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    الملخص   

إن مشكلة اإلسكان العشوائي مشكله دولية يعاني منها العالم النامي وال يختلف الوضع كثيراً في مصر، حيث تعاني من مشكلة اإلسكان 
العشوائي منذ ستينيات القرن الماضي وتفاقم الوضع مع األلفية الجديدة، ونظرا لعجز الموازنة من قبل الدولة وقلة استثمار القطاع 

تطوير المناطق العشوائية، وفى ضوء ذلك ظهرت أهمية دور منظمات المجتمع المدني بالتشارك مع الدولة والقطاع الخاص في مجال  
  الخاص في تطوير المناطق العشوائية.  

تتناول الورقة البحثية دراسة دور منظمات المجتمع المدني في تطوير المناطق العشوائية من خالل دراسة حالة لمنطقة مساكن زينهم، 
وهي من أوائل نماذج التطوير لمشاركات منظمات المجتمع المدني، ويقيم البحث تلك التجربة كمدخل لمعرفه اآلليات المتبعة لتطوير 
تلك المناطق من قبل منظمات المجتمع المدني عن طريق إجراء عدد من الحوارات والمسوح مع سكان المنطقة وزيارات ميدانية  

لوصول إلى نتائج وتوصيات خاصة بآليات التعامل مع المناطق العشوائية من قبل منظمات المجتمع لمنطقه مساكن زينهم، بهدف ا
  المدني. 

  الكلمات المفتاحية 
 منظمات المجتمع المدني؛ التطوير العمراني؛ المناطق العشوائية

 المقدمة  ١

األولية لإلنسان منذ العصور القديمة، وإيماناً بحق اإلنسان في حياه كريمة والقضاء على  االحتياجاتيعتبر المسكن من 
الفقر والمساواة والحق في التعليم وتوافر الخدمات العامة، وهو ما تفتقر إليه المناطق العشوائية، جاءت معظم التوجهات 

األجندة   ٢٠١٥السابق ذكرها، حيث تبنت األمم المتحدة عام  العالمية لتضع السياسات واآلليات الالزمة لتحقيق تلك المعايير  
بالصحة العامة والحد من الفقر  االهتمامالجديدة التي تتضمن مبادئ التنمية المستدامة المشتملة على عده أهداف، أبرزها 

قيق تلك األهداف، العام المستهدف لتح  ٢٠٣٠عام    واعتبرتبالتعليم وتوافر شبكه صرف صحى متكاملة،    واالهتماموالجوع  
  .(United Nations, 2020a)من خالل تشارك الدول مع بعضها في تحقيقها 

باألكوادور مؤكدا على   ٢٠١٦كما جاء مؤتمر الموئل الثالث المعنى باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة والذي أقيم عام  
بين الجميع، كما يضع تصور عمراني للمدن التي  اةوالالمساوهدف ان لإلنسان الحق في حياة كريمة، وأن ال مكان للفقر 

الحصول على  استمرارية، على أن تكون التنمية في إطار مستدام، يتم فيه ضمان ٢٠٣٠يمكن أن تصبح عليه بحلول عام 
  .(United Nations, 2020b)بعمليات الصيانة الدورية  واالهتماممياه شرب صالحة، والخدمات والمرافق العامة 

 ً ألن معظم دول العالم النامي ومن ضمنها مصر مازالت هي المسئولة عن توفير السكن المالئم لمحدودي الدخل من   ونظرا
لجوء الفقراء  استمرارخالل برامج اإلسكان المختلفة، ونتيجة لعجز هذه المشاريع في سد فجوة االحتياج، أدى األمر إلى 

المناطق العشوائية  وانتشاررخيص بديل، األمر الذي أسهم في تفاقم ومحدودي الدخل إلى سكن المناطق العشوائية كسكن 
  بشكل كبير، فظهرت الحاجة إلى تدخل الدولة لتطوير تلك المناطق خاصة التي تمثل خطورة على األنسان.

 وارتفاع  والسياسية  االقتصادية، كنتيجة لسوء الظروف  ٢٠١١استمر نمو المناطق العشوائية إلى ان تضاعف بعد ثوره يناير  
% من إجمالي عدد الوحدات   ٤٥حيث قدرت نسبة اإلسكان غير الرسمي في مصر بحوالي    ،معدالت البطالة وغياب الرقابة

، ٢٠٠٨)  ، كما صنف صندوق تطوير العشوائيات المناطق العشوائية الذي تأسس عام   (Abouelmagd, 2013السكنية  
المناطق التي تحتاج إلى التدخل العاجل (صندوق تطوير العشوائيات، إلى مناطق غير آمنة ومناطق غير مخططة لمعرفة 

٢٠٢٠ .(  
ً بأن ً رئاسيا ) ذات ٢٠٢٠(مصر خالية من العشوائيات غير اآلمنة بحلول عام  أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدا

عدد المناطق غير اآلمنة   الدولة لتنفيذ الوعد الرئاسي، حيث ذكر وزير اإلسكان المصري أن واتجهتالخطورة (أ، ب)، 
منطقة تحت التطوير، ويبلغ عدد المناطق   ١٦٥منطقة، و  ١٩٢من تطوير    االنتهاء منطقة على مستوى الدولة تم    ٣٥٧يبلغ  
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منطقة (عاصم الجزار،   ١٨منطقة وجارى تطوير    ٥٢ألف فدان، تم تطوير    ١٥٢منطقة بإجمالي مساحة    ٧٠غير المخططة  
٢٠١٩ .(  

المجتمع المدني للمساهمة في عمليات التطوير، ولكن ليست  رة اإلسكان بالشراكة مع بعض منظماتقامت الدولة ووزا
ونتيجة لتوجهات الدولة للقضاء على المناطق العشوائية والشراكة مع األطراف المجتمعية، ظهرت   بالصورة المطلوبة؛

؟ ما هو دور منظمات  االستدامةالعديد من التساؤالت البحثية: كيف يمكن أن يتم تطوير المناطق العشوائية بصوره تضمن 
؟ لذا كان من الضروري دراسة زيز وتقييم هذا الدورالمجتمع المدني قبل التطوير وأثناء وبعد التطوير؟ وكيف يمكن تع

دور منظمات المجتمع المدني كطرف أساسي في التطوير العمراني للمناطق العشوائية، سواء بتوفير سكن بديل في منطقة 
ة إلى او تجمع عمراني جديد، أو بإزالة المناطق العشوائية المهددة وإزالتها وإعادة تطويرها في نفس المكان، باإلضاف

اآلليات التي يجب أن تتبعها تلك المنظمات من خالل الدراسة التحليلية والدروس المستفادة لمنطقة الدراسة "مساكن زينهم"  
آليات خاصة بدور منظمات المجتمع المدني   استخالص، كأول تجربة متكاملة ودراستها كوضع راهن لمحاولة  ٢٠٢٠عام  

  في عملية التطوير وما بعد التطوير.

  الدراسات السابقة   ١٫١

تبنت بعض الدراسات السابقة منظمات المجتمع المدني ودورها من ناحية مفهوم الشراكة ، والمبادرات التي تتبناها الحكومة 
لتحقيق مبدأ الشراكة بين المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالشراكة معها ، حيث يسهم بشكل كبير في نجاح عملية 

" ، التي عززت مفاهيم التضامن ٢٠٠١ - ١٩٩٦بادرة الدولة في برنامج "المأوى للجميع في مصر التطوير مثل م
االجتماعي والشراكة ، باإلضافة الى  تأسيس جمعية المستقبل  لإلشراف على مشروع تنفيذ اإلسكان المستقبلي بالتعاون 

ر المناطق العشوائية ، مثل بوالق الدكرور ومنشية مع الحكومة ، وكذلك البرنامج اإلنمائي األلماني الذى ساهم في تطوي
  .   (Khalifa, 2015)ناصر  

كما تناولت بعض الدراسات السابقة مشاريع تطوير المناطق العشوائية من حيث سياسة إعادة التسكين في نفس المنطقة، ونبذ 
، نحو إستراتيجيات  (Shoukry, 2013)  استراتيجية الرفض والتجاهل والتهجير القسري من تلك المناطق، كما تم في دراسة

  التعامل مع المناطق العشوائية غير اآلمنة واعادة تسكينها في نفس المنطقة، دراسة حالة منطقة مساكن زينهم.  

والثقافي والتنموي تجاه السكان، على  االجتماعيوأيضا تناولت الدراسات السابقة دور منظمات المجتمع المدني من الجانب 
والتي تناولت دور جمعية الهالل األحمر في تطوير منطقة مساكن زينهم، والخروج   (Alsharif, 2013)سبيل المثال دراسة  

) التي تناولت هذا الدور من جانب تنمية السكان، وعدم ضمان ٢٠١٦عبد المنعم،    بالدروس المستفادة، وكذلك دراسة (نانسي
  الحيازة ألهالي المنطقة، وتم تطبيق مشروع منطقة مساكن زينهم كمثال ايضاً عن هذا الدور.        

