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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. “« « 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.
10  “ The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https:��www.arabcont.com�project-
608.
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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.
12 Safeyya Hamdy. 2020. “« « » ..« ‘It Will Change the Face of 
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news.
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14 Asmaa Nassar. 2020. “ 26 Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov.
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0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631.
15  “ The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020. 
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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يرتبط مفهوم العشوائيات بالخروج عن التخطيط والتنظيم. وعليه يتم التعامل مع أي بناء خارج 

التخطيط العمراني بأنه غير منظم، وغير قانوني، وتعدي على الغير. وتنطلق هذه الورقة من مساءلة هذا 

ورؤية معكوسة للحقيقة؛ التي تفترض أن السياسات المنظور السائد، حيث نرى فيه إزاحة للمسئولية، 

السكانية واالجتماعية واالقتصادية المتبعة على مر العقود، كانت السبب الرئيسي واألساسي وراء ظهور 

 ما يعرف "بالعشوائيات"، السكن غير المخطط أو غير الرسمي.

في األدبيات العالمية،  slumsو تعرض الورقة مفهوم "العشوائيات" المستخدم في السرديات المحلية، أ

عبر عديد من أشكال الجدل والتطورات في المعنى والمواصفات. فبعد اعتماد مفهوم العشوائيات في 

السرديات المحلية، وجد هذا المفهوم مضللًا، وينطوي على أشكال وأنواع مختلفة من المساكن. فيضم 

ث ملكية األراضي التي تم البناء عليها )أراضي الدولة، تحته مساكن بالنظر إلى قانونيتها ومشروعيتها من حي

أراضي خاصة، أراضي متنازع حولها(، أو من حيث استيفائها لشروط البناء ووقعها في األحوزة العمرانية 

المحددة. كما يضم مساكن اعتمادًا على مواصفاتها فيما يتعلق بالسكن اآلمن، والمالئم، ومدى توفر 

 الخدمات.

مفهومي المساكن غير المخططة وغير  ISDFد صندوق تطوير المناطق غير الرسمية وعليه اعتم

الرسمية والمساكن غير اآلمنة. وجاء هذا التقسيم على أثر التطورات و الجداالت المفاهيمية على المستوى 

 العالمي.
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 السياق التاريخي 

الطلب بسبب الزيادة المطردة رتبطت أزمة السكن الرسمي والقانوني في مصر بقلة المعروض وزيادة ا

في عدد السكان، أو بسبب تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية طرأت على المجتمع المصري. واتسمت 

فترة الحربين العالميتين بزيادة الطلب على المساكن، وتحكم رأس المال الغربي وتفضيل المؤجرين/المالك 

ب لألجانب والصناعات الغربية والتجارة الخارجية. فكانت للمستأجرين من األجانب. كانت القاهرة مركز جاذ

مالذًا لكثير من التجار األجانب الذين تمتعوا بالحماية البريطانية. واستفادت من هذا الوضع االقتصادي 

الطبقات العليا من المجتمع. وعمل هذا الوضع المفروض المتحيز للسكان الغربيين، على تكريس الفقر. 

 .نة بكاملها تميل تجاه األجانب واألثرياءحيث كانت المدي

لوضع قيود على القيمة اإليجارية ومنع  تشريعات قانونية،وجاء تدخل الدولة آنذاك لحل أزمة السكن في 

بتقييد أجور المساكن،  1920لسنة  11الطرد الفوري وغير المبرر للمستأجر. ومن أمثلة ذلك "القانون رقم 

ا نص على عدم جواز قيام المؤجر/المالك بإخراج المستأجر من المسكن إال حيث وضع حد أقصى لألجرة، كم

بحكم المحكمة، ألحد األسباب التالية: في حالة عدم سداد األجرة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة، 

. وجاء أو في حالة عدم عناية المستأجر بالعين، أو استعمال العين المؤجرة ألغراض أخرى غير المتفق عليها

، يقضي بسريان التقييد السابق على الوحدات البنائية، سواء للسكن أو 1921لسنة  4بعد ذلك قانون رقم 

لسنة  151األغراض األخرى، بسبب ظروف الحرب العالمية. ومع الحرب العالمية الثانية، صدر القانون رقم 

  .1لعقود تلقائياً لمنع طرد المستأجرين"، بمنع المالك من زيادة القيمة اإليجارية، ويقضي بامتداد ا1941

ومثلت هذه القوانين التي سنت بشكل منفرد، ودون رؤية واستراتيجية أوسع وأعمق للمشكلة، تدخلًا 

من جانب الدولة محدودًا ومبتوراً، يغفل الواقع واالستدامة والمستقبل. تزامن مع هذا الوضع السياسي 

ة البناء الصناعي، وازدهار ورواج الصناعات. ففي ثالثينيات القرن واالجتماعي الخانق بفعل الحرب، بداي

، وبدأ العمال السكن 2العشرين ظهرت المصانع على أطراف العاصمة، مثال مضارب الطوب في إمبابة

 بشكل عفوي حول هذه المصانع. وعليه، مثل اإلسكان غير المخطط  بديلًا لفقراء المدينة. 

في االقتصاد المصري من اقتصاد السوق الحر،  الدراميالتي اتسمت بـالتحول أما فترة حكم عبد الناصر، 

وازدهار الصناعات األجنبية المرتبطة بالحرب، إلى اقتصاد المركزي وسياسات اجتماعية مركزية. واعتمدت 

. الدولة سياسات اجتماعية توفر الخدمات المختلفة من الدعم التمويني والتعليم، ووضع حد أدنى لألجور

، ببناء نحو 1971حتى  1952ومن بين هذه السياسات، كانت سياسات اإلسكان. فقامت الدولة فى  الفترة من 

وتقليل التنافس. كما اهتم عبد الناصر ببناء  لزيادة المعروض،وحدة سكنية، في محاولة  721ألف و 364

وكانت بقروض منخفضة  ة.بالمساكن الشعبيالوحدات السكنية لمحدودي الدخل والفقراء، التي عُرفت 

سنوات. اعتمدت الدولة إنشاء مثل هذه المساكن خارج القاهرة  5الفائدة، وإعفاءات من العوائد لمدة 

. ونجد 1965-1960مسكن في الفترة بين  14500وعلى حدودها من أجل تخفيف الحمل على العاصمة، بتوفير 

كني في محافظة مطروح. كما قامت شركة بناء س 230مسكن بجهة الزيتون وإمبابة وحلوان، و 4310

                                                
1 Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on 

the right to non discrimination in this context, (Egypt report), Human right council, UN assembly,  published 15 jan 2019 

Link: A/HRC/40/61 
   /Fgo9No3https://bit.ly إمبابة، مبادرة تضامن عبر 2

https://undocs.org/A/HRC/40/61
https://bit.ly/3No9Fgo
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المساكن الشعبية بتوفير سكن لموظفي الدولة  باألقاليم. وطرحت اإلدارة العامة لإلسكان فكرة تقديم 

شقة للعمال بجهات الجمهورية  7500جنيه لكل شقة، بواقع   100إعانة لتخفيض اإليجار، وحددتها بمبلغ  

شقة بجهات شبرا  4000نهم. وتقرر أن تقوم بلدية القاهرة بإنشاء شقة فى حى زي 1000المختلفة. وأنشأت 

التي أُسست لمساعدة محدودي الدخل على تمليك المساكن  الجمعيات التعاونيةوحلوان وإمبابة. وقامت 

لهم. وخفضت وزارة اإلسكان مقدم ثمن المنزل، فأصبح ما يدفعه العضو في هذه الجمعية متراوحًا بين 

ة تكاليف المنزل. وفي هذه الفترة، بلغ مجموع االعتمادات المختلفة لمساعدة حركة % من قيم30- 20

 3ألفًا من الجنيهات. 823مليون و  20اإلسكان وإعانة المالك والمستأجرين 

المتعلقة باإلسكان: القوانين التي تتحكم في القيمة اإليجارية،  التشريعات القانونيةكما اعتمد عددًا من 

ا أو بوضع قيود على خروج المستأجر، تصل إلمكانية توريث هذه الشقق فيما صار يعرف سواء بتحديده

%، القيمة اإليجارية للوحدات التي أنشئت  15،  بنسبة 1952لسنة  199باسم "اإليجار القديم". وخفض القانون 

فيض الوحدات حتى ، ليشمل التخ1958لسنة   55. ثم صدر القانون 1952سبتمبر  18وحتى  1944من أول يناير 

. إال أن 1961لألماكن المنشأة بعد نوفمبر  1962لسنة  46% .  ثم  شمل القانون رقم  20، بنسبة 1961عام 

% من قيمة المبنى 3% من قيمة األرض والمباني، و5القيمة اإليجارية أصبحت  تتحدد سنوياً بنسبة 

ين. وبسبب زيادة هذه التظلمات، صدر القانون واإلصالحات واإلدارة. وسمح القانون بإمكانية تظلم المؤجر

% تؤخذ  35بنسبة  1962لسنــــة  46، بتخفيض إيجار األماكن الخاضعة ألحكام القانــــون 1965لسنة  7رقـــم 

  4بأثر رجعي.

وكانت كل هذه القوانين المتعلقة بتحديد القيمة اإليجارية سببًا في نكوص القطاع الخاص وتراجعه 

ار في قطاع اإلسكان. وأدى ذلك لتفاقم أزمة المساكن الرسمية لحساب غير الرسمية. وبجانب عن االستثم

بشأن األبنية واألعمال التى تمت بالمخالفة ألحكام قوانين  1966لعام  29هذه القوانين، نجد القانون رقم 

دم. و تمحورت نصوصه تنظيم المباني وتقسيم األراضى المعدة للبناء، وتنظيم وتوجيه أعمال البناء واله

السلطات القائمة على أعمال التنظيم بتزويد هذه المناطق حول االعتراف بأراضي التقسيم المخالف، وحث 

 .5المشار إليها بالمرافق العامة، وإلزام المالك بتكلفتها

اإلنفاق قبيل تولي السادات الحكم عانت مصر من الحرب وزاد اإلنفاق على المجهود الحربي مما خفض 

االجتماعي بشكل عام، مع ما يتضمنه من مشاريع اإلسكان المدعوم، أو صيانة ما  هو قائم. ومع تولي 

السادات، والتحول بالسياسات اإلقتصادية من االشتراكية الناصرية إلى سياسة الباب المفتوح، أو ما عرف 

نية التحتية والخدمات. وتوسعت في آنذاك باالنفتاح، دعمت الحكومة في عهد السادات االستثمار في الب

المنح والقروض مما أدى لتدفق رؤوس األموال، والتحول من المشروعات االنتاجية إلى سوق العقارات 

 والبورصة. واقترن ذلك بزيادة معدالت التضخم، دون أن يرافقها زيادة في األجور إلى جانب ارتفاع البطالة. 

لة من المجتمع، هم المستوردون والمستثمرون في واستفادت من هذه السياسات شريحة ضئي

العقارات والبورصة، والعاملين بالخارج. واستحدث السادات وزارة التعمير، التي أصبحت مسؤولة عن 

، 1978سياسات اإلسكان، بما فيه إسكان محدودي ومتوسطي الدخل. وأنشئ بنك اإلسكان والتعمير عام 

                                                
سبتمبر  28ذكرى رحيله تعرف على مشروعات اإلسكان في عهد عبد الناصر، جريدة المال اإللكترونية، نشر في خالد األسمر، في  3

2018، https://bit.ly/3ElcKtZ  
4 Special Rapporteur on the right to adequate housing, Egypt report, Op.Cit. 

 /NUecqD3https://bit.lyقوانين الشرق ، شبكة 1966لسنة    29قانون  رقــم  5

https://bit.ly/3ElcKtZ
https://bit.ly/3NUecqD
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سياسات االنفتاح للقطاع الخاص على دخول سوق البناء لمساعدة محدودي الدخل. ورغم تشجيع 

% من إجمالي 80، نسبة 1983-1977العقاري، بلغ إنتاج القطاع الخاص لإلسكان الرسمي، في هذه الفترة من 

 إنتاج المساكن.

وأدركت الحكومة أزمة السكن، وتبنت برنامجًا مكثفًا "سياسة اإلسكان الوطنية" في أواخر عهد السادات  

ألف  589.999ألف وحدة، وإحالل وتجديد  831، لمواجهة نقص المساكن، حيث قدر العجز آنذاك 1979م عا

. وكان المقدر أن  تصل أرخص تكلفة للوحدة السكنية في 2000وحدة. وكان هذا البرنامج ممتدًا لعام 

الدخل، دون توفير دعمًا جنيه، األمر الذي جعلها صعبة  على محدودي  4000( إلى 1985-1981المرحلة األولى )

لها. وبدأ في هذه الفترة، وخاصة من منتصف السبعينيات، توجه نحو بناء المدن الصحراوية الجديدة كمراكز 

صناعية، مثل مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات. إال أن مثل هذه المدن لم تجذب 

 .6المواطنين للسكن كما كان يعتقد

% من القطاع 65%، في مقابل 35ت، بلغت مساهمة الدولة في اإلسكان الرسمي نسبة ومنذ الثمانينيا

% من إجمالي 60الخاص. في حين  وفر اإلسكان غير الرسمي لسوق اإلسكان واالحتياجات السكنية حوالي 

 %، بقطاعيه العام والخاص.40، وعليه مثل البناء الرسمي 7الوحدات السكنية

، فيما يعرف بالجيل الثاني من المدن الصحراوية 1995 -1982لمدن الجديدة منذ كما استمرت عملية بناء ا

الجديدة، وفيها مدن الشيخ زايد والعبور والشروق. وكان الغرض الرئيسي منها  حماية األرض الزراعية من 

، 2000التجريف والبناء، وتوفير مساحات لجذب السكان من مناطق وادي ودلتا النيل المكتظة. وفي عام 

مليون  6.5إنشئ حي القاهرة الجديدة. ثم  ظهر مؤخرًا مشروع بناء العاصمة اإلدارية الجديدة، الستيعاب 

  8 .نسمة، إلى جانب مدينة العلمين الستيعاب مليونيْ نسمة

لم تكن قضية العشوائيات على ملف الحكومة بالشكل الالئق. فرأت الحكومة في العشوائيات حلًا و

ي مشكلة اإلسكان، وسعيًا لتوفير المسكن لكل األفراد. فأظهرت الحكومة تسامحًا لمشكلة أكبر وه

تجاهها. وفي أحيان كثيرة، اعترفت بها ضمنيًا من خالل مدها بالمرافق العامة )كهرباء، وصرف صحي، وما، 

في  كما ساهمت في تطوير بعض األماكن المهدمة منها. إلى أن وقعت االضطرابات االجتماعية…(. وإلخ

أماكن مثل إمبابة وعين شمس في أوائل التسعينيات، وكانت مثل هذه األحداث سببًا في وصم هذه 

 المناطق بأنها خارجة عن القانون. ووصفها أيضًا بأنها بؤر لإلرهاب، وفقًا لتقرير مجلس الشورى آنذاك. 

السياسية الممثلة في زوجة  ، اعتمدت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، واإلرادة1993وفي عام 

 20رئيس الجمهورية "سوزان مبارك"، البرنامج القومي للقضاء على العشوائيات. واعتمدت إعادة توطين 

منطقة غير مخططة )عشوائية(. ولكن ماحدث على أرض الواقع، كان زيادة التعامل األمني مع القضية، 

وفق رؤية مسبقة، تشمل توفير الخدمات األساسية  والتوجه إما إلى إزالة هذه المناطق وإعادة تخطيطها

والمرافق الكافية. وأدى هذا إلى تحسن تخطيطي، دون إيالء اهتمامًا كافيًا بفكرة الشرعية والطابع الرسمي 

                                                
6  Ahmed soliman, HOUSING MECHANISMS EGYPT: A CRITIQUE The Netherlands Journal of Housing and Environmental Research, 

Springer , 1989, Vol. 4, No. 1, Special Issue 'Housing in the Third-World: self-help and governmental programmes' (1989), p23-34  

URL: https://www.jstor.org/stable/43932849 
7 Egypt housing strategy un, p.14  https://bit.ly/3mfZkab  

أحمد الخولي، هل يحل التخطيط العمراني مشاكل البيئة والعدالة االجتماعية في مصر؟، حلول للسياسات البديلة، الجامعة األمريكية   8

 /GTbxuX3https://bit.ly ، 202يونيو  16بالقاهرة، 

https://www.jstor.org/stable/43932849
https://bit.ly/3mfZkab
https://bit.ly/3GTbxuX
https://bit.ly/3GTbxuX
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للحيازة وضمانها، وتحقيق التنمية واالستدامة. أو أدى إلى نقل السكان إلى مدن جديدة ينقصها الخدمات 

  9نسبيًا عن شبكات عالقات األشخاص المنقولين األساسية، وبعيدة 

في هذه الفترة انتشرت عملية "تسقيع" األراضي، ويعني أال يتم البناء على أراضي صالحة للبناء. وتزامن 

هذا مع قلة المعروض من المساكن،  واالستثمار والتربح مما هو معروض بالفعل. كما حاولت الدولة 

لمستأجر من خالل ما يعرف بقانون اإليجار الجديد. ومع تراجع الدولة عن تقديم تحرير العالقة بين المالك وا

الدعم السكني المباشر، لجأ األفراد للبناء سواء على األراضي التي حصلوا عليها من أجل الزراعة واالستصالح 

حدود أو خارج الزراعي، أو حتى على أراضي الدولة "بوضع اليد،" خاصة األراضي في المناطق الواقعة على 

 عواصم المحافظات الكبرى والرئيسية. 

وكانت األراضي تقسم عرفيَا بوضع اليد، و بالتوارث، أو بالعمل وزراعتها. وشرّعت الدولة مثل هذه 

األعمال عرفيًا من خالل مدها بالمرافق مثل الماء والكهرباء والغاز الطبيعي، أو جمع غرامات على الورش 

مناطق دون إزالتها وال ترخيصها. أما قانونًا، ظلت جميع هذه األراضي غير المخصصة التي أنشئت في هذه ال

وغير المسجلة قانونيًا ملكًا للدولة. وكان هذا التعارض بين العرفي والقانوني سببًا للنزاع والتصادم الدائم 

هذه الحالة، يظهر بين الحكومة وقاطني هذه المساكن، خاصة في األراضي ذات القيمة االستثمارية. وفي 

استخدام فئة مختارة، لتحقيق ربحية أكبر لصالحها. وذلك إلى جانب قوانين نزع الملكية للمصلحة العامة 

  10)بمعناها الفضفاض الواسع والذي يرجع تقديره للدولة(. 

وقامت الدولة منذ التسعينيات بتخصيص األراضي لالستثمار، لصالح رجال أعمال، سواءًا من  الداخل 

أو الخارج. ودلت إحصائيات هذه الفترة عن تقلص واضح في األراضي المخصصة للزراعة واالستصالح، 

لصالح القرى والمنتجعات السياحية الساحلية والمدن الجديدة التي نشأت في الصحراء. وبيعت األراضي 

ر وأصبحت بثمن بخس بسبب المحسوبية والرشاوى والفساد، وعلى جانب أخر مالت الدولة لالستثما

 األراضي سلعة مدرة للربح.

شهدت بداية العقد األول من األلفية الجديدة، توجـه الـدولـة نحو التعاون والشراكة مع الجهات غير 

، 2006الحكومية والمنظمات الدولية المانحة. ونتج عن التزام مصر باألهداف التنموية لأللفية، في أواخر 

. وجدير بالذكر أن هذا االنفتاح الحكومي GIZوفق بروتوكول التعاون مع  إنشاء أول وحدة لتطوير العشوائيات

. وتضمنت هذه المرحلة 2005تجاه قضايا العشوائيات ارتبط بهدف سياسي آخر له عالقة بانتخابات عام 

 مشاريع مثل بوالق الدكرور، وعزبة الوالدة، وبطن البقرة.

زمة اإلسكان وتكلفة السكن، ففي رواية وزير ومن الواضح أنه لم يكن هناك خطة واضحة بشأن أ 

اإلسكان السابق حسب هللا الكفراوي عن مدينة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، أنها كانت في البداية 

تجمعات للفقراء ومحدودي الدخل. لكن مع ظهور مشاكل مالية لتكملة المشروع وإيصال المرافق، 

عن مشروع مبارك لإلسكان، من  2005كما أعلن أيضًا في   عرضت الوحدات لمتوسطي ومرتفعي الدخل.

. ويسدد مبلغ 2011ألف وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل، على أن تسلم الوحدات في  50أجل توفير 

                                                
9 Mostafa Madbouly, Revisiting Urban Planning in the Middle East North Africa Region, Global Report on Human Settlement, 2009, 

pp. 52-56 access by  https://bit.ly/3zdxzXI  
 14/4/2019على الرجال، األرض في مصر: صراع النفوذ والثروة والبقاء، جريدة السفير،  10

 https://bit.ly/3NUgNkn 

https://bit.ly/3zdxzXI
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جنيها، يتزايد بفائدة سنوية  160آالف جنيه كمقدم حجز للوحدة السكنية، باإلضافة إلى قسط شهري  5

ام. وذلك بشرط التزام الدولة بتوصيل كافة المرافق والبنية التحتية مجانًا، بدعم ع 20%، لمدة  7.5نسبتها 

لم تسلم الوحدات، وعليه تم تحرير محاضر ضد هيئة  2011ألف جنية لكل وحدة. وماحدث أنه بحلول  15

شركة محلية وأجنبية، بدعوى الحصول على أراض شاسعة المساحة كانت من  131المجتمعات العمرانية و

حق الشباب ومحدودي الدخل. ثم بعد ذلك تحول إسكان مبارك إلى إسكان الشباب بشروط جديدة. وتم 

 .11، ليفاجأ أصحاب الوحدات بانعدام المرافق الحيوية والخدمية2017التسليم في 

، كانت الهيئة العامة للتخطيط العمراني مسئولة عن المناطق المخططة. ثم إنشئ 2008وحتى عام 

، بقرار 2008-9-16تطوير العشوائيات بناء على قرار اللجنة الوزارية المعنية بالعشوائيات بتاريخ صندوق 

 4مواطن. وقسم المناطق إلى  119، إثر سقوط صخرة الدويقة التي أودت بحياة ٣٠٥/٢٠٠٨جمهوري رقم 

-4صرف صحي(، -ظيفةتهدد الصحة العامة )مياه ن -3مساكن غير مالئمة، -2تهدد حياة اإلنسان، -1مناطق؛ 

 12مشكلة الحيازة. 

