
- يونيو 2021 -

التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء



التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء
- يونيو 2021 -



1

- يونيو  2021 -التقرير الشهري لالنتهاكات الحقوقية في سيناء

 6 وقــوع  اإلنســان  لحقــوق  ســيناء  مؤسســة  رصــدت 
2021، كان  انتهــاكات خــال شــهر يونيــو مــن عــام 
لتنظيــم داعــش الحصــة األكبر منهــا بواقــع 5 انتهاكات.

خــال هــذا الشــهر، عرضــت الســلطات الرســمية طفليــن 
علــى القضــاء بعــد فتــرة اختفــاء قســري دامــت 17 شــهرًا، 
مســجلة فــي جملــة مــن االنتهــاكات للحقــوق التــي 

ــر. ــة عش ــم دون الثامن ــن ه ــح م ــون لصال ــا القان أقره

ــع  ــيناء التاب ــة س ــم والي ــتهدف تنظي ــر، اس ــب آخ ــن جان م
فــي  العمــل  المدنييــن بذريعــة  لداعــش عــددا مــن 
مشــاريع اقتصاديــة ذات صلــة بالجيــش، كمــا شــهد هــذا 
ــن بزعــم  ــل مدنيي ــم باختطــاف وقت ــام التنظي الشــهر قي

ــة. ــوات األمني ــع الق ــم م تعاونه

ــان  ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس ــو، وثق ــال يوني خ
فــي  آخريــن  اثنيــن  وإصابــة  مدنييــن  أربعــة  مقتــل 
ــة  ــق المؤسس ــل فري ــا قاب ــش، كم ــدة لداع ــاكات ع انته
ــة  ــون بعاق ــن يرتبط ــان أو مم ــهود العي ــن ش ــة م خمس

ــا. ــع الضحاي ــة م وثيق

تفاصيل انتهاكات شهر يونيوملخص

ــن  ــم م ــن وحرمانه ــري لطفلي ــاء القس اإلخف
ــرع  ــا المش ــّص عليه ــوق ن حق

رصــدت مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان بتاريــخ 10 
ــم  ــن إبراهي ــد الرحم ــن عب ــور الطفلي ــو 2021 ظه يوني
وشــادي ســامي ســليمان  عــام   16 زريعــي،  ســليمان 
العليــا  الدولــة  أمــن  نيابــة  أمــام  عــام،   16 زريعــي، 
ــهرًا.  ــت 17 ش ــري دام ــاء قس ــرة اختف ــد فت ــرة بع بالقاه

ينتمــي الطفليــن إلــى أســرة واحــدة، كانــت تقيــم بقريــة 
بمحافظــة  زويــد  الشــيخ  مدينــة  جنــوب  المقاطعــة 
شــمال ســيناء، وهــي مــن ضمــن األســر التــي نزحــت مــن 
جنــوب الشــيخ زويــد وانتقلــت للعيــش فــي منطقــة رأس 
ــوب  ــبب نش ــك بس ــيناء، وذل ــوب س ــة جن ــدر بمحافظ س
المواجهــات المســلحة بيــن الجيــش المصــري وداعــش.

بقيــام   ،2018 فبرايــر   23 بتاريــخ  األســرة،  فوجئــت   
ــور  ــن المذك ــى الطفلي ــض عل ــاء القب ــن بإلق ــوات األم ق
ــك  ــي ذل ــا ف ــر كًا منهم ــغ عم ــث كان يبل ــمائهم، حي أس
ــى والديهمــا  ــى القبــض عل الوقــت 13 عــام، باإلضافــة إل
المصــري  للدســتور  واضــح  انتهــاك  فــي  وجدهمــا، 
ــب  ــنة 1996. عق ــم 12 لس ــل رق ــون الطف ــوص قان ونص
إلقــاء القبــض عليهمــا تــم إحتجــاز الطفليــن لمــدة 
ــة، ثــم  ــراءات القانوني ــن اإلج ــًا م ــاذ أي ــبوع دون اتخ أس
قامــت  والتــي  العامــة  النيابــة  علــى  جــرى عرضهمــا 
بتجديــد حبســهما علــى مــدار عــام ونصــف، ثــم أصــدرت 
ــن  ــر 2019، لك ــخ 16 نوفمب ــبيلهما بتاري ــاء س ــرارًا بإخ ق
ــة  ــة العام ــرار النياب ــذ ق ــن تنفي ــت ع ــن امتنع ــوات األم ق
بإخــاء ســبيلهما، بــل قامــت بإخفــاء الطفليــن لمــدة 11 
ــر معلــوم، وهــو مــا يشــكل جريمــة  ــي مــكان غي شــهرا ف

ــري. ــون المص ــتور والقان ــًا للدس ــري طبق ــاء قس إخف

أ- انتهاكات السلطات وقوات إنفاذ القانون 
المصرية 
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ــام  ــن أم ــر الطفلي ــر 2020 ظه ــخ 25 أكتوب ــًا وبتاري الحق
النيابــة العامــة علــى ذمــة قضيــة جديــدة لتقــوم النيابــة 
بتجديــد حبســهما لمــدة شــهرين، قبــل أن تصــدر قــرارًا 
بإخــاء ســبيلهما للمــرة الثانيــة فــي تاريــخ 12 ديســمبر 
األمنيــة  الجهــات  تعنتــت  الــذي  القــرار  وهــو   ،2020
المســئولة فــي تنفيــذه مــرة أخــرى، فقامــت بإخفــاء 
ــخ  ــن تاري ــا بي ــرة م ــي الفت ــهور ف ــدة 6 ش ــن لم الطفلي
ــخ ظهورهمــا  ــى تاري ــة وحت إخــاء ســبيلهما للمــرة الثاني
ــا  ــة العلي ــن الدول ــة أم ــام نياب ــو 2021 أم ــي 10 يوني ف
فــي القاهــرة، علــى ذمــة القضيــة رقــم 620 لســنة 2021 
حصــر أمــن دولــة عليــا، حيــث وجهــت لهــم النيابــة تهــم 
االنضمــام لجماعــة إرهابيــة )داعــش( وتــم علــى اثــر 
ــره  ــة ط ــتقبال بمنطق ــجن االس ــي س ــم ف ــك احتجازه ذل

ــرة. بالقاه

تمثــل هــذه الواقعــة انتهــاكا لجملــة مــن الحقــوق التــي 
أكــد عليهــا القانــون المصــري، حيــث أشــارت المــادة 
ــة  ــى أن الدول “الســابعة مكــرر ب” مــن قانــون الطفــل عل
ــئته  ــل وتنش ــاة الطف ــى حي ــاظ عل ــة “الحف ــل أولوي تكف
ــلحة،  ــات المس ــن النزاع ــدة ع ــة بعي ــالمة آمن ــئة س تنش
ــل  ــة، وتكف ــال الحربي ــي األعم ــه ف ــدم انخراط ــان ع وضم
احتــرام حقوقــه فــي حــاالت الطــوارئ والكــوارث والحــروب 
ــة  ــر لماحق ــة التدابي ــذ كاف ــلحة، وتتخ ــات المس والنزاع
ومعاقبــة كل مــن يرتكــب فــي حــق الطفــل جريمــة 
ــم  ــن الجرائ ــة أو م ــادة الجماعي ــرب أو اإلب ــم الح ــن جرائ م
ــاء  ــة بإخ ــة العام ــرارات النياب ــا أن ق ــانية”، كم ــد اإلنس ض
ســبيل القاصريــن لــم تنفــذ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك 
أقدمــت قــوات األمــن بإخفــاء القاصريــن لمــدة 17 شــهرا 
فــي مــكان غيــر معلــوم، ووفقــا للمــادة 54 مــن الدســتور 
ــي  ــي، وه ــق طبيع ــخصية ح ــة الش ــإن “الحري ــري ف المص
ــوز  ــس، ال يج ــاالت التلب ــدا ح ــا ع ــس، وفيم ــة ال تم مصون
القبــض علــي أحــد، أو تفتيشــه، أو حبســه، أو تقييــد 
حريتــه بــأي قيــد اال بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه 
بلــغ فــورًا كل مــن تقيــد حريتــه  التحقيــق ويجــب أن ُي
ــن  ــن م ــة، ويمك ــه كتاب ــاط بحقوق ــك، ويح ــباب ذل بأس

