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  المسيلة للدموع واالعتداء بالضرب

  
شمال إفريقيـا التـابع للتحـالف       / ري لحقوق السكن، ومكتب البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط       المركز المص 

الحالة  فيالعاجل  الدولي للموئل، ومكتب تنسيق شبكة حقوق األرض والسكن التابعة للتحالف يناشدون تدخلكم             
  . مصرالتالية التي حدثت في 

  
  

  وصف مختصر للوضع

 2007 آذار/ من مارس  22 الخميس الموافق    يوم لوزارة الداخلية في مصر      قامت قوات األمن المركزي التابعة    
 زينهم العشوائية بالضرب وإطالق قنابل الغاز المسّيلة للدموع وذلك          -باالعتداء على أهالي منطقة قلعة الكبش     

  .إلرغامهم على إخالء مساكنهم بغرض هدمها دون توفير مسكن بديل ودون سابق إنذار
  

 ي والذ ي الجار آذار/  من مارس  20 حريق هائل بالمنطقة يوم الثالثاء الموافق        اندالع من   ينيومحدث ذلك بعد    
وكان بعض األهالي قد حاولوا التظـاهر يـوم األربعـاء           . ةق عشة من عشش المنط    350 حواليقضى على   

عد أن   أمام مجلس الشعب لعرض مشكلتهم والتي تتمثل في عدم وجود أي مأوى لهم ب              آذار/ مارس 21الموافق  
  .قضى الحريق على عششهم ومساكنهم البسيطة وفقدهم لكل ممتلكاتهم

  
كثير من  فيه   أدلى   يفى الوقت الذ  .  بمنحهم مسكن بديل   "عبد العظيم وزير  "/ السيدمحافظ القاهرة،   وقد وعدهم   
بتقـديم مـساعدات عينيـة عاجلـة        بتصريحات تقضي    على رأسهم السيد رئيس الجمهورية       يالمسئولين يأت 

بعون أسرة فقط على مسكن بديل      حصلت س وطبقا لبعض المعلومات فقد     . رين وتوفير مساكن بديلة لهم    ضاللم
  . وخمسين أسرة على مسكن بديلي صرح فيه محافظ القاهرة بحصول مائتيفى الوقت الذ

  
 تعـيش   التيإال أن سكان منطقة العشش بقلعة الكبش والذين لم يمتد الحريق إلي عششهم باإلضافة إلى األسر                 

على أنقاض عششها المحترقة والذين لم يحصلوا على وحدات بديلة فوجئوا صباح يوم الخميس بعدد كبير من                 
 وعربات مصفحة، وعدد من القيادات األمنيـة الـذين طـالبوهم            جرافات/ وبلدوزارات المركزيقوات األمن   

عترض السكان على هذا    اوعندما  . ار تأويهم بغرض إزالتها دون سابق إنذ      التيبإخالء العشش والبيوت الفقيرة     
القرار نظرا لتعارضه الشديد مع تصريحات المسئولين قامت قوات األمن بضرب السكان وبإلقاء عـدد مـن                 

األطفـال وكبـار الـسن      خاصـة   ، مما أصاب عدد كبير من الـسكان         عشوائيالقنابل المسيلة للدموع بشكل     
  . منهم الذين تعرضوا ألزمات صحية بسبب الدخانمرضى القلب والسكرخاصة  ،ختناقاوالمرضى بحاالت 

  
 وهروع عدد كبير من الصحفيين والقنـوات التليفزيونيـة          االضطراباتوقد توقفت عملية اإلخالء نظرا لهذه       

 تشكلت من المركز المصري لحقوق السكن، ومسؤول بـرامج          والتي الحقائق   يللمنطقة، باإلضافة للجنة تقص   
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 التحالف الدولي للموئل فور ورود المعلومات       -ا في شبكة حقوق األرض والسكن     شمال إفريقي / الشرق األوسط 
  .  ومحاولة رصد االنتهاكات وتوثيق الحالةي توجهت للمنطقة لمتابعة ما يجروالتيإليها 

  
  

  :وقد رصدت اللجنة عدد من الحقائق التالية

مـصفحة  وجود عدد كبير مـن قـوات األمـن باإلضـافة إلـى عـدد كبيـر مـن العربـات ال                      -1
  ية بالمنطقة؛ وعدد كبير من القيادات األمن،الجرافات/والبلدوزارات

من جـراء   والخيانة  شعورهم بالغبن الشديد     حالة من الذعر واإلعياء الشديدين بين السكان، و        انتشار -2
كيف يمكن التعامل مع    : "مع استخدام قنابل الدخان، متسائلين    االستخدام المفرط للقوة ضدهم، خاصة      

 ؛وهم في هذه الحلة من الحاجة إلى المساعدة لحريق وتهدم البيوت بهذه الطريقةضحايا ا
، "خطر"،  " فقط العسكريلالستخدام  "أربعة قنابل مسيلة للدموع كتب عليها       بالفعل  رصدت اللجنة   وقد   -3

 ؛"صنعت فى الواليات المتحدة األمريكية"
 اختنـاق ر السن والمرضى بحـاالت       على رأسهم األطفال وكبا    يأتيصابة عدد كبير من المواطنين      إ -4

وبعض المواطنين ممن لديهم أمراض مزمنة حدثت لهم أزمات صحية مثل مرضى القلب والـسكر               
 هم السكان لمستشفى المنيرة العام؛والذين نقل

 كانـت   يعدم وجود وسائل إلسعاف المصابين مما أضطرهم للجوء للجمعية الشرعية بالمنطقة والت            -5
والتي تالحظ وتأكد عبر أقـوال      . ين من الحريق  ر المنطقة والمتضر  ألهاليا  بالصدفة تقدم دعما طبي   

 لمترددين عليها أيا كانت إصابتهم؛بعض األهالي أنها تصرف دواءاً موحداً لكل ا
 لوحدات سكنية   استالمهمعدم   عششهم على أنقاض العشش و     احترقتإقامة عدد كبير من األسر ممن        -6

 بديلة؛
 الذين احترقت عششهم ولم يحصلوا على وحـدات سـكنية          -وع للسكان  ن أي دعم من    أيعدم تقديم    -7

  كإغاثة عاجلة إثر الحريق؛-بديلة
 .وحتى هذه اللحظةقيام األجهزة التنفيذية بقطع الماء والكهرباء عن المواطنين منذ وقوع الحريق  -8
ـ        التقى معهم عدد كبير من السكان ممن       -9 المنطقـة منـذ    ي   الوفد لديهم إثباتات قانونية على إقامتهم ف

 سنوات عديدة؛
البدنيـة   حال من األحوال كمسكن يضمن الصحة  بأي يقطنها المواطنون ال تصلح      التيأن العشش    -10

 والنفسية وكرامة اإلنسان؛
التضارب الشديد بين تصريحات المسئولين وبين ما تقوم به األجهزة التنفيذية للدولـة علـى أرض                 -11

  منطقة قلعة الكبش بزينهم؛يالواقع ف
 الـسائدة ولكـن     واالضـطرابات  تتمكن اللجنة من حصر األسر المقيمة نظرا لألوضاع األمنية           لم -12

  .تقديريا فإن عدد األسر ال يقل عن ألف أسرة
  

  أصحاب الواجب، ووسائل االنتصاف المحلية

وفق المعطيات التي تم رصدها من أقوال المواطنين والمشاهدة للموضع، يتأكد لنا أن الدولة ممثلـة فـي                  
زارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وكذلك وزارة الداخلية، ومحافظة القاهرة مسؤولة مـسؤولية             و

مباشرة على ما وقع من انتهاكات لهؤالء المواطنين، ليس فقط بفعل ما وقع من حريق، بل أيـًضا علـى            
وهو مـا   .  سكن مالئم  تركهم يتعرضون لجميع أنوع العوامل التي تمثل انتهاكًا لحقهم في الحصول على           

