
 بأي ثمن والترحيلالوروبي، خطوة إضافية نحو الطردجواز المرور 

 ف��ي2017 ف���براير/شباط 9 و8بينم��ا يلتق�ي كب��ار المس��ؤولين الفارق��ة والوروبيي�ن ف��ي مالط��ا، ف��ي ي��ومي 
منتص����ف الطري����ق نح����و إنج����از عملي����ة فاليت����ا، يتخ����ذ التح����اد الوروب����ي خط����وة جدي����دة لتقيي����د

ه��ؤلءحرك��ة المه��اجرين وف��رض ق��وانينه عل��ى ال��دول ال��تي ي��أتي منه��ا غالبي��ة 
 م�ن دون أي2016المه�اجرين، وذل�ك عل�ى ش�كل "ج�واز الم�رور الوروب�ي" ال�ذي اعتم�د ف�ي أكت�وبر/تش�رين الول 

جلبة.

 م��ن قب�ل التح�اد الوروب��ي2015تهدف خطة العمل، التي أطلقت في مدينة ل ف�اليت ف��ي نوفم���بر/تشرين الث��اني 
 دول أفريقي��ة، إل��ى "مكافح��ة الهج�رة غي�ر الش��رعية والتج��ار بالبش�ر والس��باب الجذري��ة35وال��دول العض��اء و

ثالثة"البلدان "دفع الللهجرة القسرية". تخضع خطة العمل هذه حاليا  للتقييم، وهي تعتمد على "التعاون الخارجي" ل
ات بشأن السماح بإعادة الدخول وذلك لتسهيل عملية طرد المهاجرين.ي اتفاقعلى توقيع

مع جواز المرور الوروبي، يسجل التحاد الوروبي خطوة إضافية ف�ي اس�تراتيجية الس�تعانة بمص�ادر خارجي�ة
ال��تي يتبعه��ا ف��ي سياس��اته الخاص��ة ب��الهجرة من��ذ عش��رين عام��ا . تس��مح وثيق��ة الس��فر ه��ذه، ال��تي تص��درها ال��دول

البل�د الث�الث ال�ذيص�ادرة ع�ن العضاء في التحاد الوروبي – بمفردها - بترحيل شخص ل يحمل وثائق هوي�ة 
يفف��ترض أن يك��ون م��ن رعاي��اه، وبالت��الي م��ن دون ج��واز م��رور او تص��ريح قنص��لي، ف��ي تجاه��ل ت��ام لحق��وق ه��ذا

الشخص ولمبدأ المساواة في السيادة بين الدول (الذي تكفله اتفاقية فيينا).

 قم'ة فاليت''ا ف'ي نوفم'''بر/تشرينمش''اركين ف'يالقادة الفارقة الذين ك'انوا بداها وعلى الرغم من المعارضة التي أ
، يج��ري حالي��ا  اس��تخدام2017 والتي أعاد تأكيدها المجتمع المدني وحكومة مالي في أوائل الع''ام 2015الثاني 

 والمضمون.لالشكمن حيث جواز المرور الوروبي - على الرغم من العيوب الرئيسية التي تشوبه 



إلى جانب الثار السلبية المباشرة لي أداة ترحيل، فالبهام الت�ام ال�ذي يل�ف عملي�ة تنفي�ذ واس�تخدام ج�واز الم�رور
الوروبي يثير المخاوف بشأن ع�دد ك�بير م�ن انتهاك�ات حق�وق النس�ان كم�ا ه�و واض�ح م�ن ع�دد الس�ئلة ال�تي ل

 فيما يتعلق باستخدام هذه الوثيقة (يفرجى مراجعة القائمة المرفقة).ةجوبأتزال من دون 

للي�ات الترحي�ل والط�رد (التع�اون م�ع تركي�ا وأفغانس�تان وليبي�ا، الص�لحياتلوفي الوقت الذي نشهد فيه تعاظما  
ف��ي الص��حيفة الرس��مية للتح��اد الوروب��ي ح��ول ج��وازمنش��ور الجدي��دة الممنوح��ة لفرونتك��س)، ل ي��أتي الن��ص ال

المرور الوروبي حتى على ذكر أي حقوق أساسية.

إن الشبكات الفريقية والوروبية لمنظمات المجتمع المدني الموقع�ة عل��ى ه�ذا البي�ان تط�الب ال�دول العض�اء ف�ي
التحاد الوروبي بتعليق استخدام جواز المرور الوروبي على الف��ور، كم��ا وت�دعو الس��لطات الوروبي�ة إل��ى تق��ديم
ونش��ر، م��ن دون إبط��اء، المعلوم��ات التوض��يحية والض��رورية ح��ول تنفي��ذ ه��ذا الج��راء (يفرج��ى مراجع��ة قائم��ة

المعلومات المرفقة).

إن حرية التنقل هي حق وليس أداة للبتزاز الدبلوماسي. 

  


