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أعبــر عــن ســعادتي بعقــد هــذا المؤتمــر الدولــي الهــام فــي مصــر وخاصــة فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة والتي تشــهد الكثير من   
التحــوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي، األمــر الــذي يتطلــب فكــرًا جديــدًا فــي جميــع المجــاالت 
ورؤيــة واضحــة لخريطــة المســتقبل تعبــر عــن طموحــات الشــعوب فــي زيــادة معــدالت التنميــة والقضــاء علــى الفقــر وتحقيــق الســلم 

والســام العالمــي.

وأتمنــى التوفيــق والنجــاح لهــذا المؤتمــر والــذي تشــرف بحضــور هــذه الكوكبــة مــن الــوزراء المحافظيــن والســفراء والســادة   
رئيــس وقيــادات الحلــف التعاونــي الدولــي وكذلــك بمشــاركة صفــوة مــن العلمــاء والخبــراء والمتخصصيــن مــن مصر والدول الشــقيقة 

والصديقــة، وأتمنــى لضيــوف المؤتمــر إقامــة ســعيدة فــي بلدهــم الثانــي مصــر.

معالي أ.د.م/ مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء

جمهورية مصر العربية
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تهــدف الدولــة خــال المرحلــة القادمــة إلــى مشــاركة أكثــر فعاليــة لمنظومــة اإلســكان التعاونــي حيــث يأتــي هــذا التوجــه   
مــن خــال الرغبــة فــي تعظيــم المشــاركة المجتمعيــة والشــعبية فــي حــل مشــكلة اإلســكان فــي مصــر، وذلــك ألن منظومــة 
اإلســكان التعاونــي تتميــز بقدرتهــا علــى تفهــم احتياجــات أعضائهــا إجتماعيــًا واقتصاديــًا األمــر الــذى ينتــج عنــه مجتمعــات ســكنية 

ــة المســتدامة فــي كافــة المجــاالت. ــق التنمي متجانســة قــادرة علــى تحقي
ــة عامــة  ــات بصف ــة التعاوني ــر منظوم ــة لتطوي ــع إلــي رؤى مســتقبلية طموح ــم هــذا تتطل ــال مؤتمرك إن مصــر مــن خ  
وقطــاع اإلســكان التعاونــي بصفــة خاصــة وذلــك مــن خــال المحــاور الرئيســية للمؤتمــر، والتــي ال شــك ســوف تخــرج بتوصيــات 
تســاهم فــي وضــع خريطــة الطريــق لرســم السياســات واآلليــات المقترحــة لتفعيــل دور التعاونيــات فــي تحقيــق مخططــات 

وأهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة 2030.

معالي أ.د.م/ عاصم الجزار 
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

جمهورية مصر العربية
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لقــد تطــور الفكــر التعاونــى فــي العالــم أجمــع، وأصبــح فــي العديــد مــن الــدول منهاجــًا لحيــاة الشــعوب،   
. والتنميــة  التطويــر  عمليــات  فــي  بأســره  المجتمــع  لمشــاركة  ومحفــزًا  ناجحــًا  وأســلوبًا 

ان رســم سياســات واضحــة للتعاونيــات المســتدامة يتكامــل فيهــا العمــل التعاونــي بمختلــف أطيافه يقــدم نموذجا 
حديثــا ناجحــا يتناســب مــع آمــال وطموحــات الشــعوب فــي حيــاة حــرة كريمة.

لــذا فــان هــذا المؤتمــر يهــدف الــى دراســة آليــات تكامــل االســكان التعاونــي مــع جميــع االنشــطة التعاونيــة   
مــن اجــل تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة لامــم المتحــدة 2030 والتــي جــاءت لتطالــب جميــع دول العالــم 
بتعظيــم دور المشــاركة المجتمعيــة وتاكيــد دور التعاونيــات فــي تحقيــق مخططــات التنمية االقتصاديــة واالجتماعية 

ــة.  للشــعوب وتعميــق مشــاركة المــراة والشــباب فــي االنشــطة التعاوني

أ.د.م/ حسام الدين رزق
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان

ورئيس المؤتمر
جمهورية مصر العربية
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ــق اهــداف  ــر عــن الرهــان الحقيقــي لمشــاركة كافــة عناصــر المجتمــع فــي تحقي ــرة هــذا المؤتمــر والتــي تعب اننــي ادعــم فك  
التنميــة المســتدامة فــا يوجــد أفضــل مــن التعاونيــات لتحقيــق هــذه المشــاركة المجتمعيــة التــي تجعــل مــن أجنــدة 2030 مشــروع 

يعتمــد علــى الرجــال والنســاء اللذيــن يتقاســمون هــذا العالــم مــن اجــل تحقيــق اهــداف التنميــة.
يتعيــن علينــا معــا تولــي مســئولية تعزيــز التنميــة المســتدامة بالنســبة لنــا ولألجيــال القادمــة ولهــذا الســبب مــن المهــم جــدا   
ان تقــوم الحكومــات وكذلــك المنظمــات الدوليــة والجهــات الفاعلــة األخــرى الملتزمــة بالتنميــة المســتدامة بدعــم التعاونيــات باألليــات 

الضروريــة لتتمكــن مــن تحقيــق هــذا الهــدف.
اعتقد انه علينا معا السير على هذا المسار الضروري في تعظيم البناء لبيتنا المشترك .. كوكب األرض ..

د/ آريل جواركو )االرجنتين( 
رئيس الحلف التعاوني الدولي
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لقــد تفوقــت التعاونيــات فــي أفريقيــا فــي توفيــر الســكن ألكثــر المجموعــات تهميًشــا فــي المجتمــع ، باإلضافــة إلــى   
العمــل. فــرص  توفيــر  فــي  المســاهمة  مــع  اســتراتيجيتها  أهــداف  تحقيــق  علــى  المختلفــة  الحكومــات  مســاعدة 

يتضــح هــذا مــن خــال أمثلــة ناجحــة مثــل الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء واإلســكان فــي مصــر ، االتحــاد الوطنــي   
لإلســكان التعاونــي فــي كينيــا والمؤسســة التعاونيــة الوطنيــة لإلســكان فــي زيمبابــوي ، مــن بيــن تعاونيــات اإلســكان األخــرى 

فــي أفريقيــا.
إن تبــادل المعرفــة والشــراكة وخلــق أوجــه التــآزر ، فــي منصــات ومؤتمــرات مثــل هــذه ، سيســاعد التعاونيــات عبــر   

المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  الهامــة  مســاهمتهم  إدراك  علــى  المختلفــة  القطاعــات 
إن نمــوذج العمــل التعاونــي يعتبــر القــوة الثالثــة فــي التنميــة االقتصاديــة والتــي تعتمــد فــي عملهــا علــى االســلوب   
الديمقراطــي ، وهــذا يدعونــا جميًعــا إلــى إيجــاد طــرق وديــة يمكننــا مــن خالهــا تشــجيع مؤسســاتنا مــن خــال اإلجراءات المناســبة 

ــا فــي مجتمعاتهــم.  ــاء ثقــة أعضائن ــح أي أوجــه للقصــور وبالتالــي بن التــي مــن شــأنها تصحي

أ /جيفيث ماجومير )كينيا( 
رئيس الحلف التعاوني االفريقي
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ــه  ــي ان ــة ال ــة باالضاف ــة واالقتصادي ــاالت االجتماعي ــة المج ــز بشــموله كاف ــر مســتدام ويتمي ــي هــو ام ان االســكان التعاون  
ايكولوجــي ايضــا وعلــي المــدي الطويــل يبــدا االشــخاص فــي العيــش مــع بعضهم البعــض ويكون لهم تاثيــر ويتحملون المســئوليات 

ــة االســكان . ــاز بالنســبة لحرك ــع  وممت ــي ينبغــي عليهــم تحملهــا  وهــذا امــر رائ الت

اعتقــد انــه مــن الــازم ان نجتمــع فــي مؤتمــرات و محافــل مثــل هــذه ،فنحــن ببســاطة نحتــاج الــي بــذل مزيــد مــن الجهــد فــي   
ــكل  ــر مســكن ل ــة المســتدامة لامــم المتحــدة وهــو توفي ــق احــد اهــم اهــداف التنمي ــم يكــن جميعها،لتحقي ــدان،وان ل ــر مــن البل كثي

شــخص وعلــي السياســيين واعضــاء البرلمانــات والحكومــات ان يتولــوا المســئولية الرئيســية فــي هــذا الشــأن.
ــركات  ــن الح ــات وبي ــن الحكوم ــن كثــب بي ــا ع ــد ان نعمــل مع ــن الجي ــه م ــة االســكان فان ــب فــي حــل ازم ــا نرغ ــي اذا كن وبالتال  

التعاونيــة.

أ/ اندرس الجو )السويد(
رئيس تعاونيات االسكان الدولية
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إن تبــادل الخبــرات والتجــارب فــي مجــال اإلســكان التعاونــي مــن خال هــذا المؤتمر الدولــي لبحث قضية   
التنميــة المســتدامة فــي االســكان كأحــد اهــداف االمــم المتحــدة 2030  وكيفيــة تمكيــن التعاونيــات االســكانية 
فــي مخططــات التنميــة المســتدامه حيــث ان التعــاون هــو الوســيلة المثلــي الســتقرار الديمقراطيــات فــي 

الــدول .

م / عادل نصحي 
رئيس االتحاد التعاوني االسكاني المركزي

جمهورية مصر العربية
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مقدمة:

فــي ظــل ادراك العالــم اهميــة التعاونيــات كنمــوذج عالمــى ناجــح لإلقتصــاد اإلجتماعــى حيــث يعمل   
علــى تعظيــم دور منظمــات المجتمــع االهلــى فــى تحقيــق مخططــات التنميــة المســتدامة وذلــك بــدون 

تحميــل موازنــة الدولــة بــأى اعبــاء ماليــة إضافيــة.

وقــد تضمنــت اهــداف برنامــج االمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2030 ضــرورة تمكيــن األنشــطة   
التعاونيــة مــن المشــاركة بشــكل أساســى فــى تحقيــق أهــداف و مخططــات التنميــة المســتدامة.

لــــــــذا نظمــت الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء واالســكان مؤتمرهــا الدولــي الثالــث لاســكان   
التعاونــي تحــت رعايــة معالــي أ.د.م/ مصطفــي مدبولــي  رئيــس مجلــس الــوزراء  ومعالــي  أ.د.م عاصــم 
الجــزار وزيــر االســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة تحــت عنــوان » دور االســكان التعاونــي فــي 

تحقيــق مخطــط التنميــة المســتدامة 2030 » خــال الفتــرة مــن 1-4 ديســمبر 2019.

ــوان  » االســكان  ــي فــي ديســمبر 2013 تحــت عن ــي لاســكان التعاون وقــد عقــد أول مؤتمــر دول  
التعاونــي .... التجربــة وآفــاق المســتقبل » والــذي أكــد علــي أهميــة دور االســكان التعاونــي للتنميــة 
المجتمعيــة مــع ضــرورة اســتخدام آليــات جديــدة الدارة وتمويــل وتشــريع منظومــة االســكان  التعاونــي 
لتســاهم بشــكل أكبــر فاعليــة فــي حــل مشــكلة االســكان ، وفــي ظــل المتغيــرات السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة التــي واجهــت العالــم نظمــت الهيئــة مؤتمرهــا  الثانــي  لاســكان التعاونــي تحــت عنــوان » 
دور االســكان فــي  تحقيــق منظومــة تعاونيــة متكاملــة .... عمــران جديــد.... » فــي ديســمبر 2016 والــذي 
أكــد علــي طــرح رؤي جديــدة للتعامــل مــع قضايــا  التعاونيــات وخاصــة االســكان التعاونــي، وتفعيــل العمــل 

ــة ومســتدامة . ــة متكامل التشــاركي لتحقيــق منظومــة تعاوني

وقــد أكــد المؤتمــر الدولــي الثالــث علــى أهميــة ربــط أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 بمخططــات   
التنميــة للحكومــات ومــن خــال المخططــات الدوليــة و اإلقليميــة ، كمــا ابــرز دور االســكان التعاونــي 
فــي مخططــات التنميــة المجتمعيــة فالتعاونيــات هــى أقــرب النمــاذج صلــة بالتنميــة المســتدامة حيــث 
يعتبرالحفــاظ علــى الســامة البيئيــة و مراعــاة حقــوق األجيــال القادمــة مــن المــوارد البشــرية أحــد الركائــز 

التــى تعتمــد عليهــا أهــداف 
وسياسات األنشطة التعاونية فى مختلف دول العالم.
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أهداف التنمية المستدامة
األمم المتحدة 2030



األهداف الرئيسية للمؤتمر
ــة  ــات فعال يهــدف المؤتمــر إلــي مناقشــة وطــرح رؤي جديــدة للتوصــل إلــي حلــول مبتكــرة وآلي  
ــق   ــات مــن أجــل تحقي ــا المتعلقــة بالتعاوني ــف القضاي ــة والمســتقبلية لمختل ــات الحالي لمواجهــة التحدي
أهــداف التنميــة المســتدامة، كمــا يســتعرض المؤتمــر الخبــرات والتجــارب التعاونيــة الرائــدة فــى مختلــف 
ــة. ــر السياســات التعاوني ــة فــي رســم وتطوي ــاث والدراســات العلمي المجــاالت واالســتفادة مــن االبح

ويأتــي هــذا المؤتمــر ليؤكــد علــى أهميــة دور اإلســكان التعاونــي فــي تنفيــذ أهــداف مخطــط   
االتيــة: المحــاور  خــال  مــن  وذلــك  المســتدامة  للتنميــة  المتحــدة 2030  االمــم 

- استعراض النظريات والمفاهيم الحديثة للفكر التعاوني بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 
- تطوير دور الحكومات في منظومة التعاونيات المستدامة. 

- اســتعراض دور المشــاركة المجتمعيــة فــي جميــع مراحــل مشــروعات االســكان التعاونــي كوســيلة 
لاســتدامة.

- تطوير آليات التمويل المستدام بما يساهم في استدامة االنشطة التعاونية.
- اســتعراض االســس المســتدامة واالتجاهــات الجديــدة فــي التصميمــات المعماريــة  لمواجهــة تحديــات 

التعاونيات المســتدامة.
- تطوير األطر التشريعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للتعاونيات.



برنامج المؤتمر الدولي الثالث لاسكان التعاوني 
ICCH’19

“ دور اإلسكان التعاوني في مخطط التنمية 
المستدامة 2030”
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سمبر 2019
ق 1  دي

ألحد  المواف
ألول : ا

اليوم ا
8,00 – 9,30 صباحًا

 
10,00 – 11,00 صباحاً 

 

11,00 – 11,30 ظهرًا
 

11,30 – 12,30 ظهرا

4,00 – 5,00 عصرا
 

5.30 – 10 مساءا  

12,30 – 2,00 ظهراً 

2,15 – 3,45 عصراً 

تسجيل واستقبال  )-1(  

الجلسة االفتتاحية ) قاعة بيرل( 
       

السيد د.م/ حسام الدين رزق - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان ورئيس المؤتمر )مصر(   
     

السيد المهندس/ عادل نصحي - رئيس االتحاد  التعاوني االسكاني المركزي ) مصر (     
   

السيد/ اندرس الجو - رئيس تعاونيات االسكان الدولية ) السويد(       
 

السيد/ جيفيث ماجومير - رئيس الحلف التعاوني االفريقي )كينيا (       
 

السيد د/ آريل جواركو - رئيس الحلف التعاوني الدولي  )االرجنتين(       
 

معالي أ.د.م/عاصم الجزار- وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -مصر       
  

معالي أ.د.م/ مصطفي كمال مدبولي - رئيس مجلس وزراء مصر       
  

       
 استراحة شاي 

افتتاح المعرض

 الجلسة المجمعة االولي )قاعة كانيون(
   SDGs 2030  النظريات والمفاهيم لتحقيق أهداف التعاونيات المستدامة

    
رئيس الجلسة / أ.د.باسم فهمي 

          
»Planning for Coop’s« ) 1. االستاذ/ بيدرو اورتيز  ) اسبانيا

 2. االستاذ / روبرت لويس ) المملكة المتحدة (
SDG framed governance and legal framworks for cooperatives housing

    » Exponential Cooperatives « )3.السيدة /كريستينا بروكوبيو )البرتغال
    

»Sustainable Housing: People, Places and Policies« )4. السيد .د/ جورا مبوب )الواليات المتحدة

 الجلسة المجمعة الثانية )قاعة كانيون(
بعنوان :التجارب والتطقبيات الدولية في التنمية المستدامة"    

    
رئيس الجلسة /د.م. حسام الدين رزق  

       
1.السيد الدكتور/ آريل جواركو  رئيس الحلف التعاوني الدولي  )االرجنتين(

   »Cooperative housing: fundamental basis for a sustainable habitat«
 

 2. السيد/ اندرس الجو - رئيس تعاونيات االسكان الدولية ) السويد(
  »Different Solutions for Cooperative Houses, with examples from Several Countries«

     
3.االستاذة الدكتورة/ يانج هي جانج ) كوريا (

Korea’s Efforts Towards Development of Sustainable Co-operative Housing Models in the Post-«
»Fordism Era

        
 4. السيدة / دورثي تيندي سيتاتي ) كينيا (

»Worker Cooperatives can Deliver Affordable Housing in Africa« 
»Case Study in Kenya: FundiTech Service Cooperative Society«

الغذاء )قاعة بيرل( 
        

زيارة المتحف المصري
اللغات المتوفرة )العربية - االنجليزية - الفرنسية - االسبانية(
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سمبر 2019
ق 2 دي

ن المواف
الثني

ي :ا
اليوم الثان

استراحة شاي-1

استراحة شاي-2 12,15 – 1,00 مساءا

جلسات علمية متوازية

برنامج المؤتمر

 
قاعة كانيون 

 

الجلسة )2/أ(
الطاقة في االسكان التعاوني المستدام

رئاسة الجلسة
أ.د/ سالم الخضري

أ.د/ هاني سراج الدين 

1.انبعاثات غازات االحتباس الحراري من المباني..
 وقطاع المباني التعاونية في مصر

أ.د/ منير لبيب - مصر
 

2.حقبة جديدة لإلسكان المصري:
 نحو مجاورات مرنة منخفضة الطاقة

 أ.د/محمد فهمي - مصر
د/حاتم محمود - مصر

 
3.الطاقة الجديدة والمتجددة فى مشاريع

 االسكان التعاونى 
م.م/محمود عبدالعظيم - مصر 

اللغات المتوفرة )العربية( 

 
 

قاعة بيرل/1

 
الجلسة )2/ب( 

الحوكمة وادارة منظومة التعاونيات المستدامة 
رئاسة الجلسة أ.د/ عزة سري 

 1. دور الحوكمة العمرانية في إدارة المجتمعات التعاونية المتكاملة الزراعية 
د/ منى عبد الفتاح عبد الهادي -مصر

 
2.تطبيق الحوكمة التعاونية في ظل حرية تداول المعلومات وفي ضوء 

 رؤية مصر 2030
ا/ محمد رمضان السعيد -مصر

 
3.أبعاد تخطيط وإدارة العمران بالمدن الجديدة من خال »«اإلستدامة بين 

 الواقع والمأمول لإلسكان اإلجتماعى
 م / مصطفى محمد  على -مصر

اللغات المتوفرة )العربية( 

10,30 – 10,45 صباحاً 

 
قاعة بيرل/1

 
الجلسة )1/ب( 

الحوكمة وادارة منظومة التعاونيات المستدامة 
رئاسة الجلسة أ.د/ عزة سري

 
1.نحو إدارة واعية مستدامة لألنماط السكنية المستحدثة لتجمعات 

 اإلسكان التعاونى
د.م/ مها عبد الستار -  د.م/ ماجى أبوحشيش -مصر 

2.دور الحوكمة في تعزيز اإلسكان التعاوني في الوطن العربي في إطار 
 االستراتيجية العربية لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030

 د.عادل عبدالرشيد-اليمن

3.الحوكمة وادارة منظومة التعاونيات المستدامة )دور الدولة فى تعزيز 
 المجتمعات التعاونية المستدامة(

 أ.نجاء محمد فريد  -مصر
 

اللغات المتوفرة )العربية( 

7.00 صباحًا
 

9,00 – 10,30 صباحاً 

  12,15 – 10,45
مساءا 
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قاعة بيرل/2 

الجلسة )1/ج( 
المجتمعات التعاونية المستدامة والتنمية االقتصادية 

رئاسة الجلسة أ.د/ عادل المهدي 

 1.تقييم دور التعاونيات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 
 مع التركيز على بعض التجارب الدولية

 د.نيفين محمد طريح  -مصر 
 

2.الدور االقتصادي لتعاونيات اإلسكان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 2030مع إشارة لحالة مصر 
د. صابر عدلى شاكر-مصر

 
 3.االعتبارات البيئية واالسكان التعاونى

 في ضوء استراتيجية التنمية لمصر 2030
 أ.د. جمال محمود عطية عبيد-مصر

 
اللغات المتوفرة )العربية(

 
قاعة بيرل/2 

 الجلسة )2/ج( 
المجتمعات التعاونية المستدامة والتنمية االقتصادية 

رئاسة الجلسة أ.د/ عادل المهدي 

1.اقتصاديات العمارة المستدامة لتعزيز دور االسكان التعاونى فى مخطط 
 التنمية المستدامة 2030

 أ.د. أمانى فاخر-مصر 
 

2.خصائص السكان وتحديد احتياجاتهم المستقبلية ودورهما في تحقيق استدامة 
 اإلسكان التعاوني

 د.م أحمد حلمي سالم-مصر
 

 3. الدور االقتصادي والتنموي للتعاونيات في مصر 
د.وسام النجار -مصر  

اللغات المتوفرة )العربية(

        
قاعة بيرل/3

 
الجلسة )1/د( 

التعاونيات المستدامة : النظريات والمفاهيم واألهداف 
رئاسة الجلسة أ.د/انجي البرملجي 

 
 1.دليل مرجعي مقترح لاسكان التعاونى بمصر فى ضوء مفاهيم جودة الحياة 

م.إسراء مجدى عطية -مصر
 

2.تطبيق تحليات نظرية اإلطار المؤسسي والتنمية )IAD( على قطاع 
 اإلسكان التعاوني
م/ كريم نور-مصر

 
 3.االسكان كمشاع االسكان التعاونى المصرى كبديل

 ا.رنا طارق عبد الصمد-مصر
 أ.د كورنيليا ريدكر / أ. هولجر جادس -المانيا

 
 اللغات المتوفرة )العربية -االنجليزية- الفرنسية( 

 
قاعة بيرل/3

 

 الجلسة )2/ د( 
التعاونيات المستدامة : النظريات والمفاهيم واألهداف 

رئاسة الجلسة أ.د/فهمية الشاهد  

1.اإلدارة العمرانية ودورها في التنمية المستدامة دراسة حالة منطقة 
 زرزارة بمحافظة بورسعيد

د.نانيس عبد المنعم-مصر 

 اللغات المتوفرة )العربية - االنجليزية - الفرنسية( 
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سمبر 2019
ق 2 دي

ن المواف
الثني

ي :ا
اليوم الثان

2,30 –  3,45 مساءا

1,15 –  2,15 مساءا
الجلسة المجمعة األولى - قاعة كانيون  

تحديات التعاونيات المستدامة         
       

رئاسة الجلسة أ.د/ باسم فهمي
         
 Enabling Legal Frameworks for Cooperative Development in Africa.1 

د.شيوجي سيفا-كينيا 
       

 2.نحو منهجية لقياس نجاح التعاونيات في دول العالم الثالث
 د. إيمان شقور-فلسطين

 د. رشوان تحسين المشهور-سوريا
 د. أيمن حسني أبو العا-مصر

        
 SEWA.3 

السيدة / ريما نانفاتي-الهند
        

 4. جودة الحياة نتيجة الصيانة الذكية كمدخل الستدامة االسكان
أ.د/ حسام البرمبلى -مصر        

اللغات المتوفرة )العربية - االنجليزية - الفرنسية - االسبانية(

الجلسة المجمعة الثانية - قاعة كانيون  
 النظريات والممارسات         

       
رئاسة الجلسة أ.د/ ياسر صقر         

 1.تحوالت االستدامة الحضرية حول إضفاء الطابع الرسمي على حيازة تعاونية لألراضي في مصر
  أ.د. أحمد  سليمان - مصر        

.Best international practices  lessons learned and challenges.2 
 أ.جولي البالم - كندا       

Youth Housing Cooperatives in Seoul.3 
د.جيان كيم - كوريا         

       
        

اللغات المتوفرة )العربية - االنجليزية - الفرنسية - االسبانية(

4,00 – 5,00 عصرا
 

5.30 – 10 مساءا  

الغذاء )قاعة بيرل( 
        

نزهة نيلية + عشاء
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جلسات علمية متوازية

برنامج المؤتمر

 
قاعة بيرل/1

 
 الجلسة )1/ ب( 

التشريعات والتنمية المستدامة للتعاونيات 
رئاسة الجلسة أ.د/  سحر حافظ 

 1.إسهامات التعاونيات داخل المناطق الجديدة المنقول لها ساكنى العشوائيات
 أ.د سعاد عبد الرحيم-مصر

 
 2.نحو تفعيل دور تعاونيات اإلسكان فى تعزيز االندماج االجتماعى

 ) رؤية قانونية(
 د.عبده العشرى-مصر

 
 3.التكامل بين دور الجمعيات واتحاد الشاغلين في  المشروعات التعاونية

المستشار .جمال أبيب-مصر
 

 4.تأثير االتجاهات العماقة Mega Trends على التعاونيات في افريقيا: 
 بين الفرص والتحديات والسياسات المستهدفة للتنمية

 د. هبة جمال الدين -مصر

 
اللغات المتوفرة )العربية( 

   
قاعة كانيون  

 
الجلسة )1/أ( 

رؤية  وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية  والجهات التابعة لها في تحقيق أهداف

 SDGs 2030 التنمية المستدامة
رئاسة الجلسة م/ حسين الجبالي  

1.دور اإلسكان التعاوني في تحقيق التنمية 
المستدامة وفقا ألهداف واستراتيجيات رؤية 

 المملكة العربية السعودية 2030 
األستاذ/ أحمد حكم عسيري
المملكة العربية السعودية 

 
2.قطاع االسكان والمرافق )وزارة االسكان والمرافق 

 والمجتمعات العمرانية( 
 م.نفيسة هاشم - مصر 

 
اللغات المتوفرة

)العربية - االنجليزية - الفرنسية - االسبانية( 

استراحة شاي-10,301 – 10,45 صباحًا
 

قاعة بيرل/10,451 –  12,15 مساءا 
  

 الجلسة )2/ ب( 
رؤية شباب الباحثين 

رئاسة الجلسة أ.د/ فهيمة الشاهد 

1.المجتمعات التعاونية اإلسكانية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة تجربة 
 فرهاش المصرية 

أ.عبدالله  محمد  عبدالله  النواوي - مصر

 2.قدرة التعاونيات في المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة
أ.وائل مبروك - مصر

 
 

3.مفاهيم التعاونيات وبعض التجارب و النظريات في ممارسة التنمية 
 المستدامة خاصة في مجال اإلسكان

أ.نهال االزهري -مصر 
 
 

اللغات المتوفرة )العربية( 

قاعة كانيون 
 

 الجلسة )2/أ( 
رؤية  وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات 

العمرانية  والجهات التابعة لها في تحقيق أهداف 
 SDGs 2030 التنمية المستدامة

رئاسة الجلسة م/ حسين الجبالي  

 1. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
د.وليد عباس  - مصر

 
2. الجهاز المركزي للتعمير  

م. أحمد حلمي مصطفى  - مصر

3. صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل 
 العقاري

أ .عبد الله رشدي عبد الله  - مصر 
 

اللغات المتوفرة
)العربية - االنجليزية - الفرنسية - االسبانية( 

سمبر 2019
ق 3 دي

اثاء المواف
ث :الث

اليوم الثال
 

9,00 – 10,30 صباحاً 
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قاعة بيرل/2 

 الجلسة )1/ج( 
الحوكمة وادارة منظومة التعاونيات المستدامة 

 رئاسة الجلسة أ.د/انجي البرملجي
 رئاسة الجلسة  أ/ عبدالله السبيل 

 Mending the Gap:Governance & Management of Sustainable .1
 Cooperatives 

 د.كاتبروا اوجستين-روندا 
  

2.التعاون بين المنظمات التعاونية الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة 
 في مصر وأفريقيا

أ.د / أحمد عبد الوهاب برانية-مصر
 

 3.التعاونيات والمستقبل المستدام للتنمية البيئية الريفية في مصر
د. أيمن بطيشه-مصر« 

 
اللغات المتوفرة )العربية - االنجليزية - الفرنسية (

قاعة بيرل/2 

 الجلسة )2/ج( 
التعاونيات المستدامة والمشاركة المجتمعية 

رئاسة الجلسة أ.د/ هاني سراج 

                             

 1.نحو تعاونيات مستدامة: )مشاركة – تكامل – استدامة(
م. مها الطويل -مصر 

 

 2.المشاركه المجتمعية واالسكان الحضري بوالية الخرطوم
د.إيمان علي - السودان 

 3.شركة حديد المصريين
د. أحمد رمضان - مصر   

 
اللغات المتوفرة )العربية - االنجليزية - الفرنسية (

 
قاعة بيرل/3

  
الجلسة )1/د( 
تجارب دولية  

 رئاسة الجلسة أ.د/أحمد الشريف
رئاسة الجلسة م/هاني المنياوى

 
School Cooperative – the Malaysian Experience.1 

 السيد .داتوك محمد علي بن حسن 
) ماليزيا(

 
 2.البصمة العمرانية للتجمعات السكنية في مصر

 )دراسة حالة مدينة الفيوم(
 د.شيماء السيد -مصر

د.ايهاب عقبة / د. مهجة امبابي - مصر 

 Demutualization, Member Reward and Financial Performance of Co-operatives in.3
Kenya 

 السيدة. مار ي نجوكي-كينيا   
السيدة االستاذة .كيندي ميونيا-كينيا

  
Global Goal number 11 and Housing Cooperatives in the Global South: .4

Lessons from Zimbabwe  
 السيد .شادريك ماتيندي-زيمبابوي

  
اللغات المتوفرة  )العربية - االنجليزية - الفرنسية - االسبانية( 

قاعة بيرل/3
  

 الجلسة )2/ د( 
تجارب دولية  

رئاسة الجلسة  أ.د/ عزة سري

 
 The Nigerian Cooperative Movement and Sustainable.1

Development Goals:  Ogun State Experience 
د. اوييني اليزابيث -نيجيريا 

The Role of policy in Provision of Affordable Housing in Kenya.2 
م. فرانسيس كامندي- كينيا

 
 Strengthening The Cooperative Business Model Through alternative dispute.3

)resolution )ADR 
 السيد.ستيفين اجلو -كينيا

 
 4.الحوكمة التعاونية الفعالة مفتاح النجاح واإلستدامة للتعاونيات

أ.محمد الفاتح العتيبي - بريطانيا« 
  

اللغات المتوفرة  )العربية - االنجليزية - الفرنسية - االسبانية( 

جلسات علمية متوازية
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سمبر 2019
ق 3 دي

اثاء المواف
ث :الث

اليوم الثال
12,15 – 1,00 مساءا

1,15 –  2,45مساءا

3,00 –   4,00مساءا 
 

استراحة شاي-2
       

الجلسة المجمعة االولي - قاعة كانيون        

دور الجهات الحكومية الداعمة للتعاونيات  ) أفريقيــــــــــــــا (
رئاسة الجلسة د/ شيوجي سيفا       

1.د/حسام الدين رزق - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان ورئيس المؤتمر )مصر(

2.معالي السيد السفير / محمدو لبرنغ - سفير جمهورية الكاميرون بالقاهرة

3. السيد / جيفيث ماجومير - رئيس الحلف التعاوني االفريقي )كينيا( متحدثًا عنة د/ستيفن أجوال - المدير التنفيذي للتشغيل 
الحلف التعاوني - )كينيا( 

      
4.د/كاتبروا اوجستين - رئيس الحلف التعاوني الزراعي االفريقي -روندا(      

    
اللغات المتوفرة )العربية - االنجليزية - الفرنسية - االسبانية(

الجلسة الختامية  ) قاعة بيرل(       
       

السيد الدكتور/ آريل جواركو - رئيس الحلف التعاوني الدولي  )االرجنتين(      
 

السيد / جيفيث ماجومير - رئيس الحلف التعاوني االفريقي ) كينيا (      
 

السيد/ اندرس الجو - رئيس تعاونيات االسكان الدولية ) السويد( متحدثًا عنة  السيدة/ جولي البلم -  األمين العام لتعاونيات 
االسكان الدولية ) كندا ( 

     
السيد م/عادل نصحي - رئيس االتحاد  التعاوني االسكاني المركزي ) مصر(      

 
السيد د.م/ حسام الدين رزق - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان ورئيس المؤتمر )مصر(  

     

)التقرير الختامي والتوصيات(

اللغات المتوفرة )العربية - االنجليزية - الفرنسية - االسبانية(

4,00 – 5,00 مساءا
 

5.30 – 10 مساءا  

الغذاء )قاعة بيرل( 
        

جولة للتسوق بمول سيتي ستارز ) موعد التحرك 6.00 مساءا (
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اعضاء اللجان التنظيمية 
والعلمية للمؤتمر
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وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
أعضاء الجهات التنظيمية:

السيد ا.د.م / حسام الدين رزق
السيدة المهندسة/ نفيسة محمود هاشم   

السيد المهندس/ عادل محمود نصحي 
السيد األستاذ/ هاني يونس

السيد األستاذ/ هشام أحمد أمين
السيدة المهندسة/ انتصار احمد برهام

السيد األستاذ/ محمود عبد السام 
 

السيد المهندس/ سيد تقي عبدالمجيد
السيد المهندس/ خالد جمال الدين أحمد

السيد األستاذ/ احمد حسين دسوقي 
السيد األستاذ/ محمد فتحي حجازي

السيد األستاذ/ عاطف حلمي ناصف 
السيد األستاذ/ مصطفي محمود رشدي

السيد األستاذ/ توفيق محمودتوفيق حجازي 

السيد المهندس/ مهاب محمد حسن
السيد األستاذ/ ايهاب السيد صابرالجميل 

السيد األستاذ/ محمد عبدالعزيزصالح

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان - )رئيس المؤتمر(

وكيل أول وزارة اإلسكان – رئيس قطاع اإلسكان والمرافق

رئيس مجلس إدارة االتحاد التعاوني اإلسكانى المركزى 

المستشار االعامي لمعالي أ.د.م/ رئيس مجلس الوزراء

المشرف علي االدارة المركزية للعاقات العامة واالعام  

مقرر اللجنة التنظيمية والمنسق العام للمؤتمر- الهيئة العامة لتعاونيات البناء

و اإلسكان

مســاعد رئيــس مجلــس اإلدارة للشــئون الماليــة واإلداريــة- الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء 

واإلسكان

رئيس االدارة المركزية للمشروعات - الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان

رئيس االدارة المركزية لشئون الفروع- الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان

رئيس اإلدارة المركزية للشئون العقارية -الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان

رئيــس االدارة المركزيــة لشــئون مكتــب رئيــس مجلــس االدارة- الهيئــة العامــة لتعاونيــات 

البنــاء واإلســكان

رئيس االدارة المركزية للشئون القانونية  -الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان

رئيس االدارة المركزية للشئون المالية - الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان 

ــاء  ــات البن ــة العامــة لتعاوني ــة والهندســية - الهيئ ــة للشــئون االداري رئيــس االدارة المركزي

واإلســكان

من ذوي الخبرة- الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان

مدير عام االمن والتحريات-  الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان

مدير عام مركز المعلومات- الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان

اعضاء اللجان التنظيمية والعلمية

وزارة الخارجية:

سعادة السفير/ شريف الليثي 
سعادة السفير/ أشرف منير 

السيد االستاذ/ ماجد جمال الدين حسنين 
السيد االستاذ/ نبيل الباسل 

السيد االستاذ/ علي أحمد ابراهيم 

نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المؤتمرات الدولية
نائب مساعد وزير الخارجية لقطاع المراسم

مدير عام الشئون المالية واالدارية- ادارة المؤتمرات الدولية
ادارة المؤتمرات الدولية

سكرتير ثالث - إدارة المراسم 
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وزارة السياحة:

وزارة الصحة:

وزارة الداخلية:

محافظة القاهرة:

الهيئة العامة لاستعامات:

السيدة االستاذة/ عا جمال الدين محمد

السيدة االستاذة/ فاتن محمد صاح 

السيد االستاذ/ علي عثمان كامل 

رئيس قطاع السياحة الداخلية - الهيئة العامة لتنشيط السياحة 

مدير عام االدارة العامة للتعاونيات المتنوعة – محافظة  القاهرة 

مدير المؤتمرات بالمركز الصحفي للمراسلين االجانب  

السيد اللواء/ أحمد ممدوح

السيد العقيد/ أحمد مأمون

مســاعد وزيرالداخليــة ومديــراالدارة العامــة لشــرطة التعميــر والمجتمعــات العمرانيــة  
الجديــدة  

رئيــس قســم العمليــات - االدارة العامــة لشــرطة التعميــر والمجتمعــات العمرانيــة 
ــدة   الجدي

السيد د./ محمد خالد اباظة 
السيد د./محمد احمد ابراهيم أحمد

رئيس االدارة المركزية لهيئة االسعاف المصرية
مدير مركز الخدمات الطارئة بوزارة الصحة 

اعضاء اللجان التنظيمية والعلمية

السادة من ذوي الخبرة:
سعادة السفيرة/ منى عمر 

السيد اللواء د.م/ كمال الدين حجاب
السيدة االستاذة/ أمل فكري

السيد االستاذ/ نبيل البشبيشي
السيد االستاذ/ سعيد عبداللطيف 

السيد االستاذ/ سامي شبل
السيدة المهندسة/ سناء مصطفي

إستشارى الهيئة للشئون الدبلوماسية واإلفريقية
خبير ومستشار هندسي

خبير إداري
خبير اقتصادي

خبير دبلوماسي
خبير تعاوني

العاقات العامة - منظم الجوالت السياحية

GV ) ممثلي الشركة الراعية للمؤتمر )جرين ڤالى

السيد االستاذ/ شريف حنا
السيدة االستاذة/ داليا بشاي

GV  )المدير الفني للشركة الراعية للمؤتمر )جرين فالى
GV )المديراالداري للشركة الراعية للمؤتمر )جرين فالى
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اعضاء اللجان التنظيمية والعلمية

أعضاء اللجنة العلمية:

أ. د.م/ حسـام الدين رزق
أ.د.م/ ياسر حسني صقر

أ.د.م/ احمد حسين شريف
أ.د.م/ محمد عباس الزعفراني
أ.د.م/ سالم محمود الخضري

أ.د/ عادل محمد احمد المهدي
المستشار/ حسام كامل جمعة

أ.د / سحر مصطفى حافظ
أ.د.م/ أنجي محمد البرملجي 

أ.د.م/ باسم مصطفي فهمي

االستاذ/ عبدالله محمد السبيل 
المهندس/حسين محمود الجبالي
المهندس/ هاني حسن المنياوي 

أ.د.م/ فهيمة الشاهد

أ.د.م / عزة سري

أ.د.م /هاني سراج الدين 
المهندسة/ شهيرة أبوالنجا

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان )رئيس المؤتمر(  
أستاذ العمارة ورئيس جامعة حلوان السابق

رئيس قسم العمارة بالجامعة االمريكية
عميد كلية التخطيط العمراني سابقا – جامعة القاهرة

عميد كلية الهندسة – جامعة النهضة ببني سويف 
أستاذ االقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان

المستشار القانوني لمعالي أ.د.م / وزير اإلسكان
أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية

أستاذ التخطيط العمراني قسم العمارة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة
زميل الجمعية الملكية لمهندسي التخطيط اكسفورد- المملكة المتحدة – مدير برنامج 

التخطيط الحضري واالستراتيجي
نائب مدير عام المعهد العربي النماء المدن – المملكة العربية السعودية

مستشار وخبير هندسي - من ذوي الخبرة
مهندس استشاري- من ذوي الخبرة 

قائم بأعمال رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم بمعهد الوادي العالي للهندسة 
والتكنولوجيا

