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 ىصحفبيان 

  

  
 ٢٠٢١مارس  ١٣التاريخ: 

  
  

 بعد عشر سنوات ىمبارك من عقوبات االتحاد األوروب أسرة الرئيس المصرى الراحل رفع •

  

رفع دعوى  وتدرس االتحاد االوروبى مجلس ستستمر في إجراءاتها القانونية ضد عائلة مبارك •

 للحصول على تعويضاتمستقلة 

  

بعد  أصول خارج مصر. ىلم يمتلكا أبدا أ والدتىمبارك و  الرئيسالراحل  والدى " جمال مبارك: •
لحقوقنا  ىوالتجاهل الواضح من قبل االتحاد األوروب المستفيضة عشر سنوات من التحقيقات

الدول  ىوالية قضائية أجنبية، بما في ذلك ف ىأ ىاألساسية لم تكتشف سلطة قضائية واحدة ف
 إن .أسرتىأو من قبل  ىنوع من قبل ىمن أ ىانتهاك قانون ى، أىاالتحاد األوروب ىاألعضاء ف

، و الذى يأتي بعد حكم القانونية غيرال العقوبات هذه برفع المتأخر األوروبي االتحاد مجلس قرار

محكمة العدل األوروبية و الذى أكد عدم مشروعيتها و كذلك بعد قرار المملكة المتحدة بالتأكيد 

ال  أسرة الرئيس مبارك على قوائم العقوبات البريطانية، ألدراجعلى افتقاد المبررات القانونية 

لذلك فإن معركتنا . ألسرتىو لى اتته تلك العقوبسبب ىالذ و ،بما فيه بسمعتنا ،للضرر يمثل جبرا

 أنب أضافى ىقضائ تأييد على الحصولأجل  من مستمرة ىاألوروب االتحاد مجلس مع القانونية

للحصول على  متابعة جميع السبل المتاحةوكذلك ل ،البداية منذ قانونية غير كانت العقوبات

 " .لحقت بنا من جراء تلك العقوبات ىالت لألضرارتعويضات 

 

 

 
إطار نظام العقوبات المصرية، رئيس  ىف قوائم العقوبات ىمن قائمة األفراد المدرجين ف ىرفع مجلس االتحاد األوروب

مبارك، سوزان  ىمن القائمة زوجة حسن ىمبارك. كما رفع مجلس االتحاد األوروب ىمصر السابق الراحل محمد حسن

 .الجمال وخديجة راسخ ىوزوجتيهما هايد مبارك، وجمال عالء ثابت، وابنيهما
  

مارس  ٢١ويأتي هذا التطور بعد معركة قانونية بدأت قبل نحو عشر سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في 

 مبارك. أسرةعلى  ىسنو بشكل ىتجديد التدابير التقييدية من قبل االتحاد األوروب تم الحينذلك . ومنذ ٢٠١١
  

حقوق الحماية  تجاهلموضوعية مفصلة، أن فرض هذه العقوبات  الى أدلة استناداوقد أكدت أسرة مبارك دائماً، 

 فصلت ىسلسلة من القضايا الت ىف تم التأكيد عليها ىوالت ىالقانون األوروب ىعليها ف والمنصوصاألساسية الخاصة بهم 

 فيها محكمة العدل األوروبية.
  

ستند إليها لفرض يملزم قانوناً بالتحقق من أن اإلجراءات األساسية التي  ىكما أكدوا باستمرار أن مجلس االتحاد األوروب

تم التأكيد  هو مبدأو  ؛ىميثاق االتحاد األوروبب والمنصوص عليهامحددة التحترم حقوقهم األساسية يجب أن  العقوبات

القانوني. ثال لهذا االلتزام على عدم االمت ىبوضوح من قبل المحاكم األوروبية. وقد دأب مجلس االتحاد األوروب عليه

 مبارك أسرةضد أفراد  ذتتخ  اُ  التى المصرية القضائية اإلجراءات من والتحقق فى التدقيق وكذلك فشل دوما وعمدا

