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 ٍشنيخ اإلسنبُ فً اىَجزَغ اىَظشي 

 (3122-2563رحييو ربسيخً ىيسيبسبد اإلسنبّيخ فً اىفزشح ٍِ )

 رَهيذ: 

ضؼى قحؾس جإلٗٓحٕ ئ٠ُ جُٔأٟٝ ئقىٟ قحؾحضٚ جُك٤حض٤س جألْح٤ْس شأٜٗح ك٠ يُي شإٔ جُـًجء      

ٝجٌُٓحء. كحإلٗٓحٕ ًٓ٘ ٗشأضٚ ٣ؿى ك٠ ٓأٝجٙ جألٓحٕ ٖٓ ضوِرحش جُؿٞ ٝجُكٔح٣س ٖٓ جُك٤ٞجٗحش جُر٣ٍس 

ٔػَ ضٜى٣ىجً ُٚ ك٠ ػظٌٞٙ جأل٠ُٝ ْٞجء ًحٕ ًٛج جُٔأٟٝ ًٜلحً أٝ ًٞنحً، ٝهى ضؿٔؼص ٝجُط٠ ًحٗص ض

ًٛٙ جألًٞجل ك٠ ٓٓطوٍجش ذش٣ٍس ٝضطٌٞش ػ٠ِ ٓٓحٌ جُُٖٓ ئ٠ُ هٍٟ ٝٓىٕ ٓغ ضطٌٞ أٗشطس 

جإلٗٓحٕ ٖٓ ط٤ى ئ٠ُ ٌػ٠ ٌَٝجػس غْ ئ٠ُ قٍف ٝضؿحٌز غْ ط٘حػس. ٝهى ٝجًد يُي ٗٔٞ ك٠ ٤ًحٕ 

ٖٓ ٝقىجش هٍجذ٤س ًرٍٟ ًحُورحتَ ٝجُؼشحتٍ ذأػٍجكٜح ٝضوح٤ُىٛح، ئ٠ُ ٝقىش جُٞقىز جالؾطٔحػ٤س 

جؾطٔحػ٤س أطـٍ ًحألٍْ جُٔٔطىز ٝجألٍْ ج٣ُٝٞ٘س، غْ ئ٠ُ ٓؿطٔغ ذ٘ظٔٚ ٝهٞج٤ٗ٘ٚ. ًٔح ضطٌٞ جُٔأٟٝ 

ٖٓ طٌٞضٚ جُرىجت٤س ئ٠ُ أشٌحٍ ٝأٗٔحؽ ؾى٣ىز، ٓػَ ٝقىز ٤ٌْ٘س ك٠ ػٔحٌز أٝ ٌٖٓٓ ٓ٘لظَ ذلٍجؽ 

ظِص ٝظ٤لس جُٔأٟٝ جألْح٤ْس غحذطس نالٍ جُطح٣ٌم جإلٗٓح٠ٗ ًِٚ ٝٛٞ ضٞك٤ٍ جألٓحٕ قُٞٚ.  ٌُٖٝ 

ُوحؽ٤٘ٚ.
(1)

 

ًٛج جُركع ؾُء ٖٓ ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ذؼ٘ٞجٕ "جإلٌْحٕ جالؾطٔحػ٢ ُٔكىٝو١ جُىنَ: وٌجْس قحُس 

٣ٜٝطْ ذؼٍع ٝضك٤َِ جُططٌٞ جُطح٣ٌه٠ ُٔشٌِس  ُؼ٤٘س ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ ٓشٍٝع ج٤ُِٕٔٞ ٝقىز"،

جإلٌْحٕ ك٠ ٓظٍ ٤ْٝحْحش جُىُٝس ك٠ ٓٞجؾٜطٜح ٝيُي  نالٍ جُلطٍز ًٓ٘ ن٤ٓٔ٘حش جُوٍٕ جُٔحػ٠ 

. ٝجػطٔىش جُىٌجْس ػ٠ِ ضك٤َِ جُٞغحتن جُهحطس ذح٤ُٓحْحش جإلٌْح٤ٗس نالٍ كطٍز 1111ٝقط٠ ػحّ 

 جُركع ٝهى ؾحء جُركع ك٠ ٓك٤٣ٌٖٞ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٠ُ

 (1112) ضك٤َِ ُِٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ٝٓٞجو وْطٌٞ  أٝالً:  أ٤ٔٛس جٌُٖٔٓ ٝقن جُكظٍٞ ػ٤ِٚ 

غح٤ٗحً: أذؼحو ٓشٌِس جإلٌْحٕ ٝج٤ُٓحْحش جُٔطرؼس ك٠ ٓٞجؾٜطٜح نالٍ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٠ ضـط٤ٜح 

 جُىٌجْس

 أوالً: أهَيخ اىَسنِ وحق اىحظىه ػييه

ٔؼحش ٣ؼى قن جإلٗٓحٕ ك٠ جُكظٍٞ ػ٠ِ ٌٖٓٓ ٖٓ جُكوٞم جألْح٤ْس جُط٠ ضِطُّ ذٜح جُٔؿط     

جإلٗٓح٤ٗس جُكى٣ػس. ٝذاوٌجى ًٛج جُكن ٣طٌٖٔ جُلٍو ٖٓ جُكظٍٞ ػ٠ِ قوٞهٚ جألْح٤ْس ًحُكن ك٠ 

ٝكٍطس ػَٔ ٓ٘حْرس، ًَٝ يُي ٣ؼى ٓإشٍجً ػحٓحً  جُطؼ٤ِْ ٝجٍُػح٣س جُظك٤س ٝجألٖٓ جالؾطٔحػ٠

ُِط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س ٝجالهطظحو٣س ذٔلٜٜٞٓح جُشحَٓ.
(1)

ٍ ػٖٔ ٣ٝؼى ضٞك٤ٍ جٌُٖٔٓ جألٖٓ ٝج٤ُٔٓ 

جُؼ٣ٌٍٝحش جُط٠ ال ؿ٠٘ ػٜ٘ح ٌَُ كٍو ٖٓ أكٍجو جُٔؿطٔغ كرىٕٝ جٌُٖٔٓ جُٔ٘حْد ال ٣ٌٖٔ ُإلٗٓحٕ 

إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘ظٍجً ٓ٘طؿحً ك٠ ٓؿطٔؼٚ.
(3)

 

ض٘حُٝص جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس قن جإلٗٓحٕ ك٠ جٌُٖٔٓ جُٔالتْ ٝج٤ٍُٔٓ ذىءجً ٖٓ جإلػالٕ      

ٝجًُٟ أًى ػ٠ِ جٌُٖٔٓ ًأقى جُكوٞم جألْح٤ْس جُط٠  1421ػحّ جُؼح٠ُٔ ُكوٞم جإلٗٓحٕ جُظحوٌ ك٠ 

ضؼٖٔ ضكو٤ن ٓٓـطٟٞ ٓؼ٤ش٠ ٓالتْ.
(2 )

 ٌٍٓٝجً ذحُؼٜى جُى٠ُٝ ُِكوٞم جالهطظـحو٣س ٝجالؾطٔـحػ٤س  
                                                           

1)
ػٍٔجٕ ٓظٍ ك٠ أٝجنٍ جُوٍٕ جُؼش٣ٍٖ ٝجْططالع ٓٓحٌجضٚ ٌطى جُططٌٞجش ك٠ أذ٣َٞى ٌجؾف، جُؼٍٔجٕ جُٔظٍٟ:  

 5 :1111، جُٔؿِى جُػح٠ٗ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، جٌُٔطرس جألًحو٤ٔ٣س، 1111جُٔٓطور٤ِس قط٠ ػحّ 
، المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة، استطالع رأى فى مشكلة اإلسكان فى مصرزينب شاهين، (2

2992 :3 . 

االختالف فى مفهوم اإلسكان الميسر وانعكاساته على سياسات التنمية اإلسكانية محمود أحمد عبداللطيف وأخرون، (3

 .221 :يسر، جامعة الملك فيصلدوة اإلسكان الثانية، المسكن الم، الهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض، نالمستقبلية 

 .32 :2996، دار الراتب الجامعية، بيروت ، لبنان، فى الدول النامية اإلسكان والتنمية المستدامةأحمد منير سليمان، 4)
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، ٝئػالٕ  1414، ٝئػالٕ جألْٓ جُٔطكىز جُهحص ذحُكن ك٠ جُط٤ٔ٘س 1411ٝجُػوحك٤س ك٠ ػحّ 

، 1414، ٝجضلحه٤س قوٞم جُطلَ 1494جُط٤٤ُٔ ػى جٍُٔأز ، ٝجضلحه٤س ٓ٘حٛؼس 1491كحٌٗٞكٍ 

.1441ًًُي جإلضلحه٤س جُى٤ُٝس ُكٔح٣س قوٞم ؾ٤ٔغ جُؼٔحٍ ٝجُٜٔحؾ٣ٍٖ ٝأكٍجو أٍْْٛ و٣ٓٔرٍ 
(1)

 

ػ٠ِ ػىز  1411ًٔح ًٌُش  جإلْطٍجض٤ؿ٤س جُؼح٤ُٔس ُِٔأٟٝ جُط٠ أهٍضٜح جألْٓ جُٔطكىز ػحّ      

ٓرحوب أْح٤ْس ٣٘رـ٠ جُؼَٔ ذٜح ػ٘ى ط٤حؿس ئْطٍجض٤ؿ٤س ػحٓس ُإلٌْحٕ ضٔػِص ك٤ٔح ٠ِ٣:
(1)

 

  إٔ ضٞك٤ٍ جٌُٖٓ جُٔالتْ ُلثحش جُىنَ جُٔكىٝو ٣ؿد إٔ ض٘حهش ك٠ ػٞء ئْطٍجض٤ؿ٤س ه٤ٓٞس

 إلٌْحٕ ًحكس ؽروحش جُٔؿطٔغ. ٓطٌحِٓس

  إٔ ضط٘حْد ضٌِلس جٌُٖٓ ُلثحش جُىنَ جُٔكىٝو ٓغ ئٌٓحٗحش جألكٍجو أٝ جألٍْ جُط٠ ْٞف

 ضٓطأؾٍ أٝ ضطِٔي ضِي جُ٘ٞػ٤س ٖٓ جُٔٓحًٖ.

  ،إٔ ٣ِر٠ جٌُٖٓ جالقط٤حؾحش جُر٤ث٤س )جُٔ٘حن٤س ٝجُكؼح٣ٌس( ك٠ جألٓحًٖ جُط٠ ٣وحّ ك٤ٜح

٣ٞحش جُر٘حء جُٓحتىز ك٠ جُىٍٝ جُٔطوىٓس، جُط٠ ال ضط٘حْد ٣ٝلؼَ ػىّ جهطرحِ ٓؼح٤٣ٍ ٝٓٓط

 ٓغ غوحكس جُىٍٝ جُ٘ح٤ٓس ٝال ٓغ ئٌٓح٤ٗحش ٓٞجؽ٤ٜ٘ح نحطس ٓكىٝوٟ جُىنَ.

  ٕجُكٍص ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ ٓٞجهغ ئٌْحٕ جُطروحش جُلو٤ٍز ه٣ٍرس ٖٓ أٓحًٖ جُؼَٔ، أٝ أ

 ضٍضرؾ ذٔٞجطالش ال ضٍكغ ٖٓ ضٌِلس جٌُٖٓ جُلؼ٠ِ.

 أؽٍ ضش٣ٍؼ٤س ٝٓإْٓحش ٓح٤ُس، ٖٓ شأٜٗح ض٤ٌٖٔ جُوطحع جُؼحّ  جُؼَٔ ػ٠ِ ئ٣ؿحو

ٝجُهحص، ج٠ٍُْٔ ٝؿ٤ٍ ج٠ٍُْٔ، جُٔك٤ِحش، ٝجألٍْ ٖٓ جإلْٜحّ ك٠ ئٗطحؼ ٝقىجش 

٤ٌْ٘س ُٖٔ ٣كطحؾٕٞ ئ٠ُ ٌْٖ، أٝ ضك٤ٖٓ جُظٍٝف ج٤ٌُ٘ٓس ُٖٔ ُى٣ْٜ ٌْٖ، ٝكوحً 

 إلقط٤حؾطْٜ ٝجأل٣ُٞٝحش جُط٠ ٣كىوٜٝٗح. 

   ،جُكٍص ػ٠ِ جُطو٣ْٞ جٍُٔق٠ِ ُإلْطٍجض٤ؿ٤س جُو٤ٓٞس ُإلٌْحٕ ٝجُرٍجٓؽ جُٔطؼٔ٘س ك٤ٜح

ذـٍع ضو٣ٞس جُؿٞجٗد جإل٣ؿحذ٤س ك٤ٜح، ٝضؼى٣َ جُٔٓحٌجش جُِٓر٤س جُط٠ هى ضظٍٜ ػ٘ى 

 جُط٘ل٤ً، أٝ ض٘شأ ٗطحؾحً ُِططر٤ن.

٤ٖ ًٛج جُكن ٝنِن ٛ٘ح ٗؿى إٔ ؾ٤ٔغ ًٛٙ جُٔٞجغ٤ن ٝجإلضلحه٤حش جُى٤ُٝس أًىش ػ٠ِ ػٌٍٝز ضأٓ

ْرَ ض٤ٓ٤ٍ جُكظٍٞ ػ٤ِٚ، ٝهى أهٍش ٓظٍٓح ؾحء ذًٜٙ جُٔٞجغ٤ن، ًٔح أًىش جُىْحض٤ٍ جُٔظ٣ٍس 

جًُٟ أًى ػ٠ِ قن  ًَ ٓٞجؽٖ ك٠ جُكظٍٞ  1112ػ٠ِ جُ٘ظٞص جُٞجٌوز ك٤ٜح، ٝأنٍٛح وْطٌٞ 

ذًٜج جُشإٔ ٓح٠ِ٣  1112ػ٠ِ جٌُٖٔٓ ج٥ٖٓ ٝج٤ٍُٔٓ. ٝهى ؾحء ك٠ ٓٞجو وْطٌٞ 
(3)

: 

 

                                                           
السكن فى مصر بين العشوائية والتحضر الرث:نحو دليل الباحثين والحقوقيين لتناول قضايا حقوق السكن فى 2)

 .21 :2001،دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، شبكة حقوق األرض والسكن، التحالف الدولى للموئل، مصر

1)
جُٔإضٍٔ جُى٠ُٝ ُإلٌْحٕ، ٤ْحْحش ٝٗظْ جإلٌْحٕ ٠ٜٗ ج٤ُٓى قحٓى" جإلٌْحٕ ٓ٘هلغ جُطٌح٤ُق: ُٔحيج ؟ ُٖٔ ؟ ٝئ٠ُ أ٣ٖ؟ " 

 .191 :1441، ًٍُٓ ذكٞظ جإلٌْحٕ ٝجُر٘حء ٝجُطهط٤ؾ جُؼٍٔج٠ٗ، جُوحٍٛز، كرٍج٣ٍ ًُٟٝ جُىنَ جُٔ٘هلغ
، متاح 2:30، الساعة 22/22/2022وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حقوق السكن والعمران، بتاريخ (3

 page_1.html-http://blog.shadowministryofhousing.org/p/blogعلى الرابط 

 ٓٓحء 1:31، جُٓحػس 12/2/1111 ىنٍٞضح٣ٌم جُ
 

 

 

http://blog.shadowministryofhousing.org/p/blog-page_1.html
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 ٌِلس جٌُٖٔٓ .ض -1

قحُٝص جُىُٝس ضكى٣ى ه٤ٔس جألٌجػ٠ ٝجُٞقىجش جُط٠ ضٞكٍٛح ُؿ٤ٔغ كثحش جُٔؿطٔغ جُٔظٍٟ 

ذظلس ػحٓس ُٝلثس ٓكىٝوٟ جُىنَ ذظلس نحطس ٖٓ نالٍ ػرؾ ْٞم جُؼوحٌجش . ك٘ظص جُٔحوز 

ػ٠ِ:" إٔ ضٌلَ جُىُٝس ُِٔٞجؽ٤ٖ٘ جُكن ك٠ جٌُٖٓ جُٔالتْ، ذٔح ٣كون  1112( ٖٓ وْطٌٞ 91)

ىجُس جالؾطٔحػ٤س"، ًٔح ض٘ض أ٣ؼحً ػ٠ِ إٔ :" ٣٘ظْ جْطهىجّ أٌجػ٠ جُىُٝس ذٔح  ٣كون جُظحُف جُؼ

 جُؼحّ" ًٔح شَٔ جُ٘ض أ٣ؼحً ْؼ٠ جُىُٝس ُؼرؾ ْٞم جُؼوحٌجش ٝجُكى ٖٓ جٌضلحع جألْؼحٌ.

 طالق٤س جٌُٖٔٓ: ) جُٔؼح٤٣ٍ جُر٤ث٤س ٝجالؾطٔحػ٤س، ٝجألٓحٕ (. -1

ٔٞجو جُط٠ ضإًى ػ٠ِ ػٌٍٝز ضٞك٤ٍ جٌُٖٔٓ جُظك٠ جشطَٔ جُىْطٌٞ أ٣ؼحً ػ٠ِ ػىو ٖٓ جُ

( ػ٠ِ إٔ: " ضٌلَ جُىُٝس ُِٔٞجؽ٤ٖ٘ جُكن 91ٝجُٔالتْ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ك٠ ذ٤ثس طحُكس، كط٘ض جُٔحوز )

( ًٛج 54ك٠ جٌُٖٔٓ جُٔالتْ ٝجألٖٓ ٝجُظك٠ ذٔح ٣كلع جٌٍُجٓس جإلٗٓح٤ٗس ." ًٔح ضٓطٌَٔ جُٔحوز )

ط٤ٔ٘س ج٣ٍُق ٝقٔح٣طْٜ ٖٓ جُٔهحؽٍ جُر٤ث٤س " . ًٔح ضإًى جُكن ٝض٘ض ػ٠ِ :"  إٔ ضِطُّ جُىُٝس ذ

 ػ٠ِ جُكن ك٠ ذ٤ثس طك٤س ٤ِْٔس.  21جُٔحوز 

 ضٞجكٍ جُهىٓحش ٝجٍُٔجكن ذحٌُٖٔٓ . -3

جٛطْ جُىْطٌٞ ذكن جُٔٞجؽٖ ذحُطٔطغ ذحُهىٓحش ٝجٍُٔجكن جُط٠ ضٌلَ ُٚ جُك٤حز جُٜحوتس ٝج٣ٍُٔكس  

جٍُٔجكن ُِٔؿطٔؼحش جُؼٍٔج٤ٗس ٝجٌُٖٓ؛ كأًىش ق٤ع ٣طٍـ جُىْطٌٞ أًػٍ ٖٓ ٓحوز ضٌلَ ضٞط٤َ 

( ػ٠ِ :" ػٌٍٝز ض٘ظ٤ْ جُىُٝس الْطهىجّ أٌجػ٤ٜح ٝٓىٛح ذحٍُٔجكن جألْح٤ْس ذٔح ٣كون 91جُٔحوز )

جُظحُف جُؼحّ، ٝإٔ ضِطُّ جُىُٝس ذٞػغ نطس ه٤ٓٞس شحِٓس ُٔٞجؾٜس ٓشٌِس جُؼشٞجت٤حش ضشَٔ 

( ضإًى ػ٠ِ " جُكن ك٠ ٤ٓحز ٗظ٤لس " ٝجُٔحوز 94ز)ضٞك٤ٍ جُر٤٘س جألْح٤ْس ٝجٍُٔجكن". ٝؾحءش جُٔحو

( ضإًى ًًُي ػ٠ِ" ػٌٍٝز قٔح٣س ٍٜٗ ج٤َُ٘ ٝػىّ ئٛىجٌ ٤ٓحٛٚ ٝض٣ِٞػٜح". ٝٗظص جُٔحوز 22)

( ػ٠ِ " إٔ ضِطُّ جُىُٝس ذط٤ٔ٘س ج٣ٍُق ٌٝكغ ٓٓطٟٞ ٓؼ٤شس ٌْحٗٚ."  ًُُٝي ؽٍقص 14)

 ٗرٜح ذطٞك٤ٍ جٍُٔجكن ٝجُهىٓحش.ٗظٞص جُىْطٌٞ ػ٠ِ جُٓحقس ػٌٍٝز جُ٘ظٍ ٝجالٛطٔحّ ٖٓ ؾح

 

 ضِر٤س جٌُٖٔٓ القط٤حؾحش ْح٤ً٘ٚ. -2

ٝػغ جُىْطٌٞ أ٣ؼحً ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘ظٞص ضٍػ٠ جُلثحش جُٔكٍٝٓس ٝجُٜٔٔشس ٓػَ جُلوٍجء 

( ػ٠ِ 11ٝيٟٝ جالقط٤حؾحش جُهحطس، ٝػكح٣ح جٌُٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س ك٠ جٌُٖٓ؛ ق٤ع ض٘ض جُٔحوز )

( جُط٠ ضؼٖٔ قوٞم ج٤ُٖ٘ٓٔ ذٔح ٣ٌٖٔ 13جُٔحوز )ػٔحٕ قوٞم جألشهحص يٟٝ جالقط٤حؾحش، ٝ

 ضطر٤وٚ ػ٠ِ جُؼٍٔجٕ جُوحتْ ٝػ٠ِ ؾ٤ٔغ ٓشٍٝػحش جإلٌْحٕ ٝجُطهط٤ؾ جُؼٍٔج٠ٗ جُٔٓطور٤ِس. 

