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جمل�س �أوروبا هو املنظمة الرائدة املعنية بحقوق
الإن�سان يف القارة الأوروبية ،وي�ضم  47دولة ع�ضوا،
منها  28دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي .وقد و َقّعت
جميع الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا على االتفاقية
الأوروبية حلقوق الإن�سان ،وهي معاهدة تهدف �إلى
حماية حقوق الإن�سان والدميقراطية و�سيادة القانون.
وت�رشف املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان على تنفيذ
االتفاقية داخل الدول الأع�ضاء

www.coe.int

�إن االحتاد الأوروبي عبارة عن �رشاكة اقت�صادية و�سيا�سية
متميزة بني  28دولة �أوروبية دميقراطية .وتتمثل �أهدافه
يف حتقيق ال�سالم واالزدهار واحلرية لكل مواطنيه البالغ
تعدادهم  500مليون ن�سمة  -يف عامل �أكرث عدالة و�أمان ًا.
ولإجناز �أهدافه ،ين�شئ االحتاد الأوروبي هيئات لإدارة االحتاد
الأوروبي وتبني ت�رشيعاته .وتتمثل هيئاته الرئي�سية يف الربملان
الأوروبي (ممثال ً ل�شعوب �أوروبا) وجمل�س االحتاد الأوروبي (ممثال ً
للحكومات الوطنية) واملفو�ضية الأوروبية (ممثلة للم�صالح
امل�شرتكة لالحتاد الأوروبي)

http://europa.eu

من امل�ساعدة �إلى ال�رشاكة:
ر�ؤية عامة لإجنازات ونتائج الربنامج امل�شرتك بني االحتاد
الأوروبي وجمل�س �أوروبا
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من امل�ساعدة �إلى ال�رشاكة:
ر�ؤية عامة لإجنازات ونتائج الربنامج
امل�شرتك بني االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا
جمل�س �أوروبا ()2012-2014
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قائمة االخت�صارات وامل�صطلحات

حمتوى هذه املطبوعة ال يعك�س الر�أي الر�سمي
لالحتاد الأوروبي �أو ملجل�س �أوروبا .ويتحمل امل�ؤلف
وحده امل�سئولية بالكامل عن املعلومات �أو الآراء
الواردة فيها.
املنت :جيب�سون دان �آند كرات�رش  GD&Cللم�شاريع
واال�ست�شارات
�صورة الغالف :جليل بي�ساد
ال�صور :جمل�س �أوروبا ،وكالة فران�س بر�س
حقوق الطبع والن�رش حمفوظة©
ملركز معلومات اجلوار الأوروبي /االحتاد الأوروبي
دي�سمرب 2014
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هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز
APLCD
املجل�س اال�ست�شاري ل�ش�ؤون الأ�رسة والطفولة
CCFE
املجل�س اال�ست�شاري للق�ضاة الأوروبيني
CCJE
اللجنة الأوروبية لكفاءة العدالة
CEPEJ
املحكمة االبتدائية
CFI
جمل�س �أوروبا
CoE
املركز الأوروبي امل�شرتك بني اجلامعات حلقوق الإن�سان و�إر�ساء
EIUC
الدميقراطية
امل�رشوع الأوروبي ال�ستق�صاء ا�ستهالك الكحول واملخدرات الأخرى
ESPAD
يف املدار�س
االحتاد الأوروبي
EU
جمموعة الدول املناه�ضة للف�ساد
GRECO
الهيئة العليا امل�ستقلة لالت�صال ال�سمعي الب�رصي
HAICA
 IBOGOLUCCهيئة احلوكمة الر�شيدة ومكافحة الف�ساد
الهيئة املركزية ملكافحة الف�ساد
ICPC
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد
INLUCC
منظمة الهجرة الدولية
IOM
الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات
ISIE
جامعة الدول العربية
LAS
ال�شبكة املتو�سطية للتعاون يف جمال مكافحة املخدرات والإدمان
MedNET
امل�رشوع املتو�سطي ال�ستق�صاء ا�ستهالك الكحول واملخدرات
MedSPAD
الأخرى يف املدار�س
 MONEYVALجلنة اخلرباء املعنية بتقييم تدابري مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي (التون�سي)
NCA
منظمة غري حكومية مركز «�شمال-جنوب» املركز الأوروبي للرتابط
NGO
والت�ضامن العاملي
اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا جمموعة بومبيدو فريق التعاون يف
PACE
جمال مكافحة تعاطي املخدرات واالجتار غري امل�رشوع فيها
تدريب املتدربني جلنة فيني�سيا
ToT
اللجنة الأوروبية للدميقراطية من خالل القانو جامعة فيني�سيا
VIU
الدولية
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مفو�ض االحتاد الأوروبي ل�ش�ؤون التو�سع و�سيا�سات اجلوار ال�سيد �ستيفان فولة والأمني العام
ملجل�س �أوروبا ال�سيد ثوربيورن ياجالند

برنامج اجلنوب :و�سيلة ا�سرتاتيجية
لدعم الإ�صالحات الدميقراطية يف
منطقة جنوب البحر املتو�سط
جاء �إطالق الربنامج امل�شرتك «دعم الإ�صالح الدميقراطي يف دول جنوب املتو�سط » (برنامج
اجلنوب) يف يناير /كانون الثاين  ،2012يف �إطار اال�ستجابة امل�شرتكة من جانب جمل�س
�أوروبا واالحتاد الأوروبي �إزاء للأحداث غري امل�سبوقة التي �شهدتها منطقة جنوب البحر
املتو�سط خالل عام  ،2011والتي �أظهرت احلاجة لدعم �آليات االنتقال الدميقراطي من
خالل �رشاكة طويلة الأجل مع بلدان املنطقة الراغبة يف التعاون يف جمال �إ�صالحات
�إر�ساء احلكامة الدميقراطية .وبعد مرور ثالثة �أعوام� ،أثبت برنامج جنوب املتو�سط -
وهو �أول برنامج م�شرتك من نوعه بني جمل�س �أوروبا واالحتاد الأوروبي يُعنى مبنطقة جنوب
املتو�سط  -فعاليته كو�سيلة لرت�سيخ الإً�صالحات التي تقوم بها البلدان ال�رشيكة
من املنطقة من خالل تعزيز التعاون يف جماالت حقوق الإن�سان و�سيادة القانون
والدميقراطية.
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ت�رشح نائبة م�ساعدة الأمني العام ملجل�س �أوروبا ال�سيدة جابرييال باتيني  -دراجوين الأ�سباب
التي حدت باالحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا لتكثيف اجلهود بغية تعزيز الأمن الدميقراطي يف
منطقة جنوب البحر املتو�سط وذلك يف لقاء �أجرته مع مركز معلومات اجلوار الأوروبي ،وميكن
الإطالع عليه على الرابط التايل:
http://www.enpi-info.eu/files/features/interview_CoE_EN.pdf

باالرتكاز على �سيا�سة اجلوار الأوروبية 1و�سيا�سة جمل�س �أوروبا �إزاء مناطق اجلوار املبا�رش,2
جاء �أول تنفيذ عملي للربنامج يف املغرب وتون�س ،حيث ا�ستطاع �أن يحقق نتائج
ملمو�سة وم�ستدامة �صبت يف م�صلحة جميع املواطنني من عدة جوانب ت�شمل
ا�ستقالل الق�ضاء وتعزيز احلكامة الر�شيدة من خالل منع الف�ساد و غ�سل الأموال،
ودعم حماية حقوق الإن�سان ،وذلك بعدة �أ�شكال من �أهمها مكافحة االجتار بالب�رش
وتعزيز القيم الدميقراطية يف منطقة جنوب البحر املتو�سط .ولقد دعم الربنامج
على وجه اخل�صو�ص تبني ت�رشيع جديد ،متا�شيًا مع معايري جمل�س �أوروبا واملعايري
الأوروبية الأخرى ،يف عدة بلدان من �أبرزها املغرب وتون�س .كما �ساهم يف �إن�شاء �أو دعم
هيئات دميقراطية يف الدول امل�شاركة يف الربنامج ويف تطبيق الأحكام الت�رشيعية
التي ت�ضمنتها الد�ساتري التي تب ّنتها حديثًا بع�ض الدول امل�شاركة� .أ�ضف �إلى
ذلك �أن دعم جمل�س �أوروبا املقدم من خالل الربامج التدريبية املخ�ص�صة لتنا�سب
ظروف كل بلد مل يعزز قدرات ال�رشكاء فح�سب ،بل �شجع امل�ؤ�س�سات الوطنية على
القيام بعملية الإ�صالح بنف�سها ،حيث �شاركت بنف�س القدر يف ت�صميم وتنفيذ
�أن�شطة التعاون .و�ساعدت اخلربات املكت�سبة من خالل التدريب ،كالتعاون مع بع�ض
املحاكم املغربية والتون�سية �أو التدرب على اكت�شاف املخاطر املرتبطة بالف�ساد ،يف
�أن تكت�سب الأطراف امل�شاركة مهارات جديدة و�أن مت�ضي يف ا�ستن�ساخها بناء على
الأ�س�س املنهجية اجلديدة والتي تتفق واملعايري الأوروبية وغريها من املعايري الدولية.

يف �إطار �أن�شطة معاهد الدرا�سات ال�سيا�سية �أو يف جمال الأن�شطة ال�شبابية.
و�ساهمت املبادرات الإقليمية والثنائية يف رفع م�ستوى احلوار بني حكومات الدول
الأع�ضاء مبجل�س �أوروبا والدول ال�رشيكة من املنطقة ،ما عمل على «تر�سيخ» انتماء
هذه الدول لقيم ومبادئ الدميقراطية امل�شرتكة.
و�أخريًا ،يجدر بنا �أن نذكر �أن برنامج اجلنوب قد �أعطى دفعة لتطوير مبادرات ثنائية �أخرى
م�شرتكة بني االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا يف املنطقة ،على غرار الربنامج امل�شرتك لدعم
جهود ال�سلطات الأردنية يف حت�سني نوعية وكفاءة منظومة العدالة يف اململكة
الأردنية الها�شمية (الذي مت �إطالقه يف يوليو .)2013
وبناءا على الإجنازات التي حققها برنامج اجلنوب الأول� ،سيعمل برنامج م�شرتك جديد بني
االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا للأعوام  2015-2017حتت �شعار «نحو حكامة دميقراطية �أقوى
يف منطقة جنوب املتو�سط» (برنامج اجلنوب الثاين) ،على �إتاحة املجال لتعميق التعاون مع
بلدان جنوب املتو�سط ،وتقوية النتائج التي حتققت حتى الآن يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان
و�سيادة القانون والدميقراطية يف �أرجاء املنطقة.

و�سع جمل�س �أوروبا من نفوذه اخلارجي يف منطقة جنوب املتو�سط
وعالوة على ذلكّ ،
بافتتاح مكتبني متثيليني على التوايل يف املغرب وتون�س ،للت�أكد من و�ضع برامج
التعاون املت�ضمنة يف الربنامج مبا ينا�سب احتياجات وطلبات البلدان ال�رشيكة.
وقد جتلت �أهمية الربنامج ب�شكل وا�ضح يف عدد من بلدان املنطقة التي �شاركت يف
امللتقيات الإقليمية لربنامج جنوب املتو�سط .هذا ف�ضال ً عن �أن الربنامج من خالل
ت�شجيعه على م�شاركة بلدان جنوب املتو�سط يف م�ؤمترات جمل�س �أوروبا قد �ساهم
يف رفع م�ستوى االلتزام مبعايري املجل�س وغريها من املعايري العاملية ،وخلق ف�ضاء قانوين
م�شرتك بني �أوروبا ومنطقة جنوب املتو�سط.
أي�ضا يف رفع م�ستوى التعاون جنوب  -جنوب ،ذلك �أنه طور
كما �ساهم الربنامج � ً
�أن�شطة �إقليمية ن�ش�أت نتيجة لها �شبكات ر�سمية وغري ر�سمية� ،سواء كان ذلك
 .1لالطالع على مزيد من املعلومات ،رجاء زيارة الرابطhttp://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm :
 .2للإطالع على مزيد من املعلومات ،رجاء زيارة الرابطhttps://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1767825&Site=CM :
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ر�ؤية عامة للربنامج
الربنامج

تقوية الإ�صالح الدميقراطي يف دول اجلنوب

التمويل

االحتاد الأوروبي

امليزانية

املدة

 4.8مليون يورو

من يناير/كانون الثاين  2012وحتى

دي�سمرب/كانون الأول 2014

التغطية اجلغرافية البلدان ال�رشيكة مبنطقة جنوب البحر املتو�سط
ّ
املنفذة
املنظمة

عنا�رص الربنامج

جمل�س �أوروبا

يعتمد برنامج اجلنوب على �أربعة عنا�رص ،ي�سهم كل منها على التوايل يف حتقيق:
دعم كفاءة الق�ضاء وا�ستقالليته؛
تعزيز احلكامة الر�شيدة من خالل ت�شديد �إجراءات منع الف�ساد وغ�سل الأموال؛
تقوية جمال حقوق الإن�سان وحمايتها ،وخا�صة من خالل منع االجتار بالب�رش؛
دعم انت�شار القيم الدميقراطية يف املنطقة ،باالعتماد على ال�شبكات القائمة
ملجل�س �أوروبا.
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ا�ستقاللية الق�ضاء وفعالية �أدائه:
الأولوية الكربى يف �أجندة الإ�صالح يف
منطقة جنوب املتو�سط
ا�ستهدفت �أن�شطة التعاون التي �أجرتها اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة
3
( )CEPEJيف املغرب وتون�س يف �إطار برنامج جنوب املتو�سط احلاجة للت�أكد من �سري
�أعمال النظم الق�ضائية ب�شكل �أف�ضل وحت�سني �أداء املحاكم يف الدول ال�رشيكة .وقد
�أتاحت التقييمات التي �أجريت لنظم الق�ضاء املغربي والتون�سي والتي �أعدتها اللجنة
الوقوف على �أبرز امل�شكالت ومواطن الق�صور التي يتعني التطرق �إليها من �أجل
عدالة ناجزة �أكرث كفاءة يف كال البلدين ،كما �ساهم يف موائمة تدخالت الربنامج مع
احتياجات البلدين .وانطالقًا من املعايري التي �أر�ساها جمل�س �أووربا واالتفاقيات التي
أي�ضا دعمه لل�سلطات الوطنية يف جهودها لإ�صالح الت�رشيعات
قدم املجل�س � ً
�أبرمهاّ ،
اخلا�صة بالنظم الق�ضائية متا�شيًا مع املعايري العاملية .ومن خالل تنفيذ م�شاريع
�إ�ضافية تت�ضمن حماكم جتريبية تقع خارج عا�صمتي البلدين� ،ساهم الربنامج يف
تو�سيع نطاق و�أثر الأن�شطة التعاونية يف كال البلدين.

www.coe.int/cepej .3
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دعم �إن�شاء �أطر قانونية جديدة لل�سلطة الق�ضائية
بناء على طلب من وزارة العدل واحلريات املغربية ،مت �إعداد ر�أي م�شرتك غري ر�سمي
ب�ش�أن م�سودة القوانني التنظيمية املتعلقة باملجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية وو�ضع
4
الق�ضاة من جانب خرباء من اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة وجلنة البندقية
واملجل�س اال�ست�شاري للق�ضاة الأوروبيني 5.وقد دعم جمل�س �أوروبا ال�سلطات املغربية
يف �إعداد ن�صو�ص ت�رشيعية �أخرى كم�سودة القوانني املتعلقة بامل�ساطر اجلنائية
واملدنية ،ف�ضال ً عن دعم ال�سلطات التون�سية يف و�ضع �إطار قانوين جديد لل�سلطة
الق�ضائية ،وخا�صة من خالل تبادل اخلربات واملعلومات املتعلقة باملعايري الأوروبية ذات
ال�صلة والإ�سهام يف منتديات ومناق�شات املختلفة.

وكذلك االرتقاء بقدرات �أطر قطاع العدالة يف املغرب وتون�س على تطبيق
�أ�ساليب جديدة ت�ستهدف حت�سني جودة وفعالية العدالة.
و�أتاحت اجلل�سات التدريبية والزيارات الدرا�سية واملنا�سبات التي جتمع الزمالء ب�صورة دورية
والتي ن ُظمت خالل �سري الربنامج للق�ضاة واملحامني وممثلي وزارات العدل والعاملني من
6
املحاكم التجريبية من مغرب وتون�س جتميع املعلومات معلومات حول م�ؤ�رشات اللجنة
واخلا�صة بالإح�صائيات الق�ضائية والأطر الزمنية املعقولة للتقا�ضي وجودة العدالة وكذلك
ب�ش�أن املمار�سات اجليدة الأوروبية فيما يخ�ص �إدارة الق�ضايا واملحاكم.

ومت توزيع جمموعة �أدوات تدريبية على املحاكم املغربية وهي متوافرة على االنرتنت.
عمق الربنامج �شعور
ومن خالل ا�ستخدام منهجية تدريب املتدربني ( ،)ToTفقد ّ
النظراء الوطنيني بامل�سئولية عن �إجناح �أن�شطة التعاون.
وتتوافر جمموعة �أدوات حول منهجية اللجنة على الرابط التايل:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/cooperation/South_prog/
Morocco/kit_formation_fr.asp

االرتقاء مب�ستوى �أداء املحاكم من خالل برامج التعاون مع �سبع حماكم
جتريبية يف املغرب وتون�س
عبرّ ر�ؤ�ساء املحاكم التجريبية املغربية عن �آرائهم حول �أن�شطة التعاون ،يف مقابلة م�صورة
بتاريخ يونيو/حزيران  2013على الرابط التايل:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/cooperation/South_prog/
Morocco/videos 19 06 2013 bis.asp

ت�ستهدف الربامج املوجهة للمحاكم حت�سني �سري الأعمال اليومية للمحاكم و�رسعة
�إجناز الق�ضايا ،وخا�صة من خالل حت�سني �إجراءات تبليغ االحكام الق�ضائية يف املغرب.
ويف تون�سّ ،
ركز التعاون على تطبيق الطرق احلديثة يف «�إدارة الق�ضايا» ،وجمع
الإح�صائيات الق�ضائية بهدف حت�سني �إدارة املحاكم ،ف�ضال ً عن �إعداد مناذج �أحكام
لت�سهيل �سري الأعمال اليومية للق�ضاة وحت�سني قدرة املحاكم على �رسعة الإجناز
والف�صل يف الق�ضايا.

http://venice.coe.int .4
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccje/default_en.asp .5
 .6املغرب :املحكمة االبتدائية يف كازابالنكا ،واملحكمة االبتدائية يف �سيدي قا�سم واملحكمة الإدارية يف �أغادير؛
تون�س :حمكمة النق�ض ،املحكمة االبتدائية يف تون�س ،حمكمة زغوان االبتدائية ،وحمكمة ناحية زغوان.
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و�صدر تقرير �صحفي من مركز معلومات اجلوار الأوربي عقب زيارة �أجرتها اللجنة الأوروبية
لكفاءة العدالة للمغرب للإطالع على امل�رشوع التجريبي ب�ش�أن الإنذار بالإجراءات الق�ضائية يف
حمكمة كازابالنكا .والتقرير متوافر على الرابط التايل:
http://www.enpi-info.eu/files/features/M0R0CC0%20-%20Council%20
of%20Europe_EN_s2.pdf

ابتداءً من ن�رش �أف�ضل املمار�سات مرورًا بتو�سيع العالقات وحتى �إ�ضفاء
الطابع امل�ؤ�س�سي على احلوار
كانت امل�شاركة املنتظمة للوفود
املغربية والتون�سية يف جل�سات اجلنة
 CEPEJاملنعقدة بكامل هيئتها ،ويف
جمموعات العمل و�شبكة املحاكم
التجريبية قد �ساعدت تلك الوفود لتعتاد
على منهجيات اللجنة واال�ستفادة من
املمار�سات اجليدة وتبادل الآراء واخلربات
مع اخلرباء والنظراء من الدول الأع�ضاء
مبجل�س �أوروبا .ويف مايو  ،2013مت منح
املغرب �صفة مراقب للجنة ،ما �أ�ضفى
طاب ًعا م�ؤ�س�سيًا على التعاون الذي
انطلق يف �إطار برنامج اجلنوب.

