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 املقدمة 

: سياسة الدولة ملواجهة مشكلة العشوائيات. 
ً
 أوال

 العشوائيات )النشأة واملفهوم (. ▪

 املواثيق الدولية والدستوراملصري. الحق في السكن في   ▪

  . سياسة الدولة ملواجهة مشكلة العشوائيات وتنميتها ▪

  . التحديات واملعوقات واملشكالت لتنمية املناطق العشوائية ▪

  . استراتيجيات وسياسات صندوق تطوير العشوائيات ▪

: مشروعات تطوير العشوائيات 
ً
 . ثانيا

  االمنة .مشروعات تطوير املناطق غير  ▪

  مشروعات املناطق غير املخططة . ▪

اقف العشوائية . ▪  مشروعات تطوير األسواق واملو

 

 الخاتمة . 

 النتائج والتوصيات .

 قائمة املراجع .
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 املقدمة 

 ملا لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة خاصة، 
ً
 نظرا

ً
تعد ظاهرة العشوائيات من أكثر القضايا خطورة

 ، يدل على أهمية املورد البشري كأساس لعملية التنمية، وقد أوضحت دراسة تابعة للهيئة 
ً
 ضروريا

ً
وأصبح تطويرها مطلبا

من سكان % 36 العامة للتخطيط العمراني وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي توصلت إلى أن محافظة القاهرة تحتوي على حوالي

وتسعى   العشوائية،  وزارة املناطق  ،وكانت  وآدمية  راقية  بديلة  مساكن  في  أهاليها  وتسكين  العشوائيات  على  للقضاء  الدولة 

مليار جنيه، منها مناطق غير آمنة وأخرى غير مخططة وأسواق   396.2اإلسكان قدرت خطة تطوير املناطق العشوائية بنحو  

  48.39منطقة تضم    59ة سكنية، ويجرى تطوير  ألف وحد  165.9منطقة غير آمنة حتى اآلن تضم    298عشوائية، وتم تطوير  

 ألف وحدة سكنية. 

وخالل األونة األخيرة تعمل الدولة على تطوير املناطق العشوائية وتحسين املستوى االجتماعى للمواطن، وأكدت الدولة منذ 

  14شارة البدء في  على ضرورة تطوير العشوائيات من خالل مخطط تنمية املناطق العشوائية، وأعطى الرئيس إ  2014عام  

لعدد من املشروعات إلزالة العشوائيات وتوطين سكانها في مساكن جديدة تليق بهم كمواطنين مصريين، وتم البدء   2016مايو  

مليار جنيه   17منطقة عشوائية غير آمنة تحتاج أكثر من    351في تطوير املناطق العشوائية في مختلف املحافظات، ويوجد 

 .لتطويرها

ال بتلك واستطاعت  الخاصة  الشائكة  امللفات  من  عدد  مع  بالتعامل  الرئيس،  توجيهات  بعد  املاضية،  الفترة  خالل  حكومة 

 الظاهرة والتي من شأنها تحقيق العدالة االجتماعية للمواطن املصري. 
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 العشوائيات )النشأة واملفهوم (

أدى النمو الحضري املتسارع الذي شهدته معظم ظهرت مشكلة العشوائيات في العالم مع قيام الثورة الصناعية في اوروبا ،وقد  

واجتماعية  اقتصادية  مشكالت  إلى  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  خالل  العربية  الدول  وخاصة  النامية  الدول 

 لنمو الحضري املتسارع ظهور العشوائيات حول أطراف املدن. وديموجرافية وأمنية وغيرها، ومن إفرازات ذلك ا

وتعد العشوائيات في مصر قضية أمن قومي ومواجهاتها مسؤولية قومية على الجهد الجماعي املنظم واملتكامل بين الوزارات 

غير املشروع كرد   وقد بدأت ظاهرة اإلسكان  واملؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص واملواطنين بشكل عام ،

املناطق   العديد من سكان  ما دفع  الطبيعية،  فعل لعوامل متعددة، منها االقتصادية والسياسية والديموجرافية والظروف 

الريفية وغيرها، للنزوح نحو املدن والعواصم لإلقامة على أطرافها، دون التقيد بقوانين ملكية األراض ي، ودون التقيد بنظم  

مراني. وعادة ما تشيد املساكن العشوائية من الصفيح أو الزنك أو الخشب أو الكرتون في شكل أكواخ ولوائح التخطيط الع

الضرورية   للخدمات  العشوائي  السكن  مناطق  تفتقر  ما   
ً
املركبات داخلها. وغالبا أزقة ضيقة يصعب تحرك  متفرقة، وذات 

 الخدمات األساسية . كالصحة والصرف الصحي وإصحاح البيئة والخدمات األمنية وغيرها من

  ( من  أكثر  أن  الدراسات  أثبتت  )  (    1221لقد  في  تشير (    24منطقة عشوائية  يسكنها شعب  املصري  التراب  على  محافظة 

من إجمالي سكان مصر ، محرومين  % (    20( مليون شخص أي بنسبة تقترب من )    155التقديرات إلى أن تعداده قد يصل إلى )  

  من أساسيات الحياة في أدني متطلباتها وهي تجل واضح العشوائية الفرد واملجتمع والسلطة اجتمعت كلها لتحويل مناطق 

اإلنفجار فمعظم سكان هذه  توشك على  وقنابل موقوتة  دائمة  توتر  بؤر  أيضا  لكنها  األطراف  إلى مجرد هوامش على  كاملة 

املناطق هم ممن هاجروا من املناطق الريفية بحثا عن حياة اعتقدوا أنها أفضل ، أو ممن لفظتهم املدن الكبرى خارجها بعد أن 

لكريمة في وجوههم ، فانتشروا في الضواحي يبنون بعشوائية وفيها عاشوا وتعايشوا ، ضاقت بهم السبل وسدت أبواب الحياة ا

أوتخطيط  وتخطيط حكومي  ترخيص  دون  السكنية  املناطق  هذه  نشأت  املالئمة  العمل  فرص  وجود  وعدم  الفقر  وبسبب 

 رف الصحي والكهرباء . عمراني بجوار املناطق الراقية يشكل خطر في ظل عدم إنشاء املرافق السكنية كاملياه والص

تعد ظاهرة النمو العشوائي للتجمعات السكنية ظاهرة عاملية تتميز بها غالبية الدول النامية ، وهي مشكلة عمرانية ولكن ال 

يمكن فصلها عن الظروف اإلجتماعية واالقتصادية ملجتمع ما . فقد أدت الزيادة السكانية السريعة مع علم توفير اإلسكان 

ناسبة لذوي الدخل املنخفض إلى تكدس مکاني شديد في األحياء الشعبية واملناطق الفضاء داخل املدن وكذلك باألسعار امل

 املناطق املتطرفة خارجها.

تكثر التجمعات العشوائية في مصر في املدن الكبرى وحولها وغالبا ما تقام خارج كردون املدينة على تقسیمات أراض ي غير   

انيا ، فهي خارجة تماما عن سلطة الدولة وعن اإلحصاءات الرسمية ،كما إنها غالبا ما تقام بدون معتمدة وغير مخططة عمر 
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تراخيص بناء ومساكنها غير مستوفاة للشروط الصحية وال تطابق قوانين املباني ، ومما يزيد من مشاكل هذه املناطق أن البناء 

 مرافق والخدمات األساسية للسكان.يتم على مواقع غير مدرجة في خطط الدولة ، فهى تفتقر لل

تحيط املناطق العشوائية بالقاهرة الكبرى وخاصا على األراض ي الزراعية املحيطة بها في الشمال والغرب والجنوب ، وأيضا على  

املناطق   الجنوب حول  أقص ى  في  تتركز  ، كما   " الدراسة  ناصر حالة  منشأة   " منطقة  في  الشرق كما  في  الصحراوية  األراض ي 

 صناعية ، أيضا توجد باألراض ي الفضاء داخل الكتلة السكنية باملدينةال

 تعريف العشوائيات

العشوائيات  للتعامل مع ظاهرة  فى وضع سياسات  الدولة  عليه أجهزة  تستند  الذي  التعريف  به  الرسمى: ويقصد  التعريف 

 والتخطيط لبرامج التطوير الحضرى. 

 على أمالك الدولة،  يعرفها مجلس الشورى املصرى )بأنها: تجمعا
ً
 عن القانون وتعديا

ً
ت نشأت فى غيبة التخطيط العام وخروجا

وبالتالي تكون مناطق محرومة من كافة أنواع املرافق والخدمات األساسية مثل: املياه، والكهرباء، ونقطة الشرطة، والوحدات  

الال  األدنى  الحد  من  السكان  لحرمان  ونتيجة  واملواصالت.  واملدارس  املتوطنة، الصحية،  األمراض  بينهم  تنتشر  للمعيشة  زم 

ويتفش ى الجهل، وتسود األمية، وتنتشر جميع أنواع الجريمة، وتتوطن بها الفئات الخارجة على القانون، وبذلك تصبح مصدًرا 

 للعنف واإلرهاب. 