 ٓالتٔس جٌُٖٔٓ ُػوحكس ْح٤ً٘ٚ .  -5

جٛطْ جُىْطٌٞ جٛطٔحٓحً نحطحً ذحُهظٞط٤س جُػوحك٤س ُِٔؿطٔغ جُٔظٍٟ، كطؼٖٔ ذؼغ جُٔٞجو جُط٠ 

(: " ػ٠ِ جُىُٝس إٔ 131ز ٓالتٔس جٌُٖٔٓ ُػوحكس ْح٤ً٘ٚ ق٤ع ٗظص جُٔحوز )ضإًى ػ٠ِ ػٌٍٝ

ضٌلَ ٝػغ ٝض٘ل٤ً نطس ُِط٤ٔ٘س جالهطظحو٣س ٝجُؼٍٔج٤ٗس جُشحِٓس ُِٔ٘حؽن جُكىٝو٣س ٝجُٔكٍٝٓس، 

ٜٝٓ٘ح جُظؼ٤ى ٤ْٝ٘حء ٝٓطٍٝـ ٝٓ٘حؽن جُ٘ٞذس، ٝيُي ذٔشحًٌس أِٜٛح ك٠ ٓشٍٝػحش جُط٤ٔ٘س ٝك٠ 
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ٜ٘ح، ٓغ ٍٓجػحز جألٗٔحؽ جُػوحك٤س ٝجُر٤ث٤س ُِٔؿطٔغ جُٔك٠ِ". ًًُٝي ضإًى جُٔحوز أ٣ُٞٝس جإلْطلحوز ٓ

( ػ٠ِ إٔ" ضِطُّ جُىُٝس ذحُكلحظ ػ٠ِ ج٣ُٜٞس جُػوحك٤س جُٔظ٣ٍس ذٍٝجكىٛح جُكؼح٣ٌس 29)

جُٔط٘ٞػس". ٝضؼٖٔ ٛحضحٕ جُٔحوضحٕ قوٞم أطكحخ جُػوحكحش جُهحطس ٖٓ ذىٝ ٝٗٞذ٤٤ٖ، ًًُٝي 

ٖ ج٣ٍُق ٝجُكؼٍ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ػٍٔجٕ ٌٖٝٓٓ ٣طٓن ٓغ ًٛٙ جُهظٞط٤س جُلٞجٌم جُػوحك٤س ذ٤

 جُػوحك٤س.

ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ضأ٤ًى جُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ػ٠ِ ٍٓجػحز جُط٣َٞغ جُؿـٍجك٠ جُؼحوٍ ُِط٤ٔ٘س      

هى أؿلَ يُي، ًٔح إٔ أقى جُٔشٌالش جٍُت٤ٓ٤س ذحُ٘ٓرس  1112جُؼٍٔج٤ٗس، ئال إٔ وْطٌٞ 

ٓظٍ ضطؼِن ذحنط٤حٌ ٓٞهغ ٓشٍٝػحش جإلٌْحٕ. كؼحوزً ٓح ضٌٕٞ ُٔشٍٝػحش جإلٌْحٕ ك٠ 

جُٔشٍٝػحش ك٠ ٓ٘حؽن طكٍج٣ٝس ٗحت٤س ٓكٍٝٓس ٖٓ جُهىٓحش ٝجألٖٓ، ٝضلطوٍ ئ٠ُ جُوٍخ ٖٓ 

جُؼَٔ، ٝنىٓحش جُطؼ٤ِْ ٝجُظكس، ْٝٝحتَ جُٔٞجطالش، قط٠ ٓح ٣طْ ٜٓ٘ح ك٠ ٓ٘حؽن ٓأُٛٞس كؼحوزً 

ُهىٓحش جألْح٤ْس ٓٔح ٣شٌَ ػرثحً ػ٠ِ جٌُٓحٕ جألط٤٤ِٖ ٓح ضٌٕٞ ك٠ ٓ٘حؽن ُٓوقٔس ضلطوٍ ئ٠ُ ج

( ذٔى٣٘س جُٓالّ ػٖٔ ٓشٍٝع  1ٝجُٞجكى٣ٖ ػ٠ِ جُٓٞجء ٓػحٍ ٓح قىظ ك٠ ٓ٘طوس ) أٓالى 

 جإلٌْحٕ جالؾطٔحػ٠ ُٔكىٝوٟ جُىنَ جُكح٠ُ جًُٟ ضـط٤ٚ جُىٌجْس ج٤ُٔىج٤ٗس.

قن جُكظٍٞ ػ٠ِ جٌُٖٔٓ،  ضإًى ٣1112طؼف ٓٔح ْرن إٔ ؾ٤ٔغ جُٔٞجو جُط٠ أهٍٛح وْطٌٞ     

ئ٠ُ ؾحٗد جُطأ٤ًى ػ٠ِ ًحكس جألذؼحو جالهطظحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س ٝجُظك٤س جُٞجؾد ٍٓجػطٜح 

 ػ٘ى ضٞك٤ٍ جٌُٖٔٓ ٌُحكس جُلثحش نحطس ٓكىٝوٟ جُىنَ. 

 ثبّيبً : أثؼبد ٍشنيخ اإلسنبُ واىسيبسبد اىَزجؼخ ىَىاجهزهب

ك٠ ٓظٍ هرَ جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس، ق٤ع ًحٕ  جإلٌْحٕ ؿ٤ٍ ٝجٌو أَٓس ًحٕ ٓظطِف     

جُطٞجَٕ هحتٔحً ذ٤ٖ جُوىٌز جالهطظحو٣س ُِطروحش جُٔهطِلس ٝذ٤ٖ جُٔؼٍٝع ٖٓ ٓٓحًٖ؛ ٤ُّٝ ٓؼ٠٘ 

يُي إٔ ٌؿرحش جُشؼد ًحٗص ٓكووس ضكو٤وحً ًحٓالً ك٠ ضٞك٤ٍ جٌُٖٔٓ جُٔ٘حْد ٌَُ ٓٞجؽٖ، ٌُٖٝ 

ٌْحٕ جُٔىٕ ذظلس نحطس. ًٝحٕ أَٛ ج٣ٍُق هحو٣ٌٖ ًحٕ ٛ٘حى ٓٓحًٖ ًحك٤س ُألؿِر٤س جُؼظ٠ٔ ٖٓ 

ػ٠ِ ضىذ٤ٍ جقط٤حؾحضْٜ ٖٓ جُٔٓحًٖ ذْٞحتِْٜ جًُجض٤س ُٝٞ أٜٗح  ًحٗص ذىجت٤س، ئال إٔ جٌُٖٔٓ ذحُ٘ٓرس 

ُْٜ ُْ ٣ٌٖ ٣ٔػَ ٓشٌِس ًرٍٟ. ٝٓغ ضطحذغ ْ٘ٞجش جُكٍخ جشطىش قىز جُٔشٌِس ْ٘س ضِٞ جألنٍٟ 

جٗطٜحء جُكٍخ ذؼىز ْ٘ٞجش. ٝك٠ أٝجنٍ جألٌذؼ٤٘٤حش هِس ٝجْطٍٔ جُؼؿُ جُشى٣ى ك٠ جُٔٓحًٖ ذؼى 

قىز جُٔشٌِس ٗٓر٤حً ك٠ أؿِد جُٔىٕ جُٔظ٣ٍس ذاٗشحء ذؼغ جُؼٔحٌجش، ٌُٖٝ ئ٣ؿحٌجش ضِي جُٔٓحًٖ 

ًحٗص  أًػٍ ئٌضلحػحً ػٖ يٟ هرَ .
(1) 

؛ 3/11/1411ٝؾحء يًٍ ٓظطِف"أَٓس جإلٌْحٕ" ألٍٝ ٍٓز ك٠ جُرٍُٔحٕ جُٔظٍٟ ك٠      

ص ًٛٙ جُؿِٓس ُٔ٘حهشس ٓٞػٞع جإلٌْحٕ ػ٠ِ أْحِ أٗٚ أقى جُٔٞػٞػحش جُك٣ٞ٤س ق٤ع نظظ

جُط٠ ضْٜ جُشؼد ًِٚ، ذؼى إٔ أٝط٠ جُٔإضٍٔ جُؼحّ ُإلضكحو جُو٠ٓٞ ذطٞك٤ٍ جٌُٖٔٓ جُالتن ذحألؾٍ 

جُٔ٘حْد ٌَُ ٓٞجؽٖ.
(1)

 

                                                           
1)

 14 -11 : 1111، جُوحٍٛز، أ٣ٌى ٌٓٓ٘ح : ٓشٌِس ُٜح ق٤َٓالو ق٘ح ، 
،  2916 -2924السياسات العامة والتغير السياسى فى مصر : سياسة اإلسكان دراسة حالة نجوى إبراهيم محمود  ، (2

 . 6: 2993الطبعة األولى ، دار سعاد الصباح للنشر ، القاهرة ،
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ص ضٔػَ أَٓس ضؼى ٓشٌِس جإلٌْحٕ ك٠ جُىٍٝ جُ٘ح٤ٓس ٖٓ جُٔشٌالش جُٔطأطِس ك٤ٜح ُىٌؾس أٜٗح ذحض

ضإغٍ ػ٠ِ هطحػحش ٝجْؼس ٝشٍجتف ٓهطِلس ٖٓ جُٔؿطٔغ، ٖٝٓ أْٛ جُؼٞجَٓ جُط٠ أوش ئ٠ُ ض٘ح٠ٓ 

ًٛٙ جُٔشٌِس ك٠ ٓظٍ ًىُٝس ٗح٤ٓس ٓح ٠ِ٣:
(1)

 

ٝض٤ٍز جُطكؼٍ ج٣ٍُٓغ جُط٠ شٜىضٜح ٓؼظْ جُٔىٕ ك٠ جُىٍٝ جُ٘ح٤ٓس ٝجُط٠ أوش ئ٠ُ ٣َحوز  -1

 أػىجو ٌْحٕ جُكؼٍ .

ٓ٘ٚ جُٔ٘حؽن ج٣ٍُل٤س ك٠ جُىٍٝ جُ٘ح٤ٓس ٝػىّ شُٜٔٞح ذحُؼ٤ِٔحش جإلٛٔحٍ جًُٟ ضؼح٠ٗ  -1

 جُط٣ٞٔ٘س. جألٍٓ جًُٟ أوٟ ئ٠ُ ٣َحوز ٗٓرس جُٜؿٍز جُىجن٤ِس ٖٓ ج٣ٍُق ئ٠ُ جُكؼٍ.

 ؿ٤حخ ج٤ُٓحْحش جإلٌْح٤ٗس ؽ٣ِٞس جُٔىٟ . -3

 ٗوض جُٔهظظحش جُٔح٤ُس ُوؼح٣ح جإلٌْحٕ . -2

ٞؽ٘حش جُرش٣ٍس ذٓرد هىٜٓح ٝػىّ ػىّ ٓالتٔس هٞج٤ٖٗ ٝضش٣ٍؼحش ضش٤٤ى ٝػٍٔجٕ جُٔٓط -5

 ٓٞجًرطٜح ُِططٌٞ ك٠ ٓؿحٍ جُر٘حء ٝجُؼٍٔجٕ. 

 ٗوض جألٌجػ٠ جُالَٓس ُر٘حء جُٔؿٔؼحش ج٤ٌُ٘ٓس .  -1

ػحٗص ٓظٍ ًٓ٘ كطٍز ؽ٣ِٞس ٖٓ جُ٘وض جُشى٣ى ك٠ ػىو جُٔٓحًٖ ك٠ جُٔ٘حؽن جُكؼ٣ٍس،      

ٜؿٍز جُٔٓطٍٔز ٖٓ ج٣ٍُق ٣ٍٝؾغ يُي ُؼىز أْرحخ أٜٛٔح ٣َحوز جٌُٓحٕ ذٔؼىالش ػح٤ُس، ٝجُ

ُِكؼٍ، ٝأَٓس هٞج٤ٖٗ جُؼالهس ذ٤ٖ جُٔحُي ٝجُٔٓطأؾٍ جُط٠ ؾٔىش جُو٤ٔس جإل٣ؿح٣ٌس ٝؾؼِص ػوى 

جإل٣ؿحٌ أذى٣ح،ً ٣َٝحوز أْؼحٌ جألٌجػ٠، ٝال٤ْٔح ك٠ جُكؼٍ ٓغ ػؼق جُىنٍٞ .
(1 )

كٔشٌِس 

٤ن جُط٤ٔ٘س جٍُٔؾٞٙ ٠ٛ ج٣ُُحوز جٌُٓح٤ٗس ك٠ ٓظٍ ٝٓح ٣٘طؽ ػٜ٘ح ٖٓ ضكى٣حش ضوق قحتالً وٕٝ ضكو

ذحُوطغ ٖٓ أْٛ جُٔشٌالش جُط٠ ضّٔ ق٤حض٘ح ٝضإغٍ ػ٠ِ ٓٓطورِ٘ح.
(3) 

ظٍٜش ٓشٌِس ج٣ُُحوز جٌُٓح٤ٗس ك٠ ٓظٍ ك٠ أػوحخ جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس ً٘ط٤ؿس أْح٤ْس      

 ُإلٗهلحع جُطى٣ٌؿ٠ جُٔٓطٍٔ ك٠ ٓؼىٍ جُٞك٤حش ػحٓحً ذؼى ػحّ؛ ذٓرد جُطوىّ جُٔطٍو ك٠ جُهىٓحش

جُظك٤س ٝجًطشحف ًػ٤ٍ ٖٓ جألٓظحٍ ٝجُٔؼحوجش جُك٣ٞ٤س ٝضوىّ جُطد جُؼالؾ٠ ٝجُٞهحت٠. ُْٝ 

٣ظحقد ًٛج جإلٗهلحع جُطى٣ٌؿ٠ ك٠ ٓؼىٍ جُٞك٤حش ئٗهلحػح ٓٔحغال ك٠ ٓؼىالش جُٔٞج٤ُى ذَ ذو٤ص 

حوز ًٛٙ جُٔؼىالش ػ٘ى ٓٓطٟٞ ٍٓضلغ ٗٓر٤حً؛ جألٍٓ جًُٟ أوٟ ئ٠ُ ئٌضلحع ٓؼىٍ جُ٘ٔٞ جٌُٓح٠ٗ ٝج٣ُُ

جُٔطٍوز ك٠ أػىجو جٌُٓحٕ. ٝال ضوطظٍ جُٔشٌِس جٌُٓح٤ٗس ػ٠ِ ٓؿٍو ئٌضلحع ٓؼىالش جُ٘ٔٞ جُٟٓ٘ٞ 

ٌُِٓحٕ؛ ٝئٗٔح ضطٔػَ أ٣ؼحً ك٠ ْٞء ض٣َٞغ جٌُٓحٕ ٝضًٍُْٛ ك٠ ش٣ٍؾ ػ٤ن قٍٞ ٝجوٟ ج٤َُ٘ ك٠ 

لحع % ٖٓ ئؾٔح٠ُ جُٔٓحقس ج٤ٌُِس ُٔظٍ، جألٍٓ جًُٟ أوٟ ئ٠ُ ئٌض3.5ٓٓحقس ال ضطؿحَٝ قٞج٠ُ 

جٌُػحكس جٌُٓح٤ٗس ذظٌٞز ػح٤ُس، ٝضلحٝضٜح جٌُر٤ٍ ٖٓ ٓكحكظس ألنٍٟ ٖٓ ٓكحكظحش جُؿ٣ٌٜٞٔس 
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،دار النهضة العربية، المؤتمر الدولى  مشكلة اإلسكان فى مصر مقوماتها وتحدياتها االقتصاديةصالح الدين نامق، 3)

 .31 :2912للمأوى الحضرى فى البالد النامية تحت رعاية اليونسكو ومؤسسات أخرى لندن، انجلترا،  سبتمبر 

https://search.mandumah.com/record/894802
https://search.mandumah.com/record/894802


 الجزء الثاني  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

341 
 

نحطس ك٠ جُوحٍٛز ٝجألٌْ٘ى٣ٌس جُِط٤ٖ ٝجؾٜطح أَٓس قو٤وس ٗط٤ؿس الٌضلحع جٌُػحكس جٌُٓح٤ٗس ك٠ أؿِد 

أٌؾحتٜٔح.
(1)

 

ٕ، كإ ضىكن جُٜؿٍز ٖٓ ُٔح ًحٗص ٓظٍ ضط٤ُٔ ذٔؼىٍ ٗٔٞ ٌْح٠ٗ ٍٓضلغ ٓغ ْٞء ض٣َٞغ جٌُٓح     

ج٣ٍُق ُِٔىٕ أوٟ ئ٠ُ ضلحهْ ًٛٙ جُٔشٌِس، كل٠ ظَ جُطـ٤ٍجش جُط٠ شٜىضٜح ٓظٍ ك٠ جُه٤ٓٔ٘حش، 

َجو جالضؿحٙ ٗكٞ ئٗشحء ذؼغ جُظ٘حػحش جٌُرٍٟ ك٠ جُٔىٕ، ًٝٛج ٓح ْحْٛ ك٠ نِن كٍص جُؼَٔ 

حٕ جُكؼٍٟ. ذحإلػحكس ذحُٔىٕ كُجو ٓؼىٍ جُٜؿٍز ج٣ٍُل٤س ئ٤ُٜح، ٖٝٓ غْ ٣َحوز جُطِد ػ٠ِ جإلٌْ

ػحػلص ٖٓ جُٜؿٍز ُِٔىٕ ٝذظلس نحطس  1419،1493ئ٠ُ إٔ جُٜؿٍز جُ٘حضؿس ػٖ قٍذ٠ 

ُٔى٣٘ط٠ جُوحٍٛز ٝجألٌْ٘ى٣ٌس.
(1)

 

ػِٔص جُىُٝس ػ٠ِ جُطو٤َِ ٖٓ قىز ًٛٙ جُٔشٌِس ٖٓ نالٍ ٝػغ ج٤ُٓحْحش ٝض٘ل٤ًٛح ًٓ٘ ذىج٣س     

ٌْحٕ ػٖٔ أ٣ُٞٝحضٜح، ٌُٖ ًٛٙ جأل٣ُٞٝس ظٌٜٞ ًٛٙ جُٔشٌِس كرىأش جُىُٝس ك٠ ٝػغ هؼ٤س جإل

ضأغٍش ذحُظٍٝف ج٤ُٓح٤ْس ٝجالهطظحو٣س ُِرالو؛ كوى ًحٗص هؼ٤س جإلٌْحٕ ضٓطأغٍ ذوىٌ ًر٤ٍ ٖٓ 

جالٛطٔحّ ق٤٘ح، ٝق٤٘حً أنٍ ضٓروٜح ظٍٝف جُرالو ج٤ُٓح٤ْس ًحُكٍخ، ٝأق٤حٗح أنٍٟ ضطؿٚ ج٤ُٓحْحش 

حػحش جٌُرٍٟ، ٝجالٗلطحـ جالهطظحوٟ ًٔح قىظ ك٠ ٗكٞ جُط٤ٔ٘س جالهطظحو٣س ًحالضؿحٙ ٗكٞ وػْ جُظ٘

جُٓرؼ٤٘٤حش. ٝك٤ٔح ٠ِ٣ ػٍع ُططٌٞ ًٛٙ جُٔشٌِس ٝوٌٝ جُىُٝس ك٠ جُكى ٜٓ٘ح ٝقؿْ جإلْطػٔحٌجش 

، ٝأن٤ٍجً ٓكحُٝس 1111جُط٠ نظظص ُط٘ل٤ً ج٤ُٓحْحش جإلٌْح٤ٗس ًٓ٘ جُه٤ٓٔ٘حش ٝقط٠ ػحّ 

رٍجٓؽ  ٝجُٔشٍٝػحش ج٤ٌُ٘ٓس ك٠ ضِر٤س  جُطؼٍف ػ٠ِ ٓىٟ جْٜحّ ًٛٙ ج٤ُٓحْحش ٓطٔػِس ك٠ جُ

ٝجقىز ٖٓ أْٛ جُكحؾحش جألْح٤ْس ٠ٛٝ جُكحؾس ئ٠ُ جٌُٖٔٓ جُٔ٘حْد ٌُحكس كثحش جُٔؿطٔغ نحطس 

 ٓكىٝوٟ جُىنَ ٝجُلثحش جأل٠ُٝ ذحٍُػح٣س.

