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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide 
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning”9.  

The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering 
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of 
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only 
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual 
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from 
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s 
governorates1314. 

As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions 
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water 
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April 
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases 
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya, 
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in 

 
9 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
-The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project مم�� أهل م� ع�� الن�ل“  10
608. 
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل  �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«وع «مم�� أهل م�» ع� كورن�ش الن�ل  It Will Change the Face of‘ س�غ�� وجه القاهرة».. الحكومة تعلن تفاص�ل م��
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news. 
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/. 
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
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%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
14  Asmaa Nassar. 2020. “إزالة 26 مخالفة ع� نهر الن�ل �� أسيوط وسوهاج Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov. 
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  15
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  16
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
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اإلسكان       قطاع  سياسات  شهدتها  التي  األخيرة  والتطورات  التغييرات  الورقة  هذه  تتناول 

، الذي مثل نقلة في المنظومة 2008والتنمية المحلية. ومن بينها قانون البناء الموحد الصادر في  

توحيًدا   القانون بوصفه  أتى  إذ  والتنمية.  بالتخطيط التشريعية لإلسكان  المتعلقة  للتشريعات 

العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم أعمال البناء. ولكن سرعان ما بدأ الحديث عن وجود ثغرات 

قانونية فيه، أو حتى تضمنه لتعديالت أثبتت عدم كفاءته وافتقاده القدرة على تحقيق األثر المرجو 

 منه. 

 

رية ُتلّوح بضرورة إدخال تعديالت على هذا  ، كانت وزارة اإلسكان في الحكومة المص2012ومنذ  

القانون، لمواجهة قضية "مخالفات البناء" التي أصبحت مصدًرا لقلق الدولة المصرية. فقد لوحظ 

في السنوات األخيرة زيادة العشوائيات والتعديات على األحوزة العمرانية وارتفاع المباني بدون 

 تراخيص. 

 

استثناء، ولم يحل المشكالت التي واجهت التشريعات  ويعني هذا أن القانون لم يشكل أي  

بنسبة    2018-2008السابقة عليه، حيث ُقدرت أعمال البناء القائمة بدون ترخيص في الفترة ما بين  

% من إجمالي ماتم بنائه في هذه الفترة. وبينما ُيقدر ما يبنى سنويًا بمليون وحدة، يمثل القطاع 77

%،  8وحدة بنسبة    78.015وحدة، في حين يمثل القطاع العام    749.191الخاص غير الرسمي ميها  

  1%.15وحدة بنسبة  144.492والقطاع الخاص الرسمي 

 

محًلا للنقاش والمراجعة. ورغم ذلك لم تتخذ إجراءات    2008وعليه، أصبح قانون البناء الموحد  

لسنة   17قانون رقم  . وفي هذا العام، أصدر مجلس النواب  2019جدية في هذا الصدد، سوى عام  

بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، عبر آلية إصدار تراخيص لها    2019

 بعد استيفائها شروط التصالح.  

 

"قانون   كان  بل  البناء،  مخالفات  قضية  حل  في  مستحدثة  آلية  التصالح  إجراءات  تعد  وال 

الماضي.  القرن  نصف  خالل  التاسع  نفس  2التصالح"  هذه    وفي  مثل  أن  البعض  يرى  اإلطار، 

القوانين االستثنائية مؤشًرا على عدم واقعية قوانين البناء. بل أنها قد تكون سببًا في التجرؤ  

على مخالفة القوانين الرئيسية، على أمل التصالح فيما بعد، أو حتى بيع المباني المخالفة وتحويل  

 ."3حولالمسئولية على المالك الجدد، أو ما يعرف "بالكا

 

 

 

 

 

 
  2019أكتوبر    30"، نشرت  2018<  2008القطاع  مرصد العمران: "من يبني اإلسكان في مصر؟ حقائق حجم البناء حسب    1

