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 مفتوح خطاب
 020709إخالء قسري  - مصر

  .الرئيسية للقاهرة الكبرى تهدد حقوق السكن وحقوق اإلنسان لماليين من المواطنين المفقرين 2050خطة 
  
  

  :سيادة الرئيس مبارك
  

الذي صار تهديًدا  ريين الذي يواجهون حالًيا التهديد باإلخالءنكتب إليكم ببالغ القلق حول مصير آالف من المواطنين المص
وشبكة حقوق األرض والسكن ) Habitat International Coalition(آأعضاء في التحالف الدولي للموئل ونحن . مزمًنا

Housing and Land Rights Network مستوطنات في األبعاد الحقوقية للضمن أعضاء التحالف المتخصصة الجماعة ، وهي
المنظمة وذلك بالتنسيق مع المرآز المصري لحقوق السكن؛ بالقاهرة  "جزيرة الدهب"البشرية، قمنا مؤخًرا بزيارة إلى مجتمع 

وقد آان السعي وراء هذه الزيارة إلى إيجاد حل للسكان المحليين، السيما في . الدولي للموئلالمحلية العضو في التحالف 
نضالهم من أجل البقاء في منازلهم وعلى أراضيهم في ظل تهديد الدولة المتكرر لهم باإلخالء  ضوء ما وصل إلى علمنا من

  . ونزع ملكيتهم عن أراضيهم ومساآنهم
  

وقد أصاب المجموعة التي قامت بالزيارة والمكونة من مدافعين عن حقوق السكن، وقادة مجتمع وممثلي حرآات اجتماعية 
نمى إلى علمنا أن السكان يواجهون فقد . دوه من وضع متردي يعيش فيه سكان جزيرة الدهبدولة بالغ األسى لما شه 21من 

واألمر المقلق على وجه . الجديدة 2050حالًيا آارثة فقدان منازلهم من خالل اإلخالءات آمقدمة لتنفيذ خطة القاهرة 
ة في القيام بعمليات التطوير مع استيعاب الخصوص في هذه األخبار هو العجز الواضح لدي القائمين على التخطيط للقاهر

والممارسات التي تراآم من الممارسات المتعدية " التنمية"الدروس العالمية وتطبيق االلتزامات التعاقدية للدولة وتجنب ذرائع 
صرية والسلطات ومن ثم، فإننا نحث القيادة السياسية الم. "العالمية"بوحشية على الفقراء والمواطنين المستضعفين في مدننا 
   . المعنية على البحث عن بدائل أآثر إنسانية وأآثر استدامة

  
  

  وصف مختصر
 200.000جزيرة الدهب، جزيرة تقع في نهر النيل، يمكن الوصول إليها عبر الكورنيش في المعادي، وتضم ما يزيد عن 

لألغراض ) "نسمة 80.000(الوراق  االستيالء على جزيرة الدهب وجزيرتي، قرر مجلس الوزراء 2001في عام . نسمة
وبالتالي فهم مالك شرعيين لهذه األراضي التي ، وإخالء هذه الجزر من سكانها الذين يقيمون فيها منذ قرن تقريًبا" العامة

المفترضة، ولم " األغراض العامة"ونحن ندرك أن وزارة اإلسكان لم تفصح عن ما هي مشاريع . يقطنون عليها لزمن طويل
ولكن، . لمسئولون ما هي تلك المنفعة العامة التي يمكن أن تبرر تهجير ونزع ملكية هذا العدد الكبير من المواطنينيؤآد ا

  . ووفًقا للمعلومات المتداولة في الصحف في ذاك الوقت، فقد خططت الحكومة لبيع الجزر لمستثمر عربي لبناء مرافق سياحية
  

ة مثل المخرج العالمي يوسف شاهين، وتحرآت لمناصرة المواطنين وقد دافعت حرآة معارضة، ضمت شخصيات عام
قرار مجلس الوزراء سارًيا إلى وقد نجحت هذه الحرآة في إبعاد وقوع الكارثة بصورة مؤقتة، حيث ظل . ووقف هذه الخطط

ين يعيشون على هذه اليوم ويمكن تنفيذه في أي وقت، مما يسبب حالة من عدم االستقرار يعيشها يومًيا سكان القاهرة الذ
  .الجزر

  
والواقع أن حالة جزيرة الدهب وجزيرتي الوراق ليست حالة فريدة من نوعها، بل إنها جزء من منظومة طموحة تجميلية ذات 

وتعد مناقشة الخطط الرئيسية ومنظومات تنظيم . توجه سياحي للقاهرة تسعى إلى إزالة المصريين الفقراء عن مجال الرؤية
وآان أحدث هذه المناقشات قد أسفرت عن رؤية لخمسة عشرة خًطا للمترو، . هرة من النقاشات البرلمانية السنويةالمدينة للقا

فضًال عن ذلك، فإن الحكومة  1.آم وإعادة تنمية عبر النيل 1000ومحطتي سكة حديد جديدتين، وطرق جديدة بامتداد 
                                                      

1  Dena Rashed, “A Question of Trust,” Al-Ahram Weekly Online (26 February–4 March 2009), at:  
http://weekly.ahram.org.eg/2009/936/fe1.htm. 
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القاهرة القديمة، بما فيها السيدة زينب، والعتبة، واألزهر، والحسين، تستهدف الترآيز على تجديد المواقع التاريخية في أحياء 
ووفًقا لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني السيد مصطفى مدبولي، التابعة لوزارة . وعابدين، لجعلها أآثر جذًبا للسياحة

فدان  50.000خضراء تقدر بـ  إعادة توزيع سكان المدينة وخلق مساحةتستهدف  2050اإلسكان، فإن الخطة الرئيسية 
   2.طراف المدينةداخل المدينة، ونقل الصناعة أل) هكتار 21.000(
  

فقد تضمنت . وال تقتصر هذه الخطط على األجزاء المرآزية أو التاريخية في القاهرة، بل ستمتد إلى ما هو أوسع من ذلك
ويقطنها ما يزيد عن " مدينة الموتى"وفة خارج مصر باسم، خطة وزارة اإلسكان تحويل أآبر مقابر القاهرة التاريخية، والمعر

وبالرغم من أن هذه الخطط تعد مثيرة للجدل بطبيعة الحال . نسمة من المواطنين األحياء، إلى مساحة خضراء 10.000
ذه الخطط على لمسلمي مصر ومسيحييها، إال أن وزارة اإلسكان آما يبدو ال تظهر االهتمام الكاف بالتطبيقات األوسع لمثل ه

  .القيم االجتماعية، وهياآل ومصادر الرزق للمتضررين ممن يعيشون هنا
  

فبالنسبة للفقراء، مثل هؤالء القاطنون في جزيرة الدهب وجزيرتي الوراق، تشير هذه الخطط إلى آارثة لمن يعانون بالفعل 
  :فهم حالًيا يعانون. من عدم استقرار في عيشهم

 
ة، والصرف الصحي،       نقص الخدمات مثل المدار  اه الشرب النظيف ل، ومي س، والمراآز الصحية، وحماية الشرطة، والنق

ذه الخدمات                  ل ه ذه الجزر لمث واطني ه د م ة م ك بسبب رفض الحكوم اة، وذل ك من الخدمات الضرورية للحي ر ذل وغي
 األساسية؛

اك بالفعل    رفض إصدار تصاريح البناء للمواطنين، حتى لعمل تحسينات أو إصالحات ضرورية لل  منازل الموجودة، وهن
 قضايا مرفوعة من قبل الحكومة ضد المواطنين الذي يقومون بالبناء أو الترميم في هذه الجزر؛

 تنمية الذاتية واإلنتاج االجتماعي للموئل، آمحصلة للحظر الرسمي للبناء؛العجز عن القيام بأي أنشطة تنموية، حتى ال 
الكين           شعور المواطنين الدائم لعدم األما  م م الرغم من أنه اآان واألرض، ب ازة لكل من المس ن، بسبب نقص ضمان الحي

 شرعيين لها؛
ل، والرياضة،          ل العم اءة مث اب أنشطة بن انتشار أمراض اجتماعية بعينها، مثل إدمان المخدرات لدي الشباب، بسبب غي

 . واألنشطة التربوية والثقافية
ية، إال    . للحصول على حقوقهم في أراضيهم معرآة طويلة مع الدولةلقد خاض المواطنون  وبالرغم من نقص الخدمات األساس

