
أمحد حلمي أمحد سامل م.د
مدير عام ابهليئة العامة للتخطيط العمراين    

ية اعتمادا حتديد مناهج تنمية وتطوير املناطق العشوائ
على تصنيفها وفقا خلصائصها املختلفة 



يقه ألحالمه واجنازاته، كما السكن املالئم والبيئة العمرانية الراقية احد اهم معايري جودة احلياة اليت تساعد يف جناح االنسان وحتق
.ع تقدم ورقي السكانان جودة العمران تدعم حركة التنمية وحتقق ازدهار األمم و أي تدهور يف البيئة العمرانية سوف يعيق ومين

بحت هذه ظاهرة تنتشر يف اغلب فقد اصوأتثر عليها سلبا، تعترب املناطق العشوائية من اكرب املشاكل اليت هتدد بيئتنا احلضرية 
.  وراحة سكاهنا. احملافظات املصرية مما يؤثر سالبا على كفاءة البيئة العمرانية

ادية وبني اليات عرض وترتبط مشكلة العشوائيات ابلفجوة بني الطلب على اإلسكان وخصائصه واملرتبطة بقدرة السكان امل
.السوق



ت به الدولة ابلفعل خالل مشكلة املناطق العشوائية مبرور الوقت ان مل تتخذ الدولة قرارات سريعة حللها واحلد منها وهو ما بدأوتتفاقم
.كثري من املناطق العشوائيةالفرتة املاضية إلحالل وتطوير  

يكون هذا التدخل وانومن األمهية ان يكون هناك اطار يتم التعامل من خالله لتطوير مجيع املناطق العشوائية على اختالف أنواعها
. مع خصائصها املختلفةأيضا فعال ومناسب لكل حالة حيث ان املناطق العشوائية ختتلف وتتباين وجيب ان يكون هذا التدخل متوافق

وقعها وخصائصها والتدخل املناسب للتعامل مع املناطق العشوائية ال ميكن ان يتم إال من خالل وضع تصنيف هذه املناطق حسب م
.االجتماعية واالقتصادية و العمرانية لتحديد سبل التعامل املالئمة لكل جمموعة من املناطق



يعرف البنك الدويل املناطق العشوائية 
ية التحتية واخلدمات، كما على إهنا مناطق غري رمسية تعاين من بعض املشاكل مثل الكثافة السكنية املرتفعة وعدم كفاءة ومالئمة البن

.تعاين من ضيق الشوارع وغياب املناطق املفتوحة واملسطحات اخلضراء
-:تعريف وزارة التنمية احمللية للمناطق العشوائية

طيطها عمرانيا، فهي هي كل ما مت إنشاءه ابجلهود الذاتية سواء كانت مباين من دور او أكثر أو عشش يف غيبة من القانون ومل يتم خت
ة ولكنها قد تكون غري مناطق أقيمت على أراضي غري خمصصة للبناء كما ورد يف املخططات العامة للمدن ورمبا تكون حالة املباين جيد

.  أمنة بيئيا آو اجتماعيا وتفتقر إىل اخلدمات واملرافق الرئيسية



التطوير ومنها إسرتاتيجية االرتقااء كما ختتلف املناطق العشوائية ختتلف برامج التطوير والتنمية املتبعة للتعامل معها، فمنها اإلحالل و 
ت املتبعاة والايت تناساب كال وتوفري اخلدمات، وأيضا إسارتاتيجية التحا و ومناع النماو العشاوائي وغريهاا مان االسارتاتيجيات والسياساا

.   جمموعة من املناطق العشوائية حسب موقعها وخصائصها املمي ة

اي واجتماعيااا ومنهااا غااري املخططااة بيئيااا أو صااحية أو اقتصااادتتنااوع يف مااا بينهااا فمنهااا غااري ا منااةو ختتلااف املناااطق العشااوائية وتتباااين
ض املناااطق العشااوائية مشااكلتها ل الاايت تواجههااا فاابعومنهااا التلقائيااة الرتاثيااة القدميااة، كمااا ختتلااف املناااطق العشااوائية يف نااوع املشاااك

.توحةوأخرى املرافق واخرى يف املناطق اخلضراء واملف( مستواها وعروضها)الرئيسية يف اخلدمات وأخرى يف الطرق 

ع من املدينة، بعدها املشاكل اليت تواجهاها، األراضي املقامة عليها، طبيعة السكان، املوق)ميكن تصنيف املناطق العشوائية حسب 
شكل القانوين، حالة املباين ، التارخيي، العوامل البيئية الطبيعية املؤثرة عليها، التصنيف اإلداري، املستوى االجتماعية االقتصادي، ال

