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تعانى منها  عالمية ظاهرة السكنية للتجمعات العشوائى النمو ظاهرةتعتبر  :الخالصة

 ما وغالبا الكبرى المدنحول  مصر فى العشوائية التجمعات تكثر. النامية الدول غالبية

،  عمرانيا مخططة وغير معتمدة غير أراضى تقسيمات على المدينة كردون خارج تقام

 كمادقيقه  .  رسمية اتءحصاال توجد لها إ بالتاليو الدولة سلطة عن تماما خارجةوتعتبر 

 وال الصحية للشروط مستوفاة غير ومساكنها ءبنا تراخيص بدون تقام ما غالبا إنها

 األساسية والخدمات للمرافق تفتقرقوانين البناء ومعايير السالمه المتبعة . كما  تطابق

. تعتبر اهم اهداف البحث معالجة البيئة العمرانية لعزبة الصفيح والهويس. تم للسكان

أسرة من السكان للتعرف على خصائص العزبتين كذا التعرف على  03عمل إستبيان علي

  العمرانيالمشكالت المرتبطه بالتخطيط 

الخدمات و قصور شبكه الكهرباء والمياه األمر الذى يعانى منها الناس فى حياتهم  كنقص

اليوميه. من أهم نتائج و توصيات البحث اعادة توزيع المباني ببناء مناطق جديده كبديل 

للمباني المتهالكة والمتضررأساساتها من مياه الصرف إضافة للمبانى المجاوره العمدة 

 لتي بنيت حديثا على االراضي الزراعية.ا لكالضغط العالي وكذ
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I. مقدمــة  

تعتبر مشكلة العشوائيات من المشاكل الهامة التى تعانى منها العديد من الدول 

النامية كما تعانى منها بعض الدول المتقدمة وإن إختلفت أبعاد المشكلة ووطأتها ، 

الثة الماضية فى ونظراً لتعاظم هذه المشكلة وتداعياتها الخطيرة خالل العقود الث

مصر فقد أصبحت من القضايا الملحة التى تحتاج إلى مواجهة شاملة للحد من 

  .(7)إنتشارها ومعالجة آثارها السلبية 

 ومن أهم هذه المشاكل التي يتناولها البحث :
 البناء . أجل من الزراعية لألراضي فيه ُمبالغ وإهدار تآكل -

  العشوائية . المناطق فى الحياة جودة مؤشرات فى انخفاض -

 لثروات وإهدار حقيقى بالفقر غير شعور  -الدولة موازنة موارد استنزاف -

  المجتمع.

 الرسمية. المرافق على وضغط هدر -

 للبناء. مسبقاً  تخطط لم مناطق فى تسكن الحديثة األسر من عدد كبير -

 سكاناإل مناطق فى العاجلة الخدمات تقديم على القدرة ضعف من التخوف -

 غير المخطط.

 أن المناطق العشوائية مرتع خصب للبلطجة والشغب والعنف . -

 وترجع أهمية البحث الى :
 التعرف على المناطق العشوائية وأثارها وأنعكاسها على المجتمع . -

 المشكالت العمرانية للمناطق العشوائية وطرق معالجتها

 دراسة تحليلية لعزبة الصفيح والهويس

Methods of developing and solving slums 

A proposal study for developing slums in EL-

SAFEH and EL-HAWEES villages 

Mohamed Salah El Din, Saad Makram and Doaa Mohamed Hassan  

KEYWORDS: 

ات العشوائيات بمصر , عشوائي
عزبة الصفيح والهويس , 
عشوائيات منشاة ناصر , 

ي عشوائيات )لويزين شتاد( بح
 . كروتزبرج بألمانيا

 Abstract—Recently, Developing countries are suffering from rapid increase 

in slums. In Egypt, slums spread around main cites with a minimal control form 

the government, people build homes without any permissions and not comply 

with construction and health standers. In additional, public services offices, 

schools, hospitals, electricity, clean water and sewerage system do not exist. This 

research is devoted to present a proposal to overcome slums' problems in EL-

SAFEH and EL-HAWEES villages. A survey was conducted among 30 

residential families to define the problems, identify causal factors and people 

need. The research shows a lot of results and recommendations to tackle these 

problems. One of the most important suggestions is to build new compounds as a 

replacement for the old and dilapidated buildings that suffer from underground 

and sewage water or those that are nearby high voltage transmission lines. 
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 أساليب وطرق معالجة المناطق العشوائية . -

 المحيطة بها .تأثير تطوير المناطق العشوائية على السكان وعلى المدن  -

 ولذلك كان من اهم أهداف البحث :

 الوصول لمنظومة لمعالجة المشكالت العمرانية للمناطق العشوائية بمصر.

 ولتحقيق هذا الهدف اتبع البحث المنهجية التالية :
 اإلطار النظري :

 )منهج استقرائي( : حيث تناول :

 تعريف المناطق العشوائية  -

 حجم العشوائيات بمصر -

 االسباب الرئيسية النتشار ظاهرة العشوائيات . -

 النظريات المتبعة لتطوير العشوائيات . -

 اإلطار التطبيقي ) منهج تحليلي مقارن ( : 

 تناول المنطقة العشوائية ) عزبة الصفيح والهويس ( كدراسة حالة . -

 

 أوال : تعريف المناطق العشوائية 
ً على تعرف بأنها مجتمعات سكانية نشأت في غياب  التخطيط العام وخروجا

قوانين وتشريعات البناء وتعديا ً على كال ًمن األراضي الزراعية وأمالك الدولة 

,وهذه المناطق محرومة من الحد األدنى لكافة أنواع المرافق األساسية من مياه 

وصرف صحي وكهرباء وليس بها خدمات أمنية أو صحية أو تعليمية أو 

ة اإلسعاف أو سيارات المطافي عن المرور بطرقاتها مواصالت , وقد تعجز عرب

غير الممهدة والشديدة الضيق،وقد توجد داخل الكتلة الحضرية السكنية بالمدن كما 

 (5)توجد على أطرافها .