(، كما نصت 78ليكفل حق السكن والمسكن المالئم  وفقًا للمادة ) 2012وجاء الدستور المصري لعام 

 ( على  تنمية المناطق الحدودية والمحرومة.236( على تنمية الريف، والمادة )29المادة )

، بإنشاء وزارة مختصة بتطوير المناطق ٢٠١٤لسنة  ١٢٥٢أصدر مجلس الوزراء قرار رقم  2014وفي عام 

العشوائية "وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات". وانتقلت إليها رئاسة مجلس إدارة صندوق تطوير 

العشوائيات، في محاولة لتوحيد ودمج الجهود المبذولة. إال أن هذه الوزارة المستحدثة ما لبث أن حُلت بعد 

 13مرور عام.

دارة األراضي، تدير هيئة المجتمعات العمرانية محفظة كبرى من األراضي. وتجمع الهيئة وفيما يخص إ

وظائف المخطط والمنظم من جهة، والمطور والمستثمر من جهة أخرى. وتتطلب المهمة األولى توفير 

 بنية تحتية مناسبة لألراضي الصحراوية بأرخص سعر ممكن لتشجيع األنشطة االجتماعية واالقتصادية.

بينما تستلزم الوظيفة الثانية رفع أسعار األراضي التي تمتلكها وتطورها. وتقدم األراضي بثمن بخس 

ألجهزة  1995لعام  96للمطورين، مقابل البنية التحتية وعدد من الوحدات عند انتهاء المشروع. وكان قانون 

عديد من الجهات واألجهزة الدولة، يبيح بيع قطع األراضي التي يمتلكونها كأرض خاصة. وسمح ذلك ل

العامة، بحكم الواقع، أن تصبح بمثابة المستثمر والمطور الحضري. ويمكنها استخدام أراضيها المخصصة 

 14في األصل ألغراض تجارية، بهدف الوصول إلى أعلى سعر ممكن في سوق األراضي.

نقاط من  9 -للبنك الدوليوفقًا آلخر إحصائية  - 2019وتمثل مصر في مؤشر جودة إدارة األراضي لسنة 

)ميكنة شهادات بموثوقية البنية التحتية أبعاد، يتعلق البعد األول  5ويقيس المؤشر  15نقطة. 30أصل 

                                                
 1/2/2018األهرام نشر بتاريخ  شيماء شعبان، إسكان مبارك بأكتوبر بال مرافق أو تأمين، جريدة   11

 https://gate.ahram.org.eg/News/1810215.aspx 
  http://www.isdf.gov.egالمرقع اإللكتروني لصندوق تطوير المناطق العشوائية  12
رة فعالة لمشروعات تطوير العشوائيات،  رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية، كلية نسمة فتحي، تطوير العشوائيات في مصر نحو إدا 13

 21ـ، ص2015الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، 
14 Amr adly, Cleft Capitalism The Social Origins of Failed Market Making in Egypt, stanford studies, 2020, p. 169 

 2019عام مؤشر جودة إدارة األراضي لدى البنك الدولي ل 15

 https://bit.ly/3Niyeey 

https://gate.ahram.org.eg/News/1810215.aspx
http://www.isdf.gov.eg/
https://bit.ly/3Niyeey
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الملكية وخطط المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، وقاعدة بيانات إلكترونية شاملة، وعملية فحص 

ألراضي، وربط سجل ملكية األراضي مع هيئة جميع القيود أو الرسوم أو االمتيازات أو تسجيل حدود ا

التغطية  والثالث على مدى شفافية المعلومات المتاحة حول األراضي، . ويركز البعد الثاني على المساحة(

. ويخص ذا كانت جميع قطع األراضي التي بحوزة أفراد أو قطاع خاص في المدينة لها اخرائط()إ الجغرافية

)هل يشترط تسجيل الممتلكات، وهل هناك ضمان ناتج عن التسجيل، وهل ت تسوية النزاعا البعد الرابع

هناك آليات لتسوية المنازعات خارج القضاء،  ووجود قاعدة بيانات للتحقق من األطراف والممتلكات(. 

)بين الرجال المتزوجين والنساء غير المتزوجات، بالمساواة في حقوق الملكية  وأخيرًا يهتم البعد الخامس

  .(16رجال غير المتزوجين والنساء غير المتزوجاتوال

وفقًا إلحصائيات البنك الدولي أيضًا. حيث يبلغ عدد  -% 55ويبلغ مؤشر مصر المتعلق بتسجيل الملكية 

يومًا، وتصل التكلفة  76اإلجراءات المطلوبة للتسجيل تسع إجراءات، والوقت الالزم إلنهاء هذه اإلجراءات 

 17ار.من قيمة العق 1.1إلى 

 وهكذا، يمكن تلخيص أسباب ظهور السكن غير المخطط في عدد من النقاط:  

عدم التوازن بين إنتاج المساكن والزيادة السكانية، ففي الستينات كان إجمالي الوحدات السكنية    ●

مليون،  6" وحدة في ظل زيادة سكانية تصل إلى 306,000من القطاعين العام والخاص حوالي "

وفي الفترة ما بين  18مليون ونصف. 9ألف وحدة في ظل زيادة سكنية وصلت ل  800حوالي والسبعينيات 

" قطاع 948,104" قطاع عام، و"409,877" وحدة، فيها "7,900,000، بلغ إجمالي اإلنتاج السكني "1996-2006

الريفي، حيث لم  وقد يرجع هذا الرقم الكبير في األغلب للبناء -% 83" "غير مفسر" بواقع 6,542,019خاص و "

. أما المدينة منفردة، كانت نسبة اإلسكان غير الرسمي فيها 2008 تكن هناك تصاريح مطلوبة للبناء حتى

وهذا فضلًا عن قضية  19مليون نسمة. 2.04%. و في هذه الفترة، كانت الزيادة السكانية بمعدل سنوي 62

ألف شقة  750، كان هناك حوالي 1996م حلول عاب الشقق المغلقة أيضًا، أو مشكلة الشقق الشاغرة. 

مليون وحدة سكنية مغلقة في  12إلى  2018في المائة من اإلجمالي( في القاهرة. لتصل في  17شاغرة )

مما سبق يتضح أن مجهودات التخطيط الحكومي لم تكن على مستوى من 20مصر، بما يمثل موارد مهدرة.

