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 لـرك عاجـحت
 أسرة تتعرض خلطر اإلخالء القسري 1500

  
 

اخلطـط اتتعققـة مـدم  بشـننشكوى إىل حمافظة أسوان يف وسط أسوان مبصر  "الصحايب"يوليو/متوز قدم سكان منطقة  25يف 
اتساكن البديقة اتتـوفرة أسرة، كما أن  1500ددها ع، و هذا القراراتتضررة من العائالت  تتشاور السقطات معمنازهلم. ومل 

 أن موقعها بعيد عن اتدارس ومرافق الرعاية الصحية.فضاًل عن ليست كافية لتقبية احتياجاهتا، 
 
 نبةانتتكةون نةن  آنَّةةنَّطقةة رية  صةَّفت  نَّطقةة الاة اهن  "ةا  ان لتطةوير  أسةو /حزيران، أعلن حمافظ أسوان خطةة  يونيو 27يف 

هة  و  -وحةدة سةكَّية بديلةة للسةكان 320وجيب هدنها. وقال احملافظ إنه سيتم توف   ئية تشكل خطراً على حياة السكان ،عشوا
  30القدميةة  الةت تب ةد  ةو    الاةداقة تضةم الواحةدة نَّهةا ريرفةة نةود واحةدة، وتقةق يف نَّطقةة وحدات صغ ة جداً تتكون نن شةق 

وي ترب السكان الذين سُتهدد نَّةازمم أن املسةاكن  ،مية كافيةيسوان. وال تتوفر يف املَّطقة البديلة خدنات ص ية وت لكيلونرتاً عن أ
 وري  نالئمة.  ، نن حيث عددهم،يواء أفراد األسرإلالبديلة ري  كافية 

 
خطةارات كتابيةة َّةازل، ومل يتلة  السةكان حةن ا ن إسةكان قبةل إعةالن خطةم هةدد املومل جتر حمافظة أسوان نشاورات حقيقةة نةق ال

 نديَّةةةانئةةب رئةةي   قةةادقةةدر م علةةى الط ةةن يف القةةرار أنةةاد احملةةاكم. ويف األسةةبو  املا ةة   األسةةاا القةةانوق للقةةرار، قةةا ي يةة حتةةدد 
وبضرورة إخالئها، ولكَّه مل يتاح عةن نوعةد  طوير  املَّطقةوأبلغهم بقرار  ت املَّطقة والتقى جمموعات نن السكانبزايرة إىل أسوان 

ذا قةاود السةكان وأن الةذين إابلبلةدوزر املَّطقةة  ددمةت ستسةتددد القةوة نةه قةال للسةكان إن السةلطا. وذُكةر أالءخةاإل بدء عمليات
لألسةر الةت  حاةراً ت احملافظةة أوانةر اعتقةال إداريةة تاةدر مبوجةب قةانون الطةوار ء. وقةد أجةر  قتضىيقاونون ال ملية قد ُيسجَّون مب

 ت يش يف نَّطقة الا اهن، وهو إجراء عادة نا يسب  عمليات اإلجالء وإعادة التوطني.
 

قةةةاد السةةةكان، وال ديةةد نةةةَّهم نولتةةةون يف الدولةةةة، بتشةةكيل طَّةةةة للتتةةةاوق نةةةق السةةلطات والةةةدفا  عةةةن حقةةةو   يوليو/متةةوز 22ويف 
ن ن ار ةتهم التانةة مةدد املَّطقةة. وقةالوا إ"ةم عة سةكرت  حمافظةة أسةوان، وأعربةوا لةه قوا اجتماعةاً نةيوليو/متوز عقةد 25السكان. ويف 

يدعمون خطم تطوير بديلة، ونَّها توسيق الطر ، وطالبوا بت ويضات أفضل عن أية خسائر تل   هبم. وأكد املسؤول يف احملافظةة 
 نطالبهم إىل حمافظ أسوان. قود بتوصيلولكَّه قال مم إنه سي ،أنه سيتم هدد ن ظم نَّطقة الا اهن

 
 و بقغتكم اخلاصة تتضمن ما يقي:أيرجى كتابة مناشدات ابلقغة العربية أو اإلجنقيزية 



  مجيةق  تةوف قبةل الء خةإسكان نَّطقة الا اهن و مان عةدد تَّتيةذ أيةة عمليةة الء خإحث حمافظ أسوان على ت لي  عمليات
 كتابية؛الء  خإية للسكان تتضمن أوانر مسارات ر خطك إرسال إالقسري، مبا يف ذلالء خاإلالضماانت الالزنة ملَّق 

 ابإل ةةافة إىل الءخةةاإلىل إجةةراء نشةةاورات حقيقةةة نةةق سةةكان نَّطقةةة الاةة اهن، الستكشةةا  مجيةةق بةةدائل دعةةوة السةةلطات إ ،
 خطم تطوير املَّطقة؛

