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 التحاد األوروبي والدول األعضاء فيه بشأن مصرلرسالة مفتوحة 
 

 املمثل السامي، 

 وزراء الخارجية، 

 ، إلثارة مخاوفنا الجادةجاري يناير ال 25 جدولة فير، وامل ون الخارجية حول مص ئ جلس الشمل املرتقبة ناقشةامل كم قبليلإنكتب 

ا لالتحاد األوروبي والدول األعضاء على اتخاذ الخطوات، بشأن أزمة حقوق واملستمرة
َّ
التي   ،اإلنسان التي تتكشف في البالد، وحث

 التسامح مع تجاهل مصر لحقوق اإلنسان.  عدم بإعالن   ، الخاصةطال انتظارها

عارضة حطمت اآلمال  في مصر، سنوات من القمع الوحش ي واملستمر ضد كل أشكال امل  2011نقترب اليوم من الذكرى العاشرة لثورة  

 لشوارع منذ عقد من الزمان.  ل خروجال التي دفعت املصريين إلى ال تلك اآلم في مصر. في الحرية واإلصالح املوجه نحو حقوق اإلنسان

رسل رسالة في 
ُ
االتحاد األوروبي املنظمات الدولية غير الحكومية املدافعة عن حقوق اإلنسان  حثت ت إليكم منذ ما يقرب من عام، أ

الطلب   جاء ذلكحقوق اإلنسان. على لحملة املستمرة وغير املسبوقة بالنظر إلى ا ،على أن يجري مراجعة شاملة لعالقاته مع مصر

  
ً
ا على ، ردً 2020ديسمبر    جل بتاريخالعا   قرارالالبرملان األوروبي، والتي تم التأكيد عليها مؤخًرا في  من  سابقة    مشابهة  لدعواتاستكماال

املتزايد  الفج و مستويات القمع املتصاعدة في مصر واعتقاالت نشطاء حقوقيين بارزين. هذه الدعوات املتكررة، وتجاهل السلطات 

 ومصر. راجعة شاملة للعالقات بين االتحاد األوروبيملالحاجة امللحة  يؤكد على األوروبي بشأن حقوق اإلنسان،  ملخاوف االتحاد

ع ذلك، لم  . ومناتجة عنهاالقتصادية والسياسية الوالتداعيات  19-كوفيد وباءتحديات غير مسبوقة مرتبطة ب 2020شهد عام 

، وال تزال التوصيات الصادرة عن جماعات حقوق اإلنسان  2019تغير الكثير في سياسة االتحاد األوروبي تجاه مصر منذ عام ي

 هتمام.  اال والبرملان األوروبي تلقى القليل من 

 ،مزيد من السلطات التعسفية للرئيسمنح ذريعة لـك 19-كوفيد جائحة  السلطات املصرية استخدمتعلى مدار العام املاض ي، 

في سياسة االعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق  استمرت السلطاتكما على الحقوق والحريات.  املفروضة وتعميق القيود

وأضافت بعضهم    -ا من لقائهم بدبلوماسيين غربيينبعضهم انتقاًم   تقلتواع  -ين والصحفيينوالسياسي السلميين  اإلنسان والنشطاء  

، األطباء تحتجز وا؛ 2020وسبتمبر  2019سبتمبر  املظاهرات السلمية فيالسلطات  سحقت  وحشية، وبكل ؛اإلرهابيين ئمواق لـ

وحاكمت    املصرية  احتجزت السلطاتكما    .نتقادهم طريقة التعامل مع الوباءال   الصحفيينو املدونين  و   ،في القطاع الصحي  والعاملين

ء لظروف احتجاز غير إنسانية، أخضعت املعتقلين والسجناكما  .ألخالق، وكان بعضهن شهود وضحايا اغتصاب بتهم تتعلق با نساء

منهم في أماكن االحتجاز.   ئاتامل عشرات، إن لم يكن  ال  موت، ما يؤدي أو يساهم في  صحية ، وحرمان متعمد من الرعاية المال طبيإهو 

  بسبب ميولهم الجنسية و امليم  في اعتقال أعضاء مجتمع    السلطات املصرية  واستمرت
ً
بما    للتعذيب واملعاملة املهينةأخضعتهم قسرا

 جديف.  اعتقال ومحاكمة أعضاء األقليات الدينية بتهم الت باإلضافة إلى  في ذلك "االختبارات الشرجية" و"اختبارات تحديد الجنس"؛  