والثقافية ، أو من   ماعيةاالجتمن الدراسات السابقة ، نجد انها تناولت دور منظمات المجتمع المدني من ناحية تنمية السكان  
خالل مفهوم الشراكة ، أو إتباع سياسات إعادة التسكين في نفس المنطقة ، ولكن لم تتناول أي آليات خاصة بدور منظمات  
المجتمع المدني في التطوير العمراني للمناطق العشوائية ، سواء قبل التطوير او أثناء التطوير او بعده، اما الدراسات التي 

عملية التطوير وزوال تأثير   انتهاءمنطقة مساكن زينهم لم تتناول أو تقيم المنطقة ودور منظمة الهالل األحمر بعد تناولت 
، التي أسندت التطوير العمراني للمنطقة لجمعية الهالل األحمر بالتعاون مع الحكومة ، ٢٠١١القوى السياسية بعد ثورة 

، ومن هو المسئول عن التطوير في الوضع   ٢٠٢٠قييم  للوضع الراهن لعام  ومن هنا تكمن أهمية البحث في إجراء عملية ت
من عشر أعوام على تطوير المنطقة، ويهدف البحث إلى تقييم   أكتر  انقضاءالحالي ، وأهم المشكالت التي ظهرت بعد 

قبل منظمة الهالل تجربة تطوير منطقة مساكن زينهم في الوقت الراهن بعد أكثر من عشر أعوام  على تطويرها ، من 
  األحمر، وكذلك الخروج بالنتائج والتوصيات الخاصة بدور األطراف المعنية بعمليات التطوير .

  التجارب الدولية  ١٫٢

، من خالل األجندة الحضرية الجديدة ، بمؤتمر كيتو، إلى ضرورة التعاون مع شركاء التنمية،  ٢٠١٦دعا الموئل الثالث عام  
منظمات غير الحكومية ، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، هناك العديد من التجارب التي أعطت المتمثلين في الحكومات وال

منها، في عملية إشراك المجتمع المدني في عملية التنمية والتطوير، سواء قبل أو أثناء أو بعد عملية  االستفادةدروساَ يمكن 
، أو  اجتماعيةتنوعت أدوار تلك المنظمات، ما بين أدوار )، ٢٠١٦الثالث،  للمؤهلالتطوير (األجندة الحضرية الجديدة 

  اختيارتنموية للسكان ، أو عمرانية، أو بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع  في عملية التنمية، وعلى هذا األساس تم 
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بالمزيد من  للخروج بمجموعة من الدروس المستفادة ، ويوصى البحث  واستعراضهامجموعة من التجارب الدولية المميزة 
  الدراسات في مجال التجارب الدولية لدور تلك المنظمات . 

  تجربة األغاخان في مصر والهند ١٫٢٫١

بعض  ترميم  ، و  بالسور االيوبيالمحيطة    نوتطوير المساكشملت التجربة انشاء حديقة األزهر كرئة خضراء لمدينة القاهرة،  
لتحل ، أسست منظمة غير حكومية (مظلة) ٢٠١١سسة األغاخان عام مؤ انسحاباآلثار في منطقة الدرب األحمر ، وبعد 

، وبالرغم من أن حجم أعمالها كان أقل من حجم أعمال األغاخان، إال أنها قامت بمتابعة التنمية االجتماعية والثقافية  محلها
لتي خضعت للتطوير تدهورت للسكان باإلضافة إلى تعليم الحرف، لتنمية السكان وتحسين وضعهم المادي، إال أن المنطقة ا

الخاص بتعليم   واالجتماعيلعملية التطوير، كما أن الدور التنموي  استدامةعمرانياً ومعمارياً لعدم وجود رقابة مجتمعية، او 
  .   (Abouelmagd, 2017a & AKDN, 2020)الحرف وورش اإلنتاج تضاءل نشاطه ، مقارناً بدور منظمة األغاخان   

، والتي شملت تطوير الحدائق األثرية بمنطقة  قبرهاميون   BASTIأما في الهند ، فقد قامت منظمة األغاجان بتطوير منطقة  
Humayun’s tomb  وتطوير المساكن العشوائية المالصقة لها ، باإلضافة إلى الدور المجتمعي التنموي ، بتعليم أهالي ،

القتصادي، كم أقامت العديد من برامج التوظيف للحد من البطالة وخفض المنطقة بعض الحرف، للتحسين من وضعهم ا
المنظمة كما حدث في الدرب   انسحابمعدالت الفقر، وكدروس مستفادة من تجربة مصر، ولضمان عدم تدهور المنطقة بعد  

ته ، وضمان استقراره، األحمر ، قامت بتكوين مجموعات مجتمعية من أهالي المنطقة أنفسهم ، بهدف إدارة المشروع ومتابع
وتمثل ذلك في مراقبة الحمامات العامة المشتركة، جوالت سياحية بقيادة أهالي المنطقة، تعزيز العملية التعليمية من خالل 
أهالي المنطقة، الرعاية الصحية من خالل تدريب كوادر من األهالي، لمتابعة السكان وتعزيز صحة االسرة ، باإلضافة لهذا 

منافذ بيع داخل  ىمصر علألغاخان في مصر والهند تعليم مجموعة من الحرف لألهالي ، إعتمد تسويقها في شمل مشروع ا
     (Abouelmagd, 2017a). حديقة  األزهر ، وفى الهند تم ربطها بمنافذ بيع داخل المحالت التجارية 

 بالهند  Ahmedabadبوالية  SEWA (Self Employed Woman Association) تجربة منظمة  ٢٫٢.١
بالهند حيث تم إزالتها وإعادة تطويرها، تحت    Ahmedabadفي تطوير أحد المناطق العشوائية بوالية المنظمة شاركت 

حيث  قطاع الخاص، حق السكن للجميع، والتي تشمل تطوير المناطق العشوائية من خالل وجود مطور من السياسة مظلة 
بنسبة من األرض إلقامة مشروع   االستفادةيقوم بتطوير المنطقة العشوائية المقامة على أحد األراضي الحكومية، مقابل 

اء في  النسخاص به، وتحت هذا المحور قامت المؤسسة بدور في تلك المنطقة، كان دور المنظمة في األصل تقوية دور 
مجموعات من النساء، المنظمة اكهم في التنمية المجتمعية ، وتعليمهم الحرف ، فقد كونت المجتمع وتعزيره، من خالل إشر

قبل التطوير في جمع توقيعات األهالي، حيث باإلضافة لدورها  لمتابعة حاالت السكان ، ومراقبة المنطقة أثناء وبعد التطوير،  
، من خالل إجراء بعض من المجتمعيةلدورها في التنمية أن من أحد شروط عملية التطوير موافقة أهالي المنطقة، باإلضافة 

السكان وضمان تنفيذها  احتياجاتلتوصيل  ةتعد المنظمة حلقة الوصل بين السكان ومطور المنطقالدراسات والمسوح، كما 
)(Abouelmagd, 2017b & SEWA, 2020    

 في البرازيل   The Gaspar Garcia Center for Humanمنظمة  1.2.3 

الدور الرئيسي لهذه المنظمة هو دور مجتمعي، من خالل خفض معدالت الفقر في المناطق العشوائية، فقد قامت هذه 
ير المنظمة بعمل تشاركي مع سكان المناطق الفقيرة، وسكان الشوارع بالبرامج التعاونية، على سبيل المثال، إعادة تدو

 واالقتصادية االجتماعيةالمخلفات، أو جمع الورق المقوى، هذه المؤسسة توضح دور المجتمع المدني في عملية التنمية 
  .  (Devex ,2020)لسكان المناطق العشوائية 

  الدروس المستفادة من التجارب الخارجية  
)، ٢٠١٦التنمية (األجندة الحضرية الجديدة،في ظل توجه المؤئل الثالث ، لمشاركة جميع األطراف المجتمعية في عمليات  

دورها  اقتصارحيث أن منظمات المجتمع المدني  تلعب دور الوساطة بين القطاع الخاص والدولة  بالمواطن، ال يمكن 
على جمع التبرعات والحصر و المتابعة، وإنما يمتد دورها ليشمل إشراك المجتمع في عملية التطوير، سواء بتكوين 

  واالجتماعيةن المجتمع للمتابعة واإلدارة، أو بإشراك المرأة وتعزيز دورها ، أو برفع الكفاءة االقتصادية مجموعات م
ً ال يمكن ضمان  دور تلك المنظمات، فيجب ان يكون لها دور تنموي يستمر من خالل  استمرارلألسر الفقيرة، وأخيرا

 المجتمع نفسه. 
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  المشكلة البحثية     ٣٫١

تنتشر المناطق العشوائية بشكل كبير سواء على المستوى العالمي او المحلى ، ونتيجة لعجز ميزانية الدولة وهى العائل 
الرئيسي المسئول عن توفير المسكن، باإلضافة إلى إتجاه القطاع الخاص الى اإلستثمار في اإلسكان الفوق متوسط والفاخر 

الحاجة إلى مشاركه أطراف المجتمع األخرى في عمليات التطويرالعمرانى، فالبد من وجود جهة بهدف الربح، ظهرت 
مجتمعية تقوم بالمساهمة مع الحكومة وتشجع القطاع الخاص على المساهمة في حل أزمه المناطق العشوائية والحد منها، 

، من هنا تظهر لتطوير لضمان عملية األستدامةباإلضافة لدورها العمراني واإلجتماعى قبل وخالل وبعد إنتهاء عملية ا
أهمية البحث في تحليل أحد التجارب الخاصة بمشاركة المجتمع المدني في تطوير المناطق العشوائية ، للخروج بالدروس 

  المستفادة ، وبعض التوصيات الخاصة بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تطوير المناطق العشوائية .

