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مقــدمـــة
متثل آراء ومناقشات اخلرباء واملفكرين والعلماء والكُتاب – فضال عن القارئ العااي  -الا ننشار
الصحف (قومية – حزبية – مستقلة) وما نشمله من مقرتحات وحلول ونوصيات نتعلا بقضاايا امتما
ومشاكله ،ثروة فكرية ورافدا هاما يعكا نوهاه امتما املصار  ،ومان ثاك كااال امهتمااذ باارا ا راء
برصدها واستخالصاا وختزيناا واسرتهاعاا خلدمة املستفيدين مناا ..أمرا على يرهة عالية من األهمية.
ومن هرا املنطلا أششا " قاعادة بياشاات قضاايا وآراء

عااذ  2007لتحقيا أهادا ا الرصاد –

امستخالص – التسجيل والتخزين – البحث وامسرتهاع  ...وذلك باد يعك متخر القرار ،فضال عان
الباحثني واملستفيدين.
ونتضمن قاعدة بياشات قضايا وآراء التسجيالت (مستخلصات املواي الصحفية) ملواي الرأ الا ياتك
رصدها واستخالصاا ونسجيلاا ،وقد وصل حجك القاعدة حتى ا ال أكثر من  60ألف نسجيلة ،علما بانال
النصوص الكاملة للمواي الصحفية قد مت ختزينااا ما ربطااا بالتساجيالت اخلاصاة بااا علاى القاعادة،
وميكن اسرتهاعاا أيضا وطباعتاا.
ونعد ششرة قضايا وآراء ال حنن بصديها إحدى مثرات هرا القاعدة ،حيث يتناول كال عادي مان
هرا السلسلة آراء ومقرتحات الكتاب واملفكرين والقراء موضوع حمدي.
واإلصدارة ال بني أيدينا نتضمن ( )31نساجيلة موضاوع اإلسكان اجتتمكن

 ،وقاد مت ننظايك

التسجيالت منت النشرة نارخييا من األقدذ إىل األحاد ،،وهال للماواي الصاحفية الا ششارت االل
الفرتة من ييسمرب  2004إىل يوشيه  2015مان صاحف األهاراذ-األ باار -الوفاد -العاا الياوذ -الشارو
اجلديااد -املصاار اليااوذ /مواق ا صااحفا األهااراذ– األ بااار -اجلماوريااة– املصاار اليااوذ -األهااراذ
امقتصاي .
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هدير بالركر أال مجي إصدارات النشرة متاحة ورقيا باملكتباة وإلكرتوشياا علاى شظااذ القاعادة أو مان
الل موق بوابة معلومات مصر  www.eip.gov.egعلى شبكة اإلشرتش".
هرا ويسعد مكتبة مركز املعلومات ويعك اختاذ القرار نلقل استفسارانكك ومقرتحانكك من أهل نطاوير
هرا العمل شكال وموضوعا ،سبيل حتقي أهدافه املرهوة ،ونعظيك امستفاية منه على الربيد اإللكرتوشال
للمكتبةا .library@idsc.net.eg
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اإلجيار أفضل للشباب /نادية المالخ

مستخلص
ضعف إقبنل املواطنني ل اإل قنمة يف مد الشبنب بكنلغم مكا امليا كن الكم عتمتك ب كن مكا صكنل الت كم
املعمنري و بعدهن ا اليحنم رم اجستثمنرات الضخمة الم أنفقت ل ن ،وذلك بسبب م نب اخلكدمنت الضكغور ة
اجلنذبة للسان مثل( املواصالت -الغ ن ة ال ح ة و مريهن) ،وانتظكنر املكواطنني جسكتامنل اخلكدمنت ب كه املكد
لإلقنمة ف ن.
ويقرتح:
 عوفري مسنكا للشبنب بنإلجينر ملن استغالل البعض هله الوحدات بشغائ ن و اجسكتثمنر ف كن أو حغمكن مكا
ستحق ن ما اجستفندة ب ن.
 عشج القطنع اخلنص ل املشنركة بفن ل ة يف عوفري اخلدمنت الضغور ة ب ه املد .
موق األهغام

 11د سمرب 2004

www.Ahram.org.eg
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رؤية جديدة ملشكلة اإلسكان يف مصر /مكرم محمد أحمد

مستخلص
إ اجنف نم بني العغض و الطلب يف سوق اإلسان و عشوهنت الق مة اإلجينر ة عقتضي ضغورة عغك ري أاكن
الساا مبن وافق اجحت نتنت احلق ق ة ح ث وتد فنئض ضخ ما اإلسكان الفكن غ املعكغوض لإلجيكنر أو التمل كك
ونقص الوحدات السان ة اخلنصة بنلفئنت املتوسطة و ال غرية بنإلضنفة إىل احتجنز دد كبري ما الوحدات السان ة
املغلقة و الشنمغة ا سوق العغض لغمبة املستأتغ ا يف اجحتفنظ ب ن ألوجده جخنفنض ق مة إجينرهن.
ويقرتح:
 عغك ي أان البننء ل الوحدات السان ة ذات املسنحنت الم عرتاوح بكني  60و  90مكرتا بجيجيكنر بكني  200و
 400تن ه ،وج عي د مقدمنت اإلجينر ا  24ألف تن ه.
 عغ ري أان الساا مبن وافق احت نتنت السوق الفعل ة ،م مغا نة أان الوحدات السكان ة ال كغرية لشكبنب
امل ن ني و مواقع ن لتاو بدا ة ت دة هل .
 رف الق ود ا إجينرات املسنكا القدمية يف األح نء الغاق ة م عوفري مظلة أمن لشكنملي الوحكدات القدميكة يف
األح نء الشعب ة ،و إ ندة النظغ يف قننو اإلجينرات القدمية مبن سن د ل

ودة الوحكدات السكان ة الشكنمغة

واملغلقة إىل دورة اإلسان و شج صغنر املستثمغ ا ل العودة لالستثمنر يف السوق العقنر ة .
 دراسة أوضنع املستأتغ ا طبقن للقننو اجلد د لوض حلول ملشالة عانل ف اإلجينر الم عتيا د بنسكتمغار ملكدد
طو لة.
األهغام

 15د سمرب 2007

ص11:
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قلق عقارى /بريد القراء

مستخلص
إ الضبنب الهي حي ط سوق العقنرات أصبح دد طط احلاومة بجينعنش اإلنفنق الكدا لي للتقل كل مكا ر كنر
األزمة العنمل ة ل اجقت ند امل غي ،وذلك إلحجنم املواطنني ا شغاء العقكنرات انتظكنرا جسكتقغار األسكعنر ،مك
عشب قطنع اإلسان الفن غ.
ويقرتح:
 ودة شغكنت العقنرات للبننء ل نحل الطبقة املتوسطة والفئنت األقل د ال ،بشغ دم املغنجة يف األسعنر وعقكد
حوافي منل ة عننسب د وهل  ،ل أ ت ذلك مبسن دة الدولة واملستثمغ ا.
األهغام

 11نوفمرب 2008

ص11:
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حلماية نظام التمويل العقاري املصري /إيمان عراقى

مستخلص
أهم ة محن ة نظنم التمو ل العقنري يف م غ حت ج تعغض لألزمة املنل ة الم حكد ت يف الوج كنت املتحكدة
األمغ ا ة و الننجتة ا التس ب يف ضخ التمو ل لالستثمنرات العقنر ة.
ويقرتح:
 اعبنع معن ري التمو ل الدول ة ،و دم اج تمند ل رها العقنر الضنما وحد ند منح التمو ل .
 إصدار عشغ م غي ليم ما غ د اجستعننة خبربة أتنب ة إضنفة بري عق
واحل ول ل عوق عه ل عقنر غ التق

م غي مسجل لفغ ق العمل

.

