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ABSTRACT 
 The problem of informal settlements is one of the problems that many developing countries 
suffer from, some of the developed countries also suffer from it, although the dimensions of 
the problem are different, and the informal settlements are a natural result to meet the human 
needs and to express their basic requirements when the state is unable to solve them. But it 
can not be separated from the economic and social conditions of a society. It is a direct 
expression of these conditions. Therefore, its treatment as a problem must be through the 
establishment of specific mechanisms to discuss the implementation and funding of such 
projects.  In recent decades, a more recent concept of "sustainability" has emerged. 
Sustainability as a concept has recently been called for and a major prelude to it as a kind of 
salvation from the environmental problems that have resulted in development processes in 
various fields, including urban development of all kinds , Which includes the development of 
informal settlements, where sustainability is one of the most important foundations and 
strategies for the development of informal settlements. The research aims to develop a set of 
mechanisms for the development of informal settlements according to the conditions of the 
urban, social and economic environment, As a key and complementary part of the 
mechanisms, to ensure that development projects are successful in achieving the desired urban 
sustainability when developing informal settlements. 

 

 

: الملخص
تعتبر مشكلة العشوابٌات من المشكبلت التً تعانً منها العدٌد من الدول النامٌة، كما تعانً منها بعض الدول المتقدمة وإن 

 المناطق العشوابٌة نتٌجة طبٌعٌة لتلبٌة احتٌاجات اإلنسان والتعبٌر عن تحقٌق  وتعداختلفت أبعاد المشكلة ووطؤتها،
متطلباته األساسٌة، حٌنما تعجز الدولة عن حلها، وهً وإن بدت فً ظاهرها مشكلة عمرانٌة، إال أنها ال ٌمكن فصلها عن 
الظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة لمجتمع ما، فهً تعبٌر مباشر عن هذه الظروف ومن ثم فان معالجتها كمشكلة ٌجب أن 

ومن المبلحظ فً العقود األخٌرة . ٌكون من خبلل وضع آلٌات معٌنة تناقش عملٌة التنفٌذ والتموٌل لمثل هذه المشروعات
، حٌث أن االستدامة كمفهوم فً اآلونة األخٌرة قد تمت الدعوة إلٌها "مفهوم االستدامة"قد ظهر مفهوم أكثر حداثة وهو 

والتمهٌد الكبٌر لها كنوع من الخبلص من المشاكل البٌبٌة التً انتهت إلٌها عملٌات التنمٌة فً شتى المجاالت، ومنها 
التنمٌة العمرانٌة بجمٌع أنواعها، والتً منها تطوٌر المناطق العشوابٌة، حٌث تعتبر االستدامة أحد أهم األسس 

واالستراتٌجٌات لتطوٌر المناطق العشوابٌة، حٌث ٌهدف البحث إلى استنباط مجموعة من اآللٌات لتطوٌر المناطق 
العشوابٌة وفقاً لظروف البٌبة العمرانٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة، مع أهمٌة دمج مفاهٌم التنمٌة المستدامة كجزء أساسً 
. ومكمل لآللٌات، لضمان نجاح مشروعات التطوٌر بما ٌحقق االستدامة الحضرٌة المرجوة عند تطوٌر المناطق العشوابٌة

 

. المناطق العشوائٌة، آلٌات التطوٌر، االستدامة، مبادئ التنمٌة المستدامة: كلمات مفتاحٌة
 

: البحثمشكلة 
البٌبٌة واألمنٌة فى مصـر وتستمد هذه القضٌة  تعد قضٌة المناطق العشوابٌة من أخطر القضاٌا التً تواجه اإلدارة

ترجع المشكلة الربٌسٌة فً عدم توافر منهج خطورتها من ضخامة حجم هذه المناطق وتزاٌدها عاماً بعد عام، حٌث 
لتطوٌر المناطق العشوابٌة ٌتؤسس علً االستفادة من اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة بالمناطق العشوابٌة فً عملٌة التطوٌر، 

البحث إلى تطوٌر المناطق العشوابٌة بشكل ٌساعد على ٌهدف وكذا عدم استغبلل أسس ومبادئ التنمٌة المستدامة، لذا 
 عن للبحث، خاصة من قبل المخططٌن والمعمارٌٌن والمصممٌندراسة اآللٌات التً تناقش كٌفٌة التطوٌر لهذه المناطق 
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وضع آلٌة تساعد فً تطوٌر هذه المناطق تعتمد على أسس ومبادئ التنمٌة المستدامة واالستفادة من مصادر الطاقة 
. الطبٌعٌة الجدٌدة منها والمتجددة

 

: هدف البحث
 تهدف الدراسة إلً إبراز مدي خطورة هذا النوع من التجمعات العشوابٌة، وضرورة معالجة هذه المعضلة فً مصر، 
وكذا دراسة أهم مبادئ التنمٌة المستدامة، مما ٌدعو إلً أهمٌة وضع آلٌات معٌنة تناقش حل مشكلة تطوٌر العشوابٌات 

بؤسالٌب علمٌة مناسبة، وطبقاً لمبادئ التنمٌة المستدامة، ووفقاً للظروف البٌبٌة والعمرانٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة، وذلك 
. للوصول إلً حلول تصمٌمٌة لتطوٌر تلك المناطق بما ٌحقق مبادئ العمل التنموي المستدام

 

: منهجٌة البحث
وبذلك تتكون منهجٌة البحث  ٌعتمد البحث على عدة منهجٌات تتكامل مع بعضها للوصول لؤلهداف المرجوة من البحث، 

: من
 

 والذي ٌعتمد على استقراء المفاهٌم األساسٌة للمناطق العشوابٌة، للحد من تؤثٌراتها السلبٌة :المنهج النظري االستقرائً
على البٌبة واإلنسان بشكل عام، وكذا األسالٌب المختلفة لتطوٌر المناطق العشوابٌة، باإلضافة إلى مفهوم التنمٌة المستدامة 

. وأهم مبادبها
 

 والذي ٌعتمد على استنباط واستنتاج مجموعة من اآللٌات لتطوٌر المناطق العشوابٌة :(االستنتاجً)المنهج االستنباطً 
بشكل عام، طبقاً لمبادئ التنمٌة المستدامة على مستوى المنظومة المتكاملة، بما ٌحقق العمل التنموي المستدام للمناطق 

. وكذا مفهوم التنمٌة المستدامة وأهم مبادبها. العشوابٌة
 

 :المقدمة -1
تعتبر مشكلة ظهور العشوابٌات واحدة من المشاكل ذات البعد القومً فً الدول النامٌة ومنها مصر، كما أن هذه 

المشكلة متشابكة ومعقدة التركٌب، ومن ثم تلقً بظبلل آثارها على العدٌد من النواحً الحٌاتٌة وال سٌما ما ٌختص 
منها بالعمران، وغالباً ال تتمتع هذه المناطق العشوابٌة بالحد األدنى من المرافق، حٌث ارتبط ظهور هذه المناطق 

بتزاٌد معدالت الهجرة من الرٌف للحضر، وتمركز األنشطة االقتصادٌة والتنموٌة بالمدن، كما ساهم فً زٌادة هذه 
 .المشاكل عدم وجود دراسات تخطٌطٌة علً المستوي اإلقلٌمً لتنسٌق جهود التنمٌة بٌن المناطق الحضرٌة والرٌفٌة
وفً إطار تطوٌر المناطق العشوابٌة فقد أثبتت التجارب أن السٌاسات التً تعاملت مع هذه المناطق بمنطق الرفض أو 
اإلزالة لم تفلح فً معالجة المشكلة، كما أن اتباع سٌاسة التطوٌر لتك المناطق فً إطار االرتقاء بالبٌبة فقط، قد فشلت 

، من حٌث شمولٌته لعملٌة التطوٌر من خبلل تحسٌن مستواهم (قاطنً تلك المناطق)أٌضاً إلغفالها دور اإلنسان 
. (المشاركة الشعبٌة)االجتماعً واالقتصادي وتفعٌل دورهم فً عملٌات التطوٌر والصٌانة لتلك المشروعات بعد ذلك 

لذا فإن التعامل مع المناطق العشوابٌة ٌجب أن ٌكون بعدد من النظرٌات التً تتضمن العدٌد من األسالٌب، والتً 
ٌختلف فٌها كل أسلوب عن اآلخر تبعاً لظروف المنطقة العمرانٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، حٌث ال ٌمكن اعتبار أسلوباً 

 .ما ٌصلح ألن ٌكون أساساً للتعامل مع كافة المناطق المراد تطوٌرها
 

: مفهوم المناطق العشوائٌة- 2
المناطق العشوابٌة لٌست ظاهرة عابرة، بل أن هذا النمو العشوابً هو اتجاه أساسً فً الحٌاة والتطور الحضري للمدن 

إحدى األنماط السكنٌة التً ارتبط نموها وانتشارها : بؤنهاتعرٌف العشوائٌات ، وٌمكن (7)والرٌف المصري منذ فترة
بظاهرة التضخم الحضري، التً أصبحت تعانً منها المدن وبخاصة العواصم علً مستوي البلدان النامٌة بشكل عام، 
وهً أنماط سكنٌة نشؤت فً معظم األحٌان نشؤة غٌر قانونٌة بعٌداً عن اإلجراءات الرسمٌة وقوانٌن اإلسكان وبرامج 

وسٌاسات التخطٌط الحضري المنظم، وقد لعبت الجهود الذاتٌة دوراً أساسٌاً فً نشؤتها وتطورها حٌث أقٌمت هذه المساكن 
فً البداٌة بصفة مإقتة وكحلول ذاتٌة مإقتة لمشكلة السكن ثم تحول معظمها إلً مبانً دابمة تبدو عشوابٌة من حٌث 

التخطٌط والبناء، وهً مساكن مشٌدة علً أرضً عامة أو علً أراضً زراعٌة علً حدود المدٌنة، وتفتقر هذه المناطق 
. للعدٌد من الخدمات والمرافق األساسٌة

 

: الخصائص العامة للمناطق العشوائٌة- 3
هناك خصابص ممٌزة للمناطق العشوابٌة بصفة عامة، ومعظم هذه الخصابص تنطبق علً جمٌع المناطق العشوابٌة لدول 

، فتشترك هذه المناطق فً عدم انتظام الطرق، وعدم وجود خطوط تنظٌمٌة، واإلفتقار إلً الخدمات العامة (8)العالم الثالث
وٌمكن تقسٌم الخصائص العامة للمناطق العشوائٌة ، (3)والمرافق األساسٌة، وتدنً مستوي المعٌشة وانتشار الفقر واألمٌة

 :إلً
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: الخصائص االجتماعٌة واالقتصادٌة- 3-1
الحرمان الكامل أو : ٌمكن بلورة الخصابص االجتماعٌة واالقتصادٌة لهذه المناطق إجماالً فً عدة نقاط أساسٌة أهمها

الجزبً من كافة االحتٌاجات البشرٌة البلزمة وانتشار األمٌة والعمل بؤنشطة غٌر رسمٌة، وانخفاض مستوي المعٌشة 
. (6)وانتشار البطالة األمر، ومن ثم ظهور حوادث السطو والسرقة، وشٌوع ظاهرة الحقد االجتماعً والطبقً

 
: الخصائص البٌئٌة- 3-2

:  تتمثل الخصابص البٌبٌة فً زٌادة نسبة التلوث البٌبً بشتى صوره حٌث ٌنتشر فٌها كبلً من
الناشا عن وجود الضوضاء الناتجة من الصناعات الحرفٌة المنتشرة بٌن أركان هذه المناطق، : التلوث السمعً- 

. (6)وكذا الباعة المتجولون
الناشا عن عدم وجود تناغم فً االرتفاعات وألوان الوجهات وانتشار القمامة وطفح الصرف : التلوث البصري- 

. (10)الصحً
الناشا عن سوء التهوٌة وعدم دخول الشمس للمبانً والشقق السكنٌة وٌرجع ذلك إلً ضٌق : تلوث الهواء- 

 باإلضافة إلً االفتقار إلً المساحات الخضراء واألماكن المفتوحة هذا (10)الشوارع أو سوء التصمٌم المعماري
. (11)فضبلً عن عدم وجود آلٌة لجمع النفاٌات مما ٌإدي إلً تراكمها وقلة النظافة وانتشار األوببة

 
: الخصائص العمرانٌة- 3-3

المناطق العشوابٌة قامت بجهود ساكنٌها بدون وجود أسس تخطٌطٌة تعتمد علٌها، حٌث ٌختلف الشكل العمرانً لهذه 
المناطق من منطقة ألخرى، وذلك حسب الظروف المحلٌة السابدة، والتً تإثر بشكل أساسً علً تشكٌل هذه المناطق، 
كشبكة الطرق وخصابص المبانً وطرٌقة نموها وموقعها، وٌمكن تصنٌف الخصابص العمرانٌة للمناطق العشوابٌة فٌما 

: ٌلً
عدم مراعاة الخصوصٌة فً تصمٌم المبانً نظرا لضٌق المسافات بٌن المبانً، كما أنها غٌر مستوفاة للشروط - أ 

(. 1)، كما هو موضح فً شكل رقم (3)الصحٌة لعدم توافر التهوٌة واإلضاءة الطبٌعة
تتفاوت حالة المبانً من منطقة إلً أخري حٌث تتراوح بٌن مساكن عشوابٌة ٌتم بناإها بدون تخطٌط ولكنها هٌكلٌة - ب

وبعضها عمارات ذات طوابق متعددة تدخلها المرافق بالتدرٌج وتفتقر إلً االشتراطات الصحٌة، وٌوجد أنماط أخري 
. (10)من المساكن متدنٌة

ضٌق الشوارع صفة غالبة علً كل أنواع العشوابٌات ٌضاف إلٌها صفة التعرج أحٌانا ومن ثم تنشؤ منطقة غٌر - ج
. (10)صحٌة بسوء التهوٌة وعدم دخول الشمس

 

  
ٌوضح ضٌق الشوارع بٌن المبانً وعدم توفٌر الخصوصٌة للمبنً فً المناطق العشوائٌة: (1)شكل 

( 18)
 

تداخل االستعماالت بٌن األنشطة المختلفة وعدم نظامٌتها مثل تداخل كبل من المحبلت التجارٌة والورش الحرفٌة والصناعات - د 
الٌدوٌة مع المناطق السكنٌة، واالفتقار إلً العدٌد من الخدمات االجتماعٌة مثل الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة والترفٌهٌة، والخدمات 

الحكومٌة مثل المطافا وخدمات البرٌد وغٌرها، باإلضافة إلً االفتقار إلً المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة وأماكن 
. (6)الترفٌة

غالبا ما تخالف المبانً قوانٌن البناء واالشتراطات التخطٌطٌة والبنابٌة، وتفتقر إلً النواحً الجمالٌة والمعمارٌة، حٌث أقٌمت - هـ
. (3)تلك المناطق بمعرفة أهالً تلك المناطق بالجهود الذاتٌة وبؤقل تكلفة ممكنة وفً غٌبة من مراقبة الجهات المختصة

الطرق فً المناطق العشوابٌة تكاد تشبه الممرات بٌن المبانً لٌمكن االستفادة بؤكبر قدر من مساحة األرض داخل المبانً لذا - و 
 (.2)كما هو موضح فً شكل رقم (10) متر، كما أنها غٌر ممهدة4-2فتتسم الطرق بتعرجها وضٌقها الشدٌد الذي ٌصل إلً 
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ٌوضح تعرج الشوارع فً المناطق العشوائٌة: (2)شكل 

( 18)
 

: أسالٌب تطوٌر المناطق العشوائٌة- 4
 

التطوٌر فً المناطق العشوابٌة ٌجب أال ٌقتصر علً مد هذه التجمعات بالمرافق األساسٌة، ولكن ٌجب أن ٌمتد التطوٌر 
إلً األفراد والسكان أنفسهم من الناحٌة اإلجتماعٌة والتنمٌة البٌبٌة حتً تؤتً عملٌات التطوٌر بثمارها، فٌتم التعامل مع 

المناطق العشوابٌة بعدد من النظرٌات التً تتضمن العدٌد من األسالٌب ٌختلف كل أسلوب عن اآلخر تبعاً لظروف المنطقة 
العمرانٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، أو تبعاَ لموقع المنطقة أو النظرة العامة لها علً المستوي القومً واإلقلٌمً، سواء 

من الجانب االقتصادي أو االجتماعً أو السٌاسً، وفً جمٌع األحوال ال ٌمكن اعتبار أن أسلوباَ ما من تلك األسالٌب 
وتتمثل األسالٌب المتبعة فً تطوٌر المناطق ٌمكن أن ٌصلح ألن ٌكون أساساَ للتعامل مع كافة المناطق المراد تطوٌرها، 

: العشوائٌة فٌما ٌلً
 

: (اإلزالة واإلحالل)أسلوب إعادة التطوٌر - 4-1
 

 ٌستخدم هذا األسلوب فً مناطق سكنٌة متدهورة تعانً من تدهور شدٌد فً كافة جوانبها العمرانٌة واالجتماعٌة 
 :(2)وتضم أسلوبٌن هماواالقتصادٌة وتهدف إلً إحداث تغٌٌر جذري فً المنطقة 

 
 ٌستخدم هذا األسلوب مع األحٌاء المتدهورة عمرانٌاً وال ٌرجً منها أي إصبلح، وأحٌاناً قد :أسلوب اإلزالة- أ

ٌستخدم لتحقٌق أغراض سٌاسٌة أو أمنٌة، كإزالة األحٌاء التً تتركز فٌها الجرٌمة، وقد تكون اإلزالة بغرض 
تحقٌق بعض المشروعات االقتصادٌة اإلنمابٌة، إال أن هذا األسلوب ال ٌجب اتباعه إال فً أضٌق الحدود وألسباب 

. (9)قوٌة
 اإلحبلل هو أسلوب مصاحب لعملٌة اإلزالة، وغالباً ما تتم عملٌة اإلحبلل تدرٌجٌاً، حٌث ال ٌتم :أسلوب اإلحالل- ب

إزالة المنطقة المتدهورة مرة واحدة تجنباً لؤلضرار التً قد تحدثه اإلزالة الشاملة علً الهٌكل االجتماعً 
 .(2)واالقتصادي للسكان

 
  :(التطوٌر واالرتقاء)أسلوب إعادة التاهٌل - 4-2
 

ٌستخدم هذا األسلوب بهدف تؤهٌل المنطقة العشوابٌة لرفع وتحسٌن المستوي العمرانً للنسٌج الحضري، وٌتعامل 
سواء من الناحٌة العمرانٌة أو  (المنطقة ككل- البلوك السكنً- المبنً- الوحدة السكنٌة)هذا األسلوب مع جمٌع المستوٌات 

. االجتماعٌة أو االقتصادٌة وكذلك البٌبٌة
 

وتتمثل الدوافع األساسٌة لعملٌة التؤهٌل فً حماٌة الثروة العقارٌة وتحسٌن وتطوٌر المعالم العامة للمنطقة سواء 
االجتماعٌة أو العمرانٌة، وٌكون الدافع االقتصادي من أهم الدوافع الستخدام هذا األسلوب وذلك من خبلل تحسٌن عناصر 

  :وٌضم أسلوب إعادة التؤهٌل أسلوبٌن هما، (2)المنطقة العمرانٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة
 
تهدف مشروعات االرتقاء إلً تطوٌر البٌبة الحضرٌة فً جمٌع جوانبها، : أسلوب االرتقاء بالمناطق العشوائٌة - أ

معالجة الكتلة المبنٌة، ورفع كفاءة المساكن المتهالكة، وتطوٌر مستوي الخدمات، وتحسٌن شبكات : والتً تشمل
البنٌة األساسٌة، وتنمٌة الدخول، وتطوٌر األعمال اإلنتاجٌة من أجل رفع مستوي المعٌشة، ومن أجل الوصول إلً 

مفهوم كامل وشامل للتنمٌة العمرانٌة لمناطق اإلسكان العشوابً، وٌجب اإلهتمام بالجانب الواقعً التطبٌقً 
باإلضافة إلً الجوانب الفلسفٌة والنظرٌة، وٌرتبط هذا إلً حد كبٌر ببناء الهٌاكل اإلدارٌة والتنظٌمٌة لنقل النظرٌة 

إلً الواقع، كما تعتمد عملٌات االرتقاء علً الدراسات المٌدانٌة التً توضح المشاكل الفعلٌة للمجتمعات المحلٌة 
. (9)وتحدد األولوٌات ورغبات السكان المستفٌدٌن، حتً ٌكون األسلوب المنفذ نابعاً من البٌبة المحلٌة القابمة

 
ٌعتبر إصبلح المناطق العشوابٌة وتحسٌن : بالمناطق العشوائٌة  (التحسٌن العمرانً)أسلوب اإلصالح والتجدٌد- ب

المناطق المتدهورة فً وسط المدٌنة عملٌتٌن مختلفتٌن إلى حد كبٌر، ولكن ٌمكن دمجهما تحت موضوع واحد ألنه 
فً كلتا الحالتٌن سٌبقى السكان فً  مساكنهم وٌشاركون فً البناء بالجهود الذاتٌة التً ٌتضمنها مشروع اإلصبلح 



 
 

 آلٌات تطوٌر المناطق العشوابٌة طبقاً لمبادئ التنمٌة المستدامة

 

 

، وٌشمل اإلصبلح والتجدٌد (1)والتحسٌن، وترجع أفضلٌة الحل عن طرٌق الجهد الذاتً المعان العتبارات اقتصادٌة
كبل من المساكن والمرافق والبٌبة العمرانٌة للمنطقة السكنٌة وٌستفاد من اللجوء لهذا األسلوب فً المحافظة علً 

 .(2)المبانً القابمة سواء سكنٌة أو تارٌخٌة والتً تعتبر ثروة عقارٌة قومٌة ورفع قٌمتها العقارٌة
 
:  (المحافظة والصٌانة)أسلوب الحفاظ التارٌخً - 4-3

نظرٌة الحفاظ التارٌخً تتعامل مع المناطق العمرانٌة التً تحتوي علً قٌم عمرانٌة أو معمارٌة ٌجب الحفاظ علٌها أو 
 وتشمل هذه النظرٌة (4)المناطق ذات القٌمة التارٌخٌة والتً أصابها نوع من التدهور فً هٌكلها العمرانً أو المعماري

: األسالٌب التالٌة
هو أسلوب ٌهدف إلً المحافظة علً الطابع المعماري للمنطقة وٌستخدم فً المناطق التارٌخٌة : أسلوب المحافظة- أ

، بهدف العودة إلً أصل الوضع التخطٌطً، أو (5)الستكمال الطابع بها، أو بالمناطق الحدٌثة إلعطابها طابع معٌن
، وٌتم باإلصبلحات وإزالة التعدٌات ودراسة (2)العمرانً الممٌز للمنطقة، أو إحٌاء التراث الحضاري للمناطق التارٌخٌة

، وٌستعمل هذا األسلوب للمبانً الموجودة (5)الوضع لعمل االحتٌاطات البلزمة لضمان عدم التؤثٌر السلبً للوسط المحٌط
بالمناطق العمرانٌة المتمٌزة التً تعرضت للتخرٌب، وكذا المبانً التارٌخٌة ذات الطابع الممٌز، وٌراد الحفاظ علٌها 

. داخل هذه المنطقة، بهدف استكمال المظهر العام داخل تلك المناطق
ٌقصد به تحسٌن الحالة الراهنة للمبنً ولٌس من الضروري إعادة المبنً إلً نسخة مطابقة لحالته : أسلوب الترمٌم- ب

، وٌرتبط (6)الطبٌعٌة وٌتم التعامل بهذه الطرٌقة مع كل اآلثار والمبانً المتمٌزة عمرانٌاً والمبانً ذات الحالة المتوسطة
. (2)أسلوب الترمٌم بشكل كبٌر باألعمال األثرٌة بشرط أن ٌكون الهٌكل اإلنشابً لهذه المبانً بحالة جٌدة

 هو أسلوب ٌهدف إلً حماٌة المناطق السكنٌة ذات القٌمة التارٌخٌة أو األثرٌة أو الحدٌثة ذات الطابع :أسلوب الحماٌة- ج
الممٌز، وتكون الحماٌة لمبانً بعٌنها أو للبٌبة العمرانٌة العامة أو للنسٌج العمرانً أو التخطٌطً أو حماٌة الطابع 

. (2)المعماري الممٌز للمنطقة ككل، كما تتسع لكً تشمل حماٌة الهٌكل االجتماعً واالقتصادي لمنطقة ما
 

     وعلى هذا النسق ٌمكن إدراج مجموعة من األسس التً ٌجب تعٌٌنها وأخذها فً االعتبار عند وضع استراتٌجٌات 
:  (14)تطوٌر المناطق العشوابٌة، والتً ٌمكن أن تتمثل فً اآلتً

 
معالجة األوضاع االجتماعٌة واالقتصادٌة لسكان المناطق العشوابٌة ومعالجة الخلل السكانً المهٌمن علٌها وتصحٌح - 

. أوضاع السكان االقتصادٌة والتعلٌمٌة والصحٌة
تحفٌز الجانب االستثماري والتحسٌن الحضري لزٌادة المردود االقتصادي وإدخال هذه المناطق فً دابرة السوق - 

. االستثمارٌة العقارٌة
. اقتراح أنظمة للبناء فً هذه المناطق بما ٌضمن استثمارها بالشكل األمثل- 
. إٌجاد الوسابل الكفٌلة بالحد من إحداث عشوابٌات جدٌدة أو توسع القابم منها- 
. تبنً مبدأ التنمٌة المستدامة فً تطوٌر العشوابٌات- 
. دعم وتوجٌه القطاع الخاص فً المشاركة فً عملٌات تطوٌر المناطق العشوابٌة- 
: مفهوم التنمٌة المستدامة وأهم مبادئها- 5
 
:  مفهوم االستدامة- 5-1

 بتعدد التخصصات، ولكن االستدامة ككلمة تم تناولها أواخر القرن العشرٌن Sustainability تتعدد تعرٌفات االستدامة
وكانت البداٌة مع المهتمٌن من الغرب بالبٌبة، إزاء المشكبلت البٌبٌة المعقدة ونقص الموارد المحدودة، قد دفع بتلك 

المفهوم أماماً فً مقدمة السٌاسات البٌبٌة على المستوى الدولً، كما أن لفظ االستدامة لم ٌكن لها عالمٌة المنطق والمعنى 
وٌمكن ". م1987مستقبلنا المشترك "المتعارف حالٌاً قبل طباعة تقرٌر اللجنة العالمٌة للبٌبة والتنمٌة 

: (16) أن نوجز عدة أهداف لبلستدامة فً اآلتً
 

ضمان حصول البشر على فرص التنمٌة دون التغاضً عن األجٌال المقبلة، وهذا ٌعنً ضرورة األخذ بمبدأ التضامن - 
بٌن األجٌال عند رسم السٌاسات التنموٌة، وهو ما ٌحتم بالتالً المإسسات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة بما ٌجعلها تساهم 

 .فً دٌمومة التنمٌة
االستدامة تهدف إلى التطوٌر الذي ٌراعً الرفاهٌة وزٌادة فسحة اإلمكانٌات لؤلجٌال القادمة، والتً ستمكنهم من - 

 . التنعم بموارد البٌبة وقٌم الطبٌعة التً نستغلها اآلن
 .االستدامة تعنً أنه ٌجب التعامل مع التطوٌر والتنمٌة ببصٌرة واسعة من ناحٌة البعد الزمنً، والفراغ والسكان- 

 
 :التنمٌة المستدامة- 5-2

التنمٌة : "المستدامة بؤنهاالتنمٌة م، فقد تم تعرٌف 1987بناءاً لما خلصت إلٌه اللجنة الدولٌة للبٌبة والتنمٌة بالنروٌج عام 
التنمٌة طبقاً  ، وتشمل"التً تلبً متطلبات الحاضر دون إنقاص متطلبات األجٌال المستقبلٌة لتتوافق مع تلبٌة متطلباتهم

 بل للداللة على العالم بؤسره، (العلوم، والمناطق)أنها لٌست قاصرة على عدد من  :لهذا التعرٌف مضمونٌن أساسٌٌن
: (17)وتشتمل التنمٌة على فكرتٌن تتحقق من خاللهما

 
. إلى تهٌبة الوضع للمحافظة على مستوى حٌاة مرضً لجمٌع الناس Needs  الحاجة:الفكرة األولى



 
 

 آلٌات تطوٌر المناطق العشوابٌة طبقاً لمبادئ التنمٌة المستدامة

 

 

والمستقبل طبقاً لمستوى   لسعة البٌبة لتلبٌة احتٌاجات الحاضر Maximum Limits الحدود القصوى:الفكرة الثانٌة
 .التكنولوجٌا، النظم االجتماعٌة

 
: المبادئ المحورٌة للتنمٌة المستدامة- 5-3

 
تتؤثر األهداف  للتنمٌة المستدامة ثبلثة مبادئ محورٌة ربٌسٌة ٌعتبروا الدعابم الربٌسٌة لها باختبلل أحدهم

 :(13)، وهذه المحاور هى(3)الربٌسٌة للتنمٌة أو االستدامة، شكل 
 

 . Society المجتـمع............... Economy  االقتـصاد.............. Environment البٌئــة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يىضح انًكىَبث انزئيسيت نًحبور االستذايت: (3)شكم 
(12)

 .
 

ٌٕٚغبػ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ الثذ ِٓ اسرجبؽ ٘زٖ اٌّؾبٚس ٚرىبٍِٙب، ٔظشاً ٌالسرجبؽ اٌٛص١ك ث١ٓ اٌج١ئخ ٚااللزظبد ٚاألِٓ 

االعزّبػٟ ٚإعشاء اٌزؾس١ٕبد االلزظبد٠خ ٚسفغ ِسزٜٛ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ، ثّب ٠زٕبست ِغ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌّىٛٔبد األسبس١خ 

أْ فىشح االسزذاِخ اٌج١ئ١خ رمَٛ ػٍٝ رشن األسع فٟ ؽبٌخ ع١ذح ٚ. داٌطج١ؼ١خ ٌٍؾ١بح ٚاٌزٟ رؼزجش ِٓ اٌؼ١ٍّبد ؽ٠ٍٛخ األَ

 فئرا اؽزفع اإلٔسبْ ثٕشبؽٗ ٚأداٖ دْٚ اسزٕضاف اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ أٚ إ٘ذاس اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ، ٠ظجؼ ٘زا ،ٌألع١بي اٌمبدِخ

إٌشبؽ ِسزذاَ ؽج١ؼ١بً، ٠ٚزؾمك ٘زا ػٓ ؽش٠ك
(16)

 :

لٍخ اسزٙالن اٌّٛاد اٌطج١ؼ١خ، ٚاسزخذاَ ِٛاد لبثٍخ ٌٍزذ٠ٚش و١ٍبً ثؼذ االسزٙالن ٚرىْٛ لبثٍخ ٌٍزغذ٠ذ، ٠ٚزُ رغ١ّؼٙب دْٚ  -

 .ِٛاسد٘ب إػشاس ثبٌج١ئخ أٚ اسزٕضاف

 .٪100ٚطٛي ٔسجخ اٌزذ٠ٚش ٌٍّخٍفبد  -

  .ِخضٚٔٙب ٌٍزغذ٠ذ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌطبلخ ٚلبث١ٍخ -

 اٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ ِب ٟ٘ إال ِخططبد إّٔبئ١خ ِٛعٙخ ٌخذِخ اإلٔسبْ أٚالً، ٌٚزؾس١ٓ ث١ئزٗ اٌؾؼبس٠خ ٚأخ١شاً فئْ

وٙذف ِشرجؾ ِٚزالصَ، ٌزٌه ٠غت رؼض٠ض ٘زٖ اٌز١ّٕخ فٟ ػبٌُ ٠ىْٛ ف١ٗ اٌؾظٛي ػٍٝ ث١ئخ ػّشا١ٔخ إٔسب١ٔخ ِالئّخ ؽك ِٓ 

، ِغّٛػخ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؾمك ا١ٌ٢خ اٌز٠ّٕٛخ اٌّسزذاِخ ٌٍّٕبؽك اٌؼّشا١ٔخ(4)٠ٚٛػؼ شىً . ؽمٛق اإلٔسبْ
(13)

. 

 

: انتًُيت انًستذايت كأسبس نًُهج تطىيز انًُبطك انعشىائيت- 5-4

اٌس١بسبد اٌزٟ رؼبٍِذ ِغ إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ ثّٕطك اٌشفغ سٛاء اٌزغبً٘ اٌزبَ، أٚ ؽزٟ اإلصاٌخ اٌزبِخ، ٌُ رفٍؼ فٟ 

غ١ش  ِؼبٌغخ اٌّشىٍخ، ِٚٓ صُ فمذ أطجؼ ٌضاِبً ارجبع س١بسخ أوضش ٚالؼ١خ رشوض ػٍٟ رٛف١ش اٌجذ٠ً اٌّالئُ فٟ األساػٟ

اٌضساػ١خ اٌّخططخ ٚثسؼش ِٕبست ثؾ١ش ٠ّىٓ عزة فئبد اٌسىبْ إٌٟ ٘زٖ إٌّبؽك اٌغذ٠ذح، ِغ االسزّشاس فٟ ر١ّٕخ 

ٚرؾس١ٓ إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ ثّؾبٌٚخ ؽً ِشبوٍٙب، ٚرٌه ِٓ خالي رطج١ك ِفب١ُ٘ رٙذف إٌٟ االسرمبء ثبٌج١ئخ ثغ١ّغ عٛأجٙب 

 انًببدئ انًحىريت نهتًُيت انًستذايت

 األثؼبد االعزّبػ١خ ٌالسزذاِخ األثؼبد االلزظبد٠خ  ٌالسزذاِخ األثؼبد اٌج١ئ١خ ٌالسزذاِخ

 االَبعبثبث انبيئيت- انُفبيبث انًذانت

 انتحكى في انتأثيز عهي طحت االَسبٌ

 استخذاو يىاد خبو لببهت نهتذويز 

 انتخهض يٍ انًىاد انسبيت

 خهك أسىاق جذيذة وفزص نهتًُيت

 تخفيض انتكهفت وتحسيٍ األداء

 استخذاو انطبلت انًتجذدة

 ابتكبر فزص عًم جذيذة

 االهتًبو بظحت انسكبٌ

انتحكى في انتأثيز عهي انًجتًعبث 

 انًحهيت

 انتحكى في انتأثيز عهي َىعيت انحيبة

تحميك فبئذة نهًجًىعبث 

 (فمزاء- يعبليٍ)انًحزويت



 
 

 آلٌات تطوٌر المناطق العشوابٌة طبقاً لمبادئ التنمٌة المستدامة

 

 

ػٍٟ أْ ٠ىْٛ اٌٙذف اٌشئ١سٟ ٘ٛ اٌز١ّٕخ ثبٌّغزّغ، ثّؼٕٟ آخش ر١ّٕخ اإلٔسبْ ٚاٌج١ئخ ِؼبً، ِغ األخز فٟ االػزجبس 

خظٛط١بد وً ِٕطمخ ٚإِىب١ٔبد ٚاؽز١بعبد سىبٔٙب، ٚرٌه ِٓ خالي رفبػالد ِزجبدٌخ ث١ٓ األعٙضح اٌّؾ١ٍخ ٚاأل٘بٌٟ، 

٠ٚغت أْ رزُ ِششٚػبد اٌزط٠ٛش ِٓ خالي اٌز١ّٕخ اٌّزىبٍِخ ٌٍّٛلغ ِغ رٛف١ش فشص ػًّ ِخزٍفخ ثبٌّششٚػبد، فئرا 

الزظشد ػ١ٍّخ اٌزط٠ٛش ػٍٟ اٌج١ئخ فمؾ فٍٓ رؾمك األ٘ذاف اٌّشعٛح، ؽ١ش ٠ؤدٞ إغفبي اٌسىبْ ِٚؼبٚٔزُٙ فٟ ر١ّٕخ 

ِٛاسدُ٘ اٌزار١خ إٌٟ ػذَ رؾس١ٓ ِسزٛاُ٘ االعزّبػٟ ٚااللزظبدٞ، ِٚٓ صُ ٠ؼزّذ ِفَٙٛ اٌزط٠ٛش ثظفخ أسبس١خ ػٍٟ رؾم١ك 

، شىً أؽذ أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ فٟ اٌج١ئخ اٌؾؼش٠خ ِٓ رفؼ١ً دٚس اٌّشبسوخ اٌشؼج١خ فٟ ِششٚػبد اٌز١ّٕخ ٚاٌزط٠ٛش

 ٟٚ٘ ال رؼٕٟ فمؾ ٚعٛد ِشبسوخ فؼ١ٍخ فٟ اٌجٕبء اإلٔشبئٟ ثً رّزذ إٌٟ ع١ّغ ِشاؽً ػ١ٍّخ اٌزط٠ٛش ِٓ خالي ،(5)سلُ 

اٌّشبسوخ فٟ اٌّشاؽً اٌزب١ٌخ
(15)

 :

.  ٚرٌه ِٓ خالي ِسبّ٘خ اٌسىبْ ثبٌّبي أٚ األػّبي أصٕبء اٌزٕف١ز:انًسبهًت في تكبنيف انًشزوع- 

 ٠ٚأرٟ رٌه ِٓ خالي اسزشبسح اٌسىبْ أصٕبء اٌزخط١ؾ ٌٍّششٚع أٚ أصٕبء ػ١ٍّبد رٕف١ز ٚرشغ١ً :سيبدة كفبءة انًشزوع- 

. اٌّششٚع

.  ِٓ ؽ١ش ػّبْ ٚطٛي فبئذح اٌّششٚع إٌٟ اٌّغّٛػبد اٌسىب١ٔخ اٌّخزٍفخ:سيبدة فبعهيت انًشزوع- 

 ِٓ خالي اٌزذس٠ت :بُبء لذراث انسكبٌ يٍ خالل ضًبٌ ربظ انًشبركيٍ فعهيب بعًهيت تخطيظ وتُفيذ انًشزوع- 

ٚاألٔشطخ اٌزٟ رض٠ذ ِٓ دسعخ اٌٛػٟ، ٚثبٌزبٌٟ ػّبْ ِشبسوخ اٌسىبْ فٟ ػ١ٍّبد اٌظ١بٔخ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٟ اٌّششٚع 

. ٚرؾس١ٕٗ

ٚرٌه ِٓ خالي ص٠بدح س١طشح اٌّغزّؼبد اٌفم١شح ػٍٟ اٌّٛاسد ٚاٌمشاساد اٌزٟ رؤصش : سيبدة انسهطت انًًُىحت- 

 .فٟ ؽ١برُٙ، ِٚشبسوزُٙ فٟ إٌّبفغ اٌزٟ ٠ٕزغٙب اٌّغزّغ اٌزٞ ٠ؼ١شْٛ ف١ٗ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ٌوضح عوامل تحقٌق العمل التنموي المستدام: (4)شكل 
(13)

 .
 

 

 ػٛاًِ رؾم١ك ا١ٌ٢خ اٌز٠ّٕٛخ اٌّسزذاِخ ٌٍّٕبؽك اٌؼّشا١ٔخ

 .اٌزٕٛع فٟ االسزؼّبالد ٚاألٔشطخ  االوزفبء اٌزارٟ

 اٌٍغٛء إٌٟ رؼظ١ُ االسزفبدح ِٓ اٌّجبٟٔ ٚاٌفشاغبد اٌمبئّخ. 

 ػذَ االػزّبد ثمذس األِىبْ ػٍٟ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ فٟ اسزغالة ِظبدس اٌؾ١بح. 

  (رذ٠ٚش اٌّخٍفبد)رم١ًٍ ا٢صبس اٌسٍج١خ ػٍٟ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ِٓ اٌزٍٛس 

االؽز١بعبد 

 االٔسب١ٔخ

 اٌزشو١ض ػٍٟ اٌجؼذ اٌج١ئٟ ٚاالعزّبػٟ ثّشاػبح رالصِٙب 

  (خذِبد-  رشف١ٗ– ػًّ –ِسىٓ )رٛف١ش اٌخذِبد األسبس١خ 

 اٌجؼذ االلزظبدٞ فٟ خذِخ االثؼبد االعزّبػ١خ 

 رٛف١ش اٌّزطٍجبد االٔسب١ٔخ ٌىً اٌّسز٠ٛبد االلزظبد٠خ 

اسزشر١غ١خ 

 اٌطبلخ

 رم١ًٍ االػزّبد ػٍٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٚاالسزفبدح ثبٌّظبدس اٌّٛعٛدح. 

 اسزؼّبي اٌّٛاد اٌّؾ١ٍخ ٚاسزغالي اٌّجبٟٔ اٌمبئّخ وٍّب أِىٓ رٌه. 

  ٟٔاالسزفبدح ِٓ إٌّبؿ اٌّؾٍٟ فٟ رٛف١ش اٌطبلبد ثأسٍٛة رغ١ّغ اٌّجب
 .ٚرٛع١ٙٙب ٚاٌزؾىُ فٟ االسرفبػبد

رٕٛع شجىخ 

ٚٚسبئً 

 اٌؾشوخ

 رؼذد االخزجبساد ٌٛسبئً اٌؾشوخ 

 ص٠بدح إٌفبر٠خ ٚاٌٛطٛي ٌألِبوٓ اٌّخزٍفخ 

 رم١ًٍ اسزٙالن اٌطبلخ ٚرم١ًٍ اٌزٍٛس 

 رذسط ِسبساد اٌؾشوخ 

انحفبظ عهي انبيئت 

انطبيعيت وانتزاث 

 انعًزاَي

 اٌؾفبظ ػٍٟ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌؾ١بح اٌجش٠خ ٚإٌّبظش اٌطج١ؼ١خ 

  اػبدح اسزخذاَ اٌّجبٟٔ اٌمبئّخ ٚاٌّشافك ٚاٌز١ّٕخ وٍّب أِىٓ ػٓ ؽش٠ك اٌزط٠ٛش

 .ٚاػبدح اٌزأ١ً٘ ثذال ِٓ اٌٙذَ اٌىٍٟ

 رظ١ٕف اٌّجبٟٔ ٚاٌفشاغبد اٌزبس٠خ١خ ٚرؼظ١ُ االسزفبدح ِٕٙب 

تكبيم انفزاغبث 

انعًزاَيت وانًسطحبث 

 انخضزاء

  اٌزؼبًِ ِغ اٌفشاغبد اٌؼّشا١ٔخ وشجىخ ِزىبٍِخ ِٚزظٍخ ثجؼؼٙب اٌجؼغ

 ثٛاسطخ ٚسبئً االٔزمبي اٌّخزٍفخ

  خٍخٍخ إٌّبؽك اٌخؼشاء ثظٛسح ِزظٍخ داخً اٌؼّشاْ ٌزم١ًٍ اٌزٍٛس
 .ٚاٌؼٛػبء



 
 

 آلٌات تطوٌر المناطق العشوابٌة طبقاً لمبادئ التنمٌة المستدامة

 

 

 

 (اٌجبؽش).  نًببدئ انتًُيت انًستذايتطبمبًا يزاحم عًهيت انتطىيز في انًُبطك انعشىائيت يىضح (: 5)شكم 
 

: (15)أسلوب التطوٌر العمرانً المستدام كمنهج لتطوٌر المناطق العشوائٌة- 5-5  
 

ٌتمٌز منهج التطوٌر العمرانً المستدام بتناوله لكافة المإثرات واألوضاع التً تسهم فً عبلج جوانب البٌبة 
مشاركة )العمرانٌة للمناطق العشوابٌة وذلك من خبلل التطوٌر فً اتجاهٌن أساسٌٌن تتمثل فً منهج التطوٌر االجتماعً 

 (.مشاركة حكومٌة)، ومنهج التطوٌر العمرانً (شعبٌة
 

وٌعتبر منهج التطوٌر العمرانً المستدام أسلوبا لتحقٌق خطة شاملة تشارك فٌها كافة القوي الرسمٌة والشعبٌة لتحقٌق 
المنهج الفكري للتطوٌر  (6)وٌوضح شكــل احتٌاجات المجتمعات النامٌة وأساس أٌضا لتطوٌر المناطق العشوابٌة، 

، وٌعتبر التطوٌر العمرانً المستدام أسلوباً ومستوي العمرانً المستدام بصورة أشمل مع بٌان محتواٌاته المختلفة
تخطٌطٌاً أشمل ٌضم كل أدوات المعالجة السابق ذكرها أو بعضها وبدرجات متفاوته طبقا لحاجة المناطق المتدرجة 

: باإلضافة إلً ما تشمله هذه األدوات من وسابل لتحقٌقها مثل
المحافظة علً المبانً ذات الطابع المعماري - 

. الممٌز
ترمٌم المبانً ذات القٌمة التارٌخٌة - 

. والحضارٌة
. استغبلل األرض الفضاء ألغراض تخطٌطٌة- . حماٌة المبانً والمناطق ذات األوضاع الجٌدة- 
. إزالة بعض المبانً المتدهورة مع إحبلل السكان وبعض األنشطة- 

  
: وتوجه أعمال التطوٌر لرفع كفاءة المناطق وحل العدٌد من مشاكلها العمرانٌة عن طرٌق

. تحسٌن مستوي أداء الخدمات والمرافق وزٌادة الخدمات العامة بالمنطقة- 
. رفع كفاءة الطرق والممرات ومسارات المشاة وتحسٌن أداء هٌكل الحركة- 
. تجدٌد المساكن والمنشؤت بالترمٌم واإلصبلح- 
. تحسٌن وتجمٌل البٌبة العمرانٌة- 

 
وتتطلب ممارسة أسلوب التطوٌر العمرانً تحلٌبلً تفصٌلٌاً لمستوٌات المعالجة والتوصٌات الخاصة بؤولوٌات التنفٌذ كما 
تتطلب المشاركة الشعبٌة وتوظٌف القوانٌن والتشرٌعات لخدمة المخطط المقترح للتطوٌر، كما تتطلب عملٌات التطوٌر 

إجراء عملٌات الرفع المعماري للمبانً وبٌان حالتها اإلنشابٌة والتركٌبات الصحٌة والمظهر العام للمبنً، وكذلك تتطلب 
. دراسة لشبكات البنٌة األساسٌة بحٌث تغطً أعمال اإلصبلح والتجدٌد المبنً السكنً والبٌبة المحٌطة به

 وقد تشمل أعمال التطوٌر فً المناطق العشوابٌة فتح محاور حركة جدٌدة أو ممرات للمشاة فقط، أو تغٌٌر اتجاهات 
المرور طبقاً لما تتطلبه حجوم الحركة المرورٌة، كما تشمل أٌضا أعمال إنارة ورصف وتشجٌر الشوارع والممرات، 

 0.وإنشاء الخدمات العامة
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( 15). يحتىيبث يُهج انتطىيز انعًزاَي انًستذاو(: 6)شكم 

: اآللٌة المقترحة لتنفٌذ مخططات تطوٌر المناطق العشوائٌة- 6
 

مما سبق ومن خبلل الدراسات النظرٌة السابقة، ٌمكن استنباط عناصر اآللٌة المقترحة التً تم إعدادها لتنفٌذ مخططات تطوٌر 
: حٌث تتمثل اآللٌة فً اآلتًالمناطق العشوابٌة طبقاً لمبادئ التنمٌة المستدامة، 

 

مشاركة 
الجهات 
. اإلدارٌة

اعتماد المخططات التطوٌرٌة المقترحة من الجهات اإلدارٌة المسبولة حتً تصبح هذه المخططات وثابق ملزمة 
لجمٌع المعنٌٌن بتطوٌر المنطقة العشوابٌة وبحٌث تكون هذه المخططات موجهاً أساسٌاً لجمٌع عملٌات التنمٌة 

. العمرانٌة وكافة أعمال البناء المستقبلٌة بالمناطق العشوابٌة

أجهزة إشراف 
على آلٌة 

. التطوٌر

إنشاء جهاز إداري منبثق من المحلٌات لئلشراف علً تنفٌذ التطوٌر المقترح للمنطقة العشوابٌة، بحٌث ٌمنح كافة 
الصبلحٌات اإلدارٌة والمالٌة، بحٌث ٌتكون من مسبولٌن تنفٌذٌٌن حكومٌٌن، وممثلٌن من المواطنٌن بالمنطقة 
العشوابٌة، وشركة التطوٌر العمرانً، والمستثمرون، وأصحاب المشروعات، وٌقوم الجهاز اإلداري بتحدٌد 

األدوار والمسبولٌات وأولوٌات تنفٌذ المشروع والتنسٌق بٌن مواعٌد التنفٌذ وتوفٌر الموارد المالٌة ومتابعة التنفٌذ 
. وفق البرنامج الزمنً، وتذلٌل العقبات المالٌة والفنٌة

تحدٌد 
. األولوٌات

تحدٌد أولوٌات تنفٌذ المشروعات الموضحة بالمخططات الخاصة بتطوٌر المناطق العشوابٌة وتحدٌد الجهات 
المسبولة عن تنفٌذ كل مشروع مع إعطاء أولوٌة أولً لمشروعات تطوٌر البنٌة األساسٌة والخدمات التعلٌمٌة 
والصحٌة مع التنسٌق بٌن أولوٌات تنفٌذ المشروعات وتطوٌر عدد السكان بالمنطقة بحٌث تكتمل مشروعات 

. التطوٌر بوصول عدد السكان إلً العدد المتوقع

 يُهج انتطىيز انعًزاَي انًستذاو

 ِٕٙظ اٌزط٠ٛش اٌؼّشأٟ ِٕٙظ اٌزط٠ٛش االعزّبػٟ

 اٌّشبسوخ اٌؾى١ِٛخ اٌّشبسوخ اٌشؼج١خ

 إػذاد ِخططبد ػبِخ ٚرٕف١ز٠خ

أدٚاد رؾذس رغ١شاد عزس٠خ 

 فٟ ِٕبؽك اٌزط٠ٛش

أدٚاد ٌٍؾفبظ ػٍٟ اٌخظبئض 

 اٌؼّشا١ٔخ فٟ ِٕبؽك اٌزط٠ٛش
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 آلٌات تطوٌر المناطق العشوابٌة طبقاً لمبادئ التنمٌة المستدامة

 

 

البرنامج 
. الزمنً لآللٌة

ٌحدد الجهاز اإلداري المشرف علً تنفٌذ مشروعات التطوٌر خطة طوٌلة المدى لتنفٌذ المشروعات وعبلقتها 
ببعضها حتً ال ٌحدث تعارض فٌما بٌنها وذلك بما ٌتناسب مع مصادر التموٌل المتاحة للمشروع وطبقاً لبرنامج 

. زمنً محدد

مصادر 
التموٌل لعملٌة 

. التطوٌر

توفٌر مصادر لتموٌل تنفٌذ التطوٌر بما ٌتفق مع أولوٌات تنفٌذ المشروعات اعتماداً علً التموٌل الحكومً 
والتموٌل من القطاع الخاص والمستثمرٌن من خبلل إقامة مشروعات محددة، والتموٌل من مإسسات المجتمع 

المدنً وجمٌعات تنمٌة المجتمع والجمعٌات األهلٌة غٌر الهادفة للربح وكذلك التموٌل من الهٌبات الدولٌة المعنٌة 
. بمشروعات تطوٌر األحٌاء العشوابٌة

كفاءة اإلدارة 
المعنٌة 
. بالتطوٌر

تجزبة مشروعات التطوٌر الكبٌرة إلً وحدات أصغر بحٌث ٌتم تنفٌذها علً مراحل متتالٌة بما ٌساهم فً سهولة 
. إدارة عملٌة التطوٌر بما ٌتناسب مع مدي توافراإلمكانٌات المالٌة والفنٌة البلزمة لنجاحها

التقٌٌم الدوري 
.  لمراحل اآللٌة

إعداد تقٌٌم إداري ومالً وفنً لكل مرحلة من مراحل التنفٌذ بهدف رفع كفاءة المراحل التالٌة وتعدٌل األخطاء 
. اإلدارٌة والمالٌة والفنٌة بالمراحل السابقة وقٌاس مدي النجاح فً تحقٌق األهداف التنفٌذٌة

تفعٌل دور 
القطاع 
. الخاص

االعتماد علً دور المنظمات غٌر الحكومٌة فً تحسٌن الحالة االجتماعٌة لسكان المنطقة العشوابٌة وإعداد برامج 
إنشاء -  الوحدات العبلجٌة–إنشاء المدارس )للتنمٌة البشرٌة ونشر الوعً البٌبً وتوفٌر الخدمات االجتماعٌة 

باإلضافة إلً زٌادة فاعلٌة دور المرأة فً التنمٌة البشرٌة وإعداد برامج  (المساجد، وإنشاء الحدابق والمبلعب
. التوعٌة

المشاركة 
. الشعبٌة

دعم دور المشاركة الشعبٌة للمنتفعٌن من عملٌة تطوٌر المناطق العشوابٌة بما ٌساهم  فً تحقٌق احتٌاجاتهم 
واالستفادة من قدراتهم ومواردهم الذاتٌة فً مرحلة المسح المٌدانً وإعداد الدراسات العمرانٌة واالجتماعٌة 

ومرحلة إعداد المقترحات ودراسة المشاكل التً ستنتج عنها حتً تؤتً المقترحات متوافقة مع رغبات السكان 
المستفٌدٌن من عملٌة التطوٌر وكذلك فً مرحلة تنفٌذ مشروع التطوٌروصٌانته واستمرارٌة االرتقاء بالمنطقة، بما 
ٌساهم فً عدم الرجوع بالمنطقة إلً مرحلة التخلف وٌإكد تفعٌل منهجٌة االستدامة الحضرٌة بعد تطوٌر المناطق 

. العشوابٌة

تعدد مجاالت 
. التطوٌر

االهتمام فً أعمال تطوٌر المناطق العشوابٌة بتنفٌذ وتشغٌل المشروعات االستثمارٌة التجارٌة والسٌاحٌة 
والترفٌهٌة، وإنشاء وتشغٌل وصٌانة وإدارة منشآت الخدمات العامة التعلٌمٌة والصحٌة ومشروعات النظافة 

. والتجمٌل

تحدٌد 
استعماالت 

. األراضً

فً إطار مخطط التطوٌر المقترح للمناطق العشوابٌة ٌتم توفٌر مواقع استثمارٌة تجارٌة وسكنٌة ممٌزة مع مراعاة 
زٌادة معامل استغبلل األرض وتوفٌر أنظمة بنابٌة محفزة تساهم فً جذب القطاع الخاص االستثماري لبلستثمار 

. فً هذه المواقع وتطوٌر المنطقة اقتصادٌاً وعمرانٌاً وبٌبٌاً 

شبكة البنٌة 
. التحتٌة

محاولة الحفاظ علً مسارات شبكات المرافق العامة القابمة بحٌث تكون التعدٌبلت بها محدودة لتجنب التكالٌف 
. الكبٌرة لتعدٌل مسارات شبكات المرافق العامة

تنوع شبكة 
الطرق 

. والممرات

شك ؽشق ٚاسؼخ ٚسش٠ؼخ رؾمك س١ٌٛخ اٌؾشوخ ٌزّى١ٓ اٌس١طشح األ١ِٕخ ػٍٟ إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ، ٚرٕف١ز 

أ١ّ٘خ فظً ؽشوخ ٚ .رغ١ٙضاد اٌج١ٕخ األسبس١خ ِٓ خالي رٛف١ش ١ِبٖ اٌششة اٌظبٌؾخ ٚثٕبء شجىبد اٌّغبسٞ

اٌس١بساد ػٓ ؽشوخ اٌّشبح وٍّب أِىٓ، ٚػشٚسح اسزخذاَ ٚسبئً إٌمً اٌظذ٠مخ ٌٍج١ئخ ٚاٌؾذ ِٓ اسزخذاَ اٌّشوجبد 

. اٌخبطخ، ٌٍزم١ًٍ ِٓ االٔجؼبصبد اٌغبص٠خ، ٚػشٚسح اسزخذاَ اٌذساعبد اٌٙٛائ١خ فٟ اٌزٕمً

سٌاسات 
الملكٌات 
. الخاصة

وضع سٌاسات للتعامل مع حدود الملكٌات الخاصة التً قد تتداخل مع مخططات تطوٌر المناطق العشوابٌة والتً 
تستخدم لتوسعة شبكة الطرق أو إنشاء شبكات المرافق أو إنشاء الخدمات العامة فً إطار مخطط التطوٌر المقترح 

: وذلك من خبلل السٌاسات التالٌة
 

. تحدٌد األراضً والعقارات التً ٌرغب أصحابها فً المشاركة بها ضمن برنامج التطوٌر (1)
سٌاسة المشاركة بٌن المستثمرٌن وأصحاب األمبلك وإنشاء شركات مساهمة تقوم بالتطوٌر وفق المخطط  (2)

المعتمد بحٌث ٌكون نصٌب كل مالك من عدد األسهم طبقاً لقٌمة األرض أو العقار التً ٌتم حسابها وفق أسس 
. معٌنة بحٌث ٌصبحون شركاء فً المشروعات كل حسب مساهمته

وضع سٌاسة إلعادة بٌع الزوابد التنظٌمٌة التً سٌتم بٌعها لمبلك األراضً والمنازل المجاورة وفق قٌمتها  (3)
. السوقٌة مع استخدام عابد البٌع فً دفع تعوٌضات نزع الملكٌة

وضع سٌاسة بدل التحسٌن من خبلل فرض رسوم تحسٌن علً األراضً والعقارات التً حدث تحسٌن فً  (4)
موقعها نتٌجة التطوٌر من خبلل رفع قٌمة األرض أو المبنً وتستخدم هذه الرسوم فً دفع التعوٌضات لنزع 

. الملكٌات أو تنفٌذ أعمال التطوٌر

االرتقاء 
بالعنصر 
. البشري

ؽ٠ٛش ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك رجٕٟ ثشاِظ ٌزأ١ً٘ رٍه اٌفئبد اٌّسزٙذفخ صمبف١بً ٚالزظبد٠بً، ٚرٌه ثبٌزٛػ١خ ثأ١ّ٘خ د

 ثشىً ٠ؼٛد ثبإل٠غبة ػٍٝ اٌؼٕظش  ثشىً ِسزذاَ ٚاالسزفبدح ِٕٙب فٟ  شزٝ اٌّغبالدإٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ

 .اٌجششٞ فٟ اٌّمبَ األٚي

انتظًيى 

انعًزاَي 

ٌُ ٠ؼذ وبف١بً أْ ٠ٕبي اٌزظ١ُّ لجٛي اٌؼ١ًّ أٚ أْ ٠ىْٛ فٟ ؽذٚد ا١ٌّضا١ٔخ اٌّؾذدح أٚ ٠ٕبي اسزؾسبْ اٌّؼّبس١٠ٓ، ثً 

٠غت ػٍٝ اٌّظُّ أْ ٠ذسن األصش اٌج١ئٟ ٚاإلٔسبٟٔ ٌمشاسارٗ ٠ٚؼطٟ ا٘زّبَ أوجش ألداء اٌّجٕٝ ٚاٌّٛاد ٚاٌطشق اٌزٟ 
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وانًعًبري 

. انىاعي

 ٠مبَ ثٙب، ؽ١ش ٠غت ػٍٝ اٌّؼّبس١٠ٓ أخز لشاس ٚاػٟ ثئػبدح رشر١ت األ٠ٌٛٚبد ٚخٍك ِسبس عذ٠ذ ٌٍؼّبسح ٚاٌؼّشاْ

.  ٌزط٠ٛش إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ

تطىيز 

انتخطيظ 

. انعًزاَي

األخز ثّفَٙٛ إٌظبَ اٌزخط١طٟ اٌشبًِ ثّفب١ّ٘ٗ اٌفشػ١خ ٚرطج١مبرٗ اٌؼ١ٍّخ، وٛس١ٍخ ِؼبطشح ٚػشٚس٠خ ٌزط٠ٛش 

 . وىًدٌٚخاي ػٍٝ ِسزٜٛ  ٌٍّٕبؽك اٌؼشٛائ١خاٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ

انتخطيظ 

. واالستذايت

اٌؼًّ ػٍٝ دِظ ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ، ٚاٌّغزّؼبد اٌّسزذاِخ فٟ طٍت اٌؼ١ٍّخ اٌزخط١ط١خ اٌؼّشا١ٔخ اٌشبٍِخ 

ٌزط٠ٛش إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ، ِغ ػشٚسح دِظ رشش٠ؼبد ٚلٛا١ٔٓ اٌجٕبء ٚاٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ ثّفب١ُ٘ ِٚجبدا اٌز١ّٕخ 

. اٌّسزذاِخ

انطبلبث 

وانًعبنجبث 

. نبتاانس

دساسخ األسس ٚاٌزم١ٕبد اٌؼ١ٍّخ السزخذاِبد اٌطبلخ اٌطج١ؼ١خ ٌٍزجش٠ذ ٚاسزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌّزٛافمخ ِغ اٌج١ئخ ٌزؾذ٠ذ 

آ١ٌبد ِؼبٌغخ إٌّبؿ اٌّؾٍٟ ِٓ خالي رظ١ُّ شجىبد اٌفشاغبد اٌّفزٛؽخ ٚاألف١ٕخ اٌذاخ١ٍخ ٚرؾم١ك أسس ِٚؼب١٠ش 

 .رظ١ُّ ٚرٕس١ك اٌّٛالغ ثبٌزغّؼبد اٌظؾشا٠ٚخ

انطبلبث 

انجذيذة 

. وانًتجذدة

وفبءح اسزخذاَ اٌطبلخ، ِضً اٌزظ١ُّ  اٌزخط١ؾ ٚاٌزظ١ُّ ٚأ١ّ٘خ اٌمشاساد االثزذائ١خ، إر أْ ٌٙب أوجش األصش فٟ ش١ٌّٛخ

اٌشّس١خ ثبٌزٛع١ٗ إٌّبست، ٚوزٌه األِش ٌإلػبءح اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزجش٠ذ  اٌشّسٟ اٌسٍجٟ اٌزٞ ٠سزف١ذ ِٓ اٌطبلخ

 .اٌطج١ؼٟ

. انتمييى انبيئي

رم١١ُ األصش اٌج١ئٟ ٌٍّششٚػبد اٌؼّشا١ٔخ اٌغذ٠ذح ٚاٌّخزٍفخ، لجً اٌزٕف١ز اٌفؼٍٟ ٌٙب، ثغشع اٌؾفبظ ػٍٝ اٌجؼذ اٌج١ئٟ 

إػذاد دساسبد ػٓ و١ف١خ رم١١ُ اٌج١ئخ راد اٌجؼذ٠ٓ اٌضمبفٟ ٚاٌؼّشأٟ ٌىبفخ ِؼب١٠ش  ٚوزا .ثّٛالغ اٌز١ّٕخ اٌّخزٍفخ

اٌزظ١ُّ اٌؾؼشٞ ٌزط٠ٛش إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ، ٌزؾم١ك ث١ئخ ِزغبٚثخ ِغ اٌّسزؼًّ، ٚرٌه ثئػبفخ ِؼ١بس اٌجؼذ اٌضمبفٟ 

 .داخً رٍه اٌّؼب١٠ش

 :االستنتاجات والتوصٌات- 7
 

: بناءاً على الدراسة السابقة تم التوصل إلى النتائج والتوصٌات التالٌة
– االجتماعٌة )عملٌات التطوٌر للمناطق العشوابٌة ٌجب أن ٌتمٌز بشمولٌة االرتقاء فً جمٌع النواحً  -1

على التوازي، بحٌث ٌتم بؤسلوب تدرٌجً حتى ٌحدث تحوالت نابعة من المجتمع  (العمرانٌة- االقتصادٌة
 .وغٌر مفروضة علٌه

المشاركة الشعبٌة من أهم عوامل نجاح مشروعات التطوٌر فً المناطق العشوابٌة حٌث تخفف األعباء عن  -2
مٌزانٌة الدولة وتعمل علً تحوٌل الطاقات السلبٌة الكامنة إلً طاقات إٌجابٌة منتجة مساهمة بالموارد المالٌة 

والبشرٌة والمشاركة فً وضع تصمٌمٌات المساكن المتوافقة مع ظروفهم ومتطلباتهم المعٌشٌة وتضمن 
إستدامة اإلرتقاء بالصٌانة المستمرة 

وضع مخططات تطوٌر المناطق العشوابٌة علً أساس منهجً علمً، ٌعً أهمٌة دور المشاركة المجتمعٌة،  -3
ووصوالً لتحقٌق مخططات إنمابٌة مستدامة، تسمح بقابلٌة ومرونة توفٌق آلٌاتها مع رغبات واحتٌاجات 

 .المستعملٌن اإلنسانٌة
توجد عبلقة بٌن االحتٌاجات اإلنسانٌة للمستعملٌن بالمناطق العشوابٌة، حٌث ٌجب التوافق بٌن هذه  -4

االحتٌاجات المختلفة، وٌإدي التوافق اإلٌجابً بٌنها إلً دعم قدرة المنطقة العمرانٌة علً إستدامة مخططات 
 .التنمٌة فٌها، وإستدامة عملٌة التطوٌر علً المستوي العمرانً

تفعٌل دور التنمٌة المستدامة كؤساس لعملٌة التطوٌر من خبلل عمل منهج لتطوٌر المناطق العشوابٌة، بحٌث  -5
منهج التطوٌر االجتماعً من خبلل المشاركة ): ٌعتمد هذا المنهج علً التطوٌر فً محورٌن أساسٌٌن هما 

 .(ومنهج التطوٌر العمرانً من خبلل الجهات الحكومٌة المسإلة- الشعبٌة
تتم مشروعات التطوٌر للمناطق العشوابٌة من خبلل التنمٌة المتكاملة للموقع، مع توفٌر فرص عمل مختلفة  -6

بالمشروعات، حٌث ٌإدي إغفال احتٌاجات السكان ومعاونتهم فً تنمٌة مواردهم إلً عدم تحسٌن مستواهم 
االجتماعً واالقتصادي، ومن ثم ٌعتمد مفهوم التطوٌر للمنطقة بصفة أساسٌة علً تحقٌق أحد أهداف التنمٌة 

 .المستدامة فً البٌبة الحضرٌة فً تفعٌل دور المشاركة الشعبٌة فً مشروعات التنمٌة والتطوٌر
ٌجب تشجٌع الصناعات الصغٌرة واألنشطة التجارٌة المختلفة من خبلل صنادٌق  التنمٌة االجتماعٌة لخدمة  -7

بهدف ضرورة توفٌر فرص عمل مختلفة لسكان المناطق العشوابٌة لمحاولة تحسٌن . التنمٌة العمرانٌة
 . أوضاعهم االقتصادٌة

أهمٌة تزامن عملٌة التطوٌر العمرانً للمناطق العشوابٌة مع عملٌات االرتقاء بالجوانب االجتماعٌة  -8
واالقتصادٌة لسكان المنطقة، ونشر الوعً البٌبً وتوفٌر الخدمات االجتماعٌة وإعداد برامج التوعٌة والتنمٌة 

 .البشرٌة
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Mechanisms for developing informal settlements according to the 

principles of sustainable development 

 
Abstract: The problem of informal settlements is one of the problems that many 

developing countries suffer from, some of the developed countries also suffer 

from it, although the dimensions of the problem are different, and the informal 

settlements are a natural result to meet the human needs and to express their 

basic requirements when the state is unable to solve them. But it can not be 

separated from the economic and social conditions of a society. It is a direct 

expression of these conditions. Therefore, its treatment as a problem must be 

through the establishment of specific mechanisms to discuss the implementation 

and funding of such projects.   
In recent decades, a more recent concept of "sustainability" has emerged. 

Sustainability as a concept has recently been called for and a major prelude to it 

as a kind of salvation from the environmental problems that have resulted in 

development processes in various fields, including urban development of all 

kinds , Which includes the development of informal settlements, where 

sustainability is one of the most important foundations and strategies for the 

development of informal settlements. The research aims to develop a set of 

mechanisms for the development of informal settlements according to the 

conditions of the urban, social and economic environment, As a key and 

complementary part of the mechanisms, to ensure that development projects are 

successful in achieving the desired urban sustainability when developing 

informal settlements. 
 


