
لتزاامم ااالتّحادد ااألووررووبّي بمسائل حقوقق ااإلنسانن في مصرأأجوفٌف هھھھو اا  

 

-2014أأغسطس /آآبب 14برووكسل٬،  ئيیس على مناصريي االرّ  االذيي شنهّھ االجيیش موييلدّ اا هھجومماالعلى  بعد عاممٍ  
بعيیدةة االمنالل.  االقانونيیة االمساءلةتزاالل ال تلى ووآآالفف االجرحى٬، االذيي خلّف مئاتت االقوواالمخلوعع محّمد مرسي٬،   

 

حملة  في فاررقة نقطة االقاهھھھرةة في االعدوويیّة وورراابعة االنهھضة ميیداانَي في االمحتشدةة للجموعع االتفريیق االداامي مثّل
 االمجتمع االمدني وواالمحتّجيین االّسلميیيّین وواالمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن.بما فيیهھا  ألصوااتت االمعاررضةاالقمع ل
قتلى غيیر مقبولل من االووضخٍم  "عدددٍ إإلى سقوطط  أأدّدىىما  ةهھھھذهه ااألحدااثث بغيیر االمتناسب ااألووررووبيّ  ااالتّحاددووصف 

االشرقق  ةة االمنظّمة لقسمكلٍّ من االمديیر االتنفيیذيي لهھيیومن رراايیتس ووووتش وومديیر منع ددخوللليیس  وواالجرحى".
ووفد هھھھيیومن رراايیتس  علًما أأنن االمجاللعلى سيیاسة االحكومة في هھھھذاا ااألحدثث  مثاللاال أأفريیقيیا إإّال ااألووسط ووشمالل 

فريیق قريیر حولل االتّ ت نتائجاهھھھرةة حفيیيین في االقيیبلوماسيیيین وواالصّ االدّ  مع يیستعرضض من االمفترضض أأننكانن  ووووتش
االّداامي لهھذهه االمظاهھھھرااتت.  

االمسؤووليین ووعناصر  لطاتتاالسّ  وولم تحّمل ٬،ائدال يیزاالل ااإلفالتت من االعقابب هھھھو االسّ ووعلى االحاددثة٬،  مرَّ  عاممٌ 
االحكومة االمصريیة  ااالتّحادد ااألووررووبيّ  ددعالقّوةة االمفرططة. ووقد إإلى اارر جوء االمتكرّ لّ ة االوواالجيیش مسؤووليیّ  رططةلشّ اا
أأنّن هھھھذاا االندااء لم يیتراافق مع خطوااتت  بيید. "وومستقلّ إليیفاء بوعدهھھھا ووإإجرااء تحقيیق شفّافف إإلى اانتقاليیّة "ااال

ملموسة. ووعلى االرغم من إإنشاء لجنة تقّصي حقائق ووططنيیّة٬، فإنّن عملهھا يیكتنفهھ االغموضض وولن يیتّم ااإلعالنن عن 
بواليیاتت في إإططارر  ااألمميیيین لمكلّفيیناابزيیاررةة بعد  ةلطاتت االمصريیّ االسّ  تسمح لملك٬، نتائجهھا. باإلضافة إإلى ذذ
وواالمداافعيین عن حقوقق  ٬،مثل االمقّررريین االخاّصيین حولل ااستقالليیّة االقضاةة وواالمحاميین ااإلجرااءااتت االخاّصة

.االتعّسفي حتجاززاالب االمعنيوواالفريیق االعامل  ٬،ااإلنسانن  

 سيیاسة مرااجعة ااألووررووبي ااالتحادد حاوولل االعقابب٬، من وولإلفالتت االمستبديین للحكامم االضمني االدعم من عقودد بعد
سيیاسيیة  إإلى االكلماتت ترجمة في فشل أأنهھ إإال. االعربيیة ااالنتفاضاتت أأعقابب في االمتوسط ااألبيیض االبحر جنوبب

.وواالمساءلة ااإلنسانن حقوقق على ااألجل مصالحهھ قصيیرةة تفضيیل إإلى ووعادد متماسكة وومبدئيیة٬،  

 

-االتعاوونن ااألووررووبي أأقواالل ال أأفعالل االمصريي:  

أأنن يینّصب نفسهھ العبًا  ااالتّحادد ااألووررووبيّ  حاوولل٬، 2011يینايیر /كانونن االثاني 25في  مصرفي االثوررةة ااندالعع منذ 
 وومتسقة متماسكة سيیاسة ووضع. وولكنهّھ فشل في أأساسيیًّا لمساعدةة مصر على ااالنتقالل إإلى االمسارر االديیمقرااططي

ااالتّحادد ااألووررووبّي على  دد. ففي االدبلوماسيیّة االعاّمة٬، شدّ مصر مع عالقاتهھ في وواالديیمقرااططيیة ااإلنسانن حقوقق بشأنن
اا كذلك حقوقق ااإلنسانن وولكنهّھ ك توططيیداالحاجة إإلى  لتزااماتهھا االدووليیّة في ال لطاتتاالسّ  اانتهھاكك للتكيیف معانن مستعّدً

 بموجبهھيیّم يي نقذااالستقراارر٬، فإنهّھ االمعيیارر اال ممرٌّ نحو نن. ووبما أأنن ااحتراامم حقوقق ااإلنساننمجالل حقوقق ااإلنسا
بمصر.ااالتّحادد ااألووررووبّي  عالقاتت  

لّدوولل يیاسة االخاررجيیّة لاالمكلّف االتوّصل إإلى موقف مشتركك حولل االسّ ااألووررووبّي  ةس االشؤوونن االخاررجيیّ ووكانن مجل
في فيیف االماضي. ااألووررووبي٬، قد ااعتمد مجموعتيین من االنتائج منذ االصّ ااالتّحادد  في ااألعضاءاالثماني وواالعشريین 



يیّاتت ااحتراامم حقوقق ااإلنسانن وواالحرإإلى ااالتّحادد ااألووررووبّي  ٬، ددعا2013أأغسطس /لشهھر آآببخالصاتهھ االعائدةة 
االقانونن ووتحميیهھا حكومة مدنيیّة كاملة االّصالحيیّاتت." على  سيیاددةةضمنهھا "تحريیّاتٌت ٬، ااألساسيیّة ااحترااًما كامًال 
يیمكن  عتاددتصديیر أأيي  ومة االمصريیّة ووعلّقمعظم تمويیلهھ االمباشر للحكااالتّحادد ااألووررووبّي  ضوء ما سبق٬، قطع
ااخلي وووواافق على مرااجعة مساعدااتهھ ااألمنيیّة لمصر. ااستمّرتت االمساعدااتت في االقطاعع ااستخداامهھ للقمع االدّ 

-ااالجتماعي  صّرححووقد  ح مباشرةة كذلك للحكومة االمصريیّة.نَ ااالقتصادديي ووتلك االموّجهھة للمجتمع االمدني عبر مِ 
."عن كثب وويیعيید تعديیل تعاوونهھ معهھا ووفقًا لذلك"سيیرااقب االوضع في مصر  هھااالتّحادد ااألووررووبّي أأنّ   

٬، فقد ررّحبت بب 2014االصاددررةة في شباطط/فبراايیر  االمجموعة االثانيیة من خالصاتت مجلس االشؤوونن االخاررجيیّة اأأمّ 
"تكريیس االّدستورر االجديید حقوقق ااإلنسانن وواالحريیّاتت ااألساسيیّة٬، وومن ضمنهھا حريیّة االتّعبيیر وواالتّجّمع ووحقوقق 
االمرأأةة. ووعلى االتشريیع االوططني االحالي وواالمستقبلي أأنن يیتواافق تماًما مع االّدستورر وواالمعايیيیر االدَّووليیّة وويیطَبَّق على 

(...) ال بّد من تطبيیق االّدستورر بطريیقة تضمن سلطة االمدنيیيّین االكاملة على جميیع فرووعع االحكومة  أأساسهھا.
 تقريیر االتقّدمم ووووجوبب مثولل االمدنيیيّین أأمامم محاكم مدنيیّة في كّل ااألووقاتت."  ووقد تكّرررتت كّل هھھھذهه االمشاغل في

.2014االخاصص باالتّحادد ااألووررووبّي حولل مصر االّصاددرر في آآذذاارر/ماررسس   

حولل مساعدااتت  تقريیًراا٬، أأصدرر دديیواانن مرااجعي االحساباتت ااألووررووبّي 2013في حزيیراانن/يیونيیو من االعامم  
مصر٬، علًما أأنّن نسختهھ االكاملة قد ُسِحبَت عن االموقع ااإللكترووني لألسف. ووقد أأووصى  ااالتّحادد ااألووررووبّي إإلى

االتقريیر جهھازز االعمل االخاررجي وواالمفّوضيیّة ااألووررووبيیّة إإيیالء ااألوولويیّة لحقوقق ااإلنسانن وواالديیمقرااططيیّة في مصر 
دأأ االّشرططيیّة بشكل وومباشرةة حواارر مكثّف حولل هھھھذهه االمسائل مع االّسلطاتت االمصريیّة باإلضافة إإلى تطبيیق مب

االممثّلة االعليیا ددقيیق فيیما يیتعلّق بحقوقق ااإلنسانن وو"االديیمقرااططيیّة االعميیقة". بالتالي٬، كلف ااالتّحادد ااألووررووبّي 
"مرااجعة مسألة مساعدااتت ااالتّحادد ااألووررووبّي إإلى مصر بموجب سيیاسة كاثريین أأشتونن للشؤوونن االخاررجيیّة 

". حتى ااآلنن٬، لم يیقم ااالتّحادد تتضمنهھااالتي االجواارر ااألووررووبيیّة ووااتّفاقق االشرااكة على أأساسس االتزاامم مصر بالمباددئئ 
ااألووررووبّي بأيي تصريیٍح علنّي حولل تطبيیق هھھھذهه االتّوصيیاتت. باإلضافة إإلى ذذلك٬، وَورَردد أأنن االتعاوونن االمباشر 

سيیُستأنف ما إإنن تُطَبَّق خاررططة االطّريیق االسيیاسيیّة في مصر.   

االمثبَت عن موااجهھة ما سلَف من عمليیّاتت ووااإلفالتت من االعقابب وواالعجز  وواالعقوباتت االجماعيیة ووعلى خلفيیّة االقمع
حولل كيیفيیّة ددفع االتجاررةة  2013تحريیر االتجاررةة٬، باشر ااالتّحادد ااألووررووبّي وومصر حواارًراا في حزيیراانن/يیونيیو 

قدًما٬، مع االتركيیز على االمفاووضاتت االمحتملة حولل ااتّفاقق تجاررةة حّرةة عميیق ووشامل. ووموااكبةً لعمليیّة  ووااالستثمارر
االتفاووضض٬، بدأأ ااالتّحادد ااألووررووبّي بتقيیيیم ااألثر االمستداامم لضمانن عدمم إإلحاقق ااتّفاقيیّاتت االتّجاررةة ضررًراا بحقوقق 

). ووقد ططلبت االمنظّماتت غيیر ووكتيیّب تقيیيیم أأثر ااالستداامة االتجارريیّةااالتّحادد ااألووررووبّي  إإررشاددااتتااإلنسانن (ررااجع 
جيیل تقيیيیم أأثر ااالستداامة٬، منّدددةة بعّدةة ثغرااتت في ططريیقة إإجرااء االّدررااسة٬، االحكوميیّة من االمفّوضيیّة ااألووررووبيیّة تأ