 .توف  ن لونات حول املباق الت تشكل خطراً على حياة الَّاا يف نَّطقة الا اهن 

 
 إىل: 2010سبتمرب/أيقول  8إرسال اتناشدات قبل  يرجى

 
 حمافظ أسوان

 ناطتى السيدأركان حرب اللواء 
 شار  أبطال الت رير

 أسوان، نار
 20972313333+ فاك :

 masteraswan@hotmail.com أو  master@aswan.gov.egبريد إلكرتوق:
 
 

 ال شوائياتتطوير  اَّدو للتَّتيذي املدير ا
 ترناوي عل  ال

 شار  املديم الدائم 3
 ار، القاهرة، نارن نديَّة

 20222634000+ فاك :
 

اريخ إذا كَّةتم سرتسةلو"ا ب ةد التةنةا أ. كما يرجـى إرسـال خسـن مـن اتناشـدات إىل اتملقـل الدبقوماسـيل اتعتمـدين يف بقـداخكم
 فرعكم قبل إرساما.  املذكور، ف جى التَّسي  نق نكتب
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 القسرياإلخالء ُأسرة تتعرض خلطر  1500مصر: 
 

 معقومات إضافية 

Field Code Changed
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 أو/و واأُلسر األفراد نقل"  نه القسري اإلخالء والثقافية واالجتماعية االقتاادية ابحلقو  امل َّية املت دة األنم طَّة وت ر ِّ 
 نن نَّاسبة سبل إاتحة دون يشغلو"ا، الت األرا   أو/و املَّازل نن إراد م، رريم و نؤق  أو دائم بشكل لية،احمل اجملتم ات
 عمليات اإلنسان حلقو  الدولية امل اي  جتيز وال ."عليها احلاول إنكانية إاتحة أو احلماية أنوا  نن ري ها أو القانونية احلماية
 .املَّاسبة القانونية والضماانت اإلجراءات اختاذ ب د وفقم ما، املمكَّة البدائل مجيق كشا است وب د أخ ، كمالذ إال اإلخالء
 البديل السكن وتوف  إليهم، املسبقة وامل قولة الكافية اإلخطارات وتوجيه املتضررين، األشداص نق احلقيق  التشاور هذه وتشمل
 التماا أناد اجملال وإفساح اإلخالء، عمليات إجراء بكيتية املت لقة الضماانت ونراعاة اخلسائر، مجيق عن وت ويضهم مم، املالئم
 يرتك أن يَّبغ  وال .احلاجة عَّد القانوق ال ون على احلاول ذلك يف مبا الضرر، طرب القانونية واإلجراءات السبل إخالؤهم مت نن
 فيه مبا الدويل، القانون مبقتضى واجب، نار وعلى .الءاإلخ نتيجة اإلنسانية حلقوقه أخر  النتهاكات عر ة أو نأو  بال أحد

 امليثا "و "والثقافية واالجتماعية االقتاادية ابحلقو  اخلاص الدويل ال هد" و "السياسية و املدنية ابحلقو  اخلاص الدويل ال هد"
  .عهاوقو  ومتَّق قسري إخالء ب مليات القياد عن متتَّق أن يف ،"والش وب اإلنسان حلقو  األفريق 

 
املَّطقةة يف وسةم نديَّةة د أسةوان وحمةانون ون لمةون وطلبةة جةان يون. وتقةق ن نَّطقة الا اهن نولتون ي ملون يف سةنن بني سكا

نةن الطةوب واإلمسَّة ، نبَّيةة املَّطقةة نبةاق  ريالبيةةإن رمسياً بشبكات املياه واجملاري وشةبكة الكهةرابء. نوصولون أسوان. و السكان 
شةكال نلكيةة لتلتةة ، برتاخةي  بَّةاء رمسيةة، وتتمتةق  جزئيةاً  الاة اهن،نَّطقةة  أُقيمة نن نةواد نؤقتةة. كمةا اق املببقية بيَّما بَّي  
و ةةق اليةةد  علةةى األرق اخلاليةةة والبَّةةاء عليهةةا. ويةةدع  ب ةة  السةةكان ، عةةن طريةة   املَّطقةةة بطريقةةة ريةة  رمسيةةة منةة   قةةد لةةألرق. و 

يضةة ون اليةةد  علةةى األرا ةة  اخلاليةةة  كةةان يسةةمح لألشةةداص الةةذين   1957اد ألن القةةانون املةةدق املاةةري قبةةل عةة تهم لةةألرقنلكيةة
 تقَّبَّهةانلكيةتهم بو ةق اليةد أصةب   قانونيةة أو أ"ةا متةر  جةراءات  ب ضةهم أنسَّة على إشغاما. ويدع   15ابنتالكها ب د نرور 

شكل  مانة قانونية كانلةة ت هذه تقَّنيالات جراءإإىل حمافظة أسوان. بيد أنه نن ري  الوا ح نا إذا كان   ألرقحمدد لبدفق مثن 
 .الءخاإلومحاية سكا"ا نن  األرق حليازة

 
نليةةون دوالر  5.26نليةةون جَّيةةه ناةةري   حةةوايل  30حمةةافظ أسةةوان أن جملةة  الةةوزراء خاةة  نبلةة   علةةنيونيةةو/حزيران، أ 27ويف 

