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 مصر شمال صعيدمدن ب العشوائية السكنية لمناطقاللتعامل مع  المالئمة السياسات العمرانية
  شيماء محمد يس/ أسامة حلمي محمد             م/ عنتر أبو قرين                  د/ د.أ

 جامعة المنيا –قسم الهندسة المعمارية  –كلية الهندسة  

 :ملخص البحث

متدت داخل المدن وعلى أطراف المتدهورة تعتبر مشكلة المناطق السكنية العشوائية      من المشاكل العمرانية الرئيسية التى  اھالتي أنتشرت وا 
 .مصر مدن شمال صعيد اھتعانى من

قتصادية وعمرانية وبيئية ومعمارية ووظيفية  اھأن تبينوبدراسة المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق       يتناول هذا , لذا.مشاكل إجتماعية وا 
. إلستخالص أفضل هذه السياسات تعامال معها, المتدهورة المالئمة للتعامل مع المناطق السكنية العشوائية العمرانية البحث دراسة السياسات

ك المحلية لمدن مصر في كيفية تطبيق هذه السياسة ومنها يتم إستنتاج الجوانب وكذلك عرض وتحليل للتجارب العالمية للدول النامية وكذل
 .مصر صعيدا عند تطبيق هذه السياسة علي مدن شمال اإليجابية المرجو تحقيقه

تتخذ التنمية ألنها المتدهورة إلي أن سياسة اإلرتقاء أفضل وأشمل السياسات تعامال مع المناطق السكنية العشوائية  البحث توصلفقد      
يوصي البحث بضرورة البدء في أعمال اإلرتقاء بالجانب اإلجتماعي ,لذا. اإلجتماعية واإلقتصادية أساسا إلنجاح التطور العمراني لهذه المناطق

ق عشوائية طبقت كما يلزم رصد وتحليل للوضع الراهن لمناط. واإلقتصادي للسكان الذي بدوره يؤدي إلي دفع السكان إلي تطوير حياتهم ومسكنهم
 .بها سياسة اإلرتقاء سواء بمصر أو بالدول النامية  لدراسة إيجابياتها وأوجه القصور بها لإلستفادة منها عند تطبيقها علي مناطق أخري 

 :لكلمات المفتاحيةا

 "اإلرتقاء – تجديد حضري –تحسين  –تأهيل  -السياسات العمرانية -  المتدهورة المناطق السكنية العشوائية "        
 :مقدمةال -1

سواء أن كانت مناطق عشوائية غير متدهورة وهي التي تحقق المستوي ,تعاني مدن شمال صعيد مصر من إنتشار المناطق العشوائية بها      
 1,1,8وتبلغ مساحتها  أومناطق متدهورة وهي التي ال تحقق المستوي األدني من المعيشة ,فدان  11,8,,وتبلغ مساحتها  األدني من المعيشة

لذا يستهدف البحث . حيث تعاني هذه المناطق من درجات خطورة متفاوته سواء من الحالة اإلنشائية أو الصحية أو عدم إستقراء الحيازة. فدان
 [1] .تحديدًا المناطق العشوائية المتدهورة وذلك ألنها تمثل خطورة على قاطنيها وذلك وفقًا لدرجة خطورتها

مركز في مدن شمال صعيد مصر, أصبحت المدينة تت تأخذ التي الزيادات السكانية المستمرةيجة لعدم إتباع سياسات واضحة في مواجهة ونت     
وفي محاولة منهم لإلستقرار في المدينة . غير قادرة علي إستيعاب الوافدين إليها وأصبح اإلختيار أمام الوافدين للحصول على السكن صعب للغاية

؛ حيث يزيدون من أعباء المدينة ويؤثرون بطريقة مباشرة وغير  المتدهورة ون سبيال أمامهم إال اللجوء إلي السكن في المناطق العشوائيةال يجد
قتصادياً  جتماعيًا وا   .مباشرة عليها عمرانيًا وا 

بضرورة تحسين األوضاع وأصبح اتجاه المفكرين  بمدن شمال صعيد مصر اتجاهات مطالبة المتدهورة وصاحب ظهور المناطق السكنية العشوائية
 .المتدهورة لمناطق السكنية العشوائيةالتعامل األمثل مع اوالسياسات العمرانية والتخطيطية التي تهدف إلي  والمخططين موجهًا للبحث عن الوسائل
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لذا  .حلهاأدي إلي إرتفاع التكلفة الالزمة ل, بمدن إقليم شمال صعيد مصر المتدهورة العشوائيةونظرًا لالزدياد المضطرد في عدد المناطق السكنية 
 العشوائية السكنية للتعامل مع تلك المناطق في مصرسياسة عمرانية مناسبة للظروف اإلجتماعية واإلقتصادية والعمرانية  بتحديدهذا البحث يهتم 

 .المتدهورة
 :    Slum Areasالمتدهورة  العشوائية السكنية مفهوم المناطق -2

يقصد باألسكان العشوائى المتدهور المبانى السكنية التى يقوم ببنائها فئة من السكان ذوي الدخل المنخفض سواء أن كانت علي أرضه أو      
       .ويةھكما أنها مساكن غير مستوفاه للشروط الصحية من ت. أمالك دولة دون تخطيط أو ترخيص 

ضاءة طبيعية        األرتفاعات واألفنية وتوفير المرافق, وغالبا ما تقام على أرض غير مواد البناء و ال تطابق قوانيين المبانى من حيث و  دوء,ھووا 
 [8].ى المعمول بة داخل كردون المدينةتقسيم األراض مقسمة تقسيما يطابق قانون

رتفاع المباني من دور إلي دورين ويلزم مرتفعة و  كثافة سكانيةذات فهي المناطق التي ال يتوافر بها الحد األدني من المسكن والمعيشة و        ا 
  [1] .التدخل السريع لحلها

 [3] بمدن شمال صعيد مصر  المتدهورة مشاكل المناطق السكنية العشوائية -3

بني -مغاغة)مدن وهي  تسعة مدن محافظة المنيا وبني سويف والفيوم فتحتوي محافظة المنيا علي في مدن شمال صعيد مصر تتمثل         
ناصر  –الواسطي )وتحتوي محافظة بني سويف علي خمس مدن ( دير مواس -أبو قرقاص -ملوي –العدوه  -المنيا –سمالوط  –مطاي  –مزار 

 ( .طامية -سنورس –أطسا  –إبشواي -الفيوم) وتحتوي محافظة الفيوم علي ستة مدن وهي ( الفشن  –ببا  –بني سويف  –
موزعة كما بالجدول .فدان  1,1,81منطقة علي مساحة  82بلغ عدد المناطق السكنية العشوائية المتدهورة بمدن شمال صعيد مصر إلي حيث  

 (.1)رقم 
 ومساحتها وعدد الوحدات السكنية بهابها وعددها  متدهورة مناطق عشوائيةالتي تحتوي علي  يوضح مدن شمال صعيد مصر( 1)جدول رقم 

 إجمالي عدد الوحدات إجمالي المساحة لي عدد المناطقإجما المدينة

 343 ,8,2 1 أبو قرقاص
 13, 3,2 1 المنيا
 14 8,1 1 سمالوط
 1,1 3,88 3 مغاغة
 818 11,11 3 ملوي
 8114 33,21 3 المنيا

 831 8,8 8 الفشن
 43,1 12 2 إهناسيا
 8111 4,8 1 ببا

 3811 43,8 8 بني سويف
 3321 32,1 2 ناصر

 14,31 148,2 18 بني سويف

 8113مناطق عشوائية متدهورة تم تطويرها من قبل صندوق تطوير العشوائيات عام  بها ال يوجد الفيوم

 183,4 1,1,81 82 اإلجمالي
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 .بمدن شمال صعيد مصر كل علي حده المتدهورة كما توضح الخرائط التالية موقع تلك المناطق السكنية العشوائية
 -:محافظة المنياأوال مدن 

   
 
 
 
 
 
 
 

 سمالوطبمدينة  جنيدييوضح موقع منطقة ( 8)شكل رقم                بمدينة المنيا منطقة عشش محفوظيوضح موقع  (1)شكل رقم          
   8113,تطوير العشوائياتصندوق / المصدر                                      8113,صندوق تطوير العشوائيات/ المصدر              

 
 

              
 
 
 
 
 

 أبو قرقاصبمدينة  ة منشأة الفكريةمنطقاليوضح موقع ( 4)شكل رقم مغاغة          بمدينة  العشوائية المتدهورة طقامن الثالثيوضح موقع ( 3)شكل رقم    
   8113,صندوق تطوير العشوائيات/ المصدر                                      8113,صندوق تطوير العشوائيات/ المصدر              

 
 
 
 
 
 
 
 

 ملويبمدينة  العشوائية المتدهورة طقامن الثالث يوضح موقع( 1)شكل رقم 
 8113,صندوق تطوير العشوائيات/ المصدر 
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 -:ثانيا محافظة بني سويف
 
 
 
 
 
 
 

 العشوائية المتدهورة بمدينة أهناسيا طقامناليوضح موقع ( 8)شكل رقم بني سويف          بمدينة العشوائية المتدهورة  طقامناليوضح موقع ( 2)شكل رقم  
   8113,صندوق تطوير العشوائيات/ المصدر                                8113,صندوق تطوير العشوائيات/ المصدر              

 العشوائية المتدهورة بمدينة ناصر طقامناليوضح موقع ( 3)شكل رقم الفشن       بمدينة العشوائية المتدهورة  طقامناليوضح موقع ( ,)شكل رقم    
   8113,صندوق تطوير العشوائيات/ المصدر                             8113,صندوق تطوير العشوائيات/ المصدر              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العشوائية المتدهورة بمدينة ناصر طقامناليوضح موقع ( 3)شكل رقم 
 8113,صندوق تطوير العشوائيات/ المصدر 
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قتصادية وعمرانية وبيئي ة وقد تم حصر مشاكل المناطق السكنية العشوائية المتدهورة بمدن شمال الصعيد والتي تبين أنها مشاكل إجتماعية وا 

 :المشاكل معمارية ووظيفية وفيما يلي عرض ألهم تلك 
قتصادية   :مشاكل إجتماعية وا 

 %43 , %1,,علي التوالي نحو 1332تعداد عام   باإلقليم فىواألمية فبلغت نسبة البطالة إرتفاع معدالت البطالة واألمية باإلقليم  -
تنشئة األطفال  الذي يساعد علي, فقدان الخصوصية لكثير من المساكن و السكان بفعل اإلرتفاعات المطلة علي شوارع ضيقة األمر -

 .تنشئة إجتماعية غير سليمة
نعدام -  . مثل عزبة الصفيح بمدينة بني سويف.فيقطن بها البلطجية والخارجين عن القانون,األمن  كثرة التشاجر وا 
 .مثل منطقة الشيخ ناصر بمدينة ملوي محافظة المنيا عدم إستقراء الحيازة لسكان بعض المناطق  -

 :مشاكل عمرانية وبيئية 
مما يعوق التوسع الرأسي لبعض البيوت التي بحالة . إرتفاع منسوب المياه الجوفيه بسبب قرب أغلب هذه المناطق من األراضي الزراعية -

 .جيدة مثل منطقة مشارقة أهناسيا بمحافظة بني سويف 
: م 1,1فتتراوح بين . ب ضيق الشوارعمن األمور الصعبة في المناطق المتدهورة بسب( شرطة –إسعاف  –حريق )تعتبر العمليات األمنية  -

 .كما بمنطقة عزبة الصفيح ببني سويف م وتعرجها بحيث ال تسمح بدخول السيارات في حاالت الطوارئ  3
 .....(مركز للتدريب المهني –مستوصف  –مدارس  –حضانات  –مركز إجتماعي )عدم وجود خدمات إجتماعية وترفيهية  -
كما بمنطقة عزبة الصفيح بمدينة بني سويف  8م41نية وتفتت الملكيات حيث تبدأ المسطحات من صغر مسطح البيوت والوحدات السك -

 .مما يصعب معه توسعة الشوارع 
فتحتل الورش الحرفية والصناعات والمحالت التجارية األدوار السفلية وتنتشر ,تداخل األنشطة التجارية و الصناعية مع المناطق السكنية    -

 .مد علي الشوارع كوسيلة للعرض ومكان للبيع ومزاولة المهن والحرف المختلفة كما بمنطقة العجمي بمدينة بني سويفاألسواق التي تعت
 :مشاكل  معمارية ووظيفية  

التصميمات مخالفه لقوانين البناء واإلشتراطات البنائية ومنها ما تم بناؤه بإستخدام مواد مؤقتة كما هو الحال بمنطقة عشش محفوظ   -
 .نة المنيا بمدي

 .عدم توافر اإلضاءة والتهوية الطبيعية للمباني كما بمنطقة العجمي وعزبة الصفيح بمدينة  بني سويف -
 .كما بمنطقة الشيخ ناصر بمدينة ملوي محافظة المنيا( كهرباء -صرف –مياه )عدم إتصال الوحدات السكنية بالمرافق  -

 [4]  -:المتدهورة العشوائية السكنية المناطقالسياسات العمرانية المالئمة للتعامل مع  -4

العشوائية المتدهورة تختلف تبعا للظروف اإلقتصادية واإلجتماعية أو  السكنية هناك عدة سياسات عمرانية مالئمة للتعامل مع المناطق     
كافة المناطق السكنية لمجرد أنها تصلح لمنطقة ما , وعموما ال يمكن القول بأن سياسة ما تصلح لكي تكون أساسا للتعامل مع العمرانية للمنطقة 

القائمة تختلف من دولة ألخرى تبعا الختالف الظروف البيئية أو االجتماعية أو  المتدهورة كذلك مقاييس التعامل مع المناطق السكنية العشوائية
 :هي وهذه السياسات االقتصادية أو الحضرية

 Rehabilitationالتأهيل                      4-1
   Improvementالتحسين                   4-8
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         Urban Renewalالتجديد الحضري  4-3
  Upgradingاالرتقاء                  4-4
 Rehabilitationسياسة التأهيل 4-1

 :    مفهوم سياسة التأهيل 4-1-1
صالح مرافقها        ن لم تكن الوظيفة .ويقصد بسياسة التأهيل إعادة منطقة إلي مستوي معين من الكفاءة وا  بحيث يكون لمبانيها وظيفة حتي وا 

  [1] .تستخدم هذه السياسة مع المباني ذات القيمة ما وغالبا. األصلية التي أنشئ المبني لها في األصل

بحيث ال يستخدم أسلوب  ,وتهدف هذه السياسة إلى إعادة األنشطة والوظائف التي كانت تمارس بمنطقة عمرانية إلى مستوى مقبول من الكفاءة  
  .اإلزالة إال في الحاالت التي ال يجدي معها اإلصالح 

 :حالة التطبيق4-1-2

فقدت وظيفتها أي غير مالئمة للسكن أو اإلستعمال ولكن ال  قديمةوي علي  مباني العشوائية المتدهورة التي تحت السكنية تطبق علي المناطق     
بحيث ال تستخدم اإلزالة إال في الحاالت التي ال يجدي معها , يوجد خلل بهيكلها اإلنشائي فال تستوجب اإلزالة وتحتاج إلي قدر من التأهيل 

 [1]. مارس دورا علي مستوي المدينة ككلوذلك إلعادة إستخدامها  لكي ت. سواء أن كانت مباني سكنية أو خدمية, اإلصالح

ويسودها اإلستعماالت  .كما توجه هذه السياسة إلي المناطق التي تتميز بتركيز المباني التراثية والطابع العمراني الفريد والشخصية المحلية      
 [2].ن المباني األثريةوقد يغلب عليها إستعمال واحد كاإلستعمال السكني أو تكون مجموعة م ,المختلطة والمتداخلة

 :كيفية تطبيق سياسة التأهيل 4-1-3
تقوم سياسة التأهيل على أساس إما توفير القروض والدعم ماديا بواسطة السلطة المحلية لمالك هذه المباني لمواجهة أعباء تكاليف تأهيل      

أو أن تقوم السلطات الحكومية بشراء المساكن  وتعيد تأهيلها ثم يتم بيعها بواسطة السلطة .المساكن والوحدات السكنية في مناطق التجديد العمراني 
 [4]. ثم اتسع بعد ذلك دور إعادة التأهيل وكونت له برامج طويلة المدى .المحلية للتجديد العمراني كجزء من مشروعات التجديد العمراني 

ية والنمط المعيشي الطبيعي المالئم لممارسة العمل والسكن حتى تتوافق هذه المباني مع وتتم سياسة التأهيل بإعادة المقاييس المعيش     
قة بتوحيد إتجاه حركة المرور مثال في بعضها ومنع دخول عربات النقل الثقيل إال في طدحام بالمناإلز كما يتم تقليل  [4]احتياجات المجتمع الحالي

 [8]. أيضا خلق شوارع للمشاه وتحسين البيئة الخارجية بخلق مساحات خضراء وحدائق .أوقات محددة 
 مميزات سياسة التأهيل 4-1-4

  [4] .تحافظ علي الكتلة العمرانية بإعتبارها ثروة عقارية  يلزم اإلستفادة من تواجدها -
عادة البناء  -   [8].أقل تكلفة من اإلزالة وا 

 [8] .بهتربط المبني بالمنطقة المحيطة  -
   [8] .تهتم بإعادة توظيف عناصر المباني  -
 [8] .المعماري للمنطقة وذلك بعدم التغيير الجذري في الطابع المميز لهذه المباني الطرازبالحفاظ علي تحافظ علي إستمرارية المنطقة  -

  [4] .إعادة األنشطة والوظائف التي كانت تمارس بمنطقة سكنية إلى مستوى مقبول -

  Improvementالتحسينسياسة 4-2
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 :     مفهوم سياسة التحسين4-2-1
و يمكن أن تكون األعمال في المجال العمراني , تحسين المرافق  ومستوى الراحة و يطلق على أي أعمال تهدف إلي رفع أو زيادة القيمة         
المنطقة وهو معالجة موضوعية مؤقتة لألوضاع الحالية ضمن إطار كما تهدف هذة السياسة إلى إزالة كافة المؤثرات التي تهبط بمستوى .والبيئي

 [4] .وتشمل سياسة التحسين رفع مستوى الخدمات القائمة بالمنطقة مع إضافة لمسات جمالية وظيفية.مخطط بهدف التجديد

 :حالة تطبيق سياسة التحسين4-2-2
حسين مستوي يتم تطبيق سياسة التحسين للمناطق العشوائية المتدهورة التي تحتوي علي مباني ذات الحالة المتوسطة والجيدة و تحتاج إلي ت       

 [,]. وهي أفضل حالة من المناطق التي تحتاج للتأهيل وتكون هذه المعالجة مؤقتة في إطار يهدف للتجديد .الخدمات والمرافق بها
  "نسبية بالمناطق العشوائية المتدهورة حيث أنها غالبا ما تحتاج إلي أعمال بياض خارجي مثال مسألة:الجيد"

 : كيفية تطبيق سياسة التحسين 4-2-3
من خالل تنسيق منظم إال أن . يتم تطبيق سياسة التحسين باالعتماد على حسن استغالل اإلمكانيات المتوفرة سواء كانت حكومية أو فردية     

براز السبل ر من المشاركة يقع على عاتق األالجانب األكب فراد المستقدمين من تحسين المنطقة ومهمة السلطات المحلية تنحصر في التنسيق وا 
 [4]. إلنجاح هذه المشاركة

 [4] :مميزات سياسة التحسين 4-2-4
 .الحفاظ علي الكتلة العمرانية بإعتبارها ثروة عقارية  يلزم اإلستفادة من تواجدها- 
عادة البناء -   .أقل تكلفة من اإلزالة وا 
مداد المنطقة بالخدمات والمرافق الناقصة-   .رفع القيمة المكانية للمنطقة وذلك برفع مستوى الخدمات القائمة بالمنطقة وا 
مال التحسين والحفاظ مشاركة السكان بالجهود الذاتية في أعمال التحسين للحفاظ علي المنطقة بعد تحسينها مما يؤدي إلي خفض تكلفة  أع- 

 .عليها
  Urban Renewal: التجديد الحضري سياسة  4-3

 :مفهوم  سياسة التجديد الحضري 4-3-1
وبالرغم من ذلك . أصبح التجديد العمراني متصال مباشرة بكيفية تحسين المساكن بالمناطق العشوائية  المتدهورة  13منذ أواخر القرن       

في تدمير وهدم بعض الوحدات السكنية بالمناطق ( االستغالل األمثل لالراضى مرتفعة الثمن بالمناطق المركزية ) ساهمت الضغوط التجارية 
 [4]. المتدهورة العشوائية

زالته لإلفساح للجديد إلي المصطلح في سياسات التخطيط حيث كان يشير هذا           وتغيرت هذه النظرة حاليا إلي ,القضاء ومحو القديم وا 
 [3].تكوين دورا للقديم في البناء العصري الحديث

وتحسين  المتدهورة العشوائية السكنية للمناطقفمنذ عهد قريب كان االهتمام األكبر لسياسة التجديد موجها نحو التأهيل والتحسين والتجديد        
  [4.]بمساهمة السكانبها البنية األساسية 
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 :حالة تطبيق سياسة التجديد4-3-2

 :اآلتيةيتم تطبيق سياسة التجديد للمناطق العشوائية المتدهورة 
إال التي ال يجدي  معها اإلصالح والتي تحتاج إلي تحسين " ال تستوجب اإلزالة"وقديمة  [11]  المناطق ذات مباني حالتها جيدة و متوسطة   -1

 . شبكات الطرق والمرافق والخدمات العامة بها
  [4]. ولتكوين دورا للقديم في البناء العصري الحديث المناطق المركزية من المدن لتجديدها  -2
 :كيفية تطبيق سياسة التجديد الحضري 4-3-3

فهو أساس , يتم تطبيق سياسة التجديد الحضري للمناطق العشوائية المتدهورة وفقا للمخطط اإلستراتيجي للمدينة والتفصيلي للمنطقة         
لذا فإن سياسة التجديد تحوي [  11](.شبكات المرافق -الخدمات -الطرق والشوارع –األراضي  إستعماالت)لتطبيق سياسة التجديد طبقا لخرائط 

عادة البناء للمنشأة الرديئة التي ال يجدي معها اإلصالح وأيضا إستغالل األراضي الفضاء  بداخلها سياسة التأهيل والتحسين إلي جانب اإلزالة وا 
 [4]. التفصيلي للمنطقة المحيطة بالمنطقة بإستخدامات وفقا للمخطط

  [4] :مميزات سياسة التجديد 4-3-4
 .الحفاظ علي المباني ذات القيمة التاريخية والحضارية  -1
 .استغالل االراضى الفضاء لألغراض تخطيطية  -8
  .تشمل كل من سياسة التأهيل والتحسين -3
 .اإلستغالل األمثل للمناطق المركزية بالمدن ورفع قيمتها  -4
  [3] .للقديم في البناء العصري الحديثتكوين دورا  -1

  Upgradingياسة االرتقاء  س 4-4

 :مفهوم سياسة اإلرتقاء 4-4-1
االرتقاء في معناه البسيط هو تحسين الوضع القائم إلي وضع أفضل منه عن طريق تطوير البيئة الحضرية في جميع جوانبها سواء كانت      

  [,]  (.اقتصادية /اجتماعية )جوانب معمارية ووظيفية وعمرانية وبيئية أو جوانب 

إال أن األخير يتعرض إلى الجانب المعماري والوظيفي والعمراني " اسة التجديد سي" في بعض أوجهها مع " االرتقاء " وقد تتشابه سياسة      
باإلضافة للجانب المعماري والوظيفي والعمراني / االقتصادي / , بينما تتعرض سياسة  االرتقاء إلى كل من الجانبين االجتماعي فقط والبيئي
 [,] .والبيئي

منا وفى سياسة  االرتقاء , تحتاج أعمال االرتقاء بالجوانب االجتماعية زمنا أطول من أعمال االرتقاء بالجوانب االقتصادية , وتلك تحتاج ز      
 [ 4] . أطول من أعمال االرتقاء بالجوانب المعمارية والوظيفية والعمرانية والبيئية

فيتم الربط بين أعمال التنمية  ,وذلك لعدم تحمل ميزانيتها تكاليف أعمال اإلرتقاء ,النامية مناسبه للدولتعتبر سياسة ن سياسة اإلرتقاء فإ ,لذا     
, اتجهت إلى الدول الناميةأن العديد من علما ب.وأعمال التطوير العمراني وذلك لجلب تمويل لتنفيذ سياسة اإلرتقاء  اإلقتصادية واإلجتماعية

