القوى المؤثرة على نمو المناطق العشوائية:
تصنيف المناطق العشوائية للتوصل
إلى أساليب التعامل التخطيطية والوقائية المناسبة
د .غادة محمود احمد حسن
كلية التخطيط العمراني واإلقليمي -جامعة القاھرة

ملخص
يتناول ھذا البحث ظاھرة العشوائيات وانتشار جيوب الفقر فى المناطق الحضرية الكبرى فى مصر بشكل عام وإقليم
القاھرة بشكل خاص .ففى دراسة لمنظمة العمل الدولية تبين انه بحلول القرن الحادي والعشرين ستجد معظم البلدان
النامية نفسھا محاطة باألحياء الفقيرة والمتدھورة ) حزام الفقر( حيث تنتشر مظاھر التلوث البيئي والجريمة والبطالة.
والتي وان بدت فى ظاھرھا مشكلة عمرانية ال يمكن فصلھا عن الظروف االقتصادية واالجتماعية التي أفرزتھا .وعلى
الرغم من تصاعد االھتمام القومي بقضية العشوائيات إال أن ھناك اختالف واسع فى سمات المناطق العشوائية من نمط
ألخر وبالتالي كيفية التعامل معھا وأولويات التدخل .لذا يھدف البحث إلى الوصول إلى تصنيف للعشوائيات تختلف فيما
بينھا فى خصائصھا ودرجة خطورتھا وانعكاساتھا على أولويات التنمية.حتى يسھل التوصل إلى مداخل تخطيطية
وأساليب للتعامل مناسبة لكل نمط  ،واستنتاج بعض السيناريوھات المستقبلية لتوقع ما يمكن أن يحدث حتى يمكننا تفادى
السلبيات.
ويستلزم ذلك مناقشة ثالث محاور رئيسية ھى تحديد مفاھيم العشوائيات فى مصر وأسباب نشأتھا وتطورھا وأوضاعھا
الحالية ،وتصنيف العشوائيات إلى مجموعة من األنماط  ،وتحديد أھم المداخل التخطيطية واألساليب الوقائية الممكن
اقتراحھا لكل نمط  .وتقوم منھجية البحث على الخطوات التالية:
-

رصد المفاھيم المختلفة للمناطق العشوائية ،و العوامل المؤثرة على ظھور المناطق العشوائية في مصر.
تصنيف العشوائيات من وجھة نظر البحث .ورصد السمات العامة للمناطق العشوائية اآلمنة وغير اآلمنة.
بناء السيناريوھات المستقبلية فى إقليم القاھرة الكبرى.
استنباط أھم التوصيات والمقترحات للمناطق العشوائية .واقتراح السياس ات الواج ب إتباعھ ا طبق ا لألنم اط
المختلفة
اقتراح بعض المناھج التخطيطية الممكن إتباعھا لتنمية وتخطيط المناطق العشوائية.

 ١مقدمة
يتناول ھذا البحث ظاھرة العشوائيات في التجربة المصرية بشكل عام ،وإقليم القاھرة بشكل خاص ،للتعرف
على خصائصھا ومحاولة تصنيفھا للوصول إلى بعض األساليب الوقائية التي تساعد في الحد من تلك الظاھرة
والتخفيف من سلبياتھا .ويتكون البحث من ثالثة أجزاء :الجزء األول يتناول مفاھيم العشوائيات في مصر
وأسباب نشأتھا وتطورھا وأوضاعھا الحالية ،والجزء الثاني يھتم بتصنيف العشوائيات إلى مجموعة من
األنماط ،لكل نمط سماته المختلفة .إما الجزء الثالث فيشمل أھم نتائج البحث والتوصل إلى بعض المداخل
التخطيطية واألساليب الوقائية الممكن اقتراحھا لكل نمط .
تعد ظاھرة النمو العشوائي ظاھرة عالمية تتسم بھا غالبية مدن العالم الثالث أو الدول النامية .وھى كظاھرة
جغرافية تشغل مساحات أرضية غير قليلة .وھى وان بدت في ظاھرھا مشكلة عمرانية إال أنھا ال يمكن فصلھا
عن الظروف االقتصادية واالجتماعية التي أفرزتھا .وفى دراسة لمنظمة العمل الدولية تبين انه بحلول القرن
الحادي والعشرين ستجد معظم البلدان النامية نفسھا محاطة باألحياء الفقيرة والمتدھورة )حزام الفقر( حيث
تنتشر مظاھر التلوث البيئي والجريمة والبطالة.
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ولقد بدأ انتشارھا في مصر مع أوائل القرن الماضي نتيجة لعدم وجود أى إوخصائصھا.اسة لألراضى التابعة
للدولة .إذ احتلت المناطق العشوائية مناطق كثيرة من الرقعة العمرانية في جميع مدن مصر .ومما يزيد من
المشكلة عدم توافر بيانات دقيقة عن عدد سكان العشوائيات وخصائصھا  .إذ تضاربت التقارير الحكومية في
إحصاء أعدادھا .فبينما تذھب وزارة اإلسكان إلى أن أعداد المناطق العشوائية على امتداد الخارطة المصرية
يبلغ  ١٠٣٤منطقة تشير تقارير وزارة التنمية المحلية إلى أن عددھا يبلغ  ١١٥٠وفى المقابل يختصر الجھاز
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عدد المناطق العشوائية إلى  ٩٠٩منطقة .في حين تقدر لجنة اإلسكان
بمجلس الشعب عدد القاطنين بالمناطق العشوائية بنحو  ١٢مليون نسمة .بينما رصدت احد الدراسات التي قامت
بھا ھيئة التخطيط العمراني وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى إجمالي حجم سكان العشوائيات بحوالى  ٦,٢مليون
نسمة عام  ، ٢٠٠٥وتستحوذ محافظة القاھرة على ما يقرب من ثلث سكان المناطق العشوائية ) (%٣٦يليھا
الجيزة ) ( %١٣ثم القليوبية ) ( %١٠أي تستحوذ القاھرة الكبرى على حوالي  %٥٩من سكان العشوائيات.
أما التقرير الصادر من وزارة التنمية المحلية فلقد رصد أن عدد سكان المناطق العشوائية عام  ٢٠٠٧حوالي
 ١٥مليون نسمة أي نحو  %٢٥من جملة سكان المجتمع المصري  .منھم  %٢٠محافظة القاھرة %١٣ ،
محافظة الجيزة و  %٨فى محافظة القليبوبية .ويبلغ عدد سكان العشوائيات فى القاھرة الكبرى حوالي ٦,١
مليون نسمة بنسبة  %٤١,٤من إجمالي سكان العشوائيات فى محافظات الجمھورية  .وفى المقابل يذھب تقرير
التنمية البشرية األخير إلى أن ھناك ما يزيد على  ٨ماليين نسمة يعيشون فى مساكن عشوائية فى منطقة
القاھرة الكبرى وحدھا ويتزايدون بمعدل  %٢,٣سنويا ً وھو ما يعنى زيادة سكان العشوائيات بنحو  ٢٠٠ألف
نسمة سنويا ً فى القاھرة الكبرى وحدھا .إذ وصلت المناطق العشوائية بإقليم القاھرة الكبرى  ١٧٧منطقة ،احتلت
محافظة القاھرة المرتبة األولى بنسبة  %٤٤تليھا القليوبية بنسبة  %٣٦تليھما محافظة الجيرة بنسبة .%٢٠
وتستأثر محافظة الجيزة بجوالي  %٢١من سكان المناطق العشوائية بمصر وتقدر بنسبة  %٦٠من جملة سكان
مدينة الجيزة .تليھا القاھرة تضم حوالي  % ٢٠.٥من جملة سكان المناطق العشوائية ويصل نسبة ھؤالء
السكان إلى حوالي  %٣٢من إجمالي سكان القاھرة .أما القليوبية فتحتل المرتبة الرابعة )  (%٨.٧بعد
اإلسكندرية وتصل نسبتھم إلى  %٦٤من جملة حضر القليوبية .يعنى ذلك أن القاھرة الكبرى وحدھا تضم
حوالي نصف سكان المناطق العشوائية فى مصر  .ويصل مسطح  ١١منطقة عشوائية بھا إلى حوالي ٢٦٧٠
فدانا ً ويقيم فيھا حوالي  ٢مليون نسمة وھى عين شمس والمطرية والمرج والوايلي والزاوية الحمراء ومنشأة
ناصر والمعصرة وعرب غنيم وعزبة الھجانة والنباشين والفسطاط ودار السالم وطره وكفر العلو والحكر
والتبين ) .تقرير من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار (١٩٩٥
 ٢اإلشكالية البحثية والھدف من البحث
أفرزت ظاھرة ھيمنة الحضر  ) Urban dominanceتركيز المشروعات الكبرى واالستثمارات فى المدن
الحضرية على نحو غير متكافئ مع الريف ( انتشار جيوب الفقر  Poverty pocketsفى المناطق الحضرية
الكبرى حيث المناطق العشوائية المتدنية اجتماعيا سواء على أطراف المدن أو تكدس المناطق القديمة وتدھور
ظروفھا المعيشية ،باإلضافة إلى استمرار الزحف العشوائي فى الھوامش واألطراف الحضرية .وعلى الرغم
من تصاعد االھتمام القومي بقضية العشوائيات إال أن ھناك اختالف واسع فى سمات المناطق العشوائية من
نمط ألخر وبالتالي كيفية التعامل معھا وأولويات التدخل.
ويھدف البحث إلى الوصول إلى تصنيف للعشوائيات تختلف فيما بينھا فى خصائصھا ودرجة خطورتھا
وانعكاساتھا على أولويات التنمية واالستقرار ،حتى يسھل التوصل إلى مداخل تخطيطية وأساليب للتعامل
مناسبة لكل نمط تتصف بالفاعلية والواقعية توجه جھود التنمية ،وذلك من خالل استنتاج بعض السيناريوھات
المستقبلية لتوقع ما يمكن أن يحدث حتى يمكننا تفادى السلبيات.
 ٣مفھوم المناطق العشوائية
فى البداية يجب تحديد ما ھو المقصود بالمناطق العش وائية م ن خ الل الدراس ات واألبح اث الس ابقة :فھن اك م ن
يرى أنھا مناطق تنشأ غير مخططة عمرانيا ومحرومة من الخدمات والمراف ق األساس ية )من اطق اإلس كان غي ر
الرس مي ال ذي نش أ ف ي غيب ة م ن الق انون( ،بينم ا ي رى ال بعض أنھ ا من اطق فقي رة ومزدحم ة يس كنھا الفق راء
والمھمشين  urban poorوالذين ليس لديھم القدرة للحصول على م أوى أو أراض ى للس كن األم ر ال ذي جعلھ م
يلجئون إلى البناء في أي مكان وبأي ش كل دون توجي ه و ب دون رقاب ة وبعي داً ع ن نظ ر الس لطات عل ى أراض ى
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فضاء ذات ملكية عامة أو خاصة السيما فى المدن الحضرية الكبرى وعلى ھوامشھا وجي وب الفق ر ب داخلھا .أو
أنھا مناطق لإلسكان غير الرس مي باقتص اد غي ر رس مي وتنش أ باغتص اب أراض ى الدول ة بوض ع الي د م ع ع دم
مراع اة أس لوب وقواع د التخط يط وأحك ام وق وانين تنظ يم البن اء) .عل ى الص اوي  ، ٢٠٠٧س عاد عب د ال رحيم
 ،٢٠٠٧غادة حسن وابتھال عبد المعطى (٢٠٠٧
وبشكل عام تنشأ العشوائيات إما على:
 مناطق خارج كردون المدن وبخاصة على األراضى الزراعية المفتتة. المناطق الھامشية على أطراف المدن وعلي جوانب الترع والمصارف والسكك الحديدية. المناطق النائية وسفوح الجبال. المناطق القديمة المتدھورة عمرانيا.تنشأ المناطق العشوائية على األراضي الصحراوية  ،وتلك المناطق غالبا تنتشر على أط راف الم دن أو ب القرب
م ن معس كرات الج يش مث ل عزب ة الص فيح وعزب ة الھجان ة الت ي نم ت ف ي األرض الص حراوية التابع ة لمدين ة
نصر ،وعزبة أبو قرن شرق جامع عمرو ب ن الع اص بمص ر القديم ة .ولق د امت دت المن اطق العش وائية بص ورة
سريعة ومعدل نمو متزايد ،بشكل غير منتظم وال يتبع أسلوب مع ين وإنم ا طبق ا لالحتي اج وم ا تس مح ب ه طبيع ة
األرض .تتميز المناطق بالكثاف ة البنائي ه والس كانية العالي ة ،كم ا تأخ ذ الش كل الس رطاني غي ر المن تظم.ومازال ت
تح يط ب بعض ھ ذه المن اطق أراض ى فض اء ص حراوية يمك ن للمن اطق العش وائية االمت داد عليھ ا .كم ا تنش أ
العشوائيات باألراضي الفضاء  ،وتنتش ر ھ ذه المن اطق داخ ل التجمع ات الس كنية وخاص ة المن اطق القديم ة مث ل
الجمالية ومصر القديمة وأيضا على األطراف والمناطق النائية وحول السكك الحديدية ،وكذلك بالمناطق الجبلي ة
التى غالبا ما تكون على أطراف المدينة مثل جبل المقطم مثل منطقة منشية ناصر والتي تقع فى أقصى الھض بة
الشرقية.
كم ا تنش أ العش وائيات عل ى ض فاف األنھ ار ف ي من اطق ط رح النھ ر  ،وس اعد عل ى ذل ك غي اب وس ائل حماي ة
أراض ى المن افع العام ة عل ى ط ول المج ارى المائي ة ) أراض ط رح-مص ارف ومس اقي – ت رع( ،وأمثل ة ذل ك
الحكر القبلي والحكر البحري وعزبة العناني .أم ا عش وائيات األراض ي الزراعي ة فتنش أ ب القرب م ن المج ارى
المائي ة وع ادة تتب ع خط وط األح واض الزراعي ة ونج د أن مبانيھ ا متالص قة و الط رق ض يقة .وھ ى م ن أكث ر
األنواع شيوعا فى مصر بسبب :غياب األجھزة اإلدارية و ت وفر المي اه باألراض ي الزراعي ة باإلض افة ل رخص
س عر األرض وقربھ ا م ن التجمع ات الس كنية .كم ا س رع م ن ذل ك ق رارات الض م اإلداري للعدي د م ن الق رى
لكردونات المدن إلى جانب المضاربة العقارية فى األراضي الزراعي ة م ن ص غار الح ائزين وص غار المق اولين
والسماسرة) .مركز استشارات العمران  ،٢٠٠٨وحدة بحوث ودراسات التخطيط (٢٠٠٨
 ٤أسباب ظھور المناطق العشوائية
تتضمن أسباب ظھور العشوائيات ما يلى:
)أ( األسباب اإلجتماعية واإلقتصادية
 الھجرة من الريف إلى الحض ر ،وك ذلك الھج رة العكس ية إل ى الق رى الواقع ة ف ي إط ار الم دن الكب رى.باإلضافة لضعف القدرة التمويلية للمھاجرين لشراء وحدات سكنية جديدة .
 قلة فرص العمل بشكل عام وفى الريف و أقاليم الصعيد بشكل خاص. الميل العمدى لدى بعض الجماعات المسيسة إلى السكن فى من اطق غي ر مخدوم ة ب المرافق األساس ية ومغلقة أمام اختراق األجھزة األمنية).محمد عدوى (٢٠٠٠
 ضعف اإلمكانيات المادية يقابلھا تزايد أسـعار األراضي ومواد البناء والوحدات السكنية بمع دالت كبي رةال تتناسب مع إمكانيات الفقراء .
 نقص الموارد المالية المخصصة إلسكان محدودي الدخل والعشوائيات .كما صعبت نظم التمليك المتبع ةمنذ منتصف سبعينات القرن الماضي الحصول على المسكن للمواطن محدودي الدخل.
 تدخل الحكومة فى خفض القيمة اإليجارية لصالح الفق راء م ن جھ ة وارتف اع تكلف ة الوح دة الس كنية م نجھة أخرى  ،أدى إلى اتجاه القطاع الخاص للعمل في مجال اإلسكان المتمي ز وأحجام ه ع ن الألس تثمار
ف ى قط اع اإلس كان لمح دودي ال دخل .ترت ب علي ه قي ام األھ الى بت وفير المس كن اعتم ادا عل ى أنفس ھم
)الطبقة الفقيرة والمتوسطة() .أحمد عبد ﷲ (٢٠٠٨
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 م ع ظھ ور ش ركات تقس يم األراض ى واالس تثمار العق اري ) س واء س كن أو أراض ى للبن اء ( بعي دا ع نالسلطة المركزية ،قفزت نسبة االمتدادات العشوائية .إذ تقوم شركات التقسيم بشراء األراض ي الزراعي ة
بالفدان وتبويرھا وتقسيمھا وتحديد الشوارع )  ٨-٤متر( وقطع األراضي دون تزويدھا ب المرافق وتق وم
ببيعھا للحرفيين والمدرسين وعمال البناء وتتراوح مس احة القط ع ب ين  ٢٠٠-١٠٠م ٢وأحيان ا  ٣٠٠م٢
م ع تس ھيالت ف ي ال دفع بالتقس يط عل ى س نتين وثالث ة م ع مق دم ثم ن يت راوح ب ين نص ف إل ى ثل ث
األرض.وغالب ا يك ون التقس يم تربيعي ا .كم ا يق وم بع ض الفالح ين بتقس يم األراض ي وبيعھ ا كأراض ى
زراعية ب القيراط والس ھم للتھ رب م ن ق انون الزراع ة ويق وم المش ترى بت رك مس افة مناص فة للش وارع
بعرض ال يزيد عن  ٣م ).على الصاوي  ، ٢٠٠٨أحمد عبد ﷲ (٢٠٠٨،
)ب( األسباب السياسية
 اھتمام الدولة بتنمية وتطوير الحضر وإھمال الريف ف ي مرحل ة الس تينيات والس بعينيات .أدى الس تمرارالنزوح إلى الم دن ل نقص االس تثمارات ف ى الري ف وانعكاس ه عل ى ت دھور البيئ ة الريفي ة إذ بل غ متوس ط
األجر السنوي للعامل الزراعي نصف قيمة متوسط األجر السنوي للعامل على المستوى القومي .
 عدم وجود مخطط إستراتيجى إقليمى للقاھرة الكبرى .إذ تمت مناقشة فكرة المخطط اإلقليم ى م ن خ الللجنة التخطيط اإلقليمي عام  ١٩٧٣ولم تنفذ التوصيات حتى اآلن .
 تراجع الحكومة عن توفير المساكن لمحدودي الدخل بع د  ١٩٦١آذ توج ه التموي ل إل ى الس د الع الي كم اتح ول  %٧٥م ن الميزاني ة للمج ال العس كري .وبالت الي تراجع ت في ه األھمي ة النس بية لإلس كان ف ي
استثمارات خطط الدولة من  % ١٢.٤فى منتص ف الس تينات إل ى  %٥.٩ع ام  ١٩٧٩عل ى ال رغم م ن
تزايد الطلب على اإلسكان ساعد عل ى تف اقم العش وائيات انتش ار مس اكن اإلي واء ف ى الفت رة األخي رة م ن
قبل الحكومة لمن تنھار مساكنھم أو تھدم ،لمقتضيات توسعة الشوارع أو بناء الكباري أو بسبب قدم ھ ذه
المباني أو كنتيجة لتشرد الكثير بسبب وقوع الزلزال ) .مروة سيبوه (٢٠٠٨
 التأخر فى مواجھة الحاالت العش وائية ف ى ح ال قيامھ ا  .فالمش كلة تب دأ ص غيرة يمك ن القض اء عليھ ا ث متتفاقم فتصبح مشكلة إنسانية(Manal El Batran & Christian Arandel, 1998) .
)ج( األسباب اإلدارية
 تراخى األجھزة التنفيذية خاصة على مستوى المحليات وعدم الجدية في تطبيق العقوبات وتنفيذ األحكامعلى المخالفين.
 القصور في التشريعات وكثرة الثغرات التي تسمح بوجود العشوائيات. قرارات اإلخالء اإلدارى خاصة في المباني القديمة اآليلة للسقوط وعدم وجود البديل. قسوة قوانين البناء والتي تؤثر على سوق البناء وتتسبب في ارتفاع األسعار وعدم مالءمتھا لقدراتالناس.
 تعدد الجھات المالكة ألراضى الدولة مما يصعب أمر اإلزالة ويعقده. ضعف التنسيق بين الجھات المعنية ) وزارة الزراعة – السياحة – األوقاف – اإلسكان  -التنميةالمحلية -التضامن االجتماعي(.
 ٥تصنيف العشوائيات
تماشيا م ع سياس ة الدول ة بض رورة التص دى لمش اكل المن اطق العش وائية الت ى تش وه ص ورة المس تقبل فق د تبن ى
البح ث فك رة تص نيف المن اطق العش وائية إل ى مجوع ات يس ھل التعام ل معھ ا ف ى إط ار خط ة تنفيذي ة مرحلي ة:
والتصنيف ھنا يعني تقسيم الظاھرة إلي مجموعات أو فئات طبقا ألسس معين ة  .وبتن وع تل ك األس س ين تج أكث ر
من تصنيف  .ويمكن ان يستند التصنيف على ثالثة مناھج رئيسية:
 المنھج التاريخى :وال ذى يص نف المن اطق العش وائية طبق ا لحقب ات زمني ة ش ھدتھا الظ اھرة وك ل حقب ة بھ االمتغيرات والعوامل الحاكمة التى تفرز خصائص معينة لكل مجموعة .
 الم نھج المق ارن :ويعتم د عل ى مب دأ المقارن ة ب ين ظ اھرة العش وائيات ف ى من اطق وأيض ا ب دول مختلف ةالستخالص أوجه التشابه واالختالف بينھا  ،ومحاول ة الوص ول والتع رف عل ى العوام ل
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المسببة والظروف التي حدثت فيھا .وبالتالى التعلم من التجارب المختلف ة لع الج س لبيات
الظاھرة وتعظيم ايجابياتھا.
 المنھج الوصفى :ويستخدم لوصف ومالحظة الظاھرة في الوقت الحاضر ،معتمداً على معلومات نوعي ة أوكمية في فت رة زمني ة معين ة أو خ الل فت رات زمني ة مختلف ة بغ رض التع رف عل ى ش تى
جوان ب الظ اھرة وعالقاتھ ا بغيرھ ا م ن الظ واھر لتحدي د العالق ات الم ؤثرة والحاكم ة
مح اوالً فھ م الوض ع ال راھن واس تقراء المس تقبل  .ويعتم د الم نھج الوص في عل ى بع ض
الوسائل لتحقيق أھدافه ،منھا أسلوب المسح ودراسة الحالة.
ولقد تبنى البحث بصفة أساسية المنھج الوصفى واعتمد على البيانات التى تم تجميعھا من خالل مش روع "إع داد
دراسة حصر وتحزيم المناطق العش وائية للھيئ ة العام ة للتخط يط العمران ى" مس تخدما أس لوب المس ح والح االت
الدراسية فى )القاھرة – الجيزة – حلوان  -شبرا الخيمة  -اإلسكندرية(  .ونتج عن استخدام ھ ذا الم نھج م دخلين
لتصنيف المناطق العشوائية :المدخل األول خاص بتصنيف المناطق العشوائية حسب إمكانيات نموھ ا ،والم دخل
الثانى خاص بتصنيف العشوائيات طبقا لمعيارى األمن واألمان.
 ١/٥تصنيف المناطق العشوائية حسب إمكانية نموھا
يرتبط الم دخل األول بتص نيف المن اطق العش وائية طبق ا إلمكاني ة إيق اف النم و العش وائى المتوق ع كأولوي ة أول ى
ومن ثم التعامل مع المناطق العش وائية القائم ة  .ويعتم د ذل ك عل ى تص نيف المن اطق طبق ا لخط ورة س رعة نم و
االمتدادات العش وائية القائم ة وإمكاني ة الزح ف أفقي ا  ،وبالت الى ض رورة س رعة الت دخل لتحدي د المن اطق األكث ر
خط ورة واإلس راع بعم ل مخطط ات تفص يلية لتل ك المن اطق المھ ددة ب النمو العش وائى ،علم ا ب أن ھ ذه المن اطق
تتدرج فى خطورتھا من حيث معدالت الزحف العشوائى.
وتمثلت أسس التصنيف فى ھذا الم دخل بش كل ع ام عل ى الق راءة والتحلي ل للعدي د م ن ح دود المن اطق العش وائية
)االس تعماالت  -الملكي ات – طبيع ة األرض( لتحدي د المن اطق ذات المقاوم ة الض عيفة )والمقص ود بھ ا المن اطق
ذات المقومات التى تجذب النمو العشوائى وال يوج د بھ ا أى رقاب ة أو ض وابط تخطيطي ة( الت ى ت م دراس تھا م ن
خالل مشروع إعداد دراسة حصر وتحزيم المن اطق العش وائية للھيئ ة العام ة للتخط يط العمران ى ) ف ى الق اھرة-
الجيزة -حلوان-شبرا الخيمة (.
وبشكل عام ،يمكن اقتراح ثالثة أشكال من المناطق العشوائية حسب إمكانية نموھا) :شكل (١
أ -مناطق عشوائية متشبعة :مناطق محاطة بمناطق إسكان أو مناطق عشوائية أخرى وبعض المناطق
الصناعية المتاخمة مما يحد من نمو ھذه المناطق أفقيا حيث لم يتبقى سوى القليل من الجيوب الزراعية.
وأحيانا يتم االستيعاب بالتكثيف.
ب -مناطق عشوائية طرفية شبه مقفلة أو مفتوحة  :وھى مناطق مازالت احد جوانبھا على األقل أراضى
صحراوية أو زراعية أو بور .ومازال ھناك أمكانية لالمتداد األفقى .
ج -مناطق امتداد عشوائي خارج أحوزة القرى  :وھى مناطق مفتوحة على أراضى زراعية أو محاور تنمية
عمرانية  ،تنتقل االمتدادات العشوائية إليھا وتستنزف مسطحات شاسعة من األراضي الزراعية.
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شكل ) (١تصنيف المناطق العشوائية بالقاھرة الكبرى حسب إمكانية نموھا

