1

ريتشارد شتوك

مرح ًبا بكم يف أوروبا!
من يفعل ماذا يف أوروبا
االتحاد األورويب ومجلس أوروبا

مرح ًبا بكم يف
أوروبا!

مبادرة أوروبية مقدمة من
األكادميية األوروبية شامل الراين وستفاليا ،بون
مركز أوروبا روبرت شومان ،سيشازيل – ميتز

2

ريتشارد شتوك

مرح ًبا بكم يف أوروبا!
من يفعل ماذا يف أوروبا

االتحاد األورويب ومجلس أوروبا

مبادرة أوروبية مقدمة من
األكادميية األوروبية شامل الراين وستفاليا ،بون
مركز أوروبا روبرت شومان ،سيشازيل – ميتز

3

 بون،)EA NRW( األكادميية األوروبية شامل الراين وستفاليا

Weberstraße 118, D53113 Bonn
info@eanrw.eu
www.eanrw.eu

Centre européen Robert Schuman (CERS), Scy-Chazelles – Metz
8, rue Robert Schuman, F57160 Scy-Chazelles
centre-robert-schuman@wanadoo.fr
www.centre-robert-schuman.org
:التصميم

agentur-rubbeldiekatz GmbH
Breite Straße 38, 53111 Bonn

:الرسوم

Richard Stock
agentur-rubbeldiekatz GmbH
Breite Straße 38, 53111 Bonn
:الطباعة والتجليد

Ledschbor Print. Media GmbH
Herseler Straße 11, 50389 Wesseling
2016 ،الطبعة األوىل
© Richard Stock, EA NRW & CERS, 2016

4

مقدمة
نبعث برسالتنا إىل جميع الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين والطالب القادمني من قارات أخرى وسائر املهاجرين
اآلخرين :مرحبًا بكم يف أوروبا!
حني وصولكم مل تصلوا فقط إىل أملانيا أو فرنسا أو أي بلد أورويب آخر ،ولكنكم وصلتم أيضً ا إىل االتحاد األورويب ومن
ثم إىل دولة عضو مبجلس أوروبا.
دخولكم أعاد إىل ذاكرتنا حلم أن تعيش أوروبا يف سالم ومؤاخاة ،وهو أمر طواه النسيان لدى كثريٍ منا.
لفهم ثقافة املجتمع الذي استقبلكم وأسلوب عمله فأنتم مضطرون إىل االستعالم عن القيم واملؤسسات التي ت ُعد
إلزامية بالنسبة للدولة املستقبلة لكم وغريها من األمم األوروبية الواقعة يف قلب االتحاد األورويب ومجلس أوروبا.
لهذا السبب قررت األكادميية األوروبية شامل الراين وستفاليا (يف مدينة بون) وكذلك مركز أوروبا روبرت شومان
(يف ميتز ،بلدية سيشازيل ،يف فرنسا) إنتاج هذا الكتيب ،فهو يحتوي عىل عرض وتوضيح ألهم املؤسسات األوروبية،
باإلضافة إىل القيم والقواعد األساسية التي تعتمد عليها هذه املؤسسات يف تعامالتها.
نأمل أن يتيح لكم هذا الكتيب منطلقًا أفضل عندما يرغب األوروبيون يف التحدث معكم بشأن املؤسسات األوروبية
املختلفة ،وأن يقدم لكم أيضً ا نظرة شاملة جيدة حول بعض األسئلة ،مثل من يفعل وماذا يفعل باسم أوروبا؟ وكيف
يتم الفعل؟ وما الغرض من الفعل؟

Hanns Christhard Eichhorst

املدير العام األكادميية األوروبية شامل الراين وستفاليا

Richard Stock

املدير العام ملركز أوروبا روبرت شومان
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معلومات جديرة باالهتامم حول موضوع :من يفعل
ماذا يف أوروبا  -وملاذا بوج ٍه خاص؟
هذا الكتيب دليل إرشادي من شأنه أن يقدم لكم نظرة
شاملة حول الطريقة التي تسري بها األمور يف أوروبا.
تتم عملية اتخاذ القرار يف أوروبا عرب مؤسسات أوروبية
مختلفة مثل مجلس أوروبا واالتحاد األورويب ،اللذين
سمعتم بهام بالتأكيد .وقبل توضيح من يختص باتخاذ
أول يف الكتيب القواعد
أي قرار يف أوروبا ،سنعرض لكم ً
والقيم التي يتم يف ضوئها اتخاذ هذه القرارات.

املؤلف:
ريتشارك شتوك ،املدير العام ملركز أوروبا روبرت
شومان يف ميتز (سيشازيل) واملحارض الدويل يف
القضايا األوروبية ،هو رئيس األكادميية األوروبية
شامل الراين وستفاليا يف بون ،وكذلك رئيس الشبكة
األوروبية للتعليم والتدريب ( .)EUNETكام أنه
عمل أستاذًا يف املدرسة الوطنية لإلدارة (-istration
رضا زائ ًرا
 )ENA - École nationale d‘adminومحا ً
بالعديد من الجامعات.
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مقدمة
 1.0.األفكار والقيم األوروبية
 2.0.من يفعل ماذا يف أوروبا؟
 2.1.االتحاد األورويب
ما هي الدول األعضاء وما هي الدول التي تطلب االنضامم؟
من يتخذ القرارات؟
ما أنواع القوانني املوجودة؟
اختصاصات االتحاد األورويب والدول األعضاء
بعض األمثلة امللموسة عىل القرارات املتخذة عىل املستوى األورويب
االتحاد األورويب :دميقراطية عىل جميع املستويات
الهيئات الترشيعية :الربملان األورويب ومجلس وزراء االتحاد األورويب
السلطة التنفيذية :املفوضية األوروبية
سلطة إصدار األحكام :محكمة العدل التابعة لالتحاد األورويب
الهيئة االسرتاتيجية :املجلس األورويب
 2.2.مجلس أوروبا
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 1.0.األفكار والقيم األوروبية
كانت األفكار األوروبية بعد الحرب العاملية الثانية تدور حول تأمني

هوية أوروبا وترتسخ فيها .وعىل أي حال أصبح مراعاة هذه القواعد

السالم والحرية يف أوروبا عرب تصالح شعوبها ،وهكذا تم تدريج ًيا
إقرار القيم امل ُلزمة للدول األوروبية يف مختلف نصوص القوانني

األساسية أحد رشوط انضامم أي دولة ترغب يف االلتحاق باملؤسسات
األوروبية املختلفة.

واالتفاقيات.
يعترب عام  507ق.م هو عام امليالد لدميوقراطية أثينا ،وهو النظام
ينبغي أن تسود يف معظم دول أوروبا القيم األوروبية الشاملة التي

السيايس الذي تأسس تدريج ًيا يف أثينا مبرور العرص القديم ،واملعروف

ال تتجزأ ،وال سيام احرتام كرامة اإلنسان ،والحرية ،والدميوقراطية،

بأنه سلف الدميوقراطية الحديثة .ومل تنشأ تلك الدميوقراطية إثر

واملساواة ،ودولة القانون ،وحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك حقوق

انتفاضات شعبية ،ولكنها كانت وليدة املشاركة السياسية من

األقليات .ميكن يحق ملواطني أوروبا املطالبة بهذه القيم إذا ما رأوا أن

املواطنني الذين كانوا يلتزمون بتو ّحد الدولة؛حيث ظلت املبادئ

كم ال يتوافق معها.
مثة الئحة أو ُح ً

األساسية التي كانت مطبقة آنذاك (حرف ًيا„ :حكم الشعب بواسطة
الشعب ومن أجل الشعب“) ساري ًة بدون تغيري حتى يومنا هذا.

