المؤسسة العامة إليواء المحتاجين ..مكون أساسى فى سياسة اإلسكان
د .عبد الباقى إبراهيم
األهرام اإلقتصادى  14يوليو  1997العدد 1488
إستمرت مشكلة مناطق اإل سكان العشوائى واهلامشى ىف مصر فرتة طويلة من الزمن حىت تضخمت مشاكلها العمرانية
واإلجتماعية والبيئية واألمنية .األمر الذى بدأت الدولة ىف معاجلته ىف أوائل عام  1994حيث وضعت الدراسات اخلاصة
مبصر هذه املناطق والتعايش معها من خالل برامج تنفيذية هتدف إىل توفري اخلدمات واملرافق العامة ىف هذه املناطق ،دون
املساس بالبنية الفوقية املتمثلة فيما أقيم من مباىن ومنشآت عشوائية ،أو دون مواجهة إستفحال املشكلة وإمتداداهتا
مستقبالً .حيث أن ظاهرة النمو العشوائى الزالت قائمة وإن قل معدهلا .كما إستمر أساس املشكلة املتمثل ىف إيواء
احملتاجني دون مساس .فال تزال كثري من املناطق حيتلها إسكان العشش األمر الذى يشوه الوجه احلضاري للمدينة
املصرية.
وهكذا قام احملتاجون ببناء مساكنهم بأنفسهم دون تدخل أجهزة الدولة ىف التخطيط أوالتصميم أو البناء أو يف توفري
اخلدمات واملرافق األساسية إلعاشتهم .وإذا كان البعض من هؤالء قد وفر لنفسه املأوى الذى يناسبه فإن آخرين منهم
أقاموا وحدات سكنية هبدف التأجري للمحتاجني من معدومى أوحمدودى الدخل .وهكذا أصبحت العالقة بني املالك
واملستأجر ىف هذه املناطق العشوائية خاضعه آلليات هذا السوق من العقارات وتوازن حجم التمليك حبجم التأجري ىف
هذه املناطق .وإذا كان اخلطر يتمثل ىف بناء هذه العشوائيات يف املناطق الصحراوية املتامخة للمدن القائمة ،فاألكثر خطراً
يتمثل ىف بناء هذه العشوائيات ىف املناطق الزراعية الىت تتآكل يوم بعد يوم ،بالرغم من القوانني واللوائح الىت وضعت
للحد من هذه الظاهرة .وذلك راجع إىل عدم وجود البديل املناسب باإلضافة إىل ضعف اإلمكانيات التنفيذية واملالية
عند األجهزة احمللية.
إن اجلانب اإلجيايب لإلسكان العشوائي ليس فقط يف كونه قد ساعد على حل جزء كبري من مشكلة إيواء احملتاجني
حيث أنه حيتل حواىل  %30من مساحات املدن القائمة .ولكن ىف كونه دليالًعلى قدرة اجملتمع ىف البناء باجلهود الذاتية
وتوفري إحتياجاته من اخلدمات واملرافق العامة بنفسه دون تدخل السلطات احمللية .األمر الذى ميكن إستثماره ىف إقامه
آليات جديدة مرادفة لآلليات احلالية تعمل بنفس املنهج ولكن بطريقة خمططة ومنظمة بعيداً عن تدخل السلطات احمللية
ىف عملية التنمية العمرانية ،اللهم إال بتوفري األراضى الصاحلة دون مقابل مع توفري املرافق العامة عند بدايات التعمري .ويتم
ذلك من خالل مؤسسة عامة إليواء احملتاجني من الفئات اإلجتماعية املختلفة مبا فيهم الشباب الذى ال يستطيع توفري
مقدمات النماذج الىت توفرها الدولة.
وتقوم املؤسسة بأداء نشاطها ىف املدن والقرى واملناطق العمرانية اجلديدة من خالل مجعيات أهلية حملية تتوىل األداء على
مستوى اجملموعات السكنية أوالقرى اإلنتاجية وبنفس النظم واملناهج واألساليب الىت تضعها املؤسسة ،اخلاصة بإعداد
التخطيطات أوالتصميمات أوتوفري الوحدات اإلنشائية ىف البناء أو يف توفري اإليواء املؤقت للمستفيدين أومشاركتهم ىف
البناء بعدد حمدد من الساعات وبدفع مقدمات متواضعة إلثبات اجلدية ىف األداء .ويتم ذلك من خالل الدراسات
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اإلجتماعية الىت حتدد األعداد واملستويات اإلجتماعية للفئات املستهدفة ومراكز عملهم حىت ميكن ربط السكن بالعمل.
أو بتوفري فرص العمل ملن العمل له مع فرص اإليواء ملن ال مأوى هلم .وذلك ىف منظومة تنموية هتدف إىل اإلرتقاء
باملستوى اإلجتماعى للفئات املستهدفة وتأهيلهم إجتماعياً وثقافياً مع تأهيلهم حرفياً أوعملياً لفرص أكرب للعمل ،مث
تأهيلهم سكنياً ىف مساكنهم اجلديدة .فقد ثبت أن هناك نظم إنشاء وبناء عديدة تصلح هلذه النوعية من توفري اإليواء
ملن ال مأوى هلم مت عرضها وتن فيذها وتنوعها ىف العديد من دول العامل الثالث والىت ميكن األخذ مبنهاجها ىف ضوء
اإلمكانات احمللية املتاحة بيئياً واجتماعيا.
وتقوم املؤسسة بتوفري األراضي الصاحلة للتنمية املتكاملة إجتماعياً ومهنياً وعمرانياً ومدها باملرافق واخلدمات العامة ،مع
توفري األجهزة واآلالت البسيطة إلنتاج العناصر اإلنشائية والبنائية وتدريب العاملني عليها ومراقبة أعمال اجلمعيات األهلية
احمللية ىف أسلوب األداء واإلنتاج ومتابعة وتقدمي املشروعات اإلرشادية لإلستفادة هبا ىف تطوير أساليب التنمية ونظم
املؤسسة بالتعاون مع األجهزة احمللية من جهة وأجهزة التخطيط العمراىن من جهة أخرى وذلك ىف إطار توجيهات
ومبادىء اإلسرتاتيجية القومية للتنمية والتعمري.وميكن متويل نشاط املؤسسة واجلمعيات األهلية من موارد أموال الزكاة أومن
القروض امليسرة من بنك ناصر أومن الصندوق اإلجتماعى أومن املساعدات الدولية واحمللية .وتصبح املؤسسة أحد
األجهزة التابعة لوزارة التعمري واجملتمعات العمرانية اجلديدة .و يشكل هلا جملس إدارة خاص يضