
العمل مع االتحاد األورويب يف مجال حقوق اإلنسان



مجلس االتحاد األورويب
ميثّل مجلس االتحاد األورويب مواقف الدول األعضاء ومصالحها عىل مستوى االتحاد األورويب 

من خالل االضطالع بخمس مسؤوليات رئيسية:

التفاوض واعتامد ترشيعات االتحاد األورويب، مع الربملان األورويب يف معظم الحاالت؛	. 

تنسيق سياسات الدول األعضاء، مثل السياسات االقتصادية أو الزراعية؛	. 

تحديد السياسة الخارجية واألمنية لالتحاد األورويب وتنفيذها بالتنسيق مع الدائرة األوروبية 	. 

للشؤون الخارجية وعىل أساس املبادئ التوجيهية التي وضعها املجلس األورويب؛

إبرام اتفاقات دولية بني االتحاد األورويب والدول غري األعضاء يف االتحاد األورويب أو   املنظامت   	. 

الدولية؛

إقرار ميزانية االتحاد األورويب باالشرتاك مع الربملان األورويب.	. 

يجتمع وزراء الحكومة من كل دولة من دول االتحاد األورويب يف 0	 »تشكيالت« مختلفة، 

كل منها بالتوافق مع املجال السيايس الخاص بها. وخالل اجتامعات تشكيالت املجلس 

املختلفة، يناقش وزراء دول االتحاد األورويب القضايا ويجوز لهم تبّني الوثائق )االستنتاجات 

والقرارات( و/أو إصدار بيانات صحفية. تخدم هذه الوثائق التي يعتمدها مجلس االتحاد 

األورويب أغراضاً مختلفة، مثل عرض موقف االتحاد األورويب يف ما يتعلق بفعالية أو دولة 

معينة، أو تنسيق إجراءات الدول األعضاء، أو دعوة دولة عضو أو مؤسسة تابعة لالتحاد 

األورويب التخاذ إجراء بشأن قضية محددة )مثال(.

يتم دعم املناقشات والقرارات رفيعة املستوى من خالل األعامل التحضريية للممثلني الدامئني 

يف بروكسل الذين يجتمع موظفوهم )السفراء واملوظفون الحكوميون( يف فرق عمل ولجان 

متخصصة. يتم تناوب رئاسة املجلس بني الدول األعضاء كل ستة أشهر.

تشكيالت املجلس الرئيسية

مجلس الشؤون الخارجية، املؤلف من وزراء الخارجية، واملسؤول عن الشؤون الخارجية 	 

لالتحاد األورويب، ويغطّي مجموعة واسعة من القضايا مبا يف ذلك حقوق اإلنسان.

مجلس العدل والشؤون الداخلية املؤلف من وزراء العدل والداخلية، والذي يقوم 	 

بإعداد سياسات التعاون والسياسات املشرتكة بشأن مختلف القضايا العابرة للحدود 

بهدف بناء منطقة تسود فيها الحرية واألمن والعدالة عىل مستوى االتحاد األورويب. 

فرق العمل واللجان املتخصصة

تراقب اللجنة السياسية واألمنية )PSC( الوضع الدويل وتدرس خيارات االتحاد األورويب 	 

لالستجابة خالل حدوث أزمة يف الخارج. تتألف من سفراء اللجنة السياسية واألمنية، 

ومقّرها يف قسم التمثيل الدائم للدول األعضاء يف بروكسل.

عىل املستوى اإلقليمي: فريق العمل املعني مبنطقة املرشق/املغرب )MaMa(: الجزائر 	 

ومرص وإرسائيل واألردن ولبنان وليبيا واملغرب ونزاع الصحراء العربية والسلطة 

الفلسطينية وسوريا وتونس. يتناول مسألة تعاون االتحاد األورويب مع دول شامل 

أفريقيا والرشق األوسط، واملعروفة أيضاً باسم االتحاد من أجل املتوسط. 

عىل املستوى املواضيعي:	 

فريق العمل املعني بحقوق اإلنسان )COHOM(: جوانب حقوق اإلنسان 	 

يف العالقات الخارجية لالتحاد األورويب؛

فريق العمل املعني بالحقوق األساسية وحقوق املواطنني وحرية تنقل 	 

األشخاص )FREMP(: القضايا املتعلقة مبيثاق الحقوق األساسية لالتحاد 

االتفاقية  األورويب إىل  االتحاد  بانضامم  املتعلقة  األورويب واملفاوضات 

األوروبية لحقوق اإلنسان؛

فريق العمل رفيع املستوى املعني باللجوء والهجرة: البُعد الخارجي لسياسات 	 

اللجوء والهجرة يف االتحاد األورويب؛ الحوار والتعاون والرشاكة مع بلدان 

املنشأ/العبور؛ الهجرة القانونية/غري القانونية؛

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/15/iraq-council-adopts-conclusions/


3 العمل مع االتحاد االورويب يف مجال حقوق االنسان

فريق العمل املعني باالندماج والهجرة والطرد: القضايا املتعلقة بالدخول والخروج 	 

واالندماج يف االتحاد األورويب؛

فريق العمل املعني باللجوء: القضايا املتعلقة بنظام اللجوء األورويب املشرتك )CEAS(؛	 

فريق العمل املعني بالحدود: التدابري املتعلقة بعبور الحدود الخارجية/الداخلية لدول 	 

شنغن.

ما هو عمل مجلس االتحاد األورويب يف ما يتعلق بحقوق اإلنسان وكيف ميكن ملنظامت املجتمع 

املدين التعامل معه؟

تتمثّل األداة الرئيسية التي ميكن ملجلس االتحاد األورويب من خاللها تعزيز احرتام حقوق اإلنسان 

وحاميتها داخل االتحاد األورويب وخارجه يف اعتامد االستنتاجات والقرارات والبيانات الصحفية )مثال(. 

ويتم اعتامدها من خالل تشكيالت املجلس املختلفة ويجري العمل التحضريي عىل مستوى فرق العمل 

واللجان التي تعقد اجتامعات منتظمة.

بالنسبة إىل القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان داخل االتحاد األورويب، تتم مناقشتها غالباً من خالل 	 

مجلس العدل والشؤون الداخلية بدعم من فريق العمل ذات الصلة مثل فريق العمل املعني 

بالحقوق األساسية وحقوق املواطنني وحرية تنقل األشخاص )FREMP(؛ 

بالنسبة إىل قضايا حقوق اإلنسان خارج االتحاد األورويب، يتم ذلك بشكل أسايس عرب مجلس 	 

الشؤون الخارجية  بدعٍم من فرق العمل واللجان ذات الصلة مثل فريق العمل املعني بحقوق 

اإلنسان )COHOM(، واللجنة السياسية واألمنية )PSC( وفرق العمل الجغرافية ذات الصلة 

)عىل سبيل املثال يف مرص، الفريق ذات الصلة هو فريق العمل املعني مبنطقة املرشق/املغرب 

.))MaMa(

بالقرارات واالستنتاجات والبيانات

قبل اعتامد االستنتاجات أو القرارات، ميكن ملنظامت املجتمع املدين أن تسعى للتأثري عىل ممثيّل 

الدول األعضاء العاملني يف فرق العمل أو اللجان ذات الصلة )مثل مقابلة املمثل الفرنيس يف فريق 

العمل املعني مبنطقة املرشق/املغرب بشأن وضع حقوق اإلنسان يف الجزائر(. ميكن العثور عىل 

أسامئهم يف كثري من األحيان عىل موقع البلد اإللكرتوين الخاص بالتمثيل الدائم لالتحاد األورويب.

باستخدام األداة املذكورة أعاله، اعتمد مجلس االتحاد األورويب أيضاً أدوات أكرث تحديداً يف ما يتعلق 

بحقوق اإلنسان. يتم أخذ حامية حقوق اإلنسان  داخل االتحاد األورويب بعني االعتبار من قبل كافة 

هيئات االتحاد األورويب، بغض النظر عن مستواها أو املواضيع التي تغطيها. يتم دعم مجلس االتحاد 

األورويب عىل وجه التحديد من قبل هيئة متخصصة تتعامل مع كافة القضايا املتعلقة مبارشًة بالحقوق 

 .)FREMP( األساسية: فريق العمل املعني بالحقوق األساسية وحقوق املواطنني وحرية تنقل األشخاص

وميكن أن يتخذ إجراءات يف الحاالت اآلتية:  

اعتامد الترشيعات

يجوز ملجلس االتحاد األورويب استخدام سلطاته الترشيعية العتامد ترشيعات االتحاد األورويب من 

أجل ضامن حامية الحقوق املنصوص عليها يف ميثاق االتحاد األورويب للحقوق األساسية. بالنسبة 

إىل امللفات الترشيعية األخرى، مثة أيضاً سلسلة من اإلرشادات حول التحقق من توافق الحقوق 

األساسية. قد تتبنى منظامت املجتمع املدين نهجاً مامثالً ملا تم وصفه يف »القرارات واالستنتاجات 

والبيانات«.

ضامن التنفيذ الفعال مليثاق االتحاد األورويب

ترفع مفوضية االتحاد األورويب تقريراً سنوياً عن تطبيق امليثاق. يتيح هذا التقرير ملجلس االتحاد 

األورويب فرصًة لعقد مناقشته السنوية الخاصة بامليثاق، ما أدى إىل اعتامد استنتاجاته الخاصة بشأن 

التقرير )مثال(. يدمج هذا التقرير عنارص التقرير السنوي لوكالة االتحاد األورويب للحقوق األساسية.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/17/sudan-foreign-affairs-council-statement/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5377-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5377-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11546-2017-INIT/en/pdf


تقرير االتحاد األورويب السنوي حول حقوق اإلنسان والدميقراطية يف العامل.     

يقّدم هذا التقرير السنوي ملحة عن مشاركة االتحاد األورويب وإجراءاته لتعزيز حقوق اإلنسان 

وحاميتها يف جميع أنحاء العامل. ويركّز التقرير عىل القضايا املواضيعية باستخدام أمثلة خاصة بكل 

بلد )مثال: تقرير العام 8	0	(. يتم اعتامد التقرير من قبل مجلس االتحاد األورويب مرة واحدة يف 

السنة. قد تستخدم منظامت املجتمع املدين املعلومات الواردة يف التقرير السنوي لالتحاد األورويب 

كمصدر للمعلومات املتعلقة مبشاركة االتحاد األورويب وإجراءاته لتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها، 

وبالتايل، طرح أسئلة استقصائية عىل صانعي القرار املعنيني يف االتحاد األورويب.

أولويات االتحاد األورويب يف منتديات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان

يتحّمل مجلس االتحاد األورويب مسؤولية تحديد األولويات االسرتاتيجية لالتحاد األورويب يف 

منتديات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان. وتحقيقاً لهذه الغاية، يستخلص استنتاجات مرة يف السنة 

من شأنها تحديد خطوط العمل الرئيسية لالتحاد األورويب يف األشهر املقبلة )مثال(. قد تسعى 

منظامت املجتمع املدين إىل التأثري عىل ممثيل الدول األعضاء يف فرق العمل ذات الصلة أو اللجنة 

السياسية واألمنية

عندما تحدد املشكلة الرئيسية التي تريد الدفاع عنها  خطوة 	(، ينبغي عليك أن تحدد األهداف

املبادئ التوجيهية املواضيعية لحقوق اإلنسان

يجوز ملجلس االتحاد األورويب وضع مبادئ توجيهية مواضيعية واعتامدها وذلك بهدف دعم 

العمل الخارجي لالتحاد األورويب وتزويد مسؤويل االتحاد األورويب والدول األعضاء مبعلومات 

عمليّة حول كيفية املساعدة يف تعزيز حقوق معيّنة )أمثلة: حرية التعبري أو املدافعون عن حقوق 

اإلنسان(. بالنسبة إىل منظامت املجتمع املدين املحلية والدولية، فإنها متثّل فرصاً ملساءلة وفود 

االتحاد األورويب وسفارات الدول األعضاء وتشجيع تنفيذها.

خطة العمل بشأن حقوق اإلنسان والدميقراطية

عقد االتحاد األورويب حوارات منتظمة مع الدول خارج االتحاد األورويب بشأن حقوق اإلنسان. اتخذ 

مجلس االتحاد األورويب قرار بدء حوار حول حقوق اإلنسان مع دولة من خارج االتحاد األورويب، 

حيث يضطلع فريق العمل املعني بحقوق اإلنسان بدور أسايس. لذلك، قد تسعى منظامت املجتمع 

املدين إىل التأثري عىل ممثيل الدول األعضاء يف فريق العمل ذات الصلة، ودعوتهم إىل اقرتاح بدء 

حوار حول حقوق اإلنسان مع أي بلد.

حوارات حول حقوق اإلنسان

هذه الخطة عبارة عن قامئة باإلجراءات التي ينوي االتحاد األورويب تنفيذها بهدف ضامن تعزيز 

حقوق اإلنسان والدميقراطية يف إجراءاته الخارجية. وضمن كل مجال من مجاالت العمل، مثة 

أهداف، ولكل منها، قامئة مقابلة من اإلجراءات، والجداول الزمنية لتحقيقها واملؤسسات املسؤولة 

عن تنفيذها. وقد تتابع منظامت املجتمع املدين التزامات االتحاد األورويب والتقدم املُحرز يف إطار 

األهداف املختلفة املُدرجة.

https://www.consilium.europa.eu/media/39343/human-rights-2018-eu-annual-report-adopted.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39343/human-rights-2018-eu-annual-report-adopted.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/18/human-rights-council-adopts-conclusions-on-eu-priorities-in-un-human-rights-fora-in-2019/
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/6987/eu-human-rights-guidelines_en
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
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الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية
تم إطالق الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية )EEAS( رسمياً يف العام 		0	، وهي متثّل الدائرة 

الدبلوماسية لالتحاد األورويب. تدعم رئيس الشؤون الخارجية يف االتحاد األورويب - املمثل السامي 

للشؤون الخارجية والسياسة األمنية/نائب رئيس املفوضية األوروبية، جوزيف بوريل - يف تنفيذ 

ثالثة أنواع من املهام:

تطبيق السياسة الخارجية واألمنية املشرتكة لالتحاد األورويب )CFSP(؛	. 

