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البرملان األوروبي

-

بعد النظر الى قراره السابق عن مصر ,و باألخص قراراته بتاريخ  ١٥/١٢و ١٥/٠١؛

-

بعد النظر الى استنتاجات مجلس العالقات الخارجية لالتحاد االوروبي بشهر  ٢٠١٣ / ٨و  ٢/٢٠١٤؛

-

بعد النظر الى اتفاقية الشراكة االوروبية املصرية ؛

-

ب[عد ال[نظر ال[ى ت[وج[يهات االت[حاد االوروب[ي ب[خصوص ح[كم اإلع[دام ,و ال[تعذي[ب ,و ح[ري[ة ال[تعبير و ع[ن امل[داف[عني ع[ن ح[قوق
اإلنسان ؛

-

ب[[عد ال[[نظر ال[[ى ال[[رد امل[[مثل ال[[سام[[ي  /ن[[ائ[[ب ال[[رئ[[يس ع[[لى ال[[سؤال امل[[كتوب م[[ن ق[[بل ن[[واب ف[[ي ال[[برمل[[ان األوروب[[ي ع[[ن ت[[قدي[[م
االتحاد األوروبي والدول األعضاء للدعم العسكري ملصر  ،بتاريخ  27أكتوبر  2015؛

-

بعد النظر الى دستور مصر و بالخاصة املادة ) ٥٢عن التعذيب( و ) ٩٣عن الطابع امللزم للقانون الدولي(

-

ب[[عد ال[[نظر ال[[ى العه[[د ال[[دول[[ي ل[[لحقوق امل[[دن[[ية و ال[[سياس[[ية و ات[[فاق[[ية األم[[م املتح[[دة مل[[ناه[[ضة ال[[تعذي[[ب ,ال[[تي ت[[شارك ب[[ها
مصر

-

ب [[عد ال [[نظر ال [[ى إل [[ى ال [[بيان ال [[صادر ع [[ن ال [[لجنة امل [[صري [[ة ل [[لحقوق و الح [[ري [[ات ال [[تي ذك [[رت اخ [[تفاء  1700ش [[خصا ع [[لى ي [[د
قوات أمن الدولة في عام 2015

-

مع مراعاة املادة  135من قانونه الداخلي،

.A

ب [[ينما وف [[قا ل [[لمعلوم [[ات امل [[تاح [[ة،ق [[د اخ [[تفى ج [[ول [[يو ري [[جيني ،وه [[و ط [[ال [[ب ال [[دك [[توراه اإلي [[طال [[ي ) 28ع [[ام [[ا( ف [[ي ج [[ام [[عة
ك[ام[بري[دج  ،ف[ي  25ي[ناي[ر  2016ب[عد أن غ[ادر م[نزل[ه ف[ي ال[قاه[رة .ف[ي ح[ني ع[ثر ع[لى ج[ثته ف[ي ف[براي[ر  3ب[جان[ب ط[ري[ق ف[ي
ضواحي القاهرة؛

.B

ع [[لما ب [[أن الس [[لطات امل [[صري [[ة أم [[رت بتش [[ري [[ح ال [[جثة ق [[بل إع [[ادة ج [[ثته إل [[ى إي [[طال [[يا  ،ح [[يث أج [[رى امل [[حققون اإلي [[طال [[يون
ال[فحص ال[خاص ب[هم ل[لجثة؛ ع[لما ب[أن ال[نتائ[ج ل[م تنش[ر ح[تى اآلن ؛ ن[ظرا إل[ى الس[لطات امل[صري[ة ال[تي أك[دت أن[ها ل[يس
ل [[دي [[ها أي شي Šت [[خفيه ب [[خصوص ج [[ري [[مة ال [[قتل ه [[ذه ،و ان [[ها مه [[تمة ب [[نفس ال [[قدر ب [[ال [[بحث ع [[ن ال [[حقيقة  ،وأن [[ها مس [[تعدة
للتعاون بشكل كامل مع السلطات اإليطالية بشأن التحقيق الجاري؛

.C

وف[قا ل[تقاري[ر وس[ائ[ل االع[الم  ،و ال[سفير اإلي[طال[ي ف[ي ال[قاه[رة  ،ق[د أظه[رت ج[ثة ال[سيد ري[جيني ت[عرض[ه ل[لضرب امل[برح و
أش[[كال م[[تعددة م[[ن ال[[تعذي[[ب؛ ف[[ي ح[[ني ق[[ال وزي[[ر ال[[داخ[[لية اإلي[[طال[[ي أن ال[[جثة أظه[[رت ع[[الم[[ات ل[[تعذي[[ب" ال إن[[سان[[ي ،
حيواني  ،بعنف غير مقبول" ؛

