سلسلة أوراق الحقائق

ورقة حقائق

ورقة

املــــكـــــــس

مقدمة

يعــد املكس حاليــا مــن آخــر أماكــن الصيــد يف مدينـة اإلســكندرية الســاحلية ،ويعــرف منــذ
القــــدم بأنــــه حــي الصيادين ،فمعظم أهـايل املكــس يعملــون بالصيــد أو مهــن مســاعدة
ملهنــة الصيــد كـــ(الشــيالني والبائعــني والحاملــني).
وتعترب املكــــس حكايــــة مــــن حكايــــات األحيــــاء التــي حكمــــت عليهــا السياســــات الحكوميــة
املتجاهلــــة لحقــــوق املواطنــــن ،وال ســــيام الفقــــراء واملهمشــــن منهــــم ،باإلعــــدام،
مثلهــــا مثــــل مناطــــق عديــــدة يف مــــر ،حيــث تفتقــر املنطقــة للعديــد مــن الخدمــات
الرضورية ويوجد تجاهــــل تــــام مــــن الدولــــة الحتياجــــات أهــــل املنطقــة ،وأبنائهــــم ،ســواء
عىل مستوى التعليــــم والوحــــدات الصحيــــة والبنيــــة التحتيــة ،أو االســــتمتاع ببيئــة أصحبــت
غــــر صالحــــة للحيــــاة اآلدميــة.
وتعد املكــــس منــــوذجا مصغــــرا يعكــس حــال املهمشــني يف مــــر بشــكل عــام ،فأوجــه
املعانــــاة متعــــددة وال تقتــــر عــــى مهنــــة الصيــــد داخــل املكــــس وصياديهــــا فقــط بــل
انعكســــت آثارهــــا عىل جميــــع العاملــني يف املهنــــة التــي يتوارثهــا األبنــــاء عــن األجــداد،
حيث تحولــــت املكــــس مــن منطقــة حيــة تــأيت بالخــري والــرزق ملــن يســكنها ،إىل منطقــة
قاحلــــة تــــنترش فيها األمــــراض وغــــر قــــادرة علــــى العطــــاء ويعيش أهلها اآلن تحت تهديد
اإلزالــــة وتهجــري صيادينهــا قرسيــا.
باإلضافــة إىل أنهــا صــارت ظهــرا ملصانــــع البــــرول والربوكيامويــــات التــــي توســــعت يف
املنطقــــة مــــا أثــــر علــى حيــــاة الصياديــــن اقتصاديــا واجتامعيــــا وســاهم بصــــورة كبــرية
يف انقــــراض الــــروة الســــمكية التــــي هــي يف األســــاس مصــــدر الــــرزق األول والوحيــــد
لقاطنــــى منطقــــة املكــس.
ومــــع تقاعــــس دور الدولــــة يف حاميــــة املواطنــــن وعــــدم تطبيــــق القانــــون لحاميــة
املواطنــــن والحفــــاظ عىل مصالحهم مــــن رشكات البــــرول ومخاطرهــــا ،ســــاهمت الدولــة
يف جعــــل منطقــــة املكــــس فريســــة للمصانــــع امللوثــــة للبيئــــة دو ن رقيــــب أو محاســــب.
وتعتمد هذه الورقة علــــى العديد مــــن املصــــادر العلميــــة والحكومية ســواء كانــت وثائــق
تاريخيــة أو بيانــات تحليلــة ،مــن خــالل جمــع املعلومــات وعمــل األبحــاث املكتبيــة.
كــــا تــم االعتــامد بشــكل أســايس عــــى الزيــارات امليدانيــة التــي أجراهــا فريــق البحــث
ملنطقــــة املكــــس التابعــــة لحــــى العجمــــي يف محافظــــة اإلســــكندرية ،وتــــم اســــتخدام
املقابلــــة الشــــخصية كطريقــــة مــــن طــــرق البحــــث األنرثوبولوجي ،ســــواء مــــع األفــــراد أو
املجموعــــات ،وكذلــــك اعتمدنــــا علــــى املالحظــــة املبــــارشة للباحثــــن امليدانيــــن لشــــكل
املنطقــــة واألحــــداث التــي واكبــت بــدأ البحــث يف ينايــر  2014واســتمرت حتــى مــارس .2016
وتقــع منطقــة املكــس يف غــرب اإلســكندرية وتتبــع حــى العجمــي الــذي يتبــع املحافظــة،
ويبلــــغ عــــدد ســــكان املكــس  30ألــف و 51نســمة وفقــا إلحصــــاء عــام  ,12006كام ال يختلــف
الرتكيــــب الســــكاىن يف املكــــس قدميــا عــــن اآلن كثــــرا ،فجميــع مــن يقطنــــون املنطقــة
مــــن الصياديــــن أبــــا عــن جــد ،يتوارثــــون املهنــة كــــا يتوارثــون وجودهــــم وحياتهــم يف
املنطقــة.

6

الخدمات الصحية يف املكس
ﻋﻴﺎدة
ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ
ﻋﺎم

وﺣﺪة
ﺻﺤﻴﺔ

 45دﻗﻴﻘﺔ

وﺣﺪة ﺻﺤﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

 30دﻗﻴﻘﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ ﻋﺎم

ﺗﻌــﺎﻰﻧ اﳌﻜــﺲ ﻣــﻦ ﺳــﻮء اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﺼﺤﻴــﺔ ،ﺑــﻞ أن ﻋﺰﺑــﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ وﺷــﺎرع
ﻃﻠﺒـﻤـﺎت اﳌﻜــﺲ ﺷــﺒﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻦﻴ ﻣــﻦ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻓــﻼ ﺗﻮﺟــﺪ أﻳــﺔ وﺣــﺪة

ﺻﺤﻴﺔ أو ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ ﻋــﺎم وﻻ ﻋﻴــﺎدة ﺧﺎﺻــﺔ .وﺗﻘﻊ أﻗــﺮب وﺣــﺪة ﺻﺤﻴـﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻴﻠــﺔ أي ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺪ ﺣﻮاﱄ  45دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻜﺲ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام

اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻛــﺎﻤ أن اﻟﻮﺣــﺪة ﻻ ﺗﻌﻤــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ داﺋــﻢ وﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﺑﻬـﺎ ﺟﻤﻴـﻊ
اﻟﺘﺨﺼﺼـﺎت ،ﻛــﺎﻤ أﻧﻬــﺎ وﺣﺪة ﺧﺎﺻــﺔ ،أي ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋـﲆ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺼﻴــﺎد.
و ﻳﻮﺟـﺪ ﺑﺎﳌﻜﺲ ﺻﻴﺪﻟﻴــﺔ واﺣــﺪة ﻓﻘــﻂ ﺑﺸــﺎرع ﻃﻠﻤﺒــﺎت اﳌﻜــﺲ ﺗﺨــﺪم ﺟﻤﻴــﻊ
أﻫــﺎﱄ ﺷــﺎرع اﻟﻄﻠﻤﺒــﺎت وﻋﺰﺑــﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻳــﻦ وﻻ ﺗﻌﻤــﻞ ﻃــﻮال اﻟﻴـﻮم ﺧــﻼل اﻹﺟــﺎزات
وﻟﺬﻟــﻚ ﻳﻀﻄــﺮ اﻷﻫـﺎﱄ إﱃ اﻟﺬﻫــﺎب ﻷﻗــﺮب ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ ﻋــﺎم وﻫــﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ
اﻟﻘﺒﺎري اﻟﻌﺎم أو ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ اﻟﻌﺠﻤــﻲ اﻟﻌــﺎم واﻟﻠﺘﺎن ﺗﺒﻌــﺪان ﻋــﻦ اﳌﻜــﺲ ﻣـﺎ ﻳﻘﺎرب
2
 30دﻗﻴﻘــﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣــﺔ.
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التعليم يف املكس

ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺗﻌﺎﻰﻧ اﳌﻜﺲ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام وﺟﻮد دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت ،وﻗﻠــﺔ ﻋــﺪد
اﳌــﺪارس ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳــﻮا ﻣﺪرﺳﺘﻦﻴ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،واﺳﺘﺤﺪث ﰲ إﺣﺪاﻫﺎﻤ ﻓـﺘـﺮة ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠــﺔ
اﻹﻋﺪادﻳــﺔ ،ﻫــﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ داﺧــﻞ
اﳌﺪرﺳــﺔ ،ﻛﺎﻤ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻣﺪارس ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ
3
اﳌﻨﻄﻘﺔ.
داﺧﻞ

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية
Egyption Center Economic & Social Rights

2

التلوث يف املكس

وﻳﻨﺘﺞ اﻟﺘﻠــﻮث اﻟﺒﻴﺌــﻲ ﰲ اﳌﻜــﺲ ﻋــﻦ ﻋــﺪة ﻣﺼــﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ
وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌﻀﻬــﺎ اﻟﺒﻌــﺾ ،ﻳﻨﺤﴫ ﻣــﺎ ﺑــﻦﻴ :
 .1اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
 .2اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ.
 .3اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﴏف ﻣﻴﺎه ري اﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
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رصف مصانــع البتــرول ورشكات البرتوكيامويــات يف املكــس

إﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﺒﱰول

أﺳــﺒﻴﻚ
أﻣــﻮك

أﻧﺮﻳــﻚ
ﺳــﻴﺪﺑﻴﻚ

إﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﻟﻠﺒﺘــﺮول

ﺑــﺪأ ﺑﻨــﺎء اﳌﺼﺎﻧــﻊ ﻣﻨــﺬ أواﺧــﺮ اﻟﺜﺎﻤﻧﻴﻨﻴــﺎت ﰲ وادي اﻟﻘﻤــﺮ اﳌﺠــﺎور
ﻟﻠﻤﻜــﺲ ﺛــﻢ اﻣﺘــﺪ ﺣﺘــﻲ وﺻﻠــﺖ إﱃ اﳌﻜــﺲ ،ﺣﻴــﺚ ﺗــﻢ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻣﺠﻤــﻊ
ﴍﻛﺎت اﻟﺒــﱰول اﻟﺬى ﻳﻀﻢ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  13ﴍﻛﺔ أﻫﻤﻬﻢ )إﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﺒﱰول ،إﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﺒﺘــﺮول ،أﻣــﻮك ،أﻧﺮﻳــﻚ ،أﺳــﺒﻴﻚ ،ﺳــﻴﺪﺑﻴﻚ(،
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﳌﻜــﺲ واﺣــﺪة ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀــﻢ
اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺼﺎﻧــﻊ اﻟﻜــﱪى ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻜﻴﺎﻤوﻳــﺔ واﻟﺒﱰوﻟﻴــﺔ
واﻟﺤﺪﻳــﺪ واﻟﺼﻠــﺐ.
وﻳﻀــﻢ اﻟﺠــﺰء اﻟﴩﻗــﻲ ﻣــﻦ ﺧﻠﻴــﺞ اﳌﻜــﺲ ﻣﻴﻨــﺎء اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ )اﳌﻴﻨــﺎء
اﻟﻐــﺮﻰﺑ( وﻳﻘــﻊ ﰲ اﻟﻄــﺮف اﻟﻐــﺮﻲﺑ ﻣــﻦ اﻟﺨﻠﻴــﺞ ﻣﻴﻨــﺎء اﻟﺪﺧﻴﻠــﺔ ،وﺗــﴫف
ﻣﺼﺎﻧــﻊ اﳌﻜــﺲ ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻬــﺎ ﰲ ﺧﻠﻴــﺞ اﳌﻜــﺲ ﻣﺒــﺎﴍة ﺑــﺪون ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ
ﻣــﺎﻤ أﺛــﺮ ﺑﺎﻟﺴــﻠﺐ ﻋـﻠـﻰ ﻧﻮﻋﻴــﺔ اﳌﻴــﺎه وأﺻﺒﺤــﺖ ﻤﺗﺜــﻞ ﺑــﺆرة ﺷــﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻠــﻮث ،وﻣــﻦ أﻫــﻢ اﳌﻨﺸــﺂت اﻟﺘــﻲ ﺗﺼــﺐ ﴏﻓﻬــﺎ ﰲ ﺧﻠﻴــﺞ اﳌﻜــﺲ،
ﴍﻛــﺔ ﻣــﴫ ﻟﻠﻜﻴﺎﻤوﻳــﺎت وﴍﻛــﺔ إﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳــﺪ واﻟﺼﻠــﺐ وﴍﻛــﺔ
إﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﺒــﱰول ،وﴍﻛــﺔ ﻣــﴫ ﻟﻠﺒﺘــﺮول واﳌﻨﺸــﺂت اﻟﺒﱰوﻟﻴــﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ،
وﴍﻛــﺔ اﻟﻨﴫ ﻟﺪﺑﺎﻏﺔ اﻟﺠﻠﻮد ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﱃ  50ﻣﺪﺑﻐﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﻤﺮﻛﺰة ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة ﰲ اﳌﻜﺲ وﺗﻘــﻮم ﺑــﴫف ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺴــﺎﺋﻠﺔ ﻤﺑــﺎ ﺗﺤﻤﻠــﻪ
4
ﻣــﻦ )ﻛﻴﺎﻤوﻳــﺎت -ﻣﻌــﺎدن ﺛﻘﻴﻠــﺔ وﻣــﻮاد أﺧــﺮى( ﺑــﺪون ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ.
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املعايــري واملواصفــات املرصيــة للمخلفــات الســائلة

ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن  48ﻟﺴﻨﺔ  1982ﻋﲆ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ واﳌﻮاﺻﻔﺎت
اﳌﴫﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﴫﻳﻒ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌــﺔ
5
اﳌﺎﺋﻴــﺔ
ﻣﺎ اﺷﱰﻃﺘﻪ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﴏﻓﻪ ﰲ ﺧﻠﻴﺞ اﳌﻜﺲ
رﻗﻢ  48ﻟﺴﻨﺔ 1982

