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ت�شهد م�شر، �شاأنها �شاأن �لكثري من دول �لعامل، منًو� مت�شارًعا يف مدنها. فحتى تاريخ �شدور هذ� �لتقرير، هناك 43٪ من �ل�شكان يف م�شر يعي�شون يف 223 مدينة، 
ا  ترتكز 56٪ منها يف �إقليم �لقاهرة �لكربى و�لإ�شكندرية. وميثل هذ� �لتو�شع �حل�شري �ملت�شارع �أحد �أكرب �لتحديات �لتي تو�جه �لتنمية �حل�شرية يف م�شر، وهو �أي�شً

�أحد �لأ�شباب �لرئي�شية لنمو �ملناطق �لع�شو�ئية وغري �لآمنة يف م�شر.

ومع ذلك، فاإن �ملدن �لأذكى - حالًيا - حتول هذه �لتحديات �إىل فر�س، لأن �لتو�شع �حل�شري يجب �أن ُينظر �إليه بو�شفه حمرًكا للتنمية، ولي�س م�شكلة. حيث ميكن 
للمدن �أن تكون حمركات للنمو، ولكن هذ� لن يتحقق �إل �إذ� �أُديرت على نحو جيد و مت ��شتغالل �لفر�س لتحقيق  �ل�شتفادة منها. تعمل �ملدن على �لتقريب بني �لنا�س، و 
حتقيق �ل�شتفادة من وفور�ت �لإنتاج �لكبري، وت�شكيل �شوًقا جتارية يف حد ذ�تها،حيث يكون �لنا�س، و�لب�شائع، و�خلدمات - جميعهم - على مقربة من بع�شهم �لبع�س. 
ول�شتغالل هذه �لإمكانات، يجب علينا �أن ندفع قدًما �شيا�شات �لتو�شع �حل�شري �مل�شتد�م، و�ل�شيا�شات �لتي تتيح �لنمو، ويف �لوقت نف�شه تخليق عملية تنمية ح�شرية 
قادرة على �لت�شدي للتحديات �لتي حتملها �ل�شنو�ت �لقادمة، مثل �لتغري �ملناخي، و�لطلب �ملتز�يد على �لبنية �لتحتية �حل�شرية، و�لتلوث، و�لنمو �ل�شكاين �ملت�شارع.

يت�شم �لتو�شع �حل�شري �مل�شتد�م باأنه متعدد �لأوجه، ولهذ� �ل�شبب يجب �أن تنظر �ل�شيا�شات �حل�شرية �لوطنية �إىل �لتنمية �حل�شرية بروؤى متعددة، مثل �لتخطيط، 
ة للقرن �ملقبل. لذ�، ين�شب تركيز برنامج  و�لت�شميم، و�لقت�شاد �حل�شري، و�لإ�شكان، و�خلدمات، و�حلوكمة. يجب �أن نبني �ملدن ون�شممها لتكون �شاملة وجمهزَّ
�لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية على �لأن�شطة �لر�ئدة �لتي توؤدي �إىل تاأ�شي�س مدن م�شتد�مة مفعمة باحلياة، متتاز بالكفاءة، لت�شبح حمرًكا للنمو. كما يركز 
�لربنامج على �إ�شد�ر منتجات معرفية و�إطالق م�شروعات ر�ئدة ميكنها �أن تقدم بحوًثا قائمة على �أدلة ت�شهم يف �شياغة �ل�شيا�شات �لرئي�شية. و�إن مثل هذه �لديناميات 
لي�شت حكًر� على م�شر فقط، ولكنها جزء من �لإجر�ء�ت �لعاملية. وهكذ�،يعمل برنامج �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية على تهيئة �حلكومة ملوؤمتر �لأمم �ملتحدة 
�أنه يو�ئم عمله مع �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة،  �لثالث لالإ�شكان و�لتنمية �حل�شرية �مل�شتد�مة )�ملوئل �لثالث(، �لذي �شيعقد يف عام 2016 يف كيتو بالإكو�دور، كما 

وبخا�شة �لهدف رقم 11: »جعل �ملدن و�مل�شتوطنات �لب�شرية �شاملة للجميع، و�آمنة، وقادرة على �ل�شمود، وم�شتد�مة«.

رانيا هدية
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية- مرص
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86 مليون1 تعد�د �ل�شكان )2014(
معدل �لنمو يف �لناجت �لإجمايل �ملحلي 

)2014-2013(
2٪1

معدل �لالم�شاو�ة وفق موؤ�شر �لتنمية �لب�شرية 
لالأمم �ملتحدة

 187/110
3)2014(

ن�شبة �شكان �ملناطق �حل�شرية من جمموع 
�ل�شكان )2012(

4٪43.6

معدل �لنمو �ل�شكاين )�ملعدل �ل�شنوي من 
2010 �إىل 2015(

5٪2

2.04٪6معدل �لنمو يف �لتو�شع �حل�شري
ن�شبة �شكان �حل�شر �لذين يعي�شون يف �ملناطق 

�لع�شو�ئية )2007(
7٪17.1

23.7٪8ن�شبة �ل�شباب

قضايا حضرية

ديناميات التوسع الحضري 
والمناطق العشوائية

يعي�س 43٪ من �شكان م�شر يف 223 مدينة، ترتكز 
�لكربى  �لقاهرة  �إقليم  حمافظات  يف  منها   ٪56

و�لإ�شكندرية.

ُيعد �إقليم �لقاهرة �لكربى و�حًد�ة من �أكرب �ملناطق 
وهو  �لأفريقية.  �لقارة  يف  )�حل�شرية(  �ملرتوبولية 
�لرئي�شية يف م�شر،  �لنمو �لقت�شادي  ا قاطرة  �أي�شً
حيث  �لبالد،  �شكان  من   ٪20 قر�بة  وي�شتوعب 
ت�شببت  وقد  ن�شمة.  مليون   18 من  �أكرث  فيها  يعي�س 
عدد  �رتفاع  يف   2011 عام  يف  وقعت  �لتي  �لأحد�ث 
م�شر،  يف  �لنا�شئة  �لآمنة  وغري  �لع�شو�ئية  �ملناطق 
�ملتز�يد �أ�شاًل. ووفًقا لوز�رة �لتنمية �ملحلية، ت�شنف 
�أنحاء �لبالد منطقة  حو�يل 1171 منطقة يف جميع 
ع�شو�ئية، تاأوي حو�يل 15 مليون ن�شمة. وتقع حو�يل 

60٪ من هذه �ملناطق يف �إقليم �لقاهرة �لكربى.

مل يعد �لتخطيط �لعمر�ين و�لبنية �لتحتية و�خلدمات 
�لذي  �ل�شريع  �حل�شري  �لنمو  مو�كبة  على  قادرين 
�ملا�شية.  �لأربعة  �لعقود  مدى  على  م�شر  �شهدته 
�أوجه  �لعامة، وزيادة يف  فهناك نق�س يف �مل�شاحات 
�لق�شور يف �لبنية �لتحتية و�خلدمات. ومل يعد لدى 
غري  �لعامة  �لأر��شي  �إد�رة  نظم  ظل  يف   - �لفقر�ء 
�لزمن  عليها  عفا  �لتي  �لإ�شكان  و�شيا�شات  �لفعالة 
ويف  بل  �لع�شو�ئية،  �ملناطق  يف  �ل�شتقر�ر  �شوى   -
وبالإ�شافة  �لأحيان.  بع�س  يف  �لآمنة،  غري  �ملناطق 
�لتدهور،  يف  �آخذة  �لتحتية  �لبنية  فاإن  �شبق،  ما 
و�خلدمات �لعامة وُنظم �لنقل بلغت مد�ها �لأق�شى، 
مرتفعة،  و�ل�شو�شاء  �لهو�ء  تلوث  وم�شتويات 
و�لزدحام �ملروري �أ�شحى مزمًنا يف معظم �ملناطق. 
�إل  �ملعقدة  �ملوؤ�ش�شية  �لرتتيبات  جمموعة  توؤدي  ول 
�خلدمات  تقدمي  يعيق  مما  �مل�شوؤوليات،  ت�شتت  �إىل 
بكفاءة. كما �أدى عدم وجود ُنظم للتخطيط و�لإد�رة 
للمحا�شبة، ف�شاًل  بالكفاءة وتخ�شع  تتمتع  يف م�شر 
حتديات  ظهور  �إىل  �ل�شريع،  �حل�شري  �لتو�شع  عن 
تعد  مل  و�قت�شادي،  �جتماعي-�شيا�شي  طابع  ذ�ت 
هذ�  ي�شاهم  وقد  لها.  �لت�شدي  على  قادرة  �لبالد 
عرفت  �لتي  �لأخرية،  �لأحد�ث  تنامي  يف  �لو�شع 
با�شم »�لربيع �لعربي«، �لذي دعا �إىل ت�شكيل حكومة 
�مل�شاو�ة  وحتقيق  للمحا�شبة،  تخ�شع  �شفافية  �أكرث 

�لجتماعية، و�لعد�لة.

تأثير الالجئين السوريين
يقيم يف م�شر حالًيا حو�يل 250 �ألف �إىل 300 �ألف 
�شوري، وفًقا للتقدير�ت �حلكومية �ل�شادرة يف يونيو 
ل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم  مفو�شية  و�شجلت   .2013
من  بدًء�  ا  �شخ�شً  127.519 هوؤلء  من  �لالجئني 

�لذين  �لالجئني،  تدفق  و��شتمر   .2015 نوفمرب   16
�أ�شبحو�، �شاأنهم �شاأن من �شبقوهم �إىل م�شر لبع�س 
�لوقت و��شتمرو� يف ��شتنز�ف مدخر�تهم، �أقل قدرة 
�إىل  بالإ�شافة  و�أ�شرهم.  لأنف�شهم  �شكن  �إيجاد  على 
�ل�شوريني يف  ذلك، ل يز�ل عدد كبري من �لالجئني 
ب�شبب  وذلك  �ملفو�شية،  لدى  م�شجلني  غري  م�شر 
من  �إقامتهم  على  �ل�شرعية  �إ�شفاء  على  قدرتهم 
�شاأنها  من  �لتي  �لعادية،  �لهجرة  �إجر�ء�ت  خالل 

ا �أن تتطلب �لدعم و�مل�شاعدة. �أي�شً

لقد ت�شبب �لالجئون �ل�شوريون يف زيادة �ل�شغط على 
�ملناطق  يف  يتناف�شون  حيث  �حل�شرية،  �ملجتمعات 
�ملحليني  �ل�شكان  مع  باملدينة  بها  ��شتقرو�  �لتي 
�لفقر�ء على �ملو�رد �ل�شحيحة و�خلدمات �ملحدودة. 
و�لعنف  لالعتد�ء�ت  عر�شة  فهم  �لنحو،  هذ�  وعلى 
�مل�شريني  �ل�شكان  �حتياجات  وتت�شابه  و�ل�شتغالل. 
�حتياجات  مع   - �لغالب  يف   - �ملناطق  هذه  يف 

�لالجئني ملبادر�ت �مل�شاعدة و�لدعم.