 ٍشحيخ اىخَسيْبد -2

 

 اىسيبسبد اإلسنبّيخ 

ٓكظٌٞجً ذ٤ٖ غالظ ؾٜحش: ٓٓحًٖ جُؼٔحٍ جُط٠  1451ًحٕ جٗطحؼ جإلٌْحٕ جُكؼٍٟ هرَ ػحّ     

ضٌلِٜح جُىُٝس، ٓٓحًٖ جألغ٣ٍحء، ٝٓٓحًٖ جُطروس جُٔطْٞطس. ًٝحٕ وٌٝ جُكٌٞٓس ك٠ ضٞك٤ٍ 

ٝقىز ٤ٌْ٘س ك٠ جُلطٍز ٓح ذ٤ٖ  1111جُٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس ٓكىٝوجً ُِـح٣ٚ ق٤ع جهطظٍ ػ٠ِ ذ٘حء 

ًٝحٕ أػهْ جُٔشٍٝػحش جُك٤ٌٓٞس ج٤ٌُ٘ٓس ك٠ ضِي جُلطٍز ٓشٍٝػ٤ٖ ُٔٓحًٖ  1431-1451

جُؼٔحٍ ًحٕ جألٍٝ ك٠ ئٓرحذس، ٝجُػح٠ٗ ك٠ قِٞجٕ.
(3)

 

ٝضر٘ص ضٌحكإ جُلٍص ٝجُؼىجُس ك٠ جُط٣َٞغ ٝؽروص ًٛج جُٔرىأ ك٠ ٓؿحٍ 1451غْ ؾحءش غٌٞز 

جإلٌْحٕ ُِٜ٘ٞع ذحُططٌٞ جُؼٍٔج٠ٗ ُِرالو .
(2)

ُٔٓحٝجز ذ٤ٖ كثحش جُشؼد ٝك٠ ئؽحٌ ضكو٤ن ج 

                                                           
1)

، جُٔؿِى جُٓحذغ، جًٍُُٔ جُو٠ٓٞ : جإلٌْح1411ٕ-1451جُٔٓف جالؾطٔحػ٠ جُشحَٓ ُِٔؿطٔغ جُٔظٍٟٓظطل٠ جُكل٘حٟٝ،  

 .11-11 :1415ٝجُؿ٘حت٤س،  ُِركٞظ جالؾطٔحػ٤س
،  2916 -2924السياسات العامة والتغير السياسى فى مصر : سياسة اإلسكان دراسة حالة نجوى إبراهيم محمود، (2

 .63: 2993الطبعة األولى، دار سعاد الصباح للنشر، القاهرة،

 .219-211 مرجع سابق: ،أحمد منير سليمان3)

 .219المرجع السابق:4)
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ٝؽروحضٚ جُٔهطِلس جضؿٜص جُىُٝس ُِكى ٖٓ جْطـالٍ جٍُأْٔح٤ُس جُؼوح٣ٌس، كوحٓص ذاطىجٌ ِْٓس ٖٓ 

%  15جًُٟ ضؼٖٔ ضهل٤غ جإل٣ؿحٌجش ذ٘ٓرس  1451( ُٓ٘س 44جُوٞج٤ٖٗ، ًحٕ أُٜٝح جُوحٕٗٞ ٌهْ )

جٓط٘حع ذؼغ جُٔالى  ، ٓٔح أوٟ ئ1451٠ُ/ 4/ 11قط٠  1/1/1422ػ٠ِ جُؼوحٌجش جُٔ٘شأز ٖٓ 

ػٖ ئٗشحء جُٔرح٠ٗ ك٠ ضِي جُلطٍز، ض٠ِ يُي طىٌٝ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ جُٔطالقوس جُط٠ ضكىو 

جُؼالهس ٓح ذ٤ٖ جُٔحُي ٝجُٔٓطأؾٍ .
(1 )

ذطهل٤غ جإل٣ؿحٌجش  1451ُٓ٘س  )55(كظىٌ هحٕٗٞ ٌهْ 

ص ٖٓ جُوطحع % ٖٓ جُو٤ٔس جإل٣ؿح٣ٌس جُطؼحهى٣س، ٝضٌٌٍش ظحٍٛز جالٓط٘حع جُٔإه11ذٔوىجٌ 

جُهحص ػٖ جإلٗشحء، قط٠ ٝئٕ ضْ جإلٗشحء كوى ػٔىٝج ئ٠ُ ٌكغ جإل٣ؿحٌجش ضٞهؼحً ْٜٓ٘ ذظىٌٝ 

ذطهل٤غ جإل٣ؿحٌجش ذ٘ٓرس  1411( ُؼحّ 111هحٕٗٞ آنٍ ذحُطهل٤غ، ٝذحُلؼَ طىٌ هحٕٗٞ ٌهْ )

٘ح٣ٍ % ٝطحقد يُي ض٘حٍَ جُىُٝس ػٖ جُؼٍجتد جُؼوح٣ٌس ػ٠ِ إٔ ٣طْ ًٛج جُطهل٤غ ذىءجً ٖٓ 11٣

1411.
(1)

 

جضؿٜص جُىُٝس ئ٠ُ جضرحع ٤ْحْس ضٞك٤ٍ ٝقىجش ٤ٌْ٘س ًحِٓس ٝٓىػٔس ُٔٞجؾٜس ٓشٌِس ئٌْحٕ      

ػٖ ؽ٣ٍن ذ٘حء ٓٓحًٖ ُألٍْ ٓكىٝوز جُىنَ  1452ٓكىٝوٟ جُىنَ، ٝذىأش ك٠ جُطىنَ ًٓ٘ ػحّ 

ٗطحم  ، ٝأهحٓص ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جإلٌْحٕ ػ1452٠ِٓح٣ٞ 31ٝأٗشأش شًٍس جُطؼ٤ٍٔ ٝجُٔٓحًٖ ك٠ 

ٝجْغ نحطسً ك٠ جُوحٍٛز ٝجألٌْ٘ى٣ٌس، ًٝحٕ جإل٣ؿحٌ ٛٞ جُ٘ٔؾ جُٓحتى ُك٤حَز جٌُٖٔٓ ك٠ ًٛٙ 

جُلطٍز، ُْٝ ٣ظٍٜ ٗٔؾ جُط٤ِٔي ئال ػ٠ِ ٗطحم ػ٤ن ك٠ ٜٗح٣س جُٓط٤٘٤حش .
(3)

ٌٝؿْ إٔ جألٝػحع ك٠ 

ُكظ٤ِس ضِي جُلطٍز ُْ ضٌٖ ٓٓطوٍز ق٤ع ضؼٍع ْٞم جٌُٖٓ ئ٠ُ ُٛجش هح٤ٗٞٗس ٓططح٤ُس ئال إٔ ج

جُٜ٘حت٤س ًحٗص ٍٓػ٤س ئ٠ُ قى ًر٤ٍ ق٤ع ًحٕ جإلٗطحؼ ج٠ٌُِ ُِٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس ػح٤ُحً ئي هىٌ 

.1411قط٠  1451(  أُق ٝقىز ٤ٌْ٘س ٣ْٞ٘حً ك٠ جألػٞجّ ٖٓ 51ذكٞج٠ُ) 
(2)

 

  ( 2572-2563اىَششوػبد اىزً ّفزد فً فزشح اىخَسيْبد) 

أؽِن ػ٠ِ ٓشٍٝػحش جإلٌْحٕ جُط٠ ضر٘طٜح جُىُٝس نالٍ ضِي جُلطٍز "جإلٌْحٕ جُشؼر٠" ٝأق٤حٗحً      

"جإلٌْحٕ جالهطظحوٟ"، ٝهى أه٤ٔص جُٔٓحًٖ جُشؼر٤س أٓح ٌٓحٕ أق٤حء هى٣ٔس ٓطٜحٌُس ًٔح ٛٞ جُكحٍ 

ىز ٓػَ ك٠ ٓ٘طوس ٣َْٜ٘ ذحُوحٍٛز، ٝٓ٘طوس جُِرحٕ ٝجُورحٌٟ ذحألٌْ٘ى٣ٌس، أٝ ك٠ ٓٞجهغ ؾى٣

ٓشٍٝػحش ئٌْحٕ ئٓرحذس ٝقِٞجٕ ٝق٤ِٔس ج٣ُُطٕٞ، أٟ إٔ ًٛٙ جُلطٍز جشطِٔص ػ٠ِ جُٔكحٝالش 

جُٔرٌٍز ُؼ٤ِٔس ئػحوز ضؼ٤ٍٔ ٝضؿى٣ى جألق٤حء جُوى٣ٔس ٝػ٤ِٔس ئٗشحء ٓؿطٔؼحش ؾى٣ىز، ًٝٛجٕ 

جُٔؿحالٕ أطركح ٛىكحً ٤ُٓحْس جُطؼ٤ٍٔ ك٠ ضِي جُٓ٘ٞجش. ٝؾحء ضهط٤ؾ ًٛٙ جُٔشٍٝػحش ك٠ 

ز ذًِٞحش ٓطشحذٜس ٌض٤رس ٝٓطٍجطس، ٝهى جهطظٍش ٓشٍٝػحش جإلٌْحٕ جُشؼر٠ ػ٠ِ طٌٞ

ٝقىز(،  1511ٝقىز ( ٝجألٌْ٘ى٣ٌس )قٞج٠ُ  5351ٓ٘طوط٤ٖ كوؾ ٛٔح جُوحٍٛز جٌُرٍٟ) قٞج٠ُ 

ُْٝ ضكع ًحكس ٓىٕ جُؿ٣ٌٜٞٔس جألنٍٟ ك٠ ًٛٙ جُلطٍز ذًجش جالٛطٔحّ ٌٝذٔح ٣ٍؾغ يُي ئ٠ُ إٔ 

 جًٍُُٔ جُطو٤ِىٟ الٛطٔحّ جُكٌٞٓس ٝجُكحؾس ئ٠ُ جإلٌْحٕ جُشؼر٠. ٛحض٤ٖ جُٔ٘طوط٤ٖ ًحٗطح

                                                           
 .4 مرجع سابق،زينب شاهين،  (2

1)
 .14 ٤ٓالو ق٘ح ، ٍٓؾغ ْحذن:

 .2:مرجع سابقنجوى إبراهيم محمود، (3

2)
 .31 :ٍٓؾغ ْحذن٤ٓالو ق٘ح ، 
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طٔٔص جُٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس ذأٗٔحؽ ٓهطِلس، كشِٔص ٝقىجش يجش ؿٍكس ٝجقىز، ٝٝقىجش يجش      

ؿٍكط٤ٖ، ٝأنٍٟ يجش غالظ ؿٍف، ٝٝقىجش أًػٍ ٖٓ غالظ ؿٍف، ٝضْ ض٣ُٝى ًَ ٝقىز ذٔ٘حكؼٜح 

جإلهرحٍ جألًرٍ ػ٠ِ جُٞقىجش يجش جُػالظ ؿٍف. جُؼ٣ٌٍٝس ٖٓ قٔحّ ٝٓطرم ٝشٍكس، ًٝحٕ 

( ٝقىز، أض٠ ذؼى يُي جُٞقىجش يجش ؿٍكط٤ٖ ٝٗلً ٜٓ٘ح قٞج٠ُ 2911أٗشة ٜٓ٘ح ٓح ٣وٍخ ٖٓ )

( ٝقىز ، أٓح جُٞقىجش 111( ٝقىز، غْ جُٞقىجش يجش جُـٍكس جُٞجقىز ٝأٗشة ٜٓ٘ح قٞج٠ُ )411)

ٓىٟ ٓح ٣وٍخ ٖٓ ػشٍ ْ٘ٞجش أٟ إٔ  ( ٝقىز ػ121٠ِأًػٍ ٖٓ غالظ ؿٍف ُْ ٣٘شأ ٜٓ٘ح ؿ٤ٍ )

ٓؿٔٞع ػىو جُٞقىجش يجش جُػالظ ؿٍف ٣رِؾ قٞج٠ُ جٍُٔض٤ٖ ٝجُ٘ظق ٖٓ ٓؿٔٞع ػىو جُٞقىجش 

يجش جألقؿحّ جألنٍٟ ذأًِٜٔح. ٖٝٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣ؼٞو ْرد جإلهرحٍ ػ٠ِ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُٞقىجش 

ٝجالهطظحو٣س ًُٜٙ جُش٣ٍكس ٖٓ  أٜٗح أًػٍ جُٞقىجش ٓالتٔس ُطِر٤س ٝضكو٤ن جالقط٤حؾحش جالؾطٔحػ٤س

جُٔؿطٔغ، ك٠ٜ ٓالتٔس ُألٍْ جًُٟ ٣رِؾ ػىو أكٍجوٛح نٔٓس أٝ أًػٍ، ٠ٛٝ ك٠ أؿِد جألٍٓ أًػٍ 

ٖٓ ؿ٤ٍٛح، ًٔح أٜٗح ضٌل٠ جألٍْ جُٔٔطىز جُط٠ ضشطَٔ ػ٠ِ أًػٍ ٖٓ ؾ٤ِ٤ٖ ٝػ٘ى جُؼٌٍٝز ٣ٌٜٔ٘ح 

إٔ ضٓغ أًػٍ ٖٓ ػحتِس.
(1)

 

ض٘ٞػص ٓٞجطلحش جُٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس ٝجنطِلص ٖٓ ق٤ع جُٔٓحقس ٝجُطشط٤رحش ٝجنطالف      

ضٌح٤ُق جُر٘حء ج٤ٌُِس ُِٞقىز، كحنطِلص ٓٓحقحش ًٛٙ جُٞقىجش ذىٌؾحش ٓطرح٣٘س كطٍجٝقص ٓح ذ٤ٖ 

( ٓطٍجً ُِٞقىجش جٌُر٤ٍز ذٔطْٞؾ 15( ٓطٍجً ُِٞقىجش يجش جُـٍكس جُٞقىز، ئ٠ُ قٞج٠ُ )15)

( أٓطحٌ 11( ٓطٍجً ُِٞقىز جُٞجقىز، ًٔح ذِؾ ٗظ٤د جُلٍو ٖٓ جُٔٓحقس قٞج٠ُ ) 51) ئؾٔح٠ُ هىٌٙ

ٓٓطكس أٟ أهَ ٖٓ جُكى جألو٠ٗ جُٔؼطٍف ذٚ ذكٞج٠ُ ٓط٣ٍٖ، ٝذِؾ ٓطْٞؾ ضٌِلس جُٔطٍ جُٔٓطف 

ْرؼس ؾ٤ٜ٘حش ُٔ٘طوس جُوحٍٛز، ٝغٔح٤ٗس ؾ٤ٜ٘حش ُٔ٘طوس جألٌْ٘ى٣ٌس، ٝذِؾ ؾِٔس ضٌح٤ُق جإلٌْحٕ 

ًٛٙ جُلطٍز قٞج٠ُ غالغس ٓال٤٣ٖ ؾ٤٘ٚ، ٝجْطهىٓص أذٓؾ أٗٞجع ٓٞجو جُطشط٤رحش ٓػَ جُشؼر٠ ك٠ 

جُرالؽ ك٠ جألٌػ٤حش، ٝذ٤حع جُطهش٤ٖ جُٔىٕٛٞ ذحُـٍجء ُِكٞجتؾ ٝجألْوق، ًٔح ًحٗص جُط٤ًٍرحش 

% ٖٓ ؾِٔس جُطٌِلس ج٤ٌُِس 1ٝجُشرٌحش جٌٍُٜذحت٤س ٝجُظك٤س ك٠ أػ٤ن جُكىٝو، ئي ُْ ضطؿحَٝ 

ضٌح٤ُق أػٔحٍ جُٔرح٠ٗ ) جُهٍْحٗحش ٝجُكٞجتؾ ٝجألٌػ٤حش ٝجألذٞجخ ٝجُشرحذ٤ي  ُِٞقىز ٝذِـص

% ُِطٍم ٝجُط٤ٓ٘ن جُهحٌؾ٠. ٝضٔػَ جُٔٓحقس جُٔهظظس ُِٔطرم 3% ٝ 41ٝجُر٤حع( قٞج٠ُ 

% 13.91% ٖٓ جُٔٓحقس ج٤ٌُِس، أٓح جُرٌِٞٗحش ٝجُطٍهحش ذِـص قٞج٠ُ 11.5ٝجُكٔحّ قٞج٠ُ 

حٌف ػ٤ِٚ.٠ٛٝ ٗٓد أهَ ٖٓ جُٔؼىٍ جُٔطؼ
(1) 

ُْ ضشٜى ٍٓقِس جُه٤ٓٔ٘حش أَٓس ٝجػكس ك٠ هطحع جإلٌْحٕ، ذَ ًحٕ ٛ٘حى ٓكحٝالش ٖٓ هرَ  

جُىُٝس ُِطىنَ ُِكى ٖٓ ضطٌٞ ججُٔشٌِس ػٖ ؽ٣ٍن ئطىجٌ هٞج٤ٖٗ ضوَِ ٖٓ جُو٤ٔس جإل٣ؿح٣ٌس، ٌٝؿْ 

ْٜٓ٘ إٔ  يُي أوش ًٛٙ جُوٞج٤ٖٗ ئ٠ُ ضٍجؾغ ذؼغ جُٔالى ػٖ جالْطػٔحٌ ك٠ ٓؿحٍ جإلٌْحٕ نش٤س

٣طْ ئطىجٌ هٞج٤ٖٗ أنٍٟ ضوَِ ٖٓ جُو٤ٔس جإل٣ؿح٣ٌس ُِؼوحٌ ٌُٖٝ قحُٝص جُىُٝس ًًُي جُكى ٖٓ 

قىٝظ ًٛج جُطٍجؾغ ػٖ ؽ٣ٍن جُط٘حٍَ ػٖ جُؼٍجتد جُؼوح٣ٌس ك٠ ضِي جُلطٍز ٝيُي ُطشؿ٤غ 

 .     جُوطحع جُهحص ػ٠ِ جالْطػٔحٌ ك٠ هطحع جإلٌْحٕ نحطسً جإلٌْحٕ جُهحص ذحُلثحش ٓكىٝوز جُىنَ

 

                                                           
1

 .133-131: ٍٓؾغ ْحذن( ٓظطل٠ جُكل٘حٟٝ، 
1)

 111 ٍٓؾغ ْحذن:أذ٣َٞى ٌجؾف،  
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 ٍشحيخ اىسزيْبد :  -3

 

 اىسيبسبد اإلسنبّيخ 

، 1411ُْ ضرىأ جُىُٝس ك٠ ٝػغ نطس ئٌْحٕ ٓكىوز ئال ك٠ ػحّ 
 

ٌُٖ ضؼحكٍش ذؼغ جُؼٞجَٓ 

 ْٝحٛٔص ك٠ ظٌٜٞٓشٌِس جإلٌْحٕ ٝضظؼ٤ىٛح نالٍ  ٍٓقِس جُٓط٤٘حش ٜٓ٘ح:

 جضؿحٙ جُىُٝس ئ٠ُ جُط٤ٔ٘س جُظ٘حػ٤س ٝئػطحتٜح جأل٣ُٞٝس. -

جُوطحع جُهحص ػ٠ِ جإلْطػٔحٌ ك٠ ٓشٍٝػحش جإلٌْحٕ جُط٠ جٗلٍوش ذٜح ػىّ ضشؿ٤غ  -

 جُىُٝس ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ٓكىٝو٣س ئٌٓح٤ٗحضٜح.

ػىّ ضٞكٍجإلْطػٔحٌجش جٌُحك٤س ُٔشٍٝػحش جُهىٓحش ذظلس ػحٓس ٗظٍج ٣ُُحوز ذ٘ٞو جإلٗلحم  -

ٖٓ  1419ٝٓح ضٍضد ػ٠ِ قٍخ ٣ٞ٣٘ٞ 1419جُؼٌٍٟٓ ٗط٤ؿس ُكٍخ ج٤ُٖٔ، ٝقٍخ 

 ػ٠ِ جالٗشحءجش جُط٠ ضكطحؾٜح ٓوطؼ٤حش جُكٍخ. جُط٤ًٍُ 

جالٛطٔحّ ذحُظ٘حػس ٝذ٘حء جُٓى جُؼح٠ُ، ٝٓح ضٍضد ػ٠ِ يُي ٖٓ جْطُ٘جف ؾُء ػهْ ٖٓ  -

ٓٞجٌو ٓظٍ ُٔشٍٝع ئٗشحء جُوٍٟ جُالَٓس ُطٜؿ٤ٍ أٛح٠ُ ذالو جُ٘ٞذس ٖٓ ؾ٘ٞخ جُٓى ئ٠ُ 

شٔحُٚ.
 (1)

 

ضًٍُش ٓٞجَٗس جُىُٝس  1419ٌُ٘ٓس ك٠ ٤ٗٞ٣ٞ كٔغ جٗشحء جُٓى جُؼح٠ُ ٝذىج٣س قٍخ ج٤ُٖٔ غْ ج    

% ٓٔح أوٟ ئ٠ُ هِس جإلٗلحم جُك٠ٌٓٞ ػ٠ِ 95ػ٠ِ جُكٍخ قط٠ أٗلن ٜٓ٘ح ػ٠ِ جُٔؿحٍ جُكٍذ٠ 

هطحع جإلٌْحٕ ٝظٌٜٞ جإلٌْحٕ ؿ٤ٍ ج٠ٍُْٔ .
(1)

ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي جْطٍٔش جُىُٝس نالٍ ضِي  

ؿحش جُل٣ٌٍس جُط٠ طحقرص جُػٌٞز؛ ق٤ع جُلطٍز ك٠ ضىػ٤ْ جُطكٞالش جأل٣ى٣ُٞٞؾ٤س ٝض٤ٍْم جُظ٤ح

جُطأ٤ًى ػ٠ِ ضكى٣ى جُؼالهس ذ٤ٖ جُٔحُي ٝجُٔٓطأؾٍ.
(3)

 

جنطِلص ٍٓقِس جُٓط٤٘٤حش ػٖ ٍٓقِس جُه٤٘٤ٓٔحش ك٠ ػىز ٓظحٍٛ، ٖٓ أٜٛٔح :  
(2)

 

  ٕونِص جُكٌٞٓس ػٖ ؽ٣ٍن جُوطحع جُؼحّ ٝجُٔكحكظحش ًش٣ٍي هٟٞ ُكَ ٓشٌِس جإلٌْح

ٝظٍٜش ذٔظٍأق٤حء ذأًِٜٔح ٤ْٔص ذٔ٘حؽن " جُٔٓحًٖ جُشؼر٤س" جٗطشٍش ك٠ أؿِد 

أق٤حء ٝٓ٘حؽن جُٔىٕ جُٔظ٣ٍس قط٠ أطركص ٓ٘حؽن جُٔٓحًٖ جُشؼر٤س ٖٓ ٓؼحُْ ضِي 

 جُلطٍز . 

 ٖٓػ٤الضٜح ك٠ كطٍز جُه٤٘٤ٓٔحش؛ ئي ذِؾ ؾِٔس ٓح ضْ  أٗهلغ ػىو جُٔٓحًٖ جُط٠ أٗشثص ػ

أُق ٝقىز ٤ٌْ٘س ٣ْٞ٘حً  31ئٗشحؤٙ ػٖ ؽ٣ٍن جُوطحع جُهحص ٝجُوطحع جُؼحّ ٓؼحً قٞج٠ُ 

 .1491قط٠  1411ٝيُي نالٍ جُلطٍز ٖٓ 

                                                           
 .62 :2993نجوى إبراهيم محمود، مرجع السابق، 2)

 2020-2910مجلد اإلسكان : المسح االجتماعى الشامل للمجتمع المصرى المرحلة الثانية نسرين البغدادى واخرون، )2

 . 95 : 2026، المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية  ، القاهرة ، 

 .6 ، مرجع سابق:زينب شاهين3)

 .30: مرجع سابقميالد حنا ، (4
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  ( ُْؼحّ 21قىو جُوحٕٗٞ ٌه )جُو٤ٔس جإل٣ؿح٣ٌس ٌُِٖٔٓ ػ٠ِ أْحِ ػحتى ْٟ٘ٞ  1411

% ٖٓ ه٤ٔس جُٔرح٠ٗ، ًٝٓ٘ يُي جُطح٣ٌم ُْ ٣ؼى جإل٣ؿحٌ 1ع، % ٖٓ ه٤ٔس جأل5ٌهىٌٙ 

ٓٓأُس ػٍع ٝؽِد ٣طٍى قٍجً، ٝئٗٔح ونِص جُىُٝس ًطٍف غحُع أْح٢ْ ك٠ ضكى٣ى 

 جإل٣ؿحٌ.

  35ُٓرد أٝ ألنٍ ضؼٍػص جُو٤ٔس جإل٣ؿح٣ٌس ٍٓز أنٍٟ ئ٠ُ جُطهل٤غ ٌُٖٝ ذ٘ٓرس %

 رٜح ٖٓ جُؼٍجتد جُؼوح٣ٌس. ، طحقرٚ أ٣ؼحً ض٘حٍَ جُىُٝس ػٖ ٗظ11/1/1415٤ٝيُي ًٓ٘ 

هى ٣ٌٕٞ جُٔرٌٍ جألْح٠ْ ٌٝجء ئطىجٌ ًٛٙ جُوٞج٤ٖٗ ٛٞ ٓكحُٝس جُىُٝس ئ٣ؿحو ضٞجَٕ ك٤ٔح ذ٤ٖ      

ٓٓط٣ٞحش جألؾٌٞ ٝجٍُٝجضد جُٓحتىز ٝذ٤ٖ جُو٤ٔس جإل٣ؿح٣ٌس ٌُِٖٔٓ، نحطس ٝهى ذىأش ظحٍٛز 

غٍ ٓـحالز ؿحُر٤س جُٔالى ك٠ ضوى٣ٍ جُو٤ٔس جإل٣ؿح٣ٌس. ًٝحٕ طىٌٝ ًٛٙ جُوٞج٤ٖٗ ػ٠ِ ٍٓجقَ ٝذأ

ٌؾؼ٠ ػحٓالً ٖٓ ػٞجَٓ جُٜرٞؽ جُطى٣ٌؿ٠ ك٠ ٗشحؽ جإلٌْحٕ، ئال إٔ ًٛج جُ٘شحؽ ُْ ٣طٞهق كوى 

جضؿٚ جُرؼغ ئ٠ُ جالْطػٔحٌ ك٠ ٓؿحٍ جإلٌْحٕ ذؼى طىٌٝ هٞج٤ٖٗ جإلطالـ جٌُُجػ٠ ٝهٍجٌش 

جُطأ٤ْٓ.
(1)

 

ٍػح٣س ٗظٍش جُىُٝس نالٍ جُه٤ٓٔ٘حش ٝجُٓط٤٘حش ئ٠ُ هؼ٤س جإلٌْحٕ ًؿُء ٖٓ ٤ْحْحش جُ     

جالؾطٔحػ٤س جُط٠ جٗطٜؿطٜح ًٔح ك٠ ٓؿح٠ُ جُطؼ٤ِْ ٝجُظكس. ًٝحٕ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ه٤حّ جُكٌٞٓس ذاٗشحء 

ٝقىجش ٤ٌْ٘س نحطس ك٠ جُكؼٍ، ٝيُي ُطِر٤س قحؾس جُطروحش جُشؼر٤س ٝهطحع ًر٤ٍ ٖٓ جُطروس 

ش جإلوج٣ٌس جُْٞط٠، ٝهى ُؼرص جُكٌٞٓس وٌٝجً كحػالً ٌت٤ٓ٤حً ك٠ ٝػغ جُوٞجػى جُٔ٘ظٔس ٝجُٔٔحٌْح

ٝجالْطػٔحٌ ٝجُؼٍجتد ٝجإلػحٗحش ك٠ هطحع جإلٌْحٕ، ئيج جٛطٔص جُىُٝس نالٍ ضِي جُلطٍز ذطٞك٤ٍ 

جٌُٖٔٓ ٌُػ٤ٍ ٖٓ جُلثحش جالؾطٔحػ٤س، ٝقحُٝص ج٤ُٓطٍز ػ٠ِ جُؼالهس ذ٤ٖ جُٔحُي ٝجُٔٓطأؾٍ ػٖ 

ؼحّ ٛٞ ضكو٤ن ؽ٣ٍن ضكى٣ى جُو٤ٔس جإل٣ؿح٣ٌس ٠ٌُ ضط٘حْد ٓغ ونٍٞ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ . ًٝحٕ جُٜىف جُ

هىٌ ٖٓ جُؼىجُس جالؾطٔحػ٤س ٝئٌػحء ؽٔٞقحش جُلثحش جُْٞط٠ ٝجُى٤ٗح جُكؼ٣ٍس؛ ككظ٠ جإلٌْحٕ 

% ٖٓ جإلٌْحٕ جالهطظحوٟ 51% ٓوحذَ 22جُٔطْٞؾ ٝكٞم جُٔطْٞؾ نالٍ ضِي جُلطٍز ٗٓرس 

ِٔٓحًٖ جُشؼر٠ ُطؼٌّ ج٤ُٓحْس جٌُٓح٤ٗس جالٛطٔحّ ذطكو٤ن جُؼىجُس، ق٤ع ًحٗص جُو٤ٔس جال٣ؿح٣ٌس ُ

% ٖٓ جُطٌِلس جُلؼ٤ِس .11جُشؼر٤س ال ضطؼىٟ 
(1) 

ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ضىنَ جُىُٝس ضىنالً ًحٓالً ك٠ ٓشٍٝػحش جإلٌْحٕ، ئال إٔ وٌؾس جإلشرحع ُْ      

ضٌٖ ًحِٓس ٗظٍجً ُظٍٝف جهطظحو٣حش جُكٍخ ٝػىّ ضشؿ٤غ جُؿٜٞو جُهحطس الْطػٔحٌ جألٓٞجٍ ك٠ 

٤س ٝؾٞو نَِ ذ٤ٖ جُٔؼٍٝع ٖٓ جُٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس ٝجُطِد هطحع جإلٌْحٕ، ًٝحٗص جُ٘ط٤ؿس جُٜ٘حت

ػ٤ِٜح.
(3)

 

٣القع ئٗٚ ػ٠ِ جٍُؿْ جْطثػحٌ جُظ٘حػس ذحالٛطٔحّ ك٠ ضِي جُلطٍز، ٝجٗشـحٍ جُىُٝس ذأٌٓٞ جُكٍخ،  

ئال إٔ هؼ٤س جإلٌْحٕ ُْ ضطٍى وٕٝ ضىنَ ٖٓ جُىُٝس كوى ضىنِص جُىُٝس ذظٌٞز أٝ ذأنٍٟ ُِطو٤َِ 

ٖٓ نالٍ ئضرحع ٤ْحْس ضش٣ٍغ جُوٞج٤ٖٗ جُط٠ ٖٓ شأٜٗح ضو٤َِ جُو٤ٔس جإل٣ؿح٣ٌس  ٖٓ قىز ضِي ججُٔشٌِس

ك٠ ٓوحذَ جُط٘حٍَ ػٖ جُؼٍجتد جُؼوح٣ٌس ًٔح قىظ ك٠ جُه٤ٓٔ٘حش، ٌُٖٝ هِص ٗٓرس جُٞقىجش 

                                                           
1)

 .121 :ٍٓؾغ ْحذنٓظطل٠ جُكل٘حٟٝ،  
 .62،223: مرجع سابقأحمد خالد عالم وأخرون، 2)

 .6 مرجع سابق:زينب شاهين، (3
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أُق  51ج٤ٌُ٘ٓس جُط٠ ضر٠٘ ٣ْٞ٘حً ك٠ ضِي جُلطٍز ق٤ع ًحٗص ضظَ ك٠ جُلطٍز جُٓحذوس ئ٠ُ قٞج٠ُ 

أُق ٝقىز ٤ٌْ٘س ٣ْٞ٘حً، ػ٠ِ جٍُؿْ  31حً، ٌُٜٝ٘ح أٗهلؼص ك٠ جُٓط٤٘حش ئ٠ُ ٝقىز ٤ٌْ٘س ٣ْٞ٘

ٖٓ إٔ أػىجو جٌُٓحٕ ك٠ ضُج٣ى ٓٓطٍٔ، ٝأػىجو جُٜؿٍز ًًُي ُْ ض٘هلغ ػٔح ًحٗص ػ٤ِٚ ٖٓ هرَ. 

 كٌحٕ ٖٓ جُٔلطٍع إٔ ض٣ُى أػىجو  ضِي جُٞقىجش ٣ْٞ٘حً ٤ُّٝ جُؼٌّ.

 (2593-2573اىَششوػبد  اىزً ّفزد فً فزشح اىسزيْبد) 

جضٓٔص ًٛٙ جُلطٍز أنً جُىُٝس ذ٘ظحّ جُٔك٤ِحش، ٝجٗطوِص ٓٓث٤ُٞس ئٗشحء جُٔٓحًٖ جُشؼر٤س ئ٠ُ      

جُٔكحكظحش كِْ ضؼى شًٍس جُطؼ٤ٍٔ ٝجُٔٓحًٖ جُشؼر٤س ٠ٛ جُؿٜس جُٞق٤ىز جٌُِٔلس ذاٗشحء جُٔٓحًٖ 

ح٠ْ أٓحّ ضوِض جإلٌْحٕ جُشؼر٠ ئ٠ُ ضـ٤٤ٍ ٗظحٜٓح جألْ 1412جُشؼر٤س ٝجػطٍش جُشًٍس ػحّ 

ٝأطرف ٗشحؽٜح ال ٣وطظٍ كوؾ ػ٠ِ جإلٌْحٕ جُشؼر٠ ذَ شَٔ ًحكس أٗٞجع جإلٌْحٕ جألنٍٟ، ًٔح 

جٓطى جُ٘شحؽ أ٣ؼحً ئ٠ُ جُٔرح٠ٗ جُؼحٓس ذٌحكس أٗٞجػٜح. ٝذِؾ ٓطْٞؾ ٓٓحقس جُٞقىز ك٠ ًٛٙ جُلطٍز 

( ٓطٍجً ٓٓطكحً .13% ٓطٍجً ٓٓطكحً ٝٗظ٤د جُلٍو ٖٓ جُٔٓحقس )11.5قٞج٠ُ 
(1)

 

ْ ٖٓ يُي جْطٍٔش شًٍس جُطؼ٤ٍٔ ٝجُٔٓحًٖ جُشؼر٤س ك٠ ئهحٓس جُٔٓحًٖ جُشؼر٤س، ٝذِؾ ػىو جٍُؿ    

، ٝأنًش جُٔؿحُّ جُٔك٤ِس ٓٓث٤ُٞطٜح ك٠ ضٞك٤ٍ 1411( ٝقىز ٤ٌْ٘س ْ٘س  13111جُٔ٘لً ٜٓ٘ح )

ًٛٙ جُ٘ٞػ٤س ٖٓ جُٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس ُألٍْ جُلو٤ٍز، ٝأؽِن ػ٠ِ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جإلٌْحٕ " جُٔٓحًٖ 

ظحو٣س ".جالهط
(1)

ق٤ع أُٝص جُىُٝس نالٍ ضِي جُلطٍز جٛطٔحٓح ذحُؼٔحٍ ٖٓ يٟٝ جُىنٍٞ جُٔكىٝوز 

ٖٓ نالٍ ض٘ل٤ً ٓشٍٝع ئٌْحٕ جُؼٔحٍ ذٔكحكظس قِٞجٕ ُإلْٜحّ ك٠ قَ ٓشٌِس ئٌْحٕ ٓكىٝوٟ 

جُىنَ ٝك٤ٔح ٠ِ٣ ػٍع ُرؼغ ضلحط٤َ ًٛج جُٔشٍٝع:
(3) 

ُهحطس ذلثس ٓكىٝوٟ جُىنَ، ٝهى ٣ؼى ًٛج جُٔشٍٝع ٖٓ ٓشٍٝػحش جإلٌْحٕ جالهطظحوٟ ج -

، ٝإٔ ًحٕ جُطهط٤ؾ ُٚ هى  ضْ ك٠ أٝجنٍ جُه٤ٓٔ٘حش ٖٓ 1411أٗشة ًٛج جُٔشٍٝع ك٠ ػحّ 

جُوٍٕ جُؼش٣ٍٖ، ٣ٝوغ جُٔشٍٝع شٔحٍ جُٔ٘طوس جُظ٘حػ٤س جُؿ٘ٞذ٤س ذٔكحكظس قِٞجٕ، ٝجُط٠ 

ػىو ( كىجٕ، ٝذِؾ  111ضؼْ ػىز ٓظحٗغ ٌت٤ٓ٤س، ٝهى ذِـص ٓٓحقس جُٔشٍٝع قٞج٠ُ )

( كٍو/ كىجٕ. 295( ٝقىز ٤ٌْ٘س، ذٌػحكس ٌْح٤ٗس هىٌٛح )11211جُٞقىجش جُط٠ ٗلًش )

 ( ٓطٍ ٍٓذغ، ٖٝٓ جُهىٓحش جُؼحٓس  ٣2.1هظض ٌَُ كٍو ك٠ جُٔ٘طوس ج٤ٌُ٘ٓس ٗكٞ )

 ( ٓطٍ ٍٓذغ.  1.12)

( كىجٕ، 31( ئ٠ُ )٣11ؼْ جُٔٞهغ أٌذغ ٓؿحٌٝجش ٤ٌْ٘س ضرِؾ ٓٓحقس ًَ ٓؿحٌٝز ٖٓ ) -

جُٔؿحٌٝجش ج٤ٌُ٘ٓس قٍٞ ًٍُٓ ٌت٠ٓ٤ ٣ؼْ ٓىٌْس غح٣ٞٗس، ٝٓٓطشل٠ ٝضطؿٔغ ًٛٙ 

ًٍُٟٓ، ًٍُٝٓ ُِشرحخ، ٝٗحوٟ ٣ٌحػ٠، ٝٓرح٠ٗ جُهىٓحش جُؼحٓس، يُي ذحإلػحكس ئ٠ُ 

جُٔىجٌِ جالذطىجت٤س؛ ق٤ع ٣ؼْ جُٔشٍٝع ٓىٌْط٤ٖ ٌَُ ٓؿحٌٝز َٓٞػس ػ٠ِ ٓٞهؼ٤ٖ. 

ٓىٌْط٤ٖ ك٠ ٓٞهغ ٝجقى  كهططص جُٔىجٌِ جإلػىجو٣س ٓىٌْس ٌَُ ٓؿحٌٝز ٝضطؿٔغ ًَ

                                                           
1)

 .139 :ٍٓؾغ ْحذنٓظطل٠ جُكل٘حٟٝ،  

 
-26المؤتمر السنوى العاشر، ": تقييم سياسات السكان واإلسكانالسياسة االجتماعية وتحقيق العدالة االجتماعية "( 2

 .2001:226، مايو 29

3
، جُٔإضٍٔ جُٓحذغ "ئٌْحٕ يٟٝ جُىنَ جُٔ٘هلغ ك٠ ٓظٍ: ٌطى ٝضك٤َِ"( ْكٍ ٤ِْٔحٕ ػرىهللا ٝئ٣ٔحٕ ػٍٔ ػٌٍٓ، 

 .4-9: 1114ُط٤ٔ٘س ج٣ٍُق جُٔظٍٟ، ًٍُٓ ض٤ٔ٘س ج٣ٍُق، ٤ًِس جُٜ٘ىْس، شر٤ٖ جٌُّٞ، أًطٞذٍ 
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( ٓكالش 1ًؿُء ٖٓ ًٍُٓ جُٔ٘طوس، ٣ٝهىّ ًَ ٓؿحٌٝز ًٍُٓ ضؿحٌٟ طـ٤ٍ ٣ؼْ )

ضؿح٣ٌس. ٝهى ضْ ضٞك٤ٍ جٍُٔجكن جُؼحٓس، ًًُٝي شرٌحش طٍف ٝئٓىجوٛح ذح٤ُٔحٙ ٝجٌٍُٜذحء 

 ٝجالضظحالش ج٤ٌُِٓس جُال٤ٌِْس 

قص ٓح ذ٤ٖ ؿٍكس ئ٠ُ ضْ ضظ٤ْٔ ْطس ٗٔحيؼ ُِٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس ػٖٔ ًٛج جُٔشٍٝع، ضٍجٝ -

ؿٍكط٤ٖ ٝطحُس، ٝض٤ُٔش ٝقىجش جُىٌٝ جألٌػ٠ ذٔىنَ نحٌؾ٠ ٓ٘لظَ، ٝضٍجٝقص 

جٌضلحػحش جُٔرح٠ٗ ذ٤ٖ و٣ٌٖٝ ُِٔرح٠ٗ جإلوج٣ٌس ٝجُهى٤ٓس، ٝغالغس أوٝجٌ ُِٔرح٠ٗ جُطؼ٤ٔ٤ِس، 

 ٝنٔٓس أوٝجٌ ُِٔرح٠ٗ ج٤ٌُ٘ٓس. 

جُٞقىجش يجش جُٔٓحقحش % كٍو/ٌٖٓٓ ٝهى شـَ 5.9ذِؾ ٓطْٞؾ ػىو جألكٍجو ك٠ جٌُٖٔٓ  -

( 21ػىو أكٍجو أًػٍ ٖٓ جُٞقىجش جُط٠ ذِـص ٓٓحقطٜح قٞج٠ُ )  -ٓطٍ ٍٓذغ 32-جُظـ٤ٍز 

ٓطٍ ٍٓذغ، ٓٔح ٣ىٍ ػ٠ِ ٝؾٞو ػالهس ػ٤ٌٓس ذ٤ٖ جُٔٓطف ٝػىو أكٍجو جألٍْز. هِص 

جُٔٓحقس ًِٔح هَ جُىنَ، ٝهِس جُىنَ ٍٓضرطس ذ٣ُحوز ػىو أكٍجو جألٍْز. ٝػٖ جألذؼحو 

حػ٤س ٝجالهطظحو٣س ٌُٓحٕ ًٛج جُٔشٍٝع كوى جٛطْ ٓؼظْ ٛإالء جٌُٓحٕ ذطؼ٤ِْ أذ٘حتْٜ جالؾطٔ

                                                                                                                                            ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ أؿِرْٜ ًحٗٞج أ٤٤ٖٓ ٝه٤َِ ْٜٓ٘ ٣ؼٍكٕٞ جُوٍجءز ٝجٌُطحذس.