(  النسيج العمراين 



صنفت املناطق العشوائية يف مصر إىل مناطق غري امنه ومناطق غري خمططة ومناطق إعادة ختطيط
-:تعريف املناطق غري ا منة

قد املساحات الكافية للمعيشة، ، هي املناطق اليت تفتقد للسكن املالئم، وتفت(لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشريةطبًقا)
-متصدعة أو مهدمة )ن وتفتقد لالتصال مبياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحي، وتفتقد للحيازة ا منة، وحتتوي على مساك

ت خطوط الضغط مبنية حت-السيول خمراتمبنية على -مبنية على مناطق خطرة جيولوجية -معرضة حلوادث السكة احلديد 
(.العايل

املناطق غري املخططة
شرتاطات التخطيطية وهي املناطق اليت مل يتم تطويرها وفقا ملخططات تفصيلية، أو خمططات تقسيم أراضي، وال ختضع ال
م إمدادها ابملرافق عند والبنائية، وتتكون يف األغلب من مباين مقبولة إنشائيا مبنية على أراضي زراعية ذات ملكية خاصة، ويت

.  اكتمال بناء املنطقة



رسمي او انشأت بمعرفة مناطق اسكان 

ةحكومال

مساكن اإليواء

المساكن الشعبية

ةأنوية المدن واالحياء القديم

امالك اهالي امالك الدولة

مناطق اسكان غير رسمي بنيت بمعرفة االهالي 

مناطق الزحف على األراضي الزراعية 

الجيوب الريفية وسط التجمعات الحضرية

العشش

واالحواشالمقابر 

أسطح العمارات

الوكاالت القديمة

المساجد

المناور

صور اخرى

(االسكان الجوازي)

ائية تصنيف  املناطق العشو 



.و حوادث السكة احلديداملناطق اليت تتعرض لظروف هتدد حياة اإلنسان وهي املناطق املعرضة إىل االنزالقات اجلبلية أو السيول أأولوية أويل
الت مواد البناء أو املناطق اليت تتكون من مساكن ذات عناصر إنشائية من حوائط أو أرضيات أو أسقف مت بناءها ابستخدام فضأولوية اثنية

.على أراضي ذات تربة غري مالئمة للبناء أو ذات املنشآت املتهدمة أو املتصدعة
أتثري التلوث الصناعي أو املناطق اليت هتدد الصحة العامة من افتقاد املنطقة إىل املياه النظيفة أو الصرف الصحي احملسن أو حتتأولوية اثلثة

.نشئت حتت شبكات الضغط العايل
لعقارات هبا إىل حرية التصرف يف املناطق اليت هتدد االستقرار وهي املناطق اليت يفتقد القاطنني هبا حليازة مستقرة، ويفتقد حائزي اأولوية رابعة

.ممتلكاهتم

:تدخل إىلووفقاً ملعايري الصندوق تنقسم املناطق غري ا منة من حيث أولوية ال



املناطق العشوائية يف مصر 
حصاء يف مصر االاجلهاز املرك ي للتعبئة العامة و طبقا لبياانت 

منطقة 1200أكثر من ن عدد العشوائيات يف مصر فإ
منطقة مهددة 15مليون مواطن منها 31عشوائية يسكنها 

علي السيول و خمراتقع يف تألف وحدة سكنية 31.ابالهنيار
.تقع علي أمالك دولة عشوائية منطقة 283. اجلبال

من امجايل مساحة % 38.5متثل املناطق العشوائية حوايل 
الف 4.5منطقة غري امنة مبساحة 351مدن املصرية منها 

طة املناطق غري املخطمساحةوتبلغ %. 2.5فدان وبنسبة 
% .97.5الف فدان بنسبة 156حوايل 



ا منة املناطق العشوائية غري أساليب التعامل مع
Relocationاإلزالة وعادة التوطني إىل مكان جديد  

دة على مسافة غري هي عملية يتم خالهلا نقل السكان من منطقة إىل منطقة أخرى بنفس املدينة، وعادة ما تكون املنطقة اجلدي
لك املساكن ومينح يف تلك العملية يقوم السكان إبخالء مساكنهم وجيري هدم ت. قريبة من املوقع األصلي أو تعويض السكان

تطوير واالستفادة من وتتمكن الدولة بعد ذلك من ال. السكان شققًا جديدة يف مبان سكنية اتبعة للدولة، عادة إبجيار منخفض
(.ابستثناء األراضي غري الصاحلة لالستثمار)املناطق اليت مت إخالؤها 

