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تقرير عن الجﻬود الوطنية
لتعﺰيﺰ الحق في السكن بمناسﺒة االﺣتﻔال
باليوم العالمي لﻺسكان في الرابع من ﻛتوبر 2021
يحتفــل المجتمــع الدولــي ســنويًا باليــوم العالمــي لإلســكان فــي
اإلثنيــن األول مــن شــهر أكتوبــر بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي هــذا الشــأن ،وتنــص
المــادة  11مــن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة علــى الحــق فــي الســكن الائــق كعنصــر مــن العناصــر
المكوﱢ نــة للحــق فــي مســتوى معيشــي مناســب ،حيــث يُعتبــر
الســكن أســاس االســتقرار واألمــن للفــرد واألســرة ،ويجــب أن
ـكل مـ ً
يشـ ّ
ـاذا ومكا ًنــا للعيــش فيــه بســام وأمــان وكرامــة.
وبهــذه المناســبة أعــدت األمانــة الفنيــة للجنــة العليــا الدائمــة
لحقــوق اإلنســان هــذا التقريــر عــن الجهــود الوطنيــة لتعزيــز
الحــق فــي الســكن ،وقــد وضعــت الدولــة قضيــة اإلســكان فــي
مقدمــة األولويــات الوطنيــة منــذ عــام  2٠14لتوفيــر الســكن الائــق
والحيــاة الكريمــة للمواطنيــن ،ويتنــاول هــذا التقريــر اإلطــار
الدســتوري والقانونــي إلعمــال الحــق فــي الســكن المائــم
واآلمــن والصحــي ،والتخطيــط اإلســتراتيجي فــي مجــال الحــق
فــي الســكن وبرامــج ومبــادرات توفيــر الســكن الائــق ،ومفهــوم
العدالــة االجتماعيــة فــي إطــار إعمــال هــذا الحــق.

فــازت مؤخــر ًا هيئــة المجتمعــات
العمرانيــة الجديــدة بجائــزة «األمــم
المتحــدة للمســتوطنات البشــرية
 « 2٠21فــي مجــال تطويــر العمــران
المســتدام ،مــن بيــن أكثــر مــن 17٠
ترشــيحً ا ضــم العديــد مــن الــدول،
نظــ ًر ا لدورهــا فــي تحقيــق العمــران
المســتدام ،مــن خــال توفيــر
مشــروعات إســكان اجتماعــي
آمنــة ،وبأســعار معقولــة ،وتشــجيع
التماســك االجتماعــي للســكان،
بمــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة
المســتدامة ،ورؤيــة مصــر 2٠3٠

وقــد حظيــت الجهــود المصريــة ذات الصلــة بالتقديــر واإلشــادة مــن قبــل المجتمــع الدولــي حيــث فــازت مؤخر ًا
هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بجائــزة «األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية  « 2٠21فــي مجــال
تطويــر العمــران المســتدام ،مــن بيــن أكثــر مــن  17٠ترشــيحً ا ضــم العديــد مــن الــدول ،نظـ ًر ا لدورهــا فــي تحقيــق
العمــران المســتدام ،مــن خــال توفيــر مشــروعات إســكان اجتماعــي آمنــة ،وبأســعار معقولــة ،وتشــجيع
التماســك االجتماعــي للســكان ،بمــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة ،ورؤيــة مصــر .2٠3٠
ولًا :اإلطار الدستوري والتشريعي لﻠحق في السكن المﻼئم واآلمن والﺼحي
تكفــل الدولــة بموجــب الدســتور الحــق فــي الســكن المائــم واآلمــن والصحــي بمــا يحفــﻆ الكرامــة
اإلنســانية ويحقــق العدالــة االجتماعيــة ،وتلتــزم الدولــة بوضــع خطــة قوميــة شــاملة لمواجهــة مشــكلة
العشــوائيات تشــمل إعــادة التخطيــط وتوفيــر البنيــة األساســية والمرافــق ،وتحســين نوعيــة الحيــاة
والصحــة العامــة ،وتوفيــر المــوارد الازمــة للتنفيــذ خــال مــدة زمنيــة محــددة  .1وبموجــب الدســتور تكفــل