إدارة العالقات الدبلوماسية لالتحاد األورويب والرشاكات االسرتاتيجية مع 	. 

الدول غري األعضاء يف االتحاد األورويب؛

العمل مع الدوائر الدبلوماسية الوطنية لدول االتحاد األورويب واألمم املتحدة 	. 

واملنظامت الدولية األخرى.

يقع مقر الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية يف بروكسل، ولكنه يعتمد عىل شبكة واسعة من التواجد 

الدبلومايس األورويب يف جميع أنحاء العامل من خالل أكرث من 0		 وفداً من االتحاد األورويب )راجع 

ورقة املعلومات الخاصة بوفود االتحاد األورويب(. وهي مقّسمة إىل مديريات جغرافية ومواضيعية .

وتعمل أيضاً بشكل وثيق مع مؤسسات االتحاد األورويب األخرى التي تؤدي دوراً يف وضع السياسة 

الخارجية لالتحاد األورويب:

يتم توجيه السياسات الخارجية من قبل املجلس األورويب وتعريفها بشكل أعمق من قبل مجلس 	 

الشؤون الخارجية داخل مجلس االتحاد األورويب؛

تتعاون املفوضية األوروبية والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية العتامد نهج شامل لقضايا 	 

السياسة الخارجية؛

تقّدم الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية تقاريراً إىل الربملان األورويب، وتجيب عىل أسئلة 	 

أعضاء الربملان األورويب. ويتم اعتامد ميزانيتها السنوية املشرتكة للسياسة الخارجية واألمنية 

من قبل الربملان األورويب.

ما هو عملها يف ما يتعلق حقوق اإلنسان؟	. 

يتمثّل دور الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية يف تحقيق االتساق يف الدور الدويل لالتحاد األورويب، 

والذي يتضمن تعزيز حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون وحاميتها يف جميع أنحاء العامل.

ويُقال إن حقوق اإلنسان يتم تعزيزها من خالل الحوارات السياسية مع دول ثالثة، عرب سياسة التنمية 

والتجارة لالتحاد األورويب وكذلك من خالل مشاركة االتحاد األورويب يف املنتديات املتعددة األطراف 

مثل األمم املتحدة أو مجلس أوروبا.

عالوًة عىل ذلك، وبهدف دعم عمل املمثل السامي/نائب الرئيس يف تطوير سياسة خارجية أكرث فاعلية 

ومتاسكاً وظهوراً، قام االتحاد األورويب أيضاً بتعيني ممثلني خاصني )EUSR(، يتمثّل دورهم يف تعزيز 

سياسات االتحاد األورويب يف مناطق أو بلدان أو مواضيع محددة. إميون جيلكور هو املمثل الخاص 

لحقوق اإلنسان وسوزانا تريستال هي املمثلة الخاصة لعملية السالم يف الرشق األوسط.

ماذا نتوقع من الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية؟	. 

تستخدم الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية عمليات مختلفة ولديها عدد من األدوات املحددة 

تحت ترصفها ملعالجة قضايا حقوق اإلنسان، عىل املدى القصري والطويل. وميكن ملنظامت املجتمع 

املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان اتخاذ إجراءات محددة والقيام بأنشطة الدعوة واملنارصة لطلب 

استخدام هذه األدوات أو للتأثري عىل هذه العمليات.

يف الجدول اآليت، يتم الرتكيز عىل العمليات واألدوات التي يتم توجيه امتيازاتها أو مبادراتها عىل 

مستوى بروكسل. ملزيد من املعلومات حول أدوات حقوق اإلنسان املُستخدمة بشكل أكرث تحديداً 

عىل مستوى وفد االتحاد األورويب، راجع ورقة الحقائق ذات الصلة

http://www.gilmore.ie/eu-special-representative/
https://twitter.com/sterstaleu?lang=fr


أدوات حقوق اإلنسان وإجراءاتها يف الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية: كيف ميكن ملنظامت املجتمع املدين املشاركة يف العمل معها؟

األدوات واإلجراءات

الدبلوماسية والتدابري الوقائية وسياسة العقوبات

اإلعالنات )البيانات العامة( )إما »بالنيابة عن االتحاد األورويب« - معتمدة من كافة الدول األعضاء، والتي يتم تقدميها من قبل »املمثل السامي/نائب الرئيس« أو »من قبل املتحدث«، ال تتطلب 	 

موافقة مسبقة من الدول األعضاء(

املساعي الدبلوماسية )متفق عليها يف بروكسل، تعود املسؤولية الرّسية والرسمية إىل املمثل السامي/نائب الرئيس(	 

العقوبات مثل حظر األسلحة، وتجميد األصول، وحظر التأشرية/السفر )يتم تقديم املقرتحات يف البداية من قبل املمثل السامي/نائب الرئيس(	 

املمثلون الخاصون لالتحاد األورويب، وبخاصة ممثل حقوق اإلنسان الذي تتمثل مهمته يف تعزيز فعالية سياسة حقوق اإلنسان يف االتحاد األورويب ووضوحها )عىل سبيل املثال مناقشة قضايا حقوق 	 

اإلنسان عند زيارة بلدان ثالثة(

الحوارات/املناقشات السياسية التي تُعقد مع دول ثالثة أو منظامت إقليمية والتي يتعنّي عىل االتحاد األورويب خاللها ضامن إدراج حقوق اإلنسان:	 

مجالس الرشاكة	 

لجان الرشاكة	 

اللجان الفرعية لحقوق اإلنسان	 

حوارات حول حقوق اإلنسان املخّصصة ملحادثات حقوق اإلنسان مع دول حول العامل، تُعقد يف الغالب يف الدول املعنية ولكن غالباً ما يتم تنظيمها يف بروكسل	 

بعثات مراقبة االنتخابات )املراقبون املعيّنون من قبل املفوضية والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية(	 
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توفري التحليل

خطة عمل االتحاد األورويب بشأن حقوق اإلنسان والدميقراطية: خطة عمل مدتها خمس سنوات مع قامئة من اإلجراءات سينفذها االتحاد األورويب لضامن تعزيز حقوق اإلنسان والدميقراطية 	 

يف اإلجراءات الخارجية	 

التقرير السنوي لالتحاد األورويب حول حقوق اإلنسان والدميقراطية يف العامل، والذي يقيّم التقدم املحرز يف تحقيق األهداف املحددة يف خطة العمل	 

االسرتاتيجيات القطرية لحقوق اإلنسان والدميقراطية يف االتحاد األورويب، والتي صاغتها وفود االتحاد األورويب، بالتشاور مع الدول األعضاء والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية	 

أولويات رشاكة سياسة الجوار األوروبية التي تقودها الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية للتفاوض بشأنها ورفع تقارير حول تطبيقها	 

املدخالت الفنية للحوارات السياسية وحقوق اإلنسان	 

املواقف وجداول األعامل السياسية قبل االجتامعات الثنائية/املتعددة األطراف	 



الربملان األورويب
ميثّل الربملان األورويب مواطني االتحاد األورويب وهو املؤسسة الوحيدة املُنتخبة مبارشًة يف االتحاد األورويب. يف املجموع، مثة 	70 أعضاء يف الربملان األورويب يعملون ملدة خمس سنوات. ويتمتع بثالث سلطات 

رئيسية:

السلطات الترشيعية املشرتكة مع مجلس االتحاد األورويب يف اعتامد املقرتحات الترشيعية وتعديلها؛	. 