أستاذ التخطيط العمراني المركز القومي لبحوث االسكان والبناء- ومدير معهد متروبوليس 
الفريقيا والشرق االوسط

استاذ التصميم المعماري واالسكان – المركز القومي لبحوث االسكان والبناء
مديرعام تخطيط وتصميم المشروعات- الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان- مقرر 

اللجنة العلمية 

االمانة الفنية للجنة العلمية:

مهندسة / انتصار برهام
مهندس / محمد فؤاد

مهندس/ محمد عبد الرحيم
مهندسة/ نيره محمد سعد

مهندسة/ فريدة محمد غانم

من ذوي الخبرة والمنسق العام للمؤتمر– الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان
من ذوي الخبرة– الهيئة العامة للتعاونيات البناء واالسكان

قطاع المشروعات – الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان
قطاع المشروعات – الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان
قطاع المشروعات – الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان
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اعضاء اللجان التنظيمية والعلمية

االمانة الفنية للجنة صياغة التقرير والتوصيات:

لجنة صياغة التقرير والتوصيات:

أ. د.م/ حسـام الدين رزق
أ.د.م/ ياسر حسني صقر

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان )رئيس اللجنة(
أستاذ العمارة ورئيس جامعة حلوان السابق

مهندسة / انتصار برهام
مهندسة / شهيرة أبوالنجا

مهندسة / مها الطويل 
مهندسة/ نيره محمد سعد

مهندسة/ فريدة محمد غانم
مهندس/ احمد زين العابدين
مهندسة / نرمين عبدالدايم

مهندسة / زينب محمد صاح
األستاذ / أبانوب سليمان

من ذوي الخبرة والمنسق العام للمؤتمر–  الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان
مديرعام تخطيط وتصميم المشروعات -  الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان

مدير عام متابعة الفروع –  الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان
قطاع المشروعات –  الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان
قطاع المشروعات –  الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان

قطاع التنفيذ –  الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان
قطاع المشروعات –  الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان
قطاع المشروعات –  الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان

GV )مساعد المديراالداري للشركة الراعية للمؤتمر )جرين فالى
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أ. آريل جواركو  
رئيس الحلف التعاوني الدولي

األرجنتين

السيد. جيفيث ماجومير 
رئيس الحلف التعاوني االفريقي

كينيا 

أ. اندرس الجو 
رئيس تعاونيات االسكان الدولية

السويد

السيدة. شيوجى سيفا 
التعاونــي  للحلــف  العــام  األميــن 

اإلفريقــي
كينيا 

السيد. كاتبروا أوجستين
رئيس المنظمة االفريقية 

للتعاونيات الزراعية
روندا

السيدة. جولي البالم 
األميــن العــام لتعاونيــات االســكان 

الدوليــة
كندا 

الحضور الدولي

السيد. ستيفن أجوال
المديــر التنفيــذي للتشــغيل بالحلف 

التعاوني 
كنيا
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ا. محمد بن مبارك 
مدير مشاريع اإلسكان التعاونى- 

وزارة اإلسكان
المملكة العربية السعودية

ا.يزيد بن زاهرالشهرى
مصور- وزارة اإلسكان

المملكة العربية السعودية

ا. سعد بن منصور بن متعب 
المتيعب

ممثل التعاون الدولى - وزارة اإلسكان
المملكة العربية السعودية

ا. سعد بن سعد الرشود
العاقات العامة- وزارة اإلسكان 

المملكة العربية السعودية

ا. محمد بن صالح الغنيم
مدير عام العاقات العامة 

واإلعام - وزارة اإلسكان
المملكة العربية السعودية

ا. مشاري بن فهد الجويرة
مدير عام اإلدارة العامة للعمل 

التنموي والتطوعي بوكالة 
االسكان التنموي - وزارة اإلسكان

المملكة العربية السعودية

ا.احمد بن حكم بن محمد 
عسيرى

مدير إدارة اإلسكان التعاونى- 
وزارة اإلسكان 

المملكة العربية السعودية

ا. أحمد عبدالله التويجري 
مستشار المعهد العربي إلنماء 

المدن 
المملكة العربية السعودية

ا. محمود سمير درويش
مدير إدارة تقنية المعلومات 

بالمعهد العربي إلنماء المدن 
المملكة العربية السعودية

د. عبدالله السبيل
نائب مدير المعهد العربي إلنماء 

المدن 
المملكة العربية السعودية

ا. صالح بن محمد المسيند
مدير إدارة التجهيزات األساسية 

بوزارة اإلقتصاد والتخطيط 
المملكة العربية السعودية

ا. حسان بن ابراهيم المرداس
اخصائي تخطيط بقطاع التمكين 

المجتمعي -وزارة االقتصاد 
والتخطيط 

المملكة العربية السعودية
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سعادة السفير. عبدول أنيف 
سوريفان

سفير جمهورية موريشيوس 
بالقاهرة

سعادة السفير. چوف أوتينو 
نكاوينجا

سفير جمهورية كينيا بالقاهرة

سعادة السفير. يوستاق نسنج 
ايسونو 

سفير جمهورية غينيا االستوائية 
بالقاهرة

سعادة السفيرة. ندوكو بوتو 
سفيرة جمهورية الكونغو 

الديمقراطية بالقاهرة

سعادة السفيرة. كارولين 
موسى 

سفير جمهورية ماالوي بالقاهرة

سعادة السفير. كامارا 
سوريبا

سفير جمهورية غينيا بالقاهرة

سعادة السفير. چافندرا اريل
سفير جمهورية نيبال الديمقراطية 

االتحادية بالقاهرة

سعادة السفير. محمدو لبرنغ
سفير جمهورية الكاميرون بالقاهرة

 

سعادة السفير. ودادي ولد 
سيدي هيبة

سفير الجمهورية اإلسامية 
الموريتانية

سعادة السفير. توبلي 
موالمبو لوبايا

سفير جمهورية زامبيا بالقاهرة

سعادة السفير. ونفريد ني 
هامند

سفير جمهورية غانا بالقاهرة

سعادة السفير. موري 
فوفانا

سفير جمهورية سيراليون بالقاهرة

سعادة السفير. أسامة بن 
أحمد بن عباس نقلي

سفير المملكة العربية السعودية 
بالقاهرة

سعادة السفير. محمد علي 
مارم

سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة
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السيد .د. جورا  مبوب
المدير التنفيذى لمجموعة جورا 

كورب
الواليات المتحدة

السيد. بيدرو اورتيز
خبير التخطيط واالقتصاد 

والتمويل
اسبانيا

السيد/ روبرت لويس ليتينجتون 
رئيس وحدة التشريعات واالراضي 

والحوكمة
 المملكة المتحدة

السيد/ شادريك ماتيندي
عضو فريق عمل الحلف التعاونى 
الدولي ب)Kigali 2019( محاضر 

بجامعة والية ميدالند
زيمبابوي

الستاذة الدكتورة. يانج هي 
جانج 

نائب رئيس معهد سيول 
)كوريا(

السيد. داتوك محمد علي 
بن حسن

نائب رئيس الحركة التعاونية 
المحلية بأنجكاسا

ماليزيا

السيدة. جيان كيم
باحثة في مركز البحوث الحضرية 
لاسكان والمجتمعات – سيول 

- كوريا

السيد. فرانسيس كماندي
رئيس االتحاد الوطني لإلسكان 

 )NACHU( التعاوني
كينيا

السيدة. ماري انجوكي امبوجوا
محاضر بالجامعة التعاونية

كينيا

السيدة. اوييني اليزابيث 
الوفونكي

محاضر بمؤسسة ابيوكوتا 
للتعاون
نيجيريا 

 السيدة. ريما نانفاتي
رئيس جمعية النساء العاملين في 
المهن والحرف اليدوية الارسمية

SEWA
الهند

السيدة. دورثي تيندي 
سيتاتي 

مسؤول التعاون والتعلم والتكيف 
)US-AID(لبرنامج ال

كينيا 

السيدة. كرستينا بروكوبيو
ممثل جامعة

)Singularity University(
البرتغال

السيد. محمد الفاتح عبد 
الوهاب

استشاري التعاونيات المستدامة
هولندا

السيد. أوباروفمي صمويل
رئيس المراجعة والتمويل 

وتعاونيات العمال الصناعيين
نيجريا

الدكتورة. إيمان محمد علي
جامعة الزعيم األزهرى الخرطوم

السودان 

السيد. دومينادور الجاري
عضو مجلس مدينة جنرال سانتوس 
، الحكومة المحلية الفلبينية لمدينة 

جنرال سانتوس
الفلبين

السيد. يرشين بياي
عضو مجلس إدارة الوكالة الوطنية 

)NYDA( لتنمية الشباب
جنوب أفرقيا
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السيد. سيتا اماجو
مستشار تقني في وزارة 

التخطيط واالسكان 
 توغو 

 السيد. رافندرا
عضو مجلس االتحاد الوطني 

التعاوني
نيبال

السيد. برونو إيتوكا 
رئيس جمعيات فرنسا لتنمية 

وسط أفريقيا

السيد. جوزيف ماري مبوج
الرئيس الوطني لشبكة تعاونيات 
كاميرون للعمل من أجل التضامن 
والتنمية المستدامة في أفريقيا

الكاميرون

السيد. أوم بهاددور
العضو المنتدب ل

Money plant SACCOS
نيبال

السيد. دودو موجيموزي
رئيس حركة Coop AREX في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية

الكونغو

السيد. كيشاڤ براساد
رئيس االتحاد التعاوني الوطني 

النيبالي
نيبال

السيد. زين العابدين بن ابي 
مناف

وحدة الشؤون الدولية واالتصال 
MCSC المؤسسي

ماليزيا

 السيد. كودچو أيدام
 CITAFRIQ مدير عام منظمة

المسؤول عن تنمية المدن في 
توغو

السيدة. أبيوال مهيبات 
غباداموسى

اتحاد والية أوجون التعاوني
نيجيريا 

السيد. جاجيت سينغ 
سانجوان

مدير االتحاد الوطني للتسويق 
الزراعي التعاوني

الهند
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وقائع المؤتمر



و جــاء عقــد هــذا المؤتمــر لمناقشــة أهــداف االمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة )SDGs2030( إللقــاء   
الضــوء علــى دور التعاونيــات فــى تنفيــذ هــذه األهــداف بمــا تمثلــه مــن نمــوذج عالمــي ناجــح لاقتصــاد 
أهــداف تحقيــق  فــى  أساســى  بشــكل  المشــاركة  مــن  التعاونيــة  األنشــطة  تمكيــن  االجتماعي،وضــرورة 

ومخططات التنمية المستدامة.

وعقــد هــذا المؤتمــر علــي مــدار أربعــة أيــام بمشــاركة عــدد 67 باحــث ومتحــدث مــن الشــخصيات البــارزة   
والهامــة ، وتضمــن اليــوم األول )الجلســة اإلفتتاحيــة – إفتتــاح المعــرض – جلســتان مجمعتــان (، وتضمــن اليــوم 
الثانــي عــدد 7  جلســات علميــة متوازيــة وجلســتان مجمعتــان وزيــارة إلــي مشــروع العاصمــة اإلداريــة الجديــدة ، 
واليــوم الثالــث  عــدد 8 جلســات علميــة متوازيــة وجلســة مجمعــة لمناقشــة دور الحكومــات الداعمــة للتعاونيــات 

بإفريقيــا والجلســة الختاميــة ، وتضمــن اليــوم الرابــع زيــارة ميدانيــة لمدينــة العلميــن الجديــدة. 

ــع  ــة لتوقي ــة واالفريقي ــدول العربي كمــا عقــد علــي هامــش المؤتمــر اجتماعــات تنســيقية مــع بعــض ال  
مذكــرات تفاهــم وبروتوكــوالت تعــاون لتبــادل الخبــرات التعاونيــة وجــاري مراجعتهــا  مــن االجهــزة المعنيــة بالــدول 

تمهيــدا للتوقيــع .

وقــد شــارك فــي المؤتمــر حوالــي 1380 مشــارك مــن مختلــف دول العالــم مثــل: األردن، الجزائــر،   
الســودان، تونــس، اليمــن، فلسطين،ســوريا، المملكــة العربيــة السعودية،الســويد ، االرجنتيــن، اســبانيا ، 
البرتغــال، بريطانيــا  الواليــات المتحــدة ، المانيــا ، كنــدا ، الهنــد ، كينيــا ، نيجيريــا ، زيمبابــوي، ماليزيــا......... 
والمنظمــات الدوليــة واألقليميــة والمحليــة ،الحلــف التعاونــي الدولــي، الحلــف التعاونــي االفريقــي، الحلــف 

التعاونــي األســيوي، منظمــة الحركــة التعاونيــة الماليزيــة )انجكاســا(.

تحت رعاية معالي السيد أ.د.م/ رئيس مجلس الوزراء
ومعالي السيد أ.د.م / وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وبمشـــاركة عدد أكثر من 40 دولة من جميع قـــــارات العالم
نظمــت الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء واالســكان المؤتمــر الدولــي الثالــث لاســكان 
التعاونــي  تحــت عنــوان » دور االســكان التعاونــي فــي مخطــط التنميــة المســتدامة 

ــرة مــن 1-4 ديســمبر 2019 . ــات مســتدامة.... خــال الفت ــو تعاوني 2030«.... نح

نبذه عن المؤتمر



السام الجمهورى من حفل االفتتاح





الجلسة االفتتاحية

 الجلسة االفتتاحية
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الجلسة االفتتاحية

الجلسة االفتتاحية

بــدأت فعاليــات المؤتمــر بانعقــاد الجلســة االفتتاحيــة يــوم األحــد الموافــق12/1/ 2019 بعــزف الســام الجمهــوري لجمهوريــة   
مصــر العربيــة وبحضــور أكثــر مــن 700مشــارك مــن الشــخصيات الهامــة والبــارزة وبعــض الســادة الــوزراء والمحافظيــن والســفراء مــن 
الــدول الشــقيقة والســادة قيــادات الحــركات التعاونيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم وعلــي رأســهم  الســيد رئيــس الحلــف التعاونــي الدولــي 
ــات االســكان الدوليةورئيــس الحلــف التعاونــي الزراعــي االفريقــي  وممثلــي  ورئيــس الحلــف التعاونــي االفريقــي ورئيــس تعاوني
اكثــر مــن 40 دولــة مــن مختلــف دول العالــم ،وكــذا المنظمــات والمراكــز البحثيــة ووفــد رفيــع المســتوي مــن وزارة االســكان بالمملكــة 
العربيــة الســعودية ووفــد مــن رواد الحركــة التعاونيــة الوطنيــة بماليزيــا وعــدد مــن الوفــود مــن مختلــف قــارات العالــم، وذلــك فــي ظــل 
تواجــد اعامــي مكثــف لتغطيــة هــذا الحــدث الهــام عبــر مختلــف الوســائل المســموعة والمرئيــة ووســائط الميديــا والصحافــة ومواقــع 
التواصــل االجتماعــي وجميــع القنــوات المحليــة والفضائيــة وقــد تواجــد عــدد كبيــر مــن الصحفييــن والمصورييــن لتغطيــة المؤتمــر 

بالمقــاالت والحــوارات الصحفيــة )الصحــف المحليــة - الصحــف االجنبية-الصحــف االلكترونيــة( .
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فــي البدايــة أنقــل لســيادتكم خالــص تحيــات معالــي أ.د.م/ مصطفــي مدبولــي رئيــس مجلــس الــوزراء والــذي ُيعقــد هــذا المؤتمــر تحــت   
رعايــة ســيادته، متمنيــًا لســيادتكم كل النجــاح والتوفيــق.

كمــا أعبــر عــن ســعادتي بعقــد هــذا المؤتمــر الدولــي الهــام فــي مصــر وخاصــة فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة والتــي تشــهد الكثيــر مــن التحــوالت 
ــة  ــة واضح ــاالت ورؤي ــع المج ــدًا فــي جمي ــرًا جدي ــب فك ــذى يتطل ــر ال ــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي، األم ــة عل ــة واالقتصادي االجتماعي

لخريطــة المســتقبل تعبــر عــن طموحــات الشــعوب فــي زيــادة معــدالت التنميــة والقضــاء علــى الفقــر وتحقيــق الســلم والســام العالمــي.
وفــى مصــر .. تقــوم الدولــة حاليــًا بإنشــاء عــدد كبيــر مــن المشــروعات القوميــة الكبــرى فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة مــن شــبكات حديثــة للطــرق 

والكبــاري واألنفــاق والمحطــات العماقــة لتوليــد الطاقــة والتــي تهــدف إلــى تحقيــق التنميــة الشــاملة فــي جميــع أنحــاء البــاد. 

السادة الوزراء والمحافظين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة 
السيد  آريل جواركو رئيس الحلف التعاوني الدولي

السيد جيفيث ماجومير رئيس الحلف التعاوني االفريقي
السيد اندرس الجو رئيس تعاونيات اإلسكان الدولية

السادة قيادات الحركة التعاونية من جميع أنحاء العالم 
السادة رجال الفكر والرأي وقادة المنظومة التعاونية فى مصر 

السيدات والسادة ..

كلمة معالي أ.د.م/ مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء

جمهورية مصر العربية

ممثا عنهم السيد المهندس / خالد عباس
نائب وزير االسكان للمشروعات القومية

كلمة معالي أ.د.م/ عاصم الجزار 
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

جمهورية مصر العربية
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ويأتــي مشــروع إنشــاء مليــون وحــدة ســكنية لإلســكان االجتماعــي كأحــد أهــم المشــروعات التــي توليهــا الدولــة حاليــًا اهتمامــًا واضحــًا   
وذلــك مــن أجــل تحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتوفيــر المســكن المناســب والحضــاري للمواطــن المصــري وخاصــة مــن الشــريحة المســتهدفة مــن 

محــدودي الدخــل.
وعلــي جانــب آخــر قامــت الدولــة بإنشــاء عشــرات المــدن الجديــدة فــي جميــع أنحــاء البــاد الســتيعاب الطلــب المتزايــد علــى الســكن، كمــا بــدأت 
فــي إنشــاء مجموعــة مــن مــدن الجيــل الرابــع مثــل العاصمــة اإلداريــة الجديــدة ومدينــة العلميــن الجديــدة والتــي تقــدم نقلــة نوعيــة وحضاريــة 
غيــر مســبوقة، وفــي نفــس الوقــت تتيــح هــذه المــدن جانــب مــن األراضــي المرفقــة بهــا لمشــروعات اإلســكان التعاونــي , المطوريــن العقاريــن 

وشــركات القطــاع الخــاص للمشــاركة فــي إعمــار هــذه المــدن الجديــدة والمتميــزة.

واآلن وفــي ظــل النهضــة الشــاملة التــي تشــهدها البــاد .. فابــد أن تتضافــر جميــع القطاعــات .. العــام والخــاص والتعاونــي .. وأن   
يعمــل كُل منهــا مــن خــال اآلليــات المتاحــة فــى تناغــم تــام ومــن خــال خطــة شــاملة طموحــة تســابق الزمــن لتلبيــة إحتياجــات اإلســكان الحاليــة 
وتستشــرف فــى نفــس الوقــت االحتياجــات المســتقبلية وتعمــل علــى توظيفهــا للمســاهمة فــى تعميــر محــاور التنميــة العمرانيــة المســتهدفة.
وتهــدف الدولــة خــال المرحلــة القادمــة إلــى مشــاركة أكثــر فعاليــة لمنظومــة اإلســكان التعاونــي حيــث يأتــي هــذا التوجــه مــن خــال الرغبــة فــي 
تعظيــم المشــاركة المجتمعيــة والشــعبية فــي حــل مشــكلة اإلســكان فــي مصــر، وذلــك ألن منظومــة اإلســكان التعاونــي تتميــز بقدرتهــا علــى 
تفهــم احتياجــات أعضائهــا إجتماعيــًا واقتصاديــًا األمــر الــذى ينتــج عنــه مجتمعــات ســكنية متجانســة قــادرة علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي 

كافــة المجــاالت.
ــه مــن  ــا يملك ــه وم ــع قدرات ــدات ال تتناســب م ــن الوح ــج الســنوي م ــم المنت ــي فــى حج ــة لقطــاع اإلســكان التعاون ــت المشــاركة الحالي ــا كان ولم
إمكانيــات ،فإننــا نعمــل حاليــا علــى زيــادة وتفعيــل مشــاركة اإلســكان التعاونــي بحيــث يســتهدف أن تصــل نســبة المشــاركة فــي الخطــة الخمســية 

القادمــة إلــى مــا يزيــد عــن 30% مــن حجــم المنتــج الســنوي مــن الوحــدات الســكنية.

وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف فقد بدأت الدولة العمل على عدة محاور :
اوال : توفير جميع األراضي الازمة إلنشاء مشروعات اإلسكان التعاوني بالمدن الجديدة والمحافظات. 

ثانيا : تطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطوير ألداء جميع عناصر منظومة اإلسكان التعاوني.
ثالثــًا: االتجــاه نحــو تحقيــق التكامــل بيــن جميــع أطيــاف التعــاون فــي مصــر: اإلســكاني والزراعــي واالنتاجــي واالســتهاكي والثــروة المائيــة مــن 

أجــل توفيــر مجتمعــات منتجــة توفــر الســكن والخدمــات وفــرص العمــل للشــباب المصــري الواعــد.

إن مصــر مــن خــال مؤتمركــم هــذا تتطلــع إلــي رؤى مســتقبلية طموحــة لتطويــر منظومــة التعاونيــات بصفــة عامــة وقطــاع اإلســكان   
التعاونــي بصفــة خاصــة وذلــك مــن خــال المحــاور الرئيســية للمؤتمــر، والتــي الشــك ســوف تخــرج بتوصيــات تســاهم فــي وضــع خريطــة الطريــق 
ــدة 2030. ــة المســتدامة لألمــم المتح ــق مخططــات وأهــداف التنمي ــات فــي تحقي ــل دور التعاوني ــة لتفعي ــات المقترح لرســم السياســات واآللي

 
وختامــًا أتمنــى التوفيــق والنجــاح لهــذا المؤتمــر والــذي تشــرف بحضــور هــذه الكوكبــة مــن الــوزراء المحافظيــن والســفراء والســادة رئيــس   
وقيــادات الحلــف التعاونــي الدولــي وكذلــك بمشــاركة صفــوة مــن العلمــاء والخبــراء والمتخصصيــن مــن مصــر والــدول الشــقيقة والصديقــة، 

ــي مصــر. ــة ســعيدة فــي بلدهــم الثان ــوف المؤتمــر إقام ــى لضي وأتمن
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته .
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إنــه ليســعدنى فــي هــذا اليــوم العظيــم أن أرحــب بســيادتكم فــي هــذه الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر الدولــى الثالــث لإلســكان التعاونــى والــذى   
تنظمــه الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء واإلســكان، هــذا الحــدث الهــام الــذى يجمــع هــذه الكوكبــة مــن المهتميــن بالحركــة التعاونيــة مــن داخــل مصــر وخارجهــا .
وفــى البدايــة أتوجــه بالشــكر والعرفــان لمعالــى الســيد أ.د.م/ مصطفــي مدبولــي رئيــس مجلــس الــوزراء ومعالــى الســيد أ.د.م/ عاصــم الجــزار وزيــر اإلســكان 
والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة لرعايتهمــا الكريمــة لهــذا المؤتمــر  إيمانــًا مــن ســيادتهم بالــدور األساســى الــذى يجــب أن تقــوم بــه المنظومــة التعاونيــة 

بصفــة عامــة ومنظومــة اإلســكان التعاونــى بصفــة خاصــة فــي المســاهمة فــي حــل مشــاكل التنميــة المجتمعيــة واالقتصاديــة فــي مصــر .
الحضور الكريم . .

لقــد تطــور الفكــر التعاونــى فــي العالــم أجمــع، وأصبــح فــي العديــد مــن الــدول منهاجــًا لحيــاة الشــعوب، وأســلوبًا ناجحــًا ومحفــزًا لمشــاركة المجتمــع   
بأســره فــي عمليــات التطويــر والتنميــة .

.)Social Economy( ولقد أدرك العالم في نهاية القرن الماضى وبداية القرن الحالى أهمية التعاونيات كنموذج فريد وناجح لاقتصاد اإلجتماعى
ولقــد جــاءت أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة 2030 لتطالــب جميــع دول العالــم بتعظيــم دور المشــاركة المجتمعيــة وتأكيــد أهميــة دور التعاونيــات 

فــي تحقيــق مخططــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للشــعوب  وتعميــق مشــاركة المــرأة والشــباب فــي األنشــطة التعاونيــة المختلفــة.

قال تعالى
» وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

صدق الله العظيم«

معالى السيد األستاذ الدكتور/ عاصم الجزار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
معالى السادة الوزراء والمحافظين

سعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة
ICA السيد/ آريل جواركو رئيس الحلف التعاوني الدولي

ICA-Africa السيد/ جيفيث ماجومير رئيس الحلف التعاوني االفريقي
CHI السيد/ اندرس الجو رئيس تعاونيات اإلسكان الدولية

السادة /قيادات الحركة التعاونية من جميع أنحاء العالم 
السادة/ ممثلى الدول والمنظمات والمراكز البحثية اإلقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر .

السادة ضيوف المؤتمر من األساتذة والباحثين وقادة الفكر والرأى .
الســادة شــركاء المســئولية مــن قيــادات الحركــة التعاونيــة فــي مصــر .. االتحــاد العــام للتعاونيــات – االتحــادات التعاونيــة – االتحــاد التعاونــى 

اإلســكانى المركــزى – الجمعيــات االتحاديــة – الجمعيــات األساســية مــن جميــع محافظــات مصــر. 
السادة الحضور الكريم:

كلمة أ.د.م/ حسام الدين رزق
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان

ورئيس المؤتمر
جمهورية مصر العربية
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لهــذا فقــد تــم التخطيــط لعقــد هــذا المؤتمــر فــى دورتــه االولــى والثانيــة فــي عامــي 2013 ،2016 ال ليكــون حدثــًا عارضــًا، ولكــن ليصبــح ملتقــى دولــى   
يعقــد علــى أرض مصــر بصفــة دوريــة ليؤكــد علــى دورهــا علــى المســتويين اإلقليمــى والعالمــي، وإهتمامهــا وتفاعلهــا مــع قضايــا المجتمــع الدولــى تشــارك 
ــرات علــى مــر  ــة بمختلــف أطيافهــا . . فلقــد أثبتــت التجــارب والخب ــه ليــس عناصــر منظومــة اإلســكان التعاونــى فحســب . . بــل كل عناصــر الحركــة التعاوني في
العصــور . . أنــه ال بقــاء وال اســتمرار إال للكيانــات الكبيــرة والقويــة التــى تجمــع عناصرهــا قواســم مشــتركة وأهــداف واضحــة وإرادة مخلصــة لتحقيــق النجــاح.
وهــا نحــن اآلن نعقــد مؤتمرنــا الدولــي الثالــث لإلســكان التعاونــي تحــت عنــوان )دور اإلســكان التعاونــى فــى مخطــط التنميــة المســتدامة 2030 ( ....  »   
نحــو تعاونيــات مســتدامة »....  بمشــاركة 42 دولــة ومنظمــة عالميــة والــذى يهــدف إلــى دراســة آليــات تكامــل اإلســكان التعاونــي مــع جميــع األنشــطة التعاونيــة 

مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة 2030.
ــم واالهــداف،  ــات المســتدامة:النظريات والمفاهي ــة التعاوني ــاور بحثي ــام ومــن خــال ســتة مح ــة أي ــدار أربع ــى م ــر عل وســوف يناقــش هــذا المؤتم  
الحوكمــة وإدارة منظومــة التعاونيــات المســتدامة، المجتمعــات التعاونيــة المســتدامة والتنميــة االقتصاديــة، التعاونيــات المســتدامة والمشــاركة المجتمعيــة، 

العمــارة التفاعليــة وتحديــات التنميــة المســتدامة، تطويــر االطــر التشــريعية بمــا يســاهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة للتعاونيــات.
وســوف يشــمل برنامــج المؤتمــر أيضــًا زيــارات ميدانيــة للعاصمــة اإلداريــة الجديــدة ومدينــة العلميــن الجديــدة كمثــال لمــا يتــم تنفيــذه فــي مصــر حاليــًا   

مــن نهضــة عمرانيــة ومشــروعات قوميــة غيــر مســبوقة.
وال يفوتنــي فــي هــذا المقــام أن أتوجــه بخالــص التحيــة والتقديــر والعرفــان إلــي فخامــة الســيد/ عبــد الفتــاح السيســي رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة علــى 
كامــل رعايتــه للحركــة التعاونيــة فــي مصــر وإصــدار ســيادته توجيهاتــه بتشــكيل لجنــة مــن الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء واإلســكان وهيئــة الرقابــة اإلداريــة لحــل 

مشــاكل مشــروعات اإلســكان التعاونــي المتعثــرة، االمــر الــذي ســاهم فــي دفــع هــذه المشــروعات إلــي األمــام بعــد تذليــل مــا صادفهــا مــن معوقــات.
كمــا أثمــن دور الدولــة ممثلــة فــي وزارة اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة فــي دعــم منظومــة اإلســكان التعاونــي فــي مصــر خــال   
الســنوات الخمــس الماضيــة، حيــث تــم بالتعــاون مــع هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة تخصيــص وإســتام أكثــر مــن 2400 فــدان كمرحلــة أولــى بعــدد 22 
مدينــة جديــدة بالصعيــد والوجــه البحــري والقاهــرة الكبــري لصالــح مشــروعات جمعيــات اإلســكان التعاونــي حتــى تســتطيع أداء دورهــا وتوفيــر الوحــدات الســكنية 

المناســبة ألعضائهــا .
ولقــد تــم بحمــد اللــه االنتهــاء مــن مقتــرح متكامــل لتعديــل قانــون التعــاون اإلســكانى رقــم 14 لســنة 1981 حتــى يخــرج فــي أفضــل صــورة تحقــق   

. التعاونــي  العمــل  مــن  جديــد  عصــر  نحــو  اإلســكان  منظومــة  عناصــر  طموحــات 
السادة الحضور الكريم . . .

لعــل وجــود هــذه الكوكبــة مــن القيــادات البــارزة بالحلــف التعاونــي الدولــي بشــكل غيــر مســبوق يشــاركوننا فــي فعاليــات هــذا المؤتمــر الهــام لهــو اكبــر   
دليــل علــى مــا حققتــه تعاونيــات اإلســكان المصريــة مــن نجاحــات كبيــرة وتواصــل مســتمر علــى المســتويين الدولــي واالقليمــي.

وهنا ال بد ان أكرر شكري لكل من:-
السيد/ آريل جواركو رئيس الحلف التعاوني الدولي

السيد/ جيفيث ماجومير رئيس الحلف التعاوني االفريقي
السيد/ اندرس الجو رئيس تعاونيات اإلسكان الدولية

وكذلــك االخــوة واالخــوات مــن قيــادات الحركــة التعاونيــة العالميــة وأيضــًا أشــقائنا وفــد وزارة اإلســكان مــن المملكــة العربيــة الســعودية علــي حضورهــم إلــي 
القاهــرة ومــا تكبــدوا مــن جهــد ومشــقة ليكونــوا بيننــا اليــوم.

إن الحركــة التعاونيــة فــي مصــر والعالــم تنتظــر منــا الكثيــر وترجــو أن يخــرج مؤتمرنــا هــذا بتوصيــات ورؤى وأفــكار تســاهم فــي رســم سياســات واضحــة للتعاونيات 
المســتدامة يتكامــل فيهــا العمــل التعاونــى بمختلــف أطيافــه ليقــدم نموذجــًا حديثــًا ناجحــًا يتناســب مــع آمــال وطموحــات الشــعوب فــي حيــاة حــرة كريمة .

أرحب مرة أخرى بضيوف مصر من مختلف قارات العالم أكرر لهم دائمًا قول الفيلسوف الفرنسي رينان :-
 » إن لكل إنسان في هذا الكوكب وطنان: وطنه الذى ينتمى إليه ومصر » 

فأهًا بكم في وطنكم الثاني ضيوفًا أعزاء على شعب مصر الطيب الكريم . . 

والله الموفق والمستعان
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته .
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السادة اعضاء الوفود 
معالي الدكتور المهندس / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

معالي الدكتور المهندس/ عاصم الجزار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
السيد الدكتور المهندس / حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان.

السيد المهندس / عادل نصحي رئيس االتحاد التعاوني االسكاني المركزي  
السيد / جيفيث ماجومير رئيس الحلف التعاوني االفريقي 

السيد / اندرس الجو رئيس تعاونيات االسكان الدولية 
معالي السفراء، السادة اعضاء الوفود، السيدات والسادة ،

انــه لشــرف حقيقــي لــي بصفتــي رئيــس الحلــف التعاونــي الدولــي ان اتواجــد اليــوم بينكــم لحضــور هــذا المؤتمــر وان اكــون وســط   
البــارزة محليــا ودوليــا. النخبــة مــن الشــخصيات  هــذه 

فــي البدايــة اود ان اشــكر هــذه الدعــوة الكريمــة لكــي اكــون معكــم اليــوم لنتقاســم االفــكار والمشــاريع التــي ستســاعدنا علــى تعزيــز مفهــوم 
التعاونيــات فــي مصــر وكافــة بقــاع العالــم.

اننــي ادعــم فكــرة هــذا المؤتمــر وهــي الرهــان علــى مشــاركة كافــة عناصــر المجتمــع فــي تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة 2030 فــا   
يوجــد أفضــل مــن التعاونيــات لتحقيــق هــذه المشــاركة المجتمعيــة التــي تجعــل مــن أجنــدة 2030 مشــروع يعتمــد علــى الرجــال والنســاء اللذيــن 

يتقاســمون هــذا العالــم مــن اجــل تحقيــق اهــداف التنميــة.
فنحــن مــن خــال حلــف التعــاون الدولــي نعمــل مــن اجــل ترســيخ مبــدأ )ان التعاونيــات هــي عنصــر محــوري فــي التنميــة المســتدامة( فمنــذ أكثــر 
مــن 175 عامــا ونحــن نعمــل وفقــا إلدارة واقتصــاد مــرن امــام األزمــات ويطــرح البدائــل الدائمــة قــادر علــى تنميــة واســتغال المــوارد مــن اجــل 

توفيــر فــرص حيــاة أفضــل دون تدميــر البيئــة.

هــذا هــو االقتصــاد المســتدام هــذا هــو المبــدأ الــذي يجــب ان نواصــل الدفــاع عنــه نحــن الذيــن نعمــل الحركــة التعاونيــة الدوليــة فــي   
كل دول العالــم فكلنــا معــا نســتطيع ان نحقــق ذلــك.

فنحــن مــن خــال الحلــف التعاونــي الدولــي نعمــل مــن اجــل تمكيــن القطاعــات واألقاليــم واللجــان التــي تعــزز التعــاون مــن اجــل ضــخ الحيــاة فــي 
مجتمعنــا مــن اجــل ان نقــدم اســهاماتنا ومــن اجــل ان نســتطيع ان نكــون تحالــف تعاونــي قــوي و ديناميكــي فهنــاك أكثــر مــن ثاثــة مليــون مــن 

كلمة السيد الدكتور / آريل جواركو )االرجنتين(  
رئيس الحلف التعاوني الدولي
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الجمعيــات التعاونيــة تضــم اكثــر مــن مليــار عضــو تعاونــي ويعمــل فيهــا مــا يقــرب مــن 280 مليــون شــخص امامهــم هــذه التحديــات الهامــة.

اعتقد انه علينا معا السير على هذا المسار الضروري في بناء اهم منزل لدينا أي البيت المشترك )كوكبنا األرض(  
اعتقــد انــه يتعيــن علينــا معــا تولــي مســئولية تعزيــز التنميــة المســتدامة بالنســبة لنــا ولألجيــال القادمــة ولهــذا الســبب مــن المهــم جــدا ان تقــوم 
الحكومــات وكذلــك المنظمــات الدوليــة والجهــات الفاعلــة األخــرى الملتزمــة بالتنميــة المســتدامة بدعــم التعاونيــات باألليــات الضروريــة لتتمكــن 

مــن تحقيــق هــذا الهــدف.

ولذلــك أيضــا فإنــه فــي غايــة االهميــة العمــل الــذي تقــوم بــه تعاونيــات االســكان حيــث انهــا ال تســتجيب لاحتياجــات االساســية فحســب   
وانمــا لديهــا ايضــا تأثيــر إيجابــي علــى مســتويات متعــددة وفقــا لمخطــط 2030.

كمــا ان بنــاء المســاكن التعاونيــة هــو هــدف يجــب تحقيقــه ألنــه يحــد مــن الفقــر ويعــزز الصحــة لــكل المجتمــع ويســاعد علــى وصــول الميــاه   
النظيفــة والطاقــة وتوفيــر حيــاة كريمــة لألفــراد.

  وانــا علــى ثقــة ويقيــن ان تبــادل الخبــرات هنــا واليــوم يســاعدنا علــى مــدار هــذه االيــام مــن اجــل تعزيــز دور التعاونيــات مــن اجــل التنميــة 
المســتدامة. 

اشــكركم جزيــل الشــكر للمــرة الثانيــة، الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء واإلســكان، وأدعوكــم انــا نعمــل معــا وســويا مــن اجــل ان نتقاســم االفــكار 
المشــتركة اليجــاد نمــوذج مشــترك للتعاونيــات ينمــو فــي افريقيــا وفــي مصــر وفــي العالــم اجمــع. 
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الضيوف الكرام،
سيداتي وسادتي؛

صباح الخير.
يشرفني أن أقف أمامكم هذا الصباح بمناسبة المؤتمر الدولي الثالث لاسكان التعاوني ودوره في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.

لقــد حقــق العالــم ، علــى الرغــم مــن كل عيوبــه التــي تتــراوح بيــن التطــورات غيــر المتوازنــة والقيــود المفروضــة علــى التطويــر للتخفيــف مــن   
االســتبعاد والتمــرد والتطــرف والفقــر ، خطــوات هائلــة فــي النهــوض بالظــروف المعيشــية لإلنســانية علــى مــر الزمــن. مــع تضخــم عــدد الســكان وتداعياتــه 

علــى هــذه األشــكال مــن العنــف الهيكلــي ، هنــاك حاجــة إلــى بــذل جهــود متضافــرة مــن خــال التضامــن العالمــي لمعالجتهــا.
ســيداتي وســادتي: اتذكــر تلــك األوقــات التــي اضطــررت فيهــا إلــى الذهــاب إلــى المدرســة حافــي القدميــن ومشــًيا ألميــال مــع زمائــي فــي   
المدرســة. أتذكــر األيــام التــي كانــت فيهــا أمهاتنــا تلــدن فــي المنــزل. قــد تكــون الحالــة رهيبــة ؛ عندمــا كانــت هــذه األمهــات يركبــن علــى عربــات تجرهــا الحميــر 
للوصــول إلــى خدمــات األمومــة تلــك هــي األيــام التــي كانــت فيهــا الجــدران المبنيــة بالطيــن و القــش هــي األمــر الســائد فــي قريتــي وكان الشــائع حينئــذ 

ــوخ .  ــات الك ــاس والحيوان تقاســم الن
لــم تكــن الحيــاة بهــذه الســهولة ولكــن كان هنــاك أيًضــا جــزء مثيــر فــي كل شــيء !! كان هــذا مرتبًطــا بــروح االشــتراكية األفريقيــة ، اســتناًدا إلــى مبــادئ   

التعبيــر الاتينــي عــن »summum bonum« بمعنــى الخيــر األعلــى الــذي تبنــاه الفيلســوف الرومانــي سيســرون.
وفــي الوقــت الحالــي ، انخفــض معــدل الفقــر المدقــع انخفاًضــا كبيــًرا ، وانخفــض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة بنســبة 50% تقريًبــا بيــن عامــي 
2000 و 2017 ، وقــد أنقــذت حمــات التحصيــن الواســعة ماييــن األرواح ، كمــا تحســنت مســتويات تعليــم القــراءة والكتابــة بشــكل ملحــوظ. هنــاك اعتــراف 
بالتقــدم المحــرز فــي العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي العديــد مــن البلــدان ، ولكــن ال يوجــد بلــد واحــد يســير علــى الطريــق الصحيــح لتحقيــق 
األهــداف. والجديــر بالذكــر ، كمجتمعــات تعاونيــة ، لقــد بذلنــا جهــدًا محــدودًا لتوثيــق وقيــاس عملنــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. اســمحوا لــي 
أن أتحــدى جميعنــا للشــروع فــي عمليــة مــن شــأنها أن تؤثــر علــى األثــر التعاونــي التاريخــي نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة خــال الســنوات الخمــس 

الماضيــة ونحــو عــام 2030.
وممــا يبعــث علــى القلــق هــو أن العالــم يبــدو أنــه بــدأ يفقــد قوتــه فــي العديــد مــن المجــاالت التــي تطمــح أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى تخفيفهــا: مــن 

بيــن هــذه أســس اإلحتياجــات األساســية للتنميــة البشــرية مثــل ؛ الغــذاء والمــأوى والمابــس.
وفًقــا لتقريــر دائــرة الضــوء حــول أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2019 ؛ إعــادة تشــكيل الحكــم مــن أجــل االســتدامة ؛ فــي عــام 2018 ، كان 4.2   
مليــار شــخص فــي العالــم يعيشــون فــي المــدن و 2.5 مليــار إضافــي ســيتحولون إلــى المــدن بحلــول عــام 2050. ويشــير التقريــر نفســه إلــى أن 100 مليــون 

كلمة السيد /جيفيث ماجومير )كينيا( 
رئيس الحلف التعاوني االفريقي
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شــخص بــا مــأوى و 900 مليــون يعيشــون فــي األحيــاء الفقيــرة والمســتوطنات العشــوائية حيــث الوصــول إلــى الخدمــات الحيويــة محفــوف بالمخاطــر .
التعاونيون المتميزون ، والعالمية ، والوصول المجاني إلى الخدمات العامة األساسية هي حجر األساس ألهداف التنمية المستدامة.

