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ــن  ــا م ــرب خوف ــد المغ ــا بع ــن بيوتن ــع م ــدر نطل ــا بنق “واهلل م
ــح..  ــه للصب ــع عيال ــه م ــزم بيت ــد بيل ــن وكل واح ــاص الكماي رص
ــع  ــبوه، وم ــدف مش ــون ه ــل بيك ــي اللي ــرج ف ــد بيخ ــي أي ح يعن
ــر  ــوا غي ــا بيضيق ــي وم ــر األهال ــوفوا غي ــا بيش ــاكر م ــذا العس ه

ــاس..” ــى الن عل
أحد سكان قرية الشالق التابعة للشيخ زويد متحدثا عن الحال األمني للقرية.

مــر الشــهر األول مــن عــام 2021 ثقيــاًل حمــل فــي ثنايــاه 
ــان،  ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــا مؤسس ــاكات وثقته 8 انته
ــى  ــم عل ــن ه ــان ومم ــهود العي ــن ش ــع 14 م ــت م والتق

ــا. ــة بالضحاي ــة وثيق عالق

المصريــة  القانــون  إنفــاذ  وقــوات  للســلطات  كان 
انتهاكيــن، أحدهمــا واقعــة قتــل عمــد غيــر قانونــي طــال 
ــث  ــد، حي ــر بالشــيخ زوي ــة الظهي ــي قري ــام ف ــة لألغن راعي
ــي  قتلــت برصــاص صــدر مــن كميــن عســكري، أمــا الثان
فهــو عمليــات اإلخــالء والتوســعة لمينــاء العريــش والتــي 
ســتجعل الكثيــر مــن العائــالت عرضــة لضيــاع حقوقهــم 

ملخص

ــا  ــيناء بيان ــة س ــدرت مؤسس ــد أص ــم، وق ــادر رزقه ومص
ــه  ــم أكملت ــوع ث ــل الموض ــه تفاصي ــت في ــا وضح صحفي

ــمية. ــات رس ــة وتصريح ــهادات إضافي ــل وش بتفاصي

ــيناء 6  ــة س ــم والي ــب تنظي ــد ارتك ــر، فق ــب آخ ــن جان م
ــؤن  ــكات وم ــلب ممتل ــى س ــدم عل ــث أق ــاكات، حي انته
ــن  ــج ع ــا نت ــد، كم ــيخ زوي ــد والش ــر العب ــي بئ ــة ف غذائي
ــان  ــة إب ــة تفاح ــي قري ــم ف ــا التنظي ــفة زرعه ــوة ناس عب
ســيطرته عليهــا إلــى مقتــل مدنــي، كمــا اســتهدف عربــة 
ــه  ــى قيام ــة إل ــه، إضاف ــل وابن ــا رج ــكرية راح ضحيته عس

ــن. ــن مختلفتي ــي واقعتي ــن ف ــاف مدنيي باختط
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1 - قتــل عمــد غيــر قانونــي في قريــة الظهير 
زويد بالشيخ 

الحيــاة  فــي  الحــق  مــن  التعســفي  الحرمــان  يعتبــر 
ــول  ــاة مكف ــي الحي ــق ف ــان، فالح ــوق اإلنس ــاكا لحق انته
ــي لحقــوق اإلنســان بموجــب المــادة  ــي اإلعــالن العالم ف
3، وفــي المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
بالظــروف  التــذرع  يجــوز  فــال  والسياســية،  المدنيــة 

االســتثنائية لتجــاوز ذلــك.

ــوات  ــدي ق ــى أي ــع عل ــي تق ــل الت ــال القت ــتلزم أعم وتس
إنفــاذ القانــون خــارج أحــوال النــزاع المســلح وجــوب فتــح 
تحقيــق فــوري وعــرض المتهميــن أمــام القضــاء تمهيــدًا 
يُنصــف  عــادل  قــرار  علــى  والحصــول  لمحاكمتهــم 
ــيناء،  ــي س ــدث ف ــم يح ــك ل ــم. إال أن ذل ــا وذويه الضحاي
عــرف اتخــاذ الســلطات لمثــل هــذه اإلجــراءات، بــل  فلــم ُي
تَعمــُد إلــى مصــادرة حــق الضحيــة بتقييــد الواقعــة ضــد 
ــوق  ــة حق ــن أي ــه م ــة أو ذوي ــرم الضحي ــا يح ــول، مم مجه
ــؤولين  ــة المس ــى حماي ــة إل ــة إضاف ــع الحادث ــب م تتناس

ــة. ــاءلة قضائي ــة مس ــن أي ــا م عنه

ــن  ــدر م ــار ص ــالق ن ــى إط ــخ 2021.01.15، أفض ــي تاري ف
ــر  ــة الظهي ــي قري ــع ف ــكري الواق ــان” العس ــن “حس كمي
ــة  ــل كراعي ــرأة تعم ــل ام ــى مقت ــد إل ــيخ زوي ــوب الش جن
ــر 25  ــن العم ــغ م ــر، وتبل ــن نص ــى دالل حس ــام تدع أغن

ــام. ع

ــع  ــة م ــي مقابل ــة ف ــكان القري ــن س ــان م ــاهد عي ــال ش ق
ــة: ــق المؤسس فري

“قتلــوا البنــت بالرصــاص وهــي بترعــى الغنــم فــي طــرف 
ــه  ــن “حســان” مــش عــارف لي ــي كمي ــوت، العســاكر ف البي

تفاصيل انتهاكات شهر نوفمبر

أ- انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون 
المصرية

ــي  ــة ف ــارف كل حرك ــو ع ــاص وه ــي بالرص ــوا األهال بينق
ــمها دالل  ــت اس ــد، البن ــي بالواح ــن األهال ــة وعارفي القري
ــة،  ــش متزوج ــًا، م ــام تقريب ــا 25 ع ــر عمره ــن نص حس
طــول،  علــى  وماتــت  الصــدر  فــى  الرصــاص صابهــا 
اليــوم هــذا مــا كان فيــه أي اشــتباكات بيــن الجيــش 
ــذي  ــة، وه ــلحين بالقري ــفت اي مس ــا ش ــن، م والتكفيريي
ــالمين  ــاس مس ــل ن ــن يقت ــس الكمي ــرة نف ــش أول م م
ــي، تــم نقــل البنــت لمستشــفى الشــيخ زويــد  مــن األهال
ومنــه للعريــش ثــم أخــذوا الجثــة إلــى بورســعيد علشــان 