سلطات امليزانية املشرتكة مع مجلس االتحاد األورويب؛	. 

سلطات الرقابة والتدقيق عىل عمل مؤسسات االتحاد األورويب األخرى.	. 

كيف يحمي حقوق االنسان ويعززها؟

داخل االتحاد األورويب	. 

أدوات حقوق اإلنسان لحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها داخل االتحاد األورويب      كيف ميكن ملنظامت املجتمع املدين العمل معها؟

 السلطات الترشيعية 

يعندما يكون للربملان األورويب رأي يف اقرتاح ترشيعي أو يكتب تقريراً عن قضية معينة، ميكن 

تقديم مدخالت عن القضية واإلبالغ عن املخاوف املتعلقة بها أو التي لها تأثري عىل القضية 

التي يتم الدفاع عنها. 

يجوز للربملان األورويب اعتامد أو تعديل املقرتحات الترشيعية التي قدمتها املفوضية األوروبية لضامن 

حامية حقوق اإلنسان بشكل أفضل داخل االتحاد األورويب )مثال(. برصف النظر عن املقرتحات الترشيعية، 

قد يعتمد الربملان األورويب تقارير عن وضع حقوق اإلنسان يف االتحاد األورويب )مثال( وعن قضايا محددة 

تتعلق بحامية هذه الحقوق يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب )مثال(.

سلطات امليزانية

ميكنك السعي للتأثري عىل أعضاء الربملان األورويب أثناء املناقشات التي تتضمن امليزانية وتخصيص 

األموال ألدوات التمويل من أجل التأثري عىل األولويات واألهداف ومستويات التمويل ومعايري 

هذه األدوات )مثل برنامج الحقوق املساواة واملواطنة أو صندوق اللجوء والهجرة والتكامل(.

لدى الربملان األورويب رأي يف ما يتعلق بامليزانية وتخصيص األموال ألدوات التمويل. وبالتايل، ميكن أن يؤثر 

عىل أهدافها وأولوياتها )مثال(. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0177_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0466_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0328_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0468_EN.pdf?redirect
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أدوات حقوق اإلنسان لحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها داخل االتحاد األورويب   كيف ميكن ملنظامت املجتمع املدين العمل معها؟

سلطات الرقابة والتدقيق

ميكنك توعية أعضاء الربملان األورويب بشأن مشكلتك واقرتاح أسئلة ميكنهم طرحها من أجل الحصول 

عىل إجابات حول مشكلتك من مؤسسات االتحاد األورويب وهيئاتها.

يحق للربملان األورويب أن يكون عىل علم بوضع حقوق اإلنسان يف االتحاد األورويب واستشارته بشأنها. 

تقدم مؤسسات االتحاد األورويب، وال سيام املفوضية األوروبية، تقارير منتظمة إىل الربملان األورويب 

وتبلّغه عن أنشطتها )مثال( وترّد عىل األسئلة الربملانية )مثال(.

منتدى النقاش واملشاركة

ميكنك حضور جلسات االستامع أو االستامع إليها عىل موقع الربملان األورويب اإللكرتوين. ميكنك 

تقديم مدخالت قبل جلسات االستامع العامة إىل أعضاء الربملان األورويب املشاركني فيها. وميكنك 

أن تسعى أيضاً إىل الحصول عىل دعوة للمشاركة يف مناقشات الفريق

من خالل عمل اللجان ذات الصلة، ينظم الربملان األورويب جلسات استامع عامة )مثال( بحضور أصحاب 

املصلحة لوضع القضايا عىل جدول األعامل السيايس والنقاش وزيادة الوعي.

املادة 7 من معاهدة االتحاد األورويب

ميكنك دفع أعضاء الربملان األورويب نحو مناقشة إمكانية تحفيز املادة 7 ضد دولة عضو يف االتحاد 

األورويب، ما يسلّط الضوء عىل أن سياسات الدولة املعنية وإجراءاتها متثّل »خطراً واضحاً لخرق 

جسيم« لقيم االتحاد األورويب األساسية 

عندما يكون مثة »خطر واضح لخرق جسيم« للقيم األساسية لالتحاد األورويب، يجوز للربملان األورويب 

التصويت عىل إطالق آلية تُسمى املادة 7 التي تتوقع إنشاء آلية وقائية )تحذير( وآلية عقوبات )عقوبات( 

ضد دولة عضو يف االتحاد األورويب )مثال(.

أدوات وأنشطة أخرى

ميكنك التواصل مع أعضاء الربملان األورويب واقرتاح رد فعل عام بشأن قضية حقوق اإلنسان أو 

إرسال رسالة لهم.

قد يتناول االتحاد األورويب االنتهاكات يف البيانات العامة )رسالة أو وسائل التواصل االجتامعي(  )مثال(.

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-002305_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-OJ-2019-07-24-1_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/events-hearings.html?id=20181112CHE05282
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html?redirect
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/statement-by-claude-moraes-s-d-uk-chair-of-libe-committee-on-new-us-immigration-policy_I132910-V_v
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داخل االتحاد األورويب	. 

يتمتع الربملان األورويب بدور رسمي أكرث محدودية يف صنع القرار يف السياسة الخارجية. ولكنه، قد يعزز حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء العامل عىل النحو التايل : 

أدوات حقوق اإلنسان لحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها داخل االتحاد األورويب   كيف ميكن ملنظامت املجتمع املدين العمل معها؟

السلطات الترشيعية

ميكنك زيادة الوعي بشأن آثار اتفاق دويل بني أعضاء الربملان األورويب عىل حقوق اإلنسان لحثّهم 

عىل التدقيق به أو اقرتاح تعديالت عليه أو حتى حظره.

بالنظر إىل حقيقة أن معظم االتفاقات الدولية تحتاج إىل موافقة الربملان األورويب للدخول حيز التنفيذ، 

ميكن للربملان األورويب رصد املفاوضات وتنفيذ االتفاقات الدولية. وقد يقرتح تعديالت أو حتى مينع 

تصديقها عىل أساس حقوق اإلنسان )مثال(.