االتصــال بذويــه وبمحاميــه فــورًا، وأن يقــدم إلــى ســلطة 
التحقيــق خــال أربــع وعشــرين ســاعة مــن وقــت تقييــد 
حريتــه. وال يبــدأ التحقيــق معــه إال فــي حضــور محاميــه، 

ــام... “. ــه مح ــدب ل ــام، ن ــه مح ــن ل ــم يك ــإن ل ف

ب- انتهاكات تنظيم والية سيناء التابع 
لداعش

 - الخبر -

1 - اختطاف 5 مدنيين في بئر العبد

نقلــت وكالــة “أسيوشــيتد بــرس” بتاريــخ 8 يونيــو 2021، 
عــن مصــادر أمنيــة مصريــة، خبــر اختطــاف خمســة 
ــي  ــون ف ــائق( يعمل ــل وس ــين وعام ــن )3 مهندس مدنيي
ــلحين  ــد مس ــى ي ــد، عل ــر العب ــي بئ ــوب غرب ــروع جن مش
ــول. ــكان مجه ــى م ــم إل ــيارتهم واقتادوه ــتوقفوا س اس

ــن  ــررًا م ــًا متك ــن نمط ــاف للمدنيي ــاالت االختط ــل ح تمث
ــرة ســيناء،  ــي شــبه جزي ــرة ف االنتهــاكات المتفشــية بكث
ــن  ــاف المدنيي ــى اختط ــش عل ــاد تنظيــم داع ــد اعت وق
أعمــال  ضمــن  طويلــة  زمنيــة  لفتــرات  وتغييبهــم 
ممنهجــة يهــدف مــن خالهــا لفــرض هيمنتــه ومعاقبــة 
ــة.  ــلطات المصري ــب الس ــى جان ــف إل ــره يق ــن يعتب كل م
يحظــر القانــون اإلنســاني الدولــي أعمــال االختطــاف 
واالختفــاء القســري الممنهجــة، وينــص إعــان األمــم 
ــاء القســري، المعتمــد باإلجمــاع،  المتحــدة بشــأن االختف
ــن  ــة م ــاًكا لجمل ــكل انته ــري يش ــاء القس ــى أن االختف عل
الحقــوق منهــا الحــق فــي االعتــراف بالشــخص أمــام 
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وفقــا لبيانــات حصــل عليهــا فريــق المؤسســة، فــإن 
الضحايــا هــم:

القتلى:

سيد أحمد سيد أحمد، 37 عام.

عادل األعرج الحصيني، 55 عام.

المصابون:

عاء جال أبو مالك، 28 عام.

القانــون، والحــق فــي الحريــة واألمــن الشــخصي، والحــق 
فــي عــدم إخضاعــه للتعذيــب، والمعاملــة أو العقوبــة 
ــه  ــة وأن ــن الكرام ــة م ــانية أو الحاط ــية أو الاإنس القاس
ا  ــًر ا خطي ــًد ــّكل تهدي ــاة أو يش ــي الحي ــق ف ــك الح ينته
ــة  ــة الجنائي ــي للمحكم ــام األساس ــره النظ ــا اعتب ــه، كم ل

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

مدنييــن  تقتــل  عشــوائية  هجمــات   -  2
العبــد بئــر  فــي  آخريــن  وتصيــب 