لتخطيط العمرانى وبرنامج األمم قامت وزارة التنمية املحلية بمبادرة مهمة بالتعاون مع الهيئة العامة ل  2006وفى منتصف عام  

 املتحدة اإلنمائى حيث عقدت ورشة عمل تم فيها التوصل إلى تعريف موحد متفق عليه وهو: 

املناطق العشوائية هى كل ما تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، سواء مبان من دور أو أكثر أو عشش فى غيبة من القانون ولم يتم 

، فهى مناطق أقيمت
ً
فى أراض غير مخصصة للبناء كما وردت فى املخططات العامة للمدن، وربما تكون حالة   تخطيطها عمرانيا

 وتفتقد إلى الخدمات واملرافق األساسية. 
ً
 أو اجتماعيا

ً
 املبان جيدة، ولكن يمكن أن تكون غير آمنة بيئيا

التنظيم املعمول بها، ويشمل ذلك ومن الوجهة القانونية فاملناطق العشوائية تضم كل املساكن التى أقيمت مخالفة لقوانين  

 القوانين العمرانية، والصحية، والفنية والسالمة العامة. 

على سمتها غير املخططة وغير الخاضعة للتنظيم، ويشير هذا التعريف إلى عدة صور أساسية 1982لسنة    3وقد أكد القانون  

تتم   التي  اإلسكانية  املنشآت  أو  املبانى،  كل  هى:  غير للعشوائيات  أو  مغتصبة  أرض  على  يتم  الذى  واإلسكان  ترخيص،  بغير 

 مملوكة لحائزها، واملبانى الواقعة خارج كردون املدينة .
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أما التعريف العمراني يربط بين مفهوم التدهور العمراني واملناطق السكنية املتردية والعشوائية بشكل مباشر، ومن أمثلة هذا  

 ضمن إطار التخطيط الحضري    النوع من التعريفات: السكن العشوائي
ً
ينشأ في البداية نشأة غير قانونية، وال يدخل أصال

والخدمات  املرافق  إلى   
ً
مفتقرا معينة  لفترة  ويظل  الذاتية،  الجهود  بواسطة  ينشأ  السكن  من  النمط  هذا  أن  كما  املركزي، 

 الحضرية . 

ال تدخل استثماراته في الثروة القومية، وال يدخل ويذهب التعريف االقتصادي إلى أن العشوائيات هي قطاع غير رسمي خفي  

الدخل املتحقق عنه في الناتج املحلي اإلجمالي، كما أن العمالة املوظفة فيه ال تندرج في حجم القوى العاملة للدولة، وال يتحقق 

 ب مع حجمه. عنه إيرادات مليزانية الدولة في شكل ضرائب مباشرة ودرجة مساهمته في االقتصاد القومى ال تتناس

املسئولة، وقد  الجهات  السكاني املخطط من قبل  الحيز  مناطق خارج  العشوائي هى  بأن مناطق اإلسكان  القول  يمكن  إذن 

 من املدينة نفسها، كما إن هذه املناطق  
ً
تدخل بمرور األيام ضمن الحيز السكاني، نتيجة التساع حدود املدينة، لتصبح جزءا

للرقابة في طريقة البناء وال شكله وال طريقة تنفيذه، هذا إلى جانب إنها مناطق غير مرخص فيها البناء، السكنية ال تخضع  

وتتنوع فيها أشكال البناء املختلفة ومواد البناء املستخدمة. كما إنها أرض تقع خارج الكتلة السكنية وتقام عليها مساكن دون 

 للشروط وخاصة الصحية، وغير متطابقة مع قوانين املباني، وتوفير املرافق. تخطيط، وبذلك تكون هذه املساكن غير مستوفاة  

 :يمكن ذكرها كمايلي  ساعدت مجموعة من العوامل على نمو وانتشار اإلسكان العشوائي

 لظاهرة التوسع العمراني السريع  
ً
تعود مشكلة ظهور اإلسكان العشوائي إلى بدايات القرن العشرين بحيث جاء ذلك مواكبا

لمدن وإعادة التعمير بعد الحرب العاملية الثانية. ومع تمركز الخدمات واملصالح الحكومية في املدن الرئيسية وظهور العديد  ل

إلى  الريف  من  النزوح  الداخلية من خالل  الهجرة  لظاهرة  الهادئ  الزحف  بداية حالة  إلى  ذلك  أدى  الحديثة  الصناعات  من 

 وراء الحصول على فرص عم
ً
ل؛ وبالتالي سعى الوافدون من الريف إلى الحصول على مساكن تتناسب مع مواردهم الحضر سعيا

الضئيلة. فلجأوا إلى أطراف ووسط املدن إلقامة تجمعات لتكتالت سكنية عشوائية وبالتالي افتقدت هذه املناطق للخدمات  

 .واملرافق األساسية

سكان بوجه عام، وتجاه إسكان محدودي الدخل، وسكان  لذلك فهناك عوامل خاصة بسياسات الدولة ذاتها تجاه قضية اإل 

العشوائيات بصفة خاصة، وعوامل أخرى تعتبر نتاج مبادرات وحلول خاطئة من جانب األفراد، ملواجهة مشكلة عدم توافر 

لهم،   في مصر بصفة عامة والقاهرة بص مسكن ومأوًى  املناطق العشوائية  فة وبالتالي يمكن تلخيص أسباب ظهور وتفاقم 

 :خاصة من خالل

 بعد ثورة   •
ً
 عن   1925الهجرة غير املنظمة وغير املخططة من الريف إلى الحضر، وقد ارتفعت معدالت الهجرة تحديدا

ً
بحثا

 .فرص العمل
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مليون وحدة بحلول    3 الزيادة السكانية الهائلة، حيث أفادت دراسة أجرتها وزارة التخطيط إلى الحاجة إلى بناء ما يقرب من   •

 مع الزيادة السكنية املتوقعة 2017عام  
ً
 .تماشيا

 .الزحف العمراني على األراض ي الزراعية •

مشاكل تتعلق بعدم فعالية القوانين املطبقة ومنها قصور التشريعات والقوانين املنظمة لتقسيم األراض ي، وعدم وجود آلية  •

 .لرقابة تنفيذ القوانين

 .يسية وظهور العديد من الصناعات الحديثةتمركز الخدمات واملصالح الحكومية في املدن الرئ •

 .عدم استعداد املدن الستقبال كل هذه األعداد الوافدة من الريف  •

 .ارتفاع اسعار األراض ي والشقق السكنية •

 ضعف االستثمارات الحكومية والقطاع الخاص في مجال اإلسكان املنخفض التكاليف. •

 املصري  والدستور الحق في السكن في املواثيق الدولية 

يعترف القانون الدولي لحقوق اإلنسان بحق كل فرد في مستوى معيـش ي مناسـب، بما في ذلك السكن الالئق. وبالرغم من املكانة 

 املركزية لهذا الحق في النظام القانوني العـاملي، فإن أزيد من مليار شخص ال يتمتعون بسكن الئق.  

الم في ظروف تهدد حياتهم  أو صحتهم، في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية شديدة ويعيش املاليين في جميع أنحاء العـ

 االزدحـام، أو في ظروف أخرى ال تراعي حقوقهم اإلنسانية وكرامتهم. 

رف بالحق في السكن الالئق كعنصر من عناصر الحق في مـستوى معيـش ي مناسب في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  
ُ
وقد اعت

   1966،وفي العهد الدولي الخاص بـالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  1948لعام 

ومنذ ذلك الحين، اعترفت معاهـدات دوليـة أخرى من معاهدات حقوق اإلنسان أو أشارت إلى الحق في السكن الالئق أو بعض 

  .عناصره، مثل حماية بيت الشخص وخصوصيته

 أكدت لجنة األمم املتحدة للح 
ً
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة أن الحـق في السكن الالئق ال ينبغي أن يفسر تفسيرا

، بل ينبغي النظر إليه على أنه الحق في العيش في مكان ما بأمان وسالم وكرامة.  
ً
 ضيقا

، يجب أن يستوفي، في حده األدنى، املعايير التالية
ً
 :ولكي يكون السكن الئقا

القانونية من   أمن الحيازة: ال لهم الحماية  مـن أمن الحيازة تضمن  يتمتعون بدرجة  لم يكن قاطنوه  إذا   
ً
يكون السكن الئقا

 عمليـات اإلخـالء القـسري واملضايقات وغيرها من التهديدات
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 إذا كان قاطنوه يفتقرون إلى مياه
ً
الشرب اآلمنة،   توافر الخدمات والتجهيزات واملرافق والبنية التحتية: ال يكون السكن الئقا

  أو الصرف الـصحي املالئـم، أو الطاقة للطهي، أو التدفئة، أو اإلنارة، أو وسـائل تخـزين األغذيـة، أو التخلص من النفايات.

 إذا كانت تكاليفه هتـدد تمتع قاطنيه بحقوق اإلنسان األخرى أو تمس به
ً
 .القدرة على تحمل التكاليف: ال يكون السكن الئقا

يتضمن الدستور املصري توفير الحياة األمنة كحق لكل انسان، الحق فى املسكن املالئم واألمن والصحى، وضع خطة قومية 

 .شاملة ملواجهة مشكلة العشوائيات، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة

" منذ خمسينيات القرن املاض ي  اهتمت الحكومات واألنظمة املصرية بمشاريع اإلسكان املدعم ملن تسميهم بـ"محدودي الدخل

الشباب   وإسكان  اقتصادي،  وإسكان  شعبي،  إسكان  بين  ما  األسماء،  تغيرت   ، السيس ي  الفتاح  عبد  الرئيس  حكومة  وحتى 

املليارات من  أنفقت الحكومة  مبارك  الرئيس املخلوع، حسني  واملستقبل، وأخيًرا، إسكان اجتماعي، كما حمل أحدهم اسم 

 على حق املواطنين في السكن،  االستثمارات والدعم  
ً
على هذه املشاريع، رغم بناء معظمها قبل نص الدستور املصري صراحة

 .2014ثم الدستور الحالي، دستو  2012 1حيث كان أول دستور يحمل مثل هذا النص هو دستور 

لصحى، بما يحفظ الكرامة :كفل الدولة للمواطنين الحق فى املسكن املالئم واآلمن وا  2014من دستو   78وحسب املادة رقم  

اإلنسانية ويحقق العدالة االجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام  

املبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراض ى الدولة ومدها باملرافق األساسية فى إطار تخطيط عمرانى 

ن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق  شامل للمد

كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة ملواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية  األجيال القادمة،

 حة العامة، كما تكفل توفير املوارد الالزمة للتنفيذ خالل مدة زمنية محددةاألساسية واملرافق، وتحسين نوعية الحياة والص

   .سياسة الدولة ملواجهة مشكلة العشوائيات وتنميتها

 ملا لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار  
ً
 نظرا

ً
تعد ظاهرة العشوائيات من أكثر القضايا خطورة

 يتطلب تضافر جميع الجهود للحد منها. فرغم أن تلك القضية ظلت خالل العقدين املجتمع، وأصبحت معالج
ً
 ملحا

ً
تها مطلبا

 في الخطط التنموية للدولة وفى سياسات وبرامج الحكومات املتعاقبة، فإنها قد تفاقمت حتى وصلت 
ً
 أساسيا

ً
األخيرين مكونا

جتمع. وتكمن أهمية املشكلة في أن املناطق العشوائية يقطنها حوالي  إلى حالتها الراهنة بكل ما تحمله من مخاطر على استقرار امل

 يجب مجابهته
ً
 حقيقيا

ً
 .ربع سكان مصر. وهذه نسبة كبيرة إهمالها يمثل خطرا

وتتباين الجهات الرسمية فيما تقره حول عدد املناطق العشوائية في جمهورية مصر العربية؛ ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى عدم  

  1034وجود تعريف موحد جامع مانع للمنطقة التي يطلق عليها صفة العشوائية، فقد وصل عدد العشوائيات في مصر إلى 
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اتخ ودعم  املعلومات  مركز  لتقاير   
ً
وفقا العامة  منطقة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  رصد  بينما  الوزراء،  ملجلس  التابع  القرار  اذ 

 منطقة.  11 09منطقة، وقدرها معهد التخطيط القومي بالقاهرة بـ   909واإلحصاء وجود 

بذلك لقد أعادت العشوائيات تشكيل شكل املدن املصرية وطابعها على مدى العقود القليلة املاضية، وسوف تستمر في القيام  

لسنوات قادمة،وقد تبنت الحكومة حتى اآلن مجموعة من السياسات والقوانين التي تهدف إلبطاء نمو املجتمعات العشوائية 

أو وقفه، إال أن نجاحها في تطوير املناطق العشوائية أو إزالتها اقتصر على مجتمعات بعينها فقط، ولم يتمكن من إبطاء معدل  

 .نموها

 بوجود العشوائيات، وتطالب الحكومة املصرية أن تتخذ إجراءات لتحسين األوضاع بها. دستور املصري من ال  78وتقر املادة 

البنية األساسية  التخطيط وتوفير  إعادة  العشوائيات تشمل  بوضع خطة قومية شاملة ملواجهة مشكلة  الدولة  تلتزم  "كما 

 ارد الالزمة للتنفيذ خالل مدة زمنية معينة". واملرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، وتكفل توفير املو 

، قام الرئيس عبد الفتاح السيس ي بإنشاء وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات، وهي الجهة التي ستتولى  2014في يونيو  

 للقرار الرئاس ي رقم 
ً
 .2014لعام  1252تنفيذ املادة سابقة الذكر من الدستور املصري، وفقا

ار يجب اإلشارة إلى أن الحکومة أعلنت عن مشروع اإلسکان اإلجتماعى ضمن إستکمال مخططات الدولة لتحقيق وفى هذا اإلط

والبيئة  املناسب  الصحى  املسکن  توفر  عمرانية جديدة  تجمعات  وإقامة  الدخل  بمحدودى  اإلرتقاء  بهدف  الشاملة  التنمية 

کافة فئات املجتمع وينفذ على مدار خمسة أعوام فـى کافة أنحاء  الکريمة التى تتناسب مع الظروف االقتصادية واالجتماعية ل

 لبيانات وزارة اإلسکان يتوقع 
ً
الجمهورية، سواء داخل نطاق املحافظات أو فى نطاق مدن املجتمعات العمرانية الجديدة، ووفقا

 .2026أن تکون مصر خالية من العشوائيات فى عام 

لى تغيير سلوك املواطنين وإعادة تأهيلهم خاصة األطفال والسيدات من خالل توفير  كما تقوم الدولة بعمل برنامج التطوير ع

 .فرص للتدريب الحرفي وتنمية املهارات لديهم مع توفير فرص العمل املناسبة لهم

في   وخالل األعوام الست األخير أختلفت سياسة الدولة ملواجهة مشكلة العشوائيات أتخذت خاللها خطوات كبيرة وجرئية 

واجهة أزمة العشوائيات في سبيل القضاء عليها ، فوجود إرادة سياسية للتعامل مع العشوائيات والتى كانت غائبة على مدى م

 سنوات طويلة ، ونجحت الدولة املصرية في رصد استراتيجية واقعية طموحة تعمل على تنمية وتطوير املناطق العشوائية . 

 املناطق العشوائية. التحديات واملعوقات واملشكالت لتنمية 
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 إلى حد كبير حسب التقرير الصادر من صندوق تطوير العشوائيات عام  لعشوائيات  يعد الوضع ا 
ً
، حيث أكد   2012 متدهورا

مليار لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء مدارس ملختلف املراحل لكن األزمة   130التقرير على حاجة الصندوق إلى  

 .بها البالد حالت دون ذلكاملالية التي تمر 

تصف الدكتورة عزة كريم أستاذة علم االجتماع باملركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية املناطق العشوائية بأنها )قنبلة 

 وهي النماذج املحرومة من الرعاية ومن حقوقه
ً
ا موقوتة( تشمل جميع األنماط السلبية واملتدنية في املجتمع أخالقيا واجتماعيا

 في املأكل واملشرب والسكن والتعليم والصحة.  

 يسكنون املناطق العشوائية وذلك بنسبة    15وتشير التقديرات إلى أن أكثر من  
ً
 مصريا

ً
من إجمالي سكان   %25مليون مواطنا

ة من منتشرة في محافظات مصر، وتعد محافظة القاهر   1171، ويبلغ عدد املناطق العشوائية نحو  2007الجمهورية في عام  

حوالي   يقطنها  و  العشوائيات  بها  تنتشر  التي  املجافظات  بنسبة    6.1أكثر  فرد  إجمالي    %41مليون  من 

  .مصر في العشوائيات سكان

هناك مجموعة من التحديات واملعوقات واملشكالت االدارية واملالية التى تواجه الدولة لتنمية املناطق العشوائية ، وهي على 

 -: سبيل املثال ال الحصر 

أحد التحديات التي يواجهها الصندوق هي وضعه داخل الهرم اإلداري الحكومي، فكما هو الحال بالنسبة للصندوق االجتماعي  

للتنمية، يقع صندوق تطوير املناطق العشوائية تحت اإلدارة املباشرة لرئيس الوزراء، مما يجعله يفتقر إلى الثقل الذي قد 

 من أجل الحصول على املوارد املالية يعطيه له وجود وزير على رأسه.  
ً
وفي سبيل تنفيذ مشروعاته، كان عليه أن يخوض صراعا

الالزمة لها ، كما أن عمله قد تعرض لتدخل من الحكومة، واآلن فإن الصندوق تحت إشراف وزارة الدولة للتطوير الحضاري 

 .والعشوائيات، وهو أمر قد يعطيه قوة كان يفتقدها في السابق

الت الصندوق مبلغا  كبر  يحتاج  املشروع  أهداف  فلتحقيق  التمويل  املستقبل فهو  فى  العشوائيات  تواجه تطوير  التى  حديات 

 مليار جنيه على مدار عامين، بينما ما خصص له هذا العام مليار ونصف املليار من وزارة املالية   17إلى  14يتراوح بين 

بع  داخل  األراض ى  ندرة  مشكلة  ايضا  الصندوق  أهالى  يواجة  تسكين  إعادة  فى  الصندوق  يتبعها  التى  فالسياسة  املدن  ض 

 العشوائيات هى إعادة التسكين فى نفس املوقع أو فى أقرب مكان منه.

كيلو متر من مكان سكنهم القديم فهذه السياسة أثبتت فشلها عندما تم نقل   40أو    30ال يمكن ان ننقل السكان على بعد  

وبر, فقاموا ببيع الشقق والعودة إلى السكن أسفل الصخور ولذلك نواجه مشكلة ندرة االراض ى أهالى الدويقة للسادس من أكت 

 .فى بعض املحافظات
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يعكف   الحكومة، ولحلها  تواجه  التي  التحديات  أحد  إنجازه من مدن جديدة  تم  ما  العشوائي، والحفاظ على  البناء  منع  إن 

ون التصالح على مخالفات البناء، بينما تتولى شرطة التعمير مسؤولية مجلس النواب على إعداد قانون البناء الجديد، وقان

 الحفاظ على املدن واملجتمعات العمرانية الجديدة. 

  .استراتيجيات وسياسات صندوق تطوير العشوائيات

 .الوزراءويتبع رئاسة مجلس  2008لسنة  305تم إنشاء صندوق تطوير املناطق العشوائية بالقرار الجمهورى رقم 

ويتمثل دور الصندوق في حصر املناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة عمرانيا وإمدادها باملرافق األساسية 

الالزمة لتخطيطها ، مياه وصرف صحي وكهرباء، ويباشر الصندوق اختصاصه بالتنسيق مع الوزارات والجهات املعنية ووحدات  

 جهات إمداده باملعلومات والخبرات واملساعدات الالزمة. االدارة املحلية، وعلى هذه ال

التي تفي بشروط معينة من جهة نقص   املناطق  البالد ويحدد  في  املناطق العشوائية   بمسح لكل 
ً
كما يقوم الصندوق سنويا

 إلجراءات تد
ً
خلية من  األمان أو التخطيط. وأي منطقة عشوائية يقرر الصندوق أنها غير آمنة أو مخططة تصبح موضوعا

 جانبه. كل املناطق العشوائية األخرى يترك أمرها للمحافظات.  

هي املناطق األكثر خطورة على    1، بحيث تكون الدرجة  4إلى    1وتلك املناطق غير اآلمنة وغير املخططة يتم إعطاؤها درجة من  

 هي األقل خطورة.   4صحة السكان وسالمتهم، بينما تكون الدرجة 

 يسمح بوضع أولويات للتدخل من قبل الصندوق في املناطق العشوائية. هذا الترتيب الهرمي 

يقوم الصندوق أيضا بتنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية تركز على صحة املرأة وفرص العمل للشباب ومحو األمية بين الكبار 

 وتقليل اإلدمان، إلى جانب برامج لالدخار والقروض وبناء املدارس.  

م بإتاحة املعلومات للجمهور بسهولة حول أشكال التدخل املعينة أو البرامج التي تقوم بها. وليس من ولكن الحكومة ال تقو 

السهل أن يفهم املرء جوانب االختالف أو التكامل أو التداخل بين تلك البرامج وغيرها من البرامج الحكومية، أو التي تتم تحت 

، بعض برامج صندوق تطوير املن
ً
، الصندوق االجتماعي للتنمية اطق العشوائية تتداخل مع تلك التي يقدمهارعاية دولية. مثال

التقليل من البطالة والفقر. يركز الصندوق واألخير هو جهة حكومية )يمولها البنك الدولي( ويترأسها رئيس الوزراء، وتسعى إلى  

تتصل  مشروعات  يتولى  حيث  واسع،  عمله  نطاق  ولكن  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات  على   
ً
أساسا للتنمية  االجتماعي 

 بالصحة والتعليم والتدريب وتنمية املجتمعات والبنية التحتية والخدمات البيئية وغيرها. 

استراتيجيات وسياسات ص أبرز  الالزمة ولعل  االجراءات  لوضع  العشوائية  املناطق  تصنيف  ،هي  العشوائيات  تطوير  ندوق 

 تجاهها : 

http://www.sfdegypt.org/web/sfd/aboutus;jsessionid=09B8406B2C65C38994D2F5F1117F4BB4
http://www.sfdegypt.org/web/sfd/aboutus;jsessionid=09B8406B2C65C38994D2F5F1117F4BB4
http://www.sfdegypt.org/web/sfd/aboutus;jsessionid=09B8406B2C65C38994D2F5F1117F4BB4


 

 

12 

 

 شخص / فدان.   200"الكثافة حوالي  املناطق الغير امنة

 دور. 2-1ارتفاع املباني 

 ال توفر السكن االمن.   

 تتطلب تدخل حاسم فوري". 

 من الكتلة العمرانية باملدن. 1%

 مليار جنيه. 31التقديرية للتطوير التكلفة 

 شخص / فدان".   500" الكثافة حوالي  املناطق الغير املخططة

 دور. 14-2ارتفاع املباني 

 توفر الحد االدني من السكن االمن. 

 الف فدان علي مستوي مدن الجمهورية"   152تتطلب تنمية متوسطة وطويلة االجل اجمالي املساحة  

 ة باملدن.من الكتلة العمراني 37%

 مليار جنيه. 318التكلفة التقديرية للتطوير 

 
ً
األسواق العشوائية " تم حصر وتصنيف األسواق العشوائية علي مستوي مدن الجمهورية وتحديد حجم الظاهرة مكانيا

 وحدة". 306313سوق باجمالي عدد وحدات تقديري  1105ويبلغ عدد األسواق 

 جنيه. مليار 44التلكفة التقديرية للتطوير  

 تصنيف املناطق غير االمنة:

 درجة اولي: املناطق املعددة للحياة:

 املناطق املعرضة الي انزالق الكتل الحجرية من الجبال،  •

 املناطق املعرضة للسول،  •

 املناطق املعرضة لحوادث السكة الحديد.  •

 درجة ثانية: مناطق املسكن غير املالئم 

 مخالفات موارد البناء.املباني املشيدة باستخدام  •
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 املباني املتهدمة او املتصدعة.  •

 درجة ثالثة: املناطق املهددة للصحة

 تفتقد الي املياه النظيفة او الصرف الصحي املحسن.  •

 تقع تحت تأثير التلوث الصناعي الكثيف.  •

 نشأت تحت خطوط الكهرباء الهوائية.  •

 درجة رابعة: املناطق التي تفتقد الحيازة املستقرة

 املناطق علي أراض ي الدولة، جهات مركزية، األوقاف. •

  مشروعات تطوير العشوائيات

تختلف أنواع املناطق العشوائية في مصر بين اإلسكان غير اآلمن، واإلسكان العشوائي، واإلسكان غير املخطط، وتضع الدولة  

بالقاهرة إح ناصر  منشية  لتطوير كل منطقة على حدة، وتعد منطقة  والتي  خططا مختلفة  العشوائية،  املناطق  دى أشهر 

 تتضمن جميع أنواع العشوائيات

وال تقتصر مشروعات تطوير العشوائيات على البناء في نفس املنطقة أو تطويرها، حيث إن هناك بعض املناطق غير صالحة 

، فإن 2016حصاء عام  للسكن، وتصنف باعتبارها مناطق غير آمنة، ووفقا إلحصائية أصدرها الجهاز املركزي للتعبئة واإل 

بـ املناطق العشوائية غير اآلمنة كان يقدر  في أعقاب حادث   351عدد  )الدويقة( أشهرها إعالميا،  منطقة، ربما تعد منطقة 

 .2008سقوط صخرة الدويقة الشهير عام 

  مشروعات تطوير املناطق غير االمنة .

منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية وهى املناطق التى تم تصنيفها    351بدأ املرحلة األولى لتطوير العشوائيات بالتعامل مع

على أنها مهدده للحياة والخطرة مثل وجود مسكن فى مخرج سيل أو اسفل صخور أو بالقرب من ابراج الضغط العالى أو على  

 خطوط السكك الحديدية  

املن تنقسم  أربع درجات؛و  إلى  اآلمنة  غير  أو   األولى اطق  الجبلية  لالنزالقات  تهدد حياة اإلنسان، واملعرضة  التى  املناطق  وهى 

مناطق السکن غير املالئم، وهى املساکن التى تم بناؤها باستخدام مخلفات البناء  والثانية السيول أو حوادث السکة الحديد،

املناطق التى تهدد الصحة العامة   وثالثها املناطق ذات املنشآت املتهدمة أو املتصدعة، أو تم بناؤها على أراض ى دفن القمامة أو

نتيجة افتقاد املنطقة للمياه النظيفة والصرف الصحى املحّسن أو املناطق التى تقع تحت تأثير التلوث الصناعى أو املناطق التى  
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وهى املناطق التى يفتقد قاطنوها للحيازة املستقرة، وهى  ةالرابع نشأت تحت خطوط الکهرباء الهوائية، وآخر هذه الدرجات

 املناطق املوجودة على أراض ى الدولة، وأراض ى الجهات املرکزية، وأراض ى األوقاف.

والتي تهدف إلى سرعة التعامل مع املناطق الخطرة واملهدد لحياة السکان     تبنت وزارة اإلسکان وصندوق تطوير العشوائيات

مليون جنيه من صندوق "تحيا   200الحکومات املتتالية بتخصيص املوارد املالية لبناء مساکن بديلة، وتم تخصيص  وقامت  

،    20لدعم صندوق تطوير العشوائيات من أجل مشروع بناء وتطوير   مصر"
ً
ألف وحدة سکنية باملناطق العشوائية األکثر فقرا

وتم اإلنتهاء منهما فى زمن قياس ى، وقد افتتحت املرحلة األولى والثانية من   2015بدأ املشروع باملرحلة األولى والثانية فى يناير  

الف وحدة سکنية بتکلفة إجمالية بلغت مليار   11مشروع "حى األسمرات" فى مدينة "تحيا مصر" باملقطم التى تضم ما يقرب الـ

و"الدويقة"، لحماية   ناصر"  لتفريغ عشوائيات "منشية   ، املليار جنية  نحو  ونصف  وانتشال  الخطرة  املناطق  تلک   8سکان 

ماليين مواطن يعيشون حياة غير آدمية وفى أماکن غير صالحة للسکن لوقوعها فى مناطق تحت الجبال أو فوق هضبة أو  

 بجوار السکک الحديدية . 

 مشروع روضة السيدة

صر، إذ كانت املنطقة عبارة عن عشش مقامة  ، وتعد من أخطر املناطق العشوائية املهددة للحياة بم2017بدء املشروع في عام  

أعلى تبة ترابية، مما يهدد حياة سكانها، وتضمنت عملية التطوير، إزالة األحياء العشوائية القديمة، وإقامة مناطق سكنية 

أدوار    5عمارة مكونة من أرض ى و  16وحدة تجارية يجمعهم    198وحدة سكنية جديدة و   816أدمية، وتضمن املشروع إقامة  

أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممش ى سياحي وأماكن النتظار السيارات وأقل شارع عرضه   7مليون جنيه، على    330بتكلفة  

 .مترا 12

أدوار بتكلفة   5عمارة مكونة من أرض ى و  16وحدة تجارية يجمعهم    198وحدة سكنية جديدة و  816وتضمن املشروع إقامة   

 .مترا 12هم ليكون بها ممش ى سياحي وأماكن النتظار السيارات وأقل شارع عرضه أفدنة تم تخطيط  7مليون جنيه، على  330

أفدنة ونصف، إلنقاذ   7قام مشروع روضة السيدة، بمنطقة "تل العقارب" سابقا بحي السيدة زينب، في القاهرة، على مساحة   

التل، وذلك ضمن خطة   إزالة  التي كانت مقامة على هذا املكان، بعد  تطوير العشوائيات، وتعد منطقة تل سكان العشش 

  3500العقارب بحي السيدة زينب، من املناطق العشوائية غير األمنة بخطورة من الدرجة الثانية  ، ويبلغ عدد سكانها حوالي  

ئية نسمة تقريبا ، وظلت طوال السنوات املاضية خارج حسابات املسئولين، الغالبية كانت تكتفي باإلشارة إلى أنها منطقة عشوا

جاري تطويرها، حتى قرر الرئيس عبد الفتاح السيس ي، وأصدر توجيهات واضحة وصارمة للجهات والوزارات املعنية بـاتخاذ  

 الالزم وإيجاد حلول حقيقية لها، سرعان ما تمت ترجمته على أرض الواقع. 

ملنطقة لتطويرها ، وعرضت عليهم  وفرت الدولة عدة بدائل وخيارات قبل إخالءء السكان بعد إقناع السكان بخروجهم من ا

 م .2017عدة بدائل لحين انتهاء التطوير ، ونجحت الدولة في إنتهاء عملية التطوير للمنطقة وتسليم الوحدات في منتصف 
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 مشروع  أهالينا 

في   الكبيرة  التحديات  والتي تشكل أحد  العشوائية،  املناطق  تنفيذ خطة تطوير  العمل على  الحكومة املصرية  مجال  تواصل 

الحكومة   تعمل  جديدة،  مدن  أو  اجتماعي،  إسكان  أو  جديدة،  عمرانية  مجتمعات  إنشاء  جانب  فإلى  والعقارات،  اإلسكان 

املصرية على تطوير املساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة ال تصلح للسكن، وتأمل  

 .2030ت بحلول عام  الحكومة أن تستطيع القضاء على العشوائيا

يجري االنتهاء من مشروع "أهالينا" املقام بنطاق حي السالم كأحد  مشروعات لتطوير املناطق العشوائية، وتوفير سبل الحياة  

وهو أحد املشروعات الجديدة التي تقيمها محافظاة القااهرة لتطوير املنااطق   الكريمة لقاطنيها ورفع املستوى املعيش ي لهم

عمارة سكنية   25فدان تضم    11بالتعاون مع ، بالعاون مع رجال االعمال واملنطقة املركزية العسكرية  على مساحة  العشاوائية  

 دور باالضافة الى مول تجاري ومساحات خضراء .  12مكونة من 

 ها بالقاهرة.ألف وحدة سكنية تم تنفيذ 62في الوقت نفسه ،وفي ظل االهتمام بالقضاء على املناطق الخطرة ، نجد أن هناك 

 منطقة عزبة العسال 

 لذلك، حيث تعد منطقة عزبة العسال من أقدم املناطق العشوائية بالقاهرة   
ً
ويعد برنامج تطوير منطقة عزبة العسال نموذجا

لتطويرها م من ميدان السكة الحديد. وقد تمثلت جهود محافظة القاهرة  300فدان وعلى بعد حوالي  40وتمتد على مساحة 

في قيام شركة سوديك للتنمية العقارية بأمر من محافظة القاهرة منذ عامين بتطوير عزبة العسال بحي شبرا، وتم    2013عام

 بحارة عبد الدايم، بعضها تم هدمه   15مليون جنيه شملت تجديد    3االنتهاء من أعمال التطوير وبلغت تكلفتها حوالى  
ً
عقارا

دورة مياه ألهالي املنطقة لم   60أسرة مع إعادة تجديد أكثر من    78ستفاد من املرحلة األولى أكثر من  وإعادة بنائه مرة اخرى وا

 .تكن متوافرة من قبل

 عين الصيرة وسور مجرى العيون 

تنفذ محافظة القاهرة مخطط تطوير منطقة عين الصيرة، كجزء ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط إلعادتها مرة أخرى  

احي وإعادة الواجهة الحضارية للمنطقة، حيث من املقرر أن يتم إنشاء مطاعم وكافتريات تطل على بحيرة كمنطقة جذب سي

عليها،  يطل  مكشوف  ومسرح  البحيرة  بطول  سياحي  ممش ى  وإنشاء  املخلفات،  من  وتطهيرها  تدبيشها  والجاري  الصيرة  عين 

كباري وعدد من الطرق لخدمة املنطقة وربطها بالطرق    6وفندق بالقرب منها وبمحيط متحف الحضارات، باإلضافة إلى إنشاء  

 .الرئيسية
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وتسلمت الهيئة الهندسية بالتنسيق مع وزارة الري بحيرة عين الصيرة ويتم إنشاء ممش ى سياحي بكامل محيط البحيرة، كما   

ب بالبحيرة ومسرح مكشوف  سيتم تطهيرها، باإلضافة إلى إنشاء عدد من املطاعم وكافتيريات حيث سيتم إنشاء "مرس ى للقوار 

 ."فدانا 63ألف متر مربع " 265ونافورة وأماكن انتظار سيارات، كما تم اقتراح بناء فندق باملنطقة" وذلك على مساحة 

ويعد مشروع تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، جزء من مخطط ضخم لتطوير منطقة الفسطاط بمصر  

 .رى كمنطقة جذب سياحى وإعادة الواجهة الحضارية للمنطقةالقديمة، إلعادتها مرة أخ

 نقل سكان عزبة الصفيح إلى املحروسة

لسنوات طويلة عاش سكان "عزبة الصفيح" الواقعة في شمال القاهرة بحي "روض الفرج" وسط اإلهمال والالمباالة من قبل 

دها خطرا ملا تضمه من عدد كبير من املنازل ذات  املسئولين، تلك املنطقة التي تعد إحدى أقدم عشوائيات العاصمة وأش

 .الخطورة العالية

وضعت محافظة القاهرة خطتها لنقل أهالي "عزبة الصفيح" إلى مدينة "املحروسة" التي افتتح الرئيس السيس ي الجزء األول   

آمنة ترتقي بأهالي املناطق  منها نهاية العام املاض ي، بتصميم معماري وهندس ي يضاهى أفضل املدن السكنية، لتكون مدينة  

  .العشوائية

 منطقة إسطبل عنتر  

بدأت بشائر األمل في حياة أفضل تدب من جديد في نفوس أهالي "إسطبل عنتر" بشارع الهجانة التابع لحى مصر القديمة، 

املقطم، وذلك في بعدما تم اإلعالن عن هدم املناطق الخطرة في إسطبل عنتر وإعادة تسكين قاطنيها بمساكن األسمرات في  

ا على أرواحهم
ً
 .إطار خطة الحي إلخالء مناطق الخطورة الداهمة وغير اآلمنة من السكان، حفاظ

 قلعة الكبش 

إلى املباني املتآكلة املنهارة، ضمنت الدولة حياة كريمة ألهالي تلك  بعد معاناة شهدها أهالي قلعة الكبش من ضيق الطرقات 

إزالة كل األماكن العشوائية باملنطقة وتحويلها، إلى مدينة جديدة على الطراز اإلسالمي، لتخدم املنطقة املنطقة إذ عملت على  

 .ملا فيها من تراث عريق البد من املحافظة عليه، باإلضافة إلى نقل سكانها إلى منطقة األسمرات

شامل   تطوير  كاملة  سنوات  ست  مدار  على  املصرية  الدولة  قدمت  القيادة لقد  من  وعي  إلى  مستندة  العشوائية  للمناطق 

 السياسية ، وإنجاز عمراني وحضاري لم يسبق له مثيل طيلة قرن من الزمان . 

 

 

 



 

 

17 

 

  مشروعات املناطق غير املخططة . 

املرافق العمل على تطوير ورفع كفاءة    2020بدأت الحكومة املصرية ممثلة في صندوق تطوير العشوائيات خالل العام الجاري  

من مساحة العمران في مصر، وتم تخصيص ميزانية للمشروع املقرر   %40في املناطق العشوائية غير املخططة التي تشكل نحو  

مليار جنيه مصر، معتمًدا على دراسته بشكل كامل بعد صنع نماذج لكيفية   350سنوات تقدر بنحو    10استمراره على مدار  

منطقة كنموذج لتطوير املناطق غير املخططة في كل من محافظات القاهرة   57إذ تم تطوير  التطوير قبل بدء التنفيذ الفعلي،  

 .والجيزة واملنيا والبحر األحمر

وكانت أولى املناطق العشوائية التي تم تطويرها مشروع نهضة املحروسة، وحي األسمرات، وتطوير منطقة ماسبيرو، وبشاير 

افتتاح مشر  تم  واإلسكندرية، حيث  الخير  الخير  بشاير  عام    1وع  ديسمبر  في شهر  اإلسكندرية  على 2016في  أقيم  والذى   ،

 .عمارة سكنية  17ونص فدان لخدمة عشرة آالف مواطن وهو عبارة عن   12مساحه 

 حي األسمرات

الف وحدة ويضم العديد من الخدمات ويتم حاليا إنشاء مخبز،كما    19مشروع األسمرات هو مشروع سكنى متكامل يوفر  

الف وحدة وبه منطقة تجارية ومنطقة حرفية   15د مشروع آخر فى حى السالم وهو تجمع عمرانى سكنى متكامل يضم نحو  يوج

 فدانا  50بسيطة وبه حديقة كبيرة تمتد على 

عام   املقطم، حيث شهدت   2016في  بحي  اإلسكاني  األسمرات  من مشروع  والثانية  األولى  املرحلتين  السيس ي،  الرئيس  افتتح 

القاهرة في السنوات القليلة املاضية طفرة هائلة في ملف تطوير املناطق العشوائية والتي تتبناها الدولة بشكل عام    محافظة

في كل املحافظات، وظهرت مدينة األسمرات بمراحلها الثالث، أول وأهم وأكبر املشاريع لتطوير العشوائيات والتي استوعبت 

 .ألف أسرة حتى اآلن 15أكثر من 

فدان تقريبا والتي تم االنتهاء منها بالكامل وتم تسكين املرحلتين األولى   185مراحل بمدينة األسمرات على مساحة    3ء  تم إنشا

 .وحدة سكنية لكل املشروع 18420والثانية، وجارى التسكين في املرحلة الثالثة التي تم االنتهاء منها أيضا، بإجمالي 

األسمرات باملقطم يتکون من ثالث مراحل وقد تم إنشاء املرحلة األولى على مساحة البناء بمنطقة   ويجب اإلشارة أن مشروع  

حمل صندوق   4722مليون جنيه، وتشمل املرحلة الثانية    850وحدة سکنية بتکلفة    6258فدانا تشمل    65
َ
وحدة سکنية، ت

حوالى   تبلغ  بقيمة  کاملة  إنشائها  تکاليف  مصر  جنيه،  700تحيا  م  مليون  املشروع  ووحدات  ويضم  األساس ى  للتعليم  دارس 

إحتياجات  لتوفير  أسواق حضارية  عن   
ً
فضال للبريد،   

ً
ومکتبا لإلسعاف،  وأخرى  للشرطة  ونقطة  رياضية،  ومالعب  عالجية 

. وتم ربط املنطقة السکنية الجديدة بحى املقطم بمجموعة من املحاور الرئيسية من خالل شبکة طرق  املواطنين بشکل کامل

 ل منها وإليها.لسهولة االنتقا
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فدان، بإجمالى عدد وحدات   62 وبالنسبة للمرحلة الثالثة فقد تم املوافقة على املخططالعام للموقع، حيث تقام على مساحة

)أرض ى+    7440 متوقعة    9وحدة  بتکلفة  متکررة(  للتعليم  مليون   950ادوار  ثانوية  مدرسة  جانب  إلى  للزيادة  قابلة  جنيه 

 والحدائق، وسوق تجارى، وساحات انتظار للسيارات.  املفتوحة، الصناعي، وعدد من املالعب

 مثلث ماسبيرو  

عاما فشلت محاوالت تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في القاهرة،   40التحدي األعظم لم يعد امليزانية بل الناس، فعلى مدار  

األهالي وتنفيذ رغباتهم، حتى أن الدولة دفعت بسبب السكان، لكننا تمكنا مؤخرا من وضع حل لهذه املشكلة، عبر التفاوض مع  

 تعويضات للمالك تعادل سعر السوق، وبالفعل تم إخالء املنطقة وهدم املباني العشوائية بها، تمهيدا لتنفيذ مشروع التطوير

 مشروع املحروسة

محال ومنفذ   84اإلضافة إلى  وحدة ب  3229فدان تم افتتاح املرحلة األولى    60يقع في حي النهضة بمدينة السالم على مساحة  

 .وحدة إدارية ومسجد وحضانة 39بيع و

 بشاير الخير

باإلسكندرية، بمنطقة "غيط العنب"، غرب اإلسكندرية،    2افتتح الرئيس السيس ي مشروع بشاير الخير    2018وفى ديسمبر  

مليون جنيه، وتم تسليم   625نحو  وحدة سكنية جديدة، بتكلفة تقرب    1869الستقبال مئات األسر من املناطق العشوائية في  