 

 

وقد تنتشر العشوائيات  -هذه خريطة جغرافية تظهر موقع أكبر عشوائيات العالم 

 صغيرة ومتفرقةبأعداد كبيرة في دول أخرى إال أنها 

 www.wikipedia.orgالمصدر : 
 

II. (7)بمصر العشوائيات حجم 

أبان الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر أن عدد العشوائيات 

منطقة  3223قد بلغ  3991في مصر منذ نشأتها وحتى بداية التطوير عام 

منطقة  15مليون مواطن منها  31اإلحصائيات الرسمية يسكنها عشوائية حسب 

وحدة سكنية ويقع أغلبها في مخرات السيول  113ألف و 31مهددة باالنهيار وبها 

منطقة غير آدمية وتقع علي أمالك  283وعلي الجبال مثل ما حدث في الدويقة و

 811 آالف 5ألف وحدة وأراضي الهيئات الحكومية  52دولة للوزارات في 

 .(23)وحدة

مليون  32وأوضح تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء أنَّ 

مصري يعيشون في المقابر والعشش والجراجاِت والمساجد وتحت الساللم. وكذلك 

مليون مصري يعيشون بالقاهرة في مقابر البساتين والتونسي واإلمام  3.5عدد 

واإلمام الليثي وجبانات عين شمس  الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين

  .(22)ومدينة نصر ومصر الجديدة

منطقة عشوائية ,  323وقد بلغ عدد المناطق العشوائية بمحافظة الدقهلية 

, منها منطقتين تم تطويرها و كذلك يتم حاليا  2007وذلك حتى شهر سبتمبر 

 منطقة. 339التطوير لعدد

وحيا داخل محافظة الدقهلية )  مركزا 38وتتركز المناطق العشوائية في 

المطرية , المنزلة , الكتلة السكنية , شربين , تمي األمديد , ميت غمر , بلقاس , 

الجمالية , نبروه , السنبالوين , أجا , طلخا , غرب المنصورة , دكرنس , شرق 

المنصورة , بني عبيد , ومنية نصر ( , ويوجد في مركز دكرنس اكبر عدد من 

 35منطقة ( وجميعها جار تطويرها , يليها مركز بلقاس ) 38عشوائية )المناطق ال

 منطقة ( وجميعها جار تطويرها. 31منطقة ( وحي شرق المنصورة )

وبالنسبة للشكل الغالب على المناطق العشوائية بالمحافظة فهي عبارة عن 

شش مبان عادية أي حوائط حاملة أومبان األعمدة واألسقف خرسانية , واليوجد ع

أو أكشاك خشبية او صاج يسكن بها المواطنون , ويمكن ان تتعدد أشكال الكيانات 

 العشوائية داخل المنطقة الواحدة .

III. (7) المدن في العشوائي السكن ظاهرة النتشار الرئيسية األسباب 

الهجرة الكبيرة من األرياف إلي المدن بما يسمى التحول الحضاري من  .3

الحضري الصناعي و الخدمي والذي أدى إلي ارتفاع النمط الريفي الزراعي إلي 

من جملة  %35إلي  %31نسبة ساكني المدن في العالم في القرن العشرين من 

 . (21)سكان العالم

تأخر صدور المخططات التنظيمية أو عدم توافقها مع الطلب الشديد على  .2

لهجوم الريفي المساكن أو فقدانها أحياناً و عجز السلطات والحكومات عن مجاراة ا

الكاسح إلى المدن الكبرى مع وجود ميزانيات ضئيلة ال تسمح بتوفر مبان نظامية 

  وانتشار الفساد في القطاع العقاري.

عدم المقدرة علي امتالك مساكن نظامية بسبب انخفاض الدخل بشكل ال  .1

يكفي لتوفير الضروريات ، و ارتفاع أسعار العقارات النظامية بشكل يصبح معه 

 تحيال .مس

عدم وجود إجراءات فعالة تساعد علي امتالك مساكن نظامية  باإلضافة  .1

إلي نمو سكني سريع جداً للمدن األكبر في البلدان النامية من جراء النمو السكانى 

 الكبير مع قدوم المهاجرين إليها .

لي على المساكن العشوائية بسبب رخصها أو رخص االطلب الع .5

سكن أو المحال التجارية وبسبب كونها توافق من حيث اإليجارات فيها سواء لل

نمط المعيشة وسلوك القادمين من األرياف و الطامحين لتحسين أوضاعهم 

 . (7)المادية

 

IV. لتطوير المتبعة النظريات  

 
 نظريات تحسين وتطوير وإحياء للمناطق القديمة واألحياء العشوائية

 البديل الثاني البديل األول

اع كافة األوضيقضي بتحسين 
 السكنية والخدمية

قيام برامج إسكانية عامة وإزالة المناطق 
ل العشوائية بشكل كامل أو جزئي بعد نق

 ساكنيها

 ايجابيات البديل األول:

ملية التكاليف االقتصادية لع -1
من  التحسين واألحياء أقل كثيرا

تكاليف إنشاء برامج سكنية 

 ومرافق جديدة .
هم أنفسيقضي بمشاركة السكان  -2

في جهود التطوير , ويحفزهم 

دة.على استثمار إمكاناتهم المحدو  
يحافظ على التركيب  -1

االجتماعي للمدينة المتوارث , 

حيث أن عمليات نقل السكان 
تؤدي إلى تشتت هذا النسيج 

واجتثاث جذور االنتماءات 

 األسرية .

 ايجابيات البديل الثاني

 
 تخطيط المدن من جديد مما يساعد على -1

التطوير  بناء البنية التحتية بما يتناسب مع

 المستقبلي للمدن .
 

