
التعاون الخارجي
لالتحاد األوروبي

في  األوروبي  االتحاد  تعاون  يخضع  األخرى،  التعاون  لسياسات  خالفاً 
مجال الهجرة الختصاص مزدوج: فهو يدخل ضمن اختصاص البعثات 
)التعاون  الخارجية  بالسياسات  المعنية  األوروبية  للمفوضية  العامة 
الجوار-  سياسة  والتنمية،  الدولي  للتعاون  العامة  المديرية  والتنمية- 
وتلك  التوسع(  ومفاوضات  األوروبي  الجوار  لسياسة  العامة  المديرية 
المعنية بالسياسات الداخلية )المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية(. 
يقتصر  متغيّرة وغير محددة مسبقاً.  للهجرة هي  المخصصة  المبالغ  إّن 
اآلخر  البعض  فيما  واحدة  عاّمة  مديرية  على  التمويالت  بعض  مصدر 
منها مشترك على غرار الصندوق االئتماني األوروبي للّطوارئ من أجل 
تعاون،  إلى جهات مستفيدة مختلفة )وكاالت  أفريقيا وتقدّم هذه األموال 
منّظمات غير حكومية، منّظمات دولية(. يجمع إذاً االتحاد األوروبي في 
وجهات  مختلفة  أهدافاً  أراضيه  نطاق  خارج  الهجرة  قضيّة  حول  عمله 
فاعلة متنّوعة أيضاً. وقد يكون االتحاد األوروبي أحياناً مجّرد وسيط : 
فتعتمد عمليّة التنفيذ على الدول األعضاء وتمويالتها الخاّصة. وهذا هو 
الحال بالنسبة لشراكات التنقّل التي هي عبارة عن إعالن سياسي موقّع 
أّن  إال  التعاون،   وبلد  المهتمة  األعضاء  والدول  األوروبي  االتحاد  بين 
عمليّة تنفيذها تمّولها بشكل رئيسي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. 

في  كما  األوروب��ي  االتحاد  مؤسسات  بين  السياسية  التوجهات  تُناقَُش 
منتديات المناقشة اإلقليمية المشتركة بين الحكومات التي أقامها االتحاد 
األوروبي والتي تنسقّها عموماً الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية، من 
األوروبي  االتحاد  بين  الشراكة  أو   2006 عام  منذ  الرباط  عمليّة  قبيل 

وأفريقيا منذ عام 2007 التي أفضت إلى اعتماد خطة عمل ال فاليت
La Valette المشتركة.

التعاون الخارجي
الخاص بالدول األعضاء

زمامها  تتولّى  خاّصة  مشاريع  األوروب��ي  االتحاد  دول  بعض  تمتلك 
والوكالة  الدولي  للتعاون  األلمانية  الوكالة  مثل  للتنمية  العاّمة  وكاالتها 
الفرنسية للخبرة الفنية الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اإلسبانية 
للتعاون الدولي من أجل التنمية والوكالة البلجيكية للتنمية وغالباً ما تمتلك 
الوكاالت مع شركاء محليين  هذه  وتعمل  المعنية  البلدان  في  لها  مكاتَب 
لرقابة  والبرامج  الميزانيات  هذه  بلديّات، جمعيّات(. وتخضع  )إدارات، 
الهيئات المختصة للبلد المعني وتستجيب ألهداف محدّدة على المستوى 

الوطني.

النصوص الرئيسية
الصكوك السياسية

شراكة التنقل بين االتحاد األوروبي والمغرب
شراكة التنقل بين االتحاد األوروبي وتونس )اإلعالن السياسي، 
لم تُعتََمد الملحقات بعد( + األولويات االستراتيجية بين االتحاد 

األوروبي وتونس
أولويات الشراكة بين االتحاد األوروبي والجزائر )ال سيّما بشأن 

الهجرة(
اآلليات المالية

الصندوق اإلئتماني للطوارئ في أفريقيا الشمالية: قائمة 
المشاريع في المغرب وتونس والجزائر

صندوق دعم شراكات التنقل
صندوق اللجوء والهجرة واإلدماج )أكثر توجهاً نحو برامج 

إعادة األشخاص إلى بلدانهم األصل في المنطقة المغاربية(
نصوص قيد التفاوض

مشروع اتفاق إعادة القبول بين االتحاد األوروبي وتونس وبين 
االتحاد األوروبي والمغرب

إطالق األولويات االستراتيجية بين االتحاد األوروبي والمغرب

التعاون الخارجي لالتحاد األوروبي وحقوق المهاجرين والالجئين
ما هي وسائل التأثير المتاحة للمجتمع المدني في المنطقة المغاربية؟

البطاقة األولى: حصول المهاجرين على حقوقهم

تشّكل سياسات الهجرة إحدى ركائز العالقات الخارجية لالتحاد األوروبي ودوله األعضاء مع جيرانهما في المنطقة المغاربية. بيد أّن حصيلة التعاون األوروبي تبقى مختلطة:
فهل بإمكان التعاون األوروبي ذي الطابع الُملتبس والذي غالباً ما يقترن باالعتبارات األمنية )أنظر البطاقة 2(،

أن يشّكل أداة مفيدة لالحترام الفعلي لحقوق المهاجرين والالجئين في المنطقة المغاربية؟
لم يقّر أّي بلد من البلدان المغاربية ضمن قوانينه الوطنية بااللتزامات الدولية المرتبطة بحق اللجوء وإمكانيّة حصول المهاجرين والالجئين على حقوقهم )أنظر الجدول الُملحق ربطاً المعنون “األطر 

القانونية الدولية الرئيسية المنطبقة على المهاجرين والالجئين وعمليّة تنفيذها في البلدان المغاربية”(. لقد بََرزت مبادرات جمعوية عديدة في الجزائر والمغرب وتونس في خالل السنوات الماضية وهدفها 
الدفاع عن حقوق هؤالء األشخاص )العمل النقابي، المساعدة القانونية، تعبئة مجتمعات المهاجرين(.غير أنّه يُضاف إلى النقص في األطر القانونية المالئمة غياب القنوات الفعّالة للتشاور مع المجتمع 

المدني المستقّل الذي غالباً جدّاً ما تستهدفه القيود، مّما ال يسمح في إبراز الخبرات الحقيقية لهذه الجهات الفاعلة الرئيسية.
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https://www.rabat-process.org/fr/la-valette/suivi-du-sommet-de-la-valette
https://www.africa-eu-partnership.org/fr
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/declaration_conjointe_tunisia_eu_mobility_fr.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-2604-2018-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-2604-2018-INIT/fr/pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/algeria/31985/les-nouvelles-priorites-du-partenariat-ue-algerie_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/algeria
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/tunisia/favoriser-la-mise-en-oeuvre-de-la-strategie-nationale-migratoire-de-la_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/morocco
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التعاون األوروبي من أجل حصول المهاجرين والالجئين على حقوقهم

القيود المحدّدة من قبل الجمعيّات إمكانيات التعاون الفاضل

التمويالت أمثلة عن البرامج
التنفيذ)إدارات(

مثال: مشروع »تمكين المهاجرين« )المغرب(
إّن مشروع »تمكين المهاجرين« )2011-2014( الذي يشترك في تمويله االتحاد األوروبي في إطار الشراكة من أجل حريّة التنقل،

كان يرمي إلى الحدّ من هشاشة النساء واألطفال المهاجرين وتحسين إمكانيّة وصولهم إلى مرافق الصحة والتعليم والعدالة. ومّكن هذا المشروع من إحراز تقدّم ملحوظ. ما يتسم كذلك بأهمية بارزة هي القيود 
المرتبطة بالنقص في مراعاة أّول المعنيين – ونقصد هنا المهاجرات والالجئات. فلقد أعربت الجمعيات المحلية المنبثقة عن مجتمعات المهاجرين، عن نقص في االعتراف بوضعهّن واحتياجاتهّن الخاصة في 

عملية التخطيط للمشروع، وقد تجلّى ذلك خصوصاً عبر التوقف المفاجئ للبرنامج من دون اقتراح بدائل.

أمثلة عن مشاريع إتاحة حصول 
المهاجرين والالجئين على 

حقوقهم في البلدان المغاربية 

يمنع النقص في التشاور مع منّظمات المجتمع المدني من فهم 
التحديات المرتبطة بعمليّة التنفيذ

إّن الدعم الذي تقدّمه فنلندا في المغرب لتوسيع الوصول إلى النظام 
المغربي للمساعدة الطبية )راميد( لكافّة األشخاص النظاميين، هو 
غير فعّال بما أّن الممارسات تتفاوت بشكل هاّم بين مراكز الصحة 
في ظّل غياب الئحة تنفيذيّة. وفقاً للجمعيّات، ما من شخص تمّكن 

من إنفاذ حقوقه في إطار نظام »راميد«.