يمثــل االلتــزام بتوفيــر ســكن الئــق وآمــن وبأســعار معقولــة للجميــع الهــدف ال 11 مــن اهــداف التنميــة المســتدامة 2030، والشــيء نفســه هــو جوهــر   
.)ICA( نمــوذج العمــل التعاونــي كمــا أنهــا واحــدة مــن القطاعــات الرئيســية التــي يعتــز بهــا التحالــف الدولــي التعاونــي

ــة العامــة ، والتحســين الحضــري ،  ــة التحتي ــة االســتثمار فــي البني ــة ، وعــدم كفاي ــادة الســريعة فــي معــدالت التحضــر والديمغرافي ويكفــي أن ناحــظ أن الزي
والتمويــل العقــاري ، وخصخصــة اإلســكان العــام ، واألراضــي والخدمــات ، تجعــل مــن الصعــب الوفــاء بالــدورة. األســعار المرتفعــة لبيــع وإيجــار المســاكن تعيــد 
تشــكيل المــدن عبــر المناطــق الجغرافيــة المعزولــة ، وطــرد العمــال ذوي األجــور المتدنيــة والســكان المعرضيــن للخطــر علــى مشــارف المــدن. لقــد كان الجــزء 

الســفلي مــن الهــرم الســكانى ضحيــة عمليــات اإلخــاء القســري والعنيــف لتمهيــد الطريــق أمــام التنميــة الخاصــة ، وإغراقهــا فــي عمــق الهاويــة الحضريــة.
أفريقيــا هــي أقــل القــارات تحضــرًا ، حيــث تســتوعب 11.3 بالمائــة مــن ســكان الحضــر فــي العالــم ، ومنطقــة جنــوب الصحــراء الكبــرى هــي المنطقــة   
األقــل تحضــرًا فــي القــارة. ومــع ذلــك ، فــإن مــدن المنطقــة تتوســع بســرعة. بحلــول عــام 2050 ، مــن المتوقــع أن يصــل عــدد ســكان الحضــر فــي إفريقيــا إلــى 
1.2 مليــار ، بمعــدل التحضــر بنســبة 58 فــي المئــة ، وفقــًا ألحــدث تقريــر لمنظمــة األمــم المتحــدة. مــع هــذا المعــدل مــن النمــو ، ســوف تتفــوق إفريقيــا علــى 
آســيا باعتبارهــا أســرع المناطــق الحضريــة تحضــرًا بحلــول عــام 2025 وفًقــا لتقريــر لألمــم المتحــدة. علــى الرغــم مــن أن طبيعــة وســرعة التحضــر تختلــف بيــن البلــدان  
مــع أكثــر مــن ربــع المــدن األســرع نمــوًا فــي العالــم ، فــإن أفريقيــا تمــر بمرحلــة انتقــال حضــري هائــل علــى الرغــم مــن إرتفــاع عــدد مــن الســكان فــي المناطــق 

الريفيــة.
لقــد تفوقــت التعاونيــات فــي أفريقيــا فــي توفيــر الســكن ألكثــر المجموعــات تهميًشــا فــي المجتمــع ، باإلضافــة إلــى مســاعدة الحكومــات المختلفــة   
علــى تحقيــق أهــداف اســتراتيجيتها مــع المســاهمة فــي توفيــر فــرص العمــل ويتضــح هــذا مــن خــال حالــة االتحــاد الوطنــي لإلســكان التعاونــي )NACHU( فــي 
 ، )CHC( فــي زمبابــوي والهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء واإلســكان فــي مصــر )ZINAHCO( كينيــا ، والمؤسســة التعاونيــة الوطنيــة لإلســكان فــي زيمبابــوي

مــن بيــن تعاونيــات اإلســكان األخــرى فــي أفريقيــا.
الضيــوف الكــرام: يــدرك المخطــط النهائــي لعقــد تعاونــي 2020 الــدور الحاســم الــذي تلعبــه تعاونيــات اإلســكان فــي مواجهــة التحديــات االجتماعيــة   
واالقتصاديــة فــي العالــم اليــوم. بحكــم طبيعتهــا ، يقضــي أعضــاء تعاونيــات اإلســكان معظــم حياتهــم فــي التعاونيــة ؛ ألن هــذا هــو المــكان الــذي يصنعــون 

فيــه منازلهــم ؛ ودائمــا تأخــذ وجهــة نظــر طويلــة األجــل فــي التخطيــط المالــي وتوليــد اإليــرادات لصالــح أعضائهــا والمجتمــع ككل.
ثانيــًا ، تلعــب تعاونيــات اإلســكان دوًرا حاســًما فــي توفيــر المنفعــة االجتماعيــة للمجتمــع مــن خــال اإلغاثــة مــن اإلســكان. فــي جميــع أنحــاء العالــم ،   
تســهم تعاونيــات اإلســكان فــي تحقيــق أهــداف السياســة االجتماعيــة مــن خــال توفيــر مــأوى آمــن وميســور التكلفــة لمــن يحتاجــون إلــى اإلســكان. عــاوة علــى 

ــة ولكــن كمؤسســات مســتقلة قــد تشــكل شــراكات مــع الحكومــات وال تكــون تابعــة لهــم. ــك كعمــاء للدول ــون ذل ــك ، فإنهــم ال يفعل ذل
           أخيًرا ، تلتزم تعاونيات اإلسكان بقيم ومبادئ الحركة ولديها الحافز لحماية بيئتها التي تقوم بها شركات اإلسكان السكنية المتعددة األخرى التى

ال تأخذ بعين االعتبار نموذج العمل تجاه المجتمع. هذا يساهم في الحفاظ على البيئة وبالتالي تقليل اآلثار الضارة لتغير المناخ.
ســيداتي وســادتي: مــع اقتــراب حلــول الذكــرى الســنوية العاشــرة للســنة الدوليــة للتعاونيــات ، تعــد األمثلــة الملموســة للممارســات الجيــدة للتعاونيات   

ــا وقياســها. ــب توثيقه ــن يج ــة ولك ــة المســتدامة واقعي ــذ أهــداف التنمي ــى تنفي ــي تعمــل عل الت
إن تبــادل المعرفــة والشــراكة وخلــق أوجــه التــآزر ، فــي منصــات مثــل هــذه ، سيســاعد التعاونيــات عبــر القطاعــات المختلفــة علــى إدراك مســاهمتهم الحاســمة 
بالكامــل فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. أقــر بالطبيعــة المعقــدة لنمــوذج العمــل التعاونــي باعتبــاره القــوة الثالثــة فــي التنميــة االقتصاديــة التــي 

تعتمــد علــى الديمقراطيــة.
هــذا يدعونــا جميًعــا إلــى إيجــاد طــرق وديــة يمكننــا مــن خالهــا تشــجيع مؤسســاتنا مــن خــال اإلجــراءات المناســبة التــي مــن شــأنها تخفيــف أي أوجــه   
قصــور وبالتالــي بنــاء ثقــة أعضائنــا فــي مجتمعاتهــم. فــي ظــل هــذه الخلفيــة ، أود أن أؤكــد مــن جديــد نــداءي للحركــة خــال مؤتمــر ICA األخيــر والجمعيــة العامــة 

ــع الرســمي عليهــا. ــة تســوية المنازعــات البديلــة وإضفــاء الطاب ــدا , بشــأن الحاجــة إلــى تبنــي آلي المعقــود فــي كيغالــي ، روان
اتخــذت نمــاذج أعمالنــا المنافســة خطــوة رائــدة مــن خــال إنشــاء مركــز الــدار البيضــاء الدولــي للوســاطة والتحكيــم. إدارة الصــراع هــي قمــة التضامــن ،   

واحــدة مــن قيمنــا األساســية.
في الختام ، الضيوف الكرام ؛ أود أن أشكركم جميًعا على استماعكم وأتمنى لكم مداوالت مثمرة في هذا

المؤتمر المثير.
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شكرا جزيا لكم جميعا ـ زمائي من التعاونيات 

حتــي يكــون هنــاك ســقف فــوق بيوتنا,عندمــا يكــون هنــاك امطــار او هنــاك شــمس حارقــة وان يكــون هنــاك بــاب لمنزلــك او ان يكــون   
هنــاك ميــاه فــي الصنبــور اوالحمــام، كل هــذه االمــور ربمــا ينظــر اليهــا بعضنــا علــي انهــا امــور بديهيــة ولكــن فــي الواقــع ان االمــم المتحــدة 
قــد رأت ان هــذا االســكان هــو احــد الحقــوق االساســية ضمــن حقــوق االنســان .ولكــن حوالــي 20% مــن المواطنيــن حــول العالــم ليــس لديهــم 
هــذا الحــق ليــس لديهــم منــزل و 1.8 مليــار شــخص يعيشــون فــي العشــوائيات واالحيــاء الفقيــرة وفــي شــوارع ضيقــه والكثيــر االن ينتقلــون 
مــن الريــف الــي المــدن ولكــن اليوجــد منــازل للجميــع. ان االشــخاص الذيــن ال يوجــد لديهــم منــزل ايضــا اليكــون لديهــم باقــي حقــوق االنســان 

فــي الحصــول علــي الميــاه النظيفــة والمشــاركة فــي المجتمــع. 

ــا وقابلــت كثيــرا مــن هــؤالء  ــر  دول مختلفــة فــي اســيا وافريقي ــف التعاونــي الدولــي ســافرت عب وخــال فتــرة منصبــي فــي الحل  
ــازل  ــة المن ــوا مــن العشــوائيات للعيــش فــي االســكان التعاونــي واســتطيع ان اري اهمي االشــخاص ولكننــي قــد قابلــت اشــخاص قــد انتقل
لهــؤالء االشــخاص الذيــن كانــوا يعيشــون فــي عشــوائيات مــن قبــل حيــث انــه االن ينتقــل لحيــاه جديــدة تمامــا واعتقــد انــه هنــاك نقــص وقصــور 
فــي اعــداد المنــازل فــي كثيــر مــن  البلــدان ســواء البلــدان التــي نطلــق عليهــا البــاد الناميــة او االكثــر نمــوا حتــي فــي بلــدي الســويد فــان هــذا 
االمــر يحــدث ايضــا حيــث ان لدينــا هنــاك كثيــر مــن االشــخاص المشــردين وحتــى بإجمالــي هــذا االمــر متعلــق بالتشــرد ليــس امــرا جيــدا فــي كثيــر 
مــن البلــدان وايضــا هنــاك مشــاكل اخــري تتعلــق بعــدم كفايــة المنــازل  واالكتظــاظ وســوء جــودة المنــازل المتاحــة باالضافــة الــي المنــازل العاليــة 
التكلفــة وبالتالــي اصدقائــي االعــزاء اعتقــد انــه مــن الــازم فــي الكثيــر مــن البلــدان وال اقــول كل البلــدان  وبالتالــي مــن الجيــد ان نجتمــع فــي 
مؤتمــرات و محافــل مثــل هــذه، نحــن ببســاطة نحتــاج الــي بــذل مزيــد مــن الجهــد فــي كثيــر مــن البلــدان وان لــم يكــن جميعهــا واذا كنــا ســوف 
ــي السياســيين واعضــاء  ــكل شــخص وعل ــر مســكن ل ــه ينبغــي توفي ــدة  فان ــة المســتدامة لامــم المتح ــق  اهــداف التنمي ــي تحقي نعمــل عل

البرلمانــات والحكومــات ان يتولــوا المســئولية الرئيســية فــي هــذا الشــأن.

االرادة السياســية والمصلحــة االساســية  مطلوبــة ولكنــه ايضــا مــن المهــم علــي جميــع البلــدان ان تســاهم باالراضــي وباالمــوال مــن   
اجــل توفيــر المســاكن خاصــة لاشــخاص  الذيــن يكــون دخلهــم منخفــض او اليكــون لديهــم دخــل علــي االطــاق ، انــا اعــرف وربمــا انتــم ايضــا 
تعرفــون هــذا االمــر انــه هنــاك تواصــل جيــد  مــع الحــركات التعاونيــة واعتقــد اننــا اذا اســتطعنا الوصــول الــي هــذا الهــدف فينبغــي ان نعمــل 

كلمة أ/ اندرس الجو )السويد(
 رئيس تعاونيات االسكان الدولية
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معــا بشــكل اكبــر  وينبغــي علــي البلــدان ان تعمــل فــي هــذا الشــان مــن خــال توفيــر االراضــي باالضافــة الــى امكانيــة االقــراض بنســبة فوائــد 
منخفضــة .

واتمنــي ان الحكومــة فــي مصــر عندمــا تعمــل علــي بنــاء هــذه المجتمعــات الجديــدة ان تعمــل علــي ايجــاد الروابــط بيــن الدولــة وبيــن حركــة   
التعاونيــات الن نمــوذج االســكان التعاونــي هــو رائــع للغايــة بالنســبة لبنــاء مســاكن جديــدة وهنــاك امثلــة عــدة حــول العالــم فــي هــذا الشــان ففــي 

الســويد حوالــي 25% مــن الســكان يعيشــوا فــي مســاكن التعاونيــات .
 

ان االســكان التعاونــي هــو امــر مســتدام وهــي تتميــز بأنهــا اجتماعيــة واقتصاديــة باالضافــة الــي انهــا ايكولوجيــة ايضــا وعلــي المــدي   
الطويــل يبــدا االشــخاص فــي العيــش مــع بعضهــم البعــض ويكــون لهــم تاثيــر ويتحملــون المســئوليات التــي ينبغــي عليهــم تحملهــا  وهــذا امــر 

ــة االســكان. ــاز بالنســبة لحرك ــع  وممت رائ

وبالتالــي اذا كنــا نرغــب فــي حــل مشــكلة عــدم وجــود المســاكن فانــه مــن الجيــد ان نعمــل معــا عــن كثــب بيــن الحكومــات وبيــن الحــركات   
التعاونيــة.

اود ان اتوجهه بالشكر لكم جميعا واشكركم علي جعل الحلف التعاوني الدولي شريك في هذا المؤتمر.

شكرا جزيا
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السيدات والسادة 

اهــا ومرحبــا بكــم فــي مصرنــا الغاليــة ، مصــر الحضــارة  ، مصــر االمــن واالمــان واالســتقرار ، مصــر المحبــة والســام وستلمســون   
ذلــك واضحــا علــي ارض الواقــع اثنــاء اقامتكــم  وجوالتكــم خــال ايــام المؤتمــر 

السادة الحضور.

اســمحوا لــي بدايــة ان ارحــب واشــكر معالــي الســيد الدكتــور المهنــدس / مصطفــي مدبولــي –رئيــس مجلــس الــوزراء ومعالــي الســيد   
الدكتــور المهنــدس/ عاصــم الجــزار – وزيــر االســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة وممثــا عنهــم الســيد المهنــدس / خالــد عبــاس – نائــب 
ــة ودســتورها . ــات االســكان طبقــا لسياســات الدول ــر لدعمــه لتعاوني ــة واســجل لســيادته الشــكر والتقدي ــر االســكان للمشــروعات القومي وزي

السيد االستاذ/ رئيس الحلف التعاوني الدولي 
السادة / اعضاء الحلف. 

اتوجه لهم بالشكر لرعايتهم العمل التعاوني في العالم
السادة المحافظين والسفراء. 

الســيد الدكتــور المهنــدس / حســام رزق – الشــريك فــي النهضــة بمنظومــة التعــاون  االســكاني  رئيــس مجلــس ادارة الهيئــة العامــة   
لتعاونيــات البنــاء واالســكان الجهــة االداريــة المختصــة والتــي تمثــل االشــراف ودعــم الحركــة التعاونيــة  ونتوجــه بالشــكر لســيادته  علــي التنظيــم 
الجيــد للمؤتمــر  والــذي يوضــح دعــم الدولــة  للحركــة التعاونيــة ، الســادة اعضــاء مجلــس ادارة االتحــاد التعاونــي االســكاني المركــزي الممثــل 

الشــعبي  والموجــه لهــا فــي كافــة اعمالهــا  فــي مصــر. 
السادة اعضاء الجمعيات االسكانية  التعاونية في مصر. 

ــة فــي النهضــة  اتوجــه لهــم بالشــكر علــي المشــاركة فــي المؤتمــر وتقديــم نمــاذج مــن المشــاريع الجــاري تنفيذهــا لجمعياتهــم شــركاء الدول
المعماريــة .

كلمة م / عادل نصحي 
رئيس االتحاد التعاوني االسكاني المركزي

جمهورية مصر العربية
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الســادة اعضــاء المؤتمــر نلتقــي اليــوم فــي رحــاب التعــاون الــذي يعمــل مــن اجــل حريــة االنســان وكرامتــه فــي اطــار فلســفته الثابتــة   
الفــرد مــن اجــل المجمــوع والمجمــوع مــن اجــل الفــرد وهدفنــا جميعــا تعظيــم فلســفة التعــاون وتأكيــد دورهــا فــي التنميــة وحمايــة المواطنيــن مــن 
كل صــور االفــكار واالســتغال ومــن هنــا فــان فلســفة التعــاون فــي الــدول الداعمــة لهــا مــا هــو اال دعــم للديمقراطيــة فــي هــذه الــدول ،ونشــر 
فلســفة التعــاون العــادل فــي دول العالــم ماهــو اال نشــر للســام العالمــي والتكامــل االقتصــادي بيــن دول العالــم وذلــك إن التعــاون يســتمد 
بــذوره مــن األديــان الســماوية المختلفــة والتــي تحــث جميعهــا علــي التعــاون بيــن النــاس فــي جميــع المجــاالت وصــوال  للتعايــش الســلمي بيــن 

الجميــع.

الســيدات والســادة نجتمــع اليــوم فــي الــدورة الثالثــة لمؤتمرنــا الدولــي لاســكان التعاونــي والــذي حقــق نجاحــا ملموســآ فــي دورتيــة   
الســابقتين 2013 و 2016 والــذي تــم مــن خالهــم تبــادل الخبــرات والتجــارب فــي مجــال االســكان التعاونــي ولقــد اســتفدنا كثيــرآ مــن هــذة التجــارب  
ونلتقــي اليــوم لبحــث قضيــة التنميــة المســتدامة فــي االســكان كأحــد اهــداف االمــم المتحــدة2030  وكيفيــة تمكيــن التعاونيــات االســكانية فــي 
ــة عماقــة  ــرة  وتشــمل عــدة مشــروعات عمراني ــة كبي ــع ان مصــر تشــهد نهضــة عمراني ــة المســتدامه ولعــل مــن حســن الطال مخططــات التنمي
تشــارك فــي تنفيذهــا التعاونيــات االســكانية  مثــل العاصمــة االداريــة والتــي يشــارك فيهــا  14 جمعيــة اســكانية وكذلــك مدينــة العلميــن الجديــدة 
وجديــر بالذكــر إقامــة معــرض علــى هامــش المؤتمــر لعــرض نمــاذج مــن المشــروعات االســكانية والجمعيــات  وستشــاهدون بعضهــا علــى ارض 

الواقــع خــال الزيــارات الميدانيــة التــي تنظمهــا ادارة المؤتمــر ونتمنــى أن تنــول إعجابكــم.
وختامآ.

شكرآ على حضوركم وتكبدكم مشقة السفر للمشاركة في اعمال المؤتمر وتمنياتي القلبية في اقامة طيبة 
نتمنى مؤتمرا ناجحا.

والسام عليكم  ورحمة الله وبركاته
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الجلسات العلمية



تم عقد عدد )2(جلسة رئيسية مجمعة طبقا لاتي:
ــات المســتدامة   ــق أهــداف التعاوني ــم لتحقي ــات والمفاهي ــوان : » النظري ــي بعن الجلســة المجمعــة االول

»2030  SDGs
عقــدت هــذه الجلســة برئاســة الســيد األســتاذ الدكتــور/ باســم فهمــي زميــل الجمعيــة الملكيــة لمهندســي التخطيــط,   
-: مــن  كا  وبمشــاركة  المتحــدة  باألمــم  واإلســتراتيجي  الحضــري  التخطيــط  برنامــج  ومديــر  المتحــدة,  المملكــة  أكســفورد, 

- السيد األستاذ / بيدرو أورتيز ) اسبانيا (-خبير التخطيط واالقتصاد والتمويل
- السيد األستاذ / روبرت لويس ) المملكة المتحدة (- رئيس وحدة التشريع وحوكمة األراضي في موئل األمم المتحدة

- السيدة / كريستينا بروكوبيو )البرتغال(- ممثل Singularity University- الواليات المتحدة االمريكية
- السيد الدكتور/ جورا مبوب)الواليات المتحدة ( –الرئيس التنفيذي لمجموعة جورا كورب الواليات المتحدة 

ــة المســتدامة ودور المجتمعــات والتشــريعات التــي تلعــب دورا  ــة بالتنمي حيــث تــم مناقشــةالموضوعات المختلفــة ذات الصل
فــي تحقيــق هــذه األهــداف وذلــك مــن خــال العــروض المختلفــة للســادة المشــاركين.

وأشارت هذه الجلسة الي :
- ضــرورة التخطيــط لإلســكان التعاونــي علــى أســس العدالــة اإلجتماعيــة والمشــاركة المجتمعيــة وذلــك لتحقيــق الغايــات الــواردة 
فــي إطــار الهــدف 11 مــن أهــداف االمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة بمــا فــي ذلــك ضمــان حصــول الجميــع علــى مســاكن 

آمنــة وبأســعار مناســبة.
ــوازي علــى المســتويات المختلفــة وذلــك يتضمــن  - التخطيــط لاســكان التعاونــي بمشــاركة القطاعيــن العــام والخــاص، وبالت
التخطيــط لمشــروعات وبرامــج وخطــط وسياســات وإســتراتيجيات التعاونيــات بمــا يحقــق التنميــة الوطنيــة والمحليــة والحضريــة.
- التخطيــط لإلســكان التعاونــي تحــت مظلــة المســئولية االجتماعيــة بحيــث تلبــي الحاجــات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة للســكان، وأن 
يتــم إدارتهــا وفــق القيــم والمبــادئ األساســية وأهمهــا التوزيــع العــادل لإلراضــي واألســعار الميســرة للجميــع والمرونــة فــى 

طــرق الســداد وأســاليب التمويــل.
- ضرورةتبنــي سياســة اقتصاديــة قائمــة علــى تدعيــم المجــاالت الموازيــة والضروريــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق تنميــة اقتصاديــة 

واجتماعيــة شــاملة ومســتدامة.
- رســم السياســات والبرامــج واالطــر التنظيميــة والتشــريعية والتــي تعمــل علــى تشــجيع وتحفيــز التعاونيــات للنهــوض بدورهــا 

كفاعــل فــي التنميــة المســتدامة.

اليوم االول االحد الموافق 2019/12/1 :
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الجلسة المجمعة الثانية بعنوان » التجارب والتطبيقات الدولية في التنمية المستدامة«

عقــدت هــذه الجلســة برئاســة الســيد أ.د.م/ حســام الديــن مصطفــي رزق رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة لتعاونيــات   
البنــاء واإلســكان - رئيــس المؤتمــر وبمشــاركة كل مــن :-

- السيد الدكتور/ آريل جواركو) األرجنتين ( - رئيس الحلف التعاوني الدولي
- السيد/ اندرس الجو ) السويد( - رئيس تعاونيات اإلسكان الدولية

- األستاذة الدكتورة/ يانج هي جانج ) كوريا (–المدير الغير تنفيذي لمجلس التقييم بكوريا ونائب رئيس معهد سيول.
- السيدة / دورثي تيندي سيتاتي- مسئول التعاون والتعلم والتكيف ، والمجتمعات العالمية- كينيا .

و تــم إســتعراض العديــد مــن الخبــرات والتجــارب التعاونيــة الرائــدة بمختلــف المجــاالت فــي العديــد مــن الــدول مثــل ) الســويد 
– كينيــا – كوريــا وغيرهــا (

أشارت هذه الجلسة الي :
- اإلسكان المستدام هو الطريق المباشر لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر.

- ضــرورة تواجــد آليــات للتمويــل طويــل األجــل لمواجهــة تحديــات مشــروعات االســكان علــي أن تتوافــق مــع المــدد التنفيذيــة 
لهــذه المشــروعات.

- إستخدام التكنولوجيا والموارد بأقل إستهاك وبطريقة إقتصادية وذلك لضمان األستدامة.
- توفير المساكن واألراضي مع إمكانية االقراض بنسبة منخفضة وإتباع طريقة التمويل طويل األجل.

- أهميــة تشــارك وتبــادل الخبــرات والمعلومــات مــن أجــل النهــوض بالحركــة التعاونيــة الدوليــة إلتاحــة الفرصــة لجميــع البلــدان 
لإلرتقــاء.

- أهميــة أن تعمــل التعاونيــات بإســتقاليه عــن الدولــة مــع وجــود إرتبــاط وتنســيق بالمحليــات والحكومــات فيمــا يتعلــق باألراضــي 
والقوانين . 

- ضــرورة إنشــاء نظــام داعــم ماليــا متوافــق مــع الصنــدوق الوطنــي لألســكان ) وعــاء اســتثماري( ويكــون مناســب للســكن المؤجــر 
طويــل األمــد) تمويــل االســكان علــي فتــرة زمنيــة طويلــة (   

ــة لتحقيــق الهــدف رقــم )5( مــن اهــداف  - دعــم المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي مجــال أعمــال تطبيــق السياســات التعاوني
االمــم المتحــدة .

- امكانيــة توفيــر التعاونيــات العماليــة حيــث توفــر فــرص للقيــادة ونمــو الدخــل مــن خــال تجربــة وحــدة المبدأ والهدف واالســتفادة 
مــن التجربــة الكينيــة فــي ذلك .
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1- »الحوكمة وادارة منظومة التعاونيات المستدامة«:

تحــت هــذا العنــوان تــم عقــد عــدد  )2(  جلســة برئاســة األســتاذة الدكتــورة /عــزة ســري أســتاذ التخطيــط العمرانــي بالمركــز القومــي 
لبحــوث االســكان والبنــاء وبمشــاركة كل مــن الســادة الباحثيــن :-

- د.م/ مها عبد الستار و د.م/ ماجى أبوحشيش )مصر(- المركز القومي لبحوث االسكان والبناء
- د/ عادل عبد الرشيد)اليمن( - مستشار الهيئة العامة لحمايه البيئة بجمهورية اليمن

- أ/ نجاء محمد فريد  )مصر( - محاسب بالهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان
- د/ منى عبد الفتاح عبد الهادي ) مصر ( - مدرس بقسم التنمية العمرانية  بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة

- أ/ محمد رمضان السعيد )مصر(-اخصائي حاسب الي – الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان
- م/ مصطفى محمد على )مصر(- مديرعام االدارة العامة للخدمات الفنية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني

 حيــث ناقشــت الجلســتان قضايــا متخصصــة بــدور الحكومــة فــي دعــم التعاونيــات المســتدامة وتكامــل دورهــا مــع مؤسســات 
المجتمــع المدنــي لدعــم األنشــطة التعاونيــة المســتدامة ، والمفاهيــم واألفــكار إلدارة ومتابعــة أســاليب الحوكمــة الحديثــة إلدارة 

التعاونيــات المســتدامة.
وأشارت الجلستان الي االتي : 

- دمــج االســكان التعاونــي فــي اإلســتراتيجيات الوطنيــة لإلســكان والتنميــة الحضريــة التــي تضعهــا كل دولــة ضمــن إطــار 
العربيــة. االســتراتيجية 

- وضــع اشــتراطات خاصــة فــي مخططــات المشــروعات التعاونيــة بحيــث يتــم زيــادة الفراغــات العامــة والمفتوحــة فيهــا كمناطــق 
لتنميــة العاقــات االجتماعيــة والتشــاركية.

- تكويــن تعاونيــات نموذجيــة إنتاجيــة مســتدامة للمــرأة والشــباب والحرفييــن واألشــخاص ذوي الهمــم )وفقــا لألســس والمعاييــر 
والمبــادئ والقيــم التعاونيــة العالمية(

تضمنــت وقائــع اليــوم الثانــي زيــارة ميدانيــة للعاصمــة اإلداريــة الجديــدة لعــدد مــن الوفــود وضيــوف المؤتمــر 
وذلــك بالتــوازي مــع عقــد عــدد ) 6( جلســات علميــة وعــدد)2( جلســة  مجمعــة طبقــا للموضوعــات االتيــة:
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- ربــط التعاونيــات النموذجيــة بالنظــام التعاونــي العالمــي لإلســتفادة مــن شــبكة - اإلنترنــت حيــث يتــم ربــط جمعيــات فــي مصــر 
مــع اخــري فــي دول ثانيــة لتطويــر العمــل وذلــك مــن خــال شــبكات العاقــات التعارفيــة وفقــا للمبــدأ التعاوني)التعــاون بيــن 

التعاونيــات(.
- إعــادة هيكلــة معاهــد التعــاون  وتطويــر المناهــج التعاونيــة بصــورة علميــة تتوافــق مــع المرحلــة الحاليــة والمســتقبلية، وبمــا 
يتناســب مــع األســس والقيــم التعاونيــة العالميــة ووفقــا لمناهــج وأســاليب التدريــس فــي المعاهــد وكليــات التعــاون العالميــة.

- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خال اإلستثمار في مجال اإلسكان التعاوني.
- الســماح بشــكل أكبــر لإلســتعانة بشــركات متخصصــة فــي اإلدارة للمجتمعــات الســكنية  التعاونيــة واإلســتعانة بهــا لمعاونــة 

مجلــس اإلدارة مهمــا صغــر حجــم المجتمــع الســكنى وعــدم اإلعتمــاد علــى الســكان الهــواة أو غيــر المتفرغيــن.
ــات  ــة  للتعاوني ــة والبيئي ــة واإلقتصادي ــرة للحوكمــة اإلجتماعي ــدة ومبتك ــي تشــكيل مناهــج جدي ــم للعمــل عل ــب والتعلي - التدري

ــإلدارة. ــرة ل ــدة ومبتك ــي مناهــج جدي ــوة إل ــة والدع الزراعي
- نشــر الوعــي بأهميــة العمــل التطوعــي فــي إدارة المجتمــع الســكني والتعــرف علــى أحــدث وســائل وطــرق اإلدارة الحديثــة 

وتدريــب المتطوعيــن عليهــا.
- األســتفادة مــن الخبــرات العالميــة فــي إدارة المجتمعــات الســكنية والتــي وردت فــي المواثيــق الحاكمــة فــي مؤسســات 

اإلســكان التعاونــي.
- مراجعــة القوانيــن واللوائــح وتعديلهــا بمــا يمكــن مــن خالــه إزالــة التداخــل والتضــارب فــي إتخــاذ القــرارات بين الجهــات المختصة 

المنــوط بهــا تنظيــم عمــل وحــدات اإلســكان التعاونــي علي كافة المســتويات.
- وضع تشريعات وأنظمة لجمعيات اإلسكان التعاوني.

- تفعيل دور هيئة التمويل العقاري وتحوله فهما وإداركا من كونها ) الرقيب ( إلي القيام بدور المحفز للنشاط.
- أهمية تقديم حوافز ضريبية لإلقتراض وتوفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة طويلة األمد.

ــل دور اإلســكان التعاونــي فــي الوطــن العربــي واإلهتمــام بشــكل خــاص  ــر بتفعي - أن يقــوم مجلــس وزراء اإلســكان والتعمي
ــة لدعــم اإلســكان التعاونــي . ــات تنفيــذ اإلســكان التعاونــي والتمويــل وتشــكيل لجن بآلي
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برئاســة االســتاذ الدكتــور/ عــادل المهــدي أســتاذ اإلقتصــاد بكليــة التجــارة جامعــة حلــوان تــم عقدعــدد )2( جلســة تحــت هــذا   
العنــوان  وبمشــاركة كل مــن الســادة الباحثيــن :-

- أ.د/نيفيــن محمــد طريــح  )مصــر(- عميــد المعهــد العالــي للعلــوم االداريــة بالقطاميــة واســتاذ االقتصــاد بكليــة التجــارة وادارة 
االعمــال جامعــة حلــوان.

- د/ صابر عدلى شاكر)مصر(- استاذ مساعد االقتصاد الدولي كلية التجارة وادارة االعمال جامعة حلوان.
- أ.د/ جمــال محمــود عطيــة عبيد)مصر(-أســتاذ ورئيــس قســم االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة، كليــة التجــارة وإدارة األعمــال، جامعــة 

حلــوان.
- أ.د/ أمانى فاخر)مصر(-أستاذ االقتصاد الدولى – جامعة حلوان، عضو المجلس القومى للمرأة – القاهرة.

- د.م/ أحمد حلمي سالم )مصر(- الهيئة العام للتخطيط العمراني.
- د/ وسام النجار )مصر(-مدرس بقسم االقتصاد والتجارة الخارجية كلية التجارة وإدارة األعمال - جامعة حلوان.

حيــث تــم إســتعراض الخبــرات الدوليــة فــي تمويــل المشــروعات التعاونيــة المســتدامة والتعــاون والتكامــل بيــن األنشــطة 
التعاونيــة وأهميــة التمويــل المســتدام ) دور البنــوك – الرهــن العقــاري – المؤسســات ( وكــذا التمويــل العقــاري للمشــروعات 

ــة. التعاوني

وخلصت الجلستان الي اآلتي :
- ضرورة إدراج المؤسســات التعاونية كافة في أي مناقشــات ذات صلة بالتنمية المســتدامة في جميع المحافل والمؤسســات 
المعنيــة بصنــع القــرار وصياغــة التشــريعات مــع دعوتهــم للمشــاركة فــي عمليــات صنــع السياســات ، فضــا عــن تهيئــة المجتمــع 
مــن خــال برامــج اإلعــام المختلفــة لنشــر الوعــي المجتمعــي بفكــر وأهميــة التعاونيــات في تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة.
- ضــرورة تبنــي منهجيــة شــاملة ومتكاملــة للجوانــب البيئيــة واإلجتماعيــة واإلقتصاديــة فيمــا يخــص العمــارة الخضــراء، مــن خــال 
تبنــى جــداول األعمــال الخضــراء  فــى إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة مــع ضــرورة إشــراك المجتمــع بجميــع فئاتــه فــي التوعيــة 

بأهميــة االعتبــارات البيئيــة.
- ضــرورة التوجــه نحــو إعــادة صياغــة بعــض التشــريعات والقــرارات المتعلقــة بالتمويــل العقــاري، مــع تبســيط إجــراءات حصــول 

الجمعيــات واألفــراد علــى قــروض ميســرة وبفتــرات ســداد مناســبة .
- التأكيــد علــى دور الدولــة كراعيــة للحركــة التعاونيــة إعمــاال لمــا جــاء بالدســاتير المصريــة والتشــريعات التعاونيــة، وهــى الرعايــة 
ــة شــعبية لإلعتمــاد الجماعــى ألداء دورهــا التنمــوى االقتصــادى  ــر حكومي ــات كمنظمــات غي ــن التعاوني ــى تمكي ــؤدى إل ــى ت الت

واالجتماعــى والثقافــى دون التدخــل فــى عملهــا الشــعبى أو التنفيــذى.

2 - المجتمعات التعاونية المستدامة 
والتنمية اإلقتصادية:
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    تــم عقــد عــدد )2( جلســة بهــذا العنــوان برئاســة األســتاذة الدكتــورة/ إنجــي البرملجــي أســتاذ التخطيــط العمرانــي قســم 
العمــارة – كليــة الهندســة بجامعــة القاهــرة واألســتاذة الدكتــورة/ فهيمــة الشــاهد قائــم بأعمــال رئيــس قســم الهندســة المعمارية 

والتصميــم بمعهــد الــوادي العالــى للهندســة والتكنولوجيــا وبمشــاركة كل مــن الســادة الباحثيــن:-
- م/ إسراء مجدى عطية )مصر( - مدرس بقسم التخطيط البيئي- كلية التخطيط االقليمي والعمراني – جامعة القاهرة.

- م/ كريم نور)مصر(- مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية – المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.
- م/ رنا طارق عبد الصمد)مصر(- طالبة ماجستير ومعيدة بالجامعة االلمانية بالقاهرة.

- د/ نانيس عبد المنعم )مصر(-  باحث بالمركز القومي لبحوث األسكان والبناء.
   حيــث تــم مناقشــة أفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة والتحديــات والمفاهيــم والمصطلحــات وكذلــك النظريــات فــي 
ممارســات التعاونيــات وأيضــا  النهــج المبتكــر لدمــج التعاونيــات وأهــداف التنميــة المســتدامة والتحديــات التــي تواجــه التعاونيــات 

وكذلــك دور االدارة العمرانيــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة .

وأنتهت الجلسة الى اآلتي:
- أهميــة التخطيــط المســبق طبقــا الحتياجــات ومتطلبــات فئــات الســكان مــن حيــث الموقــع وقربــه مــن شــبكات المواصــات وتنــوع 

تصميــم الوحــدة الســكنية ومســاحاتها لضمــان رضــا المســتخدمين لمشــروعات اإلســكان التعاونــي.
- مراعــاة الدمــج بيــن جميــع شــرائح الســكان المختلفــة فــي نفــس المنطقــة الســكنية للوصــول إلــي الحــد المطلــوب لســهولة توفيــر 

الخدمــات وعــدم وجــود تفاوتــات فــي المجمعــات الســكنية وســهولة إدارة الخدمــات داخــل المنطقــة الســكنية.
الهرمــي  التراتــب  فــي  التــوازن  تحقيــق  كأداة  التعاونــي  االســكان  اســتخدام   -
التــوازن  لتحقيــق  وأيضــا  الوطنيــة  المســتويات  علــى  البشــرية  للمســتوطنات 
المجتمعــي للمــدن الجديــدة ووجــود كل طبقــات المجتمــع لتحقيــق التنميــة المتوازنــة

 بين الحضر والريف.
ــة  مــن  ــادرات مــع الجهــات الدولي ــر التعاونــي بعمــل مب ــادىء الفك - نشــر الوعــي بمب

ــات. خــال ورش عمــل للشــباب بالجامع
- التأكيــد علــي أهميــة الحفــاظ علــي إحيــاء التــراث الثقافــي حــال إعــادة تأهيــل مشــاريع 
اإلســكان التعاونــي مــن حيــث توفــر األحيــاء الخضــراء لتعزيــز النظــام البيئــي الطبيعــي

األمــن  وتوفيــر  والبيئــة،  اإلنســان  بيــن  العاقــة  لتعزيــز  النباتــي  الغطــاء  وتنــوع   
واألمــان، وربــط األحيــاء بالمناطــق الحضريــة المجــاورة، والعمــل علــي تحســين العاقــة 
ــات  ــة والعاق ــة لألنشــطة االجتماعي ــم المســاحات العام ــة وحج ــة الحضري ــن الكثاف بي

المكانيــة.
- وضــع اســتراتيجيات التدخــل التــي تلبــي االحتياجــات الســكانية الجديــدة والقــدرة علــى 
التكيــف مــع التغيــرات المســتقبلية فــي الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافية.

