
 
 
هل تملك السلطات البلجيكية الحق في منع فعالية في البرلمان  

 ٢٠١٠تموز  ١: تاريخ األوروبي؟
  ٠١١٠خ -٣.ريب: عدد

 

) سويتم( لتركمان العراق اإلنسانبدأت مؤسسة بحث حقوق ، ٢٠٠٨عام الفي النصف الثاني من 

االجراءات الالزمة التمام  ا المبكرةمهستعداداتا) نبوأ( والشعوب غير الممثلة مة األمموبمشاركة منظ

الشمال   فيتواجه القوميات  التي المشاكللمناقشة بعض خصصفي البرلمان األوروبي تمر ؤتنظيم مل

ودور البرلمان ، )األقليات(الظروف التي تتعرض لها المجتمعات غير الحاكمة النزاعات و، العراقي

  )١ (. النزاعاتهذهالعراقي المنتخب حديثا في حل 

  

 من ممثلين مؤتمر هو دعوةمن ضمن االجراءات الرسمية التي كان يتوجب المنظمين القيام بها النجاح ال

 عما يجري لتقديم معلومات موثوقة في الشمال العراقي  العراقية المتعايشةجميع الطوائف والعرقيات

برلمانيين وصانعي لا أمامووضعها ، توضيح الصورة حول المشاكل والظروف في الشمال العراقيول

التقرير وجموعة من البيانات الصحفية نشر ممن خالل ، فضال عن المجتمع الدولي،  األوروبيينالقرار

  . مثلما كان مخططا مسبقاالهيئات الدولية إلىلتقديمها تمر ؤللمالمفصل النهائي 

  

 في أواخر تمرؤالم إلقامة تم تحديد موعدبرلماني أوروبي  وبدعمعلى الموافقات االصولية حصول البعد 

 احدى  حجزمنها لى مراحلها االخيرةا التحضيرات وصلت ٢٠١٠ في العاشر من حزيرانف، ٢٠٠٩عام 

 والذي كان يدرك  المؤتمرالذي كان يرعىبرلماني ال من قبل األوروبي في البرلمان مؤتمراتقاعات ال

  .أهمية اطالع المجتمع الدولي على المشاكل الكبيرة في الشمال العراقي

  

كة في  في العراق للمشار لبعض السياسيين العراقيين والمشاركين في صناعة القرار دعوةإرسالتم 

 الجانب المادي ةبمحدودي إعالمهموبعد ، وكانت دعوة المشاركة موضع ترحيب بالنسبة لهم، تمرالمؤ

 من حسابهم الخاص والبالغوافق جميع المشاركين على دفع تكاليف السفر الخاصة بهم ، لمنظمي المؤتمر

  ). دوالر للمشارك٢٠٠٠(

  

  : هموالمشاركون



 العراقي البرلمان عضو و، العراقية التوافق جبهة باسم المتحدثديالى  محافظة  منيلجبورا سليم الدكتور

  .الشمال في لمشاكل حول اةالعربي اآلراء تقديمكان مشاركته يصب في ، السابق

 لتقديم  السابق العام للمجلس الشبكي الديمقراطي والنائب في البرلمان العراقياألمينقدو الدكتور حنين ال

  . نظر الشبكوجهة

هو االخر  كان  العراقيوالعضو في البرلمان والتقدم لإلصالح الحركة اليزيدية رئيس فرحانالسيد أمين 

  . في المؤتمر باسم الطائفة اليزيديةمن ضمن المشاركين

وجهة نظر م من المفترض ان يقد كان، لصابئة لاإلنسانسكرتير مجموعة حقوق ،  فرحانالم سدكتورال

  .الصابئة

را يوحنا ممثل الحركة الديمقراطية األشورية في الحمدانية وعضو سابق في مجلس محافظة اسيد جيفال

   أشوري-الكلدوالمكون جهه نظر تقديم و لنينوى

كان سيقدم  وسكرتير مؤسسة وقف كركوكالكاتب التركماني المعروف  تجيعاالبروفيسور صبحي س

  . ذاتهوجهة نظر التركمان في الموضوع

  

" لنزاعاتوالنظرة الجديدة ل، البرلمان العراقي المنتخب حديثا"تمر كان تحت عنوان ؤالثاني من الم الجزء 

من محافظة نينوى والسيدة ) ٢( البرلمان المنتخبون حديثا وهم السيد بشار محمد حميدأعضاءويشارك فيها 

 في البرلمان ألكرادان ي لممثل من البرلمانية الدعوتوجيهجاال نفطجي من محافظة كركوك وكما تم 

  .بيان وجهه نظرهم حول الموضوعالعراقي ل

  

 على تامين لسوء الحظوالمنظمون يستطيع  لم، الكرديةاألحزاب السياسية رغم االتصاالت المكثفة مع 

