
 وروبيةاألمرور الجوازات 
 األسئلة المطروحة

 

أكتوبر/تشرين األول  26مؤرخة في  الئحة األوروبي التحادالصحيفة الرسمية ل تنشر ،2016تشرين الثاني نوفمبر/ 17في 

هذه  لغيت". المقيمين في أوروبا بصورة غير قانونية الثالثة البلدان رعايا لعودةصصة مخ أوروبية سفر وثيقةاعتماد  بشأن"

 .1994 تشرين الثاني/نوفمبر 30المؤرخة في  المجلس توصيةبالتالي  الالئحة

ين فيها المقيم الثالثةبلدان ال رعايا ودةة في ضمان عصعوب تواجه األعضاء الدول في الوطنية السلطات" أنتؤكد هذه الالئحة 

 وثيقةالبلدان الثالثة ب قبولسهيل ت ضروريال]...[  فمنبالتالي، " ".صالحة سفر وثائق يملكون ال الذينبصورة غير قانونية و

كما وتشير الالئحة في الختام إلى . "للعودة مرجعية وثيقةألشخاص المعنيين، وذلك بصفتها "ترحيل ال "وموحدةطّورة م سفر

 األعضاء الدول إداراتثقل كاهل ي تتال ةوالبيروقراطي ةاإلداريعباء األ من تقلل أن ينبغي" ية هذهاألوروب السفر وثيقة نأ

السماح بإعادة و عودة ضمانل داريةاإل جراءاتاإل مدة تقليص عن فضالا  القنصلية، الخدمات ذلك في بما ،ةالثالثالبلدان و

 قانونية. بصورة المقيمين األجانب" دخول

تتناول مسألة  القنية الخاصة بجوازات المرور األوروبية والت يةاألمن معاييرالو شكلال توحيد على نصالتي تإن هذه الالئحة 

 .األساسية الحقوق وضمانات ستخداماالوقوانين اإلصدار 

 على ةالفكر هذه ترحط   ،2015 تشرين الثاني/نوفمبر 13و 12 في فاليتمدينة ال  في أفريقيا - األوروبي االتحاد قمةخالل 

 Statewatchمرصد منظمة ) غير أن هذه الدول قد أبدت معارضتها لها ،مشاركةال األفريقية الدول مع المفاوضات طاولة

تشرين /نوفمبر 24 - تشرين األول/أكتوبر 21 األوروبي االتحاد وداخلمنطقة البحر المتوسط  في الالجئين أزمةالمعني ب

 بالتالي ثيروهي ت األوروبي، االتحاد فيالترحيل إجراءات و العودة تمعدال يادةزهذه الالئحة إلى  هدفت(. 2015 الثاني

 .عمليات اإلعادة هذهب المعنية بلدانكما لدى ال المدني لمجتمعلدى ا والمخاوف األسئلة من العديد

 االتحاد بين عاونالتفي إطار  عثرة حجرك اليوم "األوروبي"جواز المرور  أوهذه  سفرال وثيقةتبدو  المثال، سبيل على

 -ية إلى مالي فرنسالدولة ال عن صادرةال وثيقةن هذه اليحمالفبعد أن تّم السماح بإعادة دخول شخصين . ماليدولة و األوروبي

رفضت عادت و المدني، المجتمع تحّركنظراا إلى و المعنية، الالئحة اعتماد قبل حتى أي ،2016آب /أغسطسشهر  في

 .الممارسة لهذه رفضهابالشروط نفسها مكررة دخول أشخاص  مالي في السلطات

 خاصة ،والتي نرجو اإلجابة عليها بكل شفافية المدني، المجتمع ،تطرح نفسها علينا نحن التي األسئلة بعض يلي فيمانورد 

 .الراهنةمخاطر ال ضوء في

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gisti.org/IMG/pdf/celex-32016r1953-fr-txt.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/celex-32016r1953-fr-txt.pdf
http://www.expulsesmaliens.info/L-utilisation-du-laissez-passer.html
http://www.expulsesmaliens.info/L-utilisation-du-laissez-passer.html
http://www.allincluded.nl/posts/le-mali-appele-compagnies-aeriennes-barrer-acces-aux-personnes-avec-laissez-passer-europeen/refus-lp-ue-mali/
http://www.allincluded.nl/posts/le-mali-appele-compagnies-aeriennes-barrer-acces-aux-personnes-avec-laissez-passer-europeen/refus-lp-ue-mali/


 

