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رؤيــة
نحو تنمية المجتمعات العمرانية القائمة 

تقديم عـــــام ..

تهدف هذه الرؤية إلى تنمية المجتمعات العمرانية القائمة وخاصة الحضرية منها ، وذلك من خالل وضع منظومة 
تعتمد على إستقراء إشكاليات العمران وما تعانيه هذه المجتمعات من ظواهر للتدهور والمشاكل ، حتى يمكن 
بلورة برامج لتنمية أي منها ، والتي يتم تحديدها وفقًا لمعايير تقييم وأولويات التنمية الشاملة للمدينة ، وبما يتوافق 
وظروف منطقة الدراسة وبنيتها المجتمعية والعمرانية ؛ وفي إطار شمولية مفهوم التنمية ذاتها ، والذي نحدده 
هنا في محاورأساسية متكاملة مع بعضها البعض ومع ما يتفرع عنها ، حيث إنه ال يمكن الفصل بينها ، وهي  ..

العدالـــــة .. 
بالكيفية  الحياتية  والموارد  المعيشية  والمتطلبات  الخدمات  على  وحصولهم  الكريمة  الحياة  في  المواطنين  حق 
والنوعية المعيارية والموائمة بما يحقق تلك الحياة الكريمة ، وفي إطار أولويات المجتمع ككل حسب المعايير 
األساسية للتقييم المتوافق عليها لضمان كفاءة ومساواة توزيع تلك الخدمات والمتطلبات والموارد بين المجتمعات 
والمناطق العمرانية المشكلة للكيان الحضري للمدينة ، وداخل أي منها على مجموع المواطنين من السكان ، 

لضمان جودة الحياة من كافة الجوانب ونحدد منها ..
تطوير البيئة العمرانية .. تشمل البنية األساسية وشبكات الحركة والنظافة ... الخ .  	

تطوير وصيانة وإعادة تأهيل الكتلة المبنية والفراغات العمرانية ..   	
تنمية الخدمات العمرانية والمجتمعية ..   	

تحسين الظروف والحاالت اإلجتماعية واألوضاع المعيشية ..   	
تنمية األمكانات األقتصادية والموارد للمجتمع ..  	

المشاركة ..
العمرانية ، بجهودهم  تنمية وتطوير مناطقهم ومجتمعاتهم  المواطنين في كافة خطط ومراحل عملية   مساهمة 
الذاتية الفردية والجماعية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بمسئوليات التنمية والتطوير ، لخلق حالة من التوازن 
بين الدولة والمجتمع ، مما يتطلب صياغة أطر محلية مجتمعية مؤسسية لتلك المشاركة ، وتتضمن هذه المشاركة 

عدة جوانب منها ..
ترسيخ المشاركة المجتمعية وتنظيم وإدارة تلك المشاركة .  	

إتساع قاعدة المشاركة وتعميق مضمون المشاركة الفعالة واإليجابية .  	
تطوير اإلدارة المحلية وكفاءة اآلليات المنظمة للمشاركة .  	

األستدامة .. 
إيجاد القدرات الذاتية للمجتمع مع أمكانية تطورها لمعاصرة المتغيرات لتحقيق الموائمة المستمرة ، وهو يتطلب 
. وتعتمد األستدامة على  التنموية  البرامج والمشروعات  تنفيذ  الفاعلية والمساهمة واإليجابية في  المنتفعين  من 
األهلية  المجتمعية  والجمعيات  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولة  مساندة  ومنها   ، للتمويل  الممنهجة  األساليب 
واإلئتمانية والتعاونيات وما شابهها ؛ باإلضافة إلى األشكال غير المباشرة لحشد الموارد ، عن طريق المشاركة 
تمكن  التي  األنساق  من  وغيرها  األمالك  تلك  وتنمية  الملكية  في  مشاركين  إلى  المستأجرين  وتحول  باألرض 

المجتمع من المساهمة في توفير التمويل والموارد حاليًا ومستقباًل ..   
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ونحدد مالمح هذه الرؤيــــة » نحو تنمية المجتمعات العمرانية القائمة » من خالل ..

المفاهيم الفلسفية للتنمية ..
مفهوم فلسفة العدالـــة ..

يتركز مفهوم فلسفة العدالة في حق كافة المواطنين في الحياة الكريمة ، وحصولهم على الخدمات واألحتياجات 
نوعيتها  تحسين  على  الدولة  في  المعنية  المؤسسات  قيام  ووجوب   ، مالئمة  بيئة  إطار  في  وتوافرها  األساسية 
وضمان كفاءة توزيعها بما يتناسب ومتطلبات وظروف كل المجتمعات المشكلة لكيان المدينة ، ولتحقيق ذلك يتحتم 
إدماج النواحي اإلجتماعية في المنظومة التنموية حتى تتوفر العدالة والمساواة بين كل الفئات حاليًا ومستقباًل ، 

لتحقيق مبادئ أساسية هي .. 
تشكيل وتفعيل القدرة الذاتية ألفراد المجتمع في عمليات التنمية العمرانية وتنفيذ مشروعاتها .  	

المؤثرة على حياتهم  الموارد والقرارات  للسيطرة على  بمختلف مستوياتها  المجتمع  فئات  زيادة سلطة   	
ووضع التشريعات لتفعيل تلك السلطات المجتمعية . 

ضمان العدالة المجتمعية والمساواة في توزيع الفوائد الناتجة عن أعمال التنمية ، وحصول الجماعات   	
األضعف على المنافع المتوقعة منها ، وهذا مشروط بفاعلية المشاركة المجتمعية.

مفهوم فلسفة المشـاركة .. 

يتمحور مفهوم المشاركة حول إسهام المواطنين من أفراد المجتمع بجهودهم الذاتية بشكل فعال فردي أو جماعي 
في عملية التنمية مع كافة المؤسسات الرسمية ، إليجاد نوع من التوازن بين مؤسسات الدولة المنوطة بأعمال 
العمران وبين المؤسسات المجتمعية ، وال يجب أن ينازع أحد حق المواطن في تحديد األحتياجات ورسم السياسات 
والمساهمة في تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ، وال يتأتى ذلك إال من خالل مجتمع المشاركين أنفسهم وفعاليتهم . 
وتزداد أهمية هذا عند المعاناة من إشكالية العدالة بمختلف أشكالها وما يتبعه من تدهور عمراني بغض النظر 
عن المستويات اإلجتماعية واألقتصادية لتلك المجتمعات ، ومن المؤكد أن المشاركة المجتمعية تقوي اإلنتماء 

والحرص على المال واألمالك العامة مما يحقق األهداف المرجوة حاليًا ، واألستدامة مستقبليًا . 

مفهوم فلسفة األستدامة ..

يعتمد مفهوم اإلستدامة على إيجاد القدرات الذاتية للمجتمع مع أمكانية تطورها ومعاصرتها ألية متغيرات مستقبلية 
بما يحقق الموائمة المستمرة ، وهو يتطلب من المنتفعين فاعلية المساهمة اإليجابية والمستمرة أثناء تنفيذ البرامج 
والمشروعات التنموية ومراحل تشغيلها ، باإلضافة لدور المؤسسات الرسمية بالدولة المعنية بهذا المجال . ومن 
المشاكل الرئيسية التي تواجه أعمال التنمية في إطار فلسفة األستدامة والمشاركة هو التحديد المسبق أللتزامات 
اإلنفاق وجداول تنفيذ البرامج والمشروعات وهو ما يمثل عبء على المجتمع يتطلب وضع منهجية وآليات غير 
تقليدية للتمويل . ويصبح من األفضل أن تكون المشاركة في مشروعات تنمية محددة ومتوسطة الحجم أو صغيرة 
، مع تحقيق مرونة تتجاوب مع النمو التدريجي لقدرة المجتمع ، وخاصة في منهجية التمويل المعتمدة لسياسات 

اإلقراض ، ليكون التمويل بضمان الجماعة والسداد بالمشاركة الجماعية أو التعاونية .
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منهجيات التنميــــــة ..
منهجية العدالـــــة ..

تتحقق العدالة من خالل منظومة متكاملة ومتداخلة ترسم منهجية عامة لتوفير متطلبات الحياة الكريمة والخدمات 
لجميع المواطنين بالكيفية والنوعية المعيارية المناسبة والمتوائمة مع إمكاناتهم ، وفي إطار من المساواة ، وتتطلب 
تلك المنهجية وضع األسس لتقييم أوضاع المجتمعات العمرانية وما تعانيه من قصور وما تحتاجه من متطلبات 
، ووضعها في سلم أولولويات يحقق العدالة للمجتمع ككل ، وعمومًا تتحدد هذه المنهجية ، وتبعًا لمعايير التقييم 

، في ثالث محاور ..
التدخالت العمرانية السكنية والمجتمعية .. تلبية المتطلبات اآلنية والمستقبلية وتحقيق معايير المالئمة لحياة 	 

كريمة وآمنة حسب األوضاع العقارية واألمكانات القيمية وبمشاركة مجتمعية . 
الخدمات المجتمعية الحياتية والمعيشية .. تنمية كافة الخدمات األساسية باألستغالل األمثل لألراضي المتاحة 	 

وظروف المنطقة وتطوير شبكات الحركة والمواصالت واألتصاالت .
الخدمية 	  االنتاجية  العناصر  وتطوير  والمعيشية  الحياتية  التجارية  الخدمات  تنمية   .. األقتصادية  األمكانات 

وتوفير التمويل للمشروعات التنموية ، وتطوير المهارات من خالل برامج التدريب . 

منهجية المشـــاركة ..

أفراد  الجماعية خالل كيان مؤسسي يمثل مجموع  المجتمعية بشكل فردي أو جماعي ، وتتبلور  المشاركة  تتم 
المجتمع ، تكون له شرعيته المجتمعية ووضعيته القانونية تعطيه الصالحية في هذه الشراكة ، ويكتسب أهميته 
لدوره في مساعدة المواطنين بأختالف طبقاتهم وفئاتهم للقيام بأدوارهم ، ولحماية حقوقهم ومصالحهم وتمثيلهم مع 
الجهات المعنية بالتنمية والتطوير والتمويل . ويعتمد تشكيل ذلك الكيان على إسقراء البنية العمرانية واإلجتماعية 
للمجتمع والمنطقة وبنيتها المورفولوجية من وحدات متآلفة مجتمعيًا ، وأختيار مندوبين لكل وحدة ليشكلوا تمثياًل 
توافقيًا أمثل للمجتمع ؛ وتتحقق منهجية المشاركة بتحديد الجهات المشاركة والمتعاونة في عمليات التنمية ، وهي :

القطاعات الحكومية .. المسئولة عن المرافق والخدمات العامة وإدارة العمران وتنظيمه .	 
القطاع الخاص .. المشارك في مشروعات تنموية في إطار الرؤية المتوافق عليها للتنمية . 	 
المنظمات غير الحكومية .. الجميعات العاملة بمجال التنمية والقائمة بالجهود الذاتية للمواطنين.	 
المؤسسات األهلية .. متمثلة في السكان ومن يمثلهم  للمساهمة فيما يتعلق بحقوق المواطنين .	 

منهجية األستدامة والتمويل ..

تعتمد األستدامة والتمويل على األساليب الممنهجة من أجل جذب الموارد ، ويرتبط نجاحها بمدى شعور المواطنين 
بالتحسن الفعلي في معيشتهم . ومن المنهجيات الحيوية لتمويل عملية التنمية خاصة لألسر األكثر فقرًا مساندة 
القروض  وتقديم   ، شابهها  وما  والتعاونيات  اإلئتمانية  المجتمعية  والجمعيات  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولة 
الصغيرة لتلك الشرائح المجتمعية بطريقة بسيطة في التطبيق وبإجراءات سداد مرنة ؛ وفي نفس الوقت تعمل 
المؤسسات المجتمعية والتعاونيات كضامن لألفراد في القروض التي يحصلون عليها ؛ وتركز منهجية التمويل 
والموارد  التمويل  الحصول على  التمويل ألستمرار  الدولة وصناديق  بمساندة من  التعاونيات  هذه  عمومًا على 

المطلوبة .
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آليـــــات التنميــــــة ..
آليــات العدالـــــة ..

يتطلب تحقيق العدالة وضع الخطط التفصيلية وتحديد المشروعات المطلوبة لتنفيذ البرامج والسياسات المعتمدة 
للتنمية بهدف توفير متطلبات الحياة الكريمة والخدمات لجميع أفراد المجتمع بالكيفية المنشودة ، باإلضافة إلى 
صياغة وتوفير مصادر التمويل لتلك المشروعات في إطار خطة زمنية واضحة ومحددة . ويجب أن تتسق تلك 
وتتحدد مالمح هذه   ، الفعالة  المجتمعية  المشاركة  الرؤية ومن خالل  لهذه  المشكلة  بالمحاور  والبرامج  الخطط 

اآلليات  فيما يلي .. 
أختيار منطقة الدراسة ومجتمعها العمراني حسب أولويات التقييم االعامة .	 
أعداد الدراسات العمرانية والمجتمعية للوضع الراهن لمنطقة الدراسة مع المشاركة المجتمعية .	 
تحليل عناصر الدراسات مقارنة تحليلية مجمعة وتحديد القيم النسبية لتحقيق متطلبات المجتمع .	 
اعداد خطط وبرامج التنمية الشاملة والتفصيلية وآليات ومستندات تنفيذ مشروعات التطوير .	 
تحديد أولويات التنفيذ وتقدير المتطلبات المالية وتوفيرمصادر التمويل تبعًا وامكانات المجتمع .	 

آليــات المشاركة ..

تغطي آليات المشاركة مجموعات مختلفة من المجتمع لضمان أن تصبح مشاركة مجتمعية وليست مشاركة بعض 
أصحاب المصالح أوالمجموعات المهيمنة والمهتمة بمشروعات التنمية ، ومن خالل تلك المشاركة المجتمعية في 
عملية التنمية نحقق األهداف المرجوة . وتبقى آليات المشاركة على مستويين الفردي المباشر والجماعي الممثل 
للبنى المجتمعية ويمكن تتبع العديد من اآلليات وتطبيقها طبقًا لطبيعة المشاركة ومستوياتها وفاعليتها ومتطلباتها 

، ومنها على سبيل األسترشاد ..
حول 	  المباشر  الفردي  الرأي  ألستطالع   .. والعمراني  والسكاني  األجتماعي  والمسح  الميدانية  الزيارات 

أحتياجات ومتطلبات أفراد المجتمع بكل تركيباته وطبقاته .
اللقاءات العامة في المنطقة محل التنمية والتطوير .. لتبادل الرؤى واألفكار األساسية مع أفراد المجتمع قبل 	 

وضع المقترحات التصميمية للمشروعات.
األجتماعات المتخصصة بشئون العمران .. للمشاركة في عمليات التنمية وصنع القرارت ، سواء أجتماعات 	 

عامة أو نوعية للوصول لرؤية توافقية بين المتخصصين وبين أفراد المجتمع.
التنفيذية 	  ومتطلباتها  التنمية  بمشروعات  المرتبطة  المجاالت  في   .. المجتمع  من  مجموعات  تدريب  برامج 

ومتابعة تشغيلها وإدارتها ضمانًا ألستدامة التنمية بآليات ذاتية فاعلة في المجتمع .
آليــات األستدامة والتمويل ..

يمكن تحقيق األستدامة من خالل أيجاد آليات للتمويل بشكل مباشر أوغير مباشر باإلضافة إلى ما يمكن أن تقدمه 
الدولة ضمن ميزانياتها وخططها لتلك المشروعات وهو حق أصيل للمجتمع ، ونقصد باآلليات المباشرة توفير 
التمويل الالزم لخطط ومشروعات التنمية التي تحددها الدراسات العمرانية والمجتمعية وسلم األولويات ، وذلك 

عن طريق القنوات األساسية التالية  ..
هيئات التمويل الدولية المشروعة .. والتي لها صناديق خاصة لتمويل مشروعات التنمية.	 
هيئات التمويل المحلية .. العاملة في برامج التنمية سواء الرسمية أو المجتمعية واألهلية .	 
التمويل الذاتي .. وهو أشتراك أبناء المنطقة القادرين في التمويل ولو بشكل رمزي .	 
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توفير امكانية األقتراض .. لتنفيذ المشروعات التنموية المتناهية الصغر لمحدودي الدخل .  	 
ونحدد اآلليات غير المباشرة لألستدامة وحشد الموارد ، على سبيل األسترشاد وليس الحصر في ..

المشاركة في األرض .. األرض أحد أهم موارد برامج التنمية العمرانية والمجتمعية ، حيث أن السوق ال 	 
يسمح لذوي الدخل المحدود والفقراء والطبقات المتوسطة من الحصول عليها ؛ لذا تعتبر هذه أحدى آليات 

توفير الموارد من خالل المشاركة بين المالك والمقيم المنتفع .
تطوير الملكية العامة لألراضي .. قيام الجمعيات األهلية الممثلة للمجتمع بإستالم تلك األراضي بسعر مدعم 	 

وتطويرها لفائدة محدودي الدخل ضمن مشروعات تنمية المنطقة .
فتوسع 	  األجتماعي  النسيج  على  والحفاظ  للتنمية  العام  اإلطار  .. ضمن  لألراضي  الخاص  القطاع  تطوير 

مشاركة القطاع الخاص األستثماري له تأثيره السلبي والدفع للفئات األضعف للهجرة .
مراجعة وإصدار القوانين .. المؤثرة على العالقات البنيوية العمرانية ومنها قوانين التأجير والبيع وأعمال 	 

الهدم والصيانة والترميم ، والتخطيط العمراني وتراخيص البناء .. وغيرها .

ونعرض في الدراسة التالية لواحد من التطبيقات العملية لتلك الرؤية والمتمثل في الدراسة العمرانية الخاصة بـ : 
برنامج االرتقاء الحضري والتنمية للمناطق غير المخططة والذي استهدف تنمية اربع مناطق غير مخططة في 

محافظتي القاهرة والجيزة
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برنامج االرتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة

NEEDS ASSESSMENT AND ACTIVITY DESIGN STUDY

 The Unplanned Areas Upgrading and Employment-Enhancing
Programme in Egypt

يأتي المشروع ضمن سياسات تنمية المجتمعات العمرانية القائمة التي تعاني من مظاهرالتدهور ، وذلك من خالل 
تحديد االحتياجات ووضع البرامج والخطط لتحقيق تلك التنمية ، والمشروع بمبادرة ودعم وتمويل من الوكالة 
الفرنسية للتنمية واالتحاد االوروبي بمشاركة الصندوق االجتماعى للتنمية ووزارة التطوير الحضرى والمناطق 
العشوائية (صندوق تطوير المناطق العشوائية حاليا) ، ومحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة . ويشمل المشروع 
أربع مناطق تمثل أولوية ونموذج للمجتمعات غير المخططة في القاهرة والجيزة ، وتعاني من وضعية عمرانية 
واجتماعية واقتصادية متدهورة ، وهي ضمن برنامج واستراتيجية عامة وشاملة لمثل تلك المناطق غير المخططة 

والفقيرة األخرى في مصر ، والمناطق التي يشملها المشروع هنا هي :
محافظة القاهرة .. عزبة خيراهلل ، والزاوية الحمراء .	 
محافظة الجيزة  .. أرض اللواء ، وميت عقبة .	 

وتهدف الدراسة إلى : 
تطوير الخدمات االجتماعية االساسية واالرتقاء االحضري والتنمية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية 	 

وتوفير الخدمات االساسية ومتطلبات الحياة لتحقيق حياة افضل للمجتمع فى المناطق المحرومة بمحافظة 
القاهرة ومحافظة الجيزة، على سبيل المثال تطوير المرافق والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية 

والخدمات المجتمعية عمومًا، باالضافة الى بناء وتنمية القدرات التنموية المحلية .
دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واتاحة التمويل وخدمات االعمال الغير مالية فى مصر 	 

لتحفيز االمكانات التنموية .
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منهجيـــة الدراسة ..
تم تحديد انشطة ومشروعات البرنامج المقترحة من خالل عملية مكونة من سبع خطوات ، وذلك لوضع سياق 
ممنهج لسلسة من التحسينات التى يمكن أن تحقق أهداف برنامج االرتقاء الحضري والتنمية داخل كل منطقة . 
ومن الممكن ان يتم تبنى هذه المنهجية االجرائية وتحديثها من قبل االدارات المحلية في المحافظات ، وإدارات 
االحياء المعنية بمجاالت وخطط التنمية المقترحة عند بداية تنفيذ البرنامج بأعتبارها منهجية تتمتع بالمرونة ، ويتم 
تحديد مصادر تمويلية جديدة من خالل الوزارات وبرامج القطاعات والمحافظات ، وجهات تمويلية أخرى .وتمثل 

آليات المنهجية المعتمدة هنا على الخطوات التالية :
 دراسة تحديد االحتياجات وتحليل الوضع الحالى للمنطقة وتشمل : . 1

تقييم عمرانى من خالل التوثيق والرفع العمراني للمنطقة وامكانتها ومراحل نموها وتطورها ، واجتماعات 	 
مع مسؤلى المحافظات واالحياء والجهات المعنية .

دراسة اجتماعية – اقتصادية ، ودراسة تقييم لسوق الخدمات المالية والغير مالية ، لتحديد الطلب على 	 
الفاعلة في  المدني  المجتمع  لقاءات مع منظمات  المالية تحيدد وعمل  التمويل متناهى الصغر والخدمات 

المنطقة  للتعرف وتقييم انشطتهم التنموية . 
وبناء على هذا التحليل الشامل للمنطقة امكن :

تحديداالهداف االساسية لبلورة مقترحات برامج االرتقاء الحضري والتنمية العمرانية والخدمات داخل كل 	 
من مناطق الدراسة .

تحديد االولويات للخدمات المالية والغير مالية فى كل من مناطق الدراسة .	 
صياغة منهجية يمكن االستفادة بها فى انشطة البرنامج المستقبلية في المناطق محل الدراسة او مناطق 	 

أخرى مماثلة .
2 . : )Initiation Zones( تحديد النطاقات ذات االولوية 

بناء على دراسة وتحليل كل منطقة كانت الخطوة التالية بعد وضع االطار التنموى ونظرا للبنية الهيكلية االجتماعية 
والسكانية وانساق المورفولوجية العمرانية ، وباختالف المساحات المأهولة وحجم وتعدادا السكان القانطين في كل 
منطقة ومتطلبتهم واحتياجاتهم ، تم تحديد نطاقات عمرانية متجانسة نسبيًا لكل منطقة .. واتفق الفريق االستشارى 
لتحديد  والتحليل  الدراسة  من  مزيد  تركيز  على  للتنمية،  الفرنسية  والوكالة  للتنمية،  االجتماعى  الصندوق  مع 
لألنشطة المحتملة داخل نطاقات مختارة داخل كل منطقة ، وبالتالى تم تحديد النطاقات ذات االولوية – واحدة لكل 
منطقة -  مبنية على المقارنة لدرجة االحتياج والحرمان ، وتم اقتراحهم كمرحلة االولى من تنفيذ البرنامج لتعظيم 
األثر المحتمل . تم عمل دراسة تحديد االحتياجات بالمشاركة داخل تلك النطاقات ذات االولوية لمعرفة احتياجات 
السكان ، بناء على التحليل والمناقشات مع مسؤلى االحياء ، وبناءًا على المنهجية المعتمدة لمبدأ المرونة واسلوب 

التقييم داخل النطاقات ذات االولوية بالقدر الكافى .
3 .: )Initiation Sectors( تحديد القطاعات ذات االولوية

فعالية  لتعظيم  األولوية  ذات  العمرانية  القطاعات  أؤلويات  تحديد  مع  المعايير  تلك  تكامل  إلى  الدراسات  انتهت 
البرنامج وتطوير استراتيجية التنمية العمرانية واالرتقاء الحضري للمنطقة في حدود البرنامج الزمني والميزانيات 
المعتمدة لضمان تحقيق االهداف والمنهجية المعتمدة ضمن اعتبارات تنمية االقتصاد المحلى فى اختيار المنطقة ، 
قام الفريق االستشارى بتحديد »القطاعات ذات االولوية«، حيث تقوم التدخالت والمشروعات المقترحة بالمساهمة 
االيجابية لتحقيق اهداف تنمية االقتصاد المحلى للمنطقة عامة ليستفيد منها اكبر عدد من سكان المنطقة . وبناء 

على هذه االعتبارات تم اختيار عدة » قطاعات ذات االولوية« فى مناطق الدراسة .
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وضع مخطط طموح للمشروعات المقترحة : . 4

المجتمعية وتحديد كل من  للمشاركة  للمعايير الموضوعة ، وتطبيقًا  التنمية ومحدداتها طبقًا  بناء على أولويات 
النطاقات ذات االولوية والقطاعات العمرانية ذات األولوية في كل منطقة ، فقد تم وضع عدد من المشروعات 
التنمية  االسابقة ، والتى يمكن ان تعظم تحقيق اهداف  الثالثة  المقترحة في مخطط طموح بناء على الخطوات 
المعنية  والجهات  المحافظات  مسؤلى  مع  مناقشتها  وتم  االخرى،  التنموية  واالستراتيجيات  المحلية  االقتصادية 
واالدارات المحلية باالحياء ، لتأكيد التنسيق ودعم وتعظيم المشروعات المقترحة مع أية مبادرات اخرى قائمة أو 

مخطط لها حاليًا ومستقبليًا داخل مناطق الدراسة.
وضع قائمة قصيرة للمشروعات المقترحة : . 5

واستنادا إلى وضع مصفوفة تحليل وتقييم المخاطر التي يمكن أن تؤثر على عملية التنفيذ واالستدامة المستهدفة 
، تم تحديد القائمة القصيرة للمشاريع التي سيتم اقتراحها للتمويل المتاح والمخصص في إطار البرنامج الحالي 
اولويات االرتقاء ، وتم  لمقترحات  قائمة قصيرة  العمرانية في كل منطقة تم عمل  لألرتقاء الحضري والتنمية 
المحالية  واالدارات  المحافظة  كل  في  المعنية  والجهات  المحافظات  مسئولي  مع  بالتشاور  القائمة  هذه  وضع 
المتخصصة في االحياء ، ومنظمات المجتمع المدني ، تم عرض هذه القوائم للمشروعات المقترحة بشكل رسمى 

مع المحافظات ، وتم مناقشتها واعتمادها.
نماذج االنشطة / المشروعات :. 6

تم توصيف فني لكل مشروع فى القائمة القصيرة في نماذج تفصيلية شاملة معتمدة ، تشمل خرائط توضح مواقع 
التدخالت والمشروعات المقترحة ، وصور لتوثيق الوضع الحالى ، ويقدم نموذج المشروعات معلومات كافية 
تساعد على وضع التصميمات الفنية التفصيلية، واعداد المستندات التنفيذية لطرح  المشروعات التى اختيرت من 
قبل االدارات الفنية للمحافظات. تم مناقشة نموذج المشروعات بشكل تفصيلى اكثر بناء على المالحظات الواردة 

من الوكالة الفرنسية للتنمية والجهات ذات االهتمام .
دعم التنفيذ:. 7

الهياكل  التنفيذية من خالل  التصميمات والمستندات  المشروعات يشمل وضع  تنفيذ هذه  لعملية  تم وضع إطار 
القائمة ، واالحتياج للدعم الفنى، وذلك بناء على الخطوات السابق ذكرها ، والتشاور مع االدارات المعنية في  

المحافظات واالحياء وشركاء التنمية في المجتمع .
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   Action Planning Approach منهجية التخطيط التنفيذي ــ
يأتي مشروع األرتقاء الحضري والتنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية من خالل المشاركة المجتمعية نموذجًا 
للكيفية التي ينبغي بها تطبيق تلك الرؤية على أرض الواقع ، والمزج بين دراسة تاريخ االستيطان في تلك المناطق 
واستقراء مراحل نموها العمراني وتحليل مورفولوجية العمران لكل منطقة او تجمع عمراني ، وبين الحوارات 
المجتمعية ودراسة الوضع الراهن الهالي المنطقة والتعرف عن قرب على احتياجاتهم ومشاكلهم واحالمهم .. ان 
هذا النوع من المزج يستطيع أن يشكل رؤية شاملة للتجمعات العمرانية من شأنها ان تساهم في رسم خطة تنمية 
شاملة ومستدامة للتجمعات العمرانية التي يتعرض لها المشروع وهي : عزبة خير اهلل ، الزاوية الحمراء ، ميت 

عقبة ، ارض اللواء .. 
وتتفاوت تلك التجمعات في المساحة وعدد السكان وتختلف نسبيا في   تطورها التاريخي ومالمح مورفولوجية 
العمران الخاصة بكل منها .. اال ان جميعها تتفق في كونها تعبيرا واضحا للدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية 
انفجاره كظاهرة  نموه ، وحتى  الغير رسمي وخالل مراحل  العمران  نشأة  - في  االيجاب  او  بالسلب  – سواء 
ملحة تحتاج للدراسة .. تشترك ايضا التجمعات االربع في ان جميعها تعاني من الحرمان من الكثير من الخدمات 
االساسية واحتياجات الحياة اليومية في اغلب االحيان وفي بعضها تدني مستوى الخدمات المتوفرة وعدم كفاءتها 
، التلوث البيئي ، تدهور الشبكات والمرافق االساسية ، تدهور الحالة العمرانية للمناطق االقدم ، وغيرها من 
المالمح التي تشترك فيها غالبية مناطق العمران الغير رسمي كما تشترك في النظرة القاصرة التي تتعامل بها 
الجهات المعنية بمواجهة مثل تلك المشاكل ، مما يؤكد غياب الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة في تلك المناطق .. 

واصبح هناك اتفاقًا على أن ما يتناسب مع مشروعات االرتقاء هو »منهجية التخطيط التنفيذي« ، وهو من أكثر 
المفاهيم التي صاحبت منهجية »االرتقاء بالمشاركة« .. ذلك المفهوم الذي ظهر مع ظهور فكر التنمية المستدامة 
. فأصبحت قضايا االستدامة االجتماعية واالقتصادية والعمرانية تمثل هدفًا رئيسيًا لمشروعات االرتقاء ، ولم يعد 
ينظر لمشاريع االرتقاء بإعتبارها مشاريع تقنية بل اصبح من جديد البعد االجتماعي ـ الذي يضم المشاركة ـ يلعب 
دورًا حيويًا من أجل نجاح المشروع وضمان تحقيق اهدافه .. حيث تكون عملية التخطيط موجهة نحو التنفيذ مع 
تبني فكرة المشاركة في جميع مراحل المشروع بداية من التخطيط والتمويل والتنفيذ وتقييم المشروع  . ومن جهة 
أخرى فإن ادارة مشروعات االرتقاء من االهمية حيث إنها تلك العملية االدارية التي تؤدي إلى االرتقاء بالمنطقة 
من خالل منظومة ثالثية تتكون من التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم .. تبدأ مهمتها بتحديد االهداف والنتائج 
المطلوب تحقيقها ودراسة كيفية الوصول إليها ، وهي في نفس الوقت تتولى مهمة تنفيذها ثم تقوم بمتابعة وتقييم 
اداء المشروعات من خالل مؤشرات رقابية محددة .. هذا ولن يتسنى لالدارة القيام بمهامها إال من خالل تكوين 
هيكل تنظيمي ـ يسمى في كثير من االحيان باالطار المؤسسي ـ يتم من خالله تحديد المسئوليات بشكل واضح 

سواء كانت تخطيطية أو تنفيذية ..
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الخالصــــــــة ..

يتطلب تحقيق هذه الرؤية تبني سياسات ووضع خطط عمل تفصيلية وبرامج تمويل تكمل بعضها البعض لتصبح 
أساسًا للقيام بالمشروعات التنموية في المجتمعات العمرانية القائمة في مناطق محددة تعاني من مشاكل أو قصور 
، ويتم أختيارها وتحديدها وفقًا لمعايير تقييم وأولويات التنمية الشاملة للمدينة من جهة ، وبما يتوافق والظروف 
المحلية لمنطقة الدراسة وبنيتها المجتمعية والعمرانية من جهة أخرى ، تحقيقًا للمحاور األساسية لهذه الرؤية . 

وتتسم تلك الخطط والبرامج بأهداف محددة وبرامج زمنية للتنفيذ ، ومن خالل مشاركة مجتمعية فعالة ،
 وتتحدد المالمح الهيكلية فيما يلي .. 

أعتماد األستراتيجية العامة ووضع سياسات التنمية والمشاركة المجتمعية .	 

أختيار المنطقة حسب أولويات التقييم والتعريف بمنطقة الدراسة ومورفولوجيتها وقيمتها.	 

القيام بأعداد الدراسات العمرانية والمجتمعية للوضع الراهن في المنطقة ، وتشمل ..	 

الدراسات العمرانية العامة لمنطقة الدراسة المباشرة والمجال العمراني األشمل لها .	 

رأيهم 	  لتوضيح  السكان  مشاركة  مع  المالئم  المسكن  تحقيق  وكيفية  الراهنة  السكنية  االوضاع  تقييم 
واحتياجاتهم ومشاكلهم .

حصر أعداد ونوعية الخدمات المتوفرة على مستوى حدود التطوير ومستوى المنطقة االشمل وتحديد 	 
كفاءتها ومدي مالئمة الوضع الراهن الحتياجات المجتمع وخدمته .

تقييم األوضاع والموارد والبنية االقتصادية واالنتاجية على مستوى حدود التطوير ومستوى المنطقة 	 
االشمل وتحديد كفاءتها ومدي مالئمة الوضع الراهن الحتياجات المجتمع وخدمته .

القيام بمقارنة تحليلية مجمعة لعناصر الدراسات لتحديد القيم النسبية لتحقيق المتطلبات المعيشية.	 

اعداد خطط التنمية الشاملة والتفصيلية وآليات التنفيذ ، وأعداد البرامج والمستندات التنفيذية .	 

تقدير المتطلبات المالية والتكلفة التقديرية للمشروعات وتوفيرها ، ووضع الخطة الزمنية للتدفق المالي 	 
لتنفيذ الخطط المعتمدة ، وتقييم الجدوى االقتصادية لبرامج وخطط ومشروعات التطوير.
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تطوير وتنمية المناطق العمرانية المتدهورة
التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية من خالل المشاركة 

المجتمعية 

منطقة ميت عقبة
محافظــــة الجيزة
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التعريـف بمنطقة ميت عقبة
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منطقــــــة ميت عقبة ..
تقع المنطقة في الجزء الشمالي الغربى من حي العجوزة بمدينة الجيزة وتبلغ مساحتها 110 فدان 	 

يسكنها  حوالي 95 الف نسمة (26584 اسرة) ، وهي محصورة بين شارع السودان وشارع وادى 
النيل ويخترقها محور 26 يوليو الذي يفصل جزء من ميت عقبة ويسمى اآلن »جزيرة ميت عقبة« 
ويقع جنوب المحور ، ميت عقبة في األصل قرية ريفية يرجع تاريخها الى القرن الرابع عشر ، كانت 
حتى النصف األول من القرن العشرين محاطة بمساحات شاسعة من األراضي الزراعية من جميع 
الجهات ، قبل أن تتحول جميع هذه األراضي إلى تجمعات سكنية منذ نهاية أربعينيات القرن العشرين 
. كانت »ميت عقبة« تعرف باسم »منية عقبة«، وقد سميت بهذا االسم نسبة إلى ُعقَبة بن َعاِمر بن 

َعبس الُجهنّي الذي كان أحد الصحابة وواليًا على مصر في عهد معاوية بن أبى سفيان . 

لم يكن غرب النيل مركز جذب عمراني وحضرى نظرًا لعدم انتظام حركة النيل حتى اوائل القرن 	 
العشرين وتحديدًا حتى سنة 1902 عندما تم افتتاح خزان اسوان والحقا فى سنة 1933 مع تعلية 
الخزان ، مما ادى إلى انتظام حركة النيل نسبيًا وبدأ عندها االمتداد الحضرى إلى غرب النيل . هكذا 
كانت ميت عقبة تجمعًا ريفيًا ثم نمت حولها تدريجيًا منطقة حضرية بدأ في النشأة في االربعينات 
كمنطقة للفيالت ثم بدأت تزداد كثافاتها العمرانية منذ بداية السبعينيات حتى حاصرت »ميت عقبة« 

تمامًا في يومنا هذا.
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نبذة تاريخية لمنطقة ميت عقبــــة .. 
كانت في األساس أرضًا جرداء تبلغ مساحتها (ألف ذراع في ألف ذراع) أي ما يعادل حوالي 130 فدان 
أقطعها معاوية بن أبي سفيان لُعقَبة بن َعاِمر بن َعبس الُجهنّي فاستزرعها وبنى فيها المساكن له وألوالده 
، وكان واليًا على مصر في عهد معاوية بن أبى سفيان ، عاش في القاهرة وتوفى بها سنة 677 ، وكانت 
تعرف في العصور اإلسالمية الحقًا بمنية عقبة نسبة إليه .. والمنية أي الممات أي (ممات عقبة) ، ويعتقد 
انها سميت كذلك ألنه بها دفن عقبة بن عامر ، ومع التحريف أصبحت ميت عقبة . ويذكر المقريزي منية 
عقبة : هذه القرية بالجيزة عرفت بعقبة بن عامر الجهني رضي اهلل عنه .. كتب عقبة الى معاوية يسأله 
نقيعا في قرية يبني فيها منازل و مساكن فأمر له معاوية بألف ذراع في الف ذراع فقال له مواليه و من 
كان عنده  أنظر الى ارض تعجبك فأختط فيها وابتن ، فقال : إنه ليس لنا ذلك ، لهم في عهدهم ستة شروط 
: منه اال يؤخذ من ارضهم شئ و ال يزاد عليهم وال يكلفوا غير طاقتهم وال تؤخذ ذراريهم وأن يقاتل عنهم 
عدوهم من ورائهم . قال ابو سعيد بن يونس : وهذه االرض التي اقتطعها عقبة هي المنية المعروفة بمنية 

عقبة في جيزة فسطاط عمرو . 

 Residual village of Mit ‹Uqba, 1965

 Source : Cairo: 1001 Years of the City Victorious , Janet L. Abu-Lughod
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التطور العمراني لمنطقة ميت عقبة في القرن العشرين .. 
سمة 	  وكانت   ، الزراعية  بطبيعته  العشرين  القرن  من  العشرينات  حتى  النيل  غرب  الوادي  أحتفظ 

المحدودة مثل  الصغيرة  القري  المنتشرة وتجمعات  العزب  متمثاًل في  الريفي  النسق  العمران هناك 
األراضي  تلك  ملكية  كانت   ، وغيرها   ... والعجوزة  والدقي  الدكرور  وبوالق  عقبة  وميت  امبابة 
الزراعية ترجع إلى أفراد من العائلة المالكة ونخب المجتمع من الباشوات وبعضها لألوقاف .. وكانت 
ميت عقبة واحدة من تلك التجمعات حتى سنة 1948 عبارة عن قرية تحيط بها األراضي الزراعية 
تشهد معدل نمو تدريجي بتناسب مع العمران الريفي ، حتى قامت وزارة االوقاف بوضع مخطط 
للمنطقة الزراعية التي تحيط بقرية ميت عقبة مما ادى إلى زيادة سريعة في التحضر للقرية ومحيطها 
. وبالرغم من تلك التغيرات المتالحقة التي حدثت حولها ظلت ميت عقبة محتفظة بطابعها العمراني 
واالجتماعي ، ونظامها التقليدي في اإلدارة حيث كان العمدة هو من يقوم بإدارة جميع شئون القرية 
وكان للدوار أهمية كبيرة في حفظ النظام واألمن وحل الخالفات كما كان من سلطته معاقبة المخطئين 
أيضًا ، ولكن تغير ذلك األمر فيما بعد ، ففي الستينيات من القرن الماضي انتهى العمل بنظام العمودية 
، وأصبحت ميت عقبة تابعة لنظام اإلدارة المحلية بمدينة الجيزة حسب التقسيمات اإلدارية للدولة ، 
في البداية أصبحت تتبع قسم إمبابة ثم انتقلت تبعيتها إلى حي العجوزة الذي مازالت تتبعه إلى اآلن . 
وشيئًا فشيئًا بدأت المنطقة في التأثر بالطابع الحضري الذي طغى على شكل الحياة من حولها تمامًا 
ولكن مازالت ميت عقبة بنسيجها العمراني تحتفظ بأكثر من دوار للعمدة ومازالت شوارع المنطقة 

تحتفظ بأسماء عائالت المجتمع المتوارثة في المكان . 

هكذا شهدت ميت عقبة على مدى القرن العشرين الكثير من التغيرات تحولت فيها من قرية زراعية 	 
الدخل ،  الفقراء ومحدودي  لسكنى  الجيزة  كثافة في شمال  السكنية االعلى  المناطق  الى واحدة من 

ويمكن القول انها مرت بثالث تغييرات فى القرن العشرين ..

حركة نهر النيل .. قبل بناء منشآت الرى الكبرى خالل القرن التاسع عشر و العشرين كان رى 	 
االراضى معتمد على فيضان مياه النيل السنوية والمنتظمة االيقاع ، ولكن بدأ فى اوائل القرن 
التاسع عشر تطوير نظام رى الحياض وأعتمد محمد على فى تحويل معظم اراضى الدلتا الى 
الرى المستديم ضمن خطته الستخدام االرض بكفاءة اكبر وزراعتها بالمحاصيل القابلة للتصدير 
اهمها القطن ، واستدعى ذلك العمل على توفير المياه خالل شهور التحاريق .اعتمد نظام الرى 
المستديم على استخدام المياه التى كان يحملها نهر النيل بين شهر فبراير و يوليو من كل عام 
والتى كانت تشكل %20 من تصرف النهر السنوى ولم يكن من الممكن التوسع فى الزراعة اال 

فى حدود هذه الكمية من المياه المحجوزة وراء القناطر والسدود .

كان اكبر توسع في عملية الرى المستديم فى اوائل القرن العشرين مع بناء خزان اسوان 1902 
للمرة االولى فى  الخزان  تعلية  ثم   ، التحاريق  اثناء  الفيضان للصرف منه بحساب  مياه  لحجز 
1911 والمرة الثانية فى 1933 ، بفضل مشروع الخزان تحققت كمية من المياه وقت موسم 
التحاريق سمحت بالتوسع الرأسى للزراعة بمعدالت لم تعرفها مصر ، وادى الى حصر النهر فى 
مجراه على مدار العام وبالتالى انتظام ضفاف النيل .مع انتظام حركة النيل وضفافه  فبدأ االمتداد 

الحضرى للمدينة فى الغرب .
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سنة 	  كان  النيل  غرب  للمنطقة  عمرانى  مخطط  اول   ..1948 سنة  االوقاف  مدينة  تخطيط 
ضم   ، القديمة  القرى  ماعدا  االراضى  كل  تملك  التي   ، االوقاف  وزارة  من   1935/1934
المخطط حديقة عامة وحزام اخضر حول االراضى ، ومنطقة لاللعاب الرياضية  وشوارع على 
الطريقة االنجليزية للمدن الحدائقية ولكن بسبب قانون البناء الذى كان يحكم تقسيم االراضى ، 
لم يؤخد بهذا المخطط  .وعهدت وزارة اآلوقاف إلى المهندس محمود رياض بتخطيط المنطقة ، 
بالفعل تم نهو المخطط فى سنة 1948 وكان من المخطط عبور شارع فؤاد االول (شارع 26 
يوليو) من شرق القاهرة مرورًا بالزمالك ليكون محورًا مستمرًا في المخطط الجديد للمنطقة ، 
وكنتيجة لذلك يقطع الشارع الجديد قرية ميت عقبة ، لم تمتلك وزارة االوقاف قرية ميت عقبة 
ورفض اهالى القرية حينها  بيع االراضى ، فلم يتم تنفيذ الطريق وكانت النتيجة الزحف العمرانى 
حول ميت عقبة مع حتفاظها بطابعها القروى ، وبمرو الزمن والتحوالت المجتمعية بدأت المنطقة 

في التأثر بالطابع الحضري الذي طغى على الحياة من حولها .

التحوالت العمرانية في التسعينات .. مرت ميت عقبة بتغييريين رئيسين فى التسعينات : 	 

زلزال سنة 1992.. تم تهجير بعض اهالى ميت عقبة بعد الزلزال ، واعادة توطينهم 	 
في منطقة القطامية وامبابة .

تنفيذ »محور 26يوليو« سنة 1998.. أوصي التخطيط االستراتيجى للقاهرة الكبرى 	 
بضرورى مد محور 26يوليو للوصل بين وسط مدينة القاهرة ومدينة الجيزة بمدينة 
6 أكتوبر في الغرب ، وأصدر رئيس الوزراء مرسوم رقم 3580 لسنة 1997 ، 
والذى ينص على ان جميع الملكيات التى تعرقل تنفيذ محور 26 يوليو بطول 250 
توطين سكانها  اعادة  ويتم   ، ملكيتها وهدمها  نزع  يتم  متر سوف   40 متر وبعرض 
وتعويضهم ، وبالفعل تم تهجير حوالى 528 اسرة لتنفيذ المحور الذي قطع قرية ميت 
عقبة مقسمًا اياها إلى ميت عقبة فى الشمال وجزيرة ميت عقبة فى الجنوب ، وكنتيجة 
لذلك أضطر العديد من سكان القرية إلى مغادرتها إلى مناطق مجاورة مثل البراجيل 

ومطار إمبابة. 

أكبر األثر  المهندسين حول ميت عقبة  بمنطقة  فيما يعرف  العشرين كان عمران  القرن  نهاية  ومع 
على النمو الحضري في القرية وأنها تسببت في أن تتحول القرية إلى أشكال شبه حضرية ولكنها 
تعاني في ذات الوقت من مظاهر التدهور العمراني واالجتماعي ، ومن جهة أخرى أمست جاذبة 
لألسر الفقيرة الذين يسعون ألرخص أماكن االسكنى المتاحة مما زاد من معاناة المنطقة وأدى إلى 
ارتفاع الطلب على المساكن الرخيصة نسبيًا في ميت عقبة (وهي قريبة ومتصلة إلى معظم األماكن 
في القاهرة) وتتحول القرية الصغيرة إلى تجمع شبه حضري من أعلى التجمعات كثافة في المجال 

العمراني بالمدينة . 
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1914 1958

1970 2015
خرائط توضح التطور التاريخي لمنطقة ميت عقبة  ) 01 ش1شكل  ( 
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الموقع والموضع ) حدود منطقة ميت عقبة( ..
التجمعات 	  مع  مباشرة  تتواصل  الجيزة حيث عمرانيًا  مدينة  في شمال  بعالقاته  المنطقة  يتميز موقع 

تكون ميت  مباشر  بشكل غير  يوليو   26 ، ومن خالل محور  والدقي  المهندسين  لمناطق  الحضرية 
عقبة على المسار من مناطق غرب القاهرة والزمالك إلى مناطق الشيخ زايد و6 اكتوبر ، ومن جهة 
اخرى تجاور مناطق امبابة من الشمال وأرض اللواء وأمتداداها في بوالق الدكرور من الغرب ، هكذا 
فتأتي منطقة ميت عقبة وسط بين تجمعات عمرانية وطبقات اجتماعية متفاوتة المستويات والبنائية .. 
وتاريخيا تنتمي إلى النسق الريفي المرتبط بالزراعة ، واليوم تعتبر جزء من العمران الحضري للمدينة 

مما يكسبها جدلية عمرانية ويصبغها بعمران شبه حضري ، ومجتمع اقرب للطبقة المتوسطة .
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أما موضع المنطقة تميز بوضوح نسبيًا لطبيعة نسيجها العمراني المختلف والمتباين مع المجال العمراني 	 
الحضري المحيط ، والمنطقة محصورة بين شارع وادى النيل من الشرق وهو الحد الفاصل مع منطقة 
المهندسين ، وشارع السودان من الغرب وهو من اهم محاور الحركة الواصل بين امبابة (حى شمال 
الجيزة) حتى الهرم (حى جنوب الجيزة) موازيا لخط السكك الحديد ، أما من الشمال فيحد المنطقة شارع 
المشروع وكان مسار ترعة حسب الخرائط القديمة ، ومن الجنوب شارع شهاب من اهم محاور المهندسين 
و المشهور بالنشاط التجارى ، كل تلك المحددات جعلت التوسع االفقى لميت عقبة غيرممكن و يكاد يكون 
مستحيل ، ويقطع المنطقة محور 26 يوليو ويقسمها إلى ميت عقبة وجزيرة ميت عقبة . وتتميز المنطقة في 
مجملها بنسيج عمراني مرجعيته هي البنيوية االجتماعية العائلية مثل عائالت الشاهد ودعبس وجوهر ، 
 وكان يوجد لكل عائلة دوار وما تزال مواقعهم معروفة للسكان وتمثل اوتاد لتشكيل المنطقة وعمرانها . 

هكــــــــــــذا .. يمكننا رسم الحدود العمرانية لدراسة المنطقة والتعرف على امكانياتها ، وبالتالي وضع 	 
التصورات لتطويرها وتنميتها على النحو التالي :

في الشمــال .. شارع المشروع (شارع عبد المنعم الصاوي) ..	 

في الجنـوب .. شارع شهاب ـ شارع خطاب عثمان جوهر .. 	 

في الشــرق .. شارع وادي النيل ..	 

في الغـــرب .. شارع السودان .. 	 
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المجال العمراني واإلداري لمنطقة ميت عقبة ..
إن منطقة ميت عقبة بحدودها ومجالها العمراني تقع اداريًا في حي العجوزة .. وترجع تسمية الحي 	 

نسبة إلى نازلي هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي مؤسس الجيش المصري في عصر محمد علي ، 
وقد تزوج بها شريف باشا الذي تولي رئاسة الوزارة ، وكان يمتلك 30 فدانا من أراضي طرح النهر 
في المنطقة المعروفة اآلن بالعجوزة ، وفي حياته كان يعتزم إقامة مسجد في ركن أرضه علي النيل 
، لكنه مات قبل أن يحقق أمنيته ، فإذا بأرملته نازلي هانم تتولي بنفسها تحقيق أمنية زوجها وتشرف 
بنفسها علي أعمال بناء الجامع في مكانه الحالي رغم أن عمرها كان قد تجاوز 90 عامًا في ذلك 
الوقت ، مما جعل األهالي يطلقون عليه مسجد العجوزة ، ويطلقون علي المنطقة بأكملها اسم العجوزة 
، ولقد أنجبت نازلي هانم بنتا أسمتها »توفيقة« والتي تزوجت من عبدالرحيم باشا صبري وأنجب 
منها نازلي زوجة الملك فؤاد وأم الملك فاروق ، وفي هذا داللة ضمنية للطبيعة الزراعية للمنطقة 

وارتباطها بملكية النخب االرستقراطية لتلك االراضي . 

ديسمبر 	  فى  الصادر   2501 رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار  على  بناءًا  العجوزة  إنشئ حى  وقد 
1977 وكذا قرار المحافظ رقم 1505 لسنة 1998 بتقسيم حى وسط الجيزة إلى ( حى العجوزة – 

حى الدقى) :

المساحة الكليــــــــة  8.59 كم2	 
المســــاحة المأهولة  8.59 كم2	 
عدد السـكان تقديريًا  192648 نسمة (تقديرات سنة (2014)).	 
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صورة محور 26 يوليو  ) 02 ش1شكل  ( 
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مورفولوجية العمران – االنساق العمرانية لمنطقة ميت عقبــــة ..
لنمو عمراني  نموذج  فالمنطقة   ، العمراني  المنطقة وتطورها  بين مورفولوجية عمران  الفصل  يمكن  ال 
على  األراضي الزراعية ولحالة التحول من قرية في وسط زراعي يمثل نسق ريفي الى تجمع سكني شبه 
حضري في محيط عمراني حضري ، ذلك التحول الحادث بشكل متعمد ومخطط بواسطة الدولة نفسها ، 
عندما تبنت االوقاف في أربعينيات القرن العشرين تخطيط تجمعًا جديدًا غرب النيل على حساب االرض 
الزراعية  ، وحافظت ميت عقبة خالل مراحل تطور المنطقة على نسيجها العمراني وانساقه التلقائية ، 

ويمكن بيان التشكيل المورفولوجي الحالي للعمران على النحو التالي : 

العمران الريفي للتجمع القروي .. عرفت المنطقة نمط العمران الريفي سابقًا وشهدت في النصف 	 
الثاني من القرن العشرين تحول في المحيط العمراني للقرية من اراضي زراعية إلى بيئة حضرية 
القرية  المنطقة يعبر عن روح  القرن ، ولكن ال تزال مركز  السبعينات من  المضطرد في  ونموها 
وبنيتها االجتماعية وانساقها العمرانية المشكلة لبنية مورفولوجية خاصة ، ال يمكن تفسير تلك الظاهرة 
عمرانيًا دون إدراك طبيعة النسيج والتركيبة االجتماعية للمنطقة ، فعائالت ميت عقبة يجمع بينها 
صالت نسب ومصاهرة ، ومن بين كبرائها كان يتم انتخاب عمدة القرية الذي كان يدير كل الشئون 
الخاصة بحياة اهل القرية ، ومع نظام العمودية تولد النسق العمراني »الدوار« مركز لوحدة جوار 
ونقط تجمع منظمة لعمران ما حولها ، ونظرًا لوجود أكثر من عائلة وأكثر من عمدة على مر تاريخ 

المنطقة ، فقد كان يوجد أكثر من دوار بالمنطقة ما تزال مواقعهم معروفة للسكان .

تقسيمات االحوض الزراعية وتحولها إلى تجمعات سكنية .. مع النمو السكاني للقرية وزيادة الطلب 	 
على مساكن جديدة كان تحول بعض االحواض الزراعية إلى منطقة سكنية شبه حضرية ، يتم تقسيم 
االراضي طبقا للملكية الزراعية ويتم بيعها لالفراد ، ويكون التغيير تدريجي وفردي وعمومًا تقسم 
االراضي طبقا لتقسيمات االحواض الزراعية بشكل شريطي وتؤخذ مواضع المجاري المائية محددا 

للطرق ويتضح ذلك النسق في التجمعات السكنية قي شمال ميت عقبة . 

صورة توضح بعض األنماط المختلفة للعمران في ميت عقبة ) 03 ش1شكل  ( 
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 المنطقة االقدم بجوار محور 26 يوليومنطقة
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منطقة شرق ميت عقبةمنطقة
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منطقة شمال ميت عقبةمنطقة
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المعالم الرئيسية – المباني العامة في منطقة ميت عقبة .. 
أو  ادرية  أو  مؤسسات خدمية  العامة سواء  المباني  ومنها   ، للمنطقة  مجتمعية  المعالم خريطة  تلك  تمثل 
عليها ضمنيًا  متفق  محاور  أو  نقط  المميزة  الخاصة  المباني  حتى  أو   ... دينية  أو  تجارية  او  اقتصادية 
بين سكان المنطقة بشكل شمولي أو بين سكان وحدات جوار بشكل جزئي للتعرف على المكان وتحديده 
وتوصيفه ، ويمكننا ان نستدل منها على اهمية تلك المواقع وداللته عند السكان انفسهم . وتتميز منطقة ميت 

عقبة بنسقين بارزين واساسيين لتلك المعالم باالضافة إلى المباني االخرى ، ونحددهما فيما يلي :

المقـــــام .. وتنتشر في المنطقة ويصل عدد المقامات فى المنطقة من 8 الى 10 مقامات   •
أهمها مقام سيدى الغريب وسيدى ذكرى وسيدى الشين وسيدى يوسف البهى ، ويمثل هذا النسق 
باالضافة إلى البعد التاريخي قيمة وجدانية عند السكان ، وهذه المقامات مشهورة لدى السكان 

بالرغم أن تاريخ نشأتها وقصة أصحابها غير معلومة يقينًا .

دوارعائلة  ومنها  الكبيرة  القرية  لسكنى عائالت  تجمع مركزية  نقطة  .. وهو  الـــــدوار   •
الشاهد ودوار عائلة دعبس ، وهما من العائالت الكبيرة فى المنطقة ويرجع ذلك للطبيعة الريفية 

لقرية ميت عقبة قبل التحوالت العمرانية ، ويمثل هذا النسق بعدًا احتماعيًا في حياة السكان . 

