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 1500أسرة تتعرض لخطر اإلخالء القسري

ف ـ  25يوليو/تمــوق مــكا ســطاة طق ـ "الصــحا " ف ـ طســو أســواة مصــر شــطوإ ىلــا حافس ـ أســواة ش ـ ة الخطــو
المتعلقـ مــكا ــاقلم و طلـ تتشــاطا الســلطا

ـ العــاتال المتضــراة ـ هـ ا القــراا ،طع ـكدها  1500أســرة ،امــا أة

المساا البكيل المتوفرة ليست اافي لتلبي احتياجاتما ،فضالً ع أة ومعما عيك ع المكااس ط رافق الرعاي الصحي و

يف  27يونيو/حزيران ،أعلن حمافظ أسوان خطة "لتطوير" أسوان صنَّفت منطقة الصحاا بهناحا "منطقحة ريح آمنحة تتكحون محن مبحان
عشوائية تشكل خطراً على حياة السكان" ،وجيب هدمها .وقال احملافظ إنه سيتم توف  320وحدة سكنية بديلة للسكان -وهي
وحدات صغ ة جداً تتكون من شقق تضم الواحدة منها ريرفة نوم واحدة ،وتقح يف منطقحة " الصحداقة القدميحة" الحت تب حد حو 30
كيلومرتاً عن أسوان .وال تتوفر يف املنطقة البديلة خدمات صاية وت ليمية كافية ،وي ترب السكان الذين ستُهدم منازهلم أن املساكن
البديلة ري كافية إليواء أفراد األسر ،من حيث عددهم ،وري مالئمة.
ومل جتر حمافظة أسوان مشاورات حقيقة م السكان قبل إعالن خطح هحدم املنحازل ،ومل يتلحق السحكان ححن ا ن إخطحارات كتابيحة
حتححدد األسححاا القححانوق للقحرار ،قححا ي يححق قححدر م علححى الط ححن يف القحرار أمححام احملححاكم .ويف األسححبو املا ححي قححام نائححب رئححي مدينححة
أسحوان بزيححارة إ املنطقححة والتقححى اموعححات مححن السححكان وأبلغهححم بقحرار "تطححوير" املنطقححة وبضححرورة إخالئهححا ،ولكنححه مل يفصح عححن
موعد بدء عمليات اإلخالء .وذُكر أنه قال للسحكان إن السحلطات ستسحتددم القحوة هلحدم املنطقحة بالبلحدوزر إذا قحاوم السحكان وأن
الذين يقاومون ال ملية قد يُسجنون مبقتضى أوامر اعتقال إدارية تصدر مبوجب قانون الطوارىء .وقد أجرت احملافظة حصراً لألسر
الت ت يش يف منطقة الصاا  ،وهو إجراء عادة ما يسبق عمليات اإلجالء وإعادة التوطني.
ويف  22يوليو/متححوز قححام السححكان ،وال ديححد مححنهم مولفححون يف الدولححة ،بتشححكيل نححة للتفححاوا م ح السححلطات والححدفا عححن حقححو
السكان .ويف  25يوليو/متوز عقدوا اجتماعاً م سكرت حمافظة أسوان ،وأعربوا له عحن م ار حتهم التامحة هلحدم املنطقحة .وقحالوا إاحم
يدعمون خط تطوير بديلة ،ومنها توسي الطر  ،وطالبوا بت ويضات أفضل عن أية خسائر تلاق هبم .وأكد املسؤول يف احملافظة
أنه سيتم هدم م ظم منطقة الصاا  ،ولكنه قال هلم إنه سيقوم بتوصيل مطالبهم إ حمافظ أسوان.
يرجا اتا

اشكا

اللغ العر ي أط اإلنجليزي أط لغتط الخاص تتضم

ا يل :

 حث حمافظ أسوان على ت ليق عمليات إخالء سكان منطقة الصاا و مان عدم تنفيذ أية عملية إخالء قبحل تحوف مجيح
الضمانات الالزمة ملن اإلخالء القسري ،مبا يف ذلك إرسال إخطارات رمسية للسكان تتضمن أوامر إخالء كتابية؛

 دعحوة السححلطات إ إجحراء مشححاورات حقيقححة مح سححكان منطقححة الصحاا  ،الستكشححا مجيح بحدائل اإلخحالء ،باإل ححافة إ
خط تطوير املنطقة؛
 توف م لومات حول املباق الت تشكل خطراً على حياة الناا يف منطقة الصاا .
يرجا ىاسال الم اشكا مبل  8سبتمبر/أيلول  2010ىلا:
حمافظ أسوان
اللواء أركان حرب مصطفى السيد
شار أبطال التارير
أسوان ،مصر
فاك +20972313333 :
بريد إلكرتوقmaster@aswan.gov.eg:

أط masteraswan@hotmail.com

املدير التنفيذي لصندو تطوير ال شوائيات
علي الفرماوي
 3شار املديم الدائم
مدينة نصر ،القاهرة ،مصر
فاك +20222634000 :
امـا يرجــا ىاســال نســم ـ الم اشــكا ىلــا الممسلــي الك لو اســيي المعتمــكي فـ لــكانط  .أمحا إذا كنححتم سرتسححلواا ب ححد
التاريخ املذكور ،ف جى التنسيق م مكتب فرعكم قبل إرساهلا.
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علو ا ىضافي

وت ِّر نة األمم املتادة امل نية باحلقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية اإلخالء القسري بهننه" نقل األفراد واألُسر و/أو
اجملتم ات احمللية ،بشكل دائم أو مؤقت و رريم إراد م ،من املنازل و/أو األرا ي الت يشغلواا ،دون إتاحة سبل مناسبة من
احلماية القانونية أو ري ها من أنوا احلماية أو إتاحة إمكانية احلصول عليها ".وال جتيز امل اي الدولية حلقو اإلنسان عمليات

