة تشاور مشرتكة :نحو سياسة جوار أورويب جديدة ،2015 ،عىل الرابط التايل:
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation.pdf
اســتجابة جديــدة لجــوار متغــر :مراجعــة لسياســة الجــوار األورويب ،2011 ،عــى الرابــط
التــايل:
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com_11_303_en.pdf
بيان مشرتك :مراجعة سياسة الجوار األورويب ،2015 ،عىل الرابط التايل:
http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
خالل اجتامع مجلس الرشاكة مع تونس يف عام  ،2016اتفق الطرفان عىل نرش محارض
اجتامعات العام السابق ،التي شملت إعالنات الجانبني .محرض االجتامع الحادي عرش
ملجلس الرشاكة التونيس-األورويب مايض متوفر عىل الرابط التايل (بالفرنسية فقط):
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-2601-2016-INIT/fr/pdf

 43بيان االتحاد األورويب حول مجلس الرشاكة بني االتحاد األورويب والجزائر:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/04-conseil-association-algerie-communique/
 44يعتمــد األمــر عــى الدولــة ،فقــد يكــون الشــكل لجنــة فرعيــة تعنــى بحقــوق اإلنســان،
أو حــوارا سياســيا يشــمل قضايــا حقــوق اإلنســان ،أو فريــق عمــل غــر رســمي .انظــر/ي
القســم  2.3الخــاص بالتزامــات االتحــاد األورويب بحقــوق اإلنســان يف ســياق العالقــات
الثنائيــة مــع دول الجــوار الجنــويب.
 45العنوان اإللكرتوين لوحدة حقوق اإلنسان
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:
 1الهيــكل 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
 2ميكنك االتصال عىل رقم الهاتف العام التايل:
11 11 584 2 +32
العناويــن اإللكرتونيــة للعاملــن يف دائــرة العمــل األورويب الخارجــي (مبــا يف ذلــك
بعثــات األورويب) لهــا النمــط التــايل:
(االسم األول.اسم العائلة@)...
firstname.lastname@eeas.europa.eu
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لالتصال بأحد يف الربملان األورويب ،استخدم/ي الرابط التايل للبحث عن اسم عضو الربملان:
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
عــى الرابــط التــايل:
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeID=3780&lang=en

:املغرب
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
:سورية
http://www.eeas.europa.eu/delegations/syria/travel_eu/embassies/index_en.htm
:تونس
http://www.eeas.europa.eu/delegations/tunisia/eu_travel/embassies/
index_fr.htm
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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
:مرص
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/index_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

مالحظات
































هــذا الدليــل موجــه للمنظــات األعضــاء يف الشــبكة األورو-متوســطية للحقــوق واملنظــات
غــر الحكوميــة األخــرى التــي تعنــى بحقــوق اإلنســان ملســاعدتها عــى فهــم سياســات
االتحــاد األورويب وهيــاكل صنــع الق ـرار فيــه .الدليــل يضــم ثالثــة أقســام .األول فيــه وصــف
للمؤسســات والهيئــات الرئيســة يف االتحــاد ،ومجــاالت اختصاصهــا ،واألفعــال التــي ميكنهــا
اتخاذهــا بشــأن حقــوق اإلنســان ،ودور الــدول األعضــاء يف االتحــاد .ويركــز القســم الثــاين عــى
سياســات ووســائل االتحــاد األورويب العامليــة ،وعــى ال ـراكات اإلقليميــة مــع دول جنــوب
حــوض البحــر األبيــض املتوســط .والقســم الثالــث يقــدم إرشــادات بشــأن كيفيــة وضــع
وتنفيــذ خريطــة طريــق ملنــارصة فعالــة لــدى االتحــاد األورويب ،مــع اقرتاحــات عمليــة وأمثلــة
عــى مامرســات حســنة.

