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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 
ــراء واملهمشــــني منهــــم، باإلعــــدام،  ــة لحقــــوق املواطنــــني، وال ســــيام الفقــ املتجاهلــ
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 عــــىل 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 بالخــر والــرزق ملــن يســكنها، إىل منطقــة 
قاحلــــة تــــنترش فيها األمــــراض وغــــر قــــادرة علــــى العطــــاء ويعيش أهلها اآلن تحت تهديد 

اإلزالــــة وتهجــر صيادينهــا قرسيــا.
 باإلضافــة إىل أنهــا صــارت ظهــرا ملصانــــع البــــرول والربوكيامويــــات التــــي توســــعت يف 
املنطقــــة مــــام أثــــر علــى حيــــاة الصياديــــن اقتصاديــا واجتامعيــــا وســاهم بصــــورة كبــرة 
يف انقــــراض الــــروة الســــمكية التــــي هــي يف األســــاس مصــــدر الــــرزق األول والوحيــــد 

لقاطنــــى منطقــــة املكــس.
ــة  ــون لحامي ــق القانــ ــدم تطبيــ ــني وعــ ــة املواطنــ ــة يف حاميــ ــس دور الدولــ ــع تقاعــ  ومــ
املواطنــــني 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. 
كــــام تــم االعتــامد بشــكل أســايس عــــىل الزيــارات امليدانيــة التــي أجراهــا فريــق البحــث 
ملنطقــــة املكــــس التابعــــة لحــــى العجمــــي يف محافظــــة اإلســــكندرية، وتــــم اســــتخدام 
املقابلــــة الشــــخصية كطريقــــة مــــن طــــرق البحــــث األنروبولوجي، ســــواء مــــع األفــــراد أو 
املجموعــــات، وكذلــــك اعتمدنــــا علــــى املالحظــــة املبــــارشة للباحثــــني امليدانيــــني لشــــكل 
املنطقــــة واألحــــداث التــي واكبــت بــدأ البحــث يف ينايــر 2014 واســتمرت حتــى مــارس 2016.

وتقــع منطقــة املكــس يف غــرب اإلســكندرية وتتبــع حــى العجمــي الــذي يتبــع املحافظــة، 
ويبلــــغ عــــدد ســــكان املكــس 30 ألــف و51 نســمة وفقــا إلحصــــاء عــام 12006, كام ال يختلــف 
الركيــــب الســــكاىن يف املكــــس قدميــا عــــن اآلن كثــــرا، فجميــع مــن يقطنــــون املنطقــة 
مــــن الصياديــــن أبــــا عــن جــد، يتوارثــــون املهنــة كــــام يتوارثــون وجودهــــم وحياتهــم يف 

املنطقــة.
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 الخدمات الصحية يف املكس

وشــارع  الصيادين  عزبــة  أن  بــل  الصحيــة،  الخدمــات  ســوء  مــن  املكــس  تعــاىن 
وحــدة  أيــة  توجــد  فــال  الصحيــة  الخدمــات  مــن  محرومني  شــبه  املكــس  طلبـمـات 
حكوميــة  صحيـة  وحــدة  أقــرب  وتقع  خاصــة.  عيــادة  وال  عــام  مستشفي  أو  صحية 
باملنطقة يف الدخيلــة أي علــى بعــد حوايل 45 دقيقة من بداية املكس باسـتخدام 
جميـع  بهـا  يوجـد  وال  دائــم  بشــكل  تعمــل  ال  الوحــدة  أن  كــام  العامــة،  املواصالت 

التخصصـات، كــام أنهــا وحدة خاصــة، أي تقدم خدماتها عـىل نفقة الصيــاد.
جميــع  تخــدم  املكــس  طلمبــات  بشــارع  فقــط  واحــدة  صيدليــة  باملكس  يوجـد  و 
أهــايل شــارع الطلمبــات وعزبــة الصياديــن وال تعمــل طــوال اليـوم خــالل اإلجــازات 
مستشفي  وهــي  عــام  مستشفي  ألقــرب  الذهــاب  إىل  األهـايل  يضطــر  ولذلــك 
القباري العام أو مستشفي العجمــي العــام واللتان تبعــدان عــن املكــس مـا يقارب 

30 دقيقــة باستخدام املواصالت العامــة.

45 دقيقة

وحدة
صحية

مستشفي
عام

عيادة
خاصة

وحدة صحية حكومية

30 دقيقة

مستشفي عام
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التعليم يف املكس

عــدد  وقلــة  الحضانات،  دور  وجود  انعدام  من  املكس  تعاىن 
للمرحلة  مدرستني  ســوا  باملنطقة  يوجد  ال  حيث  املــدارس، 
للمرحلــة  مسائية  فـتـرة  إحداهام  يف  واستحدث  االبتدائية، 
داخــل  الطالبية  الكثافة  زيادة  إىل  باإلضافة  هــذا  اإلعداديــة، 
بأنواعها  الثانوية  للمرحلة  مدارس  أي  يوجد  ال  كام  املدرســة، 

داخل املنطقة.

مدرسة ابتدائية

مدرسة ثانوية
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التلوث يف املكس

وينتج التلــوث البيئــي يف املكــس عــن عــدة مصــادر مختلفــة 
ومتداخلة مــع بعضهــا البعــض، ينحرص مــا بــني :

1. التلوث الناتج عن مياه الرصف الصناعي. 
2. التلوث الناتج عن مياه الرصف الصحي. 

3. التلوث الناتج عن رصف مياه ري األرايض الزراعية.
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رصف مصانــع البتــرول ورشكات البرتوكيامويــات يف املكــس 

وينتج التلــوث البيئــي يف املكــس عــن عــدة مصــادر مختلفــة 
ومتداخلة مــع بعضهــا البعــض، ينحرص مــا بــني :

1. التلوث الناتج عن مياه الرصف الصناعي. 
2. التلوث الناتج عن مياه الرصف الصحي. 

3. التلوث الناتج عن رصف مياه ري األرايض الزراعية.

املجــاور  القمــر  وادي  يف  الثامنينيــات  أواخــر  منــذ  املصانــع  بنــاء  بــدأ 
للمكــس ثــم امتــد حتــي وصلــت إىل املكــس، حيــث تــم تأســيس مجمــع 
الوطنيــة  (إســكندرية  13 رشكة أهمهم  البــرتول الذى يضم أكرث من  رشكات 
ســيدبيك)،  أســبيك،  أنريــك،  أمــوك،  للبتــرول،  إســكندرية  والبرتول،  للتكرير 
لتصبح منطقــة املكــس واحــدة مــن أهــم املناطــق الصناعيــة التي تضــم 
والبرتوليــة  الكيامويــة  الصناعــات  يف  الكــربى  املصانــع  مــن  العديــد 

والحديــد والصلــب.
(املينــاء  اإلســكندرية  مينــاء  املكــس  خليــج  مــن  الرشقــي  الجــزء  ويضــم   
الغــرىب) ويقــع يف الطــرف الغــريب مــن الخليــج مينــاء الدخيلــة، وتــرصف 
معالجــة  بــدون  مبــارشة  املكــس  خليــج  يف  مخلفاتهــا  املكــس  مصانــع 
شــديدة  بــؤرة  متثــل  وأصبحــت  امليــاه  نوعيــة  عـلـى  بالســلب  أثــر  مــام 
املكــس،  خليــج  يف  رصفهــا  تصــب  التــي  املنشــآت  أهــم  ومــن  التلــوث، 
ورشكــة  والصلــب  للحديــد  إســكندرية  ورشكــة  للكيامويــات  مــرص  رشكــة 
إســكندرية للبــرتول، ورشكــة مــرص للبتــرول واملنشــآت البرتوليــة الحديثــة، 
يف  متمركزة  أخرى  مدبغة   50 إىل  باإلضافــة  الجلود،  لدباغة  النرص  ورشكــة 
منطقة واحدة يف املكس وتقــوم بــرصف مخلفاتهــا الســائلة مبــا تحملــه 

مــن (كيامويــات- معــادن ثقيلــة ومــواد أخــرى) بــدون معالجــة.