 عن طريق لألكراد الكردية والحكومة المحلية األحزابجميع مع  االتصالتم  .في المؤتمرمشارك كردي 

  في البرلمان المحلي ) التغيير(وران ك اعتذر ممثل حركة إذ، الهاتفوااللكتروني د بالبريالمراسالت 

العراق و  لكردستان اإلسالميفيما لم يرد االتحاد   االنشغاالت الكثيرةداعيب المشاركةمن الكردي 

  . على الدعوات المقدمة لهمالكرديةالحكومة المحلية 

  

 وائمتحضيرات حول قو، من داخل العراقلمشاركين  مستمر مع اتواصلالمنظمون في  كانبينما 

الخبراء والمختصين لتقديم المعلومات واالفكار رئيس المؤتمر وفضال عن ،  من خارج العراقالمدعوين

 األوليوالجدول ذكرة مالوتوزيع  كتابة كانت تجري في المقابل، الموضوع المطروحذات العالقة ب



العالمية الصحافة المئات من المدعوين من  واألوروبي البرلمان اءأعض إلىة  الصحفياتالبيانو، للمؤتمر

  .األكاديميين المجتمع المدني والدبلوماسيين وومنظمات

  

 األوروبي البرلمان نواب معمنفردة  اجتماعاتلقد كانت زيارة قادة المكونات العراقية فرصة ثمينة لعقد  

 الذين سواء حد على د األوربي واللجنة األوروبيةاالتحا مؤسسات وممثليو برلمانات الدول األوربية 

  .ومناقشاته المؤتمر لهذا همودعم هماهتمام عن أعربوا

  

 قبل إال العقد إلغاء باإلمكانلم يكن ). يورو ٢٢٠٠( للترجمة اآلنيةمترجمين وتوقيع العقد مع تم توظيف 

المبلغ بصورة كاملة فيما  دفع سيتم  ذلك وبخالف٢٠١٠ أيار ٩  اقصاه بموعد من موعد المؤتمر أيشهر

  .لم يتم  أوتمرؤ تم عقد المإذا

  

   الدخول للمشاركين تأشيرة تقديم إجراءات

  

اغلب . تمراتؤ المجهدة والمكلفة في تنظيم مثل هكذا ماإلجراءاتاحد الدخول تعتبر إجراءات تأشيرة 

 ولهذا فان العراقيين ي بغداد ف الدخولتأشيرة بما فيها بلجيكا ال تصدر األوروبيدول من االتحاد ال

سفارة الفي المعاملة تقديم ردن والالسفر الى ا لبلجيكا عليهم  الدخولتأشيرةلحصول على في االراغبين 

  . في عمانيةبلجيكال

  

 إلى  دخولتأشيرةالبعثة البلجيكية في عمان وانقرا فان المقدمين لطلب الحصول على  تعليمات إلى استنادا

تكاليف  فضال عن عدة اسابيعتتطلب فترة زمنية مدتها التي المعينة  األمورببعض للقيام مطالبين بلجيكا 

  : منهاباهظة

  

مقبولة من قبل غير ) س(بعد اعتبار جواز السفر من نوع ) ج( ات سفر من نوعزاتقديم جو -

  .السفارة

شرط  مع ينأسبوعالتي تستوجب انتظار لمدة )  دوالر٥٠(في بغداد لألردن  دخول تأشيرةتقديم  -

  . األردنيةالملكية سفر على متن الخطوط الجوية ال

  ). دوالر٨٠٠ (األردنيةحجز تذكرة سفر على متن الخطوط الجوية  -



  ). دوالر١٠٠(  لبلجيكاالتأشيرةتقديم طلب  -

  .نتيجة من السفارة البلجيكيةالالرجوع للعراق وانتظار  -

 دخول ثانية تأشيرة على المتقدم تقديم  بلجيكا فانالى  الدخولتأشيرة إجراءات تأخرفي حالة  -

  .لألردن

  ). دوالر٨٠٠ (األردن إلىلسفر يتم ا  الدخولتأشيرةبعد الحصول على موافقة  -

 إلى وحجز الرحلة التأشيرةللحصول على )  دوالر٣٠٠ (األردن في أيام ثالثة إلىالبقاء يومين  -

  .بلجيكا

  ).يورو ٦٠٠(  بلجيكاإلىحجز الرحلة  -

  

دخول ال تأشيرة الحصول على إجراءات من أسهل تركيا إلىدخول ال تأشيرةالحصول على  إجراءات أن 

 وإجراءاتمعامالت تقديم  تتم أن عمان وانقراكل من  في  من السفارة البلجيكية طلبنالذلك، لألردن

في  هاتم تنظيمتمرين السابقين ؤ الحال في المكانكما ،  للمشاركين في تركيا الدخولتأشيرةعلى الحصول 

على طلبنا بان السفارة وافقت  بينما، طلبنا رفضت عمانولكن السفارة البلجيكية في ، البرلمان األوربي