ــرعي”. ــب الش الطبي

2 - إخــاء وتهجيــر ســكان منطقــة مينــاء 
معقولــة أســس  أو  بدائــل  دون  العريــش 

اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  مــن  كال  يحظــر 
)المنطبــق فــي حالة الســلم( والقانــون الدولي اإلنســاني 
ــدم  ــري وه ــر القس ــرب( التهجي ــة الح ــي حال ــق ف )المنطب
ــددة  ــتثنائية مح ــاالت اس ــي ح ــام إال ف ــكل ع ــازل بش المن
ــات  ــة أو جماع ــر بيئي ــن مخاط ــكان م ــن الس ــل تأمي مث
ــات  ــز للحكوم ــي ال يجي ــون الدول ــى أن القان ــلحة. عل مس
اللجــوء للتهجيــر القســري إال كمــالذٍ أخيــر، إذا لــم تتوافــر 
ــمل  ــة تش ــات صارم ــار ضمان ــي إط ــرى، وف ــول أخ أي حل
ــبق  ــاش المس ــفافية والنق ــة والش ــبية والمعقولي التناس
مــع الســكان المحلييــن ودراســة كافــة الحلــول والبدائــل 
ــي  ــر ينبغ ــادي التهجي ــتحالة تف ــة اس ــي حال ــرى. وف األخ
علــى الحكومــات أن تقــدم التعويضــات العادلــة، بطريقة 
ــر  ــي أن يُخط ــا ينبغ ــالء، كم ــة اإلخ ــل عملي ــفافة، وقب ش
ــاعدهم  ــة وأن تس ــرات معقول ــالء بفت ــل اإلخ ــكان قب الس
ــص  ــا ين ــم. كم ــل مالئ ــكن بدي ــاد س ــي إيج ــة ف الحكوم
القانــون الدولــي علــى أن األرض ال يمكــن تعويضهــا 
ــص  ــس الخصائ ــة بنف ــأرض بديل ــا ب ــط وإنم ــال فق بالم
تحافــظ علــى حيــاة الســكان وعاداتهــم وتقاليدهــم إلــى 

ــة. ــة ممكن ــى درج أقص
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فــي عمليــات التهجيــر القســري الســابقة التــي قــام بهــا 
ــوات المســلحة  ــراِع الق ــم ت ــي شــمال ســيناء، ل ــش ف الجي
ــكان  ــوف س ــالق. ويتخ ــى اإلط ــر عل ــك المعايي ــن تل أي م

ــم. ــى وضعه ــك عل ــق ذل ــاء مــن أن ينطب ــة المين منطق

فــي األســبوع األخيــر مــن ينايــر طفــت علــى الســطح 
ــرت  ــد أن انتش ــري بع ــش البح ــاء العري ــعة مين ــة توس أزم
ــة  ــة ثاني ــن مرحل ــث ع ــق بالحدي ــي تتعل ــهادات لألهال ش
ــن  عل ــم ُي ــم ل ــم وأراضيه ــي التوســعات ســتطال بيوته ف
عنهــا ســابقا. الســلطات الرســمية ممثلــة باللــواء محمــد 
عبدالفضيــل شوشــة، محافــظ شــمال ســيناء، اعتــرف 
ــال إنهــا تحــت الدراســة،  ــه ق ــدة لكن ــة جدي بوجــود مرحل
ــذه  ــكان ه ــض س ــات لتعوي ــود مقترح ــد وج ــاد ليؤك وع
ــالغ  ــم دون إب ــميا يت ــا رس ــي أن تخطيط ــا يعن ــة م المرحل
األهالــي بمصيرهــم، وجــاء هــذا التأكيــد فــي حديــث 
اللــواء دكتــور محمــد عبــد الفضيــل شوشــة محافــظ 
يــوم  إذاعــة شــمال ســيناء  أثيــر  شــمال ســيناء عبــر 
ــات  ــه المقترح ــرح في ــا يش ــر 2021، م ــس 4 فبراي الخمي
ــم  ــي ت ــات الت ــات التعويض ــعة ومقترح ــدة للتوس الجدي

ــية. ــادة السياس ــى القي ــا عل عرضه

بيــان  فــي  اإلنســان  لحقــوق  ســيناء  قالــت مؤسســة 
علــى  إن   ،2021.01.28 بتاريــخ  أصدرتــه  صحفــي 
ــالء  ــه إخ ــدو أن ــا يب ــورًا م ــف ف ــة أن توق الحكومــة المصري
وشــيك آلالف األســر فــي منطقــة مينــاء العريــش بدعــوى 
“تطويــره”، وأن علــى الحكومــة أن تعيــد النظــر فــي 
خططهــا فــي هــذا الصــدد، وأن تســمح بنقــاش مجتمعي 
وأن  الســكان  صــوت  فيــه  ســمع  ُي وشــفاف،  حقيقــي 
تــدرس البدائــل المتاحــة جماعيــا معهــم قبــل تنفيذهــا، 
وأن تعــرض خطــط المشــروع علــى خبــراء مســتقلين 
متخصصيــن فــي مجــاالت النقــل البحــري واالقتصــاد 
ــروع  ــدوى المش ــم ج ــاب لتقيي ــة اإلره ــاع ومكافح واالجتم

و بدائلــه المتاحــة و آثــاره المتوقعــة.

 توضــح تقاريــر إعالميــة، وبيانــات رســمية، باإلضافــة 
الجهــات  شــكلتها  لجــان  أن  الســكان،  لشــهادات 
ــن  ــر 2018 م ــي نوفمب ــا ف ــت تقريب ــد انته ــة ق الحكومي

تمهيــدا  العريــش  بمينــاء  المحيطــة  المنــازل  حصــر 
إلخالئهــا وهــدم جميــع األعيــان المدنيــة بالمنطقــة، 
ــس  ــًا الرئي ــدره الحق ــذي أص ــرار 330 ال ــا للق ــك وفق وذل
عبــد الفتــاح السيســي فــي يوليــو 2019 والذيــن يقضــي 
ــى  ــاء إل ــة المين ــي منطق ــي ف ــة األراض ــة كاف ــل ملكي بنق