  :يمكن تحديده في النقاط المحددة التالية

قضاء سكان المنطقة ما يزيد على ثالثين سنة دون اهتمام أو رعاية من أي نوع؛ سـكنية، صـحية                    .1
لم يعرف سببه حتى اآلن والتي أحيانًا       كالحريق الذي   (وقائية من تبعات الكوارث الطبيعية والبشرية       

   ؛)التأمين من الحرائق وأ وسائل إنقاذ ةي تخلو من أيطق التافي المنما تحدث 
التأخر في إنقاذ المواطنين الذي اشتعلت النيران في عششهم مما قضى على كافة ممتلكـاتهم التـي                  .2

 ؛)جمعوها بشق األنفس ومازالوا يسددون أقساطها، وفق أقول المواطنين
 تنفيذ عمليـة اإلخـالء مـن البيـوت          اعتداء قوات األمن على المواطنين لمنعهم من التظاهر، عند         .3

خاصة عند غضب األهـالي مـن       (والعشش المتبقية في المنطقة بعد الحريق دون توفير سكن بديل           
 مع توفير سـكن   تماماتصريحات السيد المحافظ حول تخصيص شقة لكل ثالثة أسر، وهو ما يتنافى             

 ). الشخصي والخصوصيةمالئم يتمتع بجملة من الحقوق التي األساسية مثل الحق في األمن
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ولم يتضح من كل هذا بعد لمصلحة من قامت قوات األمن بالتعامل بهذا النهج مع المواطنين المضارين؟                 
وقد ترددت شائعات بين المواطنين أن التعجل في إزالة منطقة العشش إنما يأتي في إطار الـسعي إلـى                   

ترويج لسياسات الحكومة التـي تـدعي       تجميل المنقطة والتخلص من جيوب الفقر في ظل ما يجري من            
جهوًدا عظيمة في التنمية، في حين ردد البعض معلومات عن عملية إنشاء مكتبة جديـدة سـتحمل اسـم            

 .حرم رئيس الجمهورية" سوزان مبارك"السيدة 
  

بإعداد بالغ للنائب العام حـول واقعـة يـوم          يقوم   لحقوق السكن    المصريالمركز  وفي هذا الصدد، فإن     
 29الموافـق   الخميس   وبجمع أكبر قدر من توقيعات منظمات حقوق اإلنسان عليه، وسيتم تقديمه             الخميس
 سيستغرقهذا اإلجراء   ، إال أن    كذلك من الممكن رفع دعاوى قضائية ضد األجهزة التنفيذية        . آذار/مارس

وضـع  ال فى المحاكم المصرية، مما يشكل خطـورة علـى    التقاضيسنوات فى المحاكم نظرا لطول أمد       
يبحث وفي هذا الصدد     . وقت يلسكان والمعرضين لإلخالء أو االعتداء من قبل قوات األمن فى أ          الحالي ل 

 التـي  القانونيـة    اإلثباتـات  لحقوق السكن إجراء حصر للسكان المقيمين والتحقق من          يالمركز المصر 
بالمنطقـة كثيـف،     األمنيبحوزتهم ولكن ذلك أيضا يواجهه خطر على أعضاء المركز حيث أن التواجد             

 تـستغرق الحـصول     والذي واإلحصاءوأن عمليات الحصر يجب أن تكون بموافقة جهاز التعبئة العامة           
 للتوقيف والحبس بـسبب     المصريعلى موافقة منه أكثر من عامين، كما سبق وتعرض أعضاء المركز            

  .إجراءه عمليات للحصر فى قضايا مماثلة
  

   الدوليةتااللتزاما

التنمية فيما يتعلق ب   ين األخير ة المصرية على ترديده عبر العقدين     اب الذي دأبت الحكوم   بالرغم من الخط  
عيشة للمواطنين، إال أنه وكل يوم تظهر من األحداث ما يطرح التساؤالت وضـرورة              موتحسين أحوال ال  