ﻣﻠﻠﻴﺠﺮام/ﻟــﱰ
ﻣــﻦ اﻟﺰﻧــﻚ

Zn
Zinc

5000

0.1

Fe

5000

Nickel

16000

1

ﻣﻠﻠﻴﺠﺮام/ﻟــﱰ
ﻣــﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ

1.5

ﻣﻠﻠﻴﺠﺮام/ﻟــﱰ
ﻣــﻦ اﻟﻨﻴﻜﻞ

0.1

ﻣﻠﻠﻴﺠﺮام/ﻟــﱰ
ﻣــﻦ اﳌﻨﺠﻨﻴﺰ

15

ﻣﻠﻠﻴﺠﺮام/ﻟــﱰ
ﻣــﻦ اﻟﺰﻳﻮت واﻟﺸﺤﻮم

5

Iron

Ni

Mn

Manganese

Oils
and
Fats

ﻣﻠﻠﻴﺠﺮام/ﻟــﱰ
ﻣــﻦ اﻟﺰﻧــﻚ

ﻣﻠﻠﻴﺠﺮام/ﻟــﱰ
ﻣــﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ

ﻣﻠﻠﻴﺠﺮام/ﻟــﱰ
ﻣــﻦ اﻟﻨﻴﻜﻞ

3500
ﻣﻠﻠﻴﺠﺮام/ﻟــﱰ
ﻣــﻦ اﳌﻨﺠﻨﻴﺰ

660.000
ﻣﻠﻠﻴﺠﺮام/ﻟــﱰ
ﻣــﻦ اﻟﺰﻳﻮت واﻟﺸﺤﻮم
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مخاطر حرائق مصانع البرتول والبرتوكيامويات

2003

2004
2006

2010
إﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﺒﺘــﺮول

ﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄــﻮرة اﳌﺼﺎﻧــﻊ ﰲ وﺟﻮدﻫﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺎﻤ ﻳﻌﺮض
اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﺨﻄﺮ ﰲ ﺣــﺎل ﺣــﺪوث ﺣﺮﻳــﻖ ﺑﺪاﺧﻠﻬــﺎ ﻣﺜﻠــﺎﻤ ﺣــﺪث ﰲ
ﺳﻨﻮات  2004 2003و 2006ﻋﻼوة ﻋﲆ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺈﺣﺪى ﺧﻄﻮط
اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﳌﺠــﺎورة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘــﺔ ﰲ ﻋــﺎم .2009
وﰲ ﻋﺎم  2010ﺣﺪث ﺣﺮﻳــﻖ ﴍﻛــﺔ إﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﺒﺘــﺮول واﻟــﺬي
ﻳﻌــﺪ أﻛﺒــﺮ ﺣﺮﻳــﻖ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺨﺴــﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳــﺔ ﺑﺎﻟﴩﻛــﺔ
واﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت ﺑﺄﻛــﱰ ﻣــﻦ ﻣﻠﻴــﺎر ﺟﻨﻴــﻪ ،وﺗﻜﺒﺪ اﻷﻫﺎﱄ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﻳﺔ
ﻤﺗﺜﻠﺖ ﰲ ﺗﺼــﺪع ﺟــﺪران اﳌﻨــﺎزل ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻻﻧﻔﺠــﺎر ﺑﺠﺎﻧــﺐ اﻟﺨﺴــﺎﺋﺮ
اﻟﺒﴩﻳــﺔ،وأﺻﻴــﺐ اﻟﻌﴩات ﻣــﻦ ﻋــﺎﻤل اﻟﴩﻛــﺔ ﺑﺠــﺮوح ،واﻧﺪﻟﻌﺖ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻋﺮ ﺑﻦﻴ ﺟﻤﻴــﻊ أﻫــﺎﱄ اﳌﻜــﺲ واﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳌﺠــﺎورة
ﻣﺎﻤ دﻓﻌﻬﻢ ﻟﱰك ﻣﻨﺎزﻟﻬــﻢ ﴎﻳﻌــﺎ ﰲ ﺳــﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧــﺮة ﻣــﻦ
6
اﻟﻨﺮﻴان..
اﻟﻠﻴــﻞ ﺧﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ أن ﺗﻄﺎﻟﻬﻢ

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية
Egyption Center Economic & Social Rights
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انقــراض مهنــة الصيــد

ﺑﺎﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻣﻬﻨــﺔ اﻟﺼﻴــﺪ واﺣــﺪة ﻣــﻦ اﳌﻬــﻦ اﻟﺘــﻲ ﺗﺆﻣــﻦ ﻗﺴــﺎﻤ ﻛﺒــﺮﻴا ﻣــﻦ
اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ،وﺗﻌﺘــﺮ اﻷﺳــﺎﻤك ﺛــﺎﻰﻧ أﻛﺒــﺮ ﻣــﻮرد ﻏــﺬاﻲﺋ ﺑﻌــﺪ اﻟﻠﺤــﻮم ،وﺑﺮﻏــﻢ
ﻣــﻦ أن ﻣــﴫ واﺣــﺪة ﻣــﻦ اﻟــﺪول اﻟﺘــﻲ ﻤﺗﺘﻠــﻚ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌــﻮارد اﻟﺴــﻤﻜﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋــﺔ ،إﻻ أن واﺣــﺪة ﻣــﻦ اﳌﺸــﻜﻼت اﻟﺘــﻲ ﻃﺎﳌــﺎ ﻋــﺎﻰﻧ ﻣﻨﻬــﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠــﻮن ﰲ ﻗﻄــﺎع اﻟﺼﻴــﺪ أو ﻣﺠــﺎل اﻟﺜــﺮوة اﻟﺴــﻤﻜﻴﺔ ﻫــﻲ ﺗﻌــﺪد اﻟﻬﻴﺌــﺎت
اﻹدارﻳــﺔ اﳌﻨــﻮط ﺑﻬــﺎ اﻻﻫﺘــﺎﻤم ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟــﺮﺜوة اﻟﺴــﻤﻜﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت
اﻟﺘــﻲ ﻣــﻦ دورﻫــﺎ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﻴﺎدﻳــﻦ أو اﻟﻌﺎﻣﻠــﻦﻴ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺼﻴــﺪ
ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺟــﻮ ﻣﻼﺋــﻢ وﺑﻴﺌــﺔ ﺟﻴــﺪة ﺳــﻮاء ﻟﻠﻌﻤــﻞ أو ﻟﻠﺤﻴــﺎة ﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎم،
ﻧﻈــﺮا ﳌــﺎ ﻤﺗﺜﻠــﻪ اﻟـﺜـﺮوة اﻟﺴــﻤﻜﻴﺔ ﻣــﻦ أﻫﻤﻴــﺔ ﻛﺒــﺮى داﺧــﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ
اﳌﺼــﺪر اﻟﺜــﺎﻰﻧ اﻷﺳــﺎﳼ ﻟﻠﺤــﻮم ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﻦﻴ.
ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺎم  1960وﺣﺘﻰ ﻋﺎم  1982ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺜوة اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻻﺗﻴﺔ:
 .1وﻛﺎﻟﺔ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻠﺮﺜوة اﳌﺎﺋﻴﺔ .
 .2ﴍﻃﺔ اﳌﺴﻄﺤﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ.
 .3ﻗﻮات ﺣﺮس اﻟﺤﺪود.
 .4ﻣﻌﻬﺪ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﺤﺎر.
 .5ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺤﺮﻴة ﻧﺎﴏ.
 .6إدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺒﺤﺮي.
7
وﰲ ﻋــﺎم  2014وﺻﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻰﻜ ﻤﺑﻨﻄﻘﺔ اﳌﻜﺲ إﱃ  6.966ﻃﻨﺎً أى أن اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻤﺗﺜــﻞ دﺧــﻼ اﻗﺘﺼﺎدﻳــﺎ وﻣﻮردا ﻏﺬاﺋﻴــﺎ ﻣﻬﺎﻤ ﳌﴫ ،إﻻ أن ﻣﺸــﺎﻛﻞ ﻣﻬﻨــﺔ اﻟﺼﻴــﺪ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﳌﻜــﺲ ﻻ ﺗﻌــﺪ وﻻ ﺗﺤﺼــﻰ ،ﻓﺘﻌﺘــﺮ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﳌﻜــﺲ ﻤﻧــﻮذﺟﺎ ﳌﻌﺎﻧﺎة
اﻟﺼﻴﺎدﻳــﻦ ﰲ ﻣﴫ اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻌﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴــﺶ وﺗﺠﺎﻫــﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﺤﻘﻬــﻢ ﰲ
اﻻﺳــﺘﻤﺮار ،وﺗﻨﻤﻴــﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺑــﻞ ﻣﺠــﺮد اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋــﲆ ﻣﻬﻨــﺔ اﻟﺼﻴــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻧﻘــﺮاض.