وومصّرةةً على أأنن االّسيیاقق االحالي في مصر ال يیسهھّل إإجرااء تقيیيیم شامل ووتشارركّي لوضع حقوقق ااإلنسانن. إإال أأنن 
.2014أأيیلولل  2االتقيیيیم ااستمّر وويیُتَوقّع إإصداارر االتّقريیر االنهّھائي في   

 

: صمت ااالتّحادد ااألووررووبّي االمدوّويي االجمعيیاتت قانوننسانن وومسودّدةة االقانونن حولل االمداافعونن عن حقوقق ااإلن  

على االرغم من توثيیق االعديید من قضايیا االضغوطط االمماررسة على مداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن ووتعّرضض بعضهھم 
٬، وومنهھم ناشطونن باررززوونن مثل عالء عبداالفتّاحح٬، وواالسيیّدااتت يیارراا سّالمم٬، ووسناء سيیف٬، وواالسجن للضربب

مداافعاتت عن حقوقق ااإلنسانن أأوولويیّة٬، لم يیَنبَس ااالتّحادد ببنت ووماهھھھيینورر االمصريي باإلضافة إإلى ااعتبارر ااالتّحادد اال



لوماتت االمتاحة للعمومم مصر٬، إإال أأنّن االمع ألووررووبيّ لالتحادد اا . في نيیسانن/ أأبريیل٬، ززااررتت االممثلة االعليیاهھمّ شفة حيیال
 23أأفاددتت أأنّن ووضع حقوقق ااإلنسانن لم يیِردد على جدوولل أأعمالل االمناقشاتت مع االمسؤووليین االمصريیيّین. وولكن٬، في 

في  ااإلررشاددااتت االخاّصة بالمداافعيین عن حقوقق ااإلنساننااالتّحادد ااألووررووبّي بتطبيیقهھ  ررّحب٬، 2014حزيیراانن/يیونيیو 
االذكرىى االعاشرةة لصيیاغة هھھھذهه ااإلررشاددااتت٬، مصّرًحا بأنن سيیاسة ااالتّحادد ااألووررووبّي االمتعلّقة بالمداافعيین عن 
حقوقق ااإلنسانن قد أأصبحت "أأكثر فعاليیّة ووتماسًكا منذ ااعتمادد ااإلررشاددااتت" ووأأنّن ااالتّحادد ااألووررووبّي سوفف 

و ما يیمثّل تبايینًا ووااضًحا بيین مباددئئ "يیضاعف ددعمهھ االّسيیاسي وواالمادديي للمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن". ووهھھھ
ااالتّحادد ااألووررووبّي ووخطابهھ من جهھة ووبيین أأفعالهھ من جهھة أأخرىى.   

لقد االتزمم ااالتّحادد ااألووررووبّي االّصمت حيیالل االقيیودد وواالعقباتت االمتزاايیدةة االتي تعيیق عمل االمنظّماتت غيیر االحكوميیّة 
مسودّدةة قانونن أسيیس االجمعيیّاتت فتتمثّل في في مصر. أأـّما أأحدثث محاوولٍة للحكومة لتقويیض مماررسة حريیّة ت

حزيیراانن/يیونيیو٬، أأصدررتت ووززااررةة  18يیمكن ااعتماددهه قريیبًا. في  قمعّي للغايیة حولل االمنظّماتت غيیر االحكوميیّة
اعيیّة االمصريیّة إإشعارًرأأ يیطلب من كّل كيیاناتت االمجتمع االمدني االقائمة االتسجيیل كمنظماتت غيیر االشؤوونن ااالجتم

يیوًما تحت ططائلة االحّل.  45حكوميیّة ضمن مهھلة   

 

مرااقبة ااالنتخاباتت: مسألة مبهھمة.  