العمل على مكافحة الف�ساد وغ�سل
الأموال :ا�سرتاتيجية رئي�سية لتعزيز
احلكامة الر�شيدة
�أتاح التعاون من خالل برنامج اجلنوب الى و�ضع تو�صيات و�إر�شادات �سيا�سية لتقوية
احلكامة الر�شيدة ،ومنع ومكافحة الف�ساد وغ�سل الأموال ،وذلك على �أ�سا�س
7
منهجيات جمموعة الدول املناه�ضة للف�ساد ()GRECOوجلنة اخلرباء املعنية بتقييم
8
تدابري مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ( .)MONEYVALوقد �ساهمت الدورات
التدريبية يف تقوية قدرات امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة يف مكافحة الف�ساد وغ�سل
الأموال ب�شكل �أف�ضل .كما حتقق ن�رش املمار�سات اجليدة والتجارب الأوروبية على
نطاق وا�سع وذلك بف�ضل امل�شاركة يف الأن�شطة املختلفة التي و�ضعها اخلرباء
القادمون من  15دولة من الدول الأع�ضاء مبجل�س �أوروبا.

ا�ستكمال تقرير تقييم الإطار املغربي ملكافحة الف�ساد و�إعداد التو�صيات
اخلا�صة بالإجراءات امل�ستقبلية
تعاون خرباء جمل�س �أوروبا واخلرباء املغاربة م ًعا علىلتقييم الإطار الت�رشيعي وامل�ؤ�س�ساتي
املغربي ملكافحة الف�ساد .ولقد متخ�ضت عملية التقييم ،التي ن�سق لها الهيئة
املركزية ملكافحة الف�ساد ( )ICPCعن 9و�ضع قائمة بعدد  66تو�صية لتح�سني نظام
مكافحة الف�ساد ،وت�ستهدف عدة جهات منها الهيئة الق�ضائية و�إنفاذ القوانني
(قوى الأمن) والإدارة احلكومية والأحزاب ال�سيا�سية وال�صفقات العمومية.
وميكن الإطالع على تقرير تقييم الإطار املغربي ملكافحة الف�ساد على الرابط التايل:
�http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/pro
jects/snac/pdf/tp/SNACMor_diagnostic_Report_final_fr.pdf
(الن�سخة الفرن�سية)

www.coe.int/greco .7
www.coe.int/moneyval .8
 .9الهيئة املركزية ملكافحة الف�ساد
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رفع قدرات هيئات مكافحة الف�ساد وهيئات الإدارة العامة املغربية
والتون�سية يف مكافحة الف�ساد وغ�سل الأموال
ويف تون�س� ،أ�رشف خرباء جمل�س �أوروبا ب�شكل كامل على عملية و�ضع �إطار تنظيمي
10
داخلي للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ( )INCLUCCومبعنى اعتماد (القواعد
الداخلية ومدونة الأخالقيات وقانون املرافعات) .وقد �أجريت زيارات درا�سية لطرح
املمار�سات الأوروبية اجليدة وعقدت ندوات عمل ومت تو�سيع العالقات بني املهنيني ،مبا
�أتاح امل�ضي قدما ً يف تبادل املمار�سات اجليدة لال�سرت�شاد الداخلي.
وعالوة على ذلك ،مت توفري م�ساعدات فنية تقنية بهدف �إن�شاء هيئة احلكامة الر�شيدة
ومكافحة الف�ساد ( )IBOGOLUCCالتي ارت�آها الد�ستور التون�سي ،كما نظمت
حلقات عمل بالتعاون مع جلنة البندقية.
ويف املغرب ،مت توفري اال�ست�شارات والتحليالت القانونية للهيئة املركزية ملكافحة
الف�ساد ،وذلك يف �سياق و�ضع م�سودة قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�شوة،
التي ن�ص عليها د�ستور عام  2011وتوفري الإطار التنظيمي الداخلي ذي ال�صلة.
وقد �أتاح برنامج تدريبي �شامل للم�ؤ�س�سات الوطنية وهيئات الإدارة العامة و�إنفاذ
القوانني التي ت�شارك يف �أن�شطة مكافحة الف�ساد التعرف على املمار�سات الأوروبية
اجليدة ومنهجيات جمل�س �أوروبا يف مكافحة الف�ساد وغ�سل الأموال ،وذلك يف كل
من املغرب وتون�س .وقد تعززت قدرات هذه اجلهات من خالل الأن�شطة التدريبية على
املفاهيم الأ�سا�سية يف مكافحة الف�ساد ،والندوات املوجهة حول التحقيقات اجلنائية
والتحقيقات الإدارية ،وت�ضارب امل�صالح ،ومتويل الأحزاب ال�سيا�سية وندوات التقدمي
ملنهجيات جلنة اخلرباء املعنية بتقييم جمموعة الدول املناه�ضة للف�ساد GRECO
وتدابري مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  .MONEYVALويف تون�س ،تناولت
أي�ضا متويل املنظمات غري الهادفة للربح وتطبيق املمار�سات
الأن�شطة التدريبية � ً
الأخالقية والأدبية للمحامني واملحا�سبني.

تتوافر جمموعة متنوعة من امل�صادر ب�ش�أن التعامل مع اجلرمية االقت�صادية يف منطقة جنوب
البحر املتو�سط على الرابط الآتي:
/http://www.coe.int/t/dghl/cooperation
economiccrime/corruption/projects/snac/SNAC_TP_default_fr.asp

كما حقق الربنامج خطوات مهمة يف و�ضع �إطار قائم على املخاطر ملكافحة
الف�ساد يف تون�س واملغرب من خالل ن�رش �أمثلة على املمار�سات اجليدة الأوروبية وتعزيز
منهجيات جمل�س �أوروبا اخلا�صة بتقييم خماطر الف�ساد .ولهذا الغر�ض ،مت عقد
جمموعة من الدورات التدريبية لتعزيز قدرات ال�سلطات املحلية يف �إجراء تقييمات
املخاطر القطاعية ،ف�ضال ً عن �إجراء تدريب جتريبي وا�سع النطاق لتقييم املخاطر
يف قطاع التجارة اخلارجية للمغرب وقطاع الأمالك العامة يف تون�س .كما ُ
طرحت
ممار�سات مماثلة يف تقييم املخاطر على م�ستوى ال�صياغة الت�رشيعية (�أو ما يطلق
عليه منح الت�رشيع مناعة من الف�ساد)

العمل بالنهج القائم على الطلب:
دعم الإ�صالحات الدميقراطية يف الأردن
نتيجة لالهتمام الذي عبرّ ت عنه ال�سلطات الأردنية �إزاء �أن�شطة برنامج اجلوار اجلنوبي
لتعزيز احلوكمة الر�شيدة يف املغرب وتون�س ،بد�أ جمل�س �أوروبا يف �أكتوبر/ت�رشين الأول
 2014مناق�شات مع الهيئات العامة الأردنية امل�شاركة يف تعزيز احلوكمة الر�شيدة.
وقد ّ
ركزت املناق�شات الأولية على �أدوات املجل�س ذات ال�صلة يف مكافحة الف�ساد
وغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وميكن ترجمتها م�ستقبال ً �إلى خطة عمل ملمو�سة
لأن�شطة التعاون الثنائية والإقليمية.

 .10الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد
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وفيني�سيا (البندقية) ومراك�ش االرتقاء بقدرات ومعلومات املتخ�ص�صني ،وتبادل
املمار�سات اجليدة واخلربات .ومتت ترجمة امل�ستندات املتاحة �إلى اللغة العربية ون�رشها
على نطاق وا�سع يف �أثناء �سري �أعمال الربنامج.
وتتوافر جمموعة مواد تدريبية باللغة العربية حول اتفاقية جمل�س �أوروبا ومبادئ مكافحة
االجتار يف الب�رش على الرابط التايل:
http://south-programme-eu.coe.int/trafficking_en.asp

حت�سني التن�سيق بني ال�رشكاء الدوليني

نظرة عميقة حلقوق الإن�سان :مكافحة
االجتار بالب�رش

دعم الربنامج التن�سيق مع وفود االحتاد الأوروبي يف منطقة جنوب البحر املتو�سط
ومع الأطراف الدولية الأخرى (هيئات ووكاالت الأمم املتحدة ،ومنظمة الهجرة
الدولية ،وال�سفارات الخ) امل�شاركة يف مكافحة االجتار بالب�رش ،مما ح�سن من نتائج
املبادرات املعنية مبكافحة االجتار بالب�رش.

ا�ستجابة �إقليمية لتهديد عابر للحدود :ت�شجيع تبادل اخلربات
و�أف�ضل املمار�سات بني بلدان جنوب املتو�سط
�ساهم برنامج اجلنوب يف زيادة الوعي ب�ش�أن معايري جمل�س �أوروبا وغريها من املعايري
الدولية يف جمال الإجتار يف الب�رش يف بلدان جنوب املتو�سط ب�ش�أن هذا التهديد املعقد
ً
حتركا �إقليميًا �أكرث قوة وفعالية.
العابر للحدود الذي مي�س الب�رش والذي ي�ستدعي

االنتقال من التوعية �إلى التحرك �ضد االجتار يف الب�رش انطال ًقا من معايري
جمل�س �أوروبا وغريها من املعايري الدولية
وقد ا�ستهدفت �أن�شطة برنامج اجلنوب عدة جوانب من بينها زيادة الوعي وتقوية
القدرات ب�ش�أن ق�ضية االجتار يف الب�رش على �ضوء اتفاقية جمل�س �أوروبا املعنية
مبكافحة االجتار يف الب�رش يف بلدان املنطقة .ففي املغرب وتون�س والأردن� ،أتاحت
الندوات وامل�ؤمترات والزيارات الدرا�سية ن�رش معلومات حول معايري جمل�س �أوروبا وغريها
من املعايري ،ف�ضال ً عن م�ساعدة امل�شاركني على اكت�ساب مهارات جديدة فيما يتعلق
بالأدوات الراهنة و�أف�ضل املمار�سات ملقاومة االجتار يف الب�رش ،وذلك بهدف جلب
حلول ملمو�سة للبلدان ال�رشيكة متا�شيًا مع املعايري الدولية .وقد نظمت عرو�ض
تقدميية و�أن�شطة لرفع الوعي يف �سرتا�سبورج والرباط وتون�س وعمان ومراك�ش .كما
ا�ستهدفت جمموعة من الندوات التي عقدت يف فيينا وباري�س وبروك�سيل وتون�س
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�ساهم برنامج اجلنوب بدور كذلك يف تدعيم احلوار الإقليمي جنوب  -جنوب وتبادل اخلربات
بني البلدان من منطقة جنوب البحر املتو�سط ،والتي يعمل البع�ض منها بالفعل على
تدعيم �إطارها الق�ضائي والقانوين ملكافحة االجتار بالب�رش .وكان امل�ؤمتر الدويل ب�ش�أن
مكافحة االجتار بالب�رش الذي حمل عنوان «ا�ستجابات متنوعة لظاهرة متعددة
الأوجه» ،والذي نظم بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الإن�سان والعدالة االنتقالية
التون�سية ومنظمة الهجرة الدولية ،قد �أتاح �إطالق حوار �إقليمي للتو�صل حللول
م�شرتكة لهذه الظاهرة العابرة للحدود .وا�ستطاع ممثلون من وزارات تنفيذية باجلزائر
وم�رص ولبنان وتون�س واملغرب وخرباء دوليون من �ضفتي املتو�سط ومنظمات دولية
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وبرملانيون وو�سائل �إعالم ومنظمات من املجتمع املدين وممثلون من العامل الأكادميي
ومن القطاع اخلا�ص ،ا�ستطاعوا حتديد احتياجات ملمو�سة لتح�سني الكفاءة يف
مكافحة االجتار بالب�رش ،والت�أكد من توفري حماية �أف�ضل لل�ضحايا.

عبور اجل�رس  :تعزيز القيم الدميقراطية
يف جميع �أنحاء منطقة جنوب
املتو�سط

وت�شمل هذه االحتياجات و�ضع تعريف �أف�ضل لالجتار بالب�رش ،بحيث يتفق مع املعايري
الدولية ومع �أهمية الت�أكد من حتقيق تن�سيق �أف�ضل بني �أ�صحاب امل�صلحة املختلفني
(ال�رشطة والق�ضاء واملجتمع املدين) وبني دول املنطقة.

احلوار بني احلكومات الداعم ل�صياغة وتنفيذ ت�رشيعات مكافحة
االجتار يف الب�رش يف منطقة جنوب املتو�سط
وبناءا على احلوار الدوري الذي مت �إر�سا�ؤه يف �إطار برنامج اجلنوب مع النظراء التون�سيني
واملغاربة ،و�أبرزهم وزارة العدل وحقوق الإن�سان والعدالة االنتقالية يف تون�س واملندوبية
الوزارية حلقوق الإن�سان يف املغرب ،فقد قُدمت م�ساعدات تقنية على م�ستوى
�صياغة وتنفيذ ت�رشيعات مكافحة االجتار يف الب�رش ،و�شملت مناق�شات حول �أحكام
معينة من اتفاقية جمل�س �أوروبا.

جمع برنامج اجلنوب بني جهود خمتلف الهيئات وال�شبكات التابعة ملجل�س �أووربا
11
كاجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا  ، PACEواللجنة الأوروبية للدميقراطية من خالل
القانون (جلنة البندقية) ،وفريق التعاون يف جمال مكافحة تعاطي املخدرات واالجتار
13
12
غري امل�رشوع فيها (جمموعة بومبيدو)  -وبخا�صة من خالل مبادرتها (ميدنيت)،
ومدار�س الدرا�سات ال�سيا�سية التابعة ملجل�س �أوروبا ملجل�س �أوروبا ،واملركز الأوروبي
14
15
للرتابط والت�ضامن العاملي (مركز جنوب  -جنوب) و�إدارة ال�شباب  ،وذلك لتعزيز القيم
الدميقراطية يف دول جنوب املتو�سط والت�أكد من ا�ستدامة الإ�صالحات الدميقراطية.
وميكن �إعادة ت�صنيف الأن�شطة التي مت �إجرا�ؤها يف هذا ال�صدد يف ثالث فئات مكملة لبع�ضها:
 .1دعم الآليات الد�ستورية ،وو�ضع ت�رشيع جديد يتفق مع معايري جمل�س �أوروبا و�إن�شاء
هيئات حكامة م�شتقة من الد�ساتري اجلديدة؛
 .2العمل على �إن�شاء ف�ضاء قانوين م�شرتك بني �أوروبا ودول جنوب املتو�سط :من خالل
ت�شجيع االلتزام القانوين باتفاقيات ومعايري جمل�س �أوروبا؛
 .3دعم دور املجتمع املدين يف احلياة العامة ويف عمليات اتخاذ القرار.

 .1دعم الآليات الد�ستورية ،وو�ضع ت�رشيع جديد يتما�شى مع معايري جمل�س
�أوروبا وو�ضع مناذج للحكامة م�شتقة من الد�ساتري اجلديدة؛
كما �ساهمت �إجراءات برنامج اجلنوب يف هذا ال�صدد يف حتقيق ا�ستدامة الآليات
الدميقراطية من خالل الت�أكد من متتع حقوق الإن�سان والدميقراطية بحماية القوانني
الرئي�سية والهيئات الدميقراطية ،ومت و�ضع ت�رشيعات جديدة تتفق مع موا�صفات
جمل�س �أوروبا وغريه من املوا�صفات الدولية .وقد ت�أكدت �أهمية الدعم وامل�ساندة
اللذين يقدمهما الربنامج من واقع طلبات التعاون اجلديدة التي مت تلقيها �أثناء �سري
الربنامج.
.11
.12
.13
.14
.15
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م�ساندة الدميقراطيات االنتقالية يف امل�سائل الد�ستورية واالنتخابية
ملمو�سا لل�سلطات التون�سية يف
دعما
قدمت جلنة البندقية التابعة ملجل�س �أوروبا
ً
ً
�أثناء تبني البالد للد�ستور اجلديد .واتخذت امل�ساعدات التقنية �شكل ا�ست�شارات
ت�رشيعية ،وزيارات درا�سية وتبادالت للر�ؤى حول الق�ضايا املتعلقة بالنماذج املختلفة
من النظم الد�ستورية ،مما �أ�سهم يف رفع قدرة املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي (التون�سي)
كما رافقت جلنة فيني�سيا العملية االنتخابية و�صوال ً �إلى االنتخابات الربملانية
والرئا�سية يف خريف  .2014وفح�ص خرباء جمل�س �أوروبا و�أع�ضاء املجل�س الوطني
الت�أ�سي�سي �أحكام م�سودة قانون االنتخابات وتباحثوا ب�ش�أنها.

كما �سهل برنامج اجلنوب عملية �إطالق التعاون مع الأردن ب�ش�أن امل�سائل الد�ستورية،
والذي جرت حينها م�ساع لتحقيقه من خالل �إحدى الربامج املخ�ص�صة امل�شرتكة
بالتعاون بني االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا والتي تُعنى ب�إ�صالح العدالة والعدالة
الد�ستورية.17
وقد راعت ور�ش العمل الإقليمية التي �أن�ش�أتها جلنة البندقية تبادل التجارب بني بلدان
جنوب املتو�سط وبني اخلرباء الأوروبيني حول «الإجراءات الد�ستورية والإجراءات والتجارب
والر�ؤى الدميقراطية» و»املبادئ الد�ستورية اجلديدة يف العامل العربي :عملية و�ضع
الد�ستور يف حميط متغري».
تو�سيع نطاق برنامج اجلنوب من خالل طلبات جديدة للم�ساعدة التقنية من دول
جنوب املتو�سط.
وا�ستطاع برنامج ااجلنوب بف�ضل �أ�سلوبه املرن القائم على الطلب ،الرد ب�شكل
�إيجابي على الطلبات اجلديدة للح�صول على امل�شورة التقنية ،والواردة من م�رص
وليبيا .ففي م�رص ،قدمت جلنة البندقية خرباتها يف و�ضع م�سودة قانون املنظمات
غري احلكومية� ،أما يف ليبيا ،وبالتعاون الوثيق مع وفد االحتاد الأوروبي ،فقد مت �إطالق
حوار مبدئي حول امل�سائل الد�ستورية.

امل�ساعدة الفنية يف تطوير هياكل جديدة للت�رشيع واحلكامة
�إلى جانب متابعته ال�سلطات الوطنية فيما تقوم به من �إ�صالحات يف الأنظمة
دعما تقنيًا من خالل �إعداد م�سودة قوانني وهياكل
الق�ضائية ،قدم جمل�س �أوروبا
ً
حكامة جديدة يف الدول ال�رشيكة.

طورت جلنة البندقية تعاون ًا وثيقًا مع الهيئة العليا امل�ستقلة
ومن خالل الربنامج،
ّ
16
لالنتخابات  ، ISIEبناء على خطة عمل متفق عليها تغطي كافة جوانب العملية
االنتخابية يف تون�س .و�أجريت عدة �أن�شطة �شملت م�شاركة رئي�س هيئة االنتخابات
يف م�ؤمتر �ضم اجلهات املعنية ب�إدارة العملية االنتخابية والذي تناول �سوء ا�ستغالل
املوارد الإدارية يف �أثناء العمليات االنتخابية ،وم�شاركته يف منتدى ل�شبونة 2014
املكر�س للعملية االنتخابية (انظر معلومات �إ�ضافية) .و�ساهم هذا التعاون الأقوى
يف تعزيز قدرات هيئة االنتخابات وو�سع �شبكة عالقاتها مع امل�ؤ�س�سات الأوروبية
املماثلة واخلرباء الدوليني.

فعلى �سبيل املثال ،ويف املغرب ،ق ّدم برنامج اجلنوب امل�ساندة يف �إن�شاء هيئة جديدة للمنا�صفة
18
,وجمل�سا ا�ست�شاريًا ل�ش�ؤون الأ�رسة والطفولة
ومكافحة كل �أ�شكال التمييز ()APLCD
ً
( ،19)CCFEعلى نحو ما ن�ص عليه الد�ستور .كما �أتاح خرباته من خالل الندوات الدرا�سية
حول القوانني الأ�سا�سية املهمة التي �أر�ساها الد�ستور ،كالطاولة امل�ستديرة حول
م�رشوع املالئمة ،وتطبيق الأحكام الد�ستورية املرتبطة باعتماد الأمازيغية كلغة
ر�سمية وحول القانون الأ�سا�سي اجلديد اخلا�ص باملحكمة الد�ستورية.

قدرات م�ؤ�س�ساتية �أعلى للهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية
تعاونت جلنة البندقية التابعة ملجل�س �أوروبا ب�شكل وثيق مع الو�سيط املغربي ،ومبا عزز من
قدرات العاملني يف الديوان من خالل الأن�شطة التدريبية .ولقد �ضمت الأن�شطة
التدريبية ممثلني من اجلهات الو�سيطة من دول اجلوار املتو�سطي الأخرى ،وتناولت عدة
مو�ضوعات منها دور يف تب�سيط الإجراءات الإدارية واال�ستفادة من اخلدمات احلكومية،
 .17الربنامج امل�شرتك بني االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا «دعم جهود ال�سلطات الأردنية يف حت�سني نوعية وكفاءة
منظومة العدالة يف اململكة الأردنية الها�شمية»
 .18هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز
 .19املجل�س اال�ست�شاري ل�ش�ؤون الأ�رسة والطفولة.

20

21

وو�سائل و�آثار الإحالة الذاتية والو�سائل الإجرائية للجهات الو�سيطة ودواوين املظامل،
و�أهمية التخطيط اال�سرتاتيجي فيما يتعلق ب�أداء دواوين املظامل/اجلهات الو�سيطة
يف املنطقة الناطقة بالفرن�سية.
ويف �إطار ال�رشاكة من �أجل الدميقراطية مع برملان املغرب� ،ساهمت اجلمعية الربملانية ملجل�س
�أوروبا  ،PACEوبالتعاون الوثيق مع جلنة البندقية ،يف تقوية دور الربملان كم�ؤ�س�سة دميقراطية
حمورية من خالل رفع م�ستوى قدرات �أع�ضائه وموظفيه من خالل عقد الندوات
حول امل�سائل املتفق عليها م ًعا ،و�شملت م�سائل الإ�رشاف الربملاين على العمل
احلكومي وهيكل ووظيفة جمل�س �أوروبا ،واملبادرة الت�رشيعية املعروفة ،وطريقة عمل
امل�ؤ�س�سات الأوروبية ودور املعار�ضة الربملانية وقانون الهجرة املغربي اجلديد .وقد �أتاحت
هذه الندوات ن�رش �أف�ضل املمار�سات الأوروبية ،من خالل تبادل الآراء مع الربملانيني من
اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا ومن الدول الأع�ضاء باملجل�س ،ف�ضال ً عن تبادلها مع
اخلرباء الدوليني.

 .2نحو م�ساحة قانونية م�شرتكة بني �أوروبا ودول جنوب املتو�سط وتعزيز االلتزام القانوين
باتفاقيات ومعايري جمل�س �أوروبا
نالت اتفاقيات جمل�س �أوروبا اعرتا ًفا باعتبارها معامل دولية بارزة حلماية حقوق الإن�سان
والدميقراطية و�سيادة القانون .ويف كل مراحل الربنامج ،مت تنظيم املحا�رضات و�أن�شطة
التح�سي�س ب�ش�أن االتفاقيات والأدوات القانونية ملجل�س �أووربا ،بهدف ن�رش معايري
ومبادئ املجل�س بني الدول ال�رشيكة ف�ضال ً عن ت�شجيع �إن�شاء وتقوية م�ساحة قانونية
م�شرتكة بني �أوروبا ودول جنوب املتو�سط .و�سريا ً على نف�س الهدف� ،أتاحت �أن�شطة
الربنامج تقوية ال�رشاكة مع دول جنوب املتو�سط عرب ان�ضمامها وم�شاركتها يف
االتفاقيات اجلزئية 20للمجل�س واملفتوحة للدول غري الأع�ضاء.
وقد كان للربنامج دور يف دفع معايري قانونية �أوروبية �أخرى مرتبطة بت�رشيعات و�سيا�سات
جديدة ،كاملعايري املتعلقة مبجال مكافحة االجتار يف املخدرات.

ومن الناحية �إقليمية ،مت الإعداد من �أجل تعاون على م�ستوى برملاين مع دول جنوب املتو�سط من
خالل م�ؤمترات اجلمعية الربملانية ال�سالفة الذكر والتي تناولت ق�ضايا �أ�سا�سية ترمي
�إلى تعزيز الدميقراطية ون�رش احلق يف التمتع بحقوق الإن�سان للجميع .وناق�ش ممثلون
من برملانات اجلزائر و�إ�رسائيل والأردن ولبنان واملغرب ومن املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
ف�ضال ً عن ممثلني من م�رص الق�ضايا الأ�سا�سية ذات ال�صلة بدور امل�ؤ�س�سات الربملانية
يف التحول الدميقراطي وحرية الدين �أو العقيدة يف منطقة البحر املتو�سط ويف
ال�رشق الأو�سط.
وكان للأن�شطة الإقليمية للجمعية الربملانية ملجل�س �أووربا والتي ن ُظمت حتت مظلة
برنامج اجلنوب دور يف تعزيز احلوار الدائر ب�صفة «�رشيك من �أجل الدميقراطية» ،مما �أ�سهم
يف فهم �أف�ضل لإطار التعاون العام الذي قدمه جمل�س �أوروبا لربملانات املنطقة .وقدمت
هذه الأن�شطة عالوة على ذلك من�صة لتبادل القيم الأ�سا�سية للدميقراطية وحقوق
الإن�سان بني دول املنطقة.

رعاية التعاون القانوين من خالل اتفاقيات ومواثيق جمل�س �أوروبا
وبتاريخ دي�سمرب/كانون الأول  ،2014مت منح �صفة «�رشيك من �أجل الدميقراطية» لربملان املغرب
واملجل�س الوطني الفل�سطيني ،وفقًا لقرار اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا رقم (1680ل�سنة
 .)2009كما تنظر اجلمعية يف الوقت احلايل طلبًا للح�صول على هذه ال�صفة قدمه الربملان
الأردين؛
وميكن الإطالع على قرار اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا رقم ( 1818ل�سنة  )2011ب�ش�أن طلب
احل�صول على �صفة «�رشيك من �أجل الدميقراطية» من برملان املغرب .والقرار رقم ( 1942ل�سنة
 )2013ب�ش�أن تقييم ال�رشاكة من �أجل الدميقراطية فيما يخ�ص برملان املغرب؛
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جاءت املحا�رضات والعرو�ض التقدميية املنهجية التفاقيات جمل�س �أوروبا ذات ال�صلة جزءًا
مكمال ً للأن�شطة التي �أجريت حتت مظلة كل عن�رص من عنا�رص الربنامج و�ساهمت يف �إر�ساء
م�ستوى من التعاون والتبادل القانوين .و�ساهمت �إحدى الندوات الإقليمية التعريفية
حول �أهم معاهدات املجل�س واتفاقياته اجلزئية 21يف جمال حقوق الإن�سان و�سيادة
 .20وتتوافر قائمة باالتفاقيات اجلزئية ملجل�س �أوروبا على الرابط التايل:
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTousAP.asp?CL=ENG
 .21االتفاقيات اخلا�صة بحماية الأطفال من اال�ستغالل اجلن�سي و�سوء املعاملة اجلن�سية؛ اتفاقية مناه�ضة االجتار
بالب�رش؛ منع ومكافحة العنف �ضد الن�ساء والعنف الأ�رسي؛ العنف يف املالعب ،مكافحة املن�شطات؛ حماية
الأفراد فيما يتعلق باملعاجلة الأوتوماتيكية للبيانات ال�شخ�صية؛ مكافحة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة
�أو العقوبة غري الإن�سانية �أو املهينة؛ غ�ش املنتجات الطبية واجلرائم املماثلة التي تهدد �صحة النا�س.
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القانون يف خلق اهتمام ملمو�س من الدول ال�رشيكة حيال جمموعة من الأدوات
القانونية املختارة ملجل�س �أوروبا .ويف �إطار املتابعةُ ،عقدت ندوات وطنية حول اتفاقيات
جمل�س �أوروبا يف املغرب وتون�س و�إ�رسائيل والأردن ،والتي و�ضعت الأ�سا�س لتعاون قانوين
ملمو�س طويل الأجل .وعالوة على ذلك� ،شجع برنامج اجلنوب ان�ضمام الدول ال�رشيكة
لالتفاقيات اجلزئية ملجل�س �أوروبا :حيث �ساهمت زيارة درا�سية للأو�ضاع يف �سرتا�سبورج
22
�أجراها رئي�س الهيئة العليا امل�ستقلة لالت�صال ال�سمعي الب�رصي  HAICAيف خلق
فهم �أف�ضل لأعمال و�أن�شطة املر�صد الأوروبي للإنتاج ال�سمعي الب�رصي 23ولعدة
هيئات وم�ؤ�س�سات تابعة للمجل�س وتعمل يف جماالت مرتبطة بتفوي�ضات الهيئة.
ويجب التنويه �إلى �أن املغرب ،وبتاريخ مايو�/أيار  ،2014قد �أ�صبح �أول دولة من دول اجلنوب
ت�صبح ع�ض ًوا يف املر�صد الأوروبي للإنتاج ال�سمعي الب�رصي.
دعم برنامج اجلنوب ترجمة �أبرز اتفاقيات جمل�س �أوروبا �إلى اللغة العربية .وميكن الإطالع على
قائمة كاملة التفاقيات جمل�س �أوروبا املتوافرة باللغة العربية على الرابط التايلhttp:// :
www.conventions.coe.int/?pg=Treaty/Translations/Translations_arabic.htm

و�أخريًا ،جاء التدريب املقدم ل�شباب املهنيني من املغرب وتون�س واجلزائر،
ممن مت اختيارهم من بني النظراء الوطنيني امل�شاركني يف تنفيذ برنامج
اجلنوب (الوزارات والربملانات وم�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان وهيئات احلكامة
الر�شيدة واملجتمع املدين ذات ال�صلة) ،واملنظمة بالتعاون مع املركز
اجلامعي الأوروبي حلقوق الإن�سان و�إر�ساء الدميقراطية ( )EIUCوجامعة
البندقية الدولية ،لي�ساهم يف تعزيز فهمهم التفاقيات ومعاهدات
جمل�س �أوروبا.

تابع �أحد ال�صحفيني من مركز معلومات اجلوار الأوروبي الندوة الإعالمية حول اتفاقيات
جمل�س �أوروبا التي نظمت يف �إ�رسائيل يف �إطار برنامج اجلوار الأوروبي .وللإطالع على املزيد من
التفا�صيل ،رجاء زيارة الرابط التايل:
�http://www.enpi-info.eu/files/features/ISRAEL%20feature-A%20com
mon%20legal%20space_EN.pdf

 .22الهيئة العليا امل�ستقلة لالت�صال ال�سمعي الب�رصي
/http://www.obs.coe.int .23

24

�شهدت الفرتة من � 2012إلى  2014زيادةً ملحوظة يف االهتمام من
جانب دول اجلنوب بالأدوات القانونية واالتفاقيات اجلزئية ملجل�س �أوروبا.
حيث طلبت املغرب ر�سميًا دعوتها لالن�ضمام �إلى عدد كبري من هذه
االتفاقيات و�صدقت على عدة اتفاقيات تابعة للمجل�س بالفعل� .أما
ال�سلطات التون�سية فعربت عن اهتمامها بعدد من الأدوات القانونية
للمجل�س و�صدقت على اتفاقيات تتعلق بامل�ساعدات الإدارية املتبادلة
يف ال�ش�ؤون ال�رضيبية وبروتوكولها املعدل .كما عربت دول �أخرى يف
املنطقة عن اهتمامها مبجموعة خمتارة من اتفاقيات جمل�س �أوروبا.
ورغم �أنه ال ميكن عزو هذا االهتمام ح�رصيًا للربنامج� ،إال �أنه مما ال �شك
فيه �أن اجلهود التي بذلت يف �إطار برنامج اجلوار اجلنوبي قد خلقت �إطارا ً
م�ؤ�س�سيًا للتعاون مع الدول ال�رشيكة ،ونحو �إن�شاء م�ساحة قانونية م�شرتكة.

تقوية التعاون مع املنظمات الإقليمية يف جنوب املتو�سط حول امل�سائل
املتعلقة بحقوق الإن�سان ومنها اتفاقيات جمل�س �أوروبا
وبالتعاون الوثيق مع االحتاد الأوروبي ،مت �إطالق تعاون مع جامعة الدول العربية
يف �إطار برنامج اجلنوب .و لقد �أتاحت زيارة درا�سية �أولية ملمثلني عن جلنة حقوق
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الإن�سان باجلامعة �إلى جمل�س �أوروبا تبادل الر�ؤى حول نظام االتفاقية الأوروبية
حلقوق الإن�سان ،وب�ش�أن التعاون بني احلكومات يف جمال حقوق الإن�سان وبع�ض
اتفاقيات جمل�س �أوروبا املهمة .وبناء على االهتمام الذي مت التعبري عنه �أثناء
الزيارة� ،شارك ممثلو اجلامعة يف �أن�شطة �أخرى لربنامج اجلنوب� ،أبرزها يف ن�سخة
عام  2014من منتدى ل�شبونة.

الدعم املنتظم لعملية و�ضع ا�سرتاتيجيات مكافحة االجتار يف املخدرات
يف دول جنوب املتو�سط متا�شيًا مع معايري جمل�س �أوروبا
ومن خالل الأن�شطة التي با�رشتها جمموعة بومبيدو التابعة ملجل�س
�أوروبا ،وخا�صة من جانب �شبكتها املتو�سطية للتعاون ب�ش�أن املخدرات
منهجا قائ ًما على حقوق
والإدمان (ميدنيت)� ،شجع برنامج اجلوار اجلنوبي
ً
الإن�سان فيما يخ�ص �سيا�سات مكافحة �إدمان املخدرات ،وفقًا ملعايري جمل�س
�أوروبا.

ففي تون�س� ،أتاحت الندوات واجلوالت الدرا�سية ب�ش�أن �سيا�سات التعامل مع
املخدرات ومكافحة الإدمان لأ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة الإملام باملعايري
الأوروبية واملمار�سات اجليدة يف تطوير ال�سيا�سات املرتبطة مبكافحة املخدرات.
وكان �أول مركز ر�صدي للمخدرات والإدمان مت �إن�شا�ؤه يف املغرب ،ويبا�رش
اخت�صا�صاته الآن ب�شكل كامل .وبدعم من برنامج اجلوار اجلنوبي،
نُظمت جمموعة من الدورات يف جمال علم الإدمان يف الكليات الطبية
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يف الرباط وكازابالنكا وتون�س للفرق الطبية العاملة يف جمال تقدمي
خدمات رعاية وعالج متعاطي املخدرات.
وميكن الإطالع على نتائج الدرا�سات امل�سحية اخلا�صة بامل�رشوع املتو�سطي ال�ستق�صاء
ا�ستهالك الكحول واملخدرات الأخرى يف املدار�س  MedSPADيف تون�س

(-http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Source/Activities/MedNET/activities%202014/MedSPAD
)TunisieFR-V5.pdf

ويف املغرب

()http://south-programme-eu.coe.int/Source/Pompidou_Group/Rapport-etude-MedSPAD-Maroc.pdf

على �شبكة االنرتنت.