محاكمات لم في حكام هذه األ واصلت املحاكم إصدار إذ ،  اإلعداماألحكام القضائية ب  صدور  غير مسبوق في ا ارتفاعً   2020شهد عام 

 سمح ي ،بسبب ثغرة في قانون الطفل املصري و . ، بما في ذلك املحاكمات الجماعيةتفي باملعايير الدولية األساسية للمحاكمة العادلة

 ُيحاكم األطفال أحياًنا في هذه املحاكمات الجماعية وُيحكم عليهم باإلعدام.  و بمحاكمة األطفال أمام محاكم البالغين،  القانون 

 

https://euromedrights.org/publication/ngo-joint-letter-to-the-eu-on-human-rights-in-egypt/
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https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-alaa-abdel-fattah-and-mohamed-el-baqer-arbitrarily-added-to
https://www.hrw.org/news/2020/10/13/protests-still-scare-egypts-government
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/egypt-survivors-of-sexual-violence-and-online-abuse-among-prosecuted-women-tiktok-influencers/
https://www.cfjustice.org/from-neglect-to-calamity/
https://www.hrw.org/news/2020/10/01/egypt-security-forces-abuse-torture-lgbt-people


ملجلس حقوق اإلنسان   45جلسة الـ في ال  4بيان البند ، كما يتضح من مصرطورة أزمة حقوق اإلنسان في أنتم على دراية كاملة بخ

ع، إجراءات هادفة ومستدامة وجماعية ملعالجة الوض   ةألمم املتحدة. ومع ذلك، فشل االتحاد األوروبي والدول األعضاء في اتخاذ أياب

 من ذلك تجزئة الجوانب املختلفة لعالقات االتحاد األوروبي مع مصر
ً
مع تضييق نطاق السياسات قصيرة األجل   ، مفضال بدال

من االتحاد األوروبي   في كثير من األحيان  ظهر ذلك في بيانات قليلة عارضة ومخجلة  املوجهة لوقف الهجرة وتعزيز التعاون األمني. وقد

، في حين يواصل قادة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي دعم الحكومة املصرية القمعية من خالل  مصر في بشأن حقوق اإلنسان

 املرموقة للرئيس عبد الفتاح السيس ي.   الجوائزبيع األسلحة، وتعزيز التعاون، وحتى منح  

حول  وي  ،يسمح باإلفالت من العقاب على نطاق واسع ويقوض مصداقية االتحاد األوروبي  األوروبية  هذا النقص في تماسك السياسة 

التي نتجت من بين أمور أخرى عن القمع  هذه الدوافع ، ومعالجتها الدوافع األساسية لعدم االستقرار في املنطقةدون الوقوف على 

الحد األدنى من  لن تكلفها إال مفادها أن انتهاكات حقوق اإلنسان كما يرسل ملصر رسالة الوحش ي ملساحة التعبير واملعارضة. 

ولعل هذه الثقة في اب. اإلفالت من العق بضمان  الرتكاب مزيد من االنتهاكات  من جرأة السلطات املصريةعلى نحو يزيد العواقب، 

املدافعين عن حقوق اإلنسان املعروفين، بمن فيهم    حين قررت السلطات املصرية قمع،  2020نوفمبر  غياب العقاب كانت واضحة في  

 قتل جوليو ريجيني.مقادة املبادرة املصرية للحقوق الشخصية، وكذلك جهودها املستمرة لعرقلة التحقيقات في اختطاف وتعذيب و 

يناير.  25من اجتماع  ايةهتمام الكامل الذي تستحقه، بدنحثكم على إجراء مناقشة شاملة حول هذه القضايا وإعطائها اال وعليه، 

 طاملا استمرت السلطات املصرية في قمعها الوحش ي لحقوق اإلنسان.  األمر على هذا النحو  ال يمكن أن يستمر إذ 

خطة عمل االتحاد األوروبي الجديدة وفًقا ل بتعزيز حقوق اإلنسان في سياسته الخارجية،  جدد االتحاد األوروبي مؤخًرا التزامه لقد 

 و . نظام عقوبات عاملي جديد ضد انتهاكات حقوق اإلنسانواعتماد  لحقوق اإلنسان والديمقراطية
ً
تجاه  اللتزاماتا لهذه اتنفيذ

  التعامل مع سان، يجب على االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وضع سياسة موحدة ومتماسكة واستراتيجية تجاهحقوق اإلن

