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 : لسلسلة االنتهاك باإلغفال استمراًرا
  ن انفجار ماسورة مياهبسبب هبوط أرضي ناتج عفي حي إمبابة بالجيزة  أسرة 31تشرد أكثر من 

 

 
 وصف الوقائع

 شارع وبإمتداد الؽربٌة المنٌرة بمنطقة ،، 54/51/1155السبت الموافق ٌوم وقوع الحدث، وتحدًٌدا  لىفً تارٌخ سابق ع

سكان العقار اكتشؾ إمبابة  عن المهندسٌن تفصل حٌث ،الحدٌد السكة من األخرى الضفة على ولكن بالمهندسٌن عرابى أحمد

الحً أوصى بإجراء عملٌة  هندسوجود تشققات فً جدران العقار وباستدعاء م، حً إمبابة، بشارع اإلمام الؽزالً 12رقم 

من قبل  ومؤقتةنتٌجة انفجار ماسورة المٌاه، وتم معالجة الكسر فً الماسورة معالجة مبدبٌة الذي تأثرت بنٌته  تنكٌس للعقار

، الحظ السكان تزاٌد 2/55/1155بتارٌخ لكن فٌما بعد وو .ضة للمٌاه والصرؾ الصحًالموظفٌن الفنٌٌن التابعٌن للشركة القاب

 51الحً للمرة الثانٌة، أوصى  بضرورة إخالء العقار والمكون من  هندسواتساع التشققات فً جدران العقار، وباستدعاء م
إلؽاء  وشركة المٌاه الحً مسبولًرر أسر، وتم إخالء العقار من قبل مأمور قسم إمبابة حفاظا على أرواح السكان، وق

 12، وفقا لرواٌة صاحب العقار رقم 211الماسورة المتسببة فً تصدع العقار وتحوٌل خط المٌاه على ماسورة الضؽط العالً 
أمتار  6متر وعرض  31، بطول ، حدث انهٌار أرضً مفاجا فً شارع اإلمام الؽزال55/51/1155ًوبتارٌخ . المنهار

 خمسة تصدع عن فضالمنازل أخرى،  6لذي أدى إلى تصدع نتٌجة انفجار ماسورة المٌاه للمرة الثانٌة، وا ،أمتار 3وعمق 

 المنطقة أهالى من والعدٌد المنهار 12 رقم العقار صاحب لرواٌة وفقا وذلك، 58/51/1155 بتارٌخ أخرى منازل

الكارثة  تلكاستمرار  ألسبابلحً أو المحافظة من قبل مسبولً ا رسمً تفسٌر ٌصدر لم اآلن حتى إنه حٌث ،المتضررٌن

إال أن . كانت بمثابة جرس إنذار لحدوث كارثة تهدد سكان العقارات المجاورة 12على الرؼم من أن مأساة سكان المنزل رقم 

بعد إال الجٌزة محافظ سٌد وال الشمال الجٌزة  ربٌس حًمصر قبل الثورة ما زالت هً مصر بعد الثورة، حٌث لم ٌتحرك 

 . أسرة 21وقوع الكارثة وتشرٌد أكثر من 

 

مجمع الخدمات بالمنٌرة الؽربٌة التابع لحً "منذ ما ٌقرب من شهرٌن فً والذي أنهار أوالً  12وقد تم تسكٌن أسرة العقار 

من فصول ، وهو عبارة عن مكتب لخدمات الحً، وفصول محو أمٌة، حٌث تم تسكٌن كل أسرتٌن فً فصل "شمال الجٌزة
للسكن، من األساس وبمعاٌنة مكان اإلقامة، تبٌن عدم مالبمة المكان كمأوى لألسر المشردة ألنه ؼٌر صالح . و األمٌةمح

بسبب سوء المكان وانتشار الحشرات والروابح الكرٌهة،  ،معاناة األسر لمدة ما ٌقرب من شهرٌن حتى تارٌخهفضالً عن 

نتٌجة تصدع بعد ذلك وباقً األسر المشردة  12ن مساكن بدٌلة ألسرة العقار ولم توفر المحافظة حتى اآل وكذلك برودة الجو؛

