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 3748/04رقم متسلسل 
 

 
 يـــاد األوروبــة لإلتحــوط التوجيهيــالخط

 انـوارات حقوق اإلنســول حــح
 

 
 مقدمة   .1
 

 بمداخلة 2001حزيران / يونيو25 في مقٌرراته المؤرخة في المجلس األوروبيرحب 
 حول دور اإلتحاد األوروبي في تعزيز 2001أيار / مايو8المفٌوضية األوروبية بتاريخ 

وق اإلنسان وإحالل الديمقراطية في البلدان األخرى، وهو ما يمثل مساهمة قيمة من أجل حق
تدعيم تماسك ووحدة سياسة اإلتحاد األوروبي إزاء مسألة حقوق اإلنسان وإحالل 

  مسألةإدراجو في مقرراته التزامه بمبادئ تماسك المجلس األوروبيوجدد . الديمقراطية
.  وبانفتاح سياساته وبالتعريف بالمجاالت ذات األولوية،لهأعماحقوق اإلنسان في آافة 

 مجموعة العمل حول حقوق اإلنسان توّلتوآجزء من مسار تنفيذ تلك المقررات 
(COHOM) وضع خطوط توجيهية حول حوارات حقوق اإلنسان بالتشاور مع مجموعات 

جنة المكلفة  والل(CODEV)العمل الجغرافية ومجموعة العمل حول التعاون اإلنمائي 
  . والحريات األساسيةاإلنسانبتطوير ودعم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق 

 
 

 الوضع الحالي  .2
 

وتشكل تلك .  اإلتحاد األوروبي في حوارات حقوق اإلنسان مع عدد من الدوليشارك
ون تلك وتتك. الحوارات في حد ذاتها أداة من أدوات السياسة الخارجية لإلتحاد األوروبي

األداة من سلسلة من اإلجراءات والتدابير التي يمكن أن يستخدمها اإلتحاد األوروبي في 
وضع سياسته على صعيد حقوق اإلنسان حيز التنفيذ وتشكل جزءا أساسيا من إستراتيجية 

إال أنه ال . التنمية المستديمة والسلم واالستقرارتعزيز اإلتحاد األوروبي العامة الرامية إلى 
ويجدر القول . توفر اآلن قواعد لتحديد المدى الذي يجب أن تطبق فيه تلك اإلستراتيجيةت

 من التماسك في مقاربة اإلتحاد األوروبي الحالية يتوفر المجال اآلن إلحالل مزيدآذلك بأنه 
 : عدة وهي على التواليالراهن أنماطاإزاء الحوارات التي تستخدم في الوقت 

 
ات طبيعة عامة باألساس وتعتمد على معاهدات أو مواثيق إقليمية حوارات أو مباحثات ذ .1.2

وهي .  مسألة حقوق اإلنسانعأو ثنائية، أو اتفاقات أو اتفاقيات تتعاطى بصفة منهجية م
 : تشمل بصفة خاصة ما يلي
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 عالقات مع البلدان المرشحة؛. 1.1.2

 واتفاقية ACP  االفريقية ودول الكراييب والباسيفيكدولالاتفاقية آوتونو مع  .2.1.2
 التجارة والتنمية والتعاون مع جنوب أفريقيا؛ 

 عالقات بين اإلتحاد األوروبي وأمريكا الالتينية؛ .3.1.2

 ؛)البلدان المتوسطية(مسار برشلونة  .4.1.2

  منظمة دول جنوب شرق آسياالحوار السياسي مع البلدان اآلسيوية في سياق .5.1.2
(ASEAN)الملتقى األوروبي اآلسيوي و (ASEM)؛ 

 قان؛لع دول غرب البعالقات م .6.1.2

  الشراآة والتعاون؛اتفاقياتعالقات ثنائية في إطار  .7.1.2

 
وال يتوفر حاليا سوى حوار وحيد .  على حقوق اإلنسان حصريةحوارات تترآز بصفة .2.2

 اإلتحاد بين ، مسألة حقوق اإلنسانب بصفة استثنائية يتعلق ،ياتمنٌظم ويتخذ الطابع المؤسس
 على ينعقدوهذا الحوار على درجة عالية من الهيكلة و. األوروبي وبلد آخر، وهو الصين