 هذا النمو السكاني.الكفاءة والفاعلية وسرعة االستجابة الستيعاب 

ظلت العالقة بين الرسمي وغير الرسمي في مصر غير حدية وال ثابتة وواضحة. إذ لم تكن كل  ●

المناطق التي تم تعميرها على أطراف المدن والعاصمة بناءًا غير رسميًا، فالعالقة بين الرسمي وغير 

ء، وقد يصبح الال رسمي رسميًا الرسمي ليست حاسمة. فقد يصبح الرسمي ال رسمي نتيجة مخالفات البنا

                                                
المنهجية المتبعة من قبل مؤشر البنك الدولي حول جودة إدارة األراضي  16

property-https://archive.doingbusiness.org/ar/methodology/registering 
حول التصالح  2019كية ويجدر اإلشارة أن هذا المؤشر لم يتضمن قوانين ما بعد حول تسجيل المل 2019مؤشر البنك الدولي لعام  17

rg/en/data/exploretopics/registeringhttps://archive.doingbusiness.o-والتسجيل العقاري الجديد الذي رفع من قيمة تكلفة التسجيالت 

 property 
18 Ahmed soliman, HOUSING MECHANISMS EGYPT: A CRITIQUE, op cit, p.34 p34  URL: https://www.jstor.org/stable/43932849  
19 Egypt housing profile, Un habitat, 2016  https://bit.ly/3xcOaYO   p.33 

يستهدف األجانب انخفاض تكلفة المعيشة عنصر جذب، « التطوير العقاري»مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر و 12فتحية الدخاخني،  20

 MBUCOS3y/https://bit.l  2018إبريل  11نشر في الشرق األوسط، 

  

https://archive.doingbusiness.org/ar/methodology/registering-property
https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/registering-property
https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/registering-property
https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/registering-property
https://www.jstor.org/stable/43932849
https://bit.ly/3xcOaYO
https://bit.ly/3MBUCOS
https://bit.ly/3MBUCOS
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بعد تقنين أوضاعه وصيانته. ومنذ الخمسينيات، هناك مليون وحدة سكنية بنتها الحكومة بشكل رسمي، 

إال أنها أصبحت غير رسمية بفعل غياب وضع الحيازة الرسمي فيما بعد، ومثال على ذلك إمبابة. كما انشئت 

دات" و"مساكن أرض الجمعية"، بدايةً بشكل مخطط ورسمي، وما تبعها من  "مدينة السا"مدينة التحرير" 

وكذلك  "منشأة ناصر" أيضًا، التي أنشئت بأمر من رئيس الجمهورية لنقل العاملين بتجميع القمامة من 

إمبابة إليها. كما أنشئت مناطق مثل "الدويقة" "وزينهم" في البداية كمناطق لإليواء. وهناك وحدات أخرى 

عات ملكية بسبب نظام التأجير من الباطن المتبع بشكل عرفي. وهناك أيضًا مشاكل رسمية عليها نزا

  21حيازة شقق الجمعيات التعاونية، التي بيعت غير رسميًا أكثر من مرة، بعقود التأجير من الباطن.

كانت مشكلة توفر األرض، ومشاكل تسجيل الملكيات من دعائم أزمة السكن. وكان الميل نحو  ●

التنظيم، واإلطار التنظيمي للمعايير واللوائح، واإلجراءات اإلدارية، غير ملبية الحتياجات الفقراء.  اإلفراط في

وعليه، اقترنت عمليات التحضر في مصر بتهميش الفقراء بسبب عدة عوامل، ضمنها ضعف الهياكل 

القدرة اإلدارية، وتقنيات الحكومية المحلية، وعدم التوافق بين اإليرادات الفعلية واإلنفاق الضروري، وضعف 

التخطيط الحضري غير العادلة، والمفاهيم والممارسات الناقصة لإلدارة الحضرية. ورغم أننا ال ننكر دور 

الدولة في توفير السكن وخاصة اإلسكان المدعم، إال أن تقييم سياسات الدولة يشير إلى أنها كانت ناقصة 

بية المشاريع لم تستوف عدد الوحدات المستهدفة، ولم تلب مبتورة، وأدت إلى مشاكل أخرى. فمثلًا غال

المشاكل الحقيقية. كما واجهت الدولة مشكلة توفير اإلسكان للجميع بمشروعات اإلسكان المدعم، إال 

 22تراجع سياستها العامة وقوانينها بشأن عملية تقسيم أراضي الدولة وخلق ندرة مصطنعة،أنها مثلًا لم 

% من أرضها. ورغم استهداف المخطط االستراتيجي 4.6مصريين في مساحة % من ال98حيث يعيش 

%، إال أن النسبة مازالت ضئيلة، وال يوجد تخطيط يمكن 13لزيادة المعمور إلى نسبة  2052القومي لعام 

، متابعته. ويأتي ثانيًا موقف الدولة من حدود استثماراتها في األراضي والعقارات، ودورها اإلجتماعي وحدوده

وعدد الوحدات المطلوبة في المحافظات المختلفة، والعدالة المكانية، وأنواع الحيازة، والنفاذ والقدرة على 

 دفع التكاليف.

بشكل عام، اتسمت المشروعات التي اعتمدتها الدولة لحل مشكلة المناطق غير المخططة وغير  ●

اسة واضحة ومحددة، لها خطوط الرسمية، بافتقادها للتنسيق والتكامل. فال تخضع المشاريع لسي

عريضة وأبعاد قومية واستراتيجية، كما لو كان األمر متعلقًا بتوفير عدد من الوحدات، بغض النظر عن 

 فاعلية وجودها في حل األزمة.

وفي الغالب، لم تتسم سياسات التعامل مع هذه المناطق  باالستدامة، بسبب مشاكل تتعلق  ●

ا الحتياجات السكان وطبيعة حياة األهالي ومتطلباتهم. وفيما يخص ملف بالتخطيط وتوفير المرافق وفقً

هذا إلى الحيازة، فحتى مشروعات التمويل العقاري ال يحصل المالك فيها على عقد إال بعد السداد الكامل. 

 جانب أن وحدات اإلسكان والتعمير غير مسجلة.

                                                
21 for more:  Daviad Sims, ``What is Secure Tenure in Urban Egypt” in Payne (ed), Land, Rights & Innovation, ITDG Publishing, 

London, 2002. 
 Amr Adly, Cleft Capitalism: The Socialللمزيد حول فكرة التخطيط والزمام العمراني , واإلدارة المركزية والسلطوية لألراضي الصحراوية  22

Origins of Failed Market Making in Egypt, op cit,  Ch .7 
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في المناطق غير المخططة داخل المدن  كان اتجاه الدولة للمدن الصحراوية بديلًا عن االستثمار ●

وليس مكملًا لها. وحتى هذا البديل، لم يؤد الغرض منه. حيث استمر البناء على األرض الزراعية. كما ال تزال 

% من المساكن في ثمان من المدن التابعة في 70 – 60هذه المدن  غير مأهولة إلى حد كبير، حيث يقدر أن 

% من سكان القاهرة. وال يستطيع الفقراء العيش 5ة. ويسكن فيها أقل من محيط القاهرة ال تزال شاغر

في المجتمعات العمرانية الجديدة لعدة أسباب. يتمثل بعضها ؛ في األسعار الباهظة، والموقع غير المالئم 

لبعدها عن أماكن العمل، وغياب وسائل النقل العامة، حيث تمثل تكاليف االنتقال اليومية عبء إضافي 

لى موازنة األسرة المحدودة للغاية. وعليه، يتضح أن اختيارات الدولة تميل للطبقات المتوسطة، في ع

 سياق السياسات النيوليبرالية.

لم تبد الدولة اهتمامًا باألنشطة االقتصادية لقاطني هذه المناطق. فظهرت أزمة العمل والسكن.  ●

-جرة مدينيةالريف إلى المدينة فقط، بل كانت ه ولم يكن ظهور المناطق غير المخططة  بسبب الهجرة من

دفعت الظروف الحضرية الحالية عديدًا من السكان إلى البحث عن سكن خارج المراكز الحضرية مدينية. حيث 

الرئيسية، بسبب ارتفاع أسعار األراضي، المرتبط بالسوق الحرة والكثافة السكانية ونقص المساكن 

هذه الهجرة المدينية في التجمعات غير الرسمية وغير المخططة  المعروضة بأسعار معقولة. ونجد

متماشية بشكل أكبر مع االقتصاد غير الرسمي المهيمن على شكل االقتصاد المصري بنسبة تصل إلى 

%. ويساهم بشكل كبير في سير عجلة اإلنتاج، وعليه له أهمية ووزن في االقتصاد الوطني. وتشير 64

% من الفقراء يعملون في القطاع غير 51مركز التعبئة العامة واإلحصاء إلى أن إحصاءات الدخل والفقر ل

،  وعليه فالتجمعات غير الرسمية توفر إسكان منخفض التكلفة للذين يعملون في اإلقتصاد 23الرسمي

ن ولذلك نرى أن ماوجدت فيه الدولة أزمة، مثل إنشاء األفراد للمخاز 24الموازي وغير الرسمي و/أو الموسمي.

واألكشاك، موحيًا باهتمامها بالجوانب العمرانية على حساب الجوانب التنموية، ببعديها االقتصادي 

 واالجتماعي.

وفيما يتعلق بالسياسات اإلدارية لمشروعات التطوير، نراها متسمة بالقصور في عدد من النواحي؛  ●

الجتماعية واالقتصادية والبيئية. هذا غياب التنسيق بين القطاعات التنموية المختلفة، العمرانية منها  وا

إلى جانب القصور في اإللمام بالمعلومات الفعلية، التي تتأتى من المشاركة الفعلية للمستهدفين 

واإلمكانيات المتاحة. وتأتى تلك المعلومات من دراسات تحدد مصادر الصرف وحجمه وطرق صرفه. فعلى 

كية في تمويل منطقة بطن البقرة،  ثم توقف المشروع. سبيل المثال، أهدرت أموال المساعدات األمري

ويمكن إضافة قصور عمليات التواصل والتبادل، خاصة في مشروعات التطوير التي تشارك فيها أكثر من 

  26إلى جانب القصور في نواحي المراقبة وقوانين التنظيم . 25جهة، 

مكانية، ونسيج اجتماعي، متمثلًا  الطرف في مراحلها المختلفة عن كون السكن ذاكرةغضت الدولة   ●

في شبكات من القرابة والعالقات والحماية واألمان والخدمات والتحركات المعتادة. وفي كثير من الحاالت، 

                                                
، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء المصري 2021سبتمبر  28د عبد الفتاح الجبالي، القطاع غير الرسمي وسوق العمل،  23

 https://bit.ly/38S1MAH 
24Asef Bayat and Eric Denis, Who is afraid of ashwaiyyat? Urban change and politics in Egypt, Environment & Urbanization Vol 12 

No 2 October(2000). 
 29المرجع سابق، ص 25
 16نسمة فتحي، تطوير العشوائيات في مصر نحو إدارة فعالة لمشروعات تطوير العشوائيات،  مرجع سابق،  ص 26

https://bit.ly/38S1MAH
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اعتمدت قرارات اإلخالء القسري رغم التوصيات العالمية بهذا الصدد. وال توجد أيضًا أي ضمانات لمن سوف 

 أسعار األراضي والمساكن في حالة التعويض المادي.  يحصل على تعويض، وال نظام لتقييم

و بشأن اإلسكان المدعوم، ووفقًا لدراسة ميدانية الستطالع رأي السكان والمسؤولين بالجهات  ●

المعنية، تركزت أهم عيوب برامج اإلسكان في ارتفاع التكلفة بما ال يتناسب مع القدرة الشرائية لفئات 

ناك مشكلة صغر المسطحات، سواء مسطحات الوحدات أو قطع محدودي الدخل المستهدفين. وه

األراضي، وسوء تصميم النماذج والتشطيبات، حيث ال يوجد سوى نموذجًا واحدًا لكل البرامج على مستوى 

جميع المدن الجديدة. وفي حاالت كثيرة، لم يتم االلتزام بالنماذج المقترحة في حالة البرامج المعنية بقطع 

اإلسكان العائلي وبرنامج ابني بيتك. كما أدى تعدد المنفذين للبناء إلى اختالفات في جودة األراضي مثل 

التشطيب دون محاسبة ورقابة. وهذا ناهينا عن عدم وجود ضوابط تضمن وصول الوحدات إلى مستحقيها. 

ها أو ما شابه وهناك أيضًا مشاكل تشريعية متعلقة بعدم القدرة على التصرف في الوحدات ببيعها أو تأجير

ذلك. وفضلًا عن ذلك لم تطرح جميع البرامج بجميع المدن. وهناك أيضًا سوء توزيع مكاني لتلك البرامج 

ويرتبط كل ما سبق بضعف الرقابة على المشاريع  27في بعض المدن، وضعف إمكانيات االتصال بها.

ليات اتخاذ القرار. ولقد كان متابعة ومراجعة السياسات والقرارات المتخذة كجزء أساسي من عم وضعف

 الدعم أساسًا على الفوائد لصالح الوحدة السكنية في حد ذاتها، وليس دعم نقدي حقيقي لألسرة.

ارتبطت سياسات الدولة المتعلقة بفكرة التمويل العقاري وبيت العيلة وغيرها بفكرة الضامن،  ●

ارتبطت مشروعات مثل ابني بيتك بضرورة سواءًا كان من النقابات المهنية أو الهيئات الحكومية. كما 

البناء. ورغم محاولة الحكومة تقديم سكن ذو تكلفة ميسرة بهذه المشروعات، إال أنها لم تخدم القطاعات 

الهشة ذات االحتياج األكبر. فمثلًا، تراجع بند اإليجار في مشروعاتها، رغم أنه أكثر مالءمة للفقراء، مع ضرورة 

% من مرتبات 30إلى  20في تحديده، حيث يقتطع اإليجار عادة حوالي نسبة من  مراعاة مستويات عادلة

األفراد، مما يؤثر على مصروفاتهم المعيشية األخرى. كما ال يوجد توازن في توفر مثل هذه المشروعات في 

% 27المحافظات المختلفة، حيث تحتل القاهرة الكبرى النصيب األكبر من هذه المشروعات، رغم أنها تمثل 

من السكان. كما لم تتوفر في مشروعات الدعم أي معلومات عن المناقصات وطرق تخصيص األراضي، 

وكانت أعمال البناء  باإلسناد المباشر في معظم المشاريع. ولم تتوفر معلومات حقيقية حول األهداف 

ات بسبب مركزية وماتم تنفيذه منها، وتوزيع الوحدات حسب الدخول. كما وجه نقدًا لصندوق العشوائي

عمله وقراراته وتخصيصاته المالية. إذ يرجع له منفردًا تحديد أولوياته وأوجه صرفه، وتكون قراراته غير قابلة 

للمراجعة، حيث يفتقد التواصل والتنسيق مع المحافظات وصناديق التطوير المحلية بداخلها، أو قطاعات 

 .28المجتمع المدني.

 

                                                
إلسكان االجتماعي بالمدن الجديدة، كلية د. مروة سيبويه حامد، رؤية نحو سياسة فعالة إلسكان محدودي الدخل في مصر: تقييم برنامج ا 27

 67(، ص2018يناير) 27التخطيط اإلقليمي والعمراني جامعة القاهرة، العدد 

3c45d97bb10973edc55cb3.pdfhttps://jur.journals.ekb.eg/article_88394_2b554795ad 
 20نسمة فتحي، ص 28

https://jur.journals.ekb.eg/article_88394_2b554795ad3c45d97bb10973edc55cb3.pdf
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 الجدل والمناقشات العالميةالتطورات في األدبيات و 

بدأ االهتمام بالسكن والمستوطنات البشرية والنمو الحضري يأخذ مساره الخاص منذ إنشاء منظمة 

. ويعرف هذا البرنامج باسم "الموئل UN Habitatاألمم المتحدة لبرنامج خاص ومستقل لهذا الهدف 

ه المؤتمرات من المنظور والسياسات والمستوطنات البشرية،" ونظم عددًا من المؤتمرات، ووسعت هذ

والتوصيات المتعلقة بالتعامل مع المستوطنات البشرية. كان الموئل األول في مدينة فانكوفر بكندا عام 

. وجاء على أثر القلق المتزايد بسبب الزيادة السكانية المتوقعة، وإزاء تدهور معيشة األفراد، ومدى 1976

وأكد لى كل  29ضر إلى ضوابط، وتصاعد النمو العشوائي وغير اإلنساني للمدن.تلبية احتياجاتهم، وافتقار التح

دولة  بتوفير المأوى المالئم للجميع،  171. وجاء بالتزام دولي من 1996ذلك الموئل الثاني في إسطنبول 

ل وجعل المستوطنات البشرية أكثر أمنًا وصحةً وعدالً واستدامة وإنتاجًا. وعليه، وقع على عاتق الدو

وحكوماتها تنفيذ هذا االلتزام نحو توفير المأوى، وتعزيز الحيازة قانونيًا، وزيادة المعروض من مساكن اإليجار 

أو التعاونية ميسورة التكلفة، وتقديم التسهيالت االئتمانية، ومساعدة الذين ال يستطيعون المشاركة في 

المحليات، ودمقرطة عمليات اتخاذ القرار،  أسواق اإلسكان. وصدرت بجانب ذلك توصيات متعلقة بالمركزية

. وانطلقت من 30وتوسعة رؤية مشاكل التحضر لتشمل البعد االجتماعي واالقتصادي واإلداري التنظيمي

. ويعرف " أمن الحيازة" بأنه الحق في توفير 1999مظلة الموئل الثاني، الحملة العالمية ألمن الحيازة عام 

ساواة في ذلك. وجاء االهتمام بهذا العنصر من عناصر الحق في السكن األمن القانوني للحيازة، والم

واستراتيجية المأوى، من أجل الحماية ضد اإلخالء القسري لألفراد، ووجوب أن يكون مرتبطًا بقوانين 

وفقًا للجنة حقوق اإلنسان، فإن اإلخالء القسري "... يشكل انتهاكًا  31منضبطة وواضحة وقابلة للطعن.

ويرى النهج العالمي للتعامل مع المناطق غير  32حقوق اإلنسان، وال سيما الحق في السكن الالئق".صارخًا ل

المخططة في اإلخالء القسري بعدًا من أبعاد العنف الحضاري، وسياسة سلبية تخلق مشاكل أكثر مما 

ن ميسورة التكلفة، تحل. حيث يؤدي انتزاع  السكان وإعادة توطينهم دون داع، إلى تدمير مخزون من المساك

ويؤثر على حياة القاطنين بسبب فقدانهم لشبكات عملهم وشبكاتهم اإلجتماعية التي كونوها. وعليه، 

أصبح النهج العالمي يدعم سياسات إيجابية تتعلق بالتطوير والتأهيل الذاتي، لالرتقاء بالمناطق السكانية 

 33في حيزها وموقعها

رتقاء في الموقع، بعملية التمكين والسياسات القائمة على حقوق ارتبطت فكرة التأهيل والتطوير واال

اإلنسان. وبداية من األلفية الثالثة، أصبح القضاء على الفقر أولوية لتحسين الظروف المعيشية، من خالل 

استراتيجيات تدعم العمل التنموي الرسمي، وتمكين السلطات المحلية والتوجه نحو المركزية صنع 

العمران، والشراكة مع األطراف الفاعلة في مساعي توفير المسكن وتنمية المستوطنات استراتيجيات 

  .34البشرية وخدماتها بتكلفة منخفضة

                                                
29 the vancouver declaration on human settlement access by https://bit.ly/3x7Hlrx  
30 Istanbul declaration, access by :https://bit.ly/3migXq3  
31  the global campaign for secure tenure access by https://bit.ly/3NWDft4  
32 Commission on Human Rights Resolution 1993/77. Also, see Agenda 21 (Paras 7.6 and 7.9 (b)) 
33The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003 access by: https://bit.ly/3aBcyMd  
34 Declaration on Cities and Other Human Settlements in the New Millennium, UN, https://bit.ly/3NsfVDN  

https://bit.ly/3x7Hlrx
https://bit.ly/3migXq3
https://bit.ly/3NWDft4
https://bit.ly/3aBcyMd
https://bit.ly/3NsfVDN
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. وأقرت فيه "األجندة الحضرية الجديدة." 2016وأخيرًا، عقد الموئل الثالث في مدينة كيتو باإلكوادور عام 

مية. ومثلت التنمية المستدامة رسالة هذا الموئل؛ وكان في قلب هذه األجندة الربط بين التحضر والتن

االستدامة المتعلقة بالتنمية اإلجتماعية )بدل من التركيز السكاني المفرط، يتم تنمية الريف(. كما تناول 

في االعتبار، وانعدام  35المؤتمر مشاكل متعلقة باالستبعاد االجتماعي، وأخذ بعد المساواة نوع االجتماعية

رابات السياسية وغياب الهياكل التحتية واالقتصادية، وتوفير فرص عمل، والتخلص من األمن واالضط

الفقر، واالستثمار في رأس المال البشري والمهارات الفردية )التمكين( إلدماج المواطنين في سوق العمل، 

لى الموارد وعدالة ومراعاة البيئية )وقف تدهور البيئة والتلوث( والحفاظ على النظام اإليكولوجي والحفاظ ع

توزيعها، والحوكمة المتعلقة بالتحضر الكفء المخطط والمدروس لصالح تخفيض التكلفة واالستخدام 

األمثل للموارد، ولصالح المشاركة الفعالة والمفتوحة والشفافية والمساءلة. والجدير بالذكر، أن مصر من 

 36الموقعين على هذه األجندة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 /ZkI9mj3https://bit.ly التمييز في الحق في السكن أيضًا تقرير األمم المتحدة عن عدم  35

36 The New Urban Agenda, united nation, 2017 access by https://bit.ly/3aueHJM  

 

https://bit.ly/3mj9ZkI
https://bit.ly/3mj9ZkI
https://bit.ly/3aueHJM
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 التوصيات 

أرضية ترى السكن ليس وظيفة للمأوى فقط، وإنما يرتبط بمسائل الدمج اإلجتماعي  تنطلق رؤيتنا من

وعدم اإلقصاء والتهميش، والمساواة المكانية سواء بين الحضر و القرى أو داخل المدينة، والمساواة في 

عيد المصروفات الحكومية العامة، والمساواة في مشاركة وضع القرارات واألولويات، والمساواة على ص

األفراد أو التمييز نوع االجتماعي، مما يوفر بيئة مدن آمنة للجميع. ويقع أيضًا  نوع السكن في قلب قضيتنا؛ 

ومثال على ذلك السكن المالئم فيما يتعلق بالحيازة وضماناتها،وإمكانية تحمل التكلفة والحصول عليه، 

دمات والموارد، وإمكانية الوصول إليه وصالحيته للسكن فيما يتعلق بالمساحة الكافية والمرافق والخ

 37والتحرك منه لألعمال اليومية بشكل سهل غير مكلف.