اإلعالمٌة  (الجٌزة المحافظ وربٌس حً شمال) على الرؼم من تصرٌحات المسبولٌن وذلك منازلهم بسبب الهبوط األرضً،

ل الشباب بمنطقة كفر طهرمس، أو عن تخٌٌر باقً األسر بتوفٌر إقامة لهم بنز شقة لألسر المضارة فضالً  11بأنهم قد وفروا 



جنٌه شهرٌا كإٌجار لشقة ٌدبرها األهالً بمعرفتهم، وبالمعاٌنة والمقابلة مع األسر  611أو  411دفع مقابل نقدي ٌصل إلى 

لٌبحثوا بأنفسهم عن أماكن بدٌلة  جنٌه لبعض السكان المتضررٌن من المستأجرٌن 5411أنه تم إعطاء مبلػ المتضررة، تبٌن 

لتسوٌة وضعهم الحالً ولو بشكل أو ؼٌر المنصفة ، ولكن باقً المتضررٌن رفضوا تلك الحلول ؼٌر المالبمة وا فٌهاٌقٌم
   .مؤقت
 
 

 : فريق المعاينة هارصدأهم الحقائق التي 

لدولً التحالؾ ا -من خالل المعاٌنة التً قام بها المركز المصري لإلصالح المدنً والتشرٌعً، وشبكة حقوق األرض والسكن
 :اآلتًأن الوضع كما هو ولم ٌتؽٌر بعد الثورة وهو كتبٌن للموبل، 

 
مازال الخطر قابما على باقً سكان العقارات الموجودة بالشارع، حٌث أوضح لنا أحد أصحاب المحالت بالشارع، بأن  .5

، كحد آمن من منطقة (الًقبل األه)معدل انخفاض األرض فً ازدٌاد مستمر، ودلل على ذلك بأن الحاجز الذي تم وضعه من 
راجع إلى مسافات أخرى حتى كاد ٌقترب من محله، وهو األمر الذي ٌنذر بامتداد الكارثة لباقً ٌت الهبوط الربٌسٌة، مازال

 .سكان العقارات وأصحاب المحالت بشارع اإلمام الؽزالً، وتهدٌد أرواح السكان وتعرٌضها للخطر
 
تعدى فقط قد أهملوا وقصروا فً بادئ األزمة، بل  ،المحافظة لٌسوامسبولً وً، موظفً شركة المٌاه، و مهندسً الحن إ .1

 12تصدع المنزل رقم إلى بشكل جٌد  54/51ر ماسورة المٌاه ٌوم ٌالتقصٌر فً إصالح وتؽٌ، حٌث أدى فكرة اإلهمالاألمر 
 وتشرٌد سكانه؛ 

 

، مما ترتب علٌه 211اه إلى ماسورة الضؽط العالً بتحوٌل خط المٌمن قبل مسبولً الحً وشركة المٌاه القرار الخاطا  .2

 أسرة؛  12منازل وتشرٌد  6حدوث االنهٌار األرضً وتصدع 

 
دون إعطابهم معلومات بشكل مفصل عن كٌفٌة تنفٌذ تلك بتوفٌر بدابل سكنٌة مالبمة؛  ان المشردٌنلسكتقدٌم وعود واهٌة ل .3

 وقت تسلٌمها؛و وأماكن تلك الوحدات وكٌفٌة الحصول علٌهاالوعود، 
 
نهابً لمشكلة المٌاه التً الزالت تتسرب مما ٌنذر بكارثة أخرى قد تمتد لعشرات األسر من عاجل و حل  العجز عن إٌجاد .4

 ذي ٌمثل انتهاكا للقانون؛سكان الشارع، وهو ال
 

ولم . تطوٌرها، بما فٌها الطرق نفسهتردي حالة المرافق العامة للمٌاه والصرؾ الصحً، بشكل عام، وإهمال صٌانتها أو  .5
 . نستطٌع الحصول على إجابة عن ذلك من مسبولً الحً

 
 
 

