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مــلخص التوصيات  .1
املــتوسطية – تشــــــــــدد توصيات منظمة العفو الدولية املقدمة إىل قمة الشراكة األوروبية  

.عــــــــلى أن حقوق اإلنسـان جيب أن ُتعطى أخرياً أولوية حقيقية ضـمن عملية برشـلونة    

ويــــــــنـبغي عـلى الدول الشـريكة اخلمس والـثالثني اليت جتـتمع يف برشـلونة إعادة       
– تــــــــــأكيد حقوق اإلنسان كحجر زاوية يف رؤيتها ملستقبل الشراكة األوروبية 

ويــــــنـبغي عـلى الدول أن تـتأكد من أن اجلهود اليت تـبذهلا لـتعزيز أمن      . املــتوسطية 
ســــُتبىن على االحترام ‘ اهلـــجرة غري القانونية ’مــــواطنيها والتعاون بشأن مجيع جوانب  

.الـــــكامل جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

وتـــــــدعو مـنظمة العفو الدولـية مجـيع زعماء الدول اخلمس والـثالثني اليت تؤلف الشـراكة      
املـــــــتوسـطـية إىل جتديد الـتزامهم بـتعزيز حقوق اإلنسـان يف دوهلم ويف      – األوروبـية  

املــــــــــنطقة ككل عن طريق التأكد من أن خطة العمل اخلاصة بالسنوات اخلمس املقبلة 
 : تـتضمن 

تــــــركيزاً خاصاً على محاية حقوق اإلنسان عند مكافحة اإلرهاب وإدارة  �
اهلجرة؛ 

آلـــــــــيات جديدة حلقوق اإلنسان متكّن الشركاء من املراقبة املنتظمة  �
والــــــــفعالة للتصـديق على الصـكوك الدولية حلقوق اإلنسـان وتطبيقها    

ولــــلتعاون يف ضـمان تنفيذها؛  
– مشــــــــاركة اجملتمع املدين بكل حرية يف عملية الشـراكة األوروبية   �

املــــــــــتوسـطية عن طريق ضـمان حرية التعبري وتأليف اجلمعيات وتعزيز   
مـــــنظمات اجملتمع املدين املسـتقلة؛  

املــتوسطية – ضــــــرورة تطبيق حقوق اإلنسان داخل الشراكة األوروبية   �
بصــــــــــورة قاطعة على مجيع الدول الشـريكة اخلمس والثالثني بدون أي متييز  

.أو حمـاباة 

اإلطــار السياسي  .2
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27املــــتوسـطية يف برشـلونة يومي    – عـــــندما التقى وزراء خارجية دول الشراكة األوروبية  
املـــتوسطية، ُوضع –  وأطـــلقوا الشراكة األوروبية  1995تشـــرين الثاين  / نوفمـرب 28و

اإلطـــــــــــــار اإلقليمي اجلديد للتعاون على خلفية سياق سياسي يأمل بتحقيق السالم 
وبـــــــــعد انتهاء احلرب الباردة ومع التوقيع على اتفاقيات . واالســــتقرار يف املنطقة 

أوســـــــــــلو للسـالم حديثاً يف حينه، بدت املنطقة تتجه على طريق املسـاعي وعمليات   
.الــــتقارب السياسية املتجددة 

 : ويف بــــــرشـلونة، حدد الوزراء ثالثة أهداف رئيسـية للتعاون   
حتـــــــقيق السـالم واالسـتقرار بتعزيز حقوق اإلنسـان والدميقراطية؛     �

تــــــعزيز االزدهار عن طريق إقامة شراكة اقتصادية ومالية؛  �
تســـــــــهيل التفاهم املتبادل بني الشعوب من خالل شراكة اجتماعية  �

.وثـــقافية وإنسانية 

ومـــــــــنحت حجارة األساس الثالثة هذه للشراكة الزخم الضروري لتعزيز االجتاه السياسي 
.اإلجيــايب 

فــلم تـتغري  . وبــــــــــــعد مضي عشر سنوات، تغريت البيئة السياسية تغّيراً هائالً 
الشـــــــــــراكة بتوسيع االحتاد األورويب واتباع سياسة جوار أوروبية أوسع وحسب، بل 

 الــــنـزاعات وتزايد الضغوط ملكافحة 2005هـــــيمنت على األجندة السياسية يف العام  
وبــــدا حتقيق األهداف األصـلية، وخباصـة تلك   ‘. اهلـــجرة غري القانونية ’اإلرهـاب وحماربة  

املـــــــــــتعلقة بالسـالم واالسـتقرار والتفاهم املتبادل بني الشـعوب، أبعد مما كان عليه    
 .قــبل عشر سنوات 

وهـــــــــــناك إقرار واسع على املستويني السياسي واملؤسسي على السواء بأن حقوق اإلنسان 
وكـــــما صّرحت املفوضية يف بياهنا . ضــرورية للشراكة  فــــإن تعزيز اإلصالح السياسي  ،1

بـيد أن . بــــــــاجتاه حقوق اإلنسـان والدميقراطية مهم لتحقيق االسـتقرار واألمن املسـتدامني    
هــــــــــــناك اتفاقاً عاماً على أن عملية برشلونة فشلت يف حتسني أوضاع حقوق اإلنسان 

.يف املــنطقة 

، تـــــــظل حقوق اإلنسـان ُتنتهك على نطاق خطري ومنهجي يف معظم الدول  2005ويف العـام  
ويف الــــوقـت ذاته تـتعـرض لضـغط مـتـزايد داخل االحتاد األورويب       . الشـــريكة املتوسطية 

مـــــــــع تزايد انتهاك احلقوق األساسية يف مواجهة حتديات مكافحة اإلرهاب واهلجرة غري 
 .الشــــــــــرعية على خلفية مقلقة من العنصرية وكراهية األجانب والتعصب 

وعــــــــــــــوضاً عن معاجلة املشكلة األساسية املتمثلة يف افتقار عملية برشلونة إىل حقوق 
اإلنســـــــــــــان يف خطتها من أجل املستقبل، يبدو أن مقترحات املفوضية ُتخفض منـزلة 

ورغـم أمهيتها، إال . حـــــــــقوق اإلنسـان حبيث تقتصـر على املؤمترات واجلهود التعليمية   
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أهنــــــــــا ال ميكن أن تتسـم بالفعالية إال إذا اسـُتخدمت جنباً إىل جنب مع اجلهود اليت   
تـــــــــبذل الحترام حقوق اإلنسان وإقامة العدل بصورة جيدة يف مجيع دول الشراكة 

املــــتوسطية، وليس عوضاً عن هذه اجلهود – األوروبـية   .

ومـــــــــــن أجل إحياء الوعود األصلية لعملية برشلونة، ترى منظمة العفو الدولية أنه جيب 
 : اســـــتيفاء الشروط التالية 

جيـــــب إدراج حقوق اإلنسان بصورة حازمة ومباشرة على األجندة  �
الســــــــياسية، مدعومة بآليات تنفيذ كافية وإطار زمين واضح؛ 

جيــــــب أن تسـتند تدابري مكافحة اإلرهاب إىل مبادئ حقوق اإلنسـان    �
والــدميقراطية؛ 

جيـــــــب أن تتماشـى جهود احلد من اهلجرة مع املعايري الدولية حلماية   �
حــقوق الالجـئني واملهاجرين؛  

املــتوسطية هي – أجــــندة حقوق اإلنسان لدى الشراكة األوروبية   �
تــــــــبادلية باألسـاس، إذ ينبغي على كال الطرفني أن يواجها نواحي قصـورمها   

.عــــلى أساس املسؤولية املشتركة 

الــقصور عن ضمان حقوق اإلنسان : املــتوسطية  – شــركاء الشراكة األوروبية   .3  
أصـــــــــــدرت منظمة العفو الدولية خالل السنوات العشر املاضية تقارير عديدة تبني 

.بــــــــــالتفصيل القصور الصارخ لعملية برشلونة عن ضمان حقوق اإلنسان 

اســـتمرار استخدام االعتقال : ويف دول جــــــنوب البحر املتوسط، يشمل هذا القصور 
الــــــــتعسـفي، واحملاكمات اجلائرة والـتعذيـب، وعقوبة اإلعدام يف معظم الدول، والقـيود     

الشــــــــــــديدة املفروضة على حرية التعبري واالشتراك يف اجلمعيات، واستهداف 
، وعـمليات اإلعدام خارج نطاق "االخـتفاء "املـــدافعني عن حقوق اإلنسـان، وعدم حل قضـايا    

الـــــــقضـاء يف عدد من الدول، وانتهاكات حقوق املرأة، وتفشـي ظاهرة إفالت مرتكيب   
.انــــــتهاكات حقوق اإلنسـان من العقاب يف مجيع أحناء املنطقة  

ويف الــــــدول األعضـاء يف االحتاد األورويب، متـثل القصـورعن ضـمان حقوق اإلنسـان يف      
أمنـــــــــاط االسـتخدام املفرط للقوة وسـوء املعاملة، وحىت التعذيب من جانب املوظفني   

الـــــــــــــرمسيني، الذي غالباً ما يتسم بعناصر قائمة على التمييز وإفالت اجلناة من 
الـــــــــعقاب؛ واالعتقال غري القانوين، واإلعادة القسـرية لطاليب اللجوء، واملسـاومة على   

.مـــــبادئ مهمة حلقوق اإلنسان عند إعداد تدابري مكافحة اإلرهاب 

احـــترام حقوق اإلنسان واملبادئ "ورغـــم االلـتـزام املعلن لالحتاد األورويب بـتعـزيـز       
يف تـــــــعاونه الدويل مع الدول الـثالـثة، فقد تقاعس عن الـتدخل    " الــدميقراطية 

 املشــــتركة من االتفاقيات سواء 2والـــــــتطبيق الفعال لبند حقوق اإلنسـان يف املادة   
وعـــالوة على ذلك، فإن التقاعس عن . عـــــلى الدول الشريكة أو على الدول األعضاء فيه 
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مــــــعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسـان من جانب كل دولة الدول األعضـاء يف االحتاد األورويب   
جيــــــــــــعل منه ككل متواطئاً؛ وال ميكن إال أن يقوض سلطته السياسية واألخالقية يف إثارة 

.بـــــواعـث القلق املـتعلقة حبقوق اإلنسـان مع الدول الـثالـثة      

وضـــــــــــــمن عملية برشـلونة، تالحظ منظمة العفو الدولية بقلق املفارقة املتمثلة يف أنه  
بــــــــينما يطور االحتاد األورويب أطراً، وخيصـص موارد ملموسـة لتعزيز حقوق اإلنسـان، فإنه    

يـــــــــتسامح إزاء ممارسات أضعفت محاية حقوق اإلنسان يف الدول الشريكة أو يغض الطرف 
وبــــــاملـثل ُتصـّدر الدول األعضـاء يف االحتاد األورويب أجـنداهتا الـتقـيـيدية        . عنها 

، فــــتضـعف فعلياً محاية حقوق  ‘اهلـــجرة غري القانونية ’املــــتعلقة مبكافحة اإلرهاب و 
اإلنســـــــــان يف الدول الشـريكة، فضـالً عن طموحها يف تقدمي حلول دائمة للـتحديات اليت    

.ُيــــمثلها اإلرهاب واهلجرة غري الشرعية 

احنســار حقوق اإلنسان : حمـاربة اإلرهاب   .4
الســــــالم واالستقرار واألمن يف منطقة البحر "أعـــلنت أطراف إعالن برشلونة صراحة أن  

املــــــــــــــــتوسط، يشكل زخراً مشتركاً تتعهد بتعزيزه ومتتينه بكافة الوسائل املتوافرة 
بـــــــــتعزيز تعاوهنا ملنع اإلرهاب وحماربته، وخباصـة عن طريق  "والــتزمت أيضاً  ". لديها 

،الــــــــــــتصديق على الصكوك الدولية اليت وقعتها وتطبيقها، واالنضمام إىل هذه الصكوك 
".واختــــاذ أية تدابري مناسـبة أخرى  

املــــتوسـطية الذي ُعقد يف بروكسـيل   – وكـــان مؤمتر وزراء خارجية دول الشراكة األوروبية  
أيــلول اليت وقعــت يف  / ســبتمرب 11 األول بـعد مأساة  2001تشـرين األول  /يف أكـتوبـر  

أعــــرب الوزراء عن تنديدهم الكامل باإلرهاب يف أي "ويف خــتام املؤمتـر،   . الـواليات املـتحدة  
الصـــادر عن جملس األمن الدويل 1373 (2001) ورحـــبوا باعتماد القرار  (...) مـكان من العامل  

