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العشوائيات

تهميش فئات من 
الشعب وربط 

سلوكهم بالنسق 
العمرانى

حصر النقاش عن 
القضايا العمرانية
 فى إطار قانونى



  

تقييم العمران من منظور
حق أشمل فى السكن 

السياسات حالة العمران

*سياسات نظام الحكم

*سياسات التخطيط

*سياسات إقتصادية

*الموارد: أرض، مياه،طاقة...

*المسكن :التوافر، التزاحم...

*الستقرار: 

  خطورة مادية، خطورة سياسية



 إدارة والتصرف فى أراضى الدولةنظام الحكم...   

هيئة التنمية السياحية

وزارة الدفاع

المجتمعات العمرانية الجديدة

المركز الوطنى
 لتخطيط إستخدامات

 اراضى الدولة

المحافظات

وزارة الثار

وزارة البترول

خارج الزمام

  من الراضى94% 
داخل الزمام 

 من الراضى6%

1

2

3

هيئة التعمير والتنمية الزراعية

هيئة التنمية الصناعية

2006المصدر: االبنك الدولى، إستراتيجية إستخدامات اراضى الدولة بمصر، وزارة البيئة



 إدارة والتصرف فى أراضى الدولةنظام الحكم...   



 إدارة والتصرف فى أراضى الدولةنظام الحكم...   

المصدر: المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات اراضى الدولة

تسليع الراضى

رسم خرائط إستثمارية 
لراضى الدولة

- سكن
-زراعة
-تعدين

-صناعة
-سياحة

غياب التخطيط لستخدام 
الراضى من البعد 

الخدمى 

1981 لسنة 143قانون رقم 
1991 لسنة 7قانون رقم 



الرض  



2009-1977 فدان 140،000الراضى الرسمية للسكن الرض...   

عدم تناسب الراضى
المعروضة رسميا

% من 65.3تمركز 
الراضى بالقاهرة الكبرى

عدم تواكب المعروض من 
الراضى مع الطلب 

لنخفاض كثافة التصميم 
% عن متوسط كثافات 50

المدن القائمة 

عزلة المدن الجديدة عن 
المدن والمجتمعات 

القائمة

عدم ملئمة أسعار 
الراضى والسكن 
لمحدودى الدخل 

المصدر: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، (غير مؤرخة)



  

2009بيومى 

2009المصدر: وليد بيومى، قصة مدينة القاهرة الجديدة الغير مأهولة، 

تسليع الراضى

دراسة حالة
مدينة القاهرة الجديدة

مساحات الراضى 
المخصصة للمحدودى 

%1.3الدخل 

نسبة محودى الدخل من 
%19.8عدد السكان 

الراضى الرسميةالرض... 



الراضى الرسميةالرض...   

Global Investment house, 2009المصدر: 
2013جريدة المال، فبراير 



المتداد العمرانى على الراضى الزراعيةالرض...   

البناء على الراضى 
الزراعية

ألف 16التعدى بمعدل 
 فدان فى السنة

منذ الفراغ المنى

المصدر: الدارة المركزية لحماية الراضى الزراعية



المتداد العمرانى على الراضى الزراعيةالرض...   



المتداد العمرانى على الراضى الزراعيةالرض...   



 على أراضى الدولة (أراضى الشعب)المتداد العمرانىالرض...  

وضع اليد على 
أراضى الدولة

  ألف أسرة119
تسكن على أراضى 

الدولة

 فدان وضع يد على 3036
أراضى الدولة

2011المصدر: صندوق تطوير المناطق العشوائية، 



 على أراضى الدولة (أراضى الشعب)المتداد العمرانىالرض...  



المسكن  



المسكن  

تسليع السكن

غياب آلية ضبط السوق 
العقارية وحماية 

متوسطى ومحدودى 
الدخل من القوة الشرائية 

الجنبية والمحلية 
القادرة...

...مضاربة فى الراضى 
والعقارات مما يضخم من 
أسعار المسكن والسكن



الشرائيةالقوة المسكن...   

1992 منظمة المم المتحدة للموئل، المصدر:



المسكن  

تسليع السكن

تأثر زيادة أسعار 
السكن الرسمى 

على السكن
غير الرسمى

(الذاتى)

USAID Housing study for Urban Egypt, 2008المصدر: 



المسكن  

المصدر:
 2000/2001 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء، عدد الوحدات السكنية المحققة فى الحضر 

 –2010/2011 
World Bank. 2007. Arab Republic of Egypt : Analysis of Housing Supply Mechanisms, Final Note.



ظاهرة تسقيع الوحداتالمسكن...   

تسليع السكن

محافظات بها فائض كبير 
من الوحدات السكنية

إجمالى عدد الشقق 
المغلقة

 مليون شقة7.7

 من 30%
الشقق

2006المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء، 



السكن غير الملئمالمسكن...   

تسليع السكن
يدفع إلى... التزاحم

متوسط معدل التزاحم

 فرد / للغرفة 1.2 
السكنية

2006المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء، 



السكن غير الملئمالمسكن...   

تسليع السكن

يدفع إلى... التزاحم

 

 مليون أسرة1.3
 تسكن فى مساكن من 

غرفة أو إثنين أى 
بمعدلت تزاحم تصل إلى 

 أفراد للغرفة السكنية6

بالضافة تستخدم هذه 
السر حمامات مشتركة

2006المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء، 



مناطق خطرالمسكن...   

مناطق ذات خطورة

  ألف أسرة131
تسكن مناطق ...

:1درجة خطورة 
خطر داهم مثل النهيارات 
الصخرية ومخرات السيول

:2درجة خطورة 
مبانى آيلة للسقوط

 او عشش

2011المصدر: صندوق تطوير المناطق العشوائية، 



 بناء مخالفالمسكن...   

عدد المبانى المخالفة فى 
)2012-2009مصر (

 ألف مبنى220



 خطر النهيارات التلقائيةالمسكن...   

2012رصد الربع الثالث من 

62عدد النهيارات 

58عدد الوفيات 

90عدد الصابات 



  

بريد

 yahia@eipr.org 

تويتر

@ShadowMoH

#الحق_فى_السكن
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