الدولــة وضــع وتنفيــذ خطــة للتنميــة االقتصاديــة ،والعمرانيــة الشــاملة للمناطــق الحدوديــة والمحرومــة،
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ومنهــا الصعيــد وســيناء ومطــروح ومناطــق النوبــة ،وذلــك بمشــاركة أهلهــا فــي مشــروعات التنميــة وفي
أولويــة االســتفادة منهــا ،مــع مراعــاة األنمــاط الثقافيــة والبيئيــة للمجتمــع المحلــي .2
•تلتــزم الدولــة وفقــا ألحــكام قانــون البنــاء الصــادر بالقانــون رقــم  119لســنة  2008وهــو القانــون المنظــم للبنــاء
فــي مصــر بالضوابــط واإلجــراءات التــي تكفــل توفيــر ســكن مالئــم وآمــن وصحــي للمواطنيــن مــن خــال
مــا يلــي:
•اإلجــراءات التــي تكفــل التأكــد مــن إقامــة مســكن مالئــم وآمــن وصحــي للمواطنيــن ،بــأن يصــدر
الترخيــص بالبنــاء إذا كان مطابقــا لالشــتراطات التخطيطيــة والبنائيــة المعتمــدة وأســس التصميــم
وشــروط التنفيــذ بالكــودات المصريــة ومتفــق مــع األصــول الفنيــة والمواصفــات العامــة ومقتضيــات
األمــان والســامة والقواعــد الصحيــة وأحــكام اإلضــاءة والتهويــة واألفنيــة واشــتراطات تأميــن المبنــي
وشــاغليه مــن أخطــار الحريــق.
•الحفــاظ علــى حــق ذوي اإلعاقــة فــي الســكن المالئــم مــن خــال إلــزام المهنــدس أو المكتــب الهندســي
المصمــم باالشــتراطات العامــة الســتخدام المعاقيــن وفقــ ًا ألحــكام الكــود المصــري لتصميــم
الفراغــات الخارجيــة والمبانــي الســتخدام المعاقيــن.
•توفيــر مســكن مالئــم لســكان المناطــق العشــوائية غيــر اآلمنــة بتحديــد اإلجــراءات المتبعــة بالنســبة
لمناطــق إعــادة التخطيــط والمناطــق غيــر المخططــة للحفــاظ علــى حقــوق أهالــي المنطقــة فيمــا
يتعلــق بالتفــاوض مــع مــاك العقــارات داخــل تلــك المناطــق والتــزام الجهــة اإلداريــة بتوفيــر مســكن أو
نشــاط مؤقــت لهــم لحيــن إعــداد الوحــدة البديلــة أو بدفــع قيمــة إيجاريــة مناشــبة لحيــن إتمــام النقــل
للمســكن أو النشــاط الجديــد.
•تمتلــك مصــر بنيــة تشــريعية ومؤسســية تحمــي وتنظــم حقــوق الملكيــة والحيــازة العقاريــة والعالقات
االيجاريــة للمســكن ،وتضــع ضوابــط للتخطيــط وتنظيــم العمــران ،والتمويــل العقــاري ،وتعمــل علــى
توفيــر اإلســكان االجتماعــي لمتوســطى ومحــدودي الدخــل.
ثانيًا :التخطيط اإلستراتيجي في مجال الحق في السكن
•نصــت «إســتراتيجية التنميــة المســتدامة :رؤيــة مصــر  »2030علــى التــزام الدولــة بتوفيــر الســكن الالئــق
لكافــة المواطنيــن ،والقضــاء علــى العشــوائيات ،ومراعــاة حقــوق الفئــات المهمشــة والمحرومــة،
والتأكيــد علــى تكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز أو التهميــش ودور سياســات وبرامــج اإلســكان فــي تحقيــق
االندمــاج االجتماعــي.
•اســتمرا ًر ا لجهــود الدولــة فــي توفيــر الســكن المالئــم فــي منــاخ صحــي ،أطلقــت «وزارة اإلســكان والمرافــق
والمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة» فــي عــام  2014المخطــط اإلســتراتيجي القومــي للتنميــة العمرانيــة،
والــذي اســتغرق إعــداده أكثــر مــن ثــاث ســنوات ،ويســتهدف مضاعفــة المســاحة العمرانيــة فــى مصــر
مــن  %7إلــى  %14بحيــث يتــم توفيــر البيئــة الصالحــة لتوفيــر ســكن مالئــم.
•أطلقــت الدولــة «إســتراتيجية اإلســكان فــي مصــر» فــي عــام  ،2020لتوفيــر الســكن الالئــق لكافــة المواطنين،
ومراعــاة حقــوق الفئــات المهمشــة والمحرومــة ،والتأكيــد علــى مبــادئ العدالــة االجتماعيــة وتكافــؤ
الفــرص وعــدم التمييــز أو التهميــش.
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وضعــت اإلســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق اإلنســان عــددً ا مــن النتائــج المســتهدفة فيمــا يتعلــق بالحــق
فــي الســكن الائــق منهــا :زيــادة عــدد الوحــدات الســكنية لكافــة الشــرائح االجتماعيــة ،والســيما محــدودي
الدخــل ،وكذلــك زيــادة بنــاء مــدن جديــدة ،ووحــدات ســكنية مائمــة فــي مناطــق الظهيــر الصحــراوي،
وتوفيــر وتطويــر الخدمــات والمرافــق األساســية فــي المجتمعــات الســكنية والمــدن الجديــدة ،كالخدمــات
الصحيــة والتعليميــة وشــبكة الطــرق والمواصــات .باإلضافــة إلــى تشــديد وتفعيــل العقوبــات الخاصــة
بمخالفــة شــروط االســتغال والســكن لوحــدات اإلســكان االجتماعــي ،وتطويــر المناطــق العشــوائية غيــر
اآلمنــة ،باإلضافــة إلــى المناطــق التــي لــم تخضــع للتخطيــط العمرانــي.
تــم إصــدار فــي مــارس  2٠21التقريــر الوطنــي لمتابعــة التنفيــذ الفعــال لألجنــدة الحضريــة الجديــدة التابعــة
لبرنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية ،حيــث تضمــن التقريــر مــا تــم إنجــازه علــى صعيــد
النطاقيــن الرئيســيين لألجنــدة الحضريــة الجديــدة (االلتزامــات المؤديــة إلــى التحــول مــن أجــل تحقيــق
التنميــة الحضريــة المســتدامة والتنفيــذ الفعــال للخطــة الحضريــة الجديــدة) ،كمــا يســتعرض التقرير أهم
التحديــات التــي واجهــت الدولــة خــال األعــوام الماضيــة بالنســبة للتنميــة العمرانيــة والجهــود المبذولــة
للمســاهمة فــي معالجــة تلــك التحديــات.
ثالﺜًا :برامﺞ ومﺒادرا

توفير السكن الﻼئق

تؤمــن الحكومــة بضــرورة إيجــاد منظومــة عمرانيــة متكاملــة وليــس توفيــر وحــدات ســكنية فقــط ،ولهــذا
تتميــز المشــروعات الســكنية التــي تقــوم بإنشــائها بأنهــا متكاملــة البنيــة األساســية وتتمتــع بمتطلبــات
العمـــران المستـــدام ،وتشــمل كافــة الخدمــات مــن خدمــات تعليميــة ،وصحيــة ،ودينيــة ،ورياضيــة وغيرهــا،
بجانــب توفيــر بيئــة صحيــة آمنــة للمواطـــن.
