
  



 

 

 

 

 

 

تجمع مستقل للمدافعین والمدافعات عن حقوق اإلنسان  املن�� املصري �حقوق األ�سان

المصریین الذین یجمعھم إیمان ال یتجزأ بالقیم العالمیة لحقوق اإلنسان، ورؤیة عامة مشتركة 
تأسیس نظام سیاسي في مصر یقوم على احترام مبادئ حقوق اإلنسان والدیمقراطیة لضرورة 
 .والمواطنة

 

www.Egyptianforum.org 

https://www.facebook.com/egyptianforum.org 

https://twitter.com/EgyptianHRForum 

 

 37258269652+، أو ع�� الهاتف: INFO@Egyptianforum.org اإلعالمي بخصوص الورقة:  للتواصل  

 

  

http://www.egyptianforum.org/
https://www.facebook.com/egyptianforum.org
https://twitter.com/EgyptianHRForum
mailto:INFO@Egyptianforum.org


 

 :المناخي للتغیر المتحدة األمم مؤتمر  انعقاد مقر من كیلو ۱۰۰ بعد ىعل

 1'كاترین سانت' الطبیعیة محمیةال تھدد مخاطر
 سیناء في ومجتمعیة بیئیة كارثة  األعظم" التجلي " مشروع

 

"تطو�ر ، قامت وزارة اإلس�ان واملرافق وا�جتمعات العمرانية املصر�ة بإصدار وثيقة داخلية �عنوان 2021�� شهر مارس 

الذي تنفذه شرك�ي حسن عالم وأبناء سيناء للتجارة واملقاوالت ض السالم" أر سانت �اتر�ن، موقع التج�� األعظم ع�� 

�ّلٍ من داخل وحول  �املة عن خطة ا�ح�ومة لبناء مشروع سيا�� �خٍم  تضمنت الوثيقة الرسمية تفاصيل. وقد  العامة

و�النظر إ�� موقع ال��اث العاملي ومحمية سانت �اتر�ن الطبيعية الواقعة �� املنطقة ا�جبلية بمحافظة جنوب سيناء. 

قيات الدولية �حماية ال��اث للقوان�ن واالتفاا طبًق  صارمٍة  لقيوٍد ف��ا  ش�ال البناءأطبيعة املنطقة وتصنيفها، تخضع �ل 

 قوان�ن ا�حميات الطبيعية املصر�ة.باإلضافة إ�� والبيئة والتنوع البيولو�� 

 

مال أعلتبدأ  آالتمن عمال البناء مصحوبین بمعدات و ة آالفٍ في غضون أسابیع من نشر الوثیقة، وصل عدّ 
،  الھدم والبناء على مستوى من قلب منطقة التراث العالمي حول دیر سانت مال االنشائیة انطلقت األعحیث ھائٍل

 الضخمة عمال البناءبدِء أ بالتزامن معوماكن مختلفة حول المحمیة الطبیعیة. أانتشرت في ثمّ  كاترین األثري
انطلقت حملة إعالمیة عبر صحف وقنوات مملوكة وموالیة للسلطات المصریة وركزت غالبیتھا على الرئیس 

 بمشروع "التجلي األعظم."امھ الشخصي بالمشروع الذي بات یعرف عبدالفتاح السیسي واھتم

 

 واضحٍ  انشاء مئات المباني داخل وحول مدینة سانت كاترین التاریخیة في خرقٍ  وخالل العام الماضي، تمَّ 
قوانین المصریة المنظمة لشؤون المحمیات الطبیعیة. ولللقوانین الیونسكو المنظمة لمناطق التراث العالمي 

ده شھاداُت   ،صي الثروات الثقافیة والبیئیة من مصر ودول أخرىمن السكان المحلیین ومتخصّ  عددٍ وحسبما تؤكّ
عالجھ.  رتقُھ أو یستحیلُ  واسعٍ  ب في دمارٍ تسبّ إذ  بد ر وجھ المدینة التاریخیة لألالمشروع منذ بدایتھ قد غیَّ  فإنَّ 