سلطات امليزانية

ميكنك السعي للتأثري عىل أعضاء الربملان األورويب خالل هذه العمليات من أجل التأثري عىل األولويات 

واألهداف ومستويات التمويل واملعايري لهذه األدوات )مثل الصك األورويب للدميقراطية وحقوق 

اإلنسان 		0	-0	0	(. 

يوافق الربملان األورويب عىل امليزانية وله رأي يف امليزانية املخصصة لسياسة االتحاد األورويب الخارجية 

واألمنية، والتي تتضمن تخصيص األموال ألدوات التمويل املُستخدمة لتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها. 

وبالتايل، ميكن أن يؤثر عىل أهدافها وأولوياتها )مثال(.

سلطات الرقابة والتدقيق

ميكنك توعية أعضاء الربملان األورويب بشأن مشكلتك واقرتاح أسئلة ميكنهم طرحها من أجل الحصول 

عىل إجابات حول قضيتك من مؤسسات االتحاد األورويب وهيئاته.

قبل إجراء انتخابات أو استفتاء، ميكنك دعوة أعضاء الربملان األورويب إلرسال بعثة مراقبة.

بالنسبة إىل املسائل املتعلقة بسياسة االتحاد األورويب الخارجية واألمنية، والتي تتضمن سياسة حقوق 

اإلنسان، يحق للربملان األورويب أن يتم إعالمه واستشارته بشأن جوانبه الرئيسية وخياراته األساسية. 

وميكن ألعضاء الربملان األورويب طرح أسئلة برملانية عىل مؤسسات االتحاد األورويب األخرى )مثال(.

تشكل بعثات مراقبة االنتخابات أداًة أخرى ميكن من خاللها للربملان األورويب تعزيز الدميقراطية 

وحقوق اإلنسان وسيادة القانون يف جميع أنحاء العامل. يتم إرسال الوفود الربملانية ملراقبة االنتخابات 

أو االستفتاءات يف دول ثالثة )مثال(.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0427&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0243(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-002380_EN.html
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/jordan_efm_final_corrected_23.11.pdf


منتدى النقاش واملشاركة

ميكنك حضور جلسات االستامع وتقديم املدخالت. قد تسعى حتى إىل الحصول عىل دعوة للمشاركة 

يف مناقشات الفريق. تكمن الخطوة التالية يف القدرة عىل التأثري عىل أعضاء الربملان األورويب من أجل 

تنظيم جلسة استامع حول مشكلتك.

تنظّم لجان الربملان األورويب املختلفة، وال سيام لجنة الشؤون الخارجية ولجنتها الفرعية لحقوق 

اإلنسان، جلسات استامع عامة لتشجيع املزيد من التفاهم وإبراز مكانة أعىل ملجموعة واسعة من 

قضايا حقوق اإلنسان )مثال(.

أدوات وأنشطة أخرى

ميكنك تقديم مدخالت إىل أعضاء الربملان األورويب واملجموعات السياسية، وإعطاء األولوية للمقّرر 

واملقّرر املُنتَدب، وضامن متابعة األعامل.

ميكنك اقرتاح قضايا محددة أو يف بلدان معينة للمدافعني عن حقوق اإلنسان إىل أعضاء الربملان 

األورويب واملجموعات السياسية.

ميكنك اقرتاح أسامء ألعضاء الربملان األورويب واملجموعات السياسية.

ميكنك استهداف وفود الربملان األورويب ذات الصلة بعملك وتقديم مدخالت ألعضائها يف ضوء 

اجتامعاتهم أو زياراتهم إىل البلدان املعنية.

ميكنك التواصل مع أعضاء الربملان األورويب واقرتاح رد فعل عام بشأن قضية حقوق اإلنسان أو 

إرسال رسالة لهم.

عند إعداد التقرير، من خالل اللجان ذات الصلة، ميكن للربملان األورويب أن يتوجه إىل مؤسسات 

االتحاد األورويب وهيئاته األخرى، والحكومات الوطنية أو الدول الثالثة، للفت االنتباه إىل قضية 

معيّنة والحصول عىل رد )مثال(.

تأيت القرارات العاجلة بعد املناقشات العاجلة التي تجري خالل الجلسات العامة للربملان األورويب 

يوم الخميس )مرة يف الشهر(. ويكمن الهدف يف تسليط الضوء عىل االنتهاكات الصارخة لحقوق 

اإلنسان يف جميع أنحاء العامل )مثال(. 

يف كل عام، مينح الربملان األورويب جائزة سخاروف لحرية الفكر لنشطاء حقوق اإلنسان يف جميع 

أنحاء العامل )مثال(.

الوفود هي مجموعات رسمية من أعضاء الربملان األورويب الذين يقيمون عالقات مع برملانات الدول 

أو املناطق أو املنظامت من خارج االتحاد األورويب. تنظّم البعثات )مثال(، مبا يف ذلك االجتامعات 

الربملانية )مثال(، والتي ميكن خاللها إثارة قضايا حقوق اإلنسان.

بيانات أو رسائل عامة )مثال( موّجهة إىل السلطات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان وقضايا املدافعني 

عن حقوق اإلنسان املعّرضني للخطر.

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/events-hearings.html?id=20180925CHE04981
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0526_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/laureates/since-2010.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/archives/8/dmag/activities/inter-parliamentary?tabCode=morocco
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/archives/8/dmag/activities/inter-parliamentary?tabCode=morocco
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190701IPR55604/statement-by-droi-chair-on-the-un-report-on-jamal-khashoggi-s-assassination
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ملحق: الجهات الفاعلة األوروبية املعنية باملنطقة األورومتوسطية وحقوق اإلنسان

املجموعات السياسية

يجلس أعضاء الربملان األورويب يف مجموعات لكل انتامء سيايس )مثة حالياً سبع مجموعات(.

.)LIBE مستشار الحريات ،DROI لكل مجموعة سياسية مستشارين يتعاملون مع لجنة واحدة أو أكرث )مثل مستشار حقوق اإلنسان

اللجان

بهدف اإلعداد للجلسات العامة، يتم تقسيم أعضاء الربملان األورويب بني اللجان املتخصصة، التي تجتمع مرة أو مرتني يف الشهر. اللجان األكرث صلة باملنطقة األورومتوسطية وحقوق اإلنسان هي كام ييل:

 	 ،)INTA( ولجنة معنية بالتجارة الدولية ،)SEDE( لجنة معنية باألمن والدفاع ،)DROI( ولجانها الفرعية: لجنة معنية بحقوق اإلنسان )AFET( الشؤون الخارجية: لجنة الشؤون الخارجية

ولجنة معنية بالتنمية )DEVE(؛

الشؤون الداخلية: لجنة الحريات املدنية والعدل والشؤون الداخلية )LIBE(؛	 

 	.)CONT( ولجنة مراقبة امليزانية ،)BUDG( ؛ لجنة امليزانية)FEMM( اللجان األخرى ذات الصلة: لجنة حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني

املجموعات املشرتكة

املجموعات الداخلية ليست هيئات رسمية ولكنها تجمع أعضاء الربملان األورويب حول موضوع معنّي )مثل املجموعات املشرتكة بشأن حقوق األطفال(. تعقد مناقشات غري رسمية وتعزز التبادل مع 

املجتمع املدين.