إن إرساء هذه القيم والقواعد األساسية سبقته عملية تطور طويلة
أنتجت بدورها مجتمعات تتميز بالتعددية وعدم التمييز والتسامح

عىل العكس من ذلك يظهر التأثري الجرماين بوضوح يف مجاالت

والعدل والتضامن واملساوة بني الجنسني.

مامرسة القوة ودور املرأة ،فامللوك وأرباب الحروب والكهنة يتمتعون
بسلطة معتمدة عىل التوافق يف ظل ظروف معينة فقط .واملرجعية

هذا االستدعاء للقواعد األساسية املشرتكة يرجع نو ًعا ما إىل اإلرث

األعىل التالية هي التجمع املك ّون من األشخاص األحرار والذي تصدر

املشرتك للدول األوروبية ،املتمثل بوج ٍه خاص يف فالسفة اليونان

فيه القرارات وفقًا ملبدأ اإلجامع .مثل هذه املجموعة تكون شديدة

القدمية ،ويف التقاليد الجرمانية واإلسكندنافية ،ويف القانون املدين

التضامن ،وتتحمل املسؤولية املشرتكة ،وهذا ما يرسي بوجه خاص

لإلمرباطورية الرومانية ،وأخ ًريا يف تعاليم الكنيسة املسيحية وعرص
التنوير .ويف القرن العرشين أُضيف إىل هذا اإلرث أيضً ا املصلحة

عىل القضاء .فالقانون الجرماين واإلسكندنايف يتميز يف املقام األول
مببدأ الجامعة يف اتخاذ القرارات وبالوالء للجامعة .ومن ناحية أخرى

االجتامعية.

خلق القانون الجرماين ظروفًا أفضل لالستقاللية االقتصادية للمرأة
مثل إىل إمكانية أن ترث
(الحرة) أكرث من القانون الروماين ،مام أدى ً

أخذت هذه القواعد األساسية املذكورة تنمو منذ ذلك الحني يف

املرأة والديها أو زوجها.
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منظومة القيم األوروبية

الدين املسيحي

القانون الروماين

التقاليد الجرمانية

الدميقراطية
األثينا

منظومة قيم معيارية من
خالل قواعد أخالقية

نفس الحقوق للجميع
يف إطار قانون مدين موحد

االتحاد املجتمعي
الوالء للجامعة والقبيلة

حكم الشعب ،بواسطة
الشعب ،ومن أجل الشعب

*عن طريق املثقفني والفالسفة العرب

الهدف األسمى يف القانون الروماين هو خلق مجتمع يتسم بالعدالة

يظهر التأثري اليهودي املسيحي يف إنشاء نظام قيم معياري ونظام

يف جميع أرجاء اإلمرباطورية ،حتى يتسنى لكل فرد جني مثار عمله

أخالقي يتميز بالواجبات واملهامت ،ويقود هذا التأثري إىل النقاط

بال قيود ،طاملا كان هذا الفرد ذك ًرا ورب أرسة ،ألن الرجال (األحرار)

الجوهرية للعقيدة املسيحية ،متمثل ًة يف االهتامم باآلخرين والغرباء

وحدهم يتمتعون بوضع قانوين .من الخصائص األخرى للنظام

وضعفاء املجتمع ،ويحث األفراد ،سوا ًء كانوا مؤمنني أو غري مؤمنني،

الروماين الحق املطلق يف امللكية الشخصية ،والذي يُعرف بأنه أولوية

عىل إظهار املزيد من اإلنسانية ونرش عادة التكامل التي انصبغت

الفرد عىل املجتمع .والسبب الثاين وراء نجاح تطبيق القانون الروماين

بالتاريخ املسيحي واألورويب املمتد لـ  2000عام.

يف كامل أوروبا ال يكمن إىل ٍ
حد ما يف محتواه الذي يتسم بعدم
املساواة والوحشية والعنف ،بل يف الدقة املذهلة لهذا النظام القانوين.
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طوال القرن الثامن عرش كان مثة جيل متحمس ومثقف يواجه النظام

يجب احرتامها من قبل االتحاد األورويب ودوله األعضاء يف تطبيق

القائم تدريج ًيا ،املتمثل يف النظام املليك املطلق ونظام الفئات الثالث

قانون الجامعة.

(النبالء ،رجال الدين ،العامة) وسيطرة الكنيسة .وتتلخص مساهمة
التنوير يف سبعة مفاهيم واسعة ،هي التفكري الحر النقدي ،واإلرادية،

إضاف ًة إىل إقرار الحقوق املدنية والسياسية يتميز امليثاق أيضً ا بتعزيز

والحرية ،واملساواة ،والتسامح ،والدميوقراطية ،والشمولية اإلنسانية.

مقسم عىل
الحقوق االقتصادية واالجتامعية ،فالجزء الرئييس للميثاق َّ
النحو التايل:

يضم ميثاق الحقوق األساسية ،الذي أصبح إلزاميًا مبوجب القانون
منذ األول من ديسمرب/كانون األول  ،2009الحقوق األساسية التي

أهم النصوص املرجعية
مجلس أوروبا (سرتاسبورج):
•

• معاهدة حقوق اإلنسان األوروبية

•

• امليثاق االجتامعي األورويب

•

• االتفاقية األوروبية ملامرسة حقوق األطفال

•

• االتفاقية اإلطارية لحامية األقليات القومية

•

• االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة    

•

• اتفاقية مشاركة األجانب يف الحياة العامة عىل مستوى البلديات

•

• ميثاق مشاركة الشباب يف الحياة املحلية والجهوية

االتحاد األورويب (بروكسل):
•

• ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األورويب
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يف العنوان األول  -كرامة اإلنسان  -يتم التأكيد عىل حق اإلنسان يف

يؤكد العنوان السادس  -الحقوق القضائية  -عىل الحق يف الطعن

الكرامة والحياة والسالمة وحظر التعذيب والعبودية.

القضايئ الف ّعال واملحاكمة العادلة غري املتحيزة ،وحق الدفاع ،وقواعد
تطبيق القانون والتناسبية فيام يتعلق بالجرائم والعقوبات ،وكذلك

العنوان الثاين  -الحريات  -يتناول الحق يف الحرية واحرتام الحياة

الحق يف عدم املالحقة الجنائية أو الخضوع للعقاب مرتني بسبب

الخاصة والعائلية ،وكذلك الحق يف الدخول يف حياة زوجية وتكوين

الجرم ذاته.

أرسة ،والحق يف حرية الفكر واملعتقد والدين ،والحق يف التعبري الحر
عن الرأي ،وأخ ًريا الحق يف حرية التجمع .عالوة عىل ذلك ،يتم يف هذا

يُعد امليثاق إضاف ًة هامة ملعاهدة حقوق اإلنسان األوروبية لعام

العنوان التأكيد عىل الحق يف التعليم والعمل وحق امللكية واللجوء.

 ،1950ويشكّل معها وحدة واحدة .ولهذا السبب يجب الرجوع إىل
النصني م ًعا للحصول عىل صورة كاملة للحقوق والقواعد املعمول بها

يؤكّد العنوان الثالث  -املساواة  -عىل قاعدة املساواة وعدم التمييز

يف االتحاد األورويب.

واحرتام تعدد الثقافات واألديان واللغات .يتم يف هذا هذا العنوان
أيضً ا النص عىل حامية خاصة لحقوق األطفال واملسنني وذوي اإلعاقة.
العنوان الرابع  -التضامن  -ينظم حامية حقوق املوظفني ،وبخاصة

لقد كان هذا موج ًزا حول اإلرث الثقايف والديني واإلنساين يف أوروبا،

حق املناقشات واإلجراءات الجامعية وحق العمل يف ظروف عادلة

والذي تطورت بنا ًء عليه حقوق اإلنسان املصونة غري القابلة للمساومة

ومناسبة.كام يتم يف هذا العنوان إقرار حقوق أخرى وقواعد إضافية،

قيم
وكذلك الحرية والدميوقراطية واملساواة ودولة القانون بصفتهم ً

وال سيام الحق يف األمن االجتامعي والحق يف الوصول إىل نظام صحي

شاملة.

وكذلك قواعد حامية البيئة واملستهلكني.
يحتوي العنوان الخامس  -الحقوق املدنية  -عىل تفصيل للحقوق
املدنية املط َّبقة يف االتحاد األورويب ،وهي :حق االنتخاب املبارش وغري
املبارش يف انتخابات الربملان األورويب ويف انتخابات البلديات ،وحق
اإلدارة الجيدة ،وحق االلتامس ،وحق الوصول إىل الوثائق ،وحق
الحامية الدبلوماسية ،وحرية التنقل وكذلك حرية اإلقامة.
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 2.0.من يفعل ماذا يف أوروبا؟
صحيح أن مجلس أوروبا واالتحاد األورويب يستندان عىل نفس القيم

يف عالقاته بدول الجوار ،التي يحمل معظها أيضً ا عضوية املجلس

األساسية ،وهي حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون ،إال

األوريب ،بصفة منتظمة عىل معايري مجلس أوروبا.

أنهام ميثالن مؤسستني مختلفتني تكمالن بعضهام بعضً ا يف تنفيذ
الواجبات املنوطة بكل منهام.

مجلس أوروبا ،الذي يوجد مقره يف سرتاسبورج ،هو أقدم مؤسسة
أوروبية وميكن وصفه بكلمة رئيسية وهي „التعاون“.

تتخذ معظم املؤسسات التابعة لالتحاد األورويب من بروكسل مق ًرا
لها .يرى االتحاد األورويب نفسه هيئة „للتكامل“ عىل نحو يتجاوز

عضو 820 ،مليون نسمة) لوضع نواة مشرتكة من املعايري القانونية يف

حدود املؤسسات.

مختلف املجاالت .وبعد ذلك يراجع مجلس أوروبا إىل أي مدى يتم

وقد منحت دول االتحاد األورويب الثامين والعرشين ( 510مليون

تطبيق هذه املعايري من قبل الدول املختلفة التي تعهدت بااللتزام

نسمة) االتحاد األورويب بعض الصالحيات التي تركز عىل املجال

بهذه املعايري.

االقتصادي يف املقام األول .باإلضافة إىل ذلك ،يعتمد االتحاد األورويب

تجتمع يف مجلس أوروبا حكومات القارة األوروبية بأكملها ( 47دولة
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 2.1.االتحاد األورويب
االتحاد األورويب ( )EUهو التجمع الطوعي للدول األوروبية يف املجال السيايس
واالقتصادي واالجتامعي بهدف الحفاظ عىل السالم وتعزيز التقدم االقتصادي واالجتامعي
يف أوروبا.

 2.1.1.ما هي الدول األعضاء وما هي الدول التي تطلب االنضامم؟
يضم االتحاد األورويب يف عضويته  28دولة اعتبا ًرا من  1يوليو/متوز

وقد تم االعرتاف بكل من البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو

 ،2013وهي :بلجيكا وبلغاريا والدمنارك وأملانيا وإستونيا وفنلندا

كمرشحني محتملني لدخول االتحاد.

وفرنسا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا

يشكّل االتحاد األورويب تتوي ًجا للعملية التي بدأت يف عام  1950مع

وهولندا والنمسا وبولندا والربتغال ورومانيا والسويد وسلوفاكيا

إعالن شومان ،حيث استطاع وزير الخارجية الفرنيس آنذاك روبرت

وسلوفينيا وإسبانيا وجمهورية التشيك واملجر وبريطانيا وقربص.

شومان تحقيق املصالحة األملانية الفرنسية وأفسح بذلك املجال إلنشاء
االتحاد األورويب القائم اآلن.

يف  23يونيو/حزيران  ،2016استُدعي مواطني اململكة املتحدة يف
استفتاء للتصويت عىل انسحاب بالدهم من االتحاد األورويب .وهنا

االتحاد األورويب محكوم مبعاهدتني تكمالن بعضهام بعضً ا :وهام

صوتت األغلبية لصالح هذا االنسحاب („ “Brexitاختصار يعني

معاهدة لشبونة (دخلت حيز التنفيذ عام  )2009أو معاهدة االتحاد

انسحاب بريطانيا من االتحاد األورويب) .مبوجب املادة  50من معاهدة

األورويب ( )TEUومعاهدة عمل االتحاد األورويب (.)TFEU

االتحاد األورويب ( )TEUيجب عىل أي دولة عضو يف االتحاد لديها مثل
هذه النوايا لالنسحاب من االتحاد إبالغ مجلس أوروبا يف وقت مبكر

االتحاد األورويب ليس اتحادًا فيدراليًا أو كونفيدراليًا وال منظمة دولية،

ليك يتسنى بدء املفاوضات حول ترتيب التفاصيل.

بل هو منظمة فريدة من نوعها تضم مؤسسات نافذة منحتها الدول
األعضاء يف االتحاد جز ًءا من صالحياتها.

تعترب ألبانيا ومقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة)
والجبل األسود ورصبيا وتركيا دولً مرشحة لالنضامم .ويف تلك األثناء،
كانت أيسلندا قد تقدمت بطلب لالنضامم إىل االتحاد ،غري أنه تم
سحب الطلب مرة أخرى.
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االتحاد األورويب

االتحاد األورويب ومناطق تعاون أوروبية أخرى
الناتو

الواليات املتحدة األمريكية
كندا

املنطقة االقتصادية األوروبية
بلغاريا
رومانيا

رابطة
التجارة
الحرة
األوروبية

أيسلندا
الرنويج
ليشتنشتاين

سويرسا

أندورا
موناكو
سان مارينو
الفاتيكان

دول االتحاد األورويب
الثامين والعرشين

اململكة
املتحدة

بولندا
جمهورية التشيك
املجر

السويد
بلجيكا
أملانيا
فرنسا
اليونان
إيطاليا
لوكمسبورج
هولندا
الربتغال
إسبانيا

ليتوانيا
التفيا
إستونيا
سلوفينيا
سلوفاكيا

فنلندا
قربص
النمسا

منطقة
اليورو
مالطا
أيرلندا

كرواتيا

شنجن
تركيا
ألبانيا
جورجيا
مولدوفا
أوكرانيا

تركيا

اتفاقيات
رشاكة

مقدونيا
الجبل األسود
رصبيا

الدول املرشحة لالنضامم
لالتحاد األورويب

البوسنة والهرسك
كوسوفو

ميثاق االستقرار

الناتو – حلف شامل األطليس :نظام الدفاع املشرتك بني أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وكندا .املنطقة االقتصادية األوروبية :تج ّمع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب
ورابطة التجارة الحرة األوروبية .شنجن :تضم منطقة شنجن أرايض  26دولة أوروبية وتعمل كمنطقة واحدة فيام يتعلق بالرحالت الدولية ومراقبة الحدود .ال يتم
تفتيش املسافرين عىل الحدود املشرتكة بني الدول األعضاء يف شنجن .تضم منطقة اليورو الدول التي اعتمدت اليورو عمل ًة مشرتكة .يستند ميثاق االستقرار لجنوب رشق
أوروبا عىل عملية مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ،ويهدف إىل انضامم دول البلقان إىل االتحاد األورويب .تُربم اتفاقيات الرشاكة مع الدول التي ترغب يف إقامة عالقة
اقتصادية وثيقة مع االتحاد األورويب يف شكل اتفاق تجاري.
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 2.1.2.من يتخذ القرارات؟
عملية صنع القرار عىل مستوى االتحاد األورويب تشارك فيها العديد من املؤسسات األوروبية املعنية ،وال سيام:
•

• الربملان األورويب ومجلس الوزراء

•

اللذان يعتمدان م ًعا قوانني االتحاد

• املفوضية األوروبية التي تقدم

•

• املجلس األورويب (أو قمة رؤساء

مشاريع القوانني وتطبق هذه

دول وحكومات الدول األعضاء يف

القوانني بعد إقرارها

االتحاد األورويب) الذي يقوم بصياغة
الرشوط العامة لالتحاد األورويب

 2.1.3.ما أنواع القوانني املوجودة؟
مثة عدة أنواع من القوانني ال ت ُطبَّق كلها بنفس الطريقة:
•

•لوائح االتحاد األورويب واجبة التطبيق

•

•تهدف توجيهات االتحاد األورويب

بشكل مبارش وملزمة قانونًا يف جميع

التي تخص كل الدول األعضاء أو

الدول األعضاء .صحيح أنها ال تُنفَّذ

جز ًءا منها إىل متابعة تحقيق أي

يف القانون الوطني ،ولكنها ميكن أن

هدف مشرتك ومحدد .إذا كانت

تحدث تغيريات يف الترشيعات عىل

التوجيهات املعنية تنص عىل

املستوى الوطني ،إذا كانت القوانني

النتائج املطلوب تحقيقها ،فإنه

القامئة ال تتفق مع القوانني األوروبية

يُرتك لكل دولة من الدول األعضاء

الجديدة.

الحرية يف استخدام الوسائل الالزمة
لتحقيق هذه النتائج .يجب تطبيق
التوجيهات يف القانون الوطني حتى
ميكن أن تدخل حيز التنفيذ.
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 2.1.4.اختصاصات االتحاد األورويب والدول األعضاء
تحدد املعاهدات بشكل واضح ودقيق االختصاصات املف َّوض فيها االتحاد األورويب باتخاذ القرارات:
•

•تتخذ السلطة الترشيعية األوروبية

•

•يف سائر املجاالت األخرى يكون

•

•الدول األعضاء كل عىل حدة

القرارات عىل مستوى االتحاد

االختصاص مشرتكًا بني االتحاد والدول

أو هيئاتها املحلية هي صاحبة

األورويب يف القضايا التي تدخل ضمن

األعضاء .إذا تم إقرار قانون ما عىل

االختصاص الحرصي يف جميع مجاالت

االختصاص الحرصي لالتحاد األورويب.

مستوى االتحاد األورويب ،فإنه يأخذ

النشاط األخرى .ومع ذلك ميكن أن

تتعلق هذه االختصاصات بالجامرك،

األولوية عىل القوانني الوطنية .أما إذا

يقدم االتحاد دعمه للدول األعضاء

وقواعد املنافسة ،والسياسة النقدية

مل يصدر االتحاد األورويب أي قانون

فيام يتعلق مبجاالت الفضاء والتعليم

يف منطقة اليورو ،والحفاظ عىل

يف املسألة املعنية ،فإن الدول األعضاء

والثقافة والسياحة والبحث العلمي

املوارد البحرية والسياسة التجارية

يكون لها الحرية يف التنظيم القانوين

وبرامج املساعدات اإلنسانية ،وما

املشرتكة.

لتلك املسألة عىل املستوى الوطني.

إىل ذلك.

ُيارس هذا االختصاص املشرتك يف
العديد من املجاالت ،عىل سبيل
املثال السوق الداخىل ،والزراعة،
والبيئة ،وحامية املستهلك ،وحركة
املرور.
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 2.1.5.بعض األمثلة امللموسة عىل القرارات املتخذة عىل املستوى األورويب
صحيح أن االتحاد األورويب منذ بداياته

مواطنة االتحاد األورويب

منطقة شنجن

األوىل قد حمل عىل عاتقه بشكل أسايس
مهمة تأمني السالم يف أوروبا (اآلن يف أرايض

تتيح مواطنة االتحاد األورويب مجموعة من

تريس اتفاقية شنجن حرية تنقل األفراد التي

االتحاد عىل مدى عقود من الزمن) وتعزيز

الحقوق للمواطنني األوروبيني ،عىل سبيل

تتحقق من خالل إزالة اإلجراءات األمنية

التقدم االقتصادي واالجتامعي ،إال أنه أعلن

املثال الحق يف التنقل بحرية يف دولة أخرى

عىل الحدود الداخلىة بني الدول األعضاء

عن نفسه أيضً ا من خالل بعض القرارات

عضو يف االتحاد األورويب ،والحق يف الحامية

ومن خالل قواعد مشرتكة ملراقبة الحدود

امللموسة التي تحدد مالمح الحياة اليومية

فضل عن
القنصلية خارج االتحاد األورويبً ،

للمواطنني األوروبيني والتي اعتربتها األغلبية

حق التصويت اإليجايب والسلبي يف االنتخابات

الخارجية .تشمل منطقة شنجن حاليًا 22
دولة من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب

مبثابة إنجازات كبرية للتكامل األورويب.

األوروبية واملحلية يف الدولة العضو يف االتحاد

باإلضافة إىل ثالث دول أخرى ،هي أيسلندا

التي يوجد بها مقر اإلقامة.

وليشتنشتاين والرنويج وكذلك سويرسا .أما
أيرلندا واململكة املتحدة وقربص فقررت

تجدون فيام ييل بعض األمثلة (من ضمن
أمثلة كثرية) عىل ذلك.

