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وثيقة دستور العمران
لماذا وثيقة دستور العمران؟
علــى مــدى األربعــة عقــود الماضيــة شــهدت مصــر تخليـا ً مســتمراً للدولــة عــن التزاماتهــا االجتماعيــة فــي توفيــر الســكن
المالئــم للفقــراء ومحــدودي الدخــل ،كذلــك اشــتعال حمــي المضاربــة العقاريــة ،ومــا تخلــف عــن ذلــك مــن ظواهــر معقــدة.
مــن بيــن هــذه الظواهــر هيمنــة المناطــق الســكنية غيــر المخططــة ،أو مــا تســميه الجهــات الرســمية تعســفا بالمناطــق
العشــوائية والتــي بلغــت وفقــا للتقديــرات الرســمية حوالــي  1.125منطقــة غيــر مخططــة تضــم بيــن جنباتهــا مــا يقــرب
مــن  20مليــون 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 احتياج ـاً ،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 طوي ـاً مــن
غيــاب رؤى واضحــة أو سياســات متكاملــة وعادلــة ومســتدامة للتعامــل مــع شــؤون تمــس حياتنــا جميعـا ً بصــورة يوميــة.
عمــل علــى إنتــاج هــذه الوثيقــة العديــد مــن الجهــات واألفــراد المهتميــن برؤيــة تغييــر حقيقــي فــي واقــع العمــران الــذي
نعيشــه .تغييــر نبنيــه مع ـا ً 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 ســويا ً فــي جهــد مشــترك لرؤيــة هــذه الحقــوق واقع ـا ً يتحقــق علــى
األرض.
شــاركوا معنــا فــي تبنــي هــذه الحقــوق ،ونشــرها فــي أحيائكــم ومناطقكــم وقراكــم ومدنكــم المختلفــة .تحــاوروا معنــا ســعيا ً
لتطويــر هــذه الوثيقــة نحــو األفضــل .وإن اتفقتــم معنــا علــى مــا تطرحــه هــذه الوثيقــة مــن حقــوق ،وأهميــة أن يشــملها
الدســتور المصــري الجديــد ،وقعــوا معنــا علــى هــذه الوثيقــة وســاهموا معنــا فــي جمــع التوقيعــات عليهــا مــن شــتى مناطــق
مصــر حتــى تصبــح مطلبـا ً مشــتركا ً لنــا جميعـاً.
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الحق في العمران
•تعتــرف الدولــة بـ»الحــق فــي العمــران» لكافــة الســكان .كمــا أن لهــم جميع ـا ً الحــق الكامــل فــي التمتــع
بالعمــران وفراغاتــه العامــة علــى أســس مبــادئ العدالــة االجتماعيــة ،واالســتدامة ،واحتــرام الثقافــات
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 للمواطنيــنوخاصــة األكثــر احتياجــاً ،والتحســين المســتمر لجــودة حياتهــم ،والتأكــد مــن تلبيــة احتياجاتهــم
األساســية ،كلهــا مــن األغــراض االجتماعيــة األصيلــة للدولــة .ولهــذه األغــراض ،تلتــزم الدولــة
بإعطــاء جوانــب اإلنفــاق االجتماعــي العــام األولويــة علــى أي مخصصــات أو أوجــه إنفــاق أخــرى
فــي خطــط وموازنــات الدولــة وأجهزتهــا المختلفــة.
يجــب أن تــؤدي المناطــق العمرانيــة وظيفــة اجتماعيــة تضمــن لــكل ســكانها حــق االنتفــاع الكامــلمــن 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
االجتماعيــة للملكيــة.
اعتمــاد الالمركزيــة فــي الحكــم المحلي ،بمــا يعزز الممارســة الكاملــة للمواطنــة ،واإلدارة الديمقراطيةللعمــران ،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.
الثــروات المعدنيــة والمــوارد الطبيعيــة للدولــة ملــك للشــعب ،وعوائدهــا حــق لــه ،تلتــزم الدولــةبالحفــاظ عليهــا ،وحســن استغاللهـــا ،ومراعــاة حقــوق األجيــال فيهــا .وال يجــوز التصــرف فــي أمــاك
الدولــة العامــة  .ويكــون منــح امتيــاز اســتغاللها ،أو التــزام مرفــق عــام بقانــون ،ولمــدة محــددة .ويحــدد
القانــون أحــكام التصــرف فــي أمــاك 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
البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،وإعطــاء األفضليــة لــذوي الدخــول المنخفضــة والفئــات المحرومــة
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:
لكافــة الســكان الحــق فــي المشــاركة الجماعيــة والحــرة فــي صنــع القــرارات فيمــا يخــص إعــدادالمخططــات التنمويــة والعمرانيــة ،وأنظمــة اإلدارة العمرانيــة (ٕإدارة المــدن والقــرى) ،وتقديــم
الخدمــات العامــة ،وغيــر ذلــك مــن المجــاالت المؤثــرة علــى حيــاة الســكان بشــكل مباشــر ،ويحــق
للمجتمــع أفــراداً ومؤسســات الحصــول علــى المعلومــات التــي تمكنهــم مــن هــذه المشــاركة ومــن
مســاءلة أجهــزة الدولــة فــي ذلــك.
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تقييــد المضاربــات العقاريــة مــن خــال إتبــاع السياســات المناســبة لتحقيــق التوزيــع العــادل لألعبــاءوالمزايــا الناتجــة عــن عمليــات التحــول العمرانــي ،ومــن خــال تبنــي أدوات اقتصاديــة وضرائبيــة
وماليــة وإنفاقيــة تســتهدف تحقيــق التنميــة العمرانيــة العادلــة والمســتدامة.
يجــب أن ُتقـدِم السياســات العمرانيــة المصلحــة االجتماعيــة والثقافيــة الجماعيــة ،علــى حقــوق الملكيــةالفرديــة ومصالــح المضاربيــن.
حظــر التصــرف فــي األراضــي التــي تــم نــزع ملكيتهــا للمنفعــة العامــة أو أمــاك الدولــة العامــة بــأيطريقــة تخــل بنفعهــا وخدمتهــا للمصلحــة العامــة.
إعطــاء األولويــة لســكان المناطــق التــي تخضــع للتطويــر أو إعــادة التأهيــل فــي البقــاء فــي مناطقهــماألصليــة وبمــا يضمــن حقهــم فــي المســكن المالئــم بكافــة شــروطه ،وإن وجــب إعــادة توطيــن الســكان
ألغــراض الحفــاظ علــى ســامتهم وفــى غيــاب أي حــل آخــر ،يتــم ذلــك بطريقــة طوعيــة وشــفافة.
تخصيــص العوائــد الماليــة الناتجــة عــن االســتثمار العــام أو عمليــات إعــادة التخطيــط العمرانــي ،إلــىإعــادة تأهيــل المناطــق ذاتهــا بمــا يعــود بالنفــع علــى ســكانها األصلييــن ،علــي أن توجــه أيــة فوائــض
ماليــة ناتجــة عــن هــذه البرامــج إلــى تمويــل البرامــج االجتماعيــة التــي تضمــن الحــق فــي الســكن
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 والمواصــات ،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)
•تلتــزم الدولــة بتوفيــر البيئــة المؤسســية والمــوارد الالزمــة لعمليــة اإلنتــاج االجتماعــي للمســكن مــن
أدوات قانونيــة وتمويليــة وإداريــة ،ودعــم فنــي ،وأراضــي وخامــات بســعر مناســب يتــاءم مــع قــدرات
محــدودي الدخــل ،وتعتــرف الدولــة بجهــود العمــران الذاتيــة ،كمــا تدعــم المبــادرات الذاتيــة والتعاونيــة
ســواء مــن أفــراد أو أســر أو جهــود جماعيــة منظمــة فــي هــذا المجــال .كذلــك تلتــزم الدولــة بمكافحــة
التعســف واالســتغالل فــي العالقــات اإليجاريــة فــي إطــار كفالــة حــق المســكن المالئــم للفئــات المهمشــة
واألكثــر ضعفــا.

الحق في الحيازة اآلمنة والملكية الخاصة والتعاونية
•تلتــزم الدولــة بضمــان الحيــازة اآلمنــة لجميــع الســكان دون تمييــز مــع االعتــراف بالحيــازة العرفيــة،
وينظــم القانــون آليــات تملــك المِلــك الخــاص للدولــة بالتقــادم المكســب للملكيــة .وتلتــزم الدولــة بضمــان
الحقــوق التاريخيــة للشــعوب األصليــة فــي إدارة األراضــي والمــوارد الطبيعيــة فــي مجتمعاتهــم ،مــع
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الحفــاظ علــي هويتهــم وموروثهــم الثقافــي .كذلــك ي َ
ُحظــر نــزع الملكيــة إال فــي حــاالت المنفعــة العامــة
وبموجــب حكــم قضائــي نهائــي ،وذلــك بعــد اســتيفاء االشــتراطات التاليــة:
التشــاور الحــر والمســبق والمســتنير مــع الســكان حــول الغــرض مــن نــزع الملكيــة وأثــره فــي تنميــةالمنطقــة.
إجــراء تقييــم حقيقــي لآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة للمشــروع المســتهدف مــن قــرار نــزع الملكيــة مــعتوضيــح وإعــان هــذه اآلثــار.
التــزام الدولــة فــي حــاالت نــزع الملكيــة الخاصــة بإنفــاذ أشــكال جبــر الضــرر الكافــي والفعــالوالفــوري مــن حيــث الــرد وإعــادة التوطيــن والتعويــض وإعــادة التأهيــل والترضيــة وضمانــات عــدم
التكــرار.
•حظــر وتجريــم عمليــات اإلخــاء القســري ،أو هــدم المنــازل دون حكــم نهائــي ،وال يجــوز النــص علــى
إباحــة الطــرد التعســفي أو التهجيــر بــأي تشــريعات إال فــي مواجهــة الكــوارث واألضــرار الجســيمة
الناتجــة عنهــا ،وال يكــون ذلــك إال بقــرار إداري مؤقــت بعــد حصــر الســكان ونوعيــة حيازتهــم مــع
االلتــزام بمبــدأي التناســب والمعقوليــة والتــزام الدولــة باالشــتراطات التاليــة:
التشــاور الحقيقــي والمســبق مــع المتضرريــن مــع إخطارهــم بموعــد اإلخــاء قبــل حدوثــه بوقــت كافومناســب ،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
•تلتــزم الدولــة بإتاحــة الفــراغ العــام لجميــع األشــخاص دون تفرقــة أو تمييــز ،كمــا أن لهــم الحــق فــي
المشــاركة فــي الفــراغ العــام بوصفــه مجــاالً للتــداول والحــوار ،وتعزيــز الترابــط والتنــوع االجتماعــي
والثقافــي واالقتصــادي والسياســي.
ـارس حــق األشــخاص فــي التعبيــر عــن أنفســهم وثقافاتهــم وآرائهــم السياســية فــي الفــراغ
•ويجــب أن يُمـ َ
العــام دون أي قيــود ،إال فيمــا يتعــارض مــع مبــادئ هــذا الدســتور .ولألشــخاص حــق تنظيــم االجتماعــات
العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية ،غيــر حامليــن ســاحاً ،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 والمواصــات والمرافــق العامــة األخــرى لكافــة الســكان دون تفرقــة أو تمييــز ،كمــا تضمــن
الدولــة كفــاءة وانتظــام واســتمرارية وجــودة تقديــم هــذه الخدمــات والمرافــق ،وســهولة وصــول جميــع
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 احتياجـا ً – وذلــك بنــاءا علــى عــدد األفــراد الذيــن يفتقــرون
للخدمــات األساســية ،وتعــداد الســكان فــي كل منطقــة ،وذلــك وفقـا ً للقواعــد التــي ينــص عليهــا القانــون.
•وتلتــزم الدولــة بالتأكــد مــن أن أســعار ورســوم الخدمــات والمرافــق العامــة عادلــة وفــي متنــاول الجميــع
بمــا فيهــم األفــراد األكثــر احتياجـاً ،وذلــك حتــى فــي الحــاالت التــي تمــت فيهــا خصخصــة هــذه الخدمــات
والمرافــق العامــة .وتتخــذ الدولــة التدابيــر الالزمــة إلقامــة أنظمــة تضمــن الرقابــة المجتمعيــة علــى نوعيــة
الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــات العامــة أو الخاصــة ،وبالــذات فيمــا يتعلــق بمراقبــة الجــودة وتحديــد
األســعار واالهتمــام بالجمهــور ،بمــا يعــزز قــدرات الســكان فــي التخطيــط والرقابــة علــي آليــة توزيــع تلــك
الخدمــات.
•كذلــك تشــجع الدولــة مشــاركة الســكان – ســواء كأفــراد أو مــن خــال الجهــود التعاونيــة والجماعيــة
المنظمــة – فــي إدارة الخدمــات والمرافــق العامــة ،ووفقــا لإلطــار القانونــي المتبــع والملتــزم بالحقــوق
الدوليــة .كمــا يجــب أن تبقــى تلــك الخدمــات واقعــة تحــت ســيطرة القانــون بوصفهــا ســلعا عامــة ،وأن
تخضــع إدارة هــذه الخدمــات والمرافــق ألســس الجــودة والشــفافية والمحاســبة والمســئولية ،وأن تلتــزم
إدارتهــا بمبــادئ وقيــم الديمقراطيــة.

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 تــاءم احتياجــات المواطنين،
وتداولهــا بشــفافية ،حــق تكفلــه الدولــة لــكل مواطــن؛ بمــا ال يمــس حرمــة الحيــاة الخاصــة ،وحقــوق
اآلخريــن ،وال يتعــارض مــع األمــن القومــي .وينظــم القانــون قواعــد إيــداع الوثائــق العامــة وحفظهــا،
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
نوعيــة ملكيتــه ،كمــا تلتــزم الدولــة بوضــع التدابيــر الالزمــة لتوثيــق هــذا التــراث وترميمــه وصيانتــه
بصــورة دوريــة وفق ـا ً 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،
وبمــا يحفــظ الهويــة المصريــة بتعدديــة ثقافاتهــا .وينــص القانــون علــى عقوبــات التعــدي علــى هــذا
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
التلــوث ،وحمايــة النظــم البيئيــة والتنــوع البيولوجــي ،ومنــع أي تعديــات علــى المحميــات والمناطــق
الطبيعيــة وإزالــة أي تعديــات تقــع عليهــا ،كذلــك حمايــة المــوارد الطبيعيــة ومنــع االســتخدام الجائــر لهــا.
•وتلتــزم الدولــة بإتبــاع سياســات متكاملــة وتشــاركية ومســتدامة للتنميــة العمرانيــة واســتعماالت األراضــي
بغــرض تنظيــم النمــو العمرانــي ،والحفــاظ علــى الحيــاة الطبيعيــة ،والحفــاظ علــى المناطــق الخضــراء
القائمــة بالمناطــق العمرانيــة المختلفــة ،وحمايتهــا والتوســع فيهــا.
•وتعمــل الدولــة علــى نشــر ثقافــة االســتدامة والحفــاظ علــى البيئــة فــي المجتمــع ،كمــا تتخــذ الدولــة التدابيــر
الالزمــة لوضــع خطــط الحفــاظ علــى البيئــة وإدارتهــا بكفــاءة وتوفيــر المــوارد الالزمــة لذلــك؛ كمــا
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
والمواصــات داخــل وخــارج العمــران ،ومــن خــال نظــام آمــن ومتكامــل للنقــل العــام متــاح للجميــع،
مــع تقديــم الخدمــات بســعر مقبــول ،وبصــورة تتــاءم 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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