الدفــاع. وزارة 

لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر  أحمــد ســالم،  د.  قــال   
ــذ  ــري من ــش المص ــام الجي ــان، “ق ــوق اإلنس ــيناء لحق س
ــر عشــرات اآلالف مــن ســكان ســيناء وهــدم  2013 بتهجي
منازلهــم تحــت دعــوى تأميــن المنطقــة، واآلن يريــد 
ــة  ــن دراس ــدال م ــر ب ــة التطوي ــن بحج ــر آالف آخري تهجي
البدائــل الكثيــرة المتاحــة ونقاشــها مــع أصحــاب الشــأن 
هــو  الهــدف  كان  إذا  أنفســهم.  ســيناء  أهالــي  األول: 
ــة،  ــول الحكوم ــا تق ــيناء كم ــي س ــح أهال ــة لصال التنمي
ــو لمــرة واحــدة!؟” فلمــاذا ال تســتمع الحكومــة إليهــم ول

ــى خريطــة  ــي 330 لســنة 2019 عل ــرار السيس  اشــتمل ق
توضــح إن المنطقــة المــراد إخالئهــا تقــع علــى نحــو 
ــة  ــت مؤسس ــش. راجع ــاء العري ــط بمين ــًا تحي 371 فدان
ســيناء لحقــوق اإلنســان الخريطــة واإلحداثيــات المرفقــة 
بالقــرار، المنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 27 مكــرر في 
9 يوليــو 2019، ووجــدت إن المنطقــة المخطــط إخالئهــا 
ستشــمل أحيــاء ســكنية  وكذلــك منطقــة شــاليهات 

ــاحلية. س

ــرار  ــي الق ــددة ف ــات مح ــة بإحداثي ــود خريط ــم وج وبرغ
يبــدو  مــا  علــى  الحكوميــة  والجهــات  الجيــش  أن  إال 
ــط  ــتمد خط ــل س ــط ب ــات فق ــك اإلحداثي ــزم بتل ــن تلت ل
حيــث  الموضحــة،  اإلحداثيــات  خــارج  إلــى  التهجيــر 
قــال أهالــي منطقــة “شــاليهات الســعد” إن موظفيــن 
الماضــي  األســبوع  زاروا منطقتهــم خــالل  حكومييــن 
ــي  ــذي يعن ــراء ال ــو اإلج ــا، وه ــازل وترقيمه ــاء المن إلحص

التمهيــد إلخالئهــا.
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ــور  ــو منش ــي فيدي ــر ف ــكان تظه ــن الس ــرأة م ــت ام قال
ــي:  ــل اإلجتماع ــات التواص ــى منص ــر عل ــخ 24 يناي بتاري
ســنة،   25 وشــقاي  تعبــي  مــن  بيتــي  بنيــت  “أنــا 
ــا بنعمــر  ــا إنن ــا إيــه؟ ده جزاءن ــا بإيــه أو هيدون حيعوضون

ســيناء ووقفنــا مــع الجيــش؟”

 

ــي  ــي ح ــم ف ــن مقي ــن المتضرري ــكان المحليي ــد الس أح
ــيناء: ــة س ــال لمؤسس ــل” ق ــو صق “أب

“لقينــا لجنــة بتلــف فــي عربيــة دبــل كابينــه بتلــف و نــزل 
ــر  ــزة تصوي ــم أجه ــي ومعاه ــين مدن ــاس البس ــا ن منه
ــة  ــي منطق ــك ف ــاحي، و ذل ــع مس ــزة رف ــا أجه ــن أنه وتبي
الســعد شــرق حــي أبــي صقــل، وفيهــا شــاليهات مرخصة 
قانونيــًا ملــك لألهالــي، و لمــا تكلمنــا معاهــم قالــوا احنــا 
تبــع توســعة مينــاء العريــش، متكلمــوش كثيــر وال قالــوا 
لينــا تفاصيــل، ولقينــا نــاس كثيــر بعديــن بيقولــوا 
ــره  ــا ب ــا كان ــور.. احن ــف وبتص ــة بتل ــافوا العربي ــم ش انه
منطقــة التوســعة اللــي قالــوا عليهــا الســنة اللــي فاتــت، 
والــكالم هــذا جديــد.. يعنــي فجــأة ممكــن تالقــي نفســك 
فــي الشــارع مــن غيــر حتــى مــا حــد يعبــرك ويقلــك ايــش 

ــك”. ــتقبل عيال ــتقبلك.. ومس مس

القــدر  نفــس  تحمــل  ثانيــة  شــهادة  علــى  حصلنــا 
ــعة  ــن التوس ــن م ــد المتضرري ــال أح ــتنكار، ق ــن االس م

المفاجئــة:

ــي  ــوع ان ــاد و ممن ــا صي ــد، ان ــي الصي ــا ف ــوا ارزقن “قطع
ــا  ــوا حياتن ــن ينه ــوم جايي ــر ٢٠١٨، والي ــن فبراي ــد م أصي
فــي المنطقــة، يعنــي ملنــاش أي قيمــة فــي الدولــة، 
بكــره يقولــوا هنعوضكــم زي أهالــي رفــح، و نقعــد نجــري 
ــض  ــا تعوي ــم يعطون ــا عال ــح، وربن ــى المصال ــورق عل بال
وال نقعــد نســف تــراب زي رفــح والشــيخ زويــد.. يعنــي 
ــان  ــذا علش ــكان ه ــر الم ــيناء غي ــي س ــكان ف ــش م مفي
ــا أخــي أنــت عنــدك المســافة مــن  ــر.. ي ــا كبي ــوا مين يعمل
ــرا..  ــاحل صح ــب الس ــرة أغل ــى القنط ــش وحت ــد العري بع
يروحــوا يشــوفوا مــكان بعيــد عــن النــاس.. بكــره يقولك 

ــق  ــان الطري ــان علش ــور وكم ــان الس ــان علش ــع كم نوس
ــا  وعلشــان وعلشــان لمــا يضيعــوا أبــو صقــل كلهــا واحن

ــة”. ــص حنجل ــده.. أول الرق ــن ك عارفي

ــن  ــن الحاليي ــئوليين الحكوميي ــد المس ــى أح ــا إل تحدثن
ــال: ــرار، فق ــي الق ــه ف ــن رأي ــري ع ــل البح ــاع النق ــي قط ف

ــتراتيجي،  ــتوى االس ــى المس ــدوى عل ــر ج ــل األكث “إن الح
ــة  ــكني لمدين ــل الس ــارج التكت ــد خ ــاء جدي ــاء مين ــو بن ه
العريــش، حيــث يوجــد فــي شــمال ســيناء قرابــة 200 كــم 
ســواحل غيــر مســتغلة، خصوصــا المنطقــة غــرب مدينــة 
الشــيخ زويــد أو غــرب مدينــة العريــش وهــي مناطــق 
واعــدة جــدًا يمكــن ربطهــا بســهولة بشــبكة طــرق 
تجاريــة تربــط المينــاء بمنطقــة الصناعــات الثقيلــة 
فــي وســط ســيناء، كمــا أن إنشــاء مينــاء جديــد ســيجنب 
ستســددها  التــي  التعويضــات  تكاليــف  الحكومــة 

للمتضرريــن”. 