   

 

V.   التطبيقية الحالة دراسة  

 ) عزبة الصفيح والهويس (: 

http://www.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Principaux_Bidonvilles.png
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 يوضح الموقع العام لعزبة الصفيح والهويس )مدينة النهضة(
 المصدر : رسم الباحث

 

 -أ: موقع عزبة الصفيح والهويس :- 5
شرق مدينة المنصورة , يحدها من الشمال مسقة تقع عزبة الصفيح والهويس 

الباص )الجعافرة ( , ومن الجنوب مسقة حدود ابو رزق وجديلة , ومن الشرق 

أراضي زراعية , ومن الغرب طريق المنصورة دمياط وترعة المنصورية, 

كيلو متر ويبلغ عدد سكان  3,5وتبعدان عن مبني محافظة الدقهلية بمسافة تقل عن 

ألف نسمة والقرية في منطقة جديلة بالمنصورة وسط تالل القمامة  20العزبة 

ومياه الصرف الصحي التي تغرق الشوارع والتي يتم صرفها في الترعة العمومية 

 ألف فدان. 85والترعة الزراعية وتختلط فيها مياه الصرف بمياه الري التي تروي 

 

نسخة  10يع مايعادل من خالل االستبيان الذي قام به الباحث عن توزب :  - 5
 استبيان أراء لسكان عزبة الصفيح والهويس كانت النتيجة كالتالي :

 

 : ورقة االستبيان : 3 –ب  -5

عينة من سكان العزبة   10فيما يلي توضيح لالستبيان الذي تم توزيعه على 

 وهو مقسم الى أربع مجموعات كالتالي:

 أسئلة .7وتتكون من  معلومات خاصة بالمستخدمين ) السكان ( -

 أسئلة . 5معلومات خاصة بالمباني وحالتها وتتكون من  -

 أسئلة . 1معلومات خاصة بالخدمات وتتكون من  -

 وتتكون من سؤالين. مقترحات التطوير -

 

 اختر اإلجابه  السؤال 

) 
ن

كا
س

ال
 (

ن 
مي

خد
ست

لم
با
ة 

ص
خا

ت 
ما

و
عل

م
 

 عائدية الملك

 العدد الكلى 

 فى العينة

 ايجار 

  لالخرينملك خاص  

 ملك لصاحب الدار 

عدد األفراد 

الساكنين ضمن 

 الوحدة السكنية
العدد الكلى فى 

 العينة

 

             فأقل 1

      أشخاص 1 - 1

      شخص 30 - 7
 شخص 30أكثر من 

عدد العوائل في 

الوحدة السكنية 

 الواحدة

         عائلة واحد

              عائلتين

     ثالثة فأكثر

متوسط الدخل 
 الشهري

  200أقل من 
200 - 100         

100 - 100        

100 - 500        
        فأكثر 500

العائلة الواحدة تمتلك  ملكية السيارة

                 سيارة أو وسيلة نقل
  التمتلك واسطة نقل

العالئق 

االجتماعية مع 
 المحيط :

 

              جيدة

                 قليلة
              منعدمة

عدد العاملين في 

العائلة الواحدة 
 - 35مم هم بين 

 سنة15

 

هل ترغب في 
زواج احد ابنائك 

وبقاءه في نفس 

 الدار
 عدد العينة

    نعم             
                   ال

 

هل تمانع العيش 

في مجمع سكني 
 متعدد الطوابق

 نعم               

          ال

 

 اختر اإلجابه  السؤال 

ها
لت

حا
و
ي 

ان
مب

ال
 ب

صة
خا

ت 
ما

و
عل

م
 

 

 عدد سنوات االشغال

 عدد العينة

 سنة           1 - 3

 سنة           1 - 1

 سنة        30 - 1

 سنين 30أكثر من 

 تقييم الحالة االنشائية

 عدد العينة

 جيد                  

 متوسط              

 ردئ                 
 ردئ جدا            

الحاجة الى بناء غرف 

 اضافية 

 عدد العينة

 نوم                      

 معيشة               

 صحيات ) حمام   
           و مرافق (

 اخرى تذكر ...... 

 أعمدة واسقف     خرسانية  مادة البناء
 حوائط حاملة 

المواد المستخدمة الطين والطوب 

 اللبن ومخلفات البناء

 مساحة الوحدة السكنية 

 

            2متر   50أقل من 

               2متر  300 - 50

                2متر 350 - 300

                 2متر  350أكثر من 

 

 اختر اإلجابه  السؤال 

ت
ما

خد
ال
 ب

صة
خا

ت 
ما

و
عل

م
 

 

 مياه الشرب
 

 يوجد 
 اليوجد

الصرف 

 الصحي

 مصرف عمومي البحيرة األعلى 

 ترنشات أو بيارات

 شبكة عامة بعداد وسيلة االنارة
 شبكة عامة بدون عداد

 كيروسين

 غاز

المبانى 

 التعليمية

 

 مدارس شياخة جديلة

 مدارس شياخة كفر   البدماص              

 مدارس شياخة سندوب                
 مدارس شياخة المنصورية           

 مدارس شياخة البحر الصغير               

 أمي                     الحالة التعليمية

 يقرأ ويكتب           

 أقل من المتوسط     

 فوق المتوسط         

 جامعي فأكثر         

الخدمات 

 الصحية 

 

 المستشفيات العامة

 المستوصفات الشعبية 

 العيادات الطبية
 المستشفيات الخاصة 

 يستشيرون الصيدلي

 
 

 

 
 

 

 



A: 12              MOHAMED SALAH EL DIN, SAAD MAKRAM AND DOAA MOHAMED HASSAN 

 

 اختر اإلجابه  السؤال 

ر 
وي

ط
لت

 ا
ت

حا
تر

مق
 

نوع التطوير  
 المفضل

 

 االزالة والتجديد
 التحسين واالرتقاء بالمنطقة

 الترميم واعادة االعمار

نوع التعويض 

 المفضل
 

 الحصول على شقق

 الحصول على محال
 التعويض المادي

 

 :عينة من سكان العزبة كالتالي  10: نتائج االستبيان الموزع على  2 -ب -5

 الخصائص العمرانية : -أوال  
 

 التركيب العمراني :  –أ

 حاالت المباني : -
 النسبة المئوية حالة االنشائية للمباني

 % 1.1 جيد

 % 80 متوسط

 % 30 ردئ

 % 1.1 ردئ جدا

 