بعض المعالم الرئيسية في ميت عقبة ) 04 ش1شكل  ( 
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بعض المعالم الرئيسية في ميت عقبة ) 05 ش1شكل  ( 
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المواقع التاريخية واألثرية والتراثية في منطقة ميت عقبة .. 

باألضافة إنه من الناحية المعمارية ما تزال المنطقة تضم العديد من المباني القديمة ذات الموروث المعماري 
المتميز والتي تجمع مفردات عمران وعمارة الريف (مثل شارع داير الناحية وشارع دوار العمدة) ، مع ما 
تأثرت به من عمارة البندر من ناحية أخرى . تلك المباني التي تمثل تراثًا معماريًا ، مهددة في كل لحظة 

بالزوال نتيجة تدهور حالتها اإلنشائية بسبب قلة الصيانة وتأثير مشاكل الصرف الصحي عليها .

صور بعض المواقع التاريخية واألثرية والتراثية في منطقة ميت عقبة   ) 06 ش1شكل  ( 
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صور بعض المواقع التاريخية واألثرية والتراثية في منطقة ميت عقبة   ) 07 ش1شكل  ( 
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دراسات تحديد االحتياجات وتحليل وضع المنطقة 
وقت الدراسة
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وضع منطقة ميت عقبة وقت الدراسة ..
تتميز المنطقة بالمركزية بسهولة الوصول منها وإليها وتتوفر بمجالها العمراني وسائل المواصالت التي 
أحمد عرابي وميدان  ، وشارع  السودان  ، وتتركز معظمها في شارع  القاهرة والجيزة  انحاء  إلى  تتجه 
سفنكس ، وميدان لبنان . كما أنه يمكن رصد انخفاض أسعار إيجار الوحدات السكنية بالمنطقة نسبيًا عن 
المناطق المجاورة مما يجعل المنطقة جاذبة للسكان ليصل عدد الوحدات السكنية المؤجرة 12886 من 
اجمالي عدد الوحدات السكنية البالغ 26584 وحدة ، ورغم ما قد يمثله ذلك من تميز إال أنه من جهة 
اخرى يشكل ضغطًا على البيئة العمرانية ويؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات ، مما قد يشجع على بيع 
العقارات القديمة لهدمها وتحويلها إلى أبراج سكنية وبالتالي الضغط على الخدمات وشبكات البنية األساسية 
، باالضافة إلى تغيير النسق العمراني وكذلك ما يمكن اعتباره عامل طرد للسكان االصليين بشكل غير 
مباشر ، رغم ذلك فإنه من المالحظ أن األمر لم يخرج عن نطاق السيطرة حتى اآلن ، فالقليل فقط من 
أصحاب األراضي والعقارات قد قاموا ببيعها في السنوات األخيرة ، وربما يرجع ذلك إلى تمسك سكان 
المنطقة بممتلكات عائالتهم المتوارثة والرابطة االجتماعية التي التزال راسخة نسبيًا في المجتمع .ومن 
المشاهدة السريعة لعمران المنطقة يمكن رصد أن معظم مباني المنطقة سكنية مع وجود بعض األنشطة 
التجارية في األدوار األرضية ، وشوارع المنطقة الداخلية مليئة بالحياة االجتماعية ، بينما تتواجد على 
أطراف المنطقة بعض ورش إصالح السيارات والتي يقصدها سكان المناطق المجاورة ، وتتركز معظم 
المنطقة  وتفتقد   ، يوليو   26 محور  جانبي  وعلى  الشباب  ومركز  السوق  حول  المنطقة  داخل  الخدمات 
لبعض الخدمات األساسية خاصة الخدمات الصحية . وتختلف ارتفاعات مباني المنطقة بصورة كبيرة عن 
بالشوارع  يتميز  العمراني  أقدم وذات طبيعة ريفية ونسيجها  المنطقة  بها نظرًا ألنها  المحيطة  التجمعات 
الضيقة وعمومًا ال تتعدى ارتفاعات معظم المباني بها األربعة أو خمسة طوابق خاصة داخل المنطقة . كما 
ال تزال بعض المباني الحجرية القديمة ذات الطابق الواحد أو الطابقين متواجدة بالمنطقة وغالبًا تكون في 
حالة إنشائية سيئة بسبب تأثير الرطوبة ومياه الصرف على أساساتها .. أما المباني الحديثة والتي عادة ما 
تتواجد على حدود المنطقة فقد يصل ارتفاع بعضها أحيانًا إلى عشرة أدوار. معظم األراضي بميت عقبة 
ملكية خاصة ألهل وعائالت ميت عقبة والمعروفة بالمنطقة وقد ورثوا هذه األراضي والعقارات عن آبائهم 
وأجدادهم ، لكن بعض األراضي القليلة المملوكة لألوقاف ، ويكاد ال يكون هناك أراضي فضاء بالمنطقة 
نظرًا لنسبة اإلشغال العالية وطبيعة البنية العمرانية للمنطقة . كما أن الغالبية العظمى من السكان مالك 
العقارات مع وجود نسبة من اإليجارات سواء القديمة أو الجديدة ، ويعمل معظم سكان المنطقة في وظائف 

خارج المنطقة ، عدا أصحاب المحال والورش. 
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شبكات البنية األساسية متوفرة بميت عقبة ، كما أنه يجري حاليًا مد شبكة الغاز الطبيعي بالمنطقة ، ولكن 
كفاءة تلك الشبكات متدهورة كحال العديد من المناطق المماثلة وتحتاج هذه الشبكات لرفع كفاءة تشغيلها 
بمعظم شوارع المنطقة وخاصة في جنوب المحور ـ جزيرة ميت عقبة ـ ، وال تتوفر اإلضاءة العامة للعديد 
من الشوارع مما دعا السكان تركيب وحدات إضاءة على واجهات منازلهم إلضاءة الشوارع . فضاًل عن 
ذلك، أصبح مستوى الطابق األرضي للعديد من المنازل – وخاصة القديمة منها – أسفل مستوى الشارع 
نتيجة ألعمال الرصف المتكرر مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل تلك المنازل ، وتعانى 
الشوارع بدورها من التدهور بسبب طبقات الرصف المتراكمة ، وبالتالي تتأثر حركة المشاة والسيارات .
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المداخل والمخارج للمنطقة .. 
تشكل التركيبة العمرانية للمنطقة ومجالها المباشر من التجمعات السكنية المتباينة والمختلفة في مستوياتها 
وضعية خاصة لشبكة الطرق والمداخل المؤدية لمنطقة ميت عقبة ، مما يجعل مداخل السيارات إلى المنطقة 

نقاط محدودة وقاصرة ومن خالل المحيط العمراني لمنطقة المهندسين ونحددها فيما يلي : 

شماال .. المداخل من  خالل شارع المشروع (شارع عبد المنعم الصاوي) . 	 
شرقا .. مدخل المنطقة من شارع وادى النيل وشارع راشد ورغم اهميته كمدخل رئيسي للمنطقة  إال 	 

إنه ال يسمح بمرور السيارات . 
غربا .. من ناحية شارع السودان عند نقطتين :	 

النقطة االولى عند شارع الغريب 	 
النقطة الثانية شارع النيل االبيض المتفرع من ميدان لبنان (المدخل الذى يستخدمه سكان المهندسين 	 

للوصول الى ورش السيارات فى ميت عقبة) . 
جنوبا .. مدخل المنطقة من خالل شارع خطاب عثمان جوهر .	 

بالرغم من تبادل المنافع والخدمات مع المناطق المجاورة إال أن المنطقة شبه مغلقة على سكانها وتعاني 
من صعوبة المداخل والمخارج ...  
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شارع المشروع شارع وادي النيل
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شبكة الطرق )محاور الحركة والمواصالت( .. 
نظرا لطبيعة النسيج العمراني  للمنطقة والمتوارث من النسق الريفي السابق تختلف محاور الحركة ، فمن 
ناحية توجد شبكة الطرق الرئيسية التي تخدم المنطقة على حدودها الفاصلة بينها وبين المناطق السكنية 
المحيطة وتعبر عن التمايز بين ميت عقبة وما حولها ، ومن ناحية أخري تخترق المنطقة عدد من الشوارع 
والمحاور الثانوية وأغلبها متدهورة وغير ممهدة حتى أن بعضها ال تسمح بمرور السيارات وتقتصر على 
حركة المشاة . ويخترق المنطقة محور 26 يوليو من الشرق إلى الغرب  كمحور للحركة السريعة دونما 

تواصل مع المنطقة ويقسم المنطقة إلى نطاقين في شمال وجنوب .. 
ويعتمد السكان في الغالب على نمطين : المواصالت العامة وهناك خمسة خطوط للنقل العام تربط المنطقة 
بانحاء مدينة الجيزة ومدينة القاهرة ، كما إنه هناك مواصالت اهلية متمثلة في ميكروباص وله مواقف غير 
رسمية في شارع وادي النيل وفي ميدان لبنان لخدمة السكان ، واليوجد خط مترو حاليا في منطقة ميت 
عقبة ولكن من المخطط له امتداد خط المترو الثالث (امبابة المطار) وأن تتواجد محطة فى شارع وادى 

النيل (الحد الغربى لميت عقبة)  ومحطة ثانية فى شارع احمد عرابى (محطة التوفيقية) .. 
واهم محاور الحركة الرئيسية داخل المنطقة بنطاقيها :

شارع الغريب . 	 
شارع أبو بكر .	 
شارع خطاب عثمان جوهر .	 
شارع الجامع (شارع جزيرة ميت عقبة) .	 

صورة من على كوبري المشاة لمحور26يوليو .   ) 08 ش1شكل  ( 
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االنشطة واالستعماالت ..
االقتصادية واالجتماعية والخدمية  الى مراكز لالنشطة  باالضافة  السكني  المنطقة االستعمال  يغلب على 
سواء في مناطق خاصة بها لخدمة المنطقة والمناطق المحيطة أو تلك التي تتخلل الكتلة السكنية لخدمة 

سكان المنطقة ، ويمكن تبيان توزيع االستعماالت على النحو التالي : 

االستعمال السكني .. هي السمة العامة بالمنطقة ويمكن القول ان اكبر كثافة لالستعمال السكني في 	 
المنطقة االقدم فى ميت عقبة وهي المنطقة التى مازالت حتى اليوم تحتفظ بطابعها القروى من حيث 
تقسيم االراضى وضيق وتعرج الشوارع ، مع مراعاة التحوالت االجتماعية التي شهدتها تلك المنطقة 
بعد نزوح العائالت االصلية ولكن ما زالت الشوارع تحتفظ باسماء العائالت مثل عائلة دعبس وعائلة 
جوهر وعائلة الشاهد . أما في مناطق األمتداد لعمران القرية في مراحل سابقة في مناطق البناء على 
االراضى الزراعية  فيظهر اختالط االستعماالت بشكل اخر حيث يقتصر على الشوارع الرئيسية دون 

الفرعية ، وفي تلك المناطق  يمكن المرور بشوارع سكنية فقط وشوارع سكنية مختلطة ..



41 تطوير وتنمية المناطق العمرانية المتدهورة - منطقة ميت عقبة 



42 تطوير وتنمية المناطق العمرانية المتدهورة - منطقة ميت عقبة 

االنشطة االقتصادية .. غالبية سكان المنطقة من الطبقة العاملة واصحاب الحرف ويشكل الموظفون 	 
وأصحاب المهن نسبة من السكان يمثلون الطبقة المتوسطة ، وتتنوع االنشطة االقتصادية الموجودة 
بالمنطقة من حيث مجالها ونطاق تأثيرها وكذلك حجم ونوعية العاملين بها ، ويمكن رصدها بشكل 

عام في االنشطة التالية : 

النشاط التجاري  .. النشاط التجارى هو النشاط االقتصادي الغالب في ميت عقبة ، يغلب عليه 	 
تجارة الخضر والفاكهة والمواد الغذائية وتجارة الحاجات اليومية ...... وغيرها من الحاجات 
المعيشية المطلوبة لخدمة السكان ، ويوجد سوق واحد مركزى بميت عقبة يخدم على المنطقة 
الفاكهة واللحوم  الشمالية وهو سوق مركز شباب ميت عقبة وهو سوق لالغذية  والخضر و 
والطيور واالسماك . وتنتشر في منطقة ميت عقبة تجارة الحاجات االستهالكية اليومية بصورة 
متفاوتة في الكم والكيف وتتخلل الشوارع السكنية وتتركز في االسواق وخاصة شارع الغريب 
، سواء األدوات المنزلية أو األدوات الكتابية أو المالبس الجاهزة ، ومراكز خدمات المحمول 
، والمخابز والمطاعم ، محالت األدوات الكهربائية ..... وغيرها . وتتنوع الخدمات التجارية 
المقدمة وتتفاوت مستوياتها تبعا للمناطق الموجودة فيها اعالها هي تلك الواقعة على شارع وادى 
النيل ، كما تعاني المنطقة بشكل عام من نقص في بعض الخدمات اهمها عدم وجود مستودع 

النابيب الغاز ويعتمد السكان على الباعة الجائلين .

بعض نماذج االستعمال التجاري في منطقة ميت عقبة . ) 09 ش1شكل  ( 
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الغيار 	  بيع قطع  السيارات ومحال  المنطقة بعض ورش ميكانيكا  ينتشر في   .. الحرفي  النشاط 
واالكسسوارات فى ميت عقبة ، ومعظم روادها من التجمعات العمرانية المحيطة في المهندسين 
والعجوزة . و تنتشر على اطراف ميت عقبة حيث تتوفر امكانية الوصول اليها من وادى النيل 
او شارع النيل االبيض من ميدان لبنان وشارع المشروع للقادم من شارع السودان وأخيرًا فى 
حرم محور 26 يوليو . كما تتواجد ورش طباعة في شارع  احمد عبد التواب وشارع السوق 

امام مركز شباب ميت عقبة ، وايضا بعض ورش التنجيد والستائر وورشة الوميتال .
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االنشطة الخدمية ..	 
خدمات حكوميـة .. ال يوجد مكتب بريد خاص بمنطقة ميت عقبة  لكن هناك مكتبين بريد في 	 

المحيط العمراني للمنطقة احداهما فى ميدان موسى جالل متفرع من شارع شهاب واالخر مكتب 
بريد المعلمين فى شارع عبد العزيز جاويش ، وتفتقر المنطقة لوجود خدمات حكومية خاصة بها 
سوى وحدة مطافئ فى جزيرة ميت عقبة ومكتب تأمينات العجوزة - منفذ ميت عقبة ، مما يجعل 

الحصول على الخدمات الحكومية امرا صعبا بالنسبة للسكان ..

صور لبعض الخدمات الحكومية في منطقة ميت عقبة . ) 10 ش1شكل  ( 
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خدمات دينيــــة .. يوجد بالمنطقة ما يقرب من 51 مسجدا و36 زاوية وال يوجد كنائس بميت 	 
عقبة ، وتضم االمنطقة عددًا من األضرحة (8 ـ 10 اضرحة) تحمل قيمة روحانية واجتماعية 

في حياة السكان أهمها : سيدى الغريب - سيدى ذكرى - سيدى الشين - سيدى يوسف البهى ..
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خدمات تعليميـــة .. توجد مدرسة واحد ابتدائية داخل ميت عقبة و هى مدرسة االزهار االبتدائية 	 
المشتركة فى الجزء الجنوبى لميت عقبة (جزيرة ميت عقبة ) . باقى السكان يتجهون الى مجمع 
المدارس فى شارع جالل الدين الحمامصى متفرع من شارع المشروع ، يضم مجمع المدارس 
(مدرسة الوفاء ، مدرسة محمود عزمى ، مدرسة يوسف السباعى ، مدرسة توفيق الحكيم ) 
، مدرسة ميت عقبة االبتدائية فى شارع شهاب ، مدرسة روضة الحامدية الشاذلية فى شارع 
الحجاز (روضة - ابتدائى – اعدادى) لغات .  يوجد مدرسة للصم و ضعاف السمع (مدرسة 
االمل للصم و ضعاف السمع ) فى شارع النيل االبيض  باالضافة الى مدرسة طلعت حرب 

الصناعية فى شارع ابو المحاسن الشاذلى .  
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بالمنطقة 	  توجد  فال   ، الصحية  الخدمات  نقص  من  عمومًا  المنطقة  تعاني   .. خدمات صحيــــة 
مستشفى عام ومعظم السكان يعتمدون على المناطق المجاورة : مستشفى الموظفين ــ مستشفى 
امبابة العام ، مستشفى محمود التخصصى فى شارع النيل االبيض ، مستشفى سوزان مبارك 
لالطفال فى شارع المشروع ، باالضافة إلى العديد من المراكز الطبية الملحقة بالجمعيات الخيرية 
للمساجد مثل مركز سيد الشهداء الطبى وجمعية الصالحين االسالمية ومركز الغريب الطبى ، 

وبعض العيادات الخاصة.
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الخدمــات الترفيهية .. 	 
يوجد بالمنطقة عدد محدود من االنشطة الترفيهية تنحصر في 
يتم  خماسى  ملعب  على  ويحتوى   ، عقبة  ميت  شباب  مركز 
مغطاة  به صالة  وملحق   ، الساعة  فى  جنيه   100 بـ  تأجيره 
الغالبية  ويتجه   ، وبلياردو  ومكتبة  وحضانة  انترنت  ومقهى 
من الشباب المنطقة إلى نادى الزمالك ونادى الترسانة ونادى 
التوفيقية ، ومركز شباب ارض اللواء واستاد مصر فى شارع 
السودان . يوجد منطقة لمراجيح االطفال فى شارع الغريب ، 
وصاحب هذا المشروع استوحى الفكرة من مولد سيدى الغريب 
، فكان مع قيام المولد كل سنة تأتى هذه المراجيح من خارج 
المنطقة ويستخدمها أطفال المنطقة ،  فعندما وجد بيت متهدم 
فى أرض قريبة من الضريح قرر أن يستأجرها من صاحبها 
وأن يحولها إلى مراجيح لألطفال وبدأ بلعبتين ثم تطور المكان 
إلى أكثر من 10 ألعاب . تنتشر المقاهى فى المنطقة خاصة 
على اطراف المنطقة فى شارع وادى النيل وشارع المشروع 
، شارع الغريب و حرم المحور خاصة فى الجزء الجنوبى ـ 

جزيرة ميت عقبة ـ .
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االنشطة األجتماعية ..  	 
ال توجد مؤسسات اجتماعية بالمنطقة ، وتعتبر المقاهي اهم ملمح من مالمح االنشطة االجتماعية 
النيل وفى حرم  وادى  الغريب وشارع  المشروع وشارع  في شارع  تنتشر  ، حيث  في ميت عقبة 
للشباب (مركز شباب ميت عقبة) وهو متعدد  ايضا بميت عقبة مركز  يوليو ، ويوجد   26 محور 
الخدمات حيث يحتوى على حضانة ومركز رياضيات ومقهى انترنت ، والعاب لالطفال باألضافة 
إلى المالعب الخماسية و الصالة المغطاة ، يعتبر من المؤسسات ذات التأثير االيجابى خصوصا على 
الشباب واالطفال حيث يتبع النادى سياسة ال للمخدرات وهى من اكثر المشاكل المنتشرة بين شباب 

المنطقة ، ال يوجد رسوم لدخول النادى .

صور  توضح بعض االنشطة االجتماعية فى منطقة ميت عقبة ) 12 ش1شكل  ( 
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الفراغات العامــــة .. 
انتجت طبيعة عمران المنطقة القروي ومراحل تطورها مساحات محدودة من الفراغات العامة داخل الكتلة 
السكنية سواء تلك المرتبطة مكانيًا وتقليديًا بنسق الدوار المعروف بالمنطقة أو الفراغات البينية للمجموعات 
لتكوينهم  تبعا  الفراغات  لتلك  السكان  استخدام  ويتنوع   ، عقبة  ميت  بجزيرة  »الوسعاية«  مثل  السكنية 
االجتماعي ، فبعض السكان يعتبر الفراغات العامة فراغات اجتماعية اوامتدادا لمنازلهم يتجمعون فيها ، 

واحيانا يستخدمونها لتخزين متاع ضاقت عليه بيوتهم او امتداد النشطتهم االقتصادية او لنشاط ترفيهي .

صور توضح بعض االماكن العامة في منطقة ميت عقبة . ) 13 ش1شكل  ( 
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التقييم البيئي

الزبالة وتراكم القمامة .. أحد اهم مشاكل المنطقة غياب منظومة لتجميع القمامة ، ولم تنجح محاوالت 	 
الجمعيات االهلية  في إيجاد حل جذري للمشكلة ، مما يجعل القمامة منتشرة بالشوارع الرئيسية وعلى 

أطراف المنطقة خاصة خلف الجدار الفاصل بين المنطقة ومحور 26 يوليو.

عدم التزام ورش ميكانيكا السيارات بمعايير السالمة الصناعية .. فضاًل عن أن مخلفات الورش تزيد 	 
من حدة مشكلة القمامة بالمنطقة وقد تكون مصدر للتلوث يعرض المنطقة لمخاطر بيئية .
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المشروعات الحالية والمستقبلية ..
مشروع سوق ميت عقبة ..كان الباعة يفترشون قطعة أرض فضاء لعرض بضائعهم هي اآلن 	 

الموقع الحالي لمركز شباب ميت عقبة وكانت تتنوع البضائع المعروضة بالسوق ، وفي سنة 
1976 عندما تقرر بناء مركز الشباب ولم يعد في استطاعة الباعة الوقوف بها . بدأ الباعة عندها 
في افتراش المنطقة الممتدة بمحاذاة سور مركز الشباب ، وظل الوضع كذلك حتى صدر قرار 
من الحي بتطوير سوق ميت عقبة سنة 2000 .. اتخذت إدارة الحي حينها إجراءات لتقنين وضع 
الباعة بالسوق وتطويره بداًل من نقل الباعة لمكان آخر ، واتفق الباعة على االشتراك في تنفيذ 
األعمال المطلوبة وتحمل جميع تكاليف اإلنشاءات ، وبعد تقنين الوضع أصبح الباعة مستأجرين 

لوحدات البيع من إدارة الحي ، ويبلغ حاليًا عدد وحدات سوق ميت عقبة 187 وحدة .

للحالة 	  نظرًا  تدهور حالتها  ..تعانى شوارع ميت عقبة من  بمنطقة ميت عقبة  الشوارع  تبليط 
السيئة لشبكات الصرف والمياه والكهرباء ، كذلك عدم اكتمال بعض هذه الشبكات في المنطقة 
، مما يؤدى إلى القيام بتكسير أعمال الرصف من حين إلى آخر من أجل إصالح أو استكمال 

الشبكات ، وقد يتم إعادة الرصف بشكل سيء أو ال يتم مطلقًا..

وقد انتهت شركة الغاز من المرحلة االولى من مد شبكات الغاز الطبيعي في فبراير 2012 ، 	 
ومن المتعارف عليه أن الشركة تقوم بعد االنتهاء من أعمال التركيب بـ«إعادة الشيء إلى أصله« 
، مما يعنى ترميم أو إعادة رصف الجزء الذي قاموا بتكسيره في الشارع ، ويتسبب ذلك في 
العديد من المشكالت فضاًل عن ذلك فإن أي أعمال إصالح أو مد شبكات مستقبلية ستؤدي حتمًا 
إلى إعادة تكسير األسفلت مرة أخرى . من أجل ذلك اقترح السكان على الحي بأن يتم استخدام 
التمويل الخاص بـإعادة الشيء إلى أصله في الشوارع باستخدام بالط اإلنترلوك األسمنتي بداًل 
من األسفلت ، وأن يتم ذلك لشارعين هما “عفيفي بحيرى” و”محمود حبيش”، واللذان يمثالن 
المداخل الرئيسية للمنطقة من جهة شارع وادي النيل وصدر القرار في منتصف يناير 2013 
بالبدء في أعمال التبليط وتقرر زيادة الميزانية للعمل في تسعة شوارع بداًل من اثنين فقط ، وقام 

الحي بتوفير مبلغ 427 ألف جنيه لتبليط الشوارع التسعة .
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نتــــــائج الوضع العمراني الراهن ..
تتميز المنطقة بشبكة عالقات اجتماعية متجذرة في كيانات المجتمع ، وبأهمية اقتصادية نوعية بما تقدمه 
للمناطق المجاورة من خدمات ، وبعمران مازال يحتفظ بانساق متوارثة تحمي المنطقة نفسها من هجمات 
 ، بوجودها  المحيط  الداهم  المنطقة والخطر  المعلنة لوضعية  االشكالية غير  ، وهو  بها  المحيطة  التغيير 
ولكنه من جهة اخري يعبر عن االمكانية الكامنة التي يمكن استغاللها لالرتقاء بالمنطقة ككل ، فعلى سبيل 
من حركة  فيها  لما  بالمنطقة  ونقطة جذب  هام  مركز  تعتبر  التي  التجارية  المراكز  تطوير  يمكن  المثال 
دائمة ، كذلك صيانة المباني المتميزة وتجديدها والحفاظ عليها كفرصة لتسليط الضوء على قيمة التراث 
الموجود بميت عقبة.  ويمكننا من خالل المنهجية التحليلية والدراسات المدققة وما اسفرت عنه الزيارات 
الميدانية الستقراء الوضع العمراني الراهن ونتائج الحوارات المجتمعية في عموميتها أن ننتهي إلى تحديد 
لغالبية  مشتركة  رؤية  وتمثل  المجتمع  منها  يعاني  التي  وأولوياتها  بالمنطقة  العامة  المجتمعية  المشكالت 
السكان بتنويعاتهم البنيوية االجتماعية والعمرانية ، ويمكن تصنيفها على المستوى الشمولي للمنطقة عمومًا 

على النحو التالي : 

المشاكل اإلجرائية واالدارية والمؤسسية ..

التهجير القسري اهم مخاوف السكان السيما تلك الواقعة 	  مشكلة التهجير وازالة المساكن .. يمثل 
جنوب محور 26 يوليو ـ جزيرة ميت عقبة ـ ، وتتواتر اشاعة متكررة بين السكان لم نعرف مصدرها 

تقول ان فى حالة ازالة الجزيرة سوف يتم نقلهم الى مساكن أرض مطار إمبابة . 

وتاريخ 	  بحكم موقعها وموضعها  تعاني منطقة ميت عقبة   .. العمراني واالجتماعي  التباين  مشكلة 
التطور العمراني للمنطقة ومجالها المباشر عمومًا من التمايز والتباين االجتماعي والعمراني ، وظهر 
ذلك في الشوارع الفاصلة والمحددة للمنطقة وفي المساكن والعقارات الواقعة عليها ، مثل شارع محمد 
عبد التواب في الشرق نجد عمائر سكنية راقية ترتفع واجهاتها اكثر من 10 ـ 12 طابق في مواجهة 
على الجانب اآلخر من الشارع بيوت دونما تشطيب احيانًا (طوب احمر) بارتفاع 2 ـ 4 أدوار ، وهو 
ما يمثل تباين غير ايجابي وقد يؤدي إلى ارتفاع القيمة العقارية لآلراضي وبالتالي يصبح بطريقة غير 

مباشرة دافعًا لهجرة أو تهجير السكان . 

مشكلة المساكن القديمة المهجورة .. تنتشر البيوت القديمة المهجورة وبعضها يحمل قيمة معمارية 	   
وتراثية ، وهي ملكيات خاصة لعائالت خرجت للسكنى خارج المنطقة ، والتي يمكن الحفاظ عليها 
واعادة تأهيلها وتوظيفها للسكن أو لتوفير خدمات اجتماعية تفتقر لها المنطقة ، وذلك من خالل آليات 
ماليكها  لمشاركة  آلية  وبوضع  بالمنطقة  لالرتقاء  مجتمعيًا  وتوظيفه  التراث  هذا  على  الحفاظ  تحقق 

وضمان الفائدة لكافة االطراف .
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المشاكل البيئيـــــــة ..

الزبالة وتراكم القمامة .. أحد اهم مشاكل المنطقة غياب منظومة لتجميع القمامة ، ولم تنجح محاوالت 	 
الجمعيات االهلية  في إيجاد حل جذري للمشكلة ، مما يجعل القمامة منتشرة بالشوارع الرئيسية وعلى 

أطراف المنطقة خاصة خلف الجدار الفاصل بين المنطقة ومحور 26 يوليو.