علــى مســتوى توافــر الوحــدات
الســكنية المائمــة ،فلقــد أحدثــت
مشــروعات اإلســكان طفــرة كبيــرة
فــي الســنوات الســبع األخيــرة ،فعلــى
مدار  29سنة من ( ،)2٠٠5 : 1976أنشأت
الدولــة  1.25مليــون وحــدة ســكنية،
بمعــدل نحــو  42ألــف وحــدة ســنويًا،
وفي خال  9ســنوات ،من (،)2٠14 : 2٠٠5
تــم إنشــاء  383ألــف وحــدة ســكنية،
بمعــدل  48ألــف وحــدة ســنويًا ،بينمــا
فــي ﺧــﻼل ســﺒع ســنوا فقــط،
منــﺬ عــام  ٢٠١٤وﺣتــﻰ  ،٢٠٢١تــم تنﻔيــﺬ  ١,٥مﻠيــون وﺣــدة ســكنية ،بعﻀﻬــا تــم اإلنتﻬــاء منــﻪ ،وبعﻀﻬــا
جــار تنﻔيــﺬه وذلــﻚ بمعــدل  ٢٢٥لــﻒ وﺣــدة ســنويًا ،وﻫــو مــا يُعــادل  ٥ﺿعاف المعدل في الســنوا
ٍ
الســابقة ،ﻫــﺬا بخــﻼف إتاﺣــة  ٢٣٠لــﻒ ﻗطعــة رض تعــادل ) ١,٧مﻠيــون وﺣــدة( ،وﻛــﺬا مشــروعا
الشــراﻛة مــع القطــاع الخــاص والتــي تتيــﺢ )مــن  ١٢٠إلــﻰ  ١٥٠لــﻒ وﺣــدة( ،ومــن ثــم فــﺈن مــا تــم إنجــازه
منــﺬ عــام  ٢٠١٤وﺣتــﻰ  ،٢٠٢١يﻀاﻫــﻰ  ١٠ﺿعــاف مــا ﻛانــﺖ تقــوم بــﻪ الدولــة فــي الﻔتــرا الســابقة.
تستهدف خطة الدولة تنفيذ  2.24مليون وحدة سكنية بنهاية عام .2٠24
تتمثــل أبــرز المشــروعات والمبــادرات فــي مجــال تعزيــز الحــق فــي الســكن الائــق فــي :مشــروع اإلســكان
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االجتماعــي ،وتطويــر المناطــق العشــوائية غيــر المخططــة وغيــر اآلمنــة ،وتطويــر المــدن العمرانيــة
القائمــة ،ومشــروع تطويــر عواصــم المحافظــات ،ومــدن الجيــل الرابــع .وفيمــا يلــي توضيــح لــكل مشــروع
علــى حِ ــدة:
أ مشروع اإلسكان االجتماعي
•تعتمــد سياســة اإلســكان منــذ عــام  2014علــى ثالثــة عناصــر
(الدعــم – المســاندة – اإلتاحــة) ،حيــث يتــم توجيــه الدعــم لفئــات
الدخــل المنخفــض ،مــن خــال إنشــاء وحــدات ســكنية ميســرة،
والقضــاء علــى مناطــق الخطــورة الداهمــة وتطويــر المناطــق
العشــوائية ،بينمــا توجــه المســاندة لفئــات الدخــل المتوســط،
لتوفيــر وحــدات بمســاحات متنوعــة بهامــش ربــح بســيط ،بجانب
إتاحــة مشــروعات ســكنية لفئــات الدخــل المرتفــع ،إذ أن بيــع
وحــدات ســكنية فــي مــدن الجيــل الرابــع لكافــة شــرائح المجتمــع
وهــو مــا يوفــر مصــادر تمويــل لمشــروعات الشــرائح االجتماعيــة
األقــل دخ ـ ًلا.

تشــمل خطــة الدولــة إنشــاء 1.5
مليــون وحــدة ســـكنية بنهايــة
 ،2021منهــا  775ألــف وحــدة
مخصصــة لإلســكان االجتماعــي
بنســبة  ، ٪52و  375ألــف وحــدة
بنســبة  ٪25لإلســكان بديــل
العشــوائيات ،و  150ألــف وحــدة
بنســبة  ٪10لإلسكان المتوسط،
و  200ألــف وحــدة بنســبة ٪13
لإلســكان المتميــز

•حرصــت الدولــة علــى تقديــم التســهيالت والدعــم المالــي فــي
ً
وفقــا لمســتوى دخلــه،
مجــال اإلســكان مــن خــال ثالثــة محــاور :أولهــا :تقديــم الدعــم النقــدي والعينــي
بجانــب الدعــم النقــدي هنــاك  5أشــكال للدعــم غيــر النقــدي تشــمل (تكلفــة األرض ،وتكلفــة المرافــق،
وتعويضــات المقاوليــن ،وفــروق األســعار ،ودعــم ســعر فائــدة التمويــل العقــارى) ،بحيــث يتحمــل
محــدودو الدخــل نســبة تتــراوح مــن  40إلــى  % 50فقــط مــن إجمالــي تكلفــة الوحــدة الســكنية .وثانيهــا:
ضبــط آليــات وشــروط التمويــل العقــاري ،وذلــك مــن خــال القانــون رقــم  93لســنة  2018بشــأن اإلســكان
االجتماعــي ودعــم التمويــل العقــاري حيــث تــم وضــع آليــات وضوابــط حاســمة وحازمــة تشــجع علــى
التمويــل العقــاري .وثالثهــا :إطــاق عــدد مــن المبــادرات الرئاســية لدعــم الفائــدة علــى التمويــل العقــاري،
وقــد أطلــق الســيد الرئيــس مؤخ ـ ًر ا مبــادرة جديــدة للتمويــل العقــاري بفائــدة  ،% 3وعلــى فتــرة ســداد
تصــل إلــى  30عامً ــا ،وخصــص لهــا البنــك المركــزي  100مليــار جنيــه.