الوفود الربملانية

الوفود الربملانية هي مجموعات من أعضاء الربملان األورويب من شأنها تطوير العالقات مع برملانات دول أو مناطق أو منظامت خارج االتحاد األورويب، يف ما يتعلق بالدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة 

القانون. الوفود ذات الصلة باملنطقة األورومتوسطية هي كام ييل: وفد العالقات مع دول املرشق )DMAS(، وفد العالقات مع دول املغرب العريب )DMAG(، وفد العالقات مع إرسائيل )D-IL(، وفد 

.)D-TR( وفد إىل اللجنة الربملانية املشرتكة بني االتحاد األورويب وتركيا ،)DMED( وفد إىل الجمعية الربملانية لالتحاد من أجل البحر املتوسط ،)DPAL( العالقات مع فلسطني



13 العمل مع االتحاد االورويب يف مجال حقوق االنسان

وفود االتحاد األورويب
متثّل تلك الوفود االتحاد األورويب يف دول العامل الثالث واملنظامت الدولية )منظامت األمم املتحدة، 

مجلس أوروبا، وغريها(. يتكّون هيكلها عادًة من رئيس الوفد، برتبة سفري، وأحياناً نائب الرئيس وعدة 

أقسام. يتلقى رئيس الوفد تعليامت من الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية واملمثل السامي لسياسة 

الشؤون الخارجية والسياسة األمينة، يف حني ميكن للمفوضية األوروبية أيضاً إصدار تعليامت تتعلق 

بالسياسات غري املتعلقة بسياسة االتحاد األورويب الخارجية واألمنية.

الوفود هي هياكل إدارية مختلطة تجمع بني املهام الدبلوماسية والتشغيلية وتنقسم إىل أقسام سياسية 

وقسم للعمليات. لذلك، ميكن تلخيص دورها عىل النحو اآليت:

الدور الدبلومايس والسيايس - تدافع وفود االتحاد األورويب عن مصالح االتحاد األورويب وتضمن 	 

التمثيل الخارجي لسياسة االتحاد األورويب الخارجية مع دول ثالثة ومنظامت متعددة األطراف 

)إجراء حوار سيايس، وضامن التمثيل الدبلومايس، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية للدول 

األعضاء وما إىل ذلك(. 

الدور التشغييل - تطبّق وفود االتحاد األورويب سياسات االتحاد األورويب املشرتكة )مثل التجارة 	 

والتعاون اإلمنايئ والربامج، وغريها(.

ماذا تفعل يف ما يتعلق بحقوق اإلنسان؟	. 

بالنسبة إىل قضايا حقوق اإلنسان، نُسبت القيادة إىل وفود االتحاد األورويب ودورها محوري يف 	 

سياسة االتحاد األورويب لحقوق اإلنسان:

ميكن لوفود االتحاد األورويب مامرسة الدبلوماسية يف ما يتعلق بحقوق اإلنسان، ال سيام من 	 

خالل التواصل واالتصال عىل أرض الواقع. وبالفعل، يوجد لدى كل وفد من االتحاد األورويب 

جهة تنسيق لحقوق اإلنسان، وبعضها لديه موظف اتصال للمدافعني عن حقوق اإلنسان و/أو 

جهة اتصال معنية بالقضايا الجنسانية.

تؤدي وفود االتحاد األورويب دوراً مهامً يف التحليل السيايس وصياغة السياسات، ال سيام بسبب 	 

قيادتها يف صياغة االسرتاتيجيات القطرية لحقوق اإلنسان والدميقراطية. وبصورة عامة، ميكن 

أن تؤثر تحاليلها وتقاريرها عىل صنع السياسات ألنها مرتبطة بالجهات الفاعلة املحلية وتجمع 

معلومات ميدانية.

كام أنها تؤدي دوراً مهامً يف تنفيذ مجموعة من أهداف السياسة، مثل تصميم الربامج واملشاريع 	 

لة من االتحاد األورويب وتنفيذها ومراقبتها. املموَّ

ماذا نتوقع من وفود االتحاد األورويب	. 

تحتفظ وفود االتحاد األورويب بعدد من األدوات املحددة ملعالجة قضايا حقوق اإلنسان، عىل املدى 

القصري والطويل. ميكن للمنظامت غري الحكومية اتخاذ إجراءات محددة والقيام بأنشطة الدعوة 

واملنارصة لطلب استخدام هذه األدوات، من أجل تناول مسألة الوضع يف البلد املعني. وبالنسبة 

إىل معظم هذه اإلجراءات، فإن تواصلها هو نقطة االتصال املعنية بحقوق اإلنسان أو رئيس القسم 

السيايس. باإلضافة إىل ذلك، غالباً ما يتم إنشاء مجموعات عمل لحقوق اإلنسان لتجمع بني وفد االتحاد 

األورويب وموظفي سفارات الدول األعضاء العاملني يف مجال حقوق اإلنسان. يف ما ييل وصف لبعض 

األدوات املشرتكة الرئيسية تحت ترّصف وفود االتحاد األورويب:
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أدوات وإجراءات حقوق اإلنسان الخاصة بوفود االتحاد األورويب: كيف ميكنك التعامل معها؟

األدوات واإلجراءات

الدبلوماسية والتدابري الوقائية

البيانات املحلية حول قضايا حقوق اإلنسان إلدانة االنتهاكات املستمرة أو اتخاذ موقف بشأن قضية فردية. ميكنك التواصل مع وفد االتحاد األورويب يف أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث أو االنتهاك.	 

املساعي الدبلوماسية هي بيانات رّسية أو استجوابات صادرة عن االتحاد األورويب تجاه البلد املضيف. وهي ذات صلة خاصة بالحاالت الخطرة والعاجلة. ميكنك الدفاع عنها وتحديد السلطات التي  	 

ينبغي عىل وفد االتحاد األورويب معالجتها وتفصيل املخاوف الدقيقة التي ينبغي تناولها.

مراقبة املحاكامت. ميكنك تفصيل مخاوفك إىل وفد االتحاد األورويب، وتشجيعه عىل حضور املحاكمة وحتى إصدار بيان حولها.	 

زيارة ضحية انتهاك حقوق اإلنسان يف الحجز. ميكنك تفصيل مخاوفك بشأن الظروف الصحية للضحية، عىل سبيل املثال املدافع عن حقوق اإلنسان املتواجد يف السجن، وحّث وفد االتحاد األورويب 	 

عىل زيارته يف السجن.

