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���ة ���د، ��ن ا����� �� أ��� ا������ت ا��������� و���� وأ����� �����، ���� ���� ا�ن ��ن ا������� ����ن �����، و������ أن ��ى ����ت �� ��ا 
ا������� ������ �� ���ل إ������، ��� ��ّ�ت ���� ا����ن ا���� �� ��� ا��ول %80. إ� أن ���ك ��� ���� ����� ������ ��ا ا�������. ��� ��� ����� 
ا������ن ا������ن إ�� د�� وا���ن ا���ا�� ا���ى ����ذج ��������، ��ن ا��ا�� ����� �����، اذ أن ���� ��ن ���ل إ������ �� ���� ������ ������، ��� 
و ان ا���� ا�����ون ��ه ا���رة ����� و��� �����. اذ ��� ا����� �� ��ن ���ل إ������ ������ا���ت، و������ �� ا����د ا������ة ��� ��ى ا����ات ا������ 

������ ���� ���� �� ا��ا�� أ��� ����ن ا��� ا����را �� ا���ن ������. 
����� ا����ا���ت ���� ������� ا������ت ا��� ��ا���� ا���ن. اذ ����� أن ��رك أ�� �� ��ل ا����ت ����� ا����� ��ن ا���ارد �� ���� أ��ا ������ ا���� ا���� 
����� ا����ن. و�������، ����� ا������ ��� ا����� إ�� ��� أ��� ����ص ا��� ������ ا����ا���ت، ��� أن ا���ن ا������ �����  وا������� ا����ا���ت �� ����� 
ا����� �� ا�����ت ا������، �� ��ورة ����� ���ذج �����ل �������ة �� ا����ل ��ه ا���ص، وا���ذ ا����ات ا��ز�� ������ ا����ا���ت ������ ��ر���� 
�� ��� ا����. و�� ���، ���� � �� �� ����� ا������ت ا������ و �� ا��� ���ا��� �����ت ������. ������� ا����ا���ت ��� �� ��ا�� ����� و����، و�� ���� �� 

ا����ن ��� ���درة ا����رات ا��ّ��� ���� �� ��� ا�����ت ا����� ا��� ���� ا�����ت ا������� وا�����د��، وذ�� ��� ���ر ا������ ا������ ا���دع. 

و�� أن ا����ار ���ء ا����ا���ت �� ��� أ��ا ����� ،  ��ن ا����ذج ا����� أو ا����� ا������ �������� وإد����� ��� ���و�� ��� ا�ن. و ���� ��ن ا�����ر 
�� ا�����ح ��� ا���� �� ا����ل. 

���� ��ا ا���د �� دور�� آ��ق ���ل إ������ ا���ص ا��������� �����ا���ت �� ا������.  اذ ����� ا������ ا�و�� ا�����ت ا����ا���ت وا�����رات ا��� ��� ������ 
������ ����� ا���������. أ�� ا������ ا������ ����� إ����دات ا����ا���ت و��� ������ أن ���� ا����د ا����ي ا���ي ������د ا�����، �� ��� ���ح ا������ 

ا������  آ���ت ��� ������ت ا����ا���ت أ��� ��و��. 

مة  لمقد ا

الرمسية  املدن  أن  مبا  العشوائيات،  تتيحها  اليت  للفرص  أفضل  فهم  إىل  التوصل  على  الرتكزي  ينبغي 
األساسية اخلدمات  من  العديد  توفري  يف  العشوائيات  واقعياعلى  تعتمد  
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حية فتتا ال ا
"ا����ا���ت"، و"ا��������ت ��� ا������"، و"ا������ ا������رة" 
�� ������ت ������ �����م ���� أ�� أو�� ��ر ا���� �� 
ا������ ا������ و���ان ا����واة دا�� ا���ن �� ���ل إ������، أو 
وا��� ��وي  ����� آ�� ���ر ا������ "ا���رة وا������ وا������" 
أ��� ���ت ا������ �� ا���ن ا������. و� ����ج ���ن وزوار أ��� 
ا�����ة  ��ه   ������ ا����   ��  ����� إ������  ���ل   �� ا���ن 
ا��������؛ ��� ا�����ة، أ���� ذ���، ����ل ��� ا������ ا������ ا���� 
�������� ا���ر���� وا����دق ا������� ا������ و��ا�� ا����ل، إ�� 
أ��اج ����� ���� � ����� ��� ���ت ��ون ����� ���وي ا�����ت 

ا����� وا������ ذات ا���� ا���� �� ا����اء.1 
���ن  أي  ��ن  ا������،  ���������ت  ا�����ة  ا���   ������� و���� 
����� ����� ���ا��� إذا  ��اء أ��ن ����� ������� أو ���-  ���د - 
أو  ����ب   ����� ����ه  ������ن   � أ���  أو   ������  ��� ��ن 
��ف ��� ����ر أو ����� ����� ����� أو ��� ���� أو ���زة 

آ��� أو ��ه ا���ر ������. 2
 �������  ���ُ� إ������  ���ل  دول   �� ا����ا���ت   ��� أن  و�� 
ذات "���ن ���ود"، إ� أ��� �� ���  ����� �������ت "��� �����" 
���د أ���ء ����� ������ ���� ����� �� ا����ن ا�������. و�� 

���� �� ا���ن أ���� ا����ا���ت ا���� ا����� ���������ت ا������، ��� ����� ��� �� ���� ا���ن ا������، و���ك أ��ا ��� ���� ����ة �� ا��������ت 
ا������ ا��� ���ك ���� ��ر�� �� ا����� �� ا���ن ا�����ة �� ا��ول ا������.3 

��� أ���� ا����ا���ت  ��ءا �� ا������ ا������ ������ �� دول ���ل إ������ ، ر�� ا����و�ت ا�����ة �����ء �����. اذ أ���� ا����ا���ت ��و���� و��ر��� 
��� ا����د �� و�� ا����و�ت ا���ّدة ������ ���� ��� ��ّ�� إ���د ا���ن ا������. و��ه ا���و�� �� ا��� ���� إ�� ا������ ا��� ����� ا����ا���ت ����  

������ ����� ا���ن ������ .ر�� ��م ا����اف ����د�� ر���� ��� ا���� ا�� �����ت ا���ن و�� أذ��ن �������. 

و�� ا����ر��ت أن ا����ا���ت ا��� ���� دورا أ����� و����� �� و���� ا������ ا������ ���� ��� ����� �� ���ن ����� ا���ن و� ����ون إ���� ا� ���اب 
����� إزا��� أو ������ ���� ����� ������� إ�� ���� ������.

 
���� ا����ا���ت دورا أ����� �� ا������ ا������، ��� ��ّ�م ����ت ��ة  ������� ا������ ا������ ������ ا������ وا����رات و�����،  ا���� إ�� إ���ج ا����� 
��� ا�����ح ��� �� ا���اء ا������ �� ا������، ���� ا������ت وإ��دة ا���و��  �� ا���� ����. �����ا �� ������ ا����ا���ت ا����� ا�����د�� "ا�������" 
وورش و����د��ت ����� ا����رات، وأ���� ا���ف ا���و�� �� ا����� وا���� و�����. ��� ���� ا����ا���ت ���� ���� ������ �� ا����ل ا������ ا��� ��ّ�� 

و��ّ�� ���ن ا������ ا������. و���ر إ�� ا����ا���ت ��� أ��� ا�����ة ا��� ُ���� ����� ا������ ا������ وا��� ���د ���ؤ�� �����.  

��� ���� ا���ن إ�� ����� ا������ ا������� وا�����ل ا���ء �����در ا�������. و����� ��ا ���� ��� �� ا����ا���ت ��� ��د�� ا����ر�� ��� ��� 
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أن  هذا،  من  واألهم  العشوائيات،  واقع  تدرك  أن  إفريقيا  مشال  مدن  على  يتوجب 
الرمسية.  للمدينة  هذه  واإلبداع  الريادة  بؤر  توفرها  أن  ميكن  اليت  الديناميكية  تدرك 

متكني  يف  العشوائيات  اقتصادات  إمكانات  تتفهم  أن  املدن  على   
الرمسية.  املدينة  احتياجات  اقتصاد 

����ة ��ا �� ا�را�� و����� ��� ا��� ا�د�� �� ا����در. ��� ����� أ��س �� �����ت ������ و���رون �����ت ����ة �� ����� �ن �����ا ��ءا �� ����� 
إ���ج ا���وات. 

و����� ��� ��ن ���ل إ������ أن ��رك وا�� ا����ا���ت، وا��� �� ��ا، أن ��رك ا���������� ا��� ���� أن ������ ��ر ا����دة وا���اع ��ه ������� ا������.

و�� ��� ا����، ����� ا����ا���ت ����� �������ة. اذ ا��� ���ودة ا������ ، ����� ���� ا���� وا���ارة و����� ��� ا���س. وا����ة ا���ر��� �����ا���ت ������ 
���� ��� أ��� آ��ت ����� إزا����، و��ر ����� �������� وا���اض ����� ������، ور��� �����. ��� ����� ���� ��� إ���س ���ن ا����ا���ت ������� و��ى 
إ������� �� ا������. ������ا���ت ���� ��� ���� ا�����ن، اذ أ��� -�� ���� �� ا����ن -��� ������� �� ا������ ا������، ����� ��وم ا���ا��ت �زا����، ا��� 

ا��ي ��ّدي إ�� إ���د ���� ���د�� ��م ا����� ���� ���� ������� ����ن ��ه ا������.
  

إن ��ّ�� ����� ا����ا���ت ��ا�� �� ��ن ���ل إ������ ����� ���ة ا�و�� ��� ���� �� �������، و�� ��أ ��ّ�� ��ه ا������ �� ��� ��� ا���� ا������� 
���� ��ر���. أ�� ا����ة ا������ ��� ����� ا����ل ا������ة وا��� ���� ��� ����� ����� ا����ا���ت ������ ���ر���، ����ون ���� ���ن ا����ا���ت �� 
ا����ر�� و�� ����ت ا������ ا������ �� ����� ا������ ��ؤ�� أ��� ������ ����ن ا����ا���ت وو������. و��� ا�ر��، ��ن ��ه ا������ ��ف ���ن ������ ��ا 
�� ا������ ا������ ا��� ��ر��� �����ت ا������ ا����ي �� ا�����، ��� ����� ���� ���� ا�����ء وا����اء ���� إ�� ��� �� ���� �������. و���� ������ 

���� �� ا�����ر وا��ي ����ن �� ا���وري ��ّ��� ��� و�� ا������ت ���اث ��ا ا������. ا����ب "��ن �� ���ا���ت" 

إن ����� ���ن ا����ا���ت �� ا���س �������� �����ر�� ���� ���ل. و�� أ���� ��������� ا�������ت وا�����ت ����� أداة ���� ���� ا����ا��� �� ����� 
���ن ا����ا���ت، ��� ��ث �� �����، ��� ��ّ�� ���ن ����� �����ا- و�� أ��� ا����ا���ت �� �����- �� ا����ل إ�� ا���ا�� وا������ت ا����� ������ا���ت، 

��� ��ّ���ا �� ا����ام ��ه ا�����ة ���م ا����ن و��ا��� ا����ل ا������� ا��� ���� �����.4

��� أ�� �� زال ���ك ��� ��ن ا����ا���ت ا����� �� ��ّ�� ��� �� ����� ا����ا���ت إذا �� ���ل ا����د ����ء ��رات ا����ن ا���� ��� ا����ام ��ه ا���ا�� 
ا����������.

���دة ا������ ������ ����� ا����ا���ت و����� إد����� �� ا���ن ا������. و�� ��أ أ�� ��ا ا����� ���� ا�����ر �� ���� �� ��ن  ��� أو����ت و���� أ��ى- 
���ل إ������ ا�����ة، ��� ���ول ا������ن ���� ��د ���ن ا����ا���ت، �� ���و�� إد����� �� ا����ل ا������� ���دة �������. 