اإلخالء إال كمالذ أخ  ،وب د استكشا مجي البدائل املمكنة هلا ،وفق ب د اختاذ اإلجراءات والضمانات القانونية املناسبة .
وتشمل هذه التشاور احلقيقي م األشداص املتضررين ،وتوجيه اإلخطارات الكافية وامل قولة املسبقة إليهم ،وتوف السكن البديل
املالئم هلم ،وت ويضهم عن مجي اخلسائر ،ومراعاة الضمانات املت لقة بكيفية إجراء عمليات اإلخالء ،وإفساح اجملال أمام التماا
من مت إخالؤهم السبل واإلجراءات القانونية رب الضرر ،مبا يف ذلك احلصول على ال ون القانوق عند احلاجة .وال ينبغي أن يرتك
أحد بال مهنوى أو عر ة النتهاكات أخرى حلقوقه اإلنسانية نتيجة اإلخالء .وعلى مصر واجب ،مبقتضى القانون الدويل ،مبا فيه
"ال هد الدويل اخلاص باحلقو املدنية و السياسية "و" ال هد الدويل اخلاص باحلقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية "و"امليثا
األفريقي حلقو اإلنسان والش وب" ،يف أن متتن عن القيام ب مليات إخالء قسري ومتن وقوعها .
من بني سكان منطقة الصاا مولفون ي ملون يف سد أسوان وحمامون وم لمون وطلبة جام يون .وتق املنطقحة يف وسح مدينحة
أسوان .و السكان موصولون رمسياً بشبكات املياه واجملاري وشبكة الكهرباء .إن ريالبية مباق املنطقة مبنية محن الطحوب واإلمسنحت،
بينما بُنيت بقية املباق من مواد مؤقتة .كما أُقيمت منطقة الصاا  ،جزئيحاً ،برتاخحي بنحاء رمسيحة ،وتتمتح بهنشحكال ملكيحة لتلفحة
لححألرا .وقححد منححت املنطقححة بطريقححة ريح رمسيححة ،عححن طريححق "و ح اليححد" علححى األرا اخلاليححة والبنححاء عليهححا .ويححدعي ب ح السححكان
ملكيتهم لألرا ألن القانون املحدق املصحري قبحل عحام  1957كحان يسحم لألشحداص الحذين "يضح ون اليحد" علحى األرا حي اخلاليحة
بامتالكها ب د مرور  15سنة على إشغاهلا .ويدعي ب ضهم أن ملكيتهم بو اليد أصبات قانونية أو أاا متحر بحرجراءات تقنبنهحا
بدف مثن حمدد لألرا إ حمافظة أسوان .بيد أنه من ري الوا ما إذا كانت إجراءات التقنني هذه تشكل مانة قانونية كاملة
حليازة األرا ومحاية سكااا من اإلخالء.
ويف  27يونيححو/حزيران ،أعلححن حمححافظ أسحوان أن الح الححوزراء خصح مبلح  30مليححون جنيححه مصححري ححوايل  5.26مليححون دوالر
مكونحة محن مبحان
أمريكي) "لتطوير منطقة الصاا ال شوائية" ب د أن صنفها صندو تطوير ال شوائيات بهناا "منطقة ري آمنة" َّ
عشوائية تشكل خطراً على حياة السكان .ونُقل عنه قوله إن منطقة الصاا تق جبوار منطقة "الطابية" يف وس أسوان وتسبب
اختناقات مرورية  .وسيتم إعادة طالء املنطقة بلون موحد للتهنكيد على الطاب السياحي ألسوان وعلى التناريم احلضري فيهحا .وقحد
علقححت احملافطححة خ حرائ خلطححة " التطححوير" يف نقححاف متفرقححة مححن مححداخل منطقححة الصححاا  .وتش ح اخل حرائ إ أنححه سححيتم هححدم هححذه
املنطقة .وستُستددم األرا ي اخلالية بشكل رئيسي لبناء مساكن وخدمات وطر جديدة -من قبل مستثمرين يف القطا اخلحاص
على ما يبدو .وال تتوفر أية م لومات تفيد بهنن األرا ستُستددم للمنف ة ال امة ،وهي احلالة الت ين فيها القانون املصري على
جواز اختاذ إجراءات تت لق بنحز ملكية األرا ،وعلى م اي تصنيف املشاري بهناا " للمنف ة ال امة" وعمليحة الت حوي  .وقحد رفح
السكان عرائ إ حمافظ أسوان ورئي املدينة واجملل احمللي ومدير األمحن مبسحاعدة مركحز هشحام مبحارك للقحانون يف أسحوان ،وهحو
منطمححة ت ح حقححو اإلنسححان وتقححدم مسححاعدات قانونيححة للنححاا .وي ححارا مقححدمو ال حرائ تصححنيف منطقححة الصححاا بهناححا منطقححة
عشوائية مكونة من مبان عشوائية مؤقتة ،ويشددون على أن ريالبية املباق مبنية من الطحوب واخلرسحانة .ويوافحق السحكان محن حيحث
املبححدأ علححى عمليححات هححدم ألري حراا توسححي الطححر  ،وعلححى جتميححل مبححانيهم وإعححادة بنححاء املبححاق ا يلححة للسححقوف .ويصححرون علححى أن
السكان ميلكون ف الً تراخي بناء ولديهم وثائق تثبت إشغاهلم لألرا بصورة قانونية ،إما من خالل امللكية أو عحن طريحق تقنحني
"و ح اليححد" .وأعلححن مقححدمو ال حرائ أاححم مسححت دون لتسححديد الححدف ات الالزمححة إلكمححال إج حراءات تقنححني املبححاق املتبقيححة مبوج حب
قرارات صادرة عن ال الوزراء.

ويحُحذكر أن صححندو تطححوير ال ش حوائيات هحو صححندو يضححطل مبهمححة تنسححيق جهححود احلكومححة للت امححل مح املنححاطق ال شحوائية وو ح
خط للت امل م ها من أولويحة "املنحاطق ريح ا منحة" .وقحد أُنشحهنت هحذه اهليكحة يف أكتحوبر /تشحرين األول  ،2008عقحب ححادث
االايار الصاراوي يف منطقة "الدويقة" بالقحاهرة ،الحذي أسحفر عحن مقتحل محا اليقحل عحن  119شدصحاً .وقحد ححدد الصحندو 404
"منححاطق ري ح آمنححة" يف مصححر ،وقححدرت عححدد سححكااا بناححو  850ألححف نسححمة ،ومنهححا " 10منححاطق ري ح آمنححة" يف حمافظححة أس حوان.
وختشى منظمة ال فو الدولية ان يتم و اخلط من دون التشاور م السكان أو ا ماعات امل نية يف تلك "املناطق ري ا منة"،
وهحو محا قحد يحؤدي إ ا لقيححام ب مليحات إخحالء قسحري .ويقححول صحندو تطحوير ال شحوائيات إن خطح "املنحاطق ريح ا منحة" تو ح
بالتشاور م احملافظات واالسها البلدية احمللية فق .
رقم

الوثيقةUA: 165/10 Index: MDE 12/029/2010:

تاريخ اإلصدار  28 :يوليو/متوز

2010