اختالل حاّد: الشروع في تنفيذ مشاريع حول المساعدة على 
العودة إلى البلد األصل أكثر من المشاريع التي ترمي إلى إتاحة 
التنقل أو تعزيز الجمعيّات من أجل المساعدة على تنفيذ سياسات 
عاّمة فعّالة بشأن إتاحة حصول المهاجرين والالجئين على حقوقهم.

ال تضع الجهات الشريكة األوروبية في االعتبار بشكل كاٍف القيود 
المفروضة على المجتمع المدني. 

الجزائر: تعطيل اجتماع منّصة الهجرة في الجزائر بأمر من الوالي 
بحّجة أّن إحدى السفارات األوروبية لم تبلغ السلطات بحضورها 

لهذا االجتماع )ديسمبر/ كانون األّول 2017(.

المغرب: طلبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من السفارات 
والمنّظمات الدولية ووكاالت التنمية، إبالغها بشأن »أي عمل 

مشترك أو اتفاق أو تمويل يُبرم مع هيئات حكومية أو مؤسسات 
عانّة أو منّظمات غير حكوميّة مغربية« )مارس/ آذار 2017(.

الصندوق االئتماني للطوارئ 
في أفريقيا الشمالية )المديرية 

العامة لسياسة الجوار األوروبية 
ومفاوضات التوسع، المديرية 

العامة للهجرة والشؤون الداخلية،
المديرية العامة للتعاون الدولي 

والتنمية، الدائرة األوروبية للعمل 
الخارجي(

المنظمة الدولية للهجرة 
مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين
منّظمة إنقاذ األطفال العالمية

المركز الدولي لتطوير سياسات 
الهجرة

دول أعضاء محدّدة )إيطاليا، 
بلجيكا، فرنسا، إسبانيا(

أمثلة في المغرب:
دعم  المعونة القضائية للمهاجرين والالجئين

الجهة المنفّذة: وكالة التنمية البلجيكية

مكافحة رهاب األجانب والعنصرية
الجهة المنفّذة: الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي 

الدولي

مثال في تونس:
دعم تنفيذ االستراتيجية الوطنية للهجرة

الجهة المنفذة: الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية 
الدولية، الوكالة الفرنسية للتنمية، الوكالة 

األلمانية للتعاون الدولي

مثال في المغرب:
تعزيز إدماج المهاجرين في المغرب )ال سيّما 

دعم إنشاء وتطوير مشاريع ريادة األعمال 
وتكوين التعاونيات بين الالجئين(

الجهة المنفذة: مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، الوزارات المغربية

الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية 
الدولية 

المكتب الفرنسي للهجرة واإلدماج

آلية تمويل التعاون من أجل التنمية
)المديرية العامة للتعاون الدولي 

والتنمية(

مرفق لشراكات التنقل 

تمويالت من الدول األعضاء 

البرامج اإلقليمية 
للحماية والتنمية

تنفيذ الشراكات من أجل حريّة 
التنقل )مشروع لّمة-معاً من 

أجل تنقّل األشخاص في تونس 
ومشروع شراكة في المغرب(

https://tamkine-migrants.blogspot.com/2014/09/femmes-migrantes-au-maroc-une-approche.html%253Ffbclid%253DIwAR00TawbdrtCJfIs25rtHfVU7sFCJtxXhiI7xu6rFNyGNUoG2j84bteCvKE
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/t05-eutf-noa-ma-02_19.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/t05-eutf-noa-ma-02_19.pdf
http://www.aecid.ma/arrancan-las-actividades-para-convivir-sin-discriminacion-marruecos-el-proyecto-presenta-su-plan-de-accion-para-2018-con-iniciativas-para-prevenir-el-racismo-y-xenofobia/
http://www.aecid.ma/arrancan-las-actividades-para-convivir-sin-discriminacion-marruecos-el-proyecto-presenta-su-plan-de-accion-para-2018-con-iniciativas-para-prevenir-el-racismo-y-xenofobia/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/action-document-tunisie-action-fiche-20161216_fr_10.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/action-document-tunisie-action-fiche-20161216_fr_10.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/52237/appui-%25C3%25A0-la-cr%25C3%25A9ation-et-au-d%25C3%25A9veloppement-de-projets-d%25E2%2580%2599entreprenariat-et-de-coop%25C3%25A9ratives-parmi_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/52235/promouvoir-lint%25C3%25A9gration-des-migrants-au-maroc-programme-dappui-au-partenariat-pour-la-mobilite_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/52235/promouvoir-lint%25C3%25A9gration-des-migrants-au-maroc-programme-dappui-au-partenariat-pour-la-mobilite_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/52237/appui-%25C3%25A0-la-cr%25C3%25A9ation-et-au-d%25C3%25A9veloppement-de-projets-d%25E2%2580%2599entreprenariat-et-de-coop%25C3%25A9ratives-parmi_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/52237/appui-%25C3%25A0-la-cr%25C3%25A9ation-et-au-d%25C3%25A9veloppement-de-projets-d%25E2%2580%2599entreprenariat-et-de-coop%25C3%25A9ratives-parmi_fr


