
 

 

 

 

 

 

 

  2014 مارس 17في  بروكسل  -كوبنهاغن -باريس -تونس

 األوروبية االستعانة بمصادر خارجية لتأمين الحدود:  األوروبي واالتحاد تونس بين من أجل حرية التنقل شراكة

 بوتيرة سريعة

  ".التنقلمن أجل حرية  شراكة" مارس/آذار  3مع االتحاد األوروبي في  رسميا   تونس وقعت

من  هامخاوفالجدية و تحفظاتها وتكرارا  عن مرارا   عامين من أكثرمنذ منظمات الموقعة أدناه قد أعربت ال كانتو

 عمليةألن  عرب عن ادانتهاأن تو تلك المخاوف جددتإال أن وال يسعها اآلن . المشروعهذا ينطوي عليها التي التبعات 

في  رغم حضورها الكبير المدني المجتمع منظماتتشارك فيها  ولمالمطلوبة  ةيشفافتتسم بال لم بشأن الشراكة التفاوض

 هذا تنفيذتوقيع ومن  خاص بشكل ةقلق ناومازالت منظمات. االتفاق هذا يتعلق بالمعضالت واألفاق التي يطرحها فيما

 زالت امولئن كانت تطمح ألن تكون ديمقراطية فإنها والتي  تمر بها البالد التي االنتقالية المرحلة سياق في االتفاق

 المهاجرين حقوقل المسبق والمطلق حترا االونصوص تشريعية كفيلة بضمان  مؤسسات امتالككل البعد عن  بعيدة

 .اللجوء وطالبي والالجئين

" الشراكة"تولي هذه ال  شريف، والطاهر "مالمسترو  سيسيليا"كل من  وقعه يذال اإلعالن المشترك شروطووفقا  ل

 لتدفقات ومسؤولة مشتركة إدارة تعزيز" إلى حووض بكل تهدففتلك الشراكة . األمر واقع في المجال هذاأولوية ل

 أجل من معا   لتعاونا" إلىو" واألمن والتنقل الهجرة مجاالت في الثنائية العالقات" وإلى تنمية" الحالية الهجرة

 ".المتوسطمنطقة  فيحالية ال للتحديات أفضل مواجهة

 لحماية نظا  إنشاء إلى الرامية جهودها في التونسية السلطات دعم"أعرب االتحاد األوروبي بالطبع عن عزمه و

 عكس في "المهاجرين عادةإل اتفاق بشأن مفاوضاتبإجراء "ه نفسالوقت  فيه تعهد ولكن ،"اللجوء وطالبي الالجئين

 .وفي تضارب مع المعايير الدولية الضامنة لحرية التنقل لألشخاص أخرى مرة ولوياتلأل

 أحكا  بموجب مكفول السياسي اللجوء في الحق" أن الجديد الدستور من 62 المادة في أقرت تونس أن منظماتنا وتُذكِّر

 الذي المنتظر التشريع بعد تعتمد لم أنها إال ،"السياسي اللجوء من يستفيدون الذين األشخاص تسليم ويُحظر القانون،

 .األفريقية الوحدة منظمة واتفاقية جنيف التفاقية وفقا   الدولية بالتزاماتها الوفاء من سيمكنها

 يةحرب والتنقل إقامته مكان اختيار في الحق مواطن لكل"  أن على تنص الدستور من 63 المادةكانت  إذا ،أخيرا  و

 من الرغم علىبعد،  تلغ   لم "بجريمة الهجرة غير الشرعية"الخاصة  قوانينإال أن أحكا  ال" تهاومغادر دالبال داخل

 كانون 3 في المؤرخ المشترك البيان انظر" )هبالد مغادرة في فرد كل حق"بشأن  أوروبا مجلس توصيات

 .(6103ديسمبر /األول

 أولئك الذين أو يتونس أصل من المهاجرين إلى ترحيل السياق هذا فيالمهاجرين التوقيع على اتفاق إلعادة  سيفضيو