والــــــــذي استهدف القضاء على كافة أشكال الدعم لإلرهاب، وتعهدوا على وجه السرعة باختاذ 
."الــتدابري الالزمة لـتـنفـيذه    

وتــــــــــندد منظمة العفو الدولية بدون قيد أو شـرط أو حتفظ باهلجمات اليت تشـن على   
ويـــترتب على الدول . املـــــــدنـيني وتدعو إىل تقدمي املســؤولني عن ارتكاهبا إىل العدالـة    

واجـــــــــــب اختاذ تدابري ملنع اهلجمات ضـد املدنيني والوقاية منها؛ والتحقيق يف هذه  
اجلــــــــرائم؛ وتقدمي املسـؤولني عن ارتكاهبا إىل العدالة يف إجـراءات عادلة، والـتأكد من    

وتــــقر مـنظمة العفو الدولـية أنه يف   . دفــــع تعويضـات سـريعة وكافية إىل الضـحايا    
أيــــلول وغريها من اهلجمات اليت وقعـت يف عدد من دول  / ســبتمرب 11أعقاب هجمات 

املـــــــتوسطية، كان لزاماً على االحتاد األورويب وشركائه – الشــراكة األوروبية  
املــــــــــتوسطيني مراجعة التشريعات والتدابري األخرى؛ هبدف ضمان عدم تكرار هذه اهلجمات 

.ومحـــــــاية أولئك اخلاضعني لواليتهم القضائية 
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املــــــتوسطية، طغت تدابري مكافحة اإلرهاب على – بــــيد أنه ضمن إطار الشراكة األوروبية  
ومــــــع تعثر الشراكة السياسية واألمنية . األجــــندات األخرى وحقوق اإلنسان بصفة خاصة 

بســــــــــبب األزمة احملتدمة يف الشرق األوسط، يبدو أن مكافحة اإلرهاب تشكل األرضية 
املشــــــــــــتركة الوحيدة لتعزيز احلوار السياسي بني االحتاد األورويب وشركائه 

ويـــــــــنعكس هذا يف أجندات االجتماعات السنوية لوزراء اخلارجية، وحبقيقة . املــتوسـطيني  
تـــتضـمن بنداً حمدداً حول  2000) اعــتباراً من العام  (أن مجــــيع اتفاقيات الشـراكة األخرية   

وبـــــــــلغ هذا التركيز املتزايد أوجه يف برنامج العمل اخلمسـي للمفوضـية   . اإلرهاب
املــتوسطية – األوروبـــــــــية الذي طُرح يف الذكرى السنوية العاشرة للشراكة األوروبية  

والـــــــــــذي حيول القتال ضد اإلرهاب واهلجرة غري النظامية إىل عنصرين أساسيني يف 
الشراكة  .

،وقــــــد كرر جملس األمن الدويل واحملكمة األوروبـية حلقوق اإلنسـان وجلـنة وزراء جملس أوروبا    
مـــــــــن مجلة هيئات أخرى، إيضاح الضرورة القصوى لتأكد الدول من أن تنفيذ مجيع 

تـــــــــدابري مكافحة اإلرهاب يتماشـى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسـان والقانون اإلنسـاين    
ويف الــــــبـيانات الرمسـية، أيد أيضـاً االحتاد األورويب بـثـبات مـبدأ       . وقـانون الالجـئني  

عــــــــدم إمكانية وجود أمن بدون حقوق اإلنسان، ونأى بنفسه عن تصوير حقوق اإلنسان 
كــــــــعائق يف وجه احلماية الفعالة من األفعال اإلرهابية عوضـاً عن أن تكون شـرطاً مسـبقاً    

.لـألمن احلقـيقي  

بــــــــيد أنه وسـط ّمحى املـبادرات األخرية حملاربة اإلرهاب يف كل من االحتاد األورويب وما   
ومع . وراءه، يــــــــكاد يغيب مفهوم حقوق اإلنسان وسيادة القانون كأساس لألمن احلقيقي 

ازديـــــــــاد التركيز السياسي على تدابري مكافحة اإلرهاب، وقعت أجندة حقوق اإلنسان 
الــــــــيت ُوضع تصور خاطئ هلا، حيث جرت تنحية الواجبات ‘ لـــلسياسة الواقعية ’ضحية 