اعتمدت الدراسة في حساب عدد الوحدات المخالفة على بيانات وزارة الكهرباء، وإجمالي عدد المباني وفقًا لتفتيش اإلسكان 

https://marsadomran.info/facts_budgets/1822/10/2019/ 
  2019أكتوبر    10" نشرت في  2019-1956المباني غير الرسمية  شوكت " ست عقود من تقنين    يحيىللمزيد أنظر:    2

http://marsadomran.info/policy_analysis/2019/10/1795/ 
 القانونية بدلًا  من المالك الحقيقي، عن طريق عقد ملكية صوري بمقابل مادي.   المسؤوليةمن يتحمل  يطلق تعبير "كاحول" على   3
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  دم االمتثال لقوانين البناء المختلفةالمشتركة في حاالت ع األسباب

 

مثل تجاوًزا واعتراًفا  ت و   .على هامش قوانين البناء الرئيسية  لواردةكثرة قوانين التصالح ا -1

 ضمنًيا بقصور القوانين المشرعة. 

وضع قطع  تتعلق ب و  .التنفيذية  الئحتهتفسير الوحدات المحلية لمواد القانون و  اكلمش -2

دائمة  بشأنها األراضي في مناطق لم يصدر   الواضح  يغيب حينماو  .اشتراطات    التحديد 

الشتراطات المؤقتة أو الصادرة بموجب القوانين السابقة، بجانب  يحتكم لللتشريعات،  

الجديد.   الجديدة  و القانون  القوانين  على  العاملين  تدريب  ضرورة  تأكيد  من  الرغم  على 

 4عرقل التنفيذ. ت صددهذا ال بشاكل عديدة تظهر م وتنفيذها،  

 وتظهر في  .بعض األمور للتقدير  فيها   يترك  عندما القوانين    تجيزها االستثناءات التي قد   -3

 من رئيس    إستثناء   2008القانون الموحد    إجازة 

ٍ

المباني من قيد االرتفاع بناًءا على تصريح

مباني   )مثل  الموقع  دراسة  بعد  الوزراء،  النيل(،  مجلس  المدن  وكورنيش  استثناءات 

 5والتجمعات الجديدة والمشروعات القومية. 

مخالفته -4 من  باالستفادة  للمخالف  هذا   .السماح  القوانين  ويتمثل  على  التحايل  في 

من   شاسعة  مساحات  تخصيص  أو  الدولة،  أراضى  على  الصحراوية    األراضيوالحصول 

أو   اليد،  بوضع  إما  للدولة  م االمملوكة  أو  لشراء  زهيدة،  أسعار  على  قابل  حق  الحصول 

 ألغراض االستثمار.  ذلك االنتفاع الستزراعها واستصالحها، ثم تخصيصها بعد

 قصور عمليات التفتيش والمراقبة.  -5

 فساد المحليات وتعطيل قوانين تحصيل الغرامات.   -6

 التراخي في تنفيذ العقوبات.  -7

المختلفة،  عدم    -8 المحلية  اإلدارات  إلى  المرافق والخدمات، حيث  عند  الرجوع  التقديم على 

الخدمات وصيانة المرافق على شركات خدمية بعيًدا عن الحكومة مما    توزع أماكن توفير

 يسمح بإمداد المباني المخالفة بالمرافق.   

 

 

 

 
 على الموقع اإللكتروني لمرصد العمران    2018  أبريل  25العشوائية القسرية: تصادم الحق في السكن وقوانين البناء،  علي المغازي،    4

https://bit.ly/2YMY9Hg 
 المرجع السابق   5



 

                     6 

 6أهم بنود قانون التصالح 

 
ت ُيحظر  نص قانون التصالح على إمكانية التصالح في كافة المخالفات، إال أنه حدد ثماني حاال

التصالح بشأنها، وتجب إزالتها، وهي؛ األعمال المخلة بالسالمة اإلنشائية، والتعديات الخاصة  

بالمنشآت ذات الطراز المعماري  التنظيم المعتمدة، والمخالفات الخاصة  بالبناء على خطوط 

ة، والبناء  المميز، والتجاوز لقيود االرتفاع المقررة من الطيران المدني وشؤون الدفاع عن الدول

على أراضي خاضعة لقوانين حماية اآلثار أو النيل، والتغيير في االستخدام بالنسبة للمناطق التي  

صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، والبناء خارج األحوزة العمرانية المعتمدة. وقد وضعت  

الس والكتل  العام،  النفع  الحكومية وذات  بالمشروعات  المتاخمة الدولة استثناًءا متعلًقا  كنية 

 والمتمتعة بمرافق مأهولة بالسكان.   لألحوزة العمرانية المكتملة

 

ويتم التصالح على أساس تقرير لجنة فنية من مهندس استشاري واثنين من المهندسين 

بالهندسة  واآلخر  المدنية  بالهندسة  متخصص  )أحدهم  اإلدارية  الجهة  لدى  المعتمدين 

وزارة   من  وممثل  وتقنين  المعمارية(  التصالح  طلبات  في  البت  اللجنة  لهذه  ويرجع  الداخلية. 

مكتب   من  هندسًيا  تقريًرا  يقدم  بأن  الطلب  مقدم  ويكلف  ميدانية.  معاينة  على  بناء  األوضاع 

استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السالمة اإلنشائية. ويعطى إلى مقدم الطلب ستة  

 شهور للبت.   4ى للجنة أشهر الستكمال أوراقه ومستنداته، ويعط

 

بالنسبة للمجتمعات   المدينة  المحلية، وجهاز  )الوحدات  المختصة  الجهة  إلى  الطلبات  تقدم 

العمرانية، والهيئة العامة للتنمية السياحية(. ويجوز لمالك العقار أو قاطنيه أو اتحاد الشاغلين  

علقة بقبول ملفات التصالح، التقدم بطلبات التصالح. وفي إطار تسهيل اإلجراءات اإلدارية المت

الدولة مستندات بعينها لفتح الملف، أي يمكن فتح   القانون أمرين. أولهما عدم اشتراط  أتاح 

الملف ثم استكمال األوراق المطلوبة، بناء على طلب من الجهات المعنية بالمستندات المكملة 

ال الروتين  عن  والبعد  التصالح،  على  التشجيع  بهدف  وذلك  وجدية  المطلوبة.  سرعة  يعيق  ذي 

بنقابة  عضو  مهندس  بتقرير  الدولة  اكتفاء  فكان  الثاني،  أما  المخالفة.  المباني  في  المصالحة 

للحد من   االستشارية،  المكاتب  تصدره  الذي  اإلنشائية  السالمة  تقرير  بديًلا  عن  المهندسين، 

 التكلفة على راغب المصالحة. 

 

 
يذية للقانون ، باإلضافة إلى بتعديالت رئيس مجلس الوزراء على الالئحة التنف2020وعدل في يناير    2019صدر قانون التصالح في أبريل    6

. وشملت التعديالت توضيحات بسيطة بإضافة "سجالت مميكنة" للمادة الثالثة. واضيفت "مكاتب 2020لسنة    963و    800بالقرارات 

استشارية، أو مراكز بحثية، أو كليات الهندسة، أو مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين". وقلت مدة البت في الطلبات  

مادة الرابعة. إلى جانب تعديل المادة الخامسة التي سمحت بالتقسيط على ثالث سنوات بدون فائدة، وخصم ما تم لثالثة أشهر في ال

سداده في أحكام قضائية أخرى خاصة بالمبنى. وعدلت المادة السادسة باستثناء القرى من طالء واجهات المباني. وأخيرًا أُضيف إلى  

قيمة التصالح، وليس في حاالت رفض التصالح فقط"، مع تعديل خبرة االستشاري إلى خمس المادة العاشرة "إمكانية التظلم بشأن  

 سنوات والمهندس لثالث على األقل. 
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  89199لم يتقدم بطلبات تصالح  سوى    2019  وعلى الرغم من هذه التسهيالت، فحتى ديسمبر

إلى  7مالًكا ويشكل    8مليون طلب.   2.8. ومع نهاية مدة التصالح، وصل إجمالي طلبات التصالح 

هذا الرقم  نسبة ضئيلة بالنسبة لعدد الوحدات التي أعلن عن بنائها بشكل مخالف خالل العقد  

 9وحدة سكنية. الماضي، والتي قدرها رئيس الوزراء  بعشرين مليون 

 

، أوقفت الحكومة إصدار تراخيص ألعمال بناء المباني أو توسيعها أو تعليتها، 2020وفي يونيو  

  6أو تعديل المساكن الخاصة، مع وقف استكمال أعمال البناء في المباني الجاري تنفيذها لمدة  

الكبر  والمدن  المحافظات  وعواصم  واإلسكندرية  الكبرى  القاهرة  بمحافظات  ذات أشهر  ى 

الكثافة السكانية العالية. وأوكل وضع الخطة التنفيذية للتأكد من وقف البناء إلى وزارة التنمية.  

 وأحيل البنائين والمالك المنتهكين لقرار تجميد البناء للنيابة العسكرية.  

 

كما أوكلت مهمة مراجعة التراخيص الصادرة إلى وزارة التنمية المحلية. وُدعمت بقوات من  

في وزار  التنفيذية  األجهزة  إلى  التنمية  وزارة  وَأوكلت  بحزم.  اإلزالة  قرارات  لتنفيذ  الداخلية   ة 

الوحدات المحلية واألحياء والمدن والمراكز واإلدارات الهندسية التابعة لها مهمة مراجعة كافة 

والتأكد م الصادرة،  للرخصة  بتنفيذها طبقًا  وإلزام أصحابها  الصادرة سابًقا،  ن وجود التراخيص 

جراجات فى تلك العقارات. ووفقًا للنائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة اإلدارة المحلية 

ألف رخصة.    75إلى    2021وحتى أبريل    2020بمجلس النواب، وصل عدد الرخص الصادرة من مايو  

 10آالف فقط مستوفية الشروط، والباقي مخالف.  8ألف، كان بينها  20روجع منها حوالي  

 

 تراطات البناء الجديداش
 

مكملة   اشتراطات  بوصفها  الجديدة،  لالشتراطات  وفقًا  البناء  استئناف  الحكومة  أعلنت 

. وطبقت هذه االشتراطات تجريبًيا لمدة شهرين  2008لسنة    119وموضحة لقانون البناء الموحد  

المحافظات. ثم  مركًزا ومدينة ب  27(، وشملت المرحلة التجريبية  2021)من مايو حتى بداية يوليو  

 .  2021عممت هذه االشتراطات بدءًا من يوليو 

 

وحددت هذه االشتراطات أواًل، آلية الحصول على التراخيص. وتقتضي أن يقوم مقدم الطلب  

بالتعاقد مع مهندس، يتولى إعداد رسومات ومستندات الترخيص. وعلى هذا، يكون المهندس  

مطابقتها ومدى  مستندات،  من  قدم  عما  ويقدم   مسئولًا  والبنائية.  التخطيطية  لالشتراطات 

المهندس الملف للمركز التكنولوجي، ويحصل على رقم مسلسل. ثم يحول المركز التكنولوجي 

الملف  إرسال  وتعيد  والفحص،  بالمراجعة  الجامعة  وتقوم  يومين.  خالل  الجامعة  إلى  الملف 

 
كريم حسن، خبر صحفي: مجلس المحافظين برئاسة مدبولي يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، جريدة األهرام، نشر  7

 https://bit.ly/3oy1y5t  2019  ديسمبر  5في  
برنامج صالة التحرير على قناة صدى ضمن  في مداخلة هاتفية  ، رئيس لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب  أحمد السجيني، وفقًا لتصريح  8

 https://bit.ly/3qF4iks  2021نوفمبر    9منشور بتاريخ  الفيديو  البلد. و
 2018فبراير    20مليون وحدة سكنية مخالفة بمصر، اليوم السابع،    20  9

https://bit.ly/3kFFpRL  
  2021أبريل  26،  اليوم السابع نشر في 2020  ألف رخصة بناء تم الموافقة عليها منذ مايو  20أحمد السجيني، مراجعة    10

 https://bit.ly/3wP0wGb  

https://bit.ly/3kFFpRL
https://bit.ly/3wP0wGb
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ن المركز التكنولوجي واإلدارة  للمركز التكنولوجي خالل أسبوعين. وبعد ذلك، تشكل لجنة فحص م