 

 

 عمر المباني :
 النسبة المئوية االشغالعدد سنوات 

 تقريبا منعدمة سنوات 1 - 3

 % 31.1 سنوات 1 - 1

 % 51.1 سنوات 30 - 1

 % 21.1 سنوات 30أكثر من 

 

 

 

 ارتفاعات المباني : -
 النسبة المئوية ارتفاع المباني

 % 88.1 طوابق 1 -طوابق  1

 % 33.7 طوابق 1 -طوابق  5

 

 

 

 مادة البناء :
 النسبة المئوية مادة البناء

 % 31.1 أعمدة وأسقف خرسانية

 % 81.1 حوائط حاملة

 % 1.1 الطين والطوب اللبن ومخلفات البناء

 %300 المجموع الكلي

 

 

 

 أنماط المباني : -
 النسبة المئوية أنماط المباني

 % 11.8 المنازل

 % 20.9 مباني تحت التشييد والهدم

 % 39.1 البيوت الريفية

 % 31 الباقيةاالنماط 

 

 

 

 استخدام األرض : –ب 

خالل السنوات الخمس االخيرة تم زيادة األراضي المبنية وقلت المناطق الخالية  -

مع ترك االراضي الزراعية المتواجدة على الطريق الرئيسي ) طريق النور 

 والهدى ( مع امكانية بناءه أبراجا في المستقبل .
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 % % 2المساحة م االستخدام

 31.7 51.9 18919.7 سكني

 0.3 0.1 217.1 تجاري

 0.1 3.1 3325 صناعي

 0.3 0.5 115.1 مساجد

الطرق 

 والشوارع

18112.2 11.0 30.7 

 21.9 300.0 89209.5 جملة

 38.9 - 17812 زراعي

 51.2 - 203388.5 فضاء

 300.0 - 158210 اإلجمالي

المختلفة , اذ يشكل االستخدام  يتباين توزيع المساحة المبنية على االستخدامات

( المساحة المبنية , ثم تأتي استخدامات الطرق %51.9السكني أكثر من النصف )

( المساحة المبنية , %11والشوارع في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن خمسي )

( من المساحة العمرانية على االستخدامات األخرى %2.3وتتوزع النسبة المتبقية )

 (.%0.1نسبة لها لالستخدام التجاري ) لتسجل أدنى
 

 خصائص المسكن –ج 

 حيازة المسكن  ) عائدية الملك (: -
 النسبة المئوية عائدية الملك

 % 20 ايجار

 % 10 ملك خاص لألخرين

 % 50 ملك لصاحب الدار

 

 

 

 حجم الوحدات السكنية : -د
 النسبة المئوية حجم الوحدة السكنية

 منعدمة تقريبا متر مربع 50أقل  من 

 % 91.1 متر مربع 300 - 50

 % 1.1 متر مربع 350 - 300

 منعدمة متر مربع 350أكثر من 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية الحاجة الى بناء غرف اضافية

 % 21.1 نوم

 % 10 معيشة

 % 31.1 صحيات

 - أخرى
 

 

 

 مرافق البنية األساسية : – 5
امكانية تزويدها بشبكات البنية األساسية ,  يؤثر موقع المنطقة العشوائية على

فالمناطق العشوائية القريبة من منطقة مخططة أو منطقة مخدومة بمرافق البنية 

األساسية تكون أنسب المواقع إلمدادها بالمرافق , حيث أن هذا القرب يؤدي الى 

 قلة التكاليف , وتشجيع موافقة الجهات المحلية على اإلمداد .

 ب :مياه الشر -

معظم مساكن عزبة الصفيح والهويس محرومة من مصدر المياه النقية  

داخلها , اذ لم تتعد نسبة األسر التي تتمتع بمصدر مياه الشرب النقية داخل مساكنها 

, في حين شكلت األسر التي تعتمد على حنفية المياه العممية مايقرب من  37,3%

ن جملة أسر العينة على طلمبات م %1,1( , بينما يعتمد %37,1ثالثة أرباع )

من  –الرفع , على حين لم تتعد نسبة األسر التي تستخدم شبكة المياه الرئيسية 

من جملة أسر العينة. ومن خالل الدراسة  %1,2 –الجيران خارج المسكن 

الميدانية للعزبة توضح انه بدأت توصيل مواسير مياه الشرب النقية حيث بدأ 

يناير ولكن توقف العمل بها وبدأت بعد ذلك خالل  25التوصيل من بعد ثورة 

 ويتأمل السكان توصيلها عن قريب . 2032الشهور االخيرة من عام 

 

 الوسيلة

شبكة 

رئيسية 

 بالمسكن

حنفية 

 عمومية

من 

 الجيران
 الجملة طلمبة

 270 35 33 398 11 عدد

% 37,3 71,1 1,2 1,1 300 

 
 

 

 الصرف الصحي : -

الصفيح والهويس الى وجود شبكة عامة للصرف الصحي , تفتقر عزبة 

ويعتمد سكان العزبة في صرف مخلفاتهم السائلة على مصرف عمومي إلى 

البحيرة األعلى , كما يتم االعتماد على الجهود الذاتية بحفر خزانات أرضية 

)طرنشات             أو بيارات( تحت مستوى أرضية المسكن ثم تقوم سيارات 

كسح هذه المخلفات ونقلها عندما تمتلئ وتصرفها بمصرف عموم البحيرة خاصة ب

. 
 النسبة المئوية الصرف الصحي

 % 91.1 مصرف عمومي البحيرة األعلى

 % 1.1 طرنشات أو بيارات
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 شبكة الكهرباء: -
 النسبة المئوية وسيلة االنارة

 %91.1 شبكة عامة بعداد

 % 1.1 شبكة عامة بدون عداد

 منعدمة تقريبا كيروسين

 منعدمة تقريبا غاز

 

 

 

