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اجتاهات ملف حقوق الإن�ان يف ال�سياسة الأوروبية جتاه مرص
ــتجابة لأوضــاع  ــاح ال�ــييس، عــدة خطــوات كبــرة وهممــة يف جمــال الاسس ــد الفت ــويل الرئيــس عب اختــذت مــرص بعــد ت
ــة الشــامةل، اخلاصــة  ــة الوطنيــة لهــذا امللــف، والــي تعمتــد عــى املقارب ــة املرصي حقــوق الإن�ــان يف مــرص، وفــق الرؤي
جــزاء قضــااي حقــوق الإن�ــان يف نطاقــات  ــية للمواطنــن، وعــدم اإ ــة والاجامتعيــة وال�سياسس بتوفــر احلقــوق الاقتصادي
ــدين، واختــاذ  ــع امل ــام اجملمت ــام 2022 ع عــان ع ــوق الإن�ــان، واإ ــة حلق طــاق الاســراتيجية الوطني ــا اإ ــة. اكن مهن ضيق
ــوق  ــة حق ــز ثقاف ــة. وتعزي ــر ادلولي ــا للمعاي ــدم مؤامهت ــن الاحتجــاز وع ــل �أماك ــاء قضــااي مث هن ــرة يف جمــال اإ خطــوات كب
الإن�ــان يف القطــاع الرشطــي والأمــي ، عــاوة عــى عــدد كبــر مــن املبــادرات الــي تقــوم هبــا ادلوةل لتوفــر حيــاة �أفضــل 
للمواطنــن ومهنــا مبــادرة حيــاة كرميــة ) الــي تلكــف مزيانيــة ادلوةل املرصيــة 40 مليــار دولر ح�ــب مــا �أعلــن الرئيــس 
جيبــس 2022(  ال�ــييس عــن هــذا الــرمق مشــاركة سســيادته يف فعاليــات افتتــاح مؤمتــر ومعــرض مــرص ادلويل للبــرول »اإ
وتاكفــل وكرامــة وغرهــا مــن املرشوعــات الــي ي�ســتفيد مهنــا 60 مليــون مواطــن مــرصي. ويه بــا شــك �أرقــام كبــرة، 
وهجــود حثيثــة للوصــول للمواطــن الفقــر، وتلبيــة احتياجاتــه الإن�ــانية والاسســتجابة حلقوقــه الإساسســية، واولهــا احلــق يف 
هــال احلقــوق ال�سياسســية، كــا مت الإشــارة هل مــن قبــل يف عــدة خطــوات قانونيــة ومؤس�ســية  حيــاة كرميــة ابلفعــل، دون اإ

وتنفيذيــة لفتــة.

ــوق الإن�ــان يف مــرص خــال  ــف حق ــتحق ادلمع والإشــادة، , ظــل مل ــي ت�س ــذه اخلطــوات ال ــع ذكل، ورمغ لك ه م
ال�ســنوات ال�ــابقة �أحــد امللفــات اخلافيــة بــن مــرص ودول الإحتــاد الأورويب، ترتفــع وترتــه اترة، وختفــت اترة �أخــرى، 
ل �أنــه مــن املاحــظ �أن هــذا امللــف ل يــزال نشــطًا، بــل �أنــه شــهد تصعيــددًا واحضــًا  ارتباطــًا ب�ســياقات سسياسســية معينــة، اإ
رســال رســاةل  خــال الفــرة املاضيــة، فشــاهدان قيــام  175 سسياسســًيا مــن 13 دوةل �أوروبيــة �أعضــاًءا ابلربملــان الأورويب ابإ
اإىل جملــس حقــوق الإن�ــان التابــع لــ�أمم املتحــدة، يطالبــون فهيــا مبراقبــة �أوضــاع حقــوق الإن�ــان يف مــرص بشــل �أكــرب 
خــال هــذا الشــهر )فربايــر 2022 ( ممــا يكشــف عــن تصعيــد واحض يف هــذا امل�ــار الــى تتبعــة ادلول الأوروبيــة جتــاه 
جــراء ىف مــارس 2021،  مــرص، مــن خــال احلديــث عــن اإخضــاع مــرص لآليــة رقابــة �أمميــة. وقــد سســبق هــذا التحــرك اإ
ســلمت مــن خــاهل 32 دوةل بيــااًن مشــراًك لــ�أمم املتحــدة للتعبــر عــن قلقهــم جتــاه �أوضــاع حقــوق الان�ــان ىف مــرص، 
ويتوقــع يف مــارس املقبــل 2022 عقــد جل�ــة جملــس حقــوق الان�ــان التابــع لــ�أمم املتحــدة، ملناقشــة الرســاةل الأخــرة 
ــاغ عهنــا ىف مــرص، وهــذه  ب ــين لرصــد �أوضــاع حقــوق الان�ــان والإ ــى وهجــا هــؤلء ال�سياسس ــر اجلــاري، ال يف فرباي
التحــراكت تزيــد مــن الضغــط ادلويل عــى مــرص بشــل كبــر، ويــم حالًيــا معــل مراجعــة دوريــة شــامةل مــن قبــل جملــس 
حقــوق الان�ــان مجليــع ادلول الأعضــاء ىف الأمم املتحــدة، ويتوقــع �أن تكــون مــرص ىه حمــور احلديــث هــذا العــام ىف هــذه 