 ٢/٥تصنيف العشوائيات طبقا لمعيارى األمن واألمان
أم ا الم دخل الث انى ف يمكن تص نيف العش وائيات في ه إل ى مجموع ات تختل ف فيم ا بينھ ا ف ى بع ض الخص ائص
االجتماعية والعمرانية ،بينما داخل كل مجموعة تجمعھا بعض السمات العامة المرتبطة بمعيارى األمن واألم ان
)درجة الخطورة على السكان  ،الخط ورة السياس ية واألمني ة ،م دى ص الحيتھا للبق اء واالس تمرار أو التط وير(.
وتستھدف عملية التصنيف التالى:
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 -١المساھمة فى تحديد أولويات التدخل للمناطق العشوائية والتى يمكن ترجمتھا ال ى خط ة لتط وير العش وائيات
مرتبطة بالمدى الزمن ى ) مجموع ة يمك ن تأجيلھ ا للم دى البعي د – مجموع ة يمك ن تأجيلھ ا للم دى المتوس ط
والطويل – مجموعة البد من البدء بھا فى الخطة قصيرة األجل(.
 -٢إيجاد بعض الفروق النسبية ب ين المجموع ات المختلف ة بم ا ي نعكس عل ى ض رورة ع دم تبن ى سياس ة موح دة
لتطوير المناطق العشوائية وتحديد أھم المداخل التخطيطية المالئمة لكل مجموعة.
ولقد تبنى البحث ھذا التصنيف حيث أسفرت قراءة خصائص العديد من المناطق العشوائية التى ت م دراس تھا م ن
خالل مش روع "إع داد دراس ة حص ر وتح زيم المن اطق العش وائية" للھيئ ة العام ة للتخط يط العمران ى ع ن تقس يم
مجتمع العشوائيات إلى ثالثة مجموع ات رئيس ية ھ م :من اطق عش وائية آمن ة أو المن اطق غي ر المخطط ة )يمك ن
التعامل معھا على المدى الطويل(  ،مناطق عش وائية آمن ة لكنھ ا ت ؤثر س لبيا عل ى مواردن ا وتعي ق أح داث تنمي ة
مستدامة على المستوى القومي )يمكن التعامل معھا على المدى المتوسط(  ،وأخي را من اطق عش وائية غي ر آمن ة
سواء بالنسبة لسكانھا أو للمناطق المحيطة أو حتى على المس توى الق ومي  .وھ ذه المجموع ة الب د م ن أن تك ون
لھا األولوية األولى فى التعامل وتضم ستة أنم اط تختل ف ب اختالف م دى ح دة ت دھورھا ودرج ة خطورتھ ا عل ى
الس كان وأيض ا درج ة خطورتھ ا السياس ية واألمني ة وي نعكس ھ ذا التص نيف عل ى اخ تالف أولوي ات الت دخل
والمداخل التخطيطية واألساليب الوقائية الممكن إتباعھا فى كل مجموعة .وفيما يل ى نش ير إل ى األنم اط المختلف ة
داخل كل مجموعة:
 ١/٢/٥المناطق العشوائية اآلمنة
أ -اإلسكان غير الرسمي  squattersوھى مجتمعات قائمة على األراضى العامة والخاصة عن طريق وض ع
اليد .منھا مناطق صحراوية وأخرى على األراضي الزراعية  .وبالتالي تكون غير مخططة منذ نش أتھا وال
تراعى قواعد التخطيط وأحكام وقوانين تنظيم البناء ،وتعانى من نقص شديد م ن الخ دمات والبني ة األساس ية
كما ترتفع بھا الكثافة البنائيه ومعدالت التزاحم  .ومعظ م ھ ذه المن اطق يعتم د اقتص ادھا غالب ا عل ى التعام ل
فى البضائع األقل جودة وسعرا ،والتي يقبل عليھا حتى األغنياء أنفسھم .وينمو ھ ذا االقتص اد خ ارج النظ ام
الضريبي الرسمي .وتنمو ببعض المناطق أسواق تجارية كبي رة  .فيض غط س كانھا عل ى الحكوم ة لتزوي دھم
ببعض الخدمات األساسية  .ومثل ھذه المناطق تحتاج الى جھود كبيرة من الحكومة إلزالتھا وانتق ال س كانھا
إلى مناطق أخرى كما حدث فى سوق روض الفرج .
ب -األحياء المتداعية  slumsاألحياء السكنية القديمة المتدھورة والتي ت دنت فيھ ا مس تويات المعيش ة اقتص اديا
واجتماعيا ولم تكن متدنية النشأة .و تتحمل سكانا أض عاف م ا كان ت تتحمل ه عن د إنش ائھا مث ل أحي اء الس يدة
زين ب ومص ر القديم ة وحل وان والق اھرة الفاطمي ة والظ اھر والفجال ة وش برا والمطري ة ...ف ي الق اھرة ،
والجيزة البلد وساقية مكي وإمبابة وبوالق الدكرور وميت عقبة وبين السرايات ونزلة بط ران والبك ارى ...
فى الجيزة وشبرا الخيمة وأبو زعبل والقلج فى القليوبية  .ومعظ م ھ ذه المن اطق ف ى ب دايتھا ليس ت عش وائية
بل كانت مخططة و بھ ا ك ل أن واع الخ دمات والبني ة األساس ية إال أن مش كلتھا تزاي د الطل ب الس كاني عليھ ا
وارتفاع الكثافة بما ال يتناسب مع عروض الشوارع وال مع شبكة البنية األساسية باإلضافة إلى ع دم ص يانة
المباني نفسھا مع تقادمھا .
ج -عشوائيات األثرياء :سھل من نم و تل ك المن اطق ارتف اع مع دالت عوائ د المخالف ات الرأس ية واألفقي ة إذا م ا
قورنت بتكلفة المخالفة .وتساھل إدارة األحياء فى التعامل مع المخالفات .مثلما يحدث فى طريق ھرم سقارة
وترعة المريوطية والمناطق البينية على محاور الطرق اإلقليمية والشريانية فى إقليم القاھرة.
د -اإلسكان الحكومي المتدھور :حيث تسبب إھمال الدولة من جھة وعدم قدرة ساكنيھا من جھة أخرى بأعم ال
الصيانة الالزمة سواء بالمرافق أو الواجھات  ..باإلضافة إلى عمل العديد م ن المخالف ات عل ى ھ ذه المب اني
إلى تحويلھا إلى رصيد إضافى من العشوائيات.
ھـ -عشوائيات بھا بؤر تلوث بيئي :وھى مناطق تلوث بيئي مؤقتة يمك ن إزال ة تل ك الب ؤر أو التقلي ل م ن درج ة
تلوثھ ا .منھ ا عل ى س بيل المث ال انتش ار أم اكن تجم ع قمام ة عل ى أط راف المنطق ة وف ي الش وارع الجانبي ة
بالمنطقة ،ويسھم حرق ھذه المخلفات ف ي خل ق ب ؤر للتل وث ،مث ل منش ية الس د الع الي بإح دى ش ياخات قس م
٧٢

السالم ،كما يوجد نھاية رشاح الصرف الخاص بمنطقة العشش الواقعة خارج المنطقة على الحدود الجنوبية
ويسبب تلوث بيئي للمنطقة الجنوبية م ن الس د الع الي .أو انتش ار بع ض األنش طة الص ناعية الملوث ة ك ورش
تصليح السيارات وعدد من مصانع البالستيك والورق في المنطقة السكنية .كذلك وج ود الس كة الحدي د ال ذي
ينتج عنه تلوث ضوضائي،ويفصل المنطقة عن المناطق المحيطة .ويشكل خطراً على حياة السكان.
ويمك ن إيج از بع ض الس مات العام ة للمن اطق العش وائية اآلمن ة فيم ا يل ى) :دراس ة حص ر وتح زيم المن اطق
العشوائية  -الھيئة العامة للتخطيط العمرانى (٢٠٠٨
-

-

تضم معظم المن اطق العش وائية المتواج دة داخ ل الحض ر مجموع ات متنوع ة الثقاف ات والتقالي د ) خل يط م ن
الحض ر األص ليين والمھ اجرين ( .ف ى ح ين نج د ف ى ال بعض األخ ر م ن العش وائيات وخاص ة المنتش رة
ب األطراف مجموع ات س كانية تض م مجتم ع ريف ي واح د داخ ل المنطق ة العش وائية ) ح ارة قن ا  ،ح ارة
الشراقوة ،عزبة الصعايدة  ،عزبة جبريل (...
المناطق العشوائية تظل تجذب المزيد على نحو مطرد ) تتوسع أفقيا وراسيا( دون أن تتحول إلى مناطق
طاردة حتى مع زيادة كثافتھا السكانية وتدھور مستوى المعيشة بھا.
الشوارع ال تخضع لقوانين التخطيط ومواصفات إنشاء الطرق ) متعرجة – غير متصلة(
تدنى مستوى خدمات البنية التحتية كما تندر المساحات الخضراء والمفتوحة.
ارتفاع الكثافة السكانية ) أكثر من  ٤٥٠شخص /فدان فى بعض المناطق رغم انخفاض نسب األشغال فى
بعض المناطق الطرفية خصوصا إلى  .%٦٠بينما تزيد الكثافة بالمناطق الداخلية عن  ٦٠٠شخص  /فدان
وترتفع نسب األشغال عن .%٨٥
التخلص من المخلفات فى بعض األراضى الفضاء أو على جانبي الترع.
انعدام الخدمات أو عدم كفايتھا ) الصحية-التعليمية –الثقافية-االجتماعية-االمنية-الترويحية(
التأثيرات الضارة على البيئة والصحة العامة الناتجة عن بؤر القمامة أو انتشار الورش..
انعدام ھوية المدينة وفقدان الصورة البصرية إذ تمثل تلك المناطق خليط عمراني غير متجانس.

 ٢/٢/٥مناطق آمنة لكنھا تھدر بالموارد القومية
أ -مناطق عشوائية تھدد التراث القومي :وتشمل إسكان المناطق األثرية التى سھل ضعف وسائل حماية
األراضى الواقعة فى زمام المناطق األثرية على نموھا ،ويؤثر ذلك على حالة المبنى الداخلية والصورة
البصرية الخارجية  .كما تشمل مناطق نمو عشوائي فى المناطق القريبة والمحيطة بالمناطق التراثية،
وھى أحيانا تكون من عشوائيات األثرياء مثل المناطق التي تؤدى إلى سقارة والمناطق المحيطة بالھرم
ويؤثر ذلك الزحف على الصورة البصرية للبيئة المحيطة بالمناطق األثرية .وأيضا نجد عشوائيات فى
بعض المناطق المحيطة بالقلعة والقاھرة القديمة ،باإلضافة إلى عدم االھتمام بالمنشأت األثريه القديمة
وإھمالھا وسوء البيئة المحيطة ورمي القمامة بھا لتصبح وكر للمخالفات .أيضا تنتشر األعمال الحرفية مثل
النجارة والفخار بصورة عشوائية داخل المنطقة وقد تظھر فى المناطق األثرية مسببة بذلك تأثيرا سلبيا
على األثر الموجود.
ب -مناطق عشوائية تھدد األراضي الزراعية :وتش مل النم و غي ر المخط ط  ،Spontaneous growthوھ ى
من اطق عمراني ة حض رية أو ريفي ة أو بينھم ا تنم و ب دون ض وابط تخطيطي ة )ال يوج د أي الت زام ب القوانين
المنظمة للنم و العمران ي أفقي ا ورأس يا(  .وم ع حرك ة العم ران الس ريعة الت ي ش ھدتھا مص ر خ الل النص ف
الث اني م ن الق رن الماض ي تحول ت العدي د م ن تل ك األراض ي إل ى عش وائيات .إذ تعرض ت ھ ذه المن اطق
لعمليات غزو مستمرة أدت لضياع ھويتھا وفقدان طابعھا وأفرزت خليطا متنافرا م ن المب اني .وتنتش ر ھ ذه
اإلمت دادات العش وائية عل ى األرض الزراعي ة خ ارج ح دود الكتل ة العمراني ة للمدين ة ف ي جمي ع االتجاھ ات
بمحاذاة الت رع والمص ارف والط رق اإلقليمي ة الرئيس ية والثانوي ة  .وتع اني جمي ع المن اطق م ن ارتف اع ف ي
الكثافة السكانية بين  ٥٠٠ – ٣٠٠فرد/فدان(Sims, 2003).
كما تشمل عشوائيات التعدى على األراضي الزراعية داخل المدن .وكانت تمثل ف ى البداي ة أط راف الم دن
وجزء من األراضي الزراعية الشاسعة التي كانت تحيط بالق اھرة خ الل الق رن الماض ي مث ل عزب ة النخ ل
الشرقية والجبل األصفر وكفر أبو صير .وتتميز بعض المناطق بوجود نخيل سواء داخل الكتلة الس كنية أو
ف ي األراض ي الفض اء المنتش رة والت ي كان ت أراض ي زراعي ة ت م تبويرھ ا أو مازال ت أراض ي زراعي ة.
وتعانى معظم عشوائيات ھذا النمط من انتشار القمامة ونشع مياه الصرف الصحي ،كما تع اني المنطق ة م ن
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تجميع لمواد البناء المتخلفة من عمليه البناء في الشوارع مما يسبب تلوث الھواء .ومن سمات تلك المن اطق
أن غالبية المساكن حديثه ومبنيه من الخرسانة و وبھا بع ض اإلرتفاع ات العالي ة )تص ل ف ي بع ض األحي ان
إل ي أكث ر م ن  ١٠ادوار( بعض ھا تفتق د للتش طيبات الخارجي ة نظ راً للظ روف االقتص ادية للس كان .أم ا
الش وارع فالفراغ ات ض يقه ومتعرج ة و تعتب ر م ن األحي اء الحديث ة م ازال يح دھا أراض ى زراعي ة.
)(Bayat & Denis, 2000

وتشمل العشوائيات فى ھذه المجموعة أيضا القرى المتالحمة والواقعة داخل نطاق اإلقليم الحضري .،وھ و
نمط عمراني عشوائي ذو طابع ريفي للقرى القريبة من المدينة والتي تمثل مناطق امتداد للزح ف العمران ي
الحضري على األراضي الزراعية .وم ن س مات ھ ذا ال نمط ظھ ور خل يط م ن المس اكن الحض رية والريفي ة
بدون أى ضوابط أو تشريعات تحكمه ويستنزف مسطحات كبيرة من األراضي الزراعية .
 ٣/٢/٥مناطق عشوائية غير آمنة
تعتب ر م ن من اطق اإلس كان غي ر الرس مي لكنھ ا لس بب أو ألخ ر تمث ل خط ورة عل ى س كانھا م ن ناحي ة وعل ى
المجتمع من ناحية أخرى .ومعيار األمن واألم ان ھن ا ي رتبط بدرج ة خطورتھ ا السياس ية واألمني ة أو م دى ح ده
تدھورھا ،وتضم :
أ-

المجتمعات المستضعفة :وھي مناطق غير معدة فى األصل للسكن مثل اإلسكان الجوازى Shanty
 townsوإسكان اإليواء ) أكشاك أو حجرات مشتركة باإلضافة إلى إلحاقھا بزيادة عشوائية سواء عشش

أو أكواخ ( ،قوارب  ،والعشش منھا ما يقع بالقرب من المناطق الصناعية أو على طول محاور السكك
الحديدية أو ضفاف النيل والترع وكذلك العشش فى المناطق األثرية .وتستخدم فى بنائھا عادة الخشب
والكرتون والصاج والطوب اللبن .لضعف وسائل حماية تلك األراضى .وھذه المناطق تعانى من مشاكل
بيئية وصحية خطيرة  .كذلك العشوائيات فى مناطق طرح النھر ،اذ أن عدم صالحية األراضي لالستخدام
السكنى يجعلھا جاذبة لالستعمال الغير رسمي .وأمثلة ذلك عزبة العناني والعلو والحكر البحري والقبلي.
وفى غالبيتھا تفتقد الحد األدنى من الشروط الالزمة لبيئة سكنية صحية وآمنة .ويكون اقتصادھا أكثر
ھشاشة من السابق وال يمتلك القدرة على ممارسة الضغط على الحكومة.وھنا يسھل عملية اإلزالة الجبرية
وال تأخذ وقت طويل .
ب -إس كان الغ رف المس تقلة المس تخدمة ف ى معيش ة أس رة كامل ة أو س كن عائل ة ف ي غرف ة واح دة ب دون من افع
تم ارس فيھ ا كاف ة أنش طتھا الحياتي ة وتش ارك غيرھ ا ف ي دورة المي اه الت ي تق ع غالب ا ف ى األس طح وأفني ة
المنازل .وھذه المناطق تعانى من مشاكل إجتماعية وأخالقية وصحية خطيرة فھى تعتبر مرتعا خصبا لكثير
من األمراض المتوطنة  .الرتفاع معدالت التزاحم وقلة دورات المي اه وع دم وج ود نظ ام جي د لل تخلص م ن
البنية األساسية) .سعاد عبد الرحيم (٢٠٠٧
ج -إسكان المقابر :ويتمثل فى سكن أحواش المقابر أو ملحقات داخل الجبانات مثل ) مناطق اإلمام الشافعي ،
الليثى ،التونسى  ،االباجية  ،القادرية  ،السيدة نفيسة  ،باب الوزير  ،الفير  ،برقوق والقرافة الشرعية (.
وتعانى ھذه المناطق من أمراض إجتماعية وانتشار جماعات الجرائم .ومن أھم الحوافز التي سببت
تضاعف معدالت اإلسكان فى المقابر فى الفترة األخيرة قربھا من األحياء القديمة التي تمر بمرحلة
اإلحالل وتكثر بھا المباني اآليلة للسقوط .ودخول العديد من المقابر ضمن النسيج الحضري ،وكذلك وجود
خطوط للنقل العام تخترق شوارع مناطق المقابر زادت من اتصاليتھا بباقي المناطق .وتوفير شبكة من
الشوارع والمياه والكھرباء .
د -مناطق عشوائية تھدد األمن القومي :وينتشر بھا المتطرفون والمتھربون من القانون ويتواجد العديد من
الجماعات اإلرھابية والعناصر المطلوبة أمنيا  ،وھى تمثل قنبلة سياسية موقوتة ومصدر للجريمة
واإلرھاب  .وعقب خطاب الرئيس يوم عيد العمال  ١٩٩٣وفى ظل قناعة رسمية بان المناطق العشوائية
وكر للجماعات اإلسالمية حيث نشرت وكالة رويتر لألنباء تقرير الجمھورية اإلسالمية بإمبابة  .كان ذلك
له دور حاكم فى أن تضع الحكومة مشكلة العشوائيات على خريطة األولويات القومية منذ أوائل التسعينات
.ومن ھذه المناطق التي كانت مركزا ألحداث عنف دامية )مثل أحداث الزاوية الحمراء  ،عين شمس ،
المنيرة بإمبابة(.ولصعوبة دخول الشرطة ھذه األماكن لضيق شوارعھا جاءت الدعوة لتحسين وفتح بعض
الشوارع  .وفى خطة  ٩٦/٩٥أوصت بتدعيم شبكات الكھرباء ورصف الطرق والمرافق وخدمات األمن
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واإلطفاء .ولقد جاءت األولوية لتطوير العشوائيات إلقليم القاھرة الكبرى والصعيد لخطورتھم األمنية عن
محافظات الوجه البحري .أيضا تعتبر تلك المناطق وكر للمنحرفين وينتشر بھا العديد من جماعات الرفض
أو المتھربون من القانون لالتجار فى الممنوعات وإيواء أوكار الجريمة  ،مما جعلھا نقطة جذب للكثير من
حاالت الفساد اإلجتماعى واإلخالقى وسبب رئيسي فى إقالق المناطق المتاخمة .ھذه المناطق العشوائية
تغيب عنھا الخدمة األمنية لضيق شبكة الشوارع وعدم وجود ممرات ممھدة )مثل أطراف عين شمس
والخصوص،زاوية عبد القادر ،الھجانة ،عزبة المفتى وارض الحداد بالجيزة  ،وطلمبات المكس
باإلسكندرية( ) على الصاوي  ،٢٠٠٨أحمد عبد ﷲ (٢٠٠٤
ھ ـ -عش وائيات معرض ة لالنھي ارات :وتتواج د معظمھ ا بالمن اطق الجبلي ة  ،وھ ى من اطق معرض ة النھي ارات
شديدة وھناك أيضا خطورة فى صعوبة الحصول على المياه مثل منشية ناصر والدويقة .
و -مناطق التلوث البيئي :وھى مناطق تعانى من مش اكل الطف ح المس تمر م ن الص رف الص حي وانتش ار مي اه
الص رف ف ى الش وارع فتحول ت إل ى ب رك م ن مي اه الص رف مم ا تس بب تأك ل ج دران المن ازل وتھ ددھا
باالنھيار .باإلضافة إلى مشاكل المياه الجوفي ة وت داخلھا م ع مي اه الش رب أحيان ا م ن جھ ة وارتف اع منس وب
المي اه الجوفي ة وتھدي د انھي ار المب اني م ن الجھ ة األخ رى .وتنتش ر الحش رات والبع وض ھ ذه المن اطق بم ا
يس بب العدي د م ن األم راض.وھن اك بع ض المن اطق يش رب س كانھا م اء مل وث وغي ر ص الحة لالس تھالك
األدمى فتكثر فيھ ا األم راض الناتج ة ع ن ھ ذه المي اه ف ى الش رب .وھن اك من اطق تع اني م ن ع دم االتص ال
بشبكة الص رف الص حي ،ويق وم الس كان بإلق اء مخلف ات الص رف الص حي عل ى الرش اح العم ومي .ويش كل
الرشاح بؤرة تل وث بيئ ي وك ذلك خط راً كبي راً عل ى ص حة الس كان .أيض ا من اطق تع انى م ن انتش ار ورش
ومسابك ملوثة للبيئة مثل عزب ة أب و ق رن.وأخي را إس كان تح ت أس الك الض غط الع الي  ،ويھ دد ذل ك س كانه
باإلصابة باألمراض الخطيرة.
وتشمل السمات العامة للمناطق العشوائية غير اآلمنة ما يلى) :دراسة حصر وتحزيم المناطق العشوائية  -الھيئة
العامة للتخطيط العمرانى (٢٠٠٨
-

المساكن ال تتبع قوانين البناء ومنھا ما ھو مصنوع من مواد ھشة ) صفيح  ،أخشاب  ،كسر الطوب(..
الش وارع ال تخض ع لق وانين التخط يط ومواص فات إنش اء الط رق )متعرج ة وغي ر متص لة -يص عب إدخ ال
الشبكات(
ال يوجد فراغات أو مساحات خضراء أو مسطحات فضاء يمكن استغاللھا فى أقامة الخدمات.
ارتفاع الكثافة السكانية ) أكثر من  ٨٠٠شخص /فدان فى بعض المناطق ( ،باإلضافة إلى أن معدل الت زاحم
الغرقى ) أكثر من  ٦فى الغرفة ( ،والمساكن اغلبھا ردئ.
تدنى المستوى الثقافي وارتفاع معدالت التسرب من التعليم لألطفال وأمية المرآة  ،وعمالة األطفال .
تفتقد مجتمعات ھذه المناطق إلى مقومات الحياة األساسية المقبولة .
عدم وجود وعى باآلثار الحالية والمستقبلية لتك دس المخلف ات الص لبة  .واآلث ار الناجم ة ع ن انتش ار القمام ة
بالشوارع والمجارى المائية .
عدم وجود وعى باآلثار والمناطق المحيطة بھا وتحويلھا إلى بؤر قمامة.
عدم وجود منظومة إدارة المخلفات ) جمعھا-نقلھا-إعادة استخدامھا-التخلص منھا .(..
تدنى مستوى خدمات البنية التحتية أو انعدامھا ) طرق-مياه –صرف إنارة-كھرباء-غاز-تليفونات(.
انعدام الخدمات أو عدم كفايتھا ) الصحية-التعليمية –الثقافية-االجتماعية-االمنية-الترويحية(
انتش ار الزواي ا الص غيرة غي ر المرخص ة ) ع ددھا أكث ر م ن  ١٠٠أل ف زاوي ة( وال تع رف وزارة األوق اف
عنھا الكثير وذلك يسھل من بث األفكار المتطرفة بين سكان تلك المناطق .
ضعف الضوابط القانونية واالجتماعية بالمناطق العشوائية جعلھا مأوى للھاربين من العدال ة وغي ر الق ادرين
على مسايرة أنماط المعيشة فى المناطق األخرى.
إانھيار القيم اإلجتماعية وإنعدام الخصوصية .
الت أثيرات الض ارة عل ى البيئ ة والص حة العام ة الناتج ة ع ن طف ح مي اه الص رف .مث ل تك اثر الحش رات
والقوارض الضارة وتلوث المياه الجوفية .
مناطق ال يستخرج ساكنيھا تراخيص لألنشطة اإلقتصادية  ،وال تتعامل مع المرافق اإلدارية بشكل مقنن.
نمو عمراني بدون أى ضوابط أو اشتراطات يستنزف األراضى الزراعية.
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 ظھور نشاط خاص بالمقاوالت البسيطة والتي امتھنھا بعض األفراد الذين استوطنوا المن اطق العش وائية م نمدة كبيرة حيث بدأوا يزاولون نشاط البناء بأسلوب غير فني لالرتزاق من الواف دين  .كم ا انتش رت عملي ات
بيع أراضى وضع اليد من األفراد واليھم بصيغ تعاقدية يطلق عليھا )عقد بيع أنقاض(.
 ٦بناء السيناريوھات المستقبلية فى إقليم القاھرة الكبرى
يطرح البحث السيناريوھات التالية لتحديد ما سيحدث فى المستقبل للتخطيط على أساسه وبالتالي مراعاة تجنب
المشاكل المتوقعة وتعظيم االيجابيات المتوقعة أيضا) :وفاء عامر (٢٠٠٨
 ١/٦السيناريو األول
بمكن تحديد أھم المتغيرات الرئيسية والحاكمة فى تشكيل ھذا السيناريو كما يلى:
-

-

غيبة مخطط إقليمى للقاھرة الكبرى واستمرار البرامج والسياسات الحالية لجذب االستثمارات فى القاھرة
من ناحية ،واالرتفاع المستمر ألسعار مواد البناء ،مع استمرار معدل إنشاء الوحدات السكنية المطلوبة
لمحدودي الدخل والتي لم تتعدى  %١٥من الرصيد المطلوب حتى عام . ٢٠٠٢واستمرار تراخى
األجھزة التنفيذية خاصة على مستوى المحليات فى تطبيق العقوبات على المخالفين.
انخفاض األموال المخصصة لالستثمار لتطوير العشوائيات من ١٤٧,٢مليون جنيه إلي ١٤١,٥مليون
جنيه بتراجع قدره ٥,٤مليون جنيه وفقا لإلحصائيات الرسمية .
استمرار تيارات الھجرة المستمرة من الريف إلى الحضر .واالستمرار السريع فى نمو المناطق العشوائية
وال يالحقھا عمليات التخطيط المرجوة.
عدم تدبير التمويل الالزم إلنشاء اإلسكان البديل لسكان المناطق المقرر إزالتھ ا  .وع دم ق درة الس كان عل ى
توفير ھذا التمويل.

وبالتالى ففى ھذا السيناريو يتوقع استمرار تزايد معدالت النمو السكاني ليتراوح بين )  (%٣,٥ – ٣حيث
ارتفع فى الفترة السابقة من  ٢,٣إلى  %٣ليصل حجم سكان العشوائيات إلى حوالي  ٣٠ - ٢٨مليون عام
 ، ٢٠٢٥وتسارع معدالت النمو لبعض المناطق العشوائية والمناطق الطرفية بما يمثل ضغط شديد على المدينة
واإلقليم .أيضا يستمر معدل الزحف للنمو العشوائي بكل أشكاله )جيوب فقر – امتدادات عشوائية لفئات
محدودي الدخل والفئات المتوسطة – مناطق فيالت وقصور – امتدادات عشوائية للتجمعات القائمة – امتدادات
على المحاور والطرق الدائرية( ليتراوح بين  %٥,٥ – ٤,٥خالل الفترة القادمة بما يھدد يھدر المزيد من
األراضي المخصصة للزراعة .والمزيد من الضغوط على الطرق والنقل والمرافق .باإلضافة زيادة رصيد
السكنى القائم المتدھور .وتسجل محافظة القاھرة فى ظل التقسيم اإلدارى الجديد انخفاضا ملحوظا لوصول
العديد من المناطق العشوائية إلى حد التشبع يقابلھا زيادة سريعة فى االمتدادات والمناطق العشوائية بباقي
المحافظات وبخاصة حلوان والقليوبية باإلضافة إلى المناطق البينية بين المحافظات .كما يتوقع أن يزيد سوق
اإلسكان غير الرسمي في مصر عن  %٨٠من إجمالى اإلسكان .وعليه من المتوقع أن تتزايد المناطق
العشوائية بصورة وحشية لتصبح أزمة قومية تھدد األخضر واليابس .وسوف تتحول مدينة القاھرة إلى مناطق
إسكان لفئات الدخل المتوسط يحيطھا جيوب من الفقر والمناطق العشوائية فى حين تنتقل فئات الدخل العليا إلى
الضواحي والمدن الجديدة المتصلة اتصال جيد بشبكة طرق مما سوف يزيد من الضغوط على مشاكل الحركة.
إال أن ھناك بعض المتغيرات التي قد تؤدى إلى انحراف السيناريو منھا :تركيز الحكومة من خالل صندوق
العشوائيات الذي خصص لعالج العشوائيات غير اآلمنة فقط )والتي تم رصدھا بمفھوم العشوائيات اآليلة
للسقوط( وتخصيص موارد مالية ولجنة تنفيذية لھا ،باإلضافة إلى تحالف مصالح قوى الضغط )رجال األعمال(
مع التوجھات السياسة فى الطلب على بعض المواقع المتميزة إلقامة مشاريع استثمارية أو عقارية .يجعل من
الممكن احتواء بعض المناطق العشوائية بشكل عام والمجتمعات المستضعفة بشكل خاص .خاصة أن غالبية
سكان تلك المناطق ال يحوز معظمھم سندات ملكية لتلك األراضي التي تحولت بتغير الزمن لمنجم ذھب لرجال
األعمال .ويتوقع على المدى المتوسط القضاء على تلك األنماط من العشوائيات .إال أنه يبدو من الصعب
القضاء على ظاھرة النمو العشوائي بل ستتزايد نسب المناطق العشوائية اآلمنة أو التي تھدد التراث واألمن
القومي آذ سينتقل السكان فى المناطق التي تم إزالتھا إلى مناطق عشوائية أخرى باإلضافة إلى استمرار تزايد
معدالت الھجرة وارتفاع مؤشرات الفقر .
٧٦

 ٢/٦السيناريو الثاني
فى حالة تفعيل آليات تنفيذ بعض التوجھات والسياسات المطروح ة عل ى مس توى الدول ة س وف ي ؤثر ذل ك بش كل
قوى ومباشر على انخفاض نس بة النم و العش وائي ويقل ل م ن نس بة العش وائيات اآلمن ة وغي ر اآلمن ة .ويمك ن أن
تنقسم المتغيرات الحاكمة فى تشكيل السيناريو إلى ثالثة مجموعات رئيسية:
أ -المجموع ة األول ى ت رتبط بإمكاني ة وق ف النم و العش وائي والحيلول ة دون نش وء عش وائيات جدي دة ) تجمي د
الوضع الراھن ( و ينتج عنھا زيادة معدالت النمو العمراني وزيادة السكان فى المراح ل األول ى لك ن بش كل
مخطط وتضم تلك التوجھات:
 -١األحوزة العمرانية والكردونات للقرى والمدن.
 -٢تحزيم المناطق العشوائية بمناطق مخططة.
 -٣توفير بدائل اإلسكان للفئات المطلوبة )مثل اإلسكان القومي ،إبني بيتك (...
ب -المجموع ة الثاني ة :الت ي ت رتبط بالتص دي لألس باب الت ي أدت إل ى نش أة ھ ذه المن اطق ومن ع تفاقمھ ا ف ى
المستقبل .والتي من شأنھا الح د م ن عناص ر الج ذب بالق اھرة وتوجيھ ا إل ى أق اليم أخ رى وانعكاس ھا الكبي ر
على تقليل معدالت الھجرة ومن ثم انخفاض نسبة المناطق العشوائية فى التجمعات الحضرية وتضم:
 -١إنشاء قرى الظھير الصحراوي كبديل الستيعاب السكان.
 -٢االستمرار فى زيادة االستثمارات الموجھة ألقاليم الصعيد .
 -٣االستمرار فى زيادة االستثمارات لتنمية القرى األشد فقرا على مستوى الجمھورية.
ج -المجموع ة الثالث ة :الت ي ت رتبط بالمحافظ ة عل ى رص يد اإلس كان الموج ود واالرتق اء والتط وير لمن اطق
اإلسكان العشوائي الصالحة لذلك وتضم:
 -١استمرار خطط التطوير الخاص ة بالمن اطق العش وائية المطل وب تطويرھ ا ،واإلزال ة للمن اطق العش وائية
غير القابلة للتطوير .وقد يساعد زيادة األم وال المخصص ة للجمعي ات األھلي ة مث ل جمعي ة الحف اظ عل ى
الثروة العقارية والتنمية المعمارية  ،جمعية الرعاية المتكاملة  ،جمعيات مؤسسات األعمال للحفاظ عل ى
البيئة ،وغيرھا على سرعة تفعيل تلك البرامج.
 -٢تفعيل دور صندوق اإلسكان بالمحافظات.
وفى ھذا السيناريو يتوقع انخفاض معدالت النمو السكاني نتاجا عن انخفاض معدالت الھجرة ليصل إل ى %٢,٥
ليت راوح حج م س كان العش وائيات ب ين  ٢٦ - ٢٤ملي ون ع ام  ، ٢٠٢٥وتس ارع مع دالت النم و ل بعض المن اطق
الطرفية بما يمثل ضغط شديد على المدينة واإلقليم .مسجال انخفاض لمعدل الزحف العمراني إل ى  %٣,٨خ الل
الفترة القادمة .وسيظل ھناك رصيد ھائل من السكنى القائم المتدھور أي يمكن أن يحدث تجمي د للوض ع ال راھن.
إال أن ھناك بعض المتغيرات التي قد تؤدى إلى انحراف السيناريو منھا:
 تنصل الحكومة من التزاماتھا تجاه زيادة االستثمارات فى الصعيد وتخصيص الم وارد واالس تثمارات لص الحاألقاليم المحرومة والتوقف عن إنشاء قرى الظھير .
 ع دم الجدي ة ف ى توقي ع جمي ع األح وزة العمراني ة عل ى الطبيع ة  ،مم ا ي ؤدى إل ى اس تفحال مش كلة المن اطقالعشوائية وتسارع معدالت نمو االمتدادات العشوائية ف ى الم دى القري ب وتحولھ ا م ن تجمع ات س كنية قزمي ة
إلى مجتمعات سكانية مليونية .
 عدم استطاعة الموازنة العامة للدولة تحمل التكلفة الھائلة لتوفير بدائل اإلسكان  ،وھ و م ا يعن ي تن امي ظ اھرةالسكن العشوائي باعتباره البديل الوحيد الموجود أمام محدودي الدخل .
 ضعف دور الجھود الذاتية والمنظمات غير الحكومية فى عملي ات التط وير واالعتم اد عل ى م ا ت وفره الدول ة.وبالتالي تھالك الرصيد السكنى القائم .
 ٧التوصيات والمقترحات
يمكن استنباط أھم التوصيات والمقترحات للمناطق العشوائية فى خمس اتجاھات رئيسية:
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االتجاه األول على المستوى القومي:
 تبنى ظاھرة العشوائيات على أنھا قضية أساسية تھدد األمن الق ومي ) أزم ة قومي ة ( وبالت الي ض رورة عم لاستراتيجية قومية للتوصل إلى عدم نشوء عشوائيات جديدة .
 بناء سيناريو من خالل  Back castingعلى مس توى اإلقل يم المتروبوليت انى ،حي ث ي تم تحدي د ھ دف مع ينوتحديد كيفية الوصول إليه من خالل بناء مسار السيناريو  ،وتستخدم ھذه الطريق ة ف ى الح االت الحرج ة مث ل
حالة القاھرة الكبرى.
 البد من البدء فى مواجھة أسباب المشكلة الفعلية من خالل عمل استراتيجية متوسطة وطويلة المدى علىالمستوى القومي للحد من الھجرة من الريف للحضر .ووضع برنامج تنفيذي لتحويل الخطة إلى واقع فعلى.
 إعادة النظر فى أولويات سياسة التنمية االقتصادية واالجتماعية من اجل إعطاء قدر اكبر من االھتمام لألقاليمالريفية والشرائح االجتماعية محدودة الدخل.
 بلورة رؤية استراتيجية شاملة لكيفية دمج وتطوير المناطق العشوائية فى إطار اإلدارة الحضرية والتنميةالعمرانية للمدينة ،حيث أن كل ھذه المشاكل مجتمعة ال يمكن حلھا منفردة بل يجب أن ينظر إليھا جميعھا
وعلى أساس ربط تلك المناطق بالمناطق المحيطة .
 ال بد أن تتضمن سياسة اإلسكان حلوال مناسبة لصالح الطبقات الفقيرة و محدودي الدخل ،وإيجاد حوافز ماليةللقطاع الخاص لتوفير المساكن المدعمة أو توفير أراضى من قطع صغيرة ) ٢٥٠ - ٢٠٠م (٢بأسعار رمزية
للعائالت ذات الدخول المحدودة وتوفير قروض مدعمة لعملية البناء.
 عدم التركيز على مشكلة توفير المسكن ومحاولة تقليل تكلفته فقط  ،وإھمال المتغي رات المعيش ية واالجتماعي ةواالقتصادية األخرى )البطالة  -األمراض واألوبئة – الفقر  -الجريمة(..
 تطوير صندوق اإلسكان بالمحافظات حتى يكون له موارده الخاصة يمكنه أن يق دم ال دعم للمنتفع ين .ومحاول ةإنشاء صندوق لتطوير المناطق العشوائية بكل محافظة )يعتمد ف ى ت وفير م وارده عل ى التبرع ات  ،ت راخيص
البناء(.
 سرعة تنفيذ ب رامج تنمي ة العش وائيات ال ذي أص بح ج زءا مم ا يس مى الخط ة الموح دة وذل ك بتط وير المن اطقالقابلة للتطوير لتخفيف حدة المشكلة ،وإزالة فورية وحاسمة للمناطق غير القابلة للتط وير  ،واإلس راع بت وفير
بعض الخدمات العامة والمرافق األساسية فى المناطق العشوائية المحرومة .
 محاول ة تخفي ف ح دة اآلث ار الجانبي ة لمش اكل الس كان االقتص ادية م ن خ الل دع م )مش روعات الص ندوقاإلجتماعى وتشجيع المشروعات الصغيرة(.
 عم ل دراس ة لتحدي د المراح ل واألولوي ات ف ى اختي ار المن اطق العش وائية لض عف الم وارد المالي ة المتاح ةللسلطات المحلية.
االتجاه الثاني :التعامل مع العشوائيات غير اآلمنة والتي تھدد األمن القومي على أنھا مرحلة مستعجل  .والبد
من تصنيفھا فى البداية طبقا لدرجة خطورتھا )للسكان  -األمن القومي  -للمناطق المحيطة( وإمكانية التعامل
معھا من خالل تطوير المناطق القابلة لذلك ،وتحديد المناطق األخرى التي ال تتحمل أو ال يمكنھا أن تستوعب
التطوير ومن ثم يحتمل أن تكون إزالتھا كاملة أو أجزاء محددة منھا ھي المدخل األساسي  .وما يترتب على
ذلك من كيفية توفير البديل لسكانھا .ويمكن أن يكون مدخل تقنين فكرة إيجار األراضى بسعر رمزي من الدولة
مقابل االنتفاع وتقنين الحيازة فى المناطق المحتمل إحاللھا وتطويرھا.
االتجاه الثالث :الرقابة والمتابعة
 منح سلطة الضبط القضائي لمھندسي التنظيم بالمحليات ومعاونتھم فى استخدام السلطات التي حددھا القانون إنشاء شرطة خاصة بذلك كمثل شرطة المسطحات المائية وشرطة التعمير وشرطة األموال العامة. مراقبة شركات تقسيم األراضي مراقبة شديدة. إلزام كل صاحب ارض بتسويتھا ووضع الفتات لتجنب التنازع على ملكيتھا أو تحويلھا إلى مصدر تلوث أوتجمع للمخلفات والقمامة .
 المتابعة المستمرة للمشروعات )الخدمية – االقتصادية ( وصيانتھا من خالل التضامن والتنسيق بين األجھزةالشعبية والحكومية.
االتجاه الرابع :تخطيط المناطق المھددة
 سرعة اتخاذ القرارات فى المناطق العشوائية الطرفية شبه مقفلة والمفتوحة سرعة اتخاذ القراراتباالستفادة من الفراغات غير المبنية فى توفير الخدمات المطلوبة واإلسكان أو والحفاظ على بعض الجيوب
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الداخلية باستخدامھا فى توفير المناطق الخضراء والحدائق العامة .كما يجب حظر إنشاء أى طرق جديدة
على األراضي الزراعية ألنھا تجذب النمو العشوائي.
 حصر كافة المسطحات الفضاء المملوكة للدولة وتأمينھا من االعتداء عليھا. تخطيط المناطق البينية والمھددة باستمرار النمو العشوائي  .ويصلح فى مثل ھذه المناطق م دخل المش روعاتالمش تركة  Combined upgrading & Sites and Services projectsبتخط يط المن اطق المھ ددة
ب الزحف العش وائي عل ى أط راف المن اطق العش وائية  ،عل ى أنھ ا منطق ة بيني ة فاص لة يت وطن بھ ا الخ دمات
والمناطق الخضراء لخدمة المناطق العشوائية القائمة ومناطق االمتدادات الجديدة.
وھناك بعض العناصر المشتركة الواجب أخذھا فى االعتبار على مستوى األنماط المختلفة منھا:
 توفير المراكز الصحية ،والعمل على نشر الوعي الصحي. انشأ نقطة امن بكل منطقة عشوائية حتى تحد من انتشار ظاھرة العنف وتجارة المخدرات... أتباع مبدأ التكامل فى سياسة التطوير المقترحة ) اجتماعية – اقتصادية -ثقافية – عمرانية (.ويراعى إقامةمشروعات اقتصادية بجانب الخدمية حتى تسھم فى توليد فرص عمل للمقيمين بھذه المناطق ) .أحمد دسوقي
(٢٠٠٨
 الحث على المشاركة المجتمعية وأنشطة تنمية المجتمع كجزء من برنامج تحسين بيئة المناطق العشوائية. تأمين الحيازات  Land Tenureوالتي تمثل الحافز الرئيسي للسكان لتشجيعھم على دعم التنمية .واالستفادةمن رسوم التمليك فى تحسين البيئة العمرانية ).أشرف كمال ( ٢٠٠٣ UN- Habitat ،٢٠٠١
االتجاه الخامس :عدم تبنى سياس ة موح دة للتط وير لك ل المن اطق العش وائية .لوج ود إختالف ات وف روق نس بية
بين كل نمط وباختالف ظروف كل منطقة وما يحيط بھا وخصوصيتھا الثقافية واالقتصادية.
وطبقا لتصنيف البحث ھناك ثالث ة أنم اط رئيس ية  :من اطق عش وائية آمن ة ،من اطق آمن ة لكنھ ا تھ در ب الموارد
القومية  ،مناطق عشوائية غير آمنة ،يجب عدم التركيز على احدھم دون األخ ر  ،وإنم ا يمك ن أن يك ون ھن اك
توالى إذا لم يسمح التمويل بالتوازي فيما بينھم .مع األخذ ف ى االعتب ار أن لك ل نم ط س مات ونق اط ق وة وض عف
مختلف ة بم ا يج ب أن ي نعكس عل ى اخ تالف السياس ات الواج ب أتباعھ ا .وفيم ا يل ى نش ير إل ى بع ض الم داخل
واألساليب التخطيطية الواجب إتباعھا لكل مجموعة.
أ -المناطق العشوائية غير اآلمنة
ويوص ى التعام ل م ع ھ ذه المن اطق م ن خ الل م داخل اإلزال ة وإع ادة التس كين  ،Slum Clearanceبھ دف
اإلزالة وإعادة تخطيط وتعمير المناطق المتھالكة )غير اآلمنة( أو خلخلة بعض المناطق العشوائية ذات الكثاف ات
السكانية والبنائية المرتفعة ،أو إزالة بعض المساكن المتھالكة بما ينعكس على توسيع الشوارع كما قد يس ھل م ن
مد شبكة الصرف الصحي والمياه أو إعادة استغالل الموقع الرتف اع قيمت ه االقتص ادية أو أھميت ه التراثي ة  .وي تم
إعداد دراسات تخطيطية وجدوى اقتصادية إلع داد ب رامج اإلزال ة وإع ادة الت وطين والت ي يك ون مخرجاتھ ا اح د
مدخلين:
األول  :يح ث عل ى االزال ة وإع ادة الت وطين  Resettlement Sitesف ى مواق ع أخ رى غالب ا تك ون عل ى
أط راف المدين ة والمن اطق الھامش ية لقيم ة الموق ع االقتص ادية أو التراثي ة أو لع دم ص الحيته بيئي ا  .وھن ا يك ون
م دخل التنمي ة اإلقتص ادى مط روح )تع ويض الس اكنين م ن خ الل ش ركات خاص ة أو رج ال أعم ال. (..وھن اك
مجموعة من االعتبارات الواجب أتباعھا فى ھذا المدخل ) :احمد عبد ﷲ  ، ٢٠٠٨ماجدة على صالح (٢٠٠٧
 محاولة ترحيل السكان على أساس ان ه مجتم ع واح د ي رتبط س كانه بمجموع ة م ن العالق ات أي ال ي تم تش تيتسكان المنطقة الواحدة على أكثر من موقع مع اختالف عاداتھم فينتج عنه سوء العالقات االجتماعية والعزلة.
 توفير فرص عمل بديلة أو على األقل وسائل مواصالت رخيصة ألماكن العمل لتعويض السكان ع ن ارتف اعتكلفة المعيشة الناتجة عن طول الرحلة بين مواقع إعادة التسكين ومواقع العمل وعدم ممارسة المرآة لألنش طة
التي كانت تقوم بھا )خياطة  -إعداد أطعمة( وزيادة تكلفة المواصالت باإلضافة ألعباء تسديد رسوم المراف ق
والوحدات السكنية الجديدة .
 محاولة إشراك السكان فى الترحيل وشرح أوضاع المجتم ع الجدي د لطمأن ة الس كان ون زع اإلحس اس ب الخوفوالبؤس .حتى يكون نقل السكان من مواقعھم على أساس التفاوض وليس الجبر.
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ويمكن فى مثل ھذه المواقع االس تعانة بب رامج المس كن الن واة  Core-housing projectsأي إنش اء غرف ة
واح دة م زودة بالمن افع األساس ية )دورة مي اه( وتت رك للمنتف ع حري ة التوس ع أفقي ا أو راس يا م ع م رور الوق ت .
ويوصى بإنشاء جھاز مستقل للمش روع ل ه س لطة ف ى اإلش راف والتنفي ذ باإلض افة إل ى بع ض الن واحي اإلداري ة
والمالية والفنية للمشروع  ).احمد عبد الغن ى  .(٢٠٠٠أو برن امج  Sites and Servicesأي تس وية األرض
بالموقع المقترح و تخطيطه إلى قطع صغيرة  ،ثم تجھيزه بالمرافق األساسية وإمداده بالخدمات  .والب د ف ى ھ ذه
الحالة إعطاء قروض ميسرة بفوائ د قليل ة  ،م ع ض رورة وض ع اش تراطات بنائي ة للمش روع )ارتفاع ات  -نس بة
البناء -نوعية االستعماالت.(..
الثاني :اإلزالة وإعادة تنمية وتعمير الموقع Clearance and Redevelopment
ويتم ترحيل السكان إلى مواقع مؤقت ة حت ى ي تم إع ادة تخط يط وتنمي ة الموق ع م رة أخ رى  ،ويمك ن ت رك منطق ة
إلس كان إس تثمارى أو منطق ة تجاري ة حت ى يمك ن أن يش ارك عائ دھا ف ى ت وفير التموي ل ال الزم لتنمي ة المنطق ة
وتوفير الوحدات السكنية المطلوبة للسكان األصليين .وتتم مشروعات إعادة التخطيط والتطوير بشراكة عدد م ن
األطراف المعنية )المحافظة – جمعية الھالل-رجال األعمال-جمعيات (..ويتم الشراكة فى تموي ل )ت وفير أم اكن
اإلقامة المؤقتة-بناء الوحدات الس كنية –تط وير الخ دمات أو مراك ز الش باب .(..كم ا تس تمر عملي ة التط وير بع د
تنفيذ المشروع من خالل صيانة الفراغات العام ة والح دائق والمم رات الداخلي ة ويش ارك الس كان ف ى مس تحقات
الصيانة من خالل أبرام حق االنتفاع أو عقد إيج ار للوح دات الس كنية لم دة خم س س نوات تج دد تلقائي ا ف ى حال ة
عدم وجود مخالفات أو تعديات سواء على الوحدات أو الفراغات الخارجية بما يضمن عدم حدوث تعديات.

ب -مناطق عشوائية آمنة ،يمكن أن يتم التعامل مع ھذه المناطق من خالل:
 م دخل االرتق اء والتحس ين  Slum Rehabilitation up Gradingالت ي تھ دف لتط وير المن اطقالعشوائية اآلمنة ووضع برامج وسياسات للعشوائيات القائمة من خالل التحسين وت وفير الخ دمات أو رف ع
كفاءتھا والمرافق العامة ورصف الشوارع وتھذيبھا  .ويتبع ھذا التطوير إقامة برامج وأنشطة تعم ل عل ى
رف ع المس توى المعيش ي بس كان تل ك المن اطق  .و زي ادة وس ائل ال ربط ب ين المن اطق العش وائية والمن اطق
العمرانية المخططة من خالل الربط ببعض مسارات الحركة ووسائل النقل باإلضافة إل ى مم رات المش اة.
باإلضافة إلى تش جيع قي ام بع ض الح رف داخ ل المن اطق العش وائية لخل ق مجتم ع من تج .واالھتم ام بمح و
األمية بفتح فصول لتعليم الكبار وتشجيعھم بحوافز مادية ومعنوية(Jorge Hass 2008) .
 اس تخدام م دخل الحف اظ  Conservationللحف اظ عل ى الرص يد الس كنى المخط ط الموج ود لمنخفض يالدخل لحمايته من التدھور  .وأيضا حماية األحياء القديمة من الزحف العشوائي عليھا.
 مدخل توفير البنية األساسية  Physical infrastructure provisionويھتم بإمداد المن اطق بالبني ةاألساسية باإلضافة لتأمين الحيازة  .ويعتمد على أن النواة األساسية لالرتقاء بالمنطق ة يعتم د عل ى تحس ين
البيئ ة العمراني ة .ويمك ن أن ي تم ذل ك م ن خ الل اح د الم داخل التخطيطي ة مث ل الم دخل الت دريجى للتنمي ة
 Incremental development approachوالذي يعتمد على تقسيم الموقع إلى مراحل ف ى التنفي ذ)ك ل
مرحل ة تحق ق حج م س كانى مع ين( ،أو  Progressive improvementال ذي يب دأ التط وير م ثال بإم داد
البنية األساسية يليه تأمين الحيازة ثم رصف الطرق ثم تطوير الخدمات وھكذا .
ج -مناطق آمنة لكنھا تھدر بالموارد القومية
ويوصى فى ھذه الحالة استخدام مدخل الحفاظ  Conservationلحماية األحياء التراثية من الزحف العش وائي
عليھا .والوقاية من االنتشار وخاصة إذا كان ھذا االنتش ار يھ دد من اطق تاريخي ة أو ذات ت راث ثق افي حض اري
من خالل مب دأ اإليق اف ث م اإلص الح ،ووض ع العش وائيات الت ي تھ دد المن اطق األثري ة تح ت الس يطرة اإلداري ة
الحازمة وتنظيم شروط البناء ،وذلك من خالل ما يلى:
 ال تحكم والس يطرة ف ى االس تعماالت ح ول الط رق الدائري ة ) بعم ق  ١ك م ( م ن خ الل وض ع مجموع ة م نالضوابط واالشتراطات الصارمة لمنع الزحف العشوائي.ويجب إص دار ق رارات مؤقت ة بمن ع البن اء حت ى ي تم
إعداد مخططات استعماالت األراضي .
 تحديد سياسة واضحة تمنع إقامة أي مباني حتى لو منتشرة عل ى األراض ي الزراعي ة الممت دة خ ارج األح وزةالعمرانية .وتوفير آلية لبيع األراضي  Land release mechanismتكون حاكم جيد للنمو العشوائي.
 تنمي ة المن اطق المحيط ة بالعش وائيات والمھ ددة ب الزحف العش وائي  Uncontrolled growthيعط ى فرص ةاكبر للتحكم العمراني للمنطقة.
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