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التحسني يف أرقام

مقدمة

تعتمــد املعلومــات التاليــة عــى املقابــات التــي أجراهــا فريــق البحــث
امليــداين للمركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة منــذ 2012
وحتــي  ،2016هــذا إىل جانــب مــا أتاحتــه املواقــع الحكوميــة الرســمية مــن
معلومــات ،ومل يكــن متاحــا ســوى الخطــة االســتثامرية لعــام (،)2015-2014
( 1،)2017-2016( ،)2016-2015والخاصــة مبركــز بنــي عبيــد والتي تعترب التحســن
إحــدى العــزب التابعــة لقريــة اليوســوفية وهــي مــن قــرى مركــز بنــي عبيــد،
2
علــا بــأن الدولــة مل تعتمــد أيــة مرصوفــات لتلــك العزبــة منــذ ثالثــن عامــا.
تعتــر عزبــة التحســن منوذجــا يعكــس حــال املناطــق الريفيــة يف الدلتــا،
وال ســيام يف كل أنحــاء مــر :ذلــك الريــف الــذي تفــى الفقــر بــن
ربوعــه يف ظــل السياســات الحكوميــة املتخبطــة وتراجــع الدولــة عــن دعــم
الفــاح والزراعــة ،وكنتيجــة للتوزيــع غــر العــادل ملوازنــة الدولــة ،والــذي ال
يضــع الريــف يف الحســبان .وبينــا تســتفيد الدولــة مــن إنتــاج تلــك العزبــة
ومحاصيلهــا ،والرضائــب املحصلــة مــن القاطنــن بهــا ،فــإن أهلهــا يعانــون
مــن تــدين مســتوى الخدمــات ،إن وجــدت مــن األســاس ،إال أن أهايل التحســن
قــرروا االنطــاق خــارج الــرب ملقاومــة الفقــر والسياســات التهميشــية لهم
مــن قبــل مؤسســات الدولــة ،وذلــك باســتخدام العديــد مــن آليــات االحتجــاج
املتعــارف عليهــا بــدءا مــن التظاهــر واإلرضاب والعصيــان املــدين نهايــة
باالنفصــال اإلداري.
يبلــغ زمــام العزبــة مــا يقــرب مــن  1000فــدان ،كــا يبلــغ تعدادهــا الســكاين
مــا يقــرب مــن  1500نســمة ،قبــل الســتينيات كانــت مبثابــة حــوض زراعــي تابــع
لقريــة اليوســيفية ،مملــوك لـ»ســتيال أحمــد نــور» ومــع بدايــة الســتينيات
3
اســتحدثت قريــة التحســن.
تتنــوع الرتكيبــة الســكانية يف عزبــة التحســن ،حيــث أنهــا تتكــون مــن مثــان
مجموعــات برشيــة مــن مناطــق مختلفــة ،جــاءوا عــى عــدة مراحــل يف
الســتينيات والســبعينيات ،ويرتبطــوا جميعــا بعالقــات مــودة ونســب ،إال أن كل
جامعــة منهــم تطلــق عــى نفســها لقــب القريــة األصليــة التــي هاجــر منهــا
آباؤهــم إىل التحســن ،وهــي مزيــج مــن قــرى قريبــة يف نفــس املحافظــة
وقــرى يف محافظــات أخــرى :الســوايدة ،الدياربيــة ،الفوارســية ،الشــمونية،
4
ديَــرب نجــم ،الصعايــدة.

الطريق

154

اﺳﺘﻜﺎﻤل رﺻﻒ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ  -ﺷﺎﻤس
2015/2014

اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ

اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ

1

ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﻨﻴﻪ

2013/2012
رﺻﻒ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ  -ﺷﺎﻤس

121

رﺻﻒ ﻃﺮﻳﻖ
اﳌﺼﺎدرة و اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ

ﻣﻮازﻧﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻖ

2017/2016

198

2016/2015
اﺳﺘﻜﺎﻤل رﺻﻒ
اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ  -ﺷﺎﻤس

2013/2012

1٫3

ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ
2015/2014

853

اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
2016/2015

1٫14

ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ
2017/2016

836

ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻄﺮق
ﻟﺒﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ

اﻧﻌﺰﻟﺖ ﻋﺰﺑﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻢﻟ اﳌﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي
ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺠﺎورة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮاﻲﺑ ﻏﺮﻴ ﻣﻤﻬﺪ ،وﻻ
ﺗﻮﺟﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮاﺻﻼت ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻫﺎﱄ ﻣﻦ وإﱃ اﻟﻌﺰﺑﺔ إﻻ
»اﻟﺘﻮﻛﺘﻮك« ،وﻳﺮﻓﺾ ﺑﻌﺾ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺘﻜﺎﺗﻚ اﻟﺴﺮﻴ ﻋﲆ ﻫﺬا
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء ﺣﺎﻟﺘﻪ وﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﺒﺐ ﻳﺮﻓﺾ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺳﺎﺋﻘﻮ
اﻟﺴﻴﺎرات ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ذاﺗﻪ ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﻷﻧﻪ
ﻣﺠﱪ ﻋﲆ اﻟﻮﺻﻮل ﳌﻨﺰﻟﻪ .وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻲﻧ اﻟﺘﺎﱄ أن
ُ
اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﻗﺪ ﻧﺎﻟﺖ أﻋﲆ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﺻﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﱄ ) ،(2013-2012واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻗﺎم
أﻫﺎﱄ اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﻫﺪدوا ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎل
اﻻداري ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﻣﺎﻤ أﺟﱪ اﳌﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﱄ
ﻳﻘﺪر ﻤﺑﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﻠﻴﻮن و 300أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ
ﳌﺮﻛﺰ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻟﻄﺮق 5.وﻓﻴﺎﻤ ﻳﲇ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرﻳﺔ
6
ﻟﻠﻄﺮق ﻟﻠﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ )(2017-2016) ،(2016-2015) ،(2015-2014
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التعليم

ﻣﺪرﺳﺔ اﻋﺪادي

 15دﻗﻴﻘﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﰲ ﻗﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ

 20دﻗﻴﻘﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮي زراﻋﻲ

ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت وﺣﺘﻰ  ،2011ﻛﺎﻧﺖ أﻗﺮب ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻌﺰﺑﺔ ﺗﺒﻌﺪ ﺣﻮاﱄ  3ﻛﻠﻢ،
وﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﻋﺰﺑﺔ ﻣﺠﺎورة ﻫﻲ ﻋﺰﺑﺔ اﻟﺸﺎﻤس .ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺪارس ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺳﻮى ﺣﺠﺮﺗﻦﻴ ذات ﺳﻘﻒ آﻳﻞ ﻟﻠﺴﻘﻮط ،ﻳﻬﺪد ﺣﻴﺎة ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ وأن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﺠﺎه ﻃﻼﺑﻬﺎ .ﺗﻘﻊ أﻗﺮب ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮي زراﻋﻲ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﲆ ﺑﻌﺪ  20دﻗﻴﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻴﻼت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﱰدي ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ،ﻛﺎﻤ ﺗﻘﻊ أﻗﺮب ﻣﺪرﺳﺔ إﻋﺪادي -ﺛﺎﻧﻮي
ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺷﺎﻤس ﻋﲆ ﺑﻌﺪ  15دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪاﻫﺎ ﻋﺎم  ،2012ﺻﺎر ﻟﺪى أﻫﺎﱄ اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﻲﺋ وﺗﻜﻔﻠﺖ
ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻷﻫﺎﱄ ﺑﴩاء أرﺿﻬﺎ ﺑﺎﳌﺠﻬﻮدات
7
اﻟﺬاﺗﻴﺔ.

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية
Egyption Center Economic & Social Rights

3

الرعاية الصحية
وﺣﺪة
ﺻﺤﻴﺔ

ﻋﻴﺎدة
ﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﰲ ﻗﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ

ﻣﺮﻛﺰ
ﺻﺤﻲ

 20دﻗﻴﻘﺔ

ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻋﺰﺑﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﻷدﻲﻧ ﺻﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻼ
ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ وﺣﺪة ﺻﺤﻴﺔ وﻻ ﻋﻴﺎدة ﺧﺎﺻﺔ وﻻ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت ﻟﴫف
اﻟﺪواء ،ﻓﻴﻘﻊ أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪ
ﻋﲆ ﺑﻌﺪ  20دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ.
8
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املياه والرصف الصحي

اﳌﻴﺎه واﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤﻲ
2016/2015

1٫340٫800

ﺟﻨﻴﻪ

ﻣﺤﻄﺔ ﴏف
وﺷﺒﻜﺔ ﴏف ﺻﺤﻰ
ﻟﻌﺰﺑﺔ اﳌﺼﺎدرة-ﺷﺎﻤس /اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ

1٫567٫900

1٫253٫400
ﺟﻨﻴﻪ

ﻣﺤﻄﺔ ﴏف
وﺷﺒﻜﺔ ﴏف ﺻﺤﻰ
ﺑﻌﺰﺑﺔ  / 12اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ

1٫628٫600

1٫339٫200

ﺟﻨﻴﻪ

ﻣﺤﻄﺔ ﴏف
وﺷﺒﻜﺔ ﴏف ﺻﺤﻰ
ﺑﻘﺮﻳﺔ ﻃﻠﻤﺒﺎت ﺑﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪ /اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ

ﻣﺤﻄﺔ ﴏف
وﺷﺒﻜﺔ ﴏف ﺻﺤﻰ
ﺑﻌﺰﺑﺔ ﻋﲇ ﻫﻨﺪي /اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ

اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ

ﻣﺤﻄﺔ ﴏف
وﺷﺒﻜﺔ ﴏف ﺻﺤﻰ
ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺷﺎﻤس /اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ

ﺟﻨﻴﻪ

ﻣﺤﻄﺔ ﴏف
وﺷﺒﻜﺔ ﴏف ﺻﺤﻰ
ﺑﻘﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪادة  /اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ

34٫000

ﺟﻨﻴﻪ

10٫491٫800

ﺟﻨﻴﻪ

ﺟﻨﻴﻪ

1٫567٫900

1٫794٫000
ﺟﻨﻴﻪ

ﻣﺤﻄﺔ ﴏف
وﺷﺒﻜﺔ ﴏف ﺻﺤﻰ
ﺑﻘﺮﻳﺔ اﺑﻮ اﳌﻌﺎﻃﻲ اﻟﺒﺎز /اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاﺳﻴﺮ ﻣﻴﺎه
ﻗﻄﺮ  750ﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ ) اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ  -اﺳﺘﺎورو(

ﺗﺨﻠﻮ  75%ﻣﻦ ﻗﺮى ﻣﴫ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﳌﺠﺎري اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﺎﻤ أن  71%ﻣﻦ اﻟﱰع
واﳌﺼﺎرف ﺑﺎﻟﺮﻳﻒ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻤﻣﺔ واﳌﺨﻠﻔﺎت ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺮﻳﻒ ﻣﴫ
ﻋﺎم 9، 2015وﻻ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻋﺰﺑﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻬﻲ داﺧﻞ ﻫﺬا
اﻟﺰﻣﺎم اﳌﺤﺮوم ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻢﻟ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ
اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﺰﺑﺔ ،ﺑﻞ ﻗﺎم اﻷﻫﺎﱄ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﳌﺠﻬﻮد اﻟﺬاﻲﺗ،
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻦ أﻫﺎﱄ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﲆ ﻣﻴﺎه اﻟﴩب اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ10،وﺗﻮﺿﺢ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرﻳﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪ أن
اﻟﺪوﻟﺔ ﻢﻟ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦﻴ أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﺧﻼل اﻻﻋﻮام
اﳌﺎﻟﻴﺔ ) ،(2017-2016) ،(2016-2015) ،(2015-2014ﺑﻴﻨﺎﻤ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻘﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 10ﻣﻼﻳﻦﻴ و 491أﻟﻔﺎ و 800ﺟﻨﻴﻪ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ  ،2016-2015وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ
ﺗﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 34أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاﺳﺮﻴ ﻣﻴﺎه اﻟﴩب ﻗﻄﺮ
 750ﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ )اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ  -اﺳﺘﺎورو( ،ﻓﻴﺎﻤ ﻢﻟ ﺗﺨﺼﺺ أﻳﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ
11
أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺤﺴﻦﻴ ﰱ اﻷﻋﻮام اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرﻳﺔ.

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية
Egyption Center Economic & Social Rights
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الكهرباء والطاقة

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻹﻧﺎرة داﺧﻞ اﻟﻌﺰﺑﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮد إﱃ
ﻓﱰات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﻔﱰة ﻗﺼﺮﻴة ،واﻟﺘﻲ ﻢﻟ
ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ  411أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻘﺮﻳﺔ
اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ ،ﺧﻼل اﻻﻋﻮام اﳌﺎﻟﻴﺔ )،(2017-2016) ،(2016-2015) ،(2015-2014
دون ﺗﺨﺼﻴﺺ أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺰﺑﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ.

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺑﻘﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ

2017/2016

132
اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ

2015/2014
2016/2015

202

77

اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ

اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
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السكن

اﻟﺴﻜﻦ واﻷراﴇ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ
اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ
اﺳﺘﻠﻢ اﻷﻫﺎﱄ ﺣﻦﻴ وﺻﻠﻮا إﱃ ﻋﺰﺑﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﺑﻴﻮﺗﺎ ﻟﻴﺴﻜﻨﻮا
ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﻮت إﱃ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ،
ﻓﻴﻠﺘﺰم اﻷﻫﺎﱄ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﻼ ﻤﻳﺘﻠﻚ
أﺣﺪ ﺑﻴﺘﻪ أو أرﺿﻪ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻤﺗﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﻫﺎﱄ ﻣﻦ ﺳﺪاد
ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻗﺴﺎط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ اﻣﺘﻨﻌﺖ
ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻴﻮت أو اﻷراﴈ ،أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ
"اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﴬ"

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية
Egyption Center Economic & Social Rights
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تدعيم الوحدة املحلية
ﻋﻦ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺮأة،
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ،وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،وإﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ،ﻢﻟ ﺗﻨﻞ اﻟﺘﺤﺴﻦﻴ أﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﺎﻤ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ  88أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻘﺮﻳﺔ
اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ ) (2017-2016وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻜﺎﻤل ﻣﺒﻨﻲ
اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ )ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ(.

اﻟﻮﺣﺪة
اﳌﺤﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ
2017/2016

88

اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
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البيئة

ﻢﻟ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﺔ أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴﻦﻴ اﻟﺒﻴﺌﺔ )ﻧﻈﺎﻓﺔ،
إدارة ﻣﺨﻠﻔﺎت ،ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺮع وﻣﺼﺎرف ،ﺣﺪاﺋﻖ( ﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺨﻄﺔ
اﻻﺳﺘﺜﺎﻤرﻳﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪ.

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

اﳌﻘﺎوﻣﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ

2004

1997

ﺷﺮاء ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ

2006

اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻨﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻴﻦ

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

ﻳﻨﺎﻳﺮ 2012
ﺑﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪ

اﻟﻤﻨﺼﻮرة

اﻻﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم

2008

وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
وﺗﻢ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

ﺑﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪ

ﻳﻨﺎﻳﺮ 2012
اﻻﻋﺘﺼﺎم

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

اﻗﺮار  300أﻟﻒ ﻣﻮازﻧﺔ ﻟﺮﺻﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ

اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ

 15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2012
اﺿﺮاب اﻟﻄﻼب

 18ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2012
اﻻﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم

ﺑﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪ

رﻓﺾ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ

اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ

 9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2012
اﻟﻌﺼﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ

اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
رﺻﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ

رﻓﺾ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ

وﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺼﺮف ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺮﺻﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ

اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎل اﻻداري

وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ

رﻓﺾ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ

رﻓﺾ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ

 27ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2012
ﺑﻼغ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم

ﺑﻼغ ﺿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
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وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ
اﻻﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم

اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺻﺪار
ﻗﺮار رﺳﻤﻲ
ﻤﺑﺎ وﻋﺪ اﳌﺤﺎﻓﻆ

ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺮﺻﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ،
و اﺣﻼل ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺰﺑﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻣﻨﺰل
رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮﻳﺔ

 19ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2012

اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ

ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻮازﻧﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ  350 - 300اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ

 21ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2012

اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻻداري
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻻﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم
اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺻﺪار
ﻗﺮار رﺳﻤﻲ
ﻤﺑﺎ وﻋﺪ اﳌﺤﺎﻓﻆ
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هوامش
 1.1املوقع الرسمي ملحافظة الدقهلية ،الخطة االستثامرية لعام (،)2015-2014
(http://goo.gl/OMDwsN ،)2017-2016( ،)2016-2015
 2.2شاكر عامرة ومحافظ الدقهلية ومشكلة عزبة التحسني،
https://www.youtube.com/watch?v=LCqEjvAA7ds
 3.3مقابلة قام بها فريق عمل املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية
مع أحد األهايل ،أثناء الزيارة امليدانية يف أكتوبر .2015
 4.4يصف أهايل التحسني املجموعات املختلفة بالـ»أجناس» يف عدة مقابالت
قام بها فريق البحث امليداين باملركز املرصي للحقوق االقتصادية
واالجتامعية
 5.5وفقا لألهايل يف بيان أصدروه يف  30سبتمرب .2012
 6.6مل تتح اية معلومات خاصة بالعام املايل ( ،)2014-2013املوقع الرسمي
ملحافظة الدقهلية ،الخطة االستثامرية لعام (،)2016-2015( ،)2015-2014
(http://goo.gl/OMDwsN ،)2017-2016
 7.7أسامء الجريديل ،محمد رشدي« ،التحسني قرية مقاومة ىف الدلتا» ،املركز
املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،ص http://goo.gl/DrxfUb ،14
 8.8أسامء الجريديل ،محمد رشدي« ،التحسني قرية مقاومة ىف الدلتا» ،املركز
املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،صhttp://goo.gl/DrxfUb ،16
 9.9مي قابيل« ،املركزي لإلحصاء :الرصف الصحي ورصف الطرق وبناء املدارس
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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 :
أسامء الجريديل
مراجعة :
هبة خليل

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
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