 ووسائل االنتصاف المحلية أصحاب الواجب 

وتحدٌد  إلى النابب العام حول تلك األحداث المأساوٌة،بالغ ب لإلصالح المدنً والتشرٌعً المركز المصري تقدمسوؾ ٌ
لمطالبتهم بتعوٌض رفع دعاوى قضابٌة ضد األجهزة التنفٌذٌة، سوؾ ٌواصل اإلجراءات بو ،المسبولٌن عن تلك الكارثة
ٌستؽرق سنوات فً المحاكم نظرا لطول أمد التقاضً فً المحاكم قد إال أن هذا اإلجراء الضحاٌا جراء تلك الكارثة، 

خالء أو من قبل قوات األمن فً أي خطورة الوضع الحالً للسكان والمعرضٌن لإل وهو ما ال ٌمكن تحمله بسببالمصرٌة، 
إجراء حصر للسكان المقٌمٌن والتحقق من  لإلصالح المدنً والتشرٌعً،وفً هذا الصدد ٌبحث المركز المصري . وقت

كذلك، توجٌه خطاب عاجل لوزٌر اإلسكان، للضؽط على محافظ الجٌزة، من أجل توفٌر . اإلثباتات القانونٌة التً بحوزتهم
ة للسكان المتضررٌن بنفس المنطقة، لرفع معاناتهم من صعوبة الوصول إلى أماكن عملهم أو مدارس شقق بدٌلة مالبم

خاصة وأن السكان الذٌن تضرروا فً بداٌة الكارثة، خاطبوا كثٌرا المحافظ، ورباسة  مناطق بعٌدةأطفالهم، إذا ما تم نقلهم إلى 
وضعهم فً مجمع خدمات إدارٌة، ال ٌصلح فً األساس كسكن  الحً لتوفٌر سكن مالبم لهم، لكن كما ذكر فً السابق تم

 .  مالبم
 



، وهو ما ٌعنً 1141وٌجب التنبٌه على أن تلك المنطقة التً شهدت الكارثة تقع ضمن المخطط االستراتٌجً لمشروع القاهرة 

مات أو تحسٌن المرافق، تمهٌدا من قبل المسبولٌن على إبقاء تلك المنطقة دون تطوٌر فً الخد ةتعمدنٌة مأنه قد ٌكون هناك 

، 1141إلزالتها وتهجٌر سكانها، بعد أن تصبح منطقة تهدد أرواح ساكنٌها، والعمل على تطوٌرها من جدٌد ضمن المخطط 

وهو ما ٌحدث بنفس الطرٌقة فً منطقة مثلث ماسبٌرو، من منع ترمٌم وصٌانة المبانً السكنٌة تمهٌدا إلزالتها بحجة أنها تمثل 
فً ظل االفتقار إلى معلومات عن ذلك المخطط، وكٌفٌة تنفٌذه، فضال عن صعوبة الحصول على  .لى األرواحخطرا ع

 .الخرابط التً توضح المناطق المستهدفة من التطوٌر
 

 االلتزامات الدولية

ق باالهتماام بأوضااع كانون الثانً فٌماا ٌتعلا/ٌناٌر 25بالرؼم من الخطاب الذي دأبت الحكومة المصرٌة على تردٌده بعد ثورة 
السكن، ووضع مشكلة العشوابٌات فً أولوٌة التحركات، إال أن معظم األحداث التً شهدتها مصر مؤخًرا تؤكد عدة أماور مان 

 :أهمها
 

  الحكومة ماضٌة فً تنفٌذ مخططات تنموٌة أبعد ما تكون عن مصالح الفبات المهمشاة والمفقارة، وعلاى رأس تلاك الخطاط
، وهو ما ٌؤكد استمرار انفصال الدولة بهٌاكلها عن حاجاات 2052الذي تؽٌر حده النهابً بتارٌخ  2050مخطط القاهرة 

 وطموحات الفبات العرٌضة من الشعب المصري، 

  جاء هذا الحادث لٌؤكد على استمرار حااالت التاردي والتادهور التاً ٌعانٌهاا المواطناون، خاصاة فاً العاصامة المصارٌة
هتمام المسؤولٌن مقارنة بمناطق أخرى فً محافظاات مصار العلٌاا والوساطى التاً تضام أشاد التً ٌفترض أنها، تحظى با

 مناطق العالم فقًرا وافتقاًدا لسبل التنمٌة،

  التناقض الصارخ بٌن ما تلتزم به الحكومة المصارٌة تجااه الماواطنٌن مان ضارورة تاوفٌر الحاق فاً الساكن المالبام الاذي
وهاو ماا ٌمثال خرًقاا . فاً الحصاول علاى مكاان آمان ٌعٌشاون فٌاه فاً أمان وكراماة ٌعنً حاق النسااء واألطفاال والرجاال

واضااًحا اللتزامااات الدولااة التعاقدٌااة، خاصااة فااً إطااار مصااادقة الدولااة علااى العهااد الاادولً الخااا  بااالحقوق االقتصااادٌة 
بالتاالً جازء ال ٌتجازأ  ، وأصابح1982التً صادقت علٌه الدولة عاام . 11، و4، و2، و1واالجتماعٌة والثقافٌة، المواد 
 .من القانون المحلً المصري

 
مان الناحٌااة التارٌخٌاة كاناات لجناة األماام المتحادة المعنٌااة بااالحقوق االقتصاادٌة واالجتماعٌااة والثقافٌاة قااد وجهات عاادة انتقااادات 

فٌمااا قاماات بااه ماان  فاً إطااار اإلخااالل بااللتزامااات التعاقدٌاة ، ماان خااالل ماا ورد فااً مالحظاتهااا الختامٌااة،للحكوماة المصاارٌة
األمار الاذي نعاود ونؤكاد . عملٌات إخالء قسري للسكان من مناطق عدٌدة ٌفتقد سكانها إلى الساكن المالبام وسابل العاٌم اآلمان

نفسها من تقصٌر فً حقوق المواطنٌن على مدى عقاود طوٌلاة، ثام ثباوت اإلهماال فاً صاحة  علٌه الٌوم مع تكرار الممارسات
المواطنٌن وحٌاتهم، ثم الساعً إلاى تنفٌاذ اإلخاالء القساري دون تاوفٌر ساكن بادٌل، حٌاث أناه ووفاق ماا أكادت علٌاه اللجناة فاً 

ذي وقااع ومااازال ٌقااع فااً األحٌاااء الفقٌاارة، مالحظاتهااا الختامٌااة ماان قباال علااى أن اإلخااالء القسااري دون تااوفٌر سااكن باادٌل، الاا
ماان العهااد الاادولً الخااا  بااالحقوق  11العشااوابٌة ٌطاارح ضاارورة تااذكٌر الحكومااة المصاارٌة بالتزاماتهااا فااً ظاال المااادة 

ٌاق للجنة المتعلق باالحق فاً الساكن المالبام، وكاذلك التعل( 4)االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة واإلشارة إلى التعلٌق العام رقم 
حٌاث إناه وماع اإلخاالءات الحدٌثاة والمساتمرة ". سٌاساات الساكن"حول اإلخالء القسري، مرشادا الحكوماة إلاى ( 7)العام رقم 

 . تبٌن أن أصحاب الواجب فً مصر ٌخلون بالتزاماتهم القانونٌة والتعاقدٌة
 

صان فً هذا إلى ضارورة اإلشاارة كما أن المركز المصري لإلصالح المدنً والتشرٌعً، وشبكة حقوق األرض والسكن، ٌخل
إلى أن هذه السٌاسات والممارسات إنما تصب فً توسٌع دابرة الفقر وتعمٌقه بالنسبة للماواطنٌن الاذٌن ٌعاانون بالفعال مان شادة 

ٌنااٌر لٌطاالبوا بأوضااع  25ً األساباب التاً خارس بساببها المواطناون فاً ثاورة الفقر واالفتقاد إلى أكثر الحقاوق أساساٌة، وها
تنافى بالطبع مع التزامات الدولة تجاه تخفٌؾ حدة الفقر والقضاء على العشوابٌات بمصادقتها على هً أًٌضا أوضاع توضل، أف