ُع  الذي تم تخطیطھ ویتم تنفیذه كلیاً بواسطة الحكومة المصریة والشركات -اآلثار التدمیریة لھذا المشروع وتتوسّ
سیقام مؤتمر األمم المتحدة  على بعد مائة كیلومتر من منتجع شرم الشیخ السیاحي حیثُ  -التي تعاقدت معھا

 مناخ في نوفمبر من العام الجاري.لل

 

، وھي منطقة فریدة في طبیعتھا وتراثھا 'سانت كاترین'ب فیھا ھذا المشروع في منطقة شكال الدمار التي تسبّ إنَّ أ
 فُ وق ن لم یتمَّ إوتتوسع  وقیمتھا الدینیة لمئات المالیین من البشر من الدیانات االبراھیمیة الثالثة، ستستمرُّ 

 االمشروع فورً 

                                                                          
 أعدت ھذه الورقة من قبل الباحث مھند صبري وتم مراجعتھا وتدقیقھا من جانب فریق عمل المنبر المصري لحقوق األنسان   1

https://www.skynewsarabia.com/business/1493771-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85


 

منابر االعالم المملوكة  العام الماضي، تصرُّ  'سانت كاترین'شروع تطویر بدِء ممنذ 
وفة على مستوى العالم المعرُ -تغییر وجھ المدینة التاریخیة  نَّ أ على والتابعة للدولة

لى دراستھ بعنایة للحفاظ عتّمت قد  -وقبیلة الجبالیة وجبل سیناء 'سانت كاترین'بدیر 
الثروة الثقافیة البیئیة النادرة. ولكن التفاصیل المعلن عنھا في الخطة التفصیلیة 

ُ أالھائل من  للمشروع والكمَّ  ظھر حقیقة مختلفة وصفھا عمال البناء والھدم المستمرة ت
 تدمیر إجرامي."بأنّھا " 'سانت كاترین'أحد المتخصصین في شؤون 

 
المشروع  فإنَّ ، ومعلومات تفصیلیة اإلسكان التي تحتوي على خرائط ورسوماتللوثیقة الصادرة عن وزارة ا طبقً 

الف بالتوازي وتحتوي على مئات المباني التقلیدیة على مساحات بمئات اآل یتمُّ تنفیذھا خطة انشائیة  14یتضمن 
 من األمتار المربعة. ومن ضمن الخطط المذكورة في الوثیقة ما یلي:

 متر مربع من المباني 16950غرفة،  216 –ید بناء النزل البیئي الجد 
  متر مربع من المباني 20855غرفة،  150 –بناء الفندق الجبلي 
  متر مربع من المباني 5876 –بناء مركز الزوار الجدید 
  شالیھ، مبنى استقبال، مطعم، بازارات تجاریة، نادي  80 –بناء المجمع اإلداري الجدید

 اجتماعي ثقافي
 وحدة سكنیة 700 –كني الجدید بناء الحي الس 
  شالیھ صحي 490فنادق،  4فیال،  450شالیھ،  400 –بناء الحي السیاحي الجدید 
 بناء الطرق وشبكة البنیة التحتیة 

 
ط، من خالل ھذا المشروع، لزیادة عدد سكان مدینة الحكومة تخطِّ  نَّ أذكرت نفس الوثیقة بین تفاصیلھا 

َُغ   'سانت كاترین' ّساقا مع ھذا نسمة، وھو ما یقارب ضعف عدد السكان الحالي. الف  12لیبل وات
، بدأت أجھزة الدولة في شق طریق جدید   زیادة سكانیة كبیرةالمشروع الضخم وما سینجرُّ  عنھ من 

یتمُّ إنشاُء  بمدینة الطور وھي العاصمة اإلداریة لمحافظة جنوب سیناء.  'سانت كاترین'لیصل مدینة 
 كبرھا من حیث السیول الموسمیة.وأ اغنى االودیة بیئیً إحدى أالیا في وادي حبران، الطریق الجدید ح

 
والذي  - 'سانت كاترین'طبقا لعدد من الخبراء والمتخصصین في الثروات الطبیعیة والثقافیة لمنطقة 

عمال أ فإنَّ  -من مالحقة الحكومة المصریةا خوفً أسمائھم  تحدث غالبیتھم مع كاتب ھذه الورقة دون ذكر
بت قد تسبّ  'سانت كاترین'العام الماضي في منطقة التراث العالمي وحول محمیة  البناء والھدم على مرِّ 

 في دمار انعكس على التراث التاریخي والبیئة الطبیعیة "على مستوى مھول" و"یستحیل عالجھ".
 