عدم األلتزام بقواعد ومعايير بيئية لورش ميكانيكا السيارات .. تنتشر العديد من الورش يعمل بها 	 
أعداد من العمال لخدمة المناطق المجاورة ، إال إنه ال يتم األلتفات إلى اآلثار السلبية ومراعاة الجوانب 
البيئية لتلك الورش وتأثيرها على السكان ، فضاًل عن أن مخلفات الورش تزيد من حدة مشكلة القمامة 

بالمنطقة وقد تكون مصدر للتلوث يعرض المنطقة لمخاطر بيئية .

صور توضح تراكم القمامة في منطقة ميت عقبة . ) 14 ش1شكل  ( 

صور توضح بعض الورش في منطقة ميت عقبة . ) 15 ش1شكل  ( 
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مشـــــاكل البنية التحتية والمرافق االساسية .. 
عدم كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي .. من أهم المشكالت التي تواجه المنطقة ، عدم قيام 	 

الجهات المعنية بالصيانة الالزمة لشبكات البنية األساسية ، ويعتبر تدهور شبكات الصرف الصحي – 
والتي عادة ما تتجلى في صورة طفح لمياه المجاري وتتسرب لبعض المنازل الواقعة أسفل منسوب 
الشارع – أحد أهم المشاكل التي تواجه المنطقة  ، بل تتكرر ظاهرة انفجار مواسير الصرف الصحي 

وتختلط بمياه الشرب لتزيد من الصعوبات التي يواجهها السكان . 

الطبيعي خاصة في جزيرة ميت عقبة ، وغياب 	  الغاز  لشبكة  المنطقة  تفتقر   .. الغاز طبيعى  شبكة 
منظومة لتوزيع اسطوانات البوتوجاز وصعوبة الحصول عليها باسعارها الرسمية مما يمثل عبء 

اضافي على السكان .

صورة توضح بعض مشاكل البنية التحتية في منطقة ميت عقبة . ) 16 ش1شكل  ( 
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مشـــاكل شبكات الحركة والطرق والمواصالت ..
صعوبة الدخول والخروج للمنطقة .. يواجه سكان المنطقة صعوبة الدخول والخروج للمنطقة بالرغم 	 

من موضعها وقربها من محاور الحركة الرئيسية لمنطقة المهندسين ، ويرجع ذلك لمحدودية المداخل 
والمخارج ، وكذلك سوء حالة الشوارع الداخلية نفسها وأغلبها متدهورة وغير ممهدة حتى أن بعضها 

ال تسمح بمرور السيارات وتقتصر على حركة المشاة .

تدهور غالبية شبكة الطرق والفراغات العامة بالمنطقة .. ويرجع ذلك ألعمال الحفر المتكررة في 	 
الرئيسية  الشوارع  ، وتخلو  بالمنطقة  البنية األساسية  نتيجة مد وإصالح شبكات  الرئيسية  الشوارع 
والثانوية والفراغات العامة المحدودة من التشجير أما الشوارع الداخلية والضيقة غالبيتها غير ممهدة 
باالضافة إلى إنها تمثل وضعية عمرانية غير مناسبة ، وتخلو من أعمدة اإلنارة العمومية فتصبح 

بعض المناطق مظلمة تمامًا .

العامة 	  المواصالت   : نمطين  الغالب على  في  السكان  يعتمد   .. المواصالت والحركة  مشاكل شبكة 
وهناك خمسة خطوط للنقل العام تربط المنطقة بانحاء مدينة الجيزة ومدينة القاهرة ، كما إنه هناك 
مواصالت اهلية متمثلة في ميكروباص ولها مواقف غير رسمية في شارع وادي النيل وفي ميدان 
لبنان لخدمة السكان ، واليوجد خط مترو حاليا في منطقة ميت عقبة ولكن من المخطط له فى امتداد 
خط المترو الثالث (امبابة المطار) ان تتواجد محطة فى شارع وادى النيل (الحد الغربى لميت عقبة)  
ومحطة ثانية فى شارع احمد عرابى (محطة التوفيقية) .. وبالرغم مرور محور 26 يوليو من الشرق 
إلى الغرب كمحور للحركة السريعة فإنه اليمثل تواصل مع المنطقة ويقسم المنطقة إلى نطاقين في 

شمال وجنوب ..

صورة توضح بعض مشاكل البنية التحتية في منطقة ميت عقبة . ) 17 ش1شكل  ( 
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 مشاكل الحالة العمرانية والبنائية واالسكانية ..
الناحية  من  تدهورًا  اكثرها  هي  المناطق  اقدم  وتعد   ، وموقعها  المنطقة  لقدم  تبعا  العمران  حالة  تتفاوت 
الخدمات  تدني شديد في  تعاني من  التي  المناطق  اكثر  تعتبر من  العمرانية مثل جزية ميت عقبة والتي 
والمرافق وتدهور حالة الطرق والمباني ، أما المناطق الواقعة في الشمال فان حالة العمران فيها افضل 
الشوارع  بعض  في  للعمران  وضعية  افضل  فنجد  لوجودها  تبعا  مستوياتها  في  وتتدرج  نسبية  بصورة 
الرئيسية مثل شارع المشروع حيث الشارع مسفلت والمباني بضها جديد وفي حالة جيدة ووضعية المرافق 

أفضل ..

صور توضح بعض مشاكل الحالة العمرانية في منطقة ميت عقبة . ) 18 ش1شكل  ( 
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مشاكل الخدمات العمرانية والمجتمعية والحياتية ..
مشاكل غياب جميع الخدمات العمرانية والمجتمعية .. المنطقة محرومة من الخدمات االدارية مثل 	 

والصحية  التعليمية  االساسية  العامة  الخدمات  كفاءة  ضعف  ومن  والشرطة  المدني  والدفاع  البريد 
المناطق  السكان على  ، ويعتمد  للسكان  مناسبة  كفاءة معيشية  بما ال يحقق   ، والثقافية  واالجتماعية 
المجاورة سواء الخدمات العامة الحكومية أو الخدمات الخاصة واألهلية ، السيما الخدمات التعليمية 
والصحية والثقافية ، وال توجد بداخل المنطقة مساحات أرض لتوفير هذه الخدمات ولكن يمكن اعادة 

تأهيل المباني المهجورة وتوظيفها . 

االبتدائية 	  االزهار  مدرسة  وهى  عقبة  ميت  داخل  ابتدائية  واحدة  مدرسة  ..توجد  تعليميـــة  خدمات 
المشتركة فى جزيرة ميت عقبة . ويتجه السكان الى المدارس فى المجال العمراني المحيط،  يوجد 

مدرسة للصم و ضعاف السمع باالضافة الى المدرسة الصناعية . 

خدمات صحيــــة .. تعاني المنطقة عمومًا من نقص الخدمات الصحية ، فال توجد بالمنطقة مستشفى 	 
عام ومعظم السكان يعتمدون على المناطق المجاورة ، باالضافة إلى العديد من المراكز الطبية الملحقة 

بالجمعيات الخيرية للمساجد ، وبعض العيادات الخاصة .

الحركة 	  شرايين  او  المحاور  بعض  تمثل   .. للسكان  والحياتية  المعيشية  االحتياجات  تلبية  مشاكل 
الرئيسية مثل شارع الغريب محاور الخدمات التجارية والمعيشية والحياتية اليومية لغالبية السكان في 

مجالها ، ولكن تتطلب بعضها تطوير لرفع كفائتها واالرتقاء بها ..

المشـــــاكل التنموية والبنية االقتصادية ..

التعليم 	  المتعلمين سواء  البطالة بين  المنطقة عمومًا من معدالت عالية من  البطالة .. تعاني  مشكلة 
العالي او المتوسط ، وتؤدي تلك بشكل مباشر وغير مباشر إلى مشاكل مجتمعية مثل انتشار إدمان 

المخدرات بين الشباب ..
خريطة الفقر .. تفتقر بعض التجمعات العمرانية إلى القدرة المادية الذاتية لالرتقاء بالمنطقة أو توفير 	 

، وتمثل جزيرة ميت عقبة  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  تنموية من  بنية  لقيام  التمويل 
التجمعات األكثر فقرًا في عموم المنطقة وتقع غالبًا في جنوب محور 26 يوليو وهي أكثر تهمشيًا 
عن سائر تجمعات المنطقة ، وتنتشر هناك ظاهرة بيوت تتحول إلى غرف يتم تأجيرها مما يدل على 

ازدياد معدالت الفقر .

الغيار 	  قطع  بيع  ومحال  السيارات  ميكانيكا  ورش  بعض  المنطقة  في  ينتشر   .. الحرفي  النشاط 
المهندسين  في  المحيطة  العمرانية  التجمعات  من  روادها  ومعظم   ، عقبة  ميت  فى  واالكسسوارات 
والعجوزة ، وتنتشر على اطراف ميت عقبة . كما تتواجد ورش طباعة وبعض ورش التنجيد والستائر 

وورش الوميتال .

النشاط التجاري  .. النشاط التجارى هو النشاط االقتصادي الغالب في ميت عقبة ، يغلب عليه تجارة 	 
المعيشية  الحاجات  من  وغيرها   ...... اليومية  الحاجات  وتجارة  الغذائية  والمواد  والفاكهة  الخضر 
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المطلوبة لخدمة السكان ، ويوجد سوق واحد مركزى بميت عقبة يخدم على المنطقة الشمالية وهو 
سوق مركز شباب ميت عقبة ، كما تعاني المنطقة بشكل عام من نقص في بعض الخدمات اهمها عدم 

وجود مستودع النابيب الغاز ويعتمد السكان على الباعة الجائلين .

المشـــــاكل االجتماعية والسكانية ..
االستعمال السكني هو السمة العامة بالمنطقة ويمكن القول ان اكبر كثافة لالستعمال السكني في المنطقة 
االقدم فى ميت عقبة وهي المنطقة التى مازالت حتى اليوم تحتفظ بطابعها القروى من حيث تقسيم االراضى 
وضيق وتعرج الشوارع مع مراعاة التحوالت االجتماعية التي شهدتها المنطقة بعد نزوح العائالت االصلية 

ولكن ما زالت الشوارع تحتفظ باسماء العائالت مثل دعبس و جوهر والشاهد . 
أما في مناطق األمتداد لعمران القرية في مراحل سابقة في مناطق البناء على االراضى الزراعية فيظهر 
اختالط االستعماالت بشكل اخر حيث يقتصر على الشوارع الرئيسية دون الفرعية ، وفي تلك المناطق  

يمكن المرور بشوارع سكنية فقط وشوارع سكنية مختلطة ..

وتتمثل أهم المشاكل االجتماعية والسكانية فى ..

الوضعية االجتماعية واالقتصادية تربة خصبة لتكاثر الجريمة واالضطرابات االجتماعية .	 

انتشار آدمان المخدرات بين الشباب واالتجار فيه السيما في جزيرة ميت عقبة حيث تتركز اماكن 	 
البيع والتعاطى على حرم المحور وحول سور مدرسة االزهار وفى منطقة »الوسعاية« .

ظاهرة التحرش تمثل هاجس وقلق مجتمعي عند كثير من السكان .	 

ظاهرة األنشطة غير المشروعة مثل البناء غير القانوني وتعديات المقاهي والباعة الجائلين والورش 	 
على حرم الشوارع الرئيسية والداخلية .
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 تحليل الوضع الراهن وتحديد االحتياجات واألولويات 
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 تحليل الوضع الراهن وتحديد االحتياجات واألولويات ..
ذلك على  في  ونعتمد   ، والبرامج  للسياسات  يتحقق من خالل وضع منظومة  المنطقة  وتنمية  إن تطوير 
إستقراء ما تعانيه المنطقة من ظواهر التدهور ومشاكل عمرانية واجتماعية واقتصادية ، واعتماد سياسة 
االرتقاء باعتبارها سياسة شاملة في التطوير والتنمية ، من خالل البرامج التالية لتكمل بعضها البعض ..

والنظافة 	  المشاة  الطرق وممرات  البنية األساسية وشبكات  .. تشمل  العمرانية  بالبيئة  االرتقاء 
والتنسيق ونظام تجميع المخلفات الصلبة والتخلص منها ... الخ .

االرتقاء بالخدمات العمرانية والمجتمعية .. باإلضافة إلى تنمية وتطوير اإلدارة المحلية وترسيخ 	 
المشاركة المجتمعية وتنظيم وإدارة تلك المشاركة .

والتجارية 	  واإلدارية  السكنية  والمباني  والمنشآت  العقارات  شاملة   .. المبنية  بالكتلة  االرتقاء 
بأنواعها ومستوياتها ، وإعادة تأهيل العقارات والمباني والمنشآت والفراغات العمرانية .

توفير الموارد االقتصادية ووضع الخطط والبرامج لتمويل المشروعات مع الجهات المشاركة 	 
لعمليات االرتقاء والتنمية المستدامة . 

االرتقاء بالمجتمع .. يشمل ذلك االرتقاء بالحاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية ، والبد وأن 	 
يتكامل هذا مع االرتقاء بالعمران ، وتنمية األمكانات االقتصادية والموارد للمجتمع .