ة، وهي       . مدرآين أنه ال بديل عن التحرك بأنفسهم أن المواطنون استطاعوا إيجاد حلول،  ع بخصوبة عالي ها تتمت األرض نفس ف
ا   باستثناء ضفتي ا(عملة نادرة في المشهد العام لمصر الذي تغلب عليه الطابع الصحراوي  اطق تكدًس لنيل، التي تمثل أآثر المن

رى اهرة الكب ي الق اني ف رة ). بالمب واطني الجزي ه م وم ب ا يق و م ذاء، وه ة الغ ة لزراع ة . واألرض مطلوب ة االجتماعي والوظيف
  . ألرض تظل بالنسبة للناس مصدًرا حيوًيا لهويتهم ورزقهم

روا   ذي أعب واطنين ال بعض الم رة ل ر للجزي د الزائ تمع الوف د اس ديم    لق ود بتق ن وع ه م ا تقدم ة وم ي الحكوم تهم ف دم ثق عن ع
ى أي تعويض      "تعويض" م يحصلوا عل وا أراضيهم ل ا ذات      . ، حيث أن أسالفهم ممن ترآ د عموًم ة ال تع ة الحكوم دو أن ني ويب

ت     ام،  مصداقية، حيث أن آثير من السكان يتوقعون أن تقوم الدولة أو المحافظة باالستيالء على أراضيهم من أجل االس خدام الع
ذآورة        ارير الم ي بعض التق ا ورد بالفعل ف ولكن في النهاية ستطرحها للبيع أو التأجير، لمستثمرين لبناء فنادق ومنتجعات، آم

  . آنًفا
  

اءت بالفشل    ابقة ب ك، فمع      3.لم يتم بناء حدائق عامة على مدى العقود السابقة في القاهرة، وجميع المحاوالت الس فضًال عن ذل
ى  المضارب ات العقارية المنفلتة والجامحة، فإن آثير من مواطني المناطق المستهدفة في القاهرة يشعرون بأن نقص الشفافية عل

 4.الصعوبةثقتهم في الحكومة وتصريحاتها وخططها ووعودها أمر غاية في المستوى الرسمي يجعل 
  
  

  األسباب الرسمية 
. المحلي بصفتهم غير مستعدين لمواجهة هذه المخاوف والهموم الواقعيةيظهر ممثلي الحكومة في أعين الناس على المستوى 

مليون نسمة يرغبون في حديقة  16لو أن هناك : "السيد مدبولي من بين المستجيبين بتصريحاتهم لهذه المخاوف والهموم يقول
يرتي الوراق، إذن على من سكان جز 30.000من سكان جزيرة الدهب و 4.000أو متنزه عام على هذه الجزر، في مقابل 

                                                      
 .المرجع السابق 2
 .المرجع السابق 3
 .المرجع السابق 4
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الناس النموذج الناجح الذي نستخدمه في تطوير المناطق  ىأضف إلى ذلك، أنه عندما ير. هؤالء الماليين أن يقولوا آلمتهم
  5."العشوائية، وإعطاء الناس مساآن ومرافق أفضل، وقتئذ سيثقون في خطط الحكومة

  
اد السابق، فإن التبيان في األرقام الخاصة بعدد ها ورد في االستشولكن، وآم. ونحن نأمل أن يكون مثل هذا التقدم حقيقي

فال يرضى أحد أن يكون مستبعًدا من مجال االهتمام واالعتداد به . تمثل مصدًرا آخر من عدم الثقة الحجج الرسميةالسكان في 
هذه المجتمعات في البيانات الرسمية أصبح  أو بها آإنسان، وسوء التقدير أو التقليل من التقديرات الخاصة بعدد السكان في

لحصول األشخاص الذي سيتم إخالئهم  -والموازنات المخصصة - وسيلة واضحة لتقسيم المجتمعات والحد التعسفي من أهليتهم
  . على حقوقهم

  
كن، الخطط ول. وتزعم وزارة اإلسكان أن هذه الخطط الخاصة باإلخالء تستهدف حل مشكالت البيئة، والمخدرات، واألمن

  . إلعادة التطوير المقابلة الستراتيجيات التوطين البديلة والتعويض تعد ضعيفة بالمقارنة مع الخطط الضخمة
  

لم يأتي على حساب هذه المساحات وفي الوقت الذي تحتاج المدينة فيه إلى مزيد من المساحة الخضراء، فإن وجود السكان 
ساعدت في الحفاظ على المساحة " حضرية"إن ما يقومون به من زراعة  على العكس،. الخضراء الموجودة في الجزر

 . الخضراء في القاهرة، وهو ما يجب، وفق معايير التخطيط الرسمية، الحفاظ عليه
  

تي تروج لها الحكومة وبالرغم من األسباب الرسمية، إال أن الرؤى التي عبر عنها وزير اإلسكان تبدو متعارضة مع الدوافع ال
على العكس، فإن التحدث عن . افحة الفقر، والمخدرات، والسلوك المعادي للمجتمع، والنقص الخانق لمساحة الخضراءفي مك

  :آما قال الوزير صراحة، 2050خطة القاهرة 
  

هي ومن أآبر األصول التي تمتلكها مدينة نيويورك لديها . إننا محظوظون بامتالك هذه الجزر في وسط القاهرة
فهل ينبغي أن يكون لدينا مانهاتن في القاهرة؟ نعم، إن الجزر محمية، ولكننا آمجتمع لنا الحق في . نهاتناجزيرة م

أن نقرر ما إذا آانت الجزر لدينا ينبغي أن تظل مناطق محمية أم ينبغي أن يكون لدينا مانهاتن على واحدة من هذه 
ال يوجد ما يمنعنا من الحلم وتحقيق هذه . الجزرمن حقنا أن نحلم أن يكون لدينا مانهاتن على إحدى هذه . الجزر

 6.األحالم على أرض الواقع
 

بة للتخطيط               ئولة بالنس ة مس ر أولوي تثمرين ال يمكن أن يعتب ياح والمس ة للس ذه األحالم أو التفضيالت الجمالي ل ه إن هدهدة مث
ي     فسكان المدينة لهم الحق في أن يكونوا الفاعلين والمشارآين الفعال. العمراني وا ف ين في التخطيط الحضري، وينبغي أن يكون
ر استضعاًفا بسبب                  . األولوية ة أآث ي حال روآين ف ل ومت رين ب اس المفق إن أغلب هؤالء الن ة مصر، ف اهرة وبقي ة الق وفي حال

  .  الخطط الجديدة واأليديولوجيات التي تبدو أنها معادية للمجتمع
  

م يعيشون        . بقوا أينما يعيشونإن سكان الجزيرة لهم آل الحق في أن يكونوا وي ة لألرض وه ة القانوني ديهم الملكي نهم ل وآثير م
دة  ي ظل الخطط الحضرية               7.عليها على مدى أجيال عدي اإلخالءات ف تهدفين ب ر المس زهم عن اآلخرين من غي ذي يمي ا ال فم

بة  هل ظروفهم المعيشية المفقرة؟ هل ألن سكان الجزيرة هم أيًضا أآثر اس. للقاهرة الجديدة تضعاًفا، وبالتالي، فهم األسهل بالنس
  للمسئولين والنخب السياسية أن ينزعوا منهم الملكية في سبيل التطوير واالستثمار؟

  
ا نعيش تحت          اهرة، حيث إنن ى الق من منظورنا المقارن، يجب االعتراف بأن هذه الممارسة السيئة المحرمة ليست قاصرة عل

ذير  اللذلك، وآزائرين مسئولين في مصر، شعرنا بضرورة . دناتهديدات مشابهة وأخطاء ماثلة في بال انية    تح ع اإلنس من التواب
  . واالجتماعية المتوقعة وغير المرغوبة لممارسات اإلخالء القسري في مصر

  
  

  التزامات الدولة وأصحاب الواجب
ة      ي إطار خطط التنمي ة المصرية      .اعتادت السلطات المصرية القيام بعمليات هدم آبيرة وإخالءات ف ة والحكوم وتتحمل الدول

ا        السكن المالئمالتزاًما باحترام وحماية وإعمال الحق في  ل هيئاته ات من قب ام عن االنتهاآ لجميع السكان والمواطنين، واإلحج
ذا الحق     دريجي له ال الت سات  واالتجاهات والممار . والتدخل لحماية ضحايا مثل هذه االنتهاآات، وأيًضا اتخاذ الخطوات لإلعم

م           ي السكن المالئ واطنين المصريين ف ع حق الم ا تتعارض م ا إنم ي      : الرسمية التي وردت هن ل ف رأة والرجل والطف وحق الم
وق   . الحصول على مكان آمن ومستدام للعيش فيه في سالم وآرامة وقد انتهكت محافظة القاهرة والحكومة المصرية بالفعل حق

ازة، وال      ي أمن وضمان الحي رة ف ة،           سكان الجزي زع الملكي ذات، والتحرر من ن ر عن ال ة التعبي ارآة، وحري ات، والمش معلوم
                                                      

 .المرجع السابق 5
  فندق سميراميس، . ريكية في مصرخطاب إلى أعضاء غرفة التجارة األم" ،2050القاهرة "احمد المغربي، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة،  6

  : يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من الخطاب عبر هذا الرابط. 2007يوليو /حزيران 10
http://www.amcham.org.eg/operation/events/events07/Ahmed_El_Maghraby/speech_full_txt.asp.   

 . المرجع السابق 7
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ة،        ة والثقافي الحقوق االقتصادية واالجتماعي دولي الخاص ب وإعادة التوطين، والتعويض المناسب آما هو مفر في إطار العهد ال
  . 4العام رقم  ، وآما وردت هذه المعايير وتبلورت في التعليق1982والذي صادقت عليه مصر في عام 

  
ة من     ي بيئ وتتحمل الدولة وجميع الهيئات على آافة المستويات االلتزام باحترام وحماية وتعزيز وإعمال الحقوق وعناصرها ف

اون  تقرير المصير، وعدم التميز، والمساواة بين الجنسين، وحكم القانون  وعدم التراجع، وتطبيق الحد األدنى من الموارد والتع
دولي م  وتلت. ال ام رق ق الع ي التعلي ا وردت ف ان، آم وق اإلنس ايير حق ق مع ا بتطبي لطات المصرية أيًض االت 7زم الس ي ح ، ف

دني     ة، واألمن الب اإلخالء والتي تضمن اإلبقاء على مصادر الرزق، والمشاورة الفعالة، والسكن واألرض البديلين وبجودة ماثل
  . نسانية وتجنب تشريد أي فردوجميع التدابير الالزمة للمحافظة على الكرامة اإل

  
، والتي تحفظ أيًضا الحق  1969االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام على مصر آما صادقت 

ة أو        ) 3) (هـ( 5في السكن في المادة  ايير للتفرق ى أساس أي مع ائم عل ز الق وتنص على أن الدولة ملتزمة باإلحجام عن التميي
ى وضعهم        . بعاداالست ة عل ة القائم ة التمييزي ك المعرضون للمعامل وقد تم تفسير هذا االلتزام تفسيًرا واسًعا ليشمل بالحماية أولئ

وراق        دهب وجزيرتي ال رة ال اطني جزي ة ق ي حال وق        . االقتصادي، آما هو الحال ف ة حق ى اتفاقي ا عل د صادقت مصر أيًض وق
ام   ، واتفاقية القضاء على جمي1990الطفل عام  رأة ع وق      . 1981ع أشكال التمييز ضد الم ذه المعاهدات الخاصة بحق وآل ه

ي مصر          اإلنسان  م لكل من يعيش ف ي السكن المالئ ام     . تحفظ وتضمن الحق اإلنساني ف ا أن الدستور المصري لع  1981آم
  . ينص على التطبيق القضائي المحلي لجميع االلتزامات التعاقدية الدولية) منه 151المادة (
  
ام ف ر المصري، ، و2000ي ع ا التقري د مراجعته ة  وجهت عن الحقوق االقتصادية واالجتماعي ة ب دة المعني م المتح ة األم لجن

ات إخالء قسري                  ه من عملي ا قامت ب ة فيم ي إطار اإلخالل بااللتزامات التعاقدي ة المصرية ف ادات للحكوم دة انتق والثقافية ع
ى ا    د سكانها إل م وسبل العيش اآلمن     للسكان من مناطق عديدة يفتق ا من        . لسكن المالئ ا تضمنته مراجعته ة م د اتبعت اللجن وق

ذه     ى ه ة عل تقارير موازية قدمتها منظمات مجتمع مدني مصرية، من بينها المرآز المصري للحق في السكن، والتي قدمت أدل
وجدت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية   ففي مالحظاتها الختامية،. االنتهاآات أظهرتها أعداد عمليات الهدم بالعنف واإلخالء

رة     سكن بديل أو تعويضتقديم اإلخالء القسري بدون "واالجتماعية والثقافية أن  ات فقي ي مجتمع ة    8 ."قد حدث ف وذآرت اللجن
ادة     ا وفق الم د   11الحكومة المصرية بالتزاماته ى التعل   من العه م    مشيرة إل ام رق ق الع ي    ) 4(ي الحق ف ق ب ة المتعل السكن   للجن

  ".سياسات السكن"حول اإلخالء القسري، مرشدا الحكومة إلى ) 7(المالئم، وآذلك التعليق العام رقم 
  

ا              6متأخرة واآلن فإن مصر  ي تطبيقه ة ف ة والثقافي الحقوق االقتصادية واالجتماعي ة ب ة المعني ى اللجن ا إل سنوات عن تقاريره
دم    اللتزاماتها الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقو م تق ا ل ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وآدولة طرف في العاهدة، فإنه

ًدا  ًرا واح ذي   عمؤش ا ال ان لمواطنيه وق اإلنس ة وحق ى الكرام ة عل ن الضمانات الخاصة بالمحافظ ى م د األدن ا للح ى تطبيقه ل
ك، . تعرضوا لإلخالء ة خاصة فضًال عن ذل لطات المحلي ى أن الس ير إل ارير تش إن التق ذ اإلخالء  ف ي تنفي ت ماضية ف مازال

ة        ك الممارسة العنيف الع عن تل ى اإلق د   9.القسري في مصر، بالرغم من الحث العاجل من قبل اللجنة للحكومة المصرية عل وق
وق    ز المصري لحق ل المرآ دني المصرية، مث ع الم ات المجتم ن منظم داءات م اوى ون د ألصداء دع دعوة تردي ذه ال آانت ه

ي السكن         السكن، والتي نا اد ف د من نقص ح ه البل ا يعاني ة   شدت المسئولين بضرورة التحرك العاجل في سياق م نخفض الكلف م
  . ونزع ملكية آثير من المصريين في الريق بالقوة للبحث عن مصادر رزق بديلة في المدن

  
من العهد الدولي  11، و4و، 2، و1ويبدو أن السلطات المصرية تخترق التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في المواد 

فباإلخفاق في توفير الحماية للمجتمع من مثل هذه التعديات، فإن السلطات . الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه الدولة  26، و17، و2المصرية تنتهك أيًضا المواد 

التحالف الدولي للموئل،  -واستناًدا إلى هذه المعايير الملزمة، فإن أعضاء شبكة حقوق األرض والسكن. 1982ا في عام أيًض
، تطعن في استخدام قوات األمن المصرية ضد المواطنين المصريين بغرض نزع ومن بينهم المرآز المصري لحقوق السكن

اللتزام والتمسك بمعايير حقوق اإلنسان وما يقابلها من التزامات الدولة التي ونحن ندعو أيًضا إلى ا. الملكية وإخالءهم قسًرا
نتشارك فيها على مستوى العالم، ونشجب بشدة أية محاولة من قبل السلطات المصرية إلخالء أي سكان في المناطق 

  .المستهدفة إخالًء قسرًيا وبدون استنفاذ االستشارة الحقيقية والتحذيرات المتكررة
  

آالف من المصريين المفقرين في حاجة إلى ما يستحقونه من جبر الضرر الناجم عن اإلخالءات التي تمت في الفترة إن 
ولكن، بالنسبة للمواطنين المستهدفين في جزر النيل، فإن الحكومات المرآزية والمحلية في القاهرة الكبرى تواجه . الماضية

جميع المواطنين دون تمييز، والتخطيط لمستقبل حضري يحترم حق فرصة لتعزيز شرعيتها عن طريق احترام حيازة 
 . أم الدنياالمواطنين في المدينة المتمثلة هنا في القاهرة 

  
                                                      

8  Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: EGYPT, E/C.12/1/Add.44, 12 
May 2000, para. 22. 

