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ملخص البحث

فى ضوء التنمية العمرانية التى تسعى لها دول العالم عامة ومصر خاصة لتحسين أوضاا المادن اهاا وتاوفير احتيااااا السا ان تهاد
الدراسة الى التعر على مفهوم مناطق االس ان الالرسمى والقيم التى تمتل ها تلك المناطق على الرغم من النظار المعتااد لهاا ابعتاارهاا
 وفهم التصني الذى يتم على اساسه التعامل مع تلك المناطق والذى ينقسم الى مناطق غير امنة ومناطق غيار مخططاة مان.عائا عل ى الدولة
 االول هو التطوير القائم ( امداد امرافق عامة تطوير قطاعى تخطيط واعاد هي لة ازئية للعمران) ويحافظ هاذا: خالل اتااهين رئيسيين
االتااه على ا لنسيج العمرانى والمنشاا القائمة اينما االتااه الثانى هو االزالة واعاد التطاوير ( التطاوير ال امال فاى ذاا الموقاع تطاوير
امل مع نقل الس ان لموقع اخر) ينطوى هذا االتااه على احالل قدر اير من الايئاة العمرانياة حيات ياتم اختياار االسالوا المناساا وفاق
 قاماا الدولاة ااالتر يز علاى2016/2015 طايعة ل منطق ة فمنذ اداية تنفيذ المشرو القومى لحل مش لة العشاوائياا والاذى انطلاق عاام
 حيات2021 /2020  سانواتتنتنهى عاام4 المناطق غير اآلمنة وعملا على إسرا عملياا التطاوير اهاا فا شا ل خطاة عاالاة لماد
استهدفا مناطق خطور الدراة االولى ا لمهدد للحيا والتى ال يفلح اى حل معها سوى االحالل واعاد التوطين فى اما ن اخرى ثم مناطق
 ويضمن فهم مناطق االس ان الالرسامى والقايم التاى2030  رؤية مصر- خطور الدراة الثانية والمقرر االنتهاء منها وفق خطة التنمية
 واالتالى ان الاد من محاولة التوصل. تمتل ها والتصني المتاع لها وعلى اساسه يتم التعامل معها نااح مشرو االزالة واعاد التطوير
. اطار للتعامل مع مناطق االس ان الالرسمى المستهد ازالتها واعاد تطويرها/الى مدخل مقترح
Abstract: In light of the urban development that all countries of the world, especially Egypt seek to improve the
conditions of their cities and provide the their population needs, the study aims to identify the concept of informal
housing areas, and their values even with the usual view of them as a burden on the state. Understanding the
classification on the basis of dealing with those areas, which is divided into insecure areas and unplanned areas through
two main directions: The first is existing development (supply of public facilities, sectoral development, planning and
partial restructuring of urbanism) and this trend maintains the urban fabric and existing facilities While the second
direction is removal and redevelopment (complete development in the same location, complete development with the
transfer of the population to another location), this trend involves replacing a large amount of the urban environment,
Where the appropriate method is chosen according to the nature of each region, from the beginning Implementation of
the national project to solve the problem of slums, which started in 2015/2016, the state focused on insecure areas, and
worked to accelerate development processes in the form of an urgent plan for a period of 4 years ending in 2020/2021
as it targeted areas of first-degree life-threatening danger that did not succeed Any solution with it except for
replacement and resettlement in other places, then second-degree dangerous areas, which are due to be completed
according to the development plan - Egypt Vision 2030.Understanding informal residential areas, the values they
possess, and the classification applied to them, and on the basis of which they are dealt with, ensure the success of the
removal and redevelopment project. Therefore, it was necessary to attempt to reach a proposed entrance to deal with the
targeted informal residential areas and to remove and redevelop them.
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هدف البحث
يتالور الهد الرئيسى للاحت فىالتوصل الى مدخل مقترح /اطار للتعامال ماع منااطق االسا ان الالرسامى المساتهد
تطويرها وفقا لفهم قيم تلك المناطق والتصني المتاع لها للتعامل.