ديثة تبعد عن األخطار ملكية أكثر استقرارا وىف أحياء حوهبامت إعادة توطني هؤالء السكان يف وحدات سكنية ذات نوعية أعلى 
.البيئية



حمافظة كفر الشيخ" منطقة منشأة فواد
وقد مت نقل سكان منطقة منشأة فؤاد البحرية إىل إسكان الروضة بغرب مدينة كفر الشيخ، 



 Resettlementإعادة التسكني يف نفس املنطقة 

http://www.tadamun.co/approaches-to-urban-
development/#.X9iI-tIzaM9

سكني يف يتم خالهلا إزالة املباين غري ا منة وإعادة الت
هباان نفس املنطقة أن مل يوجد خطر يهدد حياة السك

http://www.tadamun.co/approaches-to-urban-development/


 Resettlementإعادة التسكني يف نفس املنطقة 
مشروع حتويل تل العقارب إىل روضة السيدة نفيسة 

أفدنة 7مليون جنيه، على 330أدوار بتكلفة 5عمارة مكونة من أرضى و16وحدة جتارية جيمعهم 198وحدة سكنية جديدة و816و تضمن املشروع إقامة 
.مرت12ممشى سياحي وأماكن النتظار السيارات وأقل شارع عرضه هبامت ختطيطهم ليكون 



2001مساكن زهنم بعد التطوير1999مساكن زهنم قبل التطوير



تصنيف املناطق غري املخططة 
.مناطق ذات إبعاد اجتماعية وثقافية وختطيط تلقائي

منطقة. مناطق تراثية اترخيية
.مشاكل يف اخلدمات حجمها ومستواها ونوعيتهاهبامناطق 
.واخلدمات( عروض الطرق ومستواها)مشاكل يف الطرق هبامناطق 
.مشاكل يف صغر مساحة احليازةهبامناطق 
البنائيةومشاكل يف الكثافة السكنية هبامناطق 
عمرانيا  متدهورهمناطق 



:آليات تطوير املناطق غري املخططة 
:تشمل آليات تطوير املناطق غري املخططة ا يت 

.حتسني احلالة العمرانية للمناطق 
.احلفاظ على النسيج العمراين للمناطق املناطق التارخيية

لية توفري رفع كفاءة ورصف الشوارع الرئيسية وتبليط املمرات الداخ
.اإلانرة جلميع الشوارع الرئيسية والداخلية 

.تطوير مجيع شبكات املرافق املوجودة ابملناطق 
.عمل شبكة ملكافحة احلريق داخل املناطق 

.ضية توفري اخلدمات االجتماعية ، االقتصادية ، الثقافية والراي



.مناطق ذات إبعاد اجتماعية وثقافية واترخيية وختطيط تلقائيالتطوير وإعادة التأهيل 
ي حىت تصل إىل تطوير وإعادة أتهيل منطقة معينة هو عملية تتضمن حتسني املباين القائمة والبنية التحتية ويتم ذلك بشكل تدرجي

(.نطقةمستوى مقبول، مع جتنب تدمري النسيج العمراين أو هتجري السكان إىل منطقة أخرى 

االغاخانمن احلكومة املصرية و منظمة 2000برانمج إعادة أتهيل املباين السكنية يف حي الدرب األمحر عام 



لتعامل مع مناطق إعادة التخطيط  ا
بورسعيد منطقة انصر و السالم ب-:املناطق املتدهورة عمرانيا 

ةاملباين القائمااااااا

املباين القائماااااااة

املباين املذالة



اضي وتنظيم األر تعديلإعادة 
land adjustment

التعامل مع مناطق إعادة التخطيط  

Jattarodiجاترديمنطقة 
ابهلند جنبورمدينة 



د اتيلنبنكوكسنجاكيمبنطقة تقسيم األراضيإعادة  لتعامل مع مناطق إعادة التخطيط  ا



لتعامل مع مناطق إعادة التخطيط  ا
إعادة جتميع األراضي وامللكيات 

اتنبدولة بو اتيبيةمبدينة لنجتيمفومشروع منطقة 



ة وذلك من خالل استخدام طريقة لدعم وضع مقرتحات ختطيطية املنطقة ابستخدام برامج نظم املعلومات اجلغرافي

العالقات املكانية بين مكونات العمران

التقنيات احلديثة املستخدمة يف تطوير املناطق العشوائية 
دينة كيب تون جنوب إفريقيا للتعامل مع مناطق إعادة التخطيط مبKhayelitshaكليتشاجتربة منطقة   



(العالقات املكانية بني مكوانت العمران)Topologyالطبولوجيأوامر و اخلواري موذلك من خالل استخدام 