  االتحاد االوروبى كأساس لفرض العقوبات. أستند اليها ىوالت
  

 على قائمة العقوبات من قبل ألفراد االسرةلألدراج الغير قانونى نتيجة  لسمعتها جسيممبارك من ضرر  أسرةعانت ولقد 

  السنوات.طوال تلك  ىاالتحاد األوروب
  

محكمة العدل األوروبية، العقوبات التي سبق  ى، وهىاالتحاد األوروب ىألغت أعلى محكمة ف ٢٠٢٠ديسمبر ٣ وفى

مبارك، وقضت بأن العقوبات كانت غير قانونية منذ البداية. وعلى وجه الخصوص، رأت المحكمة أن  أسرةفرضها على 

ً للحقوق األساسية  عليها تاستند ىالمصرية الت القضائيةالمجلس لم يتحقق من أن اإلجراءات  العقوبات قد تمت وفقا

 ألفراد أسرة مبارك.
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 أسرة المفروضة على العقوبات، لم يكن من الممكن للمجلس أن يستمر في اإلبقاء على الحكم الفاصلوفي مقابل هذا 

 .األوروبية االخيرمحكمة العدل قرار  ألغاها ىجوهرها مختلفة عن تلك الت ىلم تكن ف والتى مبارك
  

 ١عندما قررت حكومة المملكة المتحدة في  مجددا قد تم تذكيره بهذا الموقف ىومما ال شك فيه أن مجلس االتحاد األوروب

إلى قائمة عقوبات المملكة المتحدة المستقلة  ىمبارك من قائمة االتحاد األوروب أسرةأسماء أفراد  نقلعدم  ٢٠٢١يناير 

فيما بعد أن هذا يرجع إلى أن هؤالء األفراد لم  ى. ولقد أوضحت المملكة المتحدةبعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروب

  القائمة. تلك ىف إلدراجهم الصلة ىذ ىالقانون المعياريستوفوا 
  

خلصت فيه  ىالذ و ٢٠٢١مارس  ١٢ في االوروبى للمجلسورد في البيان الصحفي  بماأسرة مبارك علماً  أحيطت ولقد

 أسرةقد كان موقف لف ولكن الواقع يثبت عكس ذلك تماما.  الغرض منه". أدىقد إلى أن نظام العقوبات المصرية "

ً  ،تفصيلية موضوعيةعلى أدلة  بنى ، و الذىمبارك وحكومة المملكة  كمة العدل االوروبيةحمبقرارات اآلن  ومدعوما

 غرض مشروع.  ىال يمكن أن تكون قد خدمت أ ىالمتحدة، بأن العقوبات المفروضة عليهم كانت غير قانونية وبالتال
  

 برفع فيما يتعلق هاحقوقب باالحتفاظ رك،، كارتر بلندن األسرة مكتب محاماة فلقد تم تكليفوباإلضافة إلى ما تقدم، 

قائمة العقوبات  ىف ألسرة مبارك الخاطئ للحصول على تعويضات نتيجة إلدراجه ىضد مجلس االتحاد األوروب وىادع

اإلجراء المتعلق بالتعويض هذا  ىالنظر جديا ف ى. ويجرىعلى مدى العقد الماضتجاه االسرة  المبررسلوكه غير ل وكذلك

 عن األضرار، وسيبت فيه في المرحلة المناسبة.