إن ا����� ا���� �����ل ���ن ا����ا���ت إ�� ا���ر ا����ا��� �� ا���ن �� ��� ا����، وا���ة ا������ ��� ���� ر���� �� ا������ة؛ و��ه ا����� �� �� 
��� ا�������، ��� أن ذ�� ����� ا�����ر. �����ارد ���ودة، و������� ��ن ���ك ا����ج �����ذج ا��� ����� ا���رة ��� ا����ل ا���ارد ا����� �� ا�����ب 
ا���ارد ا�����. و����� ���درة "��ن �� ���ا���ت" �� ا����ب ���� ���ا ��� ا�����ر �� ا������ت، ��� ��� ا����ل ا���ارد ا����� �� ����� ����� ������ 

�����اء.  
إن ���ن ا����ا���ت � ��ا���ن ��� ا���وف ا����� ��� ا������ ����، إ��� �� ������ن أ��� ������ل ا������ ��� ��اء ا�������� ���ا��� ����� 
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و��د "� �����" ���وف ��� أ���. و��ا �� ا����� ا�������، ��ن ا����اء ������ن إ�� أن ���ن ��� دور �� ا����� ��ي ���وع ������ ا����ا���ت ������. 
و� ����� ��ا ا����� إ� إذا ��ّ�� ���ن ا����ا���ت �� ا����ل إ�� ا������ت ا����� ������ا���ت و��ن ����� ا���رات ا��� ��������� ���� و������ ا�������ت 

������� ��� ا���ارات ا��� ���� ��������. 
���� ا����ا���ت أو� وأ���� ���ر ���، و������� � �� �� ���ر�� ا������ ا���� ��ن ا����ا���ت �� ���د ����� �����ة ����� �� ا������. و����� أن 

����ى ا������ت ا��������� ا���� ا���دي �����ا���ت �� ��ل ������ ا������ ا������ ����� ا����ي.

��� ����� أن ���� �����ت ا����ا���ت ��� د�� ���در ا���� �����اء ا������� �� ا������ ا������، �� ��ل ����� ا����� ا������ �� ا����ع ��� 
ا����� �� ا�زد��ر، وا���� ��� ����� إ���ن ذوي ا���� ا����ود �� ����� ���در ا����، و���ن ا����ل ا���� ������� �� ��ل ����� و���� ا���� ا������ 

�����اء و�����ت ��ا�� ����� أ���ب ا���� ا������. 

و����� ذ�� ����� أ���ب ا������ أو�، ��� ����� أن ُ���� �����اء ��� أ��� ���ر إ�����ت و��� ���ر �����. و���� ا���، ���� ��ل أ��اث ا����� ا�����، 
وا��ي ����� ��ف ��� ا�����ء . ��� أ��� ���� ���  ��� ��� ا���ن �� ا����� ���ة أ���، �� ���ث ا���اء ��� ا�����ء �� ��� ���ن ا����ا���ت "ا�������" 

أن ���ن ا����ا���ت ����ا �����ت �� ا������� ا���� ��� ا����ز�� ��� ا���ران ا������ وا���ا��ت وأ���� ا���ن ا�����ة. 

و������� إ�� ذ�� ��ن ��� ا���ن أن ����� إ�����ت ا����دات ا����ا���ت �� ����� ا����د ا������ت ا������ ا������. ����ك ���� إ�� إدراك ��ة ���ذج 
ا����ل ا������� ا��� ������ أن ���� ا�����دات ��� ا������ �� ا����ل ا������ �� ��ا��ت ������� ��دي إ�� ��� ا������، وز��دة ا������، و��� ا���اق 

ا�����ة.

وا����� ��� إدراك ا������ت  و�� ����� ��ا ا���، ����� إ��اث ����� ����� �� ا��ؤ�� وا����� ����ا �� ا����ط ��� ا������ ا���ص "�����ن ا�������" 
ا������ ا�����دة �� ا������ ا������، و��ّ�� أن ا���ن ����ج إ�� �� ����� ا����� ���، �� ا��� ���� ا�����ر أن �ّ�� ����� ������� و��ر���� ا���ص ���. 



أ��� ا����� ا����� ر����� ��ل ا����� ��ل ا����د ا������، وازداد ���� ����د �� إ������ ا��� ����� �� أ��ع ا������ ����ا �� ا�����، ��� ���� ��ا�� 65 
������� �� ���ن إ������ �� ا���ن وا����ات. و����� ���ل إ������ أ��� ا������ ����� ��� ����ى ا���رة ا�������.1

 و�� زا�� ����� ا����� �����ة ��� ���� �� ا���� أد��ه. و����ل ا���م 2050، ����� أ��� �� ���� ���ن ���ل إ������ �� ا������ ا������. 

����� ا������ ا������ �����ت �����، و����� ��ا ���� ��ص ��� ���ل إ������، ��� ����� ا������ن ا������� وا�����د�� �� ��ن �����، و������� ��ن ��� ا���ب 
���ه ا���ن �� أ��� ���� ���� ا����د�� ����. ��� أن ا����� �� ���ل إ������ � ���ده ��ا�� ا���ب ����ن ���� ��� ا������، وإ��� ��ا�� ا���د و�� ا���� وا���ص 
ا�����د��،  �����ط  ا��ا���  ا�������  ا������ت  ا���ام   ���� ا������،  ا������   �� ا����  إ��  ا����   �� ا����  ����ل  أ����  و����  ا������.  ا������   �� ا����ودة 

وا��������-ا������� وا������ ������. 
�� ��� ���� ا������ أن وا�� ا����� ار���ع ���� �� ��� ا����ا���ت. ��� ُ����� ��ن ��د ���ن ا��������ت ��� ا������ �� ا������ ا������رة أو �� ���� ���� 

ا����ا���ت، ���اوح �� ��� 12 إ�� 16 ����ن ����، و��ا�� %50-40 �� ا����ن ا���� �� ��� وأ��� �� %20 �� ����ع ا����ن.2
 

إ� أ�� ���� ������� ا������ ���������ت ا������ ����م 2013، ��ن %13 �� ���ن ا���� �� ���ل إ������ �� �� ���ن ا����ا���ت، ��� ا����� ��ه ا����� ���ر�� 
����� %20.3 �� ا���م 2000.  و���� ��ا ا����ه إ������ �� ���� ا����ن ا������� �� ا����ا���ت. و��� ا���ام 1990 و2020، ا���� ��د ���ن ا����ا���ت �� 

ا������ ا������ �� ���ل إ������ ����� %43، �� ���ح ����ظ �����ا �� ��� وا����ب و����.3  
و�� ��� ا����ق، ���ر ا���رة إ�� أن ��ا ا�����ض ��� أن ���� إ��� ���ر، �ن أ���ء ا����ا���ت ����� ��� ����� ������� ا������. ��� ���� ا�ر��م ا����� 
ا������ت ا�����ة ��� ا��ول. ���� ���� ا����ل، ����� ��ن ا��������ت ��� ا������ �� ���، و�� ����� ا����ا���ت، ������ %50-40 �� ���ن ا������ ا������، 

و���� ��ا ���� ا�����ة ا�����ك ��� وا��� ���� ����� ���ي 3 �� أ��� 30 �� �� ا����ا���ت �� ا�����.4

المستقبلية وا�فاق  التحضر 
إفريقيا  شمال  في  للعشوائيات 

إ��دة ���� ا�����ت ا������ ا�����ا��، ا����� ا������.  ������ ا��� ا�����ة ���������ت ا������، ���� ا���ن ������� 2014: 
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معقولة،  بأسعار  مساكن  لبناء  املوارد  قلة  من  العشوائيات  مشاكل  تنتج  ناحية،  من 
السيئة. للسياسات  نتيجة  فهي  أخرى،  ناحية  ومن 

و��� ���� ����� ا����ا���ت ���ا ���� ا���ارد ا������ ����ء ����� �����ر ������، ����� ���� ���� ا����ار، ���� ا������ت ا�����، ��� ��ّ�د ا���ض �� ��ل ����� 
ا������ ��را��، و����� أ���� ������� ،  ا���� ا����� ا��� � ���� ��� ���ء ا����ات ا�������ة. و����� ���ه ا������ت �����، �� ���� %90 �� أرا�� ��� 

ا������ ������ �������. و�� ا����ب، ����� ا�ر��م أد�� �� ���، إ� أ��� �� زا�� ������، �ن ���� ا����� ا�����ة � ���� ا���ا��� ا������.

و������� ��ن ار���ع ا���� ��� ا���� �� ادى ا�� ز��دة �� ا����ر ��� �� ز��دة ��د ا������ �����ر ������، ��� ��� ا������ �� ��� ����ول ا����اء أو ��� ذوي 
ا���� ا������. و��� ���� ا����ل، ���� ا������ر ا���ص ا����� �� ا������ �� ا���ا�� ���� ��م ��رة ا������ ا���ا���� ���  ارا�� �����ء وا������� ������ 
ا���� ا����ا�� �� �����. و����� ���ا ا����، ����� ��� ا���ة ذات ا���� ا������ �� ا���ا�� أن ���� د���� ���� ���ة 9 – 12 أ��ام ��� ����� �� ���� ����� 

ا����� ����� ا�����ى، ���� ��ك أ�� ����� ا�����ج  ا�� ����� ����� ا���� ذات ا���� ا������ وا������ �����ع ��� ا�����.

إ���� إ�� ذ�� ��ن ا������ت ��� ��د�� و���� ��� ����� ا�����ء. اذ ���م ا������ ا������ �� ا���ا�� ���� ������ ����� 80 ������� ��را�� ا������ �����ن، إ�
 أن ��ا ا���� ���� ا����ن ذوي ا���� ا������ وا������ ���� ��� ������. ��� ���� �� ����� %14 ��� �� ا������ ا����� ����ر�� ا�����ن ����� ���ا.5  

�����ن ا����ر ا�����، و����ن ����� ا���� ا�����، و����� ���ء ا����ن ا�������  و���� ��� ��ا ا����� �� ���، ��� ����� ا�����ء ����اءات و�����ت ��ة: 
�� ��� ا����ع ا���ص، ا��. 
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و���� ��م، ��� �� ��ك ا����اء ������� �� ��ه ا������ و��� ��� ����و��، ��� ا����� إ�� ا����ء إ�� ���ء ������� ا����� ��� أراض ��� ������. أ�� ا���� ���� 
���ن أ����� ���ر أو�� و�� ا����� �����ا���ت. 

ا����ا���ت و��� ���ول ا��� ���� ����.  و����وت  ا�������ت  "����ي" 
��� ����ت ا������ت �����ت ���ل إ������ وا������ت ا������ ��� ��ى ا����ات، �� ���ات �� ا������ ا����� ������ ���ات �� ا������ ا������ ���ل ��ا ا����ي. 
و���� ا����� ا���م  ������� ت �� ا������ ا����� إ�� ا����ر ا����ا���ت ����� ����� ��. ��� ا���ا�� ، ���� ���ة ���� ���و�� ���ل إ������ �����ا���ت ��� أ��� 
����ة � ���� ������ و��� أ��� ����ة ����� ����� �� ا����رع �� ا����ة �� ا������ ا������ إ�� ا������ ا������ �� ا��������ت إ�� ا��������ت �� ا���ن 

ا�����.

و�������، ��ن ����ت ����� ا���ن �� ����ف ر���� ������ا���ت، و�� ������� ��� وا��� ������. و������� ������ �� ا�������، � ���� ا����ا���ت ��� ��ا�� ا������ 
ا����� ���، و��ر���� ا����و�� ����� ��ر�� ����� ������� �� ا�������. و����� ��ا �� ا����ر��ت، ��� أ�� �� ��� ا����ن ��ن ��� ����� ���ن ا����ا���ت 
��� ا������ن �� ��ا���� �� ��� ا��و�� ا��� ���� ���ح ��� ����، ������ ���� ا������ و��ا�� ز���� �� ا�����ة. ر�� أن ��ه ا���ا�� �� �� أ��� ا������ ����� 

������ �� ا���ن، و��� أن ����� ����ف ����د�� ر���� ��� ا��وا�� ا��������. 

 ������" ������ ��� أّدى ��ا ا������ إ�� ��� ��ا��ت ����ة، ��� ��� ا���ن ������ون �� ا����ر�� إ�� إ��ء ���ن ا����ا���ت ���� ا��� ��� ا�را�� "ا������" 
ا�����"، أ� و�� ���ء ا���ن ا������. و����� ���ا، ���� ���ك ���ت إ��ء ����� 

�� ا��������ت وا���������ت �� ا���ن ا����� �� ��ء ����� ���ر�� ا������ ا����ي. أ�� ا������ ����� ��� ا����ا���ت �� ا���ن ا��ا���� إ�� ا������ ا������ 
�������� ا������، ��� ����� ���� ا�را�� و��� ا���� �����. 

