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سلسلة ورش عمل "المستقبل الحضري المصري"
تعقد سلسلة ورش عمل "المستقبل الحضري المصري" من أجل بناء منصة لتبادل المناهج والخبرات وأفضل الممارسات
واآلراء بشأن القضايا واالستراتيجيات الخاصة بالتنمية الحضرية لكافة األطراف المعنية فى هذا المجال .وتهدف هذه الورش
إلى تعزيز الحوار الفعال بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والنشطاء والقطاع الخاص ومنظمات التنمية والباحثين
وفتح مجاالت للتعاون والتحالفات االستراتيجية فى بناء مستقبل حضرى مستدام فى مصر.
وتعد هذه الورشة مبادرة مشتركة بين مركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتماعية وبرنامج الموئل التابع
لألمم المتحدة والوكالة األلمانية للتعاون اإلنمائى (برنامج التنمية بالمشاركة –  )PDPوهى استكمال الجتماعات الخبراء التى
ناقشت التنمية الحضرية والتى كانت تقام شهريًا منذ عام  ،8002فالهدف هو عقد ورش عمل "المستقبل الحضري المصري"
ما يقرب من ثالث مرات كل عام .وخالل تلك الفاعلية ،سيتم جمع التعليقات من جميع المشاركين من أجل تطوير تصميم
ورش العمل القادمة.

سلسلة ورش العمل "المستقبل الحضري المصري"
الدورة الثالثة :العدالة الحضرية :المدن المصرية من منظور العدالة الحضرية
تسعععى الجولععة الثالثععة مععن ورشععة عمععل "المسععتقبل الحضععري المصععري" (التععى تقععام بالتعععاون بععين الوكالععة األلمانيععة للتعععاون
اإلنمائى -برنامج التنمية بالمشاركة وبرنعامج الموئعل التعابع لألمعم المتحعدة ومركعز الدراسعات والوثعائق االقتصعادية والقانونيعة
واالجتماعية) إلى استعراض أهم نتائج المنتدى الحضرى العالمى والذى يقام بمدينة ميعدلين ،بكولومبيعا فع الفتعرة معن 11-5
أبريل  ،8012وهو مؤتمر عالمى يناقش موضوع "العدالة الحضرية" .لذا ،تناقش الجولعة الثالثعة معن السلسعلة هعذا الموضعوع
فى ضوء دستور  8012فى محاولة لربط المناقشات العالمية حول العدالة الحضرية بالسياق المصرى.

مقدمة":العدالة الحضرية" من منظور دولى :عرض معلومات عن المنتدى الحضرى العالمى السابع
ظل البحث عن العدالة جاريًا لفترة طويلة على هامش جدول أعمال سياسات التنمية الدولية ،ولكعن حتعى هعذه اللحظعة ال توجعد
سياسة واستراتيجية حضرية لمعالجتها .وتعد عواقب عدم المساواة فى المدن على مستوى العالم محط اهتمام أساسى.
وتعد الدورة السابعة من المنتدى الحضرى العالمى مناسبة جيعدة لتحفيعز التوصعل لسعبل جديعدة للتفكيعر فعى العدالعة الحضعرية،
ولذلك تُعن الجلسة الثالثة من سلسلة ورش عمل المسعتقبل الحضعري المصعري – التعى تقعام بععد المنتعدى بععدة أسعابيع والعذى
سيشهد العديد من المساهمات المصرية – بتزويدنا بمعلومات عن األهداف واالستراتيجيات الخاصة بتحقيق العدالة التعى سعيتم
مناقشتها على المستوى الدولى والموجعودة ضعمن جعدول أعمعال المنتعدي الحضعري الععالم  :معا هعى الرسعائل األساسعية التعى
نستخلصعععها معععن المنتعععدى فيمعععا يتعلعععق بالعدالعععة الحضعععرية معععا هعععى تجعععارب البلعععدان األخعععرى بالنسعععبة لتععععديل السياسعععات
واالستراتيجيات لضمان تحقيق مزيد من العدالة الحضرية والتقليل من التهميش االجتماعى
تتعرض المناقشات التى تجرى أثناء المنتدى لموضوع الدورة وهو العدالة الحضرية ،إضافةً إلعى اسعتعراض تجعارب المدينعة
المضعيفة للمنتعدى ،ميععدلين .كيعق تحققععت العدالعة فععى التنميعة فععى مدينعة ميععدلين معا هععى القعوى الفاعلععة التعى شععاركت فعى هععذه
العملية إلى أى مدى تم االعتماد على منهج يراعى حقوق اإلنسان فى تحسين ظروف المعيشة الحضرية فى أى مستوى من
مستويات السياسات وأى حيز مكانى استخدم منهج "الحق فى المدينة" باعتباره األساس إلجراء اإلصالح

 -0المدن المصرية في ضوء معايير العدالة الحضرية
يعد جعل المدن أكثر إنصافًا هدفًا جدي ًرا بالثناء حيث أصبح له مكانة فعى صعميم جعداول األعمعال الخاصعة بصعياية السياسعات
العامة والتنمية ،بيد أنه يصعب تحقيق هذا المطلب فى عالم يسعكن  %50معن سعكانه فعى منعاطق حضعرية ،وتكعون المعدن هعى
األماكن التى تظهر بها عدم المساواة بين السكان.
وتظهر عدم المساواة فى المدن المصرية فى التقسيم االجتماعى للمناطق :زيادة المنعاطق السعكنية المحميعة للطبقعة ال نيعة التعى
تعيش فى ضواحى المدينة من ناحية وعدد المناطق الالرسمة المتزايد ،التى يسكنها حاليًا  %55معن سعكان القعاهرة معن ناحيعة
أخرى (دافيد سيمز .)8018 ،ويبدو تحقيق العدالة الحضرية دربًا معن دروب الخيعال ،حيعث يععانى سعكان المنعاطق الالرسعمية
من صعوبة الحصول على األراضى وعدم توافر أماكن لإلقامة والخدمات مقارنةً بالطبقات االجتماعية األعلى.
وتدعونا هذه القضية إلى إلقاء نظرة متمعنة على الحقوق العالمية والنظام القانونى فيما يتعلق بتحقيق العدالة الحضرية ،ويبعدو
أنععه مععن المناسععب فععى هععذا الصععدد أن ننععاقش تطععور معععايير العمععل الحضععرى وتطبيععق القععانون لمواجهععة التحضععر الالرسععمى
واالضطراب أو الت يعر السياسعى العذى ظهعر فعى مصعر منعذ ععام  .8011معا هعى األحكعام التعى تحعدد المسعاحة الحضعرية معن
منظور حقوقى كيق ت ير النظام القانونى منذ قيام الثورة ما مدى التزام السكان أو إيفعالهم للقعانون كيعق تعنظم التشعريعات
إدارة المدن وعمل السلطات التنفيذية وهل يتم تطبيق القانون بفعالية على أرض الواقع

" -9الحقوق والمدينة" – المنظور الحكومى لألطر القانونية التى تنظم التنمية الحضرية وإدارة المدن
سيكون من المفيد فى هذا الصدد الرجوع إلى القوانين والتشريعات الخاصة بالتنمية الحضرية ف مصر ،ويبدو أن قانون
اإلسكان والبناء الصادر عام  8002والمعمول به حتى يومنا هذا يمثل المرجع الرئيسى الذى يعنى بمسألة حقوق األراضى
والبناء .فهل تطور هذا القانون واختصاصاته واتخذ شكالً أفضل وما هو الدور الذى تضطلع به المؤسسات العامة فى عملية
التنمية تلك (مثال :الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ،وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،وصندوق تطوير المناطق
العشوائية) وم ا هو رأى السكان فى اإلجراءات التى تتخذها تلك المؤسسات وماذا عن قانون اإلدارة المحلية قيد اإلصدار
هل هناك أى جديد فى هذا الشأن

هل تتسق وثائق التخطيط االستراتيجى مثل ("القاهرة  "8050أو "مصر  )"8058مع مفاهيم العدالة الحضرية وكيق
تتعامل مع موضوعات مثل حقوق ملكية األراضى وتمويل المشروعات التنموية وكيق يتعامل المخطط االستراتيجى
لتطوير القاهرة الكبرى  8050مع مسألة المناطق الالرسمية (يير المخططة ويير اآلمنة) وسياسات اإلسكان الميسر ،إن
وجدت ،وكيق يدمجها فى أهدافه
ما هى العمليات التى تؤدى إلى ظهور وثيقة استراتيجية وطنية طبقا ً لمفاهيم العدالة الحضرية هل هناك أى نوايا لعقد"حوار
وطنى" حول هذه المفاهيم وما هى الضمانات التى تكفل وجود تشاور شعبى مناسب والحصول على موافقة شعبية كيق
تتواصل الحكومة مع المواطنين لمعرفة تفضيالتهم وما هو دور القطاع المدنى فى هذا الصدد
وباالضافة ال ذلك ،تشترك حاليا القوى الفاعلة ال ير حكومية وكذلك العامة فى تطوير مفهوم العدالة الحضرية الخاص بهم
ووضع مختلق المعايير أو األعراف المتصلة بها .كيق تتعامل الحكومة مع ذلك وما ه االجراءات التى نتجت عن هذا
التفاعل
ومع كل ما سبق ذهب المصريون فى الخامس عشر من يناير لعام  8012للتصويت على الدستور الجديد ،والذى حظى على
الموافقة بأيلبية ساحقة حينها ليصل عدد األصوات التى قالت نعم إلى  .%82وقد يبدو هذا كتقدم فعلى أحرزته مصر بعد
مرور ثالثة أعوام على الثورة ،ولكن ما الذى يعنيه هذا فعليًا للمواطنين الذين يعيشون فى ظروف قاسية فى المناطق
الالرسمية ما النفع الذى يعود به هذا التقدم عليهم من حيث وضع سياسات منصفة والحد من التهميش االجتماعى وما هى
أهمية التنمية الحضرية كمجال سياسى لتلك القضايا وهل بدأت الحكومة بالفعل فى تطبيق أى من المواد الواردة فى الدستور
الجديد هل هناك نية إلصدار أى قوانين لضمان تفعيل تلك المواد وتطبيقها.

" -3الحق فى المدينة" – منظور المجتمع المدنى للمساهمة في قضايا العمران
منحت ثورة  8011الشباب فرصة ال مثيل لها لالنخراط فى المشكالت العمرانية بحيث يسعى إلى جلب الت يير والمناداة
بالعدالة ،بحيث ال تقتصر تلك العدالة على الجانب السياسى فحسب بل تمتد كذلك – بشكل خاص – لتشمل الجانب المكانى
ضا .ويمكن مالحظة وجود صحوة فى تناول قضايا العمران فى محافظة القاهرة والعديد من المحافظات المصرية األخرى
أي ً
بما يشير إلى أن الثورة وصلت كذلك إلى اإلدارة الحضرية للمدينة.
وتتجلى ظاهرة الصحوة فى النشاط الحضرى على المستوى الدولى ككل والذى يالحظ قيام المجتمعات المدنية فيه بالهيمنة
على الموضوعات الحضرية .لذا ،وبالنظر إلى ما هو أبعد من الثورات التى اندلعت فى إطار "الربيع العربى" ،تشكل هذه
الظاهرة جز ًءا من حركة اجتماعية عالمية ساهمت فى عودة نظريات التنمية الحضرية النقدية التى يبدو أن النشطاء
المصريين قد تبنوها .وقد ثبت ذلك بما ال يدع مجاالً للشك حينما أشار البعض إلى "الحق فى المدينة" على النحو الذى وصفه
به هنرى ليفيفر ،والذى يمكن توضيحه بأنه الحق فى االعتراض على السياسات الحضرية والحصول على األراضى والسكن
والخدمات العامة الرئيسية وحق مشاركة المواطنين.
ويعد المركز المصرى لحقوق السكن من المؤسسات الرائدة فى هذا الصدد .وقد بدأ المركز فى ممارسة نشاطه فى منتصق
التسعينيات حينما تعرض حى بوالق أبو العال خلق منطقة ماسبيرو بوسط القاهرة إلى عمليات إخالء هائلة ،ليأتى بذلك فى
الصدارة وتسير على خطاه العديد من المنظمات يير الحكومية والمنظمات المجتمعية الجديدة التى ظهرت فى أعقاب ثورة
 8011مثل :مبادرة الحق فى السكن ،وائتالف شباب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،وتضامن ،إلخ .واشتركت ثمانى
منظمات منها فى إنشاء مشروع باسم "دستور العمران" بهدف تعزيز العدالة الحضرية فى مصر .والسؤال الذى يطل برأسه
اآلن هو ما إذا كانت تلك اإلجراءات والمبادرات ستتمكن من الصمود فى ظل الت ييرات السياسية التى تمر بها مصر هذه
األيا م ،وهل يمكنها التأثير بشكل ملموس على النظام القانونى الحضرى أى هل تساهم مناصرة "الحق فى المدينة" فى
التعزيز الفعلى لحق قاطنى المدن فى السياق الحالى بمصر وهل كان لهذه المبادرات أى تأثير ملحوظ فى صياية دستور
8012

جدول األعمال
الموضوع

الوقت

الوصول والتسجيل

8:00-2:20

االفتتاح وتقديم من مدير
الورشة

8:20-8:00

المتحدثون

د /رومان ستادنك  ،مركز الدراسات والوثائق االقتصادية
والقانونية واالجتماعية ،د /مهاب الرفاع  ،برنامج التنمية
بالمشاركة التابع للوكالة األلمانية للتعاون اإلنمائى ،أ /رانيا
هديه ،وبرنامج الموئل التابع لألمم المتحدة
مدير الورشة :د/خالد عبد الحليم ،الجامعة األمريكية بالقاهرة

مقدمة
"العدالة الحضرية" من 10:00-8:20
منظور دولى
الموضوع :0
المدن المصرية في ضوء
10:80-10:00
معايير العدالة الحضرية
نقاش

10:20-10:80

استراحة

11:00-10:20

الموضوع :9
"الحقوق والمدينة" –
المنظور الحكومى لألطر
القانونية التى تنظم
التنمية الحضرية وإدارة 11:20-11:80
المدن
11:80-11:00

نقاش

18:00-11:20

استراحة

18:20-18:00

الموضوع :3
"الحق فى المدينة" –
منظور المجتمع المدنى
للمساهمة في قضايا
12:10-18:50
العمران
18:50-18:20

فيليب شوك وصفا عشوب ،برنامج التنمية بالمشاركة التابع
للوكالة األلمانية للتعاون اإلنمائى ،كاتيا شيفر ،برنامج الموئل
التابع لألمم المتحدة
د .ليز ديبو (مركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية
واالجتماعية ،جامعة ليون ،فرنسا)
مدير الجلسة :د/خالد عبد الحليم

الهيئة العامة للتخطيط العمران
الهيئة

 -د /عاصم الجزار ،رئيس

جهاز شئون البيئة  -د /عطوة حسين ،رئيس قطاع اإلدارة
البيئية ووكيل أول وزارة البيئة
مدير الجلسة :د/خالد عبد الحليم

المركز المصرى لحقوق السكن  -د/منال الطيب
التحالق الدولى للموئل  -أ /ربيع وهبه

12:20-12:10

مبادرة تضامن  -م /كريم إبراهيم

نقاش

12:00-12:20

مدير الجلسة :د/خالد عبد الحليم

استراحة

12:20-12:00

نقاش مفتوح

12:25-12:20

ختام

15:00-12:25

الجميع
مدير الجلسة :د/خالد عبد الحليم
د/جونتر فيهنبول
برنامج التنمية بالمشاركة التابع للوكالة األلمانية للتعاون
اإلنمائى

ورشة العمل:
تقدم ترجمة فورية إنجليزى – عربى أثناء الورشة.
برجاء تأكيد الحضور بإرسال رسالة بريد إلكترونى على العنوان التالىsafa.ashoub@giz.de :

المنظمون:

المكان:
مقر المركز الثقافى الفرنسى بمصر
 1شارع مدرسة الحقوق الفرنسية
المنيرة ،القاهرة
خريطة للوصول إلى المكانhttp://www.cedej-eg.org/spip.php?rubrique249 :