والوحدة  العمراني  والتخطيط  المكانية  المتغيرات  ووحدة  القانونية  والشؤون  الهندسية 

الحسابية، وتتولى مراجعة المستندات والتأكد من صحة اإلجراءات. ثم تقوم الجهة اإلدارية التابع  

و اإلشراف.  عقد  وتسليم  الترخيص  بإصدار  التكنولوجي،  المركز  استيفاء  لها  عدم  حالة  في 

 يوم.   21المستندات، يطلب من مقدم الطلب استيفاء المطلوب خالل 

 

وثانيًا، حددت االشتراطات االرتفاع المسموح. إال أن هناك استثناًءا فيما يخص المشروعات  

القومية ومباني الكورنيش والميادين العامة، المرهونة بقرار المحافظ، بالتنسيق مع المجلس  

وهناك أيًضا اشتراطات متعلقة بحساب مساحات األرض التي يمكن البناء    11للتخطيط. األعلى  

 عليها، إلى جانب اشتراطات خاصة بأماكن الجراجات.

 

استراتيجية   على  المخالف  البناء  لقضية  مواجهتها  في  الحكومة  اعتماد  يتضح  سبق  ومما 

راكز التكنولوجية الجامعية. حيث  الشباك الواحد، واالتجاه لحوكمة إصدار التراخيص من خالل الم

وأصبح هؤالء   للمحليات.  الفنية  اللجنة  خارج  من  على مهندسين ومستشارين  االعتماد  أصبح 

مسئولين عما يقدمونه من أوراق ومستندات. وهكذا يكون دور المحليات مجرد التصديق. كما 

تشويش بخصوص هذه    ألزمت هيئة العمران بتحديد األحوزة العمرانية، حتى ال يكون هناك أي

 المسألة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  منشور في جريدة الوقائع المصرية، العدد   وزارة صادر من    2021لسنة    410قرار وزاري رقم    11

 . 2021يوليو    18الصادر في    160

إصدار بيان   بإجراءاتمكرر المتعلقة    110التنفيذية لقانون البناء الموحد، إضافة مادة    إلى الالئحة تضمن هذا القرار مواد جديدة تضاف  

 117بالمستندات المطلوبة الستخراج بناء بمدن وحدات اإلدارة المحلية، والمادة    مكرر المتعلقة 112لبناء، والمادة  اصالحية موقع  

  وطلب البنائية،    واالشتراطاتنماذج لبيان صالحية الموقع من الناحية التخطيطية   إضافةالترخيص، ثانيًا تم    إصدار بإجراءاتالمتعلقة  

 الترخيص.    وإصدارالترخيص،  
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 مالحظات أولية حول التعامل مع ملف مخالفات البناء 

 
السكانية   الكثافة  وتخفيف  األفراد  حياة  تحسين  في  العمراني  التخطيط  أهمية  ننكر  ال 

ومشكالت المرور والضغط على المرافق العامة. إال أن القوانين المتعلقة بحل أزمة تفاقم البناء  

بع  اتسمت  الحكومة  المخالف  اقترحتها  التي  الحلول  أن  من  وتبدأ  لها.  اإلشارة  يجب  نقاط  دة 

للتصالح بشأن المخالفات واشتراطات البناء الجديدة، اعتمدت على إصدار قوانين دون مشاركة 

إلشراك  المحلية  اإلدارات  مستوى  على  اجتماعات  أي  تعقد  لم  إنه  بمعنى  فعلية.  مجتمعية 

