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 ملخص

 لعالم ، ومصرتمثل العشوائيات ظاهرة عالمية يعاني منها العديد من الدول في جميع أنحاء ا       

لم. حاء العايع أنليست استثناء. إنها إحدى الظواهر الرئيسية المصاحبة لعملية التحضر المتسارع في جم

ينبغي  ، ال لفقراء الحضر. لذلك إنها نتيجة لفشل الحكومات في توفير مأوى مالئم وبأسعار معقولة

ها حل لى أنعالنظر إلى المستوطنات غير الرسمية على أنها جزء من أزمة اإلسكان في البلدان ، بل 

اطية ، يروقرطوره فقراء الحضر في ظل الظروف الحالية للموارد االقتصادية المحدودة والرقابة الب

. إن عقولةوفير السكان مع سكن الئق وبأسعار موعندما ال تتمكن الحكومة وال القطاع الخاص من ت

 اسة التيالسي العدد الهائل من العشوائيات التي تضم عددًا كبيًرا من األسر المأهولة دليل على أن

سة وسيا اعتمدتها الوكاالت والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن إدارة ومراقبة التنمية الحضرية

يات تراتيجويهدف البحث إلى التحقيق في تغيير وتطوير اس ر،كان كانت غير فعالة إلى حد كبياإلس

ن أقيقة حوسياسات التعامل مع المناطق العشوائية مع التركيز على السياق المصري. بالنظر إلى 

سباب حد األأسياسة الحكومة لتزويد المواطنين بسكن مناسب وميسور التكلفة كانت غير فعالة وكانت 

شكل بسباب وطنات العشوائية. تتم مناقشة السياسات التي تستهدف األالرئيسية لظهور وتوسع المست

        وفيرها .حضر تأساسي في السياسة الوطنية لتوفير مساكن منخفضة التكلفة )اجتماعية( يمكن لفقراء ال

تم سي: ىكما تعتمد منهجية البحث على اسلوبيين أسلوب نظرى وأسلوب تطبيقى ,ففي االطار النظر

تعامل لااليب التعريف بالمناطق الحضرية المتدهورة , وتكوينها  ,وخصائصها,وتصنيفها ,أسالدراسة و

 ر النظرىن االطامبينما في االطار التطبيقى سيتم تطبيق ما تم استنتاجة  مع المناطق الحضرية المتدهورة.

لة دور الدو ي رصدفالبحثية  ومن واقع البحث ستظهر لنا النتائج على بعض النماذج العالمية والعربية والمحلية.

 ت بها تلكتي مرفي التعامل مع المناطق الحضرية المتدهورة من خالل فهم االبعاد االجتماعية والعمرانية ال

بات ضوء متطل ها فيالمناطق حتى يكون المنهج والدور التي تقوم بة الدولة يناسب ويالئم االحتياجات الفعلية ل

شكلة الم وتتمثل ليا عند استعراض التجارب العالمية والعربية والمحلية.الحياة المعاصرة وسيظهر هذا ج

عامل مع ي التالبحثية في عدم وجود نهج واضح وعدم وجود سياسات للتقيم مما نتج عنه عدم القدرة عل

 ف علىالمناطق العشوائية وتدهورها بشكل جذري مما اوجب عمل دراسة تحليلية وتطبيقية للتعر

  اتيجيات التعامل مع المناطق العشوائية في مصر.السياسات واستر

المناطق  ،تصنيف المناطق الحضرية المتدهورة ،المناطق الحضرية المتدهورة  الكلمات المفتاحية:

 االزالة واالحالل .،سياسات التعامل،الغير مخططة 
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Abstract  

Slums are a global phenomenon that many countries around the world suffer 

from, and Egypt is no exception. It is one of the main phenomena 

accompanying the process of accelerating urbanization throughout the world. 

It is the result of governments' failure to provide adequate and affordable 

shelter to the urban poor. Therefore, the informal settlements should not be 

viewed as part of the housing crisis in countries, but rather as a solution 

developed by the urban poor under the current conditions of limited economic 

resources and bureaucratic control, And when neither the government nor the 

private sector can provide the population with decent and affordable housing. 

The huge number of slums with a large number of inhabited families is 

evidence that the policy adopted by the government agencies and institutions 

responsible for managing and controlling urban development and housing 

policy has been largely ineffective. 

Keywords: Degraded urban areas- Classification of degraded urban areas 

- Unplanned areas - Dealing policies - removal and replacement. 
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 :المناطق الحضرية المتدهورةتعريف  -1

 تعريف البنك الدولي : 

كذلك لخدمات وية وابأنها مناطق غير رسمية تعاني من ارتفاع الكثافة السكانية وعدم كفاية البنية األساس

 .(2014)مجلس الوزراء  ضيق الشوارع والطرق وغياب األراضي الفضاء والمناطق المفتوحة

 : (capms) العامة واإلحصاءتعريف الجهاز المركزي للتعبئة 

لدولة امالك أمناطق نشأت في غياب القانون وبعيداً عن سياسات التخطيط العام.. بالتعدي علي أراضي 

فة ل المختللمشاكأو المناطق المحرومة من البنية التحتية الرئيسية والمرافق والتي تسبب العديد من ا

 للمجتمع 

 :(2009الوقائع المصرية ) تعريف طبقاً لقانون البناء الموحد

ي العام راتيجمناطق إعادة التخطيط: المناطق المراد تجديدها وتطويرها ويتم تحديدها بالمخطط االست

 للمدن أو القري وتتضمن:

 ذات حالة ( المناطق أو النطاقات التي تعاني من ارتفاع في الكثافة البنائية وتكون معظم مبانيها)أ

 عادة تخطيطها وتعميرها.متهالكة، ويجب إحاللها بإ

ية ية االساس( المناطق أو المساحات التي تكون حالة بعض مبانيها متهالكة كما انها تفتقر إلى االبن)ب

الخدمات ورافق والمرافق أو الخدمات، و يستلزم  األمرإحالل بعض أجزائها أو مبانيها إلمدادها بالم

 إحاللها بالكامل.الالزمة لتحسينها واالرتقاء بمستواها بدالً من 

ء، ويتم البناوالمناطق غير المخططة: وهي المناطق التي نشأت مخالفة لقوانين ولوائح تنظيم التخطيط 

 تحديدها في المخططات االستراتيجية العامة المعتمدة للمدن أو القري.

 :الحضرية المتدهورةنظرة عامة على المناطق  -2

 السكن مجال التخطيط العمرانى بشكل كبير معبراً عن مناطقمصطلح العشوائيات ظهر منذ فترات فى 

د ضع وتحديرة لوالغير شرعي والغير مراقب من أجهزة الدولة ولقد قام الباحثون بتحليل ودراسة هذه الظاه

 مفهوم هذه الظاهرة من أهمهم

  «Oct Haut» نقام بتصنيف وشرح العشوائيات معتمداً على دراسات عديدة لوزارة اإلسكا 

 :والمجتمعات العمرانية وتقرير األمم المتحدة حيث قال

ً المناطق والمدن ال تطابق المعايير واالشتراطات كما أنها غير منتظمة ومتدنية عمر •  .انيا
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للوائح اباع العشوائيات هى كل المناطق العمرانية التى من خالل مالك األراضى تم تقسيمها دون ات•

  ى لم يتم توصيلها بالمياه والمرافق.وتم بناءها بالمبانى السكنية الت

 أسباب تكوين المناطق الحضرية المتدهورة: -3

ل ا يحموقد أدى التزايد الرهيب في عدد سكان مصر بصفة عامة والقاهرة الكبرى بصفة خاصة، بم

ن معه من متطلبات ملحة وضخمة في قطاع اإلسكان والمرافق والخدمات، لحدوث خلل في قانو

ات حيث أصبح العرض أقل كثيًرا من الطلب في مجال األراضي السكنية والخدمالعرض والطلب 

 والمرافق، وأصبح من المتعذر على أصحاب الدخول المحدودة امتالك أو الحصول على مسكن

السكن ولمدن امتناسب مع دخل األسرة. مما دفع السكان خالل العقود االخيرة إلى التوجه الى أطراف 

. لى أراضي زراعية او صحراوية سواء كانت مملوكة ألشخاص أو للدولةفي مباني متوسطة وع

مياه  فق منوبالتالي بدأت ظاهرة البناء دون ترخيص ، ولم يتم عمل أية دراسات أو خطط لمد المرا

 (soliman) شرب وصرف صحى وكهرباء وغيرها من الخدمات

 أسباب اجتماعية  -3-1

 الفضاء واراضى للزيادة الطبيعية مع ثبات مساحة األراضى الزراعيةارتفاع معدل النمو السكانى نتيجة  •

 (1)كما يوضح شكل رقم االمتداد والبناء غير المنتظم على األراضى الزراعية  •

 

 

 

 

 

 

  ( يوضح االمتداد غير المنظم على االراضى المصدر صندوق تطوير العشوائيات1)رقم  شكل 

  الوادى والدلتاتركز الكثافة السكانية في مناطق  •

كانيات اإلم  زيادة الميل للزواج وما يتطلبه من بحث عن توفير مسكن جديد لألسر دون توافر مثل تلك •

 للحصول عليه من داخل النطاق العمراني للمدن القائمة

 دلتا(مدن ال –دن القناة م –الهجرة من الريف للحضر )القاهرة  •
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ا مما شر عامسبة للشريحة العمرية التي تزيد عن خمسة عزيادة البحث عن فرص عمل جديدة بالمدن بالن •

عيشة اء الماضطر البعض للجوء لتلك المناطق الحضرية المتدهورة لما تتيحه من إنخفاض نسبي في أعب

 والحياة

وذلك وفق شكل  لمصالح الحكومية(ا –لمستشفيات ا –المركزية الخدمات بالمدن الكبرى ) الجامعات  •

 ( باالسفل2رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 https://almalnews.com/( يوضح تركيز الخدمات فى المدن الكبرى المصدر 2)رقم شكل 

 ظهور عديد من الصناعات الحديثة بالمدن •

  تفتيت الحيازة الزراعية بالميراث •

 ارتفاع مصاريف استصالح األراضى الزراعية•

 أسباب عمرانية  -3-2

 التنمية اإلقليمية الشاملة:ضعف •

دن ات ومفى بداية السبعينات اهتمت الدولة بحل مشكالت اإلسكان العشوائى من خالل إنشاء تجمع

الريف  رة منجديدة خارج نطاق الوادى والدلتا الستيعاب الزيادة السكانية والتقليل من معدل الهج

 ضرى وتوسع المناطق الحضريةللحضر ولكن هذه الجهود ذهبت دون جدوى في معدل النمو الح

 المتدهورة لم تقل أو تثبت وإنما أخذت اتجاه الزيادة.

 عدم الحفاظ على األراضى الزراعية : •

 ليون مفشل إجراءات وقف الزحف العمرانى والتعدى على األراضى الزراعية حيث تم فقدان  -

https://almalnews.com/
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 التالى (3)شكل رقم  منتظمومائتى ألف فدان أغلبها يقع فى الدلتا وتم إهدارها بالنمو الغير  -

 التعدي بالبناء علي االراضي الزراعية (3شكل رقم )

 https://rassd.com/205879.htmالمصدر

 لمتدهورةاضرية التنافس الحاد على األراضى الزراعية أو البناء نتيجة للزيادة السكانية وذلك الح -

خارج  ل ماهواألرض الزراعية لذا كالتنمية ألنها خاضعة لوزارة الزراعة التى تمنع البناء على 

ألف  89ا م منه2002حتى عام  96ألف قضية منذ عام  122الحيز مخالفا وبلغت قضايا المخالفين 

 قضية حصلت على البراءة.

راضى ى األتقييد عمل الجهات المختصة بالتخطيط العمرانى لصعوبة تقبل فكرة البناء المخطط عل -

ن د القانوضكاتف ان الريفى لوزارة الزراعة مما دفع المواطنين للتالزراعية وانتقال مسئولية العمر

 والقيام بالتخطيط العشوائي.

لمرجع هو ا 85منذ صدوره أصبح كردون المدن عام  1983الكتاب الثالث لقانون الزراعة عام  -

 الوحيد الغير قابل للتعديل دون قرار وزير الزراعة.

ة ة على كل من المديننتيجة لزيادة السكان واألزمة السكانية الموجود التحام المدن والقرى القريبة منها : •

 على حساب األراضي المجاورة والقرية على حساب مساحتها الزراعية بدون تخطيط مما اضطر

 القانون لضم القرية لكردون المدينة وأصبحت منطقة عشوائية داخل المدينة.

لفوق متوسط  مما نتيجة اتجاه الدولة لإلسكان الفاخر وا إهمال نمط اإلسكان االقتصاد لمحدودى الدخل : •

 .4شكل رقم وفق الشكل التالى  مليون مواطن لإلسكان العشوائى 15دفع  أكثر من 
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 Google earth لمصدراالتحام القري بالمدن المجاورة لها  (4شكل رقم )

 عدم وجود تشريعات تنظم أعمال الصيانة والمحافظة. •

 مخططات توجه النمو العمرانى وتحدد استعماالت األراضى وعالقتها ببعضها البعض :غياب  •

جية وتفصيلية م تم تنشيط دور الهيئة والبدء فى إعداد مخططات إستراتي2000إال أنه ابتداء من عام 

 للمدن والقرى.

الثقافية  –إلدارية ا –إشغال أعداد كبيرة من الوحدات السكنية المخصصة لإلسكان باألنشطة )اإلجتماعية  •

 لسياحية ( بالمدن.ا –المالية  –

 أسباب اقتصادية - 3-3

 عدم استغالل الوحدات السكنية االستغالل األمثل: •

ب الطل أثبتت اإلحصائيات أن مشكلة اإلسكان مشكلة وهمية وأن عدد الوحدات الشاغرة يفوق عدد

لى علحصول اوعدم قدرة األخرين المادية على عليها نتيجة استئثار البعض لوحدات أكثر من حاجتها 

 .5وقد تم توضيح ذلك في الشكل رقم  وحدات أخرى

 https://www.youm7.comبعض الوحدات السكنية غير المستغلة  (5شكل رقم )
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 -لخلل االقتصادى فى منحنى العرض والطلب :ا •

,  لماضىاخالل ربع القرن أضعاف  10إلى  5ارتفاع تكلفة السكن الذى أدى الرتفاع األجور من 

 ارتفاع سعر األرض وإضافته إلى سعر الوحدة السكنية .

 

 -التمويل : •

 رمزى قصور وسائل التمويل والدعم وعدم توفير قروض طويلة األجل أو أراضى مجانا أو بسعر

ضع ولة فى أغلب القروض ليست فى متناول الفقراء بسبب ارتفاع نسبة الفوائد , تعنت الدو, 

سوم تسهيالت للحصول على األراضى بسعر مناسب ودعم  مواد البناء وتوفيرها ورفع الر

 الجمركية عليها.

 توجه القطاع الخاص نحو نمط اإلسكان الفاخر والمتوسط ذات العائد األكبر. •

 سياسية اسباب -3-4

 انسحاب القطاع الخاص من سوق التأجير بسبب الربح المحدود •

 تحديد قيمة اإليجار والمدة للمؤجر والمستأجرتشريع قانون إخضاع  •

 يرهااإلبقاء على تحديد قيمة اإليجار مما دفع المالك على بيع الوحدات بدال من تأج •

د تحدي تركيز القطاع الخاص على اإلستثمار فى اإلسكان الفاخر والفوق متوسط المعفى من •

 اإليجار 

حدات مر لوانسحاب الدولة من إنتاج المساكن المدعومة لعدم قدرتها على تغطية الطلب المست •

 جديدة  

حياء تحول القطاع الخاص من انتاج سلعة )عمارات مفردة( إلى إنتاج رأسمالى فى شكل أ •

 ومدن متكاملة

 تفاوت أسعار األراضي داخل الكتلة العمرانية وأطراف المدينة •
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 ناطق الحضرية المتدهورة:خصائص الم -4

 :(2007 نظمى) الخصائص العمرانية للمناطق الحضرية المتدهورة 4-1

ئية  النشااتتسم المباني الحضرية المتدهورة بتدهور حالتها وذلك من نواحى عدة من حيث الناحية 

نطقة هو بالم والمواصفات الصحية والمرافق ومواد االنشاء والشكل الجمالى كما ان النسيج العمرانى

ية كما التهونسيج عمرانى متضام )متشعب( وهذا النسيج لة العديد من المساوئ المتعلقة باالضاءة و

ل في ينعدم جانب األمان وذلك بسبب تراص والتصاق المباني ببعضها البعض مما يسسب العراقي

اني المب ارتفاعاتالحركة االلية لعربات المطافى واالسعاف، وهناك تلوث بصري نظرا للتفاوت في 

 . (6)قم كما يوضح شكل ر والكتل والتشكيالت الغير المتناسقة وغياب الصيانة الالزمة للمبانى

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح التدهور العمرانى وضيق الشوارع وصعوبة الحركة االلية6شكل )

http://tadamun.co/wp-content/uploads/2013/06/TAD_UI01_MitUqba.jpg 

 االقتصادية واالجتماعية للمناطق الحضرية المتدهورةا لخصائص  4-2

عند دراسة األوضاع االجتماعية التي تؤدي إلى ظاهرة تكون المناطق الحضرية المتدهورة نجـد أن 

اإلسـكان العشوائي يتسم بالتزايد المستمر مع صعوبة الحصول على المسكن ، حيث يحقق األفراد مـن 

االجتماعية التي ينتمون إليها سواء لسكان الحضر أو للنازحين إليهـا مـن  خاللـه احتياجات مختلف الشرائح

مختلف مناطق المحافظات ، وذلك تبعا لتطور األوضاع الحضرية ال سيما في المدن الكبـرى التـي تتوافر 

رائح فيها فرص العمل وتتعدد نوعية المسكن في المناطق الحضرية المتدهورة فيما بين فئة الفقراء إلى الش

 .القادرة حسب المستوى االقتصادي للساكن
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 : ومن ابرز مظاهر المشكلة االقتصادية واالجتماعية

 )زيادة نسبة الكثافات السكانية وارتفاع معدل التزاحم ) شخص / غرفة •

 )ارتفاع معدل األشغال ) أسرة / وحدةو–تكدس اكثر من أسرة في مسكن واحد  •

  . للسكانانخفاض المستوى التعليمي والثقافي  •

 (7) رقمى وقد تم توضيح ذلك في الشكل التال سوء الحالة الصحية والتعليمية بهذه المناطق •

 وجود بيئة غير جاذبة ال يتوفر فيها عنصر األمان مما يؤدي الى ارتفاع معدالت الجريمة.  •

 ( بعض المظاهر االقتصادية والبيئية في المناطق الحضرية المتدهورة7شكل رقم )    

 المصدر : صندوق تطوير المناطق العشوائية

 مع المناطق الحضرية : العامة للتعامل سياساتال -5

 ظهر وقد الحضرية المتدهورة، الحضرية المناطق مع يتعامل باألسلو وهذااعادة التطوير :  5-1

 المناطق في ويستعمل الماضي، القرن من الستينات حتى واستمر عشر التاسع القرن في األسلوب هذا

 األفضل من هوأن إصالحها من جدوى ال أنه الدراسة بعد ظهر والتي التداعي عمرانيًا شديدة السكنية

 الى االتى: وينقسم هذا األسلوب اجتماعيًا اإلزالة سبب يكون وقد بنائها، وإعادة المنطقة إزالة

 العمراني للتجديد األساسية المكونات نم تنميتها وإعادة الفقيرة المناطق إزالة يعتبر االزالة: -ا

 لعدة ناطقالم تلك إزالة إلي اللجوء ويتم اإلسكان مشاكل في الدولة تدخل مدى عن تعبر وهي

 : ( masta 2013) أغراض

 الوفر اللمناطق العمرانية التي يصعب معها اإلصالح والتجديد ويكون من  :عمرانية غراضأ

 .ازالتها وإعادة بنائها
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 لجريمة حيث يكون الهدف منها اإلصالح االجتماعي نتيجة الرتفاع معدل ا :اجتماعية أغراض

  .واالمراض الصحية

 في ذاه وقد حدث السياسية المعارضة أو السياسة الجريمة فيها يتركز حيث :سياسية أغراض 

 شعلة فيها أتبد التي الفقيرة أواصل األحياء إزالة تم حيث الفرنسية الثورة إعقاب في باريس مدينة

 .الفرنسية الثورة

 ديدة بسبب مثل تهجير سكان النوبة الى قرية النوبة الج قومية: إقتصادية مشروعات لتحقيق

 .  انشاء السد العالى وتكوين بحيرة السد

و ق, او مد شق طريق اوهى االزالة التي تتم بغرض المنفعة العامة كتوسيع طري:العامة اإلزالة -ب

 لهدف تحقيق مشروعات استفادة قومية. مد شبكات المرافق العامة

 فمن قوية سبابوأل الحدود أضيق في إال أتباعه يجب ال المناطق تلك مع للتعامل اإلزالة أسلوب أن إال

 : التالية لألسباب األحياء تلك مع السائد التعامل نمط هي اإلزالة تكون أن المفضل غير

 باإلزالة إهدارها يجب ال قومية ثروة تمثل المناطق بتلك القائمة المباني . 

 يالمحلى والقوم المستوى على اإلسكان مشكلة حدة من يزيد قد الهدم أعمال في التوسع 

 السكان انتماء هؤالء بسبب السكان من العريضة للقاعدة اإلجتماعية رغبات مع اإلزالة تعارض 

 .واإلنسانية اإلجتماعيةللروابط  تمزق من ذلك عن ينشا قد وما فيه يعيشون الذي للحى

 وتعويض متدهورةالحضرية ال المناطق بإزالة قيامها نتيجة الدولة تتحملها التي اإلقتصادية األعباء 

 . جديدة مناطق في تسكينهم وإعادة السكان

 هذا قد ظهرو يعتبر هذا األسلوب هوا الصورة المخففة المرحلية السلوب االزالة  : اإلحالل -ب

 من تسببه وما لةالشام اإلزالة عملية على المنصب للنقد نتيجة المتدهورة المناطق مع للتعامل األسلوب

ً  ، للمدينة واإلقتصادي اإلجتماعي الهيكل على أضرار  فان لذا لمراح عدة على ذلك يتم ما وغالبا

 تينصور في التدريجى اإلحالل التدريجى ويكون لاإلحال تسمى الحالة هذة في اإلحالل عملية

(viratkapan) : 

 لموجودةا المبانى كافة وإزالة الموقع نفس في السكان تسكين مع تدريجى إحالل : األولى الصورة

 السكنى. بالحى
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 محلها ديدةج مساكن وبناء فقط الرديئة الحاالت ذات المبانى ازالة صورة في تكون : الثاني الصورة

 .الحى في الرديئة المساكن كافة احلل يتم ان إلي بأول أول

 عمرانية مشاكل من تعاني متدهورة سكنية منطقة بأي ترتبط :(wakely)التأهيل أسلوب  5-2

 هذة تأهيل ليا لنظرية هذة وتهدف واإلقتصادية االجتماعية المشاكل باإلضافة الي خاصة بصفة وبيئية

 أو إلنشاءأوا اإلستعمال حيث من العنصر تأهيل إعادة يعني والتأهيل المتدهورة الحضرية المناطق

 ، المبنى ، لسكنيةا الوحدة( المستويات جميع مع النظرية وتتعامل اإلجتماعية من الناحية التاهيل اعادة

 .البيئية وكذلك يةاإلقتصاد أو اإلجتماعية أو العمرانية الناحية من سواء ككل ، المنطقة السكنى البلوك

 المنراطق مرع التعامرل فري التخطيطيرة األسراليب برين مرن الوحيرد اإلرتقراء أسرلوب يعتبرر: االرتقااء -ا

 العمرانية ببالجوان اإلهتمام جانب إلي للمنطقة واإلقتصادية اإلجتماعية للجوانب يتعرض الذي السكنية

 . حي ئنكا كلها المنطقة ويعتبر للسكان واإلقتصادي واإلجتماعي المادي الهيكل بين فصل هناك فليس

 مع يتعامل هو اسلوب:(1997)عالم واخرون  )العمرانى التحسين( والتجديد اإلصالح -ب

 ويشمل المتوسطة ذات الحالة السكنية االحياء لتحسين إليه اللجوء ويتم والتاريخية السكنية المناطق

 لهذا اللجوء من ويستفاد للمنطقة السكنية العمرانية والبيئة والمرافق المساكن من كل والتجديد اإلصلح

 قومية عقارية ثروة تعتبر تاريخية والتي أو سكنية سواء القائمة المبانى على المحافظة في االسلوب

 .واإليجارية العقارية قيمتها ورفع

 قيم علي تحتوي التي العمرانية المناطق مع تعاملي أسلوب : والصيانة أسلوب المحافظة 5-3

 نوع من ااصابه والتي التاريخية القيمة ذات المناطق أو عليها الحفاظ يجب أو معمارية عمرانية

 الية:األساليب الت النظرية هذة وتضم (solmian) المعماري أو العمراني هيكلها في التدهور

  لعمرانيةا للمناطق المميز الطابع على الحفاظ إلي يهدف اسلوب هو :(2007سامح (المحافظة 

 احياء أو قةللمنط المميز العمراني أو التخطيطي الوضع اصالة إلي العودة بهدف التاريخية أو

ضمان ل،مع دراسة الوضع لعمل االحتياطات الالزمة  التاريخية للمناطق الحضارى التراث

 ,(Naik 2013) عدم التاثير السلبى للوسط المحيط

 الترميم (Protection)يخيةالتار االهمية ذات المبانى على المحافظة الي يهدف اسلوب : هو 

 الهيكل نيكو ان بشرط االثرية باعمال كبير بشكل يرتبط وهو المميز الطابع ذات أو االثرية أو

 المباني. لهذة والداخلي الخارجى المظهر وكذلك جيدة بحالة المبانى لهذه اإلنشائى
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 الحماية (Restoration) : القيمة ذات السكنية المناطق حماية إلي يهدف اسلوب هو 

 أو بعينها انيلمب الحماية وتكون والفريد المميز الطابع ذات أوالحديثة االثرية أو التاريخية

 المميز عماريالم الطابع حماية أو التخطيطي أو العمراني للنسيج أو العامة العمرانية للبيئة

 علي اظللحف وذلك واإلقتصادي اإلجتماعي الهيكل حماية تشمل لكي تتسع ،كما ككل للمنطقة

 . ما لمنطقة المميز العام الطابع

 

 

 ( يوضح تلخيص ما سبق8وفيما يلى شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح سياسات التعامل مع المناطق الحضرية المتدهورة 8شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 سياسات التعامل مع المناطق الحضرية المتدهورة
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 المناطق الحضرية المتدهورة :في  السياسات المتبعة -6

 التجربة التركية: 1 -6

تشهد دولة تركيا نموا سكانيا منذ خمسينيات القرن الماضى,حيث كران عردد  : لمحة تاريخية 6-1-1

مليرون  77حروالى ) 2014الف(  , واصبح في عرام 947مليون و 20حوالى ) 1950السكان في الفترة 

الف ( وقد اثرت الثورة الصناعية بشكل كبير على زيادة معدالت التحضر في العديرد مرن المردن  695و

ما احدثرة مرن تطرور فري كافرة مجراالت الصرناعة ووسرائل النقرل والمواصرالت وازدهرار التركية وذلك ل

المستوي االقتصرادي للربالد ,وتعرد الهجررة مرن الريرف الرى الحضرر احرد العوامرل األساسرية فري ارتفراع 

معدالت التحضر في مدن تركيا حيث قام العديد من سكان الريف بالنزوح الرى المردن سرعيا فري تحسرين 

االقتصادية ولذلك بدات التجمعات العشوائية في الظهور داخل وحرول المردن التركيرة عنردما  او ضاعهم

عجزت الدولة في مواجهة الهجرة المتزايدة من سكان الريف الى المدن وتوفير المسكن المالئم لهرم بمرا 

 يتوافررررق مررررع أوضرررراعهم االقتصررررادية واالجتماعيررررة ممررررا اثررررر علررررى الهيكررررل العمرانررررى لتلررررك المرررردن

(keyder2006). 

 

 قطاع اإلسكان في تركيا : 6-1-2

 : تمثلت عدة تحديات امام قطاع اإلسكان في تركيا تتلخص في االتى 

  النقص الحاد في الوحدات السكنية وذلك بسبب التمدن السريع للدولة 

شروع اى م ارتفاع أسعار االراضى في تركيا وارتفاع تكلفة المرافق وتمهيد األرض الالزمة لبدء

 % من تكلفة المشروع.60 -% 40حيث تصل من 

.عدم توافر اليات تمويل ذات مرونة عالية لقطاع اإلسكان 

البرامج والسياسات المتبعة في التعامل مع المناطق الحضرية المتدهورة في  6-1-3

 :(turkpress) تركيا

وم من ، وسنقالتركية }طوكي{قامت تركيا بحل هذه المشكلة من خالل تأسيس اإلدارة العامة لإلسكان 

 منها من تفادةخالل دراستنا هذه بتوضيح ماهية طوكي وتاريخ إنشائها وكيفية عملها ومن يستطيع االس

 خالل طرح عدة نقاط توضيحية:
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  ماهي طوكي

ي اً؛ فتعنصطالحطوكي لغوياً، تُشكل اختصاراً لرئاسة اإلدارة العامة لإلسكان التركية، وأما طوكي ا

شكلة اإلسكان مبهدف حل  1984العامة لإلسكان التركية التي تم إنشاؤها، في تركيا، بتاريخ  اإلدارة

 المتراكمة في تركيا ذات النسمات المرتفعة سنوياً بشكل كبير.

 المصادر التمويلية الخاصة بطوكي

ي تم إصدار قانون برلماني خاص يسمح لطوكي بإنشاء صندوق نقد 1984بعد تأسيس طوكي عام 

قد نندوق ص بها لتحقيق ماليتها عن طريق االكتفاء الذاتي؛ وبهذا الشكل أصبحت طوكي صاحبة صخا

 خاص كافي وُمستمر ومنفصل عن الميزانية العامة للدولة.

 من خالل ها أوتعمل طوكي علي تغطية تكاليف صندوقها النقدي من خالل التجارة العقارية التي تقوم ب

يذها اء تنفوتأجيرها أو من خالل القروض البنكية. كما أن طوكي أثنشراء أراضي أو مناطق سياحية 

ع ل بيلوظفيته الرسمية، والتي هي توفير مساكن لمحدودي الدخل، تحصل علي مصدر تمويل من خال

 مساكنالمساكن التي تنشاؤها وتبيعها لمحدودي الدخل، ولكن ألن طوكي تبيع محدودي الدخل ال

 شيء.عض البالذي تحصل عليه من خالل هذه العملية، يكون طويل األمد  بالتقسيط فإن مصدر التمويل

 (korkmaz 2013) االستراتيجية الُمتبعة في ألية عمل طوكي

ر علي ل كبيكما أسلفنا مصادر التمويل الخاصة بطوكي ذاتية؛ من أجل ذلك تقوم ألية عمل طوكي بشك

ة لتجاريابحيث تقوم طوكي بتطوير المشاريع إرساء مبدأ التقاسم والتشارك بين طبقات المجتمع؛ 

ية الراقوالسياحية واالقتصادية الضخمة وشراء األراضي والمناطق السياحية والمساكن الفخمة و

ء بيوت ي بنافوبيعها للطبقة الغنية ومن ثم تستعمل أموال الربح التي تحصل من خالل هذه العملية، 

 للمواطنين ذو األجور المحدودة. سكنية علي شكل مدن سكنية وبيعها وتخصيصها

ليها عوكما أن هناك استراتيجية أخري تعمل بها طوكي بحيث تقوم شراء األراضي، التي ستبني 

ية دن السكنء المالبيوت السكنية الُمخصصة للمواطنين متدني األجر، وتسلمها للمقاولين ليقوموا بإنشا

قق التي ض الشنقدية للمقاولين التقاسم معهم بعالضخمة عليها، وتقوم طوكي بدالً من دفع األجرة ال

 (9)كما يوضح شكل رقم تساوي األجرة وبذلك تستطيع إتمام مدن ضخمة من دون دفع نقدي مسبق

 . التطوير  التالى ذلك قبل وبعد
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 قبل وبعد التطوير  ارس (ك–( يوضح منطقة عشوائية في تركيا )اوزنكان 9شكل )

 سياسات  تطوير المناطق الحضرية المتدهورة في تركيا : 6-1-4

 تمثل اليات التطوير للمناطق الحضرية المتدهورة في التجربة التركية فيما يلى :

ن االعتررراف رسررميا بجميررع المنرراطق المترردهورة والترري أقيمررت علررى أمررالك الدولررة مررع اعتبارهررا ضررم

 الكردون العام للمدينة.

د مررن قيمررة األرض التري تقرام عليهرا المبراني باقسرراط مخفضرة ,مرع منرع اى فررالعمرل علرى دفرع السركان 

 امتالل اى عقار او ارض اخري بنفس المدينة

حيراة  تحويل المناطق الحضرية المتدهورة الى مناطق عمرانية حديثة ذات تخطيط مدروس , مع توفير

ساسرية حسرين شربكات البنيرة األوبيئة صحية سليمة لقاطينيها مرع تحسرين الصرورة البصررية للمدينرة ,وت

 والطرق .

 العمل على االستفادة من الموقع المميز في تلك المناطق من اجل تحقيق عائدا اقتصاديا . 

 :الكينيةالتجربة  -2 -6

، وأكبرر المردن كينيرا هي عاصرمة : Nairobi(باإلنجليزية )نيروبيلمحة تاريخية:   6-2-1

فيها. ونيروبي وماحولها من الضواحي والمساحات تشكل محافظة نيروبي. واشتق اسم نيروبي من لغة 

وجرراءت مررن كلمررة اإنكررارا نيروبرريا وتعنرري مكرران المرراء البررارد، وتشررتهر المدينررة باسررم  الماسرراي قبائررل

حديثرة راقيرة بنيرت فيهرا مسراكن وفريالت االمدينة الخضراء تحرت الشرمسا، ويحريط بالمدينرة ضرواحي 

 .جديدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8A
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 :(2015)نصيب  قطاع اإلسكان في دولة كينيا  6-2-2

 عمال التريعلى الرغم من قذارة المنازل تعد كيبيرا خلية عمل صغيرة حيث تمارس فيها كافة أنواع اال

ولكنها  حى عشوائىيمكن تخيلها وبعض هذه االعمال تنتج سلع ذات جودة عالية ربما تكون كيبيرا فقط 

رض هرم بالنسبة لمالك األرض التزال اكثرر عمرل مرربح بالنسربة لهرم فري المدينرة , لريس فقرط مرالك األ

دوالرات اللذين يحققون أرباح كبيرة بل نجد ان منظمات التمويل على مستوي العالم يضرخون ماليرن الر

 الى اكواخ كيبيرا.