 الخدمات : -ر
 الخدمات التعليمية : -

 النسبة المئوية الخدمات التعليمية

 % 31.1 مدارس شياخة جديلة

 % 10 مدارس شياخة كفر البدماص

 % 31.1 مدارس شياخة سندوب

 % 30 مدارس شياخة المنصورية

 % 31.1 مدارس شياخة البحر الصغير

 

 

 

 الخدمات الصحية : -
 النسبة المئوية الخدمات الصحية

 % 91 المستشفيات العامة

 % 1 المستوصفا الشعبية

 % 3.8 العيادات الطبية

 % 3.5 المستشفيات الخاصة

 % 0.7 يستشيرون صيدلي

 

 

 

 (25)خصائص السكان بعزبة الصفيح والهويس :-1

العشوائية ذات أهمية كبيرة في تعد دراسة خصائص السكان داخل المناطق 

 الدراسات الجغرافية , اذ تتباين هذه الخصائص عن مثيلتها.

 الموطن األصلي ألرباب األسر : -أ

بلغت نسبة أرباب األسر الوافدين الى عزبة الصفيح والهويس من خارج  -

من جملة ارباب أسر العينة .ممن كانوا يعملون عمال  %13,5المدينتين حوالي 

 في مصانع سندوب . وصنايعية

يشكل أرباب األسر المولودين بمدينتي المنصورة وطلخا مايقرب من  -

(  أرباب األسر بعزبة الصفيح والهويس منهم مايزيد عن الخمس %18,5خمسي )

( مقيمون فى العزبة منذ مولدهم أما الوافدون من مناطق اخرى داخل 22,3%)

 سر .من جملة ارباب األ %78المدينيتن منهم حوالي 

 

 
 

 % % العدد البيان

 22.3 8.5 21.0 مقيم منذ المولد

 77.9 10.0 83 وافد من داخل المجمع

 300.0 18.5 301 جملة المقيمين من داخل المجمع

 51.0 12 88 من ريف المجمع

 27.3 31.7 15 من ريف المحافظة

 33.1 7.0 15 حضر المحافظة

 8.1 5.2 31 من خارج المحافظة

 300.0 13.5 311 الوافدين من خارج المجمعجملة 

 - 300 270 جملة

 

 -النوعي : –التركيب العمري  -ب

ويتميز الهرم السكاني بعزبة الصفيح والهويس باتساع القاعدة من فئة  -

من جملة السكان , شكلت نسبة الذكور  %17.5صغار السن حيث سجلت حوالي 

وبذلك بلغت نسبة النوع لسكان  من اإلناث , %37.1في مقابل  %20.3حوالي 

أنثى , ويعزي ارتفاع تلك الفئة العمرية الى أن عزبة 300ذكر/335.1هذه الفئة 

الصفيح والهويس من مناطق التعديات على األراضي الزراعية التي شهدت نموا 

عمرانيا سريعا , ومن ثم مثلت قطبا جاذبا للسكان في سن اإلنجاب واألسر حديثة 

 دالت الخصوبة المرتفعة .الزواج ذات مع
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أقل من  الشياخة

 سنة 51

 – 51من 

 سنة 46

سنة  41

 فأكثر

 الجملة

 510 31 121 201 ذكور

% 20.3 12.0 3.1 51.1 

 172 23 275 371 اناث

% 37.1 27.2 2.3 11.1 

 3032 11 599 179 الجملة

% 17.5 59.2 1.1 300.0 

 331.1 13.9 337.8 335.1 نسبة النوع

 18.9    اإلعالة الكليةنسبة 

( %59.2تبلغ نسبة السكان في فئة متوسطي السن حوالي ثالث اخماس ) -

من اإلناث , وترتب على  %27.2من الذكور في مقابل  %12أفراد العينة , منهم 

 أنثى.300ذكر/  337,8ذلك ارتفاع عدد الذكور الى 

من  %3.1منهم  من جملة السكان داخل العينة , %1.1تشكل فئة كبار السن  -

 أنثى . 300ذكر / أو  13.9من اإلناث وبذلك يبلغ العدد  %2.1الذكور في مقابل 

 300نسمة /  19بلغت نسبة اإلعالة الكلية بعزبة الصفيح والهويس حوالي  -

 عامل.

 

 التركيب االقتصادي : –ج 
 % العدد المهنة

 35.9 11 الزراعة

 37.0 11 حرف

 23.5 58 التجارة والخدمات

 21.3 15 أعمال هامشية

 33.9 12 موظف

 90.1 211 ذوي النشاط

 5.1 35 اليعمل

 1.0 33 معاش

 9.1 21 غير ذوي النشاط

 300 270 الجملة

ويمثل غير ذوي  %90.1بالتالي من الجدول  يشكل ذووا النشاط االقتصادي 

 من جملة أرباب أسر العينة بعزبة الصفيح والهويس . %9.1النشاط 

 

 التركيب األسري ) حجم األسرة ( :  –د 
عدد األفراد الساكنة ضمن الوحدة 

 السكنية

 النسبة المئوية

 % 31.1 فأقل 1

 % 51.1 أفراد 1 - 1

 % 20 أفراد 30 - 7

 % 31.1 أفراد 30أكثر من 

 

 

 

 النسبة المئوية عدد العوائل في الوحدة السكنية الواحدة

 % 10 عائلة واحدة

 % 21.1 عائلتين

 % 31.1 ثالثة عوائل فأكثر

 

 تركيب السكان حسب الحالة التعليمية : –ه 

يعد التعليم من الحاجات االجتماعية األساسية ومؤشرا هاما لمستوى المعيشة 

القومي ومقياسا للحكم على التطور الثقافي واالجتماعي, هذا فضال عن كونه 

لبنة مفيدة في المجتمع بما يحقق نفعه الشخصي األساس في اعداد الفرد ليكون 

 ونفع مجتمعه . 
 النسبة المئوية الحالة التعليمية

 % 30 أمي

 %71.1 يقرأ و يكتب

 % 1.1 أقل من المتوسط

 % 30 فوق المتوسط

 - جامعي فأكثر

 