 الفقراء  له الحكومة وبين حاالت المواطنين المتردية، خاصة       التحليل لهذا التناقض الصارخ بين ما تروج      
نجـد  وبالتركيز على مجال حقوق المواطنين في السكن المالئم         . منهم، والتي تظهر جلية بوقوع الحوادث     

أن العاصمة المصرية مازالت محاطة بشريط عريض ومتسع من العشوائيات التي تفتقد إلى أية عوامـل                
 زينهم العـشوائية التـي      -كبشفي منطقة قلعة ال   لقد وقع الحريق الهائل     . أو مؤهالت لحياة آدمية كريمة    

 أسرة، بعضهم يعيش في المنطقة بعيد عن مقومات العيش الكريم وسبل تحسينها             ألفيقطنها ما يقرب من     
  . منذ ما يقرب من ثالثين عاًما

  
وقد جاء الحريق ليكشف كثيًرا من حاالت التردي والتدهور التي يعانيها المواطنون، خاصة في العاصمة               

ترض أنها، تحظى باهتمام المسؤولين مقارنة بمناطق أخرى في محافظات مصر العليـا             المصرية التي يف  
  .والوسطى التي تضم أشد مناطق العالم فقًرا وافتقاًدا لسبل التنمية

  
وأول ما تكشف عنه الحادثة وما تالها من انتهاكات على يد الجهات الحكومية المسؤولة، هـو التنـاقض                  

كومة المصرية تجاه المواطنين من ضرورة توفير الحق في السكن المالئـم            الصارخ بين ما تلتزم به الح     
 وهو. ن يعيشون فيه في أمن وكرامة     الذي يعني حق النساء واألطفال والرجال في الحصول على مكان آم          

ما يمثل خرقًا واضًحا اللتزامات الدولة التعاقدية، خاصة في إطار مصادقة الدولة علـى العهـد الـدولي        
لتي صادقت عليه الدولـة     ا. 11، و 4، و 2، و 1لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المواد      الخاص با 

  .، وأصبح بالتالي جزء ال يتجزأ من القانون المحلي المصري1982عام 
  

كما أن الدولة، متمثلة هنا في قوات األمن التابعة لوزارة الداخلة وبانتهاكها لحق المواطنين فـي التعبيـر    
 من العهـد الـدولي      26، و 17، و 2هم وتوصيل مشكلتهم ومحنتهم للرأي العام إنما تنتهك المواد          عن رأي 

، وصار جزء ال يتجزأ من      1982دقت الدولة عليه أيًضا عام      الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صا     
 .القانون المحلي المصري

  
حقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة قـد        من الناحية التاريخية كانت لجنة األمم المتحدة المعنية بال        

وجهت عدة انتقادات للحكومة المصرية في إطار اإلخالل بااللتزامات التعاقدية فيما قامت به من عمليات               
األمر الـذي   . إخالء قسري للسكان من مناطق عديدة يفتقد سكانها إلى السكن المالئم وسبل العيش اآلمن             

 نفسها من تقصير في حقوق المواطنين على مـدى عقـود            تالممارسارار  نعود ونؤكد عليه اليوم مع تك     
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 القسري دون تـوفير     اإلخالءطويلة، ثم ثبوت اإلهمال في صحة المواطنين وحياتهم، ثم السعي إلى تنفيذ             
سكن بديل، حيث أنه ووفق ما أكدت عليه اللجنة في مالحظاتها الختامية من قبل على أن اإلخالء القسري                  

 سكن بديل، الذي وقع ومازال يقع في األحياء الفقيرة، العـشوائية يطـرح ضـرورة تـذكير               دون توفير 
 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتـصادية       11الحكومة المصرية بالتزاماتها في ظل المادة   