قضايا بيئية
مييز  حيث  مل�شر،  �لبيئية  �ملالمح  �لنيل  نهر  ير�شم 
بو�شوح بني �لأر��شي �ل�شاحلة للزر�عة و�ل�شحر�ء. 
من  فقط   ٪3.9 م�شر  يف  �خل�شبة  �لأر�س  ومتثل 
�إىل  وتنق�شم  �لوطني،  للرت�ب  �لإجمالية  �مل�شاحة 
وتقع  م�شر.  و�شعيد  �لدلتا  جغر�فيتني:  منطقتني 
تعد�د  ويبلغ  �ملنطقتني،  بني  �لقاهرة،  �لعا�شمة، 
�لكثافة  وتبلغ  ن�شمة.  مليون   20 حو�يل  �شكانها 
�ألف   20 حو�يل  �لكبرية  �ملدينة  هذه  يف  �ل�شكانية 
يف  �حل�شري  �لتو�شع  ويوؤثر  مربع.  ن�شمة/كيلومرت 
ا يف �لعو��شم �لإقليمية - مثل �لإ�شكندرية  م�شر �أي�شً

1 �جلهاز �ملركزي للتعبئة �لعامة و�لإح�شاء، »ن�شرة �لإح�شاء�ت 
�ل�شهرية«،�لقاهرة، 2014.

2 �جلهاز �ملركزي للتعبئة �لعامة و�لإح�شاء، »ن�شرة �لإح�شاء�ت 
�ل�شهرية«،�لقاهرة، 2014.

http://hdr.undp.org/( :3 برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي

en/content/table-3-inequality-adjusted-human-
)development-index

http://data.worldbank.org/( :4 �لبنك �لدويل
)indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS

5 �ملرجع ذ�ته.

http://( :6 برنامج �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية
urbandata.unhabitat.org/explore-data/?countri

es=EG&indicators=slum_proportion_living_urban
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�لب�شرية على ت�شجيع ُنظم نقل عام فعالة، من حيث 
�لتكلفة، وتعزيز و�شائل �لنقل غري �لآلية.

مرحلة انتقالية
�لأهد�ف  حتقيق  نحو  �لتقدم  على  م�شر  ركزت 
�ل�شكان  ن�شبة  �نخف�شت  فقد  لالألفية.  �لإمنائية 
عام  يف   ٪8.2 من  مدقع  فقر  يف  يعي�شون  �لذين 
م�شر  وتعي�س   .2009/2008 عام   ٪3.4 �إىل   1990
حالًيا - يف �أعقاب ثورتي25  يناير 2011 و30 يونيو    
للتغلب  جاهدة  وت�شعى  �نتقالية،  مرحلة   –2013
خمتلف  تو�جهها  �لتي  �ملتز�يدة  �لتحديات  على 
�لقطاعات. وعلى �لرغم من �لتحديات �لعديدة �لتي 
�ملا�شية،  �لأعو�م  خالل  �مل�شرية  �حلكومة  تو�جهها 
خطو�ت   2013 عام  يف  �ملتعاقبة  �حلكومات  �تخذت 
و�لقت�شادي.  �ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  ��شتعادة  بهدف 
على  �ل�شيا�شية  �لطريق  خريطة  تنفيذ  �شارف  كما 
د�شتور  �إعد�د  �لآن  حتى  �خلريطة  و�شملت  �لنتهاء، 

جديد، و�إجر�ء �نتخابات رئا�شية وبرملانية.

مدينة �ملرغا، �شوهاج، 2009. �شور © �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية

�أ�شعاًفا م�شاعفة.  �شكانها  زيادة عدد  - عن طريق 
�لريف،  �شكان  حتول  �إىل   - جزئًيا   - هذ�  ويرجع 
�لرغم  وعلى  �ل�شكاين.  �لنفجار  يف  هذ�  ويت�شح 
كفاءة  لرفع  �حلكومات  تبذلها  �لتي  �جلهود  من 
�لقرن  خالل  �لدلتا  ويف  �لنيل  و�دي  يف  �لري  نظام 
ي�شتتبعه من  وما  �لدميوغر�يف  �لنمو  �إن  �إل  �ملا�شي، 
للمو�رد  تهديد  �أكرب  حالًيا  ميثالن  ح�شري  تو�شع 
�ملياه،  تلوث  يتحمل  �لو�قع،  يف  للبالد.  �لطبيعية 
 - �مل�شوؤولية  �ل�شحي،  �ل�شرف  مياه  معاجلة  و�شوء 
جميع  يف  �لر�شع  وفيات  معدل  �رتفاع  عن   - جزئًيا 
�أنحاء �لبالد . وبالن�شبة للطاقة، ل تز�ل م�شر تعتمد 
�حتياجاتها  من   ٪96 يف  و�لغاز  �لنفط  على  بقوة 
�لأ�شا�شية للطاقة، مما �أدى �إىل ظهور م�شاكل بيئية 
�أخرى خالل �ل�شنو�ت �خلم�شني �ملا�شية، مثل �إد�رة 

�لنفايات �ل�شلبة، وتلوث �لهو�ء. 

االقتصاد الحضري
�لو�شع  على  طر�أ  �لذي  �لطفيف  �لتح�شن  رغم 
�لعقود  مدى  على  �مل�شري  لل�شعب  �لقت�شادي 

7 �ملركز �لقومي لبحوث �ملياه، وز�رة �لري و�ملو�رد �ملائية )2007(: 
جت�شيد �حلق يف �ملياه: منظور م�شري خلطة عمل، �شادن عبد 

�جلو�د، روجع يف 30 �بريل 2014.
8 برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي: يف �لعمق: �لبيئة و�لطاقة: 

 - خمتلفة  لأ�شباب   - يز�ل  ل  �لبلد  �أن  �إل  �ملا�شية، 
ومتنوع.  م�شتد�م  �قت�شادي  �إىل منو  للو�شول  يكافح 
يف  يعي�شون  �لذين  �ل�شكان  ن�شبة  �نخف�شت  لقد 
 ٪3.4 �إىل   1990 عام  يف   ٪8.2 من  مدقع  فقر 
�لفقر  ن�شبة  �نخف�شت  وباملثل،  يف2009/2008. 
�لإجمالية من 24.2٪ يف 1992/1990 �إىل ٪21.6 
منذ  ثة  حمدَّ بيانات  تتوفر  ومل   .2009/2008 عام 
نفقات  ب�شاأن  ��شتق�شائية  لدر��شة  ووفًقا  �لثور�ت. 
خط  وقف  م�شر،  يف  و��شتهالكها  �ملعي�شية  �لأ�شر 
�لفرتة  يف   ٪40 حو�يل  �لآخرعند  هو  �لأعلى  �لفقر 
بني ت�شعينيات �لقرن �لع�شرين و2009/2008. �إل �إن 
�نخف�شت  �لثور�ت  �أثناء  �لقت�شادي  �لنمو  معدلت 
�ملا�شية.  �لثالث  �ل�شنو�ت  خالل   ٪2 حو�يل  �إىل 
وجه  على  �لقاهرة  يف   – �ملزدحمة  �ل�شو�رع  ومتثل 
�لتنمية  لعو�ئق  �آخر  ح�شرًيا  بعًد�   – �خل�شو�س 
�لقت�شادية يف م�شر. حيث تخ�شر م�شر حالًيا ٪4 
من ناجتها �لإجمايل �ملحلي ب�شبب �لزدحام، �لذي 
و�لأعمال  يخلق بدوره مناًخا غري جاذب لال�شتثمار 
�لتجارية. ويركز برنامج �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات 

http://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/(
)ourwork/environmentandenergy/in_depth
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�ملو�قع �لرئي�شية مل�شاريع �ملوئل �لأمم، 2014. �شور © �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية

م  وقدَّ عام 2005،  �لب�شرية يف م�شر  للم�شتوطنات  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  �أُطِلق 
منذ ذلك �حلني �لدعم �لتقني لنظر�ئه �لوطنيني يف جمموعة كبرية من �لق�شايا 
و�لإد�رة  �لتخطيط  �إ�شالح  م  ودعَّ متكاماًل،  نهًجا  �لربنامج  و�عتمد  �حل�شرية. 

�حل�شرية وحت�شينهما من خالل �لرب�مج �لفرعية �لآتية.

�لب�شرية على دعم �حلكومة �مل�شرية  للم�شتوطنات  �ملتحدة  يعمل برنامج �لأمم 
لتحقيق �لتنمية �حل�شرية �مل�شتد�مة يف م�شر من خالل ثالثة جمالت رئي�شية. 
ممار�شات  �إ�شالح  عرب  �لتخطيط  جمال  يف  �حلكومة  �لربنامج  يدعم  �أوًل: 
�لربنامج  يقدم  كما  �ملدينة.  وم�شتوى  �لوطني  �مل�شتوى  �لتقليدية على  �لتخطيط 
ومنهجيات  �أدو�ت  لإدخال  و�لإقليمي  �لوطني  �مل�شتوى  على  �لفني  �لدعم 
و�خلطط  �ملكانية  �خلطط  بني  و�لت�شاق  �لالمركزي،  �لتخطيط  لتعزيز  جديدة 
نهًجا  �لربنامج  يتبنى  �ملدينة،  م�شتوى  على  �أما  �لقت�شادية-�لجتماعية. 
�ملدن �جلديدة وعلى  للعمل يف  و�لتمويل(  و�لت�شريع،  �لأبعاد )�لتخطيط،  ثالثي 
�إجر�ء�ت  �جلديدة  �لعلمني  ملدينة  �لربنامج  وقدم  �ملخططة.  �ملدن  �متد�د�ت 
ممار�شات  عن  يبتعد�ن  �أعمال  ومنوذج  ت�شورية  خطة  لإخر�ج  جديدة  تخطيط 
�لتخطيط �لتقليدية. ويركز منوذج �لأعمال على جذب �لقطاع �خلا�س للم�شاركة 
يف عملية �لتنمية، وتقا�شم تكاليف �لبنية �لتحتية بني �حلكومة و�لقطاع �خلا�س. 
لإعادة  للغاية  ناجحة  خطة  �لربنامج  قاد  �ملخططة،  �ملدن  لمتد�د�ت  وبالن�شبة 

توزيع �لأر��شي، �لتي ُت�شتخدم �لآن كاأ�شا�س لقانون جديد لتوزيع �لأر��شي.