وقد أقام اإلتحاد األوروبي ذات مرة .  عن قضايا حقوق اإلنسانالمسئولينمستوى آبار 
 وقد ترّآز هذا الحوار. حوارا حول حقوق اإلنسان مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 مع البلدان التي لم بعد سوىاإلنسان ولم يستخدم فيما بصفة أساسية حول مسألة حقوق 
أو التي تتضمن االتفاقية المبرمة معها /يسبق للمجموعة األوروبية أن أبرمت معها اتفاقية و

ستبعد مناقشة مسألة حقوق يهذا الحوار ال مثل  وجودإال أن ". حقوق اإلنسان" حول بندا
 .اإلنسان على أي مستوى من مستويات الحوار السياسي

 اإلتحاد األوروبي تتصل بسياسةرض وهي تمتد إلى مواضيع حوارات أقيمت للغ .3.2
وعلى سبيل المثال فإن .  مثل مسألة حقوق اإلنسانCFSP  المشترآةالخارجية واألمنية

  .اإلتحاد األوروبي بصدد التشاور مع آوبا والسودان على مستوى رؤساء البعثات
 
 

شديد التقارب الوتعتمد على  حوارات في إطار العالقات الخاصة مع بعض البلدان األخرى .4.2
وهي حوارات مع الواليات المتحدة األمريكية وآندا والبلدان الشريكة . في وجهات النظر

األوروبي قبل  لإلتحاد الممثلة سنوية للخبراء مع الترويكا واتخذت شكل اجتماعات نصف
الغرض و. انعقاد لجنة حقوق اإلنسان واالجتماع السنوي للجمعية العامة لألمم المتحدة

 هذه الحوارات مناقشة المسائل ذات االهتمام المشترك وفرص التعاون ضمن  منالرئيس
 .هياآل حقوق اإلنسان المتعددة األطراف

 
وإلى جانب الحوارات القائمة على مستوى االتحاد األوروبي فإن عددا من الدول األعضاء في 

 .المستوى القطرياإلتحاد تقيم آذلك حوارات مع بلدان مختلفة أخرى على 
 

 : على التواليحقوق اإلنسان إلى عدة أهداف، وهيوترمي الخطوط التوجيهية حول 
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 تعريف الدور الذي تضطلع به هذه األداة ضمن اإلطار الشامل لسياسة اإلتحاد  -
 وسياسة اإلتحاد األوروبي في مجال حقوق  المشترآةاألوروبي الخارجية واألمنية

 اإلنسان؛

  حقوق اإلنسان؛حواراتسك مقاربة اإلتحاد األوروبي إزاء دعم وحدة وتما -

تسهيل استخدام تلك األداة من خالل تعريف الظروف التي يمكن فيها تطبيقها وجعلها  -
 .أداة فعالة

المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية واألوساط (إشعار األطراف األخرى  -
 .حول هذه المقاربة) ىاألآاديمية والبرلمان األوروبي والبلدان األخر

 
وتونو آ وفق اتفاقية ACP الدول اإلفريقية ودول الكراييب والباسيفيكوللحوارات السياسية مع 

إال أنه  . من هذه االتفاقية8 آما هي مبينة في المادة  بهالتفصيلية وإجراءاتها الخاصة اهاترتيبات
عمل عدة دورية في إطار مجموعة  فإن تبادل المعلومات والخبرة سيتم وفق قاالتناسقوألغراض 

  .COHOM حقوق اإلنسان حول المجلس األوروبي
  

 اسّيةالمبــادئ األسـ .3
 

إلنسان وإحالل الديمقراطية مسار إدراج أهداف حقوق ايتعهد اإلتحاد األوروبي بتكثيف  .1.3
وعليه سيضمن اإلتحاد . في آافة جوانب سياساته الخارجية") اإلدماج والتكامل("

 اللقاءاتأن يتم إدراج مسألة حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون في األوروبي ب
والمباحثات المقبلة مع البلدان األخرى وعلى آافة المستويات، سواء المباحثات الوزارية 

المجلس تحت قيادة رئاسة أو اجتماعات اللجان المشترآة أو الحوارات الرسمية المنعقدة 
وسيضمن آذلك بأن يتم إدراج مسألة . ؤساء بعثات المفوضية، والترويكا وراألوروبي

 وضمن وثائق المباحثات برمجة  والديمقراطية وسيادة القانون فيحقوق اإلنسان
 .استراتيجيات البلدان

 
إال أنه ولغرض بحث مسائل حقوق اإلنسان بشكل أعمق فإن اإلتحاد األوروبي يمكن أن  .2.3

 مثل تلك وستتخذ. آخراإلنسان مع أي بلد  حول حقوق خاص حوار ببدءيتخذ قرارا 
اغماتية والمرونة الالزمة لمثل برالقرارات وفق معايير معينة مع اإلبقاء على قدر من ال

وسيتخذ اإلتحاد األوروبي إما بمفرده المبادرة باقتراح حوار مع بلد آخر . تلك المهمة
 .معين، أو سيستجيب إلى طلب من قبل أي بلد آخر

 
 

 انــوق اإلنسـات حقأهداف حوار .4
 

آل حالة ستتغير أهداف حوارات حقوق اإلنسان من بلد إلى آخر وسيتم تعريفها وفق قاعدة 
 :ويمكن أن تشمل تلك األهداف ما يلي. على حدة
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 المشترك وتعزيز التعاون حول حقوق اإلنسان وذلك االهتماممناقشة المسائل ذات  )أ (
 . على سبيل المثالم المتحدةمن خالل منتديات متعددة األطراف مثل األم

 
 الذي يبديه اإلتحاد األوروبي بخصوص وضع حقوق اإلنسان في االهتمامتسجيل  )ب (

البلد المعني، وجمع المعلومات والسعي من أجل تحسين وضع حقوق اإلنسان في 
   .ذلك البلد

 
 حتمل أنيويمكن أن تقوم حوارات حقوق اإلنسان وفي وقت مبّكر بتعريف المشاآل التي 

 .تؤدي إلى نزاعات في المستقبل
 
 المسائل المشمولة بحوارات حقوق اإلنسان  .5

 
 حوارات حقوق اإلنسان وفق قاعدة آل أثناء انعقادسيتم ضبط المسائل المطروحة للنقاش 

بحث المسائل ذات األولوية والتي يجب ب يتعهدإّال أن اإلتحاد األوروبي . حالة على حدة
ويشمل ذلك التوقيع والمصادقة وتنفيذ . لخاص بكل حوار في جدول األعمال اإدراجها

المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان والتعاون مع إجراءات وآليات حقوق اإلنسان 
 وحقوق ، آافة أشكال التمييز التعذيب ومكافحةالدولية ومكافحة عقوبة اإلعدام ومكافحة

 والتعاون الدولي في مجال المدني المجتمع ر وحقوق المرأة وحرية التعبير ودوالطفل
ويمكن .  وتعزيز مسارات إحالل الديمقراطية واإلدارة الرشيدة ومنع نشوب النزاعاتالقضاء

 - وحسب الظروف-أن تشمل الحوارات الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال حقوق اإلنسان
المواثيق وبصفة خاصة وضع بعض ( .بعض المسائل ذات األولوية المشار إليها أعاله

 حّيز -الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق اإلنسان والمصادق عليها من قبل الطرف اآلخر
وآذلك إعداد ومتابعة أعمال لجنة حقوق اإلنسان في جنيف وأعمال اللجنة الثالثة ) التنفيذ

 .أو اإلقليمية/للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك والمؤتمرات الدولية و
 
  حوارات حقوق اإلنسانإرساءت حول اإلجراءا .6

 
 حوار حقوق اإلنسان يتطلب أّوال عملية تقييم لوضع حقوق اإلنسان في بإرساءإن أي قرار  .1.6

المجلس  عمل تخذ قرار الشروع في عملية تقييم أّولي من قبل مجموعةوسُي. البلد المعني
 حول بمعية مجموعات العمل الجغرافية) COHOM( حول حقوق إلنسان األوروبي

  الديمقراطية وسيادة القانونتنمية ودعم واللجنة حول تدابير (CODEV)التنمية والتعاون 
 ذاتها من قبل مجموعة مالتقييوستتم عملية  .احترام حقوق اإلنسان والحّريات األساسيةو

بالتنسيق مع مجموعات العمل ) COHOM( حول حقوق اإلنسان المجلس األوروبيعمل 
 التطّورات الحاصلة على صعيد وضع ،لمسائل التي سيشملها التقييمومن ضمن ا. األخرى
 ومدى استعداد ورغبة الحكومة في البلد المعني لتحسين الوضع ومدى  اإلنسانحقوق

التزام حكومة البلد المعني باالتفاقيات الدولية حول حقوق اإلنسان واستعدادها للتعاون مع 
حقوق اإلنسان وآذلك موقف حكومة البلد المعني ألمم المتحدة في مجال اإجراءات وآليات 

: ، على المصادر التاليةعلى سبيل الذآر ال الحصروسيعتمد التقييم، . إزاء المجتمع المدني
 وتقارير األمم المتحدة والمنظمات المجلس األوروبي  التقارير الصادرة عن رؤساء بعثات

لبرلمان األوروبي وعن مختلف الدولية واإلقليمية األخرى والتقارير الصادرة عن ا



 
        5 
       
 

ق اإلستراتيجية للمفّوضية ئالمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان والوثا
 .حول البلدان المعنية

 
أي قرار بإقامة حوار حقوق إنسان يتطلب أوال تعريف األغراض العملية التي ينشدها  .2.6

 جنىسُتآذلك تقييما للقيمة المضافة التي االتحاد األوروبي بإقامته حوارا مع البلد المعني و
 .من ذلك الحوار

 
وسيقوم االتحاد األوروبي أيضا ووفق قاعدة آل حالة على حدة بترآيز معايير لقياس مدى 

 .محتملةخالص  المرجعية وآذلك المعايير ألي إستراتيجية مقارنة بالنقاط التقدم الحاصل 
 

قبل إقامة أي حوار حقوق إنسان مع البلد  وجهات النظر الستشرافسيتم عقد مباحثات  .3.6
إذ يتمثل أّوال في تعريف األهداف لغرض من تلك المباحثات مزدوجا اوسيكون . المعني

نسان مع االتحاد اإلحقوق في مجال  إقامة حوار طلبأو ييقبل التي ينشدها أي بلد 
اثيق الدولية المتعلقة  التزام ذلك البلد بالموبزيادةضبط السبل الكفيلة يهدف إلى األوروبي و

بحقوق اإلنسان واإلجراءات واآلليات الدولية حول حقوق اإلنسان وتعزيز وحماية حقوق 
اإلنسان وإحالل الديمقراطية بصفة عامة، ثم تحيين المعلومات في التقارير الالحقة لعملية 

األمر معني بشرح للبلد التوستوفر هذه المباحثات أيضا الفرصة لكي . التقييم األولي
  اإلتحاد وآذلك أغراض،المبادئ الكامنة وراء اإلجراء المتخذ من قبل اإلتحاد األوروبي

ويفضل أن تقاد تلك .  حوار حول حقوق اإلنسانأو القبول بإقامةاألوروبي من اقتراح 
 من  يتكّون ترويكا اإلتحاد األوروبي فريق منالمباحثات الستشراف وجهات النظر من قبل

 العواصم األوروبية وبالتشاور مع رؤساء بعثات نفي مجال حقوق اإلنسان يمثلوخبراء 
وسيتم في وقت الحق تقييم مباحثات .  المعتمدين في البلد المعنيالمجلس األوروبي

اتخاذ قرار بوسيقوم اإلتحاد األوروبي على ضوء ذلك التقييم . استشراف وجهات النظر
 .يةات وفق قاعدة هيكلية ومؤسس في الحوارارفي االستمر رغبته  عدمأوحول رغبته 

 
المجلس  عمل أي قرار حول إقامة حوار حقوق اإلنسان سيتطلب مناقشات مع فريق .4.6

 القرار األخير ويعود.  حول حقوق اإلنسان وموافقته المبدئية على ذلك األمراألوروبي
 . االتحاد األوروبيوزراءمجلس إلرساء حوار في مجال حقوق اإلنسان إلى 

 
ويتعين آذلك إشراك مجموعات العمل الجغرافية ومجموعة العمل حول التعاون اإلنمائي  .5.6

(CODEV) حول اللجنة  الديمقراطية وسيادة القانون، وودعم واللجنة حول تدابير تنمية
 .احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية في عملية اتخاذ القرار

 
و أن اإلتحاد األوروبي لم يتخذ قرارا بإقامة حوار أ/وإذا ما اتضحت عملية التقييم سلبية و .6.6

 يتطلب مقاربات أخرى مثل األمرحقوق اإلنسان فإن اإلتحاد األوروبي سيبحث ما إذا آان 
وعلى  في الحوار السياسي مع البلد المعني، بما في ذلك اإلنسان حقوقالتشديد على جانب 