��� ���� ���ك ���و�� ������ة ��� ��� ا����ا���ت �� ��ل ����� ا������ ذات ا������ ا�������. إ� أن ��دا ���� ��ا �� ا������ �� ���� ا������ ����� ا�����، 
��� أن أ���ر�� �� ��� �� ����ول ا���. و������� �� إ��دة ����� ا������ ذات ا������ ا������� ��� ا��� ذات ا���� ا������ ����ن ا����دة ا������. 

و��� ذ�� أ��� ���ك ���ل ��� ا������ة ا��ا��� و����� ا���� ا����� ���� ا���� ا����� �� ز��دة ا���� وا������ة ����ق ا���� وا������ �� ا���ء ا����ي. 
و���و أن ا����ا����� ا������ �� ��� ا����ا���ت إ�� ا���ن ا�����ة ا������، ����ك ����� ������ة ����ء ���ة ��ن ����ة �� ������، و����� ذ�� ز��دة ا������ ��� 
ا���ن ا�������. و���ء �� ا���� ا������ ����ا�� ����م 2011، و�� ا���� ا������ ا�����ة، ��� زادت ا���ا�� �� ������� ��� ����� ����� ا�������، �� إ��دة ���ء ��ن 

ا���� ا��� ���� �� ا��������ت �� ا���ن ا����� و������� وإ��دة ������� . 

ا���اءات ا�����
��ن رد ��� ا����� �� ا�����ء ��� ���� ا���ن ا�����ل إ�� ا���ن ا�����ة ا����ورة ������� ا������ ا������ ���اض ا����، ��� ا�����ة ا�����ة �� ا���� ا������. 

و�� ا�� ���و ����، ��� أ�� ��ه ا������ ��ور�� �� ��أت ���� ���ر ا����ء ا�����ة و����� ���� ����رع. 
أ�� او��� ا���� ������ن �� ���� �� ا���ارد ا���د��، ��� �����ا ��� ���ء ا�������ت ا����رة و ����ا أ����� �� ا�����ت ا������ وا����� ا������ ا������، �����ل 

��ه ا�������ت إ�� ��ر �� ا������� و�� ���ر �� ا���س. 
و�� ���� ا���ال، ����� ا����ا���ت، ��� ا���� �� �������، �� ���� ��ن ���ل إ������، ��� أن ������ ا���ن ���� ���� ���ب ا����ا���ت. و���� ��ا ��� ا����د 
ا���ن ا������ ���� ���� ��� ا�����ت ا��� ������ ا������ ��� ا������، و���� ا����ا���ت، ��� ���� ��ءا �� ا����� ا���م �������، و��ا �� ا��ا�� ا��ي ��ا�� 

����ت ا������ ا�ن �� ����� ����دة ����� ا�����ت ا������ �����د ����� �����. 
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العودة إلى "املدينة املتراصة" 

�� ا���م 2003، �� إ��ق ������ ا��� ا�����ة ا������ ����ن ا����ا�� ������ ���دئ ا���اص �� ����� وإدارة ا������ ا������ ��� أ��س ����. و���� 
ا������ ا����ا�� ����� ������� ������� ا������� ا���ب، ور��ل ا����ل، و���و�� ا������ت، ا���� �� زا��ا �����ن ����� �����ه ا����� �� ا������ وا������ 

ا������ ا������، ا��� ������� ��ا�� ا����ق، وا�������ت ا������، و���رض ا����رات، وا���ا��، وا���ق ا������. 
و�� ���، ��أت ا����� ��� ا���ن ا�����ة ا���ز�� ��� �����ت ����ة �� ا����اء وا������ ��� ا���ض ���� �� ا��������ت �� ا���ن ا�����. و�� 
���ا�� ��ه ا������ت ������ �� ا����ل ��د ���� �� ا���س إ����. و�� ا����ب أ���، ���� ���وع  ا������ ا����ا�� ���ان �� ا����ب ����ت �����ه إ���ء 

���ات ����� ����� ���� أ���� وأ���� �� ا���ن ا������.
�� ا����� ان ا������� ����ون �� ا��ا�� و�� ا�����ت ا������ ا����ي، ��� ����� ا������ ا������ ��� ا������ �� ا���� دو��� ����، ����� ر���� 

وا��� ��ن ا������ ا������ ا������ ������ �� ��� ا����ن ا���� ���� ا��� ���� و ���� ا������� ا������� ا�����.6 
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ا���� ا��������� 

������� ����� ا����ا���ت ا������ �� ا������� �� �� ��� ا����درة ����اث ������ت ����ة �� ا������ت وا����� ا��������، وا��������، وا������. 
و������ �� ��ا، ��ن ا���ل �� زال ���� ��� ���ل د����� ا���� ��� ا������ وا���� �� ا���� ا��� ���� �� ����� إ��اك ا����ت ا������ �� ا���ارات ا��� 

���� ��� ������، ������� إ�� ا���� ��� ����� و����� إ�� ا�����ت. 
و�� ��ن ا����� ا����� د��ة �������ظ �� ���� �� ا���ا��. 

• أو�، أ��� ا������ت ���� ����� ������� إ�� ������ ����� ا���ا�� ا��������، ��� أن ��ه ا�������ت ���� �����ر أ���� ��ل إ��اث ����� ����� و��� ����� 
ا����م، ��� ���� ا���ا�� ا�������� و����� ا���ص ������� ������. 

• �����، وا���، �ّ�� ا����� ا����� ا����ر ا���ص ������ا���ت. ���� أ���ب ��ا��� ���ن ا������ ا������ �����ا���ت �� أ��� ����� ��ذا �������� و���را ����ام 
ا����م ا���م. ��� أ�� �� ا����ء ا����� ���ة أ��� �� ا���ارع إ��ن ا���رات، و�� ���ّ� ���ر �����ف �� ���ن ا����ا���ت "ا�������" ا���� �� ����ون ��� ا����ء 
ا����� و��������، ��ن ��ا �� ���ث. ��� ا��ا��، ���� ���ن ا����ا���ت ����� وا����م ا���م أ��� �� ا�����، ��� أ��� أ��� ���� ����ا��، �ن ا����� ��درا �� 

����ل �� أ������، و�������� ����ت ا������ ���� ��م.
• و�����، ���� ا����� ا����� ������ ا����ة ا��� ���� ا������ �� ا����ا���ت �� ا�������ر�� ا����� إ�� ا���� ا�� د����ا��� ا�������، ��� ��أت ا����و�ت ���� 
���ن ا����ا���ت ����ا �� ا���رة ��� ا������� �� ا������، ��� ا��� ��� ا��رق. و�� ز��دة ا���� ������ق، و���د ا������ ا����� ا����، وز��دة ا���اد 

ا������ �� ا����ا���ت، ��ن ���ك إ������ت ���ة ����� �� ا���ا�� �� ا�����ت، وإ��اك أ��� ����ن ا����ا���ت �� ����� ��������.  

سلطة جديدة لسكان العشوائيات؟ 

������، ���� أن ���ن ا����ا���ت ���را ���� ����ات ا��������، ����� �� ا����م ا������ا�� ا����� ��� �� ا�������ر�� ا�����. و�������، ���� 
ا�����ل ا������ ����ن ا����ا���ت �� ���ل إ������ ����� ����� أن ������ �� ا�������. ��� ا�������ت ا������� ����م 2014، و��ت ا������ ا���ا���� 
������ ���ت ����ة ������ �� ا����ن ا���� �����ن �� ا����ا���ت إذا ��ر��ا  ����دة ا����� ���ا����� ��������، وا��ي ��ن ����� ����� را��� –  ا������ – 

���� �� ا������. و���� ���ر�� �������� ��ن و��ه ������ ����� �����اء � ����ى ���� ا���ازا. 
و� ���دد ا�������ن ���� ا����د ا��� � ���ون �������. �������، ���� و��د ����ة ����ن ا����ا���ت �� ��� ��ل ا����ت ا�������� �� ا���م 2011 وا��� 

���� ��� أ�� ا����� ا�����، إ� أ�� و�� ���ل ا���م 2013، �� ���ز أي ���م ������ ��� ا����د. 
�� ا��ا�� ��ن ا������� �����م ���� ����� �����ات ا�������� �����ا���ت، و�� ا������ ا�����، ������ ���ن ا����ا���ت ����� ا����ل ����� ا���ي 
������ة �������. و������ ��ا ا������ ��� ����� ���ن ا����ا���ت �� ��� ا������ ا����� و����� ا������ت وا����ت ����ر��ا ������� �� ا���ى ا������� 

و���ء�� ا��������.7,8   
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��ا ا����ر ا�����، وا����� �� ������ ����� ا���ا�� ا��������، ������� إ�� ا����ك ��� ا������ا��� ا��� ����ف ������ ��ت ���ن ا����ا���ت �� ا������ 
ا������� ���� ������ ����� �� ���ل �����ة �������ت ا������ ������ ����� ���ن ا����ا���ت. ��� أن درا�� ا����� �� ���ل إ������ ���� ا������ ا���ا�� 

�� ا����ي ������ت ا����ا���ت ��� ���:
• أ��� ������ ا����ن ا����� �� ��� "إ��� ����"، ����ذج آ�� �� ������ ا����ن ا����� ����م 2005 ������ ا������ت ا���اد ذوي ا���� ا����ي ا��ي ��� �� 
أ�� ���� ���ي. و���� ���ة "إ��� ����" �� آ���ت ا������ ا������ �� ا������ ��� ا������، ��� ����ي ا���د ���� ���ر �� ���ا�� �� ���ول �� ا��� ����ر���. 
و����� ���� ا����ر ����� ا�رض ���� ����� ا����ول ����� ا����ء. و��� ا����وض ��� ����� ا����ات ا������ ��� ا�����ء ���� ����� ���د ا����ات ��� ���� ���ء ��� 

���� ا�رض ����� ���� ا����ء.9
 

• ���ف ������ ����� ا����ب "��ن ��ون ���ا���ت" إ�� ا����ء ��� ا����ا���ت �� ��ل ��� ا������ �� ����ول ا����اء ا�������. أ�� رؤ�� ا������� ��� ����� 
�� ����� ���� ا����ا���ت و����� ا�د��ج ا�����دي �����اء ا�������. وا�����ر ا����� ��� �� ا������ت ا������ ��� ���� ���دئ ر�����: "���د ا���ن" وا��� 
���� ا�����ت ا������ وأ���ب ا������ ا����� ����ح أو ��� ا���ا�� ا������ ������� �� ��ل ����� ا���ر�� ا��ي ����� ا���ن ��� �� "����� ��ون ���ا���ت"؛ 
ا����� �� ا����ح �����ع ا���ص ���� دوار أ���� �� ����� ا������؛ وا���� ا�����ة �� ا������ ا���م ���ف ����� ا�را��، و���ء ا����� ا������ ا���ور��، و����� 
��� أ���ر ا������ و����� �� ����ول ا�����. ��� أن ا�����ر ا������ �� ��� ا������ �� ����ول ا����� �� ا������ة �� ����� ��ء ����� ا����� ا����� 

������� ��� ا����ا���ت. (أ��� ا����� �� ا����) 

• ��� �� إ��از ���م �� ��ع آ�� �� ا������ ا����ي �� ���. ���� ا����� �� ����� ا������ ا������ وا��� ����� ���م ا������ ا������ و��� ا����اء ا�������، 
���� ����� ا��� ��ن ������� ���� ���� و�� ا���ا�� �� ��� ا������رات وا�����ر، وأن ����� ا������ ا���ر���� �� و�� ����� ا�����ة ���� أن ���� إ���ء 

ا������ ا������ وا����م ا�����دي. و�� ذ��، ����� ا������ ��� �� ا���� ��� ����� ����.

• ���ء ا����ا���ت ا�����: ����� ا������ت أداة ���� ��ا ����� ��� ����� وا�� ا����ا���ت. و�� ���� �� ا����ن، ���� ������ت ا������ت ا������ ��� ا����اج 
ا������ت �� ا������ ��ون إ��ا��� �� ا������، و������� ا��ّ� �� ����� �� ا������ ��� ا���ارات. إ� أن ا������ت ا����ر��� ���� ����� ا������ت و���� ���ن ا����ن 
ا�����ة �� ����� ��� أ��� وإ���د ����� �� ����� ا����ل ا������ ���ء ��� ا�������ت. و����� ���ذج ��ر�� �����ا �� ���درة ����� ��� ���م ����� ا���ا�� ا������ 
(GPS) و��ر�� ا���رع ا�����ح ������ ���ن أ��� �� ���� �� ����� �� ر�� ��ر�� ر���� ���ار��� وأز����. و���� ��ر�� �����ا �����ن ���ا��� ���ر��� ���ل 

ا����درات ا������� وا������ �����. 

• ا���� �� ا���س: ����ج ���ن ا����ا���ت إ�� ا���� �� ا���ص ا�����ة وأ���� ا����. و���� ��� ا�����رات ا��� �� ���� �� ���ل إ������: 
– ����� ����ت ا����و��� ���� ا������� ��� ا������� �� أ���ب ا���� ا�������� (��� ���� ا���� �� ا����)، أو ��� ����� ��ا�� ا���ر�� وا�����ت وإ���د ��ص 

ا���� ا��� ���� �� ��� ا����ل ��� ا������� و��ص ا���� (��� ���وع ��را��� �� ���ب إ������). 
– �� ا���م 2011، 10

ا����� ����� ������� �� �������� در�� �������� ���� ا����ا���ت ����� ا������، ��� ��� �� ��ل �����ت ���� ���ن ا����ا���ت وزاد �� ا���ة ا������ 
وسائل النقل اجملاني لسكان  ا������ وا����. ��� و��ت ����� ر�� دي �����و   �� ���� ا������ ا�و��  إ�� ا������� �� ���  �����ط ا�����دي، ������� 

العشوائيات من خالل عربات القطارات من العشوائيات على سفوح اجلبال إلى باقي أنحاء املدينة، مما سهل الوصول إلى فرص العمل خارج العشوائيات. 
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نظام شراكة الطرف الثالث في املغرب 

����� ��ا�� ����� ا���� ا������� وإ��دة ����� ���ن ا����ا���ت �� ا������ ا������ ا����� ا������ ا��� ��ا�� ����� ا������ت �� ���ل إ������، 
وا���� ا������ وراء ����� ����� ا����ا���ت. و�� ���، ����� ا�����ر �� ����� ��ا�� ����� ا����ا���ت �� ����ح ����� ��وف ا����ا���ت �� ���ل إ������. 
و����� ��ا�� ا���ف ا����� �� ا����ب ���درة ���� ������ ا�����ت �� ا����ب �� ����� �������� إ�� ا���� ا����� ���� ذات ا���� ا������، أ���� �� 
ا��ار ا�����ء ���ء �� ������ ��ن �� ���ا���ت. و���� ا������� ا����را ������ ���� ����� ���ب ا����ر�� �����ت ا����ع ا���ص ������ أ�� ا����ا���ت �� 

ا�����ل إ�� ����� ����ة وذات ����� ���ة ��ون �����. 
و��� �� ا���ل �� ���ة  ا��� ���� �� ���، ��� �� ����� ��� ا�را�� ذات ا�����ت �� ا�را�� ا������ ���و�� ��� ا����ا���ت �����ر ������ �����ا 
������ �������. أ�� ا���اع ��� ��� �� آ��� ا������، ��� ���� أ����� �� أ�� ا����ا���ت ا��������� ���� ���� ا�رض ���ر ا����ل �� ��ا�� ������� �� 
��ف ���� (���ر، ������، ����، ا��). و�� ��ل ������ ��ن �� ���ا���ت ���  ���ء ���رة ����� �� أر��� ��ا��، و����� و��ة ����� ��� أ��ة، ������� إ�� 
����� ���� ا����ر وا��� ��دة �� ������ ����� ا����ا���ت. و���ن ��ا ����� ����� ������ إ������ �����، أو ا����ر، أو ا����، ��� �����ن �� ا���� ا����� 

����� ا�را��. 
و�� ��، ��� ����ت ا���ا��ت ا�����ة ��� ��ا ا���ا�� �� ����� إ���ج ا����ن ا�������، و����� ا����ع ا���ص، و����� إ��ق ������ت ���رات ������ 

��� ا���� وا����� و������ ا������.  ����ة: 
و�� ����� ���ر�� ����� ا����ء �� ��ل ���� ��ف ���� �� ���� ������ ��ن �� ���ا���ت �� ا��ار ا�����ء، ��� ���� ا���ء ��� ��ا�� ��ه ا����درات، 
وا��� ���� ���أ "���ق ا������ ا������" وا��� أ���� �� ��د �� ا���ن ��ل ا����� – و�����ا �� ����ي، ا����، ��� ُ���� ا��������� �����ت ����� إ����� 

����� ����� ا������ ��� ��ا�� ا����ء ��� ا����ا���ت.11

إن ا����� ������ ا����ا���ت ����� ا�����رات ا������� ا������ أ��ه �� ��أ �������ر. و����� ا�������ت ��� ا������ة ا��ا��� ����ات ��� أن ا����اء أ����ا 
�����ن دورا ���� �� ����� ���� ا���� ا����� ���، ��� أ���� ا����ا���ت أ��� ������، و���� ���� ����ن أ��ن ا������ وا������ ا�����د�� ا������.

و������ �� ا������ ا�����دة وا����� ���ورة  ا������ا���، ���� �� ا����� ����� أن ����ت ا�����ت ا������ت وا�����د�� �� ��� �� ا����� ا�����. ����� 
ا����� ا������ا��� �� ا��ول ا������ ���� ���� ��م ��ن إ��ح، ��� ��زت ������ 

����� أ�� إ����ت ������، �� ا����� �� ا�����رات ������� ا������ت ا�����ة ا������� ���� ��ص ��� ���� ������ �� ا����اء ا�������. و��� ���� ا����ل، 
ا����ا���ت، إ� أ�� ����ل ا���م 2015،  أ���ت ��� �� ا���م 2013 وزارة ا������ ا����ي وا��������ت ��� ا������، ��� ���� إ�� ا����� �� �� "�����" 

ا����ا���ت ������� ������� �� ���.    أ���� ا��زارة، ��� ��ك أ���� ����ة ���� ����� �����ا�� �� "�����" 
و�� ���� ا���ال، ��ن ا����رة ا������ �� و�� ا���� ���ء ���ن ������و وا������ ������و، وا��� ���� ا����ن ا����� �� ا����� وا������ �� ���� 

������و ا����ر، ���� ��ن أ��� ا�����ت ���� ��أت ��رك ��ن ا����م ا����� � ���� أن ��وم وأن ���ك ���� ����م ����. 
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جناح تونس في القضاء على العشوائيات 

��� ��ا�� ا���������ت، و��� ���� ا���ا�� ������ ��د ا����ا���ت. وا���م، ��� ���� 
������ ��� ���� ا����ا���ت �� ��ل ������ ��ار �� ��� ���� ����، �� و���� إ��دة 
ا������  ا������   ����� وإ��دة   �����  ���  ���� وا���  ا����ي،  وا������  ا������ 
وا���و�� ������� ا����ري. و��� إ�����، ���� ا����� ��� ا�����ة ��� ا����د ا����ي، 
و����� ا���وف �� ا������ ا���م، و����� ا��������ت ا������� دون ا�����ى، و����� 
ا���وض �����ء و����� ا�����، و����� ا�����ت ا������ و���� ���ه ا���ب، وا���ف 

ا����، وا���ارس، وا���ا�� ا�����، و����� �����اء ا�������.

و��� ا���ام 2002 و2009، أ���� ا����� أ��� �� 72 ����ن دو�ر أ����� ��� ا����ر�� ا������ ا��� ���� ��وف ا������ ���ا�� 1,140,000 ��ا��. 
و���� أن ���ى ���ح ��ه ا���ا��ت إ�� ����� ا����� ا����ل ��� ا�����ت ا�����، و����� ا����اد�� �����ون �� ا�����ت ا������. و����� ��ا ���� ���� 

��ص �� ��� ا�������� �����م وا����و���ت إ�� ا�����ت ا������ و����� دورا ���ا��ا �� ا������ وا�دارة.
��� ��رت ا����� ��ا��ت �� ا����ع ا���ص ����ن ا������ ا����ل وا���� ����ا�� وا����ر��. و���� ��ا�� %65 �� ا������ ����ر�� ا����� ا��� �����ف 
ا��� ا��� د�� �� ���وق ا������ ا�����. و�� ��ل ��ا ا����وق، ���� �������ت أن ����ض ا���ال ����ء ���ر�� ا����� ا������ ا������ و��ا�� ا������، 

������� إ�� ��� ا���ال إ�� ا����� ������ ا����ر��. أ�� ا���� ا������ ����� �� ���وق ا����ن، وا��وا�� ا�������، وا����ع ا���ص.
و�� ا���م 2004، ��ن أ�� �� %1 �� ا����ن ������ ��� أ��� �����ن �� ����� دون ا�����ى وا���� ����� ا������ إ�� ����� ا����� ا������ و�������. 
��� ����� ��ه ا����� �� ا����و�� ���� ر���� �� ���د ا������. و������ �� ا����ء ��� ا����ا���ت، �� زا�� ا����ا���ت، ����� �� ���� ا������، 

���� ����� و���ر ��ن %30 �� ا����ج ا������ ��� ر���. 12     
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العشوائيات:  اقتصاد 
الرسمية المدينة  تحمل  التي  الهرم  قاعدة 

���� ������� �����اء وأو��� ا���� ������ ا�����ت. و���ب ا����ا���ت ������� ا���� �����  ا��� ��� �����ت ا����-   ����� ا����ا���ت ����� ���ر ����ن - 
وا���� ��ة.  

و�� ��� ��ن ا����ا���ت ��ّ� ������� و��������ة. و������ �� ا������ت ا�����ة، ��� ا����� �� ا���س ��� ا���� �� ��ه ا����ء، إ�� ������ ����ت ������� 
ا������ أو �� ��ل أ���ل ���م ا����ر ا������ �����ء ا�����ة. 

��� ا����ب، ��ّ�� ا����ع ��� ا����� ��ا�� %40 �� ���ن ا����ب ا������، �������ء ا����ع ا��را��.1
و����� ا��ار ا�����ء ا����� ا�����دي �������، ��� ��� ������ ا�����ت ا������� وا������. و������ ا����اء ا������� �����ن ����، إ� أن ا���� ا��� ����� 

�� ���ر�� ����� ا����ا��ت ا�����ة، وا����رة ا������، وا������ت ا���و��، و����� ���� أ��� ���ر ����� �����اء ا�������.

���� ���� ���ن ا����ا���ت �� ���ل إ������ �� ا������ ذات ا��� ا������ ��� ا������ ��� ا������ �� ���ع ا�����، وإ��دة ��و�� ا������ت ا�����، 
و��د �� ا����ر�� ا�������، ��� ���� ا�����ون ���م �� ا����زل، و��اس، و���ل �������، ��� �����ن ������ ��� و����� أ��ث ������� ا���ص. و��ّ�� 
ا�������ت ا����� �������� وا����� ا�����ة ����� ����ن ا����ا���ت �� ���ل إ������ ��ى ���ع ���ء ا����ن، اذ  ���� أ����ة �����ت و��ب و����� 
ا����ع ا�����، إ�� أو��� ا������� �� ا����� ا������� وا��� ���� أن ����ب �� ا����ل ��� ا��������، ��� ���� ا���ا�� ا������. أ�� ا������ ا������ 

ا��� ��ا�� ا����ع ��� ا����� ����� ��� ��م و��د ا���اف ر��� ���ا ا����ع، ������� إ�� ���� ������ت ا������� وا����ل. 
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 ا����ة ا������ ������ ��� ا����ا���ت �� ���ل إ������ ���� ����� ����ة ������م. ����� ����� ا����ا���ت ا������ ���� �����ت ا����د�� ����ط ���د، 
أو ������� �� ا����� ا�����د�� ا�������. و����� ا����دات ا����ا���ت �� ا����ل ا��� ���� �� ا����ا���ت ���ا ���، ������� إ�� ا����ل، وا����� 
ا�����ة �� ا������ ا�����د��� وا������ت ا��� ���رك �� ا����ط ا�����دي ��ا و�����. و���� ا����دات ا����ا���ت دورا أ����� �� ����� ا������ت 

��� ا���� ����ن ا����ا���ت وا��������� ا��������، �� ا������� ا����� �� ا�����دات ا������ ا�������� �� ا��ول ا������.
و������� ��ن ا����ا���ت �� أ���� ���ا�� ا���ص، و��� ا�������، ���� أن ������ ��وات ���ن ا����ا���ت ���� ����. و�� ��� ���� ������ �� أن ���� 

���ن ا����ا���ت �����ن �� ا�����د ��� ا�����، ��� أ�� ���� ��� ا����ل ��� د��ل أ��� ��� ���� ���� ����� ا����ع ا�����. 

سكان العشوائيات اليوم هم ناجحو الغد

�� ���ن �� ������� �� ����و�� أ��� ا����ا���ت �� إ������، ��� ����� �� � ��� �� ����ن ��ا��. و��� ا���� �� أن ا������ � ��ّ�م أ�� ����ت �����ن، 
��� أ��� � ���� ا���ارس، و� ���� ا��������ت، و� ���� ا���ق، و� ���� أي ����ت ���ط �����ء، و� ��� ا����ه إ�� ا����زل، إ� أن �� ������� ����� 
��ءا أ����� و���� �� ����وي. و����ح ا����ح �� �� ������� �� ا����ل إ�� رأس ا���ل. ����د ��ق �����ن ������ ���� ���ب رواد ا����ل، ��� ���ب 

��ا ا��� ا�������� �� ا������ ا������، و������ ا���� ���� �� ا���ار��� ا����ب. 
إن ا����ا���ت �� ����ة �� ا���� �� ����� أ���� �� أ��؛ ������� ���� ���� ��ذا �������� ا�����د���، وإ��� �� أ���� ��ا�� ا������� �� ا���.2  و�����م 
���ن ا����ا���ت ا������ت ا����� ������� ا������� �������� ا������، وا����ل إ�� ا����������، وا����� �� ا������ت، ������� أم ا����اع، و��ه ا���ورة 

�� �� ���� ���ن ا����ا���ت ������ ���ا��� ا������� ا���د�� وذو ا���ارد ا����ودة. 3 

إ� أن ا���ص ا�����د�� ا������ ����ن ا����ا���ت ����� �����ت ����، ��� ���� ا�����ت ا������ ��� ا��ا���، و�� ��� ا����ن ا����د��، وا��� � ���� ���ق 
ا����ل ��� ا������� و� ���� ا����� ا������ ا������ �� ا����ا���ت؛.4 ������� إ�� ��م ����� ا�������ت ا����� ���ق ا����، ��� ��ّ� �� ا����ل ا���دل 
����ن  ا�����دي  ا����ك  و��  ا����   �����  �� ا���ا��  ��ه  و��ّ�  ا����.   ��  ��ّ�� وا���  وا���اق  وا������  ������رات  ����ارد  ا����ل  و����  �������؛ 
ا����ا���ت، و�� ا���رة ��� ا����ل إ�� ا���� وا�����ت ذات ا����ر ا������� دا�� ا����ا���ت.  و���� ا���ل أ�� �����  ���� ا��ول ������ ا�����دات ��� 
ا������ وإ������ ��� ر����، ��� �� ا���ل �� ���، ��ن ��ا ا����� ���ض ������ا ������ ������� �������، وا���ا��، وا�������ت ا������، و�����، ا��� ا��ي 

���� ا������� ��� ا������� �����ون �� ا������ ا�����. ������� إ�� ذ�� ��ن ��ا ا����� ���� ا������ �� أ��ا �� ���و��ت ����� ا����ا���ت. 

مشال  يف  العشوائيات  لسكان  للدخل  املولدة  واألنشطة  بالوظائف  اخلاصة  املعلومات  وتبنيّ 
القطاع  وموظفو  وطالب  جامعات  أساتذة  منهم  اذ   السكان،  هؤالء  تنوع  مدى  إفريقيا 

غري  األعمال  من  تقرتب  أن  ميكن  واليت  اهلامشية  األنشطة  يف  العاملني  أولئك  إىل  الرمسي، 
البسيطة اجلرائم  فيها  مبا  القانونية، 
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باإلضافة  الوظائف،  إىل  الوصول  سبل  توفر  العشوائيات  فإن  املأوى  توفري  جبانب  اقتباس: 
أعضائها. مرونة  من  حتسن  اليت  االجتماعية  العالقات  من  شبكة  توفري  إىل 

ا���� ����
���ء ا���، ���� �����ت ا����ء ��� ا����ا���ت �� إدراك أن ا����ا���ت ���� ��� ا���� ������� أ��� �� أي ���ن آ��. و����� ����� ا���وى، ��ن 
ا����ا���ت ���� ��� ا����ل إ�� ا������، ��� ���� ���� �� ا�����ت ا�������� ا��� ���� �� ��و�� أ������. و��� ا����ا���ت إ�� ��ا�� أ��ى ����ة 
����� �� ا����د ا���ا���� �� ا����ن ا��� ����ج إ�� �������، وا��� �� ��ا، أ�� ��دي إ�� ����� رأس ا���ل ا������� ا��� ���ره ���ن ا����ا���ت 
�� ������ ������ت ا�����ة. و���� ��ا ���� ا����� �� �����ت إ��دة ا������، ��� أن ��دا ����ا �� ���ن ا����ا���ت ����ا �� �����ن ��ا���� ا�����ة 

ا��� �� ����� إ���� و���دون إ�� أ������ ا������. 
و�� ���، ����ا �� ��� ا���ا���� ا���� ا�����ة ا������ ��� �� ا���������ت وا��������ت �� ا���ن ا�����، إ�� �� ��ل ������� أو ����� و��دوا إ�� 
ا����ا���ت ا����� ��� أو إ�� ��ا�� ���ا��� أ��ى، ��� ����ون ��ا�� أ��� ����، و��� ���ا��ون �����ب �� ��ص ا����. و����� ��م ا������ �� أ���� 
ا�����ت ا��������، وا������ ا�������، وا������� ا������، ��� ����� أ����� �� رأس ا���ل ا������� ا��ي ����ر �� ا����ا���ت ������ �� ا����، 

وا���ام ا�������، و��م و��د ا�����ت.5 
و� ���� ����ا���� ا���� ����ون ���و��ت ����ة، �� ��ا�� ��� ر����، ��� ���ت ا������، و���ل ��� ا����م، أو ا�����ت ا���������، وا��� ����و��� ��ل 

�����ت ا���م، أن ������ا ����� إ��دة ���ء ���ر���� �� ��ا���� ا�����ة. 
و����� ��� ا���� أ��� ��ء �ّ��ره ���� ���ن ا����ا���ت ا���� �����ن ذ�� ���� ���. و���� ����� ا��� ا�����ة ��ل ا����ق ا�����د��، وا�������� 
وا�������، ���� "����� أن ���ن ا���� ا���� �� ���� ���� ������ل إ�� ���رات ا����، و����ت ا������ ا�����، وا���ارس، و��ا�� ر���� ا����، وا���ا�� 

ا�������� ا���ى". و��� ا������ت أن ��رك ��ن ا����ا���ت �� ������ت ����دة ������، وأ�� ����� ����� أن ������ و���� ��و���� و���د��. 
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متكني منشية ناصر 

��ددت ا������ ا������ �� ��� ا������ ������ ����، ا�������� ا����ا��� و��� ا��������، وا��� ���ت ��� 30 ���. و����� ���ا��� ����� ���� ����� 
د�������� ����� أ��� �� 500,000 ��ا�� �����ن آ�ف ا����ل وا����و��ت. 

 ���  (GIZ) �������و�� ���� ����� ���� ا����م ��د �� ا������ت و�����ت ا������ ا��و��� ��� ��ى ا����ات ا������. ��� أ��رت و���� ا����ون ا���� ا
ا������ت ا��� ���� ا������ ��� ا����ر�� �� ����� ��ه ا������ �� ��ل ����� ������ ��� �� ���� ا������ ا�����دة وا��� ����� ��ل ��م ا�������ت 

و����� إ�� و��ات ����� ������ ��� ��ود ا������. 
و����ي ����� ���� ��� أ��� ا������� �� ا�����ة وا���� �����ن ا���� ا���و�� ا��� ���ع �� أ��اق ا�����ة. و�� ا����ض ا���اد ا������ ����ا �� 
���، ���� ا����� �� ��ه ا��رش. و���� ������ GIZ، �� ����� أ��� �� 5 آ�ف ور�� ��� ������ ��� ر���� �� ����� ����. و������ ا����� ا������ 

�� ��ه ا��رش �� ��� ��ص ا���� ��������. 
و�� ��ا ا����ق ���ز ���د و����ت �����  ����، وا��� أ����� ������ �� ا����ن ا������� ا������� �������� إ���د ��� ا����، ���� ��� ����� ��رة 
25 ����� �� و��د. و�� ���� ��ه ا������� ����ط ��� إ��اث ����� ����س �� ������ت ��� ����� ����، ��� ���� ��� ����� ��رع ا����. و�� ����� 
���دة ���ء ا����د ����� ���� ���� ����� ���� ��دا �� ا���ا�� ������� �� ����� ��ص ا���� ����ن ����� ����. و���� �������ت ��ه ا�������، 
��ن  %72 �� ����� ����� ���� �� �����ن �� ا����، ����� أ��� �� ��� ���ء �� ��� �����ن �� ����� ا���� ا���و�� وا���� ���� إ�����ت ����ة �� 
��ه ا������. و�� ��رت ����� ���� ������� ���� ��� د�� ا��رش �� ا������، �� ��ل �����ة ا���ب ��ه ا��رش ��� ����� ����� �������� وا����� 

�� أ��اق ا������.   
و�� ���و�� ������ ���ن ا������ ا����د��، �� إ���ء ���� ����، ��� ��� ��ر�� ا���س و������� ��� �����، �� ������� �� ورش ��� ���� ������ ����، 
وذ�� ����� ��� إ���ج �����ت ����ة. أ�� ا�ر��ح ����د ا�����ر�� �� ا������ ا�����دي ���� ورش ����ة و���و��ت ����ة. ��� ���� ����� ���� ا���وض 

��ون ��ا��، و��ا�� ا���� ����� ا����، وا���� ا����. 6,7  

العشوائيات كمساهم في التنمية احلضرية: 

����� أن ����� ا������ ا������ و����ت ا����ع ا���م ا���ى دورا أ��� د��� ��� ا����ع ��� ا�����، إ�� �� ��ل ا���� ا������ أو �� ��ل ا������ �� ا����ع 
ا���ص. و�� أن ا����دات ا����ا���ت ������ ������ �� ا����د ا������ ا����� �� ��ل ا����� �� ا���� وا�����ت ا��� ��� ���د��� ������، إ� أن ا������ 
ا���� ر���� �� ��دي إ�� ��زر أ��� ��� ا������. و��� ���� ا����ل، ���� ����ذج ا����ل ا������ ا��� ���� ��� ا����و��ت ا������ و��� ا������ أن ����� 
�� ��� ��ص ا���� و��� ا���اق ا�����ة �����ل ا������ ا��� � ���� ا������ ا����� ������ إدارة ا����ل �� ا�����د ��� ا����� �����ا���ت، �� ��� 

���� �����ل ا��� ���� �� ا����ا���ت ���ا ��� أن ����� ا����� �� ا������ ا����� ����� ا���ر�� وا������ �� ا����ل ا������.  

و�� ا��ا��، ���� �����د ا����ا���ت أن ���� دورا ������ أ��� ����� �� ا����د ا���ن، و����� ��� ا���ن أن ���� إ��اءات ����� ������ إد��ج أ��� �����د 
ا����ا���ت ��� ا����� �� ا�����د ا����� �������. و��� ���� �� ا���� ر�� (1)، ��ن ا����دات ا����ا���ت � ��رج ����� ��� ����� أو����ت ا������ت 

ا������ وا������ �� ���ل إ������، وا��� ���� ��� �� 
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ثاني 2013،  البحث 2، تشرين  استخباراتية، دورة  قرارات  العشوائيات"، وثيقة  اقتصادات  في  احملددة  روكوفيلر، "الفرص  دراسة مؤسسة  من  مكيف 

و���ك ���� ����� ���ل إ������ ����� ا����دات ا����ا���ت ��� ا���ى ا����� وا���ى ا������، ��� ��� د�� ا����دات ا����ا���ت ��� ا������ ���� 
����� �� أو����ت ����� ا���ن ����� ��ه ا��ؤ�� ������ ��� ���ق وا�� ������� ا������. 

و��� ����� ��ا ا���، ��ن ���ك ا����ج ���اث ����� ����� �� ا��ؤى وا�����د �� ا���� ��� ا������ وراء "ا���ن ا�������" وا����� ��� إدراك ا������ت 
ا������ �� ا������ ا������، �� ا����ح �����ع ا���ص ����دة ���درات إ��اك ا����ا���ت، ا��� ا��ي ��ف ���� ���� ��� ا������� ا������� ����اء ود�� 

ا����دات ا����ا���ت. 
��� ���� "ا���ن  �� ����� وإد��ج ا����ا���ت وا������ ��� ا������ ا���ى، ��� أن ����ي ���� ا���ن -  أ�� ا����� ا��� ������� ��� رؤ�� "ا������ ا�������" 
أ���ء ذات د�� ���ن، و����� ��وح ����� ��ذ��. و�� ا������ ا���دي ا���� وا��ي ����� ��� ����� ا����ي ا����ي، ���� أن ���� ا����ا���ت  ا�������"- 
��ا�� ��ذ�� �������ت ا���� ا���� ��� ���� إ�� ا������ وا������ ا������، أو ��� ���� �� ا���� وا�����ت ا��� ���ا، ��� ���� ا��اق ا����ر 

وا���ا�� ا���ز��. 
وأ���ا، ����� ����� ا������ �� ا���� ا����� ���دا �� ��� ا������� �� ا����ا���ت و�� ��� ا����و��ت ا��� ���� �� ا����ا���ت ���ا ���، ������ أ����� 
���� أ���، و������ ������ �� إ���د ��ت ��� ��� ا���ذ ا���ارات �� ��� ا������ت. و���� ا����ر ا������ت وا�������ت ا�����د�� وا������� أ���� �� ����� 

��ا ا����ون. و���� ا����� ا������ �������ت ا����� ������ا���ت إ�� ا����رات ���� �� إ���د ��ت ����ع ����ن ا����ا���ت و����� ا����ء��. 

-)(**!-.2.,*7 ! (--,62(<), ! 3(&(**',#2 !

نقطة التحول اإليجابية
 

اليوم احلالة املستقبلية املستهدفة

 تستثنى اقتصادات
 العشوائيات غير

 الرسمية لصالح سعي
 احلكومة وراء "املدن

 "العاملية

 تدمج االقتصادات غير
 الرسمية بشكل مباشر
 في تخطيط املدن وفي

 أولوياتها، لتصبح مقبولة
على نطاق واسع

 تدعم احلكومات الوطنية
 واحمللية بشكل نشط

 اقتصادات العشوائيات
 وتقلل من عزل ومضايقة

 سكانها

ذ�� �� ا���� وراء ����� رؤ�� "ا���ن ا�������". و�������، ���� ����ا �� ���� ا������ت �� ���ل إ������ �����دات ا����ا���ت ��� أ��� ���� و��� ����� 
أ���� �� ا������ ا������، ��� ��� �� ا����� �� د�� ��ه ا����د.
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احلكومات  تدعم  أن  ينبغي  اقتباس: 
إفريقيا  مشال  يف  واحمللية  الوطنية 

اقتصادات  نشط  بشكل 
بني  التواصل  يضمن  مبا  العشوائيات، 

احمليطة  واملناطق  األحياء  هذه  سكان 
احلماية  لتوفري  اآلليات  وتأسيس  بهم، 

الرمسيني  غري  للعمال  القانونية 
حقوقهم. على  واحملافظة 

أنظمة بيانات العشوائيات: جتربة إفريقيا جنوب الصحراء 

����� ����� ا���������� ا����� �� ����� ����� ا����دات ا����ا���ت ������ إ�� ������، ���� ������ر�� ���ك د�������� أ��ى ���� ����� ���ا�� ا������ت ا����� 
������ا���ت، وا��� ���� ���� ������ ا�����ت ا��� ���� �� �����ت ا����دات ا����ا���ت.  

و��دي ا����م ا��������� و�������� إ�� ��� أ��� �����ن ا���� ���� ا����ل إ���� ��دة �� دول ���ل إ������، ��� ���� ���ن ا����ا���ت. و���� ا������ن 
��� ا����ل ��ه ا����������ت ���� ���ا��، ��� ���� أ���� ا�������ت ا����ا��� (GIS)، وأ���� ����� ا���ا�� ا������� (GPS)، وا���ا�� ا������، وذ�� �� 
أ�� ��� ا������ت ��ل ا����ا���ت و������. و����دة ا���رة ��� ا����ام ��ه ا������ت �� ��� أ���ب ا������ ا������� (��� ا������� ا�������، 
وا������ت، وا����ع ا���ص)، ���م ا���د����ن وا������ن ������ أدوات ������� و�����ت أ��ى. و�� ����� ا������ت ا����� ������ا���ت، و��ا�� ���ود�� 
��ارد ا������ وا�������، ��� ��أت ا���اف ا�����دة، وا������ت ��� ا�������، وإ�� �� �� ا������ت،  ��دراك أ���� ا������ت �� ا���ذ ا���ارات ا����� ا��� 
���� ��� ا����دات ا����ا���ت، �����ارات ا������� ���������ت ا������� �� ا����� ا������ �����ا���ت، أو ا����رات �� ��� ����� ا���ا�� ا������ �����ا���ت 

أو �����. 
و���ك ���رب إ������ ودو��� ��ل ا����ام ا���������� وا�دوات ا�����ة ���� ا������ت ��ل ا����ا���ت، ��� �� إ������ ���ب ا����اء. ��� �����م �� 
ا����� ا������ �� ���و�� ���ات أ���� ����� ا���ا�� ا������� ���� ا������ت ا������ ��ل ا����ا���ت، و�� ���� إ��ى ا������ت ����ا ا������ت ����� �� 

ا����وع ا������� ��� ا�� ا���� ا����، �������ة �� ا���ذ ��ار ��ل ��وى أر��� �����ت ����ة �� أ���ء ����و�� ا�����ة. 
إن ��ا�� ���� ا������ت ��ل ا����ا���ت ���� ���� ���ا��ة ������� ا������ و��� ا�������ت، و���� ����� ��ا �� ��ل ���درة ا������ت ا������� ا�������، وا��� 
����� ا��ول ا������ ��� ���ء أ���� إدارة �������ت ا�������، وا��� ���� ا������ت ا����� ������ا���ت، ��� ���� �� ��رات ا������ت ��� ا���ذ ا���ار 
و����� ا����ء�� أ���. و�� ���� ����� ���� Gates Foundation ا������ ا��و��� ����ن ا����ا���ت و����� ����� e santa Fe Institute� �� أ�� 
ا����� �� ا��را��ت ا������ �����ا���ت. و���ء ��� ������ ا������ت ا����� ������ا���ت ��� ا�����ى ا����� وا��� ������ ����� ���ن ا����ا���ت 
ا�������، ���ف ���م ا����وع ���� ا������ت ��ل ا����ا���ت و����� �������� و����� ������ ����ي ا���ارات �� ���ل ا������ ا����ي. و�����ا�� �� 
����� ���� Google، ��� ��رت ��ه ا������ أ��� ���� �د��ج ا������ت ا��� �� ����� �� ��� ������ت ا����ا���ت �� ��ا�� ����، ��� ��� ��� 

����� ا���رة ��� ا����ا��� �� ��� ا������ت.8 

و��� ا���ى ا�����، ����� أن ���� ا������ت ا������ وا������ �� ���ل إ������ ���� ��� ا����دات ا����ا���ت، ��� ���� ا���ا�� ��� ���ن ��ه ا����ء 
وا������ ا������ ���، و���� ا������ات �� ��ه ا�����، ��ن ا��ؤ�� وا������ ا����ر إ���� أ��ه �د��ج ود�� ا����دات ا����ا���ت ���� ���، �� ����� 

���ن   ������ ا���  ا������   �������  ���� إ������  ���ل   �� ا������ت   ��  �����  .����� ��ون 
ا����ا���ت ��� أ��� ����� ��ص ���ا��ة ������� ����ن، و������� ��ن ��� ا����ا���ت �� ا����ا����� 
ا������ ������� �� ا����ا���ت ����� ��� ا���ق أ��م ����� ��ق ا����رات �����ع ا���ص، وا��ي ����� 
����� أ��� ���� ����. و�� ���، ����� إ��دة ��ر�� ����� ا���ن و����� ا���ارات ��������� ��� 
رؤ�� ����� ������، ����� ���� �����ا���ت ��� أ��� ��ص و��� ����� ��ص، و������� ����� ���ذج ����� 
����ة ������ أن ����� ��ه ا���ص. و���ك ���� إ�� ا����� إ�� ��� أ��� ������ ��� ���ذج ا����ل 

ا���� ������ وا���ا��ت ��� ا������� ا���م وا���ص ا���ور�� �������. 
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تعزيز اتصال سكان العشوائيات 

����� أن ���� ����� ا���ل ���ن ا����ا���ت �����ص ا�����د�� أو���� أ����� ���ن ���ل إ������. و����� ا������ ا�����دي ���� ا����� �� ا���ارد 
����ن ا����ا���ت �������ة �� ����� و���ء ا�����ة ا�����د�� �������ت ا����ا���ت.  

إ�� أن ����� و����� ا����ل ا���دي �����ء ا�����ة ��� أن ���ن �� ���  وا��� ���� ���ن ���ل إ������ ا�����دة ����-   و���� ��� ا����� ا�����ة - 
ا���ا�����ت ���ل إ������، ���� ��� ����� ا��� ����دة ����� ا����ا���ت �� ����� ����ة، �ن ��م ا����م ���ا �� ��دي إ�� ��� ���و�ت إ��دة ا������ 

 .������

سكان العشوائيات واالقتصاد اخلالق

����� ا����ا���ت �� ���ل إ������ و��ء ا����ر ���ب ا����� �� ا���اد �� ذوي ا���م ا�����ة وا������ ��� ا����ح �� ا���ن. و����� ���ن ا����ا���ت 
�� أ���ص ������ �����ب، �� أ���ل رواد ا����ل ا�����ء إ�� �� ��، وأ����ة ا������ت، وا���ب، و�����، وا���� �����ن ا����ا���ت ���ة أ���ب، ����� 
��ر���. و�� أ��� ������ ����� و����� ا����ل ����م 2012 �����ا���ت �� ��� ��ن ��� ���ن ا����ا���ت �����ن �� ���ل ا�����ت، وأ��� �� ر���� 
���� �� ���ل ا���ف ا���و��، ���� ���� ا����� �� ا���� ا���ى. و������� �������� �� ا���� �� ���ن ا����ا���ت، ���� %25،9 ���� ���ر���، و���� 
%24،4 ���� ���ار���، و%16،5 ���� ���� �������. أ�� ������� �������� �� ���ل ا�����ت، ��ن %20،2 ���� �����ن �����، و%17،7 ���� �����ن �������. 

و������� �������� �� ���ل ا���ف، ��ن %35،3 ���� ���� �� ا����ءات، و%13،4 ���� �����ن ����ر��، و%6،2 ���� �����ن �� أ���ل ا�����.9  
و� ����� ����� ا����ا���ت ����� ��������، ��� ���ا�� �� ا����ا���ت أ��اد �� ���� ����ت ا����ة، ��� ������ ��ى ���� ������� �� ا���� وا��� 

وا������. 
و��� ا����ع ا�����د �� ا����ا���ت �� ���ن أ��� د�������� �� ا�����دات ا�����. ������ا���ت �� ������ ��ا�� ا����دات ا���ف. ��� ���� ا����ا���ت 
�������ن ور�����ن ����رون، و������� ���� ا�ن ا����ر ا�����د ا���ق ا�ن ���� أ��� ا������ت د�������� �� ا�����د �� و��د إ������ وا��� ����ه. 
و���� د�� ا����ا���ت ����� ����ا ������دات ا�����، ��� ���� د�� ا������ت ا����� �������� ا������ وا������� �� أ���ل أ��ى �� ا��� ����ج �����ت 

���� ����ة ���� ����� ��ل ا�����. 

����� ذ��، ��ن ا���� ��� ا������� ����ن ا����ا���ت ������ ������ ا�����ل ا�����دي �� ��� ا����و��� ا������� وا���اد، ��� ���� ا����� �� ���ن 
ا����ا���ت إ�� د�� ا����وى �����ظ ��� أ������ ا�����د�� ��� ا������. ��� أن ز��دة ا����ل ��� ���ن ا����ا���ت وأ���ب ا���� �� ��رج ا����ا���ت، 
وإ���� ����� أ��� ���ور ا��ي ����� ا����ع ا���ص �� إ��اك ا����ا���ت ���� أن ���� ا����ل أ��م ا���ر ��� ا���د�� و��وف ا���� ا�����، ا��� ا��ي ����� 

ا���ا��� وا������ �� �ّ�ة آ��ره ا������.   
و����� أن ����ى ا������ت ا��������� ا���� ا���دي �����ا���ت، �� ��ل ������ ا������ ا������� ������ ا����ي. ��� ����� أن ���� �����ت ا����ا���ت 
إ�� د�� ��� ا���� �����اء ا�������، �� ��ل ����� ازد��ر أ���� ا����ع ��� ا����� ا����ي، ور�� ����� إ���ن ذوي ا���� ا������ �� ����� ا����، 

و���ن ����� ا����ل إ�� ا������ �� ��ل و���� ا���� ا��� ����� ا����اء و�����ت ��ا�� ����� ذوي ا���� ا������. 
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العشوائيات  لمجتمعات  المرونة  بناء 

������ �� و��د ا����� �� ا����و��ت �� ا����ا���ت، و��ا�� ا����� وا������ ��� ا����ح، ��� أن ��ه ا����ء �� زا�� أ���� ���. ��� ���� �� ا����� ��� 
ا����ا���ت �� ��ا�� �� ���� ����ارث ا������� ��� ا�������ت وا�����رات ا������، و�����. و��� ���� ا����ل، ���� أ��� �� ����ن ���ي �� �� ����� ����� 
��� آ���، و��ا���ن ����� ا�������ت وا�����رات ا������. ��� أن ����� ا����ا���ت ا������ ���� �� ا������، ��� ���� و��ل ����ت ا���ارئ ��� ����ج 

ا������ة. 

إن �� ��� ����-  ��� أن �����خ أ�� ���� ��� ���ن ا����ا���ت �� ���ل إ������، اذ أ��� ������ن ���� أ��� ������ت ا����� ا������. و���� ����� أن ���� - 
دول ���ل إ������ ��� ���� ��ن ��� ا���� ا���� ا������، و�������� ����ي ��ه ا���ن ��� ا����ا���ت. 

و���ك دا��� ��ر�� ������ر ا����ل �� ا����ا���ت. و������� ����ء ا����ن، ��ن ����� ���� ����� ا������ �� ا���ر��. 

اآلثار االجتماعية لتهجير سكان العشوائيات      

أ���ت ���� ا������ ����� ���ر�� �� ���� ��ا�� ����� ا����ا���ت و��� ������� �� ���ل إ������، وا����ي �� إ���د و��ات ����� �����ر ������ ���ن ���� 
��ذ�� �����ا���ت. 

و���� ���رب ا����ة ا������� ����� �� ���ن ا����ا���ت ��� ا�����ت ������ار �� ا���ام ���ق ���ن ا����ا���ت ا��������� �� ���ر�� ا������ وا������ 
ا�����ة. و���� �����ن ���ق ا����ن ا��و��، ����� أن ��� ا���ء ��� ���ذ أ��� و��� أن ��� ��� ���� ا���ا�� ا������ ا���ى ������ور ا������ �� ا�������ت 

ا������ة.1  
و���� ����دئ وإر��دات ا��� ا�����ة ا������ ��ل ا���ء وا������ ا����� ��� ا������ ���� "����� أن ���� ����� إ��دة ا������ ����� ���ق ا����ن ا����� 

������ء، وا����ل، وا����ن ا������، وا�������ت ا���� ا���ى، ���� ����و، ��� �� ذ�� ا��� �� ����� ا����رات وا����ل إ�� ا���ارد...". 2

 ".نحن لسنا قذارة. من حقنا أن نعيش. و أن نطالب بحياة سليمة وصحية"
 مواطنة من سكان عزبة أبو قرن، منطقة عشوائية في القاهرة القدمية

22 نشرة رقم 4،تشرين أول/ أكتوبر 2015

مستقبل العشوائيات في شمال إفريقيا:
"عشوائيات األمل" أم "عشوائيات اليأس"؟ 



إ� أن �����ت ���ل إ������ ���� ������ إ�� ا���ء ا����ي. و��� ا����� ا���، ��ن ��� ا������، ا��� ������ أ��س �� ��ا�� ����� ��� أ��� "ا��� أ����" 
���� � ��� إ��ؤ�� ����ات �����، ������ �� أ��� ����� ا����� ا�����، �� ��� ��� إ��ء ا����� ا������� �� ��ا�� أ�� ���رة –  أو أ���  "���� ����� �����ة" 
����� وذ�� �����ل ��� ��ا���� ذات ا����� ا�������. و��   – ���� ��وف ا���� ا����� ("����� ا����")  ���� �� ا���ا�� ا������ ��� أ��� "��� آ���" 

����� ��ه ا����ر��ت �� ��ك ���� �� ا��� �� أو��ع ���ة، وا���� ���وا ���ت ������ �� ا����ة وا����� ���� ا����� ا�����و�� أو ا������ ا���ى. 

و�� ���، �� ��ك ���ن ا����ا���ت ا�������� �� ا���ء ا����ي �� ا���ارع ���ا��� ������، ��� ���وا إ�� ��� أ��أ ����وج �� ��ز���، وذ�� ������ء 
إ�� ����� ��� ����� ����� ��رج ��ود ا����ءات ا������، ��� ��ن ا���ات أو ا������ أو �� ���ف �� ا�����ة ������ "ا���ا��". و���� ا����ءات ��� ا������ 
و���ن ا�����ة ��� ا���در�� ��� ����  ��ن ���ك ����ن و��� ��� �����ن ����� �� ا������، ��� ���� إ���� ا������ون �� ��� (��� ا����� ود��� ا����) 

����� ا����رات. 3
�� ��� 119 ���� و��ح 55 آ����. و�� ��� ا����،  ���ا��� �� ����� ���� –  و�� ���، و���� �����ر ���ي ��م 2008 �� ��� ا����� إ�� ا��و��� – 
��ر ����م ر���� ������ ���وق ����� ا������ ا����ا���، �� أ�� و�� ا������ت و����� ا��������ت ��� ا������، و����� ا����د ا������� ���ا ا���د، 

و����� ا��������ت ��� ا������ ا��� ����� "��� آ���". 4 
و�� ا����ت ا����� ��� ���ن ا����ا���ت ��ن ا���� ��ف ��� إ����� �� ������ ��� ����� ��� وإ��� �� أ�� ����� ا�را�� و����� ا������ ا����ر��. 5 

������� ����� ���ن ا����ا���ت ������؛ ������ �����د �� ��در ��� ����� و���� �� ا����ع ا����� ���� ا���ام رأس ا���ل ا�������،  و����� "��ص ا����ة" 
��� ���� ���� ا�������ت ا��������، و��� ا������ وا�����ت، وا������د ا���م �� "ا������ ا���دي" ا��ي ����� ��� د��ت ا�������ت ا�������� وا���ام ا������. 
��� ���� ��� ���ن ا����ا���ت ا����ل إ�� ���در ا������ ا������� ������ ���ر���� ا����� ���. ������ك � ���� ��و�� ��� ��دة �� ا����ا���ت، وإن ����، 
��ن ا���ام ا������ت ا������ ������� ���� أن ا�����، �������ء أ��� ���ن ا����ا���ت، � �������ن ����� ا���وض. و���ا، ���� رواد ا����ل �� ا����ا���ت 

إ�� ا�����د ��� ���در ا������ ��� ا������ �����ر ����� و���ات ��اد ����ة ��ا. 
و�� أن ا����ع ��� ا����� ���� أن ���ن ���� ��ا �� ����� ��� ا���� وا���� وا�����ت ر���� ا���� ���������� �� ذوي ا���ة ا���ا��� ا�������، إ� أن 
ا������ �� ا����ع ��� ا����� �� ����ض، �� أ��أ ا����ت ������ل، �� ����ت ������� ����، و��وف ��� ��� ����، وأ��ر ������، �����ازي �� ���ود�� 

��رة ا������ت ��� ��� ا���ادات ا������ ا���ور�� ������ت ا������ �� ا�������ت ا���� ���ا. 
و����� ��� ���ن ا����ا���ت ���� ا����ل ا����ود ����اء وا���ء ا���، وا���ف ا���� ا���ء، وإ����ر ا������ ا����� ا��������، و��� ا������ ا�������، 

التحليالت  بعض  تبني  اقتباس: 
سكان  بأن  األخرية 

خطرا  يشكلون  ال  العشوائيات 
أنهم  إال  األكرب،  املدينة  على 

احلضرية  للجرمية  ضحايا 
واليت  بها،  املرتبط  والعنف 
من  منظمة  تكون  ما  كثريا 

العشوائيات. خارج 

��� �����ن �� ����� ���� أ���. و������ ا����ا���ت ������ ����ة �� ا���اض ا������ (���� ا���، وا����ب 
ا������  ار���ع   ���  ������  ����� وا���  وا���ر��)،  وا������ا،  ا����ي،  وا�����ب  ا����،  و���  ا������،  ا���� 
ا�������. و������ �� ا����� ا����� �����ت ا������ ا�����، ���� ���� �� ���� �� ا����ن ا����ل إ���� �� 

��� ا������. 
��� أّدى ا���� إ�� ������ت ����� �� ا����ب �� ا���ارس، وا����، و����� ا����رات، وا����ح، وا���� وا������، 
و�������، ��� ���� ����� ������ ����� إذا �� ��ا��ت ��ه ا���وف �� ����� ا���� �� ����� ����� ذات �����ت 
������. و����� ا����ل ا���� ����� أ��م ا�����ل وا������ ا��� ������� ا����ل ا���� ��� وا�������. و�� 
ا������ ا������ ا��� ����� �� ا�����ن، ����� ا����ل �� ا������ ا������ وا������� �����ت أ���، و���ن 

�������� ا�������� وا������ أد�� �� ا����ل �� ا������ ا������.6  
إن ا���ام ����ت ا���ن ا������� ���� ��ن ���ن ا����ا���ت ��� ��در�� ��� ا����ل ا���ص. و���ا ���وم 
ا���ا���ن إ��دة ������� إ�� ����� أ���، ���� �����ن ا����ء �� ا����ا���ت ا��� ������ ا����� ا�������، 
وا������ء، وا����ه، ��� �� ������ ������ ا����� �� ��اد د���ت ا���� ا����ري. و���دد ا����ن �� ا�����ر 
ا����، ���� � ������ن ����� أ��ن ا������ ���ك. و�������، ����� ���ن ا����ن �� ���، ����� � �����ن ��� 
د�� �� �� �����ا ��� �����ة �� أ��اد ا���ة. و�� ��� ��ن ا����ن ا�������� ��ا���ن ����� ����ة ����� �� 

��م ا���ن �� ������� ا�����ة.7
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النوع االجتماعي وحتدي العشوائيات 

أ��� ا���� �� ا����ا���ت أ��� ار����� �����ث إ�� �� ����، ����ر�� ������ر، ����ا �� ���� ا���أة ا������ ا�����ة و���� ذات أ�� أ�� و����� �� ��� 
أ��� أ���. ��� ������ ا���أة �� ��� ا������ ���� ���� ����ى ������� أو ��� ا����ر��ت ا��������. ������� إ�� �� ��ا، ����ا �� ������ ا���أة �� 
���� ا�را�� وا������ وا����ل ��� ا����اث. و��دي �� ��ه ا���ا�� إ�� ز��دة ���� ا���أة ا������ ا�����ة و�� ������ ������ ا������ ا����� ا�����ة. 
إن ا����ء وا����ل ا���� �����ن �� �������ت ��� ر���� �����ون أ��� ���� ����ت وا�����ت ���� أ��� ���� ����ا�� �� ا����ل ��� و��ع ا���ادث. 

��� ��ا���ن ������ ��� ا����اء ا����� ���� ا���ام ا�������، وا���ب �� ا������ ا���ى، و���ب ��ا�� ا���ا��� ا����، ����� �� ا����. 
��� أن ا���أة ا������ وا��� ����� �� ��� ا���ء ا����ي أو ا��� � ���� ��� ا���� ا����� ����ا �� ���� ����� إ�� ���� ����� �� ���درة ا����ل ��� 
� ��� إ��ؤ�� أ���ء ������ أو ���� ��م ر����� ���ك أ������ و���� �� ا���رع �� ��ل ������� �� ا����ل. و� ��� ������ �� ا����ء ا������ت �� ���ل 

إ������ ا����ل ��� ا���� ا����� إذا �� ����� ����ء �ن ر���� إ��دة ا������ ��دة �� ���ر ���� ا����. 
و����� إ���ء ا����ء ا����� �����ث �� ���ر��� وا���غ ����. �����أة ���� ا����ا���ت و������، و���� ا���أة ���� ���ن ا����ا���ت. و���� ��م، ��ن 
�������� ����أة، و�� ��ء ����، و�� ��ء ����، و� ���� ا����ل  ا���أة �� �� ��ا�� ����� ا�دارة ا������ (ا����ه، وا���ف ا����، وا���ا�� ا�����) 

إ�� أي ��ء. 
و�������، ���� ����أة ا������ ا���� �� ����� ا����ا���ت، و���ء ��� ��ا، ��� ��� ���ق ا������ ����أة ا��� ���� ا���ة ��� �� ا����، �������� و����� 

أ������ �� ��� ا����د، و����� أ��� ���� ا������� ���اض ����� ا����.

ا����� ����
�� ا��ا�� أن ا����� ا������ �� ���ن أن ���� ا����ا���ت ��ءا أ���، و���� و����� �� ا������. و�������، ���� ����� أن ���ن ��� ا����ق ا���� �� 
ا������ ا������ ا����ة، وا�������، وا���د��. إ� أن ا������ ا������ ا������� وا���د�� ����� ���ر�� أ��� �� ��� ا��و�� ��� ا�������� ا����� وا�����. و�� 

أ�� ا�������ت ��� �� و��د ا������ت ا������ �������ر �� ا����� ا������ وا�����ت ا������. 
و���� ا�����دة �� �����ت "أ����� �����" �� ����� ��رة ا�������ت ا������ ��� ����� أ�����. و������ ذ�� �� ����� ���ل ا�������ت ��� ا������ت، و����� 
آ���ت ا���ّ��، و����� ا���ا�� ا���د�� وا�����، �� ��� ا�������ت ��� ����� ا����ل ا�������� ا������� وا�����ا��. ������د ا����در ا��������� وا������ت 
ا�������، و����� �����ت ا���ا��، �� ا������ ������ ا������ ���� أن ��دي إ�� �� ��ه ا����ات و����� ا��� وا�������ت ا������ �� إد��ج ������ أو�� 

�� إ��اءات ا���و�� �� ������ ا������، وا���از��ت، وا���ذ ا���ارات. 

و�����، ��� ����� ��� ا�����ت ا�������� ������ ��و�� ���ن ا����ا���ت، و�� ا����� ����� �� ���: 
• ا����ل ا������ن �� ا����ا���ت �����ن إ������ �������� �� ا����������ت ا�������، و���ك ����� �� ا����ب ���ول ������ ��ا ا���. ��� �� إ���ء ���� ���ي 

ا������ وا����ا���ت ���  ����وا�� ���   ����� ا������ ��� ا���ا�� وا����� ����  ا�������ت  إ��  ��������. و������ �� ا�����  ا����ا���ت  و����ا �� ����� 
ا�����ى ا������، إ� أن ��� ا������ت ا����ة ���� أن ���ن ا����ا���ت � �����ن ���ا ��� ا������ ا����، وأ��� ����� ������� �� ا������ ا������ 
وا��� ����ا �� ���ن ����� �� ��رج ا����ا���ت. و�� ا��ا��، ����� ���ن ا����ا���ت أ��� ����� و���� ����� وا������ ����  وا���� ا������ ���-   -

ا�����ء ��ه ا����ء �� ا���ا�� ا����� �������، وا������ت ا��� ���� ��� ا��� وا���ن. 
و ��دة �� ����ب ���ن ا����ا���ت �� ا������ات ا������� ��� ���ن ����� �����ت ���ل دوا�� ا����و��� ا�������� ��� إ��ن ا������ ��� أ��� ��� آ���. 
و����� ا���� ���� ���� ا����ام ذ�� ����� ������ و����� أرا���� إ�� ���ري ا����رات، و������� ��ن إر��ل ر���� ا���ا�� ��ل ا��� وا���ن �� 

أ��� �����. 
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قضايا  هناك  إمنا  املادية،  اإلسكان  مشكلة  فقط  ليست  العشوائيات  مشكلة  اقتباس: 
السياسات. لتطبيق  احللول  من  مزيدا  تتطلب  وبيئية  واقتصادية  اجتماعية، 

���� ا������ ������ب ا����ل ا������� وإ���د�� �� ا���ق ا������� �������� وا��� ������ �� ���� �� ا����ن ا����ل ا���� �����ن �� ������ت ����ة. 
ا�����ة ا��� ��������. و����ي ا����� ��� ��د �� ا���ف ا�����،  و�� ���رة �� ������ �� ا����ب ا���� �� ا����ء  إد��ج"  و���� ��ا ا����� ����� " 
وا���ا���، و����� ����ة، و���ح، ��� ���� ا���ب إ�� ا������ت ا�������، و������ن ا����ت ��������� أو ا��������، و����ون ا������ات أو ������ن ������� 
ا������ ا��� ��ا������. و����ا، �� إ��ق ������ ����، ��� ���ان "����ت �������"، ��� ���� ا���ب ��و��ت ��ل ������. و��� �� ا���� �� ���� وا���ام 

ا���ن، ��� ا����� �� ��� ا��� ����ن ��ه ا����ا���ت.  8
 

• �� ����� ������� "ا����ال" �� ��� (و�� ���وع ���دة ����� ����� ا����ال، ���� ����� �� ا���ا�� �� ����� إ�� دا���) وا���ت �� "ا����� ا�����" ���ا 
������ ا����ب  ���. و���د ا����� ��� إ������ إ��اج ا��� �� و�� ا����م. و���ك ���وع �� إ���ؤه �� ��� ا������ ا����� ��� ���ان "��� ��و�� ا�����" 
وا�����ت ا������� ���ك، ��� ��� ��ر�� ا����ب ��� ا����ام ا������ ا����� و���رات ا������ ��� ا������، ��� ���� أ��� ا������ ����� و��� ا��� ��ا�� 
ا������� ������� �� أ����� وإ���د ��ت ������ ������. وا����وع �� ��ء �� ���درة " ���ء" �����ا�� �� ا������ ��� ا������� " أ��ان وأو��ر". و���� ��ه ا����درة 

ا������ "����ات ا�������". 9  ���� �� ���درة "ار���ع ا���ات" 
��� �� ������ ����� ا���ع ا������� أ��� �� ��ل ا����درات ا������: 

• ا������ ا��ى ا����درات ا������ �� ��� ����� ا�����ت ا������ت �� ا����ا���ت، و�� ���درة ا������� ��� ا�� "��ة ا����ت" وا��� ����� ا������ ��داة �������، 
وا������ ا�������، وا����واة �� ا���ع ا�������. وا������� ا�������� �����وع �� ا�����ت ا��� ���، �� ا���� ا������ 9 إ�� 14 ����، وا���ا�� �� ���ر�� �� 
��� �� أي ر����. و���ا�� ا����وع �� ا�����ت �� ��ل ا������ت ��� ا������� ا������ ا��� ����� ����� ���ة �� ا�������ت ا������ ��� ا������� �������ت، 
وا������ة ������ ��ا�� ا������ ���ء �� ��������. و���� ���درة "��ة ا����ت" ا�ن ��� ���و��� ���: ����� ���� �� ا�����ة وا������� �� ا����ة، ��� �����ف 
ا����و��ن ����� ا�����ت �� ��ل إ������ ا���� ������ و������� أ���� ���ر�� ���ة ����، ������� إ�� ��و���� �����ة ����واة ا���ع ا������� وا��� ������ أن 
���� ��� ا���ر ا������ و����ى ا���ار�� ا�������� �� ا���ث. و�� ��أ ا������� ����ة ���� �� "������ ا����� �����ز�� ا������ ا������"، و�� ������ ���دل ������ 

ESPN ووزارة ا���ر��� ا�������.

• و ���ك ����� أ��ى، �� ����� ����� و����� ا���أة، �����ف ����� ا���أة �� أ��� ا������ �� ا�����ة و��ا����، و�����ا، ����� ����، و��� ا������، ودار 
ا���م، وا�������، و���ا، وا��������، وا������. 10

إن ا����ا���ت ����ى ����� ����� ��د�� ���، ��� ��ا�� ����ن ����� أ���ب ���ة��ص ���. و����� ا����ا���ت ���� ��� ����� ا����ن ا���د��، إ��� ���ك 
����� ا�������، وا����د�� و����� ����� ����ا �� ا����ل ������ ا������ت. و����� ر�� ��� ا������ ������ وإ��ادات ��ه ا������، و������ت ا����ن، و��ز�� 

������ت ا������ ������ ��د�� و�����، ���� ������ ���� ا����ت ا������� ����.  
    

و���� ا���ص ا��� ���� ������ ا����ا���ت، �� ��� أ��ر أ��ى، ا���� إ�� ا���ن ��� أ��� �����ت ������� ا�����ا��، وا����ر ا���دة وا���و�� ���، و����� 
ا������ا���، و����� ا������ ا������� ������ءات، و����� ا����اء. و����� أن ���ن ا����ن ا����اء �� ��� ا������، ��� ���� أ�� ����� ��� ا������ت أ� ������ 

أ�� ا����ا���ت ����، وإ��� ����� أن ������ ����� ����� إ������ �� ����� ا������ ���� ����� ������ ا������ت، و����� ا���ا�� و�������.  
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و����� ��� ا���ت وا��ؤ�� ا���ور��� �����ء ����غ �� ���ر���، ��� أن ا���أة �� �� ���� ا����ا���ت و������. و���� ا���أة ���� ���ن ا����ا���ت. و���� ��م، 
�������� ����أة، و�� ��ء ����، و�� ��ء ����، و� ���� ا����ل إ�� أي ��ء. ��ا�� ا���أة ����� ا�دارة ا������ (ا����ه، وا���ف ا����، وا���ا�� ا�����) 

إن ����� ��و�� ������ت ا����ا���ت �� أ��س إ��ق ا������ت ا������ ���، و����� ا���و�� ا�����ت ������ ا����ن، و����� ا����ا���ت ����� أ��� أ��� أ����، 
وأ��� و���، وذات ��� أ���، وا����م أدق ������ ا���ع ا������� وا����ل، �� ��� ا�����ت ا���ى. 
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نحن من 
روكفلر. مؤسسة  من  بدعم  االوسط  الشرق  و  الفريقيا  املستقبلية  الدراسات  منتدى  عن  أفريقيا"   شمال  آفاق   " دورية  تصدر 

من  وإفريقيا  األوسط  الشرق  لتنمية  واألساسية  املشتركة  القضايا  بدراسة  تعنى  ربحية  غير  اقليمية  منظمة  فهو  املنتدى  اما   

العالقات  بناء  طريق  عن  افريقيا.  ملستقبل  مشتركة  رؤيا  وخلق  االم  بقارتها  افريقيا  شمال  وصل  الى  تهدف  و  مستقبلي،  منظور 

الدراسات  على  التركيز  مع  الصحراء.  جنوب  افريقيا  و  افريقيا  وشمال  االوسط  الشرق  بني  التدخل  مجاالت  اقتراح  و  املعرفية 

اخلبرات.  و  املعارف  تشارك  و  املستقبلية 

انظر\ي  املعلومات  من  ملزيد 

http://www.foresightfordevelopment.org/fsf /all-pages

الى  تتوجه  سنوية   ربع  سلسلة  .ضمن  االوسط  الشرق  و  الفريقيا  املستقبلية  الدراسات  منتدى  عن  الصادرة  الرابعة  هي  النشرة   هذه 

و  مستقبلبة  لرؤى  وفقا  افريقيا  شمال  في  القضايا  و  االجتاهات  برصد  تقوم  اذ  للمباحث.  عابرا  نهجا  تتبنى  و  العالم  في  القراء 

خبراء. مع  لقاءات  و  ثانوية  بحوث  اعداد  و  رصد  نشاطات 
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