مبادرات املواطنني

اإلبقاء عىل إجراءات املراقبة والتفتيش عىل
حدودها .يف حني أن بلغاريا وكرواتيا ورومانيا

مبادرات املواطنني :هذه وسيلة متاحة
للمواطنني ليطلبوا من املفوضية األوروبية
تقديم مقرتحات ترشيعية يف إطار اختصاصها.
وبالنسبة ملبادرات املواطنني من هذا القبيل
التي تتعلق بأي مسألة من اختصاص االتحاد
األورويب ،يجب تقديم توقيعات من مليون
مواطن عىل األقل ينتمون إىل عدد كبري من
الدول األعضاء يف االتحاد.

مل ينضموا بعد إىل دول شنجن.
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أو القيمة .ومع ذلك ،هناك استثناءات عىل

يف حالة الطوارئ :رقم هاتفي واحد

العمل يف دولة أخرى

تم يف االتحاد األورويب تحديد الرقم 112

من خالل إقرار حرية تنقل العاملة ميكن لكل

كرقم هاتفي مو ًّحد يُط َّبق بصورة متامثلة

شخص التقدم بطلب للحصول عىل أي وظيفة

يف جميع الدول األعضاء يف االتحاد .ميكن

يُعلن عنها داخل االتحاد األورويب .وبذلك،

االتصال بهذا الرقم الهاتفي املجاين يف حاالت

يستطيع أي مواطن يف االتحاد األورويب السفر

الطوارئ (حادث ،انفجار ،حريق ،اعتداء ،وما

إىل أي دولة أخرى عضو يف االتحاد ،واإلقامة

بالنسبة لبعض السلع ،مثل مواد البناء

إىل ذلك) من شبكة الهاتف األريض أو شبكة

هناك لغرض البحث عن عمل ومامرسة أي

حتم
واملصاعد وبعض اللُعب والدمى ،يلزم ً

الهاتف الجوال من أي دولة داخل االتحاد

وظيفة تم الحصول عليها.

وجود عالمة املطابقة األوروبية  CEعند

سبيل املثال فيام يتعلق باألسلحة النارية،

األورويب.

والكحول ،والتبغ ،والقطع الفنية وما شابه.
التسوق اآلمن

التداول يف السوق ألول مرة .وهذه العالمة
التسوق بال قيود

الحجز الزائد = اسرتداد األموال املدفوعة

متثل شهادة عىل أن املنتَج يلبي املعايري
املطبقة واشرتاطات السالمة األوروبية.

يقدم السوق الداخيل لالتحاد األورويب
يضمن االتحاد األورويب الحد األىن من

للمستهلكني األوروبيني مجموعة ال حرص لها

الرعاية الطبية يف دولة أخرى عضو يف

الحقوق للمسافرين ج ًوا الذين يتم رفص

من السلع والخدمات .ونظ ًرا إىل أن املعروض

االتحاد األورويب

نقلهم (الحجز الزائد) .تب ًعا ملسافة الطريان

من السلع يتباين تباي ًنا كب ًريا يف الدول األعضاء

يرتاوح مبلغ التعويض بني  250و  600يورو.

املختلفة ،فقد كان إدخال عملة اليورو موضع

وفقًا إلحدى التوجيهات األوروبية ،فإن

ترحيب ووسيلة راحة بالنسبة للكثريين من

املرىض يحق لهم تلقي العالج الطبي يف أي

حيث إجراءات سري األعامل والتجارة  .وبذلك،

دولة أخرى عضو يف االتحاد األورويب واسرتداد

يستطيع كل فرد الحصول عىل السلع الالزمة

النفقات املتكبدة يف بلدهم.

الحتياجاته الشخصية من دولة أخرى عضو يف
االتحاد األورويب بدون أي قيود عىل الكميات

20

 2.1.6.االتحاد األورويب :دميقراطية عىل جميع املستويات
يُطبَّق يف االتحاد األورويب مبدأ تفريع

تولت معالجة القضية حتى حينه.

الوطنية للنظر يف تفريع السلطة .وبعد
ذلك يكون لكل برملان وطني الحق يف تبني

السلطة .وهذا يعني أن املستوى األعىل
التايل من سلطة اتخاذ القرار ينبغي أال يتم

ولهذا السبب ،ترسل املفوضية األوروبية

موقف مسبب إذا كان مرشوع القانون

إقحامه يف قضية ما إال إذا كان مبقدوره

مقرتحاتها الترشيعية ،التي تقدمها إىل سلطة

املقرتح ال يتطابق يف رأيه مع مبدأ تفريع

أن يتخذ إجرا ًء أكرث فاعلية من الجهة التي

الترشيع يف االتحاد ،أيضً ا إىل الربملانات

السلطة.
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املفوضية
األوروبية

املجلس
األورويب

األحزاب السياسية الوطنية واألوروبية

الربملان
األورويب

املواطنون

الحكومة
االتحادية

مجلس وزراء
االتحاد األورويب

السلطة الترشيعية األوروبية

االتحاد األورويب

املجتمع املدين

مجلس النواب
االتحادي (البوندستاج)

رئيس الوزراء

مجلس الواليات
االتحاد (البوندرسات)

السلطة الترشيعية الوطنية

الوالية

األحزاب السياسية الوطنية واألوروبية

برملان الوالية
مجلس الدائرة

جمهورية أملانيا االتحادية

املركز

املواطنون

مجلس املركز

انتخابات

مجلس
البلدية

املجتمع املدين

رئيس البلدية

رئيس اتحاد
البلديات

البلدية/املدينة

مجلس اتحاد
البلديات

سلطة تنفيذية

هيئة اتخاذ قرار

مبدأ تفريع السلطة

وصول إىل الدول القومية وحتى االتحاد
ً
يتم يف هذه الصورة توضيح االستمرارية الدميقراطية – بد ًءا من املستوى املحيل (البلدية أو املدينة) مرو ًرا بالدوائر والواليات
األورويب باعتباره السلطة العليا .ت ُنتخب كافة الهيئات املكتملة النصاب القانوين من قبل املواطنني بشكل مبارش أو (يف حالة مجلس الواليات االتحادي عىل املستوى الوطني
أو مجلس وزراء االتحاد األورويب عىل املستوى األورويب) غري مبارش .تخضع جميع الهيئات التنفيذية يف ترصفاتها لرقابة هيئة يتم اختيارها بطريقة االقرتاع العام املبارش.
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 2.1.7.الهيئات الترشيعية :الربملان األورويب ومجلس وزراء االتحاد األورويب
تتألف السلطة الترشيعية األوروبية من غرفتني:
 .1الربملان األورويب (مجلس السفيل)
 .2غرفة الدول األعضاء التي تجتمع يف إطار مجلس الوزراء (املجلس األعىل)

صوت املواطنني :الربملان األورويب
من خالل االنتخابات العامة املبارشة للربملان

يستند توزيع املقاعد يف الربملان األورويب

صحيح أن معظم أعضاء الربملان األورويب

األورويب يتم ضامن الرشعية الدميقراطية

عىل حجم سكان الدول األعضاء يف االتحاد

ينتمون يف بلدانهم األصلية إىل حزب سيايس

للقانون األورويب ،حيث يتم انتخاب أعضاء

األورويب .يجتمع يف الربملان األوريب ما يصل

وطني ،إال أنهم يف الربملان األورويب يتكتلون

الربملان مبارش ًة من قبل مواطني االتحاد

إىل  751نائ ًبا (يف حني ميكن أن تكون الدولة

يف أجنحة االتحاد األورويب.