مشاركة المجتمع المدني في العمل

من هي الجهات التي يمكن مخاطبتها؟

التوصيات - تسليط الضوء على الخبرات
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تّم التشديد على دور منّظمات المجتمع المدني في النصوص الرسمية التي تنّظم التعاون األورو-متوسطي في مجال الهجرة والتنقل،
.)La Valette-ال سيّما برنامج مراكش المعتمد في مايو/ أيّار 2018 )تنفيذ برنامج ال فاليت

إّن مساهمة المجتمع المدني المستقل في تحديد برامج التعاون وتنفيذها هي ضرورية من أجل ضمان استمراريّة البرامج وتماسكها بالنظر إلى الدور الحاسم
الذي تؤديه الجمعيات في إتاحة حصول المهاجرين والالجئين على نحو فعّال على حقوقهم.

غير أنّه ال تؤخذ هذه الخبرات في عين االعتبار وكثيرة هي البرامج التي تتضّمن محاور عمل بل أيضاً جهات شريكة في التنفيذ محدّدة سلفاً من دون إتاحة المجال القتراحات الجمعيات في الدعوات 
الموجهة لتقديم المشاريع: إذ غالباً ما يتعلّق األمر بالمنّظمات الدولية )المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، المنّظمة الدولية للهجرة، وكاالت األمم المتحدة( أو بالوكاالت العامة للتنمية.

ويشّكل المغرب حالة استثنائية ملحوظة في هذا المجال )فالدعوات لتقديم المشاريع هي مفتوحة أمام الجمعيات(.

ممارسة حسنة : المنصات المشتركة بين الجمعيات
ثّمة منّصات مشتركة بين الجمعيّات  في البلدان المغاربية الثالثة. 
خبرات  ذات  جمعيّة  عشرين  الجزائر  في  الهجرة  منّصة  تضّم 
والمنصة  الجزائر  في  الهجرة  منصة  بين  المبادالت  تقدّم  متكاملة. 
الوطنية لحماية المهاجرين في المغرب التي تتألف من 13 عضواً 
ناشطاً، مثاالً على دينامية التنسيق في المنطقة المغاربية التي تسمح 
في تعزيز حصول المهاجرين والالجئين على حقوقهم عالوة على 
مكافحة أشكال التمييز. اضطلعت األورو-متوسطية في تونس بدور 
التي  الهجرة  عمل  مجموعة  خالل  من  جمعيّات  عدّة  بين  تنسيقي 
أشكال  حول  قانون  اقتراح  مبادرة  في  المثال  سبيل  على  شاركت 
اعتماد  إلى  أفضت   2016 حزيران  يونيو/  في  العنصري  التمييز 

قانون في أكتوبر/ تشرين األّول 2018.

بعثات االتحاد األوروبي في الرباط وتونس والجزائر العاصمة
سفرات الدول األعضاء في االتحاد األوروبي في الجزائر

والمغرب وتونس
جهات اتصال االتحاد األوروبي في بروكسيل وفي بلدان

الجوار المتوسطي
مكاتب المنظمة الدولية للهجرة في المغرب وتونس والجزائر
مكاتب الوكالة الفرنسية للتنمية في الجزائر والمغرب وتونس
مكاتب الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي في المغرب

مكاتب الوكالة األلمانية للتعاون الدولي في الجزائر والمغرب وتونس

المراقبة /المتابعة
البقاء على اطالع على الوثائق المرجعية بشأن التعاون في مجال الهجرة وتذكير أصحاب القرار بالتزاماتهم في مجال التشاور مع المجتمع 

المدني واالحترام الفعلي لحقوق اإلنسان.
البقاء على تواصل مع منّظمات المجتمع المدني التي تواجه تحديّات مماثلة من أجل تبادل اآلراء بشأن الممارسات وفرص العمل المشترك.