 [ 4]  .للبالدلعشوائية المتدهورة, حفاظا على االستقرار السياسي واالجتماعي االسكنية االرتقاء بالمناطق 
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 [18]: حالة تطبيق سياسة اإلرتقاء 4-4-2
  .في حالة أن تكون تأثير  المنطقة علي المدينة هامشي وغير مؤثر عليها إقتصاديا -1
 .في حالة أن تكون أوضاع المباني والمرافق والشوارع تسمح بالتطوير  -8
 .كانت مساحة المنطقة كبيرة وترتفع بها الكثافة السكانية وتكون متاخمة للنسيج القديم للمدينة إذا  -3
في حالة المناطق التي تدهورت بعض أو كل مبانيها وتفتقر إلى المرافق والخدمات مع وجود مشاكل اجتماعية    إقتصادية عديدة في أحيان  -4

 [,].كثيرة
 :اإلرتقاءكيفية تطبيق سياسة  4-4-3

 [4]: ا يليميتم تطبق سياسة اإلرتقاء ك
زالة المباني اآليلة للسقوط -  .االرتقاء بالكتلة المبنية القائمة سواء كانت سكنية أو عامة وتحسين الشكل المعماري وتطويره وا 
 التغذية بالكهرباء والغاز واالتصاالت االرتقاء بالبنية األساسية من طرق وممرات مشاة وشبكات الصرف الصحى والتغذية بمياه الشرب وشبكات  -
 االرتقاء بالخدمات االجتماعية , وهى تشمل الخدمات التعليمية كالمدارس والخدمات الصحية كالعيادات والمستوصفات ومراكز رعاية األمومة  -

 .والطفولة بالمستشفيات والخدمات الثقافية
 .الحضرية البنائية وتنسيق المواقع وتحسينها ونظام تجميع القمامة والتخلص منهااإلرتقاء بالبيئة الحضرية التي تتمثل في التشكيالت  -
قتصاديا وذلك باإلرتقاء باإلنسان بسلوكه وعاداته وتقاليدة وتوفير فرص  -  .يتعليمالمستوي الورفع  للسكان عمل الاإلرتقاء بالمجتمع إجتماعيا وا 
 [4]: مميزات سياسة اإلرتقاء 4-4-4

 .عمرانية القائمة باعتبارها ثروة قومية ذات قيمة اقتصادية , كما أنه يعمل على تنميتها وزيادة قيمتها العقارية الحفاظ على الكتلة ال  -1
االقتصادية سياسة إلنجاح التطويرالمعماري و الوظيفي والبيئي / االقتصادي للسكان متخذا التنمية االجتماعية / ينمى الجانب االجتماعي   -8

 .والعمراني
 .المجتمعات القائمة دون محاولة هدمها , سياسة بال شك أقل تكلفة من اإلحالل واإلزالة  اإلبقاء على -3
 :المتدهورة للتعامل مع المناطق السكنية العشوائية المالئمةمقارنة بين السياسات العمرانية  -5

 السكنية للتعامل مع المناطقحيث يتم المقارنة بين كل من سياسة التأهيل والتحسين والتجديد الحضري واإلرتقاء وذلك إلختيار أنسبها        
 .(8)كما موضح بالجدول رقم  وذلك "كيفية التطبيق –حالة التطبيق   -المميزات" العشوائية المتدهورة وذلك من حيث

 .كيفية التطبيق –حالة التطبيق   -المميزات"وذلك من حيث  بين كل من سياسة التأهيل والتحسين والتجديد مقارنةيوضح ( 8)جدول رقم 

أوجه 
 المقارنه

 أوجه السياسات العمرانية عناصر السياسات العمرانية
 اإلرتقاء التجديد التحسين التأهيل

 المميزات

 .تحفاظ علي الكتلة العمرانية بإعتبارها ثروة عقارية  -
عادة البناء  -  أقل تكلفة  من اإلزالة وا 
 الحفاظ علي الطراز  المعماري للمنطقة  -
إعادة األنشطة والوظائف التي كانت تمارس بمنطقة سكنية إلى    -

 . مستوى مقبول من الكفاءة

   
   
   
   
 

   
   
Χ 

Χ   
 

   
   
   

  
  

   
   
   
   
  



Minia Journal of Engineering & Technology (MJET), Vol. 37, No. 1. January 2018 
 

 

 - 52 - 

     
 

رفع القيمة المكانية للمنطقة وذلك برفع مستوى الخدمات وتحسين  -
 . المرافق

 .مشاركة السكان بالجهود الذاتية في األعمال  -
 رفع قيمة المناطق المركزية بالمدن   -
 تشمل كل من سياسة التأهيل والتحسين  -
 .استغالل االراضى الفضاء لألغراض تخطيطية  -
   .الحفاظ علي المباني ذات القيمة التاريخية والحضارية -
 .االقتصادي للسكان/ تنمية الجانب االجتماعي  -

Χ   
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     Χ 
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     Χ 
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     Χ   
 

   
  

   
   
   
   
  
  

حاالت 
 التطبيق

المناطق العشوائية المتدهورة التي تحتوي علي  مباني متدهورة ورديئة ال  -
 . يوجد خلل بهيكلها اإلنشائي

المناطق التي تتميز بتركيز المباني التراثية والطابع العمراني الفريد  -
 .والشخصية المحلية 

المناطق العشوائية المتدهورة التي تحتوي علي مباني ذات الحالة  -
 .والجيدة و تحتاج إلي تحسين مستوي الخدمات والمرافق بهاالمتوسطة 

المناطق المركزية من المدن لتجديدها ولتكوين دورا للقديم في البناء  -
 .العصري الحديث

في حالة المناطق التي تدهورت بعض أو كل مبانيها وتفتقر إلى  -
 .المرافق والخدمات مع وجود مشاكل اجتماعية إقتصادية 

تكون تأثير  المنطقة علي المدينة هامشي وغير مؤثر  في حالة أن -
 .عليها إقتصاديا
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 كيفية
 التطبيق

 .مشاركة الجهود الذاتية في التنفيذ -
 مشاركة السلطات المحلية  -
 توفير القروض والدعم لمالك المباني   -
 تحسين البنية األساسية  -
 . إزالة بعض المباني المتدهورة ألغراض تخطيطية  -
تعتمد في تنفيذها علي المخطط اإلستراتيجي للمدينة والتفصيلي  -

 للمنطقة
عادة البناء للمنشأت الرديئة التي ال يجدي معها اإلصال -  حاإلزالة وا 
ضافة مباني جديدة باألراضي الفضاء المحيطة بالمنطقة بإستخدامات  - وا 

 .وفقا للمخطط التفصيلي للمنطقة
تطوير البيئة الحضرية التي تتمثل في التشكيالت الحضرية البنائية  -

  وتنسيق  المواقع وتحسينها
قتصاديا وذلك باإلرتقاء باإلنسان بسلوكه  - اإلرتقاء بالمجتمع إجتماعيا وا 

 وعاداته وتقاليدة   
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ل من سياسة التحسين والتاهيل والتجديد وال كوهي سياسة اإلرتقاء حيث أنها تشمل , مما سبق عرضه يتم إستخالص أفضل السياسات العمرانية 
كانت تغفل النواحي اإلجتماعية واإلقتصادية وعند إغفال النواحي اإلجتماعية واإلقتصادية يؤدي إلي سرعة تحول أي منطقة بعد تطويرها إلي ما 

نخفاض الدخل  علية نتيجة للعادات السيئة والتقاليد غير الحميدة والبطالة واألميه وضعف مستوي    [11]. المعيشة وا 
 :تجارب عالمية لبعض الدول النامية لإلرتقاء بالمناطق السكنية العشوائية المتدهورة -

المتدهورة وذلك ألنها مشابه  ةعشوائيالمناطق السكنية الالنامية لإلرتقاء بتناول البحث تجربة البرازيل والهند وبوركينا فاسو كتجارب للدول      
 . بوجه خاصصعيد الشمال مصر بوجه عام ومدن للظروف اإلجتماعية واإلقتصادية والعمرانية لمدن 

  -:(عشوائيات ريو دي جانيرو)تجربة البرازيل 1 -6
 138,8111وعدد سكانها , 8كم 1,821وتبلغ مساحتها , تطل علي المحيط األطلس, تقع جنوب البرازيل.ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل     

 [13]. 8118نسمه عام 
 [14] -:مشاكل المنطقة 6-1-1
   :وذلك من خالل النواحي األتية ريو دي جانيرو منطقة التي تعاني منها يتم عرض المشاكل 
- :المشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية -
ارتفاع الكثافة السكانية وانعدام التجانس  - 8118عام  دوالر في الشهر 111أغلب السكان من ذوي الدخل المنخفض حيث يعيشون بأقل من  

 من أكبر مشاكل عشوائياتحيث أن  إنعدام األمن واألمان بالمنطقة -سوء الحالة الصحية والتعليمية لهذه المناطق , وانتشار األوبئة -بين السكان 
توطين الجريمة والعصابات وتجار المخدرات واألسلحة بها وهذا ما أدي إلي لجوء كثير من الشباب واألطفال للعمل مع  هيمنطقة ريو دي جانيرو 

 .وجود بعض المباني مقامة بدون سند للملكية -هذه العصابات
- :المشاكل العمرانية والبيئية -
 افتقار –شوارع ضيقة وكثيرة التعرج نتيجة التقسيم العشوائي وطبيعة األرض  -البناءالمستوى العام لغالبية المساكن متوسط ومخالف لقوانين   

عدم وجود خدمات اجتماعية مثل المنشآت الصحية أو  -نسبة كبيرة من المساكن للمرافق وخدمات البنية األساسية كالمياه والصرف  والكهرباء 
نتيجة  طبيعي االفتقار إلى المساحات الخضراء والمفتوحة كذلك أماكن الترفيه واللعب وعدم وجود أي متنفس-التعليمية أو الترفيهية وقسم للشرطة 

تناسقة التلوث البصري من حيث التفاوت في االرتفاعات والتشكيالت غير الم -عدم وجود نظام لجمع القمامة ونظافة الشوارع  -العمراني  التكدس
 .في الحجم وشكل الواجهات والتشطيبات

- : المشاكل المعمارية والوظيفية -
غياب الصيانة الالزمة  -حيث كان يستخدم نظام الحمامات العامة( مياه وصرف وكهرباء)عدم إلحاق عدد كبير من المساكن بالحمامات والمرافق 

 .(الخ....الواجهات الخارجة  –المنشأ بالكامل  –الوحدة السكنية )على جميع المستويات 
 [14] :لتطوير المنطقة السياسات المتبعة6-1-2

تمويل التم ف .وقائي والثانيعالجي األول تجاه اإل العشوائية المتدهورة ذات أتجاهين السكنية للتعامل مع المناطق ة البرازيلكانت رؤية حكوم      
تم إنشاء مجلس المدن وهو أداه هامة حيث  أيضا وتم اإلدارة عن طريق الحكومة البرازيلية. دوالرمليار  88,1من خالل الحكومة البرازيلية بمبلغ 

 :نهذان اإلتجاهايلي شرح فيما و .اإلرتقاء بالمدن ةلإلدارة وأيضا متابعة تنفيذ سياس
 .وذلك كما يليلعشوائيات المتدهورة لللوضع القائم  يهدف إلي اإلرتقاء:  اإلتجاه األول عالجي 
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- :اإلرتقاء بالجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية  
تم بناء مركز خيري يقدم برامج  -لتشغيل سكان العشوائياتقدمت الحكومة البرازيلية محفزات إقتصادية للشركات تم توظف سكان العشوائيات ف     

تنشيط أعمال أصحاب  -إعانات مالية لألسر الفقيرة تم تقديم -التدريب المتخصص والنشاطات الرياضية والفنون وبرامج التوعية اإلجتماعية 
تم تحسين األمن داخل العشوائيات فتم إنشاء قوات شرطية خاصة مما أضاف قدرا كبيرا من األمن وحد من  -المحالت الصغيرة داخل العشوائيات 

فأصبحت بزارا للسائحين للتجول وسط ا المميزة دمج العشوائيات في الحياه الطبيعية بإعتبارها معلما هاما من معالمه -إنتشار العصابات 
تم تمليك السكان األراضي الذين يعيشون عليها بأسعار منخفضة وتوفر لهم الحكومة مهندسا   -عشوائيات مقامة في حضن الجبال والمرتفعات 