7

سلسلة أوراق حقائق  :ورقة حقائق 6

تراخيص الصيد
رﺧﺼﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ

رﺧ
ﻣﺮﻛ ﺼﺔ
ﺐ
ا
ﻟ
ﺼﻴﺪ

أزﻣــﺔ اﻟﺼﻴــﺪ ﻟﻴﺴــﺖ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻹﻫــﺎﻤل اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ أو ﺗﻬﻤﻴﺸــﻬﺎ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻳــﻦ ،وﳌــﻦ
ﻤﻳﺘﻬﻨــﻮن ﺣــﺮف اﻟﺼﻴــﺪ ﰲ ﻣــﴫ ﻓﻘــﻂ ،وﻟﻜــﻦ ﻣــﺎ ﺗﻮﺿﺤــﻪ ﻟﻨــﺎ أزﻣــﺔ ﺗﺮاﺧﻴــﺺ اﻟﺼﻴــﺪ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﳌﻜــﺲ ﻳــﺪل ﻋـﻠـﻰ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﻘﻀــﺎء ﻋــﲆ ﻣﺠﺘﻤﻌــﺎت
اﻟﺼﻴﺎدﻳــﻦ.
ﻳﻌــﺎﻰﻧ ﺻﻴــﺎدو اﳌﻜــﺲ ﻣــﻦ أزﻣــﺔ ﻛﺒــﺮﻴة ﻣﻨﺬ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻋﺎم وﻫــﻰ أزﻣــﺔ وﻗــﻒ ﺗﺮاﺧﻴــﺺ
ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴــﺪ ﻟﻬﻢ ،ﻓﻠــﻜﻞ ﺻﻴــﺎد رﺧﺼﺘــﻦﻴ ،رﺧﺼــﺔ ﺷــﺨﺼﻴﺔ )ﻛﺎرﻧﻴــﻪ ﺷــﺨﴡ( ورﺧﺼــﺔ
ﳌﺮﻛــﺐ اﻟﺼﻴــﺪ ،و ﻣﻨﺬ  20ﻋﺎم و ﻳﻌﺎﻰﻧ ﺻﻴﺎدﻳﻦ اﳌﻜﺲ ﻣﻦ وﻗﻒ ﺗﺠﺪﻳﺪ رﺧﺺ ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴﺪ
ﻟﻬﻢ،.و أدى ذﻟﻚ ﻟﻌﺪم أﻋﱰاف اﻟﺪوﻟﺔ ﻤﺑﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺣﻮال  15أﻟﻒ ﺻﻴﺎد داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﳌﻜﺲ ﻟﻌﺪم أﻣﺘﻼﻛﻬﻢ رﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺐ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺼﺪرﻫﺎ.
وﻫﻨــﺎك ﻧﻮﻋــﺎن ﻣــﻦ رﺧــﺺ اﻟﺼﻴــﺪ-:
رﺧﺼﺔ اﻟﺼﻴﺪ
وﻫــﻲ اﻟﺮﺧﺼــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ

اﳌــﴫح ﺑﺈﺻﺪارﻫــﺎ ﳌﺰاوﻟــﺔ
ﻣﻬﻨــﺔ اﻟﺼﻴــﺪ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﻤﺢ
دون
ﺑﺎﻟﺼﻴــﺪ
ﻟﺤﺎﻣﻠﻬــﺎ
اﻟﺘﻘﻴــﺪ ﻤﺑﻮاﻋﻴــﺪ ﻣﻌﻴﻨــﺔ
داﺧــﻞ اﻟﺒﺤــﺮ.

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية
Egyption Center Economic & Social Rights

رﺧﺼﺔ اﻟﻨﺰﻫﺔ
وﻫﻰ رﺧﺼــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻨﻘــﻞ اﻷﻓــﺮاد

ﰲ ﻧﺰﻫــﺔ ﺧﻠﻮﻳــﺔ
ﻋﻠــﻰ اﳌﺮﻛــﺐ ,وﻳﺘﺤﻜــﻢ ﻛﺸــﻚ
اﻟﺼﻴــﺪ ﰲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫــﺎ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ
ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﺻﻴــﺎدو اﳌﻜــﺲ رﺧﺼــﺔ
اﻟﻨﺰﻫــﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺼﻴــﺪ وﻫــﻮ

أﻣــﺮ ﻣﺨﺎﻟــﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن وﻟﻜــﻦ
ﻳﻀﻄــﺮ اﻟﺼﻴــﺎد ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔــﺔ وذﻟــﻚ
ﻟﻌــﺪم ﺗﻴﺴﺮﻴ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﺼﻮل اﻟﺼﻴﺎد ﻋﲆ
اﻟﺮﺧﺼﺔ.
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التهجري القرسي ألهايل املكس