- مراعاة المستجدات العالمية والتكنولوجية في مجال اإلنشاء واإلمداد بالمرافق
 التي تطرأ علي المشروع وتحتاج إلي تطوير مستمر لتحقيق التنمية المستدامة.

-مراعاة تنوع نظم الدعم والحيازة )اإليجار – التمليك( وفقًا لقدرات الشرائح 
المختلفة للسكان.

3- التعاونيات المستدامة:
النظريات والمفاهيم واالهداف:
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عقدت الجلســة برئاســة كا من الســيد االســتاذ الدكتور/ســالم الخضري-عميد كلية الهندســة جامعة النهضة، والســيد االســتاذ  
الدكتور/هانــي ســراج الدين-أســتاذ التصميــم المعمــاري واإلســكان بالمركزالقومــي لبحــوث اإلســكان والبنــاء وبمشــاركة كل 

مــن :-
.UNDP أ.د/ منير لبيب )مصر( - استشاري حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري مشروع-

-د/ محمــد فهمــي )مصــر( - أســتاذ مســاعد التخطيــط البيئــي والمســتدام والمشــرف علــي قســم الهندســة المعماريــة جامعــة 
أســوان.

-م.م/ محمود عبدالعظيم )مصر( - مهندس تنفيذ بالهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان.
تناولــت الجلســة ضــرورة دراســة األســس المســتدامة واأليكولوجيــة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تخطيــط وتصميــم المشــروعات 
التعاونيــة المســتدامة وكيفيــة تطبيــق وإســتخدام الطاقــة الجديــدة والمتجــددة في مشــروعات اإلســكان التعاوني وكــذا التخطيط 

الحضــري المبتكــر للمشــروعات التعاونيــة المســتدامة.
وقد أشارت هذه الجلسة الي االتي:

- تغييــر أســاليب تصميــم وتنفيــذ المبانــي التعاونيــة لتقليــل انبعاثــات غــازات اإلحتبــاس الحــراري مــن المبانــي لتحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة بمحــوري البيئــة و المجتمــع ، وذلــك بتنفيــذ أنظمــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة التــي يســهل تطبيقهــا فــي 
مصــر لتوافــر مواردهــا بكافــة أشــكالها ) كالطاقــة الشمســية ( و مــن أهــم تطبيقاتهــا فــي قطــاع اإلســكان التعاونــي : مــواد 

العــزل الصديقــة للبيئــة ، ســخانات الميــاه الشمســية و اإلضــاءة الموفــرة.
- صياغــة بروتكــوالت تعــاون بيــن الجهــات البحثيــة المختلفــة وبعضهــا وبيــن الجامعــات وبعضها وبين ما ســبق والجهــات التنفيذية 
ليتكامــل التخطيــط مــع التنفيــذ لتنفيــذ مشــروعات تتوافــق مــع كافــة محاورأهــداف التنميــة المســتدامة ) رؤيــة مصــر 2030 ( ومــن 
أهمهمــا إســتخدام الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي التعاونيــات لكبــر حجــم اإلســتثمارات التعاونيــة وانتشــارها ومحــاكاة التجــارب 

الناجحــة كتجــارب الــدول األوروبيــة ومنهــا الســويد.
- تحديــد برامــج التدريــب الازمــة لتدريــب وتأهيــل العنصــر البشــري العامــل حاليــًا ومســتقبًا فــي قطــاع التعاونيــات حيــث يمثــل 
العنصــر البشــري الركيــزة األساســية لنهضــة التعاونيــات مــع توفيــر مصــادر تمويــل هــذه البرامج من الجهــات المانحــة محليًاودوليًا.
- ابــرام بروتكــول تعــاون بيــن التعاونيــات ووزارة الكهربــاء والطاقــة الجديــدة والمتجــددة لعمــل محطــات طاقــة شمســية فــي كافــة 

مشــروعات التعاونيــات تحــت اإلشــراف الفنــي لــوزارة الكهربــاء ويتــم ربطهــا علــي الشــبكة وذلــك لدعــم شــبكة الكهربــاء.

4- الطاقة في االسكان التعاوني المستدام:
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   عقــدت الجلســة برئاســة الســيد األســتاذ الدكتــور/ باســم فهمــي زميــل الجمعيــة الملكيــة لمهندســي التخطيــط أكســفورد 
المملكــة المتحــدة ومديــر برنامــج التخطيــط الحضــري واإلســتراتيجي وبمشــاركة كل مــن الســادة الباحثيــن :-

- د/ شيوجي سيفا)كينيا( – االمين العام للحلف التعاوني االقليمي.
- د/ رشوان تحسين)سوريا(-مدرس العمارة بجامعة النهضة ببني سويف.

.)SEWA( رئيس جمعية النساء العاملين في المهن والحرف اليدوية الارسمية -)السيدة/ ريما نانفاتي)الهند -
- أ.د/ حسام البرمبلى )مصر(– استاذ العمارة وصيانة التراث – ورئيس قسم العمارة  بهندسة عين شمس.

تناولــت هــذه الجلســة الحديــث عــن العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه التعاونيــات وكيفية الوصول الــي حلول لتحقيــق التعاونيات 
المستدامة.

وخلصت الجلسة الي االتي :-
- لضمــان الوصــول الــى » جــودة الحيــاة« والتــي هــي الهــدف االساســي مــن اي عمليــة وليــس االســكان فقــط فإنــه يجــب أن 

يتــم قيــاس نجــاح العمليــة التعاونيــة عــن طريــق معاييــر ومؤشــرات اســتدامة التنميــة العمرانيــة المســتهدفة.
- اهمية العمل علي تدريب بعض اعضاء الجمعيات التعاونية لتحقيق االعتماد الذاتي لهم في مجاالت التشييد.

- ادخــال االبتــكارات إلــى مجــال التعاونيــات حتــى يتواكــب مــع صغــار المشــتغلين ومــزج التكنولوجيــا الحديثــة لوضعهــا فــي يــد 
هــؤالء االعضــاء ممــا يدعــم عمليــة اتخــاذ القــرار.

- ضرورة العمل على وضع اول كود مصري عربي عالمي للصيانة الذكية للمباني السكنية تنفرد بها مصر.
- تحقيق منظومة الصيانة الذكية للمباني وساكنيها هو الطريق إلى استدامة التعاونيات.

- تطبيــق مناهــج الصيانــة الذكيــة فــي مبانــي االســكان التعاونــي وادارتهــا مــن خــال معاييــر واســس اثنــاء العمليــة التصميميــة 
والتركيــز علــى اختيــار مــواد واســاليب البنــاء البيئيــة التــي تحقــق جــودة حيــاة الســكان حتــى يتســنى لهــم تحقيــق االمــن والســامه 

النفســهم وللمبانــي الســكنية.
- الحــرص علــى متابعــة المبانــي التعاونيــة باســتصدار تقاريــر المتابعــه الدوريــة وادخــال النظــم والتطبيقــات الذكيــة لهــا لوضــع 

ارشــيف للمبانــي ومراقبــة معــدالت اداءهــا لضمــان التدخــل الســريع لصيانتهــا.

5. الجلسة المجمعة االولي بعنوان »تحديات التعاونيات المستدامة«:
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عقــدت الجلســة برئاســة الســيد أ.د.م/ياســر صقــر أســتاذ العمــارة ورئيــس جامعــة حلــوان الســابق وبمشــاركة كل مــن الســادة 
الباحثيــن :-

- أ.د/ أحمد  سليمان ) مصر(–رئيس قسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة االسكندرية.
- أ/ جولي البالم )كندا( - أمين عام االسكان التعاوني الدولي احد القطاعات الثمانية في الحلف التعاوني الدولي .

- د/ جيان كيم )كوريا( – باحث في مركزالبحوث الحضرية في سول لاسكان والمجتمعات.

وقد اشارت هذه الجلسة الي :
- اهميــة وجــود نظــام يتــم إنشــاؤه واإلعتــراف بــه علــى ســبيل المثــال نظــام المشــاع  ينبغــى أن يكــون هنــاك شــركة عقاريــة 
تكــون مســئولة عــن شــراء قطــع األراضــى المجزئــة كأنظمــة أو حصــص مــن أصحــاب األراضــى بالتالــى هــذا ســيغير مــن قيمــة 

هــذه األراضــى فــى ســوق العقــارات.
- اهمية التنوع في المساكن التعاونية بين االيجار والتمليك مع توفيرها بتكلفة ميسورة للجميع.

-  امكانيــة االســتفادة مــن التجربــة الكوريــة عــن طريــق قيــام الشــباب بعمــل اتفاقيــة إيجاريــة مــع أصحــاب العقــارات وقيام الشــباب 
ــة  ــب المســاهمات الفردي ــارات مــن جان ــى 10% مــن هــذه االيج ــل حوال ــم تموي بمشــاركة هــذه المســاكن مــع زمائهــم ولقــد ت

باإلضافــة إلــى بنــك التضامــن الخــاص بالشــباب.

6. الجلسة المجمعة الثانية بعنوان
النظريات والممارسات:
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1. رؤيــة وزارة اإلســكان و المرافــق والمجتمعــات العمرانيــة والجهــات التابعــة لهــا فــي تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة 
 2030  SDGs

 بهــذا العنــوان تــم عقــد عــدد )2( جلســة برئاســة الســيد المهنــدس/ حســين الجبالــي مستشــار وزيــر االســكان والمرافــق 
والمجتعمــات العمرانيــة )ســابقا ( وبمشــاركة قيــادات وزارة االســكان المصريــة ووزارة االســكان الســعودية كاآلتــي :- 

أ - وزارة االسكان المصرية
- م/ نفيسة هاشم ) مصر( - وكيل اول وزارة االسكان ورئيس قطاع االسكان والمرافق 

- د.م/ وليــد عبــاس ) مصــر( - معــاون وزيــر االســكان لشــئون هيئــة المجتمعــات العمرانيــة ومســاعد رئيــس هيئــة المجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة.

- م/ أحمد حلمي مصطفي ) مصر (– مدير عام بالمكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير.
- أ/ عبدالله رشدي ) مصر (- نائب الرئيس التنفيذي لصندوق االسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ب -  وزارة االسكان السعودية
- أ/ احمد حكم عسيري )المملكة العربية السعودية (- مدير اإلدارة العامة للعمل التنموي والتطوعي.

- أ/ محمــد بــن صالــح الغنيــم )المملكــة العربيــة الســعودية (- مديرعــام العاقــات العامــة واإلعــام – وزارة االســكان بالمملكــة 
العربيــة الســعودية.

- أ/ محمــد بــن مبــارك بــن محمــد الدوســري )المملكــة العربيــة الســعودية (- مديــر مشــاريع االســكان التعاونــي – وزارة االســكان 
بالمملكــة العربيــة الســعودية.

- أ/ صالــح بــن محمــد المســيند )المملكــة العربيــة الســعودية (- مديــر إدارة التجهيــزات األساســية بــوزارة اإلقتصــاد و التخطيــط- 
وزارة اإلســكان المملكــة العربيــة الســعودية.

- أ/ ســعد بــن منصــور بــن متعــب المتيعــب )المملكــة العربيــة الســعودية(- ممثــل التعــاون الدولــى - وزارة اإلســكان المملكــة 
العربيــة الســعودية.

ــة  ــة العربي ــة الســعودية(- العاقــات العامــة- وزارة اإلســكان المملك ــة العربي ــن ســعد الرشــود )المملك ــن منصــور ب - أ/ ســعد ب
الســعودية.

تضمنــت وقائــع اليــوم الثالــث عقــد عــدد ) 8( جلســات علميــة وعــدد)1( جلســة  مجمعــة  والجلســة 
الختاميــة ودارت الجلســات طبقــا  لاتــي:

اليوم الثالث الثاثاء الموافق 2019/12/3:
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تــم تبــادل الــرؤى بيــن وزارتــي االســكان المصريــة والســعودية وخلصــت المناقشــات الــى وضــع البدائــل لتحقيــق اهــداف التنميــة 
المســتدامة كاالتي :   

ــة ومدهــا بالمرافــق االساســية فــي اطــار تخطيــط عمرانــي شــامل للمــدن والقــري  ــة تنظيــم اســتخدام أراضــي الدول 1- أهمي
واســتراتيجيات لتوزيــع الســكان بمــا يحقــق الصالــح العــام وتحســين نوعيــة الحيــاة للمواطنيــن وحفــظ حقــوق األجيــال القادمــة.
ــة  ــات االســكان االهلي ــل دور تعاوني ــة لتفعي ــب فــي قطــاع االســكان ووضــع آلي ــن العــرض والطل ــوازن بي ــق الت ــة تحقي 2- أهمي

ــق. ــر الســكن الائ ــة وتوفي ــز االقتصادي ــم الحواف وتقدي
ــر الســكن  ــارز فــي المســاهمه فــي وضــع التشــريعات والسياســات فــي ســبيل توفي ــوزارة االســكان دور ب 3- البــد ان يكــون ل
ــة  ــداد وثيقــة مرجعي ــام 2019 واع ــف االســكان المصــري ع ــال »مل ــق للمواطــن وتحســين اوضــاع االســكان ومث ــم والائ المائ
الســتراتيجيات االســكان فــي مصــر للمســاهمه فــي توضيــح رؤيــة الدولــة فــي قطــاع االســكان ورفــع كفــاءة تحقيــق أهــداف 

القطــاع.
4- التأكيــد علــى أهميــة التوســع  فــي انشــاء مــدن الجيــل الرابــع وتعظيــم إســتخدامات أنظمــة البنــاء الحديثــة ووســائل االتصــاالت 

والمواصــات الذكيــة مــع التركيــز علــى اآلتي :-
ا- أن يكون للمشروع فكرا تصميميا متفردا ومتميزا ومعبرا عن المفهموم الوظيفي الجديد 

ب- إنشــاء مــدن عالميــة ذات بنيــة تحيتــه ذكيــة للمســتقبل ممــا ســيوفر عــددا ال يحصــي مــن الفــرص اإلقتصاديــة ويقــدم نوعيــة 
حيــاة متميــزة مــع مراعــاة تحقيــق التوزيــع المثالــي لألنشــطة .

ج- انشــاء نمــوذج حضــري جميــل مــع تأثيــر بصــري فريــد مــن نوعــه خــال التصميــم المعمــاري للمبانــي مــع مراعــاة تحقيــق المرونــة 
فــي االمتــداد المســتقبلي للخدمــات بمــا التتعــارض مــع اســتخدامات االراضي .

د- التعــاون المشــترك والمســتمر بيــن جميــع الهيئــات الحكوميــة لتحقيــق المنفعــة العامــة وتشــجيع منظمــات المجتمــع االهلــي 
مــن خــال منظومــة االســكان التعاونــي للمشــاركة  فــي حــل مشــكلة االســكان فــي مصــر وتوفيــر مســكن مائــم لكافــة فئــات 
المجتمــع وذلــك عــن طريــق تخصيــص االراضــي لصالــح الجهــات الحكوميــة التعاونيــة لتخطيطهــا وترفيقهــا واعــادة توزيعهــا علــي 

جمعيــات االســكان. 
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5- انشــاء اجهــزة معاونــة تهــدف الــى تنفيــذ المشــروعات الخدميــة علــي مســتوي الدولة ومنها انشــاء الطرق التنموية والســريعة 
،تنفيــذ مشــروعات البنيــة االساســية وشــبكات المرافــق ، اقامــة مجتمعــات تنمويــة فــي المناطــق النائيــة والصحراويــة وكــذا 
تدريــب الشــباب علــي حــرف التشــييد والبنــاء لتأهيلهــم لســوق العمــل باالضافــة الــي التدريــب علــي قيــادة وصيانــة المعــدات 

الثقيلــة والتدريــب العملــي لطلبــة كليــات الهندســة والمعاهــد الفنيــة.
ــي تســتهدف محــدودي الدخــل )مشــروع االســكان االجتماعــي بمصــر( مــع االهتمــام  ــة الت 6- االهتمــام بالمشــروعات القومي

باآلتــي:
أ - وضــع معاييــر وأولويــات للمواطنيــن مســتحقين الدعــم ومبــادرات جديــدة مــع وزارة الماليــة إلنشــاء وحــدات ســكنية جديــدة 

وأيضــا إنشــاء مجتمعــات عمرانيــة متكاملــة مــن مســاكن ومــدارس ومستشــفيات واماكــن ترفيهيــة.
ب - اإلهتمــام بالفئــات المهمشــة ودعــم المســتفيدين والســعي وراء تحقيــق إســتدامة التمويــل والتــي تتطلــب إنشــاء شــركات 

مصريــة إلعــادة وإســتمرار التمويــل العقــاري.
ج - االهتمــام بالتعــاون مــع االجهــزة الحكوميــة المختصــة باإلحصــاء لمعرفــة عــدد الســكان التــي تحتــاج لوحــدات ســكنية والحــاالت 

اإلجتماعيــة ودراســة التحديــات التــي تواجههــا وكيفيــة التعامــل معهــا.
7- ضــرورة تبنــي وزارة االســكان مبــادرة برنامــج »اإلســكان التعاونــي« وكمثــال )وزارة االســكان الســعودية(والذي يهــدف الــى 

اآلتــي:
ا-  إيجــاد قطــاع تعاونــي إســكاني فعــال ومؤثــر مــن خــال تأســيس وتطويــر وتمكيــن الجمعيــات التعاونيــة اإلســكانية لتفعيــل 

دورهــا مــن أجــل الخــروج بحلــول ســكنية ميســورة التكاليــف.
ب- إطــاق مشــروع »تأســيس وتطويــر الجمعيــات التعاونيــة اإلســكانية«، الــذي يهــدف فــي المقــام األول إلــى إنشــاء حاضنــة 

أعمــال للجمعيــات التعاونيــة اإلســكانية ورفــع كفاءتهــا.
ج - إبــرام اإلدارة العامــة للعمــل التنمــوي والتطوعــي فــي وكالــة اإلســكان التنمــوي بــوزارة اإلســكان الســعودية اتفاقيــة تعــاون 
مشــترك مــع »مجلــس الجمعيــات التعاونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية« وذلــك فــي إطــار التكامــل بيــن القطاعــات إلدارة 

مشــروع »تأســيس وتطويــر الجمعيــات التعاونيــة اإلســكانية«.
د - حــرص وزارة اإلســكان الســعودية علــى تقديــم الدعــم الــازم) المحفــزات( لنشــأة الجمعيــات التعاونيــة بمــا يتوافــق مــع رؤيــة 

المملكــة 2030 فــي تحقيــق مجتمــع حيــوي واقتصــاد مزدهــر.
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عقــدت هــذه الجلســة برئاســة الســيدة األســتاذة الدكتــورة / ســحر حافــظ - أســتاذ القانــون بالمركــز القومــي للبحــوث   
 -: مــن  كل  وبمشــاركة  والجنائيــة  االجتماعيــة 

- أ.د/ سعاد عبد الرحيم )مصر( - مدير المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.
- د/ عبده العشرى )مصر( - مدرس بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

- المستشــار/جمال أبيــب )مصــر( - نائــب رئيــس هيئــة النيابــة االداريــة والمستشــار القانونــي للهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء 
واالســكان.

- أ.د/ هبة جمال الدين )مصر ( – مدرس العلوم السياسية معهد التخطيط القومي.
وناقشــت الجلســة عــدة قضايــا مرتبطــة بدراســة األطــر القانونيــة للتعاونيــات المســتدامة فــي ضــوء التجــارب الدوليــة والحمايــة 
التشــريعية لألنشــطة التعاونيــة )المنظــور والمأمــول( وأيضــا تطــور مبــادئ التعاونيــات فــي الدســاتير المقارنــة والتشــريعات 

اإلقليميــة والدوليــة .
وانتهت الجلسة الي االتي :

- أهميــة تضميــن التعاونيــات اإلســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة 2030 بالــدول األفريقيــة رؤيــة تكامليــة تربــط الحكومــة بالتعاونيــات 
وتربــط التعاونيــات بالجمعيــات األهليــة القــادرة علــى تقديــم الدعــم الــازم للتعاونيــات .

- معالجة القيود التى تواجه الحركة التعاونية األفريقية، من خال سياسة تشريعية مواتية. 
- وعلــى المســتوى الوطنــى - ضــرورة إجــراء تعديــل تشــريعى بمصــر يتضمــن النــص علــى اختصــاص المحاكــم االقتصاديــة 
– المنشــأة بالقانــون رقــم )120( لســنة 2008 – بنظرالدعــاوى الجنائيــة والمدنيــة الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام القانــون رقــم )14( 

لســنة 1981 ، بإصــدار قانــون تعاونيــات اإلســكان . 
- مراجعــة أحــكام قانــون التعــاون اإلســكانى رقــم 14 لســنة 1981، فــى ضــوء نــص المادتيــن 37 ، 78 مــن دســتور 2014 ، بمــا 
يكفــل إســهام المبــادرات التعاونيــة فــى التنســيق لتنفيــذ اســتراتجية التنميــة المســتدامة )رؤيــة مصــر 2030(  ، الخطــط الوطنيــة 

لإلســكان والبنــاء، والبرامــج الوطنيــة  للتنميــة العمرانيــة والتفعيــل معــا.
- أهميــة تكامــل جهــود المؤسســات العامــة والخاصــة مــع التعاونيــات لتعزيــز القيمــة المضافــة والتنويــع فــي مجــال عمــل 
التعاونيــات. ودعمهــم تقنيــا وفــي مجــال مراقبــة الجــودة فــي إنتــاج الســلع والخدمــات لتحســين منتجاتهــم لتكــون قــادرة علــى 

المنافســة.
- إقامــة مشــاريع تعاونيــة مشــتركة وشــراكات مــع الجمعيــات التعاونيــة األخــرى والجهــات الفاعلــة للوصــول إلــى الفــرص المتاحــة 

محليــا وعالميــا.

2- »التشريعات والتنمية المستدامة للتعاونيات«:
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عقــدت هــذه الجلســة برئاســة االســتاذة الدكتــورة/ إنجــي البرملجــي أســتاذ التخطيــط العمرانــي قســم العمــارة – كليــة   
الهندســة بجامعــة القاهــرة بمشــاركة كل مــن الســادة الباحثيــن:-

- د/كاتبروا اوجستين)روندا(– رئيس الحلف التعاوني الزراعي االفريقي.
ــط القومــي ومستشــار بمنظمــة  ــة )مصر(-أســتاذ االقتصــاد الزراعــي المتفــرغ بمعهــد التخطي ــد الوهــاب براني - أ.د / أحمــد عب

ــة. ــة الزراعي ــة للتنمي ــة لامــم المتحــدة  والمنظمــة العربي ــة الزراعي االغذي
- د/ أيمــن بطيشــه )مصــر( - رئيــس قســم بحــوث المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة فــي معهــد بحــوث التغيــرات المناخيــة وآثارهــا 

البيئيــة  - المركــز القومــى لبحــوث الميــاه.  

وأشارت الجلسة الي اآلتي :
- تنــوع دور التعاونيــات مــا بيــن مؤسســات تنتــج ســلع أو خدمــات للبيــع فــي الســوق لتحقيــق اربــاح وبيــن مؤسســات اخــري توفــر 

خدمــة ألعضائهــا. 
ــة والحكومــة فــي صناعــة السياســات والتوجــه االســتراتيجي للتنميــة التعاونيــة ووضــع التشــريعات وســن  - أهميــة دور الدول

ــات المســتدامة. ــك لحوكمــة وادارة التعاوني ــن والقواعــد وذل القواني
ــدرة  ــة ، ون ــة للزراع ــة االراضــي القابل ــات الخاصــة بمحدودي ــة التحدي ــي مواجه ــي سياســات فــي مصــر تهــدف ال - ضــرورة تبن

ــة . ــدول االفريقي ــع ال ــاون م ــال التع ــك مــن خ ــة ، والنمــو الســكاني الســريع وذل المــوارد المائي
- تفعيــل دور التعــاون بيــن المنظمــات التعاونيــة الزراعيــة المصريــة واالفريقيــة  ) يضــم الزراعــة والمــوارد المائيــة والثــروة 
الســمكية ( يتطلــب العمــل مــن خــال هيــكل مؤسســي مناســب وقــد دعمــت الحكومــة المصريــة انشــاء هــذا الهيــكل التعاونــي 
االفريقــي وتــم  البــدء فــي اتخــاذ االجــراءات القانونيــة لتأسيســة ودعــوة المؤســيين مــن الــدول االفريقيــة لاجتمــاع فــي مصــر 

العتمــاده.
- أهميــة تحقيــق اســتدامة الميــاه لتعزيــز التنميــة الريفيــة فــي مصــر حيــث أن التنميــة الريفيــة تعد أهــم فرص التنمية المســتدامة 

الوطنية.
- اهميــة مراقبــة التغيــرات المناخيــة الخاصــة باالمطــار وظواهــر المــد والجــزر للبحار واعــداد التجهيزات الازمة للتصــدي للفيضانات 

التــي تحــدث خاصــة بالمحافظــات الســاحلية )دميــاط –االســكندرية ( وتجهيز المصدات الازمــة والخاصة بذلك.
- تجهيز االجهزة الازمة لتجميع مياه الفيضانات واالمطار لاستفادة بها في الري حال عدم توافر المياه لذلك .

3- حوكمة ادارة التعاونيات :
»سد الفجوة بين الشرائح المجتمعية«

71الجلسات العلمية



عقــدت هــذه الجلســة برئاســة الســيدة األســتاذة الدكتــورة / فهيمــة الشــاهد قائــم بأعمــال رئيــس قســم الهندســة المعماريــة 
والتصميــم بمعهــد الــوادي العالــي للهندســة والتكنولوجيــا وبمشــاركة كل مــن :-

- أ/ عبدالله  محمد  عبدالله  النواوي )مصر( – الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان.
- أ/ وائل مبروك)مصر(- محاسب مالي –الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان.

- أ/ نهال االزهري )مصر(- محاسب مالي ثالث – الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان.

واشارت  الجلسة الي اآلتي :
- أهميــة تبنــي برامــج اجتماعيــة بهــدف تحقيــق الحمايــة والرعايــة االجتماعيــة للفئــات األقــل حظــا ، وذلــك لمواجهــة اآلثــار المترتبــة 

علــى ارتفــاع معــدالت النمــو الســكاني والفقــر وســوء التغذيــة، مــع توجيــه االهتمــام أيضــا بــذوي االحتياجــات الخاصــة .
- ضــرورة أن يلعــب المواطــن أيضــًا دورًا هامــًا فــي هــذا المجــال ممــا يتطلــب تنفيــذ برامــج لرفــع وعــي المواطن بأهميــة التأثيرات 
المترتبــة علــى التغيــرات المناخيــة علــى العمــران والســكان ، مــن خــال توفيــر البنيــة األساســية المتطــورة خاصــًة فــي مجــاالت 
الطــرق وبنــاء المــدن والمجتمعــات العمرانيــة المســتدامة علــى النحــو الــذي يــؤدى إلــى رفــع معــدالت االتصــال والترابــط بيــن 

المــدن المختلفــة وتعزيــز شــموليتها، بالتشــارك مــع مؤسســات التنميــة الدوليــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص.
- مســاهمة الدولــة للتعاونيــات لتوفيــر بيئــة حضريــة ســكنية زراعيــة وانتاجيــة مســتدامة متكاملــة من خــال المشــروعات المتعددة 
والمتوطنــة فــى مناطــق عديــدة تســاعد فــى دعــم االســتثمارات المســتقبلية فــى تنفيــذ المجتمعــات المســتدامة حيــث تتضمــن 

هــذه المجتمعــات شــبكة مــن الخدمــات والوظائــف الممتــدة والمتكاملة .
- تخصيــص الدولــة جــزءًا مــن الموازنــة العامــة للدخــول فــي شــراكة مــع القطــاع الخــاص فــي مشــروعات اإلســكان االقتصــادي 

ومحــدودي الدخــل علــى أن تكــون هنــاك رقابــة وإشــراف مــن الحكومــة للتأكــد مــن تحقــق أهــداف السياســات اإلســكانية.
- أهميــــة ترســــيخ فكــــر التعاونيــــات كشـــريك أساسي باإلضافة الـي الـــدور الكبيــر الــذي تلعبــه فــي المجاالت المختلفة، وأنهــا 
هــــي الســــبيل لتحقيــــق العدالــــة االجتماعية وخاصــــة للطبقــــة المتوســــطة، فكلمــــا زادت التعاونيــــات زادت العدالــة االجتماعية 

بالمجتمــــع وزادت فــرص اســتدامة وجــودة الحيــاة.

4- »رؤية شباب الباحثين«:
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واإلســكان  المعمــاري  التصميــم  الدين-أســتاذ  ســراج  /هانــي  الدكتــور  األســتاذ  الســيد  برئاســة  الجلســة  هــذه  عقــدت   
-: مــن  كل  وبمشــاركة  اإلســكان  لبحــوث  بالمركزالقومــي 

- م/ مها الطويل )مصر( – مدير عام متابعة الفروع بالهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان.
- أ.د/ إيمان علي ) السودان( – أستاذة علم االجتماع وعميد كلية العلوم الحضرية جامعة الزعيم االزهري بالسودان.

- د/ أحمد رمضان) مصر(- مدير قطاع الجودة بمجموعة حديد المصريين.
   وأكــدت الجلســة علــي ضــرورة المشــاركة المجتمعيــة فــي جميــع مراحــل مشــروعات االســكان التعاونــي كوســيلة لاســتدامة 
ــة  ــل المشــاركات المجتمعي ــن والشــباب واالطفــال( وايضــا تفعي ــر قادري ــار والغي ــع :الكب ــم للجمي وتكامــل المجتمعــات )التصمي

)الخبــرات الدوليــة والمحليــة (.
وخلصت الجلسة الي اآلتي :

- الــدور الفعــال للمشــاركة المجتمعيــة فــي إتخــاذ القــرارات بشــأن أولويــات التخطيــط الخاصــة بالفئــات المختلفــة ، وتنفيــذ الخطــة، 
ومشــروعات اإلســكان ، وتوفيــر المبانــي العامــة ، وتنميــة األماكــن العامــة. 

- اإلهتمــام  بتخصيــص نســبة مــن ميزانيــة الدولــة لقطــاع اإلســكان باعتبــاره مــن الحقــوق األساســية للمواطنيــن  إلــى جانــب 
التعليــم والصحــة.

- إقامــة حمــات توعيــة ودورات تدريــب فــي المناطــق الريفيــة ومناطــق الســكن العشــوائي لتعريــف الســكان بتقنيــات البنــاء 
المحليــة والصديقــة للبيئــة.

- ترجمــة األهــداف والسياســات الازمــة المحــددة مــن اإلدارة العليــا للمشــاركين فــي األنشــطة التعاونيــة إلــى خطــط وبرامــج 
عمــل محــددة الوقــت مــع إمكانيــة متابعــة وتقييــم األداء فــي أي مرحلــة لتعديــل الخطــط للحصــول علــى نتائــج أفضــل.

- وضــع الخطــط والبرامــج الزمنيــة موضــع التطبيــق العملــي بمعنــى ان تقــوم االدارة بتحقيــق ســهولة تسلســل إجــراءات الحصول 
علــى الســكن المســتدام حيــث تبــدأ مــن المشــاركة المجتمعيــة حتى تســليم الوحــدات التعاونية المســتدامة لمســتحقيها.

- إيجاد أفضل الطرق لإلستفادة من الموارد بكفاءة مثل:
          * القوى البشرية: تحصل على التدريب الازم لتواكب التطور.

          * رأس المــال: الحفــاظ علــى رأس المــال واســتخدامه دون اهــدار حرصــا علــى حصــول المواطــن علــى المســكن بأقــل 
تكلفــة وتيســيرات فــي الســداد.

          *المعلومات :) دراسة متكاملة بدءا من الفرد والمجتمع حتى الوصول ألفضل النتائج المرجوة )تحقيق الهدف(.  

5- »التعاونيات المستدامة والمشاركة المجتمعية«:
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تحــت هــذا العنــوان تــم عقــد عــدد )2( جلســة برئاســة كا مــن:  الســيد األســتاذ الدكتــور /أحمــد الشــريف - رئيــس قســم العمــارة 
بالجامعــة االمريكيــة واألســتاذة الدكتــورة/ عــزة ســري- أســتاذ التخطيــط العمرانــي المركــز القومــي لبحــوث االســكان والبنــاء و 

الســيد المهنــدس / هانــي المنيــاوي - مهنــدس استشــاري وبمشــاركة كل مــن :-
- السيد/ محمد علي بن حسن ) ماليزيا (- نائب رئيس منظمة الحركة التعاونية بماليزيا )انجكاسا( 

- د/ شيماء السيد ) مصر ( - مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية جامعة النهضة ببني سويف. 
- السيدة/ ماري نجوكي ) كينيا ( -  مدرس مساعد بقسم التعاونيات وادارة االعمال الزراعية بجامعة كينيا التعاونية

.YSI السيد/ شادريك ماتيندي )زيمبابوي( - عضو بمعهد التفكير االقتصادي  الجديد -
- د/ اويينى اليزابيث ) نيجيريا (- محاضر بمؤسسة أبيوكوتا للتعاون.

.Nachu م/ فرانسيس كامندي ) كينيا (- رئيس االتحاد الوطني لاسكان التعاوني -
- السيد/ستيفن اجوال ) كينيا ( - المدير التنفيذي للتشغيل في الحلف التعاوني الدولى بكينيا.

- أ/ محمــد الفاتــح العتيبــي ) هولنــدا ( - مستشــار التعاونيــات والتنميــة المســتدامة – التدريــب وبنــاء القــدرات ، مديــر اكســفورد 
لاستشــارات والتدريــب - ) بريطانيــا (.

وتــم عــرض العديــد مــن الــرؤي والتجــارب محليــا ودولياعــن الحركــة التعاونيــة فــي مختلــف المجــاالت والــدول ودورهــا فــي تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة.

 وقد اشارت الجلستان إلى االتي:
- ضــرورة غــرس روح التعاونيــات فــي الشــباب وذلــك لضمــان اســتمرار التعاونيــات مــدي الحيــاة وذلــك عــن طريــق محــاكاة التجربــة 
الماليزيــة » تعاونيــات المــدارس« ومــدي أهميتهــا بتثقيــف الطــاب بالتعاونيــات والقيــام بالعديــد مــن االنشــطة التعاونيــة داخــل 
المــدارس ومنهــا انشــاء بنــك مصغــر داخــل هــذه المــدارس للطــاب لادخــار بــه وبذلــك يتعاملــون مــع المصــرف الرســمي فــي 

هــذه المنطقــة  .
- إعــادة توزيــع المناطــق التجاريــة وعمــل محــاور طوليــة وزوايــا عموديــة بشــكل شــريطي بحيــث تعطــي  مرونــة فــي توزيــع 

منظومــة الخدمــات ونمــو المنطقــة .
- اإلعتماد علي منظومة الري المستدام وإعادة تدوير النفايات .

- مراعاة تعزيز الوعي البيئي علي مستوي السكان وعلي مستوي المدينة بشكل عام.
- وضــع اطــار شــامل لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة لتعزيــز الشــراكات بيــن العديــد مــن أصحــاب المصلحــة ومنهــم االعضــاء 

التعاونييــن علــي المســتوي المحلــي لــكل دولــة وعلــي المســتوي االقليمــي والعالمــي.
- أهمية إيجاد أدوات تمويل للتعاونيات علي كافة المستويات المحلية والدولية  من دعم وقروض ميسره وشراكات.

- أهميــة الــدور التعاونــي للمــرأة لتحقيــق أهــداف االتنميــة المســتدامة وخاصــة هــدف دعــم المــرأة فــي الســكن و العمــل 
بالتســاوي مــع الرجــل. ومحاولــة نقــل تجربــة واليــة أوجــون فــي نيجيريــا الــي باقــي الواليــات والــي باقــي الــدول االفريقيــة .حيــث 
ان الواليــة قامــت باســتهداف النســاء مــن خــال رفــع نســبة مشــاركتهم فــي الجمعيــات التعاونيــة وفــي إدارة التعاونيــات مــن 

خــال أعضــاء مجالــس اإلدارة .كذلــك إســتهداف النســاء فــي الجمعيــات التعاونيــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.
- العمــل علــي ايجــاد وســائل لحــل المنازعــات بالنســبة للتعاونيــات لتكــون ادارتهــا اكثــر كفــاءه واقتصاديــة الن اي منازعــة يكــون لهــا 

اثــر ســلبي كبيــر علــي تنميــة واقتصــاد المشــروع حيــث يتســبب فــي  توقــف تنميــة المشــروع التعاونــي وزيــادة تكلفتــه.

6- »التجارب التعاونية الدولية« :
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عقــدت هــذه الجلســة برئاســة الســيدة/ شــيوجي ســيفا األميــن العــام للحلــف التعاونــي الدولــي فــي افريقيــا حيــث افــادت   
بــأن دور الحكومــات الداعمــة للتعاونيــات فــي افريقيــا قــد يكــون مثيــرا للجــدل للبعــض فهنــاك مــن يعتقــد أن الحكومــات ال تلعــب دورا 
فــي هــذا الصــدد كمــا يــرى البعــض اآلخــر أن الحكومــات تلعــب دورا كبيــرا فــي مســاعدة ومســاندة التعاونيــات وهــذه هــي وجهــة نظــر 
الحلــف التعاونــي الدولــي بأفريقيــا الــذي ترجــم ذلــك باقامــة المؤتمــر الــوزاري بمشــاركة عــدد مــن المكاتــب اإلقليميــة ويضــم أيضــا 
جميــع الــوزراء المضطلعيــن بالتعاونيــات مــن أجــل مناقشــة موضوعــات تتعلــق بتنميــة دور التعاونيــات فــي اســيا ومنطقــة المحيــط 

الهــادئ وافريقيــا.
ممــا يؤكــد الحاجــه لتعزيــز التفاهــم والحــوار بيــن الحكومــات وبيــن حــركات التعاونيــات ألن كا الجهتيــن تعمــان علــى تنميــة االجنــدة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة للبلــدان وبالتالــى البــد ان نعمــل يــد بيــد لكــي نضمــن ان يكــون العالــم مكانــا افضــل لكــي نحيــا فيــه جميعــا.
ــاء  ــة العامــة لتعاونيــات البن وانعقــدت هــذه الجلســة بمشــاركة الســيد دكتــور مهنــدس/ حســام الديــن رزق رئيــس مجلــس إدارة الهيئ

واإلســكان ورئيــس المؤتمــر فــى نســخته الثالثــة.
ومعالى السفير/ محمدو لبرنج سفير جمهورية الكاميرون بالقاهرة وعميد الدبلوماسيين األفارقة فى مصر.

والسيد / ستيفن اوتيينو وهو لديه أيضا درجة في ريادة األعمال من كينيا ويعمل فى الحلف التعاونى الدولى فى كينيا. 
والدكتــور / كتابــروا أوجســتن رئيــس الحلــف التعاونــي الزراعــي بروانــدا وهــى منظمــة قطاعيــة تابعــة للحلــف التعاونــى الدولــى 

بإفريقيــا.