وأضــاف: “انشــاء مينــاء جديــد ســيوفر فرصــة حقيقــة 
إلنشــاء المينــاء وفــق معاييــر قياســية فيمــا يخــص 
المســتوى التشــغيلي، الســعة التخزينيــة، إمكانيــة إعادة 
المســتقبلية  التوســعات  أو  الخدمــات  مواقــع  ترتيــب 
وهــي اعتبــارات صعــب تحقيقهــا ومراعاتهــا فــي المينــاء 
ــد  ــاء صي ــل 1987 كمين ــام 25 أبري ــذي أنشــأ ع ــي ال الحال
ــه  ــنة 1996 بتحويل ــوري 221 لس ــرار جمه ــدور ق ــل ص قب

ــاري”. ــاء تج لمين

النائــب فــي البرلمــان المصــري رحمــي بكيــر  كتــب 
 26 منشــورًا علــى صفحتــه فــي فيــس بــوك بتاريــخ 
ــر  ــد النظ ــى الحكومــة أن تعي ــه: “يجــب عل ــر، جــاء في يناي
فــي تهجيــر وإخــالء الســكان، وتأخــذ العبــر مــن تجاربهــا 
الســابقة فــي تهجيــر المدنييــن، فــال داعي لخلــق فجوات 
ــرار  ــاف أن “األض ــن” ، وأض ــة والمواط ــن الدول ــدة بي جدي
4000 أســرة والمســئولين  ســوف تلحــق بأكثــر مــن 

ــك”.  ــادي ذل ــى تف ــن عل قادري
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المخاطبات البرلمانية بشأن توسعة ميناء العريش
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1 - االختطــاف المؤقــت للمدنييــن ونهــب 
ــد ــيخ زوي ــد والش ــر العب ــي بئ ــم ف ممتلكاته

الممتلــكات واألمــوال ومــا فــي حكمهــا  عــد نهــب  ُي
ــرت  ــد ُحظ ــا، وق ــوم به ــن يق ــبة م ــن محاس ــة يتعي جريم
اتفاقيــات  إلــى  اإلضافــي  الثانــي  البروتوكــول  فــي 
ــة  ــي للمحكم ــام األساس ــح النظ ــا أوض ــف 1977، كم جني
ــي  ــرب” ف ــة ح ــو “جريم ــب ه ــأن النه ــة ب ــة الدولي الجنائي
النزاعــات المســلحة الدوليــة وبمقتضــى مــا ورد فيــه بــأن 
ــه  ــتيالء علي ــم اإلس ــى وإن ت ــكان حت ــدة أو م ــب أي بل “نه
ــلحة  ــات المس ــي النزاع ــرب ف ــة ح ــّكل جريم ــوة” يش عن
ــرف والســلوك الدولــي وفــي  غيــر الدوليــة”، كمــا بيّــن الُع
ــلحة أن  ــات المس ــن النزاع ــوااًل م ــت أح ــي عاش ــدول الت ال

ــلح. ــزاع مس ــي أي ن ــًا ف ــد جرم ع ــب ُي النه

ــف  ــى خط ــلحون عل ــدم مس ــخ 2021.01.01، أق ــي تاري ف
ــي قريــة “التلــول”  9 مدنييــن مــن مزرعــة دواجــن تقــع ف

ــن: ــم كل م ــد، وه ــر العب ــة بئ ــة لمدين التابع

المدنييــن  أن  األهالــي  مــن  اثنيــن  روايــات  أوضحــت 
ــى  التســعة جــرى اختطافهــم أثنــاء ســطو المســلحين عل
أكثــر مــن 2000 دجاجــة فــي مزرعــة أهليــة لتربيــة 
الدواجــن، وأن الذيــن جــرى خطفهــم هــم مــن العامليــن 
فــي المزرعــة، وأطلــق ســراحهم بعــد 3 أيــام مــن الخطف، 
ــغ  ــن وتفري ــل الدواج ــي نق ــلحين ف ــتخدمهم المس إذ اس
الحمولــة ثــم إعادتهــم لمنطقــة بالقــرب مــن قريــة 

ــول”. “التل

واقعتــي  حدثــت   ،2020 مــن  ديســمبر  شــهر  خــالل 
نهــب للمــواد الغذائيــة فــي الشــيخ زويــد، إحداهمــا فــي 
األطــراف الشــرقية لـ”حــي الكوثــر” فــي فجــر يــوم 21، 
ــد  ــث َعمِ ــر”، حي ــة “الظهي ــي قري ــخ 15 ف ــة بتاري والثاني
ــؤن  ــع الم ــذ جمي ــى أخ ــش إل ــن داع ــلحة م ــر مس عناص
الغذائيــة مــن األهالــي، ويمكــن معرفــة المزيــد عــن 

الموضــوع مــن خــالل تقريــر ســابق للمؤسســة.

ــر”  ــي حــي “الكوث ــي تاريــخ 2021.01.03، اســتهل أهال وف
الجديــد  العــام  زويــد  الشــيخ  مدينــة  فــي  الســكني 
ــة  ــواد الغذائي ــى الم ــتيالء عل ــب واالس ــة النه ــى واقع عل
ــلوك  ــي س ــيناء ف ــة س ــم والي ــلحي تنظي ــل مس ــن قب م
ــي واقعتيــن  رصدتــه مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان ف
ــر مــن عــام 2020  ــي الشــهر األخي ــا ف متشــابهتين حدثت

ــهري. ــا الش ــي تقريره ــا ف ــرت تفاصيلهم ونش

ــم  ــر تنظي ــتغل عناص ــد اس ــرى، فق ــا ج ــل م ــي تفاصي وف
واليــة ســيناء األحــوال الجويــة الســيئة للتســلل فجــرا 
لبيــوت األهالــي فــي أطــراف الحــي. قــال موظــف حكومــي 

