جوازات المرور ال وروبية
السئلة المطروحة
ف ي  17نوفمبر/تش رين الث اني  ،2016نش رت الص حيفة الرس مية للتح اد الوروب ي لئح ة مؤرخ ة ف ي 26
أكتوبر/تشرين الول "بشأن اعتماد وثيقة سفر أوروبية مخصصة لعودة رعايا البلدان الثالثة المقيمين في أوروبا
بصورة غير قانونية" .تلغي هذه اللئحة بالتالي توصية المجلس المؤرخة في  30نوفمبر/تشرين الثاني .1994
تؤكد هذه اللئحة أن "السلطات الوطنية في الدول العضاء تواجه صعوبة في ضمان عودة رعايا البلدان الثالثة
المقيمين فيها بصورة غير قانونية والذين ل يملكون وثائق سفر صالحة" .بالتالي" ،فمن ] [...الضروري تسهيل
قبول البلدان الثالثة بوثيقة سفر مطوNرة وموحدة" لترحيل الشخاص المعنيين ،وذلك بصفتها "وثيقة مرجعية
للع ودة" .كم ا وتش ير اللئح ة ف ي الخت ام إل ى أن وثيق ة الس فر الوروبي ة ه ذه "ينبغ ي أن تقل ل م ن العب اء الداري ة
والبيروقراطية التي تثقل كاهل إدارات الدول العضاء والبلدان الثالثة ،بما في ذلك الخدمات القنصلية ،فضل  Uعن
تقليص مدة الجراءات الدارية لضمان عودة والسماح بإعادة دخول" الجانب المقيمين بصورة قانونية.
إن هذه اللئحة التي تنص على توحيد الشكل والمعايير المنية والتقنية الخاصة بجوازات المرور الوروبية ل
تتناول مسألة قوانين الصدار والستخدامات وضمان الحقوق الساسية.
خلل قمة التحاد الوروبي  -أفريقيا في مدينة ل فاليت في  12و  13نوفمبر/تشرين الثاني  ،2015ط\رحت هذه
الفكرة على طاولة المفاوضات مع الدول الفريقية المشاركة ،غير أن هذه الدول قد أبدت معارضتها لها )مرصد
منظمة  Statewatchالمعني بأزمة اللجئين في منطقة البحر المتوسط وداخل التحاد الوروبي  21أكتوبر/تشرين
الول  24 -نوفمبر/تش رين الثاني  . (2015تهدف ه ذه اللئح ة إلى زيادة معدلت الع ودة وإج راءات الترحي ل ف ي
التحاد الوروبي ،وهي تثير بالتالي العديد من الس ئلة والمخاوف لدى المجتمع المدني كما لدى البلدان المعنية
بعمليات العادة هذه.
على سبيل المثال ،تبدو وثيقة السفر هذه أو "جواز المرور الوروبي" اليوم كحجر عثرة في إطار التعاون بين التحاد
م الس ماح بإع ادة دخ ول شخص ين يحملن ه ذه الوثيق ة الص ادرة ع ن الدول ة
الوروب ي ودول ة م الي .فبع د أن ت N
الفرنس ية إل ى م الي  -ف ي ش هر أغس طس/آب  ،2016أي ح تى قب ل اعتم اد اللئح ة المعني ة ،ونظ را .إل ى تح رNك
المجتمع المدني ،عادت ورفضت السلطات في مالي دخ ول أشخاص بالشروط نفسها مك ررة رفضها لهذه
الممارسة.
نورد فيما يلي بعض السئلة التي تطرح نفسها علينا نحن ،المجتمع المدني ،والتي نرجو الجابة عليها بكل شفافية،
خاصة في ضوء المخاطر الراهنة.