نةة نةن نبةان نكوف  نَّطقةة رية  آنَّةة   "ةا  شةوائياتال تطةوير  صةَّدو ب د أن صَّتها   ال شوائيةلتطوير نَّطقة الا اهن  أنريك ( 
الطابية  يف وسةم أسةوان وتسةبب نَّطقة الا اهن تقق جبوار نَّطقة  عشوائية تشكل خطراً على حياة السكان. ونُقل عَّه قوله إن 

ريم احلضةري فيهةا. وقةد . وسيتم إعادة طالء املَّطقة بلون نوحد للتأكيد علةى الطةابق السةياح  ألسةوان وعلةى التَّةااختَّاقات نرورية
التطةةةوير  يف نقةةةاق نتترقةةةة نةةةن نةةةداخل نَّطقةةةة الاةةة اهن. وتشةةة  اخلةةةرائم إىل أنةةةه سةةةيتم هةةةدد هةةةذه علقةةة  احملافطةةةة خةةةرائم خلطةةةة  

نةن قبةل نسةتثمرين يف القطةا  اخلةاص  -املَّطقة. وسُتستددد األرا   اخلالية بشكل رئيس  لبَّاء نساكن وخدنات وطر  جديدة
، وه  احلالة الت يَّ  فيها القةانون املاةري علةى للمَّت ة ال انةتوفر أية ن لونات تتيد  ن األرق سُتستددد على نا يبدو. وال ت

 رفةق  وعمليةة الت ةوي . وقةد للمَّت ةة ال انةةز  نلكية األرق، وعلى ن ةاي  تاةَّيا املشةاريق  "ةا   ةجواز اختاذ إجراءات تت ل  بَّ
عدة نركةز هشةاد نبةارك للقةانون يف أسةوان، وهةو سةامبنةدير األنةن و  احمللة واجمللة   ملديَّةةاورئةي  السكان عرائ  إىل حمافظ أسوان 

نَّطقةةة قانونيةةة للَّةةاا. وي ةةارق نقةةدنو ال ةةرائ  تاةةَّيا نَّطقةةة الاةة اهن  "ةةا وتقةةدد نسةةاعدات قةةو  اإلنسةةان مةةة ت ةة  حنَّط
. ويوافة  السةكان نةن حيةث اخلرسةانةو نةن الطةوب  َّيةةملبةاق نبا ريالبيةةنكونة نن نبان عشوائية نؤقتة، ويشةددون علةى أن  عشوائية

ياةةةرون علةةةى أن و يلةةةة للسةةةقوق.  بةةةاق ااملهةةةدد ألريةةةراق توسةةةيق الطةةةر ، وعلةةةى جتميةةةل نبةةةانيهم وإعةةةادة بَّةةةاء عمليةةةات املبةةةدأ علةةةى 
تقَّةني عةن طرية   نونيةة، إنةا نةن خةالل امللكيةة أوإشغامم لةألرق باةورة قا تثب السكان ميلكون ف اًل تراخي  بَّاء ولديهم واثئ  



 باملبةةةاق املتبقيةةةة مبوجةةة تقَّةةةني إجةةةراءاتعلةةةن نقةةةدنو ال ةةةرائ  أ"ةةةم نسةةةت دون لتسةةةديد الةةةدف ات الالزنةةةة إلكمةةةال أ. و و ةةةق اليةةةد  
 جمل  الوزراء. صادرة عن قرارات

 
وو ةةق  ئيةاملَّةةاط  ال شةةوايضةةطلق مبهمةةة تَّسةةي  جهةةود احلكونةةة للت انةةل نةةق  صةةَّدو  وهةة صةةَّدو  تطةةوير ال شةةوائياتويُةةذكر أن 
دث ، عقةةب حةةا2008املَّةةاط  رية  ا نَّةةة . وقةةد أُنشةأت هةةذه اميرةةة يف أكتةوبر/ تشةةرين األول لت انةةل ن هةةا  ةمن أولويةةة  خطةم ل

 404 لاةةَّدو اشداةةاً. وقةةد حةةدد  119الدويقةةة  ابلقةةاهرة، الةةذي أسةةتر عةةن نقتةةل نةةا اليقةةل عةةن اال"يةةار الاةة راوي يف نَّطقةةة  
نَّةةةاط  ريةةة  آنَّةةةة  يف حمافظةةةة أسةةةوان.   10ألةةةا نسةةةمة، ونَّهةةةا  850ت عةةةدد سةةةكا"ا بَّ ةةةو نَّةةةاط  ريةةة  آنَّةةةة  يف ناةةةر، وقةةةدر  

املَّةاط  رية  ا نَّةة ، ان أو اطماعات امل َّية يف تلةك  وختشى نَّظمة ال تو الدولية ان يتم و ق اخلطم نن دون التشاور نق السك
املَّةةاط  ريةة  ا نَّةةة  تو ةةق إن خطةةم   ال شةةوائيات صةةَّدو  تطةةويرقةةول يو الء قسةةري. خةةوهةةو نةةا قةةد يةةؤدي إىل ا لقيةةاد ب مليةةات إ

 . فقم ابلتشاور نق احملافظات وجمالسها البلدية احمللية
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