حتديد اقصر الطرق للوصول للخدمات و الطرق الرئيسية
وحتديد مناطق الفراغات العمرانية 

حتديد اخلدمات ابملناطق و املداخل 
نطقة  الرئيسة و الطرق العامة احمليطة ابمل

وحتليل الفراغات 



تحديد مقترح اولي للوصول للخدمات و الطرق الرئيسية عن

طريق اقصر الطرق 



حتديد بدائل ملقرتحات لتطوير املنطقة العشوائية 
لخدمات عن طريق حتديد اقصر شبكة طرق تتخلل املناطق السكنية للوصول ل

و الطرق العامة 



منهجية مقرتحة للتعامل مع مواضيع  تغيري استخدامات األراضي-:احلل املقرتح 

التعامل مع 
املناطق 
العشوائية

مناطق 
غري امنة 

مناطق 
غري 
خمططة 

27

مناطق غري امنة

لةمناطق تقع على أمالك دو 

مناطق هتدد الصحة العامة 

تلقائيةمناطق ذات إبعاد اجتماعية وثقافية

منطقة. مناطق تراثية اترخيية

.مناطق هبا مشاكل يف الطرق واخلدمات

Resettlementمناطق إعادة التوطني يف نفس املكان 

Relocationمناطق إعادة التوطني يف نفس جديد 

التعويض و التوطني خارج املنطقة يف مناطق خمتلفة  ازة منطق يفقد قاطنيها احلي

.يازةمناطق هبا مشاكل يف صغر مساحة احل

مناطق متدهورة عمرانيا  

ئيةمشاكل يف الكثافة السكنية والبنا

تطوير او إعادة أتهيل 

ارتقاء وحتسني

 اخلدمات إعادة تعديل وتنظيم قطع األراضي وتوفري

جتميع احليازات وإعادة توزيعها

قةإزله بعض املباين الرديئة وتطوير املنط

توزيعإعادة توطني ج ئي يف مناطق أخرى إعادة ال



تظهار يف حاال عادم يف غيااب متابعاة ومراقباة الدولاة و خاصاة يف أوقاات االضاطراابت، كمااتظهر املناطق غاري املخططاة وغاري ا مناة 1.
..  على اليات السوقوخصائصه اعتمادا توافق حجم الطلب وخصائصه اإلسكان مع حجم العرض 

اجهاهااا، األراضااي املقامااة املشاااكل الاايت تو )ميكاان تصاانيف املناااطق العشااوائية حسااب االهتمااام ابعتماااد تصاانيف للمناااطق العشااوائية و 2.
تصااانيف اإلداري، املساااتوى عليهاااا، طبيعاااة الساااكان، املوقاااع مااان املديناااة، بعااادها التاااارخيي، العوامااال البيئياااة الطبيعياااة املاااؤثرة عليهاااا، ال

توافاااق ماااع هاااذا واساااتخدام التااادخل املناساااب الاااذي ي( االجتماعياااة االقتصاااادي، الشاااكل القاااانوين، حالاااة املبااااين ، النسااايج العماااراين 
قاة العشاوائية مان هاذه التصنيف فكل تصنيف مان هاذه التصانيفات لاه أسالوب مان التادخل املناساب، فمان املهام معرفاة موقاف املنط

.التصنيفات حىت ميكن حتديد التدخل املناسب



يعمال علاى تاوفري من شأن التدخل املناسب حسب تصانيف املنااطق العشاوائية ان  قاق نتاائج اكثار اساتدامة، كماا اناه ساوف3.
ماان املناااطق الوقاات واجلهااد وإجناااز مشااروعات التطااوير بشااكل اساارع بساابب حاال املشاااكل األساسااية اخلاصااة بكاال جمموعااة

.  العشوائية
ريعة للمناااطق العشااوائية اسااتخدام تطبيقااات احلديثااة يف نظاام املعلومااات اجلغرافيااة ونظاام اخلااربة سااوف ياادعم تااوفري خمططااات ساا4.

.خاصة اليت تنحصر مشاكلها يف توفري الطرق واخلدمات املالئمة
خاارى وجيااب ان خيااري يناسااب املناااطق غااري االمنااة وشااديده التاادهور العمااراين و الاايت ال تناساابها حلااوال أإعااادة التااوطني توجااه5.

م االجتماعياااة الساااكان يف األسااالوب الاااذي يناسااابهم يف إعاااادة التاااوطني وان تكاااون منااااطق إعاااادة التاااوطني مالءماااة خلصائصاااه
.والثقافية واالقتصادية