األورويب كممثلني ملصالحهم .ويف هذه

األكرب من حيث عدد السكان ممثل ًة مبا ال

االنتخابات التي ت ُقام كل خمس سنوات ،تتم

يزيد عن  96نائ ًبا ،فإن الدولة التي لديها أقل

دعوة كل املواطنني األوروبيني من سن 16

عدد سكان ترسل  6ممثلني لها).

أو  18عا ًما (هذا يعني حوايل  380مليون
ناخب) لإلدالء بأصواتهم بغض النظر عن
البلد الذي يقيمون فيه.

 23االتحاد األورويب

ما املهام التي يضطلع بها الربملان األورويب؟
يضطلع الربملان األورويب بأربع مهام رئيسية:
•

•يشكّل مع مجلس الوزراء السلطة الترشيعية لالتحاد األورويب.

•

•يصدّق عىل املعاهدات الدولية التي تُربم بني االتحاد األورويب ودولة واحدة أو أكرث أو منظمة واحدة أو أكرث من املنظامت
الدولية.

•

•ميارس الرقابة الدميقراطية عىل جميع مؤسسات االتحاد األورويب ،وبصفة خاصة رقابة املفوضية األوروبية .يوافق عىل أو
يرفض تعيني رئيس املفوضية األوروبية وأعضائها؛ ويجوز له أيضً ا إنهاء والية املفوضية األوروبية بكاملها بنا ًء عىل طلب
بسحب الثقة.

•

•يشرتك الربملان األورويب مع مجلس الوزراء يف تحمل املسؤولية عن املوازنة؛ وهذا يعني أنه يشارك يف اتخاذ القرار بشأن
نفقات االتحاد األورويب .بعد االنتهاء من اإلجراءات املتعلقة باملوازنة ،فإن الربملان األوريب يوافق عىل خطة املوازنة أو
يرفضها يف مجملها.

يتخذ الربملان األورويب قراراته باألغلبية املطلقة.
وتُعقد جلساته بالتناوب يف سرتاسبورج (الجلسات العامة) وبروكسل (اجتامعات العمل).

صوت الدول األعضاء :مجلس الوزراء
يتألف مجلس الوزراء من وزراء الدول

يف بلده عن تقديم كشف حساب بشأن

اتخاذ القرارات يف املجلس يتم عن طريق

األعضاء يف االتحاد األورويب الذين يقرون

القرارات املتخذة يف مجلس الوزراء .وبهذه

التصويت .فيام عدا الحاالت التي تتطلب

الترشيعات يف هذا اإلطار .إن كل وزير ممثل

الطريقة يتم ضامن الرشعية الدميقراطية

إجام ًعا يف املعاهدات ،فإن مجلس الوزراء

يف مجلس الوزراء مخ َّول بالترصف بصورة

لقرارات مجلس وزراء االتحاد األورويب.

يتخذ القرارات باألغلبية املؤهلة .ولتحقيق

ملزمة لحكومته .ويجب عليه باإلضافة إىل

هذه األغلبية املؤهلة يجب توفر أغلبية

مسؤول أمام الهيئات املنتخبة
ً
ذلك أن يكون

مضاعفة ،وهذا يعني:
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•

•

•ما ال يقل عن  55%من الدول

وبهذا النهج يحصل االتحاد األورويب عىل

الدول األعضاء بالتناوب لفرتة قوامها ستة

األعضاء (،)16/28

رشعيته كاتحاد للشعوب واتحاد للدول عىل

أشهر يف كل مرة .وبعد ذلك تكون الدولة

•التي متثل ما ال يقل عن  65%من

حد سواء ،وتصبح اإلجراءات الترشيعية

التي تتوىل رئاسة مجلس الوزراء مسؤولة

مجموع سكان االتحاد األورويب ،أي

األوروبية أكرث شفافية وكفاءة.

عن تنظيم الجلسات الفردية وإدارتها .يتوىل
املمثل السامي لالتحاد األورويب لشؤون

 329مليون مواطن من أصل 506
مليون مواطن هو عدد سكان االتحاد

يتم إجراء التغيري النصف سنوي لرئاسة

السياسة الخارجية واألمنية الرئاسة الدامئة

األورويب يف الوقت الراهن

مجلس الوزراء (ينبغي عدم الخلط بينها

ملجلس وزراء الخارجية.

وبني رئاسة املجلس األورويب) عن طريق
ما املهام التي يضطلع بها مجلس الوزراء؟
مهم بالنسبة للقرارات التي يتعني اتخاذها يف
باإلضافة إىل دوره كهيئة ترشيعية بالتعاون مع الربملان األورويب ميثل مجلس الوزراء قط ًبا ً
االتحاد األورويب .وهو يجمع بصفته هذه الوزراء املعنيني (أي الوزراء املختصني يف كل حكومة وطنية) من أجل استكشاف األولويات
السياسية للدول األعضاء ومناقشتها وتعديلها وتنسيقها يف نهاية املطاف ،أو لتحديد السياسة الخارجية لالتحاد.
هناك خمس مهام رئيسية يختص بها مجلس الوزراء:
•

•إصدار الترشيعات األوروبية  -فهو يشكّل يف معظم املجاالت مع الربملان األورويب الهيئة الترشيعية لالتحاد األورويب

•

•تنسيق األولويات السياسية للدول األعضاء ،وخاص ًة من الناحية االقتصادية

•

•تشكيل مالمح السياسة الخارجية واألمنية املشرتكة لالتحاد األورويب عىل أساس املبادئ التوجيهية التي يضعها املجلس
األورويب

•

•إبرام املعاهدات الدولية بني االتحاد األورويب ودولة واحدة أو أكرث أو منظمة واحدة أو أكرث من املنظامت الدولية

•

•تحديد موازنة االتحاد األورويب بالتعاون مع الربملان األورويب
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 2.1.8.السلطة التنفيذية :املفوضية األوروبية
وطني يف الوقت نفسه.

متثل املفوضية األوروبية بصفتها هيئة

فضل عن الجهاز اإلداري
ً
املك َّون منهم

مستقلة سياس ًيا املصالح العامة لالتحاد
األورويب ككل وتدافع عنها .وهي تعترب

األورويب بالعاملني فيه.

من نوا ٍح كثرية املحرك للنظام املؤسيس

صحيح أن املف َّوضني كانوا قد تولوا من قبل

أيضً ا املمثل السامي لالتحاد األورويب لشؤون

األورويب؛ حيث إنها تقدم مشاريع القوانني

مناصب سياسية يف بلدانهم والكثريين منهم

السياسة الخارجية واألمنية الذي يشارك

واإلسرتاتيجيات السياسية وبرامج العمل،

كانوا من الوزراء ،إال أنهم ملزمون بصفتهم

بذلك يف كل من مجلس الوزراء واملفوضية

وتضطلع باملسؤولية عن تنفيذ القرارات التي

أعضاء يف املفوضية بالعمل من أجل مصلحة

األوروبية يف آن واحد.

يصدرها الربملان األورويب ومجلس الوزراء.