 .دائمبشكل  أن تكفل حقوقهم ا  مضمونليس  دبال إلى تونس خالل من نعبروي

 



 في األعضاء العشر لدولوتطلب من ا ،االتفاق هذا حول التفاوض تأجيل لىإ الشريكين كال صراحة منظماتناتدعو  لذا

 البرتغالو بولنداو إيطاليا فرنساو إسبانياو ألمانياو الدنماركو بلجيكاوهي ) الشراكة هذهالمنضمة ل األوروبي االتحاد

ألسباب تتعلق بالهجرة  المحتجزين المهاجرينعد  إعادة و مساعيال هذه فيعد  المشاركة ( المتحدة المملكةو السويدو

 كانتها مخاطرلما تشكله هذه الخطوة من  ،اللجوء وطالبال سيما  ،إلى تونس أراضيها علىغير الشرعية الموجودين 

 .الدولي القانون

 المهاجرين منعترمي إلى  أمنية سياسة على دائمبشكل  ركزالتي ت التنقلمن أجل حرية  شراكةبال منظماتناوتندد 

الحدود  دارةإلو هامسؤولياتللتنصل من  خارجية بمصادر االستعانة ، أياألوروبي االتحاد إلى لوصولمن ا والالجئين

 من العديد مع والتعاونالمهاجرين وطالبي اللجوء  عادةإل اتفاقعلى  عيوقالتو متكامل،وإحكا  الرقابة عليها بشكل 

 األكثر لسكانا احتياجاتالسهر على تلبية  عن بعيدا  و(. "فرونتكس" شك من بينها دونو) األوروبي االتحاد هيئات

 اإلعادة عد  مبدأ الخصوص وجه علىو اإلنسان، حقوق انتهاك خطر ذاتها تحمل هي التدابير هذهفإن  ،للحماية ضعفا  

 .بلده ذلك في بما بلد أي مغادرة في شخص كل وحق اللجوءطلب  في والحق القسرية

 فعليةو محدودة آفاقال تتضمن " التنقلحرية  تعزيز" إلى تهدفالتي  الشراكة هذه أن إلى اإلشارة تجدر ،أخيرا  و

انتقائيا  التزاما  سوى  األوروبي االتحادوال يقترح . األوروبية األراضي إلى همصولإمكانية وو التونسيين تنقللحرية 

 إصدار إجراءات يرسيت خاللبصفة أساسية من و األوروبية، األراضي لدخول القانونية القنوات تعزيزبوتمييزيا 

 شمل لم مسألة حدم يثر ألو. ذوي األهلية أو/وميزا  ت األكثرشخاص األ لفئات محدودةو قصيرةلفترة  قامةاإل تأشيرات

 .المتوسط ضفتيالبالد على  زعجهي قضية شائكة تواألسر أو الزيارات العائلية 

 األراضي بشكل مشروع إلى للوصول فرص وجود عد  ان أنيعرفوتونس أيضا   األوروبي واالتحادبيد أننا على علم 

 األبيض البحر عبورو عا  كل بحياتهم للمخاطرة - وغيرهم التونسيين - األشخاص آالفب يدهو الذي يؤ األوروبية

 ،هو مسألة لن تؤتي ثمارها فحسب للهجرةشرعية حقيقية وفعلية  قنوات فتح األوروبي االتحاد رفضوإن . المتوسط

 !ترقى إلى مستوى الفعل اإلجرامي بل

 في اللجوء وطالبي والالجئين المهاجرين حقوقل الكامل  حترااال أجل من اليوميالحشد  مواصلة منظماتنا تنويو

ة تحرز ضحاو فادأه ىلإمستندا   لمتوسطا ضفتي بين لشراكةل اتفاقأي  يكونلكي و األوروبي، االتحاد في كما تونس

 .الحقوق تقدما  نحو احترا  كافة

 تشجيعمن خالل " لمزيدأجل الحصول على ا إعطاء أكثر من"  تهسياساحترا  على  األوروبي االتحادنحث  كما