وعالوة على ذلك� ،أتاحت هذه الدرا�سات امل�سحية اخلا�صة بامل�رشوع املتو�سطي
ال�ستق�صاء ا�ستهالك الكحول واملخدرات الأخرى حول تعاطي املخدرات يف
املغرب وتون�س ،جمع معلومات دقيقة حول تعاطي املخدرات بني ال�شباب
أي�ضا
لو�ضع ا�سرتاتيجية �أف�ضل ملكافحة املخدرات .كما دعم برنامج اجلنوب � ً
تبادل ونقل املعرفة بني دول �شبكة (ميدنيت) ،من خالل �إطالق م�رشوع
�إقليمي جديد يف �سنة  :2014وهو اللجنة الإقليمية مل�رشوع الدرا�سات
امل�سحية الدرا�سات امل�سحية اخلا�صة بامل�رشوع املتو�سطي ال�ستق�صاء
ا�ستهالك الكحول واملخدرات الأخرى ( .)MedSPADو�أتاح الربنامج
كذلك تبادل اخلربات والتجارب بني دول �شبكة (ميدنيت) التي �أجرت
درا�سة  MedSPADوبني الدول الراغبة يف �إجرائها .وثمة قيمة م�ضافة
�أخرى متثلت يف تبادل جتاربهم وخرباتهم مع الدول الأوروبية التي �أجرت
درا�سة امل�رشوع الأوروبي ال�ستق�صاء ا�ستهالك الكحول واملخدرات الأخرى
أ�سا�سا قام عليه امل�رشوع املتو�سطي
يف املدار�س (�)ESPADشكلت �
ً
ال�ستق�صاء ا�ستهالك الكحول واملخدرات الأخرى ب�أكمله .و�صدر
بالفعل تقرير مبدئي ت�ضمن ملحة �أولية �رسيعة ب�ش�أن الو�ضع القائم
يف ت�سعة بلدان يف منطقة املتو�سط فيما يتعلق بانت�شار تعاطي
الكحوليات والتبغ واملخدرات بني املراهقني .ويقدم هذا امل�رشوع منتدى
ملناق�شة العالقة بني احلقل البحثي وميدان �صناعة القرار من خالل
اال�ستعانة بنتائج الدرا�سات امل�سحية للكحوليات يف و�ضع �سيا�سة
املكافحة ومتابعة �سري العمل بها .ومن املتوقع �أن يعزز امل�رشوع على
املدى الطويل توحيد منهجيات الدرا�سات امل�سحية املدر�سية من �أجل
حتليل �أف�ضل يخدم �سيا�سات املكافحة بني دول املنطقة .ولقد �سلط
اجلانبان املغربي والتون�سي ال�ضوء على �أهمية حترك برنامج اجلوار
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اجلنوبي لإر�ساء دينامية م�ستدامة وطويلة الأجل للتعاون والتي تتمثل،
يف هذا ال�صدد ،يف �إن�شاء مركز الر�صد يف املغرب ،والذي �أخرج بالفعل
تقريره الأول ،بيد �أن نتائج م�سوحات � ،MedSPADستكون مهمة
كذلك من �أجل امل�سعى الذي تبذله كال البلدين لإعداد ا�سرتاتيجيات
أي�ضا يف مكافحة املخدرات.
و�سيا�سات فعالة � ً
 .3دعم دور املجتمع املدين يف احلياة العامة ويف عمليات اتخاذ القرار.
عد م�شاركة املجتمع املدين يف احلياة الدميقراطية و�آليات �صناعة القرار �أمر يف غاية
تُ ّ
الأهمية للت�أكد من متا�سك ووحدة النظم الدميقراطية .ومن خالل �أن�شطته املوجهة
ل�شباب القادة واملنظمات غري احلكومية ومنظمات ال�شباب� ،ساهم برنامج اجلوار
اجلنوبي يف ت�سليح ممثلي املجتمع املدين باملهارات واخلربات ال�رضورية التي متكنهم من
ممار�سة دور فعال يف احلياة العامة ورعاية احلوار بني املجتمع املدين وال�سلطات الوطنية .كما
�ساهم تبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات بني النظراء ،والذي نظمه برنامج اجلنوب ،1
يف تدعيم التعاون جنوب-جنوب .ولقد حتقق ذلك ب�شكل رئي�سي من خالل املنتديات
الإقليمية كمنتدى ل�شبونة الذي نظمه مركز «�شمال-جنوب» التابع ملجل�س �أوروبا
والربامج واملبادرات وال�شبكات الإقليمية الأخرى ،والتي ت�ضم �أطرافًا م�ؤ�س�ساتية مثل
مدار�س الدرا�سات ال�سيا�سية.

�إعداد قادة الغد � :إن�شاء �أولى مدار�س الدرا�سات ال�سيا�سية
يف املغرب وتون�س
دعم برنامج اجلنوب �إن�شاء مدر�سة املواطنني للدرا�سات ال�سيا�سية يف املغرب ومعهد
الدرا�سات ال�سيا�سية التون�سي� ،إلى جانب دعمه لدجمهم الكامل يف �شبكة معاهد
ومدار�س الدرا�سات ال�سيا�سية ،والتي ت�ضم  19معه ًدا �أو مدر�سة �أخرى يف جميع �أنحاء
�أوروبا .ولقد ارتقت قدرات امل�شاركني يف هذه املدار�س يف املا�ضي واحلا�رض  -وهم ممثلو
منظمات املجتمع املدين واملوظفون العموميون وال�سا�سة املحليون والأع�ضاء ال�شباب
بالأحزاب ال�سيا�سية  -لي�س فقط من خالل دورة الندوات ال�سنوية للمدر�ستني ،بل
أي�ضا من خالل م�شاركة جمموعات اخلريجني ال�سابقني يف �أن�شطة �شبكة مدار�س
و� ً
ومعاهد الدرا�سات ال�سيا�سية .و�ساعدت كافة اجلل�سات النقا�شية الدولية ،وتبادل
اخلربات والتجارب بني النظراء 24من اجلامعات الأخرى (و�أبرزها �أكادميية ال�صيف ال�سنوية
التي تنظمها كلية العلوم ال�سيا�سية البلغارية)  ،وم�شاركة الكليتني يف جل�سات
املنتدى ال�سنوي العاملي للدميقراطية يف �سرتا�سبورج ،طلبة اجلامعات على اكت�ساب
مهارات جديدة فيما يخ�ص ممار�سة حقوق الإن�سان والدميقراطية و�سيادة القانون
وعملهم اليومي.

حتولت الندوات االقليمية التي نظمها معهد الدرا�سات ال�سيا�سية التون�سي يف  2013حتت
عنوان «فهم الربيع العربي ونتائجه» ومن جانب املدر�سة املواطنة للدرا�سات ال�سيا�سية يف
 2014حول «معايري و�أدوات �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على �سيا�سات التنوع يف دول جنوب
املتو�سط .من �أجل انتقال مت�سق مع قيم التعددية الدميقراطية و تدعيم حقوق االن�سان يف
دول املنطقة»� ،إلى �سنوي للتبادل واحلوار بني ن�شطاء املجتمع املدين والأكادمييني واخلرباء
يف جماالت العلوم ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان من منطقة املتو�سط ب�أكملها حول
�أهم التحديات التي تواجه دمج وتوحيد الآليات الدميقراطية .وقد �ساهمت �إجراءات
برنامج اجلنوب يف رعاية مطالبات جديدة :حيث عرب �أطراف املجتمع املدين من خمتلف
بلدان جنوب املتو�سط بالفعل عن اهتمامهم بهذا «املنرب» وب�إمكانية و�ضع مبادرات
مماثلة يف بلدانهم مبجرد �أن ت�سمح الظروف بذلك.

ت�شجيع م�شاركة ال�شباب و�إر�ساء ثقافة حقوق الإن�سان يف �أنحاء
منطقة جنوب املتو�سط
عمل برنامج اجلنوب على تقوية قدرات منظمات ال�شباب و�شباب القادة والباحثني
القادمني من اجلزائر واملغرب وتون�س من �أجل �إن�شاء م�رشوعات ناجحة لت�شجيع م�شاركة
ال�شباب ولنمو ثقافة حلقوق الإن�سان يف الربامج وال�سيا�سات ال�شبابية .وبتوجيه ودعم
من جمل�س �أوروبا� ،شارك  45من القادة واملدربني ال�شباب يف عملية تدريبية طويلة
الأجل لإعداد وتنفيذ امل�شاركة ال�شبابية الدميقراطية يف م�شاريع وبرامج املنظمات
ال�شبابية وال�سلطات املحلية .ومبنا�سبة الندوات الوطنية التي نُظمت يف املغرب
وتون�س ،مت تقدمي امل�رشوعات للأطراف احلكومية وغري احلكومية امل�س�ؤولة عن �سيا�سات
وبرامج ال�شباب الوطنية بغية ربطها باال�سرتاتيجيات والربامج ال�سيا�سية الأخرى
اخلا�صة بال�شباب .وا�ستعر�ض م�ؤمتر ختامي للتقييم والتوحيد عقد يف مراك�ش يف
نوفمرب/ت�رشين الثاين � 2014أهمية وفعالية امل�شاريع التي مت �إعدادها وتنفيذها كما خلق
فر�ص التوا�صل مع النظراء الأوروبيني.

/http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy .24
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ولقد �شملت امل�رشوعات التي نفذها امل�شاركون �أبعادا ً متنوعة من امل�شاركة ال�شبابية
الدميقراطية التي تراوحت بني �إن�شاء مدر�سة �سيا�سية لل�شابات يف اجلزائر ،و�إن�شاء جمل�س
�شباب حملي يف مدينة �أ�صيلة (املغرب) وحتى �إطالق حملة تدعو حلق طلبة الثانوية يف
الت�صويت لأول مرة يف تون�س ()Je ne compte pas Je ne vote pas
حتقيق قدر �أكرب من التفاعل بني املجتمع املدين و�أطراف احلوكمة الأخرى
منطقة جنوب املتو�سط

وعلى �أ�سا�س هيكل «احلوار الرباعي» املميز ملركز «�شمال-جنوب» التابع ملجل�س �أوروبا،
والذي يجمع �أطراف احلكامة الأربعة (احلكومات والربملانات وال�سلطات املحلية
والإقليمية واملجتمع املدين) وي�شجعها على التفاعل فيما بينها ،مت تخ�صي�ص
ن�سخ �أعوام  2012و 2013و 2014من «منتدى ل�شبونة» للمو�ضوعات الأ�سا�سية للآليات
25
االنتقالية والإ�صالحية يف منطقة جنوب املتو�سط  .ومتتع ممثلو املجتمع املدين من دول
جنوب املتو�سط بفر�صة لتبادل الآراء والنقا�ش مع الأطراف الثالثة الأخرى للحكامة،
وكذا مع اخلرباء الأوروبيني والدوليني وممثلي املنظمات الدولية ب�ش�أن ق�ضايا على غرار
تعزيز �سيادة القانون  -وخا�صة من خالل الإ�صالحات الد�ستورية و�إ�صالح الق�ضاء
 ودعم الإ�صالحات وحرية التعبري وحقوق املر�أة ودمج الدميقراطية اال�ستيعابية يفدول جنوب املتو�سط و�إقامة االنتخابات احلرة والنزيهة ك�رشط �أ�سا�سي للح�صول على
دميقراطية ناجحة.

 .25حمل منتدى ل�شبونة لعام � 2012شعار «املو�سم العربي :من التغيري �إلى التحديات»؛ ولقد كر�ست ن�سخة
عام  2013من املنتدى من �أجل «تقييم املجتمع املدين كعامل فاعل يف جمال احلوكمة :الآفاق بالن�سبة ملنطقة
جنوب املتو�سط» ،بينما تناول منتدى ل�شبونة لعام  2014بالتحليل «العمليات االنتخابية وتر�سيخ الدميقراطية
يف دول جنوب املتو�سط»/.
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قامت جلنة توجيهية ،ت�ضم ممثلني عن االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا والدول ال�رشيكة
بال�سهر على تنفيذ الربنامج� ،ضامنة بذلك التن�سيق و املتابعة الالزمني لأن�شطة
الربناجمز كذا التقدم الذي �أحرز على م�ستوى حتقيق الأهداف.
وكان الفتتاح مكاتب جمل�س �أوروبا يف تون�س واملغرب دور حا�سم يف موائمة �أن�شطة
الربنامج مع احتياجات الدول امل�شاركة وحتقيق التعاون مع املبادرات التنموية الأخرى
من خالل التوا�صل املنتظم مع �أ�صحاب امل�صالح الوطنيني واملجموعات املانحة
املتواجدة على ال�ساحة.

اجللو�س حول نف�س الطاولة :حت�سني
نتائج �أن�شطة الربنامج من خالل
التن�سيق الأقوى مع الدول ال�رشيكة
يف جنوب املتو�سط وجمموعة املانحني
كان للتن�سيق الدوري بني املانحني دور حا�سم يف حتقيق نتائج برنامج اجلنوب .وقد مت
�ضمان التن�سيق بني جمل�س �أوروبا واالحتاد الأوروبي على م�ستويات خمتلفة ،منها يف �إطار
احلوار ال�سيا�سي الدوري رفيع امل�ستوى بني مفو�ض االحتاد الأوروبي �سيتفان فولة والأمني العام
ملجل�س �أوروبا ثوربيورن ياجالند .وميدانيًا� ،أتاح التبادل الدوري للمعلومات بني جمل�س �أوروبا
ووفود االحتاد الأوروبي التطرق ب�شكل �أف�ضل الحتياجات الدول ال�رشيكة و�ساهم يف
النهاية يف االرتقاء ب�صورة الربنامج وحت�سني نتائجه.

وميكن الإطالع على النتائج اخلتامية الجتماعات اللجنة التوجيهية التي نظمت يف �إطار
الربنامج على الرابط التايل:
http://south-programme-eu.coe.int/transversal_activities_en.asp
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ما قاله الآخرون عنا� :إن نتائج التقييم
امل�ستقل لربنامج اجلنوب ت�ؤكد �أهميته
وفعاليته و�آثاره
أقر تقييم م�ستقل ن�صف ف�صلي 26لربنامج اجلنوب  -والذي مت بتكليف من االحتاد
� ّ
الأوروبي يف  - 2013بالقيمة امل�ضافة ملجل�س �أوروبا و�أهمية برنامج اجلنوب امل�شرتك بني
االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا ،حيث ا�ستجاب لالحتياجات الأ�صيلة للدول ال�رشيكة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أفاد التقييم �أنه من املتوقع �أن يحقق الربنامج نتائج مهمة مبا
يقدمه من �إ�سهام يف تدعيم املمار�سات الدميقراطية وبناء قدرات النظراء حتى
ي�ستطيعوا اتباع معايري جمل�س �أوروبا .كما �أفاد التقييم �أنه من املتوقع �أن يحقق
الربنامج نتائج مهمة مبا يقدمه من �إ�سهام يف تدعيم املمار�سات الدميقراطية وبناء
أي�ضا
قدرات النظراء يف اتباع معايري جمل�س �أوروبا .و�أخريًا ،ف�إن الربنامج قد و�ضع � ً
تو�صياته على �ضوء التحرك امل�ستقبلي امل�شرتك بني االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا،
حتى ي�ؤخذ يف االعتبار عند �إعداد �أعمال متابعة برنامج اجلنوب .1
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تقييم ن�صف ف�صلي لربنامج «تقوية الإ�صالح الدميقراطي يف منطقة اجلوار اجلنوبي» ،تقرير ختامي.

تعهد متجدد بامل�ضي يف �إ�صالحات
احلكامة الدميقراطية يف منطقة جنوب
املتو�سط :برنامج اجلنوب 2
()2015-2017
نطال ًقا من �إجنازات برنامج اجلنوب  1على مدار الأعوام  ،2012-2014يعتزم جمل�س �أوروبا
واالحتاد الأوروبي بذل م�ساعيهما لتوطيد عملية الإ�صالح الدميقراطي يف منطقة جنوب
البحر املتو�سط.
وتهدف الن�سخة الثانية من الربنامج امل�شرتك بني االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا الذي
يحمل عنوان «نحو حكامة دميقراطية �أقوى يف منطقة جنوب املتو�سط» (برنامج
اجلنوب � )2إلى امل�ساهمة يف تعزيز حقوق الإن�سان و�سيادة القانون والدميقراطية يف
الدول ال�رشيكة بجنوب املتو�سط على مدار الفرتة  ،2015-2017ومبا يتفق مع معايري
جمل�س �أوروبا وغريه من املعايري الدولية.
ّ
ي�شكل برنامج اجلنوب  2جز ًءا من ال�سيا�سة
وكما كان احلال مع برنامج اجلنوب ،1
الأو�سع ملجل�س �أوروبا حيال املناطق املجاورة وكذلك �سيا�سة االحتاد الأوروبي ب�ش�أن
دول اجلوار الأوروبي .ومن خالل النهج املدفوع بالطلب ،تهدف الن�سخة الثانية من برنامج
اجلنوب ب�شكل �أكرب ملا يلي:
دعم الآليات الد�ستورية يف دول اجلوار اجلنوبي ،وو�ضع ت�رشيعات جديدة و�إن�شاء
وتفعيل م�ؤ�س�سات معنية بحقوق الإن�سان و�إقامة هياكل للحكامة الدميقراطية.
ت�شجيع �إن�شاء وتوحيد ف�ضاء قانوين م�شرتك بني �أوروبا ودول اجلوار اجلنوبي من
خالل زيادة الوعي حول �أهم اتفاقيات جمل�س �أوروبا واملعايري الأوروبية والدولية
الأخرى� ،إلى جانب دعم حقوق الإن�سان واحلوكمة الر�شيدة والقيم الدميقراطية يف
منطقة جنوب املتو�سط.
دعم �آليات الإ�صالح الدميقراطي امل�ستمرة ورعاية التعاون الإقليمي يف جمال
حقوق الإن�سان و�سيادة القانون والدميقراطية ،من خالل �إن�شاء ودعم ال�شبكات
الر�سمية وغري الر�سمية بني �أوروبا وبلدان منطقة جنوب املتو�سط ،وكذلك بني
بلدان املنطقة.
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من زاوية املو�ضوعات ،ي�ستهدف برنامج اجلنوب  2التعاون الذي كان قد بد�أ يف �إطار
برنامج اجلنوب  1مع العزم امل�ضي يف تعميقه من خالل تناول الق�ضايا اجلديدة ذات
الأولوية يف جمال حقوق الإن�سان والدميقراطية و�سيادة القانون.
ويعتزم برنامج اجلنوب  2التو�سع يف دعمه املتبادل القوي ،واملقدم �إلى املغرب وتون�س
والأردن والبلدان الأخرى يف منطقة جنوب املتو�سط �إلى جانب االرتقاء بالبعد
الإقليمي للربنامج.
�ستظل �رشاكات اجلوار الثنائية للأعوام  2015-2017مع املغرب وتون�س والأردن ت�شكل
مرتكزا ً لأهداف برنامج اجلنوب ،كما �ست�سهم يف تدعيم احلوار ال�سيا�سي ،وتقوية
نتائج التعاون ،و�إن�شاء رابطة م�ؤ�س�سية بني ال�سلطات يف هذه الدول الثالث وهيئات
جمل�س �أوروبا والهيئات على خمتلف امل�ستويات.
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تعزيز الإ�صالح
الدميقراطي
يف دول
جنوب املتو�سط

جهات االت�صال
جمل�س �أوروبا
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االحتاد الأوروبي
http://ec.europa.eu/europeaid
http://eeas.europa.eu/mideast
http://eeas.europa.eu/enp

AR
جمل�س �أوروبا هو املنظمة الرائدة املعنية بحقوق
الإن�سان يف القارة الأوروبية ،وي�ضم  47دولة ع�ضوا،
منها  28دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي .وقد و َقّعت
جميع الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا على االتفاقية
الأوروبية حلقوق الإن�سان ،وهي معاهدة تهدف �إلى
حماية حقوق الإن�سان والدميقراطية و�سيادة القانون.
وت�رشف املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان على تنفيذ
االتفاقية داخل الدول الأع�ضاء

www.coe.int

�إن االحتاد الأوروبي عبارة عن �رشاكة اقت�صادية و�سيا�سية
متميزة بني  28دولة �أوروبية دميقراطية .وتتمثل �أهدافه
يف حتقيق ال�سالم واالزدهار واحلرية لكل مواطنيه البالغ
تعدادهم  500مليون ن�سمة  -يف عامل �أكرث عدالة و�أمان ًا.
ولإجناز �أهدافه ،ين�شئ االحتاد الأوروبي هيئات لإدارة االحتاد
الأوروبي وتبني ت�رشيعاته .وتتمثل هيئاته الرئي�سية يف الربملان
الأوروبي (ممثال ً ل�شعوب �أوروبا) وجمل�س االحتاد الأوروبي (ممثال ً
للحكومات الوطنية) واملفو�ضية الأوروبية (ممثلة للم�صالح
امل�شرتكة لالحتاد الأوروبي)

http://europa.eu

من امل�ساعدة �إلى ال�رشاكة:
ر�ؤية عامة لإجنازات ونتائج الربنامج امل�شرتك بني االحتاد
الأوروبي وجمل�س �أوروبا