 . ضمن فريق الحوار السياسياناإلنس حقوق مختصة لمجال معرفة إدراجسبيل المثال، 
 

 مسؤولية (COHOM) حول حقوق اإلنسان المجلس األوروبيعمل ستتولى مجموعة  .7.6
متابعة الحوار وعند االقتضاء بمعية الهيئات األخرى المعنية وهي مجموعات العمل 

واللجنة  (CODEV)الجغرافية ورؤساء البعثات ومجموعة العمل حول التعاون اإلنمائي 
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 احترام حقوق اإلنسان  حوللجنةال ودعم الديمقراطية وسيادة القانون، وحول تنمية
 .والحريات األساسية

 
 الترتيبات العملية حول حوارات حقوق اإلنسان  .7

 
تشكل المرونة والبراغماتية الرآنين األساسين في سياق الترتيبات لحوارات حقوق اإلنسان 

 حدة وذلك باتفاق مع البلد المعني وستشمل التي يجب حينئذ أن تحدد وفق قاعدة آل حالة على
 .الترتيبات عدة جوانب مثل مكان الحوار ودوريته ومستوى التمثيل المطلوب

ومن أجل ضمان أن تكون المناقشات مثمرة إلى أقصى حد ممكن فإن تلك الحوارات يجب أن 
ضايا حقوق  عن قمسئولينتتم، وآل ما أمكن ذلك، على مستوى مندوبين أو ممثلين حكوميين 

 اإلتحاد األوروبي ممثال من قبل يجب أن يكون ولغرض ضمان االستمرارية  ثماإلنسان
 . أو من رؤساء البعثاتةالعواصم األوروبيالترويكا وذلك إما على مستوى مندوبين من 

 
وسيعمل اإلتحاد األوروبي على ضمان أن تنعقد اجتماعات الحوار بصفة دورية في البلد 

 لوفد اإلتحاد األوروبي ألن يقدر أفضل تمنح فرصة أنهاي ه هذه المقاربة وميزة. المعني
قيم االتصال ي أن – فقة سلطات البلد المعنيامو شريطة –و عين المكان، الوضع بنفسه على 

 فإن الحوارات التي يترآز غرضها وبصفة تقليدية بها، يهتم التي  والمؤسساتبالناس 
حقوق اإلنسان ت االهتمام المشترك ودعم التعاون في مجال األساسي حول مناقشة المسائل ذا

 . على ذلك التقليداإلبقاءويفضل أن يتم . لسيتم عقدها في بروآس
 

وروبي، وآلما آان ذلك ممكنا، بمناشدة سلطات البلدان المشترآة في وسيقوم اإلتحاد األ
مؤسسات  وفودها مندوبين من مختلف التشرك ضمنحوارات حقوق اإلنسان إلى أن 

 عن قضايا حقوق اإلنسان مثل وزارات العدل والداخلية وإدارات المسؤولةوالوزارات 
 المجتمع المدني وفق إشراكوبنفس الطريقة فإنه يمكن . الشرطة والسجون وما إلى ذلك

 الحوار ذاته إجراءفي عملية التقييم األولي لوضع حقوق اإلنسان وفي أنسب الترتيبات 
ل تنظيم اللقاءات مع المجتمع المدني على المستوى المحلي وبصفة خاصة من خال(

وبهذه الطريقة فإن اإلتحاد . ، وآذلك في متابعة وتقييم الحوار)وبالتوازي مع الحوار الرسمي
 معها لديه حقوق اإلنسان في البلدان التي عن دعمه للمدافعين الدليل علىاألوروبي سيعطي 

 .مبادالت من هذا القبيل
 

 الشفافية  منإلتحاد األوروبي، وآلما أمكن ذلك، لحوارات حقوق اإلنسان درجةوسيكفل ا
 .الحقيقية إزاء المجتمع المدني

 
 التماسك بين حوارات الدول األعضاء وحوارات اإلتحاد األوروبي .8

 
تشكل مسألة تبادل المعلومات عنصرا أساسيا إذا آان األمر يتطلب حدا أقصى من التماسك 

 اإلتحاد  التي يقيمهاحواراتال الدول األعضاء من جهة و التي تقيمهاثنائيةبين الحوارات ال
ـ والسيما المسائل  األوروبي من جهة أخرى ويمكن أن تقاد عمليات التبادل من هذا النوع

 (COREU) "فهم أوروبا"خالل مبادرة  من  - التي تمت مناقشتها وحصيلة تلك المناقشات
 وبإمكان المرآز .(COHOM) حول حقوق اإلنسان بيالمجلس األوروعمل أو مجموعة 

 الحالية في البلد المعني آذلك جمع المعلومات ذات المجلس األوروبيالدبلوماسي لرئاسة 
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ويمكن التفكير عند االقتضاء في عقد لقاءات غير رسمية وتلتئم . الصلة على ذات المكان
قوق اإلنسان  حول حالمجلس األوروبيلغرض خاص بين أعضاء مجموعة عمل 

(COHOM)ويمكن أيضا .  ومجموعات العمل الجغرافية ذات الصلة، والبرلمان األوروبي
 تقيمالتفكير في عقد لقاءات أو اجتماعات غير رسمية تلتئم لغرض خاص مع بلدان أخرى 

آما هو الحال بالنسبة للحوار الجاري حاليا مع (حوارات حقوق إنسان مع البلد المعني 
 حول حقوق المجلس األوروبيالحوارات مجموعة عمل هذه ين أن تشرك ويتع). الصين

 .الدراساتالمكلفة بمجموعات وال ومجموعات العمل الجغرافية (COHOM)اإلنسان 
 

مة من قبل اإلتحاد األوروبي في مجال حقوق اإلنسان  تضع المساعدة الفنية المقدَّ أنوعلى
عها اإلتحاد األوروبي حوارا في اعتبارها وإحالل الديمقراطية في البلدان التي يقيم م

 .ونتائجهالتطّورات المسجلة على مسار الحوار 
 
التماسك بين حوارات حقوق اإلنسان وقرارات االتحاد األوروبي ضمن الجمعية العامة  .9

 لألمم المتحدة ولجنة حقوق اإلنسان
 

روبي على الجمعية تمثل حوارات حقوق اإلنسان والقرارات المطروحة من قبل اإلتحاد األو
العامة لألمم المتحدة أو لجنة حقوق اإلنسان والمتعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان في بعض 

وعليه فإن وجود حوار جار حول حقوق . الدول شكلين من أشكال العمل يختلفان تماما
اإلنسان بين اإلتحاد األوروبي وبلد آخر سوف لن يمنع اإلتحاد األوروبي سواء من طرح 

 لحقوق اإلنسان في ذلك البلد أو من تقديم الدعم من أجل أي مبادرة يقوم  ماول وضعقرار ح
وآذلك فإن وجود حوار جار حول حقوق اإلنسان بين اإلتحاد األوروبي أو بلد . بها بلد آخر

آخر سوف لن يمنع اإلتحاد األوروبي من الشجب أو التنديد بحصول انتهاآات لحقوق 
، في المنتديات الدولية على سبيل المثالنسحب القيام بذلك العمل، اإلنسان في ذلك البلد وي

ذات الصلة، ولن يمنع من إثارة تلك المسألة في لقاءات أو اجتماعات مع بلدان أخرى معنية 
 . آانوعلى أي مستوى

 
 تقييم حوارات حقوق اإلنسان  .10
 

 .سيتم تقييم آافة حوارات حقوق اإلنسان بصفة دورية و األفضل سنويا
 

 وتساعدها في ذلك أمانة المجلس لمجلس األوروبيوسيتم التقييم من قبل الرئاسة الراهنة ل
 حول حقوق المجلس األوروبيم ذلك التقييم للمناقشة واتخاذ القرار إلى مجموعة عمل ويقدَّ

بالتعاون مع مجموعات العمل الجغرافية ومجموعة العمل حول  (COHOM)اإلنسان 
 ودعم الديمقراطية وسيادة القانون،  واللجنة حول تدابير تنمية(CODEV)التعاون اإلنمائي 

 .واللجنة حول احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية
 

وستشمل المهمة تقييم . العمل التقييمي في هذاوسيكون المجتمع المدني من ضمن المشترآين 
 قبل الشروع في أي حوار هلنفسالوضع فيما يتعلق باألهداف التي يحددها اإلتحاد األوروبي 
وسيترآز ذلك التدارس بشكل . وسيقوم بتدارس حجم القيمة المضافة التي وفرها الحوار