 والبحث عن حلول.   المواطنين في مناقشة المشكلة 

 

بتعديل   برلمانية  مطالبات  من  األخيرة  الشهور  في  التصريحات  عكسته  ما  ذلك  على  وترتب 

اشتراطات البناء. وتوصلت جلسات قياس األثر إلى أن القوانين غير واقعية، فيما يتعلق بسرعة  

التصالح؟! هل  ، وبحاالت رفض التصالح. فماذا سيحدث بعد رفض  12البت في عمليات التصالح 

مساكن   على  الحصول  استطاعتهم  بعدم  العلم  مع  مساكنهم  من  المواطنين  حرمان  يمكن 

 أخرى؟ 

 

كما استلزم القانون البت في طلبات التصالح من حيث الموافقة أو الرفض. ونص على رفض  

تم عقب   الذي  المخالف  البناء  أو  االرتفاعات،  تجاوز  أن ر2017يوليو    22التصالح بشأن  إال  ئيس  . 

الوزراء أمر "بالقبول الجماعي لطلبات التصالح في القري"، بناء على مجريات الواقع وقدرة األفراد 

على تحمل أعباء الخروج من منازلهم. بمعنى عدم رفض أي طلب مقدم للتصالح. و تنازلت الدولة 

ناءات في عن قرار طالء الواجهات كأمر ملزم في القرى. وعليه تراجعت الدولة، أو وضعت استث

 .13التنفيذ على خلفية صعوبة تنفيذ القانون المطبق

 

وفي نفس السياق، تكررت المطالبة بتعديل قانون االشتراطات، بسبب عزوف المواطنين   

عن التقدم بطلب تراخيص بناء جديدة وفقًا لالشتراطات الجديدة. وقد يرجع ذلك لما يراه المالك  

زام بأماكن للسيارات، بسبب ما يمثله ذلك من خسائر مادية من عدم جدوى تحديد االرتفاعات واإلل

، ومن تأثير على االستثمار العقاري. وحتى لو أقدم المالك على 14في ظل ارتفاع أسعار متر األراضي 

 اإللتزام بذلك، سوف يعاني األفراد من ارتفاع أسعار الشقق. 

 

والتعدي المخالفات  مع  التعامل  في  وحزمها  الدولة  جدية  في  ورغم  مسئولين  ُيَقدم  لم  ات، 

المحليات إلى محاكمات حقيقية بسبب التراخيص المخالفة الصادرة في السابق. ولجأت الدولة  

إلى تحويل عملية إصدار التراخيص إلى مكاتب استشارية. ووجد البعض في هذا "تسكيًنا للفساد  

 
 6جريدة المال،  ياسمين فواز، محلية البرلمان تطالب بتعديل قانون التصالح مع مخالفات البناء لسرعة البت في الطلبات المقدمة،    12

 https://bit.ly/3nih7Pv،  2021يوليو  
مقالة محمد طه، األمور بعافية حبتين«.. رئيس »محلية النواب«: تعديل قانون التصالح والنظر فيه مجدًدا، نشر في المصري اليوم، 13

    2021نوفمبر بتاريخ  

https://bit.ly/3ClGvIi9  
في تصريح لنقيب مهندسي الجيزة،" عزوف من المواطنين عن الحصول على التراخيص بعد اشتراطات البناء الجديدة" نشر في جريدة   14

 https://bit.ly/3qBLkLl  2021أكتوبر     11صدى البلد،  

https://bit.ly/3ClGvIi9
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محاربته  من  من  15بدلًا  المشكلة  حل  المطلوب  أن  حين  في  المشاكل ،  تتعلق  وحيث  جذورها. 