 

 

 -متوسط الدخل الشهري : –ز 
 النسبة المئوية متوسط الدخل الشهري

  200أقل من 

200 - 100  

100 - 100 1.1 % 

100 -500  31.1 % 

 % 80 فأكثر 500

 

 مدة اإلقامة : –ح 

 

-: والهويس الصفيح عزبة تطوير - 1  

-: المفضل التطوير -أ   

 النسبة المئوية نوع التطوير المفضل

 % 10 االزالة والتجديد

 % 90 التحسين واالرتقاء بالمنطقة

 ال الترميم واعادة االعمار
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 التعويض المفضل: -ب
 النسبة المئوية نوع التعويض المفضل

 % 11.1 الحصول على شقق

 % 51.1 الحصول على محال تجارية

 % 1.1 التعويض المادي

 

 

 

 

 رصد وتحليل المشكالت :  -ج: - 5

 عدم توفير الصرف الصحي ومواجهة طفح المجاري: - 3

 األثار السلبية : –أ 

األمراض وخاصة مرض التيفود الذي انتشر بين سكان العزبة حيث أن انتشار  -

 معظم األدوار األرضية بالمنازل عبارة عن مستنقعات من مياه الصرف الصحي .

 

 

 تأثر التربة الزراعية . -

 

 

 تاكل أساسات المنازل بسبب تسرب مياه المجاري. -

 

 

 التحسينات المرجوة : –ب

 الزراعي بتحسين التربة الزراعية.تحسين المنتج  -

 الحد من انتشار األمراض وخاصة . -

انقاذ أساسات المنازل والحد من ازالتها الذى يسببه سوء الصرف الصحي  -

 من تأكل األساسات.

ازالة المباني المتضررة جداً من الصرف الصحي وترميم الباقي بما لم  -

خالل الخريطة فسيتم ازالة المباني يتضرر اساساته جداً وذلك كما يتضح لنا من 

الواقعة في الداخل ازالة تامة وذلك النها االكثر تأثرا وترميم الباقي واالبقاء على 

المباني الواقعة على الطريق الرئيسي الذي يمر داخل العزبة لكونها مباني جديدة 

 ولم يظهر على أساساتها أضرار .
 

 : عدم توفر الخدمات األمنية واالطفاء  -2

 األثار السلبية :  –أ 

 انتشار العنف واالنحراف والبلطجة وانتشار تجارة المخدرات. -

 خوف السكان وعدم احساسهم باألمان. -

 التحسينات المرجوة : –ب  

 تحسين المن باالستعانة بحراسة بعض األفراد. -

 قلة مظاهر العنف واالنحراف . -
 

 عدم وجود كهرباء بالشوارع : - 1

 السلبية :األثار  -أ 

 أصبحت مكاناً الختباء المنحرفين  تكرار حاالت خطف النساء والفتيات .  -

خوف السكان من الخروج فى أوقات متأخره لعدم إكتمال شبكه الكهرباء  -

 وأعمدة اإلناره
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 التحسينات المرجوة : -ب  

وترحيب اضاءة الشوارع ليالً مما يبعث االحساس باألمان في الشوارع في الليل  -

 األهالي بتعليم أوالدهم.
 

 

 انتشار القمامة حيث اليتم انتشار صناديق لتجميعها.- 1

 األثار السلبية : –أ 

 انتشار الحشرات واألوبئة. -

 

 

 التحسينات المرجوة : -ب  

 تحسين الصورة الصحية للعزبة .  -

 حيث يتسبب ذلك لقلة انتشار االمراض. -
 

: صحية خدمات وجود عدم - 5   

 األثار السلبية : -أ  

 قلة الوعي الصحي . -

 صعوبة نجدة الحاالت الطارئة حيث اليوجد مستوصف والوحدات صحية . -

 التحسينات المرجوة : -ب  

 زيادة الوعي الصحي .  -نجدة الحاالت الطارئة .  -

 

 عدم وجود مدارس : - 1

 األثار السلبية : -أ 

وذلك لخوف األهالي من ارسال اوالدهم للمدارس انتشار األمية وقلة المتعلمين   -

 البعيدة .

 التحسينات المرجوة : –ج 

 محو األمية وزيادة المتعلمين . -

  

 وجود اعمدة الضغط العالي : -7

 األثار السلبية : -أ 

الموت المفاجئ لسكان المنازل التي تمر من فوقها أسالك الضغط  -

 يلو وات .ألف ك 10العالي حيث تصل قوتها الى حوالي 

 

 

 التحسينات المرجوة : -ب 

قلة حاالت الموت المفاجئ  وزيادة الوعي لدى األهالي من خطورة  -

 البناء تحت تلك األسالك .

 

 وجود المتخلالت الزراعية : - 8

 األثار السلبية : -أ 

 سوء المنظر الجمالي للعزبة 
 

 

 التحسينات المرجوة :-ب 

 التعديات العشوائية بالبناء عليها .حماية األراضي الزراعية من  -

 

 

 الشوارع الترابية الرئيسية والجانبية وعدم وجود أعمدة االنارة بها :  - 9

 االثار السلبية : -أ 

 صعوبة وصول سيارات االطفاء واالسعاف أثناء الطوارئ . -

 تصبح مأوى للصوص و خوف السكان على أبنائهم أثناء الليل . -
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 التحسينات المرجوة : -ب 

وصول االطفاء وسيارات االسعاف بسهولة للمباني واالحساس باالمان  -

. 
 

 

 استمرار الزحف العمراني على األراضي الزراعية : -30

 األثار السلبية : -أ

 يؤثر بشكل سلبي على األراضي الزراعية بسبب كثرة البناء عليها . -

وفقدان األرض للعناصر العضوية لنمو يؤدي الى تصحر األراضي الزراعية  -

 النبات ويجعلها غير صالحة للزراعة .

 يؤدي قلة مساحة األراضي الزراعية الى قلة االنتاج الزراعي . -

 

 

  2031عزبة الصفيح والهويس عام

 

 

 

 2015عزبة الصفيح والهويس عام 

 التحسينات المرجوة : –ب 

التقليل من تبوير األاضي الزراعية عمدا واستخدامها كمناطق سكنية خارج  -

 كردون المدينة.  

 محاولة تعمير والبناء في الصحراء. - 

 

 د: امثلة لتطوير المناطق العشوائية : – 5
 منشأة ناصر بالقاهرة  )لويزين شتاد( بحي كروتزبرج 

تقع منطقة "لويزين شتاد" ضمن حي 

احد احياء مدينة برلين و يبلغ عدد "كروتزبرج" 

 .3980الف نسمة عام  33سكان هذا الحي 

هي أحداألحياء شديدة العشوائية في 

ألف نسمة ,  55القاهرة , يبلغ عدد سكانها 

تعود أصول أغلبهم  الى مدن القناة , وقد 
 . 3971هاجروا   بعد حرب  

 مشاكل عمرانية : - 3

ة انشائها بمواد تدهور المباني و تخلفها نتيج -

 قديمة مع اهمالها و عدم صيانتها.
تدهور حالة الطرق و عدم مناسبتها لحركة  -

 المرور اآللي المتزايد.

عدم كفاية الخدمات و المرافق العامة مع  -
 احتياجات االسكان الشديدة لها.

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 المشكالت االجتماعية– 2

بالمنطقة حيث تضم عدم اتزان البنيان السكاني  -

من المهاجرين االتراك و الباقي  %50اكثر من 
من االلمان و من الجنسيات االخرى, كما ان 

 %50نسبة السكان كبار السن تصل الى حوالي 

 من اجمالي السكان .
انخفاض مستوى الخدمات االجتماعية   -

 بالنسبة العدادالسكان بالمنطقة.

 المشكالت القتصادية – 1
 معدل البطالة .ارتفاع  -

عدم توافر فرص عمالة جديدة تتناسب مع  -
 زيادة السكان و المهاجرين للمنطقة.

انخفاض مستوى الدخل بالمقارنة بمناطق  -

 اخرى ببرلين.

 مشاكل عمرانية : - 3

 الطبيعة الجبلية للمنطقة  - -3

عدم استقرار وحدوث انهيارات  - -2

بالصخور الموجودة بالمنطقة الجبلية 
مثل ما حدث بحادث الدويقة  بالمنشية

2008. 

العمران الغير منتظم بالمنطقة وخاصة  - -1
 ) عزبة بخيت , شارع العروبة (.

سوء حالة المباني إجماال من    الناحية  -

الجمالية وتهالك العديد من المباني من 
 الناحية اإلنشائية.

وجود مشاكل في أعمال       الصرف  -

دث أثار في العديد من المباني مما أح
سلبية على المباني من الناحية اإلنشائية 

 وكذلك تشطيب الواجهات الخارجية

عدم توافر المواصالت الداخلية  أو  - -1
للربط بين أجزاء المنشية بصورة  كبيرة 

سوى عند مدخل منطقة المساكن ناحية 

 السكة الحديد .

5-  

 المشكالت االجتماعية   - 2

ارتفاع متوسط عدد أفراد األسرة  -

أفراد كمتوسط  8بالمنشية حيث يقدر ب 
 عدد أفراد لألسرة الواحدة .

 ارتفاع نسب األمية. -
 ارتفاع نسب البطالة بالمنشية. -

 

 
 

 

 
 

 

 المشكالت االقتصادية  -1
 انخفاض مستوى الدخل -

 عدم توافر الخدمات الصحية -

 عدم توافر أنشطة رعاية الشباب . -
 عدم كفاية الدخل .-

1-  

تحديد أو تحرير أماكن كفراغات  - - طرق المعالجة 
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 تحسين البيئة العمرانية:

 تحويل األفنية الداخلية الى حدائق وتجميلها. - 

 
 تقليل حجم االزاالت الى الحد االدنى. -

 تجديد الوحدات السكنية.  -

 
 اقامة وحدات سكنية جديدة. -

 تحسين شبكة الطرق. -

 
 تحسين الخدمات االجتماعية. -

 

 
 

 

حضرية منها ما هو موجود بالفعل ومنها 

 ما يمكن استحداثه.

-  
 

-  
األحواش واألفنية الداخلية وزراعة  - -

 أسطح المساكن.
االرتقاء بواجهات المباني       عن  -

طريق التلوين لتعميق روح المشاركة لدى 

 السكان.

-  

توفير بعض الخدمات كاألسواق وأماكن  - -
 انتظار السيارات .

تنسيق الميادين والمداخل لمنطقة  - -

 الدراسة تحويل شارع األقصر الى مشاه .

-  
 توفير بنية أساسية ذات مستوى متميز . - -

االرتقاء بمنطقة مركز الشباب وتأهيلها  - -

لألنشطة المختلفة .. كمحكي وسينما 

للرياضة ومركز ومركز للشباب ومالعب 
 لألسرة.

 فكرة تمويل المشروع :

الثنائي المشترك بين مصر ل في إطار التعاو

في تطوير منشأة ء وألمانيا األتحادّية فقد تم البد
ل م .حيث تمث٨٩٩١و ـهر يوليـي شـناصر ف

محافظة القاهرة شريك من الجانب المصرى 

ت ـوقد قامالمنفذة.حى منشأة ناصر الجهة ل يمثو
قاطنى المناطق سكين المحافظة بإعادة ت

 المعرضة لمخاطر حواف الجرف.

 تمويل المشروع

تم عمل دراسة اقتصادية مبدئية للمشروع  

بكافة جوانبه قبل البدءفي التنفيذ و قد 
ساعدت الحكومة في تنفيذ الخدمات و 

 تجديد الوحدات السكنية بتقديم دعم مالي.

 

حظى ومنشأة ناصر نالحظ أن تجربة ألمانيا ت بعد دراسة كل من تجربة ألمانيا

بقبول ونجاح أكبر بسبب الكفاءة االقتصادية لها، حيث أن التكاليف االستثمارية 

لعملية التحسين واإلحياء أقل كثيراً من تكاليف إنشاء برامج سكنية ومرافق جديدة ، 

استثمار كذلك تقضي بمشاركة السكان أنفسهم في جهود التطوير، ويحفزهم على 

إمكاناتهم المحدودة وتحافظ هذه التجربة على التركيب االجتماعي للمدينة 

المتوارث، حيث أن عمليات نقل السكان تؤدي إلى تشتت هذا النسيج واجتثاث 

وبالتالي فان مجتمع عزبة الصفيح والهويس المبني   جذور االنتماءات األسرية

جربة وهو االرتقاء بمبانيه وهذا على الترابط بين العائالت سوف يفضل تلك الت

 ماظهر لنا في ورقة االستبيان التي وزعت على السكان.

 

 ر: فكرة الحل المقترح : - 1
فكرة الحل 

 المقترح
 األسباب المشكلة
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المباني المتضررة جداً  -3

من تسرب مياه الصرف 
 الصحي.

المباني الواقعة أسفل -2

 أعمدة الضغط العالي.
المباني التي بنيت حديثا ً -1

 على األراضي الزراعية .

نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي  -3

لألساسات المباني سيؤدي ذلك الى 

 تهدمها على ساكنيها .
وذلك ألن أعمدة الضغط العالي  - 2

تسبب الموت المفاجئ فمن األفضل 

 ازالتها حرصاًعلى حياة السكان.
لزيادة العمران في األونة وذلك  -1

االخيرة على االراضي الزراعية مما 

 يؤثر سلبا على االنتاج الزراعي.
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المباني التي لم يظهر على -3
أساساتها تأثرها بمياه الصرف 

 الصحي.

وذلك إلماكانية اصالح المتضرر  -3

 من األساسات دون هدم المباني .

اء
تق
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 مناطق تجمع القمامة.-3

 المتخلالت الزراعية. -2

وذلك ألن مناطق تجمع القمامة    - 3

تمثل مساحة البأس بها في امكانية بناء 

حديقة صغيرة مكانها بدالً من الروائح 
 الكريهة للقمامة .

بدال من البناء على األراضي  - 2

الزراعية وبناء المساكن للمتضررين 
ن المظهر من ازالة منازلهم وتحسي

 الجمالي .
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VI.  النتائج  

الموقع : تقع معظم المناطق العشوائية على أطراف المدينة في األراضي   .3

الزراعية فيما عدا القليل الذي يقع داخل الكتلة العمرانية،كما هو الحال في عزبة 

 الصفيح والهويس .

بسرعة النمط العمراني السائد هو النمط الشريطي أو الطولي الذي يتميز  .2

 النمو واالمتداد كما هو الحال في عزبة الصفيح والهويس.

يتم تقسيم األراضي بمعرفة أصحابها دون االستعانة بمتخصصين ودون  .1

مراعاة اشتراطات قوانين تقسيم األراضي ، فنجد أن مساحات قطع األراضي في 

متر  250متر مربع إلى  10تلك المناطق العشوائية تكون متباينة وتتراوح ما بين 

مربع أحيانا، ويأخذ البلوك السكنى أشكاال مربعة أو مستطيلة أو غير منتظمة في 

 بعض األحيان.

الشوارع عموما في تلك المناطق العشوائية تتميز بالضيق وأنها غير  .1

ممهدة، ومنها ما هو مغلق النهايات األمر الذي يصعب مرور السيارات وعربات 

الشوارع تحتاج إلى رصف وإلى إزالة  اإلسعاف والمطافئ ، كما أن معظم

المخلفات الملقاة فيها والناتجة من بعض الورش الحرفية ومن إلقاء فضالت 

 السكان بها. 

كثير من المباني السكنية المقامة حديثة في المناطق العشوائية على  .5

األراضي الزراعية مستواها مقبول من الناحية اإلنشائية، ولكنها من الناحية 

ً ال تكون مطابقة للشروط القانونية وال تدخلها التهوية واإلضاءة المعمار ية غالبا

الطبيعية فهناك بعض الغرف المعيشية ليس به نافذة مطابقة للمعايير الهندسية 

 للكود.

عدم توافر الكثير من الخدمات سواء تعليمية او صحية أو غيرها من  .1

 الخدمات .

VII. التوصيات  

وتعريفها وعرض االستبيان الذي تم بسؤال بعد عرض المناطق العشوائية 

المواطن الذي يقطن تلك المناطق فان الباحث يوصي بالتالي في عملية تطوير 

 -مشكالت المناطق العشوائية في مصر  وفقاً لأللية التالية :

للمنطقةو مخطط تفصيلي  اد عدإقاطنيها من د جوولمنطقة في اتطوير  .3

لمطلوبة مع ت الخدماافة كاللمنطقة بما يوفر ضي راألابعض ام ستخددة اعاإ

اد عدكميلها وإتو ألساسية التحتية البنية اتوفيررة و إلناارع والشواتحسين حالة 

وعلى سبيل المثال وتم استخدامه في عزبة الوالدة لمباني ابرنامج لصيانة 

 والمعصرة .

ع تباإبما يتماشى مع ت ئياوالعشن اجهة مشكلة سكوامرة ال   روض .2

رز بن أم، ولمجتمع رد والمناسبة للفائل دالبوال وللحلؤدي يذي ل، العلمي امنهج لا

، مة لها زلالالفنية وادر الكداد اعر بالعناصف امختلط بتنميذ ألخت اإلتجاهااه ذه

إلنتاجية والفنية واية رلمعماواإلنشائية واية دلمات اإلمكانيااعلى د إلعتماب ابجان

 ء  .بنالاحل رامف في مختلراد لمتاحة لألفا

إن التعاون بين المعماريين والمخططين وسكان المناطق العشوائية يساعد في 

 .حل مشكلة العشوائيات والحد من أنتشارها في المستقبل
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