السئلة الموجهة إلى التحاد الوروبي والدول العضاء
 .1ما هو مجموع عدد جوازات المرور الصادرة في التحاد الوروبي عن الدول العضاء خلل السنوات الخمس
الخيرة )(2016 – 2012؟
 .2بناء Uعلى هذه الرقام ،ما هي الدول الخمس الرئيسية التي تشكل وجهة الشخاص المبعدين بواسطة جواز
مرور أوروبي بين عامي  2012و 2016؟
 .3ما هي الحالت التي تلجأ فيها دول التحاد الوروبي إلى استخدام جواز المرور الوروبي؟
 .4هل تم Nاعتماد اللئحة رقم  2016/1953بناء Uعلى تقييم أولي للثار المتصلة بالمخاطر المحتملة التي قد تنجم
عن عدم احترام حقوق العائدين بموجب القانون الوروبي؟
 .5م ا ه ي المع ايير المعتم دة لتحدي د جنس ية الش خص المعن ي؟ وه ل م ن المتوق ع وض ع لئح ة مح ددة به ذه
المعايير؟ من هي الجهة المسؤولة عن تحديد جنسية الشخص؟

 .6هل يمكن إصدار جواز مرور لقاصر؟
 .7ه ل يت م إعلم الش خص ع ن وج ود ج واز الم رور الوروب ي وع ن اس تخدام المعلوم ات الشخص ية الخاص ة ب ه
لغراض تتعلق بإمكانية إصدار حواز مرور أوروبي له؟

 .8هل يتعين على البلد الثالث الذي تتم العودة إليه الموافقة على الستخدام المنهجي لجواز المرور الوروبي؟
في هذه الحالة ،كيف سيكون شكل موافقة البلد الثالث في ظل غياب أي اتفاق رسمي؟
 .9ينص البند ) ( 8من اللئحة على أن "اتفاقات السماح بإعادة الدخول التي يعقدها التحاد الوروبي مع البلدان
الثالثة ينبغي أن تهدف إلى العتراف بوثيقة السفر الوروبية الخاصة بالعودة".
 هل من مخطط لنشاء آلية رصد لحترام حقوق الشخاص المبعدين عن طريق جواز مرور أوروبي،
خاصة من جهة ضمان التحقق من هوية الشخص المعني؟
 .10كما ينص البند ) (8أيضا على أن الدول العضاء في التحاد الوروبي "يجب أن تسعى للحصول على اعتراف"
بهذه الوثيقة "في اتفاقات ثنائية أو ترتيبات أخرى ،كما في إطار التعاون بشأن عملية العودة مع البلدان التي ل
تشملها اتفاقات رسمية".
 ما المقصود ب "ترتيبات أخرى" وبالتعاون خارج إطار التفاقات الرسمية؟
 .11ما هي سبل النتصاف المتاحة لرعايا البلدان الثالثة الذين يحصلون على جواز مرور من إحدى الدول العضاء
في التحاد الوروبي؟
 .12قبل الترحيل الفعلي ،ما هي سبل النتصاف المتاحة أمام السلطات القنصلية عندما تصدر دولة أوروبية جواز
مرور أوروبيا.؟

 .13م ا ه و دور الوكال ة الوروبي ة لح رس الح دود وخف ر الس واحل )فرونتك س( ف ي الستحص ال عل ى ج وازات
المرور الوروبية هذه واستخداماتها؟

السئلة المتصلة بالبلدان الثالثة
 .1ما هو دور السلطات القنصلية ،وهي الجهة الوحيدة من حيث المبدأ المخوNلة تحديد جنسية رعاياها؟ هل يتم
إعلمها على الفور بعملية إصدار جواز مرور من قبل دولة أوروبية؟ إذا كانت الجابة بنعم ،وفق أي إجراء؟
 .2م اذا ل و ل م يع ترف البل د الث الث بص لحية ه ذه الوثيق ة ويرف ض الس ماح بإع ادة دخ ول الش خص المعن ي إل ى
أراضيه؟ ماذا يحدث للشخص في حالة الرفض؟

 .3ماذا لو تبيNن بعد السماح للشخص بإعادة الدخول أنه ل يحمل جنسية البلد الذي أعيد إليه؟ كيف يمكن ضمان
عدم إعادته قسرا إلى بلد آخر حيث قد يتعرض لمعاملة مهينة؟