Maji na Ufanist لميراة برة المرداد االحيراء العشروائية واالراضرى باكينيرة غيرر حكوميرة منتد منظمرة

 والخدمات لتعزيز الصحة البيئية.

 

 Soweto usafi تم تسليم المشروع لمنظمات مشتركة هي :   Maji na Ufanistومن خالل منظمة  

group, ushirika wa usafi laini saba ات المنراطق العشروائية مرن العديرد مرن اإلشركالي وتعرانى

 ي االتى:المتمثلة ف

 عامررة وال مشرركالت البنيررة التحتيررة مررن شرربكات الطرررق والمرافررق , او السررمات االجتماعيررة والبيئيررة ال

 توجد مراكز طبية او مستشفيات حكومية.

 .ان المناطق العشوائية التخضع السس تخطيطية او معمارية معترف بها 

  50الى ارتفاع نسبة البطالة التي تصل الى نسبة عالية جدا تكاد تصل . % 

 نتشرار ارتفاع المخدرات والمشروبات الكحولية والتي تنتشر خصوصا بين الشباب مما يساعد على ا

 اعمال السرقة والعنف واالغتصاب.

 .ضعف كفاءة شبكات الطرق التي تعانى من ضعف الجودة والكفاءة 

 نراك طريقرة يعتمد سركان كيبيررا علرى المرراحيض العامرة حيرث التوجرد حمامرات داخرل مسراكنهم وه

يتبعهررا بعررض السرركان للررتخلص مررن الفضررالت البشرررية عررن طريررق وضررعها فرري أكيرراس وقررذفها مررن 

 .النوافذ

 :في كينيا لمتبعة للتعامل مع المنطاق الحضرية المتدهورةالبرامج والسياسات ا 6-2-3

بدات الحكومة الكينية تطالب بملكية االرضى التي تقع عليها كيبيرا وقد وضعت الحكومة الكينيرة خطرة 

طويلة االجل العادة وايواء واسكان كل الناس اللذين يعيشون في احياء عشوائية في نيروبري, كمرا كران 

خمرس سرنوات , امرا  من المتوقع ان يتم إزالة الحرى العشروائى كيبيررا فري فتررة تترراوح مرن عرامين الرى
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المشروع كامال فكان مقدا لة مدة زمنية تتراوح في تسع سنوات حتى يتم إعرادة إيرواء كرل النراس اللرذين 

 في احياء عشوائية في المدينة.

روع وقرد حصرل المشر  A,B,C,Dمجموعات  4تم تقسيم المباني الجديدة طبقا للمرحلة األولى الى 

ادة وزراء السرابق راليرا او دينجرا وعلرى الررغم مرن سرععلى دعم مرن األمرم المتحردة ورئريس الر

قلهرم السكان اال ان البعض في كيبيرا كانو شديدى الحساسية تجاة المشرروع واعترضروا علرى ن

 من مساكنهم.

نقل السكان الى مساكن مؤقتة 

(10) تم توضيح ذلك بالشكل رقم هدم وإزالة االكواخ وعشش الصاج والصفيح وخالء األرض 

 تخصيص الموقع وعمال البناءإجراءات 

 

 ( يوضح منطقة عشوائية في كينيا قبل وبعد التطوير 10شكل )

 تطوير المناطق الحضرية المتدهورة في دولة كينيا: سياسات  6-2-4

روع وقرد حصرل المشر  A,B,C,Dمجموعات  4تم تقسيم المباني الجديدة طبقا للمرحلة األولى الى 

ادة على دعم مرن األمرم المتحردة ورئريس الروزراء السرابق راليرا او دينجرا وعلرى الررغم مرن سرع

قلهرم السكان اال ان البعض في كيبيرا كانو شديدى الحساسية تجاة المشرروع واعترضروا علرى ن

 من مساكنهم.

 نقل السكان الى مساكن مؤقتة 

 وخالء األرض هدم وإزالة االكواخ وعشش الصاج والصفيح 

 إجراءات تخصيص الموقع وعمال البناء 
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 طقررة البحرررافرراد األمررين العررام المسرراعد لألمررم المتحرردة والمسررئول عررن التنميررة البشرررية فرري افريقيررا ومن

تقلون الى كينيا بن الكاريبي والمحيط الهادى , ليونارد او جينمبا بادعاءات مفادها ان االفراد األثرياء في

 من اجل المزيد من تكوين الثروة او السباب الحفاظ عليها .االحياء الفقيرة 

 ا , حيرث يقردرالعادة التطوير نظرا النها واحدة من اكبر االحياء الفقيررة فري افريقير  Kiberaتم تحديد 

الرذي ترم ويعتبر المشروع جزءا من التحديث المزمع لالحياء الفقيرة في افريقيرا ,  400000عدد سكان 

 مناطق وتتولى قيادتة وزارة اإلسكان. تقسيمة الى اربع

لفقيررة حيث سيتم وضع وحدات سكنية بأسعار معقولة فري االحيراء ا  Bالهدف الحالي يستهدف المنطقة 

 في نيروبي .

دوي جروقرد ترم تصرميمة كمشرروع رائرد لتقيريم  2016تم االنتهاء من المرحلة األولى من المشروع فري 

 الخطة .

و امبران عاليرة المسرتوي تتكرون مرن منرازل مكونرة مرن غرفرة نروم واحرردة كمرا سيشرهد المشرروع انشراء 

 غرفتين او ثالثة غرف نوم على التوالي. 

 لتجربة المصرية:ا -3 -6

منطقة زرزارة بحى الضواحى وتندرج هذه  :)صندوق العشوائيات( لمحة تاريخية 6-3-1

المناطق العشوائية وهذة المعايير تم المنطقة تحت درجة الخطورة الثانية طبقا لمعايير صندوق تطوير 

استعراضها في الجزء النظري من هذا البحث حيث مبانيها من مخلفات مواد البناء من الطوب 

فدان ويحد منطقة زرزارة شماال  45,96واالسقف الخشبية والصاج وتبلغ المساحة االجمالية للمنطقة 

متداد شارع السودان ومن الجنوب امتداد إسكان شباب الخريجيين ويحد منطقة زرزارة من الشرق ا

  .(11شكل رقم )  شارع عبدالرحمن شكرى , وغربا منطقة إسكان السيدة نفيسة
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 مواد البناء( يوضح منطقة زرزارة ومبانيها التي من مخلفات 11شكل )

 :(2015)نصيب  البرامج والسياسات المتبعة للتعامل مع المناطق الحضرية المتدهورة

ى سركين اهرالتشمل الخطة العمرانية إزالة المنطقة بأكملها ونقل السكان الى موقع جديد حيرث ترم نقرل وت

اراضى  منطقة زرزارة مع االزالة الكاملة لمناطق العشش واعداد مشروع تقسيم اراضى للمنطقة وبيع

سركان طبقرا الخدمات المطلوبرة للمنطقة زرزارة العادة التمويل للصندوق , كما قامت المحافظة بتوفير 

لبعرد جتمراعى واللمعايير التخطيطية للخدمات كما قام المشروع بمراعاة عدة ابعاد رئيسية منها البعد اال

ت االقتصادي عن طريق نقل السكان الى موقع امن فري موقرع جديرد مجراور لمنطقرة زرزارة حيرث كانر

 ولة.نطقة زرزارة مقامة على اراضى أمالك دالمنطقة تفتقر الى خدمات تجارية بالمنطقة واغلب م

كين حدث تغيير للخطة حيث قامت المحافظة بتقسيم منطقرة زرزارة الرى قطاعرات سركنية وترم نقرل وتسر

بنراء قاطنى القطاعات في مساكن المحافظة ومرن ثرم تمرت إزالرة وهردم العشرش حترى يتسرنى البردء فري ال

 وتسكين باقى السكان.

ى سركين اهرالالة المنطقة بأكملها ونقل السكان الى موقع جديد حيرث ترم نقرل وتتشمل الخطة العمرانية إز

اراضى  منطقة زرزارة مع االزالة الكاملة لمناطق العشش واعداد مشروع تقسيم اراضى للمنطقة وبيع

 سركان طبقرامنطقة زرزارة العادة التمويل للصندوق , كما قامت المحافظة بتوفير الخدمات المطلوبرة لل

لبعرد جتمراعى وايير التخطيطية للخدمات كما قام المشروع بمراعاة عدة ابعاد رئيسية منها البعد االللمعا

ت االقتصادي عن طريق نقل السكان الى موقع امن فري موقرع جديرد مجراور لمنطقرة زرزارة حيرث كانر

 لة.دوالمنطقة تفتقر الى خدمات تجارية بالمنطقة واغلب منطقة زرزارة مقامة على اراضى أمالك 
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كين حدث تغيير للخطة حيث قامت المحافظة بتقسيم منطقرة زرزارة الرى قطاعرات سركنية وترم نقرل وتسر

بنراء قاطنى القطاعات في مساكن المحافظة ومرن ثرم تمرت إزالرة وهردم العشرش حترى يتسرنى البردء فري ال

 وتسكين باقى السكان.

 منطقة زرزارة :وطبقا لما سبق عرضة سوف نستعرض المخاطر التي تعرض لها سكان 

سكان بعد عملية نقل ال لحرمان من ملكية االراضى والعقارات وعدم الحصول على حيازة امنة :ا -ا

الجزء  خصوصالمناطق سكنهم الجديدة حيث كانت هناك الكثير من المشاكل التي انتقل اليها السكان و

 من السكان.

ق أخرى ذلك العادة توطينهم في مناطانتشرت البطالة بين اغلب سكان منطقة زرزارة  و البطالة: -ب

 وذلك الن اغلبهم يعمل بنظام اليومية والحرف .

م صولهم على وظائف يومية النهحاغلب السكان في منطقة زرزارة تم تهميشهم وعدم  التهميش: -ج

 ان ممامستوى الدخل اليومى الغلب السككانو يعملون كحرفيين او عمال باليومية ولذلك انخفض 

 لدخل.استوي مجعلهم في فقر مدقع مما جعلهم يعيشون تهميشا اجتماعيا ونفسيا نتيجة للفقر وانخفاض 

 تم تطوير منطقة زرزارة على ثالث مراحل:

حرردات وبرردء تسررليم الو 2012عمرارة سرركنية فرري عررام  74تررم االنتهرراء مررن انشرراء عرردد  المرحلاة األولااى:

 نية لسكان المنطقة.السك

نشاء عدد احيث تم هدم وزالة منطقة العشش بالكامل وتم اعتماد مخطط التطوير على المرحلة الثانية: 

 م56وحردات سركنية بمتوسرط  4أدوار + ارضى( ويحتوي كل دور على  5عمارة سكنية بارتفاع ) 40

كاسرتعمال سركنى تجراري عمرارات  8عمارة لالستخدام السكنى فقرط وترم تخصريص عردد  32منها عدد 

وحردة  48وحدة سركنية باإلضرافة الرى عردد  944بمنطقة االمل الجديدة ليكون اجمالى الوحدات السكنية 

 م .19تجارية بمتوسط 

 :(egy- maps) المرحلة الثالثة

 2018/9مليون جنيه وتم االنتهاء منها في  82وحدة، بتكلفة  624تضم  

تجربة البرامج والسياسات المتبعة للتعامل مع المنطاق الحضرية المتدهورة في  6-3-2

 :(2015)نصيب  زرزارة

 الى:في اطار عملية  التنمية لمدينة بورسعيد تتلخص اهداف عملية تطوير المناطق في الت

 . ضمان مسكن مالئم وامن لسكان المناطق غير االمنة داخل المحافظة 
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 اطار  ها فيللمدينة عن طريق إعادة استخدام المنطقة التي تم اخالئ تنمية االقتصاد المحلى

 ى شكلكما يوضح شكل التال مخطط المدينة الذى يرمى للتخلص من كافة أنواع العشوائيات

 .الحيز العمرانى للمنطقة  (12رقم )

 مراحل عملية التطوير:

 السكان.جراءات تخصيص الموقع )موقع العمارات التي سينتقل اليها إ -1

 تفصيلى للوحدات بالمناطقالحصر ال -2

اعداد التصميمات والرسومات  -3

 التنفيذية للعمارات.

إجراءات استخراج التراخيص  -4

وطرح واسناد االعمال واستالم 

 الموقع للتنفيذ.

تنفيذ األنشطة االجتماعية  -5

 واالقتصادية.

تم نقل وتسكين اهالى منطقة  -6

 دة.زرزارة بالوحدات الجدي

 الضواحى  يز العمرانى حي( يوضح الح12كل )ش    رة عشة بمنطقة زرزا 1500م وإزالة تم هد -7

 نفيذ اعمال مد المرافق للعمارات السكنية شاملة االشراف.ت -8

 ملية بناء عمارات سكنية جديدة في األرض الفضاء لسكان المنطقة.ع -9

من األرض لبناء وحدات سكنية الهالى دم ما تبقى من العشش واستعمال الجزء األخير ه -10

 المنطقة .

 (13وقد تم توضيح ما تم من إجراءات تطوير للمنطقة في الشكل التالى شكل رقم )
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 ( يوضح منطقة زرزارة قبل  وبعد التطوير13شكل )

نراطق المومما سبق من خالل استعراض التجربة التركية نجرد انرة ترم مرا يلرى االعترراف رسرميا بجميرع 

 المتدهورة والتي أقيمت على أمالك الدولة مع اعتبارها ضمن الكردون العام للمدينة.