9  Ibid, paras. 22, 31, 37. 
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  التوصيات

ة من    في ضوء التزامات الحكومة المصرية وبناء على االهتمام بظروف ومصير مواطنيها، نحث جميعنا ك المستويات المعني
  :السلطة في مصر أن

اء إلى مستوى المسئولية في إطار االلتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، والتي االرتق •
 .أصبحت جزء ال يتجزأ أيًضا من القانون الملحي وفق الدستور المصري

 .اإلنهاء الفوري لسياسات اإلخالء القسري وممارسته في مصر، خاصة في المجتمعات المفقرة •

ق الناس الذين تعرضوا لإلخالء القسري في الجبر الكامل للضرر، بما في ذلك توفير سكن بديل ضمان وتطبيق ح •
 .لهم

تبني ممارسة عرفية في التفاوض مع المواطنين المعرضين لإلزاحة واإلخالء، واحترام حقوق المواطنين في  •
 .المشارآة الفعالية والتعبير عن الذات

 .توى البالد في ضوء التزامات الدولة بحقوق اإلنسان تجاه جميع المواطنينمراجعة سياسات السكن الرسمية على مس •

 ؛7، و4العمل نحو تشريع يحظر ممارسة اإلخالء القسري ودمج مواد ونوص التعليقين العاميين رقم  •

 ,A/HRC/4/18، ومرجعهاالمبادئ التوجيهية األساسية على اإلخالءات واإلزاحات التي تتم استناًدا إلى التنمية، تطبيق  •
Annex 1, 5 February 2007.  

  
ونعبر عن عميق شكرنا، لما القيناه على مدار . وأخيًرا، فنحن نقدر فرصة تناول هذه القضية التي ال مناص من مواجهتها

هذا ونأمل في أن تتلقوا . زيارتنا، من حفاوة ترحيب من مصر والمصريين، ونود أن نرد هذا االستقبال والحفاوة بشيء إيجابي
 . الخطاب بهذه الروح

  
  . ونتطلع إلى تلقي استجابتكم فيما يتعلق بجهودك لمعالجة األمر. شكًرا مقدًما على اهتمامكم بهذا األمر الجاد

  
  .وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

  
  المخلصان،

 

 المباافيندر د
 لرئيسا

 
 
 

 سوجرانيزنا آ
 العامة ةلسكرتيرا

 

 : وقع على الخطاب
 
 .عادل بخيت، مجموعة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، السودان .1
 . آولومبيا، FEDEVIVIENDA، مؤسسة Alejandro Florian أليخاندرو فلوريان .2
 . ، باحث، الجزائرمحمد عمرون .3
 .، السكرتيرة العامة للتحالف الدولي للموئل، شيليAna Sugranyesآنا سوجرانيز   .4
 .بوليفيا، FUNPROVI، مؤسسة Anelise Melendez آناليز مليندز .5
 .شيلي/، األمانة العامة للتحالف الدولي للموئل، فرنساCharlotte Mathivetشارلوت ماثيفي  .6
 .الجمعية العامة للتحالف الدولي للموئل، آندا، Cristina Harrisآريستيان هاريس  .7
 .، هولنداFIAN، مؤسسة Daniel Gomezدانيال جوميز  .8
 .، بوليفياRed Habitat الموئل األحمر، مؤسسة David Quezada Silesسيليز  ديفيد .9

 .آينيا، Mazingira Instititute معهد مازينجيرا، Davinder Lambaدافيندر المبا  .10
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 Shelter and Settlements بدائل للمأوى والمستوطنات البشرية، Eddie Nsamba-Gayiiyaإيدي جاييا  .11
Alternatives ،أوغندا. 

 . آوبا، Centro Martin Luther King مرآز مارتن لوثر آينج، Félix Yanes Suárezفيليكس سواريز  .12
 . ، الكاميرونCIAH-Cameroun، مؤسسة Joseph Fumtimجوزيف فومتيم ،  .13
 .الواليات المتحدة األمريكية/فرنسا، Urbanisme et Democratie، مؤسسة Katherine Coitآاترين آوي  .14
 .، السنغالEnda-RUP، مؤسسة Khady Diagneدياني خادي  .15
 .، ماليCOFEPE، مؤسسة Korothimi Theraثيرا، آوروتيمي  .16
 . أمريكا الالتينية، المكسيك- ، التحالف الدولي للموئلLorena Zárate زاراتالورينا  .17
 .، األمانة العامة للتحالف الدولي للموئل، شيليMarie Bailloux بايلوماري  .18
 .، السودانباحثةالطيب أحمد،  يم  .19
 .ريانيجي، Development Initiatives Network (DIN)فاخميرآون، شبكة مبادرات التنمية موبوال  .20
 .، آوريا الجنوبيةAsian Bridgeالجسر األسيوي مؤسسة ،  Na Hyo Woo هيو وونا  .21
 .آندا، Rooftops Candaمؤسسة ، Nick Volkفولك نيك  .22
 & Christian Institute for the Study of Religion مالك، المعهد المسيحي لدراسة األديان والمجتمعرابيال  .23