 بحث أهداف ال ٤٫١

دراسة لدور منظمات المجتمع المدني في تطوير المناطق العشوائية، عن طريق تقييم أحد التجارب المنتقاة في وضعها  - ١
، وهي تجربة تطوير منطقة مساكن زينهم التي قام بها الهالل األحمر، كأول تجربة متكاملة للتطوير ٢٠٢٠الراهن لعام  

 المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص. العمراني للمناطق العشوائية من قبل منظمات
  الخروج ببعض الدروس المستفادة من التجارب الدولية، وربطها بتجربة تطوير منطقه مساكن زينهم.   - ٢
  الخروج ببعض التوصيات الخاصة بدور المنظمات في عمليات التطوير العمراني للمناطق العشوائية.  - ٣

  منهجية البحث   ٥٫١

ترتكز الدراسة على محورين، اإلطار النظري واإلطار العملي، باإلضافة إلى أستخدام أكثر من منهج بحيث تتكامل تلك 
   -المناهج مع بعضها البعض، بهدف الوصول إلى األهداف المنشودة من البحث ويتكون البحث من: 

حليل المعلومات والبيانات من المصادر الدراسة النظرية وإعتمدت على المنهج االستقرائي التحليلي في جمع وت - ١
األولية (الدراسات السابقة) وتحليل التجارب الخارجية، دراسة مفهوم التطوير العمراني وآلياته، وربطة بتطوير 

 المناطق العشوائية، من خالل دراسة وتقييم دور منظمات المجتمع المدني في التطوير العمراني.
، ٢٠٢٠هج دراسة الحالة لتقييم مشروع مساكن زينهم في الوضع الراهن لعام الدراسة العملية إعتمدت على من  - ٢

، ٢٠٢٠من خالل عدد ثالث زيارات ميدانية للمنطقة ، التي تم القيام بها في خالل شهرين فبراير ومارس لعام 
ملية تم فيها رصد للمنطقة ووضعها العمراني والمعماري من خالل الصور والخرائط والبيانات سواء قبل ع

مقابله شخصية مع عينة عشوائية جمعيها من   ٢٠التطوير أو بعدها و في الوضع الراهن ، كما تم إجراء عدد 
السكان األصليين، إعتمدت على عدة أسئلة إرتكزت حول عالقتهم بالمنطقة ، والمشاكل المعمارية والعمرانية  

ي الوقت الحالي ، ودور الجمعية تجاه األهالي و المنطقة التي يعانى منها أهالي المنطقة، و مسئولية إدارة المنطقة ف 
 في الوقت الحالي وصوالً ألهمية  دور منظمات المجتمع المدني في التطوير العمراني للمناطق العشوائية.

    -حدود الدراسة العملية: 
بالمؤشرات المبدئية، وال  الدراسة العملية عبارة عن دراسة ميدانية، الهدف منها هو توجيه لبعض التوصيات، والخروج

تهدف لتعميم النتائج، وإنما لفتح المجال لألبحاث القادمة لدراسة المزيد من التجارب في هذا المجال، من خالل المؤشرات 
 المبدئية، وتقييم تلك التجارب في ضوء ذلك.    

 محاور البحث  ٦٫١

    )١يتكون البحث من محورين أساسين، انظر شكل (
  
  
  
  
  
  
 

المحاور الرئيسيه

شوائية دراسة دور منظمات المجتمع المدنى فى التطوير العمرانى للمناطق الع

)مشروع منطقة مساكن زينهم ( تقييم أحد التجارب 

، محاور البحث١شكل    
ين المصدر: الباحث  
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الدراسة النظرية، دور منظمات المجتمع المدني في التطوير العمراني للمناطق العشوائية، من خالل دراسة   - ١
  وتحليل بعض المفاهيم الخاصة، بالمناطق العشوائية، التطوير العمراني وآلياته، منظمات المجتمع المدني.

كنموذج لمشاركة جميع األطراف المجتمعية في عملية   تقييم تجربة إسكان زينهم، الدراسة العملية، وتتناول - ٢
  التطوير العمراني للمناطق العشوائية. 

 مفهوم المناطق العشوائية وأهم سماتها   ٢
التخطيطية، أو  عرفت العديد من الجهات الرسمية والحكومات المناطق العشوائية سواء من الناحية القانونية، او اإلدارية أو

 من ناحية التكوين والنشأة، أال أن معظم المناطق العشوائية تشترك في أغلبية السمات العامة.

 مفهوم المناطق العشوائية   ٢٫١

، على  (State of the world cities report , 2006-2007)   عرفها برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
ونية وتفتقر إلى الخدمات والمرافق االساسية، وتتمتع كذلك بظروف ومناخ صحي غير  إنها مناطق نشأت بطريقه غير قان

  مالئم للحياة البشرية. 

كما عرفها صندوق تطوير العشوائيات على إنها مناطق تفتقر إلى الخدمات العامة والمرافق، حيث ان الجهة الرسمية 
غياب القانون ووضع اليد على أراض وممتلكات الدولة ، سواء  المسئولة عن توفيرها هي الدولة ، وقام السكان ببنائها في

أرض فضاء أو أراضي زراعية أو صحراوية، وصنفها إلى مناطق غير مخططة ومناطق غير آمنة  ، تصنف المناطق 
الغير آمنة إلى اربع درجات من حيث درجة الخطورة ، وتم وضع تعريف خاص بكل درجه من الدرجات األربعة للمناطق 

، والدرجة  ٪١٠٠، فالمناطق الغير آمنة ذات الدرجة األولي تصل درجة الخطورة بها إلى   ١عشوائية ، أنظر جدول ال
  ) . ٢٠٢٠(صندوق تطوير العشوائيات،  ٪٢٥، والدرجة الرابعة  ٪٥٠، والدرجة الثالثة  ٪٧٥الثانية   

  )، تصنيف المناطق العشوائية الغير آمنه وفقا لدرجه الخطورة.  ١جدول (

 مناطق عشوائية غير آمنة من

 الدرجة األولى

 هي المساكن المعرضة للخطر وتهدد حياه قاطنيها وذلك بسبب وجودها في مناطق
   .قمم الجبالعلى  وأالسكك الحديد   ذات خطورة عالية مثل مسارات

عشوائية غير آمنة من مناطق 
 الدرجة الثانية

يعتمد السكان في هذا النوع على بناء منازلهم من الصفيح والعشش وهي مباني  
  .معرضه للسقوط واإلنهيار

مناطق عشوائية غير آمنة من 
 الدرجة الثالثة

هي مناطق تؤثر على الصحة العامة لإلنسان بسبب افتقاد تلك المناطق للمرافق 
   .مياه شرب وصرف صحي أو مناطق تلوث بيئيالعامة من 

مناطق عشوائية غير آمنة من 
 الدرجة الرابعة

  .مناطق نشأت بوضع اليد على أراضي وأمالك الدولة او جهات سيادية

  بتصرف من الباحثين). (    entity&p=4200#.Xm9uhBNR3IU-http://www.tadamun.co/?post_type=gov  -: المصدر  

  سمات المناطق العشوائية ٢٫٢

  التالية: في النقاط (Adel, 2008)تشترك المناطق العشوائية في العديد من السمات يمكن حصر أبرزها طبقا 
  .مناطق نشأت في غياب القانون وبوضع اليد على أمالك الدولة  
  ال تحتوي على الخدمات األساسية من مرافق عامة وصرف صحي، إضاءة طبيعية، تهوية ومياه صالحه

  .خصبة لألمراض والفقر والجهلللشرب، فهي بيئة 

  .تشوه الكتل العمرانية للمخطط العام سواء للمدن أو القري، والكثافة البنائية بها عالية 

 .المسطحات الخضراء بها تكاد تكون منعدمة 

 للمناطق العشوائية  العمراني دور منظمات المجتمع المدني في التطوير ٣

  المعنى يجب التعريف بمفهوم التطوير العمراني، وماهي المراحل واآلليات الخاصة به.قبل دراسة دور منظمات المجتمع 
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  مفهوم التطوير العمراني  ١٫٣

والتحسين للمستوطنات البشرية، التي  االرتقاءبأنه عملية  World Bank Groupيمكن تعريف التطوير العمراني وفقاً ل 
العمرانية، ويمكن القول بشكل عام بأن التطوير هو عملية تحسين الوضع و واالقتصادية االجتماعية تعاني من المشكالت 

  أو االقتصادي أو العمراني.  االجتماعيالراهن إلى وضع أفضل، يتم فيه رفع المستوى العام للمنطقة، سواء في الجانب 
إن الهدف الرئيسي لبرامج التطوير هو المحافظة واإلبقاء على الهياكل األساسية للمجتمعات، باإلضافة إلى تجميل البيئة 

    -) كاالتي: ٢٠١٦ل (رنا جوهر، العمرانية، ويمكن حصر وتصنيف أهداف التطوير العمراني وفقا 

  وتحسين مستوى الخدمة، كذلك ضمان حق في مجال المرافق العامة والخدمات، رفع كفاءة الخدمات
  الجميع في الحصول على مياه شرب نظيفة، كهرباء، وغاز، وشبكه صرف صحي.