البرملان األوروبي لـ"نائب    مطالبة ا مع  جميع األدوات املتاحة ملعالجة أزمة حقوق اإلنسان في البالد. سيأتي هذا تماشيً تستخدم  مصر،  

،  نفسها  الرئيس لحقوق اإلنسان والدول األعضاء" بأن "يردوا بطريقة موحدة وحازمة، بالتنسيق أيًضا مع شركاء آخرين لهم األولويات

في لضمان إحراز تقدم ملموس في سجل مصر  ستخدموا جميع األدوات املتاحة على القمع وانتهاكات حقوق اإلنسان في مصر، وأن ي

 مجال حقوق اإلنسان". وبشكل أكثر تحديًدا، ينبغي على االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه: 

  في مصر   البيانات العامة التي تثير القلق بشأن االنتهاكات   ، إذ تبقىاإلدانة الصارمة والقاطعة لقمع أي شكل من أشكال املعارضة (1

مكافحة اإلرهاب   جهود مع مصر في تستمر الشراكةين الرسميين، بينما وى املتحدثومقتصرة على مست  ومتواضعة للغاية نادرة

 عن  - تحاد األوروبي والدول األعضاءأولويات اال ضمن وإدارة الهجرة ومبيعات األسلحة 
ً
معاملة الرئيس السيس ي بحفاوة  فضال

 النتهاكات حقوق اإلنسان املوثقة في هذا السياق.  في بعض األحيان  مع تجاهل صريح -وترحيب

وضع معايير واضحة للتفاوض بشأن أولويات الشراكة الجديدة مع مصر، ووضع التقدم القابل للقياس في مجال حقوق   (2

 
ً
 تجاه:  واإلصرار على التزامات ملموسة من السلطات املصريةا لتعاون االتحاد األوروبي مع مصر،  اإلنسان وسيادة القانون شرط

  ، بمن فيهم النشطاء واملدافعين عن حقوق اإلنسان والسياسيينودون قيد أو شرط عن والفوري اإلفراج السلمي  •

باتريك زكي، ومحمد إبراهيم، ومحمد رمضان، وعبد الرحمن طارق، وعزت غنيم، وهيثم محمدين، وعالء عبد الفتاح،  

ر، وهدى عبد املنعم، وأحمد عماشة، وإسالم الكلحي، وعبد  وإبراهيم متولي حجازي، وماهينور املصري، ومحمد الباق

املنعم أبو الفتوح، وإسراء عبد الفتاح، ورامي كامل، وإبراهيم عز الدين، وزياد العليمي، وحسن بربري، ورامي شعث،  

 وسناء سيف، وسالفة مجدي، وحسام الصياد، ومحمود حسين، وكمال البلش ي.
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0426_EN.html


بسبب   اغير الحكومية وبعض موظفيهالحقوقية ي تستهدف مديري املنظمات والت 2011لسنة  173إغالق القضية  •

 عملهم املشروع. 

 عن حقوق اإلنسان.  املصريين  ضد املدافعين الصادرة  تجميد األصول قرارات إلغاء حظر السفر التعسفي و  •

  بناء على اتهامات باإلرهاب ال أساس لها،  )الحبس االحتياطي( إنهاء استخدام االحتجاز املطول السابق للمحاكمة •

   واإلفراج عن جميع املعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

بما  2019لسنة 149رقم العمل األهلي ، بما في ذلك تعديل قانون ضمان بيئة آمنة ومواتية ملنظمات حقوق اإلنسان •

 إلنسان.واملعايير الدولية لحقوق ا  الدولي  مع القانون يضمن اتساقه  

 أماكن االحتجاز. لتفقد أوضاع  دخول مراقبين دوليين مستقلين السماح ب •

اختطاف وتعذيب وقتل جوليو  بشأنيطالية في التحقيقات املستمرة التعاون الكامل مع السلطات القضائية اإل  •

 بهم وإعفائهم من الخدمة.  ولين األمنيين املشتبه  ئ ئية ذات املصداقية أو تسليم املسبما في ذلك املالحقة القضاريجيني،  

حقوق املرأة  املناهضة ل القمعية  وكذا إنهاء الحملة ، النساء واملثلييناملفروضة على  األخالق" مراقبة ينهي "وضع حد  •

 ومجتمع املثليين واملثليات ومزدوجي امليل الجنس ي ومغايري الهوية الجنسانية. 

 إلغاء عقوبة اإلعدام.تمهيدا   رسمي،بشكل  تنفيذ أحكام اإلعدام تعليق  •

  باعتباره شخص   18عدم محاكمة أي طفل دون سن  لضمان    122االلتزام بتعديل قانون الطفل لسد الثغرة في املادة   •

وتحديد جميع األحداث   األحكام الخاصة بقضاء األحداث، املكفولة بموجب  ومنح األطفال الحماية الكاملةبالغ، 

 .  الصادرة بحقهم  األحكامونقض  بالغينموا أمام محاكم الالذين حوك 

املكونات الرئيسية في جميع مجاالت تعاون  ضمن  احترام حقوق اإلنسان وإشراك املجتمع املدني املستقلالتأكد من إدراج  (3

استراتيجيات اإلقراض للبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير وبنك  يشمل املفاوضات التجارية و بما : االتحاد األوروبي مع مصر

 عن املؤسسات املالية الدولية التي يكون لالتحاد األوروبي والدول األعضاء صوت فيها.  
ً
حث  يجب  كما  االستثمار األوروبي، فضال

 تبني سياسات تحمي حقوق اإلنسان وتعززها. لتشجيع مصر على هذه املؤسسات 

بيان ي يقدمه االتحاد األوروبي ملصر و لتدريب الذلجميع أشكال الدعم املالي أو ا  املسبقةضمان املزيد من الشفافية والتقييمات   (4

بأي  دعم االتحاد األوروبي  ال يسهل أو يساهم، من أجل ضمان أ آثارها على حقوق اإلنسان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

شكل من األشكال انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر. ويشمل ذلك التعاون بين االتحاد األوروبي ومصر في مجال الهجرة، والذي  

 يجب أن يمتثل بدقة للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.  

للرصد   أممية ليةنشاء آألمم املتحدة، بما في ذلك من خالل دعم إابصر في مجلس حقوق اإلنسان تكثيف التفاعل بشأن م (5

 ألمم املتحدة.  ا بت حقوق اإلنسان ومواجهة محاوالت مصر تقويض فاعلية واستقالل آليا ، بشأن مصرواإلبالغ 

تعزيز  ل  ولين املصريين رفيعي املستوى بأن االتحاد األوروبي على استعداد للنظر في جميع األدوات املتاحة له ئإشعار للمسإرسال   (6

 جسيمة واملنهجية لحقوق اإلنسان. املساءلة عن االنتهاكات ال



،  CFSP/2008/944شترك تعليق تراخيص التصدير ألي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي، بما يتماش ى مع املوقف امل (7

التي يمكن أن تسهل القمع والهجمات  إلى مصر، و   صادرات األسلحة وتكنولوجيا املراقبة وغيرها من املعدات األمنيةووقف جميع  

 على املدافعين عن حقوق اإلنسان وغيرهم.  

الضغط على السلطات املصرية للسماح بوصول الصحفيين إلى شمال سيناء دون عوائق لتغطية الوضع هناك، وتعويض جميع   (8

 .2013السكان الذين ُهدمت منازلهم منذ 

بما في  وتحسين ظروف االحتجاز  ،لإلفراج عن املدافعين عن حقوق اإلنسان املحتجزينا وعلًنا، الضغط بشكل استباقي، سرً  (9

الرعاية الصحية   حق الحصول علىهم الذين يختارونهم بأنفسهم، و محاميمع و  ، أهاليهمالتواصل مع ذلك منح املحتجزين حق 

ات السجون، بما يتماش ى مع إرشادات االتحاد  وزيار  اتطلب مراقبة املحاكمباإلضافة إلى اسبة والظروف الصحية الالئقة، املن

 األوروبي بشأن املدافعين عن حقوق اإلنسان وخطة عمل االتحاد األوروبي الجديدة بشأن حقوق اإلنسان والديمقراطية. 

 
ً
 ،  نحن على استعداد ملقابلتكم في أي وقت ملناقشة هذه القضايا بشكل أكثر تفصيال

 ، ات إضافيةمعلوم ة ونبقى تحت تصرفكم لتقديم أي

   لكم منا التحية والتقدير.

 املوقعون:

 األورومتوسطية للحقوق  •

 فرنسا -أكات •

 العفو الدولية منظمة   •

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  •

 ( فرونت الين ديفندرز منظمة مدافعو الخط األمامي ) •

 جلوبال فوكس •

 هيومن رايتس ووتش •

 درالية الدولية لحقوق اإلنسانيالف •

 حدودمراسلون بال  •

 ريبريف •

 سوليدار   •

 املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب •

 