المنطقة بال رجعة، وھو ر المشھد الطبیعي لقلب طبقا لرأي الخبراء فإن انشاء مئات المباني سیغیّ 
حد العوامل الرئیسیة ھو أعام، و 1500الذي تم بناؤه منذ اكثر من  'سانت كاترین'المشھد المحیط بدیر 

بتصنیف المنطقة كمنطقة تراث عالمي. باإلضافة الى ذلك فإن  2002زت قرار الیونسكو عام التي عزّ 
ث سوار الدیر االثري تتسبب في تلوّ أل حتى العام الماضي والتي تص عمال البناء المستمرة على مرّ أ

ً فادحٍ  صناعي ضة للخطر بالفعل على النباتات والحیوانات الموجودة في المنطقة والمعرّ  ینعكس مباشرة
ّل حتى قبل البدء في المشروع.  ا  ، ھذا المشروعأساسا ب بھ سبّ ، الذي تالوضع الحالي بذلك یُمث إھداًر

سواء  مل الذي قام بھ العشرات من المصریین واألجانب على حدٍّ لعشرات السنوات من الجھد والع
. ومن ضمن ھذه الجھود التي تمت لحمایة المنطقة 'سانت كاترین'لحمایة البیئة والتراث في منطقة 

الموجودة بالعاصمة  'سانت كاترین'، والتي ترعاھا مؤسسة 'سانت كاترین'الترمیم والحمایة لدیر  عمالُ أ
 ن وراعیھا الملكي األمیر تشارلز.البریطانیة لند

 

فنادق خمس 
نجوم على سفح 

 جبل سیناء



من المختصین في شبھ جزیرة سیناء ومنطقة  جتمع عددٌ على المنطقة، اِ  رر الواقعِ الستمرار الضّ ا ونظرً 
عمال أطالبوا فیھ بالوقف الفوري لكل  امفتوحً  اخطابً صدروا أو 2022في شھر مارس  'سانت كاترین'

 ّ نقاذ دخل العاجل لمنظمة الیونسكو وكبرى الجھات المختصة بالبیئة والتراث لمحاولة اِ المشروع والت
 مار المستمر.المنطقة من الدّ 

 
ر ابالغ الدی نھ "لألسف لم یتمّ ألمجموعة الخبراء  'سانت كاترین'مسؤولي دیر  حدُ وقد أوضَح أ

الحجم والوضع غیر  المشروع مھولُ  نّ أمشروع،" وأضاف قائال "بدِء البمخططات الحكومة قبل بدأ 
 قابل لإلصالح."

 
وعلى رأسھا ، ن األجھزة الحكومیة المصریة أھذا التقریر لقائمین على دوا لا السكان المحلیون فقد أكّ أمّ 

نوا القیام لم ، وزارة اإلسكان ووزارة البیئة ووزارة السیاحة واآلثار و تواصل مع أأي حوار ب یأّم
وقد ضاعفت  المؤسسات والجمعیات المختصة في رعایة التراث وحمایة البیئة.  أو المجتمع المحلي

مدى صدق البروباجاندا الشبھات حول  'سانت كاترین'المختصین والسكان المحلیین في منطقة شھادات 
 .2021م تتوقف عن مدح المشروع منذ إعالنھ عام المستمرة من منصات الدولة اإلعالمیة التي ل

 
د أ السلطات لم تشارك المجتمع  نّ أالذي یتابع التطورات على األرض  'سانت كاترین'ان حد سكّ وقد أكّ

من مراحل التخطیط وتنفیذ ھذا  في أيٍ  أیّة معطیات أو معلوماتٍ  و الجمعیات والمؤسسات المحلیةأ
ُقدّمُ باعتباره  المشروع الذي د أنّ  تنمیةلل دافعًا ی اإلحساس العام بالخوف من  في المنطقة . كما أكّ

 عن ھذا الدمار المستمر.على الّصمت مالحقات الدولة أرغم الجمیع، ومن بینھم المختصین والمراقبین، 
 

لمناطق التراث العالمي قامت بالموافقة  'سانت كاترین'ن یتم إضافة أ"عندما طلبت الحكومة المصریة 
بذلك نت منع التطویر غیر المالئم وغیر المستدام داخل حدود منطقة التراث العالمي.شروط تضمّ على 
ّل  ن یتمَّ وھو ما یستدعي أتفاقیة مع الیونسكو اللخرقًا كامالً آلن تنفیذهُ االمشروع السیاحي الذي یتم  یمث

جرینجر، مدیر مشروع  عالمي في خطر،" كان ھذا ما قالھ جون كمنطقة تراثٍ  'سانت كاترین' تصنیفُ 
 في الخطاب المفتوح . .2003و  1996بین عامي  'سانت كاترین'االتحاد األوروبي لمحمیة 

 
مال أععمال االنشاءات والتلوث المصاحب لھا وأیتوقف فقط عند ال الدمار الناتج عن ھذا المشروع إّن 

ن یزید أیستمر مستقبالً ومن المتوقع حاء المدینة التاریخیة وحول المحمیة ولكنھ سأنالھدم المستمرة في 
خطة الحكومة المصریة لزیادة عدد السكان المقیمین والزیادة المتوقعة في إذْ ستتسبُّب . كبیرٍ  بشكلٍ 

أخرى على  سلبیةٍ  آثارٍ ، باالضافة إلى التلوث واالنبعاثات والقمامة تزاید عدد السیاح بشكل مباشر في 
سیستمر في التأثیر على البیئة الطبیعیة والثقافیة الھشة حیث مستویات لم تشھدھا المنطقة في تاریخھا، 

 ضة بالفعل للخطر حول المنطقة.والمعرّ 

 
 

والمحمیة الطبیعیة حولھا بطبیعة  'سانت كاترین'حتفظت مدینة عقود طویلة، اِ  على مرِّ 
وقبیلة الجبالیة البدویة المعروفة  'سانت كاترین'یر فریدة بثالث مكونات، جیل سیناء ود

ُل ھذه  بحراس الدیر. ا تاریخیً  ُشكّ العناصر الثالثة مجتمعة سبب جاذبیة ھذه المدینة ت
بطبیعة بیئیة غنیة. ولكن المشروع الحكومي الجاري تنفیذه،  المتمیّزةالجبلیة الصغیرة و

ُ  رافقتھُ  وعلى عكس وعود التطویر التي  للمجتمع البدوي.ا وجودیً  اتھدیدً  لشكّ ، ی
 

ن   ال بدایةً إإلشراك مجتمع الجبالیة المحلي في مراحل التخطیط للمشروع  تجاھل الحكومة المصریة التامّ لم یكُ
لعقود طویلة  'سانت كاترین'االعمال االنشائیة أصبح المجتمع المحلي، وھم من عاشوا في  بدءِ  لمعاناتھم. منذ

و توضیح أإجابة سبب غیاب أیِة والحیرة ب التامّ  من الشكّ  السنین من قبلھم، في حالةٍ  جدادھم لمئاتأوأیضا 

مجتمع محلي 
 محاصر

https://www.egyptianforum.org/wp-content/uploads/2022/08/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-.pdf


الدولة بعمالھا  وصولِ  في الظھور فورَ ُمریبة  عالماتبالفعِل دأت قد بلمكانھم في ھذا المشروع الجدید. و
 وآلیاتھا.

 
التي تقع في طریق المشروع،  ط واضح لما سیحدث لممتلكات المجتمع المحليّ و مخطّ أ ي تواصلٍ وفي غیاب أ

ن ھم في جمع رفات موتاھم. أما االخرون ممّ تیلوقضوا لالجرافات تھدم الجبانة المحلیة،  برؤیةجع السكان فُ 
و مساعدة إلعادة بناء حیاتھم. أفمازالوا متروكین بال أي أمل في تعویض  ،ن یتوقعون الھدممّ دمت منازلھم ومھُ 

مام أإزالة منطقة وسط المدینة بالكامل لیتغیر وجھ المدینة التاریخیة  تّمت انیة،ل المباني الخرسوبینما تتغوّ 
 و اعتراض.أعین سكانھا العاجزین عن أي فعل أ
 

ُ   فیھدُ في الوقت الذي قد یعِ  شیر التطورات على األرض ھذا المشروع بتوفیر فرص عمل وتطور اقتصادي، ت
تھجیر مجتمعات بدویة بأكملھا في شمال سیناء بدعوى الظروف لواقع مغایر وتستدعي ذكریات قریبة لعملیات 

 لمجتمعات البدو في جنوب سیناء حینما وصلت القرى والمنتجعات السیاحیة لتحلَّ  األمنیة، وأیضا التھمیش التامّ 
 على أراضیھم الواقعة على خلیج العقبة.

ُعدُّ  مؤتمر األمم المتحدة للمناخ بعد شھور قلیلة  مدینة شرم الشیخ ذات الشھرة العالمیة والتي سینعقد فیھاوت
التطویر الوحید التي حازتھ ، فعلى سیاسات التھمیش والعزل القمعیة التي یتعرض لھا المجتمع البدوي اشاھدً 

ا یعزلھا ا قریة الرویسات المحاذیة لشرم الشیخ كان سورً  حولھا، بینما ذھبت الغالبیة العظمى من الوظائف عّم
ّ أحة لمصریین من كافة في قطاع السیا ى ألجانب من حول العالم باستثناء البدو وھم السكان نحاء البالد وحت

 ك األرض.األصلیون، ومالّ 
 

دا أنّ والمتابعین بقلق لتطورات المشروع  'سانت كاترین'حد سكان أوقد تحدث  ھ ال أحد یمتلك معلومة موثقة مؤكّ
وسط مشروع سیاحي بھذا الحجم. یأتي المشروع بفنادق عن موقع المجتمع األصلي ووضعھم المستقبلي في 

صادر دخل ا لممباشرً ا الخمس نجوم والمطاعم، الطرق واالرصفة والمباني الخرسانیة، وكل ھذا یشكل تھدیدً 
المجتمع البدوي الذي یعیش على تقدیم خدمات سیاحیة فریدة في طبیعتھا كالتجول على ظھور الجمال والمعیشة 

 ة البدویة الصدیقة للبیئة أو رحالت المشي والتسلق في الودیان وحول جبل سیناء.في بیوت الضیاف
 
عامل الجذب  عدُّ وطیبة سكانھا، یُ 'سانت كاترین ' ان ھذا النوع الفرید من السائح الذي یأتي قاصدً أعتقد أ"

الذین یسعون الرئیسي، سوف یستمر في القدوم، ولكن ھذا المشروع قائم على جذب نوع مختلف من السیاح 
مھا المجتمع المحلي." كانت ھذه توقعات الساكن المحلي التي تعكس قلق یقدّ  أنلتجربة مرفھة ومن غیر المتوقع 

 الغالبیة من المجتمع.
 

لسنوات،  'سانت كاترین'أما جوزیف ھوبز، بروفیسور الجغرافیا ومؤلف كتاب "جبل سیناء" الذي عاش في 
 لبة بوقف فوري للمشروع.حد أعضاء المجموعة المطاأفكان 

 
 

قال البروفیسور ھوبز أن "المخطط الرئیسي لھذا المشروع سینشر االنشاءات والطرق حول كل ھذه األماكن 
الباحثین عن طبیعة ملھمة ال یریدون  ]وھم غالبیة السیاحة في سانت كاترین[تباع الدیانات االبراھیمیة أالمقدسة. 

من قائمة مناطق التراث العالمي بشكل مخجل  'سانت كاترین'ب في رفع ھذا التطویر القبیح، والذي سیتسب
 وسیؤدي لمقاطعة السیاح للمنطقة."

 
 

 
ً في مصر، تمثل 'سانت كاترین'بینما تقع  ، المدینة والدیر وجبل سیناء، جغرافیا

 ً مختلف الجنسیات  إنسانیا وتاریخا من آالف السنین كتبھ بشر منا المنطقة تراث
والدیانات. ھذه منطقة نادرة ولیس لھا مثیل على وجھ األرض، وتمثل قدسیة خاصة 

عقود  لكل اتباع الدیانات االبراھیمیة من المسلمین والمسیحیین والیھود. وعلى مرِّ 
 تعاون كل ھؤالء، مصریین وأجانب، على تحسین سبل الحفاظ على ھذه الثروة الدینیة

 وحمایتھا. والثقافیة والطبیعیة
 

تجھیز مؤتمر األمم المتحدة للمناخ لیتم انعقاده في مدینة شرم الشیخ  وبینما یستمر العمل في ھذا المشروع، یتمُّ 
في نوفمبر القادم. یجري التجھیز لھذا التجمع للحكومات ' سانت كاترین'على بعد مائة كیلومتر من منطقة 

مؤتمر المناخ: 
حمایة للبیئة أم 

 ا؟دعم لتدمیرھ



تحت عناوین حمایة وإنقاذ الكوكب بینما تستمر الحكومة المصریة في الترویج  والمنظمات غیر الحكومیة
ام أممن خرق قوانین حمایة البیئة والتراث  لالنتھاء من العمل وافتتاح المشروع قبل بدایة المؤتمر. ھذا الكمّ 

 مر، ومدى حرِص عین رعاة المؤتمر والمشاركین فیھ یأتي بأسئلة جدیة حول اختیار مصر النعقاد ھذا المؤتأ
مع العالمي. ولكن السؤال األھم واألخطر ھو كیف تجمبمبادئ وأھداف ھذا ال مو عدم مباالتھأ، القائمین علیھ
َُو  نألحدث كھذا  وكأنھ یدعم الحكومة المصریة وأجھزتھا بینما ترتكب كل ھذه التعدیات التدمیریة على یبد

 البیئة والتراث.
 
لوا عدم ذكر أسمائھم خوفا ي ھذه الورقة فضّ وغالبیة من تحدثوا لمعدّ  'وكاترینسانت 'ن سكان منطقة أحقیقة ال

 ّ  حمایتھا ون علىمن مالحقة وقمع الحكومة المصریة، وبالرغم من كونھم یناقشون أمور البیئة والتراث ویحث
ر عن بكّ إشارة كافیة وانذار موفي ذلك شكال المعارضة، أي شكل من أ وأأمور سیاسیة  ةدون الخوض في أی

ن استضافة الحدث فضال عللمشاركة في مؤتمر األمم المتحدة للمناخ،  واستحقاقھا لحكومة المصریةأھلیّة امدى 
 بأكملھ.

 
عقد مؤتمر المناخ ولكن في الواقع  نشاء ھذا المشروع السیاحي العمالق بینما یتمُّ إن یتم أر ساخر أمنھ أعتقد أ"
للمناطق المحمیة في العاصمة وحول  اتام ي مصر. نحن نشھد تجاھالا فدیدً جا ن ھذه النظرة للتطویر لیست أمرً أ

ھمال للبیئة وطریقة بالیة إي ھذه الورقة. "ھذا والذي تحدث لمعدّ  'سانت كاترین'البالد،" أضاف المعلق من 
 لتطویر السیاحة." ردومھدرة للموا

 
 مؤتمر المناخث للتقریر دون ذكر اسمھ عن تزامن مصري آخر من العاملین بمجال البیئة، مقیم في أوروبا، تحدّ 

في ھذا المشروع السیاحي قلقة حد أكثر النقاط المُ أ أنَّ  . شرح المصدران'سانت كاترین'رة في مع االنشاءات المدمّ 
الضرر المنعكس  حجم بل قیاس وتقییمعدم وجود أي شفافیة وإجراءات قانونیة وھو ما یجعل سُ  تكمن فيخم الضّ 

 شبھ مستحیلة. 'سانت كاترین'على البیئة والتراث في 
 

ٍ أ"وضع حقوق االنسان العام في مصر ال یسمح بأي حوار  شكال التقدم المستدام وعلیھ أمن  و نقاش حول أّي
مر صعب. وحقیقة ان ھذا الدمار یتم على بعد كیلومترات من مكان انعقاد أفإن استضافة مصر لحدث كھذا ھو 

یجعل االمر اكثر سخریة وكآبة." وأضاف المصدر ان "المشاركین في مؤتمر المناخ  ]مؤتمر المناخ[الحدث 
لما یجري من تخریب في  ام مسؤولیة االعتراف واالشارة علنً سواء كانوا حكومات او مؤسسات مستقلة علیھ

 الثروات البیئیة والثقافیة."
 
 

إن المشروع السیاحي ھائل الحجم الذي أطلقت علیھ الحكومة المصریة اسم "مشروع التجلي األعظم" تم 
وقد أدّى ة والتراث. التخطیط لھ والبدء فیھ دون أي استشارات مع الخبراء والمختصین في مجاالت حمایة البیئ

عدم وجود سیاق قانوني للتخطیط والتنفیذ لمستویات غیر مسبوقة من االثار التدمیریة التي انتشرت حول منطقة 
 الطبیعیة. 'سانت كاترین'التراث العالمي ومحمیة 

 
الھدم والبناء من عمال أب فیھ ھذا المشروع حتى قبل البدء في الضرر الھائل الذي یتسبّ  التحذیر من كمِّ  لقد تمَّ 

طلقت نداءات استغاثة، ولكن السلطات المصریة وعلى رأسھا وزارة اإلسكان والمرافق أقبل أجھزة الدولة، و
مجتمعة تجاھل التحذیرات والتقاعس في قّررت  والمجتمعات العمرانیة ووزارة البیئة ووزارة السیاحة واآلثار

 مسؤولیاتھا واختصاصھا.
منذ بدایة العمل في ھذا المشروع وعن علم تام، بخرق القوانین والمعاھدات وأجھزتھا ، تقومُ الحكومة المصریة 

لكل والقمع العنیف التي تعھدت بتطبیقھا واحترامھا. وبسبب المناخ السیاسي الحالي في مصر  المحلیة والدولیة 
سانت 'لمجتمع المحلي في سكات اافإن ھذا المشروع المدمر مستمر بینما یتم ، سبل المعارضة وحریة التعبیر

 والجمعیات االھلیة غیر الحكومیة والمختصین المستقلین بتھدیدات المالحقة واالعتقال وما ھو أسوأ. 'كاترین
 
 
 

الدول والمنظمات المشاركة في قمة المناخ المطالبة بوقف أعمال البناء  ىجب علی  ⇒
 الطبیعیة. 'سانت كاترین'في منطقة التراث العالمي ومحمیة 

 
 التوصیات

https://www.sis.gov.eg/Story/234237/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-(COP27-)-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2022?lang=ar


ن یتحمل مسؤولیتھ أ 2022مؤتمر األمم المتحدة للمناخ المقرر عقده في مصر في نوفمبر  یجب على ⇒
من جدولھ لمناقشة الوضع مع الجھات  ان یخصص متسعً أو 'سانت كاترین'یعترف بخطورة الوضع في و

 المختصة لكي یتم العمل على وقف الدمار المستمر والبدء في إیجاد حلول عاجلة.
 

مال البناء في منطقة التراث العالمي ومحمیة أععن كل  ا المصریة ان تتوقف فورً یجب على السلطات  ⇒
 الطبیعیة. 'سانت كاترین'
العمل على حصر وتقییم األثر ا ن تباشر فورً أیجب على ھیئة مختصة من خبراء البیئة والتراث  ⇒

 .التدمیري الذي تسبب فیھ المشروع
 

 ي خسائر تعرضوا لھا بسبب المشروع.أ/عن كلا فورً ' سانت كاترین'یجب تعویض المجتمع المحلي في  ⇒
 

ر، كمنطقة تراث یوبال أي تأخا علن المنطقة، فورً ن یُ أیجب على مركز التراث العالمي بالیونسكو  ⇒
 عالمي في خطر.

 
ا ا فورً ون یبدؤأیجب على منظمة الیونسكو ومركز التراث العالمي التابع لھا وبعثة المنظمة لمصر  ⇒

 ووقفھا. من تزاید الدمار الناتج عن المشروع مال الحدّ أع
 

الواقعة بالعاصمة البریطانیة لندن والمسؤولة عن اعمال الحفظ  'سانت كاترین'یجب على مؤسسة  ⇒
من الضرر الواقع على مبنى  الحدّ /وقف /ن توفد ھیئة عاجلة لتقییم أ 'سانت كاترین'والترمیم بدیر 

 الدیر األثري بسبب المشروع.
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