 

من المناسب إخطار أسرة مبارك مباشرة بشطب  يجدومن المؤسف بشكل خاص أن المجلس، بعد عشر سنوات، لم  

 .وسائل االعالممن خالل  الهامبل كان عليهم أن يكتشفوا هذا التطور  -أسمائهم من القائمة 
  

دأبت األسرة على  ىالموقف الذ يعزز من قائمة العقوبات االوروبية مبارك أسرة األوروبى برفعمجلس االتحاد قرار إن 

 منذ البداية. التأكيد علية
  

 : أسرتهعن وعن نفسه  ، نجل الرئيس المصرى الراحل مبارك، بالنيابةوأضاف جمال مبارك
  

على الرغم من أن  والدتىعلى  والراحل الرئيس مبارك  ىغير القانونية فرضت على والدالهذه العقوبات "
أصول خارج مصر. إن أبسط التحقيقات التي  ى، أو أىأصول في االتحاد األوروب ىأ يتملكأياً منهما لم 

. وعالوة منذ البداية والسلطات األخرى غير األوروبية كانت ستكتشف هذه الحقيقة ىيجريها االتحاد األوروب
، لم تكتشف أي سلطة قضائية المستفيضةعلى ذلك، وبعد عشر سنوات من االدعاءات الكاذبة والتحقيقات 

 ىانتهاك قانون ىوالية قضائية أجنبية أخرى، أ ىأ ى، وال فىحاد األوروبدولة عضو في االت ىواحدة في أ
 . أسرتىنوع من قبلي أو من قبل  ىمن أ

  
جبرًا للضر  ىأن هذا القرار ال يمثل أ إالالعقوبات قائمة  فى إدراجنا برفع المتأخر نرحب بقرار المجلس وإذ

بهدف  الذى وقع على و على أسرتى. لذلك فإن معركتنا القانونية مع مجلس االتحاد االوروبى مستمرة
لسلك كل الطرق  وكذلكالحصول على تأكيد قضائى إضافى بأن تلك العقوبات كانت غير قانونية منذ البداية 

 الممكنة للحصول على تعويضات من مجلس االتحاد االوروبى.
  

. ىإلى تحقيق األهداف المحددة في معاهدة االتحاد األوروب ىاألوروب المجلس التي يفرضها العقوبات وتهدف
وغايات السياسة الخارجية واألمنية المشتركة لالتحاد  أنها تندرج ضمن النطاق الواسع ألهداففالواقع فى و

أتفهم تماما رغبة المجلس في الحفاظ  ىننالسابقة في مجال الخدمة العامة فإ ى. واستنادا إلى خبرتىاألوروب
لالتحاد  مصر. وهذا هدف جدير بالثناء للغاية في مجال السياسة العامةمع على عالقة داعمة ووثيقة 

 أؤيد ىمصر، وأنا كمصروكذا على  ىاألوروب االتحاد هدف يعود بالنفع المشترك على كما انه .االوروبى
 هذه السياسة. بشدة

  
الرئيس مبارك نفسه عمل بال كلل طوال فترة واليته لتعزيز هذا التعاون والعالقة الوثيقة مع والواقع أن 

أن هذا التعاون له نفس األهمية االستراتيجية اليوم، إن لم يكن أكبر،  كماودوله األعضاء.  ىاالتحاد األوروب
 ىالتحديات الخطيرة الت بسببمبارك. وهذا بصفة خاصة  الرئيس حكم ما كان عليه الحال خالل سنواتل

 تواجه المنطقة والعالم بأسره. 
  

يجب أال يتم تنفيذ تلك السياسة بطريقة ف، ىكل االحترام الواجب لمؤسسات االتحاد األوروب ومعومع ذلك، 
إلى حد كبير السياسة الخارجية واألمنية  تستند اليها ىالركيزة الت ىه. إن حماية الحقوق األساسية غير قانونية

االتحاد  وفى كيانى بل سياسات االتحاد األوروب في مجمل، كما هو الحال ىالمشتركة لالتحاد األوروب
 أى عند فرض هذا فى االعتبار مجلس االتحاد االوروبى يضع ذاته. ومن األهمية بمكان أن االوروبى
على مدى السنوات العشر  ىأسرت تجاهى وتجاه مجلس االتحاد االوروبى اعتمده ىالنهج الذ إن .عقوبات