للمشاركين وتقديمها  يةلجيكالبتأشيرة الدخول ويقوم شخص واحد بجمع استمارات ومتطلبات التقديم 

قبل ، األصابع بقة طبعاتفي حالة الموافقة لمطاشريطة حضور صاحب الجواز شخصيا للسفارة في عمان 

  .استالم الجوازات

  

،  محافظات عراقية مختلفةمنوبعد جمع المستندات المطلوبة من ستة مشاركين ، ٢٠١٠ س ماي٤يوم في 

معامالت قدم و ، مصطحبا المستمسكات المطلوبة للمشاركين جميعا  عمانإلىقدو الالدكتور حنين توجه 

  .) دوالر١٠٠٠(  العراقإلىيكية وعاد  السفارة البلج الدخول إلىتأشيرة طلب

  

ع معامالت يجملستة أيام عن الموعد المحدد أعلمتنا السفارة البلجيكية في عمان برفض دام تأخير بعد 

   )٣(.لمشاركين في المؤتمرإلى بلجيكا للسياسيين العراقيين ا الدخول تأشيرةطلب 

  

 ضطر الفي بروكس اإلقامةالفنادق  حجز غاءإل المؤتمر لحضور سجلوا الذين بينما استطاع العديد من

  .الحجز اجر مقابل إلغاء لدفعآخرون 

   



 السلطات البلجيكية هابررتفللسياسيين العراقيين المشاركين في المؤتمر  عن سبب عدم منح التاشيرة أما

  :ةمنطقيغير  السباب

  

  :عدم تقديم مبررات كافية لدخول بلجيكازعم السفارة البلجيكية ب: األول

  

  : مايليأغفلت السلطات البلجيكية قد أنيبدو 

 وكذلك من قبل كتلة )أنبو(و  )سويتم(من قبل منظمة إلى المشاركين  الموجهةرسالة الدعوة  -

  .األوروبيالتحالف التقدمي لالشتراكين والديمقراطيين في البرلمان 

 في عمان يةبلجيكالة سفارال إلىتمر والمشاركين ؤمعلومات مفصلة عن الم )سويتم (قدمت منظمة  -

  ).االيميل(االلكترونية الرسائل العديد من عن طريق 

لسفارة البلجيكية في عمان ل اه فييوضح، تمرؤ الداعم للماألوروبيرسالة من عضو البرلمان  -

 المساعدة إبداءطالبا في المؤتمر المشاركين  ويقدم معلومات وافرة حول السياسيين تمرؤ المبأهمية

  . الدخول للمشاركينتأشيرات رإلصداالممكنة 

  

للفترة  ادلة كافية تثبت امكانية المشارك المادية التي تؤهله بالبقاءم يقدزعم السفارة البلجيكية بعدم ت: الثاني

في وضع يمكنه  انه أو،  بعد االنتهاء من المؤتمرإلقامة والرجوع إلى بلده أو الذهاب إلى بلد أخرالمحددة ل

  :ه الوسائل بصورة قانونيةمن الحصول على مثل هذ

  

  :يعد هذا الزعم غير صحيحا لسببين

من قبل المنظمين والتي سلمت للسفارة البلجيكية في عمان رسالة الدعوى المقدمة للمشاركين  -

  .تهامد وتمرؤ من قبل منظمي الملهمتامين اإلقامة تتضمن 

لديهم والدولة العراقية قي والعرامراكز مهمة ومحترمة في المجتمع  في المؤتمر المشاركينيشغل  -

  . مالية معروفةمصادر

  

  :التوصيات 

للعراقيين الدخول  تأشيرة إجراءات معامالتجعل ان ي األوربيتحث منظمة سويتم دول االتحاد  .١

  .يعيشون بهاة التي صعب الللظروف سهولة ووضوحا بالنظر أكثرالراغبين بدخول بلدان االتحاد 



في دعم الفعاليات التي تقام وتسهل ل آلية إيجاد على األوروبيالبرلمان  سلطاتتدعو منظمة سويتم  .٢

  . بدعم من نواب البرلمانداخل البرلمان األوربي 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لمراجعأ

  تمر ؤمنشورات الم. ١

  "أحفظ هذا التاريخ "صحفيالبيان ال  . أ

   البيان الصحفي الثاني  . ب

  تمرؤمذكرة حول الم  . ت

  تمرؤبرنامج الم  . ث

  تمرؤالمإعالن   . ج

  تمرين في مدينة الهاي الهولنديةؤ بمالخاصالبيان الصحفي   . ح

  ٢٠١٠ مايس ٢٤تم اغتيال السيد بشار محمد حميد في  .٢

  . قليلة من الموعد النهائيأيامقبل ) يورو ٣٠٠٠(كين حجز الفندق للمشار تم إلغاء .٣
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