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 باسو -ر�نوالسيدة    :إلعادة اإلعمار والتنمية البنك األورو�ي  ةرئيس

ضوء   املتواترة ��  املقبلة،    األنباء  األسابيع  خالل  ملصر  ز�ارتكم  هذا    تحثكم حول  ع��  املوقعة  املد�ي  ا�جتمع  منظمات 

ل  سلطات املصر�ة  الالتأكيد ع��  ا�خطاب  
ّ
 معارضة أن تدهور سيادة القانون وان��ا�ات حقوق اإل�سان �� البالد تمث

مش�لة رئيسية للبنك �ستوجب املعا�جة  �عد  ، كما  ل�جوانب السياسية لوالية البنك األورو�ي إلعادة اإلعمار والتنمية

وجّدي عاجل  مع  .  �ش�ل  التوجيھ  هذا  السياسة  وسيتوافق  وخيارات  األساسية  ��ضمناملت الرسالة   البنك إجراءات   ة 

��دف�ن  ونذكر هنا  .  2018  م�حق ) و 2013��    تحدي��ا(ال�ي تّم    السياسية ا�جوانب لتنفيذ  والتنمية  اإلعمار إلعادة األورو�ي

التنف للن�ج  امل�حق  االمتثال  حّددهما  تحّديات  ملعا�جة  األورو�ي  للبنك  السيا��ي  «:  ماوه يذي  بالطا�ع  قوي  ال��ام  إظهار 

 .»�عز�ز تأث��ه ونفوذه«و »للبنك

االعتبار   بفائق  ننظر  فإننا  مد�ي،  مجتمع  منظمات  ق  ورو�ي  األ البنك    لدور و�صفتنا 
ّ
يتعل فيما  والتنمية،  اإلعمار  إلعادة 

وهو ما ينعكس �� املادة   ،عنصًرا مهًما للغاية يمّ�� البنك عن املؤّسسات املالية األخرى   باعتبارهبالديمقراطية والتعددية،  

كمساهم رئي��ي محتمل �� دعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق  البنك  يتمركز  كذا  من اتفاقية إ�شاء البنك.   األو��

دول ع�� إحراز تقّدم  الوال�ي تمثل أداة مهّمة لت�جيع    »األك�� مقابل األك��، األقل مقابل األقل«لسياستھ  طبًقا  اإل�سان،  

 �� اإلصالح ووضع حد لالن��ا�ات. 

ق باملبادئ السياسية    –والتقدم–معياًرا لتقييم الوضع    14البنك    إجراءات ورقةوتتضّمن  
ّ
�� بلدان العمليات، فيما يتعل

 ا دراماتيكيً ت مصر تراجعً أظهر قد  و للبنك.  
ً

 للقياس منذ آخر اس��اتيجية للبنك األورو�ي إلعادة اإلعمار والتنمية  ا وقابال

شرت عام –ملصر 
ُ
ا ا، هذه املعاي�� تقر�بً  �افة��  – 2017�

ً
أّدى التدهور  كما عن سياسات وقيم البنك.  اكب��ً ما �عد انحراف

لوضع   واملستمر  مصر    القانون  سيادة و   الديمقراطيةو   اإل�سان حقوق الشديد  ال��ملان    ةأر�ع��  إ��  من  عاجلة  قرارات 

إ��  كما    .2020د�سم��ثالث سنوات، �ان آخرها ��    خاللاألورو�ي    وتم حدوثھ ندر مش��ك بيان أفضت هذه الوضعية 

، باإلضافة إ�� عدد هائل من البيانات  2021األمم املتحدة عام  ب�� مجلس حقوق اإل�سان    دولة  30من  أك��  من  تقديمھ

 .عام �ل مصر �شأن األمر�كية ا�خارجية  وزارة  تقار�راألمم املتحدة، و بالصادرة عن خ��اء وهيئات حقوق اإل�سان 

 حقوق اإل�سان ��تدهور حالة  وهو ما يحتم وضع    ،ت��امن ز�ارتكم مع إعداد البنك الس��اتيجيتھ القطر�ة القادمة ملصر

 اإلعمار إلعادة األورو�ي للبنك  عمليات دولة أك�� مصرإذ �عد  جدول أعمالكم، وجدول أعمال إدارة البنك.  ع��  مصر  

 ب�ن  والفصل القانون  سيادة�  اإلضرارالسلطات املصر�ة �ش�ل وا�ح �عمد    رغم، وذلك  2019و  2018عامي �� والتنمية

�� السياق  . وواملتفشية وا�خط��ة املستمرة اإل�سان حقوق  أزمة تأجيجاالستمرار ��  و ،  الديمقراطية من تبقى ماو   السلطات

 حقوق  �� ا�جوهري  التقدم تراجع و  املدنية، وا�حر�ات املرأة �حقوق  ا�حالية التشريعية  ال��ديدات��ّجل أيًضا  ذاتھ، فإننا  

ا سلطت الضوء ع�� هذه القضايا باعتبارها  طاملا�ح�ومة املصر�ة  رغم أن  ،  واملساواة املعتقد حر�ة �� املسيحي�ن  األقباط

 مجاالت تقدم. 

رت قد املتحدة لألمم  ا�خاصة  اإلجراءات �انت  
ّ

إ�� مش�لة من�جية �� حماية حقوق اإل�سان    �ش�� «أن األدلة    مجدًدا حذ

 
ً

التعّسف و�ساءة استخدام قوان�ن�� مصر، فضال القبض ع��    كما.  »وممارسات م�افحة اإلرهاب   عن  من    آلالفاتم 

جن والعابر�ن  واملثلي�ن  واأل�اديمي�ن  اإل�سان  حقوق  عن  واملدافع�ن  السياسي�ن  امليم  سيً النشطاء  مجتمع  و�شطاء  ا 

واملدون�ن محاكمة   ، وال�حفي�ن  دون  طو�لة  لف��ات  لل  مساحة  أي توجد ال كما    .واحتجازهم  دون    نقدمتاحة  البالد   ��
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شهدت مصر ارتفاًعا حاًدا �� ان��ا�ات حقوق اإل�سان، بما ��  كما  ومحاكم��ا ع�� هذا األساس.    »إرهابية«  بتصنیفھا  ا�خاطرة  

و  اإلعدام  أح�ام  تنفيذهاذلك  من حيث عدد  تحتلإذ    ؛معدالت  للدول  العاملي  ال��تيب   �� ا�خامس  املركز    أح�ام   مصر 

ة �حقوق اإل�سان، بما �� ذلك االعتقاالت  بقضايا شا��ا ان��ا�ات جسيم  م ��معظم أح�ام اإلعدا  قد صدرتاإلعدام. و 

خفاء القسري، واالع��اف تحت التعذيب، واالحتجاز املطّول السابق للمحاكمة، وا�حاكمات ا�جماعية غ��  ا�جماعية، واإل 

 العادلة، ومحاكمة املدني�ن أمام محاكم عسكر�ة.

فباستثناء  و  اإلعالمية،  با�حر�ات  يتعلق  إخبار�ة  فيما  منافذ  اإلن��نت  محدودةبضعة  وو�االت  ،  ع��  السلطات  سيطرت 

ان��ا�ات   إعالمية حول عدم وجود تقار�ر يضمن ع�� ا�جال اإلعالمي داخل البالد، ما  �امل شبھ  �ش�لا�خابرات املصر�ة 

ل    ال�يو   ،»مقابل األقلاألك�� مقابل األك��، األقل  «بدأ  ملالسلطات املصر�ة  
ّ
  بحق   االنتقامية األعمال من املز�د  ��تتمث

 
ً

 إغالق  من املز�د عن  الفاعل�ن املستقل�ن �� ا�جتمع املد�ي والنشطاء الديمقراطي�ن واملدافع�ن عن حقوق اإل�سان، فضال

،  2016حر�ة التعب�� وال�حافة سواء التقليدية أو ع�� اإلن��نت. ومنذ عام  التضييق ع��  و ،  العام وا�جال املد�ي الفضاء

حجب  تّم  كما  .  ا�حتجز�نا ضمن الدول الثالث األو�� ع�� مستوى العالم من حيث عدد ال�حفي�ن  ّنفت مصر سنو�ً صُ 

 .2017منذ عام  يةحقوقا�و  �ةخبار اإل واقع املمئات  

  اإل�سان  حقوق  عن  واملدافع�ن الص�� ا�جال �� العامل�ن، تم اعتقال وترهيب العشرات من  19–�وفيد  جائحةأثناء تف��ي  

عن    اإلعالم وسائل �� العامل�نو  حدي��م  تف��ي  �سبب  مع  الدولة  �عامل  نفسھ،  .  ا�جائحةكيفية  الوقت   استثنتو�� 

 وغ��  دودةا�ح -   التداب��  من اإل�سان،  حقوق  عن املدافع�ن من العشرات ومن بي��م   السياسي�ن،  ال�جناء  آالف السلطات

 ال�جون  �� لتكدس ا لتخفيف  -ال�افية
ً

املعارضة ا�حقيقية أو    مع  السلطات  و�عاملت  ،آخر�ن  اعتقلت من ذلك،  ؛ و�دال

 لألمن القومي.  ا��ديًد باعتبارها املشتبھ ��ا 

االنتقام القا��ي،    �سبب ومجتمع األعمال �خطر حقيقي    �حقوقيون �� هذا السياق، يتعّرض ا�جتمع املد�ي وال�حفيون وا

    يصاحبھالذي  –خفاء القسري  بما �� ذلك اإل 
ً
إجراء  �� حالة    طول واالحتجاز التعسفي امل  –وسوء املعاملةالتعذيب  عادة

يؤثر �ش�ل وا�ح  األمر الذي  أي نقاش صر�ح مع البنك األورو�ي حول الوضع السيا��ي وا�حكم وحقوق اإل�سان �� مصر.  

البنك  أهمية اتخاذ  تؤكد املنظمات املوقعة ع��  جمع بيانات دقيقة لتقييم املوقف. لهذا الّسبب،  ع��  ع�� قدرة البنك  

تماشيً تداب� مع  � خاصة،  من    املشروع �� املص�حة وأ�حاب املد�ي ا�جتمع من نتقاماال  �شأن بيانھا  سالم��م  لضمان 

أن يتضّمن ذلك التواصل مع  ع��  أثناء العمل ع�� االس��اتيجية املقبلة �شأن مصر.  استشار��م  خالل عمليات    االنتقام

ستحتاج  �� هذا الصدد،  و�عدها. وأ�حاب املص�حة ملناقشة أفضل السبل ل�حفاظ ع�� سالم��م أثناء عملية التشاور  

وحدة مشاركة ا�جتمع املد�ي �� البنك األورو�ي إلعادة اإلعمار والتنمية إ�� دعم رفيع املستوى التخاذ التداب�� املناسبة.  

، باستخدام جميع طرق النفوذ املتاحة، بما �� ذلك بة السريعة وا�حاسمةلالستجاينب�� أن ي�ون البنك ع�� استعداد  كما  

 املالية، ألي أعمال انتقامية من املمكن أن تحدث. 

والقيم   ملصر  والدولية  الوطنية  القانونية  االل��امات  ين��ك  الديمقراطي  وا�حكم  اإل�سان  �حقوق  السلطات  تجاهل  إّن 

وا�جهود املبذولة  مادًيا  النمو االقتصادي ملصر    تقو�ض  يمكنھكما  والتنمية،    الرا�خة للبنك األورو�ي إلعادة اإلعمار

 1. محار�ة معدالت الفقر املرتفعةو لتنمية اقتصادها �ش�ل مستدام 

 
الدورة  2018یره لعام  في تقر  1 السلمي وتكوین    73، خالل  التجمع  المعني بالحق في حریة  المقرر الخاص  المتحدة سلّط  لألمم  العامة  للجمعیة 

  مساھمة وأھداف التنمیة المستدامة، وأوصى ب  2030الجمعیات الضوء على الدور الحاسم الذي یمكن ویجب أن تلعبھ الشركات لتحقیق جدول أعمال  
 . »المستدامة التنمیة أھداف  تنفیذ  في المدني المجتمع مشاركة من تمّكن آمنة بیئة تھیئة « في  الشركات
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رت   
ّ

  قد   وخاصة ع�� مستوى الرئاسة،  لضوابط والتوازنات �� مصرلاالفتقار  من  �انت منظمة الشفافية الدولية قد حذ

اف  . »وال�ليبتوقراطية الدولة ع�� االستحواذ«  إ�� يؤدي مقابل  العسكري  في  السيا��ي  املتفاقم  لوجود  القطاع�ن   ��

 ا�ح�� االستثمار  بدوره  �عيق ما نطاق تفضيل الشر�ات املرتبطة با�ح�ومة،  �تسعنقص الشفافية و ي��ايد واالقتصادي، 

و .  لبلوم��ج وفًقا األخرى، املدنية املؤسسات قبل من واألجن�ي  سبق  و كما  ال�حافة  أن قمع  ا�خ��اء  النقد  أو�ح  غياب 

 ع�� الصمت.  واملعارض�ن  الفساد مراق�يإجبار ، من خالل النمو مأما عوائق وضع للسياسات ا�ح�ومية قد 

بحوافز ح�ومية قائمة    ة مدفوع  تالسياحة والتنقيب عن الغاز الطبي��، �ان  باستثناءالنمو �� مصر  غالبية مجاالت ن  إ

. وغالًبا ما  بھ وثيقةالشر�ات ذات الصلة الأو  ل�جيش اململوكة للشر�ات امتيازات تمنحع�� االستدانة، هذه ا�حوافز ال�ي  

 األو�� الثالثة األشهر  �� دوالر  مليون   400إ��  ض نخفإذ ا ًفا، ضعي�ان االستثمار األجن�ي املباشر خارج قطا�� النفط والغاز  

واالن��ا�ات األخرى ل�حقوق    ةامل��ايد، فإن معدالت الفقر  املد�ي  جتمع� ع�� ا  الدولة  تضييقي��ايد  و�ينما  .   2019عام من

تف��ي  ضد الفساد والسياسات ا�ح�ومية قبل    كب��ة واحتجاجات اجتماعية اضطراباتأديا إ��  االقتصادية واالجتماعية،  

 .19 –�وفيد جائحة

سبق،   ملا   
ً

�� مصر مإجماال اإل�سان  الديمقراطي وحقوق  ل�حكم  ا�حاد  التدهور  إ��    قد و   ،وثيق  �ش�ل بط  ا� � فإن  يؤدي 

ل من قدرة البالد ع�� الصمود  ،تأث��ات سلبية ع�� الوضع االقتصادي واالجتما�� واملا��
ّ
وال يمكن فصل هذا عن    ، و�قل

مثل البنك    ،ع�� ا�جهات الفاعلة الدوليةيتع�ن  ،  االقتصاديتأث�� إيجا�ي ع�� ا�جال  و�� سبيل حدوث    .ا�جال االقتصادي

والتنمية اإلعمار  إلعادة  اإل�سانمعا�جة    ، األورو�ي  وحقوق  الديمقراطي  ا�حكم   �� ا�حاصل  التدهور     . أسباب 

و يفوق  لذلك،  الستثمار   
ً
فإن    7حماية مصر،   �� والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األورو�ي  البنك  أموال  من  يورو  مليارات 

 .  االستثمار �� رأس املال السيا��ي مطلوب اآلن

عام    �� للعمليات  بلًدا  أصبحت  أن  منذ  مصر  سلكتھ  الذي  املسار  تقييم  ع��  نحثكم  األسباب،  مرحلة  2012لهذه   ��  ،

مصر لوضع ��  لنحثكم ع�� إشراك البنك �� معا�جة حقيقة  كما  �� إجراء إصالحات ديمقراطية،  �ضة  عر آمال  ا�سمت ب

 �� مرحلة من االستبداد الرا�خ.  البالد انزلقت  ف ،خرج �ش�ل جذري عن مسارهوالذي 

ع��  يتع�ن  تلبية متطلبات الديمقراطية متعّددة األطراف والتعددية للبنك األورو�ي إلعادة اإلعمار والتنمية،  و�� سبيل  

إظهار    –ا�ح�ومات املماثلة �� جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال إفر�قياع��  وكذلك  –�ش�ل خاص  السلطات املصر�ة  

 م�ي والصر�ح للمعاي�� اإلصالحية للبنك. ال��امات وا�حة وقابلة للقياس تجاه إ��اء االن��اك الض 

   والتقدير، تفضلوا بقبول فائق االح��امو 
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 مؤسسة �ومبار للعدالة و�ناء السالم  •

 �سان  اإلاملصري �حقوق   ��املن •

 يوروميد رايتس •

 سيفيكس  –التحالف العاملي ملشاركة املواطن�ن •

 11.11.11املركز الوط�ي للتعاون �� التنمية  •

 مركز البحث والتوسع �� الديمقراطية / مجموعة التدخل القانو�ي الدو�� •
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