ة يیتابع ااالتّحادد ااألووررووبّي عن قربب االعمليیّة ااالنتخابيیّة منذ االّصيیف االماضي. ووقد اانتشرتت بعثة لمرااقب
أأثناء ااالستفتاء على االدستورر االذيي أأُجريي  2013ااالنتخاباتت في أأنحاء مصر في كانونن االثاني/دديیسمبر من االعامم 

أأنن  صّرحتلة االعليیا . لم تُنَشر نتائج هھھھذهه االبعثة إإال أأنّن االممثّ تفتقر إإلى االحواارر االديیمقرااططّي وواالتعّدددييّ في أأجوااء 
االّشواائب االتي خالطتهھ "ال يیبدوو أأنهّھا قد أأثّرتت على االنّتيیجة بشكل جذرريي" مرّحبةً بتكريیس االّدستورر االجديید 

يیتواافق مع االّدستورر االجديید ووتوقّعت تطبيیقهھ بطريیقة وواالحريیّاتت ااألساسيیّة. ووأأضافت أأنّن على االتّشريیع أأنن للحقوقق 
تعطي االمدنيیيّین االيید االعليیا.  

ووكانن ااالتّحادد ااألووررووبّي قد نشر بعثة مرااقبة اانتخاباتت شاملة لمرااقبة ااالنتخاباتت االرئاسيیّة في شهھر أأيیّارر/مايیو 
حقوقق ااإلنسانن بشأنن  مهھمة حزيیراانن/يیونيیو متضّمنًا عددًداا من توصيیاتت 22. وونُشر تقريیرهھھھا ااألخيیر في 2014

بشكل يیستحّق االثناء. بيید أأنن االتقريیر أأفادد أأنن هھھھذهه االتّوصيیاتت يیجب أأنن تكونن "خطوااتت ططويیلة االمدىى" على االرغم 
من االتدهھھھورر االسريیع لحقوقق ااإلنسانن. كما أأوورردد ضرووررةة مرااجعة قانونن االتظاهھھھر "على االمدىى االطويیل" ررغم 

. ووأأضافت بعثة مرااقبة ااالنتخاباتت أأنن "ااهھھھتماًما يیجب أأنن يیُمنَح" لمعايیيیر حقوقق ااإلنسانن االدووليیّةاانتهھاكهھ االفاضح 
لإلصالحاتت االقانونيیّة لضمانن أأّال تفرضض االقرااررااتت االقضائيیّة قيیودًداا غيیر معقولة على مشارركة أأصحابب 

 بّد من كبح ااالعتقالل من ددوونن تهھمة٬، االمصلحة االسيیاسيیيّین وواالمدنيیيّین في االحيیاةة االعاّمة". ووبشكل خاصص٬، ال
ووااحتراامم االحّق في ااتّباعع أأصولل االمحاكماتت ووعدمم محاكمة االمدنيیيّین في محاكم عسكريیّة. كّل هھھھذهه االمسائل يیجب 

أأنن تكونن أأوولويیّة لمصر ال أأهھھھداافًا ططويیلة ااألمد.   

بشأنن  سيیاساتهھم ااتساققوو تماسك زيیتعز على ضوء ما سبق٬، نحّث ااالتّحادد ااألووررووبّي ووددوولهھ ااألعضاء على
:االخصوصص ووجهھ ووعلى ٬،مصر مع عالقتهھم في وواالديیمقرااططيیة ااإلنسانن حقوقق  

- ااالستمراارر في مرااقبة ووضع حقوقق ااإلنسانن في مصر عبر سفاررااتهھ ووووفوددهه على ااألررضض٬، من ضمنهھا  
قضايیا االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن٬، ووإإدداانة اانتهھاكاتت حقوقق ااإلنسانن علنًا.  

