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ABSTRACT 
The issue of slum housing is one of the most important and most pressing issues in Egypt and 
the whole world because of its social, economic, environmental and security implications for 
the security and stability of the whole society. Egypt is one of the largest countries in the 
world in terms of the number of slums and degraded areas, Therefore, it is necessary to find 
urgent and effective solutions to address these problems resulting from this phenomenon and 
reduce them, and this research contributes to the development of a general strategy through 
which to achieve the advancement and sustainable development of these communities. 

 

  :صلخالم
  منكثرها إلحاحا فى مصر والعالم بأسره ، وذلك لما لها أ والقضاٌاإن قضٌة اإلسكان العشوابى هى واحدة من أهم 

 ، حٌث أن مصر واحدة من أكبر دول  كلهقتصادٌة وبٌبٌة و أمنٌة  تهدد أمن وإستقرار المجتمعو اجتماعٌة اإنعكاسات 
العالم من حٌث عدد المناطق العشوابٌة والمتدهورة بها ، لذا البد من إٌجاد حلول عاجلة و فعالة لمعالجة تلك المشكالت 

ها تحقٌق اإلرتقاء  إستراتٌجٌة عامة ٌمكن من خاللإٌجادالناتجة عن تلك الظاهرة والحد منها ، وهذا البحث ٌساهم فى 
. تلك المجتمعات ل والتنمٌة المستدامة
التنمية المستدامة  - مشروعات اإلرتقاء -  العشوائيات المقبولة عمرانيا –العشوائيات : الكلمات المفتاحية

.                           اإلرتقاء المستدام
 
 :مقدمة عن البحث , المنهجية, الفرضيات, األهداف, اإلشكالية: المقدمة العامة- 1
 
 :اإلشكالية البحثية ... 1/1

ٌجاد حلول لتلك المشكلة ، لكن هناك إتفاقمت أعداد المجتمعات العشوابٌة فى مصر، وتعددت المحاوالت والدراسات حول 
الدراسات تتناول المشكلة من جانب واحد فقط الكثٌر من هذه ، وذلك ألن  نقص او خلل ما ٌحول دون الوصول لذلك

 للمجتمع العشوابى ، وبالرغم من ذلك فإن هذه المناطق تتوفر بها الموارد المختلفة والتى  الجوانب األخرىوتتجاهل باقى
ٌمكن من خاللها تنمٌة وتطوٌر هذه المجتمعات فهى تعتبر المدخل الربٌسى والفعال لحل هذه المشكلة ، ومن أهم المناطق 

 .إحدى أكبر التجمعات العشوابٌة بالقاهرة الكبرى " عزبة خٌرهللا "العشوابٌة التى تحتوى على هذه الموارد الفعالة منطقة 
: أهداف البحث ... 1/2

 بالمناطق العشوابٌة المقبولة عمرانٌا  المستدام لإلرتقاءفعالةلى إستراتٌجٌة إٌعتبر الهدف الربٌسى من البحث هو التوصل 
وتحقٌقا لذلك فقد تطرق البحث لعدة أهداف والبٌبٌة ،  على كافة الجوانب العمرانٌة والمعمارٌة واالجتماعٌة  واالقتصادٌة

 :- ثانوٌة ، من أهمها
 .مستدامةفى حل تلك المشكلة بإستراتٌجٌات الناجحة  التجارب العالمٌة دراسة بعض -
 .بالعاصمة (عزبة خٌرهللا)التطبٌق العملى على مجتمع العشوابٌات بمنطقة  -

 :فرضيات البحث ... 1/3
وتجاهل  ٌمكن تلخٌص الفرضٌة العامة للبحث فى وجود خلل ونقص فى كثٌر من المحاوالت لالرتقاء  بالعشوابٌات    ،

الموارد الفعالة فى هذه المجتمعات والتى تتضمن فى طٌاتها حل فعال ومتكامل لمشاكل هذه المناطق، وذلك أدى لتضخم 
مشكلة العشوابٌات وتزاٌدها ، وٌعمل البحث على إٌجاد بعض هذه الحلول من خالل دراسة وتحلٌل بعض التجارب 

العالمٌة الناجحة فى هذا المجال ، والتوصل الى استراتٌجٌة مقترحة لتطبٌقها على المناطق العشوابٌة المقبولة عمرانٌا 
. بمصر 



 
 
 

  بالمناطق العشوابٌة المقبولة عمرانٌا وذلك فى إطار التنمٌة المستدامةلالرتقاءنحو إستراتٌجٌة فعالة 

 

 :منهجية البحث ... 1/4
 النظرٌة ه ربٌسٌة لتحلٌل الموضوع وعمل دراسة شاملة تغطى جمٌع جوانبمداخلتعتمد منهجٌة البحث على ثالث 

 :-والعملٌة من خالل 
، العشوابٌات وأسباب ظهورها و اآلثار السلبٌة المترتبة علٌها لمفاهٌم وٌتناول دراسة نظرٌة   النظرىمدخلال ... 1/4/1

مفاهٌم وأهداف التنمٌة المستدامة ودورها فى االرتقاء لدراسة أٌضا وٌتطرق وخصابص السكان فً المناطق العشوابٌة ، 
. بالعشوابٌات

المعاصرة ، والتى نجحت فى اإلرتقاء بالعشوابٌات  وٌتناول عرض بعض التجارب العالمٌةالتحليلى  مدخل ال ...1/4/2
عن طرٌق استغالل الموارد المتوفرة بتلك المناطق وتوظٌفها فى وضع منهجٌة  وغٌر تقلٌدٌة ،فعالةباسترتٌجٌات وأسالٌب 

. لتنمٌة العشوابٌات فى اطار التنمٌة المستدامة
إحدى اكبر المستوطنات العشوابٌة بالقاهرة ، " عزبة خٌرهللا" وٌتناول دراسة وتحلٌل منطقة لتطبيقى امدخلال ... 1/4/3

.  مع وضع استراتٌجٌة مناسبة لالرتقاء بها 
 
 :مقدمة البحث ... 5/ 1

من إجمالى الكتلة العمرانٌة فً مصر ، وتنتشر بجمٌع محافظات  % 38.6تمثل المناطق العشوابٌة المتدهورة حوالى 
الجمهورٌة ، و بالرغم من ظهور العدٌد من المحاوالت والدراسات  إلٌجاد حلول لمشكلة العشوابٌات فً مصر ، 

ولكن لم ٌساهم ذلك فً حل تلك المشكلة بشكل نهابى ، حٌث إنها فى تزاٌد مستمر ، وٌكون الخلل فى تلك المحاوالت 
إما ناتجا عن تناول األسالٌب التقلٌدٌة والغٌر فعالة فى معالجة تلك المشكلة ، أو ٌكون ناتجا عن تناول الدراسات لهذه 
المشكلة من جانب واحد فقط دون مراعاة باقى الجوانب األخرى ، والنظر فقط إلى الجوانب السلبٌة لتلك المناطق ، 

وعدم اإللتفات إلى جوانبها اإلٌجابٌة و التى ٌمكن من خاللها  تحقٌق التنمٌة المستدامة ، كما أن كثٌر من تلك 
المشروعات لم ٌحقق النجاح بسبب عدم كفاٌة الدراسات األولٌة لها أو اإلعتماد على معلومات خاطبة ، وكذلك توقف 

 .كثٌر من المشروعات قبل اإلنتهاء من تنفٌذها بسبب عدم كفاٌة الموارد المالٌة إلستكمالها 
 

 :وأسباب ظهورها  (المقبولة والغير مقبولة عمرانيا)تعريف المناطق العشوائية - 2

سكان غير مرخص إيتكون من  , نسيج عمرانى غير متجانس"ٌمكن بشكل عام تعرٌف المناطق العشوابٌة على أنها 
وقد تعددت أشكالها   , وغيرهافى مناطق محرومة من المرافق العامة والخدمات األساسية وخدمات جمع القمامة

 (1) ."لى داخلهاإلى ضواحيها ثم إ, وانتشرت على أطراف المدن فى بادئ األمر ثم تسربت تدريجيا  وصورها
 :ٌن للمناطق العشوابٌة من حٌث قابلٌتها للتطوٌريوهناك نمطٌن ربٌس

  وتمثل المناطق العشوابٌة الغٌر آمنة  (الغيرمقبولة عمرانيا)المناطق العشوائية الغير القابلة للتطوير: النمط األول
ة ر فهى ال تقبل التطوٌر وهى مناطق خط ، والتى  البد من إزالتها الفورٌة،ذات الخطورة بدرجاتها األربعة 

المعرضة و المناطق أزالتها ، كمساكن العشش واألكواخ الصفٌح إ والٌوجد بدٌل غٌر السكان فٌها ،وتهدد حٌاة 
 .غٌرهاونزالق الكتل الصخرٌة والمناطق المعرضة للسٌول إ إلى
 

 تقع التى هى المناطق العشوابٌة اآلمنة  و (المقبولة عمراينا)المناطق العشوائية القابلة للتطوير: النمط الثانى
من المناطق % 90كثر من أ ، وهى تمثل المواطنٌنخارج نطاق تصنٌف مناطق الخطورة التى تهدد حٌاة 

 هى مناطق تم و، العشوابٌة فى مصر ، فعمظم هذه المناطق تمثل كتلة عمرانٌة قابمة بالفعل منذ سنوات عدٌدة  
إنشابها غٌر مطابقة لقوانٌن البناء والعمران ، فهى مناطق غٌر مخططة وقد تنقصها الحٌازة القانونٌة ، و تعانى 

 . من نقص عام فى الخدمات وتدهور إجتماعى وإقتصادى وبٌبى وعمرانى
 

كالمناطق -المناطق التى ال تحتاج إلزالة كاملة " على أنها   المناطق العشوائية المقبولة عمرانياومن هنا ٌمكن تعرٌف 
الغٌر آمنة كمساكن العشش والصفٌح والكرتون وغٌرها من المواد الردبٌة التى تبنى بها المساكن فى بعض المناطق 

، فهى مناطق آمنه وحالتها العمرانٌة  (بمختلف انواعه)إنما هى مناطق تحتاج مشروعات للتنمٌة واإلرتقاء - العشوابٌة 
، والنسبة األكبر من مبانٌها بحالة جٌدة إنشابٌا ، قد تحتاج لبعض أعمال الصٌانة  (كل منطقة حسب حالتها)مقبولة نوعا ما 

والترمٌم أو مجرد أعمال تشطٌبات فقط ، فهى مناطق قد تنقصها بعض الخدمات العامة أو خدمات البنٌة التحتٌة ،  أو 
 ".ٌلزمها الحٌازة القانونٌة ، أو تعانى من التدهور اإلقتصادى أو اإلجتماعى أو البٌبى
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هناك العدٌد من العوامل التى تسببت وساهمت فى ظهور العشوابٌات فى مصر ، وتتنوع تلك العوامل واألسباب التى أدت 
 (1):- إلى ظهور وانتشار المناطق العشوابٌة الالرسمٌة فى مصر ، وأهم هذه األسباب 

 ضعف اإلهتمام بالتنمٌة اإلقلٌمٌة. 
 األحداث السٌاسٌة التى مرت بها مصر. 
 الضغوط السٌاسٌة والشعبٌة. 
 إنسحاب الحكومة من إنتاج اإلسكان بهدف التأجٌر. 
 ارتفاع تكلفة المسكن. 
 قصور وسابل وأسالٌب تموٌل إسكان محدودى الدخل. 
 إتساع الفجوة بٌن العرض والطلب. 
 ارتفاع معدالت النمو السكانى. 
 تزاٌد الهجرة من الرٌف إلى المدٌنة. 
 مرور البالد بكوارث طبٌعٌة كالزالزل. 
 تعرض البالد للحروب. 
 انهٌار بعض العمارات. 

 
 :والموقف الحالى لمصر تجاه العشوائياتسياسة تعامل مصر مع المناطق العشوائية تطور - 3

ا بالمرافق األساسٌة والخدمات ، نظرا هحٌث كانت السٌاسة المتبعة مع بداٌات ظهور العشوابٌات فى مصر هى عدم مد
ألن معظم المبانى فٌها غٌر مرخصة بشكل قانونى وغٌر مخططة ، ومع اإلتجاه العام للتنمٌة الشاملة اصبحت سٌاسة 

 .وضاعها وكان ذلك فى بداٌة التسعٌنٌات من القرن الماضى أالدولة هى محاولة تطوٌر العشوابٌات وتحسٌنها وتقنٌن 
: ( 2008- 1993)المرحلة األولى لتطوير العشوائيات فى مصر  ... 3/1

مع - لى مناطق قابلة للتطوٌر إكانت بداٌة االهتمام بالعشوابٌات فى مصر ، وفٌها تم تحدٌد المناطق العشوابٌة وتصنٌفها 
، وحددت مٌزانٌة ضخمة خاصة لهذا الغرض ، وتم بالفعل تطوٌر ومناطق غٌر قابلة للتطوٌر - زاالت جزبٌة إو بدون أ

.  الشاملة المرافق فقط لم ٌكن كافٌا وكان البد من التنمٌةبإدخاللكن االرتقاء ،  منطقة 126حوالى 
 
 : (حتى اآلن- 2008)المرحلة الثانية لتطوير العشوائيات فى مصر  ... 3/2
  ، مهمته حصر و2008 صندوق خاص لتنمٌه العشوابٌات عام ء تم إنشا2014الى عام  - 2008من عام  ... 3/2/1

 المناطق العشوابٌة مثل لتطوٌروتم خالل هذه الفترة تنفٌذ العدٌد من المشروعات ، رصد المناطق العشوابٌة  وتصنٌفها 
. عزبة هرٌدى ومساكن زٌنهم بالسٌدة زٌنب

   
خاصة الغٌر  -فة لتطوٌر المناطق العشوابٌة لهى مرحلة جدٌدة ونظرة مخت : حتى االن  - 2014من عام  ... 3/2/2
المهددة لحٌاة المواطنٌن الغٌر آمنة و وضعت الدولة مخططات للتخلص من جمٌع المناطق العشوابٌة ، حٌث - منة منهاآ

 (2) . لٌس فقط التنمٌة العمرانٌة للتنمٌة ومحور كاإلنسان  على مع التركٌز

يىضخ شكل المىاطق الؼشىائيت المقبىلت ػمراويا والغير مقبىلت ػمراويا فً مصر (1)شكل   

(www. middleeasteye.net,2017) 

 

 المىاطق الؼشىائيت المقبىلت ػمراويا

 
 المناطق العشوائية الغير المقبولة عمرانيا
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: اإلرتقاء كأفضل أداة لتحقيق التنمية المستدامة فى المناطق العشوائية المقبولة عمرانيا - 4
    ٌعتبراإلرتقاء بالمناطق العشوابٌة أنسب وأفضل أداة لتحقٌق التنمٌة المستدامة بها ، خاصة فى الدول المحدودة الموارد 

تحسين الوضع القائم إلى وضع أفضل منه عن طريق " اإلقتصادٌة ، و ٌقصد باإلرتقاء فى أبسط تعرٌف له على أنه 
- سياسية - إقتصادية )تطوير البيئة الحضرية فى جميع جوانبها سواء كانت جوانب عمرانية أو جوانب غير عمرانية 

 (3) ".(إجتماعية
 

    مشروع اإلرتقاء ٌعتمد على مجموعة من المبادئ والسٌاسات العامة التى ٌقوم علٌها و التى تعتبر بمثابة األساس لنجاح 
: ما ٌلى أى مشروع إرتقاء بالمناطق المتدهورة ، وأهم هذه السٌاسات

 

 مشروع اإلرتقاء البد أن ٌتسع لكى ٌشمل جمٌع جوانب البٌبة ، فهو تطوٌر للبٌبة  حٌث أن شمولية اإلرتقاء
 .العمرانٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة الحضرٌة فى جمٌع جوانبها

  طفرات فى تطوٌر المجتمع ثحداإعملٌة متدرجة وال تحتمل هى   حٌث أن عملٌة اإلرتقاءتدرج اإلرتقاء  ،
 .ةفاإلرتقاء ٌقوم على التدرج فى تطوٌر المجتمع وتحسٌن البٌبة الحضري

 وذلك للمشاركة ،  المجتمع استقطابمشروع اإلرتقاء ٌجب أن ٌكون قادرا على  حٌث أن الجهود الذاتية واإلرتقاء
  .مشروعبالبالجهود الذاتٌة فى مجاالت العمل المختلفة 

 خالل الزٌارات المٌدانٌة للمنطقة ٌتم تقٌٌم األوضاع الراهنة  حٌث أنه نسبية ومعايير التقييم فى مشاريع اإلرتقاء
  .ساسها معاٌٌر اإلرتقاء الخاصة بهاألها ، لتقٌٌم حالتها والتى سٌوضع على 

 وذلك من ا والموارد القابمة بهمنطقة المشروع ستغالل الطاقات بٌجب إحٌث  ذاتية تمويل مشاريع اإلرتقاء ، 
 .من خالله تموٌل نفسه ذاتٌامشروع اإلرتقاء قتصادى  ٌستطٌع إمشروعات ذات عابد عمل خالل 

 حٌث أن المشاكل قد تحوى بٌن طٌاتها جوانب إٌجابٌة  ، فاذا تم استغاللها بشكل سلٌم إستثمار المشاكل القائمة 
ستعمل على نجاح المشروع ومنحه قوة دفع ، لذلك ٌجب رؤٌة هذه المشاكل بمنظور آخر أكثر عمقا الستخراج 

 .الجوانب اإلٌجابٌة

 لجهات مختلفة اجتذابهمن مؤشرات نجاح مشروع اإلرتقاء هو  حٌث أنه تنوع الجهات المساهمة فى المشروع 
 .لتنفٌذاو التخطٌط أو ل أومتنوعة سواء للتموي

 بٌن قراراته مع االصطداممشروع اإلرتقاء األكثر نجاحا هو الذى ٌضمن عدم  فاإلرتقاء وتنسيق إتخاذ القرار 
 قرارات اخرى

 
 :نماذج من تجارب عالمية ناجحة فى مجال اإلرتقاء بالعشوائيات المقبولة عمرانيا فى إطار مستدام- 5
 
 : "فنزويال- كاراكس - سان رافايل " تجربة تطوير ... 5/1

  هناكبدأت الحكومةحٌث ، " كاراكاس " فنزوٌال عاصمةالعشوابٌة بإحدى المناطق   "San Rafaelسان رافاٌل  "حى 

 كبداٌة "الفٌجا" أصغر أحٌاء المنطقة العشوابٌة "سان رافاٌل"البرنامج الوطنى لتطوٌر العشوابٌات ، وإختارت منطقة 
 على أفضل االختٌارلتطوٌر المنطقة كلها ، وقد طرحت الحكومة مسابقة إلختٌار أفضل مشارٌع اإلرتقاء بالحى ، واستقر 

يىضخ شكل مىطقت مساكه زيىهم الجذيذة بالسيذة زيىب بؼذ التطىير( 2)شكل   

(  (مذافظت القاهرة ، ودذة تطىير المىاطق الؼشىائيت

 



 
 
 

  بالمناطق العشوابٌة المقبولة عمرانٌا وذلك فى إطار التنمٌة المستدامةلالرتقاءنحو إستراتٌجٌة فعالة 

 

 ( Holcimهولسٌم  )نجاحا كبٌرا وحصل على جابزةالمشروع حقق بالفعل وقة ، مشروع ٌحقق التنمٌة المستدامة للمنط
 (4 ).للتنمٌة المستدامة 

 
 الحادة ت االنحداراكانت المنطقة تعانى من عدة مشكالت من أهمها:  مشكالت المنطقة قبل مشروع االرتقاء ... 5/1/1
وسوء خدمات البنٌة التحتٌة وإفتقار المنطقة للساحات العامة والمناطق الخضراء مع ، وصعوبة حركة المشاة  (الساللم)

 القمامة فى الشوارع العامة و إنعزالها عن باقى المدٌنة و صعوبة توصٌل وانتشار،  ارتفاع الكثافة السكانٌة فى المنطقة
 . البلطجةوانتشار مع غٌاب األمن  ،التلوث البصرى الموجود بالمنطقة و المٌاه النظٌفة للمنازل

 

الخاصة  (الساللم-مسارات المشاة)إعادة تصمٌم عناصر االتصال  حٌث تم:  المراحل التنفيذية للمشروع  ...5/1/2
عمل نظام للتخلص السلٌم من القمامة مع االستفادة مع  الغاز الكهرباء و و تم تجدٌد وإصالح الصرف الصحى  ،بالمنطقة

، مع تطوٌر نظام توصٌل المٌاه النظٌفة للمنازل والعمل   وعمل نظام صرف مطر قوى ،(إعادة التدوٌر)منها من خالل 
 بالمناطقعلى توفٌرها بشكل دابم و إعادة التصمٌم العمرانى للفراغات العامة بالحى وتم تشجٌر الحى واالهتمام 

. الخضراء
 

نجح فً  المشروع وجد ان  للمشروع  SWOT analysisعمل تحلٌلمن خالل : تحليل نتائج المشروع   ...5/1/3

كما حقق المشروع االستراتٌجٌات العامة ،  (االقتصادى– االجتماعى – البٌبى )تحقٌق االستدامة على الثالث مستوٌات 
لالرتقاء المستدام كتنوع الجهات المساهمة فى المشروع ومصادر التموٌل وتفعٌل دور المشاركة الشعبٌة وتقسٌم المشروع 

 ( Holcimهولسٌم  ) ، واستخدام التكنولوجٌا فى تحقٌق االستدامة ، وحاز المشروع على جابزةمتتابعةمنٌة زلمراحل 
. للتنمٌة المستدامة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : "الجنوبية كوريا- بوسان- صن بوكودورو" تجربة تطوير ... 5/2
" بوسان"مدٌنة مستوطنات التى تضم الطبقات الفقٌرة بالحدى إ " sun bokodoroصن بوكودورو"منطقة 

حكومة ال قررت  ،التراثٌة األحٌاء  ، وهى منطقة ذات طبٌعة جبلٌة وهى اآلن تمثل حً منبكورٌا الجنوبٌة
 ، وقامت الحكومة بعمل تعاون مشترك بٌنها وبٌن الجامعات بهاتطوٌر المنطقة  وتم وضع المخططات لالرتقاء 

 .المحلٌة حٌث قامت الجامعات االكادٌمٌة ومراكز البحث بتوفٌر متخصصٌن لدعم مختلف برامج التنمٌة للمنطقة 

(5) 

  التطىير وبؼذ مشروعقبل" فىسويال- كاراكس - سان رافايل" مىطقت  يىضخ (3)شكل 

(www.holcim.com ,2017) 



 
 
 

  بالمناطق العشوابٌة المقبولة عمرانٌا وذلك فى إطار التنمٌة المستدامةلالرتقاءنحو إستراتٌجٌة فعالة 

 

كانت المنطقة تعانى من عدة مشكالت من أهمها سوء :  مشكالت المنطقة قبل مشروع االرتقاء ... 5/2/1
وانعزال المنطقة عن باقى احٌاء المدٌنة ، عمرانٌة فقٌرة الاحوال الطرق والمسارات و ساللم المشاة بها ، والبٌبة 

 و نقص الخدمات االجتماعٌة بالمنطقة وسوء احوال المنازل باالضافة إلى، وسوء الصورة البصرٌة للمدٌنة  
 .نقص المناطق الخضراء ، وزٌادة نسبة التلوث وانخفاض مستوى المعٌشة بالمنطقة

 

 و دعم وتطوٌر النشاط  بالمنطقةتم تحسٌن الخدمات والمنافع العامة:  المراحل التنفيذية للمشروع  ...5/2/2
 و االرتقاء بشبكة الطرق ومسارات المشاة  ، مع  تحسٌن البٌبة الطبٌعٌة والعمرانٌة فى  ،االقتصادى للسكان

لى العمل إالمنطقة ، والعمل على تحسٌن الصورة البصرٌة للمدٌنة و ورفع كفاءة و جودة المسكن ، باالضافة 
 و العمل على  تنمٌة ألهالىوساكنى المنطقة و  دعم األنشطة التقلٌدٌة ل حٌاء الهوٌة الثقافٌة للمكان إعادة إعلى 

. الموارد الثقافٌة والسٌاحٌة للمنطقة
 

 عمل المشروعتضح أن   للمشروع ا SOWT analysis تحلٌلمن خالل: تحليل نتائج المشروع   ...5/2/3

كما حقق المشروع  (االقتصادى– االجتماعى – البٌبى ) تحقٌق االستدامة على الثالث مستوٌات علً 
االستراتٌجٌات العامة لالرتقاء المستدام كتنوع الجهات المساهمة فى المشروع وتفعٌل دور المشاركة الشعبٌة 

جام شون "وحازت قرٌة ،  ، واستخدام التكنولوجٌا فى تحقٌق االستدامة زمنٌة متتابعةوتقسٌم المشروع لمراحل 
. "القرٌة االكثر ابداعا فى آسٌا" بعد التطوٌر على لقب- إحدى القرى بالمنطقة - " 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: العشوائية بالقاهرة " عزبة خيرهللا" بمنطقة  المستدامبرنامج مقترح لمشروع اإلرتقاء- 5
" : عزبة خيرهللا"التعريف بمنطقة  ... 5/1

كملها ، فهى منطقة أ العشوابٌة لٌس فى القاهرة فقط بل فى مصر بالمستوطناتكبر أمنطقة عزبة خٌرهللا هى واحدة من 
و تحوى العدٌد من صور التدهور بكل أنواعه خاصة التدهور شدٌدة االرتفاع فى الكثافة السكانٌة وتفتقر ألبسط الخدمات 

وقد تعددت مبادرات التطوٌر بها من قبل بعض الجهات الرسمٌة والمنظمات الغٌر رسمٌة، إال إنها مازالت  ، العمرانى
هى ذات موقع ممٌز فهى تقع  ف،واحدة من أكبر المناطق العشوابٌة بمصر ، بالرغم من أنها ذات قٌمة إقتصادٌة مرتفعة 

 واألوتوستراد مشراٌٌن الحركة الربٌسٌة بالقاهرة كالطرٌق الدابرى وصالح سال هم محاور وأفى قلب القاهرة وقرٌبة من 
 (6 ).وكورنٌش النٌل

  التطىير وبؼذ مشروعقبل"  "الجىىبيت كىريا- بىسان- صه بىكىدورو" مىطقت يىضخ  (4)شكل 

(Busan Metropolitan City, Sanbokdoro Renaissance Project, published book, Busan Foundation For 
International Activities, 2013) 

 

) 



 
 
 

  بالمناطق العشوابٌة المقبولة عمرانٌا وذلك فى إطار التنمٌة المستدامةلالرتقاءنحو إستراتٌجٌة فعالة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
( : المشكالت العمرانية واإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية)" عزبة خيرهللا"مشكالت منطقة  ... 5/2
معظم المبانى بحالة معمارٌة متدهورة ، والممرات والشوراع  : لمشكالت العمرانية بمنطقة عزبة خيرهللاا ...5/2/1

نها غٌر ممهدة وغٌر مرصوفة معظمها ال تسمح بمرور سٌارات الدفاع المدنى ، كما ال ٌوجد إحٌث ، تحتاج إلى التطوٌر 
 األنشطة التجارٌة والحرفٌة استعماالتمواصالت عامة تربط المنطقة بباقى المدٌنة ، كما ٌوجد بالمنطقة تداخل شدٌد بٌن 

. مع المناطق السكنٌة 
، وتفتقر  (الكهرباء- المٌاه - شبكات الصرف الصحى ) كما تعانى المنطقة من تدهور شدٌد فى حالة البنٌة األساسٌة 

حٌاء أ، كما أن التقسٌم اإلدارى للمنطقة بٌن أربعة  (الترفٌهٌة وغٌرها– الصحٌة – التعلٌمٌة )المنطقة للخدمات العامة 
 (6 ). العدٌد من المشكالتألهلهاوعدم إستقاللها إدارٌا ٌسبب 

تعانى المنطقة من ارتفاع الكثافة السكانٌة ،  : المشكالت اإلجتماعية واالقتصادية بمنطقة عزبة خيرهللا ... 5/2/2
 للخدمات انعداموالتكدس الشدٌد للسكان وانتهاك الخصوصٌة والمشكالت المترتبة على ذلك ، وأٌضا قلة أو شبه 

.  كالتعلٌم والصحة وغٌرها االجتماعٌة
أٌضا انخفاض الدخل وقلة فرص العمل وتدنى مستوى المعٌشة لمعظم أهالى المنطقة ، باالضافة الى ارتفاع معدل 

 داخل المنطقة لألمنبٌن المساكن ، مع غٌاب تام بشكل علنى الجرٌمة والبلطجة وانتشار المخدرات وتداولها واالتجار بها 
ٌوجد تعلٌم ، وال مناطق ترفٌهٌة  لى معاناة األطفال  فى المنطقة من العدٌد من صور التدهور والتدنى ، فالإ باإلضافة، 

 (6 ).وال رعاٌة صحٌة
حٌث انتشار القمامة ، تعانى المنطقة من العدٌد من المشكالت البٌبٌة :   بمنطقة عزبة خيرهللاالبيئيةالمشكالت  ... 5/2/3

حٌث ،  لتلوث البٌبة فى المنطقة أساسًوالممرات داخل المنطقة ، و وجود البحٌرة حٌث تعتبر مصدر  فى جمٌع الشوارع 
. ٌتم تجمٌع القمامة بها منذ سنوات 

 وعدم تناسق الواجهات وانتشار القمامة ، وعدم وجود مسطحات للمبانًلى التلوث البصرى نتٌجة الشكل العام إ باإلضافة
خضراء وتلوث الهواء ، وأٌضا طفح المجارى والصرف الصحى المستمر ٌتسبب فى تلوث البٌبة وانتشار الروابح 

انتشار المصانع والورش الحرفٌة داخل المناطق السكنٌة وبالقرب منها ، مما و الكرٌهة والحشرات واألمراض واألوببة ، 
 (6 ).األهالًٌسبب التلوث البٌبى وانتشار األمراض بٌن 

 
 
 

 
 
 

إدذي أكبر المستىطىاث الؼشىائيت بالقاهرة" ػسبت خيرهللا" يىضخ مىقغ مىطقت (5)شكل   

(www.tadamun.com,2017) 

 

) 



 
 
 

  بالمناطق العشوابٌة المقبولة عمرانٌا وذلك فى إطار التنمٌة المستدامةلالرتقاءنحو إستراتٌجٌة فعالة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : SWOT Analysis   باستخدام "عزبة خيرهللا" منطقة تحليلنتائج  ... 5/3

قلب القاهرة وقربها من أهم محاور وشراٌٌن بالموقع الممٌز )من أهم نقاط القوى بالمنطقة  : نقاط القوى ... 5/3/1
 واألهرامات موقعها المرتفع أعلى الهضبة ٌجعلها ذات مطل ممٌز ألهم معالم القاهرة كالنٌل- لعاصمة الحركة الربٌسٌة با

 وجود عدد من الجمعٌات األهلٌة - والتواصل بٌن السكان فهم دابما فى سعى نحو تحسٌن أوضاعهم االجتماعً التكاتف - 
 حرفوجود عدد من ال-  المبانى بحالة انشابٌة متوسطة ٌمكن تطوٌرها كثٌر من- حكومٌة العاملة والمنظمات الغٌر

(. وجود محطة مترو بالقرب من العزبة- والصناعات الحرفٌة والٌدوٌة 
 عاالرتفا-والجمالٌة تدهور المبانى من الناحٌة المعمارٌة  )من أهم نقاط الضعف بالمنطقة  : نقاط الضعف ... 5/3/2

تقسٌم - وجود مشكالت فى حٌازة األرض وملكٌتها - نقص فى الخدمات التعلٌمٌة بشكل عام  -  الشدٌد فى الكثافة السكانٌة
إرتفاع - تدنى مستوى معٌشة األفراد - انتهاك الخصوصٌة مما ٌسبب مشاكل اجتماعٌة - حٌاءأربعة أالحى إدارٌا بٌن 

(. وجود مشكالت بٌبٌة-  الحرفٌة مع السكنٌة االستعماالتتداخل  -  نسب البطالة
وجود البحٌرة اإلستشفابٌة  حٌث ٌمكن تحوٌلها لمشروع  )من أهم الفرص الموجودة بالمنطقة : مكامن الفرص ... 5/3/3

إرتفاع نسبة - "كنٌسة الطاحونة" و" ثر قباب السبع بناتأ"وجود عدة مواقع أثرٌة بالمنطقة مثل  - سٌاحى استثماري
(. مما ٌعزز فرص تفعٌل المشاركة المجتمعٌة فى عملٌات اإلرتقاء الحاصلٌن على شهادات جامعٌة

 
وجود مناطق غٌر آمنة من الدرجة االولى فهذه مناطق )من اهم التهدٌدات بالمنطقة : التهديدات والمخاطر  ... 5/3/4

 كاإلسعافضٌق معظم الشوارع وعدم قدرة سٌارات الخدمة المدٌنة  - تهدد حٌاة البشر ٌجب إزالتها فى أسرع وقت
 - وجود أعمال بلطجة وشغب وسرقات باالكراهمع عدم وجود مركز شرطة  - والمطافا دخول بعض المناطق السكنٌة

(. تهدد الصحة العامةوالتى تعتبر مصدر للتلوث للمنطقة كلها "بطن البقرة "وجود منطقة 
 

 

بالقاهرة" ػسبت خيرهللا "يىضخ أهم المشكالث الراهىت بمىطقت  (6)شكل   

(2017الباحثة ،)  

 

 



 
 
 

  بالمناطق العشوابٌة المقبولة عمرانٌا وذلك فى إطار التنمٌة المستدامةلالرتقاءنحو إستراتٌجٌة فعالة 

 

 
 
 
  :"عزبة خيرهللا"المخطط المقترح لإلرتقاء المستدام بمنطقة  ... 5/4

 و إنشاء مجمع مدارس للتعلٌم األساسً والثانوي العام والفنً  :اإلرتقاء بالجوانب االجتماعية  ... 5/4/1
 إقامه مراكز لمحو األمٌة داخل مركز خدمة مجتمع  ، والتدرٌب العملً للطلبة على المشاركة فى تطوٌر المنطقة

إنشاء مركز  ، و إقامة مركز شباب عزبة خٌرهللا شامال كافة األنشطة الثقافٌة والرٌاضٌة والترفٌهٌة، مع خٌرهللا 
نشاء مستشفى أو مركز طبى شامل بالمنطقة وبه عٌادات خارجٌة لكافة ، وإ بها األمنشرطة بالمنطقة لنشر 

. التخصصات
 

إنشاء مركز األسر المنتجة بحى ، و إنشاء مركز حرفى متكامل للمنطقة كلها : اإلرتقاء بالجوانب االقتصادية ... 5/4/2
، اقامة الممر السٌاحى الذى ٌربط بٌن المواقع األثرٌة ، وإعادة تاهٌل المواقع األثرٌة بالمنطقة ، مع " خٌرهللا الجدٌد "
 . لعمل المشروعات الصغٌرةلألهالًتشجٌع البنوك العامة والخاصة على منح القروض الصغٌرة و
ربط ، الكهرباء- مٌاه الشرب- الصرف الصحى )تطوٌر شبكات البنٌة التحتٌة: اإلرتقاء بالجوانب العمرانية ... 5/4/3

إعادة توزٌع االستعماالت بالمنطقة ، واقامة مع   ،  المدٌنة من خالل مرور المواصالت العامة بقلب المنطقةبباقًالمنطقة 
االرتقاء ، وتصمٌم وتنفٌذ طابع عمرانً متكامل ممٌز للمنطقة ، واالرتقاء بالكتلة المبنٌة ، والخدمات العامة بالمنطقة 

. بالشوارع  وممرات المشاة
 

 تطهٌر جمٌع الشوارع والممرات بالمنطقة ، وانشاء مركز للبٌبة داخل المنطقة : اإلرتقاء بالجوانب البيئية  ... 5/4/4
الحد من التلوث ، و  ( بالتعاون مع احدى الشركات المخصصة لذلك)عمل نظام دورى لجمع القمامة ، مع من المخلفات 

استخدام اسالٌب ومواد صدٌقة وتشجٌر المنطقة بالكامل  ، و نواعها أ بمختلف المخلفاتاعادة تدوٌر و البصرى والسمعى 
. الشدة فى استخدام القانون ضد كل من ٌحاول تلوٌث البٌبة ، وللبٌبة فى جمٌع مراحل المشروع
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  النسبة األكبر من المناطق العشوابٌة الموجودة فى مصر هى المناطق العشوابٌة المقبولة عمرانٌا والقابلة للتطوٌر
، فهى ال تحتاج الى إزالة كاملة ، هى تحتاج فقط لمشروعات إرتقاء مستدام و إستراتٌجٌات فعالة تحقق التنمٌة 

. المستدامة لهذه المناطق

  من أهم أسس مشروعات اإلرتقاء شمولٌة عملٌة اإلرتقاء لجمٌع جوانب المجتمع و تنوٌع الجهات المساهمة
  .ءوتنوٌع مصادر التموٌل فى مشروعات اإلرتقا

  الموارد البشرٌة و الثروة العقارٌة القابمة بالفعل هما من أهم الموارد فى المناطق العشوابٌة والتى ٌمكن من
 .خاللهما تحقٌق اإلرتقاء المستدام

" ػسبت خيرهللا" يىضخ المخطط المقترح لإلرتقاء المستذام بمىطقت (7)شكل   

(2017الباحثة ،)  
 

 



 
 
 

  بالمناطق العشوابٌة المقبولة عمرانٌا وذلك فى إطار التنمٌة المستدامةلالرتقاءنحو إستراتٌجٌة فعالة 

 

  المشاركة المجتمعٌة لها دور فعال فى عملٌات اإلرتقاء المستدام للمجتمعات المتدهورة ، فهى تعبر عن
 . الحقٌقٌة والمتطلبات الفعلٌة للسكانتاإلحتٌاجا

  ٌجب  استغالل كافة الموارد واإلمكانٌات المتوفرة فى المناطق العشوابٌة ، والبحث عن مزٌد من الموارد التى
 .تحقق التنمٌة اإلقتصادٌة
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  لوقف المزٌد من الزحف العشوابى على المدن البد من تشرٌع القوانٌن التى تمنع ذلك ومعاقبة المخالفٌن ، والشدة
 .فى تطبٌق القانون مع كل من ٌخالف ذلك

  ٌجب وضع سٌاسات عامة تمنع وتقلل الروتٌن والبٌروقراطٌة قدر اإلمكان. 

 تشجٌع إنشاء مشروعات اإلسكان التعاونى ، وإنشاء مشروعات إسكان ذوى الدخول المحدودة. 

  عمل إستراتٌجٌة تطوٌر متكاملة وفعالة لتطوٌر قرى االرٌاف والصعٌد التى ٌهجرها أهلها نازحٌن للمدٌنة من
أجل رفع مستوى المعٌشة ، وتشجٌع الهجرة العكسٌة من خالل إقامة المشروعات الكبرى فى األقالٌم ومناطق 

 .الرٌف والصعٌد

  إبراز قضٌة العشوابٌات إعالمٌا ، ورفع وعى المجتمع كله بضرورة وأهمٌة تطوٌر العشوابٌات. 

  توجٌه كافة الجهود نحو التخفٌف من المركزٌة ، ومحاولة التقلٌل من تركٌز كافة الخدمات والمصالح فى القاهرة
 .الكبرى ، وفتح المصانع والشركات الكبرى فى باقى األقالٌم وفى مراكز القرى وغٌرها

  ٌجب تفعٌل المشاركة المجتمعٌة الشعبٌة ، واالعتماد علٌها بشكل ربٌسى فى مشروعات االرتقاء. 

  تغٌٌر السٌاسات العامة من أجل ضمان مزٌد من المشاركة الشعبٌة ، وتعمٌق ممارستها كركٌزة أساسٌة لتحقٌق
 .التنمٌة المستدامة

  البد من إٌجاد استراتٌجٌة للتنسٌق بٌن عمل الجهات الرسمٌة و عمل المنظمات غٌر الحكومٌة كجمعٌات النفع
 .العام خاصة قى مثل تلك المشروعات

  تخفٌف االعباء على الحكومة فى االرتقاء بالعشوابٌات ، وعدم االعتماد بشكل كامل على الجهات الحكومٌة. 

  المشاركة الشعبٌة - الجهات الرسمٌة )تنوٌع الجهات المساهمة فى مشروعات االرتقاء ، واهم هذه الجهات هى -
 .(الجهات التى لٌس لها صفة ربحٌة- القطاع الخاص 

 اٌجاد وتوفٌر مناخ عام ٌشجع على مزٌد من االستثمار وتحقٌق النفع العام للمجتمع ، وتخفٌف األعباء الحكومٌة. 

  ٌجب ان تركز جمٌع برامج ومشروعات التنمٌة على العنصر البشرى ، فاإلنسان هو محور وهدف ألى عملٌات
 .تنمٌة
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