 .أهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة
 
 

 :بناءا عليه

التحاالؾ الادولً للموبال، ٌادٌنون بشادة هاذا  -شبكة حقاوق األرض والساكنولإلصالح المدنً والتشرٌعً إن المركز المصري 
التقصٌر المضاعؾ وترك المواطنٌن ضحٌة لإلفقار بأنواعه، واللجوء دابًما ألساالٌب ملتوٌاة للاتخل  مان االلتزاماات الواجباة 



وبحجج مختلفة وهو ما ٌرجع فً األساس إلى عدم اهتمام المسبولٌن بشبون المفقرٌن والمهمشٌن، وهً حالة عامة وساابدة مان 
الدولة مثل معظم دول العالم سٌاسات اقتصاادٌة ؼٌار عادلاة ومحابٌاة لفباات قلٌلاة فاً  منذ عقود طوٌلة وخاصة منذ أن انتهجت

 . ٌدها كل اإلمكانات على حساب معظم الفبات العرٌضة فً المجتمع
 
 
 ماذا يمكن أن نفعل؟ 

  جبر الضرر، وإعادة مبدأ تطبٌق توفٌر سكن بدٌل ومالبم للمضارٌن من سكان شارع اإلمام الؽزالً، من خالل
إعادة توجٌه عن ما فقدوه من ممتلكات، مع مادٌا وتعوٌضهم  علٌه فً السابق، مساكن المتضررٌن كما كانت

السٌاسات التنفٌذٌة بما ٌمكن معه فتح الوحدات السكنٌة المؽلقة أمام هؤالء المشردٌن، فً منطقة أرض مطار إمبابة، 
  ٌومٌة؛ معاناةومراعاة ظروفهم المالٌة وما ٌتعرضون له من 

 

  لتطوٌر المنطقة وتحسٌن المرافق والخدمات األساسٌة بها، لعقارات ومبانً سكان  عاجلةالعمل على وضع خطة
عملٌة التحسٌن والتطوٌر الحضري للمنطقة، وفقا لما جاء فً التعلٌق فً  واطنٌٌنوالعمل على إشراك الم  المنطقة؛
 واالجتماعٌة والثقافٌة؛ المتعلق بالعهد الدولً للحقوق االقتصادٌة  4العام رقم 

 

  من موظفً شركة المٌاه القابمٌن على اإلصالحات الفنٌة، ومهندسً الحً، وموظفً المحافظة محاسبة المسبولٌن
و تعزٌز دور المجتمع فً المراقبة والمحاسبة على  .المتسببٌن فً تلك الكارثة وعدم السماح لهم لإلفالت من العقاب

المتعلق بالعهد الدولً للحقوق االقتصادٌة  4التعلٌق العام رقم ما ورد فً وفق  .مسبولً الحً لمنطقتهم
  واالجتماعٌة؛

 

 توفٌر المعلومات الالزمة عن عملٌات التطوٌر والصٌانة ة مسبولً كال من الحً والمحافظة، من العمل على مخاطب
 .مةلحقهم فً الحصول على المعلو وفقاً  .خاصة للسكان المتضررٌن من تلك الكارثة

 
 
 

 برجاء إرسال خطابات المناشدة واالحتجاس على العناوٌن التالٌة،
التحااالؾ الاادولً  -ٌمكاان االسااتعانة بعٌنااة الخطاااب أساافل العناااوٌن المدرجااة، مااع رجاااء إخطااار شاابكة حقااوق األرض والسااكن

نسخة من المناشدة عبر البرٌد للموبل، والمركز المصري لإلصالح المدنً والتشرٌعً باإلشارة إلى كود هذه المناشدة وإرسال 
 . ecrcl.egypt@gmail.comو urgentactions@hlrn.org  : االلكترونً

 
ك العاجال فاً  نظاامأذهاب إلاى  أو بكل بساطة  علاى أضاؽتو" حلاول وأدوات"تحات عناوان )والساكن  شابكة حقاوق األرض موقاعالتحارك

  .مباشراً  طعلى الخ كملبرسا الرسال( /cases.aspArabichttp://www.hlrn.org/) ةحالهذه الل "دعملا"
 