االتحليل

ميكنك تقديم مدخالت )مثل املواد املوجزة/التوصيات( للتأثري عىل العمليات املُدرجة أدناه والدعوة إلدراج مواضيع معينة، أو عىل األقل الحصول عىل معلومات عن محتواها:

االسرتاتيجيات القطرية لحقوق اإلنسان والدميقراطية )وفود االتحاد األورويب مسؤولة عن صياغة املسودة، بالتشاور مع سفارات الدول األعضاء ومقرات الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية(.	 

أولويات الرشاكة يف سياسة الجوار األوروبية )تساهم وفود االتحاد األورويب يف الصياغة والتنفيذ ورفع التقارير؛ وتشمل سياسة الجوار األوروبية االلتزامات املتعلقة بحرية تكوين الجمعيات والتعبري 	 

والتجّمع والحق يف محاكمة عاجلة؛ »بند حقوق اإلنسان« من اتفاقات الرشاكة(.

رفع تقارير منتظمة إىل املكاتب الجغرافية واملواضيعية للدائرة األوروبية للشؤون الخارجية	 

رفع تقارير منتظمة لوفود االتحاد األورويب إىل املنظامت الدولية.	 

تتناول حوارات حقوق اإلنسان القضايا املستمرة والهيكلية يف الدولة. يضع االتحاد األورويب والدولة الرشيكة جدول أعامل االجتامع. ينبغي أن تعقد وفود االتحاد األورويب اجتامعات تشاورية 	 

مع املجتمع املدين قبل اجتامعات اللجان الفرعية وكذلك استخالص املعلومات بعد ذلك. ميكنك التواصل مع وفد االتحاد األورويب لطلب معلومات حول االجتامع، ووضع مشكلة محددة يف جدول 

األعامل، والدعوة إىل التشاور أو استخالص املعلومات إذا مل تكن منظّمة.
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املشاريع واملنح

الصك األورويب للدميقراطية وحقوق اإلنسان EIDHR( 2020-2014(: تحدد وفود االتحاد األورويب األولويات املواضيعية للمكاملات املحلية لتقديم العروض )قد ترغب يف املساهمة يف تحديد 

األولويات املواضيعية من خالل تقديم املدخالت(. ميكنها أيضاً تقديم منح صغرية موّجهة إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان )ميكنك املطالبة يف حصول املدافعني عن حقوق اإلنسان املعّرضني للخطر 

.)NDICI( وسيتم نقل مجاالت عمله إىل آلية الجوار والتنمية والتعاون الدويل 	0	ولكن، ستنتهي فرتة تطبيق الصك األورويب للدميقراطية وحقوق اإلنسان يف كانون األول/ديسمرب 0 .)عىل التمويل

جهات االتصال/التواصل

ميكنك التواصل مع وفد االتحاد األورويب لتتم دعوتك لحضور االجتامعات اآلتية. خالف ذلك، ميكنك تقديم املدخالت واملطالبة بإدراج املواضيع، أو عىل األقل الحصول عىل معلومات حول جداول 

عمل االجتامعات: 

اجتامعات مع املجتمع املدين يف سياق زيارات كبار مسؤويل االتحاد األورويب	 

اجتامعات مع ممثيل املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان	 

اجتامعات مع الفاعلني السياسيني حول قضايا حقوق اإلنسان	 

اجتامعات رؤساء البعثات الشهرية، لتلّقي دعوة كمتحدث ضيف لتسليط الضوء عىل مواضيع محددة 	 

التنسيق/العمل مع نظام السياسة الخارجية لالتحاد األورويب

ميكنك تقديم املدخالت والدعوة إلدراج مواضيع، أو عىل األقل الحصول عىل معلومات عن االجتامعات اآلتية أو محتوى السياسة ذات الصلة: 

تنسيق أنشطة الدول األعضاء يف مجال حقوق اإلنسان	 

التنسيق مع البلدان ذات التفكري املامثل )مثل الرنويج وسويرسا وكندا واململكة املتحدة(	 

التنسيق مع وفود االتحاد األورويب للمنظامت الدولية	 

االجتامع السنوي ملنّسقي حقوق اإلنسان يف بروكسل	 

اجتامعات/مشاورات منتظمة مع ممثيّل الربملان األورويب، مبن يف ذلك أعضاء الربملان األورويب. 	 
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املفوضية األوروبية
املفوضية األوروبية هي الهيئة التنفيذية املستقلة سياسياً لالتحاد األورويب. من املفرتض أن متثّل االتحاد 

األورويب وتدعم مصالحه ككّل.

للمفوضية األوروبية ثالثة أدوار رئيسية:

تقرتح ترشيعات للربملان ومجلس االتحاد األورويب، وتعمل مع محكمة العدل األوروبية لضامن 	 

إنفاذ الترشيعات؛

تدير وتنّفذ ميزانيات االتحاد األورويب وسياساته وبرامجه املعتمدة من قبل الربملان األورويب 	 

ومجلس االتحاد األورويب؛

متثّل االتحاد األورويب خارجياً من خالل عمل املمثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية 	 

)املمثل السامي/نائب الرئيس( وإمنا أيضاً يف مجاالت أخرى مثل السياسة التجارية أو التعاون 

اإلمنايئ أو املساعدة اإلنسانية.

تتألف من رئيس املفوضية و6	 مفوضاً )واحد لكل دولة(، كل منهم مسؤول عن حافظة. يتم تعيني 

رئيس املفوضية األوروبية من قبل املجلس األورويب، ويقوم بدوره بتسمية املفوضني الذين ينبغي 

أن يوافق عليهم الربملان. ستبقى املفوضية الحالية، التي تولت منصبها يف كانون األول/ديسمرب 9	0	، 

لغاية العام 		0	.

يقوم كل مفوض، عند تأكيده، بتعيني مجلس يتكون من مجموعة صغرية من املستشارين الذين 

يساعدونه يف مجال/حقيبة السياسات إلعداد قرارات املفوضية.

برصف النظر عن مجالس املفوضني، فإن اإلدارة اليومية ألعامل الهيئة يقوم بها موظفوها )املحامون 

وخرباء االقتصاد، إلخ( ويتم تنظيمها يف أقسام تُعرف باسم املديريات العامة، كل منها تحت مسؤولية 

واحد أو أكرث من املفوضني.

ماذا تفعل املفوضية األوروبية يف ما يتعلق بحقوق اإلنسان؟

يتم تنفيذ السياسة الخارجية لالتحاد األورويب بشكل أسايس من خالل عمل املمثل السامي للشؤون 

الخارجية والسياسة األمنية/نائب رئيس املفوضية األوروبية )املمثل السامي/نائب الرئيس(. وتتضمن 

احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون كأساس للتعاون الدويل لالتحاد األورويب. )ملزيد من املعلومات 

حول دور املمثل السامي/نائب الرئيس والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية يف مجال حقوق اإلنسان 

راجع قسم الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية(.

ولكن، كام هو مذكور يف امللحق أدناه، فإن املفوضني اآلخرين مسؤولون عن السياسات واألدوات 

التي لها تأثريات محتملة واضحة عىل حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف العامل. يف ييل بعض تلك 

السياسات واألدوات:

سياسة الجوار األوروبية )ENP(، وهي سياسة إقليمية - يتم تنفيذها بشكل ثنايئ - تحدد 	 

عالقات االتحاد األورويب مع منطقتني محددتني إقليمياً يف الجوار: الجنوب والرشق. من خالل 

التمويل، يساعد االتحاد األورويب يف تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون وحامية حقوق اإلنسان؛

الصك األورويب للدميقراطية وحقوق اإلنسان 		0	0-	0	 EIDHR((، وهو صندوق موّجه 	 

بشكل خاص نحو املنظامت غري الحكومية لحقوق اإلنسان واملجتمع املدين، وكذلك الصناديق 

املواضيعية األخرى؛

جدول األعامل األورويب للهجرة، الذي يغطي كافة جوانب الهجرة، مبا يف ذلك الجوانب الخارجية؛	 

بند حقوق اإلنسان يف االتفاقات التجارية، والذي يسمح لالتحاد األورويب باتخاذ التدابري املناسبة، 	 

مثل تعليق التجارة جزئياً أو كلياً مع دولة يف حالة حدوث انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان 

أو املبادئ الدميقراطية.

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_en
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كيف ميكن ملنظامت املجتمع املدين االنخراط مع املفوضية األوروبية؟ 

التواصل مع املفوضني ومجالسهم

كتحديد املفّوض املعني باملجال السيايس الذي تتم دراسته وكذلك تحديد األعضاء املعنيني يف 

مجلس املفوض. عند الحصول عىل هذه املعلومات، ميكنك إرسال رسالة أو بريد إلكرتوين تفّصل 

فيه مخاوفك. من األفضل عقد اجتامع مع املفوض أو مجلسه، وإن كان ذلك صعباً إىل حد ما 

بسبب قيود جدول األعامل وطلبات التعيني العديدة التي يتلقونها. 

التواصل مع املوظفني املعنيني داخل املديريات العامة

تحديد املديرية العامة ذات الصلة والوحدة واملوظفني الذين لديهم مسؤولية أو تأثري عىل القضية 

التي تهّمك. كام هو مذكور أعاله، ميكنك إرسال رسالة تفصيلية عن مخاوفك أو عقد اجتامع معهم. 

ميكنك العثور عىل تفاصيل االتصال عىل الرابط اآليت EU Whoiswho الخاص باالتحاد األورويب.

املشاركة يف املشاورات واملبادرات املُقرتحة من قبل املفوضية األوروبية

وفقاً للامدة 		 من معاهدة االتحاد األورويب، من واجب املفوضية استشارة املواطنني والجمعيات 

التمثيلية يف كافة مجاالت عمل االتحاد. متثّل املشاورات العامة فرصة لتقديم املعلومات واآلراء. 

وكثرياً ما تحدث عندما تقوم املفوضية بإعداد مبادرة سياسية أو تقييم التدخالت القامئة. 

امللحق: املفوضون واملديريات العامة ذات الصلة باملنطقة األورومتوسطية

أوليفر فورهييل، مفوض سياسة الجوار والتوسع	 

)DG NEAR( مديرية سياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع

جوزيب بوريل فونتيلز، املمثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية	 

الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية )EEAS( )راجع قسم الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية(

يلفا جوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية ومارجريتيس تشيناس، مفوضة تعزيز أسلوب 	 

حياتنا األوروبية

)DG HOME( املديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية

فيل هوجان، مفوض التجارة	 

)DG TRADE( املديرية العامة للتجارة

جوتا أوربلينن، مفوضة الرشاكات الدولية	 

)DG DEVCO( املديرية العامة للتعاون والتنمية

ديدييه رايندرز، مفّوض العدل	 

)DG JUST( املديرية العامة للعدالة

https://op.europa.eu/en/web/who-is-who
https://op.europa.eu/en/web/who-is-who
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املجلس األورويب
ااملجلس األورويب هو مؤسسة تابعة لالتحاد األورويب تضّم كبار القادة السياسيني، أي رؤساء الوزراء 

ورؤساء الدول األعضاء يف االتحاد األورويب وتجتمع عىل األقل أربع مرات يف السنة، إىل جانب رئيسها، 

ورئيس املفوضية األوروبية واملمثل السامي التحاد الشؤون الخارجية والسياسة األمنية.

يحدد املجلس األورويب التوّجه واألولويات العامة لالتحاد األورويب. تُتخذ القرارات بتوافق اآلراء يف 

الغالب؛ تقليدياً، يتم ذلك من خالل اعتامد االستنتاجات التي تحدد القضايا املثرية للقلق واإلجراءات 

الواجب اتخاذها أو األهداف الواجب تحقيقها )مثال(. تتم مساعدة املجلس األورويب يف عمله من 

قبل األمانة العامة للمجلس. 

يف حزيران/يونيو 9	0	، اعتمد املجلس األورويب جدول أعامل اسرتاتيجي جديد )9	0	-		0	( 

للمجاالت ذات األولوية للعمل والرتكيز األطول أجالً يف االتحاد األورويب.

ما هو عمل املجلس األورويب يف ما يتعلق بحقوق اإلنسان؟	. 

ليس لدى املجلس األورويب أدوات أو عمليات محددة تتعلق بحقوق اإلنسان. ولكن، أثناء املناقشات 

حول موضوع أو دولة أو منطقة، قد يتم تناول قضايا متعلقة بحقوق اإلنسان وسيادة القانون 

والدميقراطية، والتي ميكن أن تنعكس بعد ذلك يف االستنتاجات مع طرح اقرتاحات لإلجراءات التي 

ينبغي اتخاذها أو املواقف السياسية )مثال(.

بينام يحدد املجلس األورويب األولويات العامة لالتحاد األورويب، يركّز جدول األعامل االسرتاتيجي 

الجديد 9	0	-		0	 بشكل خاص عىل تعزيز حقوق اإلنسان والدميقراطية وحاميتها، داخل حدود 

االتحاد األورويب وخارجها.

ماذا نتوقع من املجلس األورويب؟	. 

األمر الرئييس الذي ميكن أن نتوقعه من املجلس األورويب هو أن القضايا واملخاوف التي ندافع عنها 

ستؤخذ يف االعتبار وتنعكس يف املناقشات واالستنتاجات. وبالنظر إىل حقيقة أن املجلس األورويب 

يجمع رؤساء الوزراء والرؤساء من 7	 دولة يف االتحاد األورويب، فإن الطريقة األكرث فاعلية إلحداث 

تأثري هي الدفاع عن هذه البلدان، بشكل أسايس عىل مستوى املجلس )مجلس الوزراء/رئيس الوزراء، 

الوزراء واملجالس ذات الصلة، املمثلون الدامئون لدى االتحاد األورويب، إلخ(، عىل سبيل املثال من 

خالل محاولة االجتامع معهم أو إرسال رسالة لهم قبل اجتامع املجلس األورويب.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024-en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9-2018-INIT/en/pdf