االتحاد األورويب بأكمله .ولذلك ،فإنه غري

من الناحية السياسية ،فإن املفوضية

مصطلح „املفوضية“ يُقصد به „املفوضون“

مسموح لهم من حيث املبدأ بتلقي أي

األوروبية مسؤولة أمام الربملان األورويب الذي

 -أي طاقم املوظفني من الرجال والنساء

تعليامت من حكومات بلدانهم .ال يجوز

ميكنه أيضً ا حل املفوضية من خالل تصويت

املعينني من قبل الدول األعضاء  -والربملان

لرئيس املفوضية وال للمف َّوضني تقلد منصب

بسحب الثقة.

هناك عدة نواب لرئيس املفوضية ،من بينهم

ما املهام التي تضطلع بها املفوضية األوروبية؟
تتوىل املفوضية األوروبية أربع مهام رئيسية:
•

•تقدّم مقرتحات ترشيعية لكل من الربملان األورويب ومجلس الوزراء.

•

•تضطلع باملسؤولية عن إدارة وتنفيذ االسرتاتيجيات السياسية وخطة موازنة االتحاد األورويب.

•

•تعمل حنبًا إىل جنب مع محكمة العدل التابعة لالتحاد األورويب عىل ضامن تطبيق القانون األورويب.

•

•متثل االتحاد األورويب عىل املستوى الدويل.

يعمل يف املفوضية األوروبية حوايل  33000مواطن من جميع دول االتحاد األورويب .قد يبدو هذا الرقم مرتف ًعا بعض اليشء،
ولكنه أقل بشكل واضح من متوسط عدد العاملني املعينني من قبل السلطات الوطنية يف بلدان أوروبا.
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 2.1.9.سلطة إصدار األحكام :محكمة العدل التابعة لالتحاد األورويب
ترشف محكمة العدل التابعة لالتحاد األورويب

من املحاكم الوطنية تفسري قانون الجامعة

الذي تتوىل فيه محكمة العدل األوروبية

(محكمة العدل) عىل التطبيق املوحد لقانون

األوروبية .باإلضافة إىل ذلك ،تختص محكمة

النظر يف طلبات التفسري املقدَّمة إليها من

االتحاد األورويب وتفسريه يف جميع الدول

العدل بالنظر يف النزاعات القضائية التي

جانب املحاكم الوطنية ،فإن محكمة االتحاد

األعضاء .وتحقيقًا لهذا الغرض ،فإنها تراجع

تنشأ بني دول االتحاد األورويب ،واملؤسسات

األورويب تصدر القرارات يف جميع دعاوى

رشعية اإلجراءات التي تقوم بها املؤسسات

األوروبية ،والرشكات واألفراد العاديني .مثة

البطالن الخاصة باألشخاص الطبيعيني أو

األوروبية وتتأكد من أن الدول األعضاء تفي

محكمتان رئيسيتان تشتغالن بآالف القضايا

االعتباريني ،وتحكم كذلك يف بعض القضايا

بالتزاماتها .كام أنها تتوىل بنا ًء عىل طلب

املعروضة أمام محكمة العدل :ففي الوقت

الخاصة بالدول األعضاء.

 2.1.10.الهيئة االسرتاتيجية :املجلس األورويب
يقوم املجلس األورويب من خالل قمة

واملمثل السامي لالتحاد األورويب لشؤون

يعد رئيس املجلس األورويب أيضً ا ممثل

االتحاد األورويب بإعداد املس ّودة الالزمة

السياسة الخارجية واألمن.

االتحاد خارج أوروبا ،كام يقوم يف هذا
السياق بالدفاع عن مصالح االتحاد باالشرتاك

لرؤساء الدول والحكومات لجميع الدول
األعضاء يف االتحاد األورويب ،متهيدًا للدخول

يجتمع املجلس األورويب عىل األقل أربع

مع املمثل السامي لالتحاد األورويب لشؤون

يف حوار سيايس عىل أعىل مستوى ،حيث

مرات سنويًا لتحديد الخطوط العريضة

السياسة الخارجية واألمن.

يتخذ املمثلون ذوو املناصب الرائدة

للسياسات العامة لالتحاد األورويب بأكمله

يتم انتخاب الرئيس من قبل املجلس األورويب

هناك  -عن طريق اإلجامع  -قرارات بشأن

وأولياته .كام أن لديه وظيفة ما يسمى

باألغلبية املؤهلة ،وذلك لفرتة واحدة تبلغ

الخطوط العريضة للسياسات العامة لالتحاد

„بالحكومة االقتصادية“ .ويف حالة القضايا

عامني ونصف ،وميكن تجديدها مرة واحدة،

األورويب وأولياته ،ومينحون االتحاد الدوافع

امللحة املتعلقة باالقتصاد أو السياسة

وميارس رئيس املجلس األورويب مهامه بدوام

الهامة لتطويره .يرأس القمة رئيس املجلس

الخارجية ،مام يحتاج إىل قرار عىل أعىل

كامل ،بحيث ال ميكنه مامرسة أي منصب

األورويب ،ويحصل يف عمله عىل دعم كلٍ من

مستوى ،ميكن الدعوة الجتامع إضايف (أي

آخر عىل املستوى الوطني.

رئيس الربملان ورئيس املفوضية األوروبية

غري عادي أو غري رسمي).
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مؤسسات االتحاد األورويب
محكمة العدل

املجلس األورويب

الرجوع إىل

املحرك
السلطة الترشيعية
مشاركة يف
اتخاذ القرار

مجلس الوزراء

رقابة
برملان وطني

اقرتاح

الربملان األورويب

املفوضية األوروبية

تنفيذ
القوانني األوروبية

رقابة

انتخاب
مبارش

التامس

أمني املظامل األورويب
الشعب

مؤسسات االتحاد األورويب (القرارات باألغلبية املؤهلة)

أمني املظامل األورويب
عي أمني املظامل األورويب بواسطة الربملان األورويب لسامع
يُ َّ

•

• التأخري بال دا ٍع

الشكاوى املتعلقة بسوء اإلدارة من قبل مؤسسات االتحاد

•

• النهج الخاطئ

األورويب .واألمر هنا يتمحور حول ما ييل:

يحق لكل مواطن أو مقيم يف إحدى الدول األعضاء يف االتحاد

•

• املامرسات غري الرشيفة

األورويب وكذلك يحق لكل منظمة أو هيئة يقع مقرها فيه

•

• التمييز

أن يقدم شكوى لدى أمني املظامل األورويب بشأن املؤسسات

•

• استغالل املنصب

والهيئات التابعة لالتحاد األورويب ،ميارس أمني املظامل مهامه

•

• نقص املعلومات أو حجبها

بصفة مستقلة وبدون تحيز.
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 -2.2.مجلس أوروبا
يضم مجلس أوروبا حال ًيا جميع الدول األوروبية تقري ًبا ،حتى الدول الرشقية التي تقع
معظم مساحتها عىل األقل يف قارة أوروبا (باستثناء روسيا البيضاء) ،وبذلك يو ّحد املجلس
 820مليون مواطن من  47دولة عضو باملجلس.
يكمن الهدف الرئييس ملجلس أوروبا يف دعم حقوق اإلنسان.
وقد صاغ يف هذا السياق معاهدة حقوق اإلنسان األوروبية ،وأنشأ املحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان لتطبيق هذه املعاهدة ،وبعد ذلك دفع أيضً ا باتحاه إبرام االتفاقية الثقافية
األوروبية وامليثاق االجتامعي األورويب.