الـــــــــدولية املترتبة على الدول، ليس هذا وحسـب، بل أيضـاً جتاهل الدور احليوي الذي   
.تــــــــؤديه حقوق اإلنسـان يف تسـوية النـزاعات وحتقيق االسـتقرار طويل األجل    

ويســـــــــاور مـنظمة العفو الدولـية قلق شـديد إزاء تقاعس االحتاد األورويب، حىت اآلن، يف    
ســــــــــــــياساته وتشريعاته املتعلقة مبحاربة اإلرهاب يف التعامل الصحيح مع القضية 

وعـــملـياً لدى االحتاد األورويب والدول األعضـاء فـيه    . اخلـــــطرية حلماية احلقوق األساسية 
عــــــــــادة جتاهل انتهاكات محاية احلقوق داخل االحتاد، بينما يتم إيالء قدر ضـئيل جداً من  
االهـــــــــتمام بانتهاكات حقوق اإلنسـان اليت قد تنجم عندما يعاد املتهمون إىل دوهلم األم أو  

املــتوسطية – وهـــــي تشمل الدول الشريكة يف الشراكة األوروبية  . إىل دول ثـالـثة   .

11وعــــــــند دراسة الكم اهلائل من مبادرات مكافحة اإلرهاب على مستوى االحتاد األورويب منذ  
، تــــــبني ملـنظمة العفو الدولـية وجود تقصـري خطرية إزاء حقوق    2001أيـلول  /ســبتمرب 

اإلنســـــــان يف الرد القانوين اجلـنائي لالحتاد األورويب عـلى اإلرهاب، بـيـنما يـتم      
الــــــــتغاضـي عن القوانني واملمارسـات املثرية للشـبهة واخلاصـة مبكافحة اإلرهاب يف     
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– الــــــدول األعضـاء يف االحتاد األورويب، فضـالً عن الدول الشـريكة يف الشـراكة األوروبـية      
.املــتوسطية 

احلـرب على ’املـــتوسطية ذريعة  – وقــــــد استخدم العديد من الشركاء يف الشراكة األوروبية  
لــــــــــتعزيز تدابري قمعية ضـد املعارضـني السـياسـيني واألقليات واملواطنني     ‘ اإلرهاب

وتـــــتضـمن قوانني مكافحة اإلرهاب تعاريف فضـفاضـة ُتسـتخدم     . عــموماً أو بدء العمل هبا 
لـــــــــــتجرمي املمارسـة املشـروعة للحقوق يف حرية التعبري وتأليف اجلمعيات وقمع   

وال هتـــدد اآللـيات املطـبقة عـلى حماربة    . املـــــعارضة السياسية ونشطاء حقوق اإلنسان 
اإلرهــــــــــاب معايري حقوق اإلنسان وحسب؛ لكنها حتبط أيضاً عمليات ومبادرات دميقراطية 

وداخــــــــل االحتاد األورويب، هناك خطر حقيقي يف أن تؤدي سياسات مكافحة اإلرهاب . مهمة ،
بـــــــــــالطريقة اليت ُتطّبق فيها عملياً، إىل نشـوء إحسـاس بالغربة لدى قطاعات   

.اجملــــــــتمع اليت ميكن أن تشـعر بأهنا مسـتهدفة بصـورة جمحفة    

وتشــــــــــــكل القيم املشتركة حلقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون حجر الزاوية يف 
ويــقوض الـتقاعس عن معاجلة  . الســــــــياسة اخلارجية واألمنية املشتركة لالحتاد األورويب 

الـــــــنواقص امللموسـة على صـعيد حقوق اإلنسـان يف الداخل مصـداقية االحتاد األورويب     
ومـــا مل يـتخذ االحتاد األورويب خطوات  . عـــــندما حياول تعزيز حقوق اإلنسـان يف اخلارج  

فــــــــعالة ملعاجلة نواحي القصـور اخلاصـة به، وتقاعس الدول األعضـاء عن التقيد    
بـــــــــــــالواجبات الدولية املترتبة عليها بالنسـبة حلقوق اإلنسـان، فلن يفقد مصـداقيته    

املــتوسطية – وســـــــــلطته بشأن قضايا حقوق اإلنسان مع شركائه يف الشراكة األوروبية  
وحســــــــــب، لكنه يقوض أيضاً بشكل خطري األهداف املهمة لسياسته اخلارجية واألمنية 