•تضــع الدولــة محــدودي الدخــل فــي أولويــة إنشــاء وتخصيــص الوحــدات الســكنية ،فقــد تشــمل الخطــة
إنشــاء  1.5مليــون وحــدة ســكنية بنهايــة  ،2021منهــا  775ألــف وحــدة مخصصة لإلســكان االجتماعي بنســبة
 ، ٪52و 375ألــف وحــدة بنســبة  ٪25لإلســكان بديــل العشــوائيات ،و 150ألــف وحــدة بنســبة  ٪10لإلســكان
المتوســط ،و 200ألــف وحــدة بنســبة  ٪13لإلســكان المتميــز.
•برنامــج «ســكن كريــم» الــذي بــدأ فــي  ،2017وهــو برنامــج لتوفيــر الخدمــات
األساســية ،بالتركيــز علــى البنيــة التحتيــة مــن ميــاه شــرب وصــرف
صحــي وترميــم المنــازل وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تهــدف إلى تحســين
األوضــاع الصحيــة والبيئيــة لألســر الفقيــرة األولــى بالرعايــة بشــكل عام،
وللحاصليــن – بصفــة خاصــة  -علــى المســاعدات النقديــة المشــروطة
وغيــر المشــروطة ضمــن برنامــج «تكافــل وكرامــة» ،وقــد بلــغ إجمالــي
عــدد األســر التــي اســتفادت مــن المبــادرة حتــى مــارس  )58(2020ألــف
أســرة فــي أكثــر مــن  200قريــة علــى مســتوى الجمهوريــة.
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ً
انطاقــا مــن أهميــة تحســين جــودة الحيــاة مــن خــال توفيــر البيئــة المائمــة
مبــادرة حيــاة كريمــة:
للســكن وكذلــك كافــة الخدمــات التــي يحتاجهــا المواطنــون تــم إطــاق المبــادرة فــي ينايــر  2٠19بهــدف
تطويــر القــرى األكثــر فقـ ًر ا ،وبــدأت الحكومــة والمجتمــع المدنــي باســتهداف  143قريــة يزيــد فيهــا معــدل
الفقــر عــن  %7٠وتنتشــر فــي  11محافظــة ويعيــش فيهــا  1.8مليــون مواطــن باســتثمارات تقتــرب مــن
أربعــة مليــارات جنيــه ،وقــد انتهــت هــذه المرحلــة فــي نهايــة ديســمبر  ،2٠2٠وقــد تنوعــت أوجــه التطويــر
مــن خــال المبــادرة حيــث تــم رفــع كفــاءة المنــازل ،وتطويــر البنيــة التحتيــة ،ومد شــبكات الميــاه والصرف
الصحــي والكهربــاء ومضاعفــة إنتاجهــا ،باإلضافــة إلــى توفيــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة بالقــرى
المســتهدفة ،وأخي ـ ًر ا توفيــر فــرص عمــل لقاطنــي هــذه القــرى.
فــي نهايــة  2٠2٠واســتكما ًلا لنجــاح مبــادرة حيــاة كريمــة وجــه الســيد الرئيــس بتبنــي برنامــج متكامــل وغيــر
مســبوق لتطويــر الريــف المصــري مــن خــال نهج شــامل يتضمــن توفير كافة خدمات البنية األساســية،
والتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،فضـ ًلا عــن مــد مظلــة الرعايــة والحمايــة االجتماعيــة للفئــات األكثــر
احتياجً ــا داخــل كل قريــة ،بموازنــة تقــدر بحوالــي  7٠٠مليــار جنيــه خــال ثــاث ســنوات ،وتســتهدف تغطيــة
كافــة القــرى المصريــة  46٠٠قريــة موزعــة علــى  2٠محافظــة ،ويتــم تنفيــذ المشــروع علــى ثــاث مراحــل،
تشــمل المرحلــة األولــى حوالــي  1413قريــة موزعــة علــى  52مرك ـ ًز ا فــي  2٠محافظــة باســتثمارات تبلــغ 25٠
مليــار جنيــه.