- سحب مسودّدةة االقانونن االخاصص بإنشاء االجمعيیّاتت وومرااجعتهھ.ددعوةة االسلطاتت االمصريیّة إإلى    



- ااالستمراارر في مرااقبة االمحاكماتت عبر ممثّليین عن ااالتّحادد ااألووررووبّي في االقاهھھھرةة٬، ووخصوًصا في  
.عن موقفهھ حيیالهھا نسانن وواالصحافيیيّین ووااإلفصاححقضايیا االمداافعيین عن حقوقق ااإل  

-  عاددلة محاكمة في االحق فيیهھا بما ااألساسيیة تتاالحريیا ااحتراامم إإلى االمصريیة االقضائيیة االسلطاتت ددعوةة 
.ااإلنسانن حقوقق عن االمداافعيین جميیع عن االفورريي ووااإلفرااجج االدووليیة٬، للمعايیيیر ووفقا  

- ً تذكيیر االّسلطاتت االمصريیّة علن  أنّن مستوىى االتزاامم ااالتّحادد ااألووررووبّي وونطاقق هھھھذاا اااللتزاامم مشرووططانن ب ا
وواالديیمقرااططيیّة ووسيیاددةة االقانونن٬، بما يیتواافق مع سيیاسة االجواارر بتقّدمم االبالدد في مجالل حقوقق ااإلنسانن 

ااألووررووبيیّة وومبدأأ "االمزيید مقابل االمزيید" االذيي يیتّبعهھ.  
- إإستباقًا إلططالقق االمفاووضاتت االّرسميیّة حولل ااتّفاقق االتجاررةة االحّرةة بيین ااالتّحادد ااألووررووبّي وومصر٬، يیجب  

ااتت االّالززمة لضمانن إإفاددةة حقوقق ااإلنسانن حقًّا أأنن يیطلب ااالتّحادد ااألووررووبّي من االّسلطاتت أأنن تتخذ االخطو
من تلك االتجاررةة. ووفي غضونن ذذلك٬، يیؤّجل ااالتّحادد ااألووررووبّي االمرااحل االالحقة من تقيیيیم أأثر ااالستداامة 
إإلى أأنن تستعيید مصر ااستقرااررهھھھا االّسيیاسي ووتضمن تمّكن االمنظّماتت غيیر االحكوميیّة ووأأصحابب االمصلحة 

ددوونن تعطيیل. ووال بّد من إإجرااء تقيیيیم ااألثر على حقوقق ااإلنسانن من االمشارركة في مسارر االتشاوورر من 
لتحديید إإنن كانن االّسيیاقق يیسمح للطرفيین بعقد ااتّفاقق من ددوونن إإعاقة قدررةة ااألفراادد على االتمتّع بحقوقهھم أأوو 
قدررةة االفاعليین االمنتميین إإلى االّدوولة ( أأوو االفاعليین من غيیر االمنتميین للحكومة) على اااللتزاامم بموجباتت 

نسانن. حقوقق ااإل  
- على  ااإلبقاءوومنع تصديیر تقنيیّاتت االمرااقبة االتي يیمكن ااستخداامهھا للتجّسس على االموااططنيین ووقمعهھم  

حظر تصديیر االمعّدااتت ااألمنيیّة وواالمساعدااتت االعسكريیّة االتي يیمكن ااستخداامهھا في االقمع االّدااخلي.   
- االخطوااتت االمحّدددةة  ووررووبي وودديیواانن مرااجعي االحساباتت ااألووررووبي٬، توضيیحبناًء على ططلب االبرلمانن ااأل 

االتي يیمكن ااتّخاذذهھھھا ااستجابةً لقرااررااتت مجلس االّشؤوونن االخاررجيیّة في ااالتّحادد ااألووررووبّي لمرااجعة 
مساعدااتت ااالتّحادد ااألووررووبّي لمصر.  

- قيیاددةة االجهھودد االمتعلّقة بإصداارر قراارر حولل أأووضاعع حقوقق ااإلنسانن في مصر في االجلسة االمقبلة لمجلس  
االمتحدةة.حقوقق ااإلنسانن في ااألمم   
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