وفي حالة . وثيق حول التقدم الحاصل على صعيد المجاالت ذات األولوية صلب الحوار
 حصول تقدم فعلي فإنه يتعين على ذلك التقييم، وآلما أمكن ذلك، تحليل مدى إسهام أنشطة
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وفي حالة عدم حصول تقدم في ذلك المضمار فإنه . اإلتحاد األوروبي في ذلك التقدم الحاصل
 االستمرار في حوار إمكانيةيتحتم على اإلتحاد األوروبي إما تعديل أهدافه أو بحث مدى 

 فإن أي عملية تقييم للحوار يجب أن تفسح المجال وبالفعل. حقوق اإلنسان مع البلد المعني
 ،متطلبات الخطوط التوجيهية احترام إذا لم يتم العمليةتلك ل بوضع حّداتخاذ القرار إلمكانية 

، أو إذا آانت ال تبعث على اإلرتياحالظروف التي يجري في ظلها الحوار إذا أصبحت  أو
 اتخاذ قرار بتعليق يمكنوبنفس الطريقة . الحصيلة دون مستوى توقعات اإلتحاد األوروبي

تم التعاطي مع مثل هذه المسائل من يوس. ر ناجح أو قد أصبح متعثراأي حوار ثبت أنه غي
 .مسألة ذات أولوية حول حقوق اإلنسان آالمجلس األوروبيعمل قبل مجموعة 

 
وفيما يتعلق بالحوارات الرامية إلى دعم التعاون في مجاالت حقوق اإلنسان، وبصفة خاصة 

 التقييم سيرتكز بصفة خاصة على المجاالت تلك التي تتم ضمن الهياآل الدولية والوطنية فإن
 . دفع أو تحسين مستوى التعاونمزيدالتي يمكن فيها 

 
 إدارة حوارات حقوق اإلنسان .11
 

مكانية إقامة أعداد متزايدة من الحوارات فإنه سيتحتم على مجموعة العمل حول إل نظرا
 .تلك الحوارات تدارس مسألة الكيفية التي يتعين بها إدارة (COHOM)حقوق اإلنسان 

ندة اوتشكل التواصلية عامال أساسيا في هذا السياق باعتباره العنصر المدعم للهياآل المس
يتطلب  في األعمال التحضيرية للحوارات ومتابعتها ولمجلس األوروبيلللرئاسة الحالية 

 آذلك مساهمة مجموعات العمل الجغرافية ومجموعة العمل التحضير المالئم لكل حوار
 الديمقراطية وسيادة تنمية ودعم واللجنة حول تدابير (CODEV)لتعاون اإلنمائي حول ا

وتعتبر مساندة أمانة المجلس شرطا . القانون، واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية
آافة البيانات وإلعداد آل من المحتوى والدعم إضفاء الطابع المرآزي على أساسيا من حيث 

ويمكن لإلتحاد األوروبي أن يبحث وفق قاعدة آل حالة على . واراتاللوجستي ومتابعة الح
 إشراك مؤسسة خاصة أو منظمة متخصصة في مجال حقوق اإلنسان في أحد حدة إمكانية

معهد (يم خبرة السويد وعلى هذا الصعيد يمكن أن يتم تقي. الحوارات أو أآثر
 وجهات النظر مع آوريا ي سياق مباحثات استشرافف)  Wallenberg Instituteوالنبرغ

 ).2001حزيران /بروآسل، يونيو(الشمالية 
 

 موقع حقوق اإلنسان في الحوارات السياسية .12
 

 أعاله فإن اإلتحاد األوروبي سيضمن أن يتم إدراج مسألة حقوق 3مثلما سبق بيانه في الفقرة 
قيمها مع البلدان  التي يباحثاتاإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون في آافة اللقاءات والم

 بإشراك اإلتحاد األوروبي ويتعهداألخرى على آافة المستويات بما في ذلك الحوار السياسي 
م اتخاذ القرار وسيت.  األوروبيخبراء في مجال حقوق اإلنسان ضمن وفود اإلتحاد

 وفق قاعدة آل حالة على المختصة في هذا المجالالخبرة بخصوص الطرف الذي سيقدم 
 ال يتيح باحثاتوعلى الرغم من أن هذا النوع من الم. شريطة ضمان االستمراريةحدة ولكن 

سيبذل إمكانية التعاطي مع مسائل حقوق اإلنسان بشكل عميق إال أن االتحاد األوروبي 
   . مع البلد المعني5 من أجل إثارة المسائل ذات األولوية المشار إليها في الفقرة قصارى الجهد

  
 