مساءلة األطراف الفاعلة
مساءلة أصحاب القرار عن حدود المشاريع كما هي محددة و/ أو منفّذة في قاعدة المعلومات الموثّقة المستمدة من »الميدان« وعن األثر 

الفعلي للمشاريع في مجال الحصول على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. 
طلب مواعيد من بعثة االتحاد األوروبي وسفرات دول االتحاد األوروبي التي تصدر عنها مشاريع تعاون، بل مباشرةً من وكاالت التعاون 
أو ممثليها-ممثالتها في السفارات. مقابلة السلطات المنتخبة محلياً )البلديات( بشأن متابعة مشاريع التعاون ومساءلة البرلمانيين )الوطنيين 

واألوروبيين( الذين يمارسون حق الرقابة على هذه المشاريع.
      أنظر أيضاً الفصل المعنون »كيفية حمل االتحاد األوروبي على اتخاذ اجراءات« في الدليل التفاعلي للتدريب على الدعوة لدى 

مؤسسات االتحاد األوروبي الصادر عن األورو-متوسطية للحقوق.

إّن األورو-متوسطيّة للحقوق التي أُنشئت في عام 1997 عقب إطالق عمليّة برشلونة، هي شبكة مؤلفة من أكثر 
من ثمانين عضواً )منّظمات وأفراد( من المجتمع المدني المستقل الواقع في الحوض المتوسطي. يستند هذا المنشور 
على نتائج حلقة العمل اإلقليمية المعنونة »حقوق المهاجرين والالجئين في البلدان المغاربية-دعم الديناميات اإلقليمية 
البلدان المغاربية  البناء« )يوليو/ تموز 2018( والتي جمعت حوالي أربعين منّظمة من المجتمع المدني في  قيد 
وبعض الدول األوروبية. تتوّجه األورو-متوسطيّة للحقوق بالشكر إلى جميع األشخاص الذين شاركوا وساهموا في 

هذا الحدث إضافة إلى مؤسسة فرنسا-Fondation de France على دعمها لهذا المشروع.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_fr.pdf
https://euromedrights.org/fr/publication/loi-relative-a-lelimination-de-toutes-les-formes-de-discrimination-raciale-en-tunisie-un-exploit-historique-en-vue-de-la-consecration-de-legalite/
https://euromedrights.org/fr/publication/loi-relative-a-lelimination-de-toutes-les-formes-de-discrimination-raciale-en-tunisie-un-exploit-historique-en-vue-de-la-consecration-de-legalite/
https://euromedrights.org/fr/publication/loi-relative-a-lelimination-de-toutes-les-formes-de-discrimination-raciale-en-tunisie-un-exploit-historique-en-vue-de-la-consecration-de-legalite/
https://eeas.europa.eu/delegations/algeria_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco_fr
https://euromedrights.org/fr/parcours-de-formation-en-ligne/liens-utiles-comment-contacter-lue/
https://euromedrights.org/fr/parcours-de-formation-en-ligne/liens-utiles-comment-contacter-lue/
https://euromedrights.org/fr/parcours-de-formation-en-ligne/liens-utiles-comment-contacter-lue/
https://tunisia.iom.int/
https://morocco.iom.int/
https://www.afd.fr/fr/notre-agence-en-tunisie
https://www.afd.fr/fr/notre-agence-au-maroc
https://www.afd.fr/fr/notre-agence-en-algerie
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Estructura/AECID%20en%20el%20Exterior/UCE.aspx?ListItemId=5
https://www.giz.de/en/worldwide/22600.html
https://www.giz.de/en/worldwide/26235.html
https://www.giz.de/en/worldwide/26472.html
https://euromedrights.org/fr/parcours-de-formation-en-ligne/
https://euromedrights.org/fr/parcours-de-formation-en-ligne/etape-3-elaborer-un-programme-de-plaidoyer/comment-faire-en-sorte-que-lue-agisse/
https://euromedrights.org/fr/parcours-de-formation-en-ligne/