املعاهدة حقوق اإلنسان األوروبية
كل من الحقوق
ت ُعد معاهدة حقوق اإلنسان األوروبية اتفاقية دولية تضمن مبوجبها جميع الدول األعضاء مبجلس أوروبا ً
األساسية والحقوق املدنية والسياسية ،ليس فقط لصالح مواطنيهم ولكن أيضً ا لصالح جميع األشخاص املقيمني يف بلدهم.
تضمن املعاهدة عىل وجه التحديد ما ييل:

تح ّرم املعاهدة عىل وجه التحديد ما ييل:

•

• الحق يف الحياة

•

•

• الحق يف املحاكمة العادلة

•التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة

•

•

• الحق يف احرتام الحياة الخاصة والعائلية

•العبودية والعمل القرسي

•

•

• حرية التعبري عن الرأي

•عقوبة اإلعدام

•

•

• حرية الفكر واملعتقد والدين

•الحبس التعسفي وغري الرشعي

•

•

•الحق يف احرتام امللكية

•التمييز
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يساهم مجلس أوروبا منذ عام  1993يف حامية حقوق األقليات وهويتهم الثقافية ،وكذلك يف
التعصب.
مكافحة جميع أشكال ّ
ويدخل ضمن أهم إنجازاته ما ييل:

•

•حامية حقوق األطفال

•

•تعزيز حقوق اإلنسان

•

•حامية التنوع الثقايف

•

•إلغاء عقوبة اإلعدام

•

•مراقبة االنتخابات

•

•عدم التمييز ومكافحة العنرصية

•

•التثقيف حول حقوق اإلنسان والدميقراطية

•

•الدفاع عن حرية التعبري

•

•جودة األدوية والرعاية الطبية

•

•املساواة بني الجنسني

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
اختصاصا قضائ ًيا دول ًيا ،وهي مختصة بالنظر يف شكاوى األفراد والدول عىل حد سواء،
متثل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
ً
حيث يتم يف سياق هذا االختصاص القضايئ رفع دعاوى انتهاكات للحقوق املدنية والسياسية املقررة يف معاهدة حقوق اإلنسان
األوروبية.
ميكن للمواطنني مخاطبة املحكمة مبارش ًة مبقرها الدائم يف سرتاسبورج .أصدرت املحكمة حتى يومنا هذا أكرث من 10000حكم،
كانت كلها ُملزمة للدول املعنية ،وقد بلغ من تأثريها أن اضطرت الربملانات املحلية إىل تعديل ترشيعاتها ،واضطرت الحكومات
إىل تعديل أعاملها اإلدارية .وبفضل التقايض أمام املحكمة أصبحت املعاهدة تتمتع بأداة ديناميكية وفعالة ملواجهة التحديات
الجديدة ،وتعزيز دولة القانون والدميوقراطية يف أوروبا.
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 47الدول األعضاء
ألبانيا
أندورا
أرمينيا
النمسا
أذربيجان
بلجيكا
البوسنة والهرسك
بلغاريا

كرواتيا
قربص
جمهورية التشيك
الدمنارك
إستونيا
فرنسا
فنلندا
جورجيا

أملانيا
اليونان
املجر
أيسلندا
أيرلندا
إيطاليا
التفيا
ليشتنشتاين

ليتوانيا
لوكسمبورغ
مالطة
مولدافيا
موناكو
الجبل األسود
هولندا
الرنويج

بولندا
الربتغال
رومانيا
روسيا االتحادية
سان مارينو
رصبيا
سلوفاكيا
سلوفينيا

أسبانيا
السويد
سويرسا
مقدونيا
تركيا
أوكرانيا
اململكة املتحدة
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يجب عدم الخلط:
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ليست...
• محكمة العدل التابعة لالتحاد األورويب (يف لوكسمبورج) ،التي تختص
بالنظر يف قضايا االلتزام بالقانون وبتفسري وتطبيق معاهدات االتحاد
األورويب.
• محكمة العدل الدولية التي متثل هيئة قضائية تابعة لألمم املتحدة يف
الهاي (هولندا) ،وتكمن مهمتها يف الحكم يف النزاعات القضائية التي
ترفعها الدول أمامها بشأن تطبيق القانون الدويل ،وكذلك يف تقديم
خدمات استشارية حول األمور القضائية.
• املحكمة الجنائية الدولية ( )IStGHالتي يقع مقرها يف الهاي (هولندا)،
وتقوم بالتحقيقات ،وتحاكم األشخاص إذا لزم األمر ،ممن يُرفع ضدهم
دعاوى انتهاكات جسيمة بخصوص املجتمع الدويل بأكمله ،مثل :اإلبادة
الجامعية ،انتهاكات الحرب ،االنتهاكات ضد اإلنسانية .ومبوجب نظام روما
األسايس تم إحياء هذه املحكمة لتصبح االختصاص الجنايئ الدائم األول
عىل املستوى الدويل.
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ليست...
• اإلعالن العام لحقوق اإلنسان الذي أقرت األمم املتحدة نصه ،لتعزيز
حامية حقوق اإلنسان عىل املستوى الدويل.
• ميثاق الحقوق األساسية الذي ينص عىل حقوق اإلنسان والحقوق
األساسية التي أقرها االتحاد األورويب.
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األكادميية األوروبية شامل الراين وستفاليا يف مدينة بون هي مؤسسة خريية مستقلة للرتبية السياسية للشباب والكبار.
وهي تنظّم سنويًا حوايل  60فعالية متعددة األيام ،لتعليم األشخاص املشاركني البالغ عددهم حوايل  2000شخص األمور
السياسية ،وبخاصة السياسة األوروبية ،حتى يتسنى للمشاركني يف نهاية املطاف تقييم عمليات اتخاذ القرار السيايس
بصورة أفضل والدخول يف املناقشات املتعلقة بذلك .فالشخص املتعلم هو وحده القادر عىل املشاركة يف عملية اتخاذ
القرار السيايس بشكل دميقراطي.
غال ًبا ما تُقام فعاليات األكادميية األوروبية املتعلقة بالقضايا األوروبية يف صورة حلقات نقاشية محلية ،وتُعقد باألخص
يف بروكسل وسرتاسبورج.

يشتمل مركز أوروبا روبرت شومان ( )CERSبصفته جمعية خريية مستقلة عىل مواد عمل ومواد تعليمية تربوية
مختلفة ،مام ميكنه من توعية مواطني أوروبا بشأن تاريخ التكامل األورويب وإنجازات االتحاد األورويب وكذلك التحديات
والصعوبات التي تواجه أوروبا ومستقبلها .يقدم املركز األورويب روبرت شومان من خالل حوايل  15ورشة عمل تربوية
وما يقرب من  4000مشارك من الشباب سنويًا مساهمته يف املهمة التثقيفية األوروبية عرب املكتب الرتبوي األورويب
واملتعدد الثقافات التابع لدار روبرت شومان يف ميتز (سيشازيل) ،وهو متحف تم تأسيسه ترشيفًا لألب املؤسس
لالتحاد األورويب ويُعد ضمن الرتاث الثقايف األورويب .كام يقدم املركز خدمات التدريب والدورات التأهيلية للمدرسني
يف موضوع الحضارة األوروبية (حوايل  1500مشارك سنويًا).

