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 أهم املقومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للفقراء 
 في املناطق العشوائية في مصر:

مع التركيز على الحيز املكاني لقاطني العشوائيات

د. ياسر إبراهيم محمد داود

 أستاذ مساعد االقتصاد واملالية العامة 
 ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطالب 

 كلية التجارة – جامعة مدينة السادات 
جمهورية مصر العربية

امللخص 1

ركـــز الــبــحــث عــلــى تــطــويــر املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة فــي ريـــف وحــضــر الــجــمــهــوريــة، حــيــث أن املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة هــي البيئة 
الحاضنة للمهمشين من الفقراء واألميين والفئات املحرومة من الخدمات الصحية والرياضية واالجتماعية في مصر، حيث 

تعانى املناطق العشوائية من عدة مشكالت اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخالقية. وأشار البحث في هذا السياق إلى: 
أن توفير الوحدات السكنية الصحية الخطوة األولــى للتطوير والتحديث املستمر للمناطق العشوائية ملا تمثله 	 

الوحدات السكنية على اختالف حجمها وأنماطها املختلفة، من الحيز املكاني الذي يضم كافة املرافق األساسية 
التي يتم توفيرها لقاطني تلك الوحدات واملجمعات السكنية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي. 

تطوير املنظومة املادية واإلنشائية للمناطق العشوائية البد أن يسير جنبا إلى جنب مع تغيير السلوك اإلنساني 	 
لقاطني املناطق العشوائية بطرق قانونية أو إجرائية مباشرة وغير مباشرة، وذلك حتى ال تتفاقم املناطق العشوائية 

مرة أخرى بعد تحديثها وتطويرها.

الكلمات املفتاحية: املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة، املــقــومــات االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة، الــحــيــز املــكــانــي والــســكــانــي، املناطق 
العشوائية اآلمنة وغير اآلمنة، أهداف التنمية املستدامة 2030، القرى األكثر فقرا، خصائص الظروف السكنية للمواطنين، 

شبكات املرافق األساسية، صندوق تطوير املناطق العشوائية، الظهير الصحراوي لكل محافظة.

املقدمة
تعتبر املناطق العشوائية في مصر البيئة الحاضنة لفئات كثيرة من الفقراء على مستوى الجمهورية في حضر الجمهورية 
وريف الجمهورية فعلى مستوى حضر الجمهورية من املعروف أن املناطق العشوائية محددة بحيز مكاني معروف رسميا ومن 
ثم تحاول اإلدارات االقتصادية املتالحقة في مصر مواجهة كافة التداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والصحية 
والثقافية الناتجة عن تضخم تلك املناطق العشوائية في حضر الجمهورية، أما على مستوى ريف الجمهورية فيعتبر غالبية 
في  يراعى  القرى املصرية غير مخطط كما ال  مباني سكنية وتجارية وتعليمية وصحية وثقافية، ملعظم  املكاني، من  الحيز 

التوسعات الجديدة واإلضافات اإلنشائية في الريف املصري القواعد الرسمية املخططة من حيث:

شبكات املياه والصرف الصحي والكهرباء. 	 

االلتزام بمساحات الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التهوية واملساحات الخضراء. 	 

االلتزام بالتوسع األفقي والرأ�سي للمباني السكنية والتجارية. 	 

االلتزام بمعايير السالمة واألمان واإلجراءات القانونية عند توصيل شبكات املياه والكهرباء والصرف الصحي. 	 

 اتباع كافة إجراءات النظافة والتشجير.	 

عدم وجود اإلجراءات الرادعة للمخالفين وغير امللتزمين بمساحات املباني اإلنشائية واملساحات الفراغية. 	 

 * تم استالم البحث في يوليو 2020، وقبل للنشر في أكتوبر 2020، وسيتم نشره في سبتمبر 2023.

DOI: 10.21608/aja.2023.226243 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 	 جامعة الدول العربية، 2023، ص ص 3	 29، 

الحاضنة  البيئة  هــي  العشوائية  املناطق  أن  الجمهورية، حيث  ريــف وحضر  فــي  العشوائية  املناطق  البحث على تطوير  ركــز 
للمهمشين من الفقراء واألميين والفئات املحرومة من الخدمات الصحية والرياضية واالجتماعية في مصر، حيث تعانى املناطق 
إلــى: أن توفير الوحدات  العشوائية من عــدة مشكالت اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخالقية. وأشــار البحث في هــذا السياق 
اختالف  على  السكنية  الــوحــدات  تمثله  ملــا  العشوائية  للمناطق  املستمر  والتحديث  للتطوير  األولـــى  الخطوة  الصحية  السكنية 
حجمها وأنماطها املختلفة، من الحيز املكاني الذي يضم كافة املرافق األساسية التي يتم توفيرها لقاطني تلك الوحدات واملجمعات 
إلى  املــاديــة واإلنشائية للمناطق العشوائية البــد أن يسير جنبا  السكنية مــن كهرباء ومــيــاه شــرب وصــرف صحي. تطوير املنظومة 
جنب مع تغيير السلوك اإلنساني لقاطني املناطق العشوائية بطرق قانونية أو إجرائية مباشرة وغير مباشرة، وذلك حتى ال تتفاقم 

املناطق العشوائية مرة أخرى بعد تحديثها وتطويرها.
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فالتوسع العمراني في الريف هو توسع كمى غير نافع فرديا واجتماعيا، وال يحقق املعايير النوعية للتوسع العمراني 
الهادف لخدمة االحتياجات املتزايدة للمواطنين، سواء كانت تلك االحتياجات سكنية أو تعليمية أو صحية أو ترفيهية أو 
ثقافية. واملتتبع لتطور الحيز العمراني للريف املصري منذ منتصف السبعينيات وحتى اآلن يالحظ أن القاعدة املعمول بها في 
اإلنشاءات الجديدة أو التوسعات على املباني القديمة هو املخالفة للقوانين واإلجراءات الرسمية والخروج عن القاعدة هو 
االلتزام بتلك اإلجراءات الرسمية، كما تجدر اإلشارة أن كافة صور تضخم املناطق العشوائية في ريف الجمهورية مستمرة 

منذ فترات طويلة و حتى اآلن، ويرجع السبب في ذلك إلى العوامل التالية: 

الفساد والرشوة واملحسوبية. 	 

غياب الدور الحكومي املنوط به التخطيط والتصميم ومتابعة التنفيذ لكافة املخططات واإلنشاءات على اختالف 	 
الغرض منها في ريف الجمهورية. 

دور جماعات املصالح املختلفة، فعدم االلتزام الشعبي والرسمي بكافة القواعد واإلجراءات الحكومية املعمول بها 	 
على مستوى اإلدارات املحلية في الريف، يرجع لعدم التزام القائمين على تطبيق تلك القواعد واإلجراءات القانونية 
نظرا ألنهم في نفس الوقت أصحاب املصالح في عــدم االلــتــزام بتلك القواعد واإلجـــراءات بسبب عالقات القرابة 

والنسب واملصاهرة بين العائالت املختلفة في ريف الجمهورية. 

ويرجع تركيز البحث على معالجة تلك الظواهر االجتماعية واإلجرائية والتي لها آثار خارجية سالبة على املجتمع ككل بمثابة 
ركيزة أساسية لخلق بيئة مواتية الستهداف الفقراء في ريف وحضر الجمهورية بأليات تحقق االستدامة وال تكون مجرد مسكنات 
وقتية يزول مفعولها بتغيير السياسات الحكومية أو املسئولين الحكوميين، ومن هنا يتحقق االستهداف الكمي للفئات الفقيرة في 
مصر من خالل، تحديد وتحليل أوجه القصور في اإلشباعات اإلنسانية األساسية املباشرة للفقراء في مصر، ومن أهمها الحاجات 
للمأكل وامللبس واملسكن ومصادر الحصول على الدخل. وعلى الجانب اآلخر يتطلب تحسين نوعية الحياة للفئات الفقيرة التركيز 

على معالجة أوجه القصور في املجاالت التعليمية والصحية والسلوكية والبيئية للفقراء في مصر. 

والتركيز على تطوير املناطق العشوائية في ريف وحضر الجمهورية، حيث أن املناطق العشوائية هي البيئة الحاضنة 
مصر،  في  واالجتماعية  والرياضية  والتعليمية  الصحية  الخدمات  من  املحرومة  والفئات  واألميين  الفقراء  من  للمهمشين 

حيث تعانى املناطق العشوائية من عدة مشكالت اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخالقية نذكر منها على سبيل املثال: 

تدنى مستويات املعيشة لقاطني املناطق العشوائية. 	 

عدم كفاءة وتدنى فعالية شبكات املرافق والخدمات األساسية القائمة. 	 

انتشار الفقر واألمية. 	 

السرقة 	  مثل  املصري  املجتمع  على  وخطيرة  مريضة  اجتماعية  سلوكيات  سيادة  بسبب  والتقاليد  القيم  تدهور 
والبلطجة وعـــدم احــتــرام الخصوصية وانــتــهــاك الــحــرمــات والــعــنــف املــتــبــادل وزيــــادة مــعــدالت الجريمة وغــيــرهــا من 

مظاهر تلك السلوكيات املنحرفة أخالقيا. 

تدهور األوضاع البيئية وانتشار األمراض املختلفة. 	 

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة: 
استهدفت دراسة )صالح، 2015(: عن تطوير العشوائيات في مصر » نحو إدارة فعالة ملشروعات تطوير املناطق   	

العشوائية« في هدفها الرئي�سي ما يلي: 

فــي مــصــر، مــن خــالل استخالص الخطوط  الفعالة ملــشــروعــات تنمية العشوائيات  لـــإدارة  اقــتــراح منظومة متكاملة 
قــدرات  املشروعات وتدعيم  لتلك  النجاح واالســتــدامــة  العشوائيات مما يحقق  إدارة مشروعات تطوير  ملبادئ  اإلرشــاديــة 
الجهات املشاركة في التعرف على بدائل السياسات والبرامج لتنفيذها من أجل التوصل إلى نتائج مرضية. وذلك من خالل 

تحقيق األهداف الفرعية التالية: 

التعرف على أوجه القصور والتداخالت في عملية إدارة مشروعات تطوير املناطق العشوائية. 	 

فهم وتحليل األبعاد األساسية للمناهج املطروحة عامليا الستدامة تطوير املناطق العشوائية. 	 

تحديد متطلبات تطبيق مناهج اإلدارة الفعالة ملشروعات تطوير املناطق العشوائية في مصر.	 
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قام الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بإعداد عدد من الدراسات السابقة في موضوع املناطق العشوائية  2	
منها )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2016(: 

دراسة العشوائيات ومتطلبات تطويرها في مصر عام 2004: اعتمدت الدراسة في بياناتها على بيانات وزارة التنمية 	 
املحلية والتي أوضحت أن عدد املناطق العشوائية بالجمهورية بلغ  22  منطقة حتى 5 /2003/9 منها 20 منطقة 

ال تقبل التطوير وتقرر إزالتها، 30   منطقة قابلة للتطوير،  7 منطقة لم يتم تقييمها. 
دراسة املناطق العشوائية في مصر عام 2008: اعتمدت هذه الدراسة في بياناتها على وزارة التنمية املحلية والتي 	 

أوضحت أن عدد املناطق العشوائية بالجمهورية قد بلغ  22  منطقة حتى  / /2007 منها 20 منطقة ال تقبل 
التطوير وتقرر إزالتها،  20 منطقة قابلة للتطوير، ويعيش بهذه املناطق حوالى 12.2 مليون نسمة بما يمثل 7 % 

من إجمالي عدد السكان في الجمهورية عام 2006. 
دراسة املناطق غير اآلمنة في مصر عام 3 20: تطرقت هذه الدراسة إلى املناطق غير اآلمنة وهى جزء من املناطق 	 

العشوائية، حيث اعتمدت بياناتها على صندوق تطوير املناطق العشوائية الذي اختص بموضوع العشوائيات 
بــدال مــن وزارة التنمية املحلية بـــدءا مــن عــام 2009، حيث أوضــحــت بياناته بــلــوغ عــدد املــنــاطــق غير اآلمــنــة 383 

منطقة عام   20 على مساحة 4.9 ألف فدان يعيش بها حوالى 853 ألف نسمة. 
دراسة عوامل تنامى انتشار املناطق العشوائية في إقليم القاهرة الكبرى وآثارها على اختالف وتدنى الخصائص 	 

بدراسة  للسكان، وقامت  القومى  املجلس  بالتعاون مع  عــام 2014: وهــى دراســة ميدانية  السكانية واالجتماعية 
الخصائص السكانية لسكان املناطق العشوائية في عدد 3 مناطق غير آمنة من درجة الخطورة الثانية بمحافظات 

إقليم القاهرة الكبرى )القاهرة – الجيزة – القليوبية(. 

الفقيرة  3	 الريفية  للمجتمعات  املستدامة  التنمية  )يــســرى،2017( عــن: سياسات  لبحث:  البحثية  األهـــداف  من 
بالتطبيق على املجتمع األكثر فقرا في مصر )املنشأة الكبرى بأسيوط( ما يلي: 

إعــداد خريطة طريق للحد من الفقر تقوم على أســاس رصــد حالة الفقر واتجاهاته وفهم عالقات الترابط بين 	 
املتغيرات التي تتصل بهذه الظاهرة وكيفية التغلب عليه ومواجهته. 

تحديد السياسات املناسبة للحد من الفقر وضمان االستدامة البيئية للمجتمعات الريفية الفقيرة.	 
 	Grassroots Net�  تحديد أليات وإجراءات متابعة تنفيذ السياسات واملشروعات من خالل بناء شبكة مجتمعية

work تشمل أطراف املجتمع املدني. 
بناء نموذج تطبيقي يمكن أن يحتذى به في تنمية املجتمعات الريفية الفقيرة وتضمن استدامة التنمية. 	 

من األهداف الرئيسية لدراسة )عادل، 2008(: عن املناطق العشوائية بعنوان: دراسة تحليلية ألنماط املناطق  4�
العشوائية: 

دراسة األنماط املختلفة للمناطق العشوائية مع تحليل لكل نمط من هذه األنماط وأماكن تواجدها. 	 
دراسة املشاكل الناتجة من املناطق العشوائية وبخاصة العمرانية والبيئية واآلثار السلبية الناتجة عنها. 	 
دراسة خصائص تلك التجمعات من النواحي العمرانية واالجتماعية واالقتصادية.	 
دراسة أسباب نشأة هذه املناطق وأسباب نموها على أطراف املدن أو التجمعات الحضرية القريبة من مكان نشأتها.	 
دراسة اآلثار البيئية التي نتجت من هذه املناطق العشوائية. 	 
وضع إستراتيجيات التعامل مع هذه املناطق مع تجديد االعتبارات األساسية للتعامل مع العشوائيات. 	 

اقع االقتصادي وغياب العدالة االجتماعية  5	 حاولت الورقة البحثية لــ )العشري، 2017( عن: تأنيث الفقر بين الو
عرض وتحليل ما يلي: 

أهم العوامل املؤثرة على فقر النساء سواء كان ذلك من جانب اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي.	 
ارتباط ظاهرة الفقر باملرأة والتي هي تشكل نصف املجتمع ونصف طاقته اإلنتاجية.	 
أن االهتمام بفقر النساء جاء بعد أن ركزت عليه املؤتمرات الدولية املختلفة ومنها قمة كوبنهاجن العاملية للتنمية 	 

االجتماعية في مارس 995 . 
تقييم انتشار الفقر بمعنى قلة الدخل والتمييز بين الجنسيين، يعتبر من أهم العوامل املسببة لفقر النساء. 	 
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من األهداف البحثية لدراسة )محمود و يسرى، 2012( عن: سياسات التنمية املستدامة للمجتمعات الريفية  6�
الفقيرة ما يلي:

املساهمة في التوعية باألهداف اإلنمائية لأللفية على املستويات املختلفة. 	 

إعــداد خريطة طريق للحد من الفقر تقوم على أســاس رصــد حالة الفقر واتجاهاته وفهم عالقات الترابط بين 	 
املتغيرات التي تتصل بهذه الظاهرة وكيفية التغلب عليه. 

التوصل إلى متطلبات سياسات الحفاظ على البيئة من التدهور وتلبية احتياجات املجتمعات الريفية الفقيرة األساسية. 	 

2018( عــن: مشكالت املناطق العشوائية في ضــوء االستبعاد االجتماعي  7	 من أهــم ما تناولته دراســة )محمود، 
»دراسة ميدانية في مدينة أسيوط« ما يلي: 

مشكلة العشوائيات في العالم ومصر. 	 

العوامل التي تحدد ماهية املناطق العشوائية.	 

أهم اآلثار السلبية املترتبة على السكن العشوائي. 	 

عوامل انتشار االستبعاد االجتماعي ومخاطره على النسق االجتماعي للدولة. 	 

2014( عن تقييم مناهج االرتقاء باملناطق العشوائية في الــدول النامية مع  8� لـــ )عطية،  تناولت الورقة البحثية 
ذكر خاص لحالة مصر: 

التعرف  الــدراســة  استهدفت  كما  بها  االرتــقــاء  بغرض  العشوائية  املناطق  مــع  تعاملت  التي  املختلفة  املناهج  مراجعة 
على األسس النظرية التي تقف خلف عمليات االرتقاء املختلفة بحيث يمكن أن يحسن الظروف املعيشية لسكان املناطق 

العشوائية في الدول النامية. 

أنــواع اإلسكان  9	 أن  في مصر:  العشوائيات  2012( عن  للتنمية االجتماعية،  القومى  أوضحت دراســة )املجلس 
العشوائي في مصر تتعدد بين: 

السكن الفوضوي داخل الحدود اإلدارية للمدن والقرى، دون الحصول على ترخيص مسبق من املحليات.	 

زيادة مساكن العشش واألكواخ من الكرتون أو الصفيح أو الطوب اللبن أو الخشب. 	 

اإلسكان الهام�سي بجوار الكباري وتحت الساللم وفى الجراجات القديمة أو مخابئ الغارات القديمة أو األماكن األثرية.	 

إسكان املقابر وأحواشها، ومساكن في زرائب الخنازير ومجمعات القمامة.	 

إسكان اإليواء )الخيام(.	 

وأشارت الدراسة أيضا أن تلك املناطق تختلف حسب تصميماتها، فهناك تصميمات وأنماط متعددة في أماكن تعتبر غير 
معدة لإقامة املناسبة. وأوضحت الدراسة كذلك أن عدد األسر املتصلة بشبكة مياه الشرب 16.7مليون أسرة بنسبة 96.6% من 
إجمالي عدد األسر في مصر، وأن عدد األسر املتصلة بشبكة الكهرباء 17.1مليون أسرة بنسبة 99.1% بينما عدد األسر املتصلة 
بشبكة الصرف الصحي نحو 8 ماليين نسمة بنسبة 8% تقريبا. ولقد أوصت الدراسة بعدم اإلزالة الكاملة وإعادة التوطين لسكان 
تلك املــنــاطــق، حيث أوضــحــت الــدراســة » أنــه فــي حــالــة إزالـــة املنطقة العشوائية دفــعــة واحـــدة مما قــد يــحــدث صــدمــة اجتماعية 

اقتصادية نفسية » وأوصت الدراسة إلى عدم استعمال هذا التصرف إال في أضيق الحدود وجوبيا عند خطورة املبنى. 

دراسة )صقر، 2016( عن: املحددات االجتماعية واالقتصادية للتخطيط باملشاركة في تنمية املجتمع املحلى  0 	
والعالمي »دراسة تحليلية ميدانية لدول )هولندا – استراليا – أندونيسيا – تنزانيا – مصر(«

ولقد أشارت الدراسة أن مدخل التخطيط باملشاركة »مبدأ ديمقراطية عملية التنمية« باعتباره العملية التي يتم من 
خاللها إدماج السكان املحليين في عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بتنمية مجتمعاتهم، حيث يجعل من أفراد املجتمع املحلى 
شركاء أساسيين في عملية التنمية، ســواء التكلفة أو العائد )البعد االقتصادي( وباعتباره عملية اجتماعية تتيح اختيار 
أفضل البدائل املتاحة الالزمة لتحقيق التنمية )البعد االجتماعي( فضال عن تأكيده تعبئة موارد املجتمع البشرية واملادية 

واملهنية لتحقيق األهداف التنموية املرجوة. 
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دراسة )العيسوي، 2014( عن: العدالة االجتماعية والنماذج التنموية »مع اهتمام خاص بحالة مصر وثورتها«:    	

ولقد بدأت الدراسة بالنظر في الشواهد املتعلقة بتطور الالمساواة والفقر على الصعيد املصري والعربي والعالمي، 
واستندت الدراسات على مالحق إحصائية في الدراسة أظهرت أن أجزاء كبيرة من العالم شهدت تراجعا في التفاوت في توزيع 
الدخل والثروة وتحسنا في أوضاع الطبقات الشعبية في الفترة بين نهاية الحرب العاملية الثانية وأوائل السبعينيات من القرن 

املا�سي، وكان هذا التطور محصلة ثالثة عوامل رئيسية هي: 

تحول معظم البلدان الرأسمالية املتقدمة )العالم األول( إلى صيغة أو أخرى من صيغ الديمقراطية االجتماعية 	 
ومن أبرزها صيغة دولة الرعاية االجتماعية املعروفة بدولة الرفاه االجتماعية وصيغة اقتصاد السوق االجتماعي. 

تــوســع دول الكتلة االشــتــراكــيــة )الــعــالــم الــثــانــي( فــي تطبيق سياسة تحقيق درجـــة عالية مــن املــســاواة ومــن إشباع 	 
الحاجات األساسية – عدا الحاجة إلى الحريات ونظم الحكم الديمقراطية. 

قــيــام كثير مــن الـــدول حديثة االســتــقــالل )الــعــالــم الــثــالــث( بـــدور نــاشــط فــي إعـــادة تــوزيــع الــدخــل والــثــروة وتحسين 	 
مستوى معيشة الطبقات الشعبية بانتهاج سياسات وصفت بأنها اشتراكية أو الرأسمالية. 

متكررة، ومع  اقتصادية  بالتضخم وألزمـــات  املصحوب  للركود  وتعرضه  األول  العالم  في  االقتصادي  النمو  تراجع  مع  ولكن 
انتشار الفساد وغياب الديمقراطية في العاملين الثاني والثالث، فضال عن استمرار تعرض بلدان العالم الثالث للتبعية واالستغالل 
من جانب الدول الصناعية املتقدمة تراجع كثير من الدول على مستوى العالم عن السياسات املحابية للطبقات الشعبية وعدلت 
في نظمها الضريبية بدعوى تشجيع االستثمار وتعزيز التنافسية وخصخصت كثيرا من مشروعات القطاع العام وقلصت اإلنفاق 
االجتماعي، وإجماال أخذت أغلبية دول العالم – والسيما بعد اختفاء العالم الثاني مع انهيار النظام االشتراكي – في اتباع سياسات 

اقتصاد السوق الحرة املفتوحة املعروفة بالليبرالية االقتصادية الجديدة أو توافق واشنطن ومسايرة موجة العوملة. 

الــفــكــرة البحثية لدراستنا جــديــدة ومــركــزة على  لــلــدراســات السابقة: يظهر لنا أن  وفــى ضــوء االســتــعــراض السابق 
من  للمهمشين  الحاضنة  البيئة  هــي  العشوائية  املــنــاطــق  أن  حيث  الجمهورية  وحــضــر  ريــف  فــي  العشوائية  املــنــاطــق  تطوير 
الفقراء واألميين والفئات املحرومة من الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية واالجتماعية في مصر، حيث تعانى املناطق 

العشوائية من عدة مشكالت اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخالقية. 

مشكلة البحث: 

تتبلور املشكلة البحثية في النقاط التالية:

األساسية  	  حاجاتهم  على  للحصول  الحقيقية  التمكينية  لــقــدراتــهــم  املستمر  الــتــدنــي  مــن  مصر  فــي  الــفــقــراء  يعانى 
واملتمثلة في املأكل وامللبس والسكن. 

املناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا هي أكثر املناطق حرمانا على مستوى الجمهورية لكافة املقومات االقتصادية 2	 
واالجتماعية والبيئية إلشباع الحاجات األساسية لقاطني تلك املناطق، وأغلبهم من الفقراء، من حيث: 

التدني في قدراتهم املستدامة على إدرار الدخول من مصادر مشروعة.	 

التدني املستمر لكفاءة شبكات املــرافــق األســاســيــة، مــن كهرباء ومــيــاه شــرب وصــرف صحي وطــرق ومــواصــالت 	 
خاصة مع الزيادة املستمرة في عدد سكان املناطق العشوائية واملناطق الريفية بالجمهورية. 

ارتفاع نسب األمية في املناطق العشوائية واملناطق الريفية بالجمهورية. 	 

التدني الشديد في الخدمات الصحية والعالجية املقدمة لقاطني املناطق العشوائيات والقرى األكثر فقرا على 	 
مستوى الجمهورية.

تف�سى كافة مظاهر التلوث البيئي باملناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا، سواء تلوث املياه وتلوث الهواء أو 	 
اإلقامة بجوار املصادر املختلفة للتلوث السمعي والبصري والسمعي والفسيولوجي. 

عانت اإلدارات االقتصادية املتعاقبة في مصر من عدم وجود إستراتيجية قومية ملواجهة املشكالت املختلفة في 3	 
املناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا على مستوى الجمهورية، وكافة اآلثار السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

الناتجة عن تلك املشاكل املتزايدة باستمرار. 
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أهداف البحث
وفى ضوء الفروض البحثية يحاول البحث تحقيق األهداف التالية: 

عرض وتحليل املالمح الرئيسية للمقومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للفقراء في مصر. 	 

تناول أهم املشكالت الرئيسية التي تعانى منها املناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا في مصر ومسبباتها املختلفة 2	 
والحيز املكاني للمناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا على مستوى الجمهورية. 

املنافع االجتماعية واالقتصادية لتطوير وتحديث الحيز املكاني لقاطني العشوائيات في مصر مع وضع إطار مقترح 3	 
ألهم برامج وسياسات تطوير وتحديث املناطق العشوائية في مصر.

فروض البحث

يحاول البحث اختبار الثالثة فروض التالية:

أدنــى شرط  	  لهم كحد  الحاجات األساسية  في  املقومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ممثلة  توفير وإتاحة 
ضروري الستهداف الفقر والفقراء في مصر ولكنه ليس شرط كافي لتحقيق ذلك. 

يمثل املسكن املالئم واملناسب صحيا وبيئيا الركيزة األساسية الستهداف الفقراء، خاصة على مستوى املناطق 2	 
العشوائية والقرى األكثر فقرا. 

النجاح املستدام ملواجهة املشكالت املختلفة في املناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا في مصر واآلثار املختلفة 3	 
الناتجة عن تلك املشكالت يتطلب صياغة وتنفيذ إستراتيجية قومية لتطوير وتحديث املناطق العشوائية والقرى 

األكثر فقرا على املستوى الرسمي وغير الرسمي. 

أهمية البحث

ترجع أهمية البحث للنقاط التالية: 

يتحقق االســتــهــداف الــكــمــي لــلــفــئــات الــفــقــيــرة فــي مــصــر مــن خـــالل، تــحــديــد وتــحــلــيــل أوجـــه الــقــصــور فــي اإلشــبــاعــات  	 
اإلنسانية األساسية املباشرة للفقراء في مصر، ومن أهمها الحاجات للمأكل وامللبس واملسكن ومصادر الحصول 

على الدخل.

يتطلب تحسين نوعية الحياة للفئات الفقيرة التركيز على معالجة أوجه القصور في املجاالت التعليمية والصحية 2	 
والسلوكية والبيئية للفقراء في مصر، والذي يقطن فئات كبيرة منهم املناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا على 

مستوى الجمهورية.

يعتبر التركيز على استهداف الحاجات األساسية للفقراء في املناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا على مستوى 3	 
الجمهورية بمثابة قاطرة التحقيق الفعلي للهدفين األول والثاني من أهداف التنمية املستدامة 2030 وهما: 

القضاء علي الفقر بجميع أشكاله. 	 

القضاء علي الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.	 

منهج البحث ومصادر بياناته )تصميم الدراسة(

يعتمد الــبــاحــث على املنهج االســتــقــرائــي بــاإلضــافــة إلــى اســتــخــدام األســلــوب التحليلي مــن خــالل الــبــيــانــات واملعلومات 
املتوافرة، وكذلك االستنتاج املنطقي ألبعاد املشكلة. وتم االعتماد على مصادر البيانات من: 

التقارير واملنشورات املختلفة للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.	 

-   صندوق دعم وتمويل املناطق العشوائية في مصر. 	  وزارة التجارة و الصناعة.   

-   معهد التخطيط القومى.	  وزارة التخطيط                          

-   شبكة املعلومات الدولية.	  املركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية.      

-   املوقع اإللكتروني لرئاسة مجلس الوزراء. 	  وزارة التنمية املحلية.    
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واهتمت الدراسة باملناطق العشوائية في حضر الجمهورية والقرى األكثر فقرا كمجتمع للدراسة، وذلك بالتركيز على 
تطوير وتنمية الحيز السكنى واملكاني للمناطق العشوائية، حيث يعتبر ذلك الركيزة األساسية لتوفير الحاجات األساسية 
لقاطني املناطق العشوائية ســواء ما تعلق منعا بالحاجات املادية من مأكل ومسكن وملبس، ومرافق أساسية من كهرباء 

ومياه شرب وصرف صحي أو توفير الخدمات االجتماعية األساسية من خدمات تعليمية وصحية واألمن والعدالة. 

هيكل البحث: 
سيتم تناول البحث حسب التسلسل التالي: 

أوال: املالمح الرئيسية للمقومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للفقراء في مصر.	 

ثانيا: املناطق العشوائية في مصر »حجم املشكلة..املسببات..اإلطار املؤس�سي«. 	 

ثالثا: املنافع االجتماعية واالقتصادية لتطوير وتحديث الحيز املكاني لقاطني العشوائيات في مصر.	 

رابعا: وتشمل النتائج والتوصيات وحدود الدراسة والقيود العلمية والعملية التي واجهتها الدراسة.	 

- املالمح الرئيسية للمقومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للفقراء في مصر 
ً
أوال

تمهيد
يتوزع سكان مصر على ريف وحضر الجمهورية بنسبة 57% في الريف و 43% في حضر الجمهورية )سلسلة قضايا 
التخطيط والتنمية، 2019( وتتزايد نسبة الفقر في مصر في ريف الجمهورية باملقارنة بحضر الجمهورية وفى ريف الوجه 
القبلي باملقارنة مع ريف الوجه البحري، حتى أن الـــــــ 000  قرية األكثر فقرا على مستوى محافظات الجمهورية يقع منهم 
236 قرية بمحافظة أسيوط و207 قرية بمحافظة سوهاج أي ما يقارب من نصف األلــف قرية يقع في محافظتين فقط 
من محافظات الصعيد وهما املحافظتين األعلى نسبة للفقر بين محافظات الجمهورية بنسبة 66.6% بمحافظة أسيوط و 

59.6% بمحافظة سوهاج وذلك عام 7 2018/20 )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،2019(.

ويتطلب تحقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة، االقتصادية و البيئية و االجتماعية، ضمان تحقيق األهداف 
املخطط تنفيذها في نشاط اقتصادي سلعي أو خدمي بطريقة تحقق لها االستدامة، وبناء على ذلك لتقديم مقترح الستهداف 
الفقر في املناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا في مصر، ينبغي علينا، تحديد أوجه التدني الشديد في اإلشباعات اإلنسانية 
في  الفقر  املناطق، االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وبما يعزز ويعظم من األهمية االقتصادية الستهداف  تلك  لقاطني 

املناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا في مصر، وعلى ذلك سنركز في هذا الخصوص على ما يلي:

اإلنفاق على مجموعة الطعام والشراب ومجموعات اإلنفاق غير الغذائية.	 

خصائص الظروف السكنية لألسرة. 	 

طرق التخلص من القمامة وفقا ملحل اإلقامة. 	 

مصادر الحصول على الدخل )التمكين االقتصادي للفقراء(. 	 

نسبة األمية باملحافظات طبقا للنوع.	 

ولتحديد أن شريحة معينة من املجتمع هم من الفقراء، ينبغي أوال تحديد ما هي أهم الحاجات اإلنسانية التي يتم 
إنفاق أغلب دخولهم عليها بغرض إشباعها، وسيتسنى لنا توضيح ذلــك ولــو جزئيا من خــالل استعراض بعض املؤشرات 
التالية )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،2019(. وستساعدنا تلك املؤشرات على تحديد أهم الحاجات املفترض 
أيضا تحديد مصادر حصولهم على  لنا  العشوائية، وحتى يتسنى  القرى األكثر فقرا واملناطق  في  الفقيرة  للفئات  إشباعها 

الدخول، ومن ثم تحديد البدائل املتاحة لتعزيز وتعظيم قدرتهم الدخلية الحقيقية للحصول على احتياجاتهم األساسية.

اإلنفاق على مجموعة الطعام والشراب ومجموعات اإلنفاق غير الغذائية
تشمل الحاجات األساسية الغذاء والشراب واملسكن وامللبس، ويعتبر نسبة اإلنفاق على الحاجات األساسية إلجمالي 
اإلنفاق الكلى لألسرة مؤشر ملدى قدرة الفئات الفقيرة على الحصول على احتياجاتهم الفسيولوجية األساسية من إجمالي 
اإلنفاق الكلى لهم. وفيما يختص بنسبة اإلنفاق على مجموعة الطعام والشراب ومجموعات اإلنفاق غير الغذائية، سنعتمد 

على استقراء وتحليل بيانات عام 7 2018/20 ومقارنتها ببيانات عام 5 20 والتي تشير ملا يلي: 



أهم املقومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للفقراء ...

 0

فــي املحافظات 	  إلــى إجمالي اإلنــفــاق الكلى  بلغت نسبة االســتــهــالك الفعلي لــألســرة مــن مجموعة الطعام والــشــراب 
الحضرية 31.5% عام 7 2018/20 و 36.1% في حضر الوجه البحري وحضر الوجه القبلي. 

كانت أعلى نسبة لالستهالك الفعلي لألسرة من مجموعة الطعام والشراب بمحافظات الحدود وبنسبة %45.1 	 
عام 7 2018/20 ثم ريف الوجه القبلي بنسبة 40.2% و 40% في ريف الوجه البحري. 

وعلى مستوى املحافظات: كانت أقل نسبة لالستهالك الفعلي لألسرة من الطعام والشراب في محافظة القاهرة 	 
بنسبة  3% و بورسعيد 31.3% و اإلسكندرية 32% والسويس 34.5% والقليوبية 35.1%، بينما كانت أعلى نسبة 
7 2018/20 في محافظة األقصر بنسبة 49% و سوهاج  لالستهالك الفعلي لألسرة من الطعام والــشــراب عــام 

بنسبة 46.7% و 45.1% محافظات الحدود و 44.4% محافظة قنا و 42.2% محافظة البحيرة. 

أما فيما يختص بالتغير في االستهالك من اإلنفاق السنوي على مجموعة الطعام والشراب إلى إجمالي اإلنفاق الكلى 
لألسرة عام 7 2018/20 وعام 5 20: 

انخفضت نسبة االستهالك من اإلنفاق السنوي على مجموعة الطعام والشراب إلى إجمالي اإلنفاق الكلى لألسرة 	 
على مستوى إجمالي الجمهورية من 34.4% عام 5 20 إلى 33.7% عام 7 2018/20 وباألسعار الثابتة لعام 5 20. 

وعــلــى مــســتــوى ريـــف وحــضــر الــجــمــهــوريــة: ارتــفــعــت نسبة االســتــهــالك مــن اإلنــفــاق الــســنــوي عــلــى مجموعة الطعام 	 
7 2018/20 بينما  5 20 إلــى 30.7% عــام  والــشــراب إلــى إجمالي اإلنفاق الكلى لألسرة بالحضر من 30.4% عــام 

انخفضت بالريف من 38.9% إلى 36.8% خالل عامي 5 20 و7 2018/20 وباألسعار الثابتة لعام 5 20. 

أمـــا عــلــى مــســتــوى أقــالــيــم الــجــمــهــوريــة: كــانــت أعــلــى نسبة لــالســتــهــالك مــن اإلنــفــاق الــســنــوي عــلــى مجموعة الطعام 	 
والشراب إلى إجمالي اإلنفاق الكلى لألسرة في محافظات الحدود بنسبة 40.9% ثم ريف الوجه القبلي بنسبة %37 

بينما بلغت أدنى نسبة 28.4% في املحافظات الحضرية عام 7 2018/20. 

خصائص الظروف السكنية لألسرة )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،2019(: 

61.6% من األسر على مستوى الجمهورية لديهم مسكن ملك، أما باقي األسر فحيازتهم للمسكن كما يلي:   	

-  0.5% ميزة عينية. 	  �    10.4% هبه.   -     9.4% تمليك.   11.5% إيجار قانون قديم. 

وبالنسبة لحضر وريف الجمهورية: 2	

23.7% من أسر الحضر يقيمون في مسكن إيجار قانون قديم مقابل 1.2% من أسر الريف و 11.6% من أسر 	 
الحضر يقيمون في مسكن إيجار قانون جديد مقابل 2.2% من أسر الريف. 

81.6% من أسر الريف لديهم مسكن ملك مقابل 38% من أسر الحضر، بينما 18.7% من أسر الحضر لديهم 	 
مسكن تمليك مقابل 1.4% من أسر الريف. 

13.2% من أسر الريف لديهم مسكن هبه مقابل 7.2% من أسر الحضر. 	 

بالنسبة لالتصال بشبكات املياه والصرف الصحي وفقا ملحل اإلقامة:  3	

على مستوى إجمالي الجمهورية: 93.2% من األسر متصلون بالشبكة العامة للمياه و 58.9% من األسر متصلون 	 
بالشبكة العامة للصرف الصحي. 

على مستوى حضر وريــف الجمهورية: 97.2% من أسر الحضر متصلون بالشبكة العامة للمياه مقابل %89.8 	 
في الريف، كما أن 91.6% من أسر الحضر متصلون بالشبكة العامة للصرف الصحي مقابل 31.2% في الريف.

طرق التخلص من القمامة وفقا ملحل اإلقامة )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2019(: 
على مستوى إجمالي الجمهورية:   	

66.1% من أسر الجمهورية تتخلص من القمامة بطرق آمنة )جامع القمامة، شركة نظافة، وضعها في صناديق القمامة(. 	 

34% من األسر تتخلص من القمامة بطريقة غير آمنة )الرمي في الشارع وخالفه(. 	 
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على مستوى حضر وريف الجمهورية:  2	

81.5% مــن أســـر الــحــضــر تتخلص من 	 
القمامة بطرق أمنة مقابل 52.9% من 

أسر الريف. 

18.4% مــن أســـر الــحــضــر تتخلص من 	 
الــقــمــامــة بــطــرق غــيــر أمــنــة مــقــابــل %47 

من أسر الريف. 

نسبة األمية باملحافظات طبقا للنوع عام 2006 
وعام 2015:

ــــي رقــــــــم ) ( نــســبــة  ــالـ ــ ــتـ ــ الـ ــــدول  ـــجـــ ــ الــ ــح  ــ ــــوضـ يـ
عــام 2006 وعام  للنوع  باملحافظات طبقا  األمية 
5 20: ويظهر مــن الــجــدول أدنـــاه أن أعــلــى نسب 
الصعيد ذات  في غالبية محافظات  تتركز  لألمية 
للفقر  نسبة  واألعــلــى  الــعــالــيــة  السكانية  الــكــثــافــة 
بــيــن مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة )مــثــل املــنــيــا وســوهــاج 
ــيــــوم( وبــعــض  ــفــ ــيـــــوط وقـــنـــا وبـــنـــى ســـويـــف والــ ــ وأسـ
محافظات الوجه البحري التي يغلب فيها النشاط 
ــيـــرة وكـــفـــر  ــبـــحـ ــثـــل الـ ــلــــب مـــواطـــنـــيـــهـــا مـ الــــــزراعــــــي ألغــ
والغربية  والدقهلية  والقليوبية  والشرقية  الشيخ 
واملــنــوفــيــة )مــواطــنــي وقــاطــنــي املــنــاطــق الــريــفــيــة في 

الوجه البحري(.

بالنسبة ملصادر الحصول على الدخل: 

ــجــــدول الـــتـــالـــي رقـــــم )2( مــتــوســط  يـــوضـــح الــ
الـــدخـــل الــســنــوي لـــألســـرة )بــالــجــنــيــه( مـــوزعـــا وفــقــا 
ــامــــة عــام  ملـــصـــادر الـــدخـــل الــرئــيــســيــة ومـــحـــل اإلقــ
الــثــابــتــة(  )بـــاألســـعـــار   20 5 وعـــــام   2018/20 7

ويظهر من الجدول ما يلي: 

لألسرة  السنوي  الدخل  متوسط  انخفض 
فـــي حــضــر الــجــمــهــوريــة مـــن 51178.8 جــنــيــه عــام 
 2018/20 7 عــــام  جــنــيــه   41218.3 إلــــى   20 5
باألسعار الثابتة وبنسبة انخفاض قدرها %19.5 
وانــخــفــض مــتــوســط الـــدخـــل الــســنــوي لـــألســـرة في 

قــدرهــا %18.3  انخفاض  بنسبة   2018/20 7 عــام  إلــى 31282.7 جنيه   20 5 عــام  مــن 38305.1 جنيه  الجمهورية  ريــف 
)الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 9 20(. 

ويظهر من الجدول رقم )2( أيضا انخفاض غالبية الدخول من مصادرها املتنوعة، إال أن نسبة االنخفاض في متوسط 
الدخل من العمل في حضر وريــف الجمهورية كان أعلى نسب االنخفاض من بين مصادر الدخل األخــرى، مما يشير مدى 
تأثر أصحاب الدخول الثابتة من العمل )األجور واملرتبات والدخل من األنشطة الزراعية وغير الزراعية( بكافة اإلجراءات 
والسياسات الحكومية املتبعة في خالل الفترة من عام 5 20: 7 2018/20 وخاصة تعويم سعر صرف الجنيه املصري أمام 
الــدوالر وتخفيض الدعم السلعي ودعم الوقود، كل ذلك في ظل الثبات النسبى للحد األدنــى لألجور عند 200  جنيه منذ 

عام   20 وحتى اآلن. 

جــــــــــــدول رقم )1(
نسبة األمية باملحافظات طبقا للنوع عام 2006* وعام 2015**)نسب مئوية(

البيان 

املحافظات 

20062015
ذكور 
 )1(

إناث 
 )2(

جملة 
 )3(

الترتيب تنازلي 
وفقا لــــ3 

ذكور  
 )1(

إناث 
 )2(

جملة 
 )3(

الترتيب تنازلي 
وفقا لــــ3 

					14.727.320.9				22.337.329.6اإلجمالي 
18.914.918  15.523.219.322القاهرة 

 8.616.212.32 15.623.519.52اإلسكندرية 
13.419.516.4254.38.56.426بورسعيد 
12.721.717.1249.415.112.223السويس 
911.815.713.720 20.824.122.4دمياط 

13.421.717.514  22.233.827.9الدقهلية 
  015.525.820.5 25.139.632.2الشرقية 
3 313.72418.7 20.934.627.5القليوبية 

26.142.734.3916.830.723.79كفر الشيخ 
510.222.316.216 18.333.625.9الغربية 
5 19.436.127.4149.823.216.3املنوفية 
2845.836.6616.934.525.58البحيرة 

7 16.82922.81810.621.516اإلسماعيلية 
2 15.723.919.72014.126.320.1الجيزة 

29.252.240.5320.339.129.63بنى سويف 
32.350.140.9221.136.928.74الفيوم 
 22.541.932.1 30.152.941.3املنيا 

29.44939.1419.435.427.35أسيوط 
27.25038.5522.440.431.42سوهاج 

24.145.434.8817.534.826.27قنا 
9 79.319.814.5 15.830.323أسوان 
221.332.226.66 20.135.827.8األقصر 

06.327 9.118.712.7263.4البحر األحمر 
12.324.418.223512.38.225الوادي الجديد 

0 22.848.935.1712.236.322.8مطروح 
15.23424.2164.714.4924شمال سيناء 
8.119.411.6279.415.912.322جنوب سيناء 

* وفقــا للنتائــج النهائيــة للتعــداد العــام للســكان واإلســكان واملنشــآت 2006 – الســكان 0  
ســنوات فأكثــر.   ** وفقــا لنتائــج بحــث الدخــل واإلنفــاق واالســتهالك 5 20 املصــدر: الجهــاز 
 – القاهــرة   –  2016 الســنوي  اإلحصائــي  الكتــاب   – واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة  املركــزي 

ســبتمبر 2016 – ص �578 والترتيــب التنازلــي حســب بمعرفــة الباحــث 
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ــــح الــــــجــــــدول الــــتــــالــــي رقـــــــم )3(  كــــمــــا يـــــوضـ
التوزيع النسبى للدخل السنوي الصافي لألسرة 
الرئيسية ومحل اإلقامة  الــدخــل  وفقا ملــصــادر 
التالي  الــجــدول  مــن  7 2018/20، ويظهر  عــام 

رقم )3( ما يلي: 

ــبــــة الـــــــدخـــــــل مـــــــن الـــعـــمـــل 	  ـــت نــــســ ــغـ ــلــ بــ
التحويالت  يليه الدخل من   ،%62.7
الجارية بنسبة 24.5% ثم الدخل من 
القيمة اإليجارية املحتسبة للمسكن 
بنسبة 9.4% وأخيرا نسبة الدخل من 

املمتلكات والبالغة %3.3. 

تــرتــفــع نــســبــة دخـــل الــعــمــل فـــي الــريــف 	 
عن الحضر حيث بلغت تلك النسبة 
الــريــف مــقــابــل 60.5% في  فــي   %65.2

الــحــضــر، وبالنسبة للدخل مــن األجـــور واملــرتــبــات ترتفع نسبتها في 
الحضر بنسبة 43.2% وبنسبة 40.3% في الريف، أما الدخل من 
بالحضر  مقارنة  الريف  في  كبيرا  ارتفاعا  ترتفع  الزراعية  األنشطة 
حيث بلغت نسبة 13.3% في الريف مقابل 1.1% في الحضر ويرجع 
ذلك لسيادة النشاط الزراعي في الريف وفى مقابل ذلك ترتفع نسبة 

الدخل من األنشطة غير الزراعية في الحضر عن الريف. 

ــــاله أن نــســبــة الـــدخـــل مـــن الــتــحــويــالت 	  كــمــا يــظــهــر مـــن الــــجــــدول أعـ
الجارية ترتفع في الحضر عن الريف حيث بلغت 25.5% في الحضر 
ترتفع  النقدية  للتحويالت  بالنسبة  أمــا  الــريــف،  فــي  مقابل %23.4 
أيــضــا فــي الــحــضــر مــقــارنــة بــالــريــف حــيــث بلغت 20.4% فــي الحضر 
مقابل 16.4% الريف، إال أن نسبة الدخل من التحويالت السلعية 
فــي الــريــف أكــبــر منها فــي الــحــضــر حــيــث بلغت 7% فــي الــريــف مقابل 

5.1% في الحضر.

ارتفعت نسبة الدخل من القيمة اإليجارية املحتسبة للمسكن في 	 
الحضر لـــــ 0 % في مقابل 8.8% في الريف.

والجدول التالي رقم )4( يظهر بيان 
بنسبة الفقراء بين أقاليم الجمهورية عام 

 2018/20 7

ويظهر مــن الــجــدول أعـــاله أن نسبة 
الــفــقــر فـــي حــضــر الـــوجـــه الــقــبــلــي أكـــثـــر من 
ــه  ــر فــــــي حــــضــــر الــــوجــ ــقــ ــفــ ــعــــف نـــســـبـــة الــ ضــ
الــبــحــري، وأن نسبة الفقر فــي ريــف الوجه 
القبلي تقارب ضعف نسبة الفقر في ريف 
الوجه البحري وكذلك نسبة الفقر في ريف 

الجانب اآلخر  البحري، وعلى  الوجه  في حضر  الفقر  تقارب ضعف نسبة  البحري  الوجه 
فنسبة الفقر في ريف الوجه القبلي تكاد تصل لـــ  73 % من نسبة الفقر في حضر الوجه 
القبلي، وهــو مؤشر لعدم التفاوت الكبير في نسب الفقر بين ريــف وحضر الوجه القبلي 

جـــــــــــــــدول رقم )2(
متوسط الدخل السنوي لألسرة )بالجنيه( موزعا وفقا ملصادر الدخل 

الرئيسية ومحل اإلقامة عام 2018/2017 وعام 2015 )باألسعار الثابتة(
    السنة ومحل 
اإلقامة 

 مصادر 
الدخل الرئيسية 

 2018/20172015

إجمالي ريفحضر
إجمالي ريفحضرالجمهورية

الجمهورية

24908.120377.522455.232678.327080.529641.1الدخل من العمل
1680.8814.81211.91756.6990.91341.1الدخل من املمتلكات

ــــة اإليــــــجــــــاريــــــة  ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
4103.2274933705223.232654160.7املحتسبة للسكن

10526.27241.48801.911520.66968.79050.8التحويالت الجارية
إجمالي الدخل السنوي 

41218.331282.735829.151178.838305.144193.8الصافة لألسرة

املصــدر: الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء –أهــم مؤشــرات بحــث الدخــل واإلنفــاق 
	9 20 ص 60. 7 2018/20 – القاهــرة – يونيــو  واالســتهالك 

جـــــــــدول رقم )3( 
التوزيع النسبى للدخل السنوي الصافي 

لألسرة وفقا ملصادر الدخل الرئيسية ومحل 
اإلقامة )نسب مئوية( 

                 محل 
اإلقامة 

مصادر الدخل 

2017

إجمالي ريف حضر 
الجمهورية 

60.565.262.7الدخل من العمل: 
43.240.341.8األجور واملرتبات 	 
1.113.37األنشطة الزراعية 	 
16.111.613.9األنشطة غير الزراعية 	 

4.12.63.3الدخل من املمتلكات:
1.9 2.8املمتلكات املالية 	 
1.31.61.4املمتلكات غير املالية 	 
ــمــــة اإليـــــجـــــاريـــــة 	  ــيــ ــقــ الــ

08.89.4 املحتسبة للمسكن 

25.523.424.5التحويالت الجارية:
20.416.418.5التحويالت النقدية 	 
5.176التحويالت السلعية 	 

السنوي  الــدخــل  إجمالي 
00 00 00 الصافي لألسرة 

924971 35 11452عدد األسر 
4452459760104284عدد األفراد 

واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة  املركــزي  الجهــاز  املصــدر: 
واالســتهالك  واإلنفــاق  الدخــل  بحــث  مؤشــرات  –أهــم 

 .61 ص   20 9	 يونيــو   – القاهــرة   –  2018/20 7

جــــــــدول رقم )4( 
نسبة الفقراء بين أقاليم الجمهورية 

عام 2018/2017 )نسب مئوية( 
2018/2017 اإلقليم 

26.7املحافظات الحضرية 
14.3حضر الوجه البحري 
27.3ريف الوجه البحري 
30حضر الوجه القبلي 
51.9ريف الوجه القبلي 
32.5إجمالي الجمهورية 

املصــدر: الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة 
واإلحصــاء – الدخــل واإلنفــاق 2020 – 

القاهــرة –ينايــر 2020 – ص 138. 
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باملقارنة مع حضر وريف الوجه البحري، وتؤكد تلك النسب على تركز الفقر والفئات األكثر احتياجا في املناطق الريفية على 
مستوى الجمهورية، وخاصة في ريف الوجه القبلي، وفى محافظات الصعيد عموما بالنسبة ملحافظات الوجه البحري. 

خالصة أوال: 
ويــتــضــح مــن تحليل كــافــة املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة لــلــفــقــراء عــلــى مــســتــوى مــحــافــظــات وأقــالــيــم 

الجمهورية ما يلي: 

االنخفاض املستمر للقدرات التمكينية للفقراء في الحصول على احتياجاتهم األساسية من الغذاء والشراب على  	 
مستوى محافظات الجمهورية، خاصة في املناطق الريفية وفى ريف الوجه القبلي على وجه الخصوص. 

أو 2	  الفقيرة  الفئات  مــن  )وأغلبهم  الجمهورية  ريــف  فــي  خــاصــة  للمواطنين،  السكنية  الــظــروف  لخصائص  النسبى  التدني 
املهمشة( باملقارنة للظروف السكنية لهم في حضر الجمهورية، ويتجلى ذلك التدني خاصة من الناحية النوعية من خالل: 

97.2% من أسر الحضر متصلون بالشبكة العامة للمياه مقابل 89.8% في الريف.	 

 91.6% من أسر الحضر متصلون بالشبكة العامة للصرف الصحي مقابل 31.2% في الريف.	 

81.5% من أسر الحضر تتخلص من القمامة بطرق آمنة مقابل 52.9% من أسر الريف. 	 

18.4% من أسر الحضر تتخلص من القمامة بطرق غير آمنة مقابل 47% من أسر الريف. 	 

أن أعلى نسب لألمية تتركز في غالبية محافظات الصعيد ذات الكثافة السكانية العالية واألعلى نسبة للفقر على 3	 
مستوى الجمهورية )مثل املنيا وسوهاج وأسيوط وقنا وبنى سويف والفيوم( وبعض محافظات الوجه البحري 
التي يغلب فيها النشاط الزراعي ألغلب مواطنيها مثل البحيرة وكفر الشيخ والشرقية والقليوبية والدقهلية والغربية 

واملنوفية )مواطني وقاطني املناطق الريفية في الوجه البحري(. 

انخفاض غالبية الدخول من مصادرها املتنوعة، إال أن نسبة االنخفاض في متوسط الدخل من العمل في حضر 4� 
وريف الجمهورية كان أعلى نسب االنخفاض من بين مصادر الدخل األخرى، مما يشير مدى تأثر أصحاب الدخول 
الثابتة من العمل )األجور واملرتبات والدخل من األنشطة الزراعية وغير الزراعية( بكافة اإلجراءات والسياسات 
الحكومية املتبعة في خالل الفترة من عام 5 20: 7 2018/20 وخاصة تعويم سعر صرف الجنيه املصري أمام 
الــدوالر وتخفيض الدعم السلعي ودعــم الوقود، كل ذلك في ظل الثبات النسبى للحد األدنــى لألجور عند 200  

جنيه منذ عام   20 وحتى اآلن. 

ثانًيا- املناطق العشوائية في مصر »حجم املشكلة..املسببات..اإلطار املؤس�سي«  
تمهيد

املناطق العشوائية: هي حيز مكاني في دولــة ما أو على مستوى أي تقسيم إداري على مستوى الدولة، يشغله عدد 
كبير من املواطنين املهمشين غير القادرين، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، على تحسين أوضاعهم الحالية ألوضاع 
املــرافــق األساسية  لكافة  ثــم فهي مفتقدة  ومــن  أنشئت بطريقة غير رسمية  العشوائية  املــنــاطــق  وتــلــك  بــاســتــمــرار.  أفــضــل 
االجتماعية واملادية وعلى ذلك تعتبر املناطق العشوائية هي سبب ونتيجة في نفس الوقت لكافة مظاهر الحرمان البشرى 
املــادي واملعنوي ومــن ثم تعتبر املناطق العشوائية أماكن التركز الشديد للفئات الفقيرة واألشــد فقرا في املجتمع. وتجدر 
اإلشارة إلى أننا سنركز على اإلطار املكاني للمناطق العشوائية في مصر على وجودها في عواصم املحافظات، أي في املناطق 

الحضرية، وعلى القرى األكثر احتياجا في الريف خاصة في ريف الوجه القبلي. 

الحيز املكاني والسكاني للعشوائيات والقرى األكثر فقرا على مستوى الجمهورية: 
يوجد ما يقرب من 15.5 مليون مصري يسكنون املناطق العشوائية بنسبة تقترب من 20% من إجمالي سكان مصر 
وذلك عام 2014، كما أن عدد املناطق العشوائية يبلغ نحو  22  منطقة منتشرة في 24 محافظة. ويبلغ إجمالي مساحة 
املناطق العشوائية 160.8 ألف فدان تمثل 38.6% من الكتلة العمرانية ملدن الجمهورية وتنتشر املناطق العشوائية في 226 
مدينة بجميع محافظات الجمهورية من إجمالي 234 مدينة، حيث يوجد 8 مدن فقط خالية من املناطق العشوائية بكل 
من محافظات السويس )مدينتان( والشرقية )مدينتان( وكفر الشيخ )3مدن( والجيزة )مدينة واحدة(. وتنتشر العشوائيات 
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بمحافظة القاهرة بنسبة 20.9% من إجمالي الكتلة العمرانية للمحافظة، وفى محافظة اإلسكندرية تنتشر العشوائيات بها 
بنسبة 27.6% من إجمالي الكتلة العمرانية للمحافظة )موقع مجلس الوزراء املصري، 2020(.

 35 منطقة بمساحة بلغت 4.5  ويبلغ عدد املناطق العشوائية غير اآلمنة حتى عام 2016 على مستوى الجمهورية 
ألف فدان، وتبلغ نسبة مساحة املناطق العشوائية غير اآلمنة بمحافظتي القاهرة واإلسماعيلية 40.7% من إجمالي مساحة 

املناطق العشوائية غير اآلمنة على مستوى الجمهورية )موقع وزارة التضامن االجتماعي، 2020(.

ويــوضــح الــجــدول الــتــالــي رقـــم )5( إجــمــالــي مــســاحــة املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة بمحافظات الــجــمــهــوريــة عـــام 2016 واألهــمــيــة 
النسبية لكل محافظة من اإلجمالي العام للجمهورية: 

جــــــــــدول رقم )5( 
إجمالي مساحة املناطق العشوائية بمحافظات الجمهورية عام 2016 واألهمية النسبية لكل محافظة من اإلجمالي العام 

للجمهورية      )املساحة بالفدان ونسب مئوية بين األقواس(
البيان

املحافظة

إجمالي الكتلة 
العمرانية

)1(

إجمالي مساحة 
املناطق العشوائية

)2(

)3( نسبة العشوائيات من الكتلة العمرانية 
للمحافظة )%( نسبة )2(:   )1(
وترتيب املحافظة بين قوسين 

الترتيب للمحافظة بناء على 
النسب الواردة بالعمود )2(

)4(
	160806.838.6)00 (417024.3)00 (إجمالي الجمهورية 

20.92)23(19374.9)2 (92904.8)22.3(القاهرة 
 27.5)22(20110.4)12.5(73155.5)17.5(اإلسكندرية 

3.627)27(248.3)0.15(6810.2)1.6(بورسعيد 
226 )26(1698.6)1.1(14182.8)3.4(السويس 
50.718)7 (2976.2)1.85(5872.4)1.4(دمياط 

49.95)18(8015.3)4.98(16065.8)3.8(الدقهلية 
69.56)2(7929.3)4.9(11413.3)2.7(الشرقية 
624)7(9638.6)6(15547.4)3.7(القليوبية 

9 49.5)9 (2929)1.8(5916.6)1.4(كفر الشيخ 
619)9(6771.5)4.2(11109.7)2.6(الغربية 
64.614)4(3923)2.4(6073.4)1.45(املنوفية 
56.88)3 (7574.4)4.7(13345.2)3.2(البحيرة 

3 34.7) 2(4536.5)2.8(13072.8)3.1(اإلسماعيلية 
58.93)  (15507.1)9.6(26310.3)6.3(الجيزة 

65.320)3(2814.2)1.75(4309.6) (بنى سويف 
 61.72)8(2552.2)1.6(4136.2)0.99(الفيوم 
7 53.4)16(3613.1)2.2(6769.9)1.6(املنيا 

54.416)5 (3756.5)2.33(6900.8)1.65(أسيوط 
  71.1) (5480.8)3.4(7708.6)1.84(سوهاج 

5 54.5)14(3814.7)2.37(6998.4)1.67(قنا 
0 58.2)2 (6077.6)3.77(10445.3)2.5(أسوان 
62.522)6(2158.1)1.34(3454.2)0.82(األقصر

16.825)24(2090.5)1.3(12437.1)2.98(البحر األحمر 
38.323)20(2131.2)1.32(5564.7)1.33(الوادي الجديد 

63.17)5(7695.5)4.78(95 2 )2.92(مطروح 
2 60.8)0 (5259.5)3.27(8655.4)2.1(شمال سيناء

13.624)25(2129.8)1.31(15668.9)3.75(جنوب سيناء 
املصــدر: الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء –دراســة تطويــر وتنميــة املناطــق العشــوائية فــي مصــر – مرجــع رقــم 23413/80/�2016 جمهوريــة مصــر العربيــة 
– القاهــرة – مايــو 2016� – وبيانــات العمــود رقــم )4( والترتيــب علــى مســتوى الجمهوريــة والنســب املئويــة بيــن القوســين قريــن كل محافظــة حســبت بمعرفــة الباحــث. 

ويظهر الجدول رقم )5( أعاله ما يلي: 

أن هنالك عالقة طردية بين الكثافة السكانية العالية وبين تفاقم حجم املناطق العشوائية، حيث نالحظ من النسب  	 
الواردة بالعمود رقم )2( أن 58.98% من إجمالي مساحة املناطق العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية متمركز 
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في عدد 8 من املحافظات وهى، القاهرة واإلسكندرية والدقهلية والغربية والقليوبية والجيزة والشرقية والبحيرة، وهى 
املحافظات األعلى عدد للسكان وكثافة سكانية على مستوى الجمهورية، ولقد استحوذ إقليم القاهرة الكبرى وحدة 

)القاهرة والقليوبية والجيزة( بنسبة 27.6% من إجمالي مساحة املناطق العشوائية على مستوى الجمهورية. 

أن محافظة اإلسكندرية هي املحافظة األولى على مستوى الجمهورية من حيث املساحة املطلقة للمناطق العشوائية 2	 
تليها محافظة القاهرة بمساحة 20110.4، 19374.9 فدان على التوالي مما يدل أن عاصمة الجمهورية والعاصمة 
الثانية هما أكثر املناطق جذبا للسكان، بسبب الهجرة الداخلية من املحافظات املجاورة لهاتين املحافظتين، مما 

فاقم من مشكلة العشوائيات بهما بسبب:

التعدي املستمر على أمالك الدولة وأرا�سى األوقاف وأرا�سى وضع اليد، مع عدم االنتظار لتقنين أوضاع تلك 	 
األرا�سي قبل البناء عليها.

التزايد املستمر ملعدل التزاحم األفقي والرأ�سي للكتلة العمرانية والسكنية في املناطق العشوائية املوجودة منذ 	 
عقود بتلك املحافظتين. 

بناء هياكل عمرانية غير مخططة وغير رسمية في أماكن خطيرة، أسفل خطوط الضغط العالي أو بالقرب من 	 
محطات الصرف الصحي أو في متخلالت األحياء السكنية وفى أطراف الحيز العمراني. 

التعدي املستمر على األرا�سي الزراعية في نطاق تلك املحافظتين وإدخالها ضمن األرا�سي السكنية بعد تبوريها 	 
لفترة من الزمن، مما تولد عنه إنشاء أحياء عمرانية كاملة غير مخططة في القاهرة واإلسكندرية )عين شمس 

واملرج واملطرية وعزبة النخل وحلوان في القاهرة والعصافرة وأبوقير واملنشية والحضرة باإلسكندرية(. 

تؤكد النسب الــواردة بالعمود رقم )3( قرين كل محافظة والترتيب للمحافظة بين قوسين ما سبق أن أشار إليه 3	 
البحث من أن أغلب الحيز العمراني في ريف الجمهورية وبعض املحافظات الحدودية هو مناطق عشوائية والدليل 

على ذلك ما يلي: 

تتزايد نسبة املناطق العشوائية للكتلة العمرانية في عشرة محافظات على مستوى الجمهورية، وأغلبها محافظات 	 
زراعية، وهى بالترتيب سوهاج )71.1%( والشرقية )69.5%( وبنى سويف)65.3%( واملنوفية)64.6%( ومطروح 

)63.1%( واألقصر)62.5%( والقليوبية)62%( والفيوم)61.7%( والغربية )61%( وشمال سيناء)%60.8(.

أغلب تلك املحافظات من أفقر محافظات الجمهورية، خاصة في صعيد 	 
الجمهورية، تتقدمهم محافظة سوهاج ثاني أفقر محافظات الجمهورية 

حسب بحث الدخل واإلنفاق في مصر 7 2018/20.

أن مــحــافــظــتــي الـــقـــاهـــرة واإلســـكـــنـــدريـــة، وهـــمـــا املــحــافــظــتــيــن األعـــلـــى مــســاحــة 	 
لنسبة  بالنسبة  أمــا  الجمهورية،  مستوى  على  العشوائية  للمناطق  مطلقة 
مساحة املناطق العشوائية للكتلة العمرانية بتلك املحافظتين على مستوى 
الــقــاهــرة وكــان  فــي  فــي اإلســكــنــدريــة و %20.9  الجمهورية فقد بلغت %27.5 
يشير  مما   23 و   22 املرتبتين  الجمهورية  مستوى  على  الــتــوالــي  على  ترتيبهم 
إال  املحافظتين  بتلك  العشوائية  للمناطق  املطلقة  املــســاحــة  زيـــادة  مــع  أنــه 
العمرانية، لكونهما من  للكتلة  أنه تنخفض بهما نسبة املناطق العشوائية 
املحافظات الحضرية، وتزداد وتتركز في تلك املحافظتين كافة مظاهر الرقابة 
الحكومية والرسمية على التوسعات العمرانية، خاصة في األحياء الحضرية 
واملدن الجديدة، وذلك في ظل غياب الدور الحكومي الرسمي املتعمد وغير 

املتعمد في املحافظات الريفية في الوجه البحري والوجه القبلي. 

كما يــوضــح الــجــدول التالي رقــم )6( تــوزيــع الــقــرى األكــثــر فــقــرا على محافظات 4� 
  2/20 20، والــذي يظهر  الجمهورية طبقا لتحديث خريطة الفقر في عــام 
منه أن القرى األكثر فقرا تتركز في سبعة محافظات من محافظات الصعيد 
ومحافظتين من محافظات الوجه البحري )الشرقية والبحيرة( ومحافظتين في 

إقليم القاهرة الكبرى )القاهرة والجيزة(:

جدول رقم )6(
توزيع القرى األكثر فقرا على املحافظات 

طبقا لتحديث خريطة الفقر 

جملة قرى 
مضافة

القرى 
األكثر فقرا املحافظة

356 46 3 0 املنيا
27  2  250 سوهاج
236 2 234 أسيوط
 22 38 84 قنا
74  9 55 الشرقية

8 	 8 الجيزة 
)6أكتوبر(

 0 	  0 القاهرة 
)حلوان(

 3 	  3 بني سويف
 9 16 3 البحيرة
29 	 29 األقصر
4 	 4 أسوان

1141 141  000 اإلجمالي
التنميــة  »خطــة  التخطيــط�  وزارة  املصــدر: 
  2/20 20م«  لعــام  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
العــام الخامــس مــن الخطــة الخمســية )07/�2008 
2 20م. القاهــرة – مايــو�    /2 20(�ص 66 – 
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وتتركز القرى األكثر فقرا، وفقا لتقارير الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، في ثالث محافظات وهى أسيوط 
وسوهاج وقنا)موقع وزارة اإلسكان واملجتمعات العمرانية الجديدة، 2020(. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن )موقع 

املجلس القومى لحقوق اإلنسان،2020(:

80% من القرى املصرية محرومة في األساس من الصرف الصحي، وأن القرى التي تخدمها شبكات الصرف الصحي 	 
ذات محطات املعالجة ال تتجاوز %20.

90% من شبكات الصرف الصحي تصب في املجاري املائية، سواء كانت ترعا أو مصارف. 	 

معظم شبكات الصرف الصحي متهالكة وأقطارها ضعيفة مما يشكل خطرا على نظافة مياه الشرب وعلى الصحة 	 
العامة. 

يقوم قاطني املناطق املحرومة من الصرف الصحي بإنشاء الترنشات أسفل سطح األرض، الستقبال مياه الصرف 	 
الــصــحــي الــخــاص بــهــم، وبــالــتــالــي تسربها إلـــى الــخــزان الــجــوفــي، ومـــا ينتج عــنــه مــن تــلــوث يــحــتــاج إلـــى عــشــرات السنين 
لتنظيفه، واألخــطــر مــن ذلــك هــو استخدام هــذا الــخــزان كمصدر للشرب فــي بعض األمــاكــن، مما يــؤدى إلــى تدنى 

املستوى البيئي والصحي. 

أهم العوامل االقتصادية واالجتماعية لتفاقم املناطق العشوائية ومشكالتها في مصر: 
توجد العديد من العوامل املوروثة واملكتسبة من السلوك اإلنساني لقاطني املناطق العشوائية أنفسهم، أو عوامل 

خارجية عمقت ورسخت املشاكل املختلفة التي تعانى منها املناطق العشوائية، ومن تلك العوامل ما يلي:

الهجرة املستمرة من الريف للحضر: بسبب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الريف باملقارنة مع حضر الجمهورية،  	 
عالوة على ندرة وقلة أماكن التشغيل الرسمية وغير الرسمية في الريف باملقارنة مع حضر الجمهورية، ومن ثم 
التركز املستمر للمواطنين غير القادرين على اإلقامة في املناطق العشوائية النخفاض القيمة اإليجارية بها باملقارنة 

مع غيرها من املناطق الرسمية في القاهرة الكبرى واإلسكندرية واملراكز الحضرية الرئيسية باملحافظات األخرى. 

وجــود أغلب الــورش امليكانيكية والحرفية في املناطق العشوائية: وعلى ذلك تمثل املناطق العشوائية أماكن 2	 
تركز أصحاب الحرف اليدوية والفنية ومحالت كسب القوت اليومي، وعلى ذلك يتركز بها عدد كبير من السكان، 
وغالبيتهم من الفقراء، كما يتردد عليها يوميا عــدد هائل من املواطنين من خارجها ومــن ثم فهي مراكز مستمرة 

للتلوث السمعي والبصري والبيئي. 

ارتــفــاع عـــدد أفــــراد األســـر بــاملــنــاطــق الــعــشــوائــيــة: ويــرجــع ذلـــك ألنــهــم عــنــد هــجــرتــهــم مــن الــريــف للحضر هــاجــروا 3	 
جسمانيا فــقــط، ولــكــن استمر سلوكهم اإلنــســانــي كما هــو فــي موطنهم األصــلــي مــن عــدم االلــتــزام بتنظيم األســرة 
النمو السكاني في  في املناطق العشوائية أعلى من غيرها من معدالت  النمو السكاني  ومــن ثم أصبحت معدالت 

الجمهورية، هذا فضال عن زيادة معدل التزاحم بالوحدة السكنية في املناطق العشوائية. 

ارتفاع نسبة اإلعالة في املناطق العشوائية: مما تسبب في اتجاه فئة كبيرة من قاطني املناطق العشوائية لألنشطة 4� 
والبلطجة  الجريمة  مــعــدالت  انتشار  فــي  املــشــروعــة، مما تسبب  الرسمية غير  األنشطة غير  الرسمية، وخــاصــة  غير 
باملناطق العشوائية، فلقد بلغ عدد املنشآت اإلنتاجية غير الرسمية الخاصة في مصر 2 مليون منشأة إنتاجية مقابل 

1.7 مليون منشأة إنتاجية رسمية بالقطاع الخاص في عام 9 20 )موقع مجلس الوزراء املصري، 2020(. 

الرشوة 5	  بسبب  الحكومية،  الرقابة  مــن خــالل غياب  جليا  ذلــك  ويظهر  واإلداري:  املالي  والفساد  البيروقراطية   
ــــراءات الحكومية املــعــقــدة، عــلــى املــخــطــطــات املعمارية  واملــحــســوبــيــة أو الــبــنــاء املــخــالــف لــلــقــواعــد الــقــانــونــيــة واإلجــ
واإلنــشــائــيــة ملعظم اإلنـــشـــاءات املــعــمــاريــة فــي املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة، وعــلــى اخــتــالف الــغــرض منها مــمــا أدى لتفاقم 
تكتالت عمرانية غير رسمية وغير متوافر فيها معظم متطلبات املسكن املالئم واملحقق  للمعايير الدنيا الصحية 

واالجتماعية والنفسية والبدنية واالقتصادية للمواطن وأسرته.

أثـــر ســيــاســات بــرنــامــج اإلصـــــالح االقـــتـــصـــادي: وخـــاصـــة الــســيــاســات الــنــقــديــة واملــالــيــة وكـــذلـــك ســيــاســات تحرير 6� 
األسعار وسياسات الخصخصة، مما دفع كافة املتعاملين االقتصاديين في املجتمع لعدم أخذ املنافع االجتماعية 
في قطاع اإلنــشــاء والتشييد هــذا من جانب، وعلى  إتمام كافة تعامالتهم االقتصادية، خاصة  في الحسبان عند 
الجانب اآلخر فالقطاع الخاص في مصر، خاصة في قطاع البناء والتشييد ال زال غير جدير بتحمل تنفيذ غالبية 



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 3 )تحت النشر( - سبتمبر )أيلول( 2023

 7

االستثمارات في ذلك القطاع مع تحقيق البعد االجتماعي للمواطنين واملجتمع في نفس الوقت، فالقطاع الخاص 
في مصر يركز على الربح الفردى لصاحب املشروع على حساب املنافع االجتماعية للمجتمع، خاصة في ظل غياب 

الدور الحكومي التخطيطي والرقابي. 
دور جماعات املصالح والنفوذ السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي: والتي ساعدت عن طريق تعظيم سيطرتها 7	 

واألليات  السياسات  تنفيذ  اآلن مع  املا�سي وحتى  القرن  السياسية واالقتصادية واالجتماعية، منذ سبعينيات 
املختلفة لالنفتاح االقتصادي، من خالل استغالل فئات كثيرة من الفئات املهمشة والفقيرة باملناطق العشوائية 
تحقيقا لنفع سيا�سي أو اقتصادي ألصحاب النفوذ، عن طريق استخدامهم في املنافسات االنتخابية واملنازعات 

االقتصادية والتجارية بين جماعات املصالح املختلفة. 
افر التمويل الرسمي وغير الرسمي لتطوير العشوائيات في مصر: واجهت اإلدارات االقتصادية في مصر 8�  عدم تو

على مر العقود الخمسة املاضية وحتى اآلن مشكالت العشوائيات بالعديد من الخطط املستهدف تنفيذها إال أن 
اإلنجاز الفعلي لتلك الخطط لم يحقق املستهدف منها بسبب غياب مصادر التمويل املستدامة لتطوير املناطق 

العشوائية في مصر، سواء كان التمويل رسمي أو غير رسمي.
أن عدد السكان باملناطق العشوائية، ومن ثم املشكالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية، يتزايدون بمتوالية 9	 

هندسية، خاصة السكان في سن الشباب، في حين تتحقق خطط التطوير والتحديث في بعض املناطق العشوائية 
في مصر بمتوالية عددية. 

عدم وجود خطط متوسطة وطويلة األجل لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، خاصة في إقليم القاهرة  0 	
الكبرى، مما جعل غالبية الخطط املنفذة عبارة عن رؤى شخصية أو فقاعات إعالمية تثار عند حدوث كارثة في 

منطقة معينة. 

صندوق تطوير املناطق العشوائية في مصر )موقع صندوق تطوير املناطق العشوائية في مصر، 2020(: 

أنشأ صندوق تطوير املناطق العشوائية في مصر بعد حادثة انهيار صخرة الدويقة، بموجب قرار رئيس الجمهورية 
رقم 305 لسنة 2008، وهو صندوق تابع مباشرة لرئاسة مجلس الــوزراء ويهدف الصندوق إلى حصر املناطق العشوائية 

وتطويرها وتنميتها. ومن مهام صندوق تطوير املناطق العشوائية ما يلي: 

حصر املناطق العشوائية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. 	 

تصنيف املناطق العشوائية من خالل لجان فنية. 	 

وضع السياسات العامة لتطوير وتنمية املناطق غير اآلمنة 	 

اإلشراف على وضع املخططات العمرانية للمناطق غير اآلمنة.	 

وضع خطة لتطوير املناطق العشوائية طبقا للمخططات العمرانية مع أولوية إزالة املناطق غير اآلمنة.	 

متابعة تنفيذ خطط التطوير العمراني للعشوائيات بالتعاون مع املحافظات. 	 

تشجيع املجتمع املدني وقطاع األعمال على املساهمة في تطوير املناطق العشوائية. 	 

حصر املنشآت والوحدات املقامة في املناطق غير اآلمنة. 	 

وضع خطة إلزالة املباني واملنشآت املقامة في املناطق غير اآلمنة.	 

متابعة توفير أماكن إيواء ملن يتقرر إخالئهم. 	 

إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجان الفنية املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنمية وتطوير املناطق غير اآلمنة. 	 

 وتعتمد إستراتيجية الصندوق لتمويل تطوير املناطق العشوائية على املوارد املحلية التالية: 

التمويل من موازنة الدولة في إطار استعادة التكلفة لدعم املحافظات لحين توافر املوارد املحلية. 	 

التمويل بدعم بناء الوحدات )برنامج اإلسكان للفئات األولى بالرعاية(. 	 

التمويل مــن القيمة املضافة مــن مشروعات التطوير، وهــى إمــا ناتجة عــن قيمة األرض أو األرا�ســـي الناتجة عن 	 
تكثيف اإلسكان )التوسع الرأ�سي(. 

املنح من الجهات ومؤسسات التنمية الدولية أو التبرع من الشركات واملؤسسات الوطنية. 	 
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أما على مستوى الفئات التي يستهدفها الصندوق فهي قسمت املناطق العشوائية في الجمهورية إلى ثالثة أقسام وهى: 

املناطق املخططة: وهى املناطق التي تم تطويرها باستخدام:  	 

�   االشتراطات التخطيطية والبنائية. 	  �    مخططات تقسيم األرا�سي.   املخططات التفصيلية.  

املناطق غير املخططة: هي املناطق اآلمنة والتي لم تنشأ باستخدام أدوات التخطيط العمراني. 2	 

املناطق غير األمنة: ووفقا ملعايير الصندوق تنقسم املناطق غير اآلمنة من حيث أولوية التدخل إلى: 3	 

أولوية أولى: وهى املناطق التي تتعرض لظروف تهدد حياة اإلنسان وهى املناطق املعرضة إلى االنزالقات الجبلية 	 
أو السيول أو حوادث السكة الحديد.

أولوية ثانية: وهى املناطق التي تتكون من مساكن ذات عناصر إنشائية من حوائط أو أرضيات أو أسقف تم بنائها 	 
باستخدام فضالت مواد بناء أو على أرا�سى ذات تربة غير مالئمة للبناء أو ذات املنشآت املتهدمة أو املتصدعة. 

أولوية ثالثة: وهى املناطق التي تهدد الصحة العامة من افتقار املنطقة إلى املياه النظيفة أو الصرف الصحي 	 
املحسن أو تحت تأثير التلوث الصناعي أو أنشأت تحت شبكات الضغط العالي. 

أولوية رابعة: وهى املناطق التي تهدد االستقرار، والتي يفتقد القاطنين بها لحيازة مستقرة، كما يفتقد حائزي 	 
العقارات بها إلى حرية التصرف في ممتلكاتهم. 

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق غفل عن ذكر سكنى املقابر، وسكان املناطق غير اآلمنة بالريف املصري. 

خالصة ثانيا
تناول البحث في ثانيا: املناطق العشوائية في مصر من حيث حجم املشكلة والحيز املكاني و السكاني للمناطق العشوائية 
في مصر، كما تناول أهم العوامل االقتصادية واالجتماعية لتفاقم املناطق العشوائية في مصر ومشكالتها املختلفة. كما أشار 
فــي مصر ومشكالتها  باملناطق العشوائية  فــي مصر( املعنى  لــإطــار املؤس�سي )صــنــدوق دعــم املناطق العشوائية  فــي هــذا السياق 
املختلفة. ويعتبر ذلك التناول تمهيد ملا سيتناوله البحث من خالل ثالثا، حيث سيتم تناول أهم املنافع االقتصادية واالجتماعية 

لتوفير الحاجات األساسية للفقراء باملناطق العشوائية في مصر، ونقصد بالحاجات األساسية كل من: 

�    مياه الشرب والصرف الصحي.	  �   امللبس.   �    املسكن.  الغذاء. 

وال يقتصر توفير الحاجات األساسية على التوفير الكمي فقط وإنما التوفير واإلتاحة الكمية والكيفية واملستدامة.

ا-املنافع االجتماعية واالقتصادية لتطوير وتحديث الحيز املكاني لقاطني العشوائيات في مصر 
ً
ثالث

تمهيد
اهتمت اإلدارات االقتصادية املتعاقبة في مصر بمشاكل املناطق العشوائية، ولكن تظل مشاكل املناطق العشوائية 

موجودة واقعيا ومتزايدة باستمرار، سواء كانت تلك املشكالت متعلقة: 

بتوفير املسكن املناسب واملالئم صحيا وبيئيا.	 

توفير وتوصيل املرافق األساسية. 	 

إتاحة الخدمات التعليمية والصحية لقاطني العشوائيات وذويهم. 	 

توفير السلع الغذائية األساسية لقاطني املناطق العشوائية. 	 

وعلى ذلــك يهتم البحث في هــذا السياق بدراسة وتحليل املنافع االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن مواجهة تلك 
املشكالت، وأثر ذلك على قاطني املناطق العشوائية، وهم من الفئات الفقيرة واألشد احتياجا في املجتمع املصري. 

األسباب الرئيسية لالهتمام الرسمي وغير الرسمي باملناطق العشوائية في مصر
نشأت املناطق العشوائية في مصر على مر العقود السابقة نتيجة بعض املمارسات غير الرسمية وغير املدروسة من 
قاطني تلك املناطق وفى ظل الغياب املقصود أو غير املقصود من الرقابة الحكومية على تلك املمارسات العملية، ومن أهم 

صور تلك املمارسات ما يلي: 
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البناء على أرا�سى الدولة وبدون ترخيص من الجهات املختصة، ومن ثم أنشأت هياكل عمرانية غير رسمية وغير 	 
مرخصة وبطريقة ال تتناسب وال تحقق الحد األدنى للمعايير البيئية والصحية للوحدات السكنية.

فــي وجـــود هياكل 	  تــلــوث شــديــدة أو تحت خــطــوط الضغط العالي للكهرباء، مما تسبب  فــي أمــاكــن بها نسبة  البناء 
عمرانية أو عشش سكنية ال تناسب االستخدام األدمي.

فــي وجـــود عشش سكنية على 	  البناء بــجــوار املــرافــق العامة وخــاصــة خــطــوط السكك الحديدية واملــتــرو، مما تسبب 
طول خطوط السكك الحديدية في مصر، خاصة في املدن الكبيرة بالجمهورية مما مثل عائق مستمر أمام السلطات 
التنفيذية على املستوى املركزي وعلى مستوى املحافظات لتطوير املخططات العمرانية بتلك املدن أو التعامل مع 

تلك البؤر السكنية املكتظة بالسكان املسببة واملتأثرة بالعديد من املشكالت الصحية واالجتماعية واالقتصادية.
البناء فــي األرا�ســـي الــزراعــيــة، خاصة فــي ريــف الجمهورية، وذلــك فــي ظــل غياب الرقابة الحكومية املتعمدة أو غير 	 

املتعمدة، حتى أنه وصل نسبة املناطق العشوائية من الكتلة العمرانية لبعض املحافظات )سوهاج( ألكثر من 
70%، كما يظهر ذلك الجدول رقم )5( أعاله. 

التكالب على امتالك وحدات سكنية مدعمة )اإلسكان الشعبي واالجتماعي( ثم تحويل تلك الوحدات بعد فترة من 	 
امتالكها لبؤر للنشاط غير الرسمي املشروع وغير املشروع. 

الزحف العمراني األفقي أو الرأ�سي في األرا�سي الزراعية التي تم تبويرها في أطراف املدن الكبيرة أو متخلالت الحيز 	 
العمراني، خاصة في القاهرة واإلسكندرية، وفى ظل غياب الرقابة الحكومية املتعمدة أو غير املتعمدة أو بسبب 
العشوائية  للمناطق  العمراني  الحيز  العقد األخير، مما فاقم من حجم  األحــداث السياسية واالجتماعية خــالل 
والبناء العشوائي في تلك املحافظات واملــدن الكبيرة، ومما مثل ضغطا كبيرا على شبكات املرافق األساسية من 
كــهــربــاء ومــيــاه شـــرب وصـــرف صــحــي، وكـــل ذلـــك بــهــدف تحقيق املــكــاســب الــفــرديــة ألشــخــاص معينين عــلــى حساب 

الخسارة االجتماعية والتي ستمتد لفترات طويلة. 
بناء مساكن عشوائية بجوار الورش الحرفية من قبل أرباب تلك الحرف باملدن الكبيرة وفى عواصم املحافظات مما 	 

تولد عنه تكتالت وهياكل عمرانية عشوائية وال تصلح للمعيشة األدمية، ولكن تحت ضغط أن تلك أماكن إدرار 
دخول ألربابها، وعجز اآلليات الرسمية وغير الرسمية عن توفير البدائل مما فاقم من مشكالت تلك املناطق في 
الحيز العمراني للعاصمة واإلسكندرية واملدن الكبيرة بالجمهورية وهو ما تولد عنه الكثير من املشاكل االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية لسكان تلك املحافظات وسكان املحافظات األخرى املتوافدين يوميا على القاهرة لوجود 

املصالح واملؤسسات الحكومية وغير الحكومية املتوطنة بها. 

وبــنــاء عــلــى ذلـــك يعتبر تــطــويــر املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة فــي مــصــر قــضــيــة أمـــن قــومــى، حــيــث وصـــل حــجــم املــشــكــلــة وأثــارهــا 
املستوى  على  معها  التعايش  يصلح  ال  الــتــي  القصوى  للحدود  واملجتمع  الــفــرد  على  والسياسية  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة 
الفردى واالجتماعي، وبناء على ذلك فأى خطط رسمية وغير رسمية لتطوير املناطق العشوائية في مصر ستحقق الكثير 
من املنافع االقتصادية واالجتماعية والسياسية على املستوى الفردى واالجتماعي من خالل وضع خطط قصيرة ومتوسطة 
األساسية  الحاجات  بتوفير  البدء  يتم  أن  في مصر، على  العشوائية  للمناطق  املستمر  والتحسين  للتطوير  األجــل  وطويلة 
لقاطني املناطق العشوائية، وغالبيتهم من الفئات الفقيرة واملهمشة، واملتمثلة في املأكل واملسكن وامللبس وتوفير املرافق 

األساسية من كهرباء ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي. 

 املنافع االقتصادية واالجتماعية لتطوير الوحدات السكنية باملناطق العشوائية في مصر
يعتبر توفير الوحدات السكنية الصحية الخطوة األولى للتطوير والتحديث املستمر للمناطق العشوائية، ملا تمثله 
الوحدات السكنية على اختالف حجمها وأنماطها املختلفة، من الحيز املكاني الذي يضم كافة املرافق األساسية التي يتم 
توفيرها لقاطني تلك الوحدات واملجمعات السكنية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي. وبناء على ذلك تبدأ أولى مراحل 
تطوير الوحدات السكنية لقاطني العشوائيات من اختيار املكان األمن واملناسب واملحقق لكافة االحتياجات واملتطلبات 

لقاطني تلك الوحدات من حيث:

توافر املرافق األساسية باستمرار من مياه شرب نظيفة وكهرباء وصرف صحي. 	 

القرب من املؤسسات التعليمية والصحية والعالجية. 	 

السهولة في الوصول لطرق ووسائل النقل واملواصالت واألسواق السلعية والخدمية. 	 
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ويتطلب توفير الوحدات السكنية الحديثة والصحية لقاطني املناطق العشوائية توافر مصادر تمويل رسمية وغير 
رسمية لتحقيق ذلك، كما يتطلب وضع وتنفيذ خطط للتطوير والتحديث باستمرار، على أن تبدأ تلك الخطط باستهداف 
املناطق األكثر احتياجا للتطوير والتحديث وهكذا، وهو ما بدأت تنفيذه اإلدارة االقتصادية في مصر بدئا من فبراير 2019 

وذلك بتبني دعوة القيادة السياسية لتطوير القرى األكثر فقرا على مستوى الجمهورية )حياة كريمة(. 

الحاجات األساسية  لتوفير  املنافع االقتصادية واالجتماعية  أهــم  تناول وتحليل  البحث هو  اهتمام  كــان مجال  وملــا 
لقاطني املناطق العشوائية في مصر، وذلــك في إطــار االهتمام الدولي والقومى بتحقيق الهدفين األول والثاني من أهــداف 
التنمية املستدامة 2030، وبناء عليه يأتي توفير تلك الحاجات األساسية لقاطني املناطق العشوائية وغالبيتهم من الفئات 
الفقيرة واألكثر احتياجا في املجتمع، في بؤرة ومقدمة البرامج والسياسات الرسمية وغير الرسمية الستهداف الفقر في مصر.

األهمية النسبية لتطوير املناطق العشوائية غير املخططة إلجمالي املناطق العشوائية على مستوى الجمهورية:  	

يـــحـــقـــق الـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــديـــث املــســتــمــر 	 
لـــلـــمـــنـــاطـــق الـــعـــشـــوائـــيـــة غـــيـــر املــخــطــطــة 
ــالـــي  إجـــمـ مـــــن   %97.2 نـــســـبـــتـــهـــا  ــــغ  ــالـ ــ ــبـ ــ والـ
ــــق الـــــعـــــشـــــوائـــــيـــــة عـــــلـــــى مـــســـتـــوى  ــاطــ ــ ــنــ ــ املــ
الــجــمــهــوريــة، كــمــا يــوضــح ذلـــك الــجــدول 
ــــذي يـــوضـــح مــســاحــة  الــتــالــي رقــــم )7( والــ
ــر املـــخـــطـــطـــة  ــيــ ــيــــة غــ ــعــــشــــوائــ ــــق الــ ــــاطـ ــنـ ــ املـ
والتي  عــام 2016 م،  للمحافظات  طبقا 
إجـــمـــالـــي  مـــــن   %59.6 مـــســـاحـــتـــهـــا  تــــصــــل 
ــي عـــــــــدد ثــــمــــان  ــ ــ ــــة فـ ــهـــــوريـ ــ ــــمـ ــــجـ ــــة الـ ــــاحـ مـــــسـ
مـــحـــافـــظـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــجــمــهــوريــة، 
وهى املحافظات األكثر حجما من حيث 
ــر كـــثـــافـــة ســكــانــيــة  ــثــ عـــــدد الـــســـكـــان واألكــ
أيضا على مستوى الجمهورية والثمانية 
مـــحـــافـــظـــات هــــي بـــالـــتـــرتـــيـــب اإلســـكـــنـــدريـــة 
 )%11.8( والـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــرة   )%12.8(
ــيــــة)%6.1(  ــيــــوبــ ــلــ ــقــ والـــــــجـــــــيـــــــزة)9.8%( والــ
 )%4.9( والــدقــهــلــيــة   )%5.1( والــشــرقــيــة 
وبناء   .)%4.3( والغربية   )4.8( والبحيرة 
عــلــى ذلـــك فتنفيذ خــطــط رســمــيــة وغير 
ــيـــة لـــتـــطـــويـــر املــــنــــاطــــق الـــعـــشـــوائـــيـــة  رســـمـ
فـــي مــصــر هـــو بــمــثــابــة تــغــيــيــر جـــوهـــري في 
ــمــــرانــــي املــــــصــــــري، ومـــــــن ثــم  ــعــ ــكـــل الــ ــيـ ــهـ الـ
عالج أحد أهم االختالالت الهيكلية التي 
تــــواجــــه االقـــتـــصـــاد واملـــجـــتـــمـــع املـــصـــري، 
وتركزها  السكانية  الــزيــادة  مشكلة  وهــى 
الجمهورية  مــن مساحة  فــي رقعة ضيقة 
الجمهورية،  مــن مساحة   %7 تتعدى  ال 
واألهــــــــــــم مــــــن ذلــــــــك الـــتـــحـــســـيـــن الــــنــــوعــــي 
لظروف الحياة وإتاحة املرافق األساسية 

لقاطني املناطق العشوائية في مصر.

ــــة املـــــنـــــاطـــــق غـــيـــر 	  ــــاحـ ــــسـ ــة مـ ــبــ ــغ نــــســ ــلــ ــبــ تــ
ــــق  ــاطــ ــ ــنــ ــ املــــــخــــــطــــــطــــــة مــــــــــن إجــــــــمــــــــالــــــــي املــ

جـــــــــــــدول رقم )7( 
مساحة املناطق العشوائية غير املخططة طبقا للمحافظات عام 

2016 )املساحة بالفدان ونسب مئوية( 
         البيان 

املحافظة 

*عدد 
املدن
) ( 

مساحة 
املناطق 

العشوائية )2(

مساحة 
املناطق غير 
املخططة )3(

)4( = نسبة 
)2( :)3(

 %

)5( نسبة 
)3( إلجمالي 
الجمهورية%

00 226160806.8156300.197.2إجمالي الجمهورية
19374.918384.694.911.8 القاهرة

19966.799.312.8 220110.4اإلسكندرية 
2248.3169.668.30.1بورسعيد 
1698.61459.695.60.9 السويس 
02976.2295499.31.9 دمياط 

98015.37729.196.44.9 الدقهلية 
299.85.1 57929.379 الشرقية 
09638.69568.599.36.1 القليوبية 

029292835.496.81.8 كفر الشيخ 
86771.56670.798.54.3الغربية 
939233826.697.52.5املنوفية 
57574.47554.699.74.8 البحيرة 

74536.53694.581.42.4اإلسماعيلية 
215507.115380.299.29.8 الجيزة 

72814.22666.694.81.7بنى سويف 
001.6 62552.22552.2الفيوم 
93613.1357999.12.3املنيا 

3756.53678.397.92.4  أسيوط 
5480.85391.198.43.5  سوهاج 

93814.7364995.72.3قنا 
06077.65875.296.73.8 أسوان 
72158.12104.697.51.3األقصر 

72090.51914.391.61.2البحر األحمر 
52131.22084.597.81.3الوادي الجديد 

87695.57687.799.94.9مطروح 
003.4 65259.55259.5شمال سيناء 
75282.31.1 92129.8جنوب سيناء 

تمثل عدد املدن التي يوجد بها مناطق عشوائية غير مخططة داخل املحافظات.
املناطــق  وتنميــة  تطويــر  –دراســة  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة  املركــزي  الجهــاز  املصــدر: 
العشــوائية فــي مصــر – مرجــع رقــم 23413/80/�2016 جمهوريــة مصــر العربيــة – القاهــرة 

 .22 ص   �2016� مايــو   –
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العشوائية على مستوى الجمهورية 97.2%  في حين يبلغ عــدد املحافظات التي تزيد فيها نسبة مساحة املناطق 
غير املخططة إلجمالي املناطق العشوائية عن أكثر من 90% عدد 23 محافظة من بين 27 محافظة، وبناء على 
ذلك فتطوير املناطق العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية بطريقة متوازية وحسب خطط مستدامة 

لتنفيذها يحقق العديد من املنافع االجتماعية منها: 

التحسين املستمر للظروف السكنية لفئات كبيرة من الفقراء واملهمشين على مستوى الجمهورية. 	 

تحقيق نوع من العدالة في توزيع منافع التنمية االقتصادية على قطاع عريض من الشعب. 	 

ملا كان الشرط الضروري لتحسين الظروف الصحية والوقائية للمواطن يتحقق بتوافر املسكن الصحي وعلى 	 
ذلك يحقق التحسين والتحديث املستمر للمناطق العشوائية التحسين املستدام للظروف الصحية والبيئية 

لفئة كبيرة من الفقراء في مصر.

التحسين املستمر للتوزيع املكاني للسكان على مستوى الجمهورية، وذلك عن طريق نقل املناطق السكنية غير 	 
املخططة وغير اآلمنة في املناطق العشوائية ملناطق سكنية جديدة باملدن الجديدة أو في الظهير الصحراوي 

لكل محافظة. 

تطوير املناطق العشوائية غير اآلمنة على مستوى الجمهورية:  2	

 35 منطقة تشغل مساحة 4.5 ألف فــدان وتشمل 215.4ألــف 	  بلغ إجمالي عدد املناطق العشوائية غير األمنة 
فــي عــام 2016 كما يلي  وحــدة سكنية على مستوى الجمهورية، وكــان ترتيب تلك املناطق حسب درجــة الخطورة 

)الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،2016(: 

املناطق العشوائية غير اآلمنة ذات درجة الخطورة الثانية في املرتبة األولى، حيث بلغ عددها  25 منطقة وتمثل 	 
71.5% من إجمالي عدد املناطق العشوائية غير اآلمنة.

املناطق العشوائية ذات درجة الخطورة الثالثة بعدد 59 منطقة بنسبة %16.8. 	 

مناطق درجتي الخطورة األولى والرابعة 11.7% من إجمالي املناطق العشوائية غير اآلمنة عام 2016. 	 

تأتى محافظات القاهرة والجيزة وقنا في املراتب األولــى من بين محافظات الجمهورية، حيث يوجد بها 32، 30، 26 	 
تأتى  الترتيب يمثلون مجتمعين 35.1% من عــدد املناطق غير اآلمنة على مستوى الجمهورية، في حين  منطقة على 
محافظات دمياط وأسيوط وأسوان في املراتب األخيرة حيث يوجد بهم 5 مناطق بنسبة 2% على مستوى الجمهورية. 

 		20  ( عامي  بين  الجمهورية  بمحافظات  اآلمنة  غير  العشوائية  املناطق  تطور  عن  الرسمية  البيانات  وبتحليل 
2016( نجد ما يلي )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،2016(: 

32 منطقة وبنسبة 	   35 منطقة عــام 2016 بانخفاض قــدره  بلغ إجمالي عــدد املناطق العشوائية غير اآلمنة 
  20، في حين بلغ إجمالي مساحة تلك املناطق 4.5 ألفدان بانخفاض قــدره 0.4 ألف فدان  8.4% عن عام 

وبنسبة 8.5% عن عام   20. 

بلغ إجمالي عــدد الــوحــدات السكنية في املناطق العشوائية غير اآلمنة 215.4 ألــف وحــدة سكنية عــام 2016 	 
بارتفاع قدره 6 أالف وحدة سكنية بنسبة 2.8% عن عام   20 بالرغم من انخفاض عدد املناطق ومساحتها 
مما يدل على أن تطوير املنظومة املادية واإلنشائية للمناطق العشوائية البد أن يسير جنبا إلى جنب مع تغيير 
السلوك اإلنساني لقاطني املناطق العشوائية بطرق قانونية أو إجرائية مباشرة وغير مباشرة، وذلك حتى ال 

تتفاقم املناطق العشوائية مرة أخرى بعد تحديثها وتطويرها. 

إطار مقترح ألهم برامج وسياسات تطوير وتحديث املناطق العشوائية في مصر

في ضوء املستجدات، السياسية واالجتماعية واالقتصادية، العاملية واإلقليمية والقومية املعاصرة وفى إطار االهتمام 
United Na�( 2030، خاصة ما يتعلق منها بالهدفين األول والثاني وهما  العالمي والقومى بتحقيق أهداف التنمية املستدامة

 :)tions, 20 5

القضاء علي الفقر بجميع أشكاله. 	 

القضاء علي الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة. 	 
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ينبغي أن تكون خطط تطوير وتحديث املناطق العشوائية في مصر في بؤرة االهتمام الرسمي وغير الرسمي على أن يتم 
صياغة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع بأسلوب علمي ومنهي يحقق االستدامة في التنفيذ واملتابعة والتقييم 
للنتائج على أرض الواقع. وبناء عليه يتضمن اإلطار املقترح للتطوير والتحديث املستدام للمناطق العشوائية في مصر 

كأحد البرامج الرئيسية الستهداف الفقراء والفئات األكثر احتياجا في ريف وحضر الجمهورية ما يلي: 

فعلى مستوى اإلطار املؤس�سي املنوط به تطوير وتحديث املناطق العشوائية: يتطلب لتعظيم فعالية السياسات   	
في  العشوائيات  لتطوير  قومية  هيئة  إنشاء  مصر  في  العشوائية  املناطق  وتحديث  لتطوير  املستهدفة  والبرامج 

مصر تكون من مهامها: 

لها ويــكــون ذلك 	  الــخــطــورة وعــدم األمـــان  املناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، مها اختلفت درجــة  حصر 
الحصر بمثابة خريطة قومية للمناطق العشوائية في مصر. 

تخطيط وتصميم واإلشراف على تنفيذ كافة اإلنشاءات العمرانية والسكنية وشبكات املرافق باملناطق العشوائية.	 

وضع خطة قومية للتطوير املستدام للمناطق العشوائية في مصر.	 

قصيرة 	  التنفيذية  للخطط  املستمر  والتحديث  التطوير  فــي  الرسمية  وغير  الرسمية  الجهات  كافة  مــع  املــشــاركــة 
ومتوسطة وطويلة األمد لتطوير املناطق العشوائية في مصر. 

أن يكون لتلك الهيئة فروع في كافة محافظات الجمهورية. 	 

تفعيل التعاون بين الهيئة ومؤسسات املجتمع املدني على مستوى القرى واألحياء واملدن واملراكز على مستوى الجمهورية.	 

التطوير املستمر للنماذج اإلنشائية واملعمارية املتوافقة مع احتياجات كل منطقة عشوائية والتي تختلف من 	 
منطقة ألخرى على مستوى الجمهورية. 

دمج أنشطة ومسئوليات وسلطات صندوق دعم املناطق العشوائية في الكيان القانوني والرسمي للهيئة القومية 	 
لتطوير املناطق العشوائية في مصر، على أن يستمر الصندوق في مهامه املنوط به القيام بها، خاصة في توفير 

مصادر التمويل والدعم لتطوير املناطق العشوائية في مصر. 

الــقــيــام بكافة إجــــراءات اإلســنــاد والــتــعــاقــد والــتــرســيــة على شــركــات املــقــاوالت الــعــامــة والــخــاصــة لكافة اإلنــشــاءات 	 
العمرانية والسكنية وخطوط املرافق باملناطق العشوائية في مصر. 

املناطق األكثر خطورة ومن  2	 في  املناطق العشوائية، خاصة  للبناء بغرض نقل قاطني  توفير األرا�ســـي الصالحة 
املناطق املسببة للمشاكل االجتماعية والبيئية في املدن الكبيرة على مستوى الجمهورية وذلك من خالل: 

استغالل الظهير الصحراوي الخاص بكل محافظة إلنشاء مدن جديدة يتم نقل قاطني املناطق العشوائية إليها، 	 
مع منحهم كافة التسهيالت في سداد قيمة تلك الوحدات السكنية و التجارية والصناعية. 

في حالة عدم وجود ظهير صحراوي ملحافظة ما على مستوى الجمهورية، مثل محافظة الغربية على سبيل املثال 	 
يمكن وضع خطط متوسطة وطويلة األجل للتخطيط والتصميم والبدء في تنفيذ مخطط عمراني جديد ملحافظات 
ومدن الجمهورية الرئيسية في صحراء مصر، والبالغ مساحتها أكثر من 95% من مساحة مصر، بحيث يتم إنشاء 
مدن جديدة قرينة باملدن القائمة في الدلتا والوادي الخصيب فعلى سبيل املثال: يتم إنشاء مدينة طنطا الجديدة 
ومنوف  الجديدة  الكوم  وشبين  الجديدة  الكبرى  واملحلة  الجديدة  واملنصورة  الجديدة  وسمنود  الجديدة  وزفتى 
الجديدة ودسوق الجديدة وحلوان الجديدة واإلسكندرية الجديدة ودمنهور الجديدة وشبرا الخيمة الجديدة وبنها 
الجديدة وغيرها من املــدن. وبناء على ذلك يتم عالج كافة اآلثــار السلبية، االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
واالجتماعية والبيئية، الناتجة من التكدس والتزاحم السكاني الكثيف في مجمل املحيط العمراني املصري وعلى 
مستوى ريف وحضر الجمهورية مع أهمية توطين السكان بتلك املدن الجديدة لقاطني املدن القرينة لها في الوادي 
والدلتا، حتى يكون هناك نوع من التواصل االجتماعي واألســرى ومن ثم يتحقق التحفيز الفعلي لألسر في الريف 

والحضر على االنتقال للمناطق الجديدة. 

بالنسبة لتوفير مصادر التمويل املتعددة لتطوير وتحديث املناطق العشوائية على مستوى الجمهورية:  3	

الرئيسية 	  الــركــوب والنقل  )الــكــارتــة( الخاصة بمواقف ســيــارات  تخصيص نسبة معينة مــن اإليــــرادات السيادية 
باملحافظات واملدن والقرى على مستوى الجمهورية لتمويل صندوق تطوير وتحديث املناطق العشوائية. 
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تخصيص نسبة من إيرادات بيع كراسات الشروط، للمناقصات واملمارسات واملزايدات والقرعات العلنية التي تحصل 	 
عليها هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة عند طرحها للجمهور، ويكون الغرض منها تمويل صندوق تطوير العشوائيات. 

الزيادة املستمرة للمخصصات السنوية لإنشاءات الجديدة باملناطق العشوائية في املوازنة العامة للدولة.	 

يمكن لــصــنــدوق دعــم املــنــاطــق العشوائية أن يعقد الــعــديــد مــن الــشــراكــات مــع الــبــنــوك الرئيسية، وذلـــك بغرض 	 
تشجيع تلك البنوك على استثمار جزء من فوائضها النقدية في تمويل االستثمارات الجديدة باملناطق العشوائية.

تحفيز منظمات ومؤسسات املجتمع املدني على املساهمة املادية واالستشارية والفنية لتحديث وتطوير املناطق 	 
العشوائية في أماكن تواجد تلك املنظمات. 

والتوسعات 	  البناء  املحصلة ملخالفات  الغرامات  الجديدة ومــن  البناء  تخصيص نسبة معينة من رســوم رخــص 
الجديدة لدعم صندوق تطوير املناطق العشوائية في مصر. 

تحفيز شركات املقاوالت الكبيرة على مستوى الجمهورية، العامة والخاصة، وفى ضوء مسئوليتها االجتماعية على 	 
املساهمة املادية والتنفيذية للخطط املختلفة لتطوير وتحديث املناطق العشوائية على مستوى الجمهورية. 

تحصيل مبلغ معين من الرسوم الدراسية لطالب املــدارس الحكومية والخاصة والجامعات الحكومية والخاصة 	 
لتمويل صندوق دعم املناطق العشوائية. 

ا
ً
خالصة ثالث

لقاطني  املكاني  الحيز  وتحديث  لتطوير  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  املنافع  الــســيــاق:  هــذا  فــي  البحثية  النقطة  تناولت 
العشوائيات في مصر، وذلك من خالل النقاط التالية: 

األسباب الرئيسية لالهتمام الرسمي وغير الرسمي باملناطق العشوائية في مصر. 	 

املنافع االقتصادية واالجتماعية لتطوير الوحدات السكنية باملناطق العشوائية في مصر. 	 

إطار مقترح ألهم برامج وسياسات تطوير وتحديث املناطق العشوائية في مصر. 	 

رابًعا- الخاتمة
وتشمل النتائج والتوصيات وحدود الدراسة والقيود العلمية والعملية التي واجهتها الدراسة.

حاول البحث التركيز على أهمية تطوير املناطق العشوائية في ريف وحضر الجمهورية، حيث أن املناطق العشوائية 
البيئة الحاضنة للمهمشين من الفقراء واألميين والفئات املحرومة من الخدمات الصحية والرياضية واالجتماعية في  هي 
الــدراســة  وأخــالقــيــة. وخلصت  اقتصادية واجتماعية وسياسية  عــدة مشكالت  مــن  العشوائية  املناطق  تعانى  مصر حيث 

لبعض النتائج منها:

التوسع العمراني في الريف هو توسع كمى غير نافع فرديا واجتماعيا، وال يحقق املعايير النوعية للتوسع العمراني  	 
الهادف لخدمة االحتياجات املتزايدة للمواطنين، ســواء كانت تلك االحتياجات سكنية أو تعليمية أو صحية أو 

ترفيهية أو ثقافية. 

يتطلب تحقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة، االقتصادية و البيئية و االجتماعية، ضمان تحقيق األهداف 2	 
املخطط تنفيذها في نشاط اقتصادي سلعي أو خدمي بطريقة تحقق لها االستدامة، وبناء على ذلك لتقديم مقترح 
الستهداف الفقر في املناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا في مصر، ينبغي علينا، تحديد أوجه التدني الشديد 
في اإلشباعات اإلنسانية لقاطني تلك املناطق، االقتصادية واالجتماعية والبيئية وبما يعزز ويعظم من األهمية 

االقتصادية الستهداف الفقر في املناطق العشوائية و القرى األكثر فقرا في مصر. 

وأقاليم 3	  محافظات  مستوى  على  للفقراء  والبيئية  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  املــؤشــرات  كــافــة  تحليل  مــن  يتضح 
الجمهورية ما يلي: 

االنخفاض املستمر للقدرات التمكينية للفقراء في الحصول على احتياجاتهم األساسية من الغذاء والشراب أ� 
على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة في املناطق الريفية وفى ريف الوجه القبلي على وجه الخصوص. 
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الفئات ب�  مــن  )وأغلبهم  الجمهورية  ريــف  فــي  خــاصــة  للمواطنين،  السكنية  الــظــروف  لخصائص  النسبى  الــتــدنــي 
الفقيرة أو املهمشة(، باملقارنة للظروف السكنية لهم في حضر الجمهورية. 

أن أعلى نسب لألمية تتركز في غالبية محافظات الصعيد ذات الكثافة السكانية العالية واألعلى نسبة للفقر ج� 
على مستوى الجمهورية )مثل املنيا وسوهاج وأسيوط وقنا وبنى سويف والفيوم( وبعض محافظات الوجه 
البحيرة وكــفــر الشيخ والــشــرقــيــة والقليوبية  الــزراعــي ألغــلــب مواطنيها مثل  الــنــشــاط  الــتــي يغلب فيها  الــبــحــري 

والدقهلية والغربية واملنوفية )مواطني وقاطني املناطق الريفية في الوجه البحري(. 

انــخــفــاض غالبية الــدخــول مــن مــصــادرهــا املــتــنــوعــة، إال أن نسبة االنــخــفــاض فــي متوسط الــدخــل مــن العمل د� 
في حضر وريــف الجمهورية كــان أعلى نسب االنخفاض من بين مصادر الدخل األخــرى، مما يشير مــدى تأثر 
أصحاب الدخول الثابتة من العمل )األجــور واملرتبات والدخل من األنشطة الزراعية وغير الزراعية( بكافة 
اإلجــراءات والسياسات الحكومية املتبعة في خالل الفترة من عام 5 20: 7 2018/20 وخاصة تعويم سعر 
صرف الجنيه املصري أمــام الــدوالر وتخفيض الدعم السلعي ودعــم الوقود، كل ذلك في ظل الثبات النسبى 

للحد األدنى لألجور عند 200  جنيه منذ عام   20 وحتى اآلن.

تركز الفقر والفئات األكثر احتياجا في املناطق الريفية على مستوى الجمهورية، وخاصة في ريف الوجه القبلي، 4� 
وفى محافظات الصعيد عموما بالنسبة ملحافظات الوجه البحري. 

توجد العديد من العوامل املوروثة واملكتسبة من السلوك اإلنساني لقاطني املناطق العشوائية أو عوامل خارجية 5	 
عمقت ورسخت املشاكل املختلفة التي تعانى منها املناطق العشوائية. 

يعتبر تــطــويــر املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة فــي مــصــر قضية أمـــن قــومــى، حــيــث وصـــل حــجــم املشكلة وآثـــارهـــا االقــتــصــاديــة 6� 
واالجتماعية والسياسية على الفرد واملجتمع للحدود القصوى التي ال يصلح التعايش معها على املستوى الفردى 
واالجتماعي وبناء على ذلك فأى خطط رسمية وغير رسمية لتطوير املناطق العشوائية في مصر ستحقق الكثير 
من املنافع االقتصادية واالجتماعية والسياسية على املستوى الفردى واالجتماعي من خالل وضع خطط قصيرة 

ومتوسطة وطويلة األجل للتطوير والتحسين املستمر للمناطق العشوائية في مصر.

يعتبر توفير الوحدات السكنية الصحية الخطوة األولى للتطوير والتحديث املستمر للمناطق العشوائية، ملا تمثله 7	 
الوحدات السكنية على اختالف حجمها وأنماطها املختلفة، من الحيز املكاني الذي يضم كافة املرافق األساسية 

التي يتم توفيرها لقاطني تلك الوحدات واملجمعات السكنية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي.

تبدأ أولى مراحل تطوير الوحدات السكنية لقاطني العشوائيات من اختيار املكان األمن واملناسب واملحقق لكافة 8� 
االحتياجات واملتطلبات لقاطني تلك الوحدات. 

تطوير املناطق العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية بطريقة متوازية وحسب خطط مستدامة لتنفيذها 9	 
يحقق العديد من املنافع االجتماعية.

تأتى محافظات القاهرة والجيزة وقنا في املراتب األولــى من بين محافظات الجمهورية، حيث يوجد بها 32، 30، 26  0 	
تأتى  فــي حين  املناطق غير اآلمــنــة على مستوى الجمهورية  الترتيب يمثلون مجتمعين 35.1% مــن عــدد  منطقة على 
محافظات دمياط وأسيوط وأسوان في املراتب األخيرة حيث يوجد بهم 5 مناطق بنسبة 2% على مستوى الجمهورية. 

تطوير املنظومة املادية واإلنشائية للمناطق العشوائية البد أن يسير جنبا إلى جنب مع تغيير السلوك اإلنساني    	
لــقــاطــنــي املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة بــطــرق قــانــونــيــة أو إجــرائــيــة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، وذلــــك حــتــى ال تــتــفــاقــم املــنــاطــق 

العشوائية مرة أخرى بعد تحديثها وتطويرها. 

أما على مستوى مدى تحقق الفروض البحثية:، فنشير ملا يلي: 2 	

على مستوى الفرض األول وهو: توفير وإتاحة املقومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ممثلة في الحاجات أ� 
األساسية لهم كحد أدنــى شرط ضــروري الستهداف الفقر والفقراء في مصر ولكنه ليس شرط كافي لتحقيق 
ذلـــك. ولــقــد حـــاول البحث توضيح ذلــك فــي ســيــاق تحليل كــافــة املــؤشــرات االقــتــصــاديــة واالجتماعية والبيئية 
في  الفقر والــفــئــات األكــثــر احتياجا  تــركــز  أظــهــرت  للفقراء على مستوى محافظات وأقــالــيــم الجمهورية والــتــي 
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القبلي، وفــى محافظات الصعيد عموما  الــوجــه  فــي ريــف  الــجــمــهــوريــة، وخــاصــة  املــنــاطــق الريفية على مستوى 
بالنسبة ملحافظات الوجه البحري. وتناول البحث أيضا العديد من العوامل املوروثة واملكتسبة من السلوك 
اإلنساني لقاطني املناطق العشوائية أنفسهم، أو عوامل خارجية عمقت ورسخت املشاكل املختلفة التي تعانى 

منها املناطق العشوائية. 

الركيزة األساسية الستهداف ب�  وبيئيا  املالئم واملناسب صحيا  يمثل املسكن  الثاني وهــو:  الفرض  على مستوى 
الفقراء خاصة على مستوى املناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا. ولقد حاول البحث من خالل تناول الحيز 
املكاني والسكاني للمناطق العشوائية على مستوى الجمهورية والتي أنشأت بطريقة غير رسمية ومن ثم فهي 
مفتقدة لكافة املرافق األساسية االجتماعية واملادية وعلى ذلك تعتبر املناطق العشوائية هي سبب ونتيجة في 
نفس الوقت لكافة مظاهر الحرمان البشرى املادي واملعنوي ومن ثم تعتبر املناطق العشوائية أماكن التركز 
الشديد للفئات الفقيرة واألشد فقرا في املجتمع وسواء في الريف أو الحضر. كما تناول البحث في هذا السياق 

املنافع االقتصادية واالجتماعية لتطوير الوحدات السكنية باملناطق العشوائية في مصر. 

على مستوى الفرض الثالث وهو: النجاح املستدام ملواجهة املشكالت املختلفة في املناطق العشوائية والقرى ج� 
األكثر فقرا في مصر واآلثــار املختلفة الناتجة عن تلك املشكالت يتطلب صياغة وتنفيذ إستراتيجية قومية 
لتطوير وتحديث املناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا على املستوى الرسمي وغير الرسمي. ولقد قدم البحث 
إطار مقترح ألهم برامج وسياسات تطوير وتحديث املناطق العشوائية في مصر على مستوى اإلطار املؤس�سي 
للبناء بغرض نقل  املنوط به تطوير وتحديث املناطق العشوائية، أو على مستوى توفير األرا�ســـي الصالحة 
قاطني املناطق العشوائية، أو بالنسبة لتوفير مصادر التمويل املتعددة لتطوير وتحديث املناطق العشوائية 

على مستوى الجمهورية. 

وبناء على ذلك يو�سى البحث بما يلي: 

إنشاء هيئة قومية لتطوير العشوائيات في مصر. 	 

ينبغي ألي سياسة رسمية أو غير رسمية الستهداف الفقر والفقراء في املناطق العشوائية والقرى األكثر فقرا في 	 
مصر ترتيب أولوياتها حسب خريطة الفقر في مصر ووفق األهمية النسبية، السكانية ومن حيث الحيز العمراني 

واملكاني للمناطق العشوائية بها، لكل محافظة على مستوى الجمهورية. 

والقرى 	  العشوائية  املناطق  وتنمية  لتطوير  قومية  إستراتيجية  املــدنــي  املجتمع  ومــؤســســات  الــدولــة  تبنى  ضـــرورة 
األكثر فقرا في مصر، على أن تكون لتلك اإلستراتيجية أهداف على املدى القصير واملتوسط وطويل األجل، بحيث 
تركز في البداية على توفير الحاجات األساسية لقاطني املناطق العشوائية، وغالبيتهم من الفئات الفقيرة واملهمشة 
واملتمثلة في املأكل واملسكن وامللبس وتوفير املرافق األساسية من كهرباء ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.

املناطق األكــثــر خــطــورة ومن 	  فــي  العشوائية، خــاصــة  املناطق  بــغــرض نقل قاطني  للبناء  الصالحة  توفير األرا�ســــي 
املناطق املسببة للمشاكل االجتماعية والبيئية في املــدن الكبيرة على مستوى الجمهورية وذلــك من خــالل بدائل 

متعددة. 

العمل على توفير مصادر التمويل املتعددة لتطوير وتحديث املناطق العشوائية على مستوى الجمهورية.	 

 ينبغي لإدارات الحكومية، على كافة املستويات التنظيمية والوظيفية، توحيد معايير تصنيف املناطق العشوائية 	 
على مستوى محافظات ومناطق الجمهورية املختلفة. 

وفيما يخص حدود الدراسة نشير ملا يلي أن البحث ركز على تطوير املناطق العشوائية في ريف وحضر الجمهورية، 
حيث أن املناطق العشوائية هي البيئة الحاضنة للمهمشين من الفقراء واألميين والفئات املحرومة من الخدمات الصحية 
املــنــاطــق العشوائية مــن عــدة مشكالت اقــتــصــاديــة واجتماعية وسياسية  فــي مــصــر، حيث تعانى  والــريــاضــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

وأخالقية.

كان من أهم الصعوبات التي واجهت الباحث ما يلي: 
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ندرة البيانات املوثقة عن املناطق العشوائية بعد عام 2016، وخاصة ما يتعلق بالكثافة السكانية والحيز السكاني  	 
باملناطق العشوائية على مستوى الجمهورية. 

تلك 2	  العشوائية داخــل  املناطق  يمارسها قاطني  التي  اإلنتاجية  األنشطة  لعدد ونوعية  توثيق رسمي  تــوافــر  عــدم 
املناطق، مع صعوبة ذلك التوثيق لكون تلك األنشطة في الغالب أنشطة غير رسمية. 

إلــى محافظة أخــرى على 3	  اخــتــالف معايير التصنيف للمناطق العشوائية، حسب درجــة الــخــطــورة، مــن محافظة 
مستوى الجمهورية بل من منطقة ملنطقة أخرى داخل املحافظة الواحدة. 

غالبية الدراسات السابقة التي ركزت على املناطق العشوائية في حضر الجمهورية ودراسات قليلة هي التي ركزت 4� 
بالريف املــصــري يعتبر  فــي حين أن غالبية الحيز العمراني والسكنى  فــي ريــف الجمهورية،  الــقــرى األكــثــر فقرا  على 
مناطق عشوائية، كما أن أغلب الدراسات السابقة التي تناولت املناطق العشوائية في مصر دراسات فنية ركزت 

على الجانب الهند�سي واملعماري للتطوير. 
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 ABSTRACT

The research focused on developing slums in the countryside and urban areas of the republic, where 
slums are the incubating environment for the marginalized, the poor and the illiterate, and groups deprived 
of health, sports and social services in Egypt, where the slums suffer from several economic, social, political 
and moral problems. The research in this context indicated: 

	 Providing healthy housing units is the first step for continuous development and modernization 
of informal areas, as they represent housing units of different sizes and different patterns, from the 
space that includes all the basic facilities that are provided to the residents of those housing units 
and complexes of electricity, drinking water and sanitation. 

	 The development of the physical and structural system of slum areas must go hand in hand with 
changing the human behavior of slum residents in direct or indirect legal or procedural ways, so 
that the slum areas do not worsen again after their modernization and development.

Keywords: Slums, Economic, social and environmental components, Spatial and demographic space, 
Safe and unsafe slums, The sustainable Development Goals2030, The poorest village, Characteristics of 
housing conditions for citizen, Basic utility networks, Slum areas development fund, The desert hinterland 
for each governorate.




