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الرحمنعبدأحمدمروة/دكتور

الفنيعمالدومسئولوالمحليالدوليالتمويلالدارةمديراًًحالًياتعملعمراني،ومصممكمخططالخبرةمنعاًما20•
ميةاألكاديفيالعمرانيللتصميمكمحاضرجزئيبدواموتعمل،(ISDF)العشوائيةالمناطقتطويرصندوًقفيللمشاريع
.البحرًيوالنقلوالتكنولوجياللعلومالعربية

االستراتيجييطالتخطتنفيذوقابليةلفعاليةاحولالقاهرة،جامعةمنالمعماريةالهندسةفيالدكتوراًهدرجةعلىحاصلة•
."المدنلمداخلرًيالبصواإلدراكالعمرانيالتصميمعناصر"تناوللماجستيرابحثتناولبينما.المصرًيالمحليللواقع

.وائيةالعشواألسواقلمناطقالتطويرالتنفيذيةالعملوخططوالقرى،للمدناإلستراتيجيةوالمخططاتالتشاركي،بالتخطيطتختص•
تقاطعوأدواتناهجبمفنيافريقالودعمالعمراني،التطويرلعملياتالتخصصيةاألعمالدالئلصياغةالفنية،التقاريرومراجعةإعدادعنمسؤولة•

.المؤسسيةواآللياتالحوكمةاالدارية،الهياكلالتمويلية،األدواتالعمراني،التطوير
.الدوليةوالقروضالمنحبرامجخاللمنتتمالتيللمشروعاتوالدعماالدارةأعمالعنأيضامسئولة•
والخبراتالمعرفةوتبادلتعزيزبهدفوخارجهامصرداخلوالدوليةالمحليةالعملوورشالمؤتمراتمنالعديدفيمشارك/كمتحدثساهمت•

.العملية



المحتـــــــــويات

 مصرالعشوائيات في
مقدمة -
صندوق تطوير المناطق العشوائية-

التصنيف والتدخالت
المناطق غير اآلمنة-
المناطق غير المخططة-
الرؤية المستقبلية-

األسمرات كمجتمع متكامل



مقدمــــــة

المناطقتحزيمبرنامج2008–2004:الثانيةالمرحلة
العشوائية

القاهرةفىالعشوائيةالمناطقامتدادلوقفالتفصيليةالمخططاتإعداد
.واإلسكندريةالكبرًى

2009عامفي:الثالثةالمرحلة
تطويرصندوًقانشاءالمصريةالحكومةقررتالدويقةصخرةسقوطإثر

.اآلمنةغيرللمناطقاألولويةإعطاءمعالعشوائيةالمناطق

المناطقتطويربرنامج2004–1994:األولىالمرحلة
العشوائية

هرباء،صحى،كوصرفمياهشبكاتمناألساسيةالمرافقتوفير
.المخططةغيرالمناطقفىطرًقورصف

العشوائيات في مصر 

جهود الحكومة

معيشيةوظروفالعملفرصعنللبحثالمدنإلىالسكاننزوحأوالسكانيةللزيادةنتيجةالمساكنلتوفيراإلحتياجمننشأتظاهرة
.المالئمللمسكناالساسيةالمتطلباتلتوفيرالقادرينغيرإليهايلجأاوتنشأاآلمنةغيروالمناطقمستقرة،



مهورى الجبالقرارالعشوائيةالمناطقتطويرصندوق إنشاءتم
.الوزراءمجلسرئاسةويتبع2008لسنة305رقم

ةالنشأ

الخطةعووضوتنميتها،وتطويرها،العشوائيةالمناطقحصر
منةاألساسيبالمرافقوإمدادهاعمرانيًا،لتخطيطهاالالزمة

اصهاختصالصندوق ويباشر.وكهرباءصحيوصرفمياه
اإلدارةووحداتالمعنيةوالجهاتالوزاراتمعبالتنسيق
والخبراتبالمعلوماتإمدادهالجهاتهذهوعلىالمحلية،

.الالزمةوالمساعدات
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صندوق تطوير المناطق العشوائية



االطار الدولي والتشريعي لعمل صندوق تطوير المناطق العشوائية

تشريعيــــا  دوليـــــا  

نسان،الكلكحقاالمنهالحياةتوفيرالمصري الدستوريتضمن
قوميةخطةوضعوالصحى،واآلمنالمالئمالمسكنفىالحق
ةالحيانوعيةوتحسينالعشوائيات،مشكلةلمواجهةشاملة

.العامةوالصحة

 المعاهدة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
أهداف األلفية للتنمية
إعالن باريس
أهداف التنمية المستدامة
االجندة الحضرية الجديدة.

؛2008لسنة-119رقم-الموحدالبناءقانون وينظم
وتنظيمالحضاري والتنسيقالعمرانيالتخطيطشأنفيبأحكامه
طيطالتخاعادةأعمالالعقارية،الثروةعلىوالحفاظالبناءأعمال

فيوالمالك،الشاغلينمعوالتفاوضالمخططةغيروالمناطق
.الصلةذاتاألخرى القوانينمنعددأحكاماطار



التصنيـــف والتدخــــــالت



قضية العشوائيات على المستوى القومي

األسواق العشوائيةالمناطق غير المخططةالمناطق غير االمنة

/  شخص200الكثافة حوالي  

.فدان

.دور2-1إرتفاع المباني  

.ال توفر السكن اآلمن

تتطلب تدخل حاسم فوري

.فدان/ شخص 500الكثافة حوالي 

.دور14-2إرتفاع المباني 

.توفر الحد األدنى من السكن اآلمن

جلتتطلب تنمية متوسطة وطويلة األ

الف فدان على 152اجمالي المساحة 

مستوى مدن الجمهورية

وائية تم حصر وتصنيف  األسواق العش

على مستوى مدن الجمهورية وتحديد

حجم الظاهرة مكانيا  ويبلغ عدد 

سوق بإجمالي عدد 1105األسواق 

وحدة306313وحدات  تقديري 

التكلفة 

ة التقديري

مليار 31

جنيه

التكلفة 

ة التقديري

مليار 318

جنيه

التكلفة 

ةالتقديري

مليار 44

جنيه

من % 1

الكتلة 

ة العمراني

بالمدن

من % 37

الكتلة 

العمرانية 

بالمدن



تصنيف المناطق غير اآلمنة

لمحسن، تفتقد إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحي ا•
تقع تحت تأثير التلوث الصناعي الكثيف، •
.نشأت تحت خطوط الكهرباء الهوائية•

 المناطق المهددة للصحة: درجة ثالثة

المناطق المعرضة إلى إنزالق الكتل •
الحجرية من الجبال، 

المناطق المعرضة للسيول، •
.دالمناطق المعرضة لحوادث السكة الحدي•

 المناطق المهددة للحياة: درجة أولى

،المنـاطق علـى أراضــي الدولـة، جهـات مركزيــة•
.  األوقاف

 مستقرةالمناطق التي تفتقد الحيازة ال: درجة رابعة

واد بإستخدام مخلفات مالمبانى المشيده •
البناء، 

المتهدمة أو المتصدعة، المبانى •

 مناطق المسكن غير المالئم: درجة ثانية



سياسات وآليات التعامل مع المناطق غير اآلمنة

إزالة الخطر
نقل السكان لوحدات السكنية  في أقرب مكان آمن
التعويض المادي لتوفير المسكن.

المناطق 
المهددة 
للحياة

 المساكن بالموقع ذاته مع التكثيفإحالل.
 المساكن بمواقع أمالك دولة قريبةبناء.
 المادي لتوفير المسكنالتعويض.
 تأهيل المساكنإعادة.

مناطق 
السكن غير

المالئم

المناطق 
المهددة 
للصحة

مناطق 
مفتقدة 
الحيازة 
المستقرة

 الحيازة بمقابل ماديتقنين.
 مساكن بديلةتوفير.

 الخطر بالتعاون والتنسيق مع الجهات والوزارات إزالة
ة أو تحويل خطوط الكهرباء الهوائيالمختصة مثل نقل 

.يئةللبأوضاع المصانع الملوثة توفيق . أرضيةلكابالت 
.  الصحيأنظمة المياه والصرف تنفيذ 

اإلرتقاءًبقاطنيًالمناطقًالعشوائيةًكمدخلًللتطوير.
ًمنطقةًمجاورةالمواقعًأوًبأقربًالسكانًبنفسًتوطين.
ًالمحافظاتًفيًإطارًالالمركزيةالتطويرًمع.
دمجًبرامجًتطويرًالمناطقًغيرًالمخططةًمعًالمناطقًغيرًاآلمنة.
ًاألهاليًفيًمشروعاتتطبيقًمباديءًالشراكةًمع.
ًمناطقالواالقتصاديةًلسكانًالعالقاتًالمعيشيةًضمانًالحفاظًعلى.
دعمًالشراكةًمعًمؤسساتًالمجتمعًالمدنيًوالقطاعًالخاص.
ًيًالتطويرفتفعيلًالشراكةًمعًالجهاتًالمانحةًلتنفيذًأولوياتًالدولة.
ًمرانًتعميمهًإلعادةًالوجهًالحضاريًللعيمكنًتطويرًنموذجًمتكامل

.المصريًبجميعًالمحافظات

حقنوضمااإلجتماعيةالعدالةمبدأتحقيقعلىالصندوق سياساتتعتمد
المعيشيةاألوضاعتحسينمعآمن؛مسكنعلىالحصولفيالمواطن

:التاليةالسياساتخاللمنواإلقتصادية،



المناطق غير المخططة

(2008لسنة 119طبقًا لقانون البناء )المناطق غير المخططةتعريف 

هي المناطق التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط.
 نشأت هذه المناطق نتيجة لعدم الوفاء بمتطلبات التنمية العمرانية في المدن والقرى.
 فدان/فرد500تتميز بالكثافة السكنية المرتفعة التي تصل إلى.
 أدوار10-4تتراوح إرتفاعات المباني بها من.
وتوفر الحد األدنى من السكن اآلمن، وتتطلب عمليات تنمية متوسطة وطويلة األجل.

مدينة كفر الشيخ-اإلمتداد على األراضي الزراعية 

مدينة مرسى مطروح-اإلمتداد على األراضي الصحراوية 



المناطق غير المخططة

2012حصر المناطق غير المخططة لعام 

ة تم اإلنتهاء من حصر المناطق غير المخططة في جميع مدن الجمهوري
محافظة، حيث بلغت بها نسبة هذه المناطق27مدينة في 226وعددها 
.من إجمالي مساحة الكتلة العمرانية للمدن% 37.5

.رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية

منمنطقةللالعمراينةالبيئةتحسينبهدفالتطويرلعملياتاالساسيالمدخل

:خالل

.إعادة تطوير المرافق وتجديدها

.إنارة الشوارع الرئيسية والفرعية

.إقامة شبكات مكافحة حريق



«مناطق التطوير العمراني»الرؤية المستقبلية 

المتحدةاالممبرنامجمعبالتعاوندراسةباعدادالصندوققامالتنفيذية،ئحتهوال2008لسنة119قانونبتعديلالخاصةالمناقشاتاطارفي

.التعاملوآلياتسياساتتحديدمع«العمرانيللتطويركمناطق»القائمالمدينةلعمرانتصنيفلوضعالبشريةللمستوطنات

ق الربط بين مناطق التحديات والمشكالت ومناط

ة الفرص والمقومات بما يسمح تحقيق استفاد

متكاملة على مستوى المدينة

الفكرة 

االساسية 

للتصنيف

:الىيؤديالربطهذا

االجتماعيةوالبيئةالعمرانيالنسيجفيالمناطقهذهدمج-

.للمدينةواالقتصادية

تمادااعالدولةتتحملهاالتيالتطويرتكلفةمنكبيرجزءخفض-

عائدوالالمناطقهذهفيالكامنةالمحلياالقتصادديناميكيةعلى

.أخرىمناطقفياستثمارهالممكن



«مناطق التطوير العمراني»الرؤية المستقبلية 



«مناطق التطوير العمراني»الرؤية المستقبلية 



االسمرات كمجتمع متكامل



الموقع العام ومكونات المشروع

فكرة
المشروع

تحديدا تلك تنفيذ منطقة جديدة العادة تسكين أهالي المناطق غير اآلمنة في محافظة القاهرة و 
المهددة لحياة قاطنيها شرط أن تكون قريبة من المنطقة األصلية 

حيإلى(وحدة6200)صغيرةمجاورةمنالفكرةتحول

اآلمن،السكنيحوي(وحدةألف18)منأكثرمتكاملسكني

كافةاالجتماعيةوالخدماتالكريمة،العملفرص

مكونات المشروع

يقع المشروع بحي المقطم•
في مدينة القاهرة على 

.  فدان188مساحة حوالي 
يرتبط من خالل المحاور •

الرئيسية بمناطق وسط 
زة القاهرة وكذلك مدينة الجي

الموقع 
العام

3.6بـتقدرتكلفةاجمالي

مصريجنيهمليار



دمج المشروع للتكامل مع المدينة

خطوطمنبعدداألسمراتربطتماقتصاديا
.رةبالقاهالرئيسيةالميادينمعالعامالنقل

2األسمرات 

1األسمرات

األسمرات

3

محور الخدمات

دودالحعلىرئيسيخدماتمحورانشاءتمالمحيطةاألحياءمععمرانيا
االحياءوسكاناالسمراتلسكانالخدماتليقدمللمشروعالخارجية
.مدارسمجمعرياضي،ناديويتضمنالمحيطة

منالمعيشةظروفلتحسينالتخطيطكانإجتماعيا
وخارجداخلعملفرصتوفيرفيالمساهمةخالل

المنطقة



تنمية مجتمع االسمرات

مجتمعية مع انتقال السكان من المناطق غير اآلمنة لبدء حياة جديدة كريمة بدأ التركيز على التنمية ال

والشبابوالعمل على تمكين المرأة للسكان

توفير فرص عملة توفير برامج تدريبينشطة األ دمج األطفال في مجتمعية مبادرات 



تنمية مجتمع االسمرات

 أسرة تم بالفعل اعادة تسكينها14000توفير سكن آمن لعدد
حتى تاريخه

 غرفة/فرد2غرفة ليصبح /أفراد5خفض معدل التزاحم من

 يتم تدريب (مركز التدريب المهني يمنح دبلوم التلمذة الصناعية
.)الطلبة نظريا باالضافة الى التدريب العملي في المصانع

 فرصة عمل بمصانع السجاد اليدوي 2000توفير ما يقرب من
.خارجوالسبح والمالبس الجاهزة التي يتم تصدير منتجاتها لل

 توفير فرص تدريب وعمل (الحد من ظاهرة التسرب من التعليم
.)مناسبة للطلبة بعد فترة الدراسة

رياضيةتحصول فريق األطفال من األسمرات على بطوال .

 (رالتمثيل والقاء الشع)اكتشاف العديد من المواهب الفنية.

افظ على المنافسة الشريفة بين األهالي داخل مدينة األسمرات للح
.النظافة والتشجير داخل المجموعات السكنية



ماذا بعد االسمرات؟
وجهة من المشكالت 

نظر السكان

ن مقترحات السكان للتحسين م
االسمرات

معرفة مدى تحقيق مشروعات التطوير ألهدافها.
مدى رضاء المستخدم عنها.
عية تأثيرها على مستخدم المكان من النواحي االجتما

.والثقافية والنفسية
 تحديد احتياجات وردود أفعال مستخدم المكان لما

.حوله
لى فهم تأثير القرارات التخطيطية والتصميمية ع

.مستخدمي المكان
تقويم المشروعات والسياسات والبرامج.
لى تحسين األداء التخطيطي والتصميمي للوصول إ

بيئة عمرانية أفضل 

تقييم األثر لمخرجات التطوير

م التطوير العمراني لعواص"مشروع 

"  المحافظات والمدن الكبرى

هدف المشروع
يرًخاللًتوفمنًمشكالتًالعمرانًالحاليًمعالجةً

فرصييةًالالتاحييةًرصيييدًسييكنيًللفئيياتًاألقييلًدخييالً
نيييييياطقًبالملتنفيييييييذًمشييييييروعاتًالتنميييييييةًالعمرانيييييييةً

ميعًانًمرتفعةًالكثافيةًدونًالحياقًأيًضيررًللسيك
مستوياتًجودةًالحياةًللمواطنينًرفعً



شكرا لحسن االستماع