.املشـتركة ككل 

الـــــتكلفة اإلنسـانية ألوروبا القلعة  : إدارة اهلجرة  .5  
يف ضــــــــــوء احلوادث املأسـاوية اليت وقعت يف األشـهر األخرية يف منطقة البحر   

املــــــــــتوسط، وثّقت منظمة العفو الدولية أدلة على وجود منط متسق النتهاكات حقوق 
،اإلنســــــــــــان يف هذه املنطقة يرتبط باعتراض سبيل الرعايا األجانب واعتقاهلم وطردهم 

 .مبـــــــن فيهم األشخاص الذين ينشدون احلماية الدولية 

وتشــــــــــكل سلسلة األحداث اليت وقعت عند احلدود اجلنوبية ألوروبا أدلة ملموسة على أن 
ممــــــارسـات الدول األعضـاء يف االحتاد األورويب ُتعّرض سـالمة الـنظام الدويل لالجـئني      

ورغـــــم حدوث تـراجع حاد يف طلـبات الـلجوء يف معظم الدول األعضـاء يف االحتاد     . لـلخطر 
األورويب، تشــــــــــعر هذه الدول نفسـها بإغراء متزايد للتملص من التزاماهتا الدولية  

املــــــــــــــتعلقة حبماية الالجئني ونقل املسـؤولية إىل الدول الثالثة اجملاورة حيث ُيحتمل  
أن تـــــــــكون املسـؤولـية وقابلـية اإلنفاذ واملسـاءلة عن احلماية الفعالة يف حدها األدىن يف     

أفضـــــــــل األحوال، وحيث إن ممارسـات الدول جتاه الالجئني واملهاجرين تنتهك أيضـاً يف   
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وتشـــــمل هذه الدول الشركاء يف الشراكة األوروبية . أغـــلب األحيان حقوقهم اإلنسانية   –
.املــتوسطية 

كـربى ضمن إطار ‘ أزمة هجرة’هـذه، ألقت هذه األحداث الضوء على  ‘ أزمـة احلماية ’وإىل جـانب  
ويف تـقـيـيم   . االخــــــــتالل الصـارخ املتواصـل للتوازن بني الدول الشـمالية واجلنوبية    

تـــــــأثري ســياسـات االحتاد األورويب عـلى الدول اجملاورة، ما من شـك يف أن الطريقة اليت     
تــــنطوي على خطر مفاقمة املشاكل ‘ مــــكافحة اهلجرة غري القانونية ’جتــري فيها  

ويضـــغط االفـتقار إىل  . املــــــــــرتبطة باهلجرة غري النظامية وليس التخفيف من وطأهتا 
الـــــــــــتضـامن احلقيقي، مقروناً باملمارسـات املسـيئة على اهلدف املعلن لالحتاد األورويب    

ويــقوض مصـداقـية االحتاد األورويب   . بــــإجياد حلول دائمة والتصـدي لألسـباب اجلذرية   
.وشــــــــــــرعيته يف مطالبة اآلخرين بتحمل أعباء ليس مستعداً هو لقبوهلا 

وتــــــــــــــقر منظمة العفو الدولية مببادرات أخرية مثل برامج احلماية اإلقليمية اليت نفذها 
) االحتـــــــاد األورويب لـتعزيز محاية الالجـئني يف دول املـنشـأ ودول املرور املؤقـت      

بـــــــــــيد أنه بينما ُينظر إىل إبقاء الالجئني بالقرب من مناطقهم األصـلية  ). الــتزانزيت 
عــــــــلى أنه حل سحري من منظور احلكومات األوروبية، فإن وجود أعداد كبرية من الالجئني 

وجيب . رمبـــــــــــــا يؤثر تأثرياً ضاراً على االستقرار السياسي للمجتمعات املضيفة 
احلـــماية اإلقليمية ’اســـــــتخدام عملية برشلونة كإطار إلقامة حوار متواصل وعلين حول   ‘.

وتـــــــــــعريف ما يشـكل محاية فعالة وحتديد من املسـؤول عن تقييم احتياجات الالجئني   
.مهـــا من األمور احملورية يف الـنقاش  

بــــــــيد أن إسـهام االحتاد األورويب يف تعزيز نظام الالجـئني ال جيوز أن يقـتصـر عـلى      
بـل جيـب أن ُيـترجم   . املســـــــــــاعدة القانونية واملالية والتقنية املقدمة إىل الدول الثالثة 

أيضـــــــــاً إىل ممارسـة عملية باختاذ تدابري تضـامنية حمسـوسـة مع الدول اليت تواجه     
صـــــــــــــعوبات شديدة يف إعداد مرافق استقبال وبرامج دمج مناسبة، وغالباً ما تستضيف 

ويف هــــذا السـياق، قد تشـكل فرص التوطني املوسـعة داخل    . أعـداداً كـبرية من الالجـئني   
دول االحتــــــــــاد األورويب تطوراً يلقى الترحيب بالنسـبة لالحتاد وإسـهاماً ملموسـاً يف    

.احلــماية الدولية 

وتــــــــتمـثل اخلطوة املهمة األخرى يف إعداد أدوات لـلحاالت الطارئة تسـمح لالحتاد األورويب    
.بـــــــــالتدخل بصورة سريعة وفعالة عندما تواجه دولة جماورة أزمة إنسانية أو أزمة هجرة هائلة 

وقـــــــــــد تتراوح هذه األدوات بني األدوات املالية الكافية وبني فريق خـرباء مشـترك ميكنه   
وجيب . املســـــــــاعدة يف تسـيري طلبات اللجوء وحتديد اجلماعات املعرضـة لالنتهاكات   
.تـــــــــوجيه هذه األدوات حنو محاية األشخاص وليس التركيز على القيود احلدودية 

ومــــــــــن األمور احملورية للنقاش أيضـاً التزام متجدد حنو األمم املتحدة واحلاجة إىل زيادة  
ويشــــكل الدعم املايل والسياسي . قــــــدرهتا على منع األزمات اإلنسانية والسياسية وحلها 
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األكـــــــــرب للمفوض السـامي لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني عنصـراً مهماً يف تعزيز محاية    
.الــالجـئني وإجياد حلول دائمة  

وقـــــــد سـلطت األزمة األخرية الضـوء على احلاجة ملبادرة الدول األعضـاء يف االحتاد إىل    
ويــــــعاين املهاجرون الذين يعملون بصـورة غري قانونـية   . تــــعزيز محاية حقوق املهاجرين 

.يف االحتـــــــــــاد األورويب من االستغالل االقتصادي وهم ضحايا للتمييز وكراهية األجانب 
وحــــــــــــىت اآلن استهدفت سياسة االحتاد األورويب حملاربة اهلجرة غري النظامية أشخاصاً 
بصــــــــــــورة أساسية عن طريق مقاربة حتركها القيود، وال تتوافر بعد مقاربة متماسكة 

وتــــــــعتقد منظمة العفو الدولية أن نقطة االنطالق إلجراء مناقشة . ملســـألة استغالل العمالة 
حــــــــول إدارة اهلجرة االقتصـادية جيب أن تكون حقوق العمال املهاجرين اليت جيب أن  

وعــالوة على ذلك، جيب أن . تســـــــــتند حبزم إىل مبادئ عدم التمييز واملساواة أمام القانون 
تســـــــــــــعى سياسة االحتاد األورويب بشأن اهلجرة االقتصادية إىل منع استغالل مجيع 

الــــــــــعمال املهاجرين وأفراد عائالهتم والقضـاء على هذا االسـتغالل وتوفري آليات تكفل   
.مســـــاءلة الذين يتحملون مسؤولية االنتهاكات 

وبـــــــــــينما صادقت أصالً معظم الدول األطراف يف عملية برشلونة غري األعضاء يف 
االحتــــــــاد األورويب عـلى اتفاقـية األمم املـتحدة حلقوق املهاجـرين وأفـراد عائالهتم للعام      

.إال أن مـــــــعظم الدول األعضـاء يف االحتاد األورويب مل تعمل مبوجـب هذه االتفاقـية     ،1990
ولــــــــــكي حيصل العمال املهاجرون على محاية شاملة، تدعو منظمة العفو الدولية االحتاد 

،األورويب إىل تشـــــــــــجيع الدول األعضـاء على التصـديق على اتفاقية العمال املهاجرين   
. املــــتعلقة بالشـكاوى الفردية  77مبـــــا فيها النص االختياري للمادة  

جتــــــدد التركيز على حقوق اإلنسـان والدميقراطية  : ســـبل املضي قدماً   .6
املــــــتوسـطية بالعمل وفقاً مليثاق األمم  - الـــتزمت حكومات دول الشراكة األوروبية  