ــة: ــي المؤسس ــد باحث ــر ألح ــي الكوث ــي ح ــكن ف يس

ب- انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع 
لداعش

االسم
محسن محمد السيد عبد العال

فرحان شحاته فرحان

ميمي يحيي محمد أبو النصر

السيد عبداهللا السيد علوان

شخصين مجهولين

خالد عبد الجواد عبد الحميد مرعزي

محمد حسن قمحاوي

احمد عادل عبد المنعم
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مــن  واحــد  بــاب  علــى  خبــط  ســمعت  الفجــر  “قبــل 
الجيــران، وهــو موظــف زينــا، ســمعت كالم بصــوت واطــي 
ــا خفــت  ــا، طبع ــة هن ــا باللهجــة المعروف جــدا، وكان غالب
ــن  ــت م ــن عرف ــا، ولك ــا علي ــدش ج ــتر مح ــا س ــع وربن أطل
ــات 3  ــه وبطاري ــة عربيت ــه بطاري ــذوا من ــم أخ ــاري انه ج
ــم  ــت أنه ــي، وعرف ــات األهال ــن عربي ــة، م ــات تاني عربي
ــتنجاد  ــوا االس ــا حاول ــالح لم ــه بالس ــد وزوجت ــددوا واح ه
بالجيــران، والســت أصيبــت بصدمــة لمــا شــافتهم خافت 

ــه”. ــة وخايف ــيتها تعبان ــن نفس ــة الحي ــا، لغاي يموتوه

زاويــة أخــرى كشــفتها شــهادة ألحــد ســكان الحــي، وهــو 
ــة  ــال لمؤسس ــث ق ــي، حي ــف حكوم ــا كموظ ــل أيض يعم

ــيناء: س

“نفضــوا ســوبر ماركــت لواحــد مــن عيلــة العكــور، أخــذوا 
ــوا البضاعــة  ــاب وحمل ــه بعــد مــا كســروا الب ــي في كل الل
ــة  ــوا ناحي ــي و اتجه ــة لألهال ــل مملوك ــة حم ــى عرب عل
ــبورة و  ــتغلوا الش ــا اس ــس هم ــح، ب ــي رف ــاق ف ــة الوف قري
ــا ومــا بتشــوف  ــة الدني ــي كانــت مقفل انعــدام الرؤيــة الل

ــافتهم”. ــا ش ــا م ــن غالب ــر والكماي ــك كثي قدام

وليــس بعيــدًا عــن مدينــة الشــيخ زويــد، حيــث نــال 
ــب  ــلب والنه ــن الس ــم م ــورة” نصيبه ــة “الج ــي قري أهال
مــن قبــل عناصــر تنظيــم واليــة ســيناء. قــال أحــد ســكان 

ــة: القري

ــوت  ــمعنا ص ــا، س ــة الدني ــبورة مغطي ــر والش ــل الفج “قب
ــة  ــرق القري ــى ط ــارة عل ــة التج ــن مدرس ــب م ــة قري عربي
الشــمالي، وبعديــن ســمعنا ضــرب نــار كثيــر، طبعــا 
مــا عرفنــا ايــش القصــة غيــر الصبــح، لمــا قالــوا أن 
التكفيرييــن كســروا دكانــه وخــذوا منهــا شــوية بضاعــة 
ــي  مــش كثيــرة بــس همــا مــا عرفــوا يشــيلوا الدقيــق الل
ــن  ــي 5 ط ــا حوال ــي كان فيه ــن، الل ــة التموي ــي دكان ف
ــد، والحمــد  ــي للشــهر الجدي ــق كانــت نصيــب األهال دقي
هلل مــا قــدروا ياخذوهــا علشــان الشــباب المســلحين اللي 
شــغالين مــع الجيــش رصدوهــم وضربــوا نــار ناحيتهــم، 
وهمــا شــردوا بعربيتهــم ناحيــة رفــح.. بــس واهلل النــاس 

ــي  ــش محم ــة م ــمالي للقري ــق الش ــه الطري ــن ألن خايفي
ــه”. ــلل من ــهل التس ــكان س ــذا م ــس وه كوي

ــى وقــع انطــالق العمليــات الشــاملة  منــذ عــام 2018 وعل
ــي شــمال ســيناء  ــاة اليوميــة ف ــي ســيناء، خضعــت الحي ف
ــن، إذ حــدد  ــة للمواطني ــاة اليومي ــود أعاقــت الحي ــى قي إل
مقــدار وكميــات وأنــواع المــؤن الغذائيــة والبضائــع التــي 
يســمح عبورهــا إلــى مــدن وقــرى المحافظــة، كمــا فرضت 
الســلطات وجــوب التنســيق المســبق معهــا لدخــول 
ــى وجــود  ــى إل ــع لبعــض المناطــق، وهــو مــا أفض البضائ

ــي المنطقــة. ــة ف ــي المــواد الغذائي شــح ف

تخّلــف  تمييزيــة  ال  عشــوائية  أســلحة   -  2
ــة  ــة التابع ــة تفاح ــي قري ــن ف ــى ومصابي قتل

ــد ــر العب لبئ

ــوائية  ــلحة عش ــتخدام اس ــى اس ــش إل ــم داع ــد تنظي يعم
ال تمييزيــة تطــال المدنييــن والمقاتليــن علــى حــد 
ــا  ــوع ضحاي ــى وق ــى إل ــر أفض ــلوك خطي ــو س ــواء، وه س
مــن القتلــى والجرحــى فــي صفــوف المدنييــن، وهــو 
مــا يخالــف للقانــون اإلنســاني الدولــي الــذي أوجــب 
التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن خــالل أي نــزاع، 
ــزاع المســلح،  وهــو مبــدأ أساســي يلــزم جميــع أطــراف الن
ــراف  ــراع و األط ــة الص ــت طبيع ــا كان ــًذا مهم ــى ناف ويبق
المنخرطــة بــه، وهــو مــا أكدتــه المــادة 48 مــن الملحــق 

األول اإلضافــي التفاقيــة جنيــف 1977.

