POVERTY AND URBAN DEVELOPMENT EFFECTS OF CONFLICT IN CITY DOWNTOWN
A case Study: Koum El‐Deka area, Alexandria, Egypt
Islam Hamdi El‐Ghonaimy
Dalia Hussien El‐Dardiry
Architecture Department
Faculty of Fine Arts, Alexandria University
ABSTRACT
Deteriorated housing conditions are found in large‐scale unplanned urban
areas, which reflect its deterioration upon the residents on many levels. In
city downtown, urban change problems are always accompanied with social
problems and declining housing conditions. These circumstances produce an
adverse impact on the environment, the human wellbeing and cause
poverty problems. Urban development and human wellbeing improving strategies must be
combined with widespread social security to provide an important cushion against poverty. The
health conditions for poor people in the developing countries must cope with droughts, floods,
illness, recession and civil strife.
Questions raised in studying these developing processes are as follows: how
can we control the housing state and the residential circumstances, in
addition to the poverty conditions in these areas? How can we improve the
deteriorated human wellbeing situation in the downtown areas? Can we insure
against poverty? Why are governments unable to finance recurrent costs of projects when
development assistance is withdrawn? Under what circumstances is it justifiable to continue
development assistance when the recipient is unable to finance its recurrent budget? Can we
investigate the links between the micro and macro levels of aid financed capacity building? Is
the issue of low salaries in the public sector sufficient for a long time and does it constitute a
major problem in all efforts to improve their institutional capacity? The research aims at
studying the impact of the unplanned urban change in the city downtown
upon the human wellbeing of its residents.

ّ
الملخص
 ب ل ويظھ ر جلي ا عل ي نط اق واس ع ف ي،إن تدھور ظروف المس كن بالم دن يظھ ر بأش كال وأنم اط مختلف ة وت زداد بش كل مط رد
 فھ ذا الت دھور يظھ ر ف ي ع دة مس تويات ونتائج ه ت أتي مس ببه أث ار س لبيه عل ي الس كان،المن اطق الحض رية الغي ر المخط ط لھ ا
 فب الرغم م ن مظ اھر رخ اء بالم دن إال.والحالة العمرانية بھذه المناطق ومسببه في تغيير شديد في األنماط االجتماعية بشكل عام
 ومش اكل عمراني ة، وأيض ا تغي رات ف ي التركيب ة االجتماعي ة،أنن ا نج د ف ي وس ط الم دن بش كل خ اص ت دھور ظ روف المس كن
 ك ذلك تس بب ف ي مش اكل، وبعبارة أخرى فإن ھذه الظروف ين تج عنھ ا ت أثير ض ار عل ى البيئ ة. الخ... وتداخل في االستعماالت
 وعلى ال رغم م ن.الفقر بصفة عامة وتدھور الظروف السكنية ومواصفات السكن ونوعية الحياة ومستوى المعيشة بصفة خاصة
اغل ب االس تراتيجيات وض عت لتحس ين البش رية وارتق اء الس كان بالمن اطق الحض رية ومقترن ة عل ي نط اق واس ع م ع الض مان
 وت وفير وس ادة ھام ة لمكافح ة الفق ر والحاج ة إل ى البق اء وتحس ين األوض اع الص حية للفق راء والتعام ل م ع ح االت،االجتم اعي
. نجد أن بعض من ھذه الخطط واالستراتيجيات لم تقدم النجاح المطلوب، الخ....  والركود، والمرض،الجفاف والفيضانات
 باإلض افة إل ى ظ روف الفق ر ف ي من اطق، كيف يمكن التحكم في اإلس كان والظ روف الس كنية:وتطرح الدراسة التساؤالت التالية
وسط المدينة ؟ كيف يمكننا تحسين الوضع العمراني واالجتماعى في ھذه المن اطق والح د م ن الفق ر؟ لم اذا ل م ت تمكن الحكوم ات
من تمويل التك اليف مش اريع المس اعدة اإلنمائي ة؟ ويھ دف البح ث إل ى دراس ة ت أثير التغيي رات العش وائية ف ي المن اطق الحض رية
.بوسط المدينة على المستوي العمراني للمساكن وكيفية تقديم بدائل االرتقاء بالمستوي الحضري للسكان
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