 ".ىلمجتمع الدولدى الثير قلقا بالغا ي أن ىالماضية ينبغ
  

سميث وفرانسوا  ىمارتن، مع كبار مساعديه تشارلز إندرب اىتقوم إدارة القانون الدولي في كارتر رك، بقيادة شريكه غ

كما تم  .٢٠١٣منذ عام  ىفرضها االتحاد األوروب ىمبارك فيما يتعلق بتدابير العقوبات الت، بتقديم المشورة لعائلة ىهولم

، KBE QCتمثيل عائلة مبارك من قبل المراجع المستقل السابق لتشريعات اإلرهاب اللورد أندرسون من إيبسويتش 

 مارتن: ىوقال غا .من بالكستون تشامبرز ىوجايسون بوبجو QCوكذلك من قبل بريان كينيلي 
  

 ضد سنوات ١٠ دامت ى"إن قرار المجلس، وإن كان متأخرًا، يمثل معلماً كبيرًا في معركة عائلة مبارك الت
هي أداة  العقوبات من المؤكد أن القوة التي تفرضها ه. ومع أنىهذه العقوبات المفروضة بشكل غير قانون

على  العقوباتالسياسات الخارجية، فمن األهمية بمكان أن تمارس سلطة  ىبالغة األهمية في ترسانة واضع
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 ىبعض الحاالت، بما ف ىنحو مسؤول ووفقا لسيادة القانون. ومن المؤسف حقا أن هذه المعايير ال تتحقق ف
 ذلك هذه الحالة.

  
حق مواصلة إجراءاتها أمام  وعنفإن أسرة مبارك تعتزم  اليوم المرحب به وعلى الرغم من قرار المجلس

لتلك  نتيجة مضرر جسيالمحاكم األوروبية من أجل الدفاع عن موقفها واستعادة سمعتها التي عانت من 
المتاحة  سبل الحماية القانونيةبشأن جميع  وسوف نقدم لهم المشورة. ىفرضها االتحاد األوروب ىلعقوبات التا

الطريقة التي تعامل بها مع بسبب  ىضد مجلس االتحاد األوروبلهم بما في ذلك إمكانية رفع دعاوى تعويض 
 ".ىمبارك على مدى العقد الماض أسرة

  
. 

  
 علىو 5005 7353 20 44سميث على +  ىمارتن أو تشارلز إندرب ىيجب توجيه جميع االستفسارات إلى غا

ruck.com-guy.martin@carter و ruck.com-charles.enderbysmith@carter 

  
  

 :محكمة العدل االوروبيةروابط إلى قرار 
  

 sanctions-eu-for-insufficient-assurances-https://www.brickcourt.co.uk/news/detail/egypts  
  

 -others-and-mubarak-elsayed-hosni-https://www.blackstonechambers.com/news/mohamed
union-european-council-v/  

  
  

 مبارك: أسرةنيابة عن  الصادرة بط البيانات الصحفيةار
  

 -on-imposed-sanctions-annuls-justice-of-court-ruck.com/news/read/eu-https://www.carter
president-egyptian-former 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

mailto:guy.martin@carter-ruck.com
mailto:charles.enderbysmith@carter-ruck.com
https://www.brickcourt.co.uk/news/detail/egypts-assurances-insufficient-for-eu-sanctions
https://www.brickcourt.co.uk/news/detail/egypts-assurances-insufficient-for-eu-sanctions
https://www.brickcourt.co.uk/news/detail/egypts-assurances-insufficient-for-eu-sanctions
https://www.blackstonechambers.com/news/mohamed-hosni-elsayed-mubarak-and-others-v-council-european-union/
https://www.blackstonechambers.com/news/mohamed-hosni-elsayed-mubarak-and-others-v-council-european-union/
https://www.carter-ruck.com/news/read/eu-court-of-justice-annuls-sanctions-imposed-on-former-egyptian-president
https://www.carter-ruck.com/news/read/eu-court-of-justice-annuls-sanctions-imposed-on-former-egyptian-president