 يالجنزور كمال الدكتور السٌد
 الوزراء مجلس رئيس
 الوزراء مجلس
  نًالعٌ القصر م

 مصر القاهرة،
 +20( 0)2 2795 6108: فاكس

 ]الدكتور سٌادة: التحٌة[
 

 ًالبرادع ًفتح محمد المهندس السٌد
 العمرانية والتنمية والمرافق اإلسكان وزير
 اإلسكان وزارة
 الشعب مجلس م

 مصر القاهرة،

mailto:urgentactions@hlrn.org
mailto:urgentactions@hlrn.org
mailto:ecrcl.egypt@gmail.com
http://www.hlrn.org/Arabic/cases.asp


 +20( 0)2 2792 1384 : فاكس
   egvmhuuc@idsc.go.:الكترونً برٌد
 :[لمهندسا سٌادة: التحٌة]

 
 ٌوسؾ الرحمن عبد على /السٌد د
 الجيزة محافظة
 المحافظة عام دٌوان- الهرم شارع 406
 +20( 0)2 3779 4552 / 3779 5991   -/  تلٌفون
 +20( 0)2 3779 4544 :الفاكس
  gizagov@idsc.gov.eg:  األلكترونى البرٌد

 ]الدكتور سٌادة: التحٌة[
 

 السٌد طارق عبد الشافً 
 رئيس حي شمال الجيزة 

 العجوزة –عفٌفً بجوار مسرح البالون م أحمد  1
 +20( 0)2 3573 2826 / 3346 7745 :لٌفونت

 +20( 0)2 3568 1600  / 3572 5090 :فاكس
 ]الدكتور سٌادة: التحٌة
 

 وحم ًاللواء عمرو أحمد السباع
 رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 

 +20( 0)2 3540 8719  :تلٌفون
 +20( 0)2 3542 4761  :فاكس

 wd.com-izago@inf  :البرٌد اإللكترونً
 ] اللواء سٌادة: التحٌة[
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 [نموذج للخطاب]

 ةجيزال -حي إمبابةفي تشرد األسر بعد انهيار مساكنهم : الموضوع

 (:ة)السٌد 

إلصالح مركز المصري لالتحالف الدولً للموئل، وال-نود أن نعلن عن بالغ قلقنا لما نما إلى علمنا من خالل شبكة حقوق األرض والسكن
 .شارع اإلمام الغزالً بحً إمبابة بالجٌزةمؤخًرا لسكان حاالت التشرد التً وقعت حول المدنً والتشرٌعً 

بشارع  12سكان العقار رقم اكتشؾ ، 54/51/1155السبت الموافق ٌوم فً تارٌخ سابق على وقوع الحدث، وتحدًٌدا حٌث و

 ققات فً جدران العقار وباستدعاء مسبولً الحً أوصى بإجراء عملٌة تنكٌس للعقاروجود تش، حً إمبابة، اإلمام الؽزالً
بتارٌخ لكن فٌما بعد وو. ومؤقتةنتٌجة انفجار ماسورة المٌاه، وتم معالجة الكسر فً الماسورة معالجة مبدبٌة الذي تأثرت بنٌته 

استدعاء مسبولً الحً للمرة الثانٌة، أوصى  ، الحظ السكان تزاٌد واتساع التشققات فً جدران العقار، وب2/55/1155

أسر، وتم إخالء العقار من قبل مأمور قسم إمبابة حفاظا على أرواح السكان، وقررت  51بضرورة إخالء العقار والمكون من 

ٌة ، وفقا لروا211إدارة الحً إلؽاء الماسورة المتسببة فً تصدع العقار وتحوٌل خط المٌاه على ماسورة الضؽط العالً 

 31، حدث انهٌار أرضً مفاجا فً شارع اإلمام الؽزالً، بطول 55/51/1155وبتارٌخ . المنهار 12صاحب العقار رقم 
منازل أخرى، على  6أمتار، نتٌجة انفجار ماسورة المٌاه للمرة الثانٌة، والذي أدى إلى تصدع  3أمتار وعمق  6متر وعرض 