أنريــكأمــوك

أســبيك

ســيدبيك
إســكندرية

 للبتــرول

إســكندرية 
الوطنيــة

 للتكرير والبرتول
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املعايــري واملواصفــات املرصيــة للمخلفــات الســائلة

 نص القانون 48 لسنة 1982 عىل املعايري واملواصفات
 املرصية عن ترصيف املخلفات السائلة يف البيئــة

 املائيــة

ما اشرتطته املعايري يف القانون
رقم 48 لسنة 1982 

 ما يتم رصفه يف خليج املكس

Zn
Zinc

Fe
Iron

Ni
Nickel

Mn
Manganese

Oils

and

Fats

 1
ملليجرام/لــرت 

مــن الزنــك 

 5000
ملليجرام/لــرت 

مــن الزنــك

0.1
ملليجرام/لــرت 

مــن الحديد

1.5
ملليجرام/لــرت 

مــن النيكل

0.1
ملليجرام/لــرت 

مــن املنجنيز

15
ملليجرام/لــرت 

مــن الزيوت والشحوم

 5000
ملليجرام/لــرت 

مــن الحديد

16000
ملليجرام/لــرت 

مــن النيكل

3500
ملليجرام/لــرت 

مــن املنجنيز

660.000
ملليجرام/لــرت 

مــن الزيوت والشحوم

5



6املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية Egyption Center Economic & Social Rights

مخاطر حرائق مصانع البرتول والبرتوكيامويات

تكمن خطــورة املصانــع يف وجودها داخل مناطق سكنية مام يعرض 

السكان للخطر يف حــال حــدوث حريــق بداخلهــا مثلــام حــدث يف 

خطوط  بإحدى  حريق  حدوث  عىل  عالوة  و2006   2004  2003 سنوات 

األنابيب املجــاورة للمنطقــة يف عــام 2009.

والــذي  للبتــرول  إســكندرية  رشكــة  حريــق  حدث   2010 عام  ويف 

بالرشكــة  املاديــة  الخســائر  نســبة  حيــث  مــن  حريــق  أكبــر  يعــد 

والتــي قــدرت بأكــرت مــن مليــار جنيــه، وتكبد األهايل خسائر مادية 

متثلت يف تصــدع جــدران املنــازل نتيجــة االنفجــار بجانــب الخســائر 

واندلعت  بجــروح،  الرشكــة  عــامل  مــن  العرشات  البرشيــة،وأصيــب 

املجــاورة  واملناطــق  املكــس  أهــايل  جميــع  بني  الذعر  من  حالة 

مــن  متأخــرة  ســاعات  يف  رسيعــا  منازلهــم  لرتك  دفعهم  مام 

الليــل خوفــا مــن أن تطالهم النريان..

2003
2004

2006

إســكندرية للبتــرول

2010
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انقــراض مهنــة الصيــد

بالرغــم مــن أن مهنــة الصيــد واحــدة مــن املهــن التــي تؤمــن قســام كبــريا مــن 
املــواد الغذائيــة، وتعتــر األســامك ثــاىن أكبــر مــورد غــذايئ بعــد اللحــوم، وبرغــم 
الســمكية  املــوارد  مــن  العديــد  متتلــك  التــي  الــدول  مــن  واحــدة  مــرص  أن  مــن 
منهــا  عــاىن  طاملــا  التــي  املشــكالت  مــن  واحــدة  أن  إال  املتنوعــة،  الطبيعيــة 
الهيئــات  تعــدد  هــي  الســمكية  الثــروة  مجــال  أو  الصيــد  قطــاع  يف  العاملــون 
االختصاصــات  وتنفيــذ  الســمكية  الــرثوة  بتنمية  االهتــامم  بهــا  املنــوط  اإلداريــة 
الصيــد  مجــال  يف  العاملــني  أو  الصياديــن  علــى  التســهيل  دورهــا  مــن  التــي 
عــام،  بشــكل  للحيــاة  أو  للعمــل  ســواء  جيــدة  وبيئــة  مالئــم  جــو  علــى  للحصــول 
باعتبارهــا  الدولــة  داخــل  كبــرى  أهميــة  مــن  الســمكية  الـثـروة  متثلــه  ملــا  نظــرا 

املصــدر الثــاىن األســايس للحــوم للمســتهلكني.
1982 كان يعمل يف مجال الرثوة املائية كال من الجهات  1960 وحتى عام  فمنذ عام 

االتية:
1. وكالة وزارة الزراعة للرثوة املائية .

2. رشطة املسطحات املائية.
3. قوات حرس الحدود. 
4. معهد علوم البحار.

5. جهاز تنمية بحرية نارص.

6. إدارة التفتيش البحري.
ويف عــام 2014 وصل اإلنتاج السمىك مبنطقة املكس إىل 6.966 طناً أى أن املنطقة 
متثــل دخــال اقتصاديــا وموردا غذائيــا مهام ملرص، إال أن مشــاكل مهنــة الصيــد يف 
ملعاناة  منــوذجا  املكــس  منطقــة  فتعتــر  تحصــى،  وال  تعــد  ال  املكــس  منطقــة 
الدولــة لحقهــم يف  التهميــش وتجاهــل  الذيــن يعانــون مــن  الصياديــن يف مرص 
االســتمرار، وتنميــة نشاطهم بــل مجــرد الحفــاظ عــىل مهنــة الصيــد مــن االنقــراض.

7
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تراخيص الصيد

وملــن  للصياديــن،  تهميشــها  أو  الحكومــة  إلهــامل  نتيجــة  ليســت  الصيــد  أزمــة 
ميتهنــون حــرف الصيــد يف مــرص فقــط، ولكــن مــا توضحــه لنــا أزمــة تراخيــص الصيــد 
للقضــاء عــىل مجتمعــات  للدولــة  يــدل عـلـى سياســة منهجيــة  يف منطقــة املكــس 

الصياديــن.
يعــاىن صيــادو املكــس مــن أزمــة كبــرية منذ أكرث من عام وهــى أزمــة وقــف تراخيــص 
(كارنيــه شــخىص) ورخصــة  الصيــد لهم، فلــكل صيــاد رخصتــني، رخصــة شــخصية  مراكب 
ملركــب الصيــد، و منذ 20 عام و يعاىن صيادين املكس من وقف تجديد رخص مراكب الصيد 
منطقة  داخل  صياد  ألف   15 حوال  من  يقرب  مبا  الدولة  أعرتاف  لعدم  ذلك  أدى   لهم.،و 

املكس لعدم أمتالكهم رخص صيد للمراكب التى ترفض الدولة أن تصدرها.

رخصة 

رخصة شخصية

مركب الصيد

وهنــاك نوعــان مــن رخــص الصيــد:-

رخصة النزهةرخصة الصيد

األساســية  الرخصــة  وهــي 

ملزاولــة  بإصدارهــا  املــرصح 

مهنــة الصيــد التــي تســمح 

دون  بالصيــد  لحاملهــا 

معينــة  مبواعيــد  التقيــد 

داخــل البحــر.

وهى رخصــة خاصــة بنقــل األفــراد 

يف نزهــة خلويــة 

كشــك  ويتحكــم  املركــب,  علــى 

ثــم  ومــن  مواعيدهــا،  يف  الصيــد 

رخصــة  املكــس  صيــادو  يســتخدم 

النزهــة يف عمليــات الصيــد وهــو 

ولكــن  للقانــون  مخالــف  أمــر 

وذلــك  للمخالفــة  الصيــاد  يضطــر 

االجراءات  الدولة  تيسري  لعــدم 

عىل  الصياد  لحصول  القانونية 

الرخصة.
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1884

417
نسمة

2006

30٫51
نسمة

1976

1٫118
منزال

2006

1٫374
منزال

وبالرغم من أن للمكــس خلفيــة تاريخيــة حيــث بــدأت الحيــاة فيهــا منــذ 
عــام 1818م،و تــوارث ســكانها كل معــامل الحيــاة جيــل بعــد جيــل، تلــك 
املعــامل التــي جعلت مــن الصيــد مهنتهــم األساســية والتــي ال بديــل 
اليوميــة،  االحتياجــات  تلبيــة  علــى  والقــدرة  رزقهــم  لكســب  لهــا 
مــام  املكس،  لســكان  آمنــة  حيــازة  الدولــة  توفــر  مل  اآلن  وحتــى 
طرح  عن  تردد  ما  بعد  واإلخــالء،  القــرسي  للتهجــري  عرضــة  يجعلهــم 
املناطــق  قامئــة  إىل  املكــس  لتنضــم  بديلة،  مساكن  الدولة  عليهم 
املهــددة بســبب غيــاب قوانــني تحمــي كيانهــا االجتامعــي والثقــايف 

واالقتصــادي.

تعداد سكان 
املكس

تعداد املباين
 يف املكس

التهجري القرسي ألهايل املكس

املناطق  تطوير  صندوق  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم    2011 مايو  من  بداية 
بإجاميل  املكس  طلمبات  منطقة  لتطوير  االسكندرية  محافظة  و  العشوائية 
65 مليون جنيه تكلفة املرشوع و قد وافق  متويل من صندوق التطوير بقيمة 
محافظ االسكندرية االسبق محمد عطا عباس يف سبتمرب 2012 عيل ضم جزء من 
حديقة املكس ايل املسطح املجاور للحديقة و مساحته 1500م  لبناء مساكن 

الهايل الخندق.