ــخ 21  ــي تاري ــان ف ــوق اإلنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس وثق
يونيــو 2021 مقتــل مدنييــن اثنيــن وإصابــة آخــر نتيجــة 
ــتقلونها،  ــوا يس ــاحنة كان ــى ش ــفة عل ــوة ناس ــار عب النفج
أحــد  مــن  بالقــرب  زرعهــا  داعــش  تنظيــم  أن  يرجــح 
ــة  ــة تابع ــاريع اقتصادي ــة بمش ــا صل ــي له ــر الت المحاج

ــيناء. ــي س ــش ف للجي

سيد أحمد سيد أحمد

عادل األعرج الحصيني

تحــدث فريــق المؤسســة مــع أحــد شــهود العيــان، والــذي 
ل: قا

العيــش، ســيد صاحبــي  لقمــة  أحمــد شــهيد  “ســيد 
وعشــرة عمــر صاحبــي، عمــره 37 عــام، وهــو مــن الصعيد 
أهلــه  ســاب  ســويف،  بنــي  محافظــة  مــن  وتحديــدًا 
ــاة  ــرص الحي ــنة عشــان ف ــن 25 س ــيناء م ــي س ــتقر ف واس
ــم 10  ــن أعماره ــده ولدي ــزوج وعن ــيد مت ــن، س ــا أحس هن

و11 عــام.

ــي  ــاب ف ــاص، زي أي ش ــواق ميكروب ــغال س ــيد كان ش س
عمــره ملهــوش دخــل، بيكافــح ويــدور علــى لقمــة عيــش 
بشــرف عشــان يربــي عيالــه، قبــل الحادثة بأســبوع ســافر 
ــد كام  ــيارات، بع ــلة س ــي مغس ــتغل ف ــويف واش ــي س بن
يــوم مــن ســفره كلــم أصحابــه فــي العريــش وقــال لهــم 
ــز أرجــع ســيناء  ــي ســويف وعاي ــي بن ــادر أعيــش ف مــش ق
ــي أي شــغل، وفعــًا أصدقائــه لقــوا لــه فرصــة  فشــوفوا ل
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شــغل ســواق علــى عربيــة فــي محجــر بالمغــارة بيكســروا 
فيــه طــوب. المــكان كان بعيــد عــن العريــش حوالــي 80 
ــة  ــة تغطي ــة، المنطق ــة جبلي ــة صحراوي ــي منطق ــو ف كيل
شــبكات المحمــول فيهــا ضعيفــة جــدًا، فبيضطــر يمشــي 
مســافة حوالــي 3 كــم عشــان ياقــي شــبكة موبايــل 

ــدر يتصــل. ويق

فــي يــوم الحادثــة ســيد أخــد معــاه فــي العربيــة 3 
ــاء  ــب ع ــي والمحاس ــادل الحصين ــج ع ــا الح ــخاص همّ أش
أبــو مالــك وطفــل صغيــر عمــره 14 عام بيشــتغل مســاعد 
لســّيد فــي العربيــة، وراحــوا يتصلــوا علــى أهلهــم عشــان 
ــن  ــه وأطم ــم مرات ــيد كل ــم، س ــوا عليه ــلموا ويطمن يس
ــا  ــد م ــب، بع ــت قري ــع البي ــه راج ــم ان ــى أوالده وقاله عل
ــوة  ــط والعب ــن بالضب خلصــوا المكالمــات اتحركــوا متري
ــيد اهلل  ــادل وس ــم ع ــات ع ــم وم ــرت فيه ــفة انفج الناس
ــن  ــص بي ــي الن ــد ف ــاء كان قاع ــب ع ــم. المحاس يرحمه
عــم عــادل وســيد، اتصــاب إصابــات صعبــة أوي، أنــا 
شــوفته فــي المستشــفى، رجليــه العظــم كان طالــع منها 
ــي  ــد ف ــي كان قاع ــل الل ــره، والطف ــره متكس ــرات ظه وفق
صنــدوق العربيــة وقــت االنفجــار طــار مــن الصنــدوق 
ماحصلــوش حاجــة مــن رحمــة ربنــا، أصــل والــده ووالدتــه 
ــره”. ــد مخلفــوش غي ــي الســن وهــو ابنهــم الوحي ــار ف كب