تولــي مصــر اهتمامً ــا كبيـ ًر ا بــذوي االحتياجــات الخاصــة ،فبموجــب الدســتور يحصــل المواطنــون مــن ذوي
االحتياجــات الخاصــة علــى حقهــم فــي الســكن المائــم مــن خــال تخصيــص  %5مــن إجمالــي الوحــــدات
ً
طبقــا لنــــوع وتصنيــــف اإلعاقــــة ،مــع
الســــكنية المطروحــــة بــــكل إعــــان لــــذوي االحتياجــــات الخاصــــة
تخصيــــص الوحــــدات الســــكنية فــــي الــــدور األرضــي لــذوي اإلعاقــة الحركيــة ،كمـا يتـم فتـح بـاب التقديـم
أول أســـبوع لــــذوي االحتياجــــات الخاصــة.
تتمتع النســاء بفرص متســاوية للتقدم للوحدات التي يوفرها اإلســكان االجتماعي ،وقد ارتفعت نســبة
الســيدات الحاصــات علــى خدمــات صنــدوق اإلســكان االجتماعــي مــن  %21مــن إجمالــي المســتفيدين
عــام  1999لتصــل إلــى  %27بنهايــة عــام  ،2٠2٠مــع التركيــز علــى األســر التــي تعيلهــا النســاء ،والمطلقــات،
واألرامــل ،والنســاء ذوات االحتياجــات الخاصــة.
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بتطوير المناطق العشوائية غير المخططة وغير اآلمنة
•تــم تنفيــذ أكبــر برنامــج شــهدته مصــر لتطويــر المناطــق غيــر اآلمنــة والعشــوائية عمران ًيــا واقتصاد ًيــا
واجتماع ًيــا؛ تفعي ـ ًلا لاللتــزام الدســتوري بوضــع خطــة قوميــة شــاملة لمواجهــة مشــكلة العشــوائيات
ممــا ســاهم فــي انخفــاض عــدد الســكان فــي المناطــق غيــر اآلمنــة.
•بلــغ عــدد المواطنيــن الذيــن يعيشــون بمناطــق غيــر آمنــة نحــو مليــون مواطــن وذلــك حتــى عــام ،2015
ويعيشــون فــي  357منطقــة ،يتوزعــون علــى  25محافظــة ،ويبلــغ عــدد األســر  246ألــف أســرة ،وقــد قامــت
الحكومــة بتنفيــذ برنامــج للســكن البديــل بتكلفــة بلغــت  63مليــار جنيــه خــال الفتــرة مــن  2015وحتــى .2021
وبلــغ عــدد المناطــق غيــر اآلمنــة التــي تــم تطويرهــا منــذ عــام  2014حتــى  2020حوالــي  296منطقــة مــن إجمالــي
 357منطقــة ،ويشــمل البرنامــج إعــادة التخطيــط ،وتوفيــر البنيــة األساســية والمرافــق ،وتحســين نوعية
الحيــاة والصحــة العامــة.
ً
أنماطــا عديــدة فيتــم تخييــر األهالــي بيــن االنتقــال إلــى أحيــاء بديلــة ،أو تعويضهــم ماد ًيــا،
•أتاحــت الدولــة
ً
ً
ً
ً
أو منحهــم ســكنا بديـلا مؤقتــا أو مبلغــا مال ًيــا لتوفيــره بأنفســهم لحيــن االنتهــاء مــن تطويــر المنطقــة،
علــى أن يتــم تخصيــص وحــدة ســكنية لهــم بالمنطقــة بعــد تطويرهــا .ومــن نمــاذج اإلســكان البديــل،
(األســمرات – بشــاير الخيــر – المحروســة ،وهــى مناطــق متكاملــة الخدمــات والمرافــق ،بجانــب توافــر
برامــج تدريبيــة مــع وزارة التضامــن لرفــع المســتوى ،وتأهيــل الشــباب ،وكــذا إتاحــة فــرص تدريــب
بالتعــاون مــع وزارة الصناعــة) ،ويتســلم المواطنــون الوحــدات الســكنية كاملــة التشــطيب والتأثيــث
فــي إطــار اإلســكان البديــل.
