بيان للتداول العام
 04أكتوبر/تشرين األول
رقم الوثيقةMDE 12/031/2010 :
2010

المقيمون في مناطق العشش في القاهرة الكبرى مهددون باإلخالء القسري
أعلنت منظمة العفو الدولية واملركز املصري حلقوق السكن والتحالف الدويل للموئل – شبكة حقوق األرض والسكن اليوم أهنا قد
بعثت يف األسبوع املاضي برسالة مشرتكة إىل رئيس الوزراء املصري حلث احلكومة على منع اإلخالء القسري للمقيمني يف املناطق
العشوائية يف القاهرة الكربى اليت صنفت رمسياً بأهنا "مناطق عشش".
ووجهت املنظمات الثالث هذه الدعوة نظراً ملا يواجهه سكان  33من "مناطق العشش" يف القاهرة واجليزة القريبة منها من
احتمال إخالئهم قسرياً من بيوهتم وإعادة إسكاهنم يف مدينة  6أكتوبر ومدينة  15مايو ،على التوايل ،خارج اجليزة والقاهرة،
حيث من املفرتض ختصيص حنو  35,700وحدة سكنية هلم .ففي مايو/أيار  ،2010أعلن رئيس الوزراء ،أمحد نظيف ،أن سيتم
إخالء املناطق اليت يعيشون فيها حالياً ألغراض إعادة التطوير كجزء من الرؤية االسرتاتيجية للقاهرة الكربى لسنة  .2050ومل جي ِر
التشاور مع سكان هذه املناطق بصورة كافية بشأن قرار إخالئهم قسراً وإعادة تسكينهم.
وأبلغت املنظمات الثالث ،اليت تناضل مجيعاً ضد عمليات اإلخالء القسري ومن أجل إعمال احلق يف السكن املالئم ،رئيس
الوزراء أن خطة السلطات املصرية تفتقر ،على ما يبدو ،للضمانات الكافية ضد اإلخالء القسري من حيث عدم إفساحها اجملال
أمام التشاور املسبق التام والكايف مع السكان املتضررين فيما يتعلق بالبدائل احملتملة إلجالئهم وبظروف إعادة إسكاهنم.
وعلى وجه اخلصوص ،يتعني إذا ما أقرت خطة لإلخالء إبالغ األهايل باملوعد املزمع إلخالئهم وبظروف إعادة تسكينهم قبل
القيام بذلك بوقت كاف حىت يكون بإمكاهنم الطعن يف القرارات أمام حمكمة مستقلة .وفضالً عن ذلك ،يتعني على الشرطة
وقوات األمن املصرية ضمان عدم استخدام القوة املفرطة يف تنفيذ عمليات اإلخالء ،كما يتعني على السلطات اختاذ التدابري
الالزمة ملنع أن يصبح أي شخص بال مأوى نتيجة لإلخالء.
وإحدى املناطق العشوائية املعرضة للتهديد هي رملة بوالق (ماسبريو) .حيث تقع هذه املنطقة يف وسط القاهرة وحتيط هبا أبراج
جتارية ومبان رمسية أقيمت على ضفاف النيل .وتعترب خطة "تطوير" القاهرة لسنة  2050هذه املناطق مناسبة للسياحة وللمحال
التجارية واملباين اإلدارية فقط ،لكي تطل على النيل وعلى مساحات ممتدة من احلدائق .وال ترى أي مستقبل وسط ذلك للسكان
احلاليني ،الذين يتألفون من عائالت عاشت هناك ألجيال وأجيال ،بينما ختطط السلطات إلبعادهم عن املنطقة وإعادة توطينهم
يف مدن جديدة يف ضواحي القاهرة الكربى تبعد أمياالً عن أماكن سكنهم احلالية.

وإحدى املناطق العشوائية األخرى املعنية باألمر هي عزبة أبو قرن ،يف مصر القدمية ،حيث يعمل العديد من السكان يف إعادة
تدوير النفايات الصلبة .إذ مت تصنيفها على أهنا "منطقة عشش" ،وسيتوجب على سكاهنا ،مبوجب خطة  ،2050مغادرة قلب
القاهرة القدمية الذي يضم أقدم مسجد وكنائس يف جممع األديان .وخالفاً ملا تريده السلطات ،فإن أهايل املنطقة يرغبون يف أن يتم
حتسني ظروف سكنهم ،وليس أن يرحلوا ،ولكنهم يواجهون اإلخالء القسري احملتَّم.
وعلى وجه العموم ،يفضل ساكنو املناطق العشوائية البقاء يف مواقعهم احلالية األقرب إىل املدينة ،وخيشون بأن تتأثر قدرهتم على
احلفاظ على مصدر عيشهم كثرياً إذا ما أعيد إسكاهنم يف مدن حضرية جديدة بعيدة عن أماكن عملهم ،كما خيشون أن يؤدي
ذلك إىل تقطيع أوصال الشبكات االجتماعية احلالية اليت أصبحت جزءاً من حياهتم أو تدمريها تدمرياًكامالً.
إن منظمة العفو الدولية واملركز املصري حلقوق السكن والتحالف الدويل للموئل – شبكة حقوق األرض والسكن" تعترب أن
لسكان مجيع املناطق العشوائية احلق يف املشاركة الفعالة يف وضع اخلطط اليت تؤثر بصورة مباشرة على حياهتم ،ويف تنفيذ هذه
اخلطط .فاملشاركة الفعالة هي حجر الزاوية يف التوصل إىل حلول نزيهة وعادلة تليب حق األشخاص املتضررين يف السكن املالئم.
وطبقاً ملا تقوله فإن صندوق تطوير العشوائيات ،وهو صندوق أنشئ حتت سلطة جملس الوزراء املصري ،سيوفر للمقمني يف
"مناطق العشش" الثالث والثالثني الذين سيتم إعادة إسكاهنم برامج دعم اجتماعية  -اقتصادية من قبيل التدريب على إجياد
عمل (وخاصة بالنسبة للشباب) ،واخلدمات الصحية للنساء ،وصفوف حمو األمية ألرباب األسر ،وبطاقات اهلوية .ويشكل هذا
خطوة إجيابية ،ولكنه قد ال يكون كافياً لتلبية مجيع احتياجاهتم على حنو كاف ،ولرمبا يتوجب مناقشة ذلك بصورة مسبقة معهم
كجزء من عملية التشاور.
وقد دأب صندوق تطوير العشوائيات منذ االهنيار الصخري القاتل يف الدويقة يف سبتمرب/أيلول  ،2008الذي أدى إىل مقتل ما ال
يقل عن  119شخصاً يف منطقة منشأة ناصر العشوائية ،إىل الشرق من القاهرة ،على تصنيف املناطق العشوائية يف مصر بناء على
تقييمها لدرجة اخلطر الذي يواجه السكان احملليني ،سواء بسبب االنزالقات الصخرية أو بسبب أية مصادر هتديد أخرى
ألرواحهم وصحتهم .ويف هذا السياق ،جرى تصنيف  16منطقة يف القاهرة على أهنا تشكل هتديداً وشيكاً حلياة السكان؛
ومعظم هذه مناطق أخرى من منشأة ناصر ومناطق سكن عشوائية يف مصر القدمية .ويرى الصندوق يف "مناطق العشش" نوعاً
ثانياً من املناطق "غري اآلمنة" نظراً لكوهنا مبنية من مواد ال تصمد أمام عوامل الطبيعة والزمن ،ولذا فهي ال تكفل املأوى املالئم
لساكنيها.
إن عمليات اإلخالء القسري اليت قامت هبا السلطات املصرية حىت اآلن قد شكلت ،طبقاً لتوثيق املنظمات الثالث ،خرقاً
لواجب مصر مبقتضى القانون الدويل ،وال سيما ملا نص عليه التعليق العام رقم  7لسنة  1997للجنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
فقد أقدمت السلطات املصرية ،خالل العامني املاضيني ،على تنفيذ عمليات إخالء دون التشاور مع األهايل حول ظروف إعادة
إسكاهنم ،ودون إصدار إنذارات باإلخالء قبل التنفيذ مبدة كافية .وأدى ذلك إىل أن أصبحت أسر عديدة بال مأوى عقب هدم

بيوهتا نتيجة لعدم دقة عمليات حصر السكان ،اليت افتقرت إىل املعايري واإلجراءات املناسبة .فأعيد إسكان بعض األسر يف سكن
بديل عقب أشهر من التشرد .وواجهت النساء التمييز يف ختصيص الشقق ،كما كان احلال بالنسبة ملن كان أزواجهن غائبني
وغدون بذلك معيالت ألسرهن فال ينظر إليهن على أهنن مستقالت عن آبائهن وأمهاهتن.
وتقول حمافظة القاهرة إهنا ومنذ االهنيار الصخري القاتل لسنة  2008قد أعادت إسكان حنو  9,100أسرة من منشأة ناصر يف
مساكن بديلة يف الدويقة اجلديدة ويف مدينة النهضة ،إىل الشمال من القاهرة .كما جرت إعادة إسكان حنو  2,000أسرة من
منطقيت إسطبل عنرت وعزبة خري اهلل العشوائيتني يف مساكن بديلة يف مدينة  6أكتوبر .ومل يزود هؤالء بأية وثائق تكفل أمن
حيازهتم للشقق أو حتميهم من اإلخالء مستقبالً.
إن منظمة العفو الدولية واملركز املصري حلقوق السكن و التحالف الدويل للموئل – شبكة حقوق األرض والسكن حتث احلكومة
املصرية على تطبيق املعايري الدولية النافذة حلقوق اإلنسان املتعلقة بالسكن املالئم كوسيلة لتجنيب قاطين "مناطق العشش" يف
القاهرة املزيد من الشقاء ،وخلق الشروط املالئمة خلطط ومشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية كي حتقق أعلى درجات النجاح.