 إ ندة النظغ يف ععغ فنت الضمنننت الواردة بنلقننو و الالئحة التنف ه ة الم عقبل أي ضمنننت غاهن املمول،
وكهلك النظغ يف احلدود املنظمة للتمو ل الواردة بنلقننو مثل نسبة التحو ل و أقسنطه.
 اجلتيام بنملعن ري الدول ة يف أ منل الغقنبة ل التمو ل بدءا ما التق

و عوافغ قوا د الب نننت للسوق العقنر ة

واجلتيام بنملعن ري الدول ة يف منح القغوض.
موق األهغام

 25أبغ ل 2009

www.Ahram.org.eg
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السماح بتمويل الوحدات السكنية حتت التشطيب ..يعيد احليوية لالستثمار العقاري /سهير
شكرى

مستخلص
إ موافقة اهل ئة العنمة للتمو ل العقنري ل شغاء الوحدات حتت التش د مكا شكغكنت التنم كة العقنر كة
حبد أق

 %70ما ق مة الوحدة عد اجتنهن قد حيدث حغاكن و عنش طن للسكوق العقكنري امل كغي ،وذلكك ح كث إ

التمو ل العقنري مل جيد اإلقبنل املست دف منه حت اآل رم وتود شغ شغكنت ععمل يف هها النشن .
ويقرتح:
 إ داد دراسة ت دة لسوق العقنرات ملعغفة متطلبنعه ،و ععد ل املشغو نت حسبمن تطلب السوق ،ل أ عتبع ن
طوة ضخ الس ولة املنل ة يف السوق ،م أهم ة وض ضوابط لتيم ب ن اجلم ما أتل عأمني م نحل املواطا ضكد
أي عال ب.
 أ حتدث شغكنت التمو ل العقنري نو ن ما التعد ل يف طط كن التسكو ق ة بشكال حيكدث حنلكة مكا حتغ كك
السوق ل نحل العم ل والشغكة.
 إ ندة النظغ يف منظومة التمو ل العقنري بشأ اشرتاطنت التمو ل.
 فض التالفة البنهظة للتمو ل العقنري والم رتعب ل ن فنئدة مغعفعة ج تحمل ن كثري ما املواطنني اله ا
ميثلو الشغحية األكثغ احت نت ًن للجوء للتمو ل العقنري..
العنمل ال وم

 14ون و 2009

ص8:
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يف التمويل العقاري :متوسطو الدخل ميتنعون /ماجدة خضر

مستخلص
بنلغم ما أ اهلدف األسنسي لقننو التمو ل العقنري الهي غج إىل النكور كنم  2001هكو وو كل الشكغائح
املتوسطة وإمن دون ن كَحل ألزمة اإلسان  ،و ز ندة املعغوض ما الشقق ،إج أ من حدث ككن شك ئن ر كغ فلك كنجح
نظنم التمو ل يف الج أزمة املست لك البس ط حمدود الد ل يف احل ول ل شكقة ،ومل كل التمو كل العقكنري بعكد
سنوات ما العمل يف السوق امل غ ة إىل الشغحية الوسط يف اجملتم .
ويقرتح:
 العمل ل ز ندة حج التمو ل العقنري ،م أهم ة إتغاء إصالحنت يف جمنل البن ة التحت ة لسوق التمو ل.
الشغوق اجلد د

 18ول و 2009

www.shorouknews.com/
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«مشروع إسكان الشباب» حتول إىل بيزنس للشركات العقارية /محمد هارون

مستخلص
لقد أ نر ارعفنع أسعنر الوحدات السان ة يف املشغوع القومي لإلسان اجتتمن ي ضما مشغوع مبكنر إلسكان
الشبنب است نء املست لاني الشبنب ما «حمدودى الد ل» ،وا تربوا أ هه الوحدات مري متوافقة م هدف املشغوع
اجتتمن ي ،يف ظل وسك معظ الشغكنت املطورة للمشغوع ب نمش ربح مبنلغ ف ه ل يف بعكض األح كن إىل ،% 70
وصن أ أراض املشغوع مت احل ول ل ن ما وزارة اإلسان بأسعنر رمي ة -ح ث إ املشغوع القومي فقكد هدفكه
األسنسي ،وهو عقد وحدات سان ة حملدودى الد ل ما الشبنب.
ويقرتح:
 ق نم الشغكنت املطورة ملشغوع إسان الشبنب بنلتقل ل ما هنمش رحب ن ل ل إىل  % 20كحد أق ك  ،وا كننكت
بعض الشغكنت مثل أوراساوم للفنندق والتنم ة هنمش أربنح ن منطقي إىل حد من.
 التمو ل والد إلونم مل ة الشغاء ،نصة أ معظ الطلب ل السوق العقنر كة واملقكدر بكك  500ألكف وحكدة
سان ة سنو ن ،ل س لد

القدرة املنل ة ل شغاء وحدة سان ة ،أو سداد األقسن ل مدار  3سنوات.

 عنوع املنتجنت العقنر ة حب ث عننسب ص الشغائح اجتتمن ة.
 عفع ل التمو ل العقنري بشال كبري نصة أ حجمه حنل ن ج تعدى  3.5مل نر تن ه ،يف حكني أ املسكت دف
ل إىل  40مل نر تن ه.
 عوفري أان ما الوحدات السان ة عننسب القدرة املنل ة حملدودي ومتوسطي الد ل..
موق امل غى ال وم

 19ول و 2009

www.almasryalyoum.com/
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على مسؤولية جهاز اإلحصاء وتوقعاته حتى  :2022البلد حيتاج إىل  8.4مليون" شقة"!/
محمد الشيخ

مستخلص

قدر اجل نز املغكيي للتعبئة العنمة واإلح نء إصنلي اجحت نتنت احلنل ة واملستقبل ة ما الوحدات السان ة
حت

نم  2022حبوالي  8.4مل و وحدة وذلك ملقنبلة الي ندة يف النمو السانني ح ث عنخفض معدجت اجستثمنر يف

قطنع التش د ،وضعف مسنهمة احلاومة يف حل مشالة اإلسان اجقت ندي ،وا تالل ه ال عوز الكد ل وهكو مكن
شال قبة أمنم الفئنت حمدودة الد ل لتوفري ساا مننسب.
ويقرتح:
 ز ندة نسبة اجستثمنرات املخ

ة لقطكنع اإلسكان يف اخلطكة القوم كة لتكوفري املسكاا املالئك بنلسكعغ املننسكب

وعغش د بغامج التمو ل العقنري وعطو غهن لتننسب كل فئنت الد ل ول س فقكط فئكنت الكد ل املتوسكط واملغعفك
ل أ عتضما خمططنت التمو ل العقنري اجلد دة أنظمة الشغاء ما أتل اإلجينر وامللا ة املشرتكة .
 عقل ل سعغ الفنئدة ل القغوض العقنر ة حب ث ج عي د ل فنئدة اإل داع بأكثغ ما . %1
 وض س نسة نصة بنألراضي عت ح إمانن ة عوفري أرض معدة وجم ية للبننء بأسكعنر لتشكج القطكنع اخلكنص
للد ول يف جمنل بننء املسنكا اجقت ند ة م إ طنء األفغاد أو الشغكنت أراضكي مننسكبة للبنكنء بأسكعنر م سكغة
وذلك للبننء ول س لالحتفنظ ب ن م منح حق اجنتفنع بنألراضي يف حنلة البننء ل ن ملكدى زمكط طو كل عكندل
العمغ اجفرتاضي للمبن مقنبل رسوم حمددة ؛ ضغورة ز ندة معدجت اجستثمنر املخ

ة ل كنن ة مكواد البنكنء

حت مياا عوفريهن بنلقدر الهي افي السوق احملل ة و قلل ما إنشنء الوحدات اجلد كدة مك وضك عشكغ عنت
وقوانني حمددة لقطنع اإلسان .
 اجهتمنم مبجنل حبوث البننء جبتانر مواد بننء تد دة ععتمد ل املوارد احملل ة مري بنهظة التانل ف.
العنمل ال وم

 6أمسطس 2009

ص4:

11

)9

مواطنون وخرباء يقدمون أول "روشتة" لتوفري وحدات الـ  150مرتاً بعد إلغاء مشروع "ابنى
شقتك" قبل تنفيذه /وفاء بكري

مستخلص
عقدم دد كبري ما املواطنني نصة الشكبنب ،وأصكحنب امل كا العلم كة وفئكة متوسكط الكد ل بنلعد كد مكا
املقرتحنت حول مشغوع " ابط شقتك"  ،نصة أ املشغوع القكومي لإلسكان اجتتمكن ي الكهي كد ل ضكما بغنكنمج
الغئ س اجنتخنبي مل تطغق إل

بوحداعه ذات مسنحة الك  63مرتا؛ ح ث إ الوزارة عدرس إلغنء هها املشغوع.

ويقرتح:
 استمغار فاغة "ابط شقتك" ولاا بنظنم "حتت الطلب" أو بلغة اإلسكان نظكنم "الشكبن املفتكوح" ،مك ضكغورة
عوفري وزارة اإلسان لألراضي بنملغافق بنستمغار ف املد اجلد دة بنملسنحنت نفس ن التك اقرتحت كن الكوزارة،
وه  250مرتا ،ل أ حتدد الوزارة البننء الل  3سنوات.
 إ ندة مشغوع "إسان الشبنب" الهي كن متنحكن فك

كد الكوز غ ا السكنبقني حسكب اف الافكغاوى ،وحممكد

إبغاه سل من  ،والعودة للمسنحنت نفس ن الت كننت موتودة ما قبل والت عغاوحكت بكني  70و 135مكرتا،
م ضغورة وتود منتدى نص للخرباء واملواطنني ف د وا نم الوزارة لطغح مقرتحنع .
 التوس ف نظنم طغح األراض للمستثمغ ا والهى بدأعه الوزارة منه فرتة ،واخلنص بجي طنء مستثمغ ا أراضك
بسعغ منخفض لتنف ه وحدات حملدودى الد ل جبننب عنف ه وحدات عرتاوح مسكنحت ن بكني  100و 120مكرتا
ملتوسط الد ل ،أو أ عاو مسنحة الوحدات هلكه الفئكة – حمكدودى الكد ل 150 -مكرتا ،وأ عاكو هكه
الوحدات ول انً ول ست إجينرا ،ل أ تسل الشبنب قكود هكه الوحكدات مك اجسكتالم بع كدا كا النظكنم
املعمول به حنل نً. .
 ب الوزارة ددًأ ما الوحدات أوج قبل البدء ف التنف ه لتستط وو ل بنق الوحكدات لك أج عقكل مسكنحة
الوحدات ا  150مرتا.
 أ عرت الوزارة احلغ ة للمواطنني ف التقدم لألراض  ،دو عق ده بوقت ،وفقن لظكغوف املند كة ،لك أ
تجم كل  3أو  4أفغاد حسب املتنح أمنم للوزارة للح ول ل القطعة الت جبد أ عاو بتس الت ،جفتكن
إىل أ مقرتح الوزارة األول ببننء العمنرة ل شقة واحكدة مالكف تكدا ومكري جمكد مكا الننح كة اجقت كند ة،
موضحن ف الوقت نفسه أ املننسب هو طغح أراض مبسنحنت  300مرت لتاو الشقة فك حكدود  150مكرتا مك
وتود املننور والسالمل ،ح ث إ بننء الدور ل شقة واحدة ي د التالفة.

12

مواطنون وخرباء يقدمون أول "روشتة" لتوفري وحدات الـ  150مرتاً بعد إلغاء مشروع "ابنى
شقتك" قبل تنفيذه /وفاء بكري-تابع

 طغح الوزارة فاغة املشغوع القكوم بكنفس مسكتوى وحداعكه لوحكدات متوسكط الكد ل ،حب كث عاكو كنملكة
التشط ب م رف أسعنرهن قل ال ا املشغوع القوم  ،وحتد د الفئنت الت ستح ل ل ن.
موق امل غي ال وم

 30أمسطس 2009

www.almasryalyoum.com/
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سكان القصور..وسكان القبور /شريف رياض

مستخلص
عاس ق نم بعض الفئنت مري القندرة يف اجملتم امل غي والم عع ش يف املقكنبغ و نصكةً يف اإلمكنم الشكنفعي
والبسنعني والتونسي ،إسنءة ل ورة م غ وحضنرع ن وإىل كل من حققته ما إجننزات.
ويقرتح:
 أ عولي احلاومة اهتمنمن هله الفئة الم عع ش يف املقكنبغ ،وأ عضك بنإلضكنفة إىل بغنكنمج "إسكان الشكبنب"
بغننجمن لنقل سان املدافا إىل مسنكا أدم ة؛ أل هها عترب أبسط حقوق .
أ بنر ال وم

 8سبتمرب 2009

ص17:

14

)11

بيت العائلة! /حسين غيته

مستخلص
أصبحت هموم أملب فئنت اجملتم امل غي هو البحث ا ساا مننسب ،ولاا يف ظل مكالء املع شكة وظ كور
اإل الننت الم مألت ال حف ا شقق بنملد اجلد دة ومريهن حتمل أرقنمن فلا ة ععجي ن ن اجلبنل ول س الشبنب
ممن عسبب يف ظ ور تغائ بع دة ا اجملتمك وعغتك األسكبنب وراءهكن لعجكيه كا احل كول لكي الشكقة الكم
أصبحت ه كل أسغة بعد الدروس اخل وص ة.
ويقرتح:
 ق نم احلاومة بنلتعنو م كل أت ية الدولة والبنو امل غ ة بعمل مسح شنمل لألراضي ال نحلة للبننء وإد نل
املغافق احل و ة والا غبنء والطغق إل ن لتنف ه مشغوع قومي لاكي نكوفغ الفغصكة إلقنمكة مكد تد كدة يف قلكب
ال حغاء املرتام ة األطغاف.
موق األهغام

 8أكتوبغ 2009

www.ahram.org.eg
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الرأي األمثل /عبد الفتاح نصير

مستخلص
رتكي دور الدولة بنلنسبة لإلسان ل إصدار القوانني والتشغ عنت الالزمة والكم ععكنم مشكنكل اإلسكان
ل أسنس العدالة املطلقة دو حت ي ،كمن أ الدولة مسؤولة ا إقنمة وبنكنء الوحكدات السكان ة املنخفضكة التالفكة
إلنشنء مسنكا متوسطة وفوق املتوسطة م جتنب إنشنء مسنكا فن غة ،فعمل نت البننء كف لة بأ عقضي لك ظكنهغة
البطنلة ونقل الاثنفة السانن ة إىل مننطق تد دة ،كمكن ستسكن د مشكنر البنكنء بطكغق مبنشكغة ومكري مبنشكغة لك
اجنتعنش اجقت ندي ممن س رتعب ل ه ازد ند معدل التشغ ل واخنفنض البطنلة إىل حد كبري.
ويقرتح:
 عشج احملنفظنت والبنو امل غ ة وبنك القغ ة ل إنشنء وحدات سان ة منخفضة التانل ف مالئمة للح كنة
الغ ف ة وذلك يف األراضي البور مري القنبلة لليرا ة م إنشنء املغافق العنمة واخلكدمنت وعكؤتغ هكه الوحكدات
ملوظف الدولة وأبننء املنطقة دو مريه للحد ما اهلجغة نرج البالد.
 عشج الغأمسنل الوطط والعغبي يف استثمنر أمواهل يف إنشكنء مشكغو نت وطن كة مبحنفظكنت سك ننء والبحكغ
األمحغ والسنحل الشمنلي واملنطقة اجلنوب ة ل حدود السوا  ،حت مياا نقل الاثنفة السكانن ة مكا الكوادي
هله املننطق اجلد دة.
 عشج الغأمسنل امل غي والعغبي ل اج ستثمنر يف إنشنء مد تد دة بنملننطق ال حغاو ة مك وضك الضكوابط
والشغو الالزمة مبن افل م لحة املواطنني والدولة.
 أ عقوم البنو امل غ ة ل إزالة املبنني اآل لة للسقو بعد مل وإنشنء مد تد دة لسان هه املبنني ونقلك
إىل هه املد  ،إ كندة ططك ط املغبعكنت املكيال من كن العقكنرات اآل لكة للسكقو بطكغق حد ثكة و نشكأ ل كن
العمنرات احلد ثة واملالئمة لوته املد نة م كنمل املغافق ما دمنت ومتنيهنت وحدائق ومريهن.
الوفد

 8أكتوبغ 2009

ص10:
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سكن الغالبة /نجاد البرعى

مستخلص
ععد قض ة اإلسان يف م غ ما أه القضن ن التنمو ة الم حتت لك األحكياب واملؤسسكنت املدن كة أ ععمكل
ل ه بنجلد الواتب واجهتمنم الهي تننسب م طب عت ن ودورهن ،و أج عرتك ن حاغا ل حاومة رتنل األ مكنل،
ومن مياا أ نتج ا ذلك ما مشاالت عضغب اجستقغار اجتتمن ي والس نسكي يف ال كم  ،نصكة أ اإل كال كا
الق ور والف الت بل واملقنبغ الفن غة قد فنض ل صفحنت ال حف واملطبو نت املختلفة ح ث مياا لتلكك األحكياب
والقوى الس نس ة أ جتم

رباءهن لتقدم طة طموحة قنبلة للتطب ق ،جتعل ما احلق يف الساا حقن قغ كب املنكنل

للطبقنت الوسط والدن ن.
ويقرتح:
 عوت ه كل املوارد الننجتة ا الضغ بة العقنر كة اجلد كدة إىل صكندوق وطكط عشكغف ل كه وعكد غ جلنكة مكا
اخلرباء عغشح األحياب الس نس ة املمثلة يف الربملن  ،و او هدفه الغئ س استثمنر ننعج ا علك الضغ بة يف
عوفري ساا كغ للغالبة ،ساا حيفظ ل
موق امل غي ال وم

ردم ت وكغامت و غا
 15أكتوبغ 2009

املعن ري الدول ة املتفق ل ن.
www.almasryalyoum.com/
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 ..واقرتاح باستقطاع جزء من الضريبة لتمويل مشروعات الشباب وحمدودي الدخل /محمد
لطفي

مستخلص
إ الرتك ي حنل نً ل الطبقة املتوسطة وحمدودى الد ل يف ظل اسكتمغار الطلكب لك العقكنرات ومك النمكو
اجقت ندي ،وهها تطلب د هه الفئنت ما أتل عوفري مسنكا مننسبة هل .
ويقرتح:
 استقطنع تيء ما الضغ بة العقنر ة لد صندوق التمو ل العقنري ا طغ ق فض الفنئدة املفغوضة ل

مل نت

التمو ل العقنري املتنح للشبنب ومتوسط وحمدودى الد ل.
العنمل ال وم

 19د سمرب 2009

ص5:
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اإلجيار هو احلل  /درية شرف الدين (دكتور)

مستخلص
بنلغم ما أ احلاومة قد منحت مسنحنت شنسعة لغتنل األ منل بسعغ الفدا مخسكو تن كن فقكط وحبكد
أق

منئتن تن ه ،أي أ سعغ املرت لا تعدى قغوشنً ل أ توىل منلاوهكن مكدهن بكنملغافق والبنكنء ل كن مكنرات

حملدودى الد ل والشبنب للب والتمل ك ول س اإلجينر ،إج أ وصل سعغ الشقة بع دا ا اإل الننت اخلند ة الم
عي ا اجلغائد إىل منئة وستني ألف تن ه ومنئة ومثننني ومنئة وعسعني حسب موق الشقة ،ومل خيجل أصحنب ن ما
ع د غ كلمة (إىل الس د الغئ س نهدت فأوف ت) إشنرة إىل من عضمنه الربننمج اجنتخنبي للغئ س مبنر مكا الو كد
بشقق حملدودى الد ل والشبنب وإشنرة إىل ق نم بنمل مة.
ويقرتح:
 أ عقوم احلاومة بنسكتغالل ودائك البنكو املادسكة بكدج مكا إقغاضك ن ،لك أ عقكوم ببنكنء مسكنكا صكغرية
حملدودى الد ل وبطغق بننء مري عقل د ة وموفغة وععغض ن هل بنإلجينر وبأسكعنر مننسكبة وبسك طة ،وعتك ح
هل اجنتقنل ما حجغة وصنلة إىل حجغعني إذا من كربت األسغة

الث حجغات بعد سكنوات وكلكه بنإلجيكنر

وذلك بد ل ا بقنء اإلنسن يف مان صغري وض ق بنإلكغا ولألبد ألنه منلبن لا ستط شغاء مري طوال ح نعه.
امل غي ال وم

 23منرس 2010

ص17:
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اجملالس القومية تطالب بزيادة دور التعاونيات يف اإلسكان /سحر سعيد

مستخلص
أوصككت اجملككنلس القوم ككة املتخ

ككة يف دراسككة قككدمت مككا الهلككن ككدة مقرتحككنت للن ككوض مبشككغو نت

وصع نت اإلسان التعنوني ،لتحق ق هدف ن يف حل أزمة إسان حمدودي ومتوسطي الد ل.
ويقرتح:
 ز ندة د الدولة ملشكغو نت وصع كنت اإلسكان التعكنوني ،لتحق كق هكدف ن يف حكل أزمكة إسكان حملكدودى
ومتوسط الد ل.
 عوفري أراضي البننء بأسعنر رمي ة ،وعقد الد املقغر ما الدولة بك  15ألف تن ه لال وحدة سان ة صغرية،
ض بنملد اجلد دة للجمع نت التعنون ة
م سغ ة عنف ه قغار ه ئة اجملتمعنت العمغان ة اجلد دة بتخ ص أرا ِ
اإلسانن ة ،حت عستط الق نم بدورهن يف مشغو نت إسان الشبنب حمدودى الد ل ،بنإلضنفة إىل عفع ل مواد
الدستور ،الم عنُص ل ر ن ة الدولة للتعنون نت ومحن ت ن .
 إنشنء صندوق ععنوني لتمو ل مشغو نت اإلسان التعنوني نصةً إسان الشبنب وحمكدودي الكد ل يف املنكنطق
العمنل ة والغ ف ة ،توىل ال ندوق عغط ة فغوق أسعنر مواد البننء ند الضكغورة وعغط كة فكغوق أسكعنر الفنئكدة
املد مة هله املشغو نت احل و ة .
 إقنمة صع نت ععنون ة للمقنوجت املعمنر ة ،عتوىل عنف ه مشغو نت اإلسان التعنوني بأسعنر معقولة ،وإنشكنء
ماتب استشنري هندسي ،تب اجحتند التعنوني اإلسانني املغكيي ،تخ ص يف ع م مشغو نت اجلمع كنت
التعنون ة واإلشغاف ل عنف ههن ،مقنبل رسوم رمي ة.
الوفد

 7أبغ ل 2010

ص5:
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تقرير يطالب بتأسيس مجعيات إسكان للشباب /سحر سعيد

مستخلص
قدم عقغ غ صندر ا اجملنلس القوم ة املتخ

كة كدة مقرتحكنت بشكأ عأسك س صع كنت إسكان للشكبنب

وحمدودي الد ل لتوفري املسنكا هل بأسعنر معقولة وبنظنم إجينر تحول إىل التمل ك.
ويقرتح:
 إن شنء صع نت مقنوجت ععنون ة لتنف كه املشكغو نت التعنون كة اإلسكانن ة ،وماتكب استشكنري هندسكي تبك
اجحتند التعنوني اإلسانني املغكيي لت م مشغو نت اجلمع نت التعنون ة واإلشغاف ل التنف ه نظري رسكوم
رمي ة.
 إس نم اجلمع نت اإلسانن ة بأس يف رأمسنل هه اجلمع نت املقرتحة ،لتنف كه قوا كد النظكنم التعكنوني الكم
عقوم ل إلغنء الوسطنء.
 عأس س صع ة للتأمني التعنوني ل مسنكا األ ضنء نظري رسوم م سكغة لك مكغار اجلمع كة الكم عأسسكت
للتأمني ل املشغو نت ال نن ة ال غرية.
 عوح د ت نت الغقنبة ل صع نت اإلسان ما الل اهل ئة العنمة لتعنون كنت البنكنء واإلسكان أو اجحتكند
التعنوني اإلسانني.
 أ او ص أ ضنء اجلمع ة ما املنكتفعني بوحكدات سكان ة أو قطك أراض ،وحظكغ اجشكرتا يف أكثكغ مكا
صع ة ععنون ة لإلسان يف وقت واحد.
الوفد

 11نوفمرب 2010

ص3:
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اخلرباء يطالبون حبزمة إجراءات شاملة لنجاح برنامج اإلسكان العائلي /أحمد عبد الحافظ

مستخلص
التفنؤل احلهر ما الت غحينت األ رية لوز غ اإلسكان فتحكي الرباد كي ،بي كندة كدد األراضكي املطغوحكة
لإلسان العنئلي يف القغ ة اجلد دة ،هو الشعور الهي س طغ ل اخلكرباء واملتخ

كني يف جمكنل سكوق العقكنرات،

و أعي م در القلق ما استطن ة دد ما األسغ املتوسطة سكداد مثكا األرض ،والعجكي كا عكوفري عالفكة البنكنء؛ أل
الظغف احلنل ة لسوق مواد البننء تعل عالفة البننء عتجنوز مثا األرض باثري.
ويقرتح:
 طغح قغوض ععنون ة ب دف مسن دة األسغ الم حت ل لك أرض اإلسكان العكنئلي ملسكن دع يف البنكنء ،وأ
عاو هه القغوض طو لة األتل" ت عسد دهن ل فرتات طو لة عرتاوح بني  20و 30سنة ،وفنئدة ج عتجكنوز
الك ،"%4وهو حل كف ل بتنم ة اجملتمعنت العمغان ة اجلد دة ،و ضما س نسة عنمو ة تد دة.
الشغوق اجلد د

 22نن غ 2011

ص2:

22

)19

خرباء يقدمون احللول :بدء تنفيذ املشاريع القومية بسرعة ..وحل أزمة العشوائيات وتوفري
السكن االقتصادي /صفاء سرور

مستخلص
قدم دد ما اخلرباء العقنر ني واجقت ند ني جممو ة ما اخلطوات الم غو أن ن كنف ة للخغوج ما األزمة
الم وغ ب ن السوق العقنر ة يف الوقكت احلكنلي ،ح كث إ الضكغر الواقك لك السكوق العقنر كة اآل مغحلك ؛ أل
اجستثمنر العقنري يف أسنسه طو ل األتل ،لها جيب دم القلق ما النتنئج احلنل ة ،بل التفنؤل مبن س حدث ف ه مكا
إصالحنت.
ويقرتح:
 ل الدولة إجيند حل نتل ملن وغ به سوق املقنوجت ،واجستثمنر العقنري ،تمثل يف حتف ي العنملني يف السوق
واملستثمغ ا لتحق ق اجستقغار األمط والس نسي ،وسغ ة البدء يف عنف كه املشكغو نت القوم كة املخطكط هلكن مكا
قبل ،ب دف إدارة جلة اجقت ند الم حتتوي ل عكغوس متشكنباة ،أحكدهن هكو املقكنوجت والبنكنء ،ووضك
خمططنت اسرتاع ج ة للحد ما أزمكنت العشكوائ نت ،والتنسك ق مك القطكنع اخلكنص لتلب كة احت نتكنت قطكنع
اإلسان  ،نصة ف من تعلق بنلساا اجقت ندي .
 اطنذ دد ما اإلتغاءات اجلندة الم عقكوي نظكنم التمو كل العقكنري واملتعكنملني بكه ،حلمن كة النظكنم مكا أي
أحداث أو ثغات اقت ند ة ،من ن التمسك بنلضوابط املوتودة يف منظومة التمو ل العقنري كال ،وإنشنء صندوق
عمل ل

فض عالفكة التمو كل إىل الن كف للتخف كف لك املتعكنملني ،لك أ كت وو لكه مكا ال كنن نت

املستف دة ما رواج قطنع اإلسان  ،و دم الت نو يف الشغو اخلنصة بنلوحدة املمولة أو صنحب القغض أو الت نو
ف عأه ل األضالع املختلفة للقطنع كوسطنء التمو ل ،و رباء التمو ل ،والوكالء العقنر ني .
 إ ندة ه الة املنظومة اجستثمنر ة العقنر ة احلنل ة ،وإصكالح نقكن اخللكل ب كن ل كنحل الشكغحية اجقت كند ة
واإلسان منخفض التانل ف ،ممن عمل ل ز ندة العكغض والطلكب لك العقكنرات ،و قضكي لك املمنرسكنت
اجحتانر ة ،نصة يف ظل إحانم الغقنبة ،و ي د ما استقغار األسعنر.
امل غي ال وم

 17أبغ ل 2011
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خرباء االقتصاد :احلل يف اإلجيار..إسقاط مديونية الغرب مقابل التنمية ..فكرة رائعة

لدعم إسكان الشباب /سماح عبد الفتاح

مستخلص
عقول د .نوال التطنوي وز غة اجقت ند والتعنو الدولي سنبقنً واخلكبرية اجقت كند ة بكنألم املتحكدة والبنكك
الدولي حنل ًن إ هنن معندلة صعبة تدًّا عواته احلاومة يف قض ة املسنكا اجقت كند ة ،وطغفكن املعندلكة همكن ك ف كة
املوازنة بني عوفري مساا للمواطنني والشبنب أفضل ما الهي كن قطنه وبني التالفة الم جيب أ عوفغ لبنكنء هكه
املسنكا مبغافق ن وشوار ن و دمنع ن.
ويقرتح:
 ا لتدرج يف عوس مسنحنت هه املسنكا اجقت ند ة فل س ما الطب عي أ ت بننء كنفة املسنكا اجقت ند ة لك
نفس املسنحة الم ج عتعدي  50مرتا؛ أل هها س خلق حتمكن لك املكدي البع كد مشكالة أ كغي ح نمكن عاكرب
األسغة.
 أ ت مل بغامج لإلجينر ،فال نبغي أ عاو كل مسنكا اجقت كند بنظكنم التمل كك؛ نظكغا أل هنكن ظغوفكن
د دة قد تعغض هلن املواطا أ ننء إقنمته يف املساا بنلتمل ك ح ث ما احملتمل أ نتقل مان مله ملان ر كغ
ف ضطغ للبحث ا ساا ر غ أقغب لعمله ،وهلها فجي نظنم اإلجينر سوف حيل مثل هه املشكالة حب كث مياكا
للمستأتغ التنقل يف أي وقت.
 التوس ف مسنحنت املسنكا اجقت ند ة بعمل انذج خمتلفة ما املسنكا ملغاحل احل نة املختلفة ...مك ضكغورة
التعم يف كنفة احملنفظنت.
 أ عوفغ احلاومة مسنكا نرج الدلتن لي مسنحنت منطق ة بي ندة يف التالفة ،وهه الي ندة ت حسنب ن لك
السنكا ولاا ل أ سدد األقسن ل املدي الطو ل وأقل قسط ش غي ،وهنن لا غفض أحد الي ندة يف التالفكة
طنملن سوف توفغ له ساا ت د وطنملن سوف سدد ل مدة كبرية وبأقل قسط ،ويف نفس الوقت عستف د احلاومة
ما الد ل الش غي املستمغ ما هه املسنكا.
موق اجلم ور ة
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مشروع إسكان الشباب بني الشروط الصعبة واحللول املمكنة /صفاء جمال الدين

مستخلص
ل الغم ما مغور دة أ وام ل بدا ة املشغوع القومي إلسان الشبنب ،وهو مشكغوع للحاومكنت السكنبقة
ل الثورة الهي كن الغغض منه حل مشاالت الشبنب ما الطبقة الفقرية ،وعوفري وحكدات سكان ة بأسكعنر م سكغة
ورم بننء اآلجف ما الوحدات يف العد د ما احملنفظنت ل أرض م غ ،إج أ الشبنب منزال بحكث كا وحكدات
سان ة بأسعنر م سغة وفوائد مقبولة نصة م ارعفنع فوائد الغها العقنري ،ممن تعل شغو امتال هكه الوحكدات
اجلنهية واملغلقة حت اآل يف متننول الطبقة املتوسطة وفوق املتوسطة ول ست الطبقة الفقرية.
ويقرتح:
 إ ندة إح نء دور ه ئة التعنون نت يف جمنل اإلسان لتوفري وحدات سان ة بأسعنر وشغو م سغة وقغوض ع ل
إىل  30و 40نمن مثلمن كن احلنل يف املنضي ،وعأتري الوحدات السان ة بدج مكا ول ا كن حب كث عقكوم الدولكة
بجيليام الشغكنت بقغارات س ند ة لتأتري نسبة  %50ما الوحدات بأسعنر يف متننول الشبنب وحب ث عقكل ق مكة
اإلجينر الش غي ا ن ف احلد األدن لألتور الهي أقغعه حاومنت من بعد الثورة.
 أ عتحمل الدولة بء ط ص تننب ما الد املندي ملشغو نت إسان الشكبنب ،حب كث ط كص اهل ئكنت
وامل نحل احلاوم ة والوزارات تننبن ما م يان نع ن لشغاء أو عأتري أو ول ك دد ما الوحدات السان ة الم مت
بننؤهن بنلفعل لشبنب العنملني ب ن.
 عوفري األموال ما الل إلغنء بعض الوظنئف اجستشنر ة ب ن وإحنلة املستشنر ا اله ا مياا اجسكتغننء كن
للمعنش أو ما الل طف ض بعض أوته البهخ واإلنفنق مري الضكغوري مثكل اإلنفكنق لك إقنمكة املكؤوغات يف
قن نت الفنندق الاربى.
موق األهغام
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إىل األمام  :اإلسكان العقابي!! /مجاهد خلف

مستخلص
نظنم اإلسان يف م غ ما أمغب وأ جب نظ اإلسان يف العنمل ..حمري ومكثري حتك اجلنكو  ..مك أ م كغ
كل ن مشتعلة حبغكنت بننء ج قدر ل ن إج رب العبند ..وج غلب ن مالب ..حغكة أشكد انفالعكنً مكا أي كورات يف
العنمل الغب ع ة واخلغ ف ة وأكثغ ما ز نب ب أمشري ..حغكة بنكنء يف ككل ماكن عأككل فعك ًال األ ضكغ وال كنبس لك
السواء.
ويقرتح:
 أ ت دراسة تندة لإلسان التعنوني وعفع ل دور .
 إ ندة النظغ يف جتنرب األوقنف يف اإلسان بنلتعنو م ه ئة األوقنف ..والبحث ا واقفني تدد ..ومسكنهمني
يف هها اجلننب ..وممولني ملشغو نت اإلسان بقغوض حسنة ..عقوم بنملشكغو نت شكغكنت نصكة حتكت ر ن كة
الدولة أو األوقنف.
 البحث ا حل لتلك املشغو نت املتوقفة ورجف الشقق املعطلة واملغلقة أ ضن رمبة يف عسق السوق ورف السعغ.
 معنقبة املتنتغ ا مبشغو نت اإلسان واألراضي املخ

ة له وسحب األراضي من وإلغنء اجمت نزات اخلنصكة

بهلك.
موق اجلم ور ة
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طروحات جديدة حلل أزمة اإلسكان /نهلة أبو العز

مستخلص
أكد بري اإلسان نب ل حم سا ل أ حل مشالة العقنرات يف م غ ل س بطغح مي د ما األراضكي للبنكنء،
أل هنن منظومة كنملة جيب عطب ق ن يف مقدمت ن حل مشالة الوحدات املغلقة الم بلغكت يف ر كغ إح كنء ""2006
حنو  7.8مل و شقة مغلقة ،فم كل طغح لألراضي ،ستأ غ ب ن جممو كة مكا األشكخنص سكتخدمون ن كنكوع مكا
اجستثمنر ،وج حي ل ل ن احملتنتو الفعل و .
ويقرتح:
 أ ععمل احلاومة يف اإلسان حملدودى الد ل أو إسان الشبنب وأ عقوم بتشغ عنت قننون ة حتدد إطنر العمل
للمستثمغ ا يف القطنع العقنري ،ممن س سنه يف ععي ي او القطنع العقنري ل بح ما العقنرات الدافعة للنمكو يف
م غ.
 ط ص األراضي بضوابط حمددة أمنم الشغكنت الم عتسك بنجلد كة واملكالءة املنل كة واخلكربة ووتكود أ مكنل
سنبقة يف القطنع العقنري؛ أل الف ل يف الن ن ة هو املالءة املنل ة واخلربة.
موق األهغام اجقت ندي
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إسكان احلكومة لألغنياء /محمد الهواري

مستخلص
بدو أ وزارة اإلسان ععمل ل نحل األمن نء فقط وإج ك ف لشنب موظف أ حي ل ل شقة تجكنوز مثن كن
ن ف مل و تن ه ما هها اإلسان املتوسط ،وأ ا د الدولة للشبنب يف اإلسان وعوفري شقق مننسبة هل ج حي ل
ل ن ما سبق ح وهل ل شقق ما الدولة سواء ما وزارة اإلسان أو احملل نت.
ويقرتح:
 إ ندة التواز لسوق اإلسان ما الل فض التانل ف حت عاو من عوفغ وزارة اإلسان يف متنكنول إماننكنت
أ داد كبرية ما املستحقني ،وأ ون الدولة مضنربة البعض ل شكقق وأراضكي وزارة اإلسكان حتك عتحقكق
اجستفندة للمحتنتني فعل ًن.
موق األ بنر
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يف ورقة من االحتاد العام للتعاونيات لرئيس الوزراء :املطالبة بتخصيص مليار جنيه لتمويل
مشروعات اإلسكان بفائدة % 7عبد الوهاب حامد

مستخلص
طنلب اجحتند العنم للتعنون نت حب ة لتمو ل مشكغو نت اإلسكان التعكنوني حلمن كة األ ضكنء مكا الشكبنب
وحمدودي الد ل وذلك ما املبلغ الهى

ه البنك املغكيي وقدر ( )10مل نرات تن ه مكا أتكل عنشك ط التمو كل

العقنري املوته حملدودى ومتوسط الد ل بسعغ فنئدة رتاوح من بني  7و %8إلنقنذ شكغكنت التمو كل العقكنري مكا
اجن نر.
ويقرتح:
 سغ ة إصدار قننو التعنو املوحد ،وعأس س بنك التعنو وحتو ل البنك الغئ س للتنم ة واجئتمن اليرا ي إىل
بنك ععنوني طبقن لقننو عأس سه األول كبنك للتسل ف اليرا ي والتعنوني .
 عنظ لقنء م ق ندات احلغكة التعنون كة لالسكتمنع إىل مشكنكل أسكوة بنللقكنءات املتاكغرة مك كنفكة قطن كنت
الدولة ،وسغ ة عأس س اجحتند التعنوني لدول حوض الن ل والكهى وافقكت احلاومكة ل كه يف املغحلكة املنضك ة
وذلك يف ظل عوته الق ندة الس نس ة لالهتمنم بدول القنرة اإلفغ ق ة ب فة نمة ودول حوض الن ل بشال كنص
وأ ت ط ص أراضي البننء بدو مقنبل أسوة بقننو التمو ل العقنري املنخفض وحمدودى الد ل والشبنب.
موق األهغام
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مجعية "على ما تفرج"! /حسين أنور

مستخلص
إ صع نت اإلسان التعنون ة ميان كن أ عسك يف كالج مشكالة اإلسكان ؛ ألن كن منظمكنت ج ع كدف إىل
الغبح ،وسنهمت ما قبل يف عقد أكثغ ما ن ف مل و وحكدة سكان ة أل ضكنئ ن البكنلغ أ كداده حنكو  2.5مل كو
مواطا ،وصح ح أ وزارة اإلسان كننت قد أ لنت ا ط ص  1200فدانًأ للجمع نت التعنون ة لإلسان  ،وكننكت
علك مبثنبة قبلة احل نة هلها القطنع بعد سنوات طو لة ما احلغمن  ،إج أن صدموا بأسعنر األراضي التعنون ة الم
جتنوزت األلف تن ه يف مسنحنت ج عستغل من ن إج حنو  %25يف اإلسان والبنقي للمغافق واخلدمنت العنمكة ،ممكن
عط أ مرت أرض اإلسان س او بق مة حواىل 5000تن ه ممن سريف ما أسعنر الشقة وطغج ا كون ن ععنون ة.
ويقرتح:
 ع وفري األراضي جلمع نت اإلسان التعنون ة اجلندة بأسعنر معقولة حت ج عضكطغ مثلمكن حيكدث حنل كن لشكغاء
األراضي ما القطنع اخلنص بأسعنر مغعفعة ومتيا دة ممن ي د ما كلفة املساا التعنوني.
 إعنحة الفغصة جلمع نت اإلسان التعنون ة للح ول ل حق ن الدستوري بنمليا ن املقغرة لشغكنت القطنع العكنم
و ل األ ص احل ول ل مستليمنت البننء والسل واألراضي بأسعنر مد مة.
 عنف ه املندة  67ما قننو التعنو اإلسانني الكم عكنص لك أ عبكنع أراضكي الدولكة الكم ط كص لوحكدات
التعنو اإلسانني بتخف ض رتاوح بني  25و %50مبوافقة وز غ املنل ة.
 إدراج التعنون نت يف املنح والقكغوض الدول كة امل سكغة للنشكن التعكنوني طبقكن ملكن كت مك املنظمكنت التعنون كة
اإلسانن ة يف البلدا الننم ة.
 وث ل التعنون نت يف اللجن املخت ة بغسك الس نسكنت التنف ه كة املت كلة بنشكنط ن مثلمكن حيكدث مك احتكند
ال نن نت واحتند الغغف وصع نت رتنل األ منل.
 أ عشنر ععنون نت اإلسان يف عنف ه أي بغننمج قومي لإلسان بتوفري األراضي بنجملن أو بأسعنر رمي ة.
 فض اجشتبن بني أدوار كل ما ه ئة التعنون نت واجحتند املغكيي لإلسان التعنوني .
موق اجهغام اجقت ندي
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اإلسكان املتوسط ..بني الصدمة واحلرية /وائل العزب

مستخلص
شعغت قطن نت غ ضة ما املواطنني ببدا ة انفغاج أزمة اإلسان ندمن أ لنت الدولكة كا مشكغوع اإلسكان
املتوسط "دار م غ" ،لاا صدمت أسعنر الشقق ،والم عغاوحت أسعنر املرت ف ن بني  2800و  4250تن ن ،وقكنل
البعض إ أسعنر اإلسان املتوسط سببت طفغات يف أسعنر الوحدات السان ة يف املد اجلد دة والقدمية ل حد سواء
بنسب بلغت حنو .%30
ويقرتح:
 عوفري شقق بنإلجينر مبسنحة معقولة ولتاا  100مرت حت عستو ب أسغة ما مخسة أو أربعة أفغاد مثال ،مك
ضمن عوافغ وسنئل الع ش بنملنطقة كنملسنتد واملدارس واملننطق التجنر ة والكدواو ا الغمس كة للمغافكق و الفكه
لتقل ل احلنتة لالنتقنل إىل املننطق القدميكة ،لك أ عاكو الوحكدات السكان ة مقسكمة طبقكن للم كا كنلعمكنل
وامل ن ني واملدرسني واحملنمني وامل ندسني ومريه ل او املستوى متقنربن.
 عوز أراض ل ت نت العمل املختلفة ل أ قك التنف كه والبنكنء لك ككل حكنتي طبقكن لفكرتات وأسكعنر
حمددة عننسب القدرات احلق ق ة للد ل حت التشط ب الن نئي والساا ف ن وما ج لتيم عسحب منه وععط
لغري .
 إنشنء مننطق جتنر ة وموجت مياا ا طغ ق ن حت ل مبنلغ ضخمة هلن مغدود كبري لد حمدودى الد ل.
 إ ندة اط التأتري ولك س التمل كك  -الكهي بكدأ كنم - 1970ل سكتط متوسكط الكد ل العك ش باغامكة ،مك
ط ص أرض للقندر ل البنكنء يف األمكد الكيمط احملكدد جسكتامنل املغافكق ف كبح العقكنر تنذبكن للمكواطا
واستقغار .
موق األهغام
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تعديالت شروط احلصول على وحدات اإلسكان /محمد محروس

مستخلص
رحب رباء العقنرات واملواطنو بتعد ل شغو املتقدم لإلسان اجتتمن ي يف م غ،

وصن رف سا التقدم

إىل  50سنة بد ًج ما  45نمن ،جبننب طف ض مقدم احلجي ل بلغ  5رجف تن ه فقط ،بدج ما  % 5ما ق مة الوحدة.
ويقرتح:
 ا ت نر أمنكا اإلسان اجتتمن ي لتحق ق اجستفندة الق وى من ن ،جبننكب التكدق ق يف الشكغو لضكمن وصكول
الوحدة ملستحق ن حت ج ههب الد الهى عوت ه الدولة ل نحل الفئنت األكثغ د كال ،ولضكمن كدم ح كول
شخص واحد ل أكثغ ما وحدة سان ة بأسنل ب ملتو ة.
موق األهغام اجقت ندي
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وجع قلب :شـقة باإلجيـار /هبه عمر

مستخلص
منه أ فغضت سوق اإلسان يف م غ نظكنم ول كك الوحكدات السكان ة بكدج مكا عأتريهكن ،بعكد أ عكوحش
أصحنب العقنرات يف فغض " لو رتكل" مقنبكل عكأتري الوحكدات السكان ة يف قكنراع  ،أصكبح العثكور لك سكاا
بنإلجينر شبه مستح ل ،وفضل ما ميلاو وحدات سان ة عغك ن مغلقة بدجً مكا طغح كن لإلجيكنر بسكعغ ج كتغري
ل مدي اليما ،وععمد البعض من إهمنل ص ننة العقنرات واحملنفظة ل ن ،ب نمن ظلت اإلجينرات القدمية ل
حنهلن رم ارعفنع أسعنر كل شيء يف الدن ن ،وفشلت كل اجل ود والدراسكنت يف إصكالح العالقكة املرتد كة بكني املنلكك
واملستأتغ يف العقنرات القدمية ،وإنقنذ غوة قنر ة ضخمة ما اجن نر بسبب إهمنل ال ننة.
ويقرتح:
 ا تمند نظنم تد د لتمل ك الوحدات السان ة بنظنم اإلجينر ل مدي سنوات طو لة حم كت سكداد مثن كن ك
ع بح ملان للمق ب ن ،وهومن طلق ل ه اإلجينر التمل اي ،وهو نظنم عنفه وزارة اإلسان حنل ن ولاا لكبعض
فئنت "معدوم الد ل" فتعم هها النظنم ل شغائح خمتلفة ما أصحنب الد ل احملدود يف مسنحنت  60و70
مرتا مغبعن ل أ ت وو ل ن بنظنم التمو ل العقنري ،دو أ عتحمكل الدولكة كبء انتظكنر اسكرتداد عالفكة
البننء ،ودو أ تحمل املستف د ما الوحدة السان ة بء اإلجينر اجلد د املالف ،رمبن مياكا فكك شكفغة لغكي
اإلسان يف م غ.
موق األ بنر
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وجع قلب :واليزال البحث جاريا!  /هبه عمر

مستخلص
بنلغم أ أزمة الساا الم نعنني من ن يف م غ واضحة ،إج أ مغابت ن واضحة أ ضن ،أل هنن

ددا ككبريا

ما الوحدات السان ة مري املستغلة والم ع ل إىل  %28ما كدد الوحكدات السكان ة يف حمنفظكة القكنهغة ،و %34يف
حمنفظة اجل ية ،و %35يف حمنفظة اإلساندر ة ،ويف دراسة م مة ملبندرة "عضنما " املعن ة بنلعمغا  ،أرتعت سبب
ذلك إىل م نب القوانني وأنظمة الضكغائب العقنر كة الفعنلكة الكم مياكا أ حتسكا مكا اسكتغالل امللا كنت العقنر كة
الشنمغة وعغف ما كف نءة استخدام األصول العقنر ة اخلنل ة واجملمدة ،وهي كل ن أمور عن ب حتت مف وم الوظ فكة
اجتتمن ة للملا ة ،فال عوتد دولة ميان ن الوفنء ب ورة مبنشغة بنحت نتنت كنفة مواطن ن ما الساا.
ويقرتح:
 أ عوته الدولة بغاجم ن املبنشغة لتوفري املوارد الالزمة لتساني الفئنت األكثغ احت نتن بنجملتم  ،يف صورة
شقق بجيجينر مننسب يف إسان رمسي خمطط ميان ن است عنب حنتة الشبنب البنحث ا ساا "مننسب" ،ود
امل مشني ،وما ج مأوي هل  ،م محن ت ما اإل الء القسغي ،وضمن احلد األدن ما مستو نت اجلودة بنملساا،
ويف نفس الوقت ما واتب الدولة أ عوفغ للقطنع اخلنص واألفغاد واجلمن نت املنظمة الب ئة املؤسس ة واملوارد
الالزمة إلنتنج املساا ما أدوات قننون ة ووو ل ة وإدار ة ،ود فط ،وأراض و نمنت بسعغ مننسب تالءم م
احلد األدن لد ل املواطنني.
موق األ بنر
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اإلسكان االجتماعي  ..بني العشوائيات واألمن القومي /شوقى السيد (دكتور)

مستخلص
قض ة اإلسان اجتتمن ي "اجقت ندي سنبقن" ،وعوفري الساا لغري القندر ا ما أبننء م غ مكا ذوى الكد ول
احملدودة واملتوسطة ،وعطو غ العشوائ نت ،قض ة ميمنة وثل دوانن ل احلقوق ،و طغا ل األما القومي ،رم
من حظ ت به ما أحند ث مطولة ودراسنت متعددة ما تننب احلاومنت املتعنقبة ،وم طول اليما ألكثغ مكا ن كف
قغ  ،وصدور التشغ عنت املتعددة ملوات ة املشالة ذاع ن ،عفنقمت نتنئج ن م ذلك ازداد اخلطغ ل األمكا القكومي
إذ بلغ دد املننطق العشوائ ة  1221منطقة شوائ ة ،ساا ف ن  15مل ونن و  500ألف مواطا يف بغ م غ ،أي حنو
من ي د ل  %20ما دد السان .
ويقرتح:
 ل ك اهل ئككنت العنمككة يف الدولككة مثككل ه ئككة اجملتمعككنت العمغان ككة اجلد ككدة حتق ككق األهككداف اجقت ككند ة
واجتتمن ة الم أنشئت ما أتل ن ،وذلك ما الل ق نم ن بنشغ دد ما مشغو نع ن اجتتمن ة واجقت ند ة
اإلسانن ة والعمغان ة ،حتدد ف ن املواصفنت مري الفن غة واحملكدودة حتقكق ب كن اخنفكنض األسكعنر ،ونسكبة
األربنح املعقولة ،واشرتا عوفري إسان اقت ندي واتتمن ي يف مقنبل املشنركة والتنم ة بدج ما ص املل نرات،
ونظنم للسداد وع سريات خمفضة حت يف املشغو نت الابرية ل تحقق األمن والتواز يف اجملتم  ،وعتس دائغة
الطبقة املتوسطة احملغومة ما علك املشغو نت ،وعتننفس يف حتق ق أمغاض ن اجتتمن ة الم ل ن أ عوفغهكن
للطبقة املتوسطة وحمدودى الد ل يف ص اجملنجت ،وهو من ما شكأنه أ حيقكق األمكا القكومي واجقت كندي
واجتتمن ي يف البالد.
امل غي ال وم
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