  في مجال النقل والمواصالت، العمل على رفع كفاءة شبكة الطرق، ومسارات الحركة للمشاة والسيارات 
 ك العمل على تحسين أوضاع في مجال تنمية السكان، العمل على توفير بيئة صحية سليمة وآمنة، وكذل

 السكان المعيشية، عن طريق نقلهم من مستويات معيشة متدنية إلى مستويات أعلى 
  برصف الطرق، او تشجير الشوارع، واإلنارة.  باالهتمامتحسين وتجميل البيئة العمرانية، سواء 

  تطوير المناطق العشوائية من خالل مفهوم وآليات التطوير العمراني  ٢٫٣

حصر آليات ومراحل التطوير العمراني للمناطق العشوائية، وصوالً إلى المقترح األمثل القابل للتنفيذ، بعد عدة مراحل يمكن  
   ٢المشاكل لتالفيها عند وضع المقترحات، أنظر جدول  استنباطمن الدراسات والحصر لدراسة الوضع الراهن، ثم 

  )، آليات ومراحل التطوير العمراني.  ٢جدول (
تحديد منطقة التطوير    في هذه المرحلة يتم تحديد حدود المنطقة المطلوب تطويرها جعرافياً  

 
  

دراسة الوضع القائم     

دراسات فزيائية تقوم على جمع البيانات المادية الخاصة بإرتفاعات المباني وحالتها اإلنشائية  
  لمناطق المكشوفة. وإستعماالت األراضي، وحاله الشوارع واإلرتدادات المطلوبة، وا

الدراسات الديموغرافية هي الدراسات الخاصة بالسكان وتشمل أعدادهم، ومعدالت النمو، 
  وكذلك متوسط الدخول لألفراد، والحالة التعليمية، والحالة اإلجتماعية للسكان.

الخلل، سواء من الناحية بعد جمع المعلومات تأتى تلك المرحلة، لدراسة ومعرفه أماكن  إستنباط المشاكل
  العمرانية او اإلجتماعية، كتمهيد لوضع الحلول والمقترحات، وإختيار البديل األمثل.

وضع المقترحات 
 والبدائل التخطيطية

تأتي بعد تحديد المشاكل وإستنباطها، مرحلة وضع الحلول والبدائل، بعد جمع البيانات 
القائم، ويتم إختيار الحل األمثل، مع ضرورة الوضع في والمعلومات ودراسة وتحليل الوضع  

   .اإلعتبار إمكانيات النمو واإلمتداد المستقبلي
  ٢٠١٦رنا جوهر، متطلبات التطوير العمراني لألحياء التاريخية لتحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجيستير،   -المصدر: 

  منظمات المجتمع المدني  ٣٫٣

الخيرية، وجماعات السكان  وم بتأسيسها فرد أو عدة أفراد لهم قضية مشتركة مثل المنظماتهي عبارة عن جمعيات يق
تام عن الحكومة والقطاع الخاص، وتهدف إلى تقديم  باستقاللاألصلين، والمؤسسات الخاصة بالعمل الخيري، وتتمتع 

الخدمات، ودعم العملية التعليمية، ومناقشة بعض السياسات والقوانين، ويشمل المنظمات الغير حكومية او المنظمات الى ال 
  :) بصفه عامه في عده نقاط٢٠١٣تهدف الى الربح، ويمكن تلخيص دورها طبقا (خالد جاسم، 

  في المجتمع وحماية وحفظ الحقوق. نضباطواالتحقيق النظام  

  إنه يقوم بعملية الوسيط بين الحكومة والمواطن  ىالدور علالوساطة والتوفيق ويمكن تعريف هذا
 مكانة أفضل في المجتمع.  الكتسابلتوصيل االحتياجات بطريقة سليمة والسعي إلى تنفيذها 

  عمليات التنمية المجتمعية والتطوير العمراني.محاوله سد عجز الدولة عن القيام ببعض األدوار في 
ويرجع بداية ظهور دور منظمات المجتمع المدني في التطوير العمراني للمناطق العشوائية للدعوى التي أقامتها الحكومة 

،  والتي هدفت  إلى غرس وتعزيز مفهوم الشراكة   ٢٠٠١  –  ١٩٩٦تحت مسمى "المأوى للجميع في مصر ،    ١٩٩٦عام  
معية بين أطراف المجتمع ، والتي من ضمنها منظمات المجتمع المدني ليظهر دورها في عملية التنمية العمرانية،  المجت

السيدة سوزان مبارك والتي على  ظهرت دعوة أخرى بدعم من ١٩٩٨، هذا وفى مارس  االجتماعيباإلضافة للدور 
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تأسيسها بهدف اإلشراف على تنفيذ مشروع إسكان  أساسها تأسست جمعية المستقبل ، وهي أول منظمة غير حكومية تم
 .  ) (Khalifa, 2015 المستقبل

ولكن نتيجة  اجتماعيوفى نهاية التسعينات ظهر دور عمراني لمنظمة الهالل األحمر ، وهى في األصل منظمة لها دور 
ً في عملية التنمية العمرانية لمنطقة مساكن زينهم ، حيث كل فت السيدة سوزان مبارك تكليف للعامل السياسي لعبت دورا

بتولي تطوير مشروع منطقة مساكن زينهم بالتعاون مع الحكومة ، وتعتبر تجربة فريدة من نوعها ،  ١٩٩٩مباشر عام 
حيث تعتبر أول تجربة متكاملة تتوالها منظمة مجتمع مدنى في مصر لتطوير المناطق العشوائية ، وتولت إدارة المشروع 

ور الوساطة بين الحكومة والقطاع الخاص ، ذلك األمر الذى ساهم في نجاح عملية التطوير برغم من بالكامل ، وقامت بد 
  ) .  ٢٠٢٠ظهور بعض المشاكل التي سنتطرق لها فيما بعد (الهالل األحمر، 

ة لألوضاع أما بعد ثورة يناير ونتيجة لتضاعف النمو العشوائي في تلك الفترة بسبب غياب الرقابة من قبل الدولة كنتيج
لمحاولة إيجاد سكن بديل للطبقات األكثر إحتياجاً،   االجتماعي، اتجهت الدولة إلى مشاريع اإلسكان واالقتصاديةالسياسية 

  . (Abouelmagd, 2013)ولكنها لم تسهم كما كان متوقع في حل مشكلة المناطق العشوائية. 
، وبالفعل تم القضاء على المناطق ٢٠٢٠ات بحلول عام قام الرئيس السيسي بأطالق مبادرة مصر خالية من العشوائي

العشوائية الغير آمنة ذات الدرجة االولى والثانية، ومن هنا ظهر دور صندوق تحيا مصر في تطوير المناطق العشوائية، 
  ) ٢٠١٩كما ظهر دور لمنظمات المجتمع المدني في تطوير المناطق العشوائية أبرزها مؤسسه معاً. (عاصم الجزار، 

  المحاور الخاصة بدور منظمات المجتمع المدني في التطوير العمراني ٤٫٣

، يمكن ٢من خالل دراسة مفهوم التطوير العمراني، وأهم أهدافه، واآلليات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية وفقاً لجدول 
، التي يمكن أن تساهم بها منظمات المجتمع المدني سواء في عملية ٣أهم المحاور والركائز األساسية، أنظر جدول  استنتاج

  لتحقيق أهداف التطوير العمراني. االستدامةللسكان، وضمان  االجتماعيةالتطوير العمراني، او في التنمية 

  عملية تطوير المناطق العشوائية   )، المحاور الخاصة بدور منظمات المجتمع المدني في٣جدول (

المحاور الخاصة بدور 
 منظمات المجتمع المدني

 دور منظمات المجتمع المدني في التطوير العمراني للمناطق العشوائية
  

 

االعتبارات 
التصميمية والمعمارية  

السكان الحتياجات  

  وضع التصميم المعماري بناءً البد أن تساهم منظمات المجتمع المدني في 
السكان وحجم األسر ومفاهيم   الحتياجات ومسوحات  استفتاءاتعلى عمليات  

 الخصوصية والثقافة الخاصة بكل مجتمع.

وضع خطة دراسية 
 للتطوير

يمكن أن تقوم منظمات المجتمع المدني بإجراء دراسات ومسوح عن حاالت السكان 
واالقتصادية لتدخل ضمن عمليات التطوير. االجتماعيةوأهم احتياجاتهم وظروفهم   

تغير أنماط التفكير 
المجتمعي للتسكين 

 المؤقت
 

كن المؤقتة لحين السكان إلى المسا انتقالمن أهم ادوار المنظمة ان تقوم بمتابعة عملية 
من عملية التطوير، حيث ان معظم قاطني المناطق العشوائية ال يرغبوا بترك  االنتهاء

المؤقت، وكذلك  باالنتقالمساكنهم لفترة مؤقتة، ومن هنا يأتي دورهم بإقناع السكان 
  .لحين إعادة التسكين احتياجاتهم متابعة أحوالهم في المساكن المؤقتة ومحاولة توفير

 

نشر ثقافه التوعية 
 بعمليات التطوير

بالنظافة  واالهتمامتشمل عمليات التطوير توعية السكان بأهمية الحفاظ على البيئة، 
العامة والشخصية، وأساليب جمع القمامة السليمة، وكذلك التوعية بالصحة اإلنجابية من 

 خالل الحمالت اإلرشادية وغيره.

المساهمة في إنشاء 
المشروعات الصغيرة 

 التنموية

تجاه أهالي المنطقة المعنية  اجتماعييمكن ان يكون لمنظمات المجتمع المدني دور 
فرص عمل لخفض معدالت البطالة ونسب الفقر ورفع مستوى  توفيربالتطوير، سواء ب

على سبيل المثال إنشاء ورش انتاجية.  ة،صغير ةتنموي اتالمعيشة، او إنشاء مشروع  

تحفيز القطاع  
 الخاص

األكبر من راس المال للقطاع الخاص دور في عمليات التطوير حيث أنه صاحب الجزء 
 ويجب تحفيزه لتوفير فرص عمل أيضاً، أو في عمليات تشغيل وصيانة المشاريع.

طوير
 قبل عملية الت

طوير 
 أثناء عملية الت
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الوعي الثقافي  
واإلجتماعي 

وعالقتهما بالتنمية 
 العمرانية

حيث تلعب المنظمة دور في تنمية األشخاص، وزيادة الوعي الثقافي واإلجتماعي،  
واإلهتمام بالتعليم والصحة، وعلى المحور األخر اإلهتمام بالمنطقة ونظافة الشوارع 

  وإنارتها واإلهتمام بالبيئة  

 

 المتابعة بعد التطوير

تعتبر مرحلة من أهم المراحل، فالبد للمنظمة أن تتابع المنطقة بعد عملية التطوير، 
الئم إلحتياجات مكان التصميم  إذا التحقق من، والمشروع ومراحل االشغاللتقييم 

إستيفائها أم ال، حتى يتم تالفى المشكالت في المراحل المقبلة.  قامالسكان و  

  تطبيقية لدور منظمات المجتمع المدنيمساكن زينهم كدراسة  ٤

  منطقه مساكن زينهم كتجربة لمشاركه األطراف المجتمعية في التطوير العمراني.

  نبذه عن المشروع  ٤٫١

كانت هذه المنطقة منذ األساس عبارة عن مساكن إيواء أقامتها الحكومة لمن إنهارت مساكنهم ، كمسكن مؤقت لحين وجود 
بديل من قبل الحكومة، وأنضم العديد لتلك المنطقة ممن لم يجدوا مساكن أو مأوى لهم ، وقاموا ببناء العشش الخشبية بأنفسهم  

، مما جعل األمر أصبح كارثي ، بدأ هذا المشروع  ١٩٩٩الف نسمه عام  ٢٠الى ، إلى ان وصل تعداد سكان المنطقة حو
من خالل توجيه السيدة سوزان مبارك والتي كانت ترأس جمعية الهالل األحمر ، وأثناء إفتتاح أحد المباني الجديدة لجمعية 

وعمراني من خالل منظمة الهالل   الهالل األحمر في منطقة زينهم الحظت المنطقة ، وقررت أن يكون هناك دور مجتمعي
   -) كاالتي  : ٢٠٢٠أهم مالمح المنطقة ( الهالل األحمر،  استنتاجاألحمر لتطوير تلك المنطقة ، ويمكن 

   أو البيئي أو العمراني  االجتماعيالتكوين عبارة عن عشش خشبية في حاله متدهورة سواء من الجانب.  
  االف أسره وتقطن هذه األسر في مساكن أو عشش  ٤ألف نسمه أو  ٢٠حجم السكان يبلغ حوالي

 متدهورة. 
  ألف فدان. ٥٠المساحة 

 منطقه الدراسة  اختيارأسباب  ٢٫٤

  ،تعتبر تجربة فريدة، حيث تم تطوير المنطقة عن طريق إزالة وهدم العشش ومساكن اإليواء القديمة
 في نفس الموقع بدالً من تهجير السكان إلى أطراف المدن أو مناطق نائية.وإعادة التصميم والتسكين 

   مساهمة جميع أطراف المجتمع في عملية التطوير، حيث ساهمت الحكومة باألرض والهالل األحمر
في إدارة المشروع ورجال األعمال بمعظم رأس المال، وهو ما يحقق مبدأ المشاركة المجتمعية لجميع 

 ).Egyptian Cabinet & ISDF, 2010(أطراف المجتمع 
    ألهالي المنطقة. االجتماعيلم يتوقف التطوير على تطوير المنطقة فقط، بل تم اإلهتمام بالجانب 
  ألف نسمة. ٢٠ألف فدان ويقطنها  ٢٠تعتبر من أكبر المناطق العشوائية في مصر حيث تبلغ مساحتها 

  
 

  
  
 
  

 

  

  

 
 ، منطقة مساكن زينهم قبل التطوير ١  شكل

 http://www.tadamun.co/?post_type=initiative&p=3429:  المصدر 

طوير 
 بعد عملية الت
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  مراحل تطوير المشروع  ٣٫٤

يتم العمل فيها على التوالي. بحيث يتم نقل  بناًء على حصر ودراسة الهالل األحمر، ثم تقسيم المنطقة إلى ثالثة مراحل
السكان في كل مرحلة إلى إسكان حكومي مؤقت بمدينة النهضة في مدينة السالم، أو عمارات المثلث في حلوان، إلى أن 

من هدم العشش القديمة ومد البنية التحتية وإعادة البناء، ثم إعادة تسكين السكان مرة اخرى، هذا ويوضح  االنتهاءيتم 
  .)٢٠٢٠ مراحل المشروع الثالث، وعدد الوحدات السكنية، ومساحات المشروع (الهالل األحمر، ٣الجدول رقم 

 )، مراحل تطوير مشروع مساكن زينهم   ٣جدول (

تقرير مركز األبحاث االجتماعية بالجامعة األمريكية.    ،موقع الهالل األحمر المصري مصادر األرقام الموضحة بالجدول من   
 

  
  ٢٠٠٩الثالث مراحل عام  اكتمال               ٢٠٠٥المرحلة الثانية عام   اكتمال             ٢٠٠٠المرحلة األولى عام   اكتمال

  ، مراحل تطوير منطقه مساكن زينهم المصدر: الباحثين  ٢شكل 
  

  الوضع الراهن للخدمات والمناطق السكنية بالمنطقة   ٤٫٤
  
  

 
  

 ) (المصدر : الباحثين   ، الوضع الراهن للمنطقه ،  ٣شكل 
نادى شباب زينهم   

 المنطقه السكنيه الثانيه   المنطقه السكنيه الثالثه  

 مركز خدمات الهالل األحمر   

 مجمع المدارس   المنطقه السكنيه األولى   
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  دور األطراف المجتمعية في عملية التطوير  ٥٫٤

شاركت جميع األطراف المجتمعية في مشروع إعادة تطوير مساكن زينهم ، فقد كان للحكومة دور كبير، والقطاع الخاص 
وجمعية الهالل األحمر، هذا ومن خالل السؤال الذى تم توجيه للعينه العشوائية من األهالي ، الخاص بدور الهالل األحمر  

ضافة إلى الدراسات وكتاب الهالل األحمر، تم تأكيد أن الهالل األحمر كان له في المنطقة  ومن المسئول عن إدارتها ، باإل
إقامة بعض الندوات ومساعدات ضئيلة لألسر،    ىاألمر عل  وانحسردور كبير في التطوير وأثناء ولكنه توقف بعد التطوير،  

  ) . ٢٠٢٠كالتالي  ( الهالل األحمر،  ٤من خالل جدول  ويمكن توضيح الدور

  )، دور األطراف المجتمعية في عمليه التطوير ٤جدول (

األطراف 
 المجتمعية

 الحكومة

 
 القطاع الخاص جمعية الهالل األحمر

 
 
 

قبل 
 التطوير

  التبرع باألرض
 الالزمة للمشروع.

   عمليات اإلزالة للعشش
الخشبية القديمة  

 .والمناطق العشوائية

  وأحتياجاتهم وقام مسح ودراسة معيشيه لحاالت السكان
 .بالتطوير على هذا األساس

  متابعة السكان أثناء نقلهم حيث كان الهالل األحمر يتابع
السكان ويدرس إحتياجتهم ومشاكلهم في الفترة التي تم 

نقلهم إلى المساكن وقام بإقناع العديد من األهالي 
  .باإلنتقال مؤقتاً لحين اإلنتهاء من تطوير المنطقة

  تبرعات والتي استمرت لحين اإلنتهاء من بدأ حمله ال

  .المشروع

  لم يكن للقطاع
الخاص اي دور 

قبل تطوير 
  المنطقة.

 
 
 
 
 
 

أثناء  
عملية 
 التطوير

   بناء المساكن الجديدة
حيث تم بناء المشروع 

على ثالث مراحل، 
وقامت الحكومة بنقل 

السكان إلى مساكن 
 مؤقتة على مراحل.

  وتوفير مد البنية التحتية
المرافق العامة الالزمة 

من مياه شرب نظيفة  
وصالحة للشرب، 

وكهرباء، وصرف 
صحي، ونظام لجمع 

القمامة، ورصف 
الطرق، وإنارة 

  .الشوارع

  قام بتوفير خدمات إجتماعية وتعليمية وصحية لألهالي
فقام بإنشاء مركز ثقافي إجتماعى للمرأة   في زينهم،

باإلضافة إلى انه قام    للطفل،يضم نادى ومكتبه 
بالتعاون مع وزارة اإلتصاالت وقام بإنشاء نوادي  

لتكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب على إستخدام  
 الحاسب األلى. 

   قام بتوفير ، الخدمات الصحية والعالجية
لعيادات الباطنة واألطفال والنساء، باإلضافة إلى   مركز
، وعمل حمالت الصيدلية، ومعمل للتحاليل  توفير

 إرشادية بخصوص الصحة اإلنجابية. 
  فصالً بالتعاون مع  21مجال التعليم، تم إفتتاح  اما في

هيئة تعليم الكبار ومحو األمية، وكذلك إعطاء دروس 
تقوية للطلبة ضعاف المستوى وتيسير األمور للطلبة 
المتهربين من المدارس إلعادة إلتحاقهم بها، كما قام 

 على الحرف اإلنتاجية. بتدريب الفتيات 

   التبرع لجمعية
الهالل األحمر 

حيث وصل إجمالي 
 ١٥٠التبرعات الى 

 مليون جنية.
    إعادة تصميم

المنطقة وتخطيطها 
وتصميم الوحدات 

السكنية الجديدة  
بمراحلها الثالثة 

كان تبرع من أحد 
المكاتب الهندسية  

  الخاصة.