Societyالهند ،.  
 .المغرب،  ACME العقد العالمي للمياهب، مؤسسة االكسرجا  .24
 . موئل، آندا، الجمعية العامة للتحالف الدولي للShelley Buckinghamبكينجهام شيلي  .25
 .، الهندSathi All for Parternershipsمؤسسة ، Shivani Bhardwajبارداويج شيفاني  .26
 .الهند ، التحالف الدولي للموئل -لبرنامج اإلقليمي لجنوب أسياا، Shivani Chaudhryتشودري شيفاني  .27
 . نزانيات، Women’s Advancement Trust صندوق تقدم المرأة، Tabitha Siwaleسيوالي تابيثا  .28

 
 
 
 

********************************************************************************************************** 
  ،االحتجاج على العناوين التاليةالمناشدة وبرجاء إرسال خطابات 

التحالف الدولي  - االستعانة بعينة الخطاب أسفل العناوين المدرجة، مع رجاء إخطار شبكة حقوق األرض والسكن يمكن
: ، والمرآز المصري لحقوق السكن باإلشارة إلى آود هذه المناشدة وإرسال نسخة من المناشدة عبر البريد االلكترونيللموئل

  urgentactions@hlrn.org و echreg@echreg.org.   
  

********************************************************************************************************** 
  

  محمد حسني مبارك رئيس السيادة 
  مصر العربية جمهوريةرئيس 

  قصر عابدين
  القاهرة، مصر

  1998–390 22(0) 20+: فاآس
  WAZRA UN 93794: تيلكس

  ]سيادة الرئيس: التحية[
 

  أحمد نظيف . دالسيد 
  رئيس مجلس الوزراء

  مجلس الوزراء
  ش القصر العيني 
   القاهرة، مصر

  8016–2795 / 6449–2735 2(0) 20+: فاآس
   primemin@idsc.gov.eg : اإللكترونيالبريد 

 ancabinet.gov.egwww.egypti :على شبكة اإلنترنتموقع لا
  ]الدآتور سيادة: التحية[
  

   أحمد عالء الدين أمين المغربي: المهندسالسيد 
  والمرافق والتنمية العمرانية وزير اإلسكان
  وزارة اإلسكان
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  .مصر ،، الظوغلي، القاهرةسماعيل أباظةإش  1
 7836–2795 2(0) 20+  :اآسف
   egutility.gov.-info@housing :إلكترونييد رب
 utility.gov.eg-www.housing :على اإلنترنتلموقع ا
  ]:المهندسسيادة : التحية[
 

  مصطفى مدبوليالسيد 
  رئيس
  للتخطيط العمرانيالعامة الهيئة 

  .مصر ،، الظوغلي، القاهرةسماعيل أباظةإش  1
 1512–2792 2(0) 20 +  :اآسف

 gopp@idsc.gov.eg : إلكترونيبريد 
  www.gopp.gov.eg: على اإلنترنتلموقع ا

  
 حازم القويضيمحمد . مهندس السيد د
  حلوانمحافظ 

  حلوانمحافظة 
  ، المعادي77ش ، مبنى رئاسة حي المعادي

 09494 238  20+ /83439 237  :تليفون
  3461–378 22(0)  20+  :فاآس

 helwan.governorate.egypt@gemail.com  :بريد إلكتروني
  :]ورسيادة الدآت: التحية[
 
  

  العظيم وزيرعبد . دالسيد 
  القاهرةمحافظ 

  القاهرةمحافظة 
  .، عابدين، القاهرة، مصرش الجمهورية 7
 4620–2390 2(0) 20 + :اآسف
   cairogov@idsc.net.eg :إلكترونيريد ب
   www.cairo.gov.eg :على اإلنترنتموقع لا

  
  
 

   echreg@echreg.org :لحقوق السكن ينسخة للمرآز المصر
  urgentaction@hlrn.org.: للموئل يالتحالف الدول -وشبكة حقوق األرض والسكن

  :للسكن المالئم ةالخاص ةالمقرر ،)Raquel Rolnik( رآآيل رولنيكو
action@ohchr.org-urgent   

  
  