مؤسساتها الديمقراطية، سن القوانين الضرورية لتطبيق الدستور الجديد وخاصة على إرساء  بشكل فعلي تونس

 وتعزيز حمايةب المتعلقة منها بحقوق االنسان األساسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية وباألساس النصوص المتعلقة

 .والالجئين المهاجرين حقوق

 

 : "التنقل من أجل حرية" حقيقية شراكةل ا  تنفيذوتناشد منظماتنا كال  من االتحاد األوروبي وتونس القيا  بما يلي 

  مع سن و والالجئين لمهاجرينا لحقوق الكامل االحترا ب بحيث يلتز  الهجرة مجالفي  التعاونمواءمة

 ؛وذلك في تناسق مع المعاهدات الدولية وضعها حيز التنفيذوالتشريعات 

 إعادة اتفاقال سيما  تلك الفئات لحقوق كامل حترا تنطوي على ا ال التي تدابيرال تنفيذ عن االمتناع 

 ؛المهاجرين وطالبي اللجوء

 تلك التي تعمل  سيما ال - (في تونس واالتحاد األوروبي) التونسي المدني المجتمع منظمات مشاركة ضمان

متابعة و تنفيذفي و في المفاوضات واألوروبي -همل المساعدة تقديمو عن المهاجرين الدفاعفي مجال 

وفي مقاربة شاملة ومتناسقة، ديمقراطية وتشاركية  المشتركة اللجنةإطار  في التنقلمن أجل حرية  لشراكةا

 ؛في مجال الهجرة

 األبيض البحر في المفقودين المهاجرين مأساة كشف الضوء عن في األوروبي االتحاد من الفعال لتعاونا 

  المتضررة لألسر لدعمتوفير او 6101 عا  منذ  المتوسط



  في وضعية غير  العمالب مراكز اإليقاف الخاصة إلغالق البروتوكول لهذا األوروبيين الشركاء التزا

  اإلنسان؛ لحقوق العالمية المبادئ مع تا ال واالمتثال أراضيها على قانونية

 الالئق العمل تعزيز أساس على األوروبي االتحاد في هجرةلل سياسة اعتماد 

 من أجل حرية  لشراكةل مشتركال بيانال في اإلنسان حقوق احترا  تعزز التي حكا األ لتطبيق األولوية منح 

 ،يلي بما المتعلقةاألحكا   سيما وال التنقل: 

 المسائل المتعلقة بما في ذلك تونس في للهجرةوالمؤسساتي  القانوني واإلطار السياساتإصالح  -

 اللجوء،ب

 الحدود، جانبي على القسرية اإلعادة عد  لمبدأ الصار  التطبيق -

صالحيات  وتوطيد في االتحاد األوروبي، األعضاء األوروبية الدول في التونسيين المواطنين دمج -

 االجتماعي، الضمانها في بما االجتماعية، الحقوق

  بشر وكل أشكال التمييز والتفقير واالقصاءبال االتجار مكافحة -

 

 جددا   م منظماتنا تدعو ذلك، لىعالوة ع

 يواتفاقيت أسرهم وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية على التصديق إلى تونس 

 .المهاجرين العمال بشأن 043و 79 الدولية العمل منظمة

 حول هادف حوار إلرساء التأسيسي الوطني المجلس لعرض االتفاق من أجل التنقل على التونسية الحكومة 

 التونسية، للحكومة الهجرة سياسة البروتوكول ومواطن الضعف والفشل في هذا

 أسرهم، وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية على التصديق لىإ األوروبي االتحاد 

 .بذلك القيا  على األعضاء الدول وتشجيع

 

 الموقعون

 :المنضمات التونسية

 االتحاد العا  التونسي للشغل

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان

 المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

 تنسيقية منظمات الهجرة التونسية

  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

 

 :المنضمات الدولية

 الشبكة األورومتوسطية لحقوق االنسان

 الجمعية األوروبية لحقوق االنسان

 الفدرالية الدولية لحقوق االنسان

 الهجرة -منضمة أوروبا



  صوليدار

 