( أُق ٌٖٓٓ، هحّ جُوطحع جُؼحّ 14ٗلًش جُىُٝس ػٖ ؽ٣ٍن جُٔؿحُّ جُٔك٤ِس قٞج٠ُ )     

% ٜٓ٘ح، ٝجُوطحع جُهحص ذط٘ل٤ً جُ٘ٓرس جُرحه٤س. ٝك٠ جُهطس جُه٤ٓٔس جُػح٤ٗس 51ذط٘ل٤ً 

ى ٗلًش ، ٝٗظٍجً ُِظٍٝف ج٤ُٓح٤ْس ٝجالهطظحو٣س جُط٠ ٍٓش ذٜح ٓظٍ، كو1415/1491

% ٜٓ٘ح، أٓح 11( أُق ٝقىز ئٌْحٕ جهطظحوٟ كوؾ، ٝهحّ جُوطحع جُؼحّ ذط٘ل٤ً 11جُىُٝس )

% ، ٣ٝطؼف ٖٓ يُي هى ضوِض وٌٝ جُىُٝس ك٠ ئٗطحؼ 11جُوطحع جُهحص كوى ضكَٔ ض٘ل٤ً 

جإلٌْحٕ ُألٍْ جُلو٤ٍز ، ٝض٠ُٞ جُوطحع جُهحص ٓٓث٤ُٞس يُي .
(1) 

 ٍشحيخ اىسجؼيْبد: -4

 

  اإلسنبّيخاىسيبسبد 

ك٠ ًٛٙ جُكورس جٗطوِص ٓظٍ ٖٓ ٤ْحْس جهطظحو٣س ض٘طِن ٖٓ ٓلح٤ْٛ جُطهط٤ؾ جُو٠ٓٞ جُشحَٓ      

ٝجُوطحع جُؼحّ ئ٠ُ ٤ْحْس جالٗلطحـ جُط٠ ضؼطٔى ػ٠ِ جالْطػٔحٌجش جُهحٌؾ٤س ٝػالهحش جُٓٞم 

ٝئؽالم جُؼ٘حٕ ُِوطحع جُهحص.
(1)

  

ح ٠ِ٣:ٝجضٓٔص ًٛٙ جٍُٔقِس ذؼىز ْٔحش ٌت٤ٓ٤س ضٔػِص ك٤ٔ
(3)

 

جٌضلحع شى٣ى ك٠ أْؼحٌ جألٌع ٝضٌِلس جُٔرح٠ٗ ٝيُي ٗط٤ؿس ج٣ُُحوز ك٠ أْؼحٌ جُر٘حء ٣َٝحوز  -

 جألؾٌٞ، ٝجٌضلحع ٗٓرس جٍُذف ُشًٍحش جُٔوحٝالش ك٠ ًالً جُوطحػ٤ٖ جُؼحّ ٝجُهحص .

ٗىٌز ك٠ جُؼٔحُس جُٔىٌذس ٝػٔحٍ جُر٘حء ٗط٤ؿس جُٓٔحـ ذحُٜؿٍز ؿ٤ٍ جُٔهططس ئ٠ُ جُىٍٝ  -

 جُؼٍذ٤س .

                                                           
 .226، 2001 ، "واإلسكان: تقييم سياسات السكان السياسة االجتماعية وتحقيق العدالة االجتماعية "( 2

 .6:مرجع سابقزينب شاهين، 2)

 .32- 32 :مرجع سابقميالد حنا ، 3)
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ػُٝف أطكحخ ٌؤِٝ جألٓٞجٍ ػٖ جالْطػٔحٌ ك٠ ٓؿحٍ ضش٤٤ى جُٔٓحًٖ ذوظى ئ٣ؿحٌٛح،  -

 ٝجٗطشحٌ أٗٔحؽ جُط٤ِٔي ٝنِٞجش جُشون. 

جٗطشحٌ ػٔحٌجش جُط٤ِٔي ً٘ٞع ؾى٣ى ٖٓ جإلْطػٔحٌ ٣ؼط٠ ػحتىجً ٣ٍْؼحً ُْ ٣ٓٔغ ػ٘ٚ ك٠  -

 جُؼحُْ جٍُأْٔح٠ُ.

حٌٛح ئقىٟ جُْٞحتَ جُوح٤ٗٞٗس ٍُِٜٝخ ٖٓ جٗطشحٌ ظحٍٛز ئ٣ؿحٌ جُٔٓحًٖ ٓلٍٝشس ذاػطر -

 جُوٞج٤ٖٗ جُٔو٤ىز ُإل٣ؿحٌجش ُٝكوٞم جُٔحُي ك٠ جُطظٍف ك٠ ػوحٌجضٚ.

جٌضلحع جُٔرحُؾ جُط٠ ٣طِرٜح جُٔالى ًهِٞجش ُِشون جُؿى٣ىز ٝجُوى٣ٔس ػ٠ِ قى جُٓٞجء،  -

 ٝظٌٜٞ جُهِٞجش ئ٠ُ جُؼِٖ ذؼى إٔ ًحٗص ضطْ ك٠ جُهلحء. 

 أنٍٟ ٓطؼىوز ضكُٞص ٓشٌِس جإلٌْحٕ ئ٠ُ أَٓس  شى٣ىز جُطؼو٤ى . ٝٗط٤ؿس ًَ يُي ُٝؼٞجَٓ   

ًٓ٘ ٓ٘طظق جُٓرؼ٤٘حش ذىأش جُىُٝس ض٠ُٞ وٌٝجً ًر٤ٍجً ُِوطحع جُهحص ك٠ جُك٤حز جالهطظحو٣س    

جُهحص ذحْطػٔحٌ جُٔحٍ جُؼٍذ٠ ٝجألؾ٘ر٠  1492( ُؼحّ 23ذظلس ػحٓس؛ كٔغ طىٌٝ جُوحٕٗٞ )

ٝجًُٟ ضْ ذٔوطؼحٙ ٓ٘ف جُٔشٍٝػحش  1499( ُؼحّ 31ٕ ٌهْ )ٝجُٔ٘حؽن جُكٍز ٝجُٔؼىٍ ذحُوحٗٞ

جالْطػٔح٣ٌس جُؼى٣ى ٖٓ جُُٔج٣ح، ًُُي جضؿٚ جُوطحع جُهحص ئ٠ُ ئٗشحء جُٔؿطٔؼحش جُؼٍٔج٤ٗس جُؿى٣ىز 

ٝجَوجو وٌٝ جُوطحع جُهحص ك٤ٔح ٣طؼِن ذحالْطػٔحٌجش ك٠ هطحع جإلٌْحٕ، ك٠ ق٤ٖ شٜى جُوطحع 

جْطػٔحٌجش جإلٌْحٕ .جُؼحّ ضٍجؾؼحً شى٣ىجً ك٠ ٓؿحٍ 
(1)

 

جضؿٚ جُوطحع جُهحص ُالْطػٔحٌ ك٠ جإلٌْحٕ جُٔطْٞؾ ٝجُلحنٍ، ًٝحٗص ضِي جُٔشٍٝػحش 

ٓٞؾٜٚ ك٠ ٓؿِٜٔح ئ٠ُ ئٌْحٕ جُط٤ِٔي، ٝجنطلص ضى٣ٌؿ٤حً جُك٤حَز جإل٣ؿح٣ٌس، ٝأطركص ًٔح أشٍٗح 

ٓهطِلس. ٝكطكص  ْحذوحً ئٓح ٓظكٞذس ذهِٞ ٌؾَ ٍٓضلغ أٝ ه٤ٔس ئ٣ؿح٣ٌس ٓـح٠ُ ك٤ٜح ضكص ٤ٔٓٓحش

جُىُٝس أذٞجذٜح ذىٕٝ ػٞجذؾ ُِؼى٣ى ٖٓ شًٍحش جإلٗشحء ٝجُطش٤٤ى، ٝكطكص ْٞم جإلٌْحٕ ٌَُ 

أٗٞجع جُطشط٤رحش جُٔٓطٌٞوز، ٝجٌضلؼص ضٌِلس جُر٘حء ذظٌٞز ُْ ٣ٓرن ُٜح ٓػ٤َ. ٝطحقد يُي 

ٗٓرس ٝقط٠ جُػٔح٤ٗ٘حش، ًُج جٗهلؼص  1492جٌضلحع ك٠ أْؼحٌ جألٌجػ٠، ٝيُي جذطىجء ٖٓ ْ٘س 

جالْطػٔحٌ ك٠ جإلٌْحٕ ذحُ٘ٓرس ُالْطػٔحٌ جُو٠ٓٞ، ق٤ع ٝطِص ضِي جُ٘ٓرس ئ٠ُ أو٠ٗ ٓٓطٟٞ ُٜح 

، ٝذحُطح٢ُ جٗهلؼص ٗٓرس جُٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس جالهطظحو٣س جُٔٞؾٜس ُِلثحش جُلو٤ٍز كرِـص 1494ك٠ 

 ذؼى ئٕ ًحٗص ٗٓرطٜح ضظَ 1411% ٖٓ ؾِٔس جُٞقىجش جُٔكووس ك٠ جإلٌْحٕ جُكؼٍٟ ػحّ 21.1

.1495% ٖٓ ؾِٔس ٝقىجش جإلٌْحٕ جُكؼٍٟ ك٠ 93.2ئ٠ُ 
(1) 

 ( 2593-2593اىَششوػبد اىزً ّفزد فً فزشح اىسجؼيْبد) 

ٗط٤ؿس ُِطـ٤ٍجش جُر٘حت٤س جُط٠ شٜىضٜح ٍٓقِس جُٓرؼ٤٘حش، ٝؿ٤حخ جالٛطٔحّ جُو٠ٓٞ ذاٌْحٕ يٟٝ      

٠ ٝجإلٌْحٕ جُظ٘حػ٠، جُىنٍٞ جُٔكىٝوز شٜىش ضِي جُلطٍز ضٍجؾؼحً شى٣ىجً ك٠ جإلٌْحٕ جُشؼر

ٝضٞهق ذ٘حء جإلٌْحٕ ٓ٘هلغ جُطٌح٤ُق ػٖ ؽ٣ٍن جُىُٝس ق٤ع قَ جإلٌْحٕ جُؼشٞجت٠ ٓكَ ًٛٙ 

                                                           
 السكن فى مصر بين العشوائية والتحضر الرث ، نحو دليل الباحثين والحقوقيين لتناول قضايا حقوق السكن فى مصر2)

 20 :2001 القاهرة، ،القوميةوالوثائق شبكة حقوق األرض والسكن ، التحالف الدولى للموئل ،دار الكتب : 

1)
َٝجٌز جُطؼ٤ٍٔ ٝجُٔؿطٔؼحش جُؼٍٔج٤ٗس جُؿى٣ىز ٝجإلٌْحٕ ٝجٍُٔجكن، ٤ْحْحش ٝٗظْ جإلٌْحٕ ًُٟٝ جُىنَ جُٔ٘هلغ،  

 .111 :1441جُٔإضٍٔ جُى٠ُٝ ُإلٌْحٕ، ًٍُٓ ذكٞظ جإلٌْحٕ ٝجُر٘حء ٝجُطهط٤ؾ جُؼٍٔج٠ٗ، جُوحٍٛز، كرٍج٣ٍ 
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جألٗٞجع ٝأطرف ًٛج جُ٘ٞع جإلٌْحٕ جُِٔٔف جٍُت٠ٓ٤ ُؼ٤ِٔس جإلٌْحٕ ك٠ جُوحٍٛز ٝجًُٟ ذىأ ظٌٜٞٙ 

ٓغ ٣َحوز قؿْ جُٜؿٍز ٖٓ جُٔ٘حؽن ج٣ٍُل٤س ئ٠ُ جُٔى٣٘س.
(1) 

جُىُٝس ك٠ ًٛٙ جُلطٍز ئ٠ُ ضش٤٤ى جإلٌْحٕ جُظ٘حػ٠ ٝجالْطػٔحٌٟ، ٝضًٍُ جإلٌْحٕ جضؿٜص      

جُظ٘حػ٠ ك٠ ًٛٙ جُلطٍز ك٠ ٓ٘طوس شرٍج جُه٤ٔس نحطس ذاػطرحٌٛح ضؿٔؼحً ط٘حػ٤حً ػٔح٤ُحً، ٝجُ٘ٞع 

جألنٍ أه٤ْ ك٠ ٓ٘طوط٤ٖ ئقىجٛٔح ك٠ ٓظٍ جُؿى٣ىز نِق قى٣وس ج٣ٍ٤ُٔالٗى، ٝجألنٍٟ ك٠ قِٞجٕ، 

ٙ جُلطٍز ضـ٤ٍجً ك٠ جُٔرح٠ٗ ٖٓ ق٤ع ػىو جُـٍف )ٖٓ أٌذغ ئ٠ُ ْرغ ؿٍف (، ٖٝٓ ٝشٜىش ًٛ

ق٤ع جُطشط٤د. ذؼى جٗطظحٌ أًطٞذٍ، طىٌ هٍجٌجٕ ًحٕ ُٜٔح آغٍٛٔح ػ٠ِ ٣َحوز ٓشٌِس جإلٌْحٕ، 

أُٜٝٔح ضؼ٤ٍٔ ٓىٕ جُو٘حز، ٝجُػح٠ٗ هٍجٌ جُو٤حوز ج٤ُٓح٤ْس ذحالٗلطحـ ػ٠ِ جُظكٍجء ٝئهحٓس جُٔىٕ 

. 1495( ُٓ٘س 54حٕ يُي ذحُوحٕٗٞ ٌهْ )جُؿى٣ىز ًٝ
(1)

كحٌٗٔشص ٓشٍٝػحش جإلٌْحٕ ذظلس ػحٓس 

( 9351( ٝقىز ذ٤٘ٔح أٗشة ك٠ جُلطٍجش جُٓحذوس ُٜح )3921ك٠ ًٛٙ جُلطٍز كِْ ٣٘شأ نالُٜح ئال )

(  512( ٝقىز ٤ٌْ٘س ُإلٌْحٕ جُظ٘حػ٠ ٝ ) 3111ٝقىز، ُْٝ ٣٘شأ ك٤ٜح ئٌْحٕ شؼر٠ ٝأٗشثص )

ٔحٌٟ.ُإلٌْحٕ جالْطػ
(3  )

 كطلحهٔص أَٓس جإلٌْحٕ نحطسً ذ٤ٖ ٓكىٝوٟ جُىنَ.

 ٍشحيخ اىثَبّيْبد :  -5

 

 اىسيبسبد اإلسنبّيخ 

ضر٘ص جُىُٝس ك٠ ًٛٙ جٍُٔقِس ٤ْحْس ٛحوتس ٝٓؼطىُس ك٠ ؾ٤ٔغ جُوطحػحش جُهى٤ٓس ٝجإلٗطحؾ٤س 

حؾ٤س ٝقحُٝص ضِر٤س جُكحؾحش جألْح٤ْس ُِٔؿطٔغ، ئال إٔ ٗوض جُٔٞجٌو ٝجٗهلحع جُوىٌز جإلٗط

ُِوطحع جُظ٘حػ٠ ٝهق قحتالً أٓحّ ضِر٤س ٝضٞك٤ٍ ضِي جُكحؾحش نحطس جُوطحع جإلٌْح٠ٗ، ٝجْطٍٔ 

جُوطحع جُهحص ٣ٞكٍ جُٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس ُوطحع ٓؼ٤ٖ ٖٓ جُٔؿطٔغ ذـٍع ضٞك٤ٍ ػحتى ٣ٍْغ، ٝػ٤ِٚ 

ضلحهٔص ٓشٌِس جإلٌْحٕ ذظٌٞز ٝجػكس.
(2)

ق٤ع ضؼهٔص جُٔشٌِس كأطركص ٓشٌِس ه٤ٓٞس ٣ٍُِق 

ٝجُكؼٍ. ٝيُي ٗط٤ؿس ألْرحخ نحطس ذحُطِد ػ٠ِ جإلٌْحٕ، ٝجٌضلحع ضٌِلس جٌُٖٔٓ، ذحإلػحكس 

ئ٠ُ أْرحخ نحطس ذحُوطحع جُؼحّ ٝجُهحص، ئ٠ُ ؾحٗد جُطـ٤ٍ ك٠ جُظٍٝف جالهطظحو٣س ٝجُطش٣ٍؼ٤س 

ًٔح ضٔص جإلشحٌز ْحذوحً.
(5)

 

ُط٤ٔ٘س جُؼٍٔج٤ٗس جُشحِٓس ك٠ ظَ ج٣ُُحوز جٌُٓح٤ٗس ٝجُطًٍُ جُشى٣ى ٌُِٓحٕ، ٝك٠ ئؽحٌ ٤ْحْس ج

أهحٓص جُىُٝس ٓىٕ ؾى٣ىز ذٜىف ض٤ٔ٘س ٍٓجًُ ػٍٔج٤ٗس ؾى٣ىز نحٌؼ جُٞجوٟ ٝجُىُطح ذك٤ع ضكون ًٛٙ 

جُطؿٔؼحش جُط٤ٔ٘س جالهطظحو٣س ُِٔٞجٌو ٝجإلٌٓحٗحش، ٝجُططٌٞ جالؾطٔحػ٠ ٌُِٓحٕ ٝجُهىٓحش؛ ٖٓ 

حش جٌُٓحٕ جُٔهطِلس، ٝضٞك٤ٍ ق٤ع ضٞك٤ٍ كٍص جإلٌْحٕ جُٔط٘ٞػس ٝجُٔطىٌؾس جُط٠ ضِر٠ جقط٤حؾ
                                                           

 .2 :مرجع سابقزينب شاهين، (2

1)
 .911: 1111،  ": ضو٤٤ْ ٤ْحْحش جٌُٓحٕ ٝجإلٌْحٕج٤ُٓحْس جالؾطٔحػ٤س ٝضكو٤ن جُؼىجُس جالؾطٔحػ٤س "

3)
 .121 :ٍٓؾغ ْحذنٓظطل٠ جُكل٘حٟٝ، 

 
 292-211 :مرجع سابقأحمد منير سليمان، (4

برنامجى المستقبل تقييم )مروة سيبوية حامد ، برامج ومشروعات إسكان محدودى الدخل بالمدن الجديدة فى مصر  (5

والشباب ( ، رسالة ماجستير ، إشراف : أ.د/ أحمد رشدى رضوان ، أ.د/ أحمد محمود يسرى ، كلية التخطيط 

 .20 :2009العمرانى واإلقليمى ، جامعة القاهرة ، 
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كٍص جُؼَٔ جُٔ٘حْرس ُْٜ .
(1)

ذىأ ئٗشحء جُٔىٕ جُؿى٣ىز ٝذىأش  1494 - 1491ذىج٣س ٖٓ ػحّ ٝ

٤ْحْس جُىُٝس ك٠ ٓؿحٍ ضٞك٤ٍ جإلٌْحٕ جالهطظحوٟ ضطؿٚ ٗكٞ ضشؿ٤غ جُؿٜٞو جًُجض٤س، ٝضْ ئٗشحء 

التْ ُٔكىٝوٟ جُىنَ، ٝك٠ ذ٘ي جُطؼ٤ٍٔ ٝجإلٌْحٕ، ٝط٘ىٝم ض٣َٞٔ جُٔٓحًٖ ُطٞك٤ٍ جٌُٖٔٓ جُٔ

ذىأ ضشؿ٤غ جُوطحع جُهحص ُر٘حء ٝقىجش جإلٌْحٕ  1415ٝقط٠ ػحّ  1411جُلطٍز ٖٓ ػحّ 

جُٔطْٞؾ ٝكٞم جُٔطْٞؾ، غْ ضٍجؾؼص جُىُٝس ك٠ ٓ٘ف جُوطحع جُهحص وٌٝجً ك٠ ٓؿحٍ جإلٌْحٕ 

ج ُؼؼق جُؼحتى ٓ٘ٚ، ٝكؼِص جُطُجٓٚ ذطٞك٤ٍ ٓٓحًٖ ُِلثحش جُوحوٌز ًٍ ، ك٠ ق٤ٖ جالهطظحوٟ  ٗظ

٤ِٕٓٞ  3235.1( أُق ٝقىز ٤ٌْ٘س ذطٌِلس 111ئٗشحء ) 1419ٝقط٠  1411ضؼٔ٘ص نططٜح ٖٓ 

ؾ٤٘س ًحْطػٔحٌجش ق٤ٌٓٞس ُِٔشٍٝع، ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي ذٜ٘ح٣س جُػٔح٤ٗ٘حش ُْ ض٘ط٠ٜ جألَٓس أٝ 

ضكَ جُٔشٌِس أٝ قط٠ ضوَ قىضٜح.
(1) 

 ( 2553-2593اىَششوػبد اىزً ّفزد فً  فزشح اىثَبّيْبد) 

جٗطٜؿص جُىُٝس كِٓلس ئٗشحء جُٔىٕ جُؿى٣ىز ٝيُي إلْط٤ؼحخ جٌُػحكس جٌُٓح٤ٗس، ًًُٝي إلػحوز  

ض٣َٞغ جٌُٓحٕ ذؼ٤ىجً ػٖ جُٔ٘حؽن جُٔأُٛٞس ذحٌُٓحٕ، ٝضٞجُص جإلٗشحءجش ٓى٣٘س ذؼى أنٍٟ، ق٤ع 

ذاٗشحء ٓى٣٘س جُؼحشٍ ٖٓ ٌٓؼحٕ، ض٠ِ يُي ئٗشحء  1495ذىأش أ٠ُٝ نطٞجش جُطؼ٤ٍٔ ك٠ ػحّ 

٣ى ٖٓ جُٔىٕ جُؿى٣ىز جألنٍٟ ٝجُط٠ ذِؾ ػىوٛح جغ٠٘ ػشٍ ٓى٣٘س ؾى٣ىز ٠ٛٝ : جُؼحشٍ ٖٓ جُؼى