لسنة   119الحقيقية بعدم تفعيل القوانين، مثل قرارات الرقابة والتفتيش والعقوبات في قانون  

. وباإلضافة لذلك، هناك مشاكل تدني رواتب موظفي المحليات، وارتفاع أسعار اإلسكان 2008

تتوفر  التي  بالمناطق  أخرى  الكثيرين. وتتعلق مشكلة  يفوق قدرة  "أكل    بما  أماكن للعمل  فيها 

المدن   لخدمة  بالعشوائيات،  يعرف  فيما  حولها  البناء  في  األشخاص  يبدأ  ولهذا  العيش"، 

 والتجمعات الجديدة التي ليس بها إسكان خدمي بأسعار مناسبة في متناول المواطنين.  

 

ال الدولة من  الشفافية. حيث لم تعتمد  إليها أيضًا موضوع  النقاط المهم اإلشارة  بداية  من 

خطة زمنية واضحة حول ما تعتزم إجراءه. على سبيل المثال، ُمدت فترة التصالح أكثر من مرة،  

على   أثر  الذي  األمر  البناء،  أعمال  الدولة  نتيجة   5وأوقفت  والتشييد  البناء  بقطاع  عامل  مليون 

كوفد  لتوقف العمل. كما أثر على شركات المقاوالت المتوسطة الحجم والصغيرة، في ظل أزمة  

وفيما يتعلق بالشفافية أيضًا، هناك مشكلة إتاحة المعلومات،    16وارتفاع أسعار مواد البناء.   19

إذ ال يتوفر على المواقع اإللكترونية لوزارة التنمية وال وزارة اإلسكان عدد المخالفات المرصودة،  

 17يحات الخبرية فقط. وال عدد حاالت التصالح التي تمت، فال يسع الباحثون إال اللجوء إلى التصر 

إليه بسبب مشاكل   التوصل  للوزارة، يصعب  الرسمي  الموقع  وحتى كتيب االستفسارات على 

 تقنية على الموقع.  

 

إلى   المالية  المخالفات  متحصالت  من  العظمى  الغالبية  توجيه  على  التصالح  قانون  وينص 

ال توجد وسيلة لتتبع هذه  مشاريع اإلسكان الحكومية والمرافق والتنمية العمرانية، ورغم هذا  

تعمل   المبالغ. إذ  األموال.  هذه  عن  ومحدثة  ومفهومة  كاملة  معلومات  لتوفير  أهمية  وهناك 

إلقناع  وسيلة  فهي  القانون،  تنفيذ  عمليات  كفاءة  رفع  على  المواطنين  وإشراك  الشفافية 

 المواطنين أن مثل هذه التشريعات وسيلة لتحسين وتنظيم وضبط حياتهم المعيشية. 

 

الحكومية،   المشروعات  الجديدة  االشتراطات  قانون  استثني  التطبيق،  عدالة  إلى  وبالنظر 

المسلحة، القوات  وأراضي  العمرانية،  يحددها   والمجتمعات  التي  بالمدن  الرئيسية  والمحاور 

 عدالة التطبيق. غياب  ما يعكس بالمحافظ المختص، 

 

لنقاط المهمة التي يجدر االنتباه إليها  وهكذا، ومن خالل كل الجدل السابق، نالحظ عدًدا من ا

في القوانين والقرارات المتعلقة بتقنين أوضاع البناء واشتراطاتها الجديدة، ننوه إلى ضرورة أن  

 يأخذها  المشرع بعين اإلعتبار.

 

 
 نفيسة هاشم )رئيسة قطاع اإلسكان بوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية    15
 2021مارس    3ماليين عامل بالقطاع، نشر في    5من قوانين البناء بعد تضرر    االنتهاءمطالبات بسرعة    16

https://bit.ly/30ofhUJ 
قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن قيمة التصالح على مخالفات البناء حتى اآلن وما تم   17

% 75مليار جنيه أموال التصالح: »الفلوس دي ولسه مكملناش الـ    16  مليار جنيه رسوم، وحوالي  1.6 امليار جنيه، من بينه  17.7تحصيله  

 2021مارس    30مليار جنيه" نشر في جريدة الوطن،    75  إلى  70التصالح من   إتمام الباقية من فلوس التصالح، والتي ستصل حال  

  watannews.com/news/details/5407133https://www.el 
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