7- الجلسة المجمعة االولي: دور الجهات الحكومية الداعمة للتعاونيات
  حالة الدراسة )افريقيا(

77



حيــث تــم تطويــر الهيــكل التنظيمــي للهيئــة عــن طريــق فروعهــا التــى تغطــى معظــم أنحــاء الجمهوريــة وتهــدف محــاور عمــل 
الهيئــة الــى تعظيــم دور منظومــة االســكان التعاونــي فــي حــل مشــكلة االســكان فــي مصرمــن خــال محــاور العمــل اآلتيــة :

استعرض أ.د.م/ حسام الدين رزق
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان - ورئيس 

المؤتمر

الهيئــة  ودور  التعاونــي  االســكان  مجــال  فــي  المصريــة  التجربــة   
العامــة لتعاونيــات البنــاء واالســكان كجهــة حكوميــة فــي دعــم التعاونيــات .
ــا  ــر آلياته ــة تدي ــة اقتصادي ــاء واالســكان هيئ ــات البن ــة لتعاوني ــة العام الهيئ

ــاء. ــة أعب ــة أي ــل الدول ــا دون تحمي ــر مواردهــا ذاتي وتدب

ونتيجــة لقيــام الهيئــة بتقديــم الدعــم الفنــي والمالــي واالداري   
لجمعيــات االســكان فــي مصــر بلغــت الزيــادة فــي عــدد الجمعيــات التعاونيــة 

المنقضيــة. ســنوات  الخمــس  خــال  جمعيــة   3321 إلــى   2126 مــن 
ــدة  ــي 200000 وح ــة حوال ــة الهيئ ــم المشــروعات المنفــذة بمعرف ــغ حج وبل
ــى عــدد  ــه مصــرى كمــا وصــل اجمال ــار جني ــة 32 ملي ســكنية بتكلفــة تقديري
الوحــدات اللــى نفــذت بواســطة قطــاع اإلســكان التعاونــى فــى مصــر الــى 
ــق عــدد  ــة تحقي ــف وحــدة ســكنية( وهــو مايدعــم امكاني ــان ال ــون ومئت )ملي

ــه قبــل نهايــة 2023. الوحــدات المســتهدف االنتهــاء من
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كمــا تعمــل الهيئــة علــى الزيــادة المســتمرة لقيمــة القــرض التعاونــي بفائــدة ميســرة وتيســيرات فــي الســداد علــى فتــرات   
طويلــة األجــل مــن 30-40 ســنة.

هــذا بجانــب االنجــازات فــي مجــال القــروض التعاونيــة الــذي بلــغ إقــراض حوالــي 420,000 وحــدة ســكنية بمــا يقــرب مــن 6 مليــار جنيــه 
بأســعار متفاوتــة طبقــا للتوقيتــات التــى تــم منــح هــذه القــروض بهــا. 

تبنــت الهيئــة فكــر انشــاء المشــروعات اإلســكانية التعاونيــة اإلســتثمارية مــن خــال تنفيــذ المشــروعات الصناعيــة والتجاريــة   
بصــورة متوازيــة مــع مشــروعات االســكان التعاونــى لتحقيــق مجتمــع تعاونــي بتصميمــات حديثــة وعصريــة تواكــب التطــور فــى نمــاذج 

ــات المجتمــع المصــرى. ــا الحتياج ــدات االســكان طبق ووح
وكنمــوذج لذلــك قامــت الهيئــة بانشــاء المجمــع الســكني الخدمــي فــى مدينــة بورســعيد وفــى مدينــة الســادس مــن اكتوبــر والمجمــع 
التعاونــي الســكني الحرفــي الخدمــي فــى مدينــة فرهــاش وكــذا المركزالتنمــوى المتكامــل فــى أطفيــح ومــا تمثلــه مــن اضافــة كبيــرة 

لمســيرة التنميــة المســتدامة فــي مصــر.
تحققــت هــذه االنجــازات مــن خــال تكاتــف جمعيــات االســكان التعاونــى مــع االتحــاد التعاونــى االســكانى المركــزى لتحقيــق   
محاورعمــل الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء واالســكان الخمســة الرئيســية فــى انجــاز المشــروعات التــى توفــر فــرص العمــل والخدمات 
والســكن فــى نفــس الموقــع وكذلــك انشــاء مجتمعــات تنمويــة إقليميــة ذات مقــوم صناعــى لرفــع كفــاءة هــذه المناطــق بشــكل 

ــدروس المســتفادة فــى هــذا االتجــاه . ــة الســتنباط ال ــرات العالمي ــرا التفاعــل مــع التجــارب والخب تنمــوى شــامل واخي
واختتــم ســيادته كلمتــه مؤكــدا علــى ضــرورة تبــادل الخبــرات المحليــة واالقليميــة والدوليــة لتطويــر المنظومــة التعاونيــة فــي مصــر 

والعالــم.
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كما عرض السيد الدكتور محمدو لبرنج 
 سفير جمهورية الكاميرون بالقاهرة 

عميد جميع الدبلوماسيين األفارقة بمصر 

تجــارب وخبــرات الكاميــرون فــي مجــال التعاونيــات حيــث اكــد ان   
ــط بالتضامــن والتكافــل وهــو اســاس كل شــيء  ــات يرتب مفهــوم التعاوني
فــي المجتمعــات االفريقيــة حيــث كان الفكــر التعاونــي اكثــر تطــورا فــي 
الجــزء المتحــدث باالنجليزيــة مــن القــارة االفريقيــة ولــم يكــن االمــر بنفــس 

الوتيــرة  فــي الجــزء المتحــدث بالفرنســية.
ــر رســمية  ــام 1947 بصــورة غي ــرون ع ــة فــي الكامي ــركات التعاوني ــدأت الح ب
ــى  ــن عامــي 1960 و 1961 ســعت الحكومــات ال ــن بعــد االســتقال بي ولك
دعــم هــذه الحــركات التــي تدعــو الــى ان تعتمــد المجتمعــات علــى ذاتهــا وان 

تعمــل علــى تطويــر انشــطتها .

واكــد ســيادته ان التعاونيــات كانــت الحــل االمثــل لجمــع الفئــات   
التــي تواجــه مشــاكل مشــتركة والبحــث عــن طــرق التعــاون لحلهــا ثــم زيــادة 

. القــروض  تقديــم  ومؤسســات  المصــارف  مــع  الشــراكات 
واشــاد باالنجــازات التــي تمــت فــي مصــر و اعــرب عــن اعجابــه الشــديد بهــا 
حيــث ان التعاونيــات فــي مصــر ال تغطــي فقــط جوانــب الزراعــة والتجــارة 
ــر هــدف  ولكنهــا تؤكــد كذلــك علــى دور االســكان التعاونــي وهومــا يعتب

اساســي للبلــدان الناميــة .
واوصــى بضــرورة االســتفادة مــن تجربــة مصــر مــن خــال هــذا المؤتمــر 

وضــرورة العمــل علــى نشــر النمــاذج التعاونيــة الناجحــة فــي مصــر.
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وجاءت كلمة السيد ستيفن اجوال   
المدير التنفيذي للتشغيل بالحلف التعاوني الدولي - كينيا

حاصل على درجة ريادة االعمال 

حــول بدايــة التعاونيــات فــي كينيــا والتــي تعــود الــى عــام 1908   
ــات نظمــت تحــت النظــام الرســمي كانــت عــام 1932  وكيــف ان اول تعاوني
ــة  ــف جمعي ــر مــن 40 ال ــى اكث ــوم ال ــة الي ــات التعاوني ــت الجمعي ــث وصل حي

تعاونيــة فــي كينيــا.
واكــد ان التعاونيــات هــي جــزء مــن تكويــن الشــعب الكينــي بصفــة   
خاصــة واالفريقــي بصفــة عامــة والــذي يؤكــد ان كينيــا تســتطيع ان تشــارك 
فــي عمليــة التنميــة مــن خــال رفــع الكفــاءة فــي تقديــم الخدمــات وتشــجيع 

المســئولية االجتماعيــة محليــا .

وقــام ســيادته باســتعراض دور الحكومــة فــي دعــم التعاونيــات   
وتطبيــق برنامــج اصــاح هيكلــي والــذى تبنــت الحكومــة مــن خالــه دفــع 
التعاونيــات الــى تنظيــم المــوارد الذاتيــة واالعتمــاد عليهــا لتقليــل الضغــط 

علــى الدولــة مــن خــال :

واوضــح الــدور الــذي تقــوم بــه الجامعــه التعاونيــة فــي كينيــا فــي نشــر التجــارب التعاونيــة المختلفــه حتــى تعمــل   
علــي دعــم الفكــر التعاونــي  ودفــع اجنــدة التعاونيــات لافضــل وتحقيــق اهــداف التنميــة  المســتدامة كالحــد مــن الفقــر 

ــاة كريمــة للشــعوب. ــر حي وتحســين مســتوى  المعيشــة وتوفي

- انشاء اتحاد التعاونيات عام 1964 
- انشاء الحلف التعاوني الكيني 
- انشاء البنك التعاوني الكيني 
- انشاء شركة التأمين التعاوني

- انشاء اتحاد التعاونيات الكيني 
- انشاء الجامعة التعاونية في كينيا

- اصدار يحدد هياكل القطاع التعاوني
- انشاء الجهاز التنظيمي للتعاونيات
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واستعرض الدكتور كاتبروا اوجستن
رئيس المنظمة االفريقية للتعاونيات الزراعية - روندا

ــراز  ــدا  وكيــف اســتطاعت حكومــة روانــدا تطويــر التعاونيــات واب ــة روان تجرب
دورهــا الرائــد فــي افريقيــا.

حيــث اشــار الــى ان الحكومــة تقــوم بدعــم المنظومــة التعاونيــة   
والعمــل علــى اعــادة تأهيــل المجتمــع وتعظيــم دور التعاونيــات وذلــك عبــر:

- مشاركة الفكر التعاوني في كافة المجاالت واالنشطة المختلفه 
- قيــام الدولــة فــي عــام 2005 بتشــكيل  فريــق عمــل لدراســة الكيفيــة التــي 

يمكــن للتعاونيــات ان تعمــل مــن خالهــا لزيــادة انتاجهــا .
- وفــي عــام 2017 تــم تعديــل القانــون الــذي تــم وضعــه فــي  1988 المنظم 

لعمــل التعاونيات.
- تشــكيل الفيدراليــة االتحاديــة للتعاونيــات فــى روانــدا فــي عــام 2010 
لتشــمل كافــة المجــاالت )الزراعــة والمواصــات واالســكان واالقتــراض  

واالدخــار....(. االئتمانيــة  والتعاونيــات 
ــة  ــه والتدريــب وايضــا ســاعدتها علــى تاســيس البني ــم والمســاندة المالي ــر التعلي ــات عب وقــد دعمــت الحكومــة هــذه التعاوني  

المنشــأة. المصانــع  لدعــم  الكهربــاء  وشــبكات  طــرق  ومــد  الزراعــة  مجــال  فــي  ســيما  ال  التحتيــه 
واكــد ســيادته ان التعاونيــات لعبــت دورا كبيــرآ فــي بنــاء البــاد ونشــر الســام وتقويــة االقتصــاد وذلك ليــس فقط بالنســبة للتعاونيات 

فــي روانــدا حيــث عملــت الحكومــه علــى  دعــم التعاونيــات فــي كافــة ارجــاء القارة .

.
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اختتمت الســيدة ســيفا رئيســة الجلســة بعد فتح الباب لألســئلة النقاشــية  
والتفاعــل مــع الجمهــور بعرض التوصيــات االتية :-

- ضــرورة االســتفادة مــن التجربــة المصريــة الرائــدة فــي مجــال االســكان 
التعاونــي وضــرورة نشــر النمــاذج التعاونيــة الناجحــة فــي مصــر وخاصــة فــي 

مجــال االســكان التعاونــي.
- ضــرورة تبــادل الخبــرات العلميــة والعمليــة االقليميــة والدوليــة وذلــك 

لتطويــر المنظومــة التعاونيــة فــي مصــر والعالــم.
- ضــرورة التعــاون والتفاهــم والتنســيق بيــن الحكومــات والحــركات التعاونيــة 

لتفعيــل دور التعاونيــات فــي كافــة المجــاالت.
- ضــرورة ســن التشــريعات والقوانيــن الازمــة لتمكيــن التعاونيــات وتعظيم 

دورها.

- استعداد مصر لعمل دورات تدريبية لدول غرب افريقيا.
- دعم دور التعاونيات في انشاء السوق االفريقية المشتركة 

- إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القارة االفريقية وكيفية ربط القارة بالعالم.
- انشاء منظمة افريقية لإلسكان التعاوني مع طلب ان تقوم مصر باستضافة مقرها الرئيسي
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      السام عليكم,

اود فــي البدايــة ان اهنئكــم علــى اخــراج هــذا المؤتمــر فــي ابهــى صــوره وهــي الصــورة التــي اتاحــت لنــا امكانيــة تبــادل الــرؤى   
. العالــم  انحــاء  جميــع  وفــي  هنــا  التعاونــي  االســكان  دور  تعزيــز  علــي  ســاعد  ممــا  الحواجــز  الزالــة  والمقترحــات 

انا علي المستوى الشخصي ساغادر مصر حاما معي علما وتجارب فاقت كل توقعاتي منذ وصولي الى مصر.  
كمــا اغــادر مصــر بعــزم اقــوى وهمــة ماضيــة  اســتطعت ان انقــل  الــى حضراتكــم العهــد الــذي اخذنــاه علــي انفســنا فــي الحلــف   
التعاونــي الدولــي لبنــاء المســكن المســتدام بســواعد كل اعضــاء الحلــف وكمــا قلــت قبــل ذلــك ان الحركــة التعاونيــة هــى النمــوذج الفعــال لبنــاء 

المســاكن

االهــم فــي هــذا الســياق اننــي اســتمعت اليكــم واطلعــت علــى المشــروعات الرائعــه التــي تقومــون  بانشــائها كمــا انــي قــد اطلعــت   
  ICA علــى رؤيتكــم الخاصــه فــي هــذا البلــد حيــث اننــى علــى الصعيــد العالمــي اكملــت نصــف مدتــي القانونيــه فــى الحلــف التعاونــى الدولــى
منــذ بضعــة اســابيع وارانــي بذلــت جهــودا  كثيــرة فــي اكثــر مــن اربعيــن دولــة حيــث شــعرت فــي كل مــكان وطأتــه قدمــاي بالعرفــان حيــث تحدثــت 

وجهــا لوجــه مــع مئــات التعاونييــن الذيــن يرســخون فــي كل يــوم النهــج التعاونــي الــذي نحبــه كثيــرا وندافــع عنــه كثيــرا .

كمــا اتيحــت لــي الفرصــه لمقابلــة عشــرات الممثليــن الحكومييــن فــي الــدول المختلفــه وممثليــن مــن المنظمــات الدوليــة والباحثيــن   
ــي  ــف التعاون ــا اقــول ان الحل ــي لشــعوبهم وبادهــم واقاليمهــم  دائمــا م ــى اقتصــاد تعاون ــوم عل ــون كل ي ــن يراهن وقــادة المجتمــع والذي

الدولــى هــو المظلــة التــي بلــغ عــدد اعضائهــا حوالــي 1.2مليــار عضــو تعاونــي فــي العالــم.

كلمة السيد الدكتور / آريل جواركو )االرجنتين( 
رئيس الحلف التعاوني الدولي
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ــا ان نقنــع بهــذا  ــا التعاونــي الدولى,لكــن كمــا اســلفت ال يجــب علين ــاء بيتن ــا خــال هــذه االيــام االركان االساســية لمتابعــة بن لقــد عرفن  
فقــط , امــا عــن بيتنــا االخــر بيــت الجميــع كوكبنــا كوكــب االرض هــو ذلــك البيــت الــذي اصبــح فــي مهــب الريــح لذلــك وجــب علينــا التعجيــل فــي 
وجــود تكامــل بيــن المســتويات المختلفــه  وان يكــون هنــاك تكامــل بيــن المبــادرات التعاونيــه بيــن جنبــات العالــم وانــا احتفــل هنــا بالخطــوات التــي 

وضعــت للوفــاء بهــذا العهــد.

ان الحلــف التعاونــي الدولــي ملتــزم بهــذا النهــج التكاملــي علــى مســتوى العالــم والــذي يتماشــي مــع اهــداف األمــم المتحــدة اجنــدة   
مــدن ومجتمعــات مســتدامه. اجــل  مــن  تحالــف دولــي  تحــت شــعار  رقــم 11  الهــدف  المســتدامه خاصــة  التنميــة  2030 الهــداف 

ان التنميــة المســتدامه فــي الســياق التعاونــي ال تتوقــف فقــط عنــد بنــاء مســكن الئــق لكــن كمــا تعلمــون جميعــا  ان هنــاك سلســلة مــن   
العناصــر التــي صــارت والزالــت هدفــا للنقــاش حيــن نتحــدث عــن المســكن المســتدام يجــب تقديــم كافــة الخدمــات واداراتهــا ســواء كانــت خدمــات 
صحيــة او تعليميــة او مســائل متعلقــة بالتمويــل او االطــار السياســي والقانونــي، باالضافــه الــى ان دور الحكومــات يجــب ان يظــل  جــزءا مــن  

االجنــده حــال معالجــة اشــكالية االســكان بصفــة عامــة.

لذلــك يجــب علينــا دائمــا القــاء نظــرة تعاونيــه علــى كل هــذه الموضوعــات الن هــذه النظــرة تمثــل محــور المشــاركة المجتمعيــه فــي حــل   
المشــكات وهــي نفســها التــي تســاعدنا علــى تعييــن وتحديــد طــرق الخــروج مــن التحديــات التــي تواجــه البشــرية فــي يومنــا هــذا فنحــن نقــوم 
بالمواجهــه العالميــة بجانــب هيئــات اخــرى نتكاتــف ســويآ مثــل االمــم المتحــدة ، منظمــة العمــل الدوليــة، منظمــة األغذيــة والزراعــة، الصنــدوق 

ــة. ــارة العالمي ــة ومنظمــة التج ــة الزراعي ــي للتنمي الدول

اجــدد حفاوتــي بمــا تحقــق فــي هــذا المؤتمــر واشــكر باخــاص جميــع هــؤالء الذيــن دعونــي للمشــاركة معكــم خــال ايــام المؤتمــر   
واشــجعكم علــى المضــي قدمــا علــى البنــاء لعالــم ال يوجــد بــه شــخص دون ســقف مادمنــا جميعــا نســتطيع المشــاركة فــي بنــاء مســكن الئــق. 

هــذا العالــم الــذي نراهــن نحــن التعاونيــون عليــه منــذ اكثــر مــن  175 عامــآ، هــذا العالــم الــذي مــن اجلــه سنســتمر بالعمــل معــا، هــذا العالــم   
ــر. ــر، وســام اكث ــدل اكث ــر، ع ــى تضامــن  اكث ــم عل القائ

هذا العالم الفاضل الذي نرجوه جميعا اونرغب  فيه ونبتغيه.
شكرا لكم جميعا.
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السيدات والسادة اسعد الله مسائكم
 

اوال اود ان انتهز هذه الفرصه كي اتقدم بالشكر للهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان لكرم الضيافه  
اعتقــد انكــم تتفقــون معــي جميعــا ان كا مــن الــدول الناميــة والمتقدمــه عليهــا ان تتخــذ اجــراءات بشــكل جماعــي مــن اجــل ان ينعــم العالــم 
بالرفاهيــه كانــت هــذه االيــام الثاثــه ايــام حافلــة تعلمنــا فيهــا وتواصلنــا فيهــا وعقدنــا علــى انفســنا التزامــات وتشــاركنا مــع بعضنــا البعــض 

. SDGs2030 التجــارب حــول كيفيــة عمــل التعاونيــات كشــريك اساســي لتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامه

النمــوذج التعاونــي يتواجــد تقريبــا فــي كافــة مجــاالت النشــاط البشــري بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر االســكان والزراعــة   
والتمويــل  والغــذاء ومجــال التاميــن والرعايــة الصحيــة وبالطبــع مجــال التجــارة.

ــة  ــه مملوك ــات التعاوني ــان الجمعي ــول االنســان ف ــور ح ــاذج تتمح ــا نم ــا انه ــة وبم ــة البيئ ــا لحماي ــه تعــي حاجته ــات التعاوني ان المجتمع  
ومــدارة مــن قبــل اعضائهــا وبالطبــع فــان الحكومــات عليهــا مســئولية انشــاء بيئــة مواتيــه مــن اجــل ان تزدهــر هــذه التعاونيــات بســن السياســات 

و التشــريعات المناســبة.

وفــي الوقــت الراهــن ترتبــط التحديــات التــي تواجــه العالــم بشــكل عــام وافريقيــا بشــكل خــاص بالحكــم وســوء االدارة وبالطبــع تاثيراتهــا   
علــى البيئــه الخارجيــة فضــا عــن ذلــك هنــاك عوامــل الصــراع والفســاد ومعــدل النمــو الســكاني الســريع وضعــف المســتوى التعليمــي 

وانخفــاض معــدل االلمــام بالقــراءة والكتابــة والتوزيــع غيــر المتكافــئ للمــوارد.

كلمة السيد /جيفيث ماجومير )كينيا(
رئيس الحلف التعاوني االفريقي
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ان التعاونيــات لديهــا دور فعــال مــن اجــل التصــدي لهــذه التحديــات باالعتمــاد علــى اســتراتيجية التنميــة التعاونيــه الفريقيــا مــا بيــن 2017   
الــى 2020 تحــت عنــوان )النمــو الشــامل( فنحــن نامــل بانــه مــن الضــروري قــدر االمــكان مشــاركة الجميــع دون تــرك اي شــخص خلــف الركــب  فــي 

ــا التنمــوي. جــدول اعمالن

ان التقــدم الــذى تحقــق ليــس بالقــدر المرجــو لــه فعلينــا ان نشــرك القطــاع الخــاص بالتعاونيــات مــن اجــل تحســين ســبل عيــش الكثيريــن   
لينعمــوا بالرفاهيــه ، لقــد شــجعت بالفعــل مــا فعلتــه تعاونيــات االســكان فــي مصــر فــي هــذا الصــدد وأعجبــت بالمآثــر التــي شــملت المنتجعــات 

الســياحية بالســاحل الشــمالي المصــري.

يتســم ســكان افريقيــا بصغــر الســن وســرعة معــدل النمــو وزيــادة العــدد فــي الحضــر مــع انتهاجهــم للتكنولوجيــا الحضريــه الحديثــة ممــا   
يجعــل القــارة خصبــة لابتــكارات . 

ان االبتــكارات فــي التعاونيــات الســكنيه  لــم تشــكل فقــط حافــزا مــن شــانه ان يجــذب النمــو  فــي عــدد ســكان الشــباب وانمــا مــن شــأنه   
ايضــا ان يخلــق فــرص عمــل لهــم.

ان الديناميكيــة االقتصاديــة فــي تعاونياتنــا مــن شــانها ان تســاعد فــي توفيــر فــرص عمــل منهــا فــي قطاعــات اخــرى مثــل البنيــة التحتيــه   
و الصحــة والخدمــات الماليــة وغيــر ذلــك مــن مجــاالت التنميــه.

ان قدراتنــا علــى التركيــز وادارة الصراعــات المختلفــه مــن خــال الســبل البديلــه لتســوية المنازعــات مــن شــانها ان تعضــد مــن قــوى مجتمعاتنــا 
وبالتالــي تزيــد مــن فــرص التكافــئ داخــل مجتمعاتنــا.

وختامــا اود ان احــث الجميــع علــى التركيــز فــي اعمالكــم ونحــن نتطلــع الــى زيــادة المناقشــات فــي االشــهر القادمــه مــن اجــل تحســين   
بأســره. والعالــم  افريقيــا  فــي  التعاونيــة  الحركــة 

والشكر لمضيفينا لكرم الضيافه وحسن الوفادة.
وتمنياتــي للجميــع بعــودة ســالمة الــى اوطانكــم ونســعد باللقــاء ثانيــة  فــي انشــطة تعاونيــة مســتقبليه نؤمــن بــان مــن شــانها ان تغيــر   

مــن حيــاة شــعوبنا ال ســيما الشــعوب االفريقيــة.
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ــا الكثيــر علــى مــدار الثاثــة ايــام الماضيــه كمــا تكونــت العاقــات التــى مــن شــانها ان تعــزز مــن شــبكة التعاونيــات علــى  لقــد تعلمن  
العالــم مســتوى 

معــا يكــون صوتنــا اقــوى ووســط هــذه المحافــل التــي نتقابــل فيهــا نعــرف اننــا لســنا وحدنــا وان هنــاك زمــاء لنــا فــي جميــع انحــاء   
ــة والمعــارف مــن اجــل  ــا نواجــه نفــس التحديــات وينبغــي ان نعمــل  ونتحــد ســويا للتغلــب عليهــا مــن خــال الخبــرات المتبادل العالــم وجميعن

تحســين العمــل الــذي نقــوم بــه خاصــه مــع التحديــات العالميــة التــي نواجههــا .

وبالتالــي نعمــل علــى تقديــم المســكن  الائــق المســتدام لماييــن االشــخاص الذيــن يرغبــون فــي الحصــول علــى مســكن لهــم وهــو   
ــة. ــر مهــم للغاي ام

ومــن المؤثــر جــدا ان نــرى جميــع العامليــن فــي الكواليــس للقيــام بــكل  هــذه الجهــود فشــكرى لكــم علــى اتاحــة هــذه الفرصــة لنــا لتبــادل   
الخبــرات والمعــارف واود ان اتوجــه بالشــكر للدكتــور حســام رزق رئيــس الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء و اإلســكان.

كلمة السيدة / جولي البالم )كندا(
األمين العام لتعاونيات االسكان الدولية
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحقيقــة اليوجــد بلــد ممكــن ان تنجــح بــدون تعــاون بيــن المنظمــات المدنيــة والحكومــة انمــا فــي مصــر يوجــد تكامــل و مشــاركة بيــن   

. التعاونيــة  والجمعيــات  اإلســكانى  التعاونــى  اإلتحــاد  و  الحكومــة 
ولــذا فــان المنظومــة تعمــل مــن  خــال قواعــد راســخة فيوجــد لدينــا قانــون للتعــاون االســكاني مــن  ســنة 81 ويتــم إجــراء التعديــات   
الازمــة مــع الوقــت باالضافــة ان الدســتور المصــري بــه بنــد صريــح يحمــي  الملكيــة التعاونيــة  وبالتالــي فــاي جمعيــة تعاونيــة مطمأنــه النهــا 

ــى االراضــي :- ــات عل ــا طــرق حصــول الجمعي ــا ونســتعرض هن ــد والدســتور يحميه ــون و قواع ــا لقان تعمــل طبق
اوال : جمعيات تشتري اراضي من الدولة وطبقًا للقانون يتم تخفيض اسعار هذه االراضي الى ) %25 - %50 (.

ــد تقســيمها  و تخطيطهــا و إعــادة      ــة وتعي ــة كمســاحة اجمالي ــة المجتمعــات العمراني ــات بشــراء االراضــي مــن هيئ ــة التعاوني ــا : تقــوم هيئ ثاني
ــر. توزيعهــا علــى الجمعيــات وتتولــى تنفيــذ شــبكات المرافــق الرئيســية كمــا الحــال فــي مشــروع القاهــرة الجديــدة و 6 أكتوب

ثالثــا : تقــوم هيئــة التعاونيــات بإنشــاء مشــروعات بهــا وحــدات تعاونيــة ووحــدات اســتثمارية مثــل مشــروع  بورســعيد الوحــدات التعاونيــة  بــه 
تبــاع بســعر مدعــم للجمعيــات حيــث تبيعهــا الهيئــة وتقــوم بتخفيــض ســعر بيــع الوحــدات التعاونيــة مــن عائــد بيــع الوحــدات اإلســتثمارية

ــاع ليخفــض بعائــد بيعــه تمــن  رابعــا : بعــض الجمعيــات التــي تشــتري االراضــي مــن  الحكومــة وتخصــص جــزء اســتثماري فــي اي مشــروع يب
ــات. الوحــدة الســكنية للجمعي

فــي مصــر االتحــاد التعاونــي هــو الرقابــة الشــعبية حيــث يمثــل  وكانــه مجلــس نــواب يراقــب الجمعيــات لضمــان تحقيــق نجــاح ملمــوس,   
وفــي نفــس الوقــت يســاعد فــي القضــاء علــى الفســاد, فــكا منــا اإلتحــاد كجهــة شــعبية والهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء واالســكان كجهــة 

ــى الفســاد. ــة نســعى ان نقضــي عل حكومي
تتولــى الدولــة نقــل الخدمــات الحكوميــة )الــوزارات – المؤسســات الحكوميــة - ..... إلــخ( علــى احــدث طــراز للنظــم والحوكمــة للمــدن   
الجديــدة )العاصمــة اإلداريــة الجديــدة( لخلــق عامــل جــذب النتقــال الســكان لهــذه المــدن بهــدف توســيع الرقعــة الســكانية ولتخفيــف الضغــط 

الســكاني عــن العاصمــة الحاليــة، ويعتبــر المصــدر الرئيســي لتمويــل بنــاء هــذه المبانــي )األرض والتســويق الجيــد(.
فــي الحقيقــه اســتفدت مــن المناقشــات جيــدا وتــم اكتســاب خبــرات جديــدة وجــاري دراســة انشــاء بنــك التمويــل التعاونــي واســاس اي   
تعاونيــات هــو القواعــد والقوانيــن  التــى بدونهــا  تكــون الخافــات مســتمرة وطالمــا الحكومــة والشــعب يــد واحــدة نصــل لنتيجــة  رائعــه.

كلمة أ.م / عادل نصحي 
رئيس مجلس ادارة االتحاد التعاوني االسكاني المركزي
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معالى السادة السفراء
السيد/ آريل جواركو رئيس الحلف التعاوني الدولي

السيد/ جيفيث ماجومير رئيس الحلف التعاوني االفريقي
السادة ضيوف المؤتمر من قيادات الحركة التعاونية من جميع أنحاء العالم السادة االساتذة والباحثين وقادة الفكر والرأى. 

االخ العزيز السيد اللواء مهندس/ عادل نصحى رئيس االتحاد التعاوني اإلسكاني المركزي.
الســادة شــركاء المســئولية مــن قيــادات الحركــة التعاونيــة فــي مصــر .. االتحــاد العــام للتعاونيــات – االتحــادات التعاونيــة – االتحــاد التعاونــى 

اإلســكانى المركــزى – الجمعيــات االتحاديــة – الجمعيــات األساســية مــن جميــع محافظــات مصــر. 
... السادة الحضور الكريم ...

إنــه مــن دواعــي ســروري اليــوم ونحــن فــي الجلســة الختاميــة للمؤتمــر الدولــي الثالــث لإلســكان التعاونــي الــذى يشــارك بــه ممثلــي   
ــة  ــد هــو األفضــل للحرك ــوب أن الغ ــد فــى القل ــة تول ــون وهــذه الثق ــدد فــى العي ــة أن أرى هــذا األمــل يتج ــة ومنظمــة دولي ــر مــن 42 دول أكث

الدوليــة التعاونيــة 
... تواصلنا معًا .. تشاركنا االهتمامات واألفكار والرؤى ...

إحساسنا بما يواجه إخواننا التعاونيين في جميع أنحاء العالم من تحديات هذا هو المكسب الحقيقي من هذا التجمع الرائع.
أود فــي البدايــة أن أتوجــه بالشــكر لدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء أ.د.م/ مصطفــى مدبولــي ومعالــى أ.د.م/عاصــم الجزار وزير اإلســكان والمرافق 

والمجتمعــات العمرانيــة علــي رعايتهمــا الكريمة لهــذا المؤتمر.

كلمة أ.د.م/ حسام الدين رزق
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان

ورئيس المؤتمر
جمهورية مصر العربية
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كما أتوجه بالشكر للسادة قيادات الحركة التعاونية الدولية:
ICA السيد آريل جواركو رئيس الحلف التعاوني الدولي -

ICA-Africa السيد جيفيث ماجومير رئيس الحلف التعاوني االفريقي -
CHI السيد اندرس الجو رئيس تعاونيات اإلسكان الدولية -

علي تواجدهم معنا والمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الدولي الهام.

كما اتوجه بالشكر لجميع الوزارات واألجهزة التي تعاونت معنا إلنجاح هذا المؤتمر. 
- وزارة الخارجية.
- وزارة الداخلية.
- وزارة السياحة.

- وزارة الصحة والسكان.
- محافظة القاهرة

- اللجنة التنظيمية للمؤتمر.
- اللجنة العلمية للمؤتمر.

- الشركة الراعي الرسمي للمؤتمر.
- شركة العاقات العامة للمؤتمر وأيضًا رجال الصحافة واالعام.

- إدارة فندق هيلتون هيليوبوليس وجميع العاملين به.

كمــا أتوجــه بالشــكر لشــركاء المســئولية والنجــاح مــن الزمــاء باالتحــاد التعاونــي اإلســكاني المركــزي برئاســة االخ العزيــز الســيد اللــواء   
نصحــي. عــادل  مهنــدس/ 

ــات االساســية علــى المظهــر المشــرف والتواجــد المكثــف ســواًء فــي جلســات المؤتمــر او فــي اجنحــة  ــة والجمعي ــات االتحادي ــك الجمعي وكذل
المعــرض المصاحــب للمؤتمــر.

يأتــي هــذا األداء الرائــع والمشــرف والمتميــز للزمــاء واالبنــاء مــن اســرة الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء واإلســكان ليســطروا بــه تاريخــًا جديــدًا 
للهيئــة ملــؤه الفخــر واالقتــدار.

وســوف يكــون لــي معكــم كمــا تعودنــا جلســة أخــري فــي هيئتنــا العظيمــة اشــد بهــا علــي ايديكــم واوجــه لــكل منكــم الشــكر علــي مــا   
قدمــه مــن إســهام فــي هــذا االنجــاز الكبيــر.

وفــي النهايــة أرجــو مــن ضيــوف المؤتمــر – ضيــوف مصــر أن يتقبلــوا منــي خالــص الشــكر والتقديــر علــى تواجدهــم معنــا فــي القاهــرة وتكبدهــم 
مشــقة الســفر وكذلــك علــى مــا قدمــوه مــن إثــراء لجلســات ومناقشــات أســهمت فــي تعريفنــا وتفاعلنــا مــع التجــارب التعاونيــة فــي مختلــف 

قــارات العالــم .
فنحن أسرة واحدة .. وهدف واحد

كل الدعاء بالتوفيق والعودة سالمين إلي بادكم
وعلى موعد للقاء قريبا بالقاهرة بإذن الله

السام عليكم ورحمة الله وبركاته...
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ــددت االطــر الرئيســية  ــي ح ــة المســتدامة )SDGs 2030 ( والت ــدة لمخطــط التنمي ــى أهــداف منظمــة األمــم المتح ــاًء ال ايم  
للعمــل علــي تحقيــق 17 هــدف تشــمل األبعــاد السياســية واإلجتماعيــة و اإلقتصاديــة والبيئيــة للتنميــة و التــى ترمــى إلــى تحســين 

نوعيــة حيــاة األفــراد وتدعيــم الســام والعدالــة داخــل المجتمعــات .
فقــد تــم عقــد المؤتمــر الدولــى الثالــث لإلســكان التعاونــى  ICCH’19  بالقاهــرة تحــت عنــوان »دور االســكان التعاونــي فــي   
ــم  ــع قــارات العال ــه مــن جمي ــر مــن 40 دول ــات مســتدامة ... بمشــاركة أكث ــة المســتدامة 2030«... نحــو تعاوني تحقيــق اهــداف التنمي
ــر اإلســكان و المرافــق و  ــزار وزي ــى أ.د.م/ عاصــم الج ــوزراء و معال ــى رئيــس مجلــس ال ــى أ.د.م/ مصطفــى مدبول ــة معال تحــت رعاي

المجتمعــات العمرانيــة.
وقــد ناقــش المؤتمــر أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة SDGs 2030 إللقــاء الضــوء علــي اهميــة دور التعاونيــات   
فــي تنفيــذ هــذه األهــداف بمــا تمثلــه مــن نمــوذج عالمــي ناجــح لاقتصــاد االجتماعــي، ومــا يعكســه مفهــوم التعاونيــات مــن منهجيــة 
ــال  ــاة حقــوق األجي ــة ومراع ــى الســامة البيئي ــر الحفــاظ عل ــث يعتب ــة المســتدامة ، حي ــر التنمي ــاه مرتبطــة بشــكل اساســي بفك للحي
القادمــة مــن المــوارد البشــرية أحــد الركائــز االساســية التــي تعتمــد عليهــا اهــداف وسياســات األنشــطة التعاونيــة فــي مختلــف دول 

العالــم.
وقــد تــم مــن خــال جلســات المؤتمــر عــرض بعــض الحلول المبتكــرة واآلليات الفعالــة لمواجهــة التحديات الحالية والمســتقبلية   
ــرات  ــم اســتعراض العديــد مــن الخب ــة المســتدامة، كمــا ت ــات مــن اجــل تحقيــق اهــداف التنمي ــا المتعلقــة بالتعاوني لمختلــف القضاي
والتجــارب التعاونيــة الرائــدة محليــا واقليميــا ودوليــا فــي مختلــف المجــاالت مــن خــال االبحــاث والدراســات العلميــة والجلســات 
النقاشــية وذلــك بهــدف العمــل علــي تطويــر السياســات التعاونيــة وقــد انتهــت الجلســات المختلفــة للمؤتمــر الــي التوصيــات االتيــة:-
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• ترحيب مصر الكامل بإنشاء واستضافة مقر للمنظمة اإلفريقية لتعاونيات اإلسكان.
• وضــع مخطــط ســريع ودقيــق لســرعة تقديــم الخبــرات المصريــة فــي مجــال االســكان 
التعاونــي لجميــع االشــقاء العــرب و االفارقــة ســواء فــي مجــال التدريــب وتأهيــل الكــوادر او 

ــي. ــي والفن ــل المجــال القانون فــي مجــاالت اخــري مث
• عقــد إجتمــاع بمشــاركة جميــع الجهــات المختصــة بهــدف وضــع آليــة للحــد مــن العشــوائيات 

مــن خــال مشــاركة اإلســكان التعاونــي. 
• ضــرورة  وجــود آليــات كثيــرة فــي التدريــب ونقــل الخبــرات وتوطيــد العاقــة بيــن الحكومــات 
ــات فــي  ــم دور التعاوني ــم فــي األدوار وإعطــاء الفرصــة لتعظي ــة والتناغ ــات التعاوني والهيئ

تحقيــق مخططــات التنميــة المســتدامة. 
• تحقيــق االســتدامة فــي المــوارد البشــرية بضــرورة تفعيــل دور كل مــن )النشــئ –الشــباب- 

المرأة(.
• ضــرورة العمــل علــى زيــادة الوعــى باهميــه التعاونيــات مــن خــال تنــوع أســاليب التوعيــة 
والتعريــف بالتعاونيــات فــي جميــع أنحــاء العالــم مــع العمــل علــى إدراجهــا ضمــن المناهــج 

التعليميــة خاصــة فــي مراحــل التعليــم األساســي بالمــدارس.
ــك بإعــداد قاعــدة  ــة الناجحــة والعمــل علــى توثيقهــا وذل ــة الدولي • دراســة التجــارب التعاوني
بيانــات إلكترونيــة يتــم مــن خالهــا تســجيل وتدويــن كافــة هــذه التجــارب بشــكل يمكــن 

المؤسســات التعاونيــة فــي جميــع انحــاء العالــم مــن االســتفادة منهــا. 
• إســتخدام الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي المشــروعات التعاونيــة نظــرا لزيــادة حجــم اإلســتثمارات الموجهــه لهــذه المشــروعات 

وانتشــارها محليــا ، إقليميــا و دوليــا بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة فــي مجــال الطاقــة.
• تمكيــن شــاغلي المشــروعات التعاونيــة مــن الحصــول علــى مســتويات جيــدة مــن التنميــة البشــرية المتكاملــة و نشــر الوعــى 
ــق  ــة حرصــا علــي تحقي ــاه والمرافــق لمشــروعاتهم التعاوني ــر اســتدامة لاراضــى والمي ــا وادارة اكث ــق نمــوًا حضري المجتمعــى لتحقي

التنميــة المســتدامة.
ــة واالقتصاديــة فيمــا يخــص العمــارة الخضــراء، مــن خــال  ــة واالجتماعي ــة للجوانــب البيئي ــة شــاملة ومتكامل • ضــرورة تبنــي منهجي
تبنــى جــداول االعمــال الخضــراء التــى تركــز علــى صحــة االنســان ورفــع مســتوى االفــراد والحــد مــن الفقــر، فــى اطــار اهــداف التنميــة 

المســتدامة.

اوال: توصيات عامة
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)أ ( في مجال السياسات والتشريعات:

ــز هــذا  ــي تعزي ــة باســتنباط سياســات وبرامــج تعمــل عل ــة التعاوني ــاح اساســي للحرك ــة كشــريك نج ــة دور الدول ــى أهمي ــد عل • التأكي
المفهــوم مــع التوصيــة بضــرورة االهتمــام بتمكيــن التعاونيــات كمنظمــة غيــر حكوميــة بحيــث يتــم تعظيــم المشــاركة الشــعبية فــى 

ــة للمجتمعــات. ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــذ مخططــات التنمي تنفي
• العمل على توفير األطر القانونية والتنظيمية التي يمكن من خالها تفعيل الدور التنموي لعمل األنشطة التعاونية.

• العمــل علــى صياغــة تشــريعات جديــدة تعمــل علــى تدعيــم دور االنشــطة التعاونيــة فــى المخططــات الجديــدة للمناطــق الريفيــة 
المكتظــة بالســكان.

• وضــع مجموعــة مــن المحفــزات االقتصاديــة والتشــريعية لتشــجيع االنشــطة التعاونيــة علــي تعميــر محــاور التنميــة العمرانيــة 
المســتهدفة خــارج الكتــل العمرانيــة القديمــة.

• العمــل علــى التحديــث المســتمر لمــواد القوانيــن المنظمــة لعمــل االنشــطة التعاونيــة بمــا يتوافــق مــع المتغيــرات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والبيئيــة.

ثانيا :توصيات نوعية
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• العمــل علــى توســيع قاعــدة مشــاركة الجمعيــات التعاونيــة فــي عضويــة الحلــف التعاونــي الدولــي ممــا يحقــق قدرتهــا علــى 
المشــاركة فــي رســم السياســات التعاونيــة علــى المســتويين االقليمــي والدولــي.

• ضــرورة إدراج المؤسســات التعاونيــة كافــة فــي أي مناقشــات ذات صلــة بالتنميــة المســتدامة فــي جميــع المحافــل والمؤسســات 
المعنيــة بصنــع القــرار وصياغــة التشــريعات مــع دعوتهــم للمشــاركة فــي عمليــات صنــع السياســات فضــا عــن تهيئــة المجتمــع مــن 

خــال برامــج اإلعــام المختلفــة لنشــر الوعــي المجتمعــي بفكــر وأهميــة التعاونيــات فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
• تعزيــز الشــراكة بيــن أنــواع التعاونيــات المختلفــة مثــل اإلســكان والطاقــة والمســتهلكين والعمــال والمنتجيــن والمهنيين،والعمــل 
مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى مثــل نقابــات المزارعيــن ونقابــات العمــال ومنظمــات أربــاب العمــل والســلطات المحليــة والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة.
ــات  ــل التعاوني ــات مث ــواع التعاوني ــن ان ــز الشــراكة بي ــة المختلفــة مــن خــال تعزي ــن االنشــطة التعاوني ــق مفهــوم التكامــل بي • تحقي
ــات  ــة الجــاري تنفيذهــا بواســطة التعاوني ــد االســماك فــي المشــروعات العمراني ــة وصي ــات االنتاجيةوالزراعي االســتهاكية والتعاوني

االســكانية.
• أهميــة تكامــل جهــود المؤسســات العامــة والخاصــة مــع التعاونيــات لتعزيزالمنافــع المشــتركة وزيــادة  القيمــة المضافــة فــي 
المشــروعات التعاونيــة ودعــم التعاونيــات تقنيــا وتحســين مراقبــة الجــودة فــي انتــاج الســلع والخدمــات التعاونيــة بمــا يســاعد علــي 

ــة . ــادة القــدرة التنافســية لانشــطة التعاوني زي
• تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خال االستثمار في مجال االسكان التعاوني.

• الســماح بشــكل اكبــر لاســتعانة  بشــركات متخصصــة فــى اإلدارة للمجتمعــات الســكنية  التعاونيــة واالســتعانة بهــا لمعاونــة مجلــس 
اإلدارة مهمــا صغــر حجــم المجتمــع الســكنى وعــدم االعتمــاد علــى الســكان الهــواة أو غيــر المتفرغيــن.

• إيجــاد وســائل حلــول مبتكــرة لفــض المنازعــات بيــن الجهــات المختلفــة وأصحــاب االدوار فــي التعاونيــات مــن خــال برامــج محــددة 
واجــراءات مختصــرة ، مــع العمــل علــي تدريــب التعاونييــن لتافــي الدخــول فــي مســببات النــزاع. 

• العمل على دراسة تطبيق التجارب الناجحة الخاصة بتعاونيات الشباب.
• االهتمــام بتفعيــل دور مشــروعات اإلســكان التعاونــي بنظــام اإليجــار وخاصــة فــي المناطــق ذات الشــرائح االقتصاديــة مــن محدودي 

الدخل.
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)ب ( في مجال تمويل االنشطة التعاونية:

• ضــرورة العمــل علــي عقــد مؤتمــر دولــي تشــارك فيــه جميــع المؤسســات التعاونيــة فــي 
ــارب  ــرة فــي ضــوء التج ــل المبتك ــم بشــأن دراســة أســاليب التموي ــف دول العال مصــر ومختل

ــه المختلفــة. ــل اإلســكان وآليات ــا تموي ــة المتعلقــة بقضاي الدولي
• ضــرورة اهتمــام جميــع المؤسســات التعاونيــة بالشــراكة مــع المؤسســات التعليميــة فــي 
تهيئــة البيئــة التدريبيــة والتعليميــة إلتاحــة الفــرص المناســبة إلنشــاء حضانــات تخريــج مايمكــن 

تســميته) برائــد األعمــال التعاونــي( .
بالتمويــل  المتعلقــة  والقــرارات  التشــريعات  بعــض  إعــادة صياغــة  نحــو  التوجــه  • ضــرورة 
العقــاري، مــع تبســيط إجــراءات حصــول الجمعيــات واألفــراد علــى قــروض ميســرة وبفتــرات 

ســداد مناســبة .
• التأكيــد علــى دور الدولــة كراعيــة للحركــة التعاونيــة إعمــاال لمــا جــاء بالدســاتير المصريــة 
التعاونيــات كمنظمــات  إلــى تمكيــن  تــؤدى  التــى  الرعايــة  التعاونيــة، وهــى  والتشــريعات 
ــذات مــن أداء دورهــا التنمــوى االقتصــادى  ــر حكوميــة شــعبية لإلعتمــاد الجماعــى علــى ال غي

واالجتماعــى والثقافــى دون التدخــل فــى عملهــا الشــعبى أو التنفيــذى.
• التوســع فــي تكويــن جمعيــات االســكان التعاونــي لشــرائح الســكان األقــل دخــا تحــت مظلــة 
مهنيــة او اجتماعيــة وتوفيــر أراضــي لهــا فــي المــدن الجديــدة بأســعار مخفضــة بحيــث يصبــح 

ســعر الوحــدة الســكنية فــي متنــاول األيــدى.
• االستفادة من التجارب الدولية لتعاونيات التمويل والعمل علي إنشاء بنك تعاوني يساهم فى:

أ - تحسين ظروف المعيشة للفقراء ومحدودى الدخل.
ب - تمويل المشروعات التعاونية باجراءات مبسطة واساليب سداد ميسرة وعائد منخفض. 

ج - يؤكــد المؤتمــر علــي اهميــة ايجــاد أدوات تمويــل للتعاونيــات علــي كافــة المســتويات المحليــة واالقليميــة والدوليــة  مــن 
دعــم وقــروض ميســره وشــراكات.
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)ج( فــى مجــال تخطيــط المجتمعــات العمرانيــة المســتدامة والعمــارة التفاعلية 
و تحقيــق جــودة الحيــاة:

• أهميــة التخطيــط المســبق الحتياجــات ومتطلبــات فئــات الســكان مــن حيــث الموقــع وقربــه 
مــن شــبكات المواصــات وتنــوع تصميمــات الوحــدة الســكنية ومســاحاتها لضمــان رضــا 

المســتخدمين لمشــروعات اإلســكان التعاونــي.
ــز  ــي لتعزي ــوع الغطــاء النبات ــي الطبيعــي وتن ــز النظــام البيئ • توفرالمناطــق الخضــراء لتعزي

ــاورة.  ــة المج ــاء بالمناطــق الحضري ــط األحي ــة ورب ــن اإلنســان والبيئ العاقــة بي
• العمــل علــي تحســين العاقــة بيــن الكثافــة الحضريــة وحجــم المســاحات العامــة لألنشــطة 

االجتماعيــة والعاقــات المكانيــة.
• استخدام التكنولوجيا الخضراء، والتى لها دور مهم في التقليل من التأثيرات البيئيه.

• تصمیــم الوحــدات الســكنیة لتناســب أســس االســتدامة والكفائــة فــي التعامــل مــع الطاقة 
والمــوارد المائیة.

• إعتماد فكره زراعة األسطح. 
• ضــرورة التكامــل بيــن التخطيــط الحضــري للمجتمعــات التعاونيــة الجديــدة مــع التصميــم 

المعمــاري ومــع ادارة الطاقــة للوصــول الــي مجتمعــات تعاونيــة مســتدامة.

د- في مجال المشاركة المجتمعية وتمكين المرأة:

ــك  ــة المســتدامة وذل ــق اهــداف االتنمي ــي للمــرأة لتحقي ــة الدورالتعاون ــى اهمي ــد عل • التأكي
مــن خــال اســتهداف النســاء فــي الجمعيــات التعاونيــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة .
• ضــرورة تضافــر جهــود الحكومــة والقطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي  للتوســع 
فــي إنشــاء تعاونيــات عماليــة تســاعد علــى زيــادة الفــرص لنمــو الدخــل بطريقــة تحقــق العدالــة 

االجتماعيــة.
االســتدامة  لتحقيــق  للمجتمعــات  والثقافــي  االجتماعــي  النســيج  بدراســة  االهتمــام   •

التعاونيــة. للمشــروعات 
• المشــاركة العامــة والوعــى المجتمعــى، حيــث يعــد إشــراك الجمهــور فــي القــرارات البيئيــة 

أمــر ضــروري، وهنــاك عــدد مــن األمثلــة الجيــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
• إعــداد دراســات بيئيــة لكافــة مشــروعات التعاونيــات بالتنســيق مــع وزارة البيئــة والجهــات 
المعنيــة وإعــداد مجموعــات عمــل لتنفيــذ ومتابعــة المشــروعات بمــا يحقــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة .  
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ه- في مجال نشر الوعي:

•ضــرورة نشــر الوعــى بأهميــة العمــل التطوعــى فــى إدارة المجتمــع الســكنى باإلضافــة 
إلــى أهميــة التعــرف علــى أحــدث وســائل وطــرق اإلدارة الحديثــة، وتدريــب المتطوعيــن عليهــا 
ومتابعــة الممارســة الفعليــة لهــم علــى أرض الواقــع، فمســؤولية الســكان عــن إدارة بيئتهــم 
الســكنية يعتبــر حجــر زاويــة فــى اســتدامة المجتمعــات وتحقيق التضامــن والتكامــل االجتماعى 

وهــو أحــد مبــادئ الفكــر التعاونــى.
• العمــل علــى نشــر روح التعــاون و تكثيــف الجهــود )تثقيفيــة، إعاميــة، تدريبيــة( وتفعيل نشــر 
الفكــرة التعاونيــة علــى وجههــا الصحيــح فــى أوســاط الجمهــور والعامليــن بالجهــات االداريــة 
لتغيــر الصــورة الســلبية التــى تكونــت لــدى هــؤالء عــن التعــاون،  وتخصيــص البرامــج المناســبة 
لتبــث الوعــي التعاونــي فــي مختلــف االجهــزة المســموعة، والمرئيــة والمقــروءة، مــع ضــرورة 

أهتمــام منظمــات المجتمــع المدنــي بهــذا الجانــب.
• إدراج التعــاون فــي المناهــج الدارســية كمــادة دارســية جديــدة فــي مناهــج التعليــم فــي 
كل المراحــل التعليميــة حتــي المرحلــة الجامعيــة، تســمي »التعاونيــات والدارســات التنمويــة« 
بمنهــج علمــي واضــح عبــر متخصصيــن وتنميــة الوعــي التعليمــي  والبحــث التعاونــي ومتابعــة 
أوجــه تطويــره و تشــجيع انشــاء مــدارس للتعليــم المهنــي والحرفــي والزارعــي التعاونــي حيــث 

يعتبــر خريجــي هــذه المــدارس نــواة لتأســيس جمعيــات مهنيــة تعاونيــة.

ح - في مجال التدريب:

• دعــم الجهــاز الحكومــي المختــص بالتعاونيــات بالكــوادر المدربــة وباألعــداد الازمة وتحديد ســلطاته ومســئولياته وعاقاته بالقطاعات 
األخــر ى، واالرتفــاع بالكفــاءة اإلداريــة للكوادرالتعاونيــة باعتبارهــم حماة لمصالــح التعاونيات وعضويتها.

• التدريــب والتعليــم للعمــل علــى تشــكيل مناهــج جديــدة ومبتكــرة للحوكمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة للتعاونيــات الزراعيــة. 
والدعــوة إلــى مناهــج جديــدة ومبتكــرة لــإلدارة.

• مســاهمة الحكومــة فــى تدريــب أعضــاء الجمعيــات و المشــرفين عليهــا داخليــا و إيفــاد البعثــات التعاونيــة للخــارج إلكتســاب الخبــرات 
و التطبيقــات الموجــودة لــدى بلــدان العالــم المختلفــة التــى تطبــق تجربــة التعاونيــات .
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طـ - مجال البحث العلمي:

• صياغــة بروتوكــوالت تعــاون بيــن الجامعــات والجهــات البحثيــة المختلفــة وبين الجهــات التنفيذية، ليتكامل التخطيط لتنفيذ مشــروعات 
تتوافــق مــع كافــة محــاور أهداف التنمية المســتدامة )2030(.

• تحديــد برامــج التدريــب الازمــة لتأهيــل العنصــر البشــري العامــل فــي قطــاع التعاونيــات حيــث يمثــل العنصــر البشــري الركيــزة 
األساســية لنهضــة التعاونيــات مــع توفيــر مصــادر تمويــل هــذه البرامــج.

ــا لوضــع خطــط تصميــم  ــة – التســويقية والتكنولوجي ــة – المالي • وضــع إســتراتيجية وطنيــة شــاملة تضــم كافــة المؤسســات البحثي
وتنفيــذ وتطويــر صناعــة مــواد البنــاء الصديقــة للبيئــة.

• دعــم الدراســات التعاونيــة األكاديميــة فــي الجامعــات، واإلهتمــام بفتــح أقســام علميــة للتعليــم التعاونــي وتدريــب الخريجيــن محليــا 
ودوليا.

103التوصيـــــــــــات



تكريم الوفود
المشاركة بالمؤتمر



السيدة /شيوجى سيفا  - األمين العام للحلف التعاوني اإلفريقي
أ/ اندرس الجو رئيس تعاونيات االسكان الدولية - السويد

السيد /جيفيث ماجومير  رئيس الحلف التعاوني االفريقي - كينيا  د/ آريل جواركو - رئيس الحلف التعاوني الدولي - االرجنتين



السيدة/ جيان كيم - باحثة في مركز البحوث الحضرية لاسكان والمجتمعات – 
سيول - كوريا

السيد/ احمد بن حكم بن محمد عسيري - مدير االدارة العامة للعمل التنموي والتطوعي 
المملكة العربية السعودية 

تكريم الوفود المشاركة بالمؤتمر

السيد/ داتوك محمد علي بن حسن - نائب رئيس الحركة التعاونية المحلية بأنجكاسا السيدة/ جولي البالم - األمين العام لتعاونيات االسكان الدوليةالسيد/ كاتبروا أوجستين - رئيس المنظمة االفريقية للتعاونيات الزراعية

السيد/ ستيفن اجوال اوتيينو -  المدير التنفيذي للتشغيل بالحلف التعاوني - كينيا
السيدة/ دورثي تيندي سيتاتي -  مسؤول التعاون والتعلم والتكيف لبرنامج

ال)US-AID( - كينيا 

السيدة/ يانج هي جانج -  المدير الغير تنفيذي لمجلس التقييم و نائب رئيس معهد 
سيول – كوريا

أ./ روبرت لويس ليتينجتون -  رئيس وحدة التشريعات واالراضي والحوكمة – المملكة المتحدة
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تكريم الوفود المشاركة بالمؤتمر

السيد/ محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي - استشاري التعاونيات المستدامة - مدير مركز 
اكسفرد لاستشارات والتدريب  )اكسفورد – هولندا( 

 )2019 Kigali(السيد/ شادريك ماتيندي - عضو فريق عمل الحلف التعاونى الدولي ب
السيدة/  اوييني اليزابيث الوفونكي - محاضر بمؤسسة ابيوكوتا للتعاون – نيجيريا محاضر بجامعة والية ميدالند - زيمبابوي

السيد /فرانسيس كماندي - رئيس االتحاد الوطني لإلسكان التعاوني )NACHU( -كينياالسيدة/ ماري انجوكي امبوجوا - محاضر بالجامعة التعاونية - كينياالسيد/ بيدرو اورتيز - خبير التخطيط واالقتصاد والتمويل - اسبانيا

الدكتورة / إيمان محمد علي - عميد كلية التنمية الحضرية- جامعة الزعيم األزهرى الخرطوم 
السيدة/ كرستينا بروكوبيو - ممثل جامعة )Singularity University(- جمهورية السودان

السيد/ عبدالله السبيل - نائب مدير عام المعهد العربي إلنماء المدن - المملكة العربية 
السعودية 

107



تكريم الوفود المشاركة بالمؤتمر

االستاذة/ شيرين سبع - شركة كلمات - مصر
الشركة الراعية والمنظمة للمؤتمر - شركة GV - مصر

السفيرة/ منى عمر - استشاري الهيئة للشئون الدبلوماسية واالفريقية االستاذ/ شريف حنا - االستاذة/ داليا بشاي 

أ/فولي أبو السعود رئيس الجمعية التعاونية للبناء واالسكان للعاملين باالذاعة والتليفزيون 
بالمنيا - مصر

السيدة/ سحر عبد المنعم وهبي مدير عام الجمعية التعاونية للبناء واالسكان للعاملين
بالبنك االهلي المصري

أ/جمال أسماعيل محمد رئيس الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين
بشركة كيما اسوان - مصر

المهندس/ عادل نصحي - رئيس االتحاد التعاوني االسكاني المركزي - مصر
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تكريم الوفود المشاركة بالمؤتمر

تكريم د.م/ حسام الدين مصطفى رزق من قبل السيدة/ جولي البالم - األمين العام 
لتعاونيات االسكان الدولية تكريم أ.د.م/ حسام الدين رزق من قبل د/ آريل جواركو - رئيس الحلف التعاوني الدولي تكريم أ.د.م/ حسام الدين رزق من قبل د/ آريل جواركو - رئيس الحلف التعاوني الدولي

تكريم د.م/ حسام الدين مصطفى رزق من قبل وفد المملكة العربية السعودية
تكريم أ.د.م/ حسام الدين رزق للسيد أ/ مشاري بن فهد الجويرة مدير عام اإلدارة العامة للعمل 

التنموي والتطوعي بوكالة االسكان التنموي - وزارة اإلسكان المملكة العربية السعودية

تكريم أ.د.م/ حسام الدين رزق من قبل السيد/ داتوك محمد علي بن حسن - نائب رئيس 
الحركة التعاونية المحلية بأنجكاسا

تكريم د.م/ حسام الدين مصطفى رزق للوفد الماليزي
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المعرض

ــد  ــور مهنــدس /حســام الديــن رزق والســيد المهنــدس / خال ــة توجــه الســيد دكت  بانتهــاء أحــداث الجلســة االفتتاحي
عبــاس نائــب وزيــر االســكان للمشــروعات القوميــة  نيابــة عــن معالــي الســيد دكتــور مهنــدس/ رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــور /  ــة وبحضــور الســيد الدكت ــات العمراني ــر االســكان والمرافــق والمجتمع ــدس/ وزي ــور مهن ــي الســيد دكت ومعال
آريــل جواركــو رئيــس الحلــف التعاونــي الدولــي وصحبــة مــن الوفــود وضيــوف المؤتمــر والســادة الحضــور الفتتــاح 
ــة عارضــه  ــدد 41 جه ــك بمشــاركة ع ــر مســطح وذل ــي مســاحة 1670 مت ــام عل المعــرض المصاحــب للمؤتمروالمق
تمثــل بعــض الــدول المشــاركة والحــركات التعاونيــة الدوليــة والمراكــز البحثيــة وجمعيــات االســكان التعاونــي هــذا 
ــزة   ــك لعــرض المشــروعات المتمي ــات والمؤسســات وذل ــوك والهيئ ــي الشــركات المتخصصــة والبن باالضافــة إل

المختلفــة محليــا ودوليــا وأحــدث التقنيــات فــي مجــال التشــييد ومــواد البنــاء وغيرهــا .
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الجهات العارضة  :-المعرض

اوال:- 
تصــدر جنــاح الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء واالســكان مدخــل المعــرض المعــرض حيــث عــرض بــه عــدد مــن المشــروعات المتميــزة 

المنفــذة وفقــا لمحــاور عمــل الهيئــة المختلفــة ومنهــا :
     - مشروع أطفيح ) مجتمعات تنموية تعاونية ذات مقوم اقتصادي/ صناعي /زراعي / حرفي ( وهو مشروع مشترك                                                                                                                        

        بين الهيئة وشركة جرين فالي.
     - مشروع بورسعيد ) انشاء مجتمعات سكنية تعاونية استثمارية(.

     - مشروع فرهاش ) انشاء مجمع تعاوني انتاجي/ سكني / حرفي (.
     - أراضي الهيئة بالمدن الجديدة ) أكتوبر – القاهرة الجديدة- أسوان(.

ثانيا:- 
جناح لعرض مشروعات شركة جرين فالي GV الراعي الرئيسي للمؤتمر.

ثالثا :-
ــون العــرب -  ــر– شــركة المقاول ــزي للتعمي ــاز المرك ــر واالســكان – الجه ــك التعمي ــة )بن ــوزارة االســكان المصري  الجهــات التابعــة ل

ــي «  ( ــاري » االول ــل العق ــر للتموي شــركة التعمي

رابعا:- 
الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء )النصر للمسبوكات – حديد المصريين (.

خامسا:- 
وقــد تصــدر جنــاح )وزارة االســكان بالمملكــة العربيــة الســعودية( قاعــة المعــرض الرئيســية وكــذا نمــوذج للحــركات التعاونيــة 

الدوليــة مــن خــال مشــاركة جمعيــات أهليــة دوليــه )جمعيــة النســاء العامليــن بالمهــن والحــرف اليدويــةSEWA  بالهنــد (  .

سادسا:-
 نماذج مختارة من جمعيات االسكان المصرية المتميزة عدد )19( جمعية .
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المعرض

GV مشروعات مشتركة بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان وشركة جرين فالي
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المعرض

الجناح الخاص بالهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان
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المعرض

جناح الشركة الراعية
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المعرض

جناح وزارة اإلسكان السعودية
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نماذح مختارة من جمعيات اإلسكان المصرية المتميزة 
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جيفيث ماجومير 
رئيس الحلف التعاوني االفريقي

هذا المؤتمر حول االسكان من اجل شعوبنا واعتقد ان مصر متطورة في هذا .
ويمكن ان ترى ذلك من خال االهرامات التي تم تشيدها منذ 7000 عام.

شيوجى سيفا
األمين العام للحلف التعاوني اإلفريقي

هذا المؤتمر الذي يهتم بدعم التعاون االفريقي تم بصورة ممتازه بما يفوق التوقعات.
لن يكون هناك تطور ونمو في افريقيا بدون وجود خطوات للتعاون المشترك.

يعــد التعــاون المشــترك فــي مجــال االســكان فــي مصــر مــن انجــح االنجــازات علــى مســتوى دول 
افريقيــا.

 هذا المؤتمر اتاح لنا الفرصة لتبادل الخبرات.

آريل جواركو
 رئيس الحلف التعاوني الدولي

لقــد بــدأت أشــعر ان مصــر هــي بلــدي الثانــي ، االهتمــام بالتعاونيــات فــي افريقيــا ســيهدف لخلــق 
طــرق جديــدة وانســان جديــد قــادر علــي التعامــل والتفاعــل مــع المجتمعــات التعاونيــة بالشــكل الــذي 

يهــدف اليــه المؤتمــر 
أفريقيا بها تراث حضاري وميراث ثقافي يمكن استغاله 
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كريستينا بروكوبيو
)Singularity University( ممثل جامعة 

)عن العاصمة االدارية الجديدة(
مصر في موقع متميز للغاية قريب من اسيا واوروبا 

االنتقال للعاصمة الجديدة فكرة رائعة حقا نظرا الن القاهرة اصبحت مكتظة بالسكان

داتوك محمد علي حسن
نائب رئيس الحركة التعاونية المحلية بأنجكاسا

)عــن العاصمــة االداريــة الجديــدة( مدينــة محكمــة التخطيــط ويجــب ان اقــدم تهنئتــي لمــن 
ــا خططــوا له

)عــن العلميــن الجديــدة( هــذا المــكان ال يقــل روعــة عــن دول اخــرى ذهبــت اليهــا مثــل )كوريــا – 
اليابــان - الواليــات المتحــدة - اوروبــا( انــه رائــع وجميــل جــدا. 

جولي البالم
األمين العام لتعاونيات االسكان الدولية

)عــن العاصمــة االداريــة الجديــدة(  لقــد رأيــت اكبــر مشــروع انشــائي فــي حياتــي واعتقــد انهــا 
فرصــة جيــدة جــدا لاســتفادة والتعلــم.  
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محمد الفاتح
 استشاري التعاونيات المستدامة - مدير مركز اكسفورد لاستشارات والتدريب 

االسكان من اقوى القطاعات التعاونية في مصر 
تعاونيات البناء واالسكان في مصر نموذج من النماذج المتطورة والناجحة على مستوى افريقيا 

ــر المنصــات النقاشــية هــو الحــل لمحــو  ــة عب نشــر الفكــر التعاونــي الســليم وشــرح المفاهيــم التعاوني
ــد فــي هــذا المجــال علــى المســتوى ــا ولمصــر دور رائ ــة التعاونيةعالمي األمي

 االفريقي والدولي

سيتا اماجو
مستشار تقني في وزارة التخطيط واالسكان بدولة توغو 

)عن العاصمة االدارية الجديدة(
باالمس زرت كنيسة قبطية كبيرة ومسجد كبير بني حديثآ ورايت هناك مصر الغد.

رأيت مصر وهي تتجه نحو مستقبل مشرق
يتيــح لنــا هــذا النــوع مــن المؤتمــرات والــذي يضــم كافــة الــدول االفريقيــة ان نتشــارك التجــارب والخبــرات 

فــكل طــرف يســتطيع االســتفادة مــن خبــرة ومعلومــات االخــر.

جوزيف ماري مبوج 
الرئيــس الوطنــي لشــبكة تعاونيــات كاميــرون للعمــل من أجــل التضامن والتنمية المســتدامة 

فــي أفريقيا

 سعيد بمشاركتي 
مصر تتزعم الحركة التعاونية االفريقية وتقدم العون الى الدول التي تبدأ في التعاونيات

 ايمان علي
عميد كلية التنمية الحضرية- جامعة الزعيم األزهرى الخرطوم

ــدة لاســتفادة مــن  ــال االســكان فــي الســودان والمؤتمــر فرصــة جي ــاك مشــكلة قائمــة فــي مج ــازال هن م
التجربــة المصريــة الناجحــه فــي مجــال االســكان والعمــران.

انبهرنــا كثيــرا لدرجــة تمنينــا اننــا نكــون جــزء مــن العاصمــة االداريــة وهــي متقدمــه جــدآ جــدآ فــي كل المجــاالت  
والخدمــات للبنيــة التحتيــه وتعتبــر نمــوذج فــي افريقيــا والوطــن العربــي لتطورهــا 

واسهاماتها ودورها المتميز.
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مجموعة جي في GV GROUP مصر )شركة جرين فالي(

رؤية للغد....قيم ثابتة للمستقبل
تأسســت مجموعــة جــي فــي GV GROUP عــام 2019 ، وهــي مجموعــة مــن الشــركات المتخصصــة فــي مختلــف القطاعــات، ترتكــز   

أعمالهــا. جميــع  فــي  قياديــة  اســتراتيجية  وتتبنــى   ،  )Circular Economy( الــدوار  واإلقتصــاد  االســتدامة  مفاهيــم  علــى  أعمالهــا 
ــة، والخدمــات البحريــة  ــة والبيئي ــر الشــركة األم مجموعــة قويــة مــن الشــركات تعمــل فــي مجــاالت مختلفــة مثــل الخدمــات الصناعي تدي  

المنشــآت.  إدارة  وخدمــات  العقــاري،  والتطويــر  اللوجســتية،  والخدمــات 
ومــع امتاكهــا مســاحات كبيــرة مــن األراضــي المناســبة للمشــروعات المختلفــة، تتبنــى مجموعــة جريــن فالــي مصر مفهــوم التكامل االســتراتيجي 

لألعمــال الرئيســية، لتنمــو بشــكل ســريع وملحــوظ وتظهــر كمنافــس متميــز وبــارز علــى مســتوى القطاعــات المختلفة.
 

تمتلك وتدير مجموعة GV حاليا في مصر عدد من الشركات في مختلف المجاالت، وهي: 
 شــركة جريــن فالــي للتطويرالعقــاري :  تأسســت الشــركة فــي عــام 2019 لتكــون المطــور العقــاري ألكبــر محفظــة أراضــي خاصــة فــي مصــر، ويتــم 

تطويرتلــك االراضــي تحــت إدارة فريــق عمــل يتمتــع بخبــرة عريضــة وواســعة فــي مجــال التشــييد والبنــاء والتطويــر العقــاري.
تمتلك الشركة القدرة على بناء مجموعة مميزة وفريدة رائعة من المشروعات السكنية والحلول التجارية في جميع أنحاء الجمهورية.

منــذ إنشــائها أطلقــت الشــركة عــدة مشــروعات فــي الســاحل الشــمالي والقاهــرة، ويجــري حاليــا تطويــر عــدة مشــروعات فــي عــدد مــن المواقــع 
االســتراتيجية االخــرى ليتــم طرحهــا فــي جميــع محافظــات مصــر.

 شــركة جريــن ويــف للخدمــات البيئيــة والصناعيــة: هــي شــركة رائــدة فــي مجــال اإلســتدامه فــي القطــاع الطبــي والصناعــي بخبــرة تمتــد ألكثــر 
مــن عشــرون عامــا فــي إدارة برامــج شــاملة إلدارة المخلفــات و النفايــات الطبيــة والصناعيــة التــي تنتــج عــن الخدمــات التــي تقــوم بهــا مؤسســات 

الرعايــة الصحيــة واالنتــاج الصناعــي فــي مصــر. 
هــذا وتلتــزم الشــركة بابتــكار حلــول متطــورة، وتقديــم جــودة عاليــة مــن الخدمــات البيئيــة  والعمــل بأفضــل التقنيــات المتاحــة . ويعمــل   
الخبــراء بشــركة جريــن ويــف علــى تطويــر حلــول صديقــة للبيئــة وذات تكلفــة منخفضــة فــي االدارة البيئيــة فــي القطــاع الطبــي والصناعــي تتوافــق 

ــة. ــة والعالمي ــة المحلي ــات القانوني ــر والمتطلب مــع المعايي

بنك التعمير واإلسكان

ــة التكنولوجيــة مــن  ــة أحــدث الخدمــات المصرفي ــه برئاســة فتحــى الســباعى علــى مواكب ــر واإلســكان ومجلــس إدارت حــرص بنــك التعمي  
خــال تدشــين باقــة مــن الحلــول االلكترونيــة العصريــة اآلمنــة، حيــث يســتهدف البنــك جــذب شــرائح جديــدة لــم يســبق لهــا التعامــل مــع الجهــاز 
ــة فــى خفــض التعامــات النقديــة »الــكاش« و تعزيــز التعامــل اليومــى  المصرفــى تدعيمــا لمبــدأ الشــمول المالــى، وتحقيقــا لتوجهــات الدول

بوســائل الدفــع االلكترونيــة .
أطلــق البنــك حزمــة جديــدة مــن المنتجــات المصرفيــة الرقميــة لافــراد، كخدمــة الدفــع عبــر التليفــون المحمــول من خال تطبيق »فلوســى   
فــون«، والــذى يتيــح ســداد المدفوعــات اليوميــة، وقــد تــم إطــاق خدمــة المحفظــة الذكيــة »Mobile Wallet«  والتــى تتيــح للعميــل تحويــل 
واســتقبال األمــوال ودفــع الفواتيــر مباشــرة مــن خــال الهاتــف المحمــول، وضمــن هــذا اإلطــار انتهــي البنــك مــن إعــداد كافــة ماكينــات الصــراف 

اآللــى لقبــول بطاقــة الخصــم الوطنيــة »ميــزة« فــى ظــل جهــود الدولــة لتحقيــق اســتراتيجية التحــول الــى مجتمــع غيــر نقــدى.
وكذلــك خدمــة  ســداد أقســاط الوحــدات الســكنية، وشــراء كراســات الشــروط  لطروحــات األراضــي ومشــاريع الدولــة اإلســكانية وحجــز الوحــدات 
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الكترونيــا عبــر خدمــة فــورى أو تطبيــق »فلوســى فــون«، حيــث يســتهدف البنــك زيــادة أعــداد مســتخدمى خدمــات التطبيــق لتصــل إلــى 200 الــف 
عميــل بنهايــة العــام الحالــى 2019. 

   يســتعد البنــك إلطــاق مجموعــة جديــدة مــن المنتجــات المصرفيــة الرقميــة مثــل الـــ»Mobil Banking« والـــ»Internet Banking«، ســعيا 
للتوســع فــى البطاقــات الباســتيكية بجميــع أنواعهــا لتعزيــز كفــاءة الخدمــة المقدمــة للعمــاء وتخفيــف االزدحــام بفــروع البنــك،   هــذا وســيتبنى 
البنــك خدمــة البنــوك االلكترونيــة التــي تتيــح للعميــل الحصــول علــى خدماتــه البنكيــة مــن خــال التواصــل بشــكل أكثــر فاعليــة بينــه وبيــن الماكينــات 
االلكترونيــة داخــل الفــرع، وذلــك علــى مــدار اليــوم ودون الحاجــة للتعامــل مــع موظــف البنــك لكــي يصبــح بنــك التعميــر واإلســكان بنــكا متكامــل 
الخدمــات يقــدم مجموعــة واســعة مــن المنتجــات المصرفيــة لألفــراد مــن خــال األجهــزة الذكيــة، ويســتهدف البنــك افتتــاح اول فرعيــن الكترونييــن 

خــال عــام 2020.         
   وقــد حصــل البنــك  منــذ 2016 حتــي 2019 علــى جائــزة أفضــل بنــك عربــي فــي مجــال التمويــل العقــاري مــن عــدة مؤسســات مصريــة وعربيــة 

حيــث يحتكــر بنــك التعميــر نســبة 25 % مــن ســوق التمويــل العقــاري المصــري.
    كما حصل علي جائزتي الجودة و التنمية المستدامة خال عام 2016 من منظمة 

»Other ways« العالمية مما يعكس الطفرة المصرفية و جودة المنتجات التي يقدمها البنك و يؤكد مكانته المصرفية المتميزة. 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أنشئت  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقانون رقم 59 لسنة 1979 بهدف :  

 خلق مراكز حضارية جديدة تحقق االستقرار االجتماعي والرخاء االقتصادي.
 إعادة  توزيع السكان بعيد عن الشريط الضيق لوادي النيل. 

 إقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقري القائمة.
 مد محاور العمران الي الصحراء والمناطق النائية.

  للحد من الزحف العمراني علي االراضي الزراعية .
يبلغ  عدد المدن العمرانية الجديدة 29 مدينة بإجمالي مساحة حوالي 934 الف فدان وهي :

مــدن الجيــل األول : العاشــر مــن رمضــان – 15 مايــو – 6 أكتوبــر – الســادات – بــرج العــرب الجديــدة – الصالحيــة الجديــدة – دميــاط الجديــدة – القــري 
الســياحية .

مدن الجيل الثاني : بدر – العبور – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة –الشروق- شمال خليج السويس .
مدن الجيل الثالث : أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة –أخميم الجديدة .

جاري حاليا إنشاء ) 5( مدن عمرانية جديدة .
تمثل إجمالي الكتلة العمرانية لتلك المدن ويتم توزيعها كالتالي :

 النشاط السكني 174.6 ألف فدان .
 النشاط الصناعي 67.4 ألف فدان .

 النشاط ) الخدمي + الجاري تخطيطه ( 178 ألف فدان .
وتنتهــج الهيئــة أفضــل الســبل العلميــة والتكنولوجيــة إلنشــاء مجتمعــات عمرانيــة جديــدة قــادرة علــي المنافســة مــن خــال التحــول التدريجــي 
للمــدن الجديــدة  الــي مــدن مســتدامة ذكيــة , تعتمــد علــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي ادارة المــدن وتقديــم الخدمــات للمواطنيــن 
بصــورة حضاريــة تعتمــد علــي الشــفافية , وتهــدف الــي فصــل مقــدم الخدمــة عــن طالبهــا , حيــث قطعــت شــوطا كبيــرا فــي التحــول الــي النظــم 
وااللكترونيــة , فقــد تــم تنفيــذ شــبكة ربــط الكترونيــة موســعة تربــط 24 جهــاز مدينــة بمقــر الهيئــة والــوزارة , لتبــادل المعلومــات  وإحــكام الرقابــة 
والمتابعــة المســتمرة لمســتوي اداء الخدمــات , كمــا تــم تنفيــذ  مراكــز تكنولوجيــة لخدمــة المواطنيــن بـــ 13 مدينــة جديــدة , توفــر خدمــة الشــباك 

الواحــد , لتقديــم أكثــر مــن 100 خدمــة للمواطــن وإصــدار تقاريــر دوريــة لقيــاس مســتوي أداء الخدمــات .
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الجهاز المركزي للتعمير

أنشىء الجهاز المركزي للتعمير عام 1975 كأحد االجهزة الرئيسية لوزراة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  
ويختص ببحث واقتراح مشروعات التعمير علي مستوي الجمهورية ومتابعة تنفيذها ويغطي نطاق عمله كافة  محافظات 

الجمهوريــة ويتكــون مــن عــدد )10( أجهــزة تنفيذيــة تضــم 25 منطقــة تعميــر باالضافــة الــي جهــاز التدريــب االنتاجــي علــي حــرف التشــييد والبنــاء 
ويتبعــة 68 مركــز .

وتتعد مجاالت عمل الجهاز المركزي للتعمير في عدة محاور رئيسية :
ــري – القــوس الجنوبــي  ــري حــول القاهــرة الكب ــة ومــن أهمهــا (  االســكان االجتماعــي والقومــي – الطريــق الدائ ــذ المشــروعات القومي 1- تنفي
للطريــق الدائــري االقليمــي – الطريــق الدولــي الســاحلي – شــبكة الطــرق القوميــة ) محــور 30 يونيــو – طريــق بنــي مــزار البويطــي – طريــق ديــروط 

الفرافــرة (.
2-  انشاء الطرق التنومية والسريعة .

3- تنفيذ مشروعات البنية االساسية وشبكات المرافق. 
4- اقامة مجتمعات تنموية في المناطق النائية والصحراوية .

5- المعاونة في تنفيذ الحلول الهندسية لمشاكل المرور بالمدن الكبري .
6-  تنفيذ مشروعات تجديد احياء القاهرة االسامية والفاطمية .

7- معاونة الوزارات والمحافظات في تنفيذ المشروعات الخدمية .
8-  تدريــب الشــباب علــي حــرف التشــييد والبنــاء لتأهيلهــم لســوق العمــل باالضافــة الــي التدريــب علــي قيــادة وصيانــة المعــدات الثقيلــة 

والتدريــب العملــي لطلبــة كليــات الهنســة والمعاهــد الفنيــة. 