 األسئلة الموجهة إلى االتحاد األوروبي والدول األعضاء
 

 األخيرة الخمس السنواتخالل  األعضاء الدولعن  األوروبي االتحادعدد جوازات المرور الصادرة في ما هو مجموع  .1

 (؟2016 – 2012)

 

تشكل وجهة األشخاص المبعدين بواسطة جواز مرور أوروبي  التي الرئيسية الخمس الدول هي ما األرقام، هذهبناءا على  .2

 ؟2016و 2012 عامي بين

 

 ؟األوروبيإلى استخدام جواز المرور  األوروبي االتحاد دولأ فيها التي تلج الحاالتما هي  .3
 

قد تنجم عن عدم  التي المحتملة المخاطرأولي لآلثار المتصلة ب تقييمبناءا على  2016/1953 رقم الالئحة اعتمادهل تّم  .4

 ؟األوروبي القانون بموجب العائدين حقوقاحترام 
 

ي ه من ؟المعايير هذهوضع الئحة محددة ب المتوقع من هلو المعني؟ الشخص جنسية لتحديدلمعتمدة ا معاييرهي ال ما .5

 ؟الشخص جنسية تحديد عنالجهة المسؤولة 
 

 ؟لقاصرهل يمكن إصدار جواز مرور  .6
 

ألغراض  الخاصة به الشخصية معلوماتال استخدامعن و وروبيعن وجود جواز المرور األ الشخصهل يتم إعالم  .7

 له؟ أوروبيمرور  تتعلق بإمكانية إصدار حواز
 

؟ في هذه األوروبيجواز المرور لهجي المن االستخدامتتم العودة إليه الموافقة على  الذي الثالث البلدهل يتعين على  .8

 ؟رسمي اتفاقالحالة، كيف سيكون شكل موافقة البلد الثالث في ظل غياب أي 
 

 ينبغي ثالثةال بلدانال مع األوروبي االتحادالتي يعقدها  دخولال إعادةالسماح ب اتفاقات" أن لىع الالئحة من( 8)ينص البند  .9

 ".لعودةالخاصة با وروبيةاأل سفرال يقةعتراف بوثاال إلى تهدف أن

  خاصة من  أوروبي،األشخاص المبعدين عن طريق جواز مرور  حقوق حترامرصد ال آليةهل من مخطط إلنشاء

 ؟المعني الشخص هوية من التحقق مانجهة ض

 

بهذه " اعترافأن تسعى للحصول على  يجب" األوروبي االتحاد في األعضاء الدول أنأيضاا على ( 8)لبند كما ينص ا  .10

 اتفاقات تشملها ال التي البلدان مع عودةبشأن عملية ال التعاون إطار، كما في أخرى ترتيبات أو ثنائية اتفاقات في" الوثيقة

 ".رسمية

 ؟رسميةال تفاقاتاال إطار ارجخ التعاونبو" أخرى ترتيبات"ـب لمقصودا ما 
 

 يف األعضاء دولالذين يحصلون على جواز مرور من إحدى ال ثالثةالبلدان ال لرعايا المتاحة االنتصاف سبل هيما   .11

 ؟األوروبي االتحاد

 



أوروبية جواز مرور  دولة تصدر عندما القنصلية لسلطاتسبل االنتصاف المتاحة أمام ا هي ما الفعلي، الترحيل قبل  .12

 وروبياا؟أ
 

االستحصال على جوازات المرور  في( فرونتكس) حرس الحدود وخفر السواحلة لاألوروبيالوكالة ما هو دور   .13

 األوروبية هذه واستخداماتها؟
 

 األسئلة المتصلة بالبلدان الثالثة
 

يتم إعالمها على  هل ؟رعاياها جنسية تحديدالوحيدة من حيث المبدأ المخّولة  ، وهي الجهةالقنصلية السلطات دور هو ما .1

 ؟إجراء، وفق أي بنعم اإلجابة كانت إذا ؟ةأوروبيالفور بعملية إصدار جواز مرور من قبل دولة 
 

 ماذا أراضيه؟ لىإ المعني الشخصإعادة دخول ب السماح ويرفض الوثيقة هذهبصالحية  ثالثالبلد ال رفتيع لملو  ماذا .2

 ؟الرفض حالة في شخصلل يحدث
 

يمكن ضمان عدم إعادته  كيف ؟الذي أعيد إليه بلدال جنسيةال يحمل  هأنعد السماح للشخص بإعادة الدخول لو تبيّن ب ماذا .3

 ؟مهينة لمعاملة يتعرضقد  حيثقسراا إلى بلد آخر 


