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 ل صدقي صبحيالفريق أو

 المصريالدفاع وزير 

 جمهورية مصر العربية

 

 ،سيادة الوزير

 

بالنيابة عن "هيومن رايتس ووتش" لالستفسار عن عمليات هدم المنازل  مأكتب إليك

واإلخالء القسري في محافظة شمال سيناء، خصوصا في مدينة رفح وعلى طول 

كومية تعمل في قضايا الحدود مع غزة. هيومن رايتس ووتش منظمة دولية غير ح

دولة حول العالم. نحن اآلن بصدد إعداد تقرير موجز  90حقوق اإلنسان في أكثر من 

 ة بدقة ونزاهة.ينظر الحكومالحول القضية ونحرص على عرض وجهة 

 

وثقنا انتهاكات في المرحلتين األولى والثانية من عمليات إخالء رفح في تقرير صدر 

ير تقارير إعالمية إلى استئناف الجيش المرحلتين تش 2015.1في سبتمبر/أيلول 

األسئلة نود طرح . 2017في عام  "الثالثة" و "الرابعة" في عمليات اإلخالء في رفح

 التالية.

 

 عمليات الهدم في رفح
 

ما الدليل على استمرار أنشطة التهريب وقدوم مقاتلين وأسلحة من غزة إلى  .1

عنف ضد الحكومة في سيناء؟ تشير  شبه جزيرة سيناء، وانخراطهم في حوادث

عدة تقارير إعالمية إلى توقف أنشطة التهريب تماما وتوصل حكومة حماس 

 في غزة أيضا إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لتعزيز األمن وضبط الحدود.

 

 عددفي المرحلتين الثالثة والرابعة حتى اآلن؟ كم تي هدمت كم عدد المباني ال .2

 ؟والمدارس المهدومة جارية والحكوميةالمباني السكنية والت

 

 وكم عدد المواطنين؟ كم عدد العائالت التي نزحت في هاتين المرحلتين؟ .3

 

ما التعويضات التي قدمتها الحكومة للعائالت التي تم إخالؤها؟ ما اآلليات  .4

الموجودة لتحديد التعويضات؟ ما أساليب الطعن التي قدمتها للحكومة للعائالت 

 عن قرارات الحكومة؟غير الراضية 
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 ق األوسط وشمال أفريقياقسم الشر

 سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية

 المديرة ة، نائبفقيهلما 
 إريك غولدستين، نائب المديرة

  شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن
 

 اللجنة االستشارية

 كاثرين بيراتيس، المديرة

 بالي، مسؤولآسلي 

 بروس راب، مسؤول

 غاري سيك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني

 جمال أبو علي
 ياسر عكاوي

 الدوسري هالة

 صالح الحجيالن

 عبدالغني اإليراني

 أحمد المخيني

 غانم النجار

 ليزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 ديفيد بيرنشتاين

 روبرت بيرنشتاين

 نيثان براون

 بول شيفيغني

 هناء إدوار

 بهي الدين حسن

 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فريح غورغيس

 آيل كروس
 ويعمر حمزا

 أسوس هاردي

 شوان جبارين

 مارينا بينتو كوفمان
 يوسف خالت

 مارك لينش

 أحمد منصور

 ستيفان ماركس

 عبدالعزيز نعيدي

 نبيل رجب

 فيكي رسكين

 تشارلز شماس
 شيد شينبيرغ

 تاماسيبي سوزان
 كريستوف تانغي

 مصطفى تليلي

 

 هيومن رايتس ووتش

 كينيث روث، المدير التنفيذي

ب المدير التنفيذي نائ ميشيل ألكساندر،
 والمبادرات العالمية

 ن ليفاين، نائب المدير التنفيذيـ البرامجايا

 تشاك الستينغ، نائب المدير التنفيذي، العمليات

 وليد أيوب، مدير تكنولوجيا المعلومات

 االتصاالت ةإيما دالي، مدير

 ة واإلدارةيالمال ةباربرا غولييلمو، مدير

 دير البرامجباباتوندي أولوغبوجي، نائب م
 دينا بوكيمبنير، المستشار العام

 توم بورتيوس، نائب مدير البرامج

 جيمس روس، مدير القانونية والسياسية

 جو ساوندرز، نائب مدير البرامج

 فرانسيس سينا، مدير الموارد البشرية
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 ما هي التعويضات التي تقدمها الحكومة لألراضي الزراعية؟ .5

 

 ماهي التسهيالت األخرى المقدمة للمواطنين كالسكن المؤقت ووسائل نقل الممتلكات؟  .6

 

 المنطقة العازلة حول مطار العريش 
 

حول مطار العريش  كيلومترات 5أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء منطقة عازلة بطول 

هدم المنازل ب. قال شهود لهيومن رايتس ووتش إن الجيش بدأ 2018في يناير/كانون الثاني 

 واألراضي الزراعية في المنطقة بعد ذلك بوقت قصير.

 

لم تجد هيومن رايتس ووتش أي قوانين نوقشت في البرلمان أو أصدرها الرئيس السيسي  .1

مة أي مراسيم إلضفاء الشرعية على آليات القرار لدعم قراره الشفهي. هل أصدرت الحكو

 والتعويض؟ ما هي؟ 

 

 كم عدد المباني وما حجم األراضي الزراعية التي ُهدمت؟ .2

 

 وكم عدد المواطنين؟ كم عدد العائالت التي نزحت في هذه المنطقة العازلة الجديدة؟ .3

 

ما التعويضات التي قدمتها الحكومة للعائالت التي تم إخالؤها؟ ما اآلليات الموجودة لتحديد  .4

التعويضات؟ ما أساليب الطعن التي قدمتها للحكومة للعائالت غير الراضية عن قرارات 

 الحكومة؟

 

 ما التعويضات التي تقدمها الحكومة لألراضي الزراعية؟ .5

 

 عمليات هدم أخرى
 

أو الحكومة عمليات هدم أخرى في مناطق أخرى من مدن العريش أو رفح أو هل نفذ الجيش  .1

 المبرر القانوني الذي شّكل أساسا لعمليات الهدم هذه؟ الشيخ زويد؟ كم مبنى تم تدميره؟ ما

 
     نقدر كثيراً أي ردود أو إيضاحات على األسئلة أعاله، بإمكانكم التواصل معنا على اإليميل 

xxxxxxxxxx الفاكسعلى وأ xxxxxxx x xxx+  

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

_____________________ 

 يكل بيجام

 نائب مدير

 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 هيومن رايتس واتش