بعد 
التطوير 
وصوال 

الى 
٢٠٢٠ 

  أسندت إدارة
للمنطقة إلى الحي 
وظهر جانب من 
اإلهمال وتعديات 

  . السكان

  انحسر دور الهالل األحمر بشكل كبير وملحوظ
خاصة بعد زوال تأثير القوى السياسية التي أسندت 

إلية إدارة المشروع، وإقتصر دورة على بعض 
المساعدات المالية الضئيلة لبعض األسر وبعض 

افة لجمعية  الندوات والحمالت اإلرشادية باإلض
  المرأة.  

 دور القطاع  اختفى
 وانعدمتالخاص 

أي تبرعات من 
    جانبه.

  ،بتصريف الباحثين   http://www.tadamun.co/?post_type=initiative&p=3429: -لمصدر:  ا
                                                          

   المشكالت الحالية الموجودة بالمنطقة ٦٫٤
تلك   واختلفتالوضع في المنطقة، حيث تقلص دور الهالل األحمر في متابعه وإدارة المشروع،    اختلفيناير    ٢٥بعد ثوره   

، وبناًء على السؤال الذي اجتماعيةسواء مشاكل عمرانية، بيئية، سلوكية، أو  المشاكل في كل مرحلة من المراحل الثالث،
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تم توجيه للعينة العشوائية من السكان، باإلضافة إلى الزيارات الميدانية، تم حصر المشكالت الموجودة بكل منطقة، أنظر 
  . ٥جدول 

  )، المشكالت الحالية الموجودة بكل مرحلة  ٥جدول (

 

األولىالمرحلة   

، المرحلة األولى من ٤شكل   
 منطقه زينهم 

ال توجد تعديات للسكان في تلك المرحلة، اال انه ظهرت بها بعض المشاكل 
بالصيانة الدورية لها،  االهتمامالعمرانية المتمثلة في إهمال الوجهات وعدم 

 باإلضافة إلى إهمال عام في المرافق العامة للمنطقة، والمسطحات الخضراء
    البيئية تمثلت في إهمال نظافة الشوارع. أما المشاكل

 

 

 

 المرحلة الثانية 

، المرحلة الثانية من ٦شكل   
 منطقة زينهم 

 
 
 
 
 
 

األهالي  بتعدياتظهرت في هذه المرحلة بعض المشكالت القانونية المتعلقة 
الحديدية أمام منازلهم، مما يقلص من عروض  سواء باألسوار الخشبية او

الشوارع، األمر الذي يعيق وصول سيارات اإلسعاف واإلطفاء في حالة  
الكوارث، كما أشار السيد (س، ى)، وهو أحد سكان المنطقة، إلى وجود بعض 

بها، أو تقليمها من  اء االعتنالمشكالت البيئية المتعلقة باألشجار، حيث ال يتم 
قبل الحي، وتتسبب في العديد من المشاكل ألهالي المنطقة، باإلضافة إلى وجود 

 بعض المشكالت العمرانية المتعلقة بالصرف الصحي. 

  ، حاالت التعديات وإهمال الواجهات وتربية الحيوانات بالمنطقة ٧شكل 
 (المصدر: الباحثين) 

تدهور الوضع العمراني  ،  ٥شكل 
(المصدر: الباحثين)   بالمنطقة  
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  )، المشكالت الحالية الموجودة بكل مرحلة ٥(تابع جدول  

  

  

  

  المرحلة الثالثة

  ، المرحلة الثالثة من ٨شكل 
  منطقة زينهم 

  

  

ظهرت بعض المشاكل العمرانية المتعلقة بإنارة الشوارع، حيث قالت  
السيدة (ر، ا)، وهي أحد سكان المنطقة، ان نسبة كبيره من المنطقة، توجد 

بأعمدة اإلنارة، األمر الذي يتسبب في عدم شعور بها أعطال متعلقة 
  األهالي باألمان.

كما ظهرت بعض المشاكل السلوكية المتمثلة في تربية الحيوانات، وإلقاء  
  القمامة أسفل المنازل، األمر الذي تسبب في مشاكل صحية لألهالي.

الخاصة باألهالي، فعند إجراء حوار  االجتماعيةوظهرت بعض المشاكل 
من مبالغ   استيائها لسيدة (ف، م)، أحد سكان المنطقة أيضاً، عبرت عن  مع ا

أن مبالغ تحصيل المياه تحصيل المياه والكهرباء والقيمة اإليجارية قائلة "  
  ".والكهرباء تعتبر مبالغ طائلة وال نمتلك القدرة على تسديدها

  

  

 

 
القمامة أسفل المنازل إهمال الواجهات والمداخل وإلقاء  ،٩شكل    

  (المصدر: الباحثين) 

  

  تقييم تجربة منطقة مساكن زينهم   ٧٫٤

ً لل ت األساسية، والمحاور الرئيسية التي تم  مؤشرايمكن تقييم دور جمعيه الهالل األحمر في تطوير منطقة زينهم وفقا
  .٦لدور المجتمع المدني في التطوير العمراني للمناطق العشوائية أنظر جدول  استخالصها

 )، تقيم دور الهالل األحمر في تطوير مساكن زينهم  ٦جدول (                                                         

المحاور الخاصة بدور منظمات 
 المجتمع المدني

لتطوير العمراني للمناطق العشوائيةدور منظمات المجتمع المدني في ا  

التصميمية   االعتبارات
  الحتياجاتوالمعمارية 

 السكان

لم يساهم الهالل األحمر في ابداء الرأي في التصميم المعماري، وتعتبر من نقاط  
أهالي المنطقة. احتياجاتالضعف، فلم يدرس التصميم المعماري    

قام الهالل األحمر بإجراء دراسات ومسوح وحاالت حصر لحاالت السكان  وضع خطه دراسية للتطوير
، ووضعها ضمن خطة التطوير.واحتياجاتهم واالقتصادية االجتماعية  

طوير
 قبل عملية الت
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تغير أنماط التفكير 
  المجتمعي للتسكين المؤقت

قام الهالل األحمر بمتابعة عمليات التسكين المؤقتة لألهالي بالنهضة وحلوان 
  وماسبيرو، ومحاولة توفير إحتياجاتهم لحين العودة إلى منطقة مساكن زينهم. 

 
نشر ثقافه التوعية بعمليات  

 التطوير
شملت عمليات التطوير توعية السكان بأهمية الحفاظ على البيئة، واإلهتمام بالنظافة  

عية بالصحة اإلنجابية من خالل العامة، وأساليب جمع القمامة السليمة، وكذلك التو
   الحمالت اإلرشادية والندوات، والتي تزال مستمرة إلى اآلن.

المساهمة في إنشاء 
المشروعات الصغيرة 

 التنموية

قام الهالل األحمر بالتنمية اإلجتماعية ألهالي المنطقة، حيث أقام نادى إجتماعى،  
للمرأة، وفصول محو أمية، ومستشفى، ومدرسة، ودار حضانة، ونادى صحي 

  وقام بتدريب السكان على الحرف اإلنتاجية، للتقليل من نسب البطالة.

قام الهالل األحمر بتحفيز القطاع الخاص على التبرع من أجل تطوير المنطقة،  تحفيز القطاع الخاص 
مليون جنية، وال يمكن إهمال الجانب السياسي  ١٥٠وإستطاع جمع ما يقرب من 

  جمع التبرعات، لتولى سوزان مبارك اإلشراف على المشروع.في 
الوعي الثقافي واإلجتماعي  
 وعالقتهما بالتنمية العمرانية

شارك الهالل في تنمية المكان وتنمية وزيادة الوعي الثقافي واإلجتماعى،  
  وإنارتها، واإلهتمام بالبيئة. واإلهتمام بالتعليم، والصحة، ونظافة الشوارع 

 

 المتابعة بعد التطوير

لم يساهم الهالل األحمر كما كان متوقع في متابعة المنطقة بعد التطوير، وظهرت  
 بعض الحمالت اإلرشادية والندوات، او المساعدات المالية لبعض األسر. 

 
  Egyptian red crescent: summary of the annual reports during the period 2003-2009 gardens instead -المصدر:    

  بتصريف الباحثين 
  

  مجموعة المؤشرات واآللية المقترحة لتقييم تجربة تطوير منطقة مساكن زينهم  ٨٫٤

  ) (Salvaris ,2000يمكن تعريف المؤشر بأنه مقياس كمي او نوعي، يستخدم لقياس ظاهرة او اداء معين في فتره معينة 
 )  The design center for sustainability, 2009كما يمكن تصنيف المؤشرات وفقا إلى ( 

ة من المرحلة التحضير للمشروعات مؤشرات التمكين الهدف منها هو قياس االداء وتحقيق االستدامة المطلوبة بداي - ١
  الحضارية او التخطيط او اعاده التخطيط، او التصميم. 

 ومؤشرات تعزيز تظهر بعد اإلنتهاء من عملية التطوير والهدف منها هو تقييم النتائج واستمرار تحقيق األهداف. - ٢

اإلقتصادية، ومؤشرات خاصة بالتنمية  مؤشرات عمرانية ومعمارية، ومؤشرات خاصة بالتنمية    -وتتمثل تلك المؤشرات في:  
  اإلجتماعية والفقر والتهميش، ومؤشرات للبيئة والبنية األساسية.

  بحيث تتيح تلك المؤشرات تقييم مشاريع تطوير المناطق العشوائية ومدى نجاح تلك العمليات. 
  - كما يلي:  هذا وبالرجوع للمؤشرات الخاصة بضمان إستدامة المنطقة، يمكن تحليل الوضع القائم 

)، المؤشرات األولية لتقيم دور الهالل األحمر في تطوير مساكن زينهم  ٧جدول (  

تصنيف   المؤشر
 المؤشر

 األليات المقترحة الوضع الراهن

  
 حالة المسكن

ظهرت تعديات وتعديالت من السكان 
 على الفتحات نظراً لغياب الرقابة.

وجود متابعة دورية من قبل الحكومة 
التطوير. استمراريةوالمنظمات، لضمان   

المسطحات 
 الخضراء

تدهورت المسطحات الخضراء، حيث تم  
تصحير وتبليط أجزاء كبيره منها، كنتيجة  

المنظمة وغياب متابعة  النسحاب
 الحكومة، وتعديات األهالي.

السكان،  احتياجاتالبد ان يراعى التصميم 
باإلضافة إلى ضرورة وجود رقابة مجتمعية  
لضمان عدم تعدى األهالي على المسطحات 

الرعاية. والستمرارالخضراء   

طوير 
 أثناء عملية الت

طوير 
 بعد عملية الت

ى 
ى وعمران

 معمار
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كفاءة التصميم  

 المعماري

التعديات إتجاه السكان إلى القيام ببعض 
غلق  –على الوحدات السكنية (أكشاك 

تعديات باألسوار).  –فتحات   

يجب أن يحقق التصميم إحتياجات السكان، 
من خالل دراسة إجتماعية إلحتياجات 

السكان، وتلعب منظمات المجتمع المدني هذا 
 الدور، حيث أنها تلعب دور الوسيط.

 

 
حالة البنية 
 األساسية

متمثلة في سوء حالة شبكات الصرف 
الصحي، وظهر ذلك بوضح عند زيارة 

المنطقة وتم عرضها في الجدول الخاص 
 بالمشكالت.

وجود أعمال صيانة دورية لشبكات الصرف 
الصحي والبنية األساسية، من قبل الحكومة، 

نظمات المجتمع ويمكن متابعتها من خالل م
 المدني والمحلى. 

 
 

 نظافة البيئة

إهمال في نظافة الشوارع، مشاكل بجمع 
القمامة، وتربية الحيوانات أسفل المنازل، 
األمر الذي تسبب في العديد من المشاكل 

 الصحية ألهالي المنطقة. 

ضرورة وجود برامج إرشادية وحمالت 
توعية بأهمية الحفاظ على البيئة، باإلضافة  
إلى البرامج التعاونية المشتركة، ألساليب 

  مامة، وأعاده التدوير. جمع الق

 

. 
 الحالة الصحية

غياب برامج الرعاية الصحية، وتدريب 
الكوادر من أهالي المنطقة، وتم اإلكتفاء  

 ببعض الحمالت اإلرشادية 

تدريب كوادر من أهالي المنطقة، لمتابعة  
السكان وتعزيز صحة األسرة مثل تجربة 

 األغاخان بالهند.
 
 

 الحالة التعليمية

ضعف دور المنظمة في تنمية السكان 
اإلجتماعية، سواء من خالل فصول محو 
األمية، أو بتعليم بعض الحرف واألنشطة 

 لتحسين وضعهم اإلجتماعي.

تعزيز العملية التعليمية من خالل أهالي 
المنطقة أنفسهم، واإلهتمام بالتعليم من خالل 

الحرف.إنشاء فصول لمحو األمية، وتعليم   

 

 
 

 نسب البطالة
 

على الرغم من عدم وجود إحصائيات  
توضح نسب البطالة ومعدالت الفقر  

للمشروع، اال ان عدم وجود دعم 
 مجتمعي، أثر بال شك على تلك المعدالت 

البد ان يساهم القطاع الخاص ومنظمات 
المجتمع المدني في هذا الدور، من خالل 

توفير فرص عمل ألهالي المنطقة، او 
معدالت البطالة  بتعليمهم بعض الحرف لرفع  

المشروعات 
 التنموية

ال يوجد أي مشروعات تنموية صغيرة اال 
 في بعض الوحدات التجارية في األسواق.

مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع 
منظمات المجتمع المدني إلنشاء ودعم تلك 

 المشروعات 
  المصدر: الباحثين 

  مناقشة التقييم   ٩٫٤

وتنموي تجاه السكان ، باإلضافة    اجتماعيفي ضوء التجارب الدولية ، وتقييم تجربة منطقة زينهم ، قام الهالل االحمر بدور  
وحصرها وإجراء الدراسات والمسوح   احتياجاتهم إلى دورة في عمليات نقل السكان المؤقتة قبل عمليه التطوير ، و قام بتوفر  

ع التبرعات من رجال األعمال والقطاع الخاص لتمويل المشروع ،  اال إنه بعد ثورة قبل التطوير ، كما كان له دور جم
ً ، بسبب تغير النظام السياسي المكلف األول لجمعية الهالل األحمر بتطوير المنطقة ،   ٢٠١١يناير  تغير الوضع كثيرا
كبير في دور الهالل   وانسحابكد تدهور  على الرصد وعدد من الحوارات والمقابالت الشخصية مع أهالي المنطقة، تأ  وبناءً 

على إقامة الندوات وجمعية المرأة فقط  ، و بعض المساهمات المالية لعدد محدود من األسر، فلم يكن   اقتصراألحمر الذى 
ى بإسناد إدارة المنطقة إل اكتفت، أما الحكومة فقد انسحابهالمشروع بعد  واستقرار استدامةللهالل األحمر أي دور لضمان 

القوى السياسية المحركة  انسحابدور القطاع الخاص تماماً ، بعد  اختفىالحى ، ولم تتابع المنطقة بعد تطويرها ، كما 
عن ظهور مشاكل بعد التطوير، والتي عانى أهالي المنطقة منها ، ومن هنا تكمن أهميه تلك  الذى أثمر للمشروع ، األمر

  .االستدامةالخاص، في عمليات التطوير العمراني ومراقبتها، وضمان المنظمات بالتعاون مع الحكومة والقطاع 

 النتائج والتوصيات  ٥
 ً الدولة الحالي للقضاء على العشوائيات (مصر خاليه من العشوائيات)، تحتاج الدولة إلى دعم دور المنظمات  التجاهنظرا

المجتمعية، واألطراف المجتمعية المختلفة، للمساهمة في تطوير تلك المناطق ومراقبة المناطق التي تم تطويرها لضمان 
   -دولية والتجربة المصرية، يمكن إستنتاج ما يلي: ، ومن خالل الدروس المستفادة من التجارب الاالستدامة

 البنية التحتية واألساسية 
 الحالة اإلجتماعية 

صادية
 الحالةاإلقت
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   دور منظمات المجتمع المدني ليس دور فردى، وإنما البد من وجود شراكة مع المجتمع المحلى، من خالل
 المنطقة من خالل المجتمع نفسه. استدامة استمراريةتأهيله وتدريبة على 

  راسات والحصر لحاالت السكان، وإنما البد ان يكون ال يقتصر دور منظمات المجتمع المدني على عملية الد
 ألهالي المنطقة. واالجتماعية االقتصاديةله دور في تعزيز التنمية 

   بعد تطوير المنطقة البد   انسحابهاتعتبر منظمات المجتمع المدني حلقة الوصل بين الدولة والمجتمع، لذلك فأن
 . االستدامةاستمرارية أن يكون مدعوم بدور منظمات أخرى تتبعها، لضمان 

 توصيات خاصة بمنظمات المجتمع المدني  

لتالفى المشاكل   والمرافق العامة،تشكيل مجموعات من أهالي المنطقة، هدفها المراقبة الذاتية، تقوم بإدارة المنطقة     -١
 المشروع بعد التطوير. واستقرار استدامةالعمرانية والبيئية، وبالتالي ضمان 

  تعزيز المشروعات التنموية الصغيرة، وتعليم الحرف ألهالي المنطقة، وتسويقها، لرفع معدالت الفقر والبطالة. - ٢
، سواء بتوفير بيئة صحية آمنة، وإتاحة فرص التعليم للجميع، وزيادة الوعي، من خالل اجتماعياتنميه السكان  - ٣

  والندوات، سواء بالصحة اإلنجابية، والصحة العامة.الحمالت اإلرشادية 
ومحاولة  ماحتياجاتهيوجد ضرورة وأهمية لمتابعه عمليه التسكين المؤقت لألهالي ومتابعة أوضاع السكان وأهم  - ٤

 من عملية تطوير المنطقة األصلية وإعادة التسكين.  االنتهاءتوفيرها، لحين 
قة، لتالفى المشكالت السلوكية فيما بعد التطوير، من خالل التوعية بأهمية زيادة الوعي وتقويم السلوك ألهالي المنط - ٥

 نظافة البيئة، وأساليب جمع القمامة السليمة، وكذلك التوعية بخطورة التعديات لتالفى المشكالت القانونية.
 وغيره  ادياقتص، أو تنموي، او اجتماعييمكن أن تتواجد أكثر من منظمة، بحيث يكون لكل منظمة دور، سواء  - ٦

  توصيات خاصة بالحكومة 

  إعادة التطوير وتسكين األهالي في نفس المنطقة، وعدم اللجوء االزالة والنقل لمسافات بعيدة.   - ١
 توجد أهمية إليجاد شراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التطوير العمراني للمناطق العشوائية. - ٢
  تالفى المشاكل العمرانية والقانونية، الناتجة من تعديات األهالي. يجب متابعة المنطقة بعد التطوير، ل - ٣

  شكر وتقدير 
  نتقدم بالشكر والتقدير ألهالي منطقة زينهم، بدورهم الذي أسهم في إثراء البحث والمساعدة في جمع المعلومات.

  
 المراجع  ٦

)، الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني وأثره في تنميه المجتمع في دوله األمارات العربية المتحدة، رسالة  ٢٠١٣خالد جاسم ابراهيم، (
 ماجيستير، جامعه الشرق األوسط.  

 تير، جامعه حلب. )، متطلبات التطوير العمراني لألحياء التاريخية لتحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجيس ٢٠١٦رنا جوهر، (
)، المنظومة المتكاملة ألعاده التسكين وتحسن جوده الحياة لقاطني المناطق الغير آمنه بمصر، رسالة دكتوراه غير  ٢٠١٦نانسي عبد المنعم، (

 منشوره، جامعه القاهرة  
 ، الرابط:  ٢٠٢٠يناير   ٦)، تعريف وتصنيف المناطق العشوائية، تم الدخول في ٢٠٢٠تضامن المصري، (

http://www.tadamun.co/?post_type=gov-entity&p=4200#.XqH_dBNR3IU  
 /http://habitat3.org/the-new-urban-agendaالرابط:  ، ٢٠١٦األجندة الحضرية الجديد للمؤئل الثالث، 

، الرابط    ٢٠٢٠فبراير  ٢٢)، تقرير تليفزيوني، يوتيوب فيديو، تم دخول الموقع في ٢٠١٩مارس،  ٢٣ي، (الرئيس السيس
https://www.youtube.com/watch?v=xdMX6ehTYFk 

، لقاء تليفزيوني على قناة النهار، يوتيوب  ٢٠٢٠، مصر دون عشوائيات حلم )٢٠١٨ديسمبر ، ١٧المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، (
  https://www.youtube.com/watch?v=VzTzw2yMdLk، الرابط: ٢٠٢٠مارس  ٤فيديو، تم دخول الموقع فى

، الرابط  ٢٠٢٠مارس  ٧، يوتيوب فيديو، تم دخول الموقع في dmcليفزيوني على قناة )، لقاء ت٢٠١٩سبتمبر،  ٢٦عاصم الجزار، ( 
https://www.youtube.com/watch?v=SuK_x6ZrwjE 

، الرابط:  ٢٠٢٠فبراير  ٢٠)، مراحل تطور المشروع، تم دخول الموقع في ٢٠٢٠موقع تضامن المصري، ( 
http://www.tadamun.co/?post_type=initiative&p=3429#.XpidRxNR3IU  

 ، الرابط ٢٠٢٠فبراير   ١٢)، زينهم في عشر سنوات، تم دخول الموقع في ٢٠٢٠الهالل األحمر، ( 
    Activities/Activities/ActivityDetails/63 -https://www.egyptianrc.org/Arabic/ERC  



 
 
 
 

 
 
 

  

 JAARS        jaars-fa.helwan.edu.egو منح حقوق التأليف والنشر للمؤلف (المؤلفين) يتم |   © 2020 حقوق النشر
46

  ٢٠٢٠يونيو  .١المجلد األول.  العدد   -  JAARS  -سالى حسن، دعاء ابوالمجد ، إيمان باسيلي 

 
Abouelmagd, D., and Sakr, Y., (2013), Facing the socio-economic crises after 2011 revolution: The Egyptian 

informal sector between housing policies, state partners and reality, 14th N-AERUS / GISDECO Conference, 
Urban Futures, Multiple Visions, Paths and Constructions, Enschede 12th to 14th September 2013, ISBN: 
978-90-365-0747-9. 

Abouelmagd, D., (2017b), Risks and Uncertainty in the Formal Solutions to the Informal Settlements in 
India, ARCHCAIRO7, 2017, 7th international conference on “Building Innovatively Interactive Cities, 
Horizons and Prospects”, Cairo University, Cairo (Egypt) 27 -29 March 2017, (pp. 107-129), 

Abouelmagd, D. (2017a), Assessing the Aga Khan Conservation and Urban Revitalization Projects (The case 
studies of El-Darb El Ahmar in Cairo and The Humayun’s Tomb and Nizamuddin Basti in Delhi), The 1st 
International Conference on towards a Better Quality of Life, Red Sea, Gouna, (Egypt), 24-26 November 
2017. 

Adel , A. (2008). An analytical study of pattern of informal regions journal of engineering sciences. Journal of 
Engineering Sciences, Assiut University, Vol. 36, No. 1, pp. 233- 249.  

Akdn . (2020). The Azhar Park Project in Cairo and the Conservation and Revitalisation of Darb al-Ahmar. 
Retrieved May 26, 2020 from 

https://www.akdn.org/publication/azhar-park-project-cairo-and-conservation-and-revitalisation-darb-al-ahmar 
Alsharif, N. (2013). A case study of slum settlements in Jaddaah, Saudi Arabia, Thesis, ball state university. 

Muncie, Indiana. 
Egyptian Cabinet of Ministers and ISDF (2010), Egyptian Approach to informal Settlements       

Development,  Retrieved January 28, 2020 from: https://www.slideshare.net/GRFDavos/egypt-for-idrc-2-
june-2010-finalpptx  

Salvaris, M. (2000). Community and Social Indicators: How Citizens can Measure Progress. Institute for Social 
Research, Swinburne University of Technology. 

Shoukry, M. (2013). Defining slums ('Ashwa'iyyat) in Egyptian Public Agenda-setting process, thesis, American 
University in Cairo. Dept. of Political Science. 

Khalifa, M. (2015). Evolution of informal settlements upgrading strategies in Egypt: From negligence to 
participatory development, Thesis. Ain Shams Engineering Journal Volume 6, Issue 4, Pages 1151-1159 . 

Habitat for humanity. (2020) What is a slum (Definition of a Global Housing Crisis of a Global Housing Crisis). 
Retrieved January 22, 2020 from https://www.habitatforhumanity.org.uk/what-we-do/slum-
rehabilitation/what-is-a-slum/). 

UN-Habitat, (2006-2007) state of the world cities, Report, Retrieved February 18, 2020 from 
https://mirror.unhabitat.org/documents/media_centre/sowcr2006/SOWCR%205.pdf 

United Nations (2020a), Sustainable Development Goals. Retrieved Dec 18, 2019 from ( 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ ). 

United Nations (2020b). Quito Conference on Housing and Sustainable Development. Retrieved Dec 22 , 2019 
from (https://www.un.org/ar/chronicle/article/20093 ) . 

Devex. (2020). The Gaspar Garcia Center. Retrieved May 25, 2020 from 
https://www.devex.com/organizations/gaspar-garcia-centro-de-direitos-humanos-gaspar-garcia-center-for-
human-rights-104808 

Sewa (2020) Self Employed Women’s Association. Retrieved May 28, 2020 from  http://www.sewa.org/



 
 
 
 

 
 
 

 

Jaars-fa.helwan.edu.eg                                      Copyright © 2020 | Copyrights are granted to author(s) and JAARS 
47

Sally Hassan, Doaa Abouelmagd , Eman F. Bassily, JAARS Volume 1 - Issue 1 - June 2020 

 مصر  فيالتطوير العمراني للمناطق العشوائية  في  المدني ات المجتمع دراسة تحليلية لدور منظم
 (دراسة حالة تطوير منطقة مساكن زينهم)

AN ANALYTICAL STUDY OF THE ROLE OF NGOs IN THE URBAN 
DEVELOPMENT OF SLUMS IN EGYPT  

(CASE STUDY OF ZEINHUM DEVELOPMENT PROJECT) 

Sally Hussien 1 , Doaa Abouelmagd 2 , Eman F. M . Bassily 3 
Architecture Department, Faculty of Fine Arts, Helwan University, Egypt (1, 2, 3) 

sallyhussienhassan@yahoo.com 1, dabouelmagd@f-arts.helwan.edu.eg2, archt.eman1@yahoo.com3 

 

SUMMARY   

This paper looks at the different roles of NGO's in the urban development of slum areas. Due 
to the budget deficit by different countries, and the lack of private sector investment in the 
development of slums, the need has emerged for the participation of other parties in the urban 
development processes. In Egypt, the State has announced the year 2020, as the end of the 
unsafe slums; in fact, the role of NGOs is essential to grantee the sustainability of the 
development and renewal projects that took place during the last years.  

The literature review investigated the NGOs' participation in various roles of the urban 
development in slums, followed by a discussion of lessons learned from international case 
studies that lead to NGOs active participation. The theoretical part of this paper, has applied 
inductive and analytical methods. Following the literature review, it discusses the definition of 
slums and informal areas internationally and nationally. In Egypt, The Informal Settlements 
Development Fund (ISDF) has classified the informal areas into unplanned and unsafe areas 
and has classified the unsafe areas into four degrees according to severity. The paper also 
examines the concept of urban development of the human settlements that suffer from social, 
economic, and urban problems. The paper also presents the historical background of the rise of 
NGOs role in the urban development in Egypt. The practical study relied on the case study of 
Zeinhum housing development project and evaluate its current situation in 2020. This project 
is one of the first Egyptian models in which an NGO (Egyptian red crescent) was a principal 
partner in the development project. In the research, a sample of the area residents was 
interviewed to identify the most critical problems in 2020. Moreover, the research has 
identified the current situation through several visits to the project during February and March 
of 2020. 

The research found that NGOs' role is not a sole role; there is a need for a sustainable 
partnership with the local community, where NGOs are a partner and not the principal actor. 
The NGOs should support the relationship between the State and society by creating 
community-based groups, whose goal is self-monitoring, guaranteeing the durability of the 
upgrading projects. 
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