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ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــي مجل ــة ف ــن 31 دول ــوم م ــادر الي ــان الص ــان باإلع ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــب مؤسس ترح

ــوق  ــطاء حق ــن اســتهداف نش ــف ع ــة بالك ــب الحكومــة المصري ــذي يطال ــف، وال ــي جني ــم المتحــدة ف ــع لألم التاب

ــاب.  ــة اإلره ــم مكافح ــلمي بزع ــل الس ــم العم ــي، وتجري ــع المدن ــى المجتم ــاق عل ــق الخن ــان، وتضيي االنس

ــن  ــد م ــذل مزي ــا لب ــان وغيره ــى البي ــة عل ــدول الموقع ــات ال ــان حكوم ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــث مؤسس وتح

ــى الحكومــة المصريــة مــن أجــل تحســين أوضــاع حقــوق اإلنســان، وأن ترســل رســالة واضحــة أنهــا  الضغــط عل

تدعــم المدافعيــن عــن الديمقراطيــة والحقــوق فــي مصــر وليــس حكامهــا القمعييــن. علــى تلــك الــدول أن تضــع 

اشــتراطات علــى تصديــر الســاح لمصــر وتربطــه بانتهــاء االنتهــاكات وتحســن أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي مصر 

ــى وجــه الخصــوص.  عامــة وشــمال ســيناء عل

قــال المديــر التنفيــذي للمؤسســة أحمــد ســالم: “اإلعــان الصــادر اليــوم هــو رســالة واضحة مــن المجتمــع الدولي 

ــدة  ــم المتح ــي األم ــاء ف ــدول األعض ــى ال ــا. عل ــد ممكن ــم يع ــاكات ل ــى االنته ــكوت عل ــأن الس ــري ب ــام المص للنظ

ــى ذلــك باتخــاذ مواقــف متســقة ال لبــس فيهــا، ، بــأن االنتهــاكات المســتمرة فــي مصــر لــن تمــر دون  البنــاء عل

عقــاب”.

ــلميين،  ــن الس ــن المعارضي ــه اآلالف م ــع في ــت يدف ــي وق ــي ف ــذي يأت ــام ال ــان اله ــذا البي ــة ه ــن المؤسس تثم

ــن  ــع م ــري، والمن ــاء القس ــال واإلخف ــن االعتق ــا، بي ــا باهًظ ــان ثمنً ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــن، والمدافعي والصحفيي

ــة. ــية والمدني ــم السياس ــب حقوقه ــن أغل ــد م ــم، والتجري ــل بعائاته ــفر، والتنكي الس

ــوات األمــن  ــد ق ــى ي ــة عل ــي ســيناء النتهــاكات مروع ــرض أهال ــث يتع ــن باهظــًا، حي ــمال ســيناء كان الثم ــي ش ف

ــوائي  ــل العش ــي والقت ــاب الجماع ــات العق ــمل سياس ــارم، تش ــي ص ــم إعام ــط تعتي ــن وس ــش المصريي والجي

ــي  ــة، الت ــى الهوي ــز عل ــري والتميي ــر القس ــمية والتهجي ــر الرس ــجون غي ــل الس ــب داخ ــري والتعذي ــاء القس واالخف

تطــال المدنييــن منــذ ســبع ســنوات، حيــث أدت المقاربــة األمنيــة العميــاء الــى تجذيــر األزمــة وتعميــق االحســاس 

ــر  ــاب والفك ــى اإلره ــاء عل ــي القض ــل ف ــن، والفش ــكان المحليي ــن الس ــعة م ــات واس ــدى قطاع ــة ل بالمظلومي

ــول. ــي معق ــار زمن ــي إط ــرف ف المتط
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تطالــب مؤسســة ســيناء الســلطات المصريــة بمراجعــة سياســاتها األمنيــة فــي مكافحــة االرهــاب، وبفتــح ســيناء 

أمــام وســائل اإلعــام المســتقلة ومنظمــات حقــوق اإلنســان، واعتمــاد الشــفافية والمحاســبية وتجنيــب المدنيين 

ــق بحــق  ــال والتضيي ــع حمــات االعتق ــوري لجمي ــف الف ــب بالوق ــر، كمــا تطال ــوا فاتورتهــا األكب ــات حــرب دفع وي

الســيناويين. 

ــي ســيناء، والضغــط  ــي مراقبــة الوضــع ف كمــا تجــدد مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان دعوتهــا للمجتمــع الدول

ــان،  ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ــاني والقان ــي اإلنس ــون الدول ــادئ القان ــزام بمب ــة لالت ــة المصري ــى الحكوم عل

ــيناء. ــرة س ــبه جزي ــي ش ــدة ف ــع األصع ــى جمي ــن عل ــد المدنيي ــاكات ض ــوري لانته ــف الف والوق