1884

417
ﻧﺴﻤﺔ

2006

ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎن
 30٫51اﳌﻜﺲ
ﻧﺴﻤﺔ

ﺗﻌﺪاد اﳌﺒﺎﻲﻧ
1٫374
ﰲ اﳌﻜﺲ
ﻣﻨﺰﻻ

1٫118
ﻣﻨﺰﻻ

1976

8

2006
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻟﻠﻤﻜــﺲ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ ﺑــﺪأت اﻟﺤﻴــﺎة ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻨــﺬ
ﻋــﺎم 1818م،و ﺗــﻮارث ﺳــﻜﺎﻧﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻌــﺎﻢﻟ اﻟﺤﻴــﺎة ﺟﻴــﻞ ﺑﻌــﺪ ﺟﻴــﻞ ،ﺗﻠــﻚ
اﳌﻌــﺎﻢﻟ اﻟﺘــﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣــﻦ اﻟﺼﻴــﺪ ﻣﻬﻨﺘﻬــﻢ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ واﻟﺘــﻲ ﻻ ﺑﺪﻳــﻞ
ﻟﻬــﺎ ﻟﻜﺴــﺐ رزﻗﻬــﻢ واﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ،
وﺣﺘــﻰ اﻵن ﻢﻟ ﺗﻮﻓــﺮ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺣﻴــﺎزة آﻣﻨــﺔ ﻟﺴــﻜﺎن اﳌﻜﺲ ،ﻣــﺎﻤ
ﻳﺠﻌﻠﻬــﻢ ﻋﺮﺿــﺔ ﻟﻠﺘﻬﺠــﺮﻴ اﻟﻘــﴪي واﻹﺧــﻼء ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺮدد ﻋﻦ ﻃﺮح
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﻟﺘﻨﻀــﻢ اﳌﻜــﺲ إﱃ ﻗﺎﻤﺋــﺔ اﳌﻨﺎﻃــﻖ
اﳌﻬــﺪدة ﺑﺴــﺒﺐ ﻏﻴــﺎب ﻗﻮاﻧــﻦﻴ ﺗﺤﻤــﻲ ﻛﻴﺎﻧﻬــﺎ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋــﻲ واﻟﺜﻘــﺎﰲ
واﻻﻗﺘﺼــﺎدي.
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بني السكن الحايل والبديل

ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ  2011ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﺑﻦﻴ ﺻﻨﺪوق ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃﻠﻤﺒﺎت اﳌﻜﺲ ﺑﺈﺟﺎﻤﱄ
ﻤﺗﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ  65ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﴩوع و ﻗﺪ واﻓﻖ
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻻﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ ﻋﺒﺎس ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  2012ﻋﲇ ﺿﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ

ﺣﺪﻳﻘﺔ اﳌﻜﺲ اﱄ اﳌﺴﻄﺢ اﳌﺠﺎور ﻟﻠﺤﺪﻳﻘﺔ و ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ 1500م ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺎﻛﻦ
9
ﻻﻫﺎﱄ اﻟﺨﻨﺪق.

اﻛ
أ ﺮﺜ ﻣﻦ
ﴎة

اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺤﺎﱄ
 100-50ﻣﱰ
ﻻﺗﻜ
أ ﻔﻲ
ﺣ
ﺘ
ﴎة و ﻲ
ا
ﺣﺪة

اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ

ﺣﺴﺐ أﻗﻮال اﻷﻫﺎﱄ ورؤﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺒﺎﻲﻧ وﻫﻲ ﺗﺸﻴﺪ

 47-45ﻣﱰ
وﻳﻌﱪ اﻫﺎﱄ اﳌﻜﺲ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﰲ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ رﻏﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ
اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺮﻴ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻬﻢ و رﻓﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎل
اﱄ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية
Egyption Center Economic & Social Rights

10

احتجاجات املكس

ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ-ﻣﻄﺮوح اﻟﺮﺋﻴﴘ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪوث ﺣﺮﻳﻖ داﺧﻞ أﺣﺪ
ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺒﱰول واﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﰲ وﻓﺎة ﻋﺪد ﻣﻦ
10
اﻷﻫﺎﱄ وﺗﺪﻣﺮﻴ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎزل.

ﻤﺛﺎﻧﻴﻨﺎت
اﻟﻘﺮن
اﳌﺎﴈ

2006
ﻗﻄــﻊ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻄﻠﻤﺒــﺎت
ﻻﻋﱰاﺿﻬــﻢ ﻋــﲆ ﻧﻘﻠﻬــﻢ ﳌﺴــﺎﻛﻦ
ﺟﺪﻳــﺪة ﻤﺑﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻜﻴﻠﻮ .21

2010
ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ-ﻣﻄﺮوح اﻟﺮﺋﻴﴘ
اﺣﺘﺠﺎﺟــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤﺮﻳــﻖ اﻟــﺬي ﻧﺸــﺐ داﺧــﻞ
أﺣــﺪ ﻣﺼﺎﻧــﻊ اﻟﺒﱰول واﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﻨﻘــﻞ
اﳌﺼﺎﻧــﻊ ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﳌﻨﻄﻘــﺔ.

ﻣﺎرس
2011

ﻣﻈﺎﻫــﺮات ﺣﺎﺷــﺪة ﻟﻠﺼﻴﺎدﻳــﻦ وأﴎﻫــﻢ
اﺣﺘﺠﺎﺟــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﴫع اﺛﻨــﻦﻴ ﻣــﻦ اﻟﺼﻴﺎدﻳــﻦ
ﺑﺮﺻــﺎص اﻟﻘــﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ،وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻀﺤﻴﺘــﺎن
ﺿﻤــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼﻴﺎدﻳــﻦ ﻗــﺪ ﺗﻮﺟﻬــﺖ
إﱃ اﻟﺒﺤــﺮ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﻟﻠﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﺻﻴﺎدﻳــﻦ
ﻓﻘــﺪوا اﺛﻨــﺎء ﻋﻤﻠﻬــﻢ.

ﻳﻨﺎﻳﺮ
2012

11

ﺑﻘﻄــﻊ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟــﺪوﱄ اﳌﺆدي إﱃ ﻣﻴﻨــﺎء
اﻟﺪﺧﻴﻠــﺔ وﻃﺮﻳــﻖ ﻣﺠﻤــﻊ ﴍﻛﺎت اﻟﺒﱰول
ووﺳــﻂ اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ

اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻗﻴــﺎم أﺣــﺪ اﻷﺷــﺨﺎص
ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋــﲆ ﺳــﺎﺋﻖ ﻣــﻦ أﻫــﺎﱄ
اﳌﻨﻄﻘــﺔ11.

ﻣﺎﻳﻮ
2011
ﻗﻄــﻊ ﻃﺮﻳــﻖ »اﳌﻜــﺲ« اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗﻴــﺎم ﻗــﻮات ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳــﺔ
ﺑﺎﻋﺘﻘــﺎل ﻋــﴩات اﻟﺼﻴﺎدﻳــﻦ وإﻃــﺎق
اﻟﺮﺻــﺎص ﻋﻠﻴﻬــﻢ ،اﺛﻨــﺎء ﻋﺒﻮرﻫــﻢ اﻟﺒﺤــﺮ
ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬــﻢ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﺼﻴــﺪ.
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عــى مــرف طلمبــات املكــس .الوقائــع املرصيــة العــدد  ،189بتاريــخ  19أغســطس
http://goo.gl/e2MuFJ 2015
 1010تقريــر أحمــد صــري« ،مظاهــرات للصياديــن باإلســكندرية احتجاجــا عــى مقتــل
اثنــن منهــم» 12 ،مــارس  ،2011بوابــة األهــرامhttp://goo.gl/ZuS8sY ،
 1111تقريــر أش أ« ،أهــايل املكــس يقطعــون الطريــق الــدويل باإلســكندرية بســبب
االنفــات األمنــي» 30 ،ينايــر  ،2012األهــرامhttp://goo.gl/qPgPZM ،

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية
Egyption Center Economic & Social Rights

12

حول ECESR
املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية

“املركــز املــرى للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة” هــو مؤسســة قانونيــة مرصيــة غــر حكوميــة ،تنطلــق
مــن قيــم العدالــة ،والحريــة ،واملســاواة ،وتلتــزم ىف ذلــك بجميــع املواثيــق ،واإلعالنــات ،واالتفاقيــات
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،خصوصــا العهــد الــدوىل للحقــوق االقتصاديــة ،واالجتامعيــة،
والثقافيــة ،واتفاقيــات وتوصيــات منظمــة العمــل الدوليــة كمرجعيــة لهــا عــى

مســتوى الرؤيــة واملامرســة.

يعمــل املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع الحــركات االجتامعيــة
والنقابــات العامليــة املرصيــة لتعزيــز رؤيــة للمجتمــع املــري متحــررة مــن جميــع

أشــكال االضطهــاد والفقــر والتمييــز وانعــدام العدالــة االجتامعيــة .ويقــوم املركــز
بإعــداد البحــوث وتوفــر املســاعدة القانونيــة وتنظيــم حمــات الدفــاع وبنــاء الشــبكات

والتحالفــات لتمكــن الحــركات االجتامعيــة والنقابيــة مــن التأثــر يف ص ّنــاع القــرار ونــر ثقافــة الحقــوق

االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.

إعداد وكتابة :
ندى عبد الرحمن
مراجعة :
محمد جاد
نورهان رشيف

تواصل معنا

 1شارع الفضل ،متف ّرع من شارع طلعت حرب،
وسط القاهرة  -تليفون23954596 :
بريد إلكرتوينinfo@ecesr.org :
إنرتنتwww.ecesr.org :

تصميم :
أمرية حسني

الحقــوق محفوظــة للمركــز املــري للحقــوق

االقتصاديــة واالجتامعيــة مبوجــب رخصــة املشــاع

اإلبداعــي  :نســب املصنــف  -غــر تجــاري  -منــع

االشــتقاق | اإلصــدارة 4.0