السكن الحايل

50-100 مرت

اكرث من

 أرسة

السكن البديل

45-47 مرت

التكفي حتي

أرسة واحدة

بالفعل رغم معاناتهم  القامئة  للبقاء يف مساكنهم  ويعرب اهايل املكس عن تفضيلهم 
الغري متوفرة لهم و رفض االنتقال  الخدمات  اليومية و  املستمرة يف حياتهم املعيشية 

ايل الوحدات السكنية البديلة.

حسب أقوال األهايل ورؤيتهم للمباين وهي تشيد
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1884

417
نسمة

2006

30٫51
نسمة

1976

1٫118
منزال

2006

1٫374
منزال

وبالرغم من أن للمكــس خلفيــة تاريخيــة حيــث بــدأت الحيــاة فيهــا منــذ 
عــام 1818م،و تــوارث ســكانها كل معــامل الحيــاة جيــل بعــد جيــل، تلــك 
املعــامل التــي جعلت مــن الصيــد مهنتهــم األساســية والتــي ال بديــل 
اليوميــة،  االحتياجــات  تلبيــة  علــى  والقــدرة  رزقهــم  لكســب  لهــا 
مــام  املكس،  لســكان  آمنــة  حيــازة  الدولــة  توفــر  مل  اآلن  وحتــى 
طرح  عن  تردد  ما  بعد  واإلخــالء،  القــرسي  للتهجــري  عرضــة  يجعلهــم 
املناطــق  قامئــة  إىل  املكــس  لتنضــم  بديلة،  مساكن  الدولة  عليهم 
املهــددة بســبب غيــاب قوانــني تحمــي كيانهــا االجتامعــي والثقــايف 

واالقتصــادي.

تعداد سكان 
املكس

تعداد املباين
 يف املكس

بني السكن الحايل والبديل

املناطق  تطوير  صندوق  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم    2011 مايو  من  بداية 
بإجاميل  املكس  طلمبات  منطقة  لتطوير  االسكندرية  محافظة  و  العشوائية 
65 مليون جنيه تكلفة املرشوع و قد وافق  متويل من صندوق التطوير بقيمة 
محافظ االسكندرية االسبق محمد عطا عباس يف سبتمرب 2012 عيل ضم جزء من 
حديقة املكس ايل املسطح املجاور للحديقة و مساحته 1500م  لبناء مساكن 

الهايل الخندق.

السكن الحايل

50-100 مرت

اكرث من

 أرسة

السكن البديل

45-47 مرت

التكفي حتي

أرسة واحدة

بالفعل رغم معاناتهم  القامئة  للبقاء يف مساكنهم  ويعرب اهايل املكس عن تفضيلهم 
الغري متوفرة لهم و رفض االنتقال  الخدمات  اليومية و  املستمرة يف حياتهم املعيشية 

ايل الوحدات السكنية البديلة.

حسب أقوال األهايل ورؤيتهم للمباين وهي تشيد
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احتجاجات املكس

مثانينات

القرن

املايض

2006

2010

مايو 

2011

يناير

2012

مارس

2011

قطع طريق اإلسكندرية-مطروح الرئييس

أحد  داخل  حريق  لحدوث  نتيجة  بتعويضات  للمطالبة 
من  عدد  وفاة  يف  تسبب  والذي  البرتول  مصانع 

األهايل وتدمري بعض املنازل.

قطــع طريــق الطلمبــات

العرتاضهــم عــىل نقلهــم ملســاكن 
جديــدة مبنطقــة الكيلو 21.

قطع طريق اإلسكندرية-مطروح الرئييس

احتجاجــا عـلـى الحريــق الــذي نشــب داخــل 
بنقــل  واملطالبــة  البرتول  مصانــع  أحــد 

املصانــع مــن تلــك املنطقــة.

مظاهــرات حاشــدة للصياديــن وأرسهــم

الصياديــن  مــن  اثنــني  مــرصع  علــى  احتجاجــا   
الضحيتــان  وكانــت  البحريــة،  القــوات  برصــاص 
توجهــت  قــد  الصياديــن  مــن  مجموعــة  ضمــن 
صياديــن  عــن  للبحــث  محاولــة  يف  البحــر  إىل 

فقــدوا اثنــاء عملهــم.