ا وعمارة فردية، بإجمالي    18وحدة سكنية خالل املرحلة األولى، وتضمنت املرحلة الثانية إنشاء    1632
ً
عمارة، تشمل    37بلوك

 متر مربع لكل شقة.  100وحدة سكنية، بمساحة  1869

اقف العشوائية .  مشروعات تطوير األسواق واملو

العشوائية هي مناطق البيع غير املنظمة، مثل سوق "التونس ي"، مشيرا إلى أن البديل هو إنشاء سوق آخر منظم،  أن األسواق  

 .مليون جنيه 298كما حدث في سوق التونس ي الذي كانت كلفته حوالي 

املناسبة، لتحديد ما هو السوق رسم خريطة قومية على مستوى الدولة كلها، بمعايير دولية مناسبة للظروف   وقامت الحكومة

 .العشوائي، واملناطق غير اآلمنة، ويتم حصر كل ش يء من قبل لجان موجودة على األرض

 من العشوائية، ونقل البائعين الذين يتم حصرهم إليه، 
ً

يقوم الصندوق يقوم خالل األونة األخيرة بإنشاء أسواق نظامية بدال

 .ل وسائل الحماية كتوافر إنذار الحرائق، واملراقبة عن طريق الكاميراتمشيًرا إلى جاهزية األسواق الجديدة بك
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حقوق، حق البائع، وحق املشتري، وحق الدولة،   4أن رؤية وزارة التنمية املحلية في تطوير وتنظيم األسواق العشوائية تضمن 

السوق، بها  التي  باملنطقة  القاطن  إل وحق  املناسب  املكان  بتوفير  الدولة  تقوم  حاالت حيث  مع  يتواكب  تجاري  سوق  نشاء 

 التطوير والتجديد القائمة لتطوير الريف والعشوائيات، مع استمرارية الرقابة علي جودة وسعر املنتجات والبضائع املباعة.

أن الدولة بدأت بالفعل في نقل بعض األسواق العشوائية من أماكنها إلي أخري بديلة واسعة بعيدة إلي حدا ما عن األماكن  

لسكنية لحل مشكلة التكدس املروري املعروف في أماكن األسواق العشوائية، مشيًرا إلى أن نقل الورش الصناعية والحرفية ا

 إلى أماكن صناعية بعيدة عن التجمعات السكنية مهم لحل مشكلة االزدحام وأيًضا من الناحية الصحية. 

كباري وتطوير للقري ورفع كفاءة الطرق القديمة سيسهل من  ومن الواضح أن خطة التطوير القائمة اآلن من إنشاء طرق و  

ضمان   مع  االزدحام  عن  بعيًدا  احتياجاتي  لشراء  مخصصة  ألماكن  ونقلها  تطويرها  بعد  األسواق  إلى  االنتقال  عملية 

 املشترايات.  لجودة

ا على  ومن املعروف أن األسواق النظامية الجديدة تسهل عملية الشراء للمستهلكين، وتمنع تجارة  
ً
الحيوانات بداخلها، حفاظ

 .صحة املواطنين ومنع انتشار األمراض التي تنتقل من الحيوان إلى اإلنسان

كما أن  الصندوق قام برصد الوحدات غير األمنة وغير املخططة واألسواق العشوائية، عن طريق تشكيل خريطة معلومات  

 .ية وحددت املناطق والوحدات العشوائيةطبوغرافية ملحافظات الجمهورية، تولت مهمتها لجان ميدان

 .التكدسات املرورية إلنهاء تعمل محافظة القاهرة على خطتها لتطوير األسواق العشوائية خاصة املتواجدة بمحيط املواقف 

تعمل املحافظة على سوق عبود والتي تنضم للمشروع القومي للعاصمة إلقامة اسواق حضارية والقضاء على   السياق وفي هذا

تتكون ظ و  الفرنسية  للوكالة  املوكلة  األوروبي  االتحاد  منحة  يتم تطوير سوق عبود من خالل  ، حيث  الجائلين  الباعة  اهرة 

 .تطوير ورفع كفاءة الشوارع املحيطة بالسوق من رصف وانارة وتشجير   باكية ، ويشمل املخطط 146السوق من 

صندوق تطوير العشوائيات، سوق التونس ي، الذي شرعت في بنائه   جدير بالذكر أن محافظة القاهرة ، افتتحت بالتنسيق مع

أسواق عشوائية أسفل كوبري التونس ي، وكان عبارة عن عشش وبوص وأعمدة خشب، جاري إزالتها،   5منذ عامين، الستيعاب  

وي "من وتضم أنشطة مختلفة من أثاث وأدوات صحية وألوميتال وخردوات وأدوات مكتبية وخالفه، حيث كان السوق يح

 .األبرة للصاروخ" حتى تجارة الحيوانات

يضم  أما املرحلة الثانية تقام على كامل مساحة محطة املناولة املجاورة للسوق الجديد و مباني كمرحلة أولى يتم    5تم إقامة  

 .  سوق للخردة ومواقف سيارات

إقامة نقطة  لباعة واملترددين عليه ، كما سيتمويتم تزويد السوق الجديد بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم ا

 شرطة تخدم السوق واملنطقة املحيطة و نقطة إطفاء وإدارة للتشغيل والصيانة ونشر كاميرات مراقبة. 
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ويستقبل السوق الجديد السيارات التي تنقل بضائع الباعة الذين تم تسليمهم املحال تباعا، وفي انتظارهم فريق من املتابعة 

 .ية بأحياء الخليفة واملقطم ومصر القديمة والبساتينامليدان

باكية سيكون   99   باكية، الذي يضم الطابق األرض ي  209على عدد   ويضم من دورين أما سوق الزاوية الحمراء الجديد فتتكون 

 .لجافة والعالفةباكية تعمل في البقالة ا  110االول بعد االرض ي يشمل   النشاط خضروات وفاكهة وأسماك وطيور ، أما الطابق

إن رؤية الوزارة تتمثل في إعداد مخطط تفصيلى لتلك األسواق يتضمن ) الند اسكيب( مناسب مع مراعاة اشتراطات الحماية 

املدنية وذلك بهدف الحد من ظاهرة االسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة املرورية وتحرك املواطنين واقتراح أماكن  

ريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة املواطنين مع طرح إلنشاء أسواق بديلة ق

 الى توفير الخدمات االمنية املناسبة باالسواق وتحديث خطط التدخل مع 
ً
تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص ، مشيرا

 .وحدات الحماية املدنية فى حالة حدوث حرائق

اق وتطويرها يساعد علي جلب حق الدولة عن طريق دفع رسوم اإليجار ورسوم الكهرباء ورسوم املياه، ودفع  أن تنظيم األسو 

الضرائب أو رسوم املحليات، موضًحا أن كل هذا يعمل علي تعظيم موارد الدولة واملحافظات وال سيما تعظيم موارد املحليات، 

أنها ال تعد من موارد الدولة، وأنها بمثابة موارد خارجية عن حصة   موكًدا أن األسواق التجارية تعظم دخل املحافظات مع

   املحافظة من موازنة الدولة.

السيارات  انتظار  وأماكن  املواقف  بتطوير وتحديث منظومة  الدولة  اهتمام  املحلية، على  التنمية  أكد وزير  من جهة أخري 

يق السيولة املرورية والحد من ظاهرة التكدس، باإلضافة إلى  باملحافظات، لالرتقاء بمستوى الخدمة املقدمة للمواطن، وتحق

 .تحقيق التكامل بين املنظومة وباقي وسائل نقل الركاب

بعض   وتطوير وضم  العشوائية،  املواقف  لظاهرة  التصدي  منها  املواقف  بشأن  التكليفات  من  بعدد  املحافظات  تكليف  تم 

نظيم بعض املواقف العشوائية التي التؤثر على حركة املرور، لحين اتخاذ املواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف رسمية، وت

 .اجراء بشأنها وتحصيل رسوم منها، وإزالة املواقف العشوائية التى تعوق حركة املرور والتصلح إلقامة مواقف عليها

رور، واتخاذ اإلجراءات القانونية وتهدف املرحلة املقبلة إنشاء مواقف جديدة حال توفر مساحة مناسبة لها وال تعوق حركة امل

حيال املواقف العشوائية مع تشديد الحمالت املرورية لضبط املخالفين، الفًتا إلى أنه تم تكليف املحافظات أيًضا بتوفير قطع  

  أراض ي إلقامة مواقف عليها خارج الكتلة السكنية، للحد من ظاهرة التكدس داخل املواقف، والتنسيق بين اإلدارة العامة 

 .للمرور وإدارة املواقف باملحافظة، لتوجيه املركبات لتفادي االزدحام املروري وتكدس املواطنين