أًطٞذٍ، و٤ٓحؽ جُؿى٣ىز، جُظحُك٤س،  1ٓح٣ٞ، جُٓحوجش، ذٍؼ جُؼٍخ جُؿى٣ىز،  15ٌٓؼحٕ، 

جُ٘ٞذح٣ٌس، جُؼرٌٞ، ذىٌ، ذ٠٘ ٣ْٞق جُؿى٣ىز، ج٤ُ٘ٔح جُؿى٣ىز.
(3) 

ِص جُىُٝس إلٗشحء ٝقىجش جإلٌْحٕ جالهطظحوٟ، ضىن 1115ٝقط٠  1411ك٠ جُلطٍز ٖٓ      

 -1451ٝذِـص ؾِٔس جُٞقىجش جُٔ٘لًز ك٠ ضِي جُلطٍز ػؼق ٓح هحٓص جُىُٝس ذط٘ل٤ًٙ ك٤ٔح ذ٤ٖ 

٤ِٕٓٞ ٝقىز(، ٝأطىٌش جُىُٝس هٍجٌجش ؾ٣ٌٜٞٔس ك٠  ٤ِٓ1,1ٕٞ ٝقىز ٓوحذَ  1,1) 1411

جُؼٍٔج٠ٗ ٤ٛٝثس جُٔؿطٔؼحش  ٓكحُٝس ُطكؿ٤ْ ٝقَ جُٔشٌِس، كأٗشأش ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُِطهط٤ؾ

ٓى٣٘س ؾى٣ىز ، ًٔح أطىٌش جُىُٝس جُوحٕٗٞ ٌهْ  11جُؼٍٔج٤ٗس جُؿى٣ىز ٝجُط٠ هحٓص ذط٘ل٤ً ػىو 

ُإلٌْحٕ جُطؼح٠ٗٝ، ٝضْ ئٗشحء ذٍٗحٓؽ ُٔ٘ف جُوٍٝع ج٤ٍُٔٓز ذِـص ه٤ٔطٜح )  1411( ُٓ٘س 12)

طظحوٟ ٝجُٔطْٞؾ . نظظص ُإلٌْحٕ جاله 1111ٝ  1411( ٤ِٓحٌ ؾ٤٘س ك٤ٔح ذ٤ٖ ػح٠ٓ 13,5

( 12( أُق ؾ٤٘س ذىالً ٖٓ )15ضْ ٌكغ ه٤ٔس جُوٍٝع ُِٞقىز ج٤ٌُ٘ٓس ئ٠ُ ) 1441ٝجػطرحٌجً ٖٓ 

( ْ٘س ذىالً 21% َٝجوش كطٍز جُٓىجو ئ٠ُ ) 1% ذىالً ٖٓ 5جُق، ٓغ نلغ جُلحتىز ج٣ُٞ٘ٓس ُطٌٕٞ 

ٍ ٍٓذغ.( ٓط91( ْ٘س ٝيُي ذحُ٘ٓرس ُِٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس جُط٠ ضوَ ٓٓحقطٜح ػٖ )11ٖٓ )
(2) 

                                                           
 .  96-95 : مرجع سابقنسرين البغدادى وأخرون ، 2)

) مشروع مبارك القومى إلسكان الشباب بالمدن الجديدة  22رانيا فوزى رجب خليل ، إسكان الشباب فى القرن ال  (2

أ.د/ محمد مدحت درة ، د/ رويدة محمد رضا، كلية الهندسة ، جامعة  -دراسة توثيقة ، رسالة ماجستير، إشراف : –
 .26-24: 2999القاهرة ، يوليو 

(3
 .141 :أقٔى ٤ٍ٘ٓ ٤ِْٔحٕ، ٍٓؾغ ْحذن

 
 .230:  2001 ،: تقييم سياسات السكان واإلسكانلة االجتماعية السياسة االجتماعية وتحقيق العدا" (4
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ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي كِْ ضطٞهق جُىُٝس ػٖ ئٗشحء ٓشٍٝػحش نحطس ُلثس ٓكىٝوٟ جُىنَ ٓػَ 

ٓشٍٝع جإلٌْحٕ جالهطظحوٟ ذٔى٣٘س جُٓحوجش) جُٔ٘طوس جٍُجذؼس( ٝك٤ٔح ٠ِ٣ ػٍع ُطلحط٤َ ًٛج 

جُٔشٍٝع:
(1) 

ىٝم ض٣َٞٔ أٗشة جُٔشٍٝع ك٠ ذىج٣س جُػٔح٤ٗ٘حش، ٝٛٞ ئقىٟ جُٔشح٣ٌغ ج٤ٌُ٘ٓس جُطحذؼس ُظ٘ -

جُٔٓحًٖ، ٝؾٜحَ ض٤ٔ٘س ٓى٣٘س جُٓحوجش، ٝهى أه٤ْ جُٔشٍٝع ذٜىف ئٌْحٕ جألٍْ يٟٝ جُىنَ 

 جُٔ٘هلغ ٝجُؼح٤ِٖٓ ذحُٔ٘حؽن جُظ٘حػ٤س ٝجٌُُجػ٤س جُٔك٤طس. 

٣وىّ جُٔشٍٝع ٝقىجش ٤ٌْ٘س ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جإلٌْحٕ جالهطظحوٟ، ٝجإلٌْحٕ ٓ٘هلغ  -

ْٞؼحش جُٔٓطور٤ِس ٖٓ نالٍ ضٞك٤ٍ ٓكحٌٝ جُطٌح٤ُق، ٝهى ٌٝػ٠ ك٠ جُطظ٤ْٔ ئٌٓح٤ٗس جُط

ُإلٓطىجو، ٣ٝطٌٕٞ جُٔشٍٝع ٖٓ ٓؿحٌٝجش ٤ٌْ٘س ذٜح ٓكٌٞ ُِهىٓحش ٣شطَٔ ًَ ٓكٌٞ 

ػ٠ِ ٓىٌْس، ٓٓؿى، وجٌ قؼحٗس ٝٓ٘طوس ضٍك٤ٜ٤س، ٝهى ٝػغ ُِٔى٣٘س غالغس ٗٔحيؼ ٓهطِلس 

ٔٓطكحش ُإلٌْحٕ ٓ٘هلغ جُطٌح٤ُق، ٝجنطِلص ضِي جُ٘ٔحيؼ ٖٓ ق٤ع جُٔٓحقس ٝضٞجكٍ جُ

 جُهؼٍجء. 

ٌجػ٠ جُٔشٍٝع ػٌٍٝز ضِر٤س جالقط٤حؾحش جألْح٤ْس ٌُِٓحٕ، ق٤ع قحُٝص جُىُٝس ػ٘ى  -

جُطهط٤ؾ إٔ ضٌٕٞ ضٌِلس جُٞقىز ج٤ٌُ٘ٓس ك٠ ٓط٘حٍٝ جألٍْز ٓكىٝوز جُىنَ، ًُج ضٍجٝقص 

(ٓطٍج ٍٓذؼح. ٝضٌٞٗص جُٞقىز ج٤ٌُ٘ٓس ٖٓ ؿٍكط٤ٖ 93:  13: 55جُٔٓحقحش ٓح ذ٤ٖ )

أوٝجٌ، ٓٔح ؾؼَ   2:3ٝض٤ُٔش جُٔرح٠ٗ ذحٌضلحػحش ٓطْٞطس ٓح ذ٤ٖ ٝٓطرم ٝقٔحّ، 

جُٔرح٠ٗ ضطٔطغ ذٔؼح٤٣ٍ طك٤س ٝذ٤ث٤س ٓالتٔس ٌُِٓحٕ. ٝهى ضٞكٍش جٍُٔجكن جألْح٤ْس ٖٓ 

 ٤ٓحز، ًٍٜٝذحء، ٝطٍف طك٠ ، ٝض٤ِلٞٗحش. 

ٝػٖ جألذؼحو جالؾطٔحػ٤س ٝجالهطظحو٣س ٌُِٓحٕ كوى ًحٕ ٓؼظْ ٌْحٕ ًٛج جُٔشٍٝع ٖٓ ػٔحٍ  -

 ٓظحٗغ جُٔ٘طوس جُظ٘حػ٤س، ٝٓؼظْٜٔ قحطِٕٞ ػ٠ِ جُىذِّٞ جُظ٘حػ٠ ٝجُطؿحٌٟ.

 

 ٍشحيخ اىزسؼيْبد:  -6

 

 اىسيبسبد اإلسنبّيخ 

أُٝص جُىُٝس ك٠ ًٛٙ جٍُٔقِس جٛطٔحٓحً ذطروس ٓكىٟٝ ٝٓطْٞط٠ جُىنَ، كظٍٜش ٤ْحْس       

جٌُٖٔٓ ؿ٤ٍ جُطحّ، ٝجٌُٖٔٓ جُ٘ٞجز، ٝك٠ أٝجنٍ جُطٓؼ٤٘حش أًىش جُىُٝس ػ٠ِ ًٛج جالٛطٔحّ ٖٓ 

نالٍ ئهحٓس ٓشٍٝػحش إلٌْحٕ جُشرحخ ٝٓكىٝوٟ جُىنَ.
(1)

 

ٔشٍٝع ٔشٍٝػحش جُو٤ٓٞس إلٌْحٕ جُشرحخ جًُٟ ذىأ ذُشٜىش قورس جُطٓؼ٤٘حش جضؿحٛح ٗكٞ ج      

ٓرحٌى جُو٠ٓٞ إلٌْحٕ جُشرحخ، ٝٓشٍٝع ئٌْحٕ جُٔٓطورَ جًُٟ أهحٓطٚ ٤ٛثس جُٔؿطٔؼحش جُؼٍٔج٤ٗس 

: ػٔص ٝقىجش اىَشحيخ األوىًجُؿى٣ىز ذحُطؼحٕٝ ٓغ ذ٘ي جُطؼ٤ٍٔ ٝجإلٌْحٕ، ػ٠ِ غالظ ٍٓجقَ؛ 

(  ٓطٍ ٍٓذغ 135(، ٝ )115ػٔح٣ٌس ذٔٓطف) ( ٓطٍ ٍٓذغ، ٝٝقىجش جْط٤ٌْ٘111س ذٔٓطف )

: ٝقىجش اىَشحيخ اىثبّيخ( ٝقىز ٤ٌْ٘س.  15111ًٝحٕ ػىو جُٞقىجش جُٔهظض ًُٜٙ جٍُٔقِس )

( 13: ٝقىجش ذٔٓطف) واىَشحيخ اىثبىثخ(ٝقىز ٤ٌْ٘س.  35111(ٓطٍ ٍٓذغ ذٞجهغ)  91ذٔٓطف )

                                                           
1)

ْكٍ ٤ِْٔحٕ ػرىهللا ٝئ٣ٔحٕ ػٍٔ ػٌٍٓ،"ئٌْحٕ يٟٝ جُىنَ جُٔ٘هلغ ك٠ ٓظٍ: ٌطى ٝضك٤َِ"، جُٔإضٍٔ جُٓحذغ ُط٤ٔ٘س 

 .11 : 1114ج٣ٍُق جُٔظٍٟ، ًٍُٓ ض٤ٔ٘س ج٣ٍُق، ٤ًِس جُٜ٘ىْس، شر٤ٖ جٌُّٞ، أًطٞذٍ 
 .3  جٍُٔؾغ جُٓحذن:(1



 الجزء الثاني  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

352 
 

رَ( . ٝضْ جإلػالٕ ػٖ كطف ( ٝقىز ٤ٌْ٘س)ٓشٍٝع ئٌْحٕ جُٔٓطو11111ٓطٍ ٍٓذغ ضكىو ُٜح ) 

( ٓطٍ ٍٓذغ ُِشرحخ 13ذحخ جُكؿُ ٍُِٔقِس جأل٠ُٝ )جُٞقىجش جالْطػٔح٣ٌس( ٝجٍُٔقِس جُػحُػس  )

ذؿ٤ٔغ جُٔىٕ جُؿى٣ىز ك٠ أٗكحء جُؿ٣ٌٜٞٔس ٝكوح ُِهطس جُٔٞػٞػس )  1/11/1449جػطرحٌج ٖٓ 

 –ٓح٣ٞ  15 –ٖ ٌٓؼحٕ جُؼحشٍ ٓ –جُٓحوِ ٖٓ أًطٞذٍ  –جُوحٍٛز جُؿى٣ىز  –جُشٍٝم  –جُؼرٌٞ 

 . ج٤ُ٘ٔح جُؿى٣ىز ( –جُٓحوجش  –و٤ٓحؽ جُؿى٣ىز 

 اىَششوػبد اىزً ّفزد فً فزشح اىزسؼيْبد 

شٜىش كطٍز جُطٓؼ٤٘حش جٛطٔحّ جُىُٝس ذاٗشحء ٓشٍٝػحش ئٌْحٕ جُشرحخ ٝٓكىٝوٟ جُىنَ ٝيُي 

، ٝٓشٍٝع ُإلٌضوحء ذٔٓطٟٞ ٓؼ٤شطْٜ، ٝضك٤ٖٓ ٗٞػ٤س ق٤حضْٜ ٖٓ نالٍ ٓشٍٝػ٠ ئٌْحٕ جُشرحخ

ئٌْحٕ جُٔٓطورَ، ٝك٤ٔح ٠ِ٣ ػٍع ُطلحط٤َ ٣ًٖٛ جُٔشٍٝػ٤ٖ:
(1)

 

 ٍششوع إسنبُ اىشجبة: - أ

ذىأ جُٔشٍٝع ك٠ أًطٞذٍ، ٝيُي ُطٞك٤ٍ ٌٖٓٓ ٓالتْ ٝػظٍٟ ُِشرحخ ذأْؼحٌ ٓ٘حْرس  -

ٝذحُ٘ٔحيؼ جُٔؼٔح٣ٌس جُط٠ ضٍضو٠ ذحًُٝم جُؼحّ ٝضطالءّ ٓغ ٌٝـ جُؼظٍ، ٝهى ضٍجٝقص 

( ٓطٍج ٍٓذؼح، ُْٝ ضُو جالٌضلؼحش ػٖ 111:  91:  13ٓٓحقحش جُٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس ٓح ذ٤ٖ )

 ز. وٌٝ أٌػ٠ ٝأٌذؼس أوٝجٌ ٓطٌٌٍ

ضْ ضهظ٤ض جُٞقىجش ٝكوحً ُٔؼح٤٣ٍ وه٤وس ٝٓٞػٞػ٤س، ٝجُط٠ ال ذى ٖٓ جٗطروٜح ػ٠ِ ؾ٤ٔغ  -

 جُكحؾ٣ُٖ ٝيُي ُؼٔحٕ ٝطٍٞ جُٞقىز ُٖٔ ٣ٓطكوٜح. 

ٝقىز ٤ٌْ٘س ػ٠ِ غالغس ٍٓجقَ ٗلًش ك٠ ٓؿٔٞػس ًر٤ٍز ٖٓ جُٔىٕ  92233ضْ ض٘ل٤ً  -

جوٟ، ٝهى ذىأ ض٘ل٤ًٛح جُؿى٣ىز ك٠ ٓؼظْ أٌؾحء جُؿ٣ٌٜٞٔس ٖٓ جُشٔحٍ ٝقط٠ ؾ٘ٞخ جُٞ

 ٝضْ جالٗطٜحء ٖٓ ؾ٤ٔغ أػٔحُٜح، ٝكوحً ألٌذغ ٍٓجقَ. 1441جػطرحٌجً ٖٓ ٣٘ح٣ٍ 

ٓطٍ ٍٓذغ ذِؾ ػىو جُٞقىجش جُط٠ ٗلًش ك٠ ضِي  111جٍُٔقِس جأل٠ُٝ: ٝقىجش ذٔٓحقس   -

ٝقىز ٤ٌْ٘س جْطهىٓص ك٤ٜح أٌذؼس ٗٔحيؼ ٓؼٔح٣ٌس ٓهطِلس ٝضْ ض٘ل٤ًٛح  11911جٍُٔقِس 

ٓح٣ٞ، ٓى٣٘س جُؼرٌٞ، ٓى٣٘س  15ُؼحشٍ ٖٓ ٌٓؼحٕ، ٓى٣٘س جُشٍٝم، ٓى٣٘س ك٠ ٓى٣٘س ج

 جُٓحوِ ٖٓ أًطٞذٍ.

ٝقىز  32431ٓطٍ ٍٓذغ ذِؾ ػىو ٓح ٗلً ذٜح قٞج٠ُ  91جٍُٔقِس جُػح٤ٗس: ٝقىجش ذٔٓحقس  -

٤ٌْ٘س ك٠ جُٔىٕ جألض٤س: جُشٍٝم، جُؼرٌٞ، جُوحٍٛز جُؿى٣ىز، جُٓحوِ ٖٓ أًطٞذٍ، جُش٤م 

و٤ٓحؽ جُؿى٣ىز، ذ٠٘ ٣ْٞق جُؿى٣ىز، ج٤ُ٘ٔح جُؿى٣ىز. ٝضْ جُط٘ل٤ً ٝكوحً ُؼىو َج٣ى، جُٓحوجش، 

جغ٠٘ ػشٍ ٗٔٞيؾحً يٝ ضظ٤ٔٔحش وجن٤ِس ضطٞكٍ ذٜح ؾ٤ٔغ جالْطهىجٓحش جُالَٓس ٌؿْ طـٍ 

 ٝضْ ئٗؿحَٛح ذحٌُحَٓ. 1444جُٔٓحقس، ٝهى ذىأش أػٔحٍ ضِي جٍُٔقِس ك٠ ٓح٣ٞ 

ٝقىز  11941ٍٓذغ ػٔص ًٛٙ جٍُٔقِس قٞج٠ُ  ٓطٍ 13جٍُٔقِس جُػحُػس: ٝقىجش ذٔٓحقس  -

جُٓحوِ ٖٓ  -جُؼرٌٞ -جُشٍٝم -٤ٌْ٘س، ٝضْ ض٘ل٤ًٛح ك٠ ًالً ٖٓ: ٓى٣٘س جُؼحشٍ ٖٓ ٌٓؼحٕ

ؽ٤رس. ٝهى  -أ٤ْٞؽ جُؿى٣ىز -ج٤ُ٘ٔح جُؿى٣ىز -ذ٠٘ ٣ْٞق جُؿى٣ىز –و٤ٓحؽ جُؿى٣ىز  -أًطٞذٍ

 ٝضْ جالٗطٜحء ٜٓ٘ح. 1441ذىأش ًٛٙ جٍُٔقِس ك٠ ٓح٣ٞ 

                                                           
1)

ٓطحـ ٓٓحء  1:21الساعة  12/11/1111ضح٣ٌم جُىنٍٞ ئٌْحٕ جُشرحخ ٝجُٔٓطورَ، ٤ٛثس جُٔؿطٔؼحش جُؼٍٔج٤ٗس جُؿى٣ىز، 

-www.newcities.gov.eg/aboutprojects/Housing ػ٠ِ جٍُجذؾ 
projects/futureyouthHousing/defauit.aspx 
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، 5/1/1112ِس جٍُجذؼس  )جإلٌْحٕ جالهطظحوٟ جُٔطٌٞ(: ضْ جالػالٕ ػٜ٘ح ك٠ جٍُٔق -

ٓطٍ ٍٓذغ، ضٌٞٗص ٖٓ ؿٍكط٤ٖ ٝطحُس ٝقٔحّ  59-51ضٍجٝقص ٓٓحقس جُٞقىجش ٖٓ 

ٝٓطرم، ٝيُي ُطٞك٤ٍ أًرٍ ػىو ٌٖٓٔ ٖٓ جُٞقىجش جُٔىػٔس ُِشرحخ، ٝضْ جٓىجو جُٞقىز 

ػحّ،  21% ٣ٓىو ػ٠ِ 5ٚ ذلحتىز أُق ؾ٤٘ 15ذوٍػ٤ٖ ئقىجٛٔح هٍع ضؼح٠ٗٝ ه٤ٔطٚ 

ْ٘س ذىٕٝ كٞجتى ػ٠ِ أهٓحؽ  22أالف ؾ٤٘ٚ ٣ٓىو ػ٠ِ  11ٝجُػح٠ٗ هٍع ض٠ِ٤ٌٔ ه٤ٔطٚ 

 ؾ٤ٜ٘حً . ٣ْٞ٘21س 

 ٍششوع إسنبُ اىَسزقجو: - ة

، ضِر٤س ُكَ ٓشٌِس جإلٌْحٕ ُش٣ٍكس ًر٤ٍز ٖٓ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ 1441ذىأ جُٔشٍٝع ك٠ كرٍج٣ٍ  -

 13ٝقىز ٤ٌْ٘س ذٔٓحقس  15131ٝع ئ٠ُ ض٘ل٤ً ٖٓ يٟٝ جُىنٍٞ جُٔكىٝوز، ٝٛىف جُٔشٍ

ٓطٍ ٍٓذغ ك٠ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔىٕ جُؿى٣ىز .ٖٓ نالٍ ضٞك٤ٍ جألٌجػ٠ جُٔؿُٜز ذحٍُٔجكن 

ذحُٔٓحقحش جٌُحك٤س، ٝهى ْحٛٔص ؾٔؼ٤س جُٔٓطورَ ذؿُء ٖٓ جُطٌِلس ٖٓ نالٍ ضرٍػحش 

 ٓٓطػٍٟٔ جُوطحع جُؼوحٌٟ ٝجُظ٘حػ٠، ٝشًٍحش جُٔوحٝالش. 

 

 يخ اىجذيذح:ٍشحيخ األىف  -7

 

 اىسيبسبد اإلسنبّيخ 

جْطٍٔ جٛطٔحّ جُىُٝس ك٠ جألُل٤س جُؿى٣ىز ذطِي جُٔشٌِس ْٝحٛٔص ك٠ ٓكحُٝس جُٔشحًٌس ك٠ قِٜح، 

كرٍَ جالٛطٔحّ ذٔكىٝوٟ جُىنَ ٝجُشرحخ ك٠ نطؾ جُىُٝس ك٠ ًٛٙ جألُل٤س. ٝضٞجُص جُٔشٍٝػحش 

جُؿى٣ىز ٝيُي ُٓى جُلؿٞز ٓح ذ٤ٖ جُؼٍع جُو٤ٓٞس ُإلٌْحٕ ًٓ٘ ٓ٘طظق جُطٓؼ٤٘٤حش ٌٍٓٝجً ذحألُل٤س 

ٝجُطِد، ك٠ ٓكحُٝس الْطٌٔحٍ ج٤ُٓحْس جُط٠ جضرؼطٜح جُىُٝس ك٠ ضِي جُلطٍز، ٠ٛٝ ضٞك٤ٍ ٝقىجش 

٤ٌْ٘س ٓالتٔس ُِشرحخ ٝٓكىٝوٟ جُىنَ ذحُطشط٤رحش جُالَٓس ٝضٞك٤ٍ جٍُٔجكن جألْح٤ْس ٝجُهىٓحش 

 جُط٠ الذى ٝإٔ ضطٞكٍ ك٠ جُٔٞجهغ جُٔهظظس ُإلٗشحء.

ك٠ ئؽحٌ جُرٍٗحٓؽ جإلٗطهحذ٠  -ضْ جالػالٕ ػٖ جُٔشٍٝع جُو٠ٓٞ ُإلٌْحٕ  1115كل٠ ػحّ  

ٝضْ جالٗطٜحء  1115/ 1/11،ٝذىأ جُٔشٍٝع ك٠  1115أؿٓطّ جألن٤ٍ ٍُِت٤ّ جُٓحذن ٓرحٌى 

، ًٝحٕ جُٜىف ٖٓ جُٔشٍٝع ضٞك٤ٍ ٝقىجش ٤ٌْ٘س ُِشرحخ ٓكىٝوٟ 1111/  4/ 31ٓ٘ٚ ك٠  

أُق ٝقىز ٣ْٞ٘حً، ٝهى ذِـص  15ق ٝقىز ػ٠ِ ْص ْ٘ٞجش ذٔؼىٍ أُ 511جُىنَ ذاؾٔح٠ُ 

٤ِٓحٌ ؾ٤٘س. 32ج٤ُُٔج٤ٗس جُطوى٣ٍ٣س ُِٔشٍٝع 
(1) 

 :اىَششوػبد اىزً ّفزد فً األىفيخ اىجذيذح 

جْطٍٔش جُىُٝس ك٠ ضِي جُلطٍز ك٠ ضٞك٤ٍ جُٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس جُٔالتٔس ُٔكىٝوٟ جُىنَ ٝجُشرحخ 

 ض٘ل٤ً جُرٍٗحٓؽ جُو٠ٓٞ ُإلٌْحٕ جالؾطٔحػ٠.ذٔٓحقحش ٝٗٔحيؼ ٓهطِلس ٖٓ نالٍ 

هحٓص َٝجٌز جإلٌْحٕ ٝجٍُٔجكن ٝجُط٤ٔ٘س جُؼٍٔج٤ٗس ذحُرىء ك٠ ٓشٍٝع " جُرٍٗحٓؽ جُو٠ٓٞ       

ُإلٌْحٕ جالؾطٔحػ٠ " ٝجًُٟ ٣ٜىف ئ٠ُ ضٞك٤ٍ ٗظق ٤ِٕٓٞ ٝقىز ٤ٌْ٘س ػ٠ِ ٓىٟ ْص ْ٘ٞجش 

ًٛٙ جُٞقىجش ُٔكىٝوٟ جُىنَ أُق ٝقىز ٣ْٞ٘حً. نظظص  15ذٔؼىٍ  1111ض٘ط٠ٜ ك٠ ػحّ 

                                                           
1)

 www.moh.gov.eg/pdfجذؾ جُرٍٗحٓؽ جُو٠ٓٞ ُإلٌْحٕ جالؾطٔحػ٠، ٓطحـ ػ٠ِ جٍُ

http://www.moh.gov.eg/pdf)
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جُشرحخ ْٜٓ٘ ػ٠ِ ٝؾٚ جُهظٞص. ٝجشطٍؽص جَُٞجٌز ك٠ نططٜح إٔ ٣ٌٕٞ ونَ جألػُخ ك٠ 

ؾ٤٘ٚ ش٣ٍٜحً. ًٔح أهٍش جَُٞجٌز إٔ ٣طْ ئٗشحء  1511ؾ٤٘ٚ ش٣ٍٜحً، ٝونَ جألٍْز  1111قىٝو 

لحم ٓغ ٤ٛثس ٗظق جُٔشٍٝع ك٠ جُٔكحكظحش، ٝجُ٘ظق جألنٍ ك٠ جُٔىٕ ٝجُٔؿطٔؼحش جُؿى٣ىز ذحإلض

جُٔؿطٔؼحش جُؿى٣ىز ذطٞك٤ٍ جُٔٞجهغ جُالَٓس ُِط٘ل٤ً. ٝهحٓص جَُٞجٌز ذطوى٣ْ وػٔحً ٓرحشٍجً ُِٔٓطل٤ى٣ٖ 

أُق ؾ٤٘ٚ ٌَُ ٝقىز. ًٔح  15أُق ئ٠ُ  15ُط٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ ق٤حَز جُٞقىجش ضٍجٝـ ًٛج جُىػْ ٓح ذ٤ٖ 

طٍز ضوىٌ ذؼش٣ٍٖ ػحٓحً، ٝهى أُق ؾ٤٘ٚ ُشحؿ٠ِ جُٞقىز. ٣ٓىو ػ٠ِ ك 31أضحقص هٍػحً ٤ٍٓٓجً ذو٤ٔس 

٤ِٓحٌجش وػْ ٗوىٟ ٖٓ جُهُجٗس جُؼحٓس  ٤ِٓ1حٌ ؾ٤٘ٚ؛  15ذِؾ ٓؿٔٞع جُىػْ نالٍ ض٘ل٤ً جُٔشٍٝع  

٤ِٓحٌجش ؾ٤٘ٚ ٖٓ قظ٤ِس ذ٤غ أٌجػ٠ ٤ٛثس جُٔؿطٔؼحش  4) ذٞجهغ ٤ِٓحٌ ؾ٤ٜ٘حً ًَ ػحّ (، ٝ 

جُؼٍٔج٤ٗس جُؿى٣ىز.
(1)

 

ٝهى جشطَٔ جُرٍٗحٓؽ ػ٠ِ ْرؼس ٓكحٌٝ ٌت٤ٓ٤س ضٔػِص ك٠ جألض٠ : 
(1)

 

ٝقىز،  314151جْطٜىف ًٛج جُٔكٌٞ ئٗشحء اىَحىس األوه : رَييل اىىحذاد فً ػَبساد سنْيخ:

ذحُٔكحكظحش ٝجُٔىٕ جُؿى٣ىز ٝضْ ض٘ل٤ً  15/4/1113ٝقىز قط٠  123111ٝضْ ض٤ِْٓ ٓح ٣وٍخ ٖٓ 

 س.جُٞقىجش جُٔطروس ك٠ ٍٓجقَ ضح٤ُ

اىَحىس اىثبًّ : رىفيش أساضً ثَسبحبد طغيشح ثبىَذُ اىجذيذح وفً ثؼض اىَحبفظبد         " 

ذِؾ ػىو جألٌجػ٠ جُٔٓطٜىكس إلهحٓس ٝقىجش ػ٤ِٜح ك٠ ًٛج جُٔشٍٝع ٍششوع اثًْ ثيزل" :  

ٓطٍجً ٓٓطكحً، ػ٠ِ إٔ ٣ر٠٘ جُٔ٘طلغ ذٜح ٝقىز  151هطؼس، ضرِؾ ٓٓحقس جُوطؼس  42112قٞج٠ُ 

ٓطٍجً ٓٓطكحً، ٣ٌٝٔ٘ٚ ٓٓطورالً إٔ ٣و٤ْ ؽحذو٤ٖ ػ٤٣ِٖٞ، أٟ ئػحكس ٝقىض٤ٖ  95ذٔٓحقس  ٤ٌْ٘س

آنٍض٤ٖ،  ئٓح الْطهىجٓٚ جُؼحت٠ِ أٝ ُِطظٍف ك٤ٜٔح ذحُر٤غ أٝ جُطأؾ٤ٍ. ٝهى ضْ ض٤ِْٓ ٓح ٣ُ٣ى ػٖ 

 . 15/4/1113هطؼس ُِٔ٘طلؼ٤ٖ قط٠  43133

اىخبص ىزىفيش وحذاد سنْيخ  اىَحىس اىثبىث : رخظيض أساضً ثبىَذُ اىجذيذح ىيقطبع

ٝقىز،  19113ذِؾ ػىو جُٞقىجش جُٔٓطٜىكس ك٠ ًٛج جُٔكٌٞ ٍزشاً ٍسطحبً ىيىحذح :  74ثَسبحخ 

ٓى٣٘س ؾى٣ىز ُط٘ل٤ً ًٛج جُٔشٍٝع. ٝهى ذِؾ  15شًٍس ك٠  121كىجٕ ُؼىو 1192ٝهى ضْ ضهظ٤ض 

 ٝقىز.  11111ٓح ٣وٍخ ٖٓ  15/4/1113ػىو جُٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس جُط٠ ضْ ض٘ل٤ًٛح قط٠ 

ٛىف ًٛج جُٔكٌٞ ئ٠ُ ضٞك٤ٍ اىَحىس اىشاثغ : رَييل ثيذ اىؼبئيخ ثَذيْخ اىسبدس ٍِ أمزىثش: 

ٝقىز ٤ٌْ٘س ٖٓ وٌٝ ٝجقى ُِٔ٘طلغ، ٣ٌٝٔ٘ٚ ئػحكس وٌٝ أٝ أًػٍ ػ٤ِٜح ٓٓطورالً، ٝذِؾ ػىو 

 ٝقىز، ضْ جالٗطٜحء ٜٓ٘ح ٝض٤ِٜٓٔح ُِٔ٘طلؼ٤ٖ. 1412جُٞقىجش جُٔٓطٜىكس ك٠ ًٛج جُٔكٌٞ 

ٍزشأ ٍسطحبً ىيىحذح( رزبح  53اىَحىس اىخبٍس : رىفيش وحذاد سنْيخ ثَسبحبد طغيشح) 

 11114ًحٕ جُؼىو جُٔٓطٜىف ُِٞقىجش ك٠ ًٛج جُٔكٌٞ ثبإليجبس ىيَىاطْيِ األوىً ثبىشػبيخ: 

 . 1113ٝقىز ك٠ جُوٍٟ جألًػٍ جقط٤حؾحً قط٠ ػحّ  11251ٝقىز ك٠ جُٔىٕ، ٝػىو 

                                                           
1)

 .٣ٍٓٗ11ٖ جُرـىجوٟ ٝأنٍٕٝ ،ٍٓؾغ ْحذن:
 
1)

ٓٓحء  1:11جُٓحػس  1111 /12/11الدخول جُرٍٗحٓؽ جُو٠ٓٞ ُإلٌْحٕ جالؾطٔحػ٠، ٤ٛثس جُٔؿطٔؼحش جُؼٍٔج٤ٗس جُؿى٣ىز، 

  www.newcities.gov.eg/aboutprojects/Housing-projects/ /defauit.aspxٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذؾ 
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ٍزشاً ٍسطحبً ىيىحذح رزبح ثبإليجبس  74ش وحذاد سنْيخ ثَسبحخ اىَحىس اىسبدس : ٍحىس رىفي

ذِؾ جُؼىو جُٔٓطٜىف ٖٓ ًٛج فً اىَحبفظبد واىَذُ اىجذيذح ثبإلشزشاك ٍغ هيئخ األوقبف: 

 31121قٞج٠ُ  15/4/1113ٝقىز، ٝذِؾ ػىو ٓح ضْ ض٤ِٓٔٚ ٖٓ ٝقىجش قط٠  39119جُٔكٌٞ 

 ٝقىز.

ًحٕ جُٜىف ثبىَحبفظبد وقشي اىظهيش اىظحشاوي: اىَحىس اىسبثغ : رَييل اىجيذ اىشيفً 

ذ٤ص ٣ٌل٠،  12241جُٔٓطٜىف ٖٓ ًٛج جُٔكٌٞ ذوٍٟ جُٔكحكظحش ٝهٍٟ جُظ٤ٍٜ جُظكٍجٟٝ 

، َٝجو جُؼىو جُٔٓطٜىف ئ٠ُ ٓح  14/4/1113ذ٤ص ٣ٌل٠ قط٠  11211ٝذِؾ ٓؿٔٞع ٓح ضْ ض٤ِٓٔٚ 

 ذ٤ص ٣ٌل٠.  ٣11111وٍخ ٖٓ 

كٞالً ًر٤ٍجً ك٠ ٓٓحٌ جإلٌْحٕ ك٠ ٓظٍ، ئي أٗٚ ٣طؿٚ ذ٤ٓحْس ٝٛ٘ح ٗؿى إٔ ًٛج جُرٍٗحٓؽ ٣ٔػَ ض

جإلٌْحٕ ٗكٞ جالٛطٔحّ ذش٣ٍكس ٓكىٝوٟ جُىنَ ٝؾؼِٜح" جُش٣ٍكس جأل٠ُٝ ذحٍُػح٣س " ك٠ نطؾ 

جُىُٝس ك٠ ًٛج جُٔؿحٍ، ًٔح ٣ٔػَ ًٛج جُٔشٍٝع ضٞؾٜحً ؾى٣ىجً ٗكٞ ٤ِْٝس ق٤حَز جُٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس 

جُط٤ِٔي. ئ٠ُ ؾحٗد ٓشحًٌس جُوطحع جُؼحّ ٝجُهحص ٓؼحً ك٠ ضٞك٤ٍ  ٝٛٞ جألنى ذ٘ظحّ جُطأؾ٤ٍ ذؿحٗد

 جإلٌْحٕ جالؾطٔحػ٠ ػ٠ِ ٗطحم ٝجْغ ذؿحٗد ٓإْٓحش جُىُٝس ج٤ٍُْٔس. 

 رؼقيت :

٣طؼف ٖٓ جُؼٍع جُٓحذن إٔ ٛ٘حى ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼٞجَٓ جُط٠ أوش ئ٠ُ ظٌٜٞ ٓشٌِس جإلٌْحٕ 

ٞجَٓ جُط٠ أوش ئ٠ُ ض٘ح٠ٓ ًٛٙ جُٔشٌِس، ك٠ جُٔؿطٔغ جُٔظٍٟ، ًًُي ضٞؾى ٓؿٔٞػس أنٍٟ ٖٓ جُؼ

جألٍٓ جًُٟ اله٠ ضىنالً ٓطٞج٣َحً ٖٓ جُىُٝس ًٓ٘ ذىج٣س ظٌٜٞ جُٔشٌِس، ٝجًُٟ ضلحٝضص وٌؾحضٚ 

 ذحنطالف ج٤ُٓح٤ْس جُؼحٓس ٝجُظٍٝف جالهطظحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ُِرالو. 

أذؼحو جُٔشٌِس ٖٓ نالٍ جُططرغ جُطح٣ٌه٠ ألَٓس جإلٌْحٕ ك٠ جُٔؿطٔغ جُٔظٍٟ، ٝضك٤َِ      

ٝجُؿٜٞو جُٔرًُٝس ك٠ ٓٞجؾٜطٜح نالٍ جُلطٍز جُط٠ ضـط٤ٜح جُىٌجْس ضر٤ٖ إٔ جُٔؿطٔغ جُٔظٍٟ ُْ 

٣شٜى أَٓس ئٌْحٕ قو٤وس ئال ذؼى طىٌٝ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُطش٣ٍؼحش جُط٠ ضكىو جُؼالهس ذ٤ٖ جُٔحُي 

ُٝس ئ٠ُ ضكو٤ن ٝجُٔٓطأؾٍ نالٍ جُه٤ٓٔ٘حش، ٝال٤ْٔح جُ٘ظق جألن٤ٍ ٖٓ ًٛج جُؼوى ق٤ع ْؼص جُى

ٓرحوب جُؼىجُس جالؾطٔحػ٤س ٝجُٔٓحٝجز ٝضٌحكإ جُلٍص، ٝذؼىٛح ضْ ٝػغ هؼ٤س جإلٌْحٕ ػٖٔ 

أ٣ُٞٝحضٜح ٝئٕ جنطِلص ضِي جأل٣ُٞٝس ٖٓ كطٍز ألنٍٟ ٝكوحً ُطر٤ؼس ضِي جُلطٍز ٝجُظٍٝف جُط٠ ضٍٔ 

جالٗلحم جُؼٌٍٟٓ  ذٜح جُرالو ٓػِٔح قىظ ك٠ جُٓط٤٘حش ق٤ع جالضؿحٙ ئ٠ُ جُط٤ٔ٘س جُظ٘حػ٤س، ٣َٝحوز

، ٌُٖٝ جْطٍٔ ضىنَ جُىُٝس ٖٓ نالٍ جُط٘حٍَ ػٖ جُؼٍجتد 1419ٗط٤ؿس ُكٍخ ج٤ُٖٔ ٝقٍخ 

جُؼوح٣ٌس ٝضهل٤غ جُو٤ٔس جإل٣ؿح٣ٌس، ٝك٠ جُٓرؼ٤٘حش جضؿٜص جُىُٝس ئ٠ُ ٤ْحْس جالٗلطحـ جالهطظحوٟ 

ٝجُٔطْٞؾ، ك٠ َٝجو وٌٝ جُوطحع جُهحص ك٠ جالْطػٔحٌ ك٠ هطحع جإلٌْحٕ نحطس جإلٌْحٕ جُلحنٍ 

ٓوحذَ يُي شٜى جْٜحّ جُوطحع جُؼحّ ضٍجؾؼحً شى٣ىجً ك٠ جالْطػٔحٌجش ج٤ٌُ٘ٓس. كحشطىش قىز أَٓس 

 ئٌْحٕ ٓكىٝوٟ جُىنَ. 

كأهحٓص جُىُٝس غْ جضرؼص جُىُٝس كِٓلس ئٗشحء جُٔىٕ جُؿى٣ىز ك٠ ئؽحٌ ج٤ُٓحْس جُؼٍٔج٤ٗس جُشحِٓس      

. ٝذىأش ٤ْحْس جُىُٝس ضطؿٚ ز نحٌؼ جُٞجوٟ ٝجُىُطحٓىٕ ؾى٣ىز ذٜىف ض٤ٔ٘س ٍٓجًُ ػٍٔج٤ٗس ؾى٣ى

ٗكٞ ئٗشحء جُٔشٍٝػحش جُو٤ٓٞس جٌُرٍٟ ًٓ٘ جُطٓؼ٤٘حش ٝقط٠ جألُل٤س جُؿى٣ىز ٝضٔػَ يُي ك٠ 

جُرٍٗحٓؽ جُو٠ٓٞ ُإلٌْحٕ جالؾطٔحػ٠ ٝجًُٟ ضؼٖٔ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔكحٌٝ جُط٠ ضـط٠ ٓؼظْ 
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الهطظحو٣س، ٝجُػوحك٤س ٝجًُٟ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ جقط٤حؾحش جُلثحش ٓكىٝوز جُىنَ ذحنطالف ئٌٓحٗحضْٜ ج

٣ٌٕٞ هى ْحْٛ ذظٌٞز أٝ ذأنٍٟ ك٠ ْى جُؼؿُ جُ٘حضؽ ػٖ ج٣ُُحوز جٌُٓح٤ٗس جُٔٓطٍٔز ٝجُٜؿٍز 

جُىجن٤ِس ٝضـ٤ٍ ظٍٝف جُرالو ج٤ُٓح٤ْس ٝجالهطظحو٣س، ٝجٌضلحع أْؼحٌ جُٞقىجش، ٝٓٞجو جُر٘حء 

٘ح٠ٓ ٓشٌِس جٌُٖٓ نحطس ذحُ٘ٓرس ُِشرحخ ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؼٞجَٓ جُط٠ ْحٛٔص ٝٓحَجُص ضٓحْٛ ك٠ ض

 ٝٓكىٝوٟ جُىنَ.