ازالتهاا واعااد

المشكلة البحثية
غياا واود مدخل مقترح /اطار متسلسل ياا االلمام اه قال تنفيذ مشروعاا االزالة واعااد التطاوير فاى منااطق االسا ان الالرسامى
يعتمد على فهم قيمة وتصني تلك المناطق فى ضوء واود خطة عاالة لتطوير تلك المناطق مدتها  4سنواا.
المنهجية البحثية  ،تقوم منهاية الاحت على الخطواا التالية:
 رصد مفهوم مناطق االس ان الالرسمى انماطها وقيمة تلك المناطق.
 تصني مناطق االس ان الالرسمى الى مناطق غير امنة وغير مخططة.
 اساليا التعامل مع مناطق االس ان الالرسمى سواء ان تطوير للقائم او ازالة واعاد تطوير.
 الوصول لمدخل مقترح /اطار للتعامل مع مناطق االس ان الالرسمى المستهد ازالتها واعاد تطويرها.
 -1المقدمة
تعد التنمية عامة والعمرانيه خاصة الهد األول الذي تسعى له افة الدول لتحسين أوضا المدن اها وتوفير احتياااا السا ان اال
انه هناك العديد من العقااا الرئيسية أماام خطط التنمياة ف اميع أنحاء العالم ومن اهمها زيااد اعاداد السا ان حيات تشاهد أغلاا
المدن عامة ومصر خاصة معدالا متزايد من النمو العمران نتياة للنمو الس ان وتزايد معدالا الهار مان الريا إلاى المادن
فقد أظهرا اياناا تعداد س ان مصر  2016ارتفا عدد س ان مصر من  59.2مليون نسمة عام  1996إلى  72.6مليون نسامة عاام
 2006ثم  94.8مليون نسمة عام  2016وأن معدل النمو السنوي للس ان المصريين ارتفع من نساة  %2.04خالل الفتر من 1996
–  2006إلى نساة  %2.56خالل الفتر من  .2016 -2006واظهر التوزيع النساى للس ان وفقًا للمحافظاا توااد أ ار نساة للسا ان
امحافظة القاهر انساة campas,Egypt vision 2030(( )Pranab K. R, 2018(.%10.1
ارزا مش لة االس ان ف المدن المصرية ف الستيناا لتدفق موااا الهار من الري إلى الحضر وارتفا معدالا النمو الس انى
وتشاع اإلس ان الرسم االس ان و تدخل الدولة ف سوق الاناء و إصدارها عد قوانين لتخفيض إياار المسا ن لصالح الطاقاا الفقير
مما أدى إل إحاا م القطا الخاص عن االستثمار ف اإلس ان االقتصادي احيت ان على الدولة تحمل عاء القيام اتاوفير اإلسا ان
االقتصادي للفئاا الفقير لتلاية الطلا المتزايد وف الوقا ذاته تم تااهل ااداياا الانااء علاى أراضا الدولاة الصاحراوية واسياساة
االنفتاح ف الساعيناا تزايد النمو العمران الالرسم اصور ملحوظة واحلول الثمانيناا أصاحا مناطق االس ان الالرسمى اتااهاا
محوريا وسمة اارز للايئة الحضرية حتى وقتنا الحالى(.شهيب ،دينا ،2011،ص( ، )3-2شوكت ،يحيى)2014 ،
وقد لابا الح ومة المصرية إل وضع ماموعة من الارامج و المداخل للتعامل مع هذه الظاهر العمرانية فعلى سايل المثال:أطلقا
الدولة عام  1993ارنامج قوم لتطوير المناطق الالرسمية رد فعل لما حدت من تهاير الس ان من منازلهم المهدمة نتياة لزلزال
ثم مر أخرى تفاعلا الدولة مع حادثة انهيار صخر الدويقة امنشية ناصر ف عام  2008وأنشئا صندوق
القاهر 1992
تطويرالمناطق العشوائيةف نفس العام اهد “حصر المناطق العشوائية وتطويرها واضافا الى مسئولياته تطوير المناطق الالرسمية
وصوال الى المشرو القومى لتطوير العشوائياا والذى انطلق  2016 – 2015والذى يهد الى تطوير مناطق االس ان الالرسمى
الغير امن فى ش ل خطة عاالة لمد  4سنواا)Khalifa.A.Marwa,2015,p3) )ECSS,2020 ( .
 -2ما هى المناطق الالرسمية؟
يعتبر اللفظ "عشوائى" هو اكثر االلفاظ شيوعا للتعبير عن اسكان المناطق الالرسمية بمصر ،وينفرد بداللته السلبية المتمثلة فى كونه
منعدم النظام والتخطيط وغير قانونى ،باالضافة الى المشكالت العمرانية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية .كما يطلق على االسكان
الالرسمى ،السكن الفوضوي أو غير المخطط ،ويتسم باإلخالل بالجانب القانوني والتنظيمي للعمران(.شهيا دينا  ،2011،ص)1
كما يعتبر احد التعريفات الشائعة للمناطق الالرسمية ،ما تم صياغته بواسطة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لسنة  2006والذى يعرف
المناطق الالرسمية بأنها" :كل م ا تم انشاؤه بالجهود الذاتية سواء مبانى من دور او اكثر او عشش...وما الى ذلك فى غيبة من القانون
ولم يتم تخطيطها عمرانيا .فهى مناطق اقيمت على اراضى غير مخصصة للبناء كما وردت فى المخططات العاملة للمدن .وقد حدد
قانون البناء والتخطيط العمرانى الجديد ( القانون رقم  119لسنة  )2008المناطق الالرسمية وصنفها الى نمطين رئيسيين ،وهما:
مناطق غير مخططة :المناطق التى لم يتم التعامل معها وفق مخططات المدن التفصيلية او مخططات تقسيم االراضى ،وال تخضع
•
لألشتراطات التخطيطية والبنائية ،تتكون غالبا من مبانى مقبولة انشائيا ،او مبانى مبنية على اراضعى زراعيعة ذات ملكيعة خاصعة،
ويتم امدادها بالمرافق والخدمات عندما يكتمل بناء المنطقة.
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• مناطق اعادة تخطيط :مناطق استخدامتها غير مالئمة لموقعها المتميز ،ويتم التعامل معها عادة من خالل اعادة تطوير جزئى او كلى.
تشمل تلك الفئة من المناطق المتدهورة فى االحياء الرسمية بوسط المدينة ومناطق العشش او مناطق المقابر التى تم استخدامها الغراض
معينة.
 -3ماهى قيمة المناطق الالرسمية؟
على الرغم من النظرة المعتادة للمناطق الالرسمية باعتبارها عبئا على المجتمع ومصعدرا للمشعكالت واالحتياجعات التعي النهايعة لهعا ،
والعديد من الصور السلبية للمشكالت العمرانية واالجتماعية والبيئية المرتبطة بها ،فإنعه توجعد أيضعا الكثيعر معن القعيم المتحققعة فعي تلعك
المناطق  ،هذه القيم تجععل تحسعين البيئعة
الحضعععرية الالرسعععمية والتييععععيش بهعععا
بالفعل جزء كبير معن سعكان المعدن أمعرا
قيمة
قيمة االستخدام راس المال االجتماعى قيمة اقتصادية
يستحق العنعاء  . ،وهعذا ال يتععارض مع
المناطق
الهدف االستراتيجي المتمثل فعي محاولعة
الالرسمية
من تكون مناطق الرسمية جديدة أو الحد
من نمو المناطق القائمة.
شكل  ،1 -1يوضح القيم المتحققة فى المناطق الالرسمية.
ويمكننا تفسعير القعيم الثال عة المتمثلعة فعى
المناطق الالرسمية ( القيمة االقتصادية ،راس المال االجتماعى ،االستخدام) ،كاالتى(:شهيا دينا  ،2011،ص)11-9

شكل  ،2 -1يوضح قيمة المناطق الالرمية

 -4تصنيف المناطق الالرسمية
صنف "صندوق تطوير المناطق العشوائية" المناطق الالرسمية السكنية الى مناطق غير آمنة ومناطق غير مخططة ،ذلك التصنيف
متب حتى اآلن ،وذلك كاالتى (:تطوير المناطق العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية يناير )2020

شكل  ،3 -1انواع المناطق العشوائية بشكل عام
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 1-4مناطق غير امنة)Unsafe Areas (slums
يواد ف مصر  357منطقة غير آمنة يقطنها أ ثر من  850أل نسمة تتوز على  25محافظة على مستوى الامهورية تنقسم تلك
المناطق إلى أراع درااا وفقًا لمقياس الخطور وتحتل مناطق الدراة الثانية النصيا األعظم من حيت عدد المناطق انساة %71
اعدد  251منطقة تليها مناطق الدراة الثالثة افارق اير انساة  .%16.80وتتاعهما الدراتان األولى ثم الرااعة انسا %9.96
و %4.55على التوال

شكل  ، 4 -1توزيع المناطق غير االمنة فى مصر وفقا لدرجة الخطورة لعام ( .2016الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء )2016 ،

شكل  ، 5 -1تصنيف المناطق غير االمنة طبقا لدرجة الخطورة ونوع التدخل.

صورة  ،1مناطق خطورة درجة اولى ( مهددة للحياة) ،جبل المقطم.
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صورة  ،3مناطق خطورة الدرجة الثالثة (مهددة للصحة) ،التبين البلد.
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صورة  ،4خطورة الدرجة الرابعة (حيازة غير مستقرة ) ،عزبة العرب.

 2-4مناطق غير مخططة Unplanned Areas
هى مناطق تم بناؤها بعيعدا ععن االشعتراطات البنائيعة ،والتخطعيط
العمرانى ،وخعار كعردون المعدن ،وفعى ال العب تتعراو ععرض
الشوارع بها بين  4إلى  8أمتار فعى أفضعل الحعاالت ،وال تتناسعب
ارتفاعات المبانى م مساحة هذه الشعوارع .وتععانى تلعك المنعاطق
من كثافات سكانية مرتفعة تصل إلى  700فرد فى الفعدان الواحعد،
فى حين أن المعايير العالمية تشترط وجود  150إلى  200فرد فعى
الفععدان ،تشععمل خطععط التطععوير المسععتهدفة لتلععك المنععاطق أعمععال
رصف الطرق ،وإنارة الشوارع ،إدخال شعبكات الميعاه والصعرف
الصحي وال از المنزلي...،الخ.

شكل  ،6 -1مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير
المخططة بالمحافظات عام .2018

شكل  ، 7 -1توزيع المناطق العشوائية بشكل عام (غير امنة – غير مخططة) ،على مستوى الجمهورية عام .2020
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المركز االعالمى لرئاسة مجلس الوزراء ،انفوجراف تطوير المناطق العشوائية 2019

 -5اساليب التعامل مع المناطق الالرسمية:
تتنوع اساليب التعامل م مناطق االسكان الالرسمى تبعا لظروف المنطقة العمرانية واالقتصعادية واالجتماعيعة وموقع المنطقعة  ،وتمتعد
لتشمل االفراد والسكان انفسهم من الناحية االجتماعية .ومن تلك االساليب امداد المناطق الالرسمية بالمرافق العامعة ،التطعوير القطعاعى،
التخطيط وإعادة الهيكلة الجزئية للعمران ،إعادة التطوير الكامل في ذات الموق  ،واخعالء المنطقعة ونقعل السعكان لموقع اخعر امعا بسعبب
مشروع تنموى ذو فائدة عامة او بسبب مشكلة تهدد حياه المواطنين ( .شهيب ،دينا ،ص ( ، )8-6منظمة العفو الدولية)2011،

امداد المناطق الالرسمية بالمرافق العامة
تطوير قائم
التطوير القطاعى

الحفاظ على النسيج العمرانى
والمنشات القائمة.

التخطيط واعادة الهيكلة الجزئية للعمران
االزالة
واعادة
التطوير

التطوير الكامل فى ذات الموق
التطوير الكامل م نقل السكان لموق
اخر

ينطويان على قدر كبير من
االحالل للبيئة العمرانية.

شكل  ، 8 -1يوضح التعامل مع المناطق الالرسمية من خالل محورين رئيسيين سواء تطوير قائم /ازالة واعادة تطوير بالكامل.

اساليب للتعامل مع مناطق االسكان الالرسمى فى مصر

 1-5إمدادالمناطق الالرسمية بالمرافق
يتيح هذا النمط من التعامل إمداد المناطق الالرسمية بالمرافق العامة والخدمات األساسية  ،ويستهدف المناطق الالرسمية المكتملة
البناء ذات حاالت المباني الجيدة.
أما في حالة التعدي على أراضي الدولة فإن اإلمداد بالخدمات يسير جنبا
إلى جنب م عملية تقنين الحيازة وتمليك األراضي لقاطنيها  .ويركز هذا
النمط على التحسينات العمرانية في المناطق الالرسمية من خالل تنفيذ
بعض أوكل اإلجراءات التالية:
• تحسين محاور الوصول والحركة بالمنطقة.
• رصف وإنارة الطرق الرئيسية.
• توصيل أوتطويرالمرافق.
صورة  ،5امدا منطقة منشأة ناصر بالمرافق.
• إدخال وتحسين نظام جم المخلفات.
• إنشاء أو تطوير الخدمات العامة )المدارس والوحدات الصحية والمخابز ومراكز الشباب وأقسام الشرطة والمطافئ وغيرها(
• تنظيم األسواق المقامة في الشوارع ومواقف الميكروباص
 2-5التطوير القطاعي للمناطق الالرسمية
يركز هذا النمط من التدخل على اإلمداد بالخدمات داخل قطاع واحد بعينه .حيث تقوم مؤسسات التنمية الوطنية أو الدولية عادة بعمل
تحسين للخدمات في المناطق الالرسمية وان كانت مكتملة البناء  -مناطق الرسمية مختارة كجزء من مبادرات خاصة أو
مشروعات.حيث تكون القطاعات ذات األولوية للتدخل هي قطاعات المرافق التعليمية والصحية والطرق وغيرها .
وعلى الرغم من عدم شمولية جهود التطوير القطاعي فإنها ينظر إليها على أنها قيمة مضافة لتحسين الظروف المعيشية في المناطق
الالرسمية .تندر معظم تدخالت التطوير العمراني وتوفير الخدمات العامة في المناطق الالرسمية في مصرتحت لواء تدخالت
التطوير القطاعي
وقد تأتي هذه المبادرات من الوزارات أو الوكاالت المانحة أو القطاع الخاص أو الجمعيات األهلية الكبيرة .
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من األمثلة على ذلك " مشروع تطوير  100مدرسة " في المناطق
الفقيرة والالرسمية كجزء من تنفذها جمعية تنمية خدمات مصر
الجديدة تحت رعاية السيدة سوزان مبارك سابقا ،وتطوير مراكز
الشباب في األحياء الفقيرة من قبل شركة كوكا كوال ،وتطوير
المرافق وخدمات المجتم في منشأة ناصر وبوالق الدكرور من
خالل التعاون التنموي المصري األلماني.
صورة  ،6مشروع تطوير المدارس.

 3-5تخطيط وإعادة الهيكلة الجزئية للعمران للمناطق الالرسمية
وهو نمط آخر من أنماط التعامل م المناطق الالرسمية عن
طريق وض مخطط عمراني يقتر توسي الشوارع الرئيسية
الرئيسية وخلق أراض فضاء للخدمات .وبالتالى تقتصر تدخالت
التطوير على إزالة ونقل بعض المنازل لتوسي الطرق وترك
المجال للتحسين الذاتي التدريجي باتباع خطوط التنظيم الجديدة
للمباني .
يستند هذا النمط من التطوير على تصور األ ر اإليجابي لتوسي
الشوارع ،ليس فقط على تحسين حركة المرور والنقل في هذه
صورة  ،7حى السالم باالسماعيلية .
المناطق ،ولكن أيضا على ارتفاع قيمة األراضي وتحسين
االرتباط بالمدينة ومستوى الخدمات  .وهو مدخل قابل للتطبيق بشكل خاص في المناطق التي تكون حاالت المباني بها جيدة م اقتران
ذلك بالكثافة السكنية العالية والندرة في األراضي الفضاء للمرافق العامة.
وقد تم تنفيذ هذا النمط في واحد من مشروعات التطوير في مصر وهو حي السالم تبنيه ضمن مقتر من قبل الهيئة العامة للتخطيط
باالسماعيلية .وقد تم مؤخرا العمراني لمشروع شمال الجيزة ،وغيرها من التدخالت في إطار الرؤية االستراتيجية إلقليم القاهرة
الكبرى (القاهرة .)2050
 4-5التطوير الكامل للمناطق الالرسمية في ذات الموقع
يشير هذا النمط من التدخل إلى االستبدال الكامل للهيكل العمراني
حيث تكون حاالت المباني شديدة التدهور والنسيج العمراني غير
منتظم والحالة اإلنشائية غير آمنة والحيازة غير قانونية ،ويتم ذلك
من خالل الهدم التدريجي وبناء سكن بديل في نفس الموق م
احترام الحق القانوني للسكان في السكن البديل واألخذ في االعتبار
اعتماد معيشتهم على البقاء في نفس الموق من المدينة .
صورة  ،8اعادة تطوير فى ذات الموقع بمنشأة ناصر.
توجد مشاري إرشادية قليلة من هذا النوع في مصر نفذتها جمعيات
أهلية رائدة تتمت بالقدرة على تعبئة الدعم الحكومي وحماية مصالح
السكان المرتبطة بالبقاء في نفس الموق  ،مثل مشروع حدائق زينهم أو مشروع العجوزة القديمة.
 5-5التطوير الكامل مع نقل السكان لموقع آخر
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هذا النمط من أنماط التعامل م المناطق الالرسمية هو أكثرها ت ييرا
للمنطقة فهو ال ينطعوى فقعط علعى إزالعة كاملعة للجيعوب العشعوائية،
ولكن أيضا اعادة توطين السكان حيث يتم في كثير من األحيان نقلهعم
إلى مشروعات اإلسكان الحكومي الجديدة علعى أطعراف المدينعة أو
في المدن الجديدة.
و ينطبععق علععى منععاطق االسععكان الالرسععمى فععى المواقعع المميععزة
المستهدفة بإعادة التطوير ،واالسعتفادة معن بيع جعزء معن األراضعي
ذات القيمة العالية أو استثمارها عقاريا.
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صورة  ،9اعادة تطوير مشروع حدائق زينهم.

 -6اسلوب االزالة واعادة التطوير الكامل مع اعادة توطين السكان فى مواقع :
كما ذكرنا سابقا يتم تحديد اسلوب التعامل م مناطق االسكان الالرسمىوفق طبيعة كل منطقة  ،ولكن ما تطرقت اليه هذه الدراسة البحثيعة
كان اسلوب االزالة واعادة التطوير الكامل م نقل السكان لموق اخر نظرا لتركيز الدولة على التعامعل مع منعاطق االسعكان الالرسعمى
ال ير االمنة تماشيا م المشروع القومى لحل مشكلة العشعوائيات  2021 -2020 : 2016 -2015والتعى تتمثعل فعى منعاطق الخطعورة
درجة اولى و انية والتى ال يفلح اى حل معها سوى االحالل واععادة التعوطين فعى امعاكن اخعرى نظعرا لتهديعدها لحيعاة السعكان ،او ععدم
مالئمتها لظروف المعيشة)Ibrahim, Gamal,2017,p70( .
وقد تم تبني هذا النمط في مصر م المناطق غير اآلمنة التي تشكل خطرا على سكانها ،كما حال إعادة توطين بعض سكان الدويقة العذين
يعيشون تحت تالل المقطم إلى مدينة السعادس معن أكتعوبر عقعب اإلنعزالق الصعخري فعي أكتعوبر ،2008وهنعاك حعاالت أخعرى إلععادة
التوطين بهدف تجديد المناطق الحضرية كما هو الحال بالنسبة للمناطق القريبة من نهر النيل ووسط القاهرة مثل ماسبيرو والذى تم نقلهعم
لحى االسمرات بالمقطم.
االزالة :يرتبط هذا االسلوب غالبا بالمناطق المتدهورة ويطلق عليه فى هذه الحاله " ازالة األحياء المتدهورة " ، "Slum clearanceاما
االزالة بمعناها المطلق يمكن ان تمتد لتشمل اغراض اخرى كتوسعة وشق الطرق ،اقامة الخدمات والمرافعق االساسعية ،او ازالعة منطقعة
الغراض قومية .ويستخدم اسلوب االزالة للمناطق السكنية فى الحاالت االتية)Ibrahim, Gamal,2017,p71-72(:





حالة المناطق المتدهورة عمرانيا وتعانى من تدهور المبانى وشبكات البنية االساسية.
حالة المناطق المتدهورة اجتماعيا والتى تعانى من انتشار الجريمة واالمراض.
تحقيععق اغععراض سياسععية :كأزالععة المنععاطق واالحيععاء التععى تتركععز فيهععا المعارضععات السياسععية وتهععدد بعععدم االسععتقرار االمنععى،
وابرز مثال على ذلك ازالة االحياء الشعبية الفقيرة التى بدات منها شعلة الثورة الفرنسية فى عهد نابليون الثالث.
تحقيق مشروع اقتصادي او قومي لالستفادة من تلك المنطقة فى تحقيق مشروعات اقتصادية قومية.
يفضععل تنفيععذ االزالععة عععن طريععق اتبععاع االحععالل ،حيععث يعتبععر االسععلوب المعتععدل لالزالععة وينفععذ تععدريجيا علععى مراحععل وبععذلك
يتجنععب االضععرار التععى تحععد ها االزالععة الشععاملة للهيكععل االجتمععاعى واالقتصععادى لسععكان المنطقععة .ويععتم االحععالل فععى احععدى الص عور
التالية)Ibrahim Gamal,2017,p71-72(:
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شكل  ،8 -1الصور المختلفة لالحالل ( االسلوب المعتدل لالزالة)

 -7النتائج :
من خالل الدراسة البحثية تم استخالص بعض النتائج الهامة:
•
•
•

•

•

تعرضت الدراسة الى مفهوم مناطق االسكان الالرسمى  ،وما تحمله من قيمة رغم النظرة السائدةلها بأعتبارها عبئا على الدولة.
التعرف على التصنيف المتب لمناطق االسكان الالرسمى والذى على اساسه يتم التعامل معها.
استنادا إلى فهم المناطق الالرسمية وقيمتها المتعددة الجوانب (قيمة اقتصادية ،راس المال االجتماعى ،االستخدام)  ،يجب دعم ومساندة
سياسات الحكومة المصرية لتطوير المناطق الالرسعمية ،وفعق السياسعة العامعة لصعندوق تطعوير العشعوائيات المعنعى بهعذا النعوع معن
المشاري فى المدن.
يتم تحديد اسلوب التعامل م مناطق االسكان الالرسمى سواء من حيث تطعوير القعائم او االزالعة ،وفعق طبيععة كعل منطقعة  ،ولكعن معا
تطرقت ال يه هذه الدراسة البحثية كان اسلوب االزالة واعادة التطوير نظرا لتركيز الدولة على التعامل مع منعاطق االسعكان الالرسعمى
ال ير االمنة وفق المشروع القومى لحل مشكلة العشوائيات  2021-2020 : 2016-205والتى تتمثل فى مناطق الخطورة درجة اولى
و انية والتى ال يفلح اى حل معها سوى االحعالل واععادة التعوطين فعى امعاكن اخعرى نظعرا لتهديعدها لحيعاة السعكان ،او ععدم مالئمتهعا
لظروف المعيشة.
يعتمد نجا مشروعات االزالة واعادة التطويرعلى فهم مناطق االسعكان الالرسعمى والقعيم التعى تمتلكهعا والتصعنيف المتبع لهعا وعلعى
اساسه يتم التعامل معها  ،لتحقيق ال رض من مشروع االزالة (عمرانى ،اجتماعى ،سياسى ،او مشروع قومى) .وبالتعالى فعى محاولعة
للتوصل الى مدخل مقتر  /اطار للتعامل م مناطق االسكان الالرسمى المستهدف ازالتهعا واععادة تطويرهعا ،نجعده يتضعح معن خعالل
مراحل رئيسية ،كاالتىاوال :التعرف على منطقة االسكان الالرسمى وما تحمله من قيمة ،انيا :تصنيف المنطقعة (غيعر امنعة ذات درجعة
خطورة – غير مخططة) ،الثا :أسلوب التعامل المتب  .وذلك كاالتى:
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