، وكذلك  للجنة المتعلق بالحق في السكن المالئم     ) 4(واالجتماعية والثقافية واإلشارة إلى التعليق العام رقم        
حيـث إنـه ومـع      ". سياسات السكن " الحكومة إلى    مرشداحول اإلخالء القسري،    ) 7(التعليق العام رقم    

  . اإلخالءات الحديثة والمستمرة تبين أن أصحاب الواجب في مصر يخلون بالتزاماتهم القانونية والتعاقدية
  

 لألمم المتحدة للحـق فـي الـسكن         ومن ثم تجدر اإلشارة أخيًرا إلى ما أعرب عنه المقرر الخاص التابع           
المالئم، من قلق بخصوص ممارسة اإلخالء القسري في مصر، والمرفق منه نسخة مع هـذه المناشـدة                 

  .للتحرك العاجل
  

، يخلصان في هذا إلى ضـرورة       نكما أن المركز المصري لحقوق السكن، وشبكة حقوق األرض والسك         
 تصب في توسيع دائرة الفقر وتعميقه بالنسبة للمـواطنين          الممارسات إنما السياسات و اإلشارة إلى أن هذه     

الذين يعانون بالفعل من شدة الفقر واالفتقاد إلى أكثر الحقوق أساسية، وهو ما يتنافى بالطبع مع التزامات                 
  .الدولة تجاه تخفيف حدة الفقر والقضاء على العشوائيات بمصادقتها على أهداف اإلنمائية لأللفية

  
  :بناءا عليه

 التحالف الدولي للموئل، يدينون بشدة      -شبكة حقوق األرض والسكن    لحقوق السكن و   المصرين المركز   إ
فـي  منطقة زيـنهم     المصرية ضد سكان قلعة الكبش في        هذا االستخدام المفرط للقوة من قبل قوات األمن       

كن بـديل مناسـب      محاولة إلخالء السكان بالقوة دون التفاوض معهم وتوفير مس         يةكما يدينون أ  . القاهرة
  . لهم
  

  ماذا يمكن أن نفعل؟

 للحكومة المصرية لالسـتخدام المفـرط للقـوة ضـد           الدوليإدانة كافة المنظمات الدولية والمجتمع       -1
 .مواطنين مدنيين عزل لمنعهم من حقهم فى التظلم

 .لقوة إخالء المساكن وهدمها بايمطالبة الحكومة المصرية بالتوقف عن سياستها الدائمة المتمثلة ف -2
 منطقة أخرى إال بعد توفير مسكن       وأي منطقة قلعة الكبش بزينهم      ي عمليات لهدم المنازل ف    أيوقف   -3

 ؛مناسب للمواطنين بعد التفاوض معهم
 قنابل من صنعها تم     استخداممطالبة الحكومة األمريكية بتقديم طلب إيضاح للحكومة المصرية حول           -4

 الـرأي  مدنيين لمنعهم من حقهـم فـى حريـة            فقط ضد مواطنين   العسكريتخصيصها لالستخدام   
 .والتعبير

 .تقديم المسئولين الذين أمروا باستخدام القوة ضد المواطنين للمحاكمة -5
  

  ،االحتجاج على العناوين التاليةالمناشدة وبرجاء إرسال خطابات 
 -الـسكن  االستعانة بعينة الخطاب أسفل العناوين المدرجة، مع رجاء إخطار شـبكة حقـوق األرض و               يمكن

التحالف الدولي للموئل، والمركز المصري لحقوق السكن باإلشارة إلى كود هذه المناشدة وإرسال نسخة مـن                
    org.echreg@echreg  و   org.hlrn@urgentactions: المناشدة عبر البريد االلكتروني

  
  محمد حسني مبارك رئيس السيادة 
   مصر العربيةجمهوريةرئيس 

  قصر عابدين
  القاهرة، مصر

  1998-390 2(0) 20+: فاكس
  WAZRA UN 93794: تيلكس

  ]سيادة الرئيس: التحية[
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  أحمد نظيف . دالسيد 
  رئيس مجلس الوزراء

