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وثيقة دستور العمران

لماذا وثيقة دستور العمران؟

علــى مــدى األربعــة عقــود الماضيــة شــهدت مصــر تخليــاً مســتمراً للدولــة عــن التزاماتهــا االجتماعيــة فــي توفيــر الســكن 
المالئــم للفقــراء ومحــدودي الدخــل، كذلــك اشــتعال حمــي المضاربــة العقاريــة، ومــا تخلــف عــن ذلــك مــن ظواهــر معقــدة. 
ــات الرســمية تعســفا بالمناطــق  ــا تســميه الجه ــر المخططــة، أو م ــة المناطــق الســكنية غي ــذه الظواهــر هيمن ــن ه ــن بي م
العشــوائية والتــي بلغــت وفقــا للتقديــرات الرســمية حوالــي 1.125 منطقــة غيــر مخططــة تضــم بيــن جنباتهــا مــا يقــرب 

مــن 20 مليــون نســمة، أو مــا يعــادل %23 مــن إجمالــي الشــعب المصــري.

تناســت الدولــة دورهــا األساســي وحقيقــة أن لهــا “غــرض اجتماعــي” يتوجــب عليهــا مــن خاللــه تحقيــق الرفــاه للمواطنيــن 
وخاصــة األكثــر احتياجــاً، والتحســين المســتمر لجــودة حياتهــم، والتأكــد مــن تلبيــة احتياجاتهــم األساســية. نتيجــة لذلــك، 
فقــدت الدولــة بوصلتهــا فــي التعامــل مــع قضايــا عديــدة، ومــن أهمهــا قضايــا العمــران والبيئــة التــي عانــت طويــالً مــن 
غيــاب رؤى واضحــة أو سياســات متكاملــة وعادلــة ومســتدامة للتعامــل مــع شــؤون تمــس حياتنــا جميعــاً بصــورة يوميــة.

عمــل علــى إنتــاج هــذه الوثيقــة العديــد مــن الجهــات واألفــراد المهتميــن برؤيــة تغييــر حقيقــي فــي واقــع العمــران الــذي 
نعيشــه. تغييــر نبنيــه معــاً علــى أســس العدالــة االجتماعيــة، واالســتدامة، والمســاواة. وأولــى خطــوات هــذا التغييــر، هــو 
أن يشــمل الدســتور المصــري الجديــد هــذه المجموعــة المتكاملــة مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة المتعلقــة 
بالعمــران والبيئــة، والتــي تتكامــل مــع بعضهــا البعــض وال يمكــن اجتــزاء أي منهــا. فهــي حقــوق أساســية يجــب أن يتمتــع 

بهــا كافــة الســكان بصــورة كاملــة، ودون تفرقــة أو تمييــز.

نقــدم هــذه الوثيقــة لـ”لجنــة الخمســين” كمقتــرح متكامــل لمــواد نــرى أهميــة إدراجهــا بالدســتور. ولكــن األهــم مــن ذلــك أننــا 
نقدمهــا لكافــة ســكان العمــران المصــري حتــى نعمــل ســوياً فــي جهــد مشــترك لرؤيــة هــذه الحقــوق واقعــاً يتحقــق علــى 

األرض.

شــاركوا معنــا فــي تبنــي هــذه الحقــوق، ونشــرها فــي أحيائكــم ومناطقكــم وقراكــم ومدنكــم المختلفــة. تحــاوروا معنــا ســعياً 
ــة أن يشــملها  ــة مــن حقــوق، وأهمي ــى مــا تطرحــه هــذه الوثيق ــا عل ــم معن ــة نحــو األفضــل. وإن اتفقت لتطويــر هــذه الوثيق
الدســتور المصــري الجديــد، وقعــوا معنــا علــى هــذه الوثيقــة وســاهموا معنــا فــي جمــع التوقيعــات عليهــا مــن شــتى مناطــق 

مصــر حتــى تصبــح مطلبــاً مشــتركاً لنــا جميعــاً.



3

الحق في العمران

• تعتــرف الدولــة بـ«الحــق فــي العمــران« لكافــة الســكان. كمــا أن لهــم جميعــاً الحــق الكامــل فــي التمتــع 	
ــات  ــرام الثقاف ــتدامة، واحت ــة، واالس ــة االجتماعي ــادئ العدال ــى أســس مب ــة عل ــه العام ــران وفراغات بالعم
المختلفــة، واالتــزان بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة. وترتكــز ممارســة هــذا الحــق علــى أســس اإلدارة 
الديمقراطيــة للعمــران، مــع احتــرام الوظائــف االجتماعيــة والبيئيــة للملكيــات المختلفــة، وللعمــران ككل 

فــي إطــار االعتبــارات التاليــة: 

توفيــر الخدمــات والمرافــق العامــة، وضمــان جودتهــا وعدالــة توزيعهــا، وتحقيــق الرفــاه للمواطنيــن 	 
وخاصــة األكثــر احتياجــاً، والتحســين المســتمر لجــودة حياتهــم، والتأكــد مــن تلبيــة احتياجاتهــم 
ــة  ــزم الدول ــراض، تلت ــذه األغ ــة. وله ــة للدول ــة األصيل ــراض االجتماعي ــن األغ ــا م ــية، كله األساس
بإعطــاء جوانــب اإلنفــاق االجتماعــي العــام األولويــة علــى أي مخصصــات أو أوجــه إنفــاق أخــرى 

ــة. ــا المختلف ــة وأجهزته ــات الدول ــي خطــط وموازن ف

ــاع الكامــل 	  ــكل ســكانها حــق االنتف ــة تضمــن ل ــة اجتماعي ــة وظيف ــؤدي المناطــق العمراني يجــب أن ت
مــن كافــة مواردهــا، وأن توجــه مشــروعات الدولــة واســتثماراتها بمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع 
ككل. وتســتهدف سياســات العمــران اســتخدام األراضــي بمــا يؤكــد علــى مفاهيــم العدالــة االجتماعيــة، 
والمســاواة، والتــوازن البيئــي؛ كمــا تضمــن التشــريعات االســتفادة الكاملــة مــن األراضــي والملكيــات 
العامــة والخاصــة غيــر المأهولــة، وغيــر المســتخدمة، والقليلــة االســتخدام بمــا يحقــق الوظيفــة 

ــة.  ــة للملكي االجتماعي

اعتمــاد الالمركزيــة فــي الحكــم المحلي، بمــا يعزز الممارســة الكاملــة للمواطنــة، واإلدارة الديمقراطية 	 
للعمــران، واالســتجابة الحتياجــات المجتمعــات المحليــة؛ وتلتــزم الدولــة بدعــم الوحــدات المحليــة بمــا 
تحتاجــه مــن بنــاء قــدرات ومعاونــة فنيــة وإداريــة وماليــة، وتمكينهــا مــن جمــع المــوارد مــن الضرائب 
والرســوم ذات الطابــع المحلــى األصليــة واإلضافيــة، والالزمــة لتوفيــر المرافــق والخدمــات المحليــة، 

والنهــوض بهــا، وحســن إدارتها.

ــة 	  ــزم الدول ــه، تلت ــق ل ــا ح ــعب، وعوائده ــك للش ــة مل ــة للدول ــوارد الطبيعي ــة والم ــروات المعدني الث
بالحفــاظ عليهــا، وحســن استغاللهـــا، ومراعــاة حقــوق األجيــال فيهــا.  وال يجــوز التصــرف فــي أمــالك 
الدولــة العامــة . ويكــون منــح امتيــاز اســتغاللها، أو التــزام مرفــق عــام بقانــون، ولمــدة محــددة.  ويحــدد 

القانــون أحــكام التصــرف فــي أمــالك الدولــة الخاصــة، والقواعــد واإلجــراءات المنظمــة لذلــك. 

 الحق في المشاركة وإدارة عمليات التخطيط العمراني
 والتنمية العمرانية العادلة والمستدامة

• تلتــزم الدولــة بالتنميــة والتخطيــط العمرانــي فــي إطــار مبادئ التضامــن، والعدالــة االجتماعية، واالســتدامة 	
ــات المحرومــة  ــذوي الدخــول المنخفضــة والفئ ــة ل ــة، وإعطــاء األفضلي ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي البيئي
والمهمشــة، مــع مراعــاة التــوازن بيــن تنميــة المناطــق الحضريــة والمناطــق الريفيــة والنائيــة طبقــا لمعايير 

الحرمــان لــكل منطقــة، كمــا تلتــزم الدولــة فــي كافــة سياســات إدارة العمــران باالشــتراطات التاليــة:

ــداد 	  ــا يخــص إع ــرارات فيم ــع الق ــي صن ــة والحــرة ف ــاركة الجماعي ــي المش ــكان الحــق ف ــة الس لكاف
المخططــات التنمويــة والعمرانيــة، وأنظمــة اإلدارة العمرانيــة )ٕإدارة المــدن والقــرى(، وتقديــم 
ــاة الســكان بشــكل مباشــر، ويحــق  ــى حي ــرة عل ــك مــن المجــاالت المؤث ــر ذل الخدمــات العامــة، وغي
ــن  ــاركة وم ــذه المش ــن ه ــم م ــي تمكنه ــات الت ــى المعلوم ــراداً ومؤسســات الحصــول عل ــع أف للمجتم

ــك. ــي ذل ــة ف ــزة الدول مســاءلة أجه
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تقييــد المضاربــات العقاريــة مــن خــالل إتبــاع السياســات المناســبة لتحقيــق التوزيــع العــادل لألعبــاء 	 
والمزايــا الناتجــة عــن عمليــات التحــول العمرانــي، ومــن خــالل تبنــي أدوات اقتصاديــة وضرائبيــة 

وماليــة وإنفاقيــة تســتهدف تحقيــق التنميــة العمرانيــة العادلــة والمســتدامة.

يجــب أن ُتقــِدم السياســات العمرانيــة المصلحــة االجتماعيــة والثقافيــة الجماعيــة، علــى حقــوق الملكيــة 	 
الفرديــة ومصالــح المضاربيــن.

حظــر التصــرف فــي األراضــي التــي تــم نــزع ملكيتهــا للمنفعــة العامــة أو أمــالك الدولــة العامــة بــأي 	 
طريقــة تخــل بنفعهــا وخدمتهــا للمصلحــة العامــة.

إعطــاء األولويــة لســكان المناطــق التــي تخضــع للتطويــر أو إعــادة التأهيــل فــي البقــاء فــي مناطقهــم 	 
األصليــة وبمــا يضمــن حقهــم فــي المســكن المالئــم بكافــة شــروطه، وإن وجــب إعــادة توطيــن الســكان 

ألغــراض الحفــاظ علــى ســالمتهم وفــى غيــاب أي حــل آخــر، يتــم ذلــك بطريقــة طوعيــة وشــفافة.

تخصيــص العوائــد الماليــة الناتجــة عــن االســتثمار العــام أو عمليــات إعــادة التخطيــط العمرانــي، إلــى 	 
إعــادة تأهيــل المناطــق ذاتهــا بمــا يعــود بالنفــع علــى ســكانها األصلييــن، علــي أن توجــه أيــة فوائــض 
ــة التــي تضمــن الحــق فــي الســكن  ــل البرامــج االجتماعي ــى تموي ــة ناتجــة عــن هــذه البرامــج إل مالي
المالئــم وتوفيــر الحيــاة الكريمــة لقطاعــات الســكان التــي تعيــش فــي ظــروف متدنيــة وأوضــاع غيــر 

آمنــة.

الحق في المسكن المالئم

• تكفــل الدولــة للجميــع الحــق فــي المســكن المالئــم بكافــة عناصــره مــن حيــث الضمــان القانونــي للحيــازة 	
اآلمنــة، وتوفــر الخدمــات العامــة والمرافــق األساســية، والقــدرة علــي تحمــل تكلفــة المســكن، والصالحيــة 
للســكن، وإمكانيــة الحصــول عليــه خاصــة للفئــات غيــر القــادرة والمهمشــة، وســهولة الوصــول لموقــع 
الســكن، والقــرب مــن أماكــن العمــل والمواصــالت، والمالئمــة الثقافيــة، وذلــك لكافــة الســكان المقيميــن 
داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة دون تمييــز وبغــض النظــر عــن وضعهــم االقتصــادي أو االجتماعــي، 

ويمتــد ذلــك االلتــزام لكافــة المناطــق الســكنية المســتجدة والقائمــة بالفعــل. 

اإلنتاج االجتماعي للموئل )المسكن(

• ــن 	 ــكن م ــي للمس ــاج االجتماع ــة اإلنت ــة لعملي ــوارد الالزم ــية والم ــة المؤسس ــر البيئ ــة بتوفي ــزم الدول تلت
أدوات قانونيــة وتمويليــة وإداريــة، ودعــم فنــي، وأراضــي وخامــات بســعر مناســب يتــالءم مــع قــدرات 
محــدودي الدخــل، وتعتــرف الدولــة بجهــود العمــران الذاتيــة، كمــا تدعــم المبــادرات الذاتيــة والتعاونيــة 
ــة بمكافحــة  ــزم الدول ــك تلت ــي هــذا المجــال. كذل ــة منظمــة ف ــراد أو أســر أو جهــود جماعي ســواء مــن أف
التعســف واالســتغالل فــي العالقــات اإليجاريــة فــي إطــار كفالــة حــق المســكن المالئــم للفئــات المهمشــة 

ــا. واألكثــر ضعف

الحق في الحيازة اآلمنة والملكية الخاصة والتعاونية

• ــة، 	 ــازة العرفي ــراف بالحي ــع االعت ــز م ــع الســكان دون تميي ــة لجمي ــازة اآلمن ــان الحي ــة بضم ــزم الدول تلت
وينظــم القانــون آليــات تملــك الِملــك الخــاص للدولــة بالتقــادم المكســب للملكيــة. وتلتــزم الدولــة بضمــان 
ــع  ــم، م ــي مجتمعاته ــة ف ــوارد الطبيعي ــي إدارة األراضــي والم ــة ف ــعوب األصلي ــة للش ــوق التاريخي الحق
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الحفــاظ علــي هويتهــم وموروثهــم الثقافــي. كذلــك ُيحَظــر نــزع الملكيــة إال فــي حــاالت المنفعــة العامــة 
ــة: ــد اســتيفاء االشــتراطات التالي ــك بع ــي، وذل ــي نهائ وبموجــب حكــم قضائ

التشــاور الحــر والمســبق والمســتنير مــع الســكان حــول الغــرض مــن نــزع الملكيــة وأثــره فــي تنميــة 	 
المنطقــة.

إجــراء تقييــم حقيقــي لآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة للمشــروع المســتهدف مــن قــرار نــزع الملكيــة مــع 	 
توضيــح وإعــالن هــذه اآلثــار.

ــال 	  ــي والفع ــرر الكاف ــر الض ــكال جب ــاذ أش ــة بإنف ــة الخاص ــزع الملكي ــاالت ن ــي ح ــة ف ــزام الدول الت
والفــوري مــن حيــث الــرد وإعــادة التوطيــن والتعويــض وإعــادة التأهيــل والترضيــة وضمانــات عــدم 

التكــرار.

• حظــر وتجريــم عمليــات اإلخــالء القســري، أو هــدم المنــازل دون حكــم نهائــي، وال يجــوز النــص علــى 	
ــيمة  ــرار الجس ــوارث واألض ــة الك ــي مواجه ــريعات إال ف ــأي تش ــر ب ــفي أو التهجي ــرد التعس ــة الط إباح
ــع  ــم م ــة حيازته ــكان ونوعي ــر الس ــد حص ــت بع ــرار إداري مؤق ــك إال بق ــون ذل ــا، وال يك ــة عنه الناتج

ــة: ــتراطات التالي ــة باالش ــزام الدول ــة والت ــدأي التناســب والمعقولي ــزام بمب االلت

التشــاور الحقيقــي والمســبق مــع المتضرريــن مــع إخطارهــم بموعــد اإلخــالء قبــل حدوثــه بوقــت كاف 	 
ومناســب، وتوفيــر بديــل مالئــم لهــم.

حظر اإلخالء أثناء الليل أو في ظل سوء األحوال الجوية.	 

حضور موظفين حكوميين أو ممثلين عنهم أثناء تنفيذ عمليات اإلخالء.	 

توفير سبل اإلنصاف والمساعدة القانونية للمتضررين.	 

 الحق في الفراغ العام 

• ــي 	 ــم الحــق ف ــا أن له ــز، كم ــة أو تميي ــع األشــخاص دون تفرق ــام لجمي ــراغ الع ــة بإتاحــة الف ــزم الدول تلت
ــداول والحــوار، وتعزيــز الترابــط والتنــوع االجتماعــي  المشــاركة فــي الفــراغ العــام بوصفــه مجــاالً للت

ــي. ــي واالقتصــادي والسياس والثقاف

• ويجــب أن ُيمــاَرس حــق األشــخاص فــي التعبيــر عــن أنفســهم وثقافاتهــم وآرائهــم السياســية فــي الفــراغ 	
العــام دون أي قيــود، إال فيمــا يتعــارض مــع مبــادئ هــذا الدســتور. ولألشــخاص حــق تنظيــم االجتماعــات 
العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية، غيــر حامليــن ســالحاً، ويكــون ذلــك بنــاء علــى إخطــار، علــى 

الوجــه الــذي ينظمــه القانــون.

• كمــا تلتــزم الدولــة بحمايــة حــق األشــخاص فــي الفــراغ العــام، وتهيئتــه بمــا يناســب احتياجاتهــم المختلفــة 	
بمــا فيهــم ذوي اإلعاقــة وذوي االحتياجــات الخاصــة، كمــا تتخــذ الدولــة التدابيــر الالزمــة للحفــاظ علــى 
الفــراغ العــام واســتخدامه بمــا يخــدم األغــراض العامــة المشــتركة، والتــي تســبق فــي أولويتهــا اســتخدامه 

لخدمــة المصالــح الفرديــة.
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الحق في إتاحة وتقديم الخدمات المحلية والعمرانية العامة

• تلتــزم الدولــة بإتاحــة الخدمــات والمرافــق العامــة مــن ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي والطاقــة والنظافــة 	
واالتصــاالت والمواصــالت والمرافــق العامــة األخــرى لكافــة الســكان دون تفرقــة أو تمييــز، كمــا تضمــن 
ــع  ــق، وســهولة وصــول جمي ــم هــذه الخدمــات والمراف ــاءة وانتظــام واســتمرارية وجــودة تقدي ــة كف الدول

الســكان إليهــا، وتقديمهــا بصــورة كافيــة تفــي باحتياجاتهــم.

• تكفــل الدولــة التوزيــع العــادل للمــوارد والخدمــات والمرافــق العامــة بيــن ســكان المناطــق المختلفــة دون 	
تمييــز – مــع إعطــاء األولويــة للفئــات األكثــر احتياجــاً – وذلــك بنــاءا علــى عــدد األفــراد الذيــن يفتقــرون 

للخدمــات األساســية، وتعــداد الســكان فــي كل منطقــة، وذلــك وفقــاً للقواعــد التــي ينــص عليهــا القانــون.

• وتلتــزم الدولــة بالتأكــد مــن أن أســعار ورســوم الخدمــات والمرافــق العامــة عادلــة وفــي متنــاول الجميــع 	
بمــا فيهــم األفــراد األكثــر احتياجــاً، وذلــك حتــى فــي الحــاالت التــي تمــت فيهــا خصخصــة هــذه الخدمــات 
والمرافــق العامــة. وتتخــذ الدولــة التدابيــر الالزمــة إلقامــة أنظمــة تضمــن الرقابــة المجتمعيــة علــى نوعيــة 
ــد  ــودة وتحدي ــة الج ــق بمراقب ــا يتعل ــذات فيم ــة، وبال ــة أو الخاص ــات العام ــا الهيئ ــي تقدمه ــات الت الخدم
األســعار واالهتمــام بالجمهــور، بمــا يعــزز قــدرات الســكان فــي التخطيــط والرقابــة علــي آليــة توزيــع تلــك 

الخدمــات.

• ــة 	 ــة والجماعي ــود التعاوني ــن خــالل الجه ــراد أو م ــواء كأف ــكان – س ــاركة الس ــة مش ــجع الدول ــك تش كذل
ــزم بالحقــوق  ــع والملت ــي المتب ــا لإلطــار القانون المنظمــة – فــي إدارة الخدمــات والمرافــق العامــة، ووفق
ــك الخدمــات واقعــة تحــت ســيطرة القانــون بوصفهــا ســلعا عامــة، وأن  ــة. كمــا يجــب أن تبقــى تل الدولي
ــزم  ــق ألســس الجــودة والشــفافية والمحاســبة والمســئولية، وأن تلت ــات والمراف تخضــع إدارة هــذه الخدم

ــة. ــم الديمقراطي ــادئ وقي ــا بمب إدارته

الحق في الحصول على المعلومات

• الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات واإلحصــاءات والوثائــق بصــورة كاملــة ودقيقــة ويمكــن االعتمــاد 	
عليهــا، واإلفصــاح عــن المعلومــات مــن مصادرهــا المختلفة بصورة ســريعة تــالءم احتياجــات المواطنين، 
ــوق  ــاة الخاصــة، وحق ــة الحي ــس حرم ــا ال يم ــن؛ بم ــكل مواط ــة ل ــه الدول ــق تكفل ــفافية، ح ــا بش وتداوله
ــق العامــة وحفظهــا،  ــداع الوثائ ــون قواعــد إي ــن، وال يتعــارض مــع األمــن القومــي. وينظــم القان اآلخري
وطــرق الحصــول علــى المعلومــات، والتظلــم مــن رفــض إعطائهــا، ومــا قــد يترتــب علــى هــذا الرفــض 

مــن مســاءلة.

الحق في التراث

• التــراث الحضــاري القديــم والمعاصــر للشــعب المصــري بكافــة طوائفــه وثقافاتــه، وبشــقيه المــادي )مــن 	
مواقــع أثريــة وآثــار وعناصــر ومبــان ومناطــق تاريخيــة وتراثيــة( والمعنــوي )مــن لغــات وتــراث ثقافــي 
وعلمــي وفنــي وحرفــي(، كذلــك التــراث الطبيعــي مــن مناطــق ومحميــات طبيعية، حــق لجميــع المصريين 

ولألجيــال القادمــة.

• وتلتــزم الدولــة بحمايــة كافــة مكونــات التــراث بتنــوع أشــكاله وبغــض النظــر عــن وضعــه القانونــي أو 	
ــه  ــه وصيانت ــراث وترميم ــذا الت ــق ه ــة لتوثي ــر الالزم ــة بوضــع التدابي ــزم الدول ــا تلت ــه، كم ــة ملكيت نوعي
بصــورة دوريــة وفقــاً للمعاييــر العلميــة والمواثيــق الدوليــة المتعــارف عليهــا. كمــا تلتــزم الدولــة بإزالــة 

مــا يقــع عليــه مــن تعديــات والعمــل علــى اســترداد مــا اســتولي عليــه منــه.
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• وتعمــل الدولــة علــى نشــر ثقافــة الحفــاظ علــى التــراث فــي المجتمــع، كمــا تتخــذ الدولــة التدابيــر الالزمــة 	
لوضــع خطــط الحفــاظ علــى هــذا التــراث وإدارتــه بكفــاءة وتوفيــر المــوارد الالزمــة لذلــك؛ كذلــك إتاحــة 
هــذا التــراث للجميــع دون تمييــز، واالســتفادة منــه بمــا يحقــق الصالــح العــام للمجتمــع ولألجيــال القادمــة، 
ــذا  ــى ه ــدي عل ــات التع ــى عقوب ــون عل ــص القان ــا. وين ــة ثقافاته ــة بتعددي ــة المصري ــظ الهوي ــا يحف وبم
التــراث، وتدابيــر تقييــد الملكيــة الخاصــة فيمــا يتعلــق بضــرورة حمايتــه، كمــا ينــص القانــون علــى طريقــة 

ونــوع التعويــض الواجــب دفعــه لمالكــي هــذا التــراث أو للمتضرريــن مــن حمايتــه.

الحق في بيئة مستدامة

• لــكل شــخص الحــق فــي بيئــة صحيــة ســليمة ومتوازنــة. وتلتــزم الدولــة بصــون البيئــة، وحمايتهــا مــن 	
ــق  ــات والمناط ــى المحمي ــات عل ــع أي تعدي ــي، ومن ــوع البيولوج ــة والتن ــم البيئي ــة النظ ــوث، وحماي التل
ــا. ــر له ــع االســتخدام الجائ ــة ومن ــوارد الطبيعي ــة الم ــك حماي ــا، كذل ــع عليه ــات تق ــة أي تعدي ــة وإزال الطبيعي

• وتلتــزم الدولــة بإتبــاع سياســات متكاملــة وتشــاركية ومســتدامة للتنميــة العمرانيــة واســتعماالت األراضــي 	
ــى المناطــق الخضــراء  ــاظ عل ــة، والحف ــاة الطبيعي ــى الحي ــاظ عل ــم النمــو العمرانــي، والحف بغــرض تنظي

القائمــة بالمناطــق العمرانيــة المختلفــة، وحمايتهــا والتوســع فيهــا.

• وتعمــل الدولــة علــى نشــر ثقافــة االســتدامة والحفــاظ علــى البيئــة فــي المجتمــع، كمــا تتخــذ الدولــة التدابيــر 	
ــا  ــك؛ كم ــة لذل ــوارد الالزم ــر الم ــاءة وتوفي ــا بكف ــة وإدارته ــى البيئ ــاظ عل ــط الحف ــة لوضــع خط الالزم
تتخــذ الدولــة التدابيــر الالزمــة مــن أجــل ترشــيد اســتخدام الميــاه والطاقــة، واســتخدام الطاقــات الجديــدة 
والمتجــددة، وإدارة المخلفــات بشــتى أنواعهــا وإعــادة اســتخدامها وتدويرهــا، بمــا يكفــل عــدم اإلضــرار 

بالبيئــة والحفــاظ علــى حقــوق األجيــال القادمــة فيهــا.

الحق في المواصالت العامة والحركة داخل المدينة

• تكفــل الدولــة الحــق فــي الحركــة والتنقــل فــي العمــران لجميــع األفــراد دون تمييــز، تطبيقــا لخطــط النقــل 	
ــاح للجميــع،  والمواصــالت داخــل وخــارج العمــران، ومــن خــالل نظــام آمــن ومتكامــل للنقــل العــام مت
مــع تقديــم الخدمــات بســعر مقبــول، وبصــورة تتــالءم مــع مختلــف االحتياجــات البيئيــة واالجتماعيــة. كمــا 
تتخــذ الدولــة التدابيــر الالزمــة الســتخدام وســائل االنتقــال غيــر الملوثــة للبيئــة، مــع تخصيــص مناطــق 

مناســبة الســتعمال المشــاة والدراجــات الهوائيــة.
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 الجهات المشاركة في إعداد الوثيقة 
)مرتبة أبجديًا(

شبكة حقوق األرض والسكن )التحالف الدولي للموئل( 

تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة 

مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

مدونة وزارة اإلسكان الظل 

المركز المصري لإلصالح المدني والتشريعي 

المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية

مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة

رابط الوثيقة

http//:urbanconstitution.wordpress.com/2013/10/11/uc/
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