 

ٝجْطٌٔحالً ُىٌٝ جُىُٝس ك٠ ضٞك٤ٍ جٌُٖٔٓ جُٔالتْ ٝج٤ٍُٔٓ ُِشرحخ ٝٓكىٝوٟ جُىنَ هحٓص      

ٌَٝجز جإلٌْحٕ ٝجٍُٔجكن ٝجُٔؿطٔؼحش جُؼٍٔج٤ٗس ذؼى غٌٞز جُهحّٓ ٝجُؼش٣ٍٖ ٖٓ ٣٘ح٣ٍ ػحّ 

ذاؽالم ٓشٍٝع جإلٌْحٕ جالؾطٔحػ٠ ُٔكىٝوٟ جُىنَ ) ٓشٍٝع ج٤ُِٕٔٞ ٝقىز( ٝجًُٟ  1111

 إٔ ٣ٓحْٛ ك٠ جُطهل٤ق ٖٓ قىز ٓشٌِس جإلٌْحٕ ُِلثحش ٓكىٝوز جُىنَ.  ٖٓ جُٔطٞهغ
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 اىَشاجغ

ٌطى جُططٌٞجش ك٠ ػٍٔجٕ ٓظٍ ك٠ أٝجنٍ جُوٍٕ أذ٣َٞى ٌجؾف، جُؼٍٔجٕ جُٔظٍٟ:  -2

جُٔؿِى جُػح٠ٗ، جُطرؼس جأل٠ُٝ،  ،1111جُؼش٣ٍٖ ٝجْططالع ٓٓحٌجضٚ جُٔٓطور٤ِس قط٠ ػحّ 

 .1111جٌُٔطرس جألًحو٤ٔ٣س، 

 .1111، وجٌ ٜٗؼس ٓظٍ، جُوحٍٛز ٓشٌِس جإلٌْحٕ ك٠ ٓظٍنحُى ػالّ ٝأنٍٕٝ، أقٔى  -2

، وجٌ جٍُجضد جُؿحٓؼ٤س، جإلٌْحٕ ٝجُط٤ٔ٘س جُٔٓطىجٓس ك٠ جُىٍٝ جُ٘ح٤ٓسأقٔى ٤ٍ٘ٓ ٤ِْٔحٕ،  -3

 .1441ذ٤ٍٝش ، ُر٘حٕ، 

) ٓشٍٝع ٓرحٌى جُو٠ٓٞ  11ئٌْحٕ جُشرحخ ك٠ جُوٍٕ جٍ   ٌج٤ٗح كَٟٞ ٌؾد ن٤َِ ، -4

أ.و/ ٓكٔى  -إلٌْحٕ جُشرحخ ذحُٔىٕ جُؿى٣ىز : وٌجْس ضٞغ٤وس ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ، ئشٍجف :

 .1444ٓىقص وٌز ، و/ ٣ٌٝىز ٓكٔى ٌػح، ٤ًِس جُٜ٘ىْس ، ؾحٓؼس جُوحٍٛز ، ٤ُٞ٣ٞ 

ًٍُٔ جُو٠ٓٞ ُِركٞظ ، جُ جْططالع ٌأٟ ك٠ ٓشٌِس جإلٌْحٕ ك٠ ٓظ٣ٍَ٘د شح٤ٖٛ،  -5

 .1441جالؾطٔحػ٤س ٝجُؿ٘حت٤س ، جُوحٍٛز ، 

ْكٍ ٤ِْٔحٕ ػرىهللا ٝئ٣ٔحٕ ػٍٔ ػٌٍٓ، "ئٌْحٕ يٟٝ جُىنَ جُٔ٘هلغ ك٠ ٓظٍ:  -6

ٌطى ٝضك٤َِ"، جُٔإضٍٔ جُٓحذغ ُط٤ٔ٘س ج٣ٍُق جُٔظٍٟ، ًٍُٓ ض٤ٔ٘س ج٣ٍُق، ٤ًِس 

 .1114جُٜ٘ىْس، شر٤ٖ جٌُّٞ، أًطٞذٍ 

جٌُٖٓ ك٠ ٓظٍ ذ٤ٖ جُؼشٞجت٤س ٝجُطكؼٍ جٍُظ ، ٗكٞ و٤َُ جُرحقػ٤ٖ ٝجُكوٞه٤٤ٖ ُط٘حٍٝ  -2

هؼح٣ح قوٞم جٌُٖٓ ك٠ ٓظٍ ،وجٌ جٌُطد ٝجُٞغحتن جُو٤ٓٞس ، جُوحٍٛز ،شرٌس قوٞم 

 . 1111جألٌع ٝجٌُٖٓ ، جُطكحُق جُى٠ُٝ ُِٔٞتَ ، 

جٌُٓحٕ ٝجإلٌْحٕ،  ج٤ُٓحْس جالؾطٔحػ٤س ٝضكو٤ن جُؼىجُس جالؾطٔحػ٤س : ضو٤٤ْ ٤ْحْحش -1

 .1111ٓح٣ٞ،  14-11جُٔإضٍٔ جُٟٓ٘ٞ جُؼحشٍ

،وجٌ  ٓشٌِس جإلٌْحٕ ك٠ ٓظٍ ٓوٞٓحضٜح ٝضكى٣حضٜح جالهطظحو٣سطالـ جُى٣ٖ ٗحٓن،  -9

جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س، جُٔإضٍٔ جُى٠ُٝ ُِٔأٟٝ جُكؼٍٟ ك٠ جُرالو جُ٘ح٤ٓس ضكص ٌػح٣س 

 .1419ج٤ٌُٞٗٓٞ ٝٓإْٓحش أنٍٟ ُ٘ىٕ، جٗؿِطٍج،  ْرطٔرٍ 

ذٍجٓؽ جإلٌْحٕ ك٠ جُىٍٝ جُ٘ح٤ٓس : ٗٔحيؼ ٓهطحٌز ٓغ "ـ ٛحشْ ٝآنٍٕٝ طال -20

، جُؼىو جُؼحشٍ  ق٤ُٞس جُٔ٘طىٟ ٓكٌٔس"،  جإلشحٌز ُرٍجٓؽ جإلٌْحٕ ك٠ ٓكحكظس جُرظٍز

 d/894802https://search.mandumah.com/recorٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذؾ   1119

جالنطالف ك٠ ٓلّٜٞ جإلٌْحٕ ج٤ٍُٔٓ ٓكٔٞو أقٔى ػرىجُِط٤ق ٝآنٍٕٝ،  -22

، ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُطط٣ٍٞ ٓى٣٘س ٝجٗؼٌحْحضٚ ػ٠ِ ٤ْحْحش جُط٤ٔ٘س جإلٌْح٤ٗس جُٔٓطور٤ِس 

 ج٣ٍُحع، ٗىٝز جإلٌْحٕ جُػح٤ٗس، جٌُٖٔٓ ج٤ٍُٓٔٓ، ؾحٓؼس جُِٔي ك٤ظَ.

ٓكىٝوٟ جُىنَ ذحُٔىٕ جُؿى٣ىز ٍٓٝز ٤ْر٣ٞس قحٓى ، ذٍجٓؽ ٝٓشٍٝػحش ئٌْحٕ  -22

ك٠ ٓظٍ: ضو٤٤ْ ذٍٗحٓؿ٠ جُٔٓطورَ ٝجُشرحخ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ، ئشٍجف : أ.و/ أقٔى 

ٌشىٟ ٌػٞجٕ ، أ.و/ أقٔى ٓكٔٞو ٣ٍٟٓ ، ٤ًِس جُطهط٤ؾ جُؼٍٔج٠ٗ ٝجإله٠ٔ٤ِ ، ؾحٓؼس 

 .1114جُوحٍٛز ، 

: 1411-1451جُٔٓف جالؾطٔحػ٠ جُشحَٓ ُِٔؿطٔغ جُٔظٍٟٓظطل٠ جُكل٘حٟٝ،  -23

 .1415جإلٌْحٕ، جُٔؿِى جُٓحذغ، جًٍُُٔ جُو٠ٓٞ ُِركٞظ جالؾطٔحػ٤س ٝجُؿ٘حت٤س، 

 .1111، جُوحٍٛز، أ٣ٌى ٌٓٓ٘ح : ٓشٌِس ُٜح ق٤َٓالو ق٘ح ،  -24

https://search.mandumah.com/record/894802
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ج٤ُٓحْحش جُؼحٓس ٝجُطـ٤ٍ ج٤ُٓح٠ْ ك٠ ٓظٍ : ٤ْحْس ٗؿٟٞ ئذٍج٤ْٛ ٓكٔٞو  ،  -25

ُظرحـ ُِ٘شٍ ، ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، وجٌ ْؼحو ج 1411 -1492جإلٌْحٕ وٌجْس قحُس 

 .1443جُوحٍٛز ،

٣ٍٖٓٗ جُرـىجوٟ ٝأنٍٕٝ ، ٓؿِى جإلٌْحٕ : جُٔٓف جالؾطٔحػ٠ جُشحَٓ ُِٔؿطٔغ  -26

، جًٍُُٔ جُو٠ٓٞ ُِركٞظ جالؾطٔحػ٤س ٝجُؿ٘حت٤س   1111-1411جُٔظٍٟ جٍُٔقِس جُػح٤ٗس 

 . 1111، جُوحٍٛز ، 

جُٔإضٍٔ ٣ٖ؟ "٠ٜٗ ج٤ُٓى قحٓى" جإلٌْحٕ ٓ٘هلغ جُطٌح٤ُق: ُٔحيج ؟ ُٖٔ ؟ ٝئ٠ُ أ -22

، ًٍُٓ ذكٞظ جإلٌْحٕ جُى٠ُٝ ُإلٌْحٕ، ٤ْحْحش ٝٗظْ جإلٌْحٕ ًُٟٝ جُىنَ جُٔ٘هلغ

 .1441ٝجُر٘حء ٝجُطهط٤ؾ جُؼٍٔج٠ٗ، جُوحٍٛز، كرٍج٣ٍ 

َٝجٌز جُطؼ٤ٍٔ ٝجُٔؿطٔؼحش جُؼٍٔج٤ٗس جُؿى٣ىز ٝجإلٌْحٕ ٝجٍُٔجكن، ٤ْحْحش  -21

ٌْحٕ، ًٍُٓ ذكٞظ جإلٌْحٕ ٝٗظْ جإلٌْحٕ ًُٟٝ جُىنَ جُٔ٘هلغ، جُٔإضٍٔ جُى٠ُٝ ُإل

 .1441ٝجُر٘حء ٝجُطهط٤ؾ جُؼٍٔج٠ٗ، جُوحٍٛز، كرٍج٣ٍ 

 اىَىاقغ اإلىنزشوّيخ

ئٌْحٕ جُشرحخ ٝجُٔٓطورَ، ٤ٛثس جُٔؿطٔؼحش جُؼٍٔج٤ٗس جُؿى٣ىز، ٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذؾ  -1

-www.newcities.gov.eg/aboutprojects/Housing

projects/futureyouthHousing/defauit.aspx  ٓٓحء ٣ّٞ  1:11جُىنٍٞ جُٓحػس

12/11/1111. 

 www.moh.gov.eg/pdfرٍٗحٓؽ جُو٠ٓٞ ُإلٌْحٕ جالؾطٔحػ٠، ٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذؾ جُ -1

 12/2/1111ٓٓحء ٣ّٞ  1:31جُىنٍٞ جُٓحػس 

جُرٍٗحٓؽ جُو٠ٓٞ ُإلٌْحٕ جالؾطٔحػ٠، ٤ٛثس جُٔؿطٔؼحش جُؼٍٔج٤ٗس جُؿى٣ىز، ٓطحـ ػ٠ِ  -3

projects/ -www.newcities.gov.eg/aboutprojects/Housingجٍُجذؾ 

/defauit.aspx  ، 12/11/1111ٓٓحء ٣ّٞ  1:11جُىنٍٞ جُٓحػس. 

طٔؼحش جُؼٍٔج٤ٗس، قوٞم جٌُٖٓ ٝجُؼٍٔجٕ، ذطح٣ٌم َٝجٌز جإلٌْحٕ ٝجٍُٔجكن ٝجُٔؿ -2

، ٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذؾ 9:31، جُٓحػس 11/11/1119

page_1.html-http://blog.shadowministryofhousing.org/p/blog 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newcities.gov.eg/aboutprojects/Housing-projects/futureyouthHousing/defauit.aspx%20الدخول%20الساعة%208:28
http://www.newcities.gov.eg/aboutprojects/Housing-projects/futureyouthHousing/defauit.aspx%20الدخول%20الساعة%208:28
http://www.moh.gov.eg/pdf)
http://www.newcities.gov.eg/aboutprojects/Housing-projects/%20/defauit.aspx%20،%20الدخول%20الساعة%208:28
http://www.newcities.gov.eg/aboutprojects/Housing-projects/%20/defauit.aspx%20،%20الدخول%20الساعة%208:28
http://www.newcities.gov.eg/aboutprojects/Housing-projects/%20/defauit.aspx%20،%20الدخول%20الساعة%208:28
http://blog.shadowministryofhousing.org/p/blog-page_1.html
http://blog.shadowministryofhousing.org/p/blog-page_1.html
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 ٍيخض اىجحث

 ٍشنيخ اإلسنبُ فً اىَجزَغ اىَظشي 

 (3122-2563رحييو ربسيخً ىيسيبسبد اإلسنبّيخ فً اىفزشح ٍِ )

 أهذاف اىجحث    

٣ٜطْ ًٛج جُركع ذؼٍع ٝضك٤َِ جُططٌٞ جُطح٣ٌه٠ ُٔشٌِس جإلٌْحٕ ك٠ ٓظٍ ٤ْٝحْحش جُىُٝس      

ٝجػطٔىش  1111ك٠ ٓٞجؾطٜح ٝيُي نالٍ جُلطٍز ًٓ٘ ن٤ٓٔ٘حش جُوٍٕ جُٔحػ٠ ٝقط٠ ػحّ 

جُىٌجْس ػ٠ِ ضك٤َِ جُٞغحتن جُهحطس ذح٤ُٓحْحش جإلٌْح٤ٗس نالٍ كطٍز جُركع ٝهى ؾحء جُركع ك٠ 

 ٓك٤٣ٌٖٞ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٠ُ

 (1112أ٤ٔٛس جٌُٖٔٓ ٝقن جُكظٍٞ ػ٤ِٚ ) ضك٤َِ ُِٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ٝٓٞجو وْطٌٞ  -

٤ُُ٘ٓس جُط٠ ضـط٤ٜح أذؼحو ٓشٌِس جإلٌْحٕ ٝج٤ُٓحْحش جُٔطؼرس ك٠ ٓٞجؾٜطٜح نالٍ جُلطٍز ج -

 جُىٌجْس.

 رىطو اىجحث إىً ػذد ٍِ اىْزبئج جبء أهَهب فيَب ييً :

ذىأش ٓالٓف ٓشٌِس ج٣ُُحوز جٌُٓح٤ٗس ك٠ ٓظٍ ك٠ أػوحخ جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس ً٘ط٤ؿس  -

أْح٤ْس ُإلٗهلحع جُطى٣ٌؿ٠ جُٔٓطٍٔ ك٠ ٓؼىٍ جُٞك٤حش ػحٓحً ذؼى ػحّ؛ ذٓرد جُطوىّ 

ك٤س ٝجًطشحف ًػ٤ٍ ٖٓ جألٓظحٍ ٝجُٔؼحوجش جُك٣ٞ٤س ٝضوىّ جُٔطٍو ك٠ جُهىٓحش جُظ

جُطد جُؼالؾ٠ ٝجُٞهحت٠. ُْٝ ٣ظحقد ًٛج جإلٗهلحع جُطى٣ٌؿ٠ ك٠ ٓؼىٍ جُٞك٤حش 

ئٗهلحػح ٓٔحغال ك٠ ٓؼىالش جُٔٞج٤ُى ذَ ذو٤ص ًٛٙ جُٔؼىالش ػ٘ى ٓٓطٟٞ ٍٓضلغ ٗٓر٤حً؛ 

 جُٔطٍوز ك٠ أػىجو جٌُٓحٕ.جألٍٓ جًُٟ أوٟ ئ٠ُ ئٌضلحع ٓؼىٍ جُ٘ٔٞ جٌُٓح٠ٗ ٝج٣ُُحوز 

ُٔح ًحٗص ٓظٍ ضط٤ُٔ ذٔؼىٍ ٗٔٞ ٌْح٠ٗ ٍٓضلغ ٓغ ْٞء ض٣َٞغ جٌُٓحٕ، كإ ضىكن جُٜؿٍز  -

ٖٓ ج٣ٍُق ُِٔىٕ أوٟ ئ٠ُ ضلحهْ ًٛٙ جُٔشٌِس، كل٠ ظَ جُطـ٤ٍجش جُط٠ شٜىضٜح ٓظٍ ك٠ 

جُه٤ٓٔ٘حش، َجو جالضؿحٙ ٗكٞ ئٗشحء ذؼغ جُظ٘حػحش جٌُرٍٟ ك٠ جُٔىٕ، ًٝٛج ٓح ْحْٛ 

ك٠ نِن كٍص جُؼَٔ ذحُٔىٕ كُجو ٓؼىٍ جُٜؿٍز ج٣ٍُل٤س ئ٤ُٜح، ٖٝٓ غْ ٣َحوز جُطِد ػ٠ِ 

 جإلٌْحٕ جُكؼٍٟ

ػِٔص جُىُٝس ػ٠ِ جُطو٤َِ ٖٓ قىز ًٛٙ جُٔشٌِس ٖٓ نالٍ ٝػغ هؼ٤س جإلٌْحٕ ػٖٔ  -

أ٣ُٞٝحضٜح، ٌُٖ ًٛٙ جأل٣ُٞٝس ضأغٍش ذحُظٍٝف ج٤ُٓح٤ْس ٝجالهطظحو٣س ُِرالو؛ كوى ًحٗص 

حٕ ضٓطأغٍ ذوىٌ ًر٤ٍ ٖٓ جالٛطٔحّ ق٤٘ح، ٝق٤٘حً آنٍ ضٓروٜح ظٍٝف جُرالو هؼ٤س جإلٌْ

ج٤ُٓح٤ْس ًحُكٍخ، ٝأق٤حٗح أنٍٟ ضطؿٚ ج٤ُٓحْحش ٗكٞ جُط٤ٔ٘س جالهطظحو٣س ًحالضؿحٙ ٗكٞ 

 .وػْ جُظ٘حػحش جٌُرٍٟ، ٝجالٗلطحـ جالهطظحوٟ

 ضٍجٝقص ٤ْحْحش جُىُٝس ٓح ذ٤ٖ ئٗشحء جُٔشٍٝػحش ج٤ٌُ٘ٓس ُِلثحش ٓكىٝوز جُىنَ  -

) جُؼٔحٍ(، غْ جضؿٜص ؾٜٞو جُىُٝس ئ٠ُ ئطىجٌ جُطش٣ٍؼحش ٝجُوٞج٤ٖٗ جُط٠ ضكىو جُؼالهس 

ذ٤ٖ جُٔحُي ٝجُٔٓطأؾٍ ك٠ ٓوحذَ ض٘حٍَ جُىُٝس ػٖ جُؼ٣ٍرس جُؼوح٣ٌس ضشؿ٤ؼحً الْطٍٔجٌ 

ك٠ هطحع جإلٌْحٕ، ٝأن٤ٍجً جضؿٜص  كِٓلس جُىُٝس ٗكٞ ئٗشحء جْطػٔحٌجش جُوطحع جُهحص 

جُٔىٕ جُؿى٣ىز، ٝض٘ل٤ً جُرٍجٓؽ ٝجُٔشٍٝػحش جُو٤ٓٞس جُط٠ ضٜىف ئ٠ُ ضٞك٤ٍ جٌُٖٔٓ ُِلثحش 

 ٓكىٝوز جُىنَ.
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Summary of the Research 

The Housing Problem in Egypt 

Historical Analysis to Housing Policies from 1952 to 2011 

 

Objective of the Research: 

 The research aims to demonstrate and analyze the development of 

the Housing problem in Egypt and the policies of the country to face it in 

the period from 1952 in the last decade to 2011. The study depends on the 

analysis of the documents on the Housing policies available on the time 

of the research. The study came out in two axes as follows: 

-  The importance of the house and the right to possess one (Analysis of 

the International charters and articles of the constitution of 2014). 

- The dimensions of the Housing problem and the policies implemented 

to confront it during the time period covered in the study. 

The study reached various results the most important are:  

- The features of the Population problem started to be obvious after 

the second world war as a result of the continuous gradual decrease 

in death rate from one year to another due to the development in 

health services and the discovering of many vaccines and 

antibiotics, and the development of medicine and hygiene. This 

gradual decrease in death rate was not accompanied by that 

decrease in birth rate, but remained relatively high; which led to 

the hilarious increase in the population growth, thus the increase in 

the whole population. 

- As, Egypt is characterized by the high increase and uneven 

distribution of population, the increase in rural migration to the 

cities led to the endangerment of the problem. Moreover, the 

changes that Egypt has witnessed in the fifties led to increasing in 

the construction of great industries that shared in creating new job 

opportunities and accordingly increased migration rate to the cities 

and the demand on urban housing. 

- The Government tried to confront this crucial problem by giving 

the issue of Housing problem priority. However, this priority has 

been affected by the political and economic situations of the 

country; such as the priority of political conditions of war, or the 
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priority of economic development policies as encouragement of 

great industries and economic open-door policy. 

- The Government policy directed its attention towards creating 

Housing projects for limited incomers as workers, and issuing laws 

and legislations to govern the relation between the owners and the 

tenants in return for the countries sacrifice of the taxes set on 

houses to encourage investment of the private sector in Housing. 

Finally, the government policy has been directed toward the 

construction of new cities, implementing new programs and 

national projects aiming to provide limited income sector with 

houses. 
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