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7 السياسة العامة لإلسكان في مصر

الربنامج اخلاص هبا 2018-2022، كام أن دور  اهتامًما واضًحا من احلكومة احلالية، حيث يعد حموًرا رئيسيا يف  يكتسب قطاع اإلسكان 
الرابع(؛ هبدف توسيع مساحة ما هو  إنشاء وحدات سكنية جديدة ومدن جديدة )مدن اجليل  يتزايد يف جمال  املرحلة احلالية  احلكومة خالل 
مأهول بالسكان من إمجايل مساحة الدولة املرصية، ويامرس هذا الدور بصورة رئيسية من خالل هيئة املجتمعات العمرانية ويف حاالت حمددة 

بالرشاكة مع القطاع اخلاص. 

تزايد احلاجة لتطوير السياسة العامة لإلسكان 

افتتاحية العدد:

شكل رقم )1(: الربامج الرئيسية الداعمة لتحسني مستوى معيشة املواطن املرصي- برنامج عمل احلكومة 2022/21-2019/18

المصدر: برنامج عمل الحكومة ٢٠١٩/١٨ - ٢٢٠٢/١٢ برئاسة مجلس الوزراء
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هيئة التحرير

ورغم هذه اجلهود، إال أن هذا القطاع يظل أحد أكثر قطاعات البنية 
األساسية إثارة للجدل وللنقاش يف املجتمع، فمع تزايد عدد السكان 
وفق معدل نمو متسارع، وارتفاع أسعار ما هو قائم من وحدات سكنية 
عىل نحو يفوق القدرة الرشائية لدى أغلبية املواطنني، تصبح املشكلة 
ليست مرتبطة بوفرة الوحدات السكنية بقدر ارتباطها بعدالة وواقعية 
أسعارها بالنظر إىل مستوى املعيشة العام يف مرص، وعدم وجود رقابة 

فعالة عىل سوق العقارات.  
من  متوارثة  إشكاليات  من  القطاع  هذا  معاناة  جانب  إىل  وذلك 
فرتات سابقة، منها ما يتعلق باالمتداد العمراين العشوائي عىل حساب 
املنظمة  بالقواعد  املتعلقة  اإلدارية  والسلبيات  الزراعية،  األرايض 
بخالف  القديمة،  املدن  أو  اجلديدة  املدن  يف  سواء  العمراين  للتوسع 
وتفاقم  املختلفة،  املحافظات  يف  العشوائيات  بملف  املتعلقة  املشاكل 
يف  والثالثة  والثانية  األوىل  األجيال  مدن  منها  تعاين  التي  السلبيات 
الوقت الذي تنشئ فيه احلكومة مدن اجليل الرابع التي بدأت تواجه 
بعض تلك السلبيات، وهو ما يزيد من عبء مسامهتها بوجه خاص 

ومسامهة قطاع اإلسكان بوجه عام يف عملية التنمية املستدامة.       
يف هذا السياق، يناقش هذا العدد من دورية بدائل، السياسة العامة 
السياسات  لفاعلية  أويل  تقييم  لتقديم  حماولة  يف  مرص،  يف  لإلسكان 
املنفذة حاليا عىل نحو يسمح بتحديد نقاط القوة والضعف، واألبعاد 

التي بحاجة الهتامم أكثر خالل الفرتة املقبلة من قبل احلكومة.  
العامة واملحلية  وجيادل دكتور أمحد دسوقي إسامعيل أستاذ اإلدارة 
 - مرص  يف  اإلسكان  قطاع  بأن  اإلدارية،  للعلوم  السادات  بأكاديمية 
ال   - عام 2017  واملنشآت  واإلسكان  للسكان  العام  للتعداد  استناًدا 
يوجد به أزمة إسكان من حيث عدد الوحدات السكنية، ولكن ترتبط 
املواطنني  الوحدات ملستوى معيشة  تلك  األزمة بمدى مالءمة أسعار 
خاصة فئة الشباب األكثر احتياجا للحصول عىل سكن مالئم، وكذلك 
يتعلق  الوحدات خاصة ما  مدى توافر رشوط السكن املالئم يف تلك 
لإلسكان  عامة  سياسة  غياب  عن  فضاًل  األساسية،  اخلدمات  بتوافر 
هبذا  املعنية  اجلهات  حتدد  مرص  يف   Housing Public Policy

القطاع وحتدد -وفق أطر زمنية واضحة- ما هو مستهدف حتقيقه من 
أجل معاجلة مشاكل املواطنني يف هذا القطاع. 

وحيلل دكتور أمحد يف الدراسة الرئيسية يف هذا العدد السياسة العامة 
لإلسكان يف مرص باعتبارها اإلطار املنظم حلصول املواطن عىل حقه يف 
املستخدم  العامة لإلسكان   السياسة  املالئم. ويشري مصطلح  السكن 
اإلسكان،  جمال  يف  املبذولة  احلكومة  جهود  كل  إىل  الدراسة  هذه  يف 
من قوانني ولوائح وخطط اسرتاتيجية معتمدة، وما تشتمل عليه من 
حصول  لضامن  الزمني  املدى  وقصرية  متوسطة  ومرشوعات  برامج 
اإلجيار  أو  التمليك  أو  اإلجيار  بنظام  سكنية،  وحدة  عىل  مواطن  كل 
املفيض للتمليك، ضمن خمططات عمرانية وسكنية متكاملة ومستدامة 
املرافق، يتم تطويرها أو يتم تنفيذها واستحداثها تباعا بشكل متوازن، 
ينرصف  كذلك  وتطلعاته.  املادية  املواطن  إمكانيات  مع  وتتناسب 
العمراين  املد  العشوائية، ووقف  املناطق  إزالة  إىل جهود تطوير و/أو 

العشوائي عىل األرايض الزراعية و/أو أرايض الدولة. 
وتقدم الدراسة يف القسم األول منها مناقشة أولية ملا ينفذ من برامج 
يف  لإلسكان  عامة  لسياسة  كمكونات  معها  التعامل  يمكن  حكومية 
الدولة، ومنها ما يتعلق بانشاء وحدات ومدن جديدة ومعاجلة قضية 
املناطق العشوائية، ووضع إطار منظم لتخصيص األرايض والتعامل 
املجتمعات  هيئة  ودور  الدولة،  أرايض  عىل  التعدي  حاالت  مع 
سوق  أسعار  وفوىض  لإلسكان،  العامة  السياسة  تنفيذ  يف  العمرانية 
ضبط  أجل  من  احلكومة  قبل  من  إجراءات  من  يتخذ  وما  العقارات 

هذا السوق وتنظيمه. 
وحيلل القسم الثاين من الدراسة فعالية السياسة العامة للسكان من 
خالل حتديد نقاط القوة والضعف فيها، هبدف فتح املجال أمام عملية 
السياسة  وضع  عند  القرار  لصانع  البدائل  وتقديم  اخليارات  طرح 
العامة هلذا القطاع املهم، بام يستهدف تطوير جاد وفعيل خلطط القطاع 
القسم  يقدم  بينام  والطويل.  املتوسط  املديني  عىل  العامة  وسياساته 
العامة لإلسكان  السياسة  لتطوير  رؤية مستقبلية  الدراسة  األخري من 
خالل الفرتة املقبلة تضم جمموعة من املقرتحات الترشيعية واإلجرائية.      