إال أن . بمثابة جرس إنذار لحدوث كارثة تهدد سكان العقارات المجاورة كانت 12الرؼم من أن مأساة سكان المنزل رقم 

مصر قبل الثورة ما زالت هً مصر بعد الثورة، حٌث لم ٌتحرك مسبولً الحً وال المحافظة إال بعد وقوع الكارثة وتشرٌد 

 . أسرة 21أكثر من 

 

ت بالمنٌرة الؽربٌة التابع لحً شمال الجٌزة، وهو منذ ما ٌقرب من شهرٌن فً مجمع الخدما 12وقد تم تسكٌن أسرة العقار 

وبمعاٌنة . محو األمٌةمن فصول عبارة عن مكتب لخدمات الحً، وفصول محو أمٌة، حٌث تم تسكٌن كل أسرتٌن فً فصل 
ٌقرب  معاناة األسر لمدة مافضالً عن مكان اإلقامة، تبٌن عدم مالبمة المكان كمأوى لألسر المشردة ألنه ؼٌر صالح للسكن، 

وباقً األسر المشردة نتٌجة تصدع  12من شهرٌن حتى تارٌخه، ولم توفر المحافظة حتى اآلن مساكن بدٌلة ألسرة العقار 

شقة لألسر المضارة  11منازلهم بسبب الهبوط األرضً، على الرؼم من تصرٌحات المسبولٌن اإلعالمٌة بأنهم قد وفروا 

 611أو  411لهم بنزل الشباب بمنطقة كفر طهرمس، أو دفع مقابل نقدي ٌصل إلى فضال عن تخٌٌر باقً األسر بتوفٌر إقامة 
جنٌه شهرٌا كإٌجار لشقة ٌدبرها األهالً بمعرفتهم، وبالمعاٌنة والمقابلة مع األسر المتضررة، تبٌن عدم صحة تلك 

 .  حتى وقتنا هذا ًءالتصرٌحات وأن األسر لم تحصل على ش
 

تجئا  المئواينٌن خاصئة إئً إيئار  ئرورة تئوإٌر  المسئئولةعما وقع من انتهاكات على ٌد الجهات الحكومٌة إن الدولة تتحمل المسؤولٌة 
األمئر الئذي . الحق إً السكن المالئم الذي ٌعنً حق النساء واأليفال والرجال إً الحصول على مكان آمن ٌعٌشون إٌه إً أمئن وكرامئة

خاصئئة إئئً إيئئار مصئئادقة الدولئئة علئئى العهئئد الئئدولً الخئئاة بئئالحقوق االقتصئئادٌة  ٌمثئئل خرًقئئا وا ئئًحا اللتزامئئات الدولئئة التعاقدٌئئة،
، وأصبح بالتالً جزء ال ٌتجزأ من القانون المحلً 5871التً صادقت علٌه الدولة عام . 55، و3، و1، و5واالجتماعٌة والثقاإٌة، المواد 

 .المصري

 
 :ن، ندعو إلىوبناًءا على ما تقدم وقلًقا على مصٌر المواينٌن المصرٌٌ

  إعادة توجٌه السٌاسات التنفٌذٌة بما  من خالل، شارع اإلمام الؽزالًمالبم للمضارٌن من سكان بدٌل و توفٌر سكن
ومراعاة ظروفهم  فً منطقة أرض مطار إمبابة، ٌمكن معه فتح الوحدات السكنٌة المؽلقة أمام هؤالء المشردٌن،

  ؛تعرضون له من انتهاكات ٌومٌةالمالٌة وما ٌ

  العمل على وضع خطة إستراتٌجٌة لتطوٌر المنطقة وتحسٌن المرافق والخدمات األساسٌة بها، لعقارات ومبانً سكان
 المنطقة؛

 محاسبة المسبولٌن المتسببٌن فً تلك الكارثة وعدم السماح لهم لإلفالت من العقاب. 
 
 

 نشكركم مقدًما على االهتمام بهذ  المسألة

 صوة استجابتكمونتيلع إلى سماع ردكم بخ