•قامــت الدولــة بتنفيــذ مشــروع لتطويــر العشــوائيات ،وقــد خصصــت أكثــر مــن  425مليــار جنيــه لتنميــة
هــذه المناطــق ،ويســتهدف المشــروع تطويــر كافــة مناحــي الحيــاة للمواطنيــن ،وتوفيــر مختلــف
الخدمــات االجتماعيــة ،والثقافيــة ،واالقتصاديــة ،والصحيــة ،وغيرهــا .وقــد تــم اختيــار  135منطقــة علــى
مســتوى الجمهوريــة ،بإجمالــي مســاحة  152ألــف فــدان يقطنهــا نحــو  7مالييــن نســمة ،حيــث تــم االنتهــاء
مــن تطويــر  56منطقــة منهــا ،وجــار ٍ تطويــر المتبقــي تباعً ــا ،وتحــرص الدولــة علــى التشــاور مــع ســكان
المناطــق التــي يجــرى تطويرهــا.
ت تطوير المدن العمرانية القائمة
•فــي مجــال تطويــر المــدن العمرانيــة القائمــة وجهــت الدولة اســتثمارات تقدر بنحــو  57مليار جنيه لتطوير
 21مدينــة عمرانيــة قائمــة بتطوير شــبكات الطــرق والكهرباء والمياه والصرف ومباني الخدمات.
ث مشروع تطوير عواصم المحافظات
•يســتهدف المشــروع إعــادة توظيــف األراضــي المملوكــة للدولــة داخــل هــذه المــدن وقــد كانــت غيــر
مســتغلة وبهــا أنشــطة غيــر متوافقــة مــع التطــور الــذي يحــدث فــي هــذه المــدن ،وذلــك عبــر تنفيــذ
العديــد مــن مشــروعات اإلســكان والتنميــة لســكان هــذه المناطــق ،إذ يســتهدف هــذا المشــروع توفيــر
نصــف مليــون وحــدة ســكنية ،وتــم البــدء بتنفيــذ نحــو  %25مــن هــذا المشــروع.
ج مدن الجيل الرابع
•بهــدف توســيع الرقعــة المعمــورة علــى حســاب المناطــق الصحراويــة غيــر المأهولــة ،يتــم تنفيــذ 21
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مدينــة جديــدة مــن مــدن الجيــل الرابــع ،وتــم اختيــار مواقــع هــذه المــدن لقربهــا مــن مناطــق التنميــة
الجديــدة الواعــدة ،حيــث إن مســتقبل التنميــة العمرانيــة علــى المــدى المتوســط والطويــل يتركــز علــى
حتميــة الخــروج مــن الــوادي؛ للحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة الحاليــة ،بمــا يضمــن خفــض متوســط
الكثافــة الســكانية الحاليــة والمســتقبلية ،وزيــادة نصيــب المواطــن مــن األراضــي والخدمــات والمناطــق
المفتوحــة.
•ووجهــت الدولــة اســتثمارات تقــدر بنحــو  90مليــار جنيــه لتطويــر البنيــة التحتيــة لمــدن الجيــل الرابــع
والبالــغ عددهــا ثمانــي مــدن لتنفيــذ شــبكات الكهربــاء والميــاه والصــرف ،وهــي العلميــن الجديــدة،
والعاصمــة اإلداريــة ،والمنصــورة الجديــدة ،وأكتوبــر ،وحدائــق أكتوبــر ،والعبــور الجديــدة ،وغــرب قنــا،
وشــرق بورســعيد.
•كمــا تقــوم الدولــة علــى توفيــر ســكن مالئــم للعامليــن المنتقليــن إلــى العاصمــة اإلداريــة الجديــدة مــن
خــال اســتطالع رأي العامليــن المنتقليــن لوضــع رؤيــة بشــأن االحتياجــات الفعليــة والعمــل علــى
تلبيتهــا مــن خــال مختلــف مســتويات اإلســكان.
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