شركة المقاولون العرب

تعد شركة المقاولون العرب من أكبر وأعرق شركات المقاوالت فى الشرق األوسط وأفريقيا وتمتد جذورها إلى  
 عام 1955, وقد سعت دومًا للتطوير مما جعلها تجمع بين األصالة والخبرة الطويلة التى انتقلت من جيل إلى جيل 

وكذلك التطور واستخدام أحدث أساليب البناء والتكنولوجيا داخل وخارج مصر.
وال تتوقــف أنشــطة المقاولــون العــرب علــى أعمــال البنــاء والكبــارى والطــرق واألنفــاق والمطــارات ومشــروعات الميــاه والصــرف الصحــى 
ومحطــات الكهربــاء والســدود بــل تمتــد إلــى األنشــطة التخصصيــة مثــل تصنيــع وتركيــب المنشــآت والشــدات المعدنيــة وترميــم اآلثــار والــري 

وصناعــة الســفن واألعمــال الكهروميكانيكيــة و اإلستشــارات الهندســية وغيرهــا.
وتتضافــر جهــود العامليــن بهــا منــذ انشــاء الســد العالــي مــرورًا بالصالــة المغطــاة وكوبــري أكتوبــر ومحطــة الجبــل األصفــر العماقــة وغيرهــا مــن 
المشــروعات القوميــة الكبــري التــي نفذتهــا فــي الماضــي والمشــروعات التــي تنفذهــا اآلن بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة ومــدن العلميــن  الجديــدة 
والمنصــورة الجديــدة وأنفــاق قنــاة الســويس ببورســعيد إلــي جانــب مشــاركتها كبــري الشــركات العالميــة فــي تنفيــذ متــرو أنفــاق القاهــرة الكبــري 

والقطــار المكهــرب والمونوريــل وغيرهــا مــن مشــروعات التنميــة التــي تقــام ألول مــرة بمصــر فــي عهــد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي.
كمــا تحــرص الشــركة علــي تنفيــذ توجهــات الدولــة فــي تصديــر صناعــة المقــاوالت للخــارج وكانــت خيــر ســفير لمصــر بأفريقيــا ودول الخليــج وقــد 
فــازت مؤخــرًا مــن خــال التحالــف المصــري بمشــروع إنشــاء ســد ومحطــة )جوليــوس نيريــري( الكهرومائيــة بتنزانيــا وحصلــت مــن معهــد الخرســانة 
ــة الكويــت ,كمــا  ــة التحتيــة عــن مشــروع طريــق الجهــراء بدول ــر األحمــد وأفضــل مشــاريع البني ــز عــن مستشــفى جاب ــزة التمي األمريكــى علــي جائ
حصلــت علــي وســام الجمهوريــة مــن الطبقــة االولــي عــن تنفيــذ العديــد مــن مشــروعات البنيــة التحتيــة بمصــر ودول غينيــا اإلســتوائية وكــوت 
ديفــوار وتشــاد وأوغنــدا وســجلت مؤخــرًا رقــم قياســي جديــد بموســوعة جينيــس لألرقــام القياســية مــن خــال تشــييد كوبــري » تحيــا مصــر« أعــرض 

كوبــري بالعالــم بعــرض 67.3م وهــو إنجــاز يســجل باســم شــركة المقاولــون العــرب ويضــاف إلــى ســجل مصــر فــي األرقــام القياســية. 
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شركة االولي 

  تعد شركة التعمير للتمويل العقاري – األولى – هي اكبر وأول شركه تمويل عقاري بجمهورية مصر العربية
 وقد بلغ راس المال المصدر حاليا مليار جنيها وبلغ رأس المال المدفوع 734مليون جنيه ومن ضمن المساهمين

ــة  ــاة، وهيئ ــات الحي ــر واإلســكان باإلضافــة إلــى شــركة مصــر للتأميــن وشــركة مصــر لتأمين ــة وبنــك التعمي ــة المجتمعــات العمراني  بالشــركة هيئ
ــرون.  ــاء ش م ق م واخ ــة و الشــركة القابضــة للتشــييد والبن األوقــاف المصري

وقــد قامــت  الشــركة بالتوســع فــي منــح التمويــات العقاريــة لتلبيــه  احتياجــات جميــع فئــات العمــاء  وشــرائحه المختلفــة مــن افــراد و   
شــركات و أصحــاب المهــن الحــرة بتمويــل شــراء الوحــدات الســكنية و اإلداريــة و التجاريــة بقيمــه تســليفيه قــد تصــل الــي  80% مــن قيمــه الوحــدة 
وحتــي 10 ســنوات ؛ وقــد ادي هــذا لقيــام الشــركة أيضــا بتنويــع المنتجــات التمويليــة مــن خــال تقديــم خدمــة التمويــل العقــاري بنظــام اإلجــارة  
ــر  ــدات الغي ــارة للتشــطيب للوح ــاري بنظــام اإلج ــل العق ــح التموي ــم من ــا أيضــا يت ــاري ؛ كم ــل العق ــات التموي ــد منتج ــك وهــو اح ــة بالتمل المنتهي

مشــطبه  و قــد بلغــت الحصــه الســوقية للشــركة اكثــر مــن 40% مــن ســوق التمويــل العقــاري المصــري .
كمــا قامــت الشــركة بتوجيــه كافــة امكانياتهــا مــن حيــث اعــادة هيكلــه العمالــة و ميكنــة العمليــات مــن خــال تطبيــق نظــام الكترونــى شــامل و ذلــك 

لتقديــم خدمــه متميــزة و لســرعة انجــاز العمليــات.
كمــا تــم اضافــه خدمــه جديــده بالموقــع االلكترونــي)www.aloula-eg.com( هــو امكانيــه قيــام العميــل  الحصــول علــي موافقــه مبدئيــة حصريــا 

بمجــرد قيامــه بملــيء طلــب التمويــل الموجــود بالموقــع االلكترونــي .
كمــا تــم اضافــه ايضــا خدمــة الســداد اإللكترونــي لألقســاط المســتحقة بالبطاقــات الباســتيكية تســهيا علــى العمــاء وايمانــا منــا بــدور الدولــة 

فــي االتجــاه نحــو نظــام الدفــع اإللكترونــي كليــا )التحــول الرقمــي(.

HBRC  المركز القومي لبحوث االسكان والبناء  

يرجع تاريخ إنشاء مركز بحوث اإلسكان والبناء الي  سنة 1954 وظل حتي سنة 1964 تابعا لوزارة االسكان  
 ومن 1964 الي 1971 وتحت مسمي معهد أبحاث البناء كان تابعا لوزارة البحث العلمي ثم عاد مرة أخري الي  تبعية وزارة االسكان .

وفــي ســنة 2005 صــدر قرارييــن جمهورييــن بإعــادة تنظيــم مركــز بحــوث اإلســكان والبنــاء ليصبــح باســم  المركــز القومــى لبحــوث اإلســكان والبنــاء 
ــد فــي مصــر و  ــة تقــوم بــدور رائ ــه الشــخصية االعتباريــة ويتبــع وزيــر اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة .والمركــز جهــة بحثي ويكــون ل
النطــاق االقليمــي فــي مجــال تنســيق الجهــود البحثيــة فــي مجــال صناعــة التشــييد وتحقيــق منشــآت أكثــر أمانــًا وأكثــر اقتصــادا ووضــع وتطبيــق 
معاييــر البنــاء مــن خــال الكــودات والتشــريعات  وضبــط الجــودة لمشــروعات اإلنشــاء ومــواد البنــاء الطبيعيــة والمصنعــة وتقديــم االستشــارات 

والمعونــة الفنيــة فــى مجــاالت اإلســكان والبنــاء ونشــر المعرفــة وتدريــب المهندســين والفنييــن فــي مجالــي اإلســكان والبنــاء.
ويضــم المركــز عشــر معاهــد بحثيــة وتقــوم هــذه المعاهــد بإجــراء الدراســات والبحــوث وتقديــم االستشــارات كل فــى مجالــه كمــا يضــم المركــز إدارة 

للتدريــب ومركــزًا للمعلومــات يحــوى مكتبــة علميــة متخصصــة فــى المجــال الهندســى متفــردة مــن نوعهــا .
والمعاهــد البحثيــة هــي معهــد بحــوث  العمــارة واالســكان , معهــد بحــوث الخامــات ,معهــد بحــوث مــواد البنــاء, معهــد  بحــوث المنشــات الخرســانية 
ــة  ,معهــد بحــوث ادارة  ــكا , معهــد بحــوث الهندســة الصحيــة , معهــد بحــوث الترب , معهــد بحــوث المنشــات المعدنيــة , معهــد بحــوث الكهرومي

المشــروعات ومعهــد بحــوث فيزيقــا المنشــات. 
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المعهد العربى إلنماء المدن
هو الجهاز العلمى لمنظمة المدن العربية المتخصص فى مجاالت الدراسات و التدريب و األبحاث و اإلستشارات و كل

 ما من شأنه دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تأسس المعهد عام 1980م وهو منظمة غير حكومية ال يهدف
 إلى الربح ، مقره الرئيسى مدينة الرياض ويكون أمين منطقة الرياض رئيسا للمعهد العربى إلنماء المدن.

يقــدم المعهــد العربــى إلنمــاء المــدن خدماتــه ألكثــر مــن 550 مدينــة تمثــل 22 دولــة عربيــة أعضــاء فــى منظمــة المــدن العربيــة، ونظــم المعهــد  
أكثــر مــن 250 فعاليــة.

األهداف: يعمل المعهد فى مجال اختصاصاته على تحقيق أهداف المنظمة من خال تحقيق أهداف المعهد التالية:
 رفــع مســتوى المدينــة العربيــة و تطويرهــا مــع الحفــاظ علــى هويتهــا العربيــة وخصائصهــا التاريخيــة وتراثهــا الحضــرى والعمرانــى وإبــراز أصالتهــا 

و ســماتها المميــزة.
 توثيــق الصــات وتعزيــز التعــاون فيمــا بيــن المــدن العربيــة وبينهــا وبيــن المنظمــة والمعهــد والمــدن والهيئــات األخــرى ذات العاقــة بمجــاالت 

نشــاطها.
 تحديــد مشــاكل المــدن واإلدارات البلديــة فيهــا والعمــل علــى تذليــل الصعوبــات والمشــاكل التــى تعيــق تقدمهــا ونموهــا وتطويرهــا وذلــك 
عــن طريــق تقــدم الخبــرات العلميــة والفنيــة واإلداريــة إليهــا او عــن طريــق  نقــل نشــاط المعهــد العلمــى والتطبيقــى إلــى المــدن ذاتهــا اســتجابة 

لدعــوة منهــا عنــد اإلقتضــاء.
 إجراء الدراسات والبحوث عن المدينة العربية فى المجاالت اإلقتصادية و اإلجتماعية و الفنية و المعمارية و البيئية و غيرها.

 تقديــم  الخدمــات اإلستشــارية و الخبــرات المهنيــة  والتخصصيــة للمــدن العربيــة فــى مجــاالت التخطيــط الحضــرى واإلســكان والخدمــات البلديــة 
و غيــر ذلــك مــن المجــاالت التــى يمارســها المعهــد.

 إعداد عناصر قادرة ومؤهلة إلدارة المدن وفق األساليب والوسائل العلمية الحديثة المتبعة فى هذا المجال.
 التعريف فى المجال الدولى بالمدينة العربية وإدارتها فى حاضرها ومستقبلها فى مختلف أطوار تاريخها.

 جمع المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الازمة عن المدن العربية وغيرها فى مجال اختصاصه.
 التعاون مع مؤسسات التمويل والدعم الفنى العربية واإلقليمية والدولية بهدف إستقطاب التمويل والدعم الفنى ألنشطة المعهد.

 تشــجيع المــدن ومســاعدتها علــى تحســين أوضــاع األطفــال والشــباب وخاصــة المهمشــين منهــم، وتمكيــن المــرأة، وتخفيــف حــدة الفقــر 
الحضــرى.

شركة مصر للطيران  )الناقل الرسمي للمؤتمر(
مصر للطيران هي الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية ومقرها القاهرة، تأسست في مايو 1932 وهي  
 أقدم شركة طيران في الشرق األوسط وأفريقيا والسابعة على مستوى العالم في االنضمام إلى االتحاد الدولي
 للنقل الجوي )IATA( كما انضمت مصر للطيران إلى تحالف ستار، أفضل تحالف طيران في العالم، منذ عام 2008.

ُتســير مصــر للطيــران رحاتهــا مــن خــال مبنــى الــركاب رقــم 3 ومبنــى الــركاب رقــم 2 بمطــار القاهــرة الدولــي لتصــل إلــى أكثــر مــن 70 نقطــة 
مباشــرة باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 60 نقطــة أخــرى عــن طريــق المشــاركة بالرمــز. 

وتخطــو مصــر للطيــران فــي الوقــت الحالــي خطــوات هامــة تجــاه تجديــد أســطولها الجــوي بإضافــة مــا يصــل إلــى 45 طائــرة مــن طــراز البوينــج 
دريماينــر B787-9 واآليربــاص الـــ A220-300 واآليربــاص A320neo والمــزودة بأحــدث التقنيــات وأعلى مســتويات الراحة لعماء الشــركة الوطنية.
وتعمــل الشــركة فــي الوقــت الحالــي علــى تطبيــق خطتهــا للتوســع فــي شــبكة خطوطهــا مــن خــال تشــغيل رحــات إلــى عــدد مــن الوجهــات 
ــدا  ــي بروان ــة وكيجال ــدة األمريكي ــات المتح ــى كل مــن واشــنطن بالوالي ــث قامــت الشــركة بتشــغيل رحــات مباشــرة إل ــم. حي الهامــة حــول العال

ــام 2019. ــة ع ــل نهاي ــة قبي ــة هوانجتشــو الصيني ــى مدين ــدء رحاتهــا إل ــرون، كمــا ُتخطــط الشــركة لب وأبيدجــان بســاحل العــاج ودواال بالكامي
كمــا تشــهد الخدمــات المقدمــة مــن مصــر للطيــران فــي الوقــت الحالــي تطــوًرا غيــر مســبوق فــي مجــاالت الضيافــة الجويــة واالســتراحات 
والخدمــات التكنولوجيــة المقدمــة عبــر موقعهــا اإللكترونــي egyptair.com وبرنامــج المســافر الدائــم EGYPTAIR Plus باإلضافــة تطويــر العنصــر 

البشــري علــى كافــة األصعــدة لتقديــم خدمــات مميــزة لعمائهــا علــى مســتوى العالــم.
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الھیئة المصریة العامة للتنشیط السیاحي

صدر القرار الجمهوري رقم 134 لسنة 1981 بإنشاء الھیئة المصریة العامة للتنشیط السیاحي بھدف العمل  
 على زیادة عدد السائحین لمصر بعمل الدعایة وفتح مكاتب فى الباد المصدرة للسیاحة واإلشراف على الحمات
 األعامیةفى تلك الباد وتوجیه شركات السیاحةاألجنبیة إلى أحسن السبل للعمل فى مصر . لعل من من أھم

ــا  ــة لماضــى مصــر الحضــارى ونھضتھ ــار الصــورة الحقیقی ــى مصــر وإظھ ــة إل ــة الســیاحة الدولی ــة رفــع معــدالت النمــو فــى حرك  أھــداف الھیئ
ــى تشــجیع الســیاحة  ــة الســیاحیة عــاوة عل ــرض نمــو الحرك ــى تعت ــة المعوقــات الت ــى إزال ــة ومقوماتھــا الســیاحیة المختلفــة والعمــل عل الحدیث
ــة  ــة العامــة للتنشــیط الســیاحى ھــى الجھــة المخول ــت الھیئةالمصری ــن بتراثھــم . ولمــا كان ــط المواطنی ــادة الوعــى الســیاحى ورب ــة وزی الداخلی
لتنشــیط حركــة الســیاحة إلــى مصــر بصفــة عامــة ، فقــد نصــت المــادة الثالثــة مــن القــرار الجمھــورى الــذى یحــدد أھــداف الھیئــة علــى أن یكــون 

ــة :  ــق أھدافھــا المباشــرة ألوجــه األنشــطة التالی ــة ســبیل لتحقی للھیئ
        وضع تقویم شامل للمقومات السیاحیة المتوافرة فى مصر . 

        وضع خطط وبرامج لتنشیط السیاحة . 
        القیام بجمیع وسائل الجذب السیاحى إلى مصر فى الداخل والخارج.

        تقدیم المعونة الفنیة والتسویقیة والتعاون والمساھمة مع الشركات والمنشآت فى مجال تنشیط السیاحة . 

حديد المصريين

تم تأسيس مجموعة حديد المصريين عام 2010 للعمل فى مجال صناعة الحديد والصلب بهدف  
 إضافــة بصمــة جديــدة لهــذه الصناعــة بإســتخدام أحــدث التقنيــات فــي العالــم وتطبيــق التكنولوجيــا الصديقــة للبيئــة لتقليــل االنبعاثــات بإجمالــي 
ــة  ــق مــع المقاييــس المحلي ــة للمنتجــات التــي تتطاب ــاج  اآلمــن والجــودة العالي ــون طــن. تعمــل المجموعــة بفلســفة االنت ــة 2.3 ملي طاقــة إنتاجي
والعالميــة وذلــك باســتخدام أحــدث تكنولوجيــا صديقــة للبيئــة مــع مراعــاة الحفــاظ علــي المــوارد علــى المــدى الطويــل. تتكــون مجموعــة حديــد 
ــدة مــن  ــد واح ــة الحدي ــب . صناع ــع الصل ــب و شــركة آي آي ســي الدارة مصان ــة للصل ــا شــركة بورســعيد الوطني ــن مــن شــركتين وهم المصريي
القطاعــات األكثــر أهميــة فــي االقتصــاد لذلــك تؤمــن المجموعــة أن دورهــا فــي هــذا القطــاع جــزء اليتجــزأ مــن نجــاح االقتصــاد المصــري لدعــم 
النمــو واالحتيــاج المســتمر التــي تشــهده األســواق المحليــة والعالمية.مشــروعات التوســع فــي حديــد المصرييــن تهــدف لتعزيــز تواجــد المجموعــة 

فــي ســوق انتــاج الحديــد و تقديــم منتجــات علــى مســتوى عالمــي.
مصانع المجموعة:

               مصنع االسكندرية        مصنع بني سويف        مصنع بورسعيد        مصنع العين السخنة 
تتميــز مصانــع المجموعــة األربعــة بمواقــع إســتراتيجية حيــث يقــع ثاثــة منهــا بالقــرب مــن موانــى حيويــة علــى البحــر المتوســط والبحــر األحمــر  
ويعتبــروا مصــب رئيســى للتجــارة العالميــة وأخــر فــى صعيــد مصــر ممــا يعطــى الشــركة ميــزة لوجيســتية وتنافســية فــى تغطيــة شــاملة ألنحــاء 

الجمهوريــة شــماال وجنوبــا وشــرقا وغربــًا.
تهــدف مجموعــة حديــد المصرييــن الحفــاظ علــى مكانتهــا المتميــزة فــي الســوق فيمــا يخــص جــودة وتميزالمنتــج، خدمــة العمــاء، تعزيــز عامتهــا  
التجاريــة، تطبيــق أحــدث سياســات األمــن والســامة وتطويــر نمــوذج العمــل علــى مســتوى عالــي وتفعيــل النظــام المؤسســي.  كمــا يتــم إختيــار 
أفضــل الكــوادر البشــرية ذوي الخبــرة للعمــل  بالمجموعــة حيــث تهتــم المجموعــة بتطويــر موظفيهــا بتقديــم دورات تدريبيــة عاليــة المســتوى فــي 

مختلــف المجــاالت وخاصــة المهندســين المتخصصيــن.
تلعــب مجموعــة حديــد المصرييــن دورا هامــا فــي مجــال المســؤلية المجتمعيــة حيــث لديهــا دور فعــال فــي المجتمعــات التــي تتواجــد بهــا وفــي 
جميــع أنحــاء مصــر. تؤمــن المجموعــة بتوفيــر حيــاة أفضــل لســكان المجتمعــات المحيطــة بمصانعهــا كمــا لديهــا دور هــام فــي تشــجيع الشــباب 
ــن دعــم مصــر  ــد المصريي ــات مجموعــة حدي ــة ومجــاالت أخــرى. ويأتــى علــى رأس أولوي ــة، األكاديمي ــراز امكانياتهــم ســواء الرياضي المصــري وإب

وإقتصادهــا وإظهــار مصــر كبلــد جاذبــة لإلســتثمار الخارجــى.
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محور إنشاء مشروعات تعاونية / استثمارية 
مشروع بورسعيد

نبذة عن المشروع:

تقــوم الهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء واالســكان بإنشــاء مشــروع االســكان   
التعاونــى بحــى شــرق بورســعيد وذلــك عــن طريــق إحــال لبعــض المبانــي القديمــة 

المتهالكــة بمشــروع تنمــوي متكامــل .

يعــد هــذا المشــروع مــن أهــم المشــروعات التــي يتــم تنفيذها حاليــا للتغلب   
علــى مشــكلة اإلســكان فــي مصــر عامــة وبمحافظــة بورســعيد خاصــة ويقــدم هــذا 
المشــروع فكــرا جديــدا فــي التعاونيــات ويحقــق مبــدأ التكافــل االجتماعــي وذلــك 
مــن خــال تقديــم دعــم مــادي للوحــدات الســكنية التعاونيــة بنســبة مــن عائــد بيــع 

الوحــدات االســتثمارية فــي نفــس المشــروع .

ينقسم المشروع إلي موقعين: 
1- الموقع االول يتكون من 26 برج تعاوني  )12 دور (

 و  4 أبراج استثمارية )12 دور (
2- الموقــع الثانــي ويتكــون مــن 42 بــرج تعاونــي )12 دور ( ، 22 بــرج اســتثماري 

)12دور ( ،4 أبــراج إداريــة ،
1 جراج  متعد د  الطوابق  ،  مركز  تجاري   ثقافي  ، مطاعم  ،  سنيما  و مسجد.

الموقف التنفيذي:
* الموقع االول جاري التنفيذ بنسبة 80% وجاري تنسيق الموقع العام.

* الموقع الثاني تم تنفيذ االبراج التعاونية بنسبة 65% وبالنسبة للجراج والمركز التجاري تم تنفيذ 60% حتى اآلن.
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محور إنشاء مجمعات عصرية لإلسكان التعاوني بالمدن الجديدة
)توفير أراضي - تخطيط وتصميم - ترفيق (

مشــروعات المرحلــة االولــي مــن أراضــي المــدن الجديــدة باجمالــى 2000 فــدان فــي حوالــي 15 مدينــة جديــدة علــى مســتوى   
الجمهوريــة وهــي كالتالــى:

 أكتوبــر -  القاهــرة الجديــدة  - اســوان - أســيوط – المنيــا  -  العاشــر مــن رمضــان -  دميــاط – بــرج العــرب - بــدر  -  طيبــه -  ســوهاج  - 
قنــا  - 15 مايــو  -  الســادات – بنــي ســويف. 

حيــث تقــوم الدولــة بتخصيــص االرض لهيئــة التعاونيــات والتــي تقــوم بدورهــا باعــداد المخطــط العــام والتصميمــات لهــذه   
ــات االســكان  ــا لجمعي ــادة تخصيصه ــم تقــوم بتقســيم األراضــي واع ــة ث ــة التحتي ــذ شــبكات المرافــق والبني االراضــي وتقــوم بتنفي

الجــادة لتنفيــذ مشــروعاتها عليهــا.
تتكون هذة المشروعات من مناطق اسكان , مناطق خدمات مشتركة ,ومناطق خدمات استثمارية ومنها  مشروع  

 لؤلؤة اكتوبر – لؤلؤة القاهرة الجديدة  – لؤلؤة اسوان.
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               مشروع لؤلؤة أكتوبر
                

نبذة عن المشروع:
يقع المشروع في منطقة حدائق أكتوبر بأجمالي

 مسطح 109.26 فدان.

- أجمالي عدد الوحدات 5472 وحدة.

نماذج لمحاور المشروعات التعاونية بجمهورية مصر العربية

الموقف التنفيذي:
* جاري تنفيذ الشبكات الرئيسية بنسبة %95.

* تم تسليم بعض الجمعيات لقطع االراضي.
* جاري تنفيذ المنطقة المجمعة بمعرفة الهيئة لتسكينها للجمعيات الصغيرة واالفراد الغير منتمين لجمعيات اسكان.
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نماذج لمحاور المشروعات التعاونية بجمهورية مصر العربية

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة
نبذة عن المشروع

يقع المشروع بمنطقة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة
بإجمالي )143.3 فدان(

توفير نماذج سكنية مصممة لذوي االحتياجات الخاصة 
تم البدء بتصميم وتنفيذ مجموعة من العمارات بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

وتتميــز هــذه العمــارات بتوفيــر التقنيــة الازمــة لتيســير الخدمــات الازمــة لــذوي 
بالمجتمــع. لاندمــاج  المختلفــه  االحتياجــات 

نبذة عن التقنيات التي تم إستخدامها لتيسير الخدمات لذوي 
االحتياجات الخاصة

-  مراعات االحتياجات في االعمال المعمارية.
* عمل منحدرات في المداخل الرئيسية للعمارات.

* توسيع المداخل الرئيسية للعمارات وعمل منطقة انتظار في المدخل .
- مراعاة االحتياجات في فراغات االدوار المتكررة.

* حيث تم عمل ابواب منزلقة للحمامات وابواب تفتح للخارج بالنسبة للغرف.
- مراعاة االحتياجات في األعمال الكهربائية .

* عمل إشارات توجيهية لمراعاة ذوى اإلعاقة السمعية.
* عمل إشارات صوتية لمراعاة ذوى اإلعاقة البصرية.

الموقف التنفيذي:
* تم االنتهاء من تنفيذ المرحلة االولى من الشبكات الرئيسية.

* تم تسليم بعض الجمعيات لقطع االراضي المخصصة لها.
* جاري تنفيذ مشروعات جمعيات اسكان بنسبة %80.
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مشروع لؤلؤة أسوان

نبذة عن المشروع:
أجمالي مسطح المشروع 48 فدان.

- أجمالي عدد العمارات 96 عمارة.
- أجمالي عدد الوحدات 2304 وحدة.

الموقف التنفيذي:
* جاري تنفيذ الشبكات الرئيسية بنسبة %20.
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محور انشاء مجمعات تعاونية منتجة
 ذات مقوم اقتصادي )حرفي/ زراعي / .... (

مشروع فرهاش – محافظة البحيرة.

نبذة عن المشروع
مكونات المشروع :

1- منطقة اإلسكان العائلي )لألسر( بإجمالي مساحة 20000 م2
2- منطقة حرفية  بمساحة 15000 م2 

3- المنطقة التجارية/الخدمية   بإجمال مساحة 8000م2
4- منطقة سكن العاملين )العزاب( بإجمالي مساحة 1000 م2

5- خدمات تعليمية )مدرسة صناعية(
ــر المســكن وفــرص العمــل )ورشــة  ويهــدف المشــروع الــى توفي
انتاجيــة( فــي نفــس العقــد وبقــرض تعاونــي 50 الــف جنيــه وبفائدة 

مدعمــة 5% علــى 20 عامــا وكذلــك الخدمــات.

نماذج لمحاور المشروعات التعاونية بجمهورية مصر العربية

الموقف التنفيذي:
* تم طرح المرحلة االولى من المشروع وجاري استكمال اعمال الشبكات.

* جاري طرح المرحلة الثانية من المشروع.
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نماذج لمحاور المشروعات التعاونية بجمهورية مصر العربية

محور انشاء مجتمعات تنموية إقليمية
 ذات مقوم اقتصادي / صناعي 

مشروع أطفيح الجديدة

نبــذة عــن المشــروع: انشــاء مجتمــع تنمــوي اقليمــي صناعــي  حرفــي 
ــح  ــة أطفي ــكان مركــز ومدين ــة لس ــتوي المعيش ــع مس ــي رف ــدف ال يه

القديمــة للقضــاء علــي البطالــة وتوفيــر فــرص عمــل.
بيــن طريــق  التقاطــع  علــى  منطقــة  الموقــع  حيــث يشــرف   
اقامــة  الــى  ويهــدف  الزعفرانــة  الكريمــات  حلوان-الكريمــات وطريــق 
مجتمــع تعاونــي يعتمــد علــى مقــوم اقتصــادي صناعــي وذلــك مــن 
الصناعــات  مناطــق  وكذلــك  للرخــام  العالميــة  المدينــة  انشــاء  خــال 
الغذائيــة واللوجســتية علــى المحــور التنمــوي لمحافظــات الصعيــد.

ويبلغ إجمالي مساحة المشروع 26 ألف فدان .

ويتميز موقع المشروع:
* بالقرب من مصادر الخامات الطبيعية وكذلك مصادر مواد البناء مثل محاجر الطفلة والرمال والزلط والحجر الجيري والرخام.

* القرب من محطة الطاقة الكهربائية بالكريمات.
*  يمثل الموقع نقطة محورية للربط بين موانئ ومدن البحر االحمر ومنطقة جنوب القاهرة )حلوان( وشمال الصعيد

    )بنى سويف – المنيا (.
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نماذج لبعض مشروعات الهيئة بالمحافظات
مشروع أبراج المنصورة

نبذة عن المشروع
يتكون المشروع من : -

 
1- عدد 11 برج سكني 

2- مسجد
3- مول تجاري 

4- مبنى اداري 

نماذج لمحاور المشروعات التعاونية بجمهورية مصر العربية

الموقف التنفيذي:
* تم تنفيذ المشروع بنسبة %85.

* تم االنتهاء من تنفيذ عدد 10 ابراج ومتبقى عدد 1 برج.
* جاري تسكبن االبراج المنفذة.
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نماذج لمحاور المشروعات التعاونية بجمهورية مصر العربية

مشروع السويس
نبذة عن المشروع

مشروع اسكان تعاونى واستثمارى بحى فيصل – مدينة السويس 
)انشاء 46 عمارة بالمنطقة االولى(.

اجمالى عدد العمارات بالموقع 46 عمارة.
اجمالى عدد الوحدات السكنية بالموقع 675 وحدة.

اجمالى عدد الوحدات االدارية بالموقع 23 وحدة.

الموقف التنفيذي:
* تم تنفيذ المشروع وتسكينه بالكامل.
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بعض االبحاث
والعروض المختاره
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بعض االبحاث والعروض المختاره كما تم تقديمها من الباحثين والمحاضرين

االسكان كمشاع - االسكان التعاونى المصرى كبديل
رنا طارق عبد الصمد

أ.د كورنيليا ريدكر
أ.د هولجر جادس

الجامعة االلمانية بالقاهرة

يتــم التعامــل مــع االســكان - فــي ظــل الرأســمالية - فــي الغالــب كســلعة وأداة لتراكــم رأس المــال علــى حســاب وظيفتــه االجتماعيــة كمــكان   
. للمعيشــة

يعتبــر تســليع االســكان األصــل الرئيســى لمشــكلة االســكان ، التــي تغذيهــا دينامكيــات الســوق ودعــم الدولــة لــه. وأدى ذلــك إلــى أزمــة اإلســكان   
إلــى الســكن المناســب و انعــدام العدالــة االجتماعيــة. القــدرة علــى تحمــل تكاليــف الســكن، واالفتقــار  العالميــة باختــاف أعراضهــا مــن عــدم 

علــى صعيــد أكثــر محليــة ، يظهــر ســوق اإلســكان المصــري أعراًضــا مماثلــة لتســليع االســكان المدعــوم مــن ســوق العقــارات القــوي الــذي تباركــه   
والســوق.  الدولــة  خــارج سياســات  كبديــل  كمشــاع«  »اإلســكان  طــرح  يتــم   ، المدينــة  فــي  والحــق  الحضــرى  المشــاع  تحــت مظلــة  الدولــة.  سياســات 
 )SDGs( ترتكــز هــذه الورقــة البحثيــة علــى إمكانيــات المشــاع فــي تقديــم إجابــة لمشــكلة اإلســكان المصــري خاصــة فــي ضــوء أهــداف التنميــة المســتدامة

التــي توجــه حالًيــا جميــع خطــط التنميــة فــي مصــر.
يتــم االعتمــاد علــى مبــادئ المشــاع الســكني كمعاييــر للنظــر فــي نمــاذج اإلســكان المصريــة علــى وجــه التحديــد اإلســكان التعاونــي. يضــع التحليــل   
المذكــور أعــاه باالضافــة الــى نمــاذج دوليــة األســاس لمناقشــة إمكانيــة توســيع نطــاق نمــوذج االســكان التعاونــى كنــوع مــن االســكان كمشــاع فــى مصــر.
الكلمــات الدالــة:  تســليع االســكان ، المشــاع اإلســكانى ، اإلســكان التعاونــي ، الحــق فــي المدينــة ، مصــر ، القــدرة علــى تحمــل التكاليــف، أهــداف التنميــة 

المســتدامة

دور الحوكمة في تعزيز اإلسكان التعاوني في الوطن العربي في إطار اإلستراتيجية العربية
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة 

د.عادل عبدالرشيد
خبير االدارة البيئية والتنمية المستدامة 

  تعتبـــر اإلســـتراتيجية العربيـــة لإلســــكان والتنميـــة الحضريـــة المســـتدامة إطــــارا للعمـــل العربـــي المشـترك فـــي مجــال اإلســــكان والتنميـة الحضريـة 
المســــتدامة ، وخطــــوه هامــــه لتعزيــــز التعــــاون اإلقليمــــي فــــي المنطقــــة العربيــــة. ويهــــدف إلــــى اقتــــراح أهــــداف وغايــــات اســــتراتيجية لتطويــــر قطــــاع 
اإلســــكان ، والتصــــدي للتحديــــات المســـتقبلية ، وتحقيـــق التنميـــة الحضريـــة المســـتدامة مـــن خــال ربطهـــا بمفهـــوم التخطيـــط الحضـــري وتعزيـــز مشـــاركة 
المجتمـع المحلـي فـي التنميـة التخـاذ القـرارات. وتغطــي االســتراتيجية النطــاق الجغرافــي الحضــري للمنطقــة العربيــة التــي تضــم 22 دولــه عربيــه. وفـي 
إطـار تطبيـق غايـات وأهـداف اإلسـتراتيجية العربيـة، تختـص هـذه الدراسـة فـي البحـث عـن كيفيـة تعزيـز اإلسـكان التعاونـي فـي الوطـن العربـي، فـي ضـوء 

اإلســـتفادة مـــن مبـــادئ الحكـــم الراشـد.

الكلمات الدالة: الحوكمة ، اإلسكان التعاوني ، التنمية الحضرية المستدامة ، الوطن العربي.
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البصمة العمرانية للتجمعات السكنية في مصر
)حالة الدراسة مدينة الفيوم الجديدة(

د.شيماء السيد
 قسم العمارة جامعة النهضة 

د.ايهاب عقبة
 قسم العمارة والتصميم البيئي جامعة الفيوم

د.مهجة امبابي
 قسم العمارة والتصميم البيئي جامعة الفيوم

   تعتبـــر التجمعـــات الســـكنية أكبـــر مســـاهم فـي التأثيـر علـى البيئـة حيـث يعـد 
تصميـــم وتخطيـــط المناطـــق الســـكنية أحـــد المكونـــات الهامـــة التـــي تشـــكل 

المـدن.

   وبمـــا أن التجمعـــات الســـكنية بمـــا تحويـــة مـــن مكونـــات عمرانيـــة )مبانـــي 
ــي،  ــيج العمرانـ ــات، النسـ ــطة وخدمـ ــة، أنشـ ــارات الحركـ ــرق ومسـ ــكنية، طـ سـ
الفراغـــات العمرانيـــة، أنظمـــة اجتماعيـــة واقتصاديـــة( حيـــث تشـــكل المبانـــي 
الســـكنية مـــا يقـــرب 80 % مـــن مســـطح المبانـي بالمدينـة لذلـك هـي ذات دور 
مؤثـر وواضـح علـى البيئـة كان البد مـن وجـود أداة دقيقـة تقيـم تأثيـر تصميـم 

وتخطيـــط التجمعـــات الســـكنية علـــى البيئـــة.

ــر تخطيـــط  ــل أثـ ــق لتحليـ ــام ودقيـ ــر هـ ــة مؤشـ ــة العمرانيـ ــذا تعتبـــر البصمـ  لـ
التجمعـات السـكنية علـى البيئـة. وبنـاء علـى ذلـك فـإن البحـث يتنـاول دراسـة 
وتحليـــل تخطيـــط المكونـــات العمرانيـــة للتجمعـــات الســـكنية مـــن خـــال تحليـل 
البصمـة العمرانيـة لهـا، وذلـك مـن خـال دراسـة حالـة مدينـة الفيـوم الجديـدة 

لتقييـــم البصمـــة العمرانيـــة لتخطيـــط التجمعـــات الســـكنية بهـــا.

وذلـــك بهـــدف الوصـــول إلـــى أفضـــل الخيـــارات التخطيطيـــة والتصميمــــة 
للمكونــــات العمرانيــــة للتجمعــــات الســــكنية مــــن الناحيــــة البيئيــــة مــــن خــال 
نمــــوذج لتصنيــــف بصمتهــــا العمرانيــــة ومــــن ثــــم الوصــــول الــــى إجــــراءات 
تخفيفيــــة للبصمــــة العمرانيــــة لمكونــــات التجمعــــات العمرانيــــة لتكــــون أكثــــر 

اســــتدامة. 

البصمــة   ، العمرانيــة  الفراغــات   ، الســكنية  التجمعــات  الدالــة:  الكلمــات 
المســتدامه. التنميــة   ، العمرانيــة 
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دور الحوكمة العمرانية في إدارة المجتمعات التعاونية المتكاملة الزراعية 

دليل مرجعي مقترح لإلسكان التعاونى بمصر فى ضوء مفاهيم جودة الحياة

د/ منى عبد الفتاح عبد المنعم عبد الهادي
مــدرس بقســم التنميــة العمرانيــة اإلقليميــة، كليــة التخطيــط اإلقليمــي 

القاهــرة والعمراني،جامعــة 

تمثــل الحوكمــة العمرانيــة أحــد أســاليب اإلدارة التــي تعاظــم اإلهتمــام بهــا 
علــى الصعيــد العالمــي كأحــد أدوات تحقيــق أبعــاد التنميــة المســتدامة 
الزراعيــة  التعاونيــات  وتعتبــر  فاعلــة؛  شــراكات  بنــاء  أبرزهــا  مــن  والتــي 
المتكاملــة أحــد أنمــاط الشــراكات التــي تتطلــب نظــم إداريــة رشــيدة لتمثــل 
بــؤرة نمــو لمناطــق اإلســتصاح الجديــدة. وألهميــة هــذا الموضــوع تتنــاول 
الورقــة البحثيــة »دور الحوكمــة العمرانيــة فــي إدارة المجتمعــات التعاونيــة 
ــة بهــا«. ــة اإلقليمي ــة التنمي ــة بمــا يحقــق اســتدامة عملي ــة الزراعي المتكامل

ــة  ــة، أبعــاد التنمي ــة، الحوكمــة العمراني ــات الزراعي ــة: التعاوني الكلمــات الدال
المســتدامة،  المتكاملــة  التعاونيــات  اإلقليميــة،  التنميــة  المســتدامة، 

تجــارب تنمويــة.    

م.م/ إسراء مجدى عطية
مدرس مساعد بكلية التخطيط االقليمي والعمرانى 

ــا  ــة تحقيقهـ ــتدامة ومحاولـ ــة المسـ ــوم التنميـ ــق مفهـ ــع تطبيـ ــا مـ    تفاعـ
باإلســـكان التعاونـــى بمصـــر فتنـــاول البحـــث مفهـــوم جـــوده الحيـــاة كإحـــدى 
ــر  ــا بعناصــ ــة تطبيقهــ ــق اإلســتدامة ومحاولــ ــى تحقيــ ــات فـ ــم اإلتجاهـ أهـ
التصميــــم والتخطيــــط لتوفيــــر بيئــــة مائمة للمعيشــــة وتحقيــــق إســــكان 

تعاونــــى مســــتدام. 
   ويســتعرض البحــث مفاهيــم وخصائــص اإلســكان التعاونــى ومفاهيــم 
جــــودة الحيــــاه وخاصــــة المرتبطــــة بقطــــاع اإلســكان واإلتجاهــــات العالميــة 
فــــى تحقيــــق مفهــــوم ومبـــادىء جـــودة الحيـــاة باإلســـكان التعاونـــى وقـــد 
وجـــد ان هنـــاك دول تعتمـــد اعتمـــاد كلـى علـــى اإلسـكان التعاونـى وتطبـق 
بـــه معاييـــر جـــودة الحيـاه وعلـــي سـبيل المثـال اســترليا تحقــق هــذا بنســبة 
15% مــن اإلســكان بهــا وأيضــا ماليزيــــا وخاصــــة بمدينــــة كوااللمبــــور نظــــرا 
لمحاولــة تطبيــق جــودة الحيــاة المعيشــية بالوحــدات الســكنية بكوااللمبـور 
بأقـــل تكلفـــة الرتفـــاع نســـبة الفئـــة الســـكانية التـــى فـــى احتيـــاج الـــى هـــذا 
النـــوع مـــن اإلســـكان فوجـــد أن يجـــب وضـــع هـــذه الخصائـــص ليحقـق أعلـى 
مؤشـــرات بجـــودة الحيـــاة باإلســـكان التعاونـى منخفـــض التكلفـة. للوصـول 
إلـــى المؤشـــرات والمعاييـــر العالميـــة التـــى تدمـــج جـــودة الحيـــاه باإلســـكان 
التعاونـــى لتحديـــد المؤشـــرات التـــى يمكـــن دمجهـــا باإلشـــتراطات الحاليـــة 

لإلســـكان التعاونـــى بمصـر.
  باإلضافـــة إلـــى عـــرض لمؤشـرات جـوده الحيـاه المرتبطـة بقطـاع اإلسـكان 
والمقارنـــة بيـــن هـــذة المؤشـــرات واإلشـــتراطات الموضوعـــة لإلســـكان 
ــم  ــرات المائمــة لتقييــ ــد أنســــب المؤشــ ــر لتحديــ ــا بمصــ التعاونـــى حاليــ
الحالــة المصريــة ولجعلهــا تحقــق أعلــى معــدالت جــودة الحيــاة المعيشــية.

    وقـــد اســـتهدف البحـــث الوصـــول إلـــى حزمـــة مـــن مؤشـــرات جـــودة الحيـــاة 
بقطـــاع اإلســـكان ومجموعـــة مـــن الجوانـــب والقطاعـــات األخــري المرتبطـــة 
باإلســـكان التعاونـــى الـــذي يتأثـــر بهـــا ومائمته للحالـــة المصريـــة لكـــي تكـــون 
دليـــل مرجعـــى لتقييـــم برامـــج ومشـــروعات اإلسـكان التعاونـــى بمصروتحديـد 
كيفيـــة تطبيـــق معاييـــر وأهـــداف جـــودة الحيـــاة باإلســكان التعاونـــى المصـــرى 
فـــى محاولـــة دمـــج بيـــن أهـــداف اإلســـكان التعاونـــى وأهـــداف جـــودة الحيـــاة.

ــاة، مؤشــرات  ــم جــودة الحي ــة: اإلســكان التعاونــى ، مفاهي الكلمــات المفتاحي
جــودة الحيــاة.
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)نحو تعاونيات مستدامة: (مشاركة– تكامل –استدامة 

م.مها على على أحمد الطويل
مدير عام متابعة الفروع -اإلدارة المركزية لشئون الفروع

الهيئة العامة لتعاونيات البناء واالسكان 

ــي  ــية فـ ــاور الرئيسـ ــا المحـ ــة همـ ــان و الطبيعـ ــه أن اإلنسـ ــك فيـ ــا الشـ    ممـ
التنميـــة كمـــا أنهمـــا العناصـــر المؤثـــرة فـي رؤيـة وخطـــة التطويـر المسـتقبلية 
ــا بـــأن مفهـــوم اإلســـتدامة ال يتحقـــق إال مـــن خــال  ألي مجتمـــع وإيمانـــا منـ
المـــورد  بإعطـــاء  وذلـــك  والمســـتقبلية  الحاليـــة  اإلنســـان  احتياجـــات  تلبيـــة 
البشـــرى األهميـــة األولـــى كعنصـــر مـــن عناصـــر التنميـــة الـــذى يخلـــق الرغبـــة 
واإلحتياجـات المطلـوب تلبيتهـا بمـا اليتعـارض و الحفـاظ علـى ثـروات األرض 
مـــع اإلســـتخدام األمثـــل للمـوارد الطبيعيـــة و االقتصاديـة تحقيقـا لإلسـتدامة 
وعليـــه فقـــد بـــدأت التعاونيـــات بالخطـــوات الجـــادة خـــال الســـنوات الماضيـــة 

لغـــزو الصحـــراء مـــن خـــال بنـــاء المـــدن والتجمعـــات الســـكنية الجديـــدة.

   إال أنـــه بالرغـــم مـــن اختـــاف الظـــروف المناخيـــة بيـــن كل منطقـــة فقـــد تـــم 
مراعـــاة عناصـــر جـــودة الحيـاة عنـد تخطيـط وتصميـــم وتنفيـذ تلـك المشـروعات 
بمـا يتماشـى مـع الظـروف المناخيـة والبيئيـة لـكل منطقـة عـن االخـرى وكذلـك 
مراعـاة األبعـاد اإلجتماعيـة للعديـد مـن المجتمعـات التـي تختلـف عـن بعضهـا.

 

  وهــذا مــا ســيتناوله البحــث عــن كيفيــة تحقيــق تعاونيات مســتدامة بالمشــاركة 
مجتمعيــة وتكامــل الخدمــات مــن خــال عــرض الموضوعــات االتية: 

•التعاونيـــات ودور اإلســـكان التعاونـــي كدعامـــة رئيســـية لحـــل أزمـــة اإلســـكان 
فـــي مصـــر ومشـــاركة فـــي التنميـــة العمرانيـــة في إطـار رؤيـة وخطـــة التنميـة 

المســـتدامة لمصـــر عـــام 2030 . 
• الوقـــوف علـــى عناصـــر تحقيـــق اإلســـتدامة التـي قـد تقـوم بهـــا التعاونيـات 
كـــدور هـــــام وحيـــوي فـــي حـــل مشـــكلة اإلســـكان بتلبيـــة احتياجـــات منظمـــات 
القطـــاع األهلي والمتمثلـــة فـــي جمعيـــات اإلســكان علـــى اختـــاف رغباتهـــم 
وعـــدد أعضاؤهـــم ومتطلباتهـــم فـي الوحـدة الســـكنية والـذي سـوف يسـاهم 
إلـــى حـــد بعيـــد فـــي حـــل أزمـــات اإلســـكان دون تحميـل أي أعبـــاء علـى ميزانيـة 

الدولـة.
• إلقـاء الضـوء والتطبيـق العملـي علـى نمـاذج مـن مشـروعات الهيئـة كنمـوذج 
للمشـــاركة المجتمعيـــة وتكامـــل الخدمـــات لتحقيـق اإلســـتدامة فـي ظـل توفـر 

عـدة عناصـر أساسـية هـي: 
وجـــود القاعـــدة اإلقتصاديـــة، واإلكتفـــاء الذاتـــي، واســـتخدامات األراضـــي 
والخدمـــات وأخيـــرا طبيعـــة المجتمـــع مـــع مراعـــاة أن التصميـــم للجميـــع مثـــل:

1- مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة )أراضي الجمعيات(.
بمحافظــة  /تجــارى(  /حرفــي  التعاوني)ســكنى  فرهــاش  مجمــع  مشــروع   -2

البحيــرة.
3- مشــروع انشــاء مركــز تنمــوي إقليمــي )مدينــة صناعيــة كبــرى( مدينــة اطفيــح 

الجديدة.
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نحو إدارة واعية مستدامة لألنماط السكنية المستحدثة لتجمعات اإلسكان التعاونى

إسهامات التعاونيات داخل المناطق الجديدة المنقول لها ساكنى العشوائيات

د.م/ مها عبد الستار 
د.م/ ماجى أبوحشيش

المركز القومي للبحوث

   مــع تعــدد نظــم اإلســكان الرســمى فــى مصــر مابيــن إســكان اقتصــادى 
للطبقــات  خــاص  وإســكان  دخــا  األقــل  للطبقــات  الدولــة  مــن  مدعــوم 
ــر المســكن  األعلــى دخــا، يعتبــر اإلســكان التعاونــى بديــا مناســبا لتوفي
المائــم لشــريحة الطبقــة المتوســطة التــى تمثــل قطاعــا عريضــا فــى 
ــه باألســعار  ــه عنــد مقارنت ــز بإنخفــاض تكلفت ــه يتمي المجتمــع المصــرى، ألن
الســوقية لمــا يماثلــه مــن وحــدات يتــم تنفيذهــا مــن خــال شــركات التطويــر 

العقــارى اإلســتثمارية.

ــى فــى  ــات اإلســكان التعاون ــه جمعي ــذى قامــت ب ــارز ال ــدور الب    وبرغــم ال
مصــر فــى توفيــر الســكن الجيــد للطبقــات األقــل دخــا فــى النصــف الثانى 
مــن القــرن الماضــى، إال أنــه مــع تســارع وتيــرة التحضــر ونشــأة وتعميــر 
المــدن الجديــدة فــى مصــر مــع بدايــة القــرن الحالــى، ياحــظ تضــاؤل إنتــاج 
ــب المــدن  ــة خاصــة فــى قل ــات التعاوني ــك الجمعي المســاكن مــن خــال تل

الكبــرى بســبب ازديــاد الكثافــة العمرانيــة بهــا.

أ.د/ سعاد عبد الرحيم
 أستاذ علم االجتماع، مدير المركز القومى للبحوث اإلجتماعية والجنائية

   تلعـب التعاونيـات دورا هامـا فـى حـل المشـكات اإلجتماعيـة، خاصـة إذا كانـت هـذه المشـكات تتعلـق بتنميـة مناطـق، وسـكان، تنميـة المناطـق العشـوائية 
وســاكنيها والعمــل علــى اســتفادتهم مــن كل الخدمــات التــى يمكــن أن تقدمهــا التعاونيــات المســتدامة إليجــاد تنميــة مســتدامة لهــم

تقدم الورقة ثاث نماذج إلسهامات التعاونيات.

 النموذج األول
عرض لمجتمع مستقر – تم نقل فيه سكان العشوائيات منذ عام 2008) مجتمع الدويقة الجديدة(.

 النموذج الثانى
 عرض لمجتمع جديد – تم نقل فيه سكان العشوائيات منذ عام 2015) مجتمع حى األسمرات(.

 النموذج الثالث
 نمـــوذج مقتـــرح لمجتمـــع تتـــواله التعاونيـــات مـــن بدايتـــه إســـكان تعاونـــى يتـــم فيـــه نقـــل ســـكان منطقـــة عشـــوائية وتقـدم لهـــم خدمـات تعاونيـــة مسـتدامة. 

ويقـــدم للدولــــة علــــى أنــــه نمــــوذج يمكــــن أن يحتــذى بــه.

   ويعــرض داخــل كل نمــوذج مــا يمكــن أن تســهم بــه التعاونيــات مــن خدمــات تنمويــة تســهم فــى إيجــاد تنميــة وتعاونيــات مســتدامة. وتختتــم الورقــة 
بمــجموعــة مــن التوصيــات حــول كل خدمــة تعمــل علــى رفــع وتنميــة النمــاذج المعروضــة. 

الكلمات الدالة : تنمية المناطق العشوائية ، التعاونيات المستدامة ، مجتمع حي االسمرات ، مجتمع الدويقة الجديدة

   وقــد تزامــن هــذا مــع تنامــى ظهــور أنماطــا ســكنية مســتحدثة يــروج لهــا 
بشــدة شــركات التطويــر العقــارى اإلســتثمارية خاصــة فــى المــدن الجديــدة 
تجمعــات عمرانيــة متكاملــة  عليهــا  الكبــرى، وهــى مايطلــق  القاهــرة  حــول 
الخدمــات، وهــى تلقــى قبــوال واســعا لــدى كثيــر مــن الســكان علــى إختــاف 
تلــك  مــن  كثيــر  إلتجــاه  دفــع  ممــا  واإلقتصاديــة،  اإلجتماعيــة  مســتوياتهم 
لرغبــة  تلبيــة  الســكنى  العمرانــى  النمــط  نحــو هــذا  التعاونيــات اإلســكانية 

أعضائهــا فــى إقتنــاء منــزل داخــل تلــك التجمعــات بســعر مناســب.

    يهــدف هــذا البحــث إلــى توضيــح طبيعة عمــل اإلدارة الذاتية لتلك التجمعات 
التطوعــى  العمــل  مــن  كل  مفهــوم  بيــن  يجمــع  مســتقل  كيــان  باعتبارهــا 
والرســمى جنبــا إلــى جنــب مــع الحفــاظ علــى القيمــة اإلقتصاديــة للممتلــكات، 
والمســتدامة  المتطــورة  اإلدارة  نمــوذج  علــى  التعــرف  أيضــا  يهــدف  كمــا 
وكيفيــة تطبيــق مبــادئ الحوكمــة الازمــة لنجــاح مثــل تلــك التجمعــات مــن خــال 
دراســة لتجــارب إداريــة مماثلــة لجمعيــات اإلســكان التعاونــى فــى بعــض دول 

العالــم والتــى يمكــن األخــذ بهــا فــى مجتمعنــا المحلــى. 

الكلمــات الدالــة: جمعيــات اإلســكان التعاونى - التجمعــات العمرانية المتكاملة 
- اإلدارة الذاتية – مبادئ الحوكمة – القوانين والتشــريعات.
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تأثير اإلتجاهات العماقة على التعاونيات في افريقيا:
بين الفرص والتحديات والسياسات المستهدفة للتنمية

أ.د. هبة جمال الدين
المجلــس  عضــو  القومــي  التخطيــط  بمعهــد  السياســية،  العلــوم  مــدرس 

الخارجيــة للشــئون  المصــري 

   تلعـــب التعاونيـــات دورا بـــارزا فـــي نمـــو اقتصـــادات الـــدول فهـــى بوابـــة 
لمكافحـــة الفقـــر وتمكيـــن الفئـــات المهمشـــة وتحقيـــق اإلحتـــواء اإلجتماعـي.

    فقـــد أضحـــى التوســـع فـــي دور التعاونيـــات مطلبـــا مهمـــا خال الحديـــث 
عـــن توطيـــن وإنجـــاز أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. نظـــرا لمـــا تقـــوم بـــه مـــن 
أدوار متميـــزة ومـــا تمتلكـــه مـــن قـــدرات متنوعـــة فـــي التصـــدي واإلســـتجابة 
للتحديـــات اإلجتماعيـــة واإلقتصاديـة وإحتياجـات المجتمعـات والجماعـات فـي 
ظـل السـياق المعولـم ومـا يحملـه مـن تحديـات تقـف أمـام مسـتقبل الـدول 
الناميـــة. فالتعاونيـــات هـــى قاطـــرة مهمـــة لتنميـــة المجتمعـــات لمـــا تمتلكـــه 
مـن قـدرة علـى الحشـد والتعبئـة للمـوارد المحليـة ومـا لديهـا مـن صاحيـات 

لتمثـــل صـــوت ومطالـــب المواطنيـن.
  

   وتشـــير األمـــم المتحـــدة أن التعاونيـــات قـــد اســـتطاعت توفيـــر فـرص عمـل 
لحوالـــي 10 %مـــن اجمالـــي القـــوى العاملـــة بالعالـــم حوالـــي 279 مليـــون 

شـــخص .

ــر  ــا هـــي أكثـ ــم بأنهـ ــة تتسـ ــاف التعاونيـ ــة أن الوظـ ــة األمميـ ــد المنظمـ وتؤكـ
اسـتدامة مـع مـرور الوقـت تسـتطيع ان تبـرز الفـروق فـي األربـاح بيـن المراكـز 
العليـــا وذوي األجـــور المنخفضـــة؛ عـــاوة علـــى أنهـــا موزعـــة بالتســـاوي بيـــن 

المناطـــق الريفيـــة .

   وترتبـط التعاونيـات فـي السـياق العالمـي بالتغيـرات اإلقتصاديـة والعالميـة 
كالتغيـــرات الديموغرافيـــة المتمثلـــة فـــي تغيـــر متوســـط عمـــر البشـــر، ومـــا 
يفرضـــه ذلـــك مـــن شـــبكات حمايـــة إجتماعيـة خاصـة لكبـار الســـن والمهاجريـن 
والاجئيـــن. وتوفيـــر فـــرص عمـــل للشـباب خاصـة فـي ظـــل الفـورة الشـبابية 
اإلفريقيـــة التـــي ســـتصل لنصـف الطاقـــة اإلنتاجيـة للعالـــم فـي المسـتقبل 

 . القريـب2030 

    أيضـــا ترتبـــط التعاونيـــات بالتغيـــرات البيئيـــة الكونيـــة وتتأثـــر بهـــا كظاهـــرة 
تغيـــر المنـــاخ ومـــا صاحبهـــا مـن نـدرة فـــي المـوارد. األمـر الـذي يطـرح تسـاؤل 
حـــول الـــدور المفتـــرض أداؤه مـــن قبـل التعاونيـات فـي ظـل هـذه اإلتجاهـات 

والتغيـــرات الحديثـة.

    فقـد أضحـى العالـم يشـهد تغيـرات وتحـوالت إقتصاديـة وماليـة وسياسـية 
وإجتماعيـــة. كمـــا يشـــهد تحـــوالت تكنولوجيـــة وكـــذا تحـــوالت فـــي تفضيـــات 
ــك يعــرف  ــي كل ذلـ ــن العالمـ ــدرات األمـ ــاخ ومقـ ــي المنـ ــتهلكين، وفـ المسـ

 . Mega Trends باإلتجاهـــات العماقـــة
ــة  ــرة القديمـ    فالتصـــدي أو التأقلـــم مـــع هـــذه اإلتجاهـــات ال يتطلـــب النظـ
والطـرق المعتـادة مـن التخطيـط والتفكيـر فهـى تحتـاج إلـى فكـر جديـد متعـدد 
 )Multi Optional & Multi Alternative Planning( والبدائـــل األبعـــاد 

حتـــى يمكـــن مواكبـــة المـــد الجديـد. 

   األمـــر الـــذي يقتضـــي تضافـــر كافـــة الجهـــود لتقليـل مخاطرهـــا وإسـتثمار مـا 
تحملـــه مـــن فـــرص. ومـــن أهـــم هـــذه الجهـــود هـــى التعاونيـــات القـــادرة علـى 
المســـاهمة فــــي تحقيــــق األمــــن الغذائــــي وتحقيــــق الشــــمول واإلحتــــواء 
اإلجتماعــــي بإعتبارهــــا صــــوت المجتمــــع التــــي تهــــدف لرفاهيــــة ورخــــاء 

أعضائــــه.

   أفريقيـــا كغيرهـــا ســـتواجه تلـــك التحديـــات العماقـــة نتيجـــة أســـباب داخليـــة 
وأخـــرى خارجيـــة وذلـــك وفقـــا لمـــا ورد بخطـــة أفريقيـــا للتنميـــة 2063 )أفريقيـــا 

التـــي نرغـب(.
   فعلـــى ســـبيل المثـــال 50 % مـــن شـــباب العالـــم ســـيأتون مـــن افريقيـــا مـــع 
عـــام 2030 ورغـــم ذلـــك ســـتصل نســـبة البطالـــة بينهـــم 29 %ممـــا يخلـــق تحـدى 
كبيـــر لتحويـــل الوفـــرة الشـــبابية لقـــوى إنتاجيـــة وليســـت لمعـــول هـــدم. أيضـا 
مـن المتوقـع ان تختفـي 19 مدينـة إفريقيـة بسـبب تغيـر المنـاخ ورغـم ذلـك ال 
تمتلـك دول القـارة التقنيـات الحديثـة الازمـة لحمايـة تلـك المـدن وغيرهـا مـن 

اآلثـــار السـلبية للغـــازات الدفيئـة. 

 

ــاول  ــم تنـ ــن المهـ ــا مـ ــي افريقيـ ــة فـ ــق التنميـ ــياق، ولتحقيـ ــذا السـ ــي هـ   فـ
ــة  ــاء الذاتـــي والتنميـ ــا لتحقيـــق اإلكتفـ دور التعاونيـــات فســـتظل بديـــا مهمـ
اإلحتوائيـــة والتنميـــة اإلقتصاديـــة والرفاهيـــة والرخـــاء بداخـــل المجتمـــع. بـــل 
وقـــادرة علـــى الحشـــد والتعبئـــة لإللتفــاف حـــول األهـــداف العالميـــة للتنميـــة 

. Pan Africa المســـتدامة ودعـــم الروابـــط االفريقيـــة

   
   مـن هنـا سـتتناول هـذه الورقـة، تأثيـر التغيـرات العماقـة فـي افريقيـا علـى 
التعاونيـــات عبـــر التركيـــز علـــى الفـــرص المتاحـــة خالها والتحديـــات التـــي قـــد 
تعـــوق دون تحقـــق تلـــك الفـــرص. مـــن هنـا سـتبدأ الورقـــة بتعريـف االتجاهـات 
العماقـــة وتأثيراتهـــا علـــى الســـياق االفريقـي فـي اطـار خطـة افريقيـا 2063 .

   
   ثـم تنتقـل لمناقشـة التعاونيـات االفريقيـة وتاريـخ تطورهـا ومـا تمتلكـه مـن 
عوامـــل قـــوة ونقـــاط ضعـــف، ثـم ســـيتم مناقشـة تأثيـر اإلتجاهـــات العماقـة 
علـى التعاونيـات، وانعكاسـاتها علـى التعاونيـات فـي افريقيـا للوقـوف علـى 

الفـرص والتحديـات وأبـرز السياسـات الممكـن طرحهـا فـي المقابـل. 

الكلمــات الدالــة: التعاونيــات فــي افريقيــا ، السياســات المســتهدفة للتنميــة 
، الروابــط االفريقيــة
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نحو تفعيل دور تعاونيات اإلسكان فى تعزيز اإلندماج اإلجتماعى ) رؤية قانونية ( 

د.عبده العشرى
 مدرس القانون بالمركز القومى للبحوث اإلجتماعية والجنائية 

   تهـــدف هـــذه الورقـــة إلـــى التعـــرف علـــى دور تعاونيـــات اإلســـكان فـــى تعزيـــز اإلندمـاج اإلجتماعـى فـى ضـوء أحـكام القانـــون المصـرى، مـع اإلسـتعانة بأبـرز 
النمـاذج فـى بعـض القوانيـن المقارنـة وكذلـك الوثائـق الدوليـة ذات الصلـة، مـن أجـل إستكشـاف أبـرز اآليـات القانونيـة التـى تضمـن تفعيـل هـذا الـدور فـى 

إطـار أهـداف التنميـة المسـتدامة.

   وفـــى هـــذا الســـياق، تطـــرح الورقـــة بعـــض التســـاؤالت التـى تـــدور حـول، الوعـى بالمفهـوم التعاونـى وآليـات الحصـول علـى المعلومـات، والمشـاركة فـى 
صنـــع القـــرار فـــى إطـــار اإلســـكان التعاونـــى، وآليـــات الرقابـــة علـــى أعمـــال جمعيـــات اإلســـكان التعاونـــى، وكذلـــك آليـات الوصـــول إلـى العدالـة فـــى القضايـا 

المرتبطـــة باإلسـكان التعاونـى.
   

وتحـــاول الورقـــة اإلجابـــة علـــى هـــذه التســـاؤالت مـــن خال عـــدة المحـــاور، تناقـــش دور تعاونيـــات اإلســـكان فـــى إطـــار أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. والوعـــى 
التعاونـى وآليـات الحصـول علـى المعلومـات فـى هـذا اإلطـار، وآليـات اإلنخـراط فـى تعاونيـات اإلسـكان والمشـاركة فـى صنـع القـرار، والرقابـة علـى أعمـال 

جمعيـــات اإلســـكان التعاونـــى، وكذلـــك ســـبل وآليـــات الوصـول للعدالـة فـى القضايـا المرتبطـــة باإلسـكان التعاونـى.

الكلمات الدالة: التعاون، القوانين ، اإلستدامة، اإلندماج اإلجتماعى ، رأس المال اإلجتماعى ، الوعى التعاونى.
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Creativity
Sharing experiences

Long term financing Social innovation

Diversity of models Sustainable housing

COOPS

Growth of 3500 to 
5000 million people 

living in urban areas
Cooperative

power

Building
networks

Building sustainable habitat is the most direct path to sustainable 
development

Long-term financing for housing construction

Sharing experiences openly and fraternally

Participatory planning and management

Austerity

   It is very important for global cooperatives to be able to know and 
share the experience of cooperatives in Egypt.
   That is why my presence in this Conference and my proposal to 
continue joining efforts towards a model Housing cooperative that 
is key in the Sustainable Development Agenda 

   Millions of families have accessed their homes through the
cooperatives. The history of cooperatives is the history of social 
innovation.
   We were born to change things and the most important 
contribution we can make from our organizations is to promote the 

Inclusive and 
sustainable
urbanization

Financial and 
real estate 
speculation

Participatory
planning
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Cooperative housing: fundamental basis for a sustainable habitat
Ariel Guarco
President - Internacional Cooperative Alliance - ICA

Climate
crisis

Cooperative
housing

Sustainable
Development

800 million
in slums

1200 billion   The global cooperatives program is in line with the 2030 Agenda 
of United Nations. 

   On every continent, millions of women and men are working in 
solidarity, building new roads against the enormous challenges we 
face as a generation.

   This Conference is proposing to us that the debate on housing 
should be part of the debate on sustainable development, because 
the construction of Cooperative housing is part of the strategy to 
overcome poverty, to guarantee health, to guarantee access to 
drinking water, energy, for Generation of decent work.

   This requires the development of long-term projects, incompatible 
with the Short-term speculation.

   That is why we must also discuss the rules of Global financial 
system if we really want to redirect the financing of long term in favor 
of sustainable habitat.
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Related to Co-operatives

   HSB develops, builds and manages housing for over one million people.
All our experience and expertise is about creating as good accommodation as possible for our 
members. 
 

 Top left: Wooden multi-
storey house, Sweden, HSB

 Top right: Theody Gacer, 
Philippines

 Bottom right: Chuluteca, 
Honduras

 Top left: Solar energy in 
Sweden, HSB

 Top right: Solar panels, 
Switzerland, ABZ

 Bottom right: Energy 
refurbishment programme, 
Germany, GdW

THIS IS HSB
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Cooperative Housing International
 Anders Lago
President - International Cooperative Housing

   In several conventions, the United Nations have decided 
that this - adequate housing - is a human right.

   Today, nearly twenty percent of the citizens in the world 
don’t have this right, don’t have a  home. About 1,8 billion 
people lives in informel settlements, slums, in shanty towns, 
and in our streets.
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AFRICA COOPERATIVE MODEL LAW

# Cooperatives are resilient and sustainable forms of 
business.

# Cooperative operate in all sectors of the economy.

# Given their nature, cooperatives are contributing to the 
realization of the AU Vision: “an integrated, prosperous, and 
peaceful Africa, driven by its own citizens and representing 
a dynamic force in international arena.”  They are also 
contributing significantly to the implementation of the SDGs 
(UN Agenda 2030).

# Cooperatives can do more, if they are supported through 
enabling environments. 

Africa’s two sides of the same coin
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Enabling Legal Frameworks for Cooperative Development in Africa
Dr. Chiyoge B. Sifa
Regional Director - Internacional Cooperative Alliance - ICA-Africa

Cooperative Legal Frameworks

   Cooperative legal Frameworks is recognized as one of the 
five pillars of the International Cooperative Alliance’s (ICA) 
Blueprint for a Cooperative Decade. 
   The Venice 29,declaration called for supportive policies 
that are coherent with the cooperative form and favour its 
development.
   The pedigree was also accentuated in the United Nations 
resolution 56/11430, urging governments (among other things)  
to encourage and facilitate the establishment of cooperatives 
and take appropriate measures to create supportive and 
enabling environment for the development of Cooperatives 
and ILO recommendation 193.31

   The goals of the pillar include:
Advocate for the cooperative business model
Assess the legal frames from a cooperative perspective
Respond to legislative changes and demutualization in a 
concerted way.

STUDIES IN SELECTED COUNTRIES: Knowledge 
Gaps

*Data on the cooperative legal landscape is not available 
everywhere, or harmonized so as to provide a basis for 
comparison. 

*A regional analysis of the practical application of cooperative 
legislation (in the Americas, Europe, Africa and Asia- Pacific) 
is required to support the implementation of cooperative 
development activities. 

*Need to enhance the outreach to policymakers via hands-
on and accessible advocacy tools, to support the creation or 
improvement of legal frameworks that help cooperatives to 
thrive.

STUDIES IN SELECTED COUNTRIES: 

Ghana

Mozambique

Nigeria

Rwanda

Uganda

South Africa

Tunisia

DR Congo

Egypt
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SCHOOL COOPERATIVE DAY
Objectives:
To create awareness to the school children and the 
community on school coops
To promote function & activities of school coop

SCHOOL COOPERATIVES TOURISM 

FLOW OF CROSS- LINK TOURISM ACTIVITY

SCHOOL COOP IN THE 
NORTH

Send application to school 
coop in the south

SCHOOL COOP IN THE 
SOUTH

Receives application and 
send proposal of tourism 

package 

TOURISM PACKAGE
Place to stay     - Hotels, Chalet,Hostels, Guest 

House
Places to visit   - Attraction sector

- Museum Galleries
- Theme Parks
- Festivals

Estimated time for each visit – e.g. 3days 2 nights  
Cost incurred - eg.  Entrance fee, Transportation, 
Tour guide, Meals etc
Customers – Students, Parents, Teachers, Youth,
EVERYONE IS WELCOMED!!

VISITS
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NURTURING YOUTH IN COOPERATIVES THROUGH SCHOOL COOPERATIVES - THE MALAYSIAN EXPERIENCE
DATUK HAJI MOHAMAD ALI HASAN
VICE PRESIDENT, ANGKASA

GOVERNMENT GAZETTE (28 DEC 1967)
School Cooperative are activities that has been recognised 
as a significant extra-curricular activities in schools in line with 
the recognition of Uniformed School and Games team

SCHOOL COOPERATIVE MART
Objectives:
Main source of revenue 
Platform for developing skills in business
Provide goods with reasonable prices for members

SCHOOL COOPERATIVE ACTIVITIES
COOP MART : STATIONERY SHOP

SCHOOL COOPERATIVE ACTIVITIES
AGRICULTURE

AGRICULTURE

CO-CURRICULUM 
(Uniform / Club / Sport)

UNIVERSITY

Exam

CURRICULUM

School Coop

+ Merit
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Best International Practices  - Lessons Learned & Challenges 
 Julie LaPalme
General Secretary - International Cooperative Housing
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- Streets 
(Grey Infrastructure)

- Parks 
(Green Infrastructure)

- Social & Institutional 
Facilities

- Education (Schools)
- Health
- Leisure (Sports)

50% 25%
- Free Market Housing

Regulated 

- Social conditions
Price limited

- Cession to LA
For social purposes5%

20%

Planning land-use allocation

Value Generation

Value 
Catchment

Density (FSR) Residential Typology

0.8 m2/m2 8 stories high 
high density apartments.     

0.4 m2/m2 4 stories 
medium density apartments

0.2 m2/m2 Terraced single family
0.1 m2/m2 Detached Single family.       

0.4 m2/m2 4 stories 
medium density apartments

0.2 m2/m2 Terraced single family.         
0.4 m2/m2 4 stories 

medium density apartments

Demand Surplus
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Planning for Coops
 Pedro B. Ortiz
                                                              International Metropolitan Management and Planning Consultant )UN, WB, IDB, CAF, …(
New York University

Land definition and management

- Metropolitan scale The state
Public The Regional Plan

- Urban scale The Municipality
Public

The ‘General’ Plan

- Urban design The ‘sector’ (the ‘polygon’) 
Private priority

The ‘Partial’ Plan

- Construction Plot
Private

Planning application
Bid
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Future agenda for social housing

Significance of Social Housing
•Increased supply of affordable housing through partnership 
between public, social, and private sectors
•A useful tool for urban regeneration with the goal of social, physical, 
and economic sustainability
•More stable housing supply and community revitalization by 
supplying customized housing for local communities
•Social integration across different generations and income levels

Appropriate and proper support and administrative services are 
required for responsible social developers and social landlords to 
achieve this goal

Tasks to promote the supply of Social Housing
•Long-term, comprehensive support to procure land for social 
housing
•Models that enhance a housing entity’s business capabilities 
without overburdening
•Establishment of financial support system compatible with the 
National Housing Fund and appropriate for long-term rental housing
•More aggressive and wide range of support from both national and 
local governments

Case 1. Community cooperative housing Seoul’s social housing entity types

Co-operatives accounts for 50% of all social economy entitie.s
Non-profit social enterprises mostly operate and manage public 
rental housing for the city.
Social housing models include land-leasehold, remodeling, 
vacant house utilization, and social housing REITs types.
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Korea’s Efforts Towards Development of Co-operative Housing Models in the Post-Fordism Era
Jang, Yeong-Hee
 Non-Excutive Dirctor, Korea Appraisal Board Visiting Professor
University of Seoul

Need for diversification of rental housing supply 
ecosystem through cooperation among the 
public, private, & social Sectors
Significance of public-private partnership for supply of 
affordable housing:
•Faster supply at small and medium scales possible
•Community-based management & local employment 
anticipated
•Reduce need for public funding by utilizing investment and 
management in rental housing by the private sector
•Improve conditions in dilapidated area and revitalize local 
community, in step with urban regeneration efforts
•Revitalize local community by expanding community space, 
community programs, and resident participation opportunities
Housing welfare policies in the future need to partner with the 
private and social sectors and utilize private housing units. In 
particular, the focus needs to be on increasing high-quality, 
affordable rental housing units through cooperation with the 
social economy sector and the private sector.

Case 1. Community cooperative housing
Social economy entity constructs community cooperative housing 
needed in the local community, and manages the property after 
selling it to the public sector.
Increase of housing targeted for specific resident types for better 
housing welfare: senior housing, young entrepreneur housing, 
women’s safe housing, joint childcare housing
Characteristics of community cooperative housing: shared space + 
resident rules + community programs

Seoul’s policy initiatives to promote social 
housing

Vision for social housing
In the West, social housing includes public rental housing In 
Korea, social housing is more narrowly defined
 (as opposed to public rental housing), as affordable
 (below market price)
 housing supplied by co-ops and other
 social economy entities

Most Comprehensive Definition of 
Social Housing: A+B+C+D+E+F
Social Housing in Korea: B+C+E+F
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Funditech’s Business Model
*Based on representative democracy and cooperation among 
  artisans.
*Work together to win contracts together and succeed together. 
*Unified voice and platform for enhanced representation to market 
  their services in the sector. 
*Job creations with decent, regular pay within the sector.
*Access and utilization of financing from SACCOs, Training, 
  capacity and skills building for members.  

Recorded Successes
*Successful registration as a service cooperative targeting youth 
  and women in the construction sector. 
*Establishment of collaborative networks and market linkages to 
  15 other cooperatives in the sector. 
*Successful generation of trust capital and deep commitment to 
  the co-operative’s purpose.
*Thrives as a multi-stakeholder business with dedication to its 
  members and strong business plan. 
*Access to construction market & participation in large projects at 
  an affordable rate to the consumer.
*FundiTech has filled the unemployment gap and improved 
  livelihoods for members. 

Findings: Housing and Worker Cooperatives 
Housing cooperatives have taken up the mantle in providing 
affordable housing for low income groups (Kamande, 2018).

There were more than 23,000 housing cooperatives possessing 
more than Sh700 billion in savings, and leading in the effort to 
construct affordable homes (Otieno, 2019).

Cooperative business models have a lower failure rate as 
compared to other business models. Specifically, worker 
cooperatives have also proven to be sustainable enterprises with 
higher survival rates.  This is largely because, cooperatives are 
about commitment, investment and ownership with each member 
knowing very well their efforts and opinions do count in the union. 
(Katajamaki, 2017).

Partnerships between Housing and Worker Cooperatives and the  
and the Government of Kenya can  ensure access to affordable 
land ,finances  and labour to construct and own decent homes 
(Sitati, 2019).

Challenges faced
  Limited capacity in leadership and proper cooperative 
management skills. 
  Limited regulatory mechanisms for artisans building and 
construction industry in Kenya. 
  Inadequate examples of model worker service oriented 
cooperatives from which to learn. 
  Lack of experience by cooperative officers on handling worker 
and service oriented cooperatives. 

Global Communities (USAID CLEAR) approach
  Capacity building through training, mentorship and guidance 
through the pre-cooperative stages.
  Support in design and implementation of sound cooperative by-
laws and regulations.
  Facilitating forums for networking and linkages within the Co-
op2Co-op consortium. 
  Support in remodelling of the business plans to target clients at 
higher levels of value chains.

Lessons Learned
Challenges in cooperative management can be addressed 
through capacity building and through adherence to cooperative 
management principles of democracy, equality and mutual 
respect.

Conclusions and Recommendations 
  The growth of service sector in Kenya provides a great opportunity 
for the development of service oriented cooperative societies. 
Taking advantage of this opportunity will involve developing 
cooperative models that can add direct and indirect value to the 
members of such cooperatives. 
Information and knowledge about cooperatives should be tailored to 
meet the needs and challenges of the youth and women in service 
oriented sectors. In addition ICT and technological innovations can 
be leveraged to promote sensitization campaigns on cooperatives. 
Advocacy about cooperatives should be a continuous process 
that involves a broad cross-section of stakeholders in the sectors. 
Moreover, close working relationship with the counties can be 
mutually beneficial for the development of cooperatives in the 
counties and increasing the revenue sources and livelihoods of 
people in the counties.
The government alone cannot meet the demand for affordable 
housing in the country as it is a big project that requires multi-
pronged strategies and partnerships to be achieved. Cooperatives 
should be considered as a very key partner in the Big Four agenda 
programme of delivering 500,000 affordable and social housing 
units.
The government should develop a housing delivery model that 
includes and prioritises workers cooperative to provide skilled 
and affordable labour in the sector while providing employment 
opportunities for thousands.   
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 Worker Cooperatives can Deliver Affordable Housing in Africa
Case Study in Kenya: FundiTech Service Cooperative Society
Tindi Sitati
Collaboration, Learning and Adaptation Officer – Global Communities, Kenya

Background and Introduction 
   The progress into a middle-income country, suggests 
that housing needs in Kenya are steadily increasing. Many 
Kenyans are living in poor conditions or unable to achieve 
their home ownership dreams (Kenya Population Situation 
Analysis, 2013, pp. 1–3).

   Motivation to own a home is considered more of a social 
need than a commercial need. The importance of owning a 
home is majorly to provide shelter for the family and rarely 
as an income generation for the family  (Kenya Bankers 
Association, 2015).

   Cooperatives have existed for many years and is one 
of the oldest forms of business.  Diversifying cooperatives 
into worker cooperatives, can revolutionize the housing 
sector through community-oriented, market-based solutions 
(Sanjinés & Barenstein, 2018).

Methodology 
   This research study started with a desk review on the 
status of housing in Kenya and the country’s plans to achieve 
affordable housing. 

   In data collection, we also interviewed an existing worker 
cooperative in housing and construction to get insights of the 
feasibility of the model. 

   We conducted follow up communication between the 
cooperative and hosing industry experts to support the 
evidence of success of this cooperative model in transforming 
the affordable housing agenda.

   This information helped us prepare a case study 
(embedded within the paper) on a workers cooperative in 
housing.

Methodology 
   This research study started with a desk review on the status of 
housing in Kenya and the country’s plans to achieve affordable 
housing. 
   In data collection, we also interviewed an existing worker 
cooperative in housing and construction to get insights of the 
feasibility of the model. 
   We conducted follow up communication between the 
cooperative and hosing industry experts to support the evidence 
of success of this cooperative model in transforming the 
affordable housing agenda.
   This information helped us prepare a case study (embedded 
within the paper) on a workers cooperative in housing.

Background
   In Nairobi’s Babadogo area in Eastlands, a group of resilient, 
skilled, motivated and qualified artisans, formerly belonging 
to an informal association, came together and formed a 
construction service co-operative called FundiTech to provide 
a platform for fundis to attain sustainable, decent work in the 
construction sector10. Registered in 2017 with the support and 
technical assistance of the USAID/EMIRGE program and has a 
membership of over 30 qualified artisans.

Objectives 
   The general objective for this paper is to establish the potential 
role worker cooperatives in housing sector can play in realising 
affordable housing. Specifically, this study sought to achieve the 
following three objectives: 

Establish the effect of housing and worker cooperatives on 
achieving affordable housing;

Examine the kind of support that is required to grow sustainable 
cooperative models to improve national and global challenges 
such as the housing crisis;

Explore the extent to which stakeholders can influence 
sustainable cooperative development in housing and 
construction not only improving quality of housing but also 
increase its affordability.
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