 .معماريا إلستشارته دون مقابل قبل البناء
- :اإلرتقاء بالجوانب العمرانية والبيئية

 تم وضع نظام لجمع القمامة -تم تحسين  المباني والطرق ورفع المخلفات منها -(صرف –مياه  –كهرباء )البنية األساسية بالمنطقة منتم توفير 
تم إقامة ملعب  -فحفزت الحكومة السكان بإعطاء كل شخص كيس قمامة جديد مقابل كل كيس يضع فيه مخلفاته بالصندوق المخصص لها 

 .بالمنطقةرياضي للترفيه واللعب 
 :اإلرتقاء بالجوانب المعمارية والوظيفية

ضافة حمامات للمباني التي ال يوجد بها حمامات كلما أمكن   .المبانيواجهات تم طالء  -تم أعمال الصيانة الالزمة للمباني وا 
ومن ثم سعت لتبني برامج  .يهدف إلي منع تكرار إنشاء عشوائيات متدهورة جديدة تمثل عبئا علي حكومات المستقبل:  اإلتجاه الثاني وقائي

بحيث . فتم التوسع في إنشاء الوحدات السكنية لتمليكها لألسر الفقيرة بأسعار مناسبة وذلك للحد من ظهور عشوائيات جديدة .طموحة لإلسكان
برنامج بيتي )ومن أهم برنامج في هذا اإلتجاه  ,كما حدث في الماضي  من اللجوء إلي السكن العشوائي الفقيرة الناشئةتحل مشكالت العائالت 

 (.حياتي

  -:(عشوائيات جادينجار)تجربة الهند 6-2
 ومساحتها  8111ه بتعداد نسم 81341حيث يبلغ عدد سكان منطقة جادينجار . منطقة جاديبنجار تقع في مدينة أحمد أباد شمال غرب الهند     

 [11] (.فدان 21)
 :جادينجار مشاكل منطقة 6-2-1
 [ 11]  :لمنطقة وذلك من خالل النواحي األتيةالتي تعاني منها ايتم عرض المشاكل  

 :المشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية -
إرتفاع الكثافة  -إنخفاض مستوي الدخل للسكان -إنخفاض المستوي العام لصحة السكان -إرتفاع معدل البطالة  -إرتفاع معدل األمية 

 فدان/نسمة  ,,3331السكانية بالمنطقة تصل إلي 
  -:المشاكل العمرانية والبيئية -

تلوث الشوارع بسبب إلقاء المخلفات والقمامة بها لعدم وجود نظام لجمع القمامة  -الشوارع ضيقة وغير مرصوفة  -عدم وجود مرافق بالمنطقة 
 .عدم وجود خدمات اجتماعية مثل المنشآت الصحية أو التعليمية أو الترفيهية-االفتقار إلى المساحات الخضراء والمفتوحة  -الشوارع ونظافة 

- :المشاكل المعمارية والوظيفية -
 .لحمامات العامةال يوجد حمامات بالمسكن فكان النظام السائد هو ا -بالوحدات السكنية  ( كهرباء -صرف -مياه)ال يوجد مرافق    
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 [ 11] :السياسات المتبعة لتطوير المنطقة 6-2-2
تنظيم وتم  فتمت مشاركة السكان بتمويل سياسة اإلرتقاء مناصفة مع الحكومة الهندية لمنطقةبا القائملوضع لإتبعت الهند سياسة اإلرتقاء    

في  السكان مشاركةوأيضا تمت  حتي ال تكون اإليداعات متناثرة( mandal)اإليداعات الفردية في حساب بنكي تابع لمؤسسة سيوا الهندية يدعي 
وتم  .اإلرتقاءأعمال من نتهاء اإل وقامت هذه المؤسسة في أعمال التنمية والتطوير لسكان المنطقة وأعمال الصيانة الدورية للمنطقة بعد .التنفيذ

 :اإلرتقاء بالمنطقة  من خالل  الجوانب التالية
    -:اإلرتقاء بالجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية -

نشاء المساكن لعائلتهن  -وحشدهم نحو أهمية تطوير المنطقة تم توعية السكان  قدم بنك  -تم تنمية وتطوير قدرات ومهارات النساء الفقيرات وا 
وذلك ألنه وجد أن أكثر المستفيدين  ت في السدادتم منح النساء مساكن كاملة المرافق بتسهيال -سيوا قروض لإلسكان بتسهيالت ميسرة للنساء

تم تشكيل مؤسسات مجتمعية توفر خدمات التعليم والصحة والتدريب المهني  -بالقروض هم النساء ألنهم يستخدموا جزء من مسكنهم في العمل
 .وبناء القدرات

 -:اإلرتقاء بالجوانب العمرانية والبيئية -
زالة المخلفات الصلبة -تم إنارة الشوارع -رصف الطرقتم  -تم تزويد المنطقة بالمرافق تم  -تم توفير الخدمات اإلجتماعية عن طريق مؤسسات -وا 
 .زراعة األشجار بالمنطقة

 -:اإلرتقاء بالجوانب المعمارية والوظيفية  -
 .تم تزويد كل مسكن بحمام خاص به -تم تزويد الوحدات السكنية بالمرافق الناقصة بها    

  -:(عشوائيات سيسن)تجربة بوركينا فاسو  6-3
اسرة وتحيط بها  311وتسكنها ( فدان 88)وتقع علي مساحة " واجادوجو"منطقة سيسن العشوائية تقع حول منطقة سيسن المخططة بالعاصمة 

 [11].أراضي فضاء

  -:مشاكل المنطقة 6-3-1
   [11] -:وذلك من خالل النواحي األتية لمنطقةيتم عرض المشاكل التي تعاني منها ا 

 :المشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية -
عدم وجود حرفة سائدة  -أنخفاض مستوي التعليم بالمنطقة -سوء األحوال الصحية لسكان المنطقة -ض فسكان المنطقة من ذوي الدخل المنخ

 .عدم وجود سند لملكية األرض-إرتفاع معدل البطالة -بالمنطقة 
  -:المشاكل العمرانية والبيئية -
 بجوارأراض فضاء  وجود -(طرق كهرباء -صرف -مياه)عدم توافر البنية األساسية من  -"الصحية واألمنية والترفيهية "عدم توافر الخدمات  -

 .تدهور حالة المباني -المنطقة سوف يتم الزحف العشوائي عليها
  -:المشاكل المعمارية والوظيفية

ال -عدم الصيانة للمساكن فحالتها سيئة ومتدهورة لعدم وجود ضمان لملكية األرض-أسقفها من مواد مؤقته وغير محكمة الغلق وجود مباني 
 .(كهرباء -صرف -مياه)تتصل الوحدات السكنية بالمرافق
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 [  11] :السياسات المتبعة لتطوير المنطقة 6-3-2

تم نقل م تعديلة من حكومة بوركينا فاسو فهيئة األمم المتحدة وتفتم وضع مخطط للمنطقة من قبل  للمنطقةسياسة اإلرتقاء  ت بوركينا فاسوإتبع
سكنية  المباني التي تقع خارج التخطيط الجديد للمنطقة إلي داخل المنطقة كما تم إستغالل األراضي الفضاء التي تحيط بالمنطقة في إنشاء وحدات

الجهود الذاتية وقامت الدولة بتنفيذ بأسلوب وذلك بتمليكهم األراضي للبناء وذلك للحد من ظهور عشوائيات جديدة  جديدة لذوي الدخل المنخفض
تم تأهيل المباني القديمة التي ال تصلح  و.سيلي شرحها بشروط معينة  السكان األراضيالدولة حيث تم تمليك  .البنية األساسية بالمنطقة

" الصندوق المركزي الفرنسي للتعاون اإلقتصادي " دوالر من  211111قيمتة " بنك التنمية الوطني"ض تم تمويلة من فبدء التنفيذ بقر  .لإلستخدام
عام دوالر  8211وكان لكل شخص حصل علي قطعة أرض الحق في الحصول علي قرض من البنك يعادل مرتب سنتين بحد أقصي 

 .من القرض الموظفون والعمال بالقطاع الرسمي عن العاملين بالقطاع الغير رسميويسدد القرض علي سبع سنوات لذلك كان المستفيد ,,138
لجمع المدخرات من ذوي الدخل المنخفض بسياسة "صندوق اإلستثمار المشترك"وللتغلب علي هذه المشكلة قام فريق العمل بسياسة اإلرتقاء بإنشاء 

" صندوق اإلستثمار المشترك" نت اإلدارة عن طريق حكومة أوجادجو التي أنشأت  وكا.حيث يحق لكل مساهم في الصندوق اإلقتراض منه.اإلرتقاء
- :فقد تم أعمال اإلرتقاء وفقا للجوانب التالية  المذكور عاليه

    -:اإلرتقاء بالجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية -
شركة لصناعة الطوب في المنطقة  81تم تنفيذ  -مهنة جديدة فتم رفع مستوي دخولهم بتعلمهم , خلق كوادر بنائية بين السكان محدودي الدخل تم 

وبذلك أمكن بناء العديد من المساكن واآلبار في المنطقة ونتج عن ذلك  تشغيل مئات من العمالة "مركز تدريب مهني "تم إنشاء  -وتشغيل العمالة
دوالر أو اإلسهام في بناء الطرق  11ملكية األرض مقابل دفع وذلك بإعطاء الساكن حق للسكان  تم تمليك األراضي -الماهرة والغير الماهرة 

يقتضي إعطاء سند ملكية لألرض بتعهد بعدم البيع قبل  الجديدهبالنسبة لتمليك الألاضي  - private latrineوآبار المياه والمراحيض الخاصة 

 .وتعهد باإلنتهاء من بناء المسكن خالل سنتين,مضي عشرة سنوات 
   -:اإلرتقاء بالجوانب العمرانية والبيئية -
القديمة واألرض الفضاء التي تحيط  تم تنفيذ أعمال البنية األساسية بالمنطقة -تم تنفيذ الخدمات العامة باألرض الفضاء التي تحيط بالمنطقة 

نموذج إسكان  111تم بناء  -شوائيات حديثةقطعة أرض وذلك لتسد حاجة ذوي الدخل المنخفض وأيضا عدم ظهور ع 111تم توفير  -بالمنطقة 
تم إزالة بعض المباني الخارجة عن  -تم تشجير المنطقة -رفع المخلفات من المنطقة وتخصيص أماكن إللقاء المخلفات بها -أسلوب البناء الذاتي

 .نها وتأهيلهاوتحسي ونقلها داخل الحدود الجديدة للمنطقة (سيسن العشوائية)القائمة  الجديد للمنطقة التخطيط
   -:اإلرتقاء بالجوانب المعمارية والوظيفية -

تم تحسين الحالة المعيشية بطريقة مستمرة فبدأت بإنشاء مراحيض خاصة لكل مسكن وتم ردم الحفر  -تم تأهيل المباني غير الصالحة لإلستخدام
 .واآلبارالملوثة

 :العشوائية المتدهورةتجارب محلية لبعض مدن مصر لإلرتقاء بالمناطق السكنية  -7
عزبة الوالدة وتجربة دمياط منطقة المنزة وتجربة الفيوم منطقة عزبة مأمون وتجربة اإلسماعيلية منطقة الحكر منطقة تناول البحث تجربة حلوان 

 .إلرتقاء بالعشوائيات المتدهورةل
 [12] (عزبة الوالدة)تجربة حلوان  7-1
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وحدة  2111ألف نسمة كما تبلغ عدد الوحدات بها 84فدان ويبلغ عدد سكانها  11,1تقع عزبة الوالدة بوسط مدينة حلوان وتبلغ مساحتها      
 . سكنية

 [12]: عزبة الوالدة منطقةمشاكل 7-1-1
قتصادية وعمرانية وبيئية ومعمارية ووظيفية عزبة الوالدة تعاني منطقة    -:ويتم عرض هذه المشاكل كما يلي من مشاكل إجتماعية وا 
 :المشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية -

يسكن بالمنطقة الفئة منخفضة الدخل حيث يصل متوّسط الدخل إلي  -خاصة لدي السيدات% 38واألمية % 41إرتفاع نسبة البطالة تصل إلي 
 .فدان/نسمه  431,1السكانية فتصل إلي إرتفاع الكثافة  -جنية 1811بـ   8112ويقّدر في عام  8111جنيه عام  311

 :المشاكل العمرانية والبيئية -
المنطقة بشبكة الكهرباء؛ كما أّن كابالت ال تتصل  -بالمنطقة عدم وجود شبكة حريق -المنطقةود نظام لرفع المخلفات الصلبة من عدم وج     

الطرق غير مرصوفة وضيقة ومنها ذات  -لشوارع الرئيسية والداخلية اعدم إنارة باإلضافة إلي , تخترق المنطقة وهي مكشوفة الضغط العالي 
سوف يتم الزحف  وجود أراضي فضاء بجوار المنطقة-لبعض المباني( الشرطة-المطافي  –اإلسعاف )صعوبة وصول سيارات  -النهايات المغلقة
 .متوسطة من المباني حالتها% 82 -ال يوجد خدمات إجتماعية  -العمراني عليها 

- :المشاكل المعمارية والوظيفية-
 .من المباني والوحدات السكنية% 12عدم توفير اإلضاءة الطبيعية والتهوية لـ      

 .وقطع األراضي بالمنطقة شبكة الطرق الرئيسية والداخلية للمنطقة( 1)ويوضح شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقطع األراضي بالمنطقة للمنطقةشبكة الطرق الرئيسية والداخلية لقطة بالقمر الصناعي ليوضح ( 11)شكل رقم 

 Google earth :المصدر
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 [12] :المنطقة لتطويرالسياسات المتبعة  7-1-2
محافظة  والمعمارية والوظيفية فتم التمويل من خاللتم مشاركة السكان في التنفيذ في األعمال العمرانية والبيئية قد ف سياسة اإلرتقاء ت حلوانإتبع  

 1,,والصندوق اإلجتماعي للتنمية و صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة إجمالية للمرحلتين  GTZوالحكومة األلمانية للتعاون الفني  القاهرة
  -: بهارتقاء لإل وفيما يلي الجوانب التي تم.  مليون جنيه وتمت اإلدارة من خالل محافظة القاهرة وصندوق تطوير المناطق العشوائية

 :الجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية -
 تم تدريب السيدات علي بعض  -تم إنشاء مراكز للوعي البيئي وقسم للجمعيات األهلية باألرض الفضاء المجاورة للمنطقة

 إلىمركز قسم للتوعية وبناء قدرات المرأة, ذلك باإلضافة تم فتح بال -األنشطة الحرفية باستخدام خامات بيئية وتنفيذها
 .فصول لمحواألمية لتعليم السيدات أيضاوتم فتح بالمركز  -قاعات للتدريب والمؤتمرات 
 :الجوانب العمرانية والبيئية -

تنفيذ أعمال شبكة مكافحة  -ألف متر مكعب من المخلفات الصلبة الواقعة باألرض الفضاء الواقعة بجوار المنطقة 811تم التخلص مما يزيد عن  
رصف الشوراع -لمنطقة اره بامالخطوط التحويل و  العالي الضغط رباءھدفن خطوط ك -إنارة الشوارع الرئيسية والداخلية -بالمنطقة الحريق

تم تبليط الشوارع الداخلية  -حيث تم مشاركة شباب من المنطقة بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم للعمل  م2م ومتوسط عرض  1,1الرئيسية بطول 
شجرة وما  111شجرة بعزبة الوالدة في المرحلة األولى ونحو  821تم زراعة نحو  -م  8,1يصل إلى حوالي م ومتوسط عرض  184,1بطول 

 .للترفيهأفدنة 8تم إنشاء حديقة بعزبة الوالدة على مساحة - يزيد عن ألف متر مسطحات خضراء خالل المرحلة الثانية
 :الجوانب المعمارية والوظيفية -

ألف متر مسطح استفاد منها أكثر من  31منزل باجمالى مسطحات نحو  ,34تم تحسين واجهات المباني فتم تنفيذ أعمال دهان واجهات  لعدد 
لم يتم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية وذلك للحفاظ علي الكتلة العمرانية القائمة بعدم توسعة –وحدة سكنية  4818ألف مواطن يشغلون نحو  31
 .شوارعال
 [18] :تجربة دمياط 7-2

ا أسرة ويبلغ عدد سكانه 111منطقة المنزة تقع المنطقة في قلب مدينة دمياط علي يمين ميدان شهاب وبجوار سورمقابر أبو المعاطي ويسكنها 
  .فدان 2,2نسمة ومساحة المنطقة حوالي  1188

 [18]  -:مشاكل المنطقة7-2-1
ويتم عرض المشاكل التي تعاني منها  .كمشاكل ملحة يلزم التدخل السريع لحلهاتعاني منطقة المنزه من مشاكل عمرانية وبيئية ومعمارية ووظيفية 

  -:كما يليالمنطقة 
 :المشاكل العمرانية والبيئية -

( المطافي –اإلسعاف )صعوبة وصول سيارات  -(مركز إجتماعي  -مناطق خضراء ومفتوحة -مستوصف صحي)ال يوجد خدمات بالمنطقة مثل 
لها تغمر عإنخفاض منسوب شوارع المنطقة عن الشوارع المحيطة مما يج-الطرق غير مرصوفة وضيقة وغير منتظمة -من المباني% 81لنسبة 

-ارع الداخلية والخارجيةعدم وجود إنارة بالشو -عدم وجود شبكة صرف صحي وتهالك شبكة المياه  -بمياه الصرف واألمطار في فصل الشتاء 
تهالك  –المنطقة ملوثة بيئيا بسبب عدم وجود نظام أمن للتخلص من القمامة والصرف الصحي -عدم وجود شبكة حريق بالمنطقة  



Minia Journal of Engineering & Technology (MJET), Vol. 37, No. 1. January 2018 
 

 

 - 59 - 

     
 

والرديئة تصل نسبتها إلي %  48متوسطة تصل نسبها إلي ذات الحالة الالمباني المباني بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي آمن بالمنطقة ف
34 %. 

 :ظيفيةوالو المشاكل العمرانية 
من الوحدات السكنية بمرفق % 81عدم إتصال نسبة -من المباني والوحدات السكنية % 81عدم توفير اإلضاءة الطبيعية والتهوية وذلك لـ 

 .الصرف الصحي

 .المنزة وقطع األراضي منطقةشبكة الطرق الرئيسية والداخلية ل( 18)يوضح الشكل رقم و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .منطقة المنزهشبكة الشوارع الخارجية والداخلية وقطع األراضي بيوضح ( 18)شكل رقم 
 google earth:المصدر

 [18] :السياسات المتبعة لتطوير المنطقة 7-2-2
فلم تقم هذه التجربة علي الشمولية في اإلرتقاء حيث تم اإلرتقاء بالجوانب العمرانية والبيئية والمعمارية والوظيفية ولم سياسة اإلرتقاء  دمياطت إتبع

وهي مشكلة عدم وجود صرف صحي أمن  .وجود مشكلة ملحة يلزم التدخل السريع لحلهالوذلك ,يتم اإلرتقاء بالجانب اإلجتماعي واإلقتصادي 
فتمت مشاركة السكان في التنفيذ في األعمال العمرانية   .غرق المنطقة بمياه الصرف وكذلك تهالك شبكة المياه بالمنطقة بالمنطقة مما أدي إلي

وتم التمويل من خالل صنوق  .والمتابعة مع صندوق تطوير العشوائيات و والجهات األخري المختصة دمياطفتم التنفيذ من خالل محافظة والبيئية 
 .وتمت اإلدارة من خالل محافظة القاهرة بالمتابعة مع صندوق تطوير المناطق العشوائية  .جنيه 8,118,214تطوير المناطق العشوائية بتكلفة  

  -:فتم اإلرتقاء بالجوانب التالية
 :اإلرتقاء بالجوانب العمرانية والبيئية  -

 تم تنفيذ شبكة الصرف الصحي ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب وتمت مشاركة السكان في أعمال الحفر والكشف عن 
إنارة الشوارع الرئيسية والداخلية  -تم تنفيذ أعمال شبكة مكافحة الحريق–سير المتهالكة وتوصيل الوصالت الخاصة بهم علي نفقتهم الخاصة االمو 
تم وضع صناديق القمامة بالمنطقة لتجميع بها  -تم تبليط الشوارع  الداخلية -رصف الشوراع الرئيسية-رباء الهوائية تم إعادة تأهيل خطوط الكه -
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عادة بنائها  -القمامة وتفريغها بصفة مستمرة عن طريق عمال البلدية  ,عددهم )تم إزالة المباني التي ال يجدي معها اإلصالح والتي تقرر إزالتها وا 
عطاء( منازل                                                           .إلعادة بنائها قروض أصحابها وا 

 :اإلرتقاء بالجوانب المعمارية والوظيفية -
 .والمياهتوصيل المرافق للوحدات السكنية  التي تعاني من مشكلة الصرف   -من الداخلالمباني وتحسين  كل حسب رغبته الواجهاتتم طالء  
 : الناحية اإلجتماعية واإلقتصاديةمن  -

ما ذكر لم تتناول سياسة اإلرتقاء النواحي اإلجتماعية واإلقتصادية لكونها سياسة نوعية لوجود مشكلة ملحة وعاجلة يلزم التدخل السريع لحلها ك  
   .بعالية 

 [,1] (عزبة مأمون)تجربة الفيوم  7-3

نسمه طبقا لحصر المنطقة عام  3111الفيوم في  جنوب غرب المدينة ويبلغ عدد سكانها تقع منطقة عزبة مأمون علي أطراف مدينة       
 .أراضي زراعية يمكن التوسع العشوائي عليها ويحد المنطقة من الجنوب,فدان  1,3وتبلغ مساحتها . 8113

 [13] :المشاكل التي تعاني منها منطقة عزبة مأمون 9-3-1
ويتم عرض المشاكل التي تعاني منها المنطقة يلزم التدخل السريع لحلها تعاني منطقة عزبة مأمون من مشاكل عمرانية وبيئية ومعمارية ووظيفية 

  -:وذلك من خالل النواحي األتية
 :المشاكل العمرانية والبيئية -

األهالي تعتمد على المدارس المتاحة بالمناطق المحيطة مما يرهق تفتقر عزبة مأمون إلى أي نوع من الخدمات التعليمية األمر الذي يجعل 
ال يوجد بالمنطقة شبكة صرف صحي ويتم تجميع مياه - األهالي ماديا وصحيا ويزيد من نسبة التسرب من التعليم  األساسي خاصة للفتيات

الصرف في ترانشات ويتم سحبها بعربات الكسح حيث أن يوجد جزء من 
السكان أنشأوا مدادات لتلقي بالصرف  شبكة إنحدار وبعضالمنطقة مخدوم ب

إرتفاع معدالت التلوث البيئي بها  - وقطع االراضي بها مائيإلي أقرب مصرف 
تفتقر المنطقة إلى وجود نقطة شرطة مما ساعد  - بسبب العديد من العوامل

تفتقر المنطقة إلى وجود أي مستوى للخدمات  -على انتشار الجرائم 
الطرق غير مرصوفة وبعض منها غير ممهد وضيقة وتتراوح  -عية االجتما

صعوبة وصول  -م ومنها ذات نهايات مغلقة  4إلي 3عروضها من 
ذات نسبة المباني  -لبعض المباني( المطافي والشرطة –اإلسعاف )السيارات 

                      ن عزبة مأمو  لرئيسة والداخلية لمنطقةاشبكة الشوارع يوضح ( 13)رقم شكل      .من إجمالي عدد المباني بالمنطقة%  13,14هي  بالمنطقة الحاالت الرديئة

 8113,المخططات التفصيلية لمدينة الفيوم  –الهيئة العامة لللتخطيط العمراني /المصدر        عزبة مأمون لرئيسة والداخلية لمنطقةاشبكة الشوارع ( 13)شكل رقم  ويوضح

 : المعمارية والوظيفيةالمشاكل  -
عدم توصيل بعض الوحدات السكنية بمرفق  -من جملة األسر بالمنطقة%  14,1صل نسبتهم إلى وتتتشارك أكثر من أسره فى دوره المياه 

الحالة اإلنشائية المتردية فى بعض المساكن خاصة  -%11وجود بعض من الوحدات غير متصلة بالمياه بنسبة  -%1,الصرف الصحي 
البرودة الشديده الناتجه عن البناء غير المحكم تؤدى إلى إستخدام  - للساللم مع عدم وجود درابزين وما يشكله من إحتماالت إصابات وجرحى
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عدم توافر اإلضاءة والتهوية  –األهالى إلى وسائل غير آمنة للتدفئة مما يشكل خطورة على الصحة ويزيد من إحتماالت الحرائق واإلختناقات 
 .طبيعية لكثير من الوحدات السكنيةال

 [13] :السياسات المتبعة لتطوير المنطقة 7-3-2

ولم , فلم تقم هذه التجربة علي الشمولية في اإلرتقاء حيث تم اإلرتقاء بالجوانب العمرانية والبيئية والمعمارية والوظيفية سياسة اإلرتقاء  ت الفيومعإتب
وهي مشكلة عدم وجود صرف صحي أمن  وجود مشكلة ملحة يلزم التدخل السريع لحلهاليتم اإلرتقاء بالجانب اإلجتماعي واإلقتصادي وذلك 

 ختصةوالجهات األخري الم الفيوممن خالل محافظة واإلدارة فتم التنفيذ ,فتمت مشاركة السكان في التنفيذ في األعمال العمرانية والبيئية  .بالمنطقة
فتم اإلرتقاء بالجوانب  ألف جنيه 311بمبلغ  وتم التمويل من خالل صندوق تطوير المناطق العشوائية .والمتابعة مع صندوق تطوير العشوائيات

  -:التالية
 [,1] :اإلرتقاء بالجوانب العمرانية والبيئية  -
بوصة لتجميع الخطوط الفرعية  18إلي 8بأقطار تتراوح بين ( UPVC)تم إمداد المنطقة بشبكة الصرف الصحي وذلك بتنفيذ شبكة مواسير من  

تم توفير نظام لجمع القمامة وذلك عن طريق المجلس القومي للمرأة بتوفير صناديق  -في خط رئيسي يصرف مباشرة في محطة الصرف الفرعية
 . صرف صحي تم إزالة األخطار الناتجة عن عدم وجود شبكة -لتجميع القمامة في أول ونهاية المنطقة

تم إنشاء مدرسة بالمنطقة عن  -وتم رصف الطرق الرئيسية فقط بالمنطقة  .تم ربط المنطقة بطريق بحر يوسف الرئيسي لتوفير الخدمات بالمنطقة 
  .مستثمر تبرع طريق

 [,1] :اإلرتقاء بالجوانب المعمارية والوظيفية -
تم طالء واجهات المنازل كل -(علي نفقتهم الخاصة)وذلك عن طريق السكان أنفسهم تم توصيل الوحدات السكنية بمرفق الصرف الصحي والمياه 

  .حسب رغبته الخاصة وأيضا علي نفقتهم الخاصة
 [,1] : من الناحية اإلجتماعية واإلقتصادية -

 .لم تتناول سياسة اإلرتقاء النواحي اإلجتماعية واإلقتصادية لكونها سياسة نوعية لوجود مشكلة ملحة وعاجلة يلزم التدخل السريع لحلها   
      [11] :اإلسماعيلية منطقة الحكر تجربة  7-4
في ( عشوائي متدهور)وتعد أكبر تجمع سكني غير رسمي  ,منطقة أرض الحكر تقع علي الحافة الشمالية الصحراوية لمدينة اإلسماعيلية   

   . فدان 314ألف نسمة ومساحتها  38المدينة إذ يبلغ عدد سكانها 
 [11] :المشاكل التي تعاني منها منطقة الحكر 9-4-1

قتصادية وعمرانية وبيئية ومعمارية ووظيفية     المشاكل التي تعاني منها المنطقة وذلك ويتم عرض  .تعاني منطقة الحكر من مشاكل إجتماعية وا 
  -:من خالل النواحي األتية

 : المشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية
 -سوء األحوال الصحية لسكان المنطقة -إرتفاع نسبة البطالة واألمية -عدم وجود فرص عمل بالمنطقة -عدم وجود نشاط إقتصادي في المنطقة 
 .عدم وجود حيازة لألراضي  -لدخل ومنخفضي الدخلغالبية سكان هذه المنطقة من محدودي ا
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  :المشاكل العمرانية والبيئية

اغلبها أقيم بالطوب الني أسقفها من الصاج أو الجريد أو الخيش ولم يحاول السكان تطوير مساكنهم لشعورهم  معظم مباني هذه المنطقة متدهوره
بعدم اإلستقرار حيث أنهم يقيمون علي أراضي مملوكة للدولة ومعرضون للطرد منها في أي وقت وكان هناك ثالث أنواع للمباني وهي المباني 

تتسم الشوارع بالضيق الشديد وغيرممهده  -باني الحديثة وتقع األخيرة في الجنوب بالقرب من مدينة اإلسماعيليةالتقليدية والمباني المختلطة والم
األساسية  تفتقرالمنطقة إلي البنية -صعوبة وصول عربات المطافي واإلسعاف إلي المنطقة -إلقاء القمامة والفضالت في الشوارع  -وغير نظيفه

  (رباءوالكه-الصرف الصحي -المياه)

  :المشاكل المعمارية والوظيفية 
تفتقر أغلب الوحدات السكنية من عدم وجود تهوية  -عدم إتصال الوحدات السكنية بالمرافق

ضاءة طبيعية  رجية والداخلية وقطع األرضي داخلشبكة الشوارع الخا( 14)ويوضح الشكل رقم .وا 
                                                                                                                                                                            .منطقةال

 [4] :السياسات المتبعة لتطوير المنطقة 7-4-2

 ,لمحتكريهافتم تمليك األراضي للتعامل مع هذه المنطقة سياسة اإلرتقاء  ت اإلسماعيليةإتبع
زالة بعض المباني التي ال يجدي معها اإلصالحو  إلقامة الخدمات  وذلك ,تأهيل المباني القائمة وا 

 تقسيمها بعد األراضي الفضاء المجاورة لمنطقة الحكربوتعويضهم بقطع أراضي  .وشق الطرق

 وقطع االراضي شبكة الشوارع  يوضح( 14)شكل رقم      علي  الضغط لتقليل الكثافة السكانية بالمنطقة وأيضا تقليلوذلك , وتنفيذ البنية األساسية بها 

                                                                                                                       1333, نعمات نظمي/ المصدر  .      وتمت مشاركة السكان في التنفيذ وفيما يلي عرض لجوانب اإلرتقاء. البنية األساسية لمنطقة الحكر
 [4] : من الناحية اإلجتماعية واإلقتصادية -

توفير محالت بالقطع األراضي -المنطقة زيادة فرص العمل بالمنطقة خاصة الحرف التي تخص أعمال البناء نظرا إلنتعاش حركة البناء في تم 
لمراكز الثقافية  والنوادي الترفيهية ا  تم رفع المستوي الثقافي والتعليمي للسكان بإنشاء -الفضاء  بأماكن مميزه مما خلق فرص عمل داخل المنطقة 

جذب رؤوس األموال تم  -تم جذب الفئة متوسطة الدخل والمرتفعة بالرغم من أن السياسة إستهدفت األسر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط-
ال يوجد أي  -(جنية للمتر المربع 8)تم تمليك األرض لمحتكريها بأسعار رمزية  -لإلستثمار بالمنطقة سواء لتوفير المساكن أو الخدمات التجارية

  (المنخفضة والمتوسطة الدخل )تضم المنطقة الفئتين من السكان مشاكل في تأقلم السكان مع بعضها ف
 [11] :اإلرتقاء بالجوانب العمرانية والبيئية   -

ويتعاون .حيث يقوم السكان بإستبدال مساكنهم المؤقتة بمساكن مبنية من الطوب والخرسانة تدريجيا حسب إمكانيتهم :تم تحسين حالة المسكن
عادة البناء  تم  -إمكانية وصول سيارات المطافي واإلسعاف إلي أقرب نقطة ممكنة من المسكن -السكان إلستضافة بعضهم أثناء فترة الهدم وا 

وكانت الشوارع تتميز بالضيق نظرا لمحاولة المخطط التقليل من حاالت اإلزالة للمباني القائمة إال  الداخليةلطرق الرئيسية وتمهيد الطرق رصف ا
قامة بعض الخدمات لذا أعطيت كل أسرة ت  من إزالة مسكنها وحدة سكنية قبل إزالة مسكنها أو قطعة ضررتفي حاالت إقامة  الشوارع الرئيسية أوا 

قام السكان بعمل تم تنفيذ شبكة الصرف الصحي و  –تم تنفيذ شبكة المياه وقام السكان بعمل وصالت لمساكنهم   -أرض في التقاسيم الجديدة
تم تجميل الحي  -تمت إنارة الشوارع وتوصيل الكهرباء لكل مبني ويقوم السكان بعمل وصالت لمنازلهم علي نفقتهم الخاصة  -وصالت لمساكنهم

م  111م وعرض 1111فدان  بطول  43فتم إنشاء غابة الشباب بالحد الشمالي للمشروع علي مساحة ,رة ونشر المسطحات الخضراء وتشجي
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أف متر مربع بالطريق الدائري حول  111تم زراعة  -وتعتبر مصد للرياح ومتنفس أخضر ألهالي الحي وقامت بجهود الشباب باألجازة الصيفية 
 . أسواق ومركز شباب ومالعب مفتوحة ونادي ثقافي ومخابز 4مساجد و 8تم إنشاء عدد -الحي 

 [4] :اإلرتقاء بالجوانب المعمارية والوظيفية

  .تم تحسين واجهات المباني وتركيب إنارة علي كل مبني -توصيل المرافق للوحدات السكنيةتأهيل المبانبي القديمة و  تم     

ا من ومن خالل العرض السابق للتجارب العالمية والمحلية التي طبقت بها سياسة اإلرتقاء يمكن إستنباط بعض الجوانب اإليجابية المرجو تحقيقه 
 .عند تطبيق سياسة اإلرتقاء علي المناطق السكنية العشوائية المتدهورة بمدن شمال صعيد مصر 

وكذلك المناطق العشوائية المتدهورة من حيث المشاكل التي تعاني منها والمحلية مقارنة بين التجارب العالمية ( 3)جدول رقم ويوضح       

 .عليها اإلستراتيجيات المتبعة إلستخالص أهم الجوانب اإليجابية التي تم تحقيقها من تطبيق سياسة اإلرتقاء
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 تحقيقها من تطبيق سياسة اإلرتقاء التي تمستخالص أهم الجوانب اإليجابية ها وكذلك اإلستراتيجيات المتبعة إلمقارنة بين التجارب المحلية والعالمية من حيث المشاكل التي تعاني من يوضح( 8)جدول رقم 

 التجربة    

 أوجه 
 المقارنة

 تجارب محلية تجارب عالمية

عشوائيات ريو ) البرازيل
 (دي جانيرو

 (عشوائيات جادينجار) الهند
عشوائيات  بوركينا فاسو

 (سيسن)
عشوائيات ) حلوان

 (عزبة الوالدة
عشوائيات ) دمياط

 (المنزة
عشوائيات ) الفيوم

 (عزبة مأمون
عشوائيات ) اإلسماعيلية

 (الحكر

 المشاكل 
 اإلجتماعية
 واإلقتصادية

 .إنخفاض مستوي الدخل -
 ارتفاع الكثافة السكانية  -
انعدام التجانس بين  -

 السكان 
سوء الحالة الصحية  -

 والتعليمية لهذه المناطق
 .إنعدام األمن واألمان -
عدم وجود سند للملكية  -

 .لبعض المباني

 إرتفاع معدل األمية -
 إرتفاع معدل البطالة  - 
إنخفاض المستوي العام  -

 لصحة السكان
إنخفاض مستوي الدخل -

 للسكان
السكانية إرتفاع الكثافة  -

 ,,3331بالمنطقة تصل إلي 
 فدان/نسمة 

. إنخفاض مستوي التعليم- -
 بالمنطقة

 إرتفاع معدل البطالة -
 .إنخفاض مستوي الدخل -
سوء األحوال الصحية لسكان  - 

 .المنطقة 
 عدم وجود سند لملكية األرض-

إرتفاع نسبة البطالة -
 واألمية 

إنخفاض مستوي الدخل  -
 للسكان 

الكثافة السكانية إرتفاع  -
نسمه  431,1فتصل إلي 

 .فدان/

لم يتم تناولها لكونها 
أي )سياسة نوعية 

يوجد مشاكل عمرانية 
يلزم التدخل السريع 

 لحلها

لم يتم تناولها لكونها 
أي )سياسة نوعية 

يوجد مشاكل عمرانية 
يلزم التدخل السريع 

 لحلها

 -إرتفاع نسبة البطالة واألمية 
لسكان  سوء األحوال الصحية

إنخفاض مستوي  -المنطقة
عدم وجود  -الدخل للسكان
 .حيازة لألراضي

اإلستراتيجيات 
 التي تم إتباعها 

إستثمار  -شمولية اإلرتقاء   .شمولية اإلرتقاء شمولية اإلرتقاء 
 المشاكل القائمة

ستثمار  -شمولية اإلرتقاء  ___________ _____________ .شمولية اإلرتقاء وا 
 القائمةالمشاكل 

الجوانب 
 اإليجابية

اإلجتماعية 
 واإلقتصادية 

التي تم تحقيقها 
من تطبيق 

-نسبة البطالة  خفض
 -تحسين مستوي الدخل 
تقليل معدل الجرائم 

والقضاء علي العناصر 
 -الخارجة عن القانون 

تمليك السكان األراضي 

رفع  -رفع مستوي الدخل  
 والصحة وخفض -مستوي التعليم
- مستوي البطالة

بسبب  خفض تكلفة التنفيذ
الحفاظ علي  -مشاركة السكان 

 .الترابط اإلجتماعي بين السكان

 خفض - دخلالرفع مستوي 
خفض الكثافة  -مستوي البطالة

تمليك األراضي  -السكانية 
لي الترابط الحفاظ ع -للسكان

خفض  -بين السكاناإلجتماعي 
بسبب مشاركة  تكلفة التنفيذ

نسبة البطالة  خفض
 -وتحسين الدخل واألمية

الحفاظ علي الترابط 
 -اإلجتماعي بين السكان

خفض تكلفة التنفيذ بسبب 
 .مشاركة السكان

رفع  -رفع مستوي الدخل   __________ __________
-مستوي التعليم والصحة 
خفض  -خفض مستوي البطالة

تمليك  -الكثافة السكانية
األراضي لمحتكريها بأسعار 

الحفاظ علي الترابط -رمزيه
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سياسة اإلرتقاء 
 علي المنطقة

الذين يعيشون عليها 
 .منخفضةبأسعار 

 -اإلجتماعي بين السكان .السكان
خفض تكلفة التنفيذ بسبب 

 .مشاركة السكان

المشاكل 

 العمرانية والبيئية

شوارع ضيقة وكثيرة 
عدم وجود بنية  -التعرج

عدم وجود  -أساسية 
 -خدمات اجتماعية

المساحات االفتقار إلى 
عدم  -الخضراء والمفتوحة

وجود نظام لجمع القمامة 
التلوث البصري من  -

حيث التفاوت في 
 االرتفاعات والتشكيالت

 -عدم وجود بنية أساسية 
 -الشوارع ضيقة وغير مرصوفة 
 -عدم وجود نظام لجمع القمامة 

االفتقار إلى المساحات الخضراء 
عدم وجود خدمات -والمفتوحة 
 .اجتماعية 

عدم توافر  -عدم توافر الخدمات -
ضيق الشوارع  –البنية األساسية 

تتوافر أراضي فضاء  -وتعرجها 
حول المنطقة سوف يتم الزحف 

تدهور حاالت  -العشوائي عليها
 .المباني

عدم وجود نظام لرفع -
المخلفات الصلبة من 

عدم وجود شبكة -المنطقة
ال تتصل  -حريق بالمنطقة

باء؛ المنطقة بشبكة الكهر 
كما أّن كابالت الضغط 
العالي تخترق المنطقة 

عدم إنارة -وهي مكشوفة
الشوارع الرئيسية والداخلية 

الطرق غير مرصوفة  -
وضيقة ومنها ذات 

صعوبة  -النهايات المغلقة
اإلسعاف )وصول سيارات 

( والمطافي والشرطة
وجود -لبعض المباني

أراضي فضاء بجوار 
المنطقة سوف يتم الزحف 

ال يوجد  -ني عليها العمرا
  .خدمات إجتماعية

ال يوجد خدمات 
صعوبة  -بالمنطقة

وصول سيارات 
 –اإلسعاف )

الطرق -( المطافي
غير مرصوفة وضيقة 

-وغير منتظمة 
إنخفاض منسوب 

شوارع المنطقة عن 
الشوارع المحيطة مما 
يجهلها تغمر بمياه 

الصرف واألمطار في 
عدم  -فصل الشتاء 

وجود شبكة صرف 
وتهالك شبكة صحي 
عدم إنارة -المياه 

الشوارع الداخلية 
نسبة  -والخارجية

من المباني % 34

ال يوجد خدمات 
ال توجد  -بالمنطقة

شبكة صرف صحي 
إرتفاع معدالت  -

بسبب   التلوث البيئي
عدم وجود نظام 
 -لجمع القمامة 

الطرق غير مرصوفة 
وبعض منها غير 

 -ممهد وضيقة
صعوبة وصول 

اإلسعاف )السيارات 
( المطافي والشرطة –

 -لبعض المباني
نسبة المباني ذات 
الحاالت الرديئة 

من %  13,14
إجمالي عدد المباني 

 .بالمنطقة

معظم مباني هذه المنطقة 
تتسم الشوارع  -همتدهور 

بالضيق الشديد وغيرممهده 
إلقاء القمامة  -وغير نظيفه

 -والفضالت في الشوارع 
صعوبة وصول عربات 
المطافي واإلسعاف إلي 

تفتقرالمنطقة إلي  -المنطقة
وجود أرض  -البنية األساسية

فضاء مجاورة للمنطقة سوف 
 .يتم الزحف العمراني عليها
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عدم وجود -متدهورة
شبكة حريق بالمنطقة 

المنطقة ملوثة بيئيا -
بسبب عدم وجود نظام 

أمن للتخلص من 
القمامة والصرف 

 .الصحي
اإلستراتيجيات 
 التي تم إتباعها 

الجهود الذاتية  -التدرج 
-كأداه أساسية في اإلرتقاء

التعامل -النسبية في التقيم 
تنوع  -مع المباني القائمة 

الجهات المساهمة في 
  .التنفيذ

إستراتيجية الجهود   -التدرج 
 -الذاتية كأداه أساسية لإلرتقاء

تنوع الجهات  -النسبية في التقيم 
  .المساهمة في التنفيذ

الجهود الذاتية كأداه  -التدرج 
إستثمار المشاكل  -أساسية لإلرتقاء

 -النسبية في التقيم  -القائمة
تنوع  -التعامل مع المباني القائمة

 -الجهات المساهمة في التنفيذ
 .ذاتية التمويل

إستراتيجية   -التدرج 
الجهود الذاتية كأداه 

 النسبية -أساسية لإلرتقاء
تنوع الجهات  -في التقيم 

 .المساهمة في التنفيذ

إستراتيجية   -التدرج 
الجهود الذاتية كأداه 

 -أساسية لإلرتقاء
 -النسبية في التقيم

التعامل مع المباني 
 .القائمة

الجهود   -التدرج 
الذاتية كأداه أساسية 

النسبية في  -لإلرتقاء
التعامل مع  -التقيم

 .المباني القائمة

الجهود الذاتية كأداه   -التدرج 
النسبية في  -أساسية لإلرتقاء

التعامل مع المباني  -التقيم
تنوع الجهات  - القائمة

ذاتية  -المساهمة في التنفيذ
إستثمار المشاكل  -التمويل
 .القائمة

الجوانب 
 اإليجابية

العمرانية والبيئة 
التي تم تحقيقها 

من تطبيق 
سياسة اإلرتقاء 
 علي المنطقة

معدل التلوث  تقليل -
توفير بيئة  -البصري

صحية تصلح للتعايش 
توفير البنية بداخلها ب
وتحسين   األساسية

 -المباني والطرق 
التخلص اآلمن من 

المخلفات بتوفير نظام 
توفير  -لجمع القمامة

توفير بيئة صحية تصلح  -
للتعايش بداخلها بتوفير البنية 
األساسية وتحسين  المباني 

التخلص اآلمن من  -والطرق
المخلفات بتوفير نظام لجمع 

- .المنطقةتشجير –القمامة
الحفاظ علي أعمال اإلرتقاء التي 

وكذلك ضمان  ةالمنطقبتتم 

توفير بيئة صحية تصلح للتعايش 
بداخلها بتوفير البنية األساسية 

 -وتحسين  المباني والطرق
التخلص اآلمن من المخلفات 

تقليل -بتوفير نظام لجمع القمامة 
الحد من  –معدل التلوث البصري 

نشوب حرائق وذلك بتوفير حنفيات 
 -ميع أنحاء المنطقةالحريق بج

توفير بيئة صحية تصلح 
للتعايش بداخلها بتوفير 

البنية األساسية وتحسين  
التخلص - المباني والطرق

اآلمن من المخلفات 
بتوفير نظام لجمع 

الحد من نشوب -القمامة
حرائق وذلك بتوفير 

توفير بيئة صحية 
لتعايش تصلح ل

بداخلها بتوفير البنية 
وتحسين األساسية 
 -الطرقالمباني و 

التخلص اآلمن من 
المخلفات بتوفير نظام 

الحد  -لجمع القمامة

توفير بيئة صحية 
تصلح للتعايش 

بداخلها بتوفير البنية 
األساسية وتحسين 

 -المباني والطرق
التخلص اآلمن من 
المخلفات بتوفير 
 -نظام لجمع القمامة

توفير بيئة صحية تصلح 
ها بتوفير البنية للتعايش بداخل

األساسية وتحسين المباني 
التخلص اآلمن من  -والطرق

المخلفات بتوفير نظام لجمع 
الحد من نشوب  -القمامة

حرائق وذلك بتوفير حنفيات 
توفير مناطق  –الحريق 
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مناطق ترفيهية ومناطق 
والتقليص من  -مفتوحة

نمو المناطق العشوائية 
دمج المنطقة  -المتدهورة
سيج العمراني ضمن الن
 .للمدينة 

 -لهمأعمال الصيانه المستمرة  
دمج المنطقة ضمن النسيج 

 .العمراني للمدينة 

تقليل الزحف علي األراضي 
الخضراء والتقليص من نمو 
تم المناطق العشوائية المتدهورة ف

المجاورة تقسيم األرض الفضاء 
تشجير   -وطرحها للبيعللمنطقة 
دمج المنطقة ضمن  -.المنطقة

 .النسيج العمراني للمدينة 

حنفيات الحريق بجميع 
توفير  -أنحاء المنطقة

مناطق ترفيهية ومناطق 
دمج المنطقة  - مفتوحة

ضمن النسيج العمراني 
 .للمدينة 

من نشوب حرائق 
وذلك بتوفير حنفيات 

 .الحريق 

الحد من نشوب 
حرائق وذلك بتوفير 

 -حنفيات الحريق
دمج المنطقة ضمن 

النسيج العمراني 
 .للمدينة 

-  ترفيهية ومناطق مفتوحة 
التقليص من نمو المناطق 

العشوائية المتدهورة فتم تقسيم 
رة األرض الفضاء المجاو 
دمج  - للمنطقة وطرحها للبيع

المنطقة ضمن النسيج العمراني 
 .للمدينة

المشاكل 
 المعمارية
 والوظيفية

عدم إلحاق عدد كبير من 
المساكن بالحمامات 

مياه وصرف )والمرافق 
حيث كان ( وكهرباء

يستخدم نظام الحمامات 
غياب الصيانة  -العامة

الالزمة على جميع 
الوحدة )المستويات 

المنشأ بالكامل  –السكنية 
الواجهات الخارجة  –

 (.الخ....

 -مياه)ال يوجد مرافق    
بالوحدات ( كهرباء -صرف

ال يوجد حمامات  -السكنية  
بالمسكن فكان النظام السائد هو 

 .الحمامات العامة

وجود مباني أسقفها من مواد مؤقته 
عدم الصيانة -وغير محكمة الغلق 

-ومتدهورة للمساكن فحالتها سيئة 
ال تتصل الوحدات السكنية 

 (كهرباء -صرف -مياه)المرافق

عدم توفير اإلضاءة 
% 12الطبيعية والتهوية لـ 

من المباني والوحدات 
 .السكنية

عدم توفير اإلضاءة 
الطبيعية والتهوية 

من % 81وذلك لـ 
المباني والوحدات 

عدم إتصال -السكنية 
من % 81نسبة 

الوحدات السكنية 
صرف بمرفق ال
 .الصحي

تتشارك أكثر من 
 -أسره فى دوره المياه

عدم إتصال الوحدات 
السكنية بشبكة 
 -الصرف الصحي

عدم وجود درابزين 
-في بعض المنازل 
البرودة الشديده 

الناتجه عن البناء 
 .غير المحكم 

عدم إتصال الوحدات السكنية 
تفتقر أغلب الوحدات  -بالمرافق

السكنية من عدم وجود تهوية 
ض  .اءة طبيعيةوا 

اإلستراتيجيات 
 التي تم إتباعها 

الجهود الذاتية كأداه 
النسبية  -أساسية لإلرتقاء

التعامل مع  -في التقيم
 .المباني القائمة

الجهود الذاتية كأداه أساسية 
 -النسبية في التقيم -لإلرتقاء

 .التعامل مع المباني القائمة

الجهود الذاتية كأداه أساسية 
 -النسبية في التقيم -لإلرتقاء

 .التعامل مع المباني القائمة

الجهود الذاتية كأداه 
النسبية  -أساسية لإلرتقاء

التعامل مع  -في التقيم
 .المباني القائمة

الجهود الذاتية كأداه 
 -أساسية لإلرتقاء
 -النسبية في التقيم

التعامل مع المباني 
 .القائمة

الجهود الذاتية كأداه 
 -أساسية لإلرتقاء

 -لنسبية في التقيما
التعامل مع المباني 

 .القائمة

الجهود الذاتية كأداه أساسية 
 -النسبية في التقيم -لإلرتقاء

 .التعامل مع المباني القائمة

تحسين الشكل الخارجي تحسين الشكل تحسين الشكل تحسين الشكل الخارجي تحسين الشكل الخارجي لواجهات تحسين الشكل الخارجي  - تحسين الشكل الخارجي  -الجوانب 
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اإليجابية 
المعمارية 

والوظيفية التي 
من تم تحقيقها 

تطبيق سياسة 
اإلرتقاء علي 

 المنطقة

 المباني وطالئهالواجهات 
تحسين المعيشة داخل  -
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  -:مصر الجوانب اإليجابية المتوقع تحقيقها بتطبيق سياسة اإلرتقاء علي المناطق السكنية العشوائية المتدهورة بمدن شمال صعيد -8

قتصادية وعمرانية وبيئية "هناك عدة جوانب متمثلة في      مرجو تحقيقها عند تطبيق سياسة اإلرتقاء علي المناطق " معمارية ووظيفية و إجتماعية وا 
- :الجوانب  وفيما يلي عرض ألهم هذهمصر صعيد العشوائية المتدهورة بمدن شمال السكنية 

قتصاديةأوال  -  :جوانب إجتماعية وا 

  .وذلك بتطبق إستراتيجية شمولية اإلرتقاء لإلرتقاء بالجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية بجانب الجوانب العمرانية األمية تقليل نسبة -
وذلك بتطبق إستراتيجية شمولية اإلرتقاء لإلرتقاء بالجوانب اإلجتماعية  .تقليل نسبة البطالة وتحسين مستوي الدخول لسكان تلك المناطق -

 .وكذلك إستراتيجية إستثمار المشاكل القائمة ,الجوانب العمرانيةواإلقتصادية بجانب 
  .ذلك بتطبيق إستراتيجية الجهود الذاتية كأداه أساسية في سياسة اإلرتقاءو  .في التنفيذ  السكانمشاركة خفض تكلفة التنفيذ وذلك من خالل  -  -
ذلك بتطبيق يتم و  لبلطجية التي تستوطن هذه المناطقالخارجة عن القانون واتقليل معدل الجرائم والتشاجر بتلك المناطق والقضاء علي العناصر  -

 إستراتيجية شمولية اإلرتقاء وذلك باإلرتقاء بالجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية بجانب الجوانب العمرانية 
 .إستراتيجية النسبية في التقييم بتطبيقوذلك  . الحفاظ علي الترابط اإلجتماعي بين السكان -
 .وذلك بتطبيق إستراتيجية ذاتية التمويل   -:إستقراء الحيازة لدي السكان  -
ستثمار المشاكل القائمة   :خفض الكثافة السكانية  -  وذلك بتطبيق إستراتيجية شمولية اإلرتقاء وا 

 :ثانيا جوانب عمرانية وبيئية -

 .ةمالقائالتعامل مع المباني وذلك بتطبيق إستراتيجية  تقليل معدل التلوث البصري -
 .وذلك بتطبيق إستراتيجية الجهود الذاتية كأداه أساسية لإلرتقاء توفير بيئة صحية تصلح للتعايش بداخلها  -
 .وذلك بتطبيق إستراتيجية الجهود الذاتية كأداه أساسية لإلرتقاء . بتوفير نظام لجمع القمامةالتخلص اآلمن من المخلفات  -
 .وذلك بتطبق إستراتيجية النسبية في التقيم حنفيات الحريق بجميع أنحاء تلك المناطقتوفير الحد من نشوب حرائق وذلك ب -
 .وذلك بتطبيق إستراتيجية الجهود الذاتية كأداه أساسية لإلرتقاء ومناطق مفتوحة ترفيهيةتوفير مناطق  -
 وذلك بتطبيق إستراتيجية إستثمار المشاكل القائمة . تقليل الزحف علي األراضي الخضراء والتقليص من نمو المناطق العشوائية المتدهورة  -
 .وذلك بتطبيق إستراتيجية إستثمار المشاكل القائمة .دمج تلك المناطق ضمن النسيج العمراني للمدينة -
الذاتية كأداة  بإستخدام إستراتيجية الجهود,  الحفاظ علي أعمال اإلرتقاء التي تتم بتلك المناطق وكذلك ضمان أعمال الصيانه المستمرة  لهم -

    .أساسية في اإلرتقاء
 :ثالثا جوانب معمارية ووظيفية  -

ستراتيجية الجهود الذاتية كأداة أساسية في اإلرتقاء و وذلك بإستخدام إستراتيجية  .تحسين الشكل الخارجي لواجهات المباني وطالئها - التعامل مع ا 
 ..المباني القائمة

الجهود بإستخدام إستراتيجية . المرافقب اإلمداد وذلك بتوفير حمامات خاصة لكل وحدة سكنية وكذلكتحسين المعيشة داخل الوحدات السكنية  -
ستراتيجية و ,الذاتية كأداة أساسية في اإلرتقاء   .التعامل مع المباني القائمة ا 
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 :تائج البحثن
 .علي ساكنيها وتشكل خطورة حد األدني للمعيشة متدهورة هي التي ال توفر الالعشوائية المناطق ال -
هذه  تختلفو  "اإلرتقاء -التجديد -التحسين –التأهيل " وهي سياسة  المتدهورة هناك عدة سياسات عمرانية مالئمة للتعامل مع المناطق العشوائية -

وقد تم إستخالص سياسة اإلرتقاء ألنها أشمل السياسات العمرانية  .بإختالف الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية والعمرانية للمنطقة السياسات
 -:حيث أنها المتدهورة للتعامل مع المناطق العشوائية 

 .عمل على تنميتها وزيادة قيمتها العقارية ت اتحافظ على الكتلة العمرانية القائمة باعتبارها ثروة قومية ذات قيمة اقتصادية , كما أنه - أ
 .إلنجاح التطورالعمراني هدفاالتنمية االجتماعية واالقتصادية  هاالقتصادي للسكان متخذ/تماعينمى الجانب االجت  - ب
 .اإلبقاء على المجتمعات القائمة دون محاولة هدمها , سياسة بال شك أقل تكلفة من اإلحالل واإلزالة  - ت

 -:يليما فيإقليم شمال صعيد مصر تنحصر أهم مشاكل المناطق العشوائية المتدهورة ب -
قتصادية مشاكل  - أ نخفاض مستوي المعيشة إرتفاع الكثافة السكاني ,منهاإجتماعية وا   . لقاطنيهاة والبطالة واألمية وا 
فتقار البنية األساسية والخدمات والتلوث البصري وعدم وجود نظام لجمع تدهور المباني و  ,منهايئية بمشاكل عمرانية و  - ب ضيق الشوارع وا 

 .القمامة 
ضاءة طبيعية  ,منهاووظيفية  مشاكل معمارية - ت  . للمبانيعدم صيانة الواجهات والمرافق وعدم وجود تهوية وا 

هناك عدة جوانب إيجابية متوقع تحقيقها بتطبيق سياسة اإلرتقاء علي المناطق السكنية العشوائية المتدهورة بمدن شمال صعيد مصر وهي  -
خفض تكلفة التنفيذ وذلك من خالل مشاركة السكان  -مستوي الدخول لسكان تلك المناطقتقليل نسبة البطالة وتحسين  - تقليل نسبة األمية)

تقليل معدل الجرائم والتشاجر بتلك المناطق والقضاء علي العناصر الخارجة عن  -إستقراء الحيازة للسكان –تقليل الكثافة السكانية -في التنفيذ
صحية  توفير بيئة -تقليل معدل التلوث البصري -اظ علي الترابط اإلجتماعي بين السكانالحف -القانون والبلطجية التي تستوطن هذه المناطق

الحد من نشوب حرائق وذلك بتوفير حنفيات الحريق بجميع  -التخلص اآلمن من المخلفات بتوفير نظام لجمع القمامة -تصلح للتعايش بداخلها
تقليل الزحف علي األراضي الخضراء والتقليص من نمو المناطق العشوائية  -ومناطق مفتوحة ترفيهيةتوفير مناطق  - أنحاء تلك المناطق

الحفاظ علي أعمال اإلرتقاء التي تتم بتلك المناطق وكذلك ضمان أعمال  -دمج تلك المناطق ضمن النسيج العمراني للمدينة -المتدهورة 
توفير حمامات تحسين المعيشة داخل الوحدات السكنية وذلك ب–تحسين الشكل الخارجي لواجهات المباني وطالئها  -الصيانه المستمرة لهم

 (وكذلك المرافق خاصة لكل وحدة سكنية

 : التوصيات
 ؛يجب تطبيق سياسة االرتقاء على المناطق السكنية العشوائّية المتدهورة في مدن شمال صعيد مصر -
 ؛من الريف إلي الحضرتوفير مساكن إقتصادية  لذوي الدخل المنخفض مع مراجعة الهجرة المستمرة  -
 اإلهتمام باإلرتقاء بالجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية لسكان المنطقة,ألنها تساعد على تحسين كّل الجوانب المختلفة للمنطقة؛ -
 ألعمال اإلرتقاء؛دورية بصفة  مل الصيانةيلزم توفير مصدر دخل ثابت أي تمويل ذاتي لسياسة اإلرتقاء وذلك لع -
 ؛ثم يتم تنفيذ باقي الجوانب يتم البدء بها أوالفلحلها يلزم التدخل السريع المتدهزرة ملحة بأحد المناطق العشوائية في حالة وجود مشكلة  -
ستغالل األراضي الفضاء المحيطة بالمناطق العشوائية وذلك سرعة  -   ؛.ظهورعشوائيات جديدة لتحزيم المناطق العشوائية القائمة وعدمتقسيم وا 
  ها ألنعدم إزالة المباني لتوسعة الشوارع بل يجب الحفاظ علي المباني القائمة ما دامت بحالة تسمح بتعايش بداخلها وال تمثل خطورة علي ساكني -
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عادة البناءإزالتها ي -  لحين أن ال  فيتم ترك المباني .مثل تكلفة إنشاء مبني جديد وتوفير مسكن مؤقت لساكنيه لحين اإلنتهاء من أعمال اإلزالة وا 
عادة بنائه ايتم إزالتهثم اإلصالح  ايجدي معه -  . للشوارع مع اإللتزام بخطوط التنظيم اوا 
 اعند تطبيقه اأوجه القصور في تطبيقها لإلستفادة منهو ها اتإيجابيلدراسة صد وتحليل للوضع الراهن لسياسات اإلرتقاء السابق تطبيقها بمصر ر  -
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   Abstract: 

     The problem of Slum residential areas that have spread around and within cities is considered the main 

residential problem of which suffer the northern Upper Egypt Cities.  

    By studying the problems which these areas suffer from, it is clear that they are social, economic, urban, 
environmental, architectural and functional problems. So, this search studies the appropriate urban policies to 
deal with the slum residential areas to extract the best of these policies to deal with, as well as present and 
analyse the international experiences of the developing countries as well as the local cities of Egypt in how to 
apply this policy, concluding the desired positive aspects in the implementation of this policy on northern 
Upper Egypt Cities.     

The research has declared that the upgrading policy is the best and most comprehensive urban policy to deal 
with the slum areas, because it considers the social and economic development, the basis for the success of 
the urban development of these areas. So this research recommends the necessity of starting upgrade for the 
social and economic aspect of population which in turn leads to motivate the population to develop their lives 
and houses. Monitoring and analysing the current situation of slum areas in which upgrading policy was 
applied whether in Egypt or in developing countries is also required, in order to study their positivity and 

shortcomings to benifit from them when applied to other areas 