ــوات  ــا، والق ــة عموًم ــق الســلطات المصري ــى عات ــع عل يق
المســلحة خصوصًــا، واجــب تأميــن المنطقــة تأمينــًا 
فعليــًا تامــًا لضمــان حمايــة األرواح، يتعيــن عليهــا ضمان 
ــذه  ــير ه ــوادث، إذ تش ــن الح ــوع م ــذا الن ــرار ه ــدم تك ع
ــة  ــا بحماي ــي أداء التزامه ــت ف ــا أخفق ــى أنه ــع إل الوقائ
ــم.  ــى مناطقه ــان إل ــم بآم ــان عودته ــن وضم المواطني
ــزم  ل ــي ُي ــاني الدول ــون اإلنس ــى أن القان ــارة إل ــدر اإلش تج
ــوب  ــى أرض بوج ــيطر عل ــي تس ــزاع الت ــراف الن ــع أط جمي
ــي تســيطر  ــي المناطــق الت ــر الحمايــة للمدنييــن ف توفي

ــا. عليه
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 فــي تاريــخ 2021.01.08، أدى انفجــار لغــم فــي قريــة 
ــك  ــن، وذل ــة 3 آخري ــن وإصاب ــرع مواط ــى مص ــة إل تفاح
ــى  بعــد أن ســمحت لهــم قــوات مــن الجيــش بالعــودة إل
ــر مــن  ــذ أكث ــري منهــا من ــم القس ــد نزوحه ــم بع مزارعه

ــام. ع

والضحايا هم كل من:

1 - عساف عميري سليمان، 38 عام. )القتيل(

2 - عمر موسي عميره.)مصاب(

3 - محمد صقر عميره. )مصاب(

4 - محمد ابراهيم عميره.)مصاب(

ــودة  ــاء ع ــرى أثن ــا ج ــًا لم ــة تمام ــة مماثل ــذه الواقع  ه
“الجنايــن” و”قاطيــة”  النازحيــن مــن قــرى  المدنييــن 
زرعهــا  ناســفة  عبــوات  أدت  إذ  و”المريــح”،  و”إقطيــة” 
تنظيــم داعــش إلــى مقتــل وإصابــة عــدد مــن المدنيين، 
فــي الوقائــع التــي وثقتهــا مؤسســة ســيناء ميدانيــًا 

ــابقة. ــر س ــات وتقاري ــي بيان ــك ف ــن ذل ــرت ع ونش

ــار  ــهادته: “االنفج ــي ش ــن ف ــكان المحليي ــد الس ــال أح ق
ــاف  ــات ش ــي م ــاف الل ــراخ، عس ــاع ف ــر بت ــي عنب ــل ف حص
ــوات  ــع ق ــل م ــوا بالتواص ــن،  قام ــو والمصابي ــم ه اللغ
ــا يوصــل  ــل م الجيــش عشــان يجــوا يفككــوا اللغــم، وقب
األرضــي  اللغــم  تصويــر  “عســاف”  حــاول  الجيــش، 
ــم  ــى لغ ــره داس عل ــاء تصوي ــول، و أثن ــه المحم بتليفون

عساف عميري سليمان

تانــي كان جنبــه، أنفجــر اللغــم ووقــع كمــان ســقف مزرعــة 
ــي  الفــراخ فوقهــم، وعربيــة اإلســعاف وصلتهــم بعــد حوال
المستشــفى  50 دقيقــة، رحنــا بســيارتنا وراهــم علــى 
ــد،  ــر العب ــفى بئ ــام مستش ــا أم ــي الضحاي ــا أهال و لحقون
الجيــش  ان  مــن  غضبانيــن  كانــوا  الضحايــا  أهالــي 
ــوا  ــا يموت ــار والدن ــام و ص ــن األلغ ــة” م ــرش “تفاح مطه
ــن  ــادات بي ــل مش ــة، حص ــة وإقطي ــي قاطي ــار ف ــا ص زي م
ــق  ــش أطل ــا الجي ــش ، بعده ــن الجي ــاكر م ــي و عس األهال

ــاس”. ــق الن ــواء لتفري ــي اله ــار ف الن

وفــي واقعــة مشــابهة جــرت فــي مدينــة رفــح بتاريــخ 
ــو  ــح ســالمة اب 2021.01.09، أصيــب المواطــن أحمــد صال
ريــاش، البالــغ مــن العمــر 28 عــام، باصابــات طفيفــة جراء 
ــج  ــاء قيادتــه ســيارة تقــل صهري ــوة ناســفة أثن انفجــار عب

ــرب. ــاه ش مي

3 -قتــل عمــد خــارج نطــاق القانــون في شــمال 
ء سينا

عــد القتــل خــارج نطــاق القانــون انتهــاكا جســيما لحقوق  ُي
اإلنســان متكــرر الوقــوع فــي ســيناء، وهــو بمثابــة ســلوك 
ــن  ــفي م ــان التعس ــد الحرم ع ــش. إذ ُي ــم داع ــالزم لتنظي م
الحــق فــي الحيــاة انتهــاكا للمــادة 3 مــن اإلعــالن العالمي 
ــي الخــاص  لحقــوق اإلنســان والمــادة 6 مــن العهــد الدول
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا أوجــب الميثــاق 
ــوب  ــة وج ــه الرابع ــي مادت ــان ف ــوق اإلنس ــي لحق اإلفريق
صــون وضمــان الحــق بالحيــاة للمدنييــن فــي جميــع 
األوقــات، بمــا ذلــك أثنــاء النزاعــات، كمــا اعتبرتــه “اللجنــة 
اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان” ركيــزة أساســية لــكل الحقــوق 

ــد. ــل للتقيي ــر قاب وغي
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ماهر حسين الفي السماعنة

سليمان شالش خالد عراب

فــي تاريــخ 2021.01.09، أعلــن تنظيــم داعــش عبــر 
ــن  ــه ع ــة ل ــة تابع ــات إعالمي ــه منص ــي بثت ــجيل مرئ تس
ــق  ــم تتعل ــاص بمزاع ــًا بالرص ــن رمي ــن اثني ــل مدنيي قت
الفيديــو  وتضمــن  األمنيــة.  القــوات  مــع  بتعاونهــم 
ــن  ــن األم ــاط م ــع ضب ــم م ــا بتعاونه ــات الضحاي اعتراف
المصــري، وهــي اعترافــات مــن المرجــح أنهــا أخــذت 

باإلكــراه وتحــت التعذيــب، القتيــالن همــا كاًل مــن:

1 - ماهر حسين الفي السماعنة. 

2 - سليمان شالش خالد عرابي. 

4 - اختطــاف مواطنيــن فــي قريــة الشــاق 
ــد ــيخ زوي ــة للش التابع

ــن  ــري للمدنيي ــاء القس ــاف واإلخف ــاالت االختط ــل ح تمث
مشــكلة متفشــية فــي ســيناء، وقــد اعتــاد تنظيــم داعــش 
علــى اختطــاف المدنييــن وتغيبهــم لمــدد طويلــة ضمن 
ــه  ــرض هيمنت ــا لف ــن خالله ــدف م ــة يه ــال ممنهج أعم
ــلطات  ــب الس ــى جان ــف إل ــره يق ــن يعتب ــة كل م ومعاقب
المصريــة. يحظــر القانــون اإلنســاني الدولــي أعمــال 
االختطــاف واالختفــاء القســري الممنهجــة، وينــص إعــالن 
األمــم المتحــدة بشــأن االختفــاء القســري، المعتمــد 
ــاًكا  ــكل انته ــري يش ــاء القس ــى أن االختف ــاع، عل باإلجم
لجملــة مــن الحقــوق منهــا الحق فــي االعتراف بالشــخص 
ــخصي،  ــن الش ــة واألم ــي الحري ــق ف ــون، والح ــام القان أم
والحــق فــي عــدم إخضاعــه للتعذيــب، والمعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطــة مــن الكرامــة 
ا  وأنــه ينتهــك الحــق فــي الحيــاة أو يشــّكل تهديــًد
ــة  ــي للمحكم ــام األساس ــره النظ ــا اعتب ــه، كم ا ل ــًر خطي

ــانية”. ــد اإلنس ــة ض ــه “جريم ــة بأن ــة الدولي الجنائي

إثنيــن  مواطنيــن  اختطــف   ،2021.01.10 تاريــخ  فــي 
ــة  ــي قري ــيناء ف ــة س ــم والي ــن تنظي ــر م ــد عناص ــى ي عل
ــيناء.  ــمالي س ــد ش ــيخ زوي ــز الش ــة لمرك ــالق التابع الش
ــة  ــة الواقع ــى المنطق ــم إل ــر التنظي ــلل عناص ــث تس حي
ــر  ــعاف فج ــن اإلس ــدود وكمي ــرس الح ــن ح ــن كمي ــا بي م

ــن: ــوا كل م ــاء واختطف ــوم الثالث ي

1  - محمد سالمه مسعود أبو خرقه - 45 عام

2 - مسعود أحمد حسن مسعود أبو خرقه 37- عام

و جــرى بالتزامــن مــع اختطافهمــا قيــام عناصــر التنظيــم 
ــى  ــا إل ــم مع ــم اقتياده ــار، ث ــام وحم ــلب 5 رؤوس أغن بس
جهــة مجهولــة فــي جنــوب الطريــق الدولــي الرابــط 
العريــش والشــيخ زويــد دون أن يعترضهــم أي  بيــن 
ــب  ــي تراق ــكرية الت ــن العس ــلة الكمائ ــن سلس ــن م كمي

ــي. ــق الدول ــرى والطري الق
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التقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان مــع أحــد ســكان 
ــة  ــل إضافي ــن تفاصي ــا ع ــف لن ــث كش ــالق حي ــة الش قري

ــال: ــة قائ ــة للقري عــن الواقعــة واألحــوال األمني

ــا  ــرب خوف ــد المغ ــا بع ــن بيوتن ــع م ــدر نطل ــا بنق “واهلل م
مــن رصــاص الكمايــن وكل واحــد بيلــزم بيتــه مــع عيالــه 
ــي أي حــد بيخــرج فــي الليــل بيكــون هــدف  للصبــح.. يعن
ــي  ــر األهال مشــبوه، ومــع هــذا العســاكر مــا بيشــوفوا غي
ومــا بيضيقــوا غيــر علــى النــاس لكــن مــا بيشــوفوا 
التكفيرييــن.. هــذا شــي مســتحيل.. همــا يعنــي مــا 
بيتحكمــوا غيــر فينــا بــس.. ويــن رايــح ويــن جــاي وشــايل 

ــه”. ــة اي ــن قبيل ــه وم اي

“الدنيــا مليانــه كمايــن جيــش كل كمين بيشــوف الثاني 
بعينــه، وطــول الليــل ضــرب نــار.. لكــن التكفيرييــن 
ــيلوا  ــاس ويش ــوا الن ــن ويخطف ــن الكماي ــن بي ــدوا م بيع
ــة..  ــم طلق ــرب عليه ــد يض ــا ح ــر م ــن غي ــزاد واألكل م ال

ــر! “. ــي البش ــروض بتحم ــن مف الكماي

5 - مقتــل مدنييــن بعبــوة ناســفة فــي نطــاق 
رفح

فــي تاريــخ 2021.01.17 قتــل مدنــي وطفلــه بانفجــار 
ــع  ــوده م ــاء وج ــح أثن ــز رف ــاق مرك ــي نط ــفة ف ــوة ناس عب
قــوات الجيــش للقيــام بإصالحــات كهربائيــة، كمــا قتــل 
ــل  ــي تفاصي ــن. وف ــار جنديي ــي االنفج ــا ف ــى جانبهم إل
ــة  ــن مــن ســكان قري ــن المدنيي ــإن القتيلي الموضــوع، ف
“أبوطويلــة” التابعــة لمركــز الشــيخ زويــد، وهمــا كل 

ــن: م

1 - نضال فوزي محمد حسين، البالغ 36 عام.

2 - محمد نضال فوزي محمد، البالغ 9 أعوام.

محمد نضال فوزي محمد

نضال فوزي محمد حسين

ــن مــن ســكان   التقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق مــع اثني
ــال أحدهمــا: ــد، ق الشــيخ زوي

“إن نضــال الشــاب الــذي يكافــح مــن أجــل لقمــة العيــش 
ــع  ــه طل ــا أن ــاء، عرفن ــح الكهرب ــي تصلي ــا ف ــل يدوي ويعم
ــن  ــد كمي ــة عن ــة المطل ــي قري ــاء، ف ــغل كهرب ــل ش يعم
للجيــش وركــب معهــم فــي الســيارة، هــو بيشــتغل 
أي شــغالنه يكســب رزقــه ورزق عيالــه، الجيــش طلبــه 
ــاب  ــال ش ــه، نض ــاه يونس ــه مع ــذ أبن ــرر ياخ ــغل فق للش
ــي  طيــب، بــس احنــا دايمــًا بنقلــق عليــه مــن الشــغل الل
بــره الشــيخ زويــد، الجيــش قصــده يصلــح توصيــالت عند 
ــر..  ــل الظه ــوا.. قب ــا طول ــدوب م ــة، ي ــي المطل ــن ف كمي
ســمعنا أنهــم فــي المستشــفى فــي الشــيخ زويــد جابــوه 
هــو وابنــه ميتيــن، محــدش شــاف إيــش اللــي صــار، بــس 
عرفنــا أنــه انفجــر لغــم فيهــم وهمــا رايحيــن مــع الجيــش 
ــار  ــي االنفج ــان ف ــوا كم ــت و اتصاب ــاكر مات ــه عس وأن في

ــش. ــي العري ــكري ف ــفى العس ــم المستش ــس نقلوه ب
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1 -  للسلطات المصرية:

ــا  ــي كان فيه ــع الت ــي الوقائ ــفافة ف ــات ش ــراء تحقيق أ. إج
عناصــر مــن الجيــش والقــوات األمنيــة أطراًفــا فيهــا، 

ــن. ــن المدنيي ــا م ــوع ضحاي ــى وق وأدت إل

علــى  القانونيــة  وغيــر  التمييزيــة  القيــود  فــك  ب. 
األنشــطة التجاريــة وأعمــال الصيــد والتنقــل فــي ســيناء، 
وتقديــم تعويضــات عاجلــة وعادلــة للســكان الذيــن 

تضــرروا منهــا.

ج. االمتثــال لمبــادئ القانــون اإلنســاني الدولــي مــن قبل 
أفــراد الجيــش والقــوات األمنيــة هــو أســاس مهــم يضمن 
المهنيــة فــي أداء أعمالهــم، ينبغــي تعليــم وتدريــب 
ــى هــذه القواعــد مــن  الضبــاط والجنــود العســكريين عل
خــالل المناهــج فــي األكاديميــة العســكرية والــدورات 

ــرى. ــة األخ التدريبي

بآليــات  الخاصــة  الزيــارات  طلبــات  وقبــول  دعــوة  د. 
اإلجــراءات الخاصــة لألمــم المتحــدة إلى ســيناء، والســماح 
لهــا بالوصــول دون عوائــق، وضمــان عــدم االنتقــام مــن 

ــا. ــون معه ــن يتعاون ــراد الذي األف

هـــ. إجــراء تعديــالت علــى القوانيــن واألنظمــة التــي تتيح 
ّــدة للقــوات األمنيــة والجيــش،  ســلطات واســعة غيــر مقي
االرهــاب،  مكافحــة  وقانــون  الطــوارئ  قانــون  ومنهــا 
ووضــع آليــات تضمــن اإلشــراف القضائــي وإجــراء الرقابــة 

ــون. ــاذ القان ــلطات إنف ــى أداء س ــة عل القانوني

التوصيات: و بعديــن نقلــوا نضــال وابنــه لمستشــفى العريــش 
العــام علشــان إجــراءات تصريــح الدفــن”.

ــق  ــة: “ضي ــق المؤسس ــال لفري ــي، فق ــاهد الثان ــا الش أم
ــب  ــان يكس ــا علش ــر بحياته ــاس تخاط ــي الن ــال بخل الح
قــوت عيالــه، الحــال مفيــش شــغل ولمــا بتالقــي أي 
مصلحــة يتمســك فيهــا ألن مــا فــي غيرهــا.. الفيــه 
حركــة عمــران علشــان تقــول يــروح يشــتغل فــي الكهربــا 
ــة أو  ــرف اليدوي ــاب الح ــب أصح ــال أغل ــذا ح ــره وه وال غي
الصنايعية..الســباكين والبناييــن ونــاس زيهــم كثيــر 
ــر  ــر أي تقدي ــن غي ــم م ــد منه ــوت الواح ــر بيم ــي اآلخ وف

ــة”. ــن الحكوم م

ســيناء  فــي  العيــش  صعوبــة  الواقعــة  هــذه  تبــرز 
والمخاطــر المحيطــة بالمدنييــن جــراء عــدم تــورع أطراف 
النــزاع عــن اســتهداف المدنييــن وتقويــض طريقــة 
عيشــهم. توضــح تفاصيــل الواقعــة أن األب وابنــه ليســا 
ــد  ــه أح ــش بوصف ــوا للجي ــم ينضم ــزاع، ول ــي الن ــا ف طرف
ــاء هــي  ــة الكهرب ــي مهن ــزاع، وأن جهــد األب ف أطــراف الن
خدمــة يقدمهــا للجميــع دون اعتبــارات عســكرية تهــدف 
إلــى االنحيــاز أو تحقيــق فائــدة لطــرف مــن أطــراف النــزاع. 
ممــا يعنــي أن الحمايــة والحصانــة التــي أضفاهــا القانون 
اإلنســاني الدولــي علــى المدنييــن أثنــاء النزاعــات باقيــة 
ــال  ــي أعم ــر ف ــكل مباش ــه بش ــدم تدخل ــي لع ــم تنتف ول
ــى أن ال نيــة  عدائيــة. كمــا أن اصطحابــه البنــه تؤكــد عل
لــه فــي االنخــراط فــي النــزاع أو أنــه منخــرط أصــال، ورغــم 

ــش. ــع الجي ــه م ــة طفل ــد بصحب ــه تواج أن

الملحــق  مــن   48 المــادة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
جنيــف،  اتفاقيــات  إلــى  اإلضافــي  األول  )البروتوكــول( 
1977 تؤكــد علــى مبــدأ ضــرورة التمييــز بيــن المدنييــن 
المدنييــن  أن  إلــى   51 المــادة  وتؤكــد  والمقاتليــن، 
يكونــوا محــال  أن  يجــوز  ال  عامــة  بحمايــة  يتمتعــون 
للهجــوم مــا لــم يقومــوا بــدور مباشــر فــي األعمــال 

العدائيــة
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ــم  ــن فيه ــزاع، بم ــراف الن ــع أط ــى جمي 2 - إل
فــي  اإلســالمية  “الدولــة  تنظيــم  مســلحو 

ســيناء”:

ــن،  ــة المدنيي ــة لحماي ــر الممكن ــع التدابي ــاذ جمي أ. اتخ
حمــالت  أي  أثنــاء  الدولــي،  اإلنســاني  للقانــون  وفًقــا 

عســكرية بريــة وجويــة.

ب. فــي المناطــق التــي يصبــح فيهــا طــرف غيــر حكومــي 
فــي النــزاع بمثابــة القــوة الحاكمــة بحكــم األمــر الواقــع، 
ــوق  ــة حق ــة لحماي ــر الممكن ــع التدابي ــي اتخــاذ جمي ينبغ
ــة االحتياجــات  ــز، وضمــان تلبي ــع الســكان دون تميي جمي

األساســية للمدنييــن.
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- يناير  2021 -التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء

شمال سيناء

مدن رئيسية

مركز المدينة

وسط و جنوب سيناء

حدوث انتهاك
اسم و موقع المدينة

التي حدث فيها انتهاك

الحدود االدارية

خارطة شبه جزيرة سيناء

شمال سيناء

ميناء
العريش

الظهير

الشالق

التلول
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