أصيــب   ،2021 يونيــو   25 تاريــخ  أخــرى  واقعــة  وفــي 
مدنــي يدعــى عبــداهلل ســعيد موســي، 20 عــام، مــن 
ســكان مدينــة بئــر العبــد، نتيجــة قيــام عناصــر مــن 
ــران  ــاق الني ــش بإط ــع لداع ــيناء التاب ــة س ــم والي تنظي
ــي  ــن أمن ــن كمي ــه م ــة هروب ــاء محاول ــيارته أثن ــى س عل
ــط ســيناء،  ــارة بوس ــة المغ ــرب مــن منطق ــم بالق للتنظي
حيــث كان عبــداهلل برفقــة شــقيقه محمــد فــي طريقهمــا 
ــي  ــلحة ف ــوات المس ــع الق ــاون م ــر يتع ــي محج ــل ف للعم

مشــروعات الطــرق.

عبداهلل سعيد موسى

محمد سعيد موسى
أقــارب الضحيــة،  أحــد  المؤسســة مــع  تحــدث فريــق 

والــذي قــال:

10 صباحــًا،  الســاعة   2021 25 يونيــو  الجمعــة  “يــوم 
ــد  ــوه محم ــع أخ ــام م ــي، 20 ع ــعيد موس ــداهلل س ــرج عب خ
ســعيد موســي، 17 عــام، مــن مدينــة بئــر العبــد رايحيــن 
ــا  ــم، همّ ــي 50 ك ــفر حوال ــي س ــارة ف ــة المغ ــى منطق عل

ــاك.  ــر هن ــي المحاج ــن ف ــغالين مقاولي ش

وهمّــا رايحيــن تفاجــأوا فــي طريــق “بئــر العبــد- المغــارة” 
المــؤدي لوســط ســيناء، بوجــود مســلحين البســين لبس 
جيــش، معاهــم عربيــة عامليــن كميــن، عرفــوا أنهــا مش 
ــة  ــش عربي ــا م ــة ألنه ــن العربي ــش م ــع للجي ــن تاب كمي
عســكرية وعلشــان مــكان الكمين فــي منطقــة منخفضة 
مــش ظاهــر وده مــش عــادة الجيــش فــي ســيناء، الكمين 
كان فــي منطقــة منحــدرة. عبــد اهلل هــو اللــي كان ســايق 
يرجــع،  عشــان  بالعربيــة  دار  و  فرامــل  داس  العربيــة، 
ــد  ــة، أعتق ــى العربي ــة عل ــار بكثاف ــوا الن ــلحين فتح المس
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احمد بادي مبارك

أن هدفهــم كان ســرقة العربيــة عشــان يســتخدموها 
ــة  ــف بالعربي ــداهلل ل ــا عب ــة، فلم ــم اإلرهابي ــي عملياته ف
ضربــوا عليهــم نــار بكثافــة جــدًا، اتصــاب برصاصــة فــي 
ــن  ــد هلل، لك ــة الحم ــوش أي حاج ــد محصل ــه ومحم كتف
ــو  ــًا كيل ــم تقريب ــيت بيه ــص مش ــرت خال ــة اتدم العربي
ــوا  ونــص ووقفــت قــدام كميــن للجيــش، العســاكر اتصل
باالســعاف عشــان تنقــل عبــداهلل للمستشــفى وفيــه 
ــن  ــع كمي ــة موق ــش اتحركــت ناحي ــن الجي ــوة مــن كمي ق

ــاك”. ــد هن ــوش ح ــن ملق ــلحين ولك المس

ــة  ــي قري ــون ف ــاق القان ــارج نط ــل خ 3 - قت
ــد ــر العب ــة لبئ ــة التابع عموري

ــد  ــو 2021 رص ــخ 31 ماي ــرت بتاري ــرى ج ــة أخ ــي واقع وف
فريــق المؤسســة قيــام تنظيــم داعــش بنشــر صــورًا 
عبــر معرفاتــه الرســمية فــي تطبيــق تليجــرام تفيــد 
بقتــل حســين ســويلم فرحــان 37 عــام مــن ســكان قريــة 
بــادي  العبــد وأحمــد  بئــر  التابعــة لمدينــة  عموريــة 
مبــارك مــن ســكان عزبــة ناصــر بمدينــة القنطــرة شــرق، 

ــش.  ــع الجي ــي م ــم األمن ــوى تعاونه بدع

حسين سويلم فرحان

ــال  ــذي ق ــين، وال ــارب حس ــد أق ــع أح ــة م ــت المؤسس التق
ــا: لن

قريــة عموريــة،  فــي  عــام مقيــم   37 “حســين عمــره 
انخطــف فــي أواخــر شــهر مــارس، اللــي خطفــه همّــا 
تقريبــا 6 عناصــر مــن تنظيــم داعــش االرهابــي هــو 
ــة  ــلحين القري ــل المس ــة، دخ ــه عموري ــن قري ــرد م و14 ف
وطبعــا هــددوا النــاس بالســاح وخطفــوه مــن بيتــه 
بعــد صــاة العشــاء بســيارة نصــف نقــل، بعــد غيــاب 15 
ــن  ــظ التكفيريي ــن، واتحف ــن المخطوفي ــع 12 م ــوم رج ي
علــى حســين و2 معــاه، وبعــد مــرور حوالــي 40 يــوم مــن 

ــوه. ــن قتل ــه، المجرمي خطف

عمــره  ســامه،  اســمه  ولــد  وعنــده  متــزوج   حســين 
مكملــش ســنتين، ربنــا أكرمــه بالولــد بعــد 15 ســنة 
ــش لكــن  ــع الجي ــاون م ــه أي تع ــش ل جــواز، حســين مكان
فيــه نــاس قرايبــه مــن العيلــه شــغالين مــع الجيــش 

وبيســاعدوه”.

وفــي يــوم 4 يونيــو 2021 ســجلنا واقعــة أخــرى، حيــث قام 
ــرًا عبــر مجلــة النبــأ األســبوعية  تنظيــم داعــش بنشــر خب
ــام عناصــر  ــد بقي ــم 289، يفي ــي عددهــا رق ــه ف التابعــة ل
مــن تنظيــم واليــة ســيناء بقتــل غريقــد غانــم ســالمان، 
ــد  ــر العب ــة بئ ــة لمدين ــة التابع ــة عموري ــكان قري ــن س م

ــي مــع الجيــش. بدعــوى تعاونــه األمن

قابــل فريــق مؤسســة ســيناء أحــد أقــارب غريقــد، والــذي 
قــال فــي شــهادته: 