  لوزراءمجلس ا
  ش القصر العيني 

  القاهرة، مصر
  8016-795 2(0) 20+: فاكس

  ]سيادة الدكتور: التحية[
  

   أحمد عالء الدين أمين المغربي: المهندسالسيد 
   والمرافق والتنمية العمرانيةوزير اإلسكان
  وزارة اإلسكان

  ش مجلس الشعب
  القاهرة، مصر

 1384-792 2(0) 20+  :فاكس
  eg.goc.idsc@mhuuc: بريد الكتروني

 ]:المهندسسيادة : التحية[
 

 عبد العظيم وزير. السيد د
  محافظ القاهرة
  محافظة القاهرة

  ، عابدينالجمهورية ش 7
 القاهرة، مصر

 4620--390 2(0)  20 +  :فاكس
 :]سيادة الدكتور: التحية[

 
  حبيب العادلي: سيادة اللواء
  ليةوزير الداخ

  وزارة الداخلية
  ش مجلس الشعب
  القاهرة، مصر

  
  السفارة األمريكية بمصر

   ش كمال الدين صالح8
  جاردن سيتي
  القاهرة، مصر

  2472-797 2 (0) 20 +: فاكس
   ConsularCairo@state.gov: بريد الكتروني

 
   org.echreg@echreg :ننسخة للمركز المصرى لحقوق السك

  .org.hlrn@urgentactions:  للموئلي التحالف الدول-وشبكة حقوق األرض والسكن
   net.vsnl@miloonkothari :المقرر الخاص للحق في السكن المالئم ي،رتهاميلون كوو
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  ]نموذج للخطاب[

  

   القاهرة- حي السيدة زينب- إخالءات قسرية في قلعة الكبش: الموضوع

  

  ):ة(السيد 

التحالف الدولي للموئل، -نود أن نعلن عن بالغ قلقنا لما نما إلى علمنا من خالل شبكة حقوق األرض والسكن
 لحقوق السكن حول اإلخالءات التي تمت مؤخًرا لسكان منطقة قلعة الكبش في حي السيدة والمركز المصري
  .زينب في القاهرة

آذار /  من مـارس   20من اندالع حريق هائل بالمنطقة يوم الثالثاء الموافق         لقد وقعت هذه األحداث بعد يومين       
هالي قد حاولوا التظاهر يوم     وكان بعض األ  .  عشة من عشش المنطقة    350الجاري والذي قضى على حوالي      

 أمام مجلس الشعب لعرض مشكلتهم والتي تتمثل في عدم وجـود أي             207آذار  / مارس 21األربعاء الموافق   
  .مأوى لهم بعد أن قضى الحريق على عششهم ومساكنهم البسيطة وفقدهم لكل ممتلكاتهم

  
فى الوقت الذي أدلى فيه كثير من .  بديلبمنحهم مسكن" عبد العظيم وزير/ "وقد وعدهم محافظ القاهرة، السيد

المسئولين يأتي على رأسهم السيد رئيس الجمهورية بتصريحات تقضي بتقديم مساعدات عينية عاجلة 
وطبقا لبعض المعلومات فقد حصلت سبعون أسرة فقط على مسكن بديل . للمضارين وتوفير مساكن بديلة لهم

  .ول مائتي وخمسين أسرة على مسكن بديلفى الوقت الذي صرح فيه محافظ القاهرة بحص
  

إال أن سكان منطقة العشش بقلعة الكبش والذين لم يمتد الحريق إلي عششهم باإلضافة إلى األسر التي تعـيش                   
على أنقاض عششها المحترقة والذين لم يحصلوا على وحدات بديلة فوجئوا صباح يوم الخميس بعدد كبير من                 

جرافات وعربات مصفحة، وعدد من القيادات األمنيـة الـذين طـالبوهم            /تقوات األمن المركزي وبلدوزارا   
وعندما أعترض السكان على هذا     . بإخالء العشش والبيوت الفقيرة التي تأويهم بغرض إزالتها دون سابق إنذار          