د مررن العمرل علرى دفرع السركان قيمررة األرض التري تقرام عليهرا المبراني باقسرراط مخفضرة ,مرع منرع اى فرر

 امتالل اى عقار او ارض اخري بنفس المدينة

حيراة  مرانية حديثة ذات تخطيط مدروس , مع توفيرتحويل المناطق الحضرية المتدهورة الى مناطق ع

ساسرية وبيئة صحية سليمة لقاطينيها مرع تحسرين الصرورة البصررية للمدينرة ,وتحسرين شربكات البنيرة األ

 والطرق .

 العمل على االستفادة من الموقع المميز في تلك المناطق من اجل تحقيق عائدا اقتصاديا . 

الحيراء اية حيث تم االتى تم وضرع وحردات سركنية بأسرعار معقولرة فري وكذلك تم أيضا في التجربة الكين

مشرروع كوقد تم تصرميمة  2016تم االنتهاء من المرحلة األولى من المشروع في والفقيرة في نيروبي 

 رائد لتقييم جدوي الخطة .

و اكمرا سيشرهد المشرروع انشراء مبران عاليرة المسرتوي تتكرون مرن منرازل مكونرة مرن غرفرة نروم واحرردة 

 غرفتين او ثالثة غرف نوم على التوالي. 

اما ما حدث فري التجربرة المصررية ترم نقرل وتسركين اهرالى منطقرة زرزارة مرع االزالرة الكاملرة لمنراطق 

العشش واعداد مشروع تقسيم اراضى للمنطقة وبيع اراضى منطقة زرزارة العادة التمويل للصندوق , 

وبررة للسرركان طبقررا للمعررايير التخطيطيررة للخرردمات كمررا قررام كمررا قامررت المحافظررة بترروفير الخرردمات المطل

المشروع بمراعاة عدة ابعاد رئيسية منها البعرد االجتمراعى والبعرد االقتصرادي عرن طريرق نقرل السركان 
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الى موقع امن في موقع جديرد مجراور لمنطقرة زرزارة حيرث كانرت المنطقرة تفتقرر الرى خردمات تجاريرة 

 قامة على اراضى أمالك دولة.بالمنطقة واغلب منطقة زرزارة م

ين وتسك حدث تغيير للخطة حيث قامت المحافظة بتقسيم منطقة زرزارة الى قطاعات سكنية وتم نقل

اك بعض كما كانت هن ألنشطة االجتماعية واالقتصاديةتنفيذ ا -قاطنى القطاعات في مساكن المحافظة 

 السلبيات الت تمت في التجربة المصرية كانت كالتالى:

 لحرمان من ملكية االراضى والعقارات وعدم الحصول على حيازة امنة.ا -

أخرى  طينهم في مناطقانتشرت البطالة بين اغلب سكان منطقة زرزارة  وذلك العادة تو البطالة: -

 وذلك الن اغلبهم يعمل بنظام اليومية والحرف .

م ائف يومية النهاغلب السكان في منطقة زرزارة تم تهميشهم وعدم حصولهم على وظ التهميش: -

ا ان ممكانو يعملون كحرفيين او عمال باليومية ولذلك انخفض مستوى الدخل اليومى الغلب السك

 لدخل.استوي مجعلهم في فقر مدقع مما جعلهم يعيشون تهميشا اجتماعيا ونفسيا نتيجة للفقر وانخفاض 

 خالصة :ال -7 

د الشرديد واجهرة النقرالمناطق الحضررية المتردهورة التعامل مع من خالل ما سبق يتضح لنا ان ما تم في 

يث يرري حيث تم التشكيك من قبل البعض في إمكانية ان تحقق هذه الجهود قدرا من التحسن الملحوظ ح

 ذلك لالتى :الراي ان نقل السكان من هذه المناطق الى احياء سكنية جديدة غير مجدي و

 عدم مراعاة الربط بين امكان العمل وفرص التشغيل عند نقل السكان للمناطق الجديدة. -

تاجيرة عدم مراعاة البعد االقتصادي لسكان تلك المناطق من خالل خلق فرص عمل في األنشرطة اإلن -

 والخدمية بالقدر الكافى.

ل وحيرراة افضررل فرري الريررف اسررتمرار الهجرررة مررن الريررف الررى المدينررة وذلررك لعرردم خلررق فرررص عمرر -

 والمحافظات.

 :التوصيات  -

جة توصل الباحث الى توصيات من وجهة نظر الباحث تسهم في تحسين سياسات و استدامة ومعال 

 المناطق الحضرية المتدهورة :

اطق يجب مشاركة المواطن في تحديد استخدامات االراضى وعمليرات التطروير فري تنميرة تلرك المنر  -

 االستدامة في تلك التنمية.وذلك لضمان 
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ق العمررل علررى تقويررة سياسررة المواطنررة والمسرراواة فرري الحقرروق والواجبررات بررين سرركان تلررك المنرراط -

 الحساسهم بالتهميش.

شروعات إعادة تنظيم وتوزيع األنشطة التجارية والصناعية في تلك المناطق مع تحفيز أصحاب الم  -

 اطق.الحرفية للتوسع وخلق فرص عمل لسكان تلك المن

ة للحرد محاولة خلق فرص عمل في األرياف للحد من الهجرة العشوائية من الريف للمدينة في محاول -

 من العشوائيات والبناء العشوائى .

ى الحرد ادماج البعد البيئي بما يتضمنة من نظافة ومساحات خضراء وإدارة المخلفرات مرع العمرل علر -

 من التلوث بمختلف انواعة.

لعمرانرى توزيع السكان من خالل الربط بين التخطيط االقليمى ومراكرز التخطريط االعمل على إعادة  -

 في المحافظات لتعظيم االستفادة من الموارد البشرية والطبيعية.

لعررادات تفعيرل دور المجتمرع المردنى فرري عمليرات التوعيرة والتنميرة والمسرراهمة فري تغييرر منظومرة ا  -

يوجرد كمرا ال طقديات التي تواجهة تحقيق التنمية في تلرك المنراوالقيم الشيئة التي تعتبر من اكبر التح

 أيضرررا ثقافرررة احتررررام القرررانون والمحافظرررة علرررى االمرررن فكيرررف يمكرررن احتررررام الحقررروق االجتماعيرررة

 .واالقتصادية في مجتمع اليحترم احكام القضاء

النتخاب أعضائها باتعظيم دور المشاركة الشعبية من خالل عمل لجان شعبية لكل منطقة يتم اختيار  -

وتتحمررل هررذه المنطقررة مسررئولية مناقشررة تلررك المشرراكل والعمررل علررى حلهررا مررع الجهررات المختصررة 

 ومنظمات المجتمع المدنى التي تساعد في تطوير تلك المناطق.

لكاملة لجة اعدم وجود رؤية مستقبلية واضحة لمواجهة التمدد العشوائى المستمر والعمل على المعا -

 لة.لحل تلك المشك
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