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االطار الدولي والتشريعي لعمل صندوق تطوير المناطق العشوائية

تشريعيــــا  دوليـــــا  

نسان،الكلكحقاالمنهالحياةتوفيرالمصري الدستوريتضمن
قوميةخطةوضعوالصحى،واآلمنالمالئمالمسكنفىالحق
ةالحيانوعيةوتحسينالعشوائيات،مشكلةلمواجهةشاملة

.العامةوالصحة

المعاهدة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية ▪
والثقافية

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية▪
أهداف األلفية للتنمية▪
إعالن باريس▪
أهداف التنمية المستدامة▪
.االجندة الحضرية الجديدة▪

؛2008لسنة-119رقم-الموحدالبناءقانون وينظم
وتنظيمالحضاري والتنسيقالعمرانيالتخطيطشأنفيبأحكامه
طيطالتخاعادةأعمالالعقارية،الثروةعلىوالحفاظالبناءأعمال

فيوالمالك،الشاغلينمعوالتفاوضالمخططةغيروالمناطق
.الصلةذاتاألخرى القوانينمنعددأحكاماطار



التصنيـــف والتدخــــــالت



قضية العشوائيات على المستوى القومي

األسواق العشوائيةالمناطق غير المخططةالمناطق غير االمنة

/  شخص200الكثافة حوالي  

.فدان

.دور2-1إرتفاع المباني  

.ال توفر السكن اآلمن

تتطلب تدخل حاسم فوري

.فدان/ شخص 500الكثافة حوالي 

.دور14-2إرتفاع المباني 

.توفر الحد األدنى من السكن اآلمن

جلتتطلب تنمية متوسطة وطويلة األ

الف فدان على 152اجمالي المساحة 

مستوى مدن الجمهورية

وائية تم حصر وتصنيف  األسواق العش

على مستوى مدن الجمهورية وتحديد

حجم الظاهرة مكانيا  ويبلغ عدد 

سوق بإجمالي عدد 1105األسواق 

وحدة306313وحدات  تقديري 

التكلفة 

ة التقديري

مليار 31

جنيه

التكلفة 

ة التقديري

مليار 318

جنيه

التكلفة 

ةالتقديري

مليار 44

جنيه

من % 1

الكتلة 

ة العمراني

بالمدن

من % 37

الكتلة 

العمرانية 

بالمدن



تصنيف المناطق غير اآلمنة

صحي تفتقد إلى المياه النظيفة أو الصرف ال•
المحسن، 

يف، تقع تحت تأثير التلوث الصناعي الكث•
.نشأت تحت خطوط الكهرباء الهوائية•

المناطق المهددة للصحة: درجة ثالثة ▪
المناطق المعرضة إلى إنزالق الكتل •

الحجرية من الجبال، 
المناطق المعرضة للسيول، •
.دالمناطق المعرضة لحوادث السكة الحدي•

المناطق المهددة للحياة: درجة أولى ▪

المنـاطق علـى أراضــي الدولـة، جهـات مركزيــة،•
.  األوقاف

ستقرةالمناطق التي تفتقد الحيازة الم: درجة رابعة ▪

واد المبانى المشيده بإستخدام مخلفات م•
البناء، 

المبانى المتهدمة أو المتصدعة، •

مناطق المسكن غير المالئم: درجة ثانية ▪



سياسات التعامل مع المناطق غير اآلمنة

.اإلرتقاء بقاطني المناطق▪
.التوطين بنفس المواقع أو بأقرب منطقة مجاورة▪
.التطوير في إطار الالمركزية▪
.دمج برامج التطوير▪
.تطبيق مباديء الشراكة▪
.الحفاظ على العالقات المعيشية واالقتصادية▪
.تفعيل الشراكة مع الجهات المانحة▪
.تطوير نماذج متكاملة▪

ولالحصفيالمواطنحقوضماناإلجتماعيةالعدالةمبدأتحقيق
ازالة خطر االنهيارات .ةواإلقتصاديالمعيشيةاألوضاعتحسينمعآمن؛مسكنعلى

االرضية 

ازالة خطر السيول 

(الضغط العالى)إزالة خطر 

(تلوث)إزالة خطر 

التطوير بنفس الموقع

توفير وحدات بموقع قريب

نقل السكان لمكان آخر

تطوير ذاتى

توفير مرافق

تخطيط تفصيلى

تعويض مادى أو عيني

تقنين اوضاع



المناطق غير المخططة

(2008لسنة 119طبقًا لقانون البناء )تعريف المناطق غير المخططة

.هي المناطق التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط▪
.نشأت هذه المناطق نتيجة لعدم الوفاء بمتطلبات التنمية العمرانية في المدن والقرى ▪
.فدان/فرد500تتميز بالكثافة السكنية المرتفعة التي تصل إلى ▪
.أدوار10-4تتراوح إرتفاعات المباني بها من ▪
.وتوفر الحد األدنى من السكن اآلمن، وتتطلب عمليات تنمية متوسطة وطويلة األجل▪

مدينة كفر الشيخ-اإلمتداد على األراضي الزراعية 

مدينة مرسى مطروح-اإلمتداد على األراضي الصحراوية 

من إجمالي مساحة الكتلة % 37.5نسبة المناطق غير المخططة 
.العمرانية للمدن



عمليات التطوير وقضايا األرض

تطوير المناطق غير المخططة

لخدمات المخططات التفصيلية ومخططات التنمية المحلية تتضمن اتاحة ا
ة، التعليم، الصحة، الخدمات االجتماعي)العامة والمشروعات التنموية 
....(مراكز تدريب، اسواق محلية 

مما يتطلب اتاحة أراضي لتنفيذ هذه الخدمات والمشروعات

.ةرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعي

لمنطقةلالعمراينةالبيئةتحسينبهدفالتطويرلعملياتاالساسيالمدخل

:خاللمن

.إعادة تطوير المرافق وتجديدها

.إنارة الشوارع الرئيسية والفرعية

.إقامة شبكات مكافحة حريق



نحو نهج متكامل للتنمية



أدوات ومناهج جديدة–الشركاء الدوليين 

الوكالة اإلنمائية األلمانية

GIZ

بنك االفريقي للتنمية

AFDB
الوكالة اإليطالية 

للتعاون اإلنمائي

PIP

برنامج البنية التحتية

بالمشاركة

CBUID

ر بناء القدرات من خالل تطوي

ق التحتية في المناطالبنية

الحضرية

دراسة تقييم مشروعات التطوير•

دراسة الشراكة في القطاع العام •

والخاص

مخطط تطوير عدد من المناطق غير •

المخططة

منطقة جامعي القمامة 

مايو15بمدينة 

ذمخططات وتنفي
دراسات 

ومخططات
ذمخططات وتنفي

برنامج االمم المتحدة

للمستوطنات البشرية

رصد أعمال الصندوق على مدار  •

سنوات10

تعريف وتصنيف مناطق التطوير•

العمراني 

اعداد استراتيجية التواصل•

بناء قدرات العاملين بالصندوق•

ت االستراتيجيا

و السياسات



تعريف وتصنيف مناطق التطوير العمراني

المتحدةاالممبرنامجمعبالتعاوندراسةباعدادالصندوققامالتنفيذية،ئحتهوال2008لسنة119قانونبتعديلالخاصةالمناقشاتاطارفي

اساتسيتحديدمع«العمرانىالتطويرمناطق"لتكون"التخطيطإعادةومناطقالمخططةغيرالمناطق"مصطلحالستبدالالبشريةللمستوطنات

.التعاملوآليات

ق الربط بين مناطق التحديات والمشكالت ومناط

ة الفرص والمقومات بما يسمح تحقيق استفاد

متكاملة على مستوى المدينة

الفكرة 

االساسية 

للتصنيف

:الىيؤديالربطهذا

االجتماعيةوالبيئةالعمرانيالنسيجفيالمناطقهذهدمج-

.للمدينةواالقتصادية

تمادااعالدولةتتحملهاالتيالتطويرتكلفةمنكبيرجزءخفض-

عائدوالالمناطقهذهفيالكامنةالمحلياالقتصادديناميكيةعلى

.أخرىمناطقفياستثمارهالممكن



«مناطق التطوير العمراني»الرؤية المستقبلية 



«مناطق التطوير العمراني»الرؤية المستقبلية 



تطور أدوات التخطيط بالمشاركة
مرحلة التحضير 

ركة تحديد االحتياجات بالمشا•

نظم المعلومات الجغرافية •

تحليل نوعي•
تحليل أصحاب المصلحة •

الهياكل اإلدارية•

مرحلة التخطيط والتصميم  
تعظيم القيمة•

نمخططات التطوير والتحسي•

مرحلة التقييم

مرحلة التنفيذ 

صندوق المبادرات المحلية •

تنفيذ التدابير •

جلسات توعية•



منهج المشاركة



LADP-مخططات التنمية المحلية 

LADP



الصفوة 
للخدمات 
اإلجتماعية 
للتنمية

شركاء التنمية الثانويين

شركاء التنمية األساسيين

شركاء التنمية الفاعليين

شركاء التنمية متخذى القرار

جمعية 
الصفا 
للتنمية

جمعية الزمالة 
للعاملين باإلدارة 
الزراعية بقليوب

جمعية 
صناع 
بسمة 
أمل

جمعية البدر 
الخيرية

موظفة
بائعة 
بالسوق 

مشرف 
صاحب بشركة

مصنع

أصحاب 
الورش

أخبار اليوم معاون 
مديرية 
الشباب 
بيةبالقليو 

رئيس 
قطاع 
التشغيل 
والصيانه 
شركة مياه 
الشرب

رئيس 
قطاع 
التخطيط 
والتطوير 
شركة مياه 
الشرب

المشرف على 
مشروعات مياه 
الشرب والصرف 
الصحى بالجهاز

مدير عام 
الشئون المالية 
واإلدارية 
بالمحافظة

مدير إدارة 
التخطيط 
العمرانى 
بالمحافظة

الجمعية 
الشرعية 
بمنشية الزهوى 

جمعية 
بيت آل 
النبى

مدير وحدة 
تطوير 
العشوائيات

مدير إدارة 
التخطيط 
والمتابعة

مدير إدارة 
األمالك

مدير 
اإلدارة 
الهندسية

مدير إدارة 
المشروعات

مدير 
إدارة 
المتابعة

عضو 
مجلس 
الشعب

سكرتير 
عام 

المحافظة

مدير 
اإلدارة 

الهندسية 
بالمحافظة

المدير التنفيذى
لوحدة تطوير 
المناطق العشوائية 
بالمحافظة

ممثل عن 
صندوق تطوير 
المناطق 
العشوائية

ممثل عن 
الهيئة العامة 
للتخطيط 
العمرانى

المحافظ

نائب 
المحافظ

رئيس 
المدينة

ممثل 
المكتب 
االستشارى 

الوكالة 
األلمانية 
ىللتعاون الدول

مخطط التطوير والتحسين
LADP

شركاء التنمية
جهات حكومية

هيئات مركزية ومديريات

ادارات المحافظة

ادارات المدينة

قطاع اعمال
قطاع خاص

جمعيات أهلية

مجتمع محلى
االستشارى والوكالة االلمانية للتعاون الدولى

الوكالة االلمانية للتعاون الدولى

تحليل درجة تأثير شركاء التنمية
Stakeholders Analysis



LADP-مخططات التنمية المحلية 

LADPمفهوم مدخل 

LADPمدخل 

جوانب بيئية و عمرانية

جوانب اجتماعية واقتصادية

اطار لتحديد مشاريع تطوير 

اطار البنية التحتية والخدمات فى

PIPبرنامج 

و رؤية متفق عليها لتنمية المناطق

تطويرها وتحديد االمكانيات و 

الموارد و المشكالت بالمناطق

ة مدخل اجتماعى مستدام فى التنمي

المحلية



LADP-مخططات التنمية المحلية 



األولىالدراسة

األثرتقييمدراسة

الثانيةالدراسة

بينالشراكةدراسة

والعامالخاصالقطاعين

الثالثةالدراسة

الجدوىدراسة

دراسات الجدوى والشراكة في عمليات التطوير

تستتتتتتهدف نتتتتتالم منتتتتتاطق ت تتتتت  العمتتتتتران  يتتتتتر
مكتتين المخطتتط واالقتصتتاد  يتتر الرستتمي بهتتدف ت

ة المجتمتتع المحلتتي متتن المشتتاركة فتتي و تتع  طتت
.دينةتنمية محلية في اطار الرؤية الشاملة للم

نتتاطق تقيتي  أنتتر المخرجتات لمشتتروعات تطتوير نتتالم م
(اتمؤشرات التقيي  والتوصي)منتهية التطوير 

ي الشتتتتراكة المحتملتتتتة بتتتتتين القطتتتتاع العتتتتتام والختتتتا  فتتتتت
مشتتتتتروعات التنميتتتتتة ومحاولتتتتتة و تتتتتع نمتتتتتوذج مستتتتتتدام 

ويةلتوليد عائد االستثمارات للمشاريع ذات األول



الدروس المستفادة



الدروس المستفادة

كافة األطراف اشراك المجتمع المحلي وكافة شركاء التنمية للتوافق على آلية التطوير يضمن بناء الثقة بين

وتحقيق األهداف المرجوة للتطوير



الدروس المستفادة

أة والشباب، والعمل على تمكين المرالتركيز على التنمية المجتمعية للسكانال بد من لبدء حياة جديدة كريمة 

توفير فرص عملبية توفير برامج تدرينشطة األ دمج األطفال في مجتمعية مبادرات 



الدروس المستفادة

تقييم األثر لمخرجات التطوير

من وجهة المشكالت 
نظر السكان

مقترحات السكان للتحسين 

.معرفة مدى تحقيق مشروعات التطوير ألهدافها▪
.مدى رضاء المستخدم عنها▪
.تأثيرها على مستخدم المكان من النواحي االجتماعية والثقافية والنفسية▪
.تحديد احتياجات وردود أفعال مستخدم المكان لما حوله▪
.فهم تأثير القرارات التخطيطية والتصميمية على مستخدمي المكان▪
.تقويم المشروعات والسياسات والبرامج▪
تحسين األداء التخطيطي والتصميمي للوصول إلى بيئة عمرانية أفضل ▪



شكرا لحسن االستماع