تقوم سياسات االرتقاء بالمشاركة على أن البشر هم اساس التنمية لذا يعمل مشروع االرتقاء للمنطقة على 
تعبئة السكان وتحفيزهم وتدريبهم حتى يستمروا في الجهود المطلوبة لرفع مستواهم حتى بعد انتهاء التدخل 
الخارجي المدعوم بالخبرة والتمويل الذي يكفله المشروع حتى ال تصبح مشاركة السكان لمجرد معرفة 
إلى  أختزالها  يمكن  ال  الشأن  اصحاب  مشاركة  إن   ، أهمية  أكثر  أبعادًا  تأخذ  ولكنها  لمشاكلهم  اولوياتهم 
مشاركتهم في االجتماعات التمهيدية التي يقتصر فيها دورهم على المساهمة في تحديد االهداف واألوليات 
ثم يقوم الخبراء بعمل التخطيط واعتماده ، فالمشاركة في جوهرها عملية مستمرة بل إن اجزائها األكثر 
أهمية هي تلك المرونة التي تتم في مرحلة التنفيذ ، والتي ُيمكنها أن تكسب المجتمع الخبرة واالستدامة . 
ويمكن تحقيق هذا التزاوج بين المشاركة والمرونة معًا لتحقيق االستدامة من خالل »منهجية التتخطيط 

  Action Planning Approachالتنفيذي ـ

والمؤسسية  االدارية  االجراءات  من  مجموعة  االرتقاء  وسياسات  والتنمية  التطوير  خطط  وتشمل 
والتدخالت العمرانية .. نحددها بشكل اولي فيما يلي :

رفع الكفاءة السكنية والمعيشية للتجمعات العمرانية موضع االولوية لمشروعات التنمية والتطوير .	 
تلبية المتطلبات واألحتياجات السكنية اآلنية والمستقبلية .	 
توفير ظروف حياتية آمنة ومعالجة المشكالت البيئية ووضع منظومة لمشكلة القمامة .	 
صيانة العقارات السكنية المأهولة وأعادة تأهيل المهجور منها حسب الحالة االنشائية .	 
االرتقاء بكفاءة شبكات البنية التحتية للصرف الصحي وتغذية المياه والكهرباء .	 
رفع كفاءة المداخل للمنطقة للتواصل مع شبكة الحركة الخارجية للمجال العمراني المباشر .	 
تطوير شبكة الطرق والمواصالت العامة والخاصة ودراسة منظومة الحركة .	 
حماية المباني التراثية وأعادة توظيفها في تنمية الخدمات المجتمعية .	 
الحفاظ على البيئة وتطوير الفراغات والمناطق المفتوحة لخدمة المجتمع .	 
األراضي 	  وتطوير   ، واالدارية  والشبابية  واالجتماعية  والتعليمية  الصحية  العمرانية  الخدمات  تنمية 
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المتاحة في المنطقة والمملوكة للدولة لتلك لخدمات .
تنمية الخدمات التجارية األساسية والتكميلية المعيشية ورفع كفاءتها .	 
تنمية المنظومة الخاصة بالصناعات والحرف والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.	 

يعتمد المخطط الهيكلي لتنمية منطقة ميت عقبة  على عدد من األهداف اإلنمائية الرئيسية القائمة 
على تحليل وتقييم االحتياجات العمرانية والمجتمعية في المنطقة ، نحددها في :

تعزيز مداخل المنطقة وتطوير إمكانية الوصول .	 
تنمية محاور الشرايين التجارية الرئيسية وامكانية امتداداتها المستقبلية .	 
تعزيز إمكانية الحركة  بين التجمعين شمال وجنوب محور 26 يوليو .	 
الحفاظ على البيئة  .	 
تنمية الخدمات العمرانية ، مع التركيز على الصحة والتعليم.	 
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 تحديد االحتياجات واألولويـــات التنمية ..
 ، جهة  من  المنطقة  وامكانات  والمعوقات  واولوياتها  المشكالت  وتحديد  الراهن  الوضع  وتحليل  بدراسة 
وتبيان البنية االجتماعية والمورفولوجية العمرانية لكيانات المنطقة وتطورها وتحوالتها العمرانية من جهة 
اخرى ، يمكننا وضع تصور لنطاقات تجمعات سكانية تتسم بالحد االدنى من التناغم العمراني والتجانس 
االجتماعي ضمن حدود المنطقة تشكل في مجموعها استرتيجية لتحقيق برامج وخطط االرتقاء ومنهجية 
التخطيط التنفيذي وعدالة حق جميع المواطنين في حياة افضل ، ويمكن تحديد تتدرج اولويات التجمعات 

السكانية طبقًا لمعايير معينة .. 

 (Initiation Zones) وعليه يمكن جدولة ذلك من خالل مصفوفة للتعرف على النطاقات ذات االولوية
كمرحلة اولى لوضع برامج وسياسات التطوير والتنمية عامة وخطط تنفيذها في نطاق بعينه ، مرحلة تتبعها 
مراحل في تسلسل يتمتع بالمرونة والمشاركة لضمان االستدامة ، ونحدد مؤشرات ومعايير تقييم االولويات 

في مجموعتين على النحو التالي :

المجموعة األولي مؤشرات عامة .. تضم المصفوفة مجموعة مؤشرات رئيسية ومؤثرة عامة في 	 
تطوير وتنمية المنطقة ، واالرتقاء وتحسين الجودة الشاملة لحياة السكان ، ويتم تخصيص وزن 

نوعي لتلك المجموعة تمثل ٪66.6 في تقييم االولويات ..

المياه 	  التحتية والخدمات .. يشير هذا إلى وضعية وكفاءة شبكات تغذية  البنية  حالة 
والصرف الصحي والكهرباء والغاز وامكانية ، وكذلك مجال ونوعية الخدمات العمرانية 
االساسيةونطاق تأثيرها على سبيل المثال المدارسوالمراكز الصحية ومراكز الرعاية 

والفراغات العامة واألسواق والمراكز الثقافية ... وغيرها .

الظروف البيئية .. يشير هذا إلى نوعية البيئة في كل مجال بما في ذلك مشاكل الزبالة 	 
والقمامة والصرف الصحي ومصادر تلوث الماء والهواء .....

المنطقة 	  في  الفقر  انتشار  إلى  هذا  يشير   .. للسكان  واالقتصادي  االجتماعي  الوضع 
ومدى انتشار المشاكل االجتماعية األساسية مثل البطالة أوإدمان المخدرات والتحرش 

والتمايز االجتماعي .....

الظروف السكنية .. يشير هذا إلى حالة المساكن والوضعية القانونية للحيازة والملكية 	 
في المنطقة 

االولويات 	  ومدى  المنطقة  في  الحياة عمومًا  لنوعية  هذا  يشير   .. المعيشية  الظروف 
واالحتياجات والمشكالت لدي مجموع السكان .

المجموعة الثانية مؤشرات محلية .. تضم المصفوفة مجموعة ثانية اخرى محلية لنطاق بعينه ، 	 
مشيرا إلى االمكانات المتاحة والتي يمكن تلعب دورًا في تحقيق برامج االرتقاء في النطاق ذاته 

، ويتم تخصيص وزن نوعي لتلك المجموعة تمثل ٪33.3 في تقييم االولويات ..
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ومشروعات 	  لالجراءات  والشامل  الفاعل  الدور  إلى  هذا  ويشير   .. التأثير  مجاالت 
تطوير وتنمية النطاق ذاته في االرتقاء الشامل للمنطقة .

امكانية لتنفيذ مجموعة من التدخالت .. يشير هذا المؤشر إلى وجود امكانيات عمرانية 	 
تلعب دورًا في تحقيق برامج االرتقاء بذات النطاق  ، ويمكن أن تشمل توفراراضي أو 
فراغات داخلية شاغرة أوغير مستغلة يمكن توظيفها ، وجود مواقع تاريخية أو معالم 

عامة مميزة للمنطقة يمكن تطويرها لخدمة المنطقة .... 
االهلية 	  الجمعيات  إلى وجود مجموعات  يشير هذا   .. التنمية  في  المحليين  الشركاء 

أو  نطاق  داخل  المجتمعية  والتنمية  التطوير  في  النشطة  المحلية  الشعبية  والمبادرات 
المشاركة في خطط واضحة الصياغة لها دور في برامج االرتقاء .

للمشروعات 	  منظومة  وجود  إلى  هذا  يشير   .. االقتصادية  المنظومة  من  االستفادة 
الصغيرة ومتناهية الصغر ، وامكانية االستفادة من هذه المشروعات في ذات النطاق .

وجود امكانيات التنمية االقتصادية .. يشير هذا إلى وجود مبادرات حالية أو أنجزت 	 
سواء في المشروعات العامة أو الخاصة بقيادة التنمية في المنطقة .

وبناءًا عليه يتم وضع

 التجمع العمراني لجزيرة ميت عقبة 
العمرانية األكثر  التهميش والوضعية  الخدمات ويعاني من  إلى  التجمع  علي سلم االولويات ، يفتقر ذلك 
تدهورًا واالجتماعية األكثر فقرًا في المنطقة ، ومن جهة أخرى يضم ملكيات خاصة وعامة غير مستغلة 
تأثيرها غير  للتنمية ولها  نموذجًا  المنطقة  بموقعها وموضعها داخل حدود  تمثل  ويمكن توظيفها ، وهي 

المباشر على المنطقة عمومًا .
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 التجمع العمراني لجزيرة ميت عقبة 
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الظروف البيئية
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البنية التحتية



73 تطوير وتنمية المناطق العمرانية المتدهورة - منطقة ميت عقبة 

الظروف االجتماعية واالقتصادية
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االحالة البنائية



76 تطوير وتنمية المناطق العمرانية المتدهورة - منطقة ميت عقبة 

االحوال المعيشية
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كما انتهت الدراسات إلى تكامل تلك المعايير مع تحديد أولويات القطاعات العمرانية ذات األولوية 
لتعظيم فعالية البرنامج وتطوير استراتيجية التنمية العمرانية واالرتقاء الحضري للمنطقة في حدود البرنامج 

الزمني والميزانيات المعتمدة لضمان تحقيق االهداف والمنهجية المعتمدة وتشمل :
القطاع العمراني وحدة الجوار الشمالية الغربية  ..

 وهو يمثل وضعية عمرانية نسبيا أفضل وحالة جيدة لشبكان البنية التحتية مع األخذ في األعتبار الظروف 
البيئية والوضع االجتماعي االقتصادي للسكان ، ويمكن لهذا القطاع تقديم فرصا لتحسين امكانية المداخل 
والمخارج للمنطقة وتوفير الخدمات الصحية للسكان وهما ضمن أهداف التنمية الرئيسية.  وباإلضافة إلى 

المباني التراثية بالمنطقة والتي يمكن تنميتها كقيمة مضافة واعادة توظيفها لخدمات مجتمعية .
القطاع العمراني وحدة جوار عائلة الشاهد ..

 يقع في قلب منطقة ميت عقبة شمال محور 26 يوليو ، واالستخدامات التجارية احدى السمات الرئيسة 
المميزة لهذا القظاع في اطار شمولية المنطقة ، بما في ذلك السوق المركزي ، باالضافة إلى المحاور 
واألعصاب التجارية الممتدة في عموم المنطقة ، ويبقى موروث البنيوية االجتماعية أحد المقومات والقيم 
المترسخة في المنطقة والتي يمكنها تحسين ما تعاني منه منطقة ميت عقبة بحكم عمومًا نوع من التمايز 
التدخالت المستهدفة في هذا القطاع في تحقيق األهداف  والتباين االجتماعي والعمراني ..   وستساهم 
اإلنمائية الرئيسية مع تعظيم اآلثار المتولدة عن في المشروعات المتوسطة والصغيرة والمقيمين على حد 

سواء .
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مشروعات برنامج االرتقاء الحضرى والتنمية العمرانية بميت عقبة
بناء على أولويات التنمية ومحدداتها طبقًا للمعايير الموضوعة ، وتطبيقًا للمشاركة المجتمعية وتحديد كل 
 Initiation) األولوية  ذات  العمرانية  والقطاعات   (Initiation Zones) االولوية  ذات  النطاقات  من 
Sectors) في منطقة ميت عقبة ، فقد تم وضع عدد من المشروعات المقترحة  في مخطط طموح والتي : 

تعبر عن المنهجية واألهداف التنموية .	 
تقع داخل النطاقات ذات االولوية ـ جزيرة ميت عقبة ـ ، والقطاعات العمرانية ذات األولوية لوحدات 	 

الجوار الشمالية الغربية ـ وعائلة الشاهد .
فعالية التأثير المباشر  على تحسين نوعية الحياة للسكان وتعزيز التنمية االقتصادية المحلية بالمنطقة .	 
تقع ضمن الميزانيات المقررة في برنامج التنمية المعتمد للمشروع .	 
تعبر عن االحتياجات الحقيقية للسكان حسب ما اسفرت عنها عملية المشاركة المجتمعية وبما يتوافق 	 

مع متطلباتهم من جهة ، وما أقرته الجهات المعنية الرئيسية من جهة أخرى .  
ونحدد المشروعات المقترحة للمخطط الطموح على النحو التالي ..

	   مشروعات النطاقات ذات االولوية ـ جزيرة ميت عقبة ـ
تطوير الخطوط الرئيسية لشبكة الصرف الصحي .	 
تطوير الشوارع الرئيسية بجزيرة ميت عقبة .	 
تطوير طريقي الخدمة على محور 26 يوليو .	 
االرتقاء بكباري المشاة اعلى محور 26 يوليو .	 

مشروعات القطاعات العمرانية ذات األولوية ـ وحدة الجوار عائلة الشاهد ـ 	 
تطوير المدخل الشمالي الشرقي للمنطقة .	 
تطوير الفراغ العام بميدان سلفانا .	 
تطوير سوق عقبة .	 
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مشروعات القطاعات العمرانية ذات األولوية ـ وحدة الجوار الشمالية الغربية ـ 	 
االرتقاء بالخدمات الصحية في المنطقة . 	 
تنمية واعادة توظيف المباني التراثية لخدمات مجتمعية بالمنطقة .	 

باالضافة إلى المشروعات المقترحة لتنمية المنطقة ، هناك مشروعات شاملة لمنطقة ميت عقبة عامة 	 
ال تختص بتجمع بعينه ، ومنها وضع مشروع تحسين ادارة النفايات الصلبة ومنظومة لمشكلة القمامة .
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برنامج االرتقاء الحضرى والتنمية العمرانية بميت عقبة
واستنادا إلى مصفوفة تقييم المخاطر، تم تحديد القائمة القصيرة للمشاريع التي سيتم اقتراحها للتمويل في 

إطار البرنامج الحالي لألرتقاء الحضري والتنمية العمرانية في منطقة ميت عقبة وهي ما يلي :
وتغذية  الصحى  الصرف  شبكات  تطوير   .1

المياه بجزيرة ميت عقبة 
تطوير سوق ميت عقبة   .2

تطوير شوارع جزيرة ميت عقبة   .3

تطوير المدخل الشمالى الشرقى للمنطقة    .4
تطوير الفراغ العام بميدان سلفانا   .5

 26 محور  على  الخدمة  طريقى  تطوير   .6
يوليو

التنمية الشاملة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حيث تعزز  تساهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف 
معظم المشاريع التنمية التجارية وتحسين الظروف البيئية وجودة الحياة للسكان ، ورفع كفاءة شبكة الحركة 

والمواصالت والمداخل وتحقيق االمن والسالمة  مع  تطوير الفراغات ومسارات المشاة .
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ميـــــت عقبـــة 
2015