والخروج  الدخول  وبوابات  مراقبة  بكاميرات  مجهزة  انتظار  ساحات  تشغيل  شهدت  املحافظات  بعض  أن  بالذكر  جدير 

 عميم بباقى املحافظاتواستخدام الكروت املمغنطة وقواعد بيانات للسيارات لكل موقف، وجاِر الت

 :أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع املحافظات فيما يخص املواقف والساحات العشوائية حيث تم تطوير وتنظيم اآلتي
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 4موقف و  70موقف وساحة رسمية منها    74ساحة، وتم إحالل وتجديد لـ    42موقف و 153موقف وساحة رسمية منها   195

موقف    397ساحة عشوائية، وتم تقنين  7موقف عشوائي، و 17حة عشوائية منها  موقف وسا  24ساحات، كما تم استبدال 

و  55وساحة عشوائية منها   إزالة    342موقف عشوائى  منها    37ساحة عشوائية، وتم  مواقف    10موقف وساحة عشوائية 

 .ساحة عشوائية 28عشوائية و

 من املواقف والساحات العشوائي  55تم إنشاء  
ً
ساحة، وتم إنشاء مجمعات    27موقًفا، و  28ة منها  موقف وساحة جديدة بدال

للمواقف بعدة محافظات إلستبدال املواقف العشوائية والحد من عدد سيارات امليكروباص التى تدخل املدينة )محافظة  

ارات القاهرة، الجيزة، املنيا، بورسعيد(، كما تم إنشاء خطوط جديدة ببعض املحافظات لتوفير خدمات للمواطنين بأعداد سي 

مناسبة، باإلضافة إلي أنه تم تدبير بعض قطع األراض ى املناسبة ببعض املحافظات إلنشاء مواقف مجمعة خارج املدن، وتم  

 .تركيب وربط كاميرات بامليادين الرئيسية ببعض املحافظات ملتابعة االزدحام املرورى واتخاذ اإلجراءات الالزمة

القاهرة ، وهيئة االوقاف املصرية وتم إعداد مخطط أولي لتطوير ثالث اسواق عشوائية بمنطقة كما تم التنسيق مع محافظة  

اسواق متعددة الطوابق   –حكاية( يتضمن النموذج لهذه االسواق    -التبة    –شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق ) املنهل  

 .تتضمن بدروم للسيارات

 
ً
لنقل السوق الحالى بميدان املطرية وتم تحديد منطقة املسلة    املصرية ومحافظة القاهرةالتنسيق مع هيئة األوقاف     تم ايضا

باكية بمساحة   769الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة األوقاف على تأجير عدد  

ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد على ان سنويا    %10( جنيه بزيادة  205845( متر مسطح ، وبقيمة اجارية )4955اجمالية )

 . تتولى املحافظة التأجير للمستحقين مع اضافة مصاريف االدارة والصيانة واالمن

 الخاتمة  

وتراوحت أنواع هذه املناطق بين مناطق شديدة   2008منطقة حتى عام    62بلغ عدد املناطق العشوائية في محافظة القاهرة  

إدخال    2008منطقة. وقد تم حتى عام    53مناطق، ومناطق صالحة للتطوير بلغ عددها    9دها  الخطورة يجب إزالتها وبلغ عد 

 )الدويقة( وبعد ذلك توقف 
ً
املرافق األساسية والخدمات في )منطقة عرب و عزبة الوالدة، املعصرة، منشية ناصر تحديدا

ل بعدم توصيل املرافق لهم كما كان يحدث في توصيل املرافق إلى املناطق العشوائية بعد صدور قرار من حكومة هشام قندي

 .السابق بقرار من حكومة أحمد نظيف

عانت مصر على مدار عقود طويلة من العشوائيات، وشكل هذا امللف خطًرا كبيًرا على املجتمع، جراء عدم االلتزام بشروط 

يها املواطنون، لتقرر الحكومة الحالية قبل  الحيز العمراني، لتكون النتيجة هي افتقار وجود مجتمعات عمرانية آدمية يعيش ف

 بضع سنوات فتح هذا امللف والعمل على تطويره .
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سنوات طويلة ساد القبح معظم مناطق العاصمة، جراء االنتشار املفزع للمناطق العشوائية غير املخططة، وهو ما دفع الدولة  

، األمر الذي غير 2030إلى مناطق سكنية أدمية  بحلول عام     التبني مشروًعا تنموًيا جريًئا لتغيير وجه هذه املناطق وتحويله

 النظرة من اإلهمال إلى االهتمام واالتجاه نحو التطوير، وإنشاء مشروعات اإلسكان االجتماعي، وتطوير املناطق غير اآلمنة.

 البعادها االجتماعية
ً
واألمنية التى تهدد أمن واستقرار    تعتبر مشكلة املناطق العشوائية في مصر من أكثر القضايا إلحاحا نظرا

 املجتمع، وأصبحت معالجتها مطلبا يتطلب تضافر الجهود للحد منها.

القانون    عن  وخروجا  العام  التخطيط  غياب  في  نشأت  سكنية  تجمعات  هي  العشوائيات:  على  وهي   أمالكوتعديا  الدولة، 

  .محرومة من كافة أنواع املرافق والخدمات االساسية

  :استراتيجية تطوير العشوائيات وضعت الدولة ثالث خطط لتطوير العشوائيات كالتالي

: خطة قصيرة املدى من عام 
ً
منطقة غير آمنة يتم تطويرها واالرتقاء بها وتحسين حياة  351للتعامل مع  2018حتى  2016أوال

  .ألف نسمة 850سكانها وعددهم 

املدى   متوسطة  خطة   :
ً
االسواق   2021حتى    2016ثانيا وتطوير  املرافق  تطوير  وتتضمن  املخططة،  غيار  املناطق  لتطوير 

 العشوائية  .

: خطة طويلة املدى من  
ً
تنمية متواصلة في املناطق التي    ضمانتهدف إلى الحد من ظهور العشوائيات و   2026حتى    2016ثالثا

 .تم تطويرها

 النتائج

 تطوير العشوائيات فى الوقت الحاضر. اإلرادة السياسية هى املحرك األساس ى لصندوق  ▪

▪ .
ً
 متكامال

ً
 ال يتوقف فقط على انشاء مساكن بديلة للمواطنين ، ولكنه أصبح مشروع سكنيا

ً
 أن التطوير حاليا

في   ▪ منها  االنتهاء  سيتم  ماسبيرو  مثلث  تم    2021منطقة  من   نقلولكن  االنتهاء  لحين  فيها  والساكنين  املواطنين  كل 

 .التطوير وعودتهم

 .القضاء على العشوائيات واملناطق غير االمنة وغير املخططة ▪

من   ▪ أكثر  الدولة  كلفت  االمنة  غير  املناطق  تطوير  للمشروعات   60مشروعات  حاليا  تتجه  الدولة  وان  جنيه  مليار 

 .من املساحة العمرانية في مصر %40واملناطق غير املخططة والتي تتبلغ مساحتها نحو 
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 التوصيات 

 . ق العشوائية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربيةحصر املناط ▪

 . تصنيف املناطق العشوائية من خالل لجان فنية ▪

 .وضع السياسات العامة لتطوير وتنمية املناطق غير اآلمنة ▪

 .اإلشراف على وضع املخططات العمرانية للمناطق غير اآلمنة ▪

 للمخططات العمران ▪
ً
 . ية مع أإزالة املناطق غير اآلمنةوضع خطة لتطوير املناطق العشوائية طبقا

 وتم بالفعل إزالة منطقتين هما منشية ناصر وجزء من عزبة خير هللا في إطار عمل صندوق تطوير العشوائيات.   ▪

ضرورة وجود خطة زمنية شاملة لتطوير کافة املناطق العشوائية ترتبط بمخطط التنمية االقتصادية والعمرانية   ▪

، يقتصر على حل مشکلة  2030لة االجتماعية بإستراتيجية التنمية املستدامة ملصر  حيث أن ماجاء بمحور العدا

املناطق الغير آمنة ولم يضع خطة واضحة لتطوير کافة املناطق العشوائية إذ أنه من األهمية أن يکون هناک رؤية 

 مستقبلية واضحة ملواجهة التمدد العشوائي املستمر واملعالجة الکاملة لحل املشکلة. 

لعمل على تشکيل لجنة شعبية لکل منطقة عشوائية يتم اختيار أعضائها باالنتخاب وتتحمل هذه اللجان مسئولية  ا ▪

مناقشة مشاکل املنطقة وحث املواطنين على املشارکة بالجهود الذاتية لحلها، والتعاون مع جمعيات تنمية املجتمع  

 في تطوير السلوک اإلنساني للمقيمين بهذه املناطق.
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