القرار نظرا لتعارضه الشديد مع تصريحات المسئولين قامت قوات األمن بضرب السكان وبإلقاء عـدد مـن                 
بل المسيلة للدموع بشكل عشوائي، مما أصاب عدد كبير من الـسكان خاصـة األطفـال وكبـار الـسن                    القنا

  .والمرضى بحاالت اختناق، خاصة مرضى القلب والسكر منهم الذين تعرضوا ألزمات صحية بسبب الدخان

  
المواطنين خاصة  إن الدولة تتحمل المسؤولية عما وقع من انتهاكات على يد الجهات الحكومية المسؤولة تجاه               

في إطار ضرورة توفير الحق في السكن المالئم الذي يعني حق النساء واألطفال والرجال في الحصول على                 
األمر الذي يمثل خرقًا واضًحا اللتزامات الدولة التعاقدية، خاصة في          . مكان آمن يعيشون فيه في أمن وكرامة      

، 2، و 1ق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، المـواد        إطار مصادقة الدولة على العهد الدولي الخاص بالحقو       
  .، وأصبح بالتالي جزء ال يتجزأ من القانون المحلي المصري1982التي صادقت عليه الدولة عام . 11، و4و

كما أن الدولة، متمثلة هنا في قوات األمن التابعة لوزارة الداخلة وبانتهاكها لحق المواطنين في التعبيـر عـن         
 من العهد الـدولي الخـاص       26، و 17، و 2صيل مشكلتهم ومحنتهم للرأي العام إنما تنتهك المواد         رأيهم وتو 

، وصار جزء ال يتجزأ مـن القـانون         1982بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت الدولة عليه أيًضا عام          
   .المحلي المصري

  
اإلهمـال فـي صـحة      ة مسؤولة عـن     وقد ثبت من المعاينة للموقع ومن أقوال بعض شهود العيان أن الدول           

المواطنين وحياتهم، ثم السعي إلى تنفيذ اإلخالء القسري دون توفير سكن بديل، حيث أنه ووفق ما أكدت عليه                  
اللجنة في مالحظاتها الختامية من قبل على أن اإلخالء القسري دون توفير سكن بديل، الذي وقع ومازال يقع                  

 من العهد 11رح ضرورة تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها في ظل المادة       في األحياء الفقيرة، العشوائية يط    
للجنة المتعلـق   ) 4(الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلشارة إلى التعليق العام رقم            

سياسـات  " إلى حول اإلخالء القسري، مرشدا الحكومة ) 7(بالحق في السكن المالئم، وكذلك التعليق العام رقم         
حيث إنه ومع اإلخالءات الحديثة والمستمرة تبين أن أصحاب الواجب في مصر يخلون بالتزامـاتهم               ". السكن

  . القانونية والتعاقدية
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  :وبناًءا على ما تقدم وقلقًا على مصير المواطنين المصريين، ندعو إلى

 ء؛إعمال الحق في الحصول على سكن بديل للمضارين والمعرضين لإلخال -6
توقف الحكومة المصرية عن سياستها المتكررة المتمثلة في إخالء المساكن وهدمها بـالقوة، وفـق                -7

 التزاماتها التعاقدية الدولية التي أصبحت جزء ال يتجزأ من القانون المحلي؛
وقف أية عمليات لهدم المنازل في منطقة قلعة الكبش بزينهم وأي منطقة أخرى إال بعد توفير مسكن                  -8

 للمواطنين بعد التفاوض معهم؛مناسب 
 .تقديم المسئولين الذين أمروا باستخدام القوة ضد المواطنين للمحاكمة -9

  

  نشكركم مقدًما على االهتمام بهذه المسألة

  .ونتطلع إلى سماع ردكم بخصوص استجابتكم لهذه المناشدة

  مع خالص االحترام والتقدير

  

  

 