�أما �ملجال �لثاين لعمل برنامج �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية فهو �ملعرفة 
منا�شبة  وتقارير  در��شات  �إ�شد�ر  على  �لربنامج  يعمل  حيث  �ل�شيا�شات،  وتنمية 
لت�شجيع �ل�شيا�شات �لقائمة على �لأدلة. وقد �أ�شدر �لربنامج موجًز�عن �لإ�شكان 
�شاأنهما  من  �للذين  �ملعرفية،  �ملنتجات  من  رئي�شيني  كمنَتجني  و��شرت�تيجياته 
توفري �ملعلومات �لالزمة ل�شياغة �ل�شيا�شة �حل�شرية �لوطنية �لتي يتوىل و�شعها 
برنامج �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية. وت�شمل �ملخرجات �ملعرفية �لأخرى 
لة متنوعة،  تقرير �ملوئل �لوطني �لثالث، وتقرير �زدهار �ملدن، وتقارير تقنية مف�شَّ

ات ب�شاأن �ل�شيا�شات �خلا�شة بالق�شايا �حل�شرية �لرئي�شية. وملخ�شَّ

�مل�شاركة.  هو  �لب�شرية  للم�شتوطنات  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  عمل  جمالت  ثالث 
حيث �أطلق يف يونيو عام 2015 �أول منتدى ح�شريًّا م�شريًّا حتت �شعار –مدينتي، 
م�شوؤوليتي–. وكان �ملنتدى منرًب� للحو�ر، �لذي جمع �لأو�شاط �لأكادميية، و�ملجتمع 
وقد  وفر�شها.  �لتنمية �حل�شرية يف م�شر  ملناق�شة حتديات  و�حلكومة،  �ملدين، 

برامج برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر

ل �لربنامج - قبل �إطالق �ملنتدى - جلنة توجيهية ت�شم عدًد� ل يح�شى من  �شكَّ
م  مِّ روؤيته. وقد �شُ �ملنتدى و�شياغة  �لذين �شاركو� يف ت�شميم  �ملعنية،  �لأطر�ف 

�ملنتدى وفق هيكل موؤ�ش�شي، بحيث ميكن �إنتاج ن�شخة مطابقة منه كل عامني.

ميكنكم �لعثور �أدناه على �لو�شف �لتف�شيلي لبع�س م�شاريع برنامج �لأمم �ملتحدة 
للم�شتوطنات �لب�شرية وبر�جمه يف م�شر، وفًقا ملجالت تركيزه.
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 �لنوبة، �أ�شو�ن، 2012. �شور © �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات 
�لب�شرية / جيالن ح�شني

التخطيط والتصميم الحضريين
اإلطار

يف  �لزر�عية  و�لأر��شي  �حل�شرية  �ملناطق  تتاأثر 
و�لنمو �حل�شري  �ملت�شارع  بالتو�شع �حل�شري  م�شر 
تن�شاأ  �ملدن،حيث  �أطر�ف  على  �شيما  ول  �لع�شو�ئي، 
�لعامة  �لهيئة  و�شرعت  ع�شو�ئية.  ح�شرية  تو�شعات 
للتخطيط �لعمر�ين يف ظل �لتاآكل �لهائل يف �لرقعة 
�لع�شو�ئي،وغياب  �حل�شري  �لزر�عية،و�لزحف 
عدة  �إطالق  كفاءة،يف  ذ�ت  فعالة  تخطيط  �آليات 
�مل�شتويات.  متعددة  �حل�شري  للتخطيط  م�شاريع 
خطط  �إعد�د  يف  و�شاق  قدم  على  �لعمل  ويجري 
كانت  ذلك،  ومع  و�لقرى.  للمدن  عامة  ��شرت�تيجية 
 - �نتظارها  طال  �لتي   – �لتخطيط  جهود  نتائج 
�لعامة  �لهيئة  بد�أت  �ل�شياق،  هذ�  ويف  كافية.  غري 
برنامج  مع  �لتقني  �لتعاون  يف  �لعمر�ين  للتخطيط 
لتحديث  �لب�شرية  للم�شتوطنات  �ملتحدة  �لأمم 
ل�شمان  �ل�شرت�تيجي،ومر�جعته،  �لتخطيط  نهج 
وقابلية  ومرونة،  �شمولية،  �أكرث  تخطيط  منهجية 

للتنفيذ.

يف  بالفعل  �شرعت  قد  �مل�شرية  �حلكومة  كانت 
�إن�شاء مدن  منت�شف �شبعينيات �لقرن �لع�شرين يف 
�شمن  وذلك  �ل�شحر�وية،  �لأر��شي  على  جديدة 
�لتي  �ملعقدة  �مل�شاكل  ملعاجلة  عامة  ��شرت�تيجية 
�مل�شرية.  �لب�شرية  �مل�شتوطنات  طريق  تعرت�س 
�جلديدة  �لعمر�نية  �ملجتمعات  �أن  �لعتقاد  و�شاد 
على  �ملت�شارع  �لزحف  مل�شاكل  فعاًل  حاًل  متثل 
�حل�شري،  �لن�شيج  وتدهور  �لزر�عية،  �لأر��شي 
�لعمر�نية  �ملجتمعات  �أن  �إل  �ملعي�شة.  جودة  وتدين 
حتقيق  يف  �ملاأمول  �لنجاح  حترز  مل  �جلديدة 
موؤثر  عدد  تاأمني  يف  ف�شلها  ب�شبب  �لتنمية  �أهد�ف 
�جتماعي- مزيج  و��شتيعاب  �ملقيمني،  �ل�شكان  من 

�لدخل  ذ�ت  �لفئات  ومتكني  متو�زن،  �قت�شادي 
�لذ�تي  و�لكتفاء  �ل�شتقاللية  وحتقيق  �ملنخف�س، 
و�شو�بط  �مل�شتد�مة،  �ملعي�شة  �شبل  وتوفري  �لن�شبي، 

�جلودة.

هدف البرنامج واإلنجازات المتوقعة
يهدف �لربنامج �ل�شرت�تيجي �لتخطيط و�لت�شميم 
�حل�شريني �إىل تعزيز �لتنمية �حل�شرية �مل�شتد�مة يف 
م�شر، من خالل دعم �حلكومة �مل�شرية يف حت�شني 
ويطرح  ومنهجياته.  �حل�شري،  �لتخطيط  �إجر�ء�ت 
�لتخطيط  نظريات  لتحديث  منهجية  �لربنامج 
�لعالقة  حتيي  �أن  �شاأنها  من  �لتي  �حل�شري، 
�حل�شري.  و�حليز  �حل�شر  �شكان  بني  �مل�شتد�مة 
وي�شتند هذ� �لنهج على خم�شة مبادئ: م�شاحة كافية 
ومناطق  بالكفاءة،  تتميز  �شو�رع  و�شبكة  لل�شو�رع، 
مالئمة،  �شكانية  كثافة  ذ�ت  مدجمة  ح�شرية 
ومزيج  لالأر��شي،  �لأغر��س  متعدد  و��شتخد�م 
ب�شكٍل  �لأر��شي  ��شتخد�م  وتخ�شي�س  �جتماعي، 
خطًطا  �مل�شرية  للحكومة  �لربنامج  ويقدم  حمدود. 
�ملكاين  و�لتخطيط  �ل�شرت�تيجية  �حل�شرية  للتنمية 
�ل�شعيدين  على  للتنمية  ��شرت�تيجية  روؤية  تعك�س 
�لتطلعات  خماطبة  عن  ف�شاًل  و�لإقليمي،  �لوطني 

و�لحتياجات �ملحلية على �لنحو �ملبني �أدناه:
و��شتحد�ث . 1 �ملحلية  �حلكومات  قدر�ت  تعزيز 

�لتنمية  خطط  تنفيذ  ت�شمن  �لتي  �لأدو�ت 
ت�شعها  �لتي  لة  �ملف�شَّ �ل�شرت�تيجية  �حل�شرية 
على  �جلديدة  �لعمر�نية  �ملجتمعات  هيئة 

�مل�شتوى �ملحلي؛

دعم ��شتحد�ث �أدو�ت فعالة للتنقل �حل�شري، . 2
و�مل�شاركة  �لقت�شادي  �لن�شاط  وتعزيز 

�لجتماعية؛

حت�شني �ملمار�شات �لوطنية يف جمال �لتخطيط . 3
�حل�شرية،  �ل�شتجابة  �شرعة  وحتفيزها: 
وتن�شيط  �ملناخي،  بالتغري  �لتاأثر  ومدى 
�ملتخلالت  �ملدينة )ملء  �لد�خلية من  �ملناطق 

�حل�شرية(؛

ممار�شات . 4 يف  �ملجتمعية  �مل�شاركة  تعزيز 
�لتخطيط على كافة �مل�شتويات.
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مشروعات رئيسية نفذها البرنامج
<< المخططات الحضرية االستراتيجية للمدن 

الصغيرة في مصر )أكتوبر/تشرين األول 2006 – 
يوليو/تموز 2015(

يهدف �مل�شروع �إىل تعزيز �أ�شاليب �لتخطيط و�لأدو�ت 
�إعد�د  �أجل  من  �مل�شرية  �حلكومة  �عتمدتها  �لتي 
ت�شتجيب  �لتي  �ل�شرت�تيجية،  �حل�شرية  �خلطط 
وقد  وو�قعّي.  فعال  نحو  على  �ملحلية،  لالأولويات 
دخل �مل�شروع يف �شر�كة مع �حلكومة من �أجل توفري 
ت�شجيع  هذ�  ويت�شمن  و�ل�شيا�شاتي.  �لتقني  �لدعم 
�لتنمية  ق�شايا  تخ�س  �لتي  �ل�شيا�شات  حول  �حلو�ر 
لأر��شي  �لفنية  �لقدر�ت  تعزيز  وكذلك  �حل�شرية، 

�شبكة �ملر�شد �حل�شري �لوطنية / �لإقليمية.

و�ملحا�شبة  �لأد�ء  حت�شني  يف  ا  �أي�شً �مل�شروع  �شاهم 
تقلل  �لتي  تلك  وخا�شة  �ملدينة،  تنمية  برجمة  يف 
ومتثلت  م�شر.  يف  �ل�شعف  ومو�طن  �لإق�شاء  من 
�ملاأوى  تقييم  يف  �لربنامج  ملهمة  �لرئي�شية  �لأهد�ف 
و�لو�شع  �لقائمة  �لأ�شا�شية  �حل�شرية  و�خلدمات 
يف  �لتحليالت  هذه  دمج  مع  �ملدن،  يف  �لقت�شادي 
خطة عمر�نية ��شرت�تيجية �شاملة. وبدورها، و�شعت 
�لت�شاق بني  ي�شمن  �لعمل مبا  �إطار  �ملعنية  �جلهات 
�لعملية�إىل  ملكية  �أدت  ولقد  �ملحلية.  �لتنمية  خطط 
تعزيز �لتاآزر بني �جلهات �ملعنية – من �لقطاع �لعام 
تنمية  �لتوجه نحو  �لأثر يف  له  و�خلا�س – مما كان 

الة للمدن. �قت�شادية و�جتماعية فعَّ

كان �ل�شريك �لأ�شا�شي يف �مل�شروع هو �لهيئة �لعامة 
�لإ�شكان  وز�رة  تولت  حني  يف  �لعمر�ين.  للتخطيط 

و�ملجتمعات �لعمر�نية متويله.

<< خطة التنمية االستراتيجية إلقليم القاهرة 
الكبرى 2050 )أغسطس/آب 2008 – ديسمبر/

كانون األول 2014(
لإقليم  �ل�شرت�تيجية  �لتنمية  خطة  �إعد�د  جاء 

�لقاهرة �لكربى يف �أعقاب منهجية مبتكرة، وم�شاركة 
�لعملية  �ملعنية يف جميع مر�حل  و��شعة من �جلهات 
خالل  وم�شوؤول  خبري   1600 من  �أكرث  )��شُت�شري 
خطة  من  �لرئي�شي  �لهدف  وكان  عمل(.  ور�شة   39
�مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  هو  �ل�شرت�تيجية  �لتنمية 
للمنطقة �ملرتوبولية )�حل�شرية( للعا�شمة، ��شتناًد� 
عليها  تتفق  بروؤية  �شاملة، مدعومة  ��شرت�تيجية  �إىل 

�جلهات �ملعنية.

ي�شمل ذلك، �أخذ �لأولويات �لإقليمية بعني �لعتبار، 
و�إدماج  �لطبيعية،  �ملو�رد  مع  �مل�شتد�م  و�لتعامل 
�ملناطق  يف  يعي�شون  �لذين  �ل�شكان  �حتياجات 
على  وعالوة  وتطلعاتهم.  �لعا�شمة  من  �ملرتوبولية 
ذلك، يتوخى �مل�شروع خلق فر�س عمل نتيجة تنفيذ 
خطة �لتنمية �ل�شرت�تيجية لإقليم �لقاهرة �لكربى. 
�لبيئة  وحت�شني  �لتحتية  �لبنية  تطوير  عن  ناهيك 
�ل�شرت�تيجية  �لتنمية  خطة  ومتثل  ككل.  �حل�شرية 
�لوطنية  لل�شيا�شات  �لتقاء  نقطة  �لكربى  للقاهرة 
�لأمد  على  �ملحلية،  �لتطلعات  وكذلك  و�لإقليمية، 

�لق�شري، و�ملتو�شط، و�لطويل.

كان �ل�شريك �لأ�شا�شي يف �مل�شروع هو �لهيئة �لعامة 
�لإ�شكان  وز�رة  تولت  حني  يف  �لعمر�ين.  للتخطيط 

و�ملجتمعات �لعمر�نية متويله.

<< تحقيق أولويات التنمية الحضرية المستدامة 
– مصر، الجزء الثاني تنمية المدن الجديدة 

)أغسطس/آب 2013 – يوليو/تموز 2015(
�لتو�شع  يتحقق  �أن  هو  �مل�شروع  �لهدف من هذ�  كان 
و�أن  م�شتد�م،  نحو  وعلى  خمطط  وفق  �حل�شري 
من  �ملرجوة  �لجتماعية-�لقت�شادية  �ملز�يا  ترتجم 
ح�شرية  ب�شري  ��شتيطان  �أمناط  �إىل  �لعملية  هذه 
�لقدر�ت  بناء  �مل�شروع  وتناول  وفعالة.  من�شفة 
�حل�شري،  و�لت�شميم  �لتخطيط  جمالت  يف 
و�لتنمية  و�إد�رتها،  بالأر��شي  �خلا�شة  و�لت�شريعات 

وغريها  �ل�شباب،  وتوظيف  �ملحلية،  �لقت�شادية 
ويركز  و�لطاقة.  �لتنقل  مثل  �ملت�شعبة،  �لق�شايا  من 
�ل�شرت�تيجي  �لعمر�نية  و�لتنمية  �لتخطيط  برنامج 
�حل�شرية  بالتنمية  �ل�شلة  ذ�ت  �لعنا�شر  على 
وي�شهم  �جلديدةكامتد�د�ت.  �ملدن  يف  �مل�شتد�مة 
�ملناطق  حماية  يف  ا  �أي�شً ال  �لفعَّ �حل�شري  �لنموذج 
�حل�شرية،  �لإيكولوجية  و�لنظم  �لنائية،  �حل�شرية 

�لتي تعتمد عليها �ملدن.

عدة،  بطرق  �مل�شتد�مة  �ملجتمعات  مز�يا  تربز 
وتعريفاتها.  �حل�شرية  �ل�شتد�مة  خ�شائ�س  منها 
�لعمر�ين  للتخطيط  �لعامة  �لهيئة  تبنت  ولذلك، 
مع  بالتعاون  �جلديدة،  �لعمر�نية  �ملجتمعات  وهيئة 
للم�شتوطنات  �ملتحدة  �لأمم  لربنامج  �لفني  �لدعم 
�لب�شرية، منهجية �لتخطيط �ل�شرت�تيجي؛ ل�شياغة 
جديدة،  للمدن  ومتكامل  �شامل  �إمنائي  عمل  �إطار 
ممت  يقوم على مفهوم �ملدن �خل�شر�ء. ومن هنا، �شُ
مدينة �لعلمني �جلديدة بحيث تكون ر�ئدة جليل �أكرث 

��شتد�مة من �ملدن �جلديدة يف م�شر.

وز�رة  هم  �مل�شروع  يف  �لرئي�شيون  �ل�شركاء  كان 
�لتنمية  ووز�رة  �لعمر�نية،  و�ملجتمعات  �لإ�شكان 
وهيئة  �لعمر�ين،  للتخطيط  �لعامة  و�لهيئة  �ملحلية، 
�ملجتمعات �لعمر�نية �جلديدة، و�لوحدة �ملحلية ملدينة 

�لعلمني. يف حني تولت �حلكومة �لإ�شبانية متويله.

<< مشروع النقل المتكامل بالقاهرة
�لإ�شكان  وز�رة  بني  م�شرتًكا  برناجًما  بو�شفه 
وبرنامج  �لنقل،  ووز�رة  �لعمر�نية،  و�ملجتمعات 
�ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  �لإمنائي،  �ملتحدة  �لأمم 
للم�شتوطنات �لب�شرية، يهدف هذ� �مل�شروع �إىل زيادة 
�لتجمعات  �أنحاء  جميع  يف  �لعام  �لنقل  و�شائل  �شعة 
�ل�شكنية بالقاهرة �لكربى، مع دجمها بو�شائل �ل�شفر 
�لقائمة بالفعل. وهو م�شروع ثنائي، هدفه �لأ�شا�شي 
وتنفيذه،  باحلافالت  �ل�شريع  �لنقل  نظام  �إن�شاء  هو 
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�جتماع لقرت�ح تعديل �لأر��شي يف بنها، 2014. �شور © �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية / �شلمى م�شامل

�لآلية  غري  �لنقل  لو�شائل  �لتحتية  �لبنية  تعزيز  يليه 
خمتلف  دمج  �إىل  �ملفهوم  هذ�  ويهدف  �لقاهرة.  يف 
�لهياكل �لأ�شا�شية للنقل �لقائمة بالفعل - وهي:�شبكة 
�لعام  �لنقل  لهيئة  �لتابعة  �ملرتو وخطوط �حلافالت 
بالقاهرة - مع �أنظمة بنية حتتية منخف�شة �لتكلفة، 

بهدف �حلد من �لختناقات �ملرورية.

التشريعات الحضرية، واألراضي، 
والحوكمة

اإلطار
�أدى برنامج �ل�شيا�شات و�لتنمية �ملتبع حالًيا يف م�شر 
�إىل �رتفاع ن�شبة �ملناطق �لع�شو�ئية، �لتي تفتقر �إىل 
�لتخطيط، يف �لبالد. وُتعد مركزية �ل�شلطة و�ملو�رد 
على م�شتوى �حلكومة �لوطنية �أحد �لعو�مل �لرئي�شية 
�مل�شتد�م.  �حل�شري  �لتو�شع  عمليات  حمدودية  يف 

حيث �قت�شر دور �حلكومة �ملحلية على عدد حمدود 
من �ملهام على نحو �أدى �إىل �شعف م�شاركة �ملجتمعات 
بني  �لعالقة  وتت�شم  �لجتماعية.  و�مل�شوؤولية  �ملحلية 
�مل�شتويات �ملحلية و�لوطنية باملركزية �ل�شديدة، حيث 
ا �أكرث من 85٪ من  ذ �أي�شً تو�شع �شيا�شات �لتنمية وُتَنفَّ

جملة �ل�شتثمار�ت �حلكومية على �مل�شتوى �لوطني.

لي�شت  �لقائمة حالًيا  �لتخطيط �حل�شري  �أدو�ت  �إن 
بوترية  �لأر��شي  لتوفري   - �لآن  حتى   - مالئمة 
هذ�  ويوؤدي  �ملت�شارع.  �حل�شري  �لتو�شع  مع  تتنا�شب 
ا  �إىل عدم كفاية �ملعرو�س من �لأر��شي، ويرفع �أي�شً

من �أ�شعارها، ويزيد �ملناطق �لع�شو�ئية. 

�لتو�شع  حجم  �لأول  يناير/كانون   25 بعد  ز�د  وقد 
�لع�شو�ئي ووتريته لأ�شباب ت�شمل - ول تقت�شر على 

ُنظم  غياب  ولَّد  كما  �لقانون.  �إنفاذ  يف  �لتدهور   -
الة تخ�شع للمحا�شبة يف  تخطيط و�إد�رة ح�شرية فعَّ
م�شر، جنًبا �إىل جنب مع �لتو�شع �حل�شري �ل�شريع، 
تعد  مل  و�قت�شادية،  و�شيا�شية  �جتماعية  حتديات 
 - جزئًيا   - �أدى  مما  مو�كبتها،  على  قادرة  �لبالد 
وعلى  �لأخرية.  �لعربي  �لربيع  �أحد�ث  �ندلع  �إىل 
�لرغم من �ملحاولت �مل�شتمرة لتح�شني �إد�رة �لتنمية 
�إل  �ملا�شية،  �لأربعني  �ل�شنو�ت  �حل�شرية على مدى 
ت�شبب  �ملوؤ�ش�شات  و�شعف  �ملعقدة  �لبريوقر�طية  �إن 

يف �شوء �إد�رة �لأر��شي.

هدف البرنامج وإنجازاته المتوقعة
للم�شتوطنات  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  نفذ 
و�حلوكمة  �حل�شرية  �ل�شيا�شات  برنامج  �لب�شرية 
على  �لعتماد  خالل  من  م�شر  يف  و�لت�شريعات 
�ل�شرت�تيجيني  �لأربعة  ل�شركائه  �ملكملة  �لأدو�ر 
�لعمر�نية،  و�ملجتمعات  �لإ�شكان  )وز�رة  وتاآزرهم 
ووز�رة  �لتخطيط،  ووز�رة  �ملحلية،  �لتنمية  ووز�رة 
قدر�ت  تعزيز  �إىل  �لربنامج  ويهدف  �ملالية(. 
و�شع  على   - و�ملحلية  �لوطنية   - �لفاعلة  �جلهات 
�لعمل  �إطار  و�إ�شالح  �حل�شرية،  �ل�شيا�شات 
�حلوكمة  على  يهيمن  �لذي  و�ملوؤ�ش�شي  �لقانوين 

�ملو�طنني. وم�شاركة  �ملحلية 

بعد   – و�ملوؤ�ش�شي  �لقانوين  �حل�شري  للهيكل  ميكن 
مبزيد  يتمتع  ال  فعَّ حملي  حكم  �شمان   - �إ�شالحه 
م�شاركة  تعزيز  ا  �أي�شً وميكنه  بل  �لالمركزية.  من 
�ملجتمعات �ملحلية و�شركاء �لتنمية يف عملية �لتنمية 
�ملزودة  �لأر��شي  من  ت�شتفيد  �لتي  �حل�شرية، 
متطلبات  لتلبية  �ملنا�شب  �لتنمية  وحجم  باخلدمات 
�لتو�شع �حل�شري، من خالل زيادة م�شاحات �لف�شاء 

�لعام و�ل�شو�رع.

ت�شمل �لإجناز�ت �ملتوقعة للرب�مج �لفرعية �لآتي:
�أ( تعزيز ل مركزية �حلكم �ملحلي وفعاليته؛
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ب( تعزيز تد�بري �ملحا�شبة وتطبيق �لأدو�ت �ملنا�شبة 
يف �حلكم �ملحلي و�لإقليمي؛

منرًب�  توفر  �لتخطيط  لإجر�ء�ت  �آلية  �إر�شاء  ج( 
حل�شد �جلهود �ملجتمعية و�مل�شاركة يف تنفيذ �مل�شاريع 

�لتنموية يف �ملدن؛

و�حلكومات  �ملحلية،  �ملجتمعات  قدر�ت  بناء  د( 
من  وغريها  �ملدين،  �ملجتمع  ومنظمات  �ملحلية، 
�جلهات �ملعنية، وخا�شة يف جمال حتليل �ل�شيا�شات، 

و�لتخطيط، و�لإد�رة �ملالية؛

وتعزيز  �لقر�ر،  �شناعة  حول  �حلو�ر  زيادة  ه( 
�مل�شتويات  على  و�لتعاون  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كات 
�لوطنية و�لإقليمية و�ملحلية؛ لدعم �عتماد �شيا�شات 

�لتنمية �حل�شرية ذ�ت �ل�شلة، وتنفيذها؛

�شياغة  يف  و�ملر�أة  �ل�شباب  م�شاركة  ت�شجيع  و( 
�ل�شيا�شات �حل�شرية، وتنفيذها، ومر�قبتها.

 من�شية نا�شر، 2014. �شور © د�يفيد �أوبري

مشروعات رئيسية نفذها البرنامج
<< مشروع دعم التنمية الوطنية االستراتيجي 

)أكتوبر/تشرين األول 2008 – ديسمبر/كانون 
األول 2016(

�ملعنية  �جلهات  عمل  �شمان  �إىل  �مل�شروع  يهدف 
�لتنمية  خطط  �إعد�د  يف  مًعا  و�ملحلية  �لوطنية 
م�شتوى  على  وتنفيذها  و�مليز�نيات  �ل�شرت�تيجية 
�ملتوقعة من  �لإجناز�ت  وت�شمل  و�ملركز.  �ملحافظات 
�ملوؤ�ش�شي  �لعمل  �إطار  حت�شني   )1( �لآتي:  �مل�شاريع 
و�شائل  فعالة؛ )2( حت�شني  �شر�كات  �إقامة  وقدر�ت 
وتوحيد  �خلرب�ت  من  �ل�شتفادة  خالل  من  �لتنفيذ 
�لتمويل؛ )3( حت�شني �لروؤى �لتنموية ومتويل �لأحياء 
و�ملحافظات؛ )4( و�شع �إطار عمل لل�شيا�شات لت�شريع 

وترية �لتنمية �ملحلية و�لر�شد و�لتقييم �ل�شاملني.

�لإ�شكان  وز�رة  هم  �مل�شروع  يف  �لرئي�شيون  �ل�شركاء 
�ملحلية،  �لتنمية  ووز�رة  �لعمر�نية،  و�ملجتمعات 
�إىل  بالإ�شافة  �ملالية،  ووز�رة  �لتخطيط،  ووز�رة 
تولت  حني  يف  بها.  �ملرتبطة  و�ملديريات  �لبلديات 

وز�رة �لإ�شكان و�ملجتمعات �لعمر�نية ووز�رة �لتنمية 
�ملحلية �لتمويل.

<< تحقيق أولويات التنمية الحضرية 
المستدامة - مصر، الجزء األول – توسعات 

المدن )أغسطس/آب 2013 – يوليو/تموز 2015(
�لتو�شع  عملية  تنفيذ  �أن  �شمان  �إىل  �مل�شروع  يهدف 
و�أن  وم�شتد�م،  حمكم  نحو  على  يجري  �حل�شري 
هذه  من  �ملرجوة  �لقت�شادية-�لجتماعية  �لفو�ئد 
��شتيطان ب�شري ح�شري  �أمناط  �إىل  ُترَتجم  �لعملية 
�ملتوقعة  �لرئي�شية  �لإجناز�ت  و�شملت  وفّعال.  عادل 
بتخطيط  �لوطني  �لوعي  حت�شني   )1( ياأتي:  ما 
و�لتنفيذ،  �لتخطيط،  حت�شني   )2( �ملدن؛  تو�شعات 
وممار�شات �لرقابة، يف تو�شعات �ملدن؛ )3( منهجة 
م�شر؛  يف  �حل�شري  �لنمو  �إد�رة  لتعزيز  �ملعرفة 
�لتخطيط  �لإقليمية يف جمال  �ملعرفة  و)4( حت�شني 
�لتف�شيلي لتو�شعات �ملدن، وزيادة كثافتها �ل�شكانية.

وز�رة  هم  �مل�شروع  يف  �لرئي�شيون  �ل�شركاء  كان 
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�لتنمية  ووز�رة  �لعمر�نية،  و�ملجتمعات  �لإ�شكان 
�ملحلية، و�لهيئة �لعامة للتخطيط �لعمر�ين، و�لهيئة 
�لقليوبية.  وحمافظة  للم�شاحة،  �لعامة  �مل�شرية 
للم�شتوطنات  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  توىل  حني  يف 

�لب�شرية �لتمويل.

<< استعراض تشاركي عن التشريعات المتعلقة 
بالتخطيط المصري والتشريعات العمرانية 

لدعم مشروع التنمية الحضرية المستدامة 
)يناير/كانون الثاني 2014 – مارس/آذار 2015(

�إ�شالح �لإطار  �شاعد �مل�شروع �حلكومة �مل�شرية يف 
مل�شلحة  �مل�شتد�مة  �حل�شرية  للتنمية  �لقانوين 
من  جمموعة  زيادة  خالل  من  وذلك  �لفقر�ء، 
�لأدو�ت �ملنا�شبة �ملتاحة لزيادة فر�س �حل�شول على 
�لتو�شع  ن�شبة  وخف�س  باخلدمات،  �ملزودة  �لأر��شي 
�مل�شروع  �إجناز�ت  وكانت  �لبالد.  �لع�شو�ئي يف مدن 
�ملتوقعة ما ياأتي: )1( حت�شني فهم قو�نني �لتخطيط 
�ملوؤ�ش�شية،  بالهياكل  وعالقتها  �حل�شرية،  و�لإد�رة 
�لوطنية  �ل�شلطات  متكني   )2( عليها؛  وتاأثريها 
توجيه  من  �لرئي�شية  �ملعنية  و�لأطر�ف  و�ملحلية 
ح�شد  و)3(  بفعالية؛  و�إد�رتها  �حل�شرية  �لتنمية 
�ملو�رد من �أجل �إ�شالح �لنظام �لقانوين يف �ملناطق 
لت�شهيل  �لأر��شي،  �إد�رة  ذلك  يف  مبا  �حل�شرية، 
�لأر��شي  من  �ملعرو�س  وزيادة  �لعمر�ين،  �لتو�شع 

�ملزودة باخلدمات يف م�شر.

�لإ�شكان  وز�رة  هم  �لرئي�شيون  �ل�شركاء  كان 
�لعمر�نية  �ملجتمعات  وهيئة  �لعمر�نية،  و�ملجتمعات 
�جلديدة، و�لهيئة �لعامة للتخطيط �لعمر�ين، ووز�رة 
�لأملانية  �حلكومة  تولت  حني  يف  �ملحلية.  �لتنمية 
و�لتنمية(  �لقت�شادي  للتعاون  �لحتادية  )�لوز�رة 

�لتمويل.

تطوير اإلسكان والعشوائيات
اإلطار

�ملركزية  �لعمر�ين  �لتخطيط  عمليات  �نف�شال  �أدى 

دون  �حل�شري  �لتو�شع  تنفيذ  �إىل  �ملحلي  �لو�قع  عن 
�رتفاع  �إىل  �أدى  مما  �ملو�شوعة،  للخطط  مر�عاة 
ن�شبة �ملناطق �لع�شو�ئية، �لتي تفتقر �إىل �لتخطيط، 
�لأر��شي  على  �ملناطق  هذه  �أن�شئت  وقد  �ملدن.  يف 

�لزر�عية و�ململوكة للدولة على حد �شو�ء.

ويف �لوقت نف�شه، �أُهملت �ملناطق �لد�خلية من �ملدن، 
وحتولت �إىل �أحياء منبوذة وغري �آمنة. وتبني �لأ�شر 
و�شغار �ملقاولني غري �لر�شميني �ملناطق �لع�شو�ئية يف 
كربيات �ملدن �لكربى، وكذلك يف �لبلد�ت �ل�شغرية 
و�لقرى. ورغم �أن �ملباين – ب�شفة عامة – مالئمة 
على �ل�شعيد �لإن�شائي، �إل �إن �لبنية �لتحتية فقرية 
وغالًبا  جًد�،  �شيقة  و�ل�شو�رع  طاقتها،  فوق  وحتتمل 
غري معبدة، و�مل�شاحات �لعامة �شحيحة جًد� �أو غري 

موجودة، و�خلدمات �لعامة فقرية للغاية.

�ن �لنمو �حل�شري �لع�شو�ئي يف م�شر مدمج للغاية، 
كثيفة  �ملدن  يف  �لد�خلية  �ملناطق  تكون  ما  فغالًبا 
�ل�شكنية  لال�شتخد�مات  �لأ�شا�س  وُتبنى يف  �ل�شكان، 
عدم  مع  �لر�شمية،  غري  �لتجارية  و�ل�شتخد�مات 
�لجتماعية،  للخدمات  كافية  م�شاحة  تخ�شي�س 
�لتنقل،  يعيق  مما  و�ل�شو�رع.  �ملفتوحة،  و�مل�شاحات 
ويت�شبب يف �لزدحام �ملروري، ويحد من �لو�شول �إىل 

�خلدمات �لتعليمية و�ل�شحية.

وثمانينيات  �شبعينيات  منذ  حماولت  هناك  كانت 
�لقرن �لع�شرين لتنظيم �لتو�شع �لع�شو�ئي من خالل 
و�لقر�ر�ت.  و�لت�شريعات  �لقو�نني  من  �لعديد  �إقر�ر 
من  ملزيج  نتيجة  حمدوًد�  جناحها  كان  ذلك،  ومع 
�لبريوقر�طية �ملعقدة، و�شعف �ملوؤ�ش�شات، مما �أدى 
�إىل  بالإ�شافة  �لأر��شي،  وتفتت  �إنفاذها،  عدم  �إىل 
�مل�شاكن  حيازة  تتيح  �لتي  �لقوية  �ل�شرعية  �لتقاليد 
�لأدو�ت  تو�فر  وعدم  ن�شبي،  باأمان  �لع�شو�ئية 
�ملنا�شبة لتعزيز تنمية �لأر��شي �ملتاخمة للمدن وفق 
خطط. وعالوة على ذلك، مل تقدم مبادرة �حلكومة 

لبناء مدن جديدة بدياًل ناجًحا للتو�شع �لع�شو�ئي.

تو�شح �لأمثلة �لر�ئدة للمجتمعات �ل�شكنية �لر�شمية،  
مثل هرم �شيتي مبدينة �ل�شاد�س من �أكتوبر، �أو طرح 
ومزودة  بالتخطيط  تتمتع  �أر��ٍس  لقطع  �حلكومة 
باخلدمات للبناء �ملوجه عليها يف نف�س �ملنطقة – �أن 
هذه �لبد�ئل لي�شت جذ�بة للجميع. كما �أن �لنموذج 
�حلكومي لبناء وت�شليم �لوحد�ت مهياأة لال�شتخد�م 
فما  �لدنيا  �لو�شطى  �لطبقة  �شوى  عليه  يقدر  ل 
�حلكومة  تخ�ش�شها  �لأر��شي،�لتي  وتقع  �أعلى. 
نائية، بعيًد� عن  للبناء عليها، يف مناطق �شحر�وية 
فاإن  ذلك،  من  �لعك�س  على  �لقت�شادية.  �لفر�س 
�ملناطق �لع�شو�ئية، على �لرغم من �أوجه �لق�شور يف 
م�شتويات �ملعي�شة فيها، �أثبتت قدرتها على خلق بيئة 

�قت�شادية �شاملة مفعمة باحلياة.

هدف البرنامج واإلنجازات المتوقعة
�حل�شري  و�لتجديد  �لإ�شكان  تطوير  برنامج  يهدف 
جمابهة  �ىل  �لع�شو�ئية  بامل�شتوطنات  و�لرتقاء 
للجميع،  م�شكن مالئم  توفري  تو�جه  �لتي  �لتحديات 
�حل�شرية  �خلدمات  �إىل  �لو�شول  فر�س  �إتاحة  مع 
�لع�شو�ئية  �ملناطق  �إقامة  منع  وكذلك  �لأ�شا�شية، 
منها.  �لقائم  وتطوير  م�شر،  يف  �لآمنة  وغري 
على  �لفنية  �ل�شت�شارية  �خلدمات  �لربنامج  ويقدم 
�ل�شعيدين �لوطني و�ملحلي - على حد �شو�ء - بهدف 
�ملوؤ�ش�شي  �ل�شعيدين  على  �لالزمة  �لقدر�ت  بناء 
متكاملة  �حتو�ئية  مدن  لتخطيط  و�لت�شريعي 

م�شتد�مة يف م�شر، وتنفيذها.

المشاريع الرئيسية التي نفذت من 
خالل البرنامج

<< األمن البشري من خالل التنمية االقتصادية 
االجتماعية الشاملة في صعيد مصر - مشروع 

حياة )مايو 2013 - مايو 2016(
�لمن  مفهوم  تنفيذ  و  حتليل  على  �مل�شروع  يعتمد 
للو�شول �يل  �لقطاعات  لنهج متعدد  �لب�شري  طبقا 
يعد  �لب�شري،  �لأمن  ناحية  ومن  و�لتمكني.  �حلماية 
لتعزيز  رئي�شية  متكني  �آلية  �لب�شري  �لأمن  منتدى 
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�ملحلية.  �لتنمية  يف  �ملجتمعية  و�مل�شاركة  �لنخر�ط 
ويهدف منتدى �لأمن �لب�شري لإن�شاء بيئة ت�شجيعية 
وتنفيذ  و�شع  يف  �لريادة  لتاأخذ  �ملحلية  للجهات 
�لتدخالت �لإمنائية ذ�ت �لأولوية �ململوكة للمجتمع. 
حتديد  هي  �لب�شري  �لأمن  ملنتدى  �لرئي�شية  و�ملهمة 
خطة عمل جمتمعية �شاملة، ودعم �لت�شميم و�ختيار 
��شتنادً�  �لقرية  م�شتوى  على  �لأولوية  ذ�ت  �مل�شاريع 
�إىل حتليل �لأمن �لب�شري متعدد �لأبعاد. وهو يتاألف 
�لقادة  ذلك  يف  مبا  �ملحلية،  �ملعنية  �جلهات  من 
�ملجتمعيني وممثلي �ملنظمات غري �حلكومية �ملحلية 
�ملحلية.  �حلكومة  ممثلي  وكذلك  و�لن�شاء  و�ل�شباب 
ويتم تن�شيق �إن�شائه وتفوي�شه مع �لتنفيذيني �ملحليني 
و�ملمثلني على م�شتوى �ملر�كز و�لقرى. وكا�شرت�تيجية 
لال�شتد�مة، �شيعمل �مل�شروع على �إن�شاء �آلية تخطيط 
�لب�شري  �لأمن  منتدى  ربط  خالل  من  ت�شاعدية 
�مل�شروع  و�شيتناول  �حلكومية.  �لت�شغيل  بهيئات 
لإن�شاء  حمورية  نقطة  لتخ�شي�س  �ملنيا  حمافظة 
قناة تو��شل بني منتدى �لأمن �لب�شري على م�شتويات 
�ملر�كز و�لقرى و�شناع �لقر�ر على م�شتوى �ملحافظة. 
منتدى  بني  �لربط  �ملحورية  �لنقطة  دور  و�شيكون 
�ملجتمعات  �أن  ل�شمان  و�ملحافظة  �لب�شري  �لأمن 
و�أن  �ملحافظة  يف  �لتخطيط  باأولويات  در�ية  على 
�ملحافظة.  �ملجتمع هذه يف خطط  تعك�س �حتياجات 
�ملتحدة  �لأمم  برنامج  تعيني  مت  فقد  وخا�شة، 
للم�شتوطنات �لب�شرية لزيادة �لأمن �لقت�شادي من 
يخ�س  فيما  �ملحليني  �لأع�شاء  قدر�ت  تنمية  خالل 
�لذي  �ملهني  �لتدريب  وتطبيق  �حل�شري،  �لتطوير 
�لتطوعية  �خلدمة  و�إن�شاء  عمل  فر�س  خللق  يقود 
لل�شباب للم�شاعدة يف زيادة �لوعي �ملجتمعي لق�شايا 

�لأمن �لب�شري.

�إن �ل�شريك �لرئي�شي هو وز�رة �لإ�شكان و�ملجتمعات 
�لعمر�نية. ويعد �مل�شروع جهدً� م�شرتكًا ملنظمة �لأمم 
�ملتحدة  �لأمم  وهيئة  �ل�شناعية،  للتنمية  �ملتحدة 
�لأمم  وبرنامج  �لدويل،  �لعمل  ومنظمة  للمر�أة، 

�لدولية  و�ملنظمة  �لب�شرية  للم�شتوطنات  �ملتحدة 
للهجرة. ويتم متويله من قبل �شندوق �لأمم �ملتحدة 
�ل�شوي�شرية  و�لهيئة  �لب�شري  لالأمن  �ل�شتئماين 

للتنمية �لدولية.

<< مدن أكثر آمنًا وخالية من العنف ضد النساء 
)يونيو 2012 - مايو 2013(

ويهدف �مل�شروع �مل�شرتك �إىل در��شة حالة �ل�شاحات 
من  و�لفتيات  �لن�شاء  �شالمة  يخ�س  فيما  �لعامة 
�لتي  �لرئي�شية  �لتدخالت  وتنفيذ  تقدمي  �أجل 
�لن�شاء و�لفتيات  ت�شمن �ل�شالمة ومتنع �لعنف �شد 
�لتدخالت  هذه  و�شملت  �لعامة.  �ل�شاحات  يف 
م�شتهدفًة  �لعامة،  لل�شاحات  �لعمر�نية  �لتح�شينات 
�ملجتمع )مرتكبي �لعنف و�شحاياه(، وقادة �ملجتمع، 
و�لكني�شة  �لأزهر  مثل  �لر�ئدة  �لدينية  و�ملنظمات 
يف  �حلكوميني  �ملوظفني  مثل  و�مل�شوؤولني  �لقبطية، 

خمتلف �ل�شلطات، و�آخرين.

ويعمل �مل�شروع على نهج يعتمد على جمتمع متكامل 
ملعاجلة ق�شايا �لعنف و�أ�شكاله �شد �لن�شاء و�لفتيات 
�أع�شاء  خالل  ومن  مع  ويعمل  �لعامة.  �ل�شاحات  يف 
وكذلك  �ل�شتد�مة  و�شمان  �مللكية  لتعزيز  �ملجتمع 
�لأمناط  لتغيري  �ملجتمع  م�شتويات  كافة  ح�شد 
�لعنف  تغذي  �لتي  �لجتماعية  و�لأعر�ف  �ملوجودة 
وملنع  �لعامة  �ل�شاحات  يف  و�لفتيات  �لن�شاء  �شد 
بالإ�شافة  معها.  و�لتعامل  للعنف  �ملتنوعة  �لأ�شكال 
�إىل ذلك، فقد عمل �مل�شروع ب�شكل وثيق مع �حلكومة 
�لطلب  تناول  يف  رئي�شيًا  دورً�  تلعب  و�لتي  �ملحلية، 
�لعام للحد من �لعنف �شد �لن�شاء و�لفتيات. ويطور 
�مل�شروع قدرة �ل�شلطات �ملحلية و�ملجتمعات و�لقطاع 
و�ملنظمات  �لأخرى  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  �خلا�س 
�ملحلية  �حلكومة  بني  و�شر�كة  بناء  حو�ر  ويقيم 
يف  �لنوعية  �مل�شاو�ة  ل�شمان  �ملجتمعية  و�ملنظمات 
�أمنًا  �أكرث  عامة  �شاحات  و�إد�رة  وت�شميم  تخطيط 

د�خل �ملجتمع. 

للتخطيط  �لعامة  �لهيئة  �لرئي�شني  �ل�شركاء  وي�شمل 
ووز�رة  �لعدل،  ووز�رة  �لد�خلية،  ووز�رة  �لعمر�ين، 
�ل�شحة، وحمافظتي �لقاهرة و�جليزة. ويعد م�شروع 
�ملدن �لأكرث �أمنًا م�شروعًا م�شرتكًا بني هيئات �لأمم 
�ملتحدة  �لأمم  برنامج  فيها  مبا  �ملختلفة  �ملتحدة 
�ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  �لب�شرية   للم�شتوطنات 
�لإمنائي و�شندوق �لأمم �ملتحدة لل�شكان و�ليوني�شيف 
و�جلرمية  باملخدر�ت  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم  ومكتب 
ويعترب  للمر�أة.  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  من  وبتن�شيق 
�ملنظمات  هم  �حلي  م�شتوى  على  �ملنفذون  �ل�شركاء 
غري �حلكومية �ملحلية، بالتن�شيق مع هيئة كري م�شر. 
ومن بني �جلهات �ملانحة �لأخرى، تقوم هيئة �لأمم 

�ملتحدة للمر�أة بتمويل �مل�شروع.

<< ألنني فتاة )يناير 2013 - سبتمبر 2014(
يهدف هذ� �مل�شروع �يل زيادة جودة حياة �مل�شريني 
من  خالية  �أمنة  وجمتمعات  �أحياء  خلق  خالل  من 
�شمان  �أجل  ومن  و�لفتيات.  �لن�شاء  �شد  �لعنف 
ملكية و��شتد�مة �لتدخل، تعمل �ملبادرة �مل�شرتكة بني 
برنامج �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية و هيئة 
بالن �لدولية علي ��شتخد�م نهج يعتمد على جمتمع 
�لن�شاء  �شد  �لعنف  و�أ�شكال  ق�شايا  ملعاجلة  متكامل 

و�لفتيات يف �ل�شاحات �لعامة. 

�ملجتمع  م�شتويات  كافة  �ل�شرت�تيجية  هذه  حت�شد 
لتغيري �لأمناط �ملوجودة و�لأعر�ف �لجتماعية �لتي 
�ل�شاحات  يف  و�لفتيات  �لن�شاء  �شد  �لعنف  تغذي 
�لعامة وملنع �لأ�شكال �ملتنوعة للعنف و�لتعامل معها. 
و�لفتيات من  �لن�شاء  مع  وثيق  ب�شكل  �مل�شروع  ويعمل 
وحتميل  باحلقوق  �ملطالبة  على  قدرتهن  تقوية  �أجل 
�ملدن،  يف  و�ندماجهن  �شالمتهن  �مل�شوؤولة  �جلهات 
وكذلك م�شاركة �لفتيان و�لرجال بفعالية كرو�د لدفع 

�شالمة �لفتيات يف �ملدن.

للتخطيط  �لعامة  �لهيئة  �لرئي�شني  �ل�شركاء  ي�شمل 
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�ملنظمات  وكذلك  �لقاهرة  وحمافظة  �لعمر�ين 
بالن  هيئة  قبل  من  �مل�شروع  متويل  ويتم  �ملجتمعية. 

�لدولية كجزء من برناجمها �لعاملي.

<< الساحات العامة والحق في المدينة )فبراير 
2013 - مارس 2015(

متكني  يتم  حيث  �ملكان  هي  �ل�شاملة  �ملدينة  تعد 
�لقت�شادية،  حالته  عن  �لنظر  بغ�س  �أحد،  �أي 
و  دينه،  �أو  �أ�شله،  �أو  عرقه،  �أو  �شنه،  �أو  نوعه،  �أو 
يعطي له �لفر�شة للم�شاركة ب�شكل كامل يف �لفر�س 
توفرها  �لتي  و�ل�شيا�شية  و�لقت�شادية  �لجتماعية 
�ملدن. ويعترب كاًل من �لتخطيط �لت�شاركي و�شناعة 
�حل�شري  و�لنمو  للتنمية  حمورييني  �أمرين  �لقر�ر 
�إىل ذلك، فاإن �حلكم  �ل�شامل و�مل�شتد�م. بالإ�شافة 
�مل�شاو�ة  عدم  من  فقط  يحد  ل  �ل�شامل  �حل�شري 
�ملعرفة  يت�شمن  �أي�شًا  ولكنه  �لجتماعي،  و�لتوتر 
و�لإنتاجية ور�أ�س �ملال �لجتماعي و�لعمر�ين للفقر�ء 
�مللكية  يزيد  وكذلك  �ملدينة  تنمية  يف  و�ملحرومني 

�ملحلية لعمليات �لتنمية. 

�لعنان  ولإطالق  �لتنمية.  حافز  هو  �ل�شباب  يعترب 
لقوة �ل�شباب، ��شرتك �مل�شروع يف مبادر�ت متنوعة 
�حل�شر  �شكان  �شباب  متكني  على  تركز  و�لتي 
فاعلني  مو�طنني  لي�شبحو�  و�ملهم�شني  �لفقر�ء 
تخ�س  �لتي  �لقر�ر  �شناعة  عمليات  يف  وي�شاركو� 
وقامو�  �أف�شل.  بخدمات  �ملطالبة  مثل  حياتهم، 
رئي�شي  دور  ولعبو�  �لعامة  �ملو�رد  ��شتخد�م  بر�شد 
وكان  �مل�شروع.  لن�شطة  �لتنفيذ  و  �لتخطيط  يف 
�ملر�هقات  �لفتيات  تاأكيد كبري على م�شاركه  هناك 
�لفر�س على م�شتوى �حلي  �ل�شابات وخلق  و�لن�شاء 

حلو�ر �جتماعي بناء. 

�ملحلية  �حلكومات  قدرة  زيادة  �إىل  �مل�شروع  يهدف 
على   - و�لن�شاء  �ل�شباب  خا�شة   - �ملجتمع  وفئات 
باملبادئ  يتميز  و�لذي  جيد،  ح�شري  حكم  ممار�شة 

و�ل�شفافية  و�لفعالية  و�لعد�لة  لال�شتد�مة  �ملرت�بطة 
و�مل�شاءلة و�لأمن و�مل�شاركة �ملدنية و�ملو�طنة.

للتخطيط  �لعامة  �لهيئة  �لرئي�شني  �ل�شركاء  ي�شمل 
وكذلك  و�جليزة  �لقاهرة  وحمافظتي  �لعمر�ين 
موؤ�ش�شة  �مل�شروع  بتمويل  وقام  �ملجتمعية.  �ملنظمات 

فورد.

<< تطوير متكامل لحي فيصل، القاهرة )يناير 
2014 - ديسمبر 2014(

 2،5 من  �أكرث  �إىل  �شوريا  يف  �لأخري  �ل�شر�ع  �أدى 
مليون لجئ؛ منهم �أكرث من 100،000 لجئ م�شجل 
�ملجتمعات  على  �لالجئني  تاأثري  وت�شبب  م�شر.  يف 
�ملدينة حيث  �إجهاد كبري. ويف مناطق  �لعمر�نية يف 
�ل�شكان  يناف�س هوؤلء �لالجئني  ي�شتوطن �لالجئني، 
و�خلدمات  �ل�شحيحة  �ملو�رد  على  �لفقر�ء  �ملحليني 
للعدو�ن  عر�شة  فهم  �لنحو،  هذ�  وعلى  �لقليلة 
و�لعنف و�ل�شتغالل. ولدى �ل�شكان �مل�شريني يف هذه 
�ملناطق �حتياجات مت�شابهة جدً� ملبادر�ت �مل�شاعدة 
�لتفاعل  فاإن  �لآن،  وحتى  كالالجئني.  و�لدعم 
�مل�شرتك للحكومة �ملحلية و�جلهات �ملعنية �لرئي�شية 
ذ�ت �ل�شلة )�ملنظمات �ملجتمعية و�لقطاع �خلا�س( 
ل يز�ل حمدودً�. ومن �أجل دعم �ملجتمعات �مل�شيفة 
�ملتحدة  �لأمم  برنامج  نفذ  �لالجئني،  وجمتمعات 
�لأطر�ف  متعددة  �أن�شطة  �لب�شرية  للم�شتوطنات 
وجمتمع  �مل�شيف  )�ملجتمع  �ملحلية  �ملنطقة  لتطوير 
�ملباين  بتوفري  تتعلق  �لأن�شطة  وهذه  �لالجئني( 
و�لبنية �لتحتية و�خلدمات تلبية لحتياجات �ملجتمع، 
�لأ�شا�شية  �حل�شرية  �خلدمات  توفري  تعزز  وقد 
و�لو�شول �إليها. وكان هدف �مل�شروع هو تطوير ودعم 
بني  �ملجتمعية  و�حلياة  �لتعاون  ت�شجع  ح�شرية  بيئة 
�مل�شريني و�لالجئني �ل�شورين من خالل رفع �لوعي 
بدعم  يقوم  بينما  و�لوطنية،  �ملحلية  �مل�شتويات  على 

تطوير �ملناطق �حل�شرية.

�ملجتمعية  �ملنظمات  �لرئي�شني  �ل�شركاء  �شمل 
�لالجئني  وجمتمعات  �مل�شيفة  �ملجتمعات  من  لكٍل 
متويل  ومت  �لقاهرة.  حمافظة  وكذلك  �ل�شورين 
�ملتحدة  لالأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  قبل  من  �مل�شروع 

ل�شوؤون �لالجئني.  

<< التخطيط السريع - البنية التحتية 
المستدامة، وإدارة البيئة والموارد للعواصم 

التي تتسم بايقاع بالغ  الحيوية
يف  �شينفذ  �لذي  للم�شروع  �لإجمايل  �لهدف  �إن 
جلميع  �حلياة  جودة  حت�شني  هو  �أ�شيوط  حمافظة 
�شكان �حل�شر و�لقدرة �لتناف�شية للمدن �لديناميكية 
و�ملناخ  �لبيئة  حماية  �لوقت  نف�س  ويف  كبري  ب�شكل 
تنفيذ هذ� من خالل  �ملو�رد. و�شيتم  و�حلفاظ على 
وهياكل  �ملنظمات  يف  �لقطاعي  �لتخطيط  تعزيز 
و�إد�رة  �جتماعية  �إد�رة  �أجل  من  �لقر�ر  �شناعة 
�لبيئة و�ملو�رد و�لتمويل. ومن �أجل تلبية هذ� �لهدف 
منهجية  تطوير  �إىل  �ل�شريع  �لتخطيط  يهدف  �لعام 
�لهيكلية  للخدمات  �لقطاعات  عرب  للتخطيط  عامة 
�لأ�شا�شية �حل�شرية �مل�شتد�مة و�إد�رة �لبيئة و�ملو�رد 

للمدن �شريعة �لنمو. 

للتخطيط  �لعامة  �لهيئة  �لرئي�شني  �ل�شركاء  وي�شمل 
ثمان  �أ�شيوط  وجامعة  �أ�شيوط  وحمافظة  �لعمر�ين 
جامعات �ملانية. ويقوم بتمويل �مل�شروع وز�رة �لتعليم 

و�لبحث �لعلمي باأملانيا.
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الشركاء الرئيسيون
االسمالنوع 

وز�رة �لإ�شكان و�ملر�فق و�ملجتمعات �لعمر�نية �حلكومة 
وز�رة �لتنمية �ملحلية

وز�رة �لتخطيط
وز�رة �ملالية

حكومة �إ�شبانيا
حكومة �أملانيا

�لهيئة �ل�شوي�شرية للتنمية �لدولية
وز�رة �لتعليم و�لبحث �لعلمي يف �أملانيا

حمافظة �أ�شيوط 
حمافظة �لقليوبية
حمافظة �لقاهرة
حمافظة �جليزة

�حلكومة �ملحلية بالعلمني
هيئة �ملجتمعات �لعمر�نية �جلديدة

�لهيئة �لعامة للتخطيط �لعمر�ين
�ملفو�شية �ل�شامية لالأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئنيهيئات �لأمم �ملتحدة 

منظمة �لأمم �ملتحدة للتنمية �ل�شناعية
�شندوق �لأمم �ملتحدة �ل�شتئماين لالأمن �لب�شري

هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة 
منظمة �لعمل �لدولية

�ملنظمة �لدولية للهجرة
هيئة بالن �لدولية�ملنظمات غري �حلكومية �لدولية 

موؤ�ش�شة فورد 

�جلامعات و�ملر�كز �لبحثية 

جامعة �أ�شيوط 
جمعية �يه تي فريباند لتعزيز �لتكنولوجيات �ملالئمة �جتماعيًا وبيئيًا

جامعة بر�ندنبورغ للتكنولوجيا كوتبو�س
جامعة فر�نكفورت للعلوم �لتطبيقية - )معهد �لبحوث للهند�شة �ملعمارية و�لهند�شة �ملدنية و�جليوماتك�س(

معهد �لت�شغيل �لآيل و�لت�شالت، ماغديربغ
معهد �لطاقة و�لبحوث �لبيئية

IUWA هايدلربغ
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االسمالنوع 

معهد �أنظمة �لطاقة �مل�شتقبلية )�شاربروكن(�جلامعات و�ملر�كز �لبحثية
�جلامعة �لتقنية يف برلني

جامعة �أو�شتفيليا للعلوم �لتطبيقية، حرم �شاديربرج
جامعة �شتوتغارت )معهد �قت�شاديات �لطاقة و�ل�شتخد�م �لر�شيد للطاقة(

جامعة توبنغن

�ملنظمات غري �حلكومية �ملحلية و�ملنظمات �ملجتمعية

�ملنظمة غري �حلكومية نه�شة خري �هلل
�ملنظمة غري �حلكومية �ل�شهاب
�ملنظمة غري �حلكومية ت�شامن

�ملنظمة غري �حلكومية حو�ء �مل�شتقبل

 �لأحياء �لع�شو�ئية 2014. �شور © �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات
�لب�شرية/ جمدي زهر�ن

التوقعات
�لأمم  برنامج  متكن  �ملا�شية  �شنو�ت  �ل�شبع  خالل 
�شر�كات  بناء  من  �لب�شرية  للم�شتوطنات  �ملتحدة 
قوية مع �حلكومة، و�ملجتمع �ملدين، و�جلهات �ملانحة 
�مل�شتقبل،  �إىل  وبالنظر  �ملختلفة.  �ملعنية  و�جلهات 
للم�شتوطنات  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  �شي�شتمر 
�لب�شرية يف بناء وتو�شيع هذه �ل�شر�كات بينما يدفع 
�جلديدة  �لتخطيط  وتقنيات  نهج  لقيادة  روؤيته  نحو 

�لتي ميكن �أن تدعم عملية عمر�ن �أكرث ��شتد�مة.  

�حل�شري،  و�لت�شميم  �لتخطيط  بر�مج  مبوجب 
�شي�شتمر برنامج �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية 
يف �لعمل ب�شكل وثيق مع موؤ�ش�شات �لتخطيط لتح�شني 
تخطيط  وعمليات  �ل�شرت�تيجية  �لتخطيط  عمليات 
مثل  �لرئي�شية  �لعنا�شر  يقدم  بينما  �جلديدة  �ملدن 
�لتخطيط  بر�مج  وتتو�شع  �حل�شري.  �لقت�شاد 
�لعمر�نية.  �حلركة  على  لتعمل  �أي�شًا  و�لت�شميم 
�ملحلي  ناجتها  �إجمال  من   ٪4 حاليًا  م�شر  وتخ�شر 
نتيجة لالزدحام �لذي بدوره يخلق مناخًا غري جاذبًا 
برنامج  ويركز  �لتجارية.  و�لأعمال  لال�شتثمار�ت 
ت�شجيع  على  �لب�شرية  للم�شتوطنات  �ملتحدة  �لأمم 
وعلى  �لتكلفة  حيث  من  �لفعالة  �لعام  �لنقل  �أنظمة 

حتفيز �لنقل غري �لآيل.  
فيما يخ�س �لت�شريع �حل�شري و�حلكم، قام برنامج 
خطو�ت  بعمل  �لب�شرية  للم�شتوطنات  �ملتحدة  �لأمم 
و��شعة يف فهم �ل�شبكة �ملعقدة من �لقو�نني �حلاكمة 
ي�شعى  �حلافظة،  هذه  ومبوجب  �حل�شرية.  للتنمية 
�إىل  �لب�شرية  للم�شتوطنات  �ملتحدة  �لأمم  برنامج 
�لرئي�شية  يف  �لتحديات  �قرت�ح حلول بديلة ملعاجلة 
جمالت �متد�د�ت �ملدن �ملخطط لها، �إد�رة �لأر��شي 

وت�شجيل �لأر��شي.

�لنمو  يف  ت�شتمر  �لع�شو�ئية  �ملناطق  �إن  وحيث 
�ملتحدة  �لأمم  برنامج  يقوم  �شريع يف م�شر،  ب�شكل 
�لتطوير  بر�مج  بتقدمي  �لب�شرية  للم�شتوطنات 
�حل�شري من خالل �أدو�ت ومنهجيات جتريبية ميكن 
ولتلبية لالحتياجات  �لوطني.  �ل�شعيد  تقييمها على 
للم�شتوطنات  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  يركز  �لقائمة، 
يقدم  بينما  �لأ�شا�شية  �لتحتية  �لبنية  على  �لب�شرية 
�لدعم �ملوؤ�ش�شي. ويعد �لهدف �ل�شامل لهذه �لرب�مج 
�أدو�ت متكن �لرب�مج �حلكومية  هو تطوير جمموعة 

ذ�ت �ل�شلة من �لتقدم على �ل�شعيد �لوطني.
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المشاريع الحالية والمشاريع قيد التنفيذ
الرشكاءاملبلغالجهة املانحةاملرشوعالربنامج

برنامج �ل�شيا�شات و�حلكم 
و�لت�شريعات �حل�شرية

م�شروع دعم �لتنمية 
�لوطنية �ل�شرت�تيجية

وز�رة �لإ�شكان و�ملر�فق 
و�ملجتمعات �لعمر�نية ووز�رة 

�لتنمية �ملحلية

وز�رة �لإ�شكان و�ملر�فق و�ملجتمعات 4،614،018،00 دولر �أمريكي
�لعمر�نية ووز�رة �لتنمية �ملحلية ووز�رة 

�لتخطيط ووز�رة �ملالية 
حتقيق �أولويات �لتنمية 

�حل�شرية �مل�شتد�مة 
- م�شر، �جلزء �لأول - 

�متد�د �ملدن

وز�رة �لإ�شكان و�ملر�فق و�ملجتمعات 1،130،000،00 دولر �أمريكيحكومة �إ�شبانيا
�لعمر�نية ووز�رة �لتنمية �ملحلية و�لهيئة 

�لعامة للتخطيط �لعمر�ين وموؤ�ش�شة 
�لأمن �لوطني وحمافظة �لقليوبية

�ملر�جعة �لت�شاركية 
للتخطيط �مل�شري وت�شريع 

�لتنمية �حل�شرية ذ� 
�ل�شلة لدعم م�شروع 

�لتنمية �حل�شرية 
�مل�شتد�مة

وز�رة �لإ�شكان و�ملر�فق و�ملجتمعات 391،120،00 دولر �أمريكي�حلكومة �لأملانية
�لعمر�نية وهيئة �ملجتمعات �لعمر�نية 

�جلديدة و�لهيئة �لعامة للتخطيط �لعمر�ين 
ووز�رة �لتنمية �ملحلية

�ل�شاحات �لعامة وحق 
�ملدينة

�لهيئة �لعامة للتخطيط �لعمر�ين 105،000 دولر �أمريكيموؤ�ش�شة فورد
وحمافظتي �لقاهرة و�جليزة وكذلك 

�ملنظمات �ملجتمعية
برنامج �لتخطيط و�لت�شميم 

�حل�شري �ل�شرت�تيجي
�ملخططات �حل�شرية 
�ل�شرت�تيجية للمدن 

�ل�شغرية يف م�شر

وز�رة �لإ�شكان و�ملر�فق 
و�ملجتمعات �لعمر�نية 

�لهيئة �لعامة للتخطيط �لعمر�ين9،846،770،00 دولر �أمريكي

خمطط �لتنمية 
�ل�شرت�تيجي ملنطقة 

�لقاهرة �لكربى 2050

وز�رة �لإ�شكان و�ملر�فق 
و�ملجتمعات �لعمر�نية

�لهيئة �لعامة للتخطيط �لعمر�ين2،150،000،00 دولر �أمريكي

برنامج �لإ�شكان و�لرتميم 
�حل�شري وتطوير �مل�شتوطنات 

�لع�شو�ئية

حتقيق �أولويات �لتنمية 
�حل�شرية �مل�شتد�مة 

- م�شر، �جلزء �لثاين - 
تنمية �ملدن �جلديدة

وز�رة �لإ�شكان و�ملر�فق و�ملجتمعات 1،130،000،00 دولر �أمريكيحكومة �إ�شبانيا
�لعمر�نية ووز�رة �لتنمية �ملحلية 

و�لهيئة �لعامة للتخطيط �لعمر�ين 
وهيئة �ملجتمعات �لعمر�نية �جلديدة 

و�حلكومة �ملحلية للعلمني
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الرشكاءاملبلغالجهة املانحةاملرشوعالربنامج

برنامج �لإ�شكان و�لرتميم 
�حل�شري وتطوير �مل�شتوطنات 

�لع�شو�ئية

�لأمن �لب�شري من خالل 
�لتنمية �لقت�شادية 

�لجتماعية �ل�شاملة يف 
�شعيد م�شر - م�شروع 

حياة

�شندوق �لأمم �ملتحدة 
�ل�شتئماين لالأمن �لب�شري 
و�لهيئة �ل�شوي�شرية للتنمية 

�لدولية.

�إن �ل�شريك �لرئي�شي هو وز�رة �لتنمية 649،329،50 دولر �أمريكي
�ملحلية. يعد �مل�شروع جهدً� م�شرتكًا 

ملنظمة �لأمم �ملتحدة للتنمية �ل�شناعية 
وهيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة ومنظمة 

�لعمل �لدولية وبرنامج �لأمم �ملتحدة 
للم�شتوطنات �لب�شرية و�ملنظمة �لدولية 

للهجرة

مدن �أكرث �أمنًا خالية من 
�لعنف �شد �لن�شاء

ومن بني �جلهات �ملانحة 
�لأخرى، تقوم هيئة �لأمم 

�ملتحدة للمر�أة بتمويل �مل�شروع.

�لهيئة �لعامة للتخطيط �لعمر�ين 105،000 دولر �أمريكي
وحمافظتي �لقاهرة و�جليزة. يعترب 

م�شروع �ملدن �لأكرث �أمنًا م�شروعًا 
م�شرتكًا بني �لعديد من هيئات �لأمم 

�ملتحدة ويتم تن�شيقه من قبل هيئة 
�لأمم �ملتحدة للمر�أة. ويعترب �ل�شركاء 

�ملنفذون على م�شتوى �حلي هم 
�ملنظمات غري �حلكومية �ملحلية.

هيئة بالن  �لدولية كجزء من لأنني فتاة 
برناجمها �لعاملي

�لهيئة �لعامة للتخطيط �لعمر�ين 23،750
وحمافظة �لقاهرة وكذلك �ملنظمات 

�ملجتمعية

�لتطوير �ملتكامل حلي 
في�شل، �لقاهرة

�ملفو�شية �ل�شامية لالأمم 
�ملتحدة     ل�شوؤون �لالجئني

�ملنظمات �ملجتمعية لكل من �ملجتمعات 54،118 دولر �أمريكي
�مل�شت�شيفة وجمتمعات �لالجئني 

�ل�شورين وكذلك حمافظة �لقاهرة

�لتخطيط �ل�شريع - �لبنية 
�لتحتية �مل�شتد�مة، و�إد�رة 

�لبيئة و�ملو�رد للعو��شم 
�لديناميكية للغاية. 

وز�رة �لتعليم و�لبحث �لعلمي 
يف �أملانيا

�لهيئة �لعامة للتخطيط �لعمر�ين 2،382،716،52 يورو
وحمافظة �أ�شيوط وجامعة �أ�شيوط 

و�جلامعات �لأملانية �لثمانية
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