ــوا  ــارس 2021، دخل ــوم 25 م ــد  ي ــف غريق ــم خط “التنظي
ــر هــو  ــي صاي ــا أن الل ــت وأخــذوه، وقتهــا فكرن ــه البي علي
ــي  ــا أن الل ــا عرفن ــن لم ــات، لك ــن عائ ــة بي ــكلة قبلي مش
اتخطفــوا عددهــم 15 رجــل مــن القريــة عرفنــا أن القصــة 
ــش  ــع الجي ــًا م ــل اطاق ــا بيتعام ــد م ــم. غريق ــع التنظي م
ــة  ــي قري ــام كان ف ــه بأي ــل خطف ــه قب ــار أن ــي ص ــن الل لك
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ــل لونهــا أخضــر  ــة نــص نق ــى عربي بالوظــة، واتعــرف عل
مــن  أفــراد  فيهــا  راكــب  وكان  ســرقها  التنظيــم  كان 
ــى  ــي عل ــا لصحف ــة وبعته ــوّر العربي ــد ص ــش، غريق داع
ــل  ــش قت ــًا الجي ــش وفع ــغ الجي ــي بل ــبوك، الصحف فيس
عناصــر مــن التنظيــم بســبب المعلومــة دي، غريقــد 
ــبوك  ــى فيس ــي عل ــور للصحف ــى منش ــق عل ــه عل ــط ان غل
وظهــر مــن التعليــق ده انــه هــو مصــدر المعلومــة، 
ــو  ــة ه ــن القري ــر م ــدد الكبي ــف الع ــبب خط ــا س وتقريب
قصــة غريقــد ألنهــم حققــوا معهــم عــن القصــة دي قبــل 
ــن  ــات م ــد م ــا أن غريق ــل، عرفن ــن 12 رج ــوا ع ــا يفرج م
ــول،  ــو مقت ــورة وه ــه ص ــر ل ــم نش ــا التنظي ــت لم اإلنترن
لألســف قتلــوه بطريقــة بشــعة ذبحــوه بســكين وفصلــوا 

ــده”. ــن جس ــه ع رأس

جديــر بالذكــر أن مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان، فــي 
ــش لـــ15  ــاف داع ــت اختط ــارس 2021، وثق ــخ 25 م تاري
ــن  ــع األم ــم م ــم تعاونه ــرة بزع ــة الدواغ ــن قبيل ــا م مدني
ــر  ــي قريــة عموريــة الواقعــة شــرق مدينــة بئ المصــري ف
ــي تقريرهــا عــن انتهــاكات شــهر  ــك ف العبــد ونشــرت ذل
مــارس. ووفقــا لشــهادات ومقابــات أجرتهــا المؤسســة، 
فــإن أغلــب المختطفيــن هــم أقربــاء لبعضهــم ويعملــون 

ــد. ــة الصي ــي مهن ف

ــن  ــة للمدنيي ــي الحماي ــاني الدول ــون اإلنس ــرس القان يك
ــادة 3  ــدت الم ــث أك ــات، حي ــاء النزاع ــتهداف أثن ــن االس م
ــداء  ــر “االعت ــى حظ ــف عل ــات جني ــي اتفاقي ــتركة ف المش
علــى الحيــاة والســامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع 
ــال،  أشــكاله” للمدنييــن واألشــخاص العاجزيــن عــن القت
ــارج  ــل خ ــد القت ع ــة. ُي ــة خاص ــات حماي ــرد لألقلي ــا أف كم
نطــاق القانــون انتهــاكا جســيما لحقــوق اإلنســان متكــرر 
الوقــوع فــي ســيناء، وهــو بمثابــة ســلوك مــازم لتنظيــم 
داعــش. إذ ينتهــك الحرمــان التعســفي للحيــاة  الحــق 
فــي الحيــاة بالمــادة بالمــادة 6 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا أوجــب 
ــة  ــه الرابع ــي مادت ــوق اإلنســان ف ــي لحق ــاق اإلفريق الميث
ــي  ــن ف ــاة للمدنيي ــق بالحي ــان الح ــون وضم ــوب ص وج

ــاء النزاعــات، كمــا اعتبرتــه  ــك أثن ــع األوقــات، بمــا ذل جمي
“اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان” ركيــزة أساســية 

ــد. ــل للتقيي ــر قاب ــوق وغي ــكل الحق ل
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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
خــال 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 تعديــات 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:

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

ســيناء”:

ــن،  ــة المدنيي ــة لحماي ــر الممكن ــع التدابي ــاذ جمي أ.اتخ
حمــات  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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