اجلل�ــة املقلبــة.
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ــة ، ســواء  ــن بعــض املكــوانت الأوروبي ــد م ــف املتصاع ــباب هــذا املوق ــى �أسس ــوف ع ــاج للوق ــياق، حنت ويف هــذا ال�س
�أحــزاب �أو جاعــات ضغــط، �أو حــى بعــض املؤس�ــات غــر احلكوميــة وكــذكل بعــض احلكومــات يف بعــض البــدان 
الأوروبيــة؟ كــا حنتــاج لعمــل رؤيــة م�ســتقبلية لإجتاهــات ملــف حقــوق الإن�ــان يف العاقــات املرصيــة الأوروبيــة خــال 

الفــرة املقبــةل. 

ماهية الآلية الأممية والاسستعراض ادلوري الشامل )املراجعة ادلورية الشامةل(:
أ الآليات الأممية حلقوق الان�ان 	-

ىه مجموعــة مــن الأهجــزة والهيئــات الــى �أنشــ�أت لتنفيــذ الاعــان العاملــي حلقــوق الان�ــان والقوانــن ادلوليــة مبــا يف ذكل 
آليــات اعمتدهتــا الأمم املتحــدة فــا يتعلــق حبقــوق  تفاقيــات واملعاهــدات واملواثيــق الــى ترتبــط حبقــوق الان�ــان، وفــق � الإ
نشــاء مجموعــة مــن الآليــات والأهجــزة  ــية كأحــد �أولــوايت الأمم املتحــدة وهــو مــا دفعهــا لاإ الان�ــان واحلــرايت الاساسس
الرقابيــة مبــا خيــدم الارتقــاء حبقــوق الان�ــان واحلــرايت الاساسســية  . هنــاك مجموعــة مــن الصاحيــات اخلاصــة ابلأهجــزة 

الأمميــة ىف جمــال حقــوق الان�ــان وىه اكلآىت:

جراءات.	  حفظ ال�مل والأمن ادلولين ابلإضافة اإىل ما تراه مناسسبا من تدابر واإ
حــرام املبــد�أ اذلي يقــى ابمل�ــاواة ىف احلقــوق بــن الشــعوب مبــا 	  تمنيــة العاقــات الوديــة بــن الأمم عــى �أســاس اإ

ىف ذكل حــق تقريــر املصــر.
حــرام حقــوق 	  حتقيــق التعــاون ادلويل ىف حــل امل�ــائل الاقتصاديــة والاجامتعيــة والثقافيــة والان�ــانية  وتعزيــز اإ

الان�ــان واحلــرايت الأساسســية لافــراد بــدون المتيــزي ب�ــبب ادليــن �أو اللغــة �أو اجلنــس �أو النــوع.

ب_الاسستعراض ادلوري الشامل

الاسســتعراض ادلوري الشــامل  هــو معليــة  اسســتعراض ل�ــجات حقــوق الإن�ــان دلى مجيــع ادلول الأعضــاء يف 
ــتعراض دول برعايــة جملــس حقــوق الإن�ــان، وتوفــر مجليــع ادلول الفرصــة لــي تعلــن  الأمم املتحــدة. وحيــرك هــذا الاسس

ــوق الإن�ــان. ــاق حق ــدي الزاهمــا مبيث ــا وم ــوق الإن�ــان يف بداهن ــا لتح�ــن �أوضــاع حق ــي اختذهت الإجــراءات ال

كــا يعــد هــذا الاسســتعراض �أحــد املعــامل الرئي�ســية جمللــس حقــوق الان�ــان لضــان معامــةل لك بــد عــى قــدم امل�ــاواة 
مــع غــره، عنــد تقيــم �أوضــاع حقــوق الإن�ــان يف البــدان. والهــدف مــن هــذه  الآليــة هــو حت�ــن وضــع حقــوق الإن�ــان 
نهتــ�اكت حقــوق الإن�ــان. وىف سســياق متصــل، وبعــد توضيــح ماهيــة الآليــة الأمميــة الــى  يف مجيــع البــدان والتصــدي لإ
يتبعهــا جملــس حقــوق الان�ــان نتطــرق اإىل دور الهيئــات واملنظــات ادلوليــة والربملــان الاوروىب ىف القــرارات املتخــذه 

حــول ملــف حقــوق الان�ــان ىف مــرص.
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متغرات ادلاخل الأورويب وملف حقوق الإن�ان:
تشــهد �أورواب عــى امل�ســتوى ادلاخــي بعــض املتغــرات والتحــولت ال�سياسســية والاقتصاديــة بصعــود بعــض الأحــزاب 
الميينيــة اإىل احلــم يف بعــض ادلول، كــذكل صعــود �أحــزاب متــك �أجنــدات سسياسســية خمتلفــة تتعلــق مثــًا ابلبيئــة والتغــر 
املنــايخ �أو مبلفــات حقــوق الإن�ــان، ول شــك �أن وصــول هــذه الأحــزاب لل�ــلطة يف بعــض دول القــارة الأوروبيــة قــد 
يؤثــر عــى م�ســتوى العاقــات واملواقــف الأوروبيــة مــع مــرص ىف عــدد مــن امللفــات. وابلتــاىل يــ�أىت هــذا التقريــر لرصــد 

نعاكســات هــذه املتغــرات عــى مــرص . اإ

مــن الــواحض �أن ملــف حقــوق الإن�ــان سيشــهد تصاعــد وتركــزي �أكــرب خــال الفــرة القادمــة يف م�ــار العاقــات الأوروبية 
مــع مــرص، ارتباًطــا بصعــود �أحــزاب حتمــل هــذه الأجنــدة ، وتضعهــا عــى ر�أس �أولوايهتــا، مهنــا �أحــزاب اخلــر، الــي 
ئتــاف احلكــوىم احلــايل يف �أملانيــا ، عــى الــرمغ مــن �أن امللــف احلقــويق ليــس جديــًدا يف  صعــدت للمشــاركة بقــوة يف الإ

نقــاط اخلــاف الأوروبيــة مــع مــرص.

هنــاك تطــورات ملحوظــة  ابلن�ســبة لوضــع الربملــان الاورويب منــذ انتخــاابت 2019 الــى صعــد مــن خالهــا الأحــزاب 
ــه  ــان الأورويب وتوهجات ــرارات الربمل ــة ق ــة عــى اكف ــر ابلتبعي ــا يؤث الشــعبوية والميــن املتطــرف وحــزب اخلــر، وهــو م
ىف خمتلــف القضــااي، نظــًرا لقــوة هــذا الربملــان كهيئــة لصنــع القــرارات وصياغــة قوانــن الإحتــاد الاوروىب، ابلإضافــة اإىل 
نفــاق العــام   م�ــؤلياته املتعــددة مــن انتخــاابت رئيــس للمفوضــة الأوروبيــة وقدرتــه عــى ممارســة ال�ــلطة املاليــة وحتديــد الإ
طــار صعــود �أحــزاب  والإرشاف عــى �أعــال جملــس الإحتــاد الأورويب، وحقــه ىف حســب الثقــة مــن جملــس الإحتــاد. ويف اإ
ــر  ــزايدة الوعــي ابلتغ ــتوى �أورواب نظــًرا ل ــة عــى م�س ــا ملاكســب متنوع ــان الأورويب وحتقيقه اخلــر ىف انتخــاابت الربمل
ــبة  ــبة املشــاركن ىف انتخــاابت الربملــان الأورويب بن�س جيابيــة بــزايدة ن�س ــباب بــه، وحتقيقــه لنتــاجئ اإ املنــايخ واهــامتم الشس
جــاىل مقاعــد الربملــان  ــبة 10% مــن اإ ــا، قــد حصلــت هــذه الاحــزاب عــى 75 مقعــًدا بن�س يه الأعــى منــذ 20 عاًم

الأورويب ىف انتخــاابت 2014 .

وابلــرمغ مــن �أن ن�ســبة متثيــل اخلــر لي�ــت خضمــة، ولكــن ت�أثرهــا عــى �أرض الواقــع �أشــد و�أقــوى مــن جمــرد مقاعــد 
داخــل الربملــان، لعــدد مــن الأسســباب �أمههــا وصــول حــزب اخلــر لفئــات اجملمتــع وخاصــة الشســباب ونشــاطهم الواســع ىف 

تعزيــز مفهــوم الوعــي دلهيــم.

يرلنــدا و�أملانيــا وفرن�ــا واململكــة املتحــدة ابحلصــول عــى �أعــى نتــاجئ انتخابيــه بتفــوق حــزب اخلــر. وابلتــايل تتجــه  متــزيت اإ
حــدث طفــره ىف انتخــاابت  ــة وحقــوق الان�ــان، بعــد هــذا التفــوق اذلي اإ قــرارات الربملــان الأورويب حنــو قضــااي البيئ
الربملــان الأورويب. وابلتــايل يتوقــع �أن يكــون هنــاك مزيــد مــن التوســع للخــر ىف املراحــل القادمــة لإعــامتدة عــى رفــع 
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ــه  ــد موج ــا بع ــا خصوًص ــر هب ــى مي ــارابت للتحــدايت ال ــول ومق ــي للمواطــن الاورويب، والوصــول هل، ووضــع حل الوع
الإحتجاجــات الــى توالــت ىف �أورواب مــن ال�ــرات الصفــراء وغرهــا، ممــا عــزز مــن مفهــوم ادلميقراطيــة وحقــوق الان�ــان 
خفــاق �أحــزاب الميــن الوســط وي�ــار الوســط  نظــًرا لرفــض  والقضــااي البيئيــة والتغيــر املنــايخ، خصوًصــا بعــد تراجــع واإ

الناخبــن لايدولوجيــات املتبعــة مــن قبــل الربملــان ىف الفــرات املاضيــة.

قراءة يف الاجتاهات امل�ستقبلية:
�أداء احلكومة الأملانية حتت ت�أثر حزب اخلر: . 	

يتــوىل حــزب اخلــر عــدد مــن املناصــب داخــل احلكومــة الأملانيــة حيــث تولــت وزيــرة اخلارجيــة �أانلينــا بربــوك يه �أول 
سســيدة تتــوىل وزارة اخلارجيــة الأملانيــة الاحتاديــة والــى اكنــت املرحشــة الأوىل حلــزب اخلــرو انئــب امل�تشــار روبــرت 
هابيــك يتوىل يتــوىل وزارة جديــدة حتمــل منصــب وزارة الاقتصــاد وحايــة املنــاخ، وهــو ال�ســيايس يف حــزب اخلــر 
منــذ 2012،  كــا سســيطر احلــزب عــى وزارة شســئون الارسة وامل�ســنن واملــر�أة والشســباب، ابلإضافــة اإىل وزارة البيئــة 

وحايــة الطبيعــة اإىل جانــب وزراة الزراعــة والتغذيــة.
وينعكــس سســيطرة هــذا احلــزب عــى عــدد مــن الــوزارات احليويــة ىف �أملانيــا عــى العاقــات مــع مــرص وتشــابكها ىف عــدد 
ــة عــى ملــف حقــوق الان�ــان بعــد جمــئ احلكومــة الأملانيــة اجلديــدة  مــن امللفــات وتنحــرص اخلافــات الأملانيــة املرصي
ــدة  ذا مــا �أرصت احلكومــة اجلدي ــة ببعــض البيــاانت الــى رفضهتــا مــرص وابلتــايل اإ وحماولهتــا للتدخــل ىف الشــؤن املرصي
عــى التحــدث ىف هــذا امللــف قــد ين�ــحب هــذا التوتــر عــى العاقــات بــن ادلولتــن بشــل عــام وليــس فقــط ىف هــذا 
ــدة قــد تتعرقــل  ــا لت�أثــر هــذا امللــف وهنــج احلكومــة الاملانيــة اجلدي حلاقً امللــف وهــو مــا قــد يــر املصــاحل الأملانيــة . اإ
بعــض صفقــات بيــع ال�ــاح الــي �أقرهتــا حكومــة مــرلك ال�ــابقة مــع مــرص، وهــو مــا قــد يضعــف مــن م�ــاحة التقــارب 

املــرصي الأملــاين ىف الفــرة القادمــة. 

طــار الــزايرة الــى �أجرهتــا وزيــرة اخلارجيــة الاملانيــة اىل مــرص مؤخــرا وت�أكيدهــا  ونظــًرا لهــامتم �أملانيــا مبلــف املنــاخ وىف اإ
ن تشــاركها مــرص رئاســة  عــى تعزيــز مشــاركة اجملمتــع املــدين ىف العمليــات ال�سياسســية والاجامتعيــة ابلضافــة اإىل اقراهحــا ابإ
حــوار بيرســربج بشــ�أن املنــاخ  اذلي ست�ــضيفه �أملانيــا ىف يوليــو املقبــل، وهــو مــا يؤكــد عــى سســيطرة حــزب اخلــر 

و�أجندتــه ىف امللفــات ذات الاهــامتم مــع مــرص ســواء حقــوق الان�ــان �أو املنــاخ.
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نتخاابت ابريل 2022 يف فرن�ا:. 	 اإ

 بصعــود الاحــزاب الميينــة املتطرفــه عــى ال�ــاحة الفرن�ســية الآن، ومــا تظهــره مــؤرشات الانتخــاابت الرئاسســية القادمــة 
بريــل القــادم 2022  الــى تنــذر بفتــح ملــف املهاجريــن مــره �أخــرى نظــرا لأمهيتــه ابلن�ســبة لهــذه الأحــزاب وســعهيا  ىف اإ
عــاء املشــاعر القوميــة، وهــو مــا قــد يؤثــر عــى عــدد مــن ادلول العربيــة عــى وجــه اخلصــوص مــن بيهنــا اجلزائــر  حنــو اإ
ذ تعــد اثىن �أكــرب دوةل ىف عــدد  واملغــرب ومــرص حيــث يبلــغ عــدد املهاجريــن املرصيــن ىف فرن�ــا 365 �ألــف هماجــر اإ

يطاليــا.   املهاجريــن املرصيــن بعــد اإ

زاء  ونظــًرا لرفــض هــؤلء الأحــزاب للعــرب وامل�ــلمن واملهاجريــن بشــل عــام ، فــاإن هــذا التوجــه يثــر بعــض القلــق اإ
ذ يبلــغ عــدد امل�ــلمن ىف فرن�ــا  م�ســتوى العاقــات بــن ادلولتــن ىف حــال صعــد حــزب الميــن املتطــرف اإىل احلــم. اإ
مــا يتجــاوز 10 مايــن مواطــن، وابلتــايل هنــاك ختوفــات بشــ�أن هــذا امللــف،  وتشــر التوقعــات اإىل �أن ملــف حقــوق 
الإن�ــان سســيكون عــى �أجنــدة التشــابك املــرصي الفرنــيس خــال الفــرة املقبــةل،  وقــد ظهــرت بعــض املــؤرشات خــال 
الفــرة املاضيــة تؤكــد ذكل مهنــا مــا قــام بــه مجموعــة مــن �أعضــاء اجملالــس الفرن�ســية املنتخبــة، واذليــن عــربوا عــن قلقهــم 
بشــ�أن جسنــاء الــر�أى ىف مــرص وعــى ر�أســهم الناشــط املــزوج مــن فرن�ســية، ولكــن وبعــد �أن �أفرجــت ال�ــلطات املرصيــة 
ــة مــن هجــات  ــئوهنا ادلاخلي غــاق هــذا امللــف بشــل خــاص، نظــًرا لرفــض مــرص القاطــع ابلتدخــل ىف شس ــه، مت اإ عن
هتامــات ملــرص ىف ملــف حقــوق  ميــاءات �أو اإ �أجنبيــة، وهــو مــا ظهــر ىف بيــاانت وزارة اخلارجيــة املرصيــة ورفضهــا لأي اإ

الان�ــان.

يطاليا حبلول 2023:. 	 اخلريطة ال�سياسسية يف اإ

ــة،  ــا احمللي يطالي ــاابت اإ ــا �أتضــح ىف انتخ ــو م ــة ىف �أورواب، وه ــواء الانتخابي ــى الأج ــيطر ع ــن لت�س ــوى المي  تتصــارع ق
ــة،  ــدى 5 جــوالات تصويتي ــى م ــم ع ــن الأقال ــس وىف ممثل ــد ىف اجملل ــن املقاع ــدد م ــى ع حبصــول الميــن املتطــرف ع
يطاليــا بن�ســبة 21% ويليــه حــزب الرابطــة  خــوان اإ يطاليــا يظهــر تقــدم اإ سســتطاعات الــر�أى الــي جتــرى ىف اإ وح�ــب اإ
الشــالية والكهيــا �أحــزاب ميينيــة �أكــدو �أهنــم سســيخضون انتخــاابت 2023 ابلتضامــن مــع حــزب ميــن الوســط فروت�ــا 

ــ�أيت املــؤرشات للت�أكيــد عــى الصعــود المييــي ىف هــذه ادلوةل �أيًضــا.  يطاليــا، وابلتــايل ت اإ
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اخلامتة
ــرب  ــة ، ســواء بشــل رمســي �أو ع ــوى الأوروبي ــض الق ــب بع ــن جان ــوط م ــض الضغ ل شــك �أن مــرص ســتتعرض لبع
ــرة عــى قــرارات الربملــان الأورويب، وقــرارات الربملــاانت داخــل لك دوةل �أوروبيــة عــى  جاعــات الضغــط اخملتلفــة املؤث
يطاليــا و�أملانيــا وغرهــا، مــن  حــدة، كــا �أن تغــرات اخلريطــة ادلاخليــة يف بعــض البــدان الأوربيــة املهمــة مثــل فرن�ــا واإ

شــ�أنه تعزيــز حضــور بعــض الأحــزاب الــي تضــع م�ــ�أةل حقــوق الإن�ــان واملنــاخ والهجــرة عــى ر�أس �أولوايهتــا.

حتتــاج مــرص خــال الفــرة املقبــةل  للركــزي عــى م�ــاحات التعــاون مــع ادلول الأوروبيــة اخملتلفــة ، ومتابعــة مــا يطــر�أ 
ــتوى �أورواب بشــل عــام  عــى ال�ــاحة مــن متغــرات قــد تؤثــر ىف بعــض امللفــات املتعلقــة حبقــوق الان�ــان عــى م�س
بعــد صعــود �أحــزاب اخلــر، واحــامتلت صعــود الميــن املتطــرف اذلى يرفــض وجــود هماجريــن ويعــزز مــن العنرصيــة 
ىف التعامــل معهــم. مــع رضورة تعزيــز التواصــل مــع مؤس�ــات اجملمتــع املــدين الأوروبيــة، لنقــل الصــورة الصحيحــة عــن 
جيابيــة كثــرة، خاصــة بعــد تــويل الرئيــس عبــد الفتــاح  �أوضــاع حقــوق الإن�ــان يف مــرص، ومــا طــر�أ علهيــا مــن متغــرات اإ
ــدين، واختــاذ  ــع امل ــام اجملمت ــام 2022 ع عــان ع ــوق الإن�ــان، واإ ــة حلق طــاق الاســراتيجية الوطني ــا اإ ال�ــييس، ومهن
ــوق  ــة حق ــز ثقاف ــة. وتعزي ــر ادلولي ــا للمعاي ــدم مؤامهت ــن الاحتجــاز وع ــل �أماك ــاء قضــااي مث هن ــرة يف جمــال اإ خطــوات كب
الإن�ــان يف القطــاع الرشطــي والأمــي بشــل عــام... وغرهــا مــن ال�سياســات، الــي حتتــاج ابلفعــل لت�ــليط الضــوء 

علهيــا، ونقــل الصــورة الصحيحــة عهنــا للخــارج. 
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لخليــج ا لــي  إ ة  فــد ا لو ا يــة  لمصر ا لــة  لعما لخليــجا ا لــي  إ ة  فــد ا لو ا يــة  لمصر ا لــة  لعما ا