.D

ف[ي ح[ني أن ال[سيد ري[جيني ك[ان ي[عمل ع[لى اب[حاث ف[ي ال[قاه[رة ع[ن ت[طوي[ر ال[نقاب[ات املس[تقلة ف[ي م[صر ف[ي م[رح[لة م[ا ب[عد
مبارك و بعد مرسي ,و كان على اتصال بمعارضني للحكومة ؛

.E

ف[ي ح[ني أن ح[ال[ة ج[ول[يو ري[جيني ت[تبع ق[ائ[مة ط[وي[لة م[ن ح[االت االخ[تفاء القس[ري ال[تي ح[دث[ت ف[ي م[صر م[نذ ي[ول[يو 2013؛
في حني أن هذه الحاالت لم تعاقب؛
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.F

ف[ي ح[ني أج[رت ال[حكوم[ة امل[صري[ة ال[حال[ية ل ح[ملة واس[عة ال[نطاق ل[الع[تقال ال[تعسفي م[ن م[نتقدي ال[حكوم[ة  ،ب[ما ف[ي ذل[ك
ال[صحفيني وامل[داف[عني ع[ن ح[قوق اإلن[سان  ،ف[ضال ع[ن أع[ضاء م[ن الح[رك[ات ال[سياس[ية واالج[تماع[ية؛ ف[ي ح[ني م[نذ ي[ول[يو
 ،2013تم اعتقال أكثر من  22،000شخص وفقا للسلطات املصرية ؛

.G

ف[[ي ح[[ني أن م[[رك[[ز ال[[ندي[[م ل[[لعالج وال[[تأه[[يل ال[[نفسي ل[[ضحاي[[ا ال[[عنف ه[[و االن ت[[حت الته[[دي[[د إلغ[[الق[[ه م[[ن ق[[بل الس[[لطات
بس [[بب االت [[هام [[ات ال [[باط [[لة امل [[تعلقة ب [[ان [[تهاك [[ات ص [[حية؛ ف [[ي ح [[ني أن دور امل [[رك [[ز ه [[ام [[ال ج [[دا ف [[ي ع [[الج ض [[حاي [[ا ال [[عنف
والتعذيب  ،وكان حاسما في توفير املعلومات عن التعذيب والقتل و أسوأ االنتهاكات في االحتجاز؛

.H

ن[ظرا إل[ى أن م[صر ش[ري[ك اس[ترات[يجي ط[وي[ل األم[د ل[الت[حاد األوروب[ي؛ وف[قا ألن[ه ي[نبغي أن ي[تعام[ل االت[حاد األوروب[ي م[ع
م[[صر ب[[داف[[ع دائ[[م  ،وذل[[ك ت[[مشيا م[[ع م[[بدأ " األك[[ثر م[[قاب[[ل األك[[ثر " ال[[ذي ي[[حكم س[[ياس[[ة ال[[جوار األوروب[[ية  ،و ي[[عتمد ع[[لى
ال [[تقدم ف [[ي إص [[الح امل [[ؤس [[سات ال [[دي [[مقراط [[ية ،وس [[يادة ال [[قان [[ون وح [[قوق اإلن [[سان؛ ن [[ظرا ال [[ى ت [[كليف مج [[لس ال [[شؤون
ال[خارج[ية ل[لممثل ال[سام[ي ب[مراج[عة م[ساع[دات االت[حاد األوروب[ي مل[صر ف[ي  21أغس[طس  2013؛ ف[ي ح[ني ق[رر املج[لس
أن التعاون بني االتحاد األوروبي و مصر سيعدل وفقا للتطورات على أرض الواقع؛

.I

ف[[ي ح[[ني ذك[[رت اس[[تنتاج[[ات مج[[لس ال[[شؤون ال[[خارج[[ية ف[[ي االت[[حاد األوروب[[ي ف[[ي  21أغس[[طس  2013إل[[ى أن " ال[[دول
األع[[ضاء واف[[قت أي[[ضا ع[[لى ت[[عليق رخ[[ص ال[[تصدي[[ر إل[[ى م[[صر م[[ن أي امل[[عدات ال[[تي ق[[د تس[[تخدم ف[[ي ال[[قمع ال[[داخ[[لي و
إع[[ادة ت[[قييم ت[[راخ[[يص ت[[صدي[[ر امل[[عدات ب[[امل[[وق[[ف املش[[ترك  / 2008/944امل[[شمول[[ة س[[ياس[[ة ال[[خارج[[ية و األم[[ن وم[[راج[[عة
امل[[ساع[[دة األم[[نية مل[[صر " .ف[[ي ح[[ني ت[[م ت[[كري[[ر ه[[ذه االس[[تنتاج[[ات م[[ن ق[[بل مج[[لس ال[[شؤون ال[[خارج[[ية ف[[ي ف[[براي[[ر . 2014
ف [[ي ح [[ني أك [[د امل [[مثل األع [[لى ل [[الت [[حاد األوروب [[ي ف [[ي رد م [[كتوب ب [[تاري [[خ  27أك [[توب [[ر  2015أن ه [[ذه االس [[تنتاج [[ات ت [[مثل "
التزام سياسي ضد أي دعم عسكري ملصر "

.J

في حني أن الدستور املصري الذي اعتمد في عام  2014يكرس الحقوق و الحريات األساسية؛

.K

ف[[ي ح[[ني أن م[[صر ت[[واج[[ه اإلره[[اب م[[ن م[[ختلف امل[[نظمات ال[[جهادي[[ة ال[[ناش[[طة ف[[ي م[[صر  ،خ[[صوص[[ا ف[[ي س[[يناء  ،و ال[[تي
ل[ها ع[الق[ات م[ع ال[دول[ة اإلس[الم[ية وامل[نظمات اإلره[اب[ية األخ[رى ال[عام[لة ف[ي االزم[ة ال[ليبية .ف[ي ح[ني أن ال[صراع يج[ري ف[ي
ل[يبيا ل[ه ت[أث[ير م[باش[ر ع[لى أم[ن م[صر .ف[ي ح[ني أن األزم[ة مس[تمرة ت[شكل ق[لقا ب[ال[غا ل[دى االت[حاد األوروب[ي و إي[طال[يا ع[لى
وجه الخصوص؛

.1

ي [[دي [[ن بش [[دة ت [[عذي [[ب واغ [[تيال امل [[واط [[ن األوروب [[ي ج [[ول [[يو ري [[جيني ف [[ي ظ [[روف م [[ري [[بة ،وي [[عبر ع [[ن ع [[ميق ت [[عاط [[فه وت [[عازي [[ه
لألسرة.

.2

ي[[دع[[و الس[[لطات امل[[صري[[ة ل[[تقدي[[م الس[[لطات اإلي[[طال[[ية بج[[ميع ال[[وث[[ائ[[ق وامل[[علوم[[ات م[[ن أج[[ل ت[[مكني إج[[راء ت[[حقيق مش[[ترك
س [[ري [[ع وش [[فاف ون [[زي [[ه ف [[ي ق [[ضية ال [[سيد ري [[جيني وف [[قا ل [[الل [[تزام [[ات ال [[دول [[ية و ال [[قيام بكل جه [[د م [[مكن ل [[يتم ت [[قدي [[م ج [[ناة
الجريمة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن؛

.3

ي [[ؤك [[د ب [[بال [[غ ال [[قلق أن ح [[ال [[ة ج [[ول [[يو ري [[جيني ليس [[ت ح [[ادث [[ا م [[عزوال ،ول [[كن ي [[تم وض [[عها ف [[ي س [[ياق ال [[تعذي [[ب وال [[وف [[اة أث [[ناء
االح [[تجاز وح [[االت االخ [[تفاء القس [[ري ف [[ي ج [[ميع أن [[حاء م [[صر ف [[ي ال [[سنوات األخ [[يرة ف [[ي ان [[تهاك واض [[ح ل [[لمادة  2م [[ن
االت [[فاق ب [[ني االت [[حاد األوروب [[ي و م [[صر ال [[ذي ي [[نص ع [[لى أن ال [[عالق [[ة ب [[ني االت [[حاد األوروب [[ي وم [[صر ي [[جب أن ت [[قوم ع [[لى
اح[[ترام م[[بادئ ال[[دي[[مقراط[[ية وح[[قوق اإلن[[سان األس[[اس[[ية ع[[لى ال[[نحو امل[[بني ف[[ي اإلع[[الن ال[[عامل[[ي ل[[حقوق اإلن[[سان ال[[ذي
ي[[شكل ج[[هة أس[[اس[[ية م[[ن االت[[فاق؛ ي[[نادي ب[[ال[[تال[[ي ع[[لى ق[[سم ال[[شؤون ال[[خارج[[ية األوروب[[ي وال[[دول األع[[ضاء ل[[لعمل ع[[لى
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وق[[ف الس[[لطات امل[[صري[[ة ل[[لممارس[[ة ال[[روت[[ينية ل[[الخ[[تفاء القس[[ري وال[[تعذي[[ب وال[[ضغط ,و ال[[عمل م[[ن أج[[ل اإلص[[الح ال[[فعال
ألجهزة األمن والسلطة القضائية؛
.4

ي[شعر ب[قلق ب[ال[غ إزاء ته[دي[د وش[يك م[ن اإلغ[الق القس[ري مل[رك[ز ال[ندي[م ل[تأه[يل ض[حاي[ا ال[عنف وال[تعذي[ب  .ي[دع[و إل[ى ال[غاء
سريع ألمر اإلغالق اإلداري؛

.5

ي[عبر ع[ن ق[لقه إزاء امل[ضاي[قات املس[تمرة الل[جنة امل[صري[ة ل[لحقوق و الح[ري[ات )  ( ECRFل[دوره ال[واض[ح ف[ي ح[ملة " أوق[فوا
االختفاء القسري " في مصر ؛

.6

ي[[ذك[[ر الس[[لطات امل[[صري[[ة ب[[االل[[تزام[[ات ال[[قان[[ون[[ية ال[[وط[[نية وال[[دول[[ية  ،و ي[[دع[[وه[[م إل[[ى إع[[طاء األول[[وي[[ة لح[[ماي[[ة وت[[عزي[[ز ح[[قوق
اإلن[[سان وض[[مان امل[[ساءل[[ة ع[[ن ان[[تهاك[[ات ح[[قوق اإلن[[سان؛ ي[[نادي ،م[[رة أخ[[رى  ،إل[[ى اإلف[[راج ال[[فوري و غ[[ير املش[[روط ع[[ن
ج[ميع األش[خاص املحتج[زي[ن وال[حكوم ع[ليهم ب[ال[سجن ملج[رد م[مارس[تهم ح[قهم ف[ي ح[ري[ة ال[تعبير و التج[مع الس[لمي ،ب[ما
ف[[ي ذل[[ك امل[[داف[[عني ع[[ن ح[[قوق اإلن[[سان واإلع[[الم[[يني و امل[[دون[[ني  .ي[[دع[[ي الس[[لطات امل[[صري[[ة إل[[ى ض[[مان ال[[حق بمحاك[[مة
عادلة وفقا للمعايير الدولية؛

.7

ي[دع[و ال[حكوم[ة امل[صري[ة ل[ضمان أن م[نظمات امل[جتمع امل[دن[ي املح[لية وال[دول[ية و ال[نقاب[ات ال[عمال[ية املس[تقلة تس[تطيع ال[عمل
بح[ري[ة دون ت[دخ[ل م[ن ال[حكوم[ة أو ال[تره[يب ف[ي داخ[ل م[صر؛ ت[دع[و الس[لطات امل[صري[ة إل[ى س[حب ح[ظر ال[سفر امل[فروض
على عدد من املدافعني املصريني عن حقوق اإلنسان؛

.8

وت[[عتبر أن ال[[دس[[تور الج[[دي[[د ال[[ذي أق[[ر ف[[ي  14و  15ي[[ناي[[ر  ، 2014وال س[[يما امل[[واد  52و  73و , 93ي[[نبغي أن ي[[كون خ[[طوة
هامة إلى األمام في انتقال البلد إلى الديمقراطية؛

.9

ي[[حيط ع[[لما ب[[دس[[تور مج[[لس ال[[شعب الج[[دي[[د وي[[دع[[وا إل[[ى م[[راج[[عة ع[[اج[[لة ل[[قان[[ون ن[[وف[[مبر  2013ال[[قمعي ل[[لتظاه[[ر وال[[ذي
اس[تخدم ل[قمع ك[ل أش[كال امل[عارض[ة الس[لمية ،ف[ضال ع[ن ق[ان[ون الج[معية  1914؛ ي[دع[و أي[ضا إل[ى إع[ادة ال[نظر ف[ي ج[ميع
التش[ري[عات ال[قمعية األخ[رى امل[عتمدة ف[ي ان[تهاك ل[لدس[تور امل[صري  ،ب[ما ف[ي ذل[ك ال[قان[ون ع[لى األع[مال اإلره[اب[ية وق[ان[ون
ال[[كيان[[ات اإلره[[اب[[ية  ،ال[[ذي ي[[مكن أن ي[[ساء اس[[تخدام[[هم ف[[ي ال[[قمع ال[[داخ[[لي ب[[دال م[[ن تحس[[ني األم[[ن الج[[ماع[[ي  .وي[[ؤك[[د
استعداده  ،في شراكة مع سلطات البلد  ،لدراسة إمكانية تطوير برنامج بناء القدرات للبرملان املصري .

.10

ي[صر ع[لى ب[ناء م[جتمع ت[عددي ح[قيقي ،ي[حترم ت[نوع اآلراء وأن[ماط ال[حياة ،ه[و م[ا س[يضمن االس[تقرار ع[لى امل[دى ال[طوي[ل
واألم[[ن ف[[ي م[[صر وي[[دع[[و الس[[لطات امل[[صري[[ة إل[[ى االل[[تزام ب[[حوار امل[[صال[[حة بج[[مع ك[[ل ال[[قوى ال[[غير ال[[عنيفة ،ب[[ما ف[[ي ذل[[ك
الال عنيفني من اإلسالميني ،من أجل إعادة بناء الثقة في السياسة واالقتصاد في عملية سياسية شاملة.

.11

ي [[ؤك [[د ع [[لى األه [[مية ال [[تي ي [[ول [[يها االت [[حاد األوروب [[ي ل [[لتعاون م [[ع م [[صر ب [[اع [[تباره [[ا ج [[ارة م [[همة وش [[ري [[ك ودور م [[صر ل [[بناء
االس [[تقرار ف [[ي امل [[نطقة .ي [[شارك ه [[موم ال [[شعب امل [[صري ح [[ول التح [[دي [[ات االق [[تصادي [[ة وال [[سياس [[ية واألم [[نية ال [[تي ت [[واج [[ه
بلدهم ومنطقتهم .يدين هجمات اإلرهابيني على املدنيني والجيش املصري.

.12

ي[دع[و االت[حاد األوروب[ي ،ال س[يما امل[مثل األع[لى ل[الت[حاد األوروب[ي وب[عثة االت[حاد األوروب[ي ف[ي ال[قاه[رة ،ل[ضمان ال[تبادل
امل [[نتظم م [[ع امل [[داف [[عني ع [[ن ح [[قوق اإلن [[سان واألص [[وات األخ [[رى م [[ن امل [[عارض [[ة ،ل [[دع [[م أول [[ئك امل [[عرض [[ني للخ [[طر أو ف [[ي
االحتجاز ومراقبة املحاكمات بطريقة شاملة؛
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.13

ي[حث ال[دول األع[ضاء ع[لى االل[تزام ال[كام[ل ب[االس[تنتاج[ات مج[لس ال[شؤون ال[خارج[ية ف[ي أغس[طس  2013ب[شأن ت[صدي[ر
ال[تكنول[وج[يا وامل[عدات وال[تعاون األم[ني ال[عسكري؛ ي[دع[و إل[ى وق[ف ت[صدي[ر م[عدات امل[راق[بة ع[ند وج[ود دالئ[ل ع[لى أن ه[ذه
امل[عدات س[وف تس[تخدم الرت[كاب ان[تهاك[ات ل[حقوق اإلن[سان؛ ي[دع[و امل[مثل األع[لى ل[الت[حاد األوروب[ي أن ي[قدم ت[قري[را ع[ن
ال [[حال [[ة ال [[راه [[نة ل [[لتعاون ال [[عسكري واألم [[ني م [[ن ق [[بل ال [[دول األع [[ضاء ف [[ي االت [[حاد األوروب [[ي م [[ع م [[صر ،ووض [[ع خ [[ارط [[ة
ط[ري[ق ب[ال[تشاور ال[وث[يق م[ع ال[برمل[ان األوروب[ي لتح[دي[د الخ[طوات امل[لموس[ة ال[تي ي[جب ات[خاذه[ا م[ن ق[بل الس[لطات امل[صري[ة
لتحسني كبير في حقوق اإلنسان وتحقيق اإلصالح القضائي الشامل؛

.14

ت [[صدر ت [[عليمات [[ها إل [[ى رئ [[يسه ب [[إرس [[ال ه [[ذا ال [[قرار إل [[ى املج [[لس ،ل [[جنة ،ون [[ائ [[ب رئ [[يس ال [[لجنة  /امل [[مثل األع [[لى ل [[الت [[حاد
األوروب [[ي ل [[لشؤون ال [[خارج [[ية وال [[سياس [[ة األم [[نية ،وال [[برمل [[ان [[ات وال [[حكوم [[ات ف [[ي ال [[دول األع [[ضاء ،وال [[رئ [[يس وال [[حكوم [[ة
جمهورية مصر العربية واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب.
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