قطــع طريــق «املكــس» الرئيســي

احتجاجا علــى قيــام قــوات تابعــة للبحريــة 
وإطــاق  الصياديــن  عــرشات  باعتقــال 
البحــر  عبورهــم  اثنــاء  عليهــم،  الرصــاص 

يف طريقهــم لعملهم يف الصيــد.

بقطــع الطريــق الــدويل املؤدي إىل مينــاء 
الدخيلــة وطريــق مجمــع رشكات البرتول 

ووســط اإلســكندرية

األشــخاص  أحــد  قيــام  عـلـى  احتجاجا 
أهــايل  مــن  ســائق  عــىل  النار  بإطالق 

املنطقــة.
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 الجهــاز املركــزى للتعبئــة واألحصاء،تعــداد ســكان اإلســكندرية 2006, »محافظــة . 1
http://goo.gl/lMfRVT 10اإلســكندرية 2006«, ص

مقابلـــة قــــام بهــــا باحثــو املركــــز املــــري للحقــــوق االقتصاديـــة واالجتامعيـــة . 2
ــر 2016 ــة، فرباي ــارة امليداني ــاء الزي أثنــ

مقابلـــة قــــام بهــــا باحثــو املركــــز املــــري للحقــــوق االقتصاديـــة واالجتامعيـــة . 3
ــارس 2016 ــة, م ــارة امليداني ــاء الزي أثنــ

  تقريــر خطــة العمــل البيئــي ملحافظــة اإلســكندرية 2008، بــاب خطــة اإلدارة البيئية . 4
 http://goo.gl/fpbffb 44 لخليــج املكس، ص

5 .http://goo.gl/14vGES  ،قانون 453 لسنة 1954 بشأن املحال التجارية والصناعية
ــة . 6 ــرول: املنطق ــكندرية للب ــة إس ــق رشك ــد حري ــس بع ــايل املك ــوت صالح،«أه  صف

http://goo.gl/zTQOf1.ــد ــرشوق الجدي ــر 2010، ال ــف« 16 أكتوب ــزام ناس ــة بح محاط
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هوامش :



ECESR حول

 املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية

“املركــز املــرصى للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة” هــو مؤسســة قانونيــة مرصيــة غــر حكوميــة، تنطلــق 

ــات  ــات، واالتفاقي ــق، واإلعالن ــع املواثي ــك بجمي ــزم ىف ذل ــاواة، وتلت ــة، واملس ــة، والحري ــم العدال ــن قي م

الدوليــة لحقــوق اإلنســان، خصوصــا العهــد الــدوىل للحقــوق االقتصاديــة، واالجتامعيــة، 

والثقافيــة، واتفاقيــات وتوصيــات منظمــة العمــل الدوليــة كمرجعيــة لهــا عــى 

ــة. ــة واملامرس ــتوى الرؤي مس

ــة  ــركات االجتامعي ــع الح ــة م ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــرصي للحق ــز امل ــل املرك يعم

ــع  ــن جمي ــررة م ــرصي متح ــع امل ــة للمجتم ــز رؤي ــة لتعزي ــة املرصي ــات العاملي والنقاب

ــز  ــوم املرك ــة. ويق ــة االجتامعي ــدام العدال ــز وانع ــر والتميي ــاد والفق ــكال االضطه أش

بإعــداد البحــوث وتوفــر املســاعدة القانونيــة وتنظيــم حمــالت الدفــاع وبنــاء الشــبكات 

ــوق  ــة الحق ــر ثقاف ــرار ون ــاع الق ــر يف صّن ــن التأث ــة م ــة والنقابي ــركات االجتامعي ــن الح ــات لتمك والتحالف

ــة. ــة والثقافي ــة واالجتامعي االقتصادي

للحقــوق  املــرصي  للمركــز  محفوظــة  الحقــوق 

ــاع  ــة املش ــب رخص ــة مبوج ــة واالجتامعي االقتصادي

اإلبداعــي : نســب املصنــف - غــر تجــاري - منــع 
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تواصل معنا

1 شارع الفضل، متفّرع من شارع طلعت حرب،

وسط القاهرة - تليفون: 23954596

info@ecesr.org :بريد إلكرتوين 

www.ecesr.org :إنرتنت 

تصميم :
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