وعــــــبَّر توقيعها عن إرادة سياسية على . املــــتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان  
تـــــــــــطوير سيادة القانون والدميقراطية، واحترام حقوق اإلنسان وحريات أساسية، مثل حرية 

ويف املـــــناخ السياسي الراهن، فإنه من املهم . الــــــتعبري وتكوين اجلمعيات االنضـمام إليها  
أكــــــــثر من أي وقت مضـى أن يعمل االحتاد األورويب كداعية قوي ملعايري حقوق اإلنسـان   

املــــتوسـطية، وأن ُيطبق تلك  – يف عـــــالقاته مع الشـركاء يف الشـراكة األوروبية    
.املـــــــعايري بصورة دقيقة ومنهجية على سلوكه 

املــتوسطية – احــــــترام حقوق اإلنسان يف مجيع دول الشراكة األوروبية  
املــــتوسطية كمسألة ذات أولوية – إلحــــياء بعد حقوق اإلنسـان يف الشـراكة األوروبية     ،

،جيـــــــــــب إدراج حقوق اإلنسان حبزم على األجندة السياسية جلميع املنتديات ذات الصلة 
مــــــــــــع إعداد آليات حمسوسة وتطبيقها باتساق دون حماباة لتنفيذ بند حقوق اإلنسان 
يف اتـــــــــفاقـيات الشـراكة وااللـتزامات املـتعلقة حبقوق اإلنسـان يف خطط العمل اليت      

.تـــــوضع مبوجب سياسة اجلوار األوروبية 



مـــــــكتب منظمة العفو الدولية لدى االحتاد األورويب 

10

املـــتوسـطـية اليت ُتعقد   – جيــــب أن تكلف قمة الشراكة األوروبية   �
املـــتوسـطي املقترح اخلاص  - تشــــرين الـثاين املؤمتـر األورويب   /يف نـوفمــرب  

 مبهمة2006حبـــــقوق اإلنســان والـتحول الدميقـراطي الذي ُيعقد يف العام     
الــــــــتحقق من التقدم احملقق واملشـاكل القائمة حىت اآلن وتصـميم إطار عمل من   

: أجــــل السنوات اخلمس املقبلة يشمل 

مـــــراجعة سنوية ألوضاع حقوق اإلنسان يف كافة دول  �
الشراكة؛ 

أولـــــــويات لإلجراءات التصحيحية تستند إىل  �
عـــالمات قياس متفق عليها؛ 

مشــــــــاركة كاملة للمجتمع املدين تستند إىل التمتع  �
دون عــــــــــراقيل وقيود حبرية التعبري واالشـتراك يف اجلمعيات؛  

جـــــعل حقوق اإلنسان جزءاً أساسياً من مجيع جماالت  �
 .الـــــــتعاون، مبا فيها التجارة والتعليم واألمن 

يـــــنـبغي عـلى االحتاد األورويب أن يضـع حداً للـتحـيـز القائم يف        �
عـــــــــــملية برشلونة حىت اآلن والذي يتم مبوجبه التركيز على انتهاكات حقوق 

.اإلنســــان يف دول الشـركاء املتوسـطيني فقط   

احـــترام حقوق اإلنسان يف مكافحة اإلرهاب 
يــــــنـبغي عـلى مجـيع الدول الشـريكة أن تكفل تقـيد مجـيع تدابري        �

تــــــــــعزيز األمن ومكافحة اإلرهاب تقيداً كامالً باملعايري الدولية حلقوق اإلنسـان  
.والــــقانون اإلنسـاين الدويل وقانون الالجـئني   

احــترام حقوق اإلنسـان يف إدارة اهلجرة  
يـــــــــنبغي على االحتاد األورويب أن يعد مقاربة شـاملة للهجرة ويكفل   �

احـــــــترام سـالمة النظام الدويل حلماية الالجئني، فضـالً عن احلقوق اإلنسـانية    
.األســــــــاسية جلميع املهاجرين بصرف النظر عن وضعهم القانوين 

*********************************

 : هوامش
1. " بـرنامج : املــتوسطية  – الـــــذكرى السنوية العاشرة للشراكة األوروبية  

 هنـائي (2005) 139، املــفوضية  "عـــــمل ملواجهة حتديات السـنوات اخلمس املقبلة  
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