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تكريس حقوق اإلنسان وحمايتها
يعمل البرنامج على تقوية حماية حقوق اإلنسان من خالل تعزيز معايير حقوق اإلنسان
األوروبية والدولية وكذا من خالل احلث على املصادقة على بعض املعاهدات األساسية جمللس
أوروبا املفتوحة للدول غير األعضاء.
يستطيع مجلس أوروبا بفضل اخلبرة املتوفرة لديه ،مساعدة بلدان املنطقة في مجال الوقاية
من االجتار في البشر وفقا ألحكام اتفاقية مجلس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر .وسيتم
تنفيذ عدد من األنشطة اإلقليمية من أجل تعزيز تصدي السلطات لهذا اخلطر العاملي،
ولتوفير حماية أكبر لضحايا االجتار بالبشر.

سيواصل مجلس أوروبا ،من خالل هذه الشبكات ،تعزيز التبادالت على املستوى اإلقليمي لتوسيع
وتكثيف وقع وتأثير هذا البرنامج .وتهدف هذه الشبكات ،على وجه اخلصوص ،إلى دعم اإلصالح
الدستوري والدميوقراطية البرملانية ،وكذا إنشاء معاهد الدراسات السياسية ،ودعم مطالب
الشباب في دول املنطقة.
وضوح الرؤيا
يوفر املوقع اإلليكتروني للبرنامج معلومات ُمحينة حول أنشطة و إجنازات "برنامج جنوب"،
وكذا الوثائق واإلصدارات املتوفرة .هذا املوقع هو مفتوح في وجه كل الشركاء و الفرقاء وعموم
املواطنني حتى يطلعوا على أنشطة البرنامج و إجنازاته.
مت متويل هذا البرنامج بدعم من املفوضية األوروبية .هذه املواد تعكس وجهات نظر الكاتب ،وال تتحمل املفوضية
مسؤولية أي استخدام لهذه املعلومات الواردة في هذه الوثيقة.
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تكريس الدميقراطية
تسعى األنشطة املندرجة حتت هذا املكون إلى تعزيز قيم الدميقراطية في بلدان املنطقة من
خالل استعمال شبكات مجلس أوروبا املتوفرة أساسا .بحيث قامت كل من جلنة البندقية
ومركز الشمال واجلنوب ومجموعة بومبيدو (من خالل مبادرة ميدنيت على وجه اخلصوص)،
ومدارس الدراسات السياسية ،وقسم الشباب واجلمعية البرملانية بتطوير الشبكات والتعاون
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تعزيز اإلصالح الدميقراطي في
دول جنوب املتوسط

التغطية اجلغرافية
يهم البرنامج كل من املغرب وتونس ستتضمن بعض األنشطة بعدا إقليميا كلما كان ذلك
مالئما ،وهو األمر الذي من شأنه أن يعزز التعاون بني دول جنوب البحر األبيض املتوسط ،ويسمح
للمنطقة ككل من االستفادة من البرنامج.

تعزيز اإلصالح الدميقراطي في
دول جنوب املتوسط
موجز
البرنامج

تعزيز اإلصالح الدميقراطي في املنطقة اجلنوبية اجملاورة

امليزانية

 4,8مليون يورو

التمويل

االحتاد األوروبي

املدة

 36شهرا ()2014 — 2012

البلدان املستفيدة

منطقة جنوب البحر املتوسط

املنظمات الكلفة بالتنفيذ

مجلس أوروبا

في الوقت الذي فتحت فيه التغيرات التي عرفتها بلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط آفاقا
جديدة ،جعل "الربيع العربي" التعاون بني مجلس أوروبا واالحتاد األوروبي وجنوب البحر األبيض
املتوسط ،أكثر أهمية من أي وقت مضى .أدت التطورات في تونس وغيرها من البلدان إلى
تصاعد االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان وسيادة القانون والدميقراطية ،وهي قضايا تتبوأ الصدارة
في خطة عمل مجلس أوروبا .تأكد كل هذه التغييرات احلاجة إلى إعادة النظر في التعاون
احلالي بني مجلس أوروبا و جيرانه  -وحتديد أولويات استراتيجية حول كيفية تطوير هذا التعاون
مستقبال.
إن االحتاد األوروبي يدعم بقوة مطالبة شعوب جنوب البحر املتوسط باملشاركة السياسية
والكرامة واحلرية ،ويلتزم كل االلتزام بدعم التغيرات الدميقراطية في هذه البلدان.
وبالنظر إلى العالقات التاريخية القائمة مع املنطقة ،فقد مت إطالق برنامج بعنوان "تعزيز
اإلصالح الدميقراطي في منطقة اجلوار جنوب املتوسط" (برنامج اجلنوب) في يناير 2012
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نظرة عامة
يهدف البرنامج إلى تعزيز اإلصالح السياسي والدميقراطي في بلدان جنوب البحر األبيض املتوسط،
حسب الطلب و باعتماد مقاربة هادفة.
يسعى هذا البرنامج املمتد على  3سنوات – أي حتى متم ، 2014إلى حتقيق أربعة أهداف محددة:
• تعزيز استقاللية وفعالية السلطة القضائية
• تعزيز احلكم الرشيد ،من خالل تكثيف الوقاية من الفساد وغسل األموال
• تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
• تعزيز القيم الدميقراطية
يتسم هذا البرنامج باملرونة والدينامية ،وقد مت تصميمه خصيصا للتكيف مع السياقات
الوطنية احملددة والتجاوب بسهولة مع األولويات اجلديدة الناشئة .و يهدف أيضا إلى تطوير
العمل املشترك مع املنظمات الدولية و برامج االحتاد االوروبي األخرى وكذا اجملتمع املدني .كما
يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات الشركاء الوطنيني إلجناز مشاريع مماثلة مببادرة منهم.
يضمن البرنامج أن تعود ملكية عملية اإلصالح للسلطات الوطنية ،وأن تكون املشاريع املنجزة
مستدامة ،وأن يتم تطوير التعاون "جنوب  /جنوب" بشكل أقوى.
كما يعمل البرنامج على إشراك احلكومة على جميع املستويات ،من اللجان االنتخابية
والهيئات العمومية األخرى التي تضطلع مبسؤوليات محددة كمكافحة الفساد ومكافحة
غسل األموال ،وكذا البرملانات واملنتخبني على املستويني اإلقليمي واحمللي ،وديوان املظالم،
واملنظومة القضائية ووسائل اإلعالم و واجملتمع املدني ،مبا في ذلك منظمات الشباب .والغاية
هي أن يكون السكان في البلدان الشريكة هم املستفيد النهائي من هذا البرنامج.
ستسهر جلنة اإلشراف املشكلة من ممثلني عن مجلس أوروبا واالحتاد األوروبي ومنسقي كل من
البلدان الشريكة على تقييم وتوجيه تنفيذ البرنامج.

إصالح القضاء
لقد راكم مجلس أوروبا خبرة واسعة في
مجال إصالح القضاء .ومن خالل اللجنة
األوروبية لنجاعة أداء القضاء ستدعم
األنشطة املنجزة اجلهود التي تقوم بها
بلدان املنطقة في مجال اإلصالح ،وذلك
لتقوية استقاللية القضاء وتعزيز جناعة أدائه.
هذه األنشطة ستساعد أيضا على
حتسني الهيكلة املؤسساتية ملنظومة
القضاء وتطبيق التشريعات وتسهيل ولوج
املواطنني إلى العدالة.
يشكل التقييم األولي لنجاعة أداء املنظومة
القضائية ،القاعدة لوضع خطة عمل إلصالح
القضاء.كما سيقوم البرنامج ببناء القدرات
من خالل دورات تدريبية متخصصة تهم
املعايير األوروبية والدولية وتوفر اخلبرة
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القانونية املتعلقة باإلطار القانوني للقضاء.
كما يرتقب أن يسهل البرنامج املشاركة في أنشطة اللجنة األوروبية لنجاعة أداء القضاء
وشبكاتها.
مكافحة الفساد وغسل األموال
يقوم البرنامج بتعزيز احلكامة من خالل مكافحة الفساد وغسل األموال ،وذلك باستخدام املعايير
واآلليات والصكوك ذات الصلة مبجلس أوربا ،مثل مجموعة الدول املناهضة للفساد في مجلس أوروبا و
جلنة اختيار اخلبراء لتقييم إجراءات مكافحة غسل األموال .وسيتم حتسني اإلطار التشريعي وتعزيز
قدرات الهيئات القضائية واملكلفة بإنفاذ القانون ذات الصلة ،كما سيشكل البرنامج قاعدة
لتعزيز للتعاون اإلقليمي.
يقوم البرنامج بتقييم اإلطار املؤسساتي والسياسي والقانوني حملاربة الفساد وغسل األموال.
وانطالقا من هذا التقييم يتم وضع أنشطة إضافية تشمل خطط عمل تسطر أولويات
واضحة وتوصيات ومؤشرات للحكامة الرشيدة متكن من قياس مستويات و تطورات الفساد.
سيسهل البرنامج املشاركة في شبكات محاربة الفساد ووضع أدوات وشبكات لتعزيز التعاون
مع وحدات االستخبارات املالية لتبادل أكبر للمعلومات و البيانات املالية.