وعليه يأتي الحل في رؤية شاملة وموسعة ضمن عملية التخطيط العمراني وسياسات اإلدارة   

للتعامل مع المناطق غير المخططة وغير الرسمية من أجل حلول استباقية تمنع ظهورها بجانب عمليات 

تطوير وتحسين المساكن غير الرسمية وغير المالئمة القائمة، في ظل استراتيجية أكبر تعتمد تطبيق 

وتعزيز حقوق اإلنسان وتخفيض مستويات الفقر. وهي رؤية ذات بعد رفاهي اندماجي يعزز الحقوق 

التعامل  والمساواة من أجل جعل المدن شاملة ومرنة ومستدامة دون إغفال ألحد، تتضمن إدماج عملية

 مع المناطق غير المخططة وغير الرسمية في استراتيجيات وسياسات تخطيط المدن. 

ونوصي  بالتخلي عن السياسات السلبية المتعلقة باإلخالء القسري إلى سياسات أكثر إيجابية تتعلق 

بسياسات تطوير األماكن نفسها في مواقعها، وسياسات قائمة على التمكين والحقوق. حيث ظهرت 

مشاكل عمليات النقل، أكثر من إيجابياتها، فباستثناء حاالت المناطق الخطرة وغير اآلمنة، يرتبط نقل 

المواطنين بمشاكل متعلقة نفسيًا بالذاكرة، وإجتماعيًا بالشبكة اإلجتماعية واإلقتصادية التي يتم تكوينها 

 عبر زمن

فحص البدائل واالختيارات األخرى، من خالل البد أن تكون عملية اإلخالء، إن تمت كآخر خيار متاح بعد 

عملية تشاركية يشارك فيها المستهدفون وممثلون للمجتمع المدني، مع توفير ضمان قانوني قابل 

 للطعن. 

وأيضًا فيما يخص القدرة على الوصول لألراضي وتحديد استخداماتها المختلفة، وتمديد الحيازة اآلمنة، 

ن الدراسات والكتيبات التي تستخدم أحدث النظريات والمفاهيم والحلول فالحقيقة أنه رغم ظهور عديد م

للتعامل مع التحضر، واالستفادة من كافة اإلمكانيات والفرص المتاحة لجعله تحضر اندماجي عادل 

ومستدام، يدعم حقوق اإلنسان ويضع المستهدفين في قلبه كبوصلة، إال أننا نحتاج إلرادة سياسية 

التحضر كأولوية، وتضع له إجراءات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، ومؤشرات رقابية  حقيقية تأخذ هذا

 قابلة للقياس. 

                                                
37 the strategic plan 2020-2023, Un, https://bit.ly/3mjJnA8  

https://bit.ly/3mjJnA8
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كما نرى أهمية إيالء اإلهتمام بإقامة محاور ومشاريع تنموية في كافة المحافظات. حيث يخلق هذا 

الداخلية. وذلك مع  فرص عمل في المناطق الريفية بشكل يقربها من الحضر وامتيازاته. فيحد من الهجرة

 ضرورة اعتماد سياسات الالمركزية المحلية.

ونؤكد على ضرورة تجديد االهتمام وافساح المجال لعمل الجمعيات التعاونية، ودعم عملها من خالل 

تجديد قوانينها، بما يضمن كفاءة وفاعلية عملها. ويرى كثيرون أن هذه اإلمكانية المتاحة مهدرة بفعل عدم 

 38انين وزيادة الفساد.تفعيل القو

والبد أن تتأتى المشروعات استجابة لالحتياجات الحقيقية للمستهدفين من خالل دراسات واقعية. وأن 

تكون هناك جهة تحدد السوق وسياساته وتأثيراته على السكن، مع توفير إحصائيات ودراسات يعتد بها 

لية هذه المشروعات ونتائجها ويعظم منافع عند إقامة أي من المشروعات القومية، مما يرفع كفاءة وفعا

 المستهدفين.

ويجب مراعاة تحديد المشروعات، وطرق تنفيذها، ومسئوليها بصورة واضحة وحاسمة. وهذا فضلًا 

عن ضرورة توفير متابعة لهذه المشروعات بعد تنفيذها. وال غنى أيضًا عن توفير آليات التقييم والمراقبة. 

مية  تنفيذ برامج صيانة للمبانى السكنية مما ينعكس على العمر االفتراضي كما تجدر اإلشارة إلى أه

 لمشاريع اإلسكان، وبالتالى تخفيض التكلفة برفع كفاءة استعمال هذه الوحدة. 

كما توصي الورقة بضرورة مراجعة تعريفات دخول المواطنين وجعلها أكثر واقعية، وعلى أساسها 

 مطلوبة.يمكن تحديد الدعم والمساعدات ال

ونشير إلى أهمية مشكلة تعدد الصناديق التي تخدم اإلسكان، وتعمل لصالح خدماته ؛ مثل صناديق 

المحافظات، وصندوق دعم وضمان التمويل العقاري )وزارة المالية(، وصندوق تطوير المناطق العشوائية 

نمية المجتمعات العمرانية )وزارة التطوير الحضاري(، وصندوق تمويل اإلسكان اإلجتماعي، وجهاز هيئة ت

)وزارة اإلسكان(، والهيئة العامة للتعاونيات )وزارة اإلسكان(، وزارة الدفاع واألوقاف، والصندوق المنشأ 

بشأن صيانة وترميم المباني القديمة، جدير بالذكر أن هذا الصندوق ظل على الورق  2008لسنة  119بقانون 

 ولم ينفذ.

ات التي تقيس عملية تنفيذ األجندة الحضرية المتعلقة باألداء التنظيمي ونوصي أيضًا باعتماد المؤشر

 2023-2020والشراكة واالتصال والتواصل وتحقيق األهداف الموضوعة. وتضع أجندة العمران الجديدة 

ووضع إطار قانوني واضح وشفاف، والقواعد  بالسياسات والتشريعاتعوامل أساسية للتغيير تتعلق 

اسبة لالحتياجات الحقيقية، واالنطالق من الواقع والمتاح والممكن، وأطر قانونية تؤكد على التنظيمية المن

تعزيز حقوق جميع األفراد دون تمييز، والتأكيد على دعم الفئات األقل حظًا والهشة، وآليات التنفيذ الواضحة. 

تعالج وتساعد على  ،عملية تشاركيةويجب أال تهمل ضروة أن يتم التخطيط والتصميم الحضري في ظل 

التوفيق بين المصالح المتنافسة من أجل الصالح العام واالتفاقات الجماعية، فيما يتعلق بشكل المدينة 

وتوزيع وظائفها المتعلقة بالمساحات والحدائق والمباني الخدمية المناسبة، لرفع الجودة المكانية باعتماد 

إيجاد بدائل مبتكرة وجديدة كانيات التمويل والحوكمة، وإمنهج تنمية قائم على حقوق اإلنسان. وأخيرًا 

                                                
 /1280212https://alwafd.news/article عبر  2016يوليو  30فاطمة الزهراء عزب، اإلسكان التعاوني خارج القانون، جريدة الوفد  38

https://alwafd.news/article/1280212
https://alwafd.news/article/1280212
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ومستدامة للتمويل قائمة على الشراكة والمناقصات والتوجه للتمويل األخضر. وال غنى عن ارتباط الحوكمة 

بالشفافية، وتوفير المعلومات والمساءلة حول القرارات والتنفيذ، ووجود إمكانية الطعن فيها ومراجعتها. 

39 

 

 

                                                
39 New Urban Agenda, Un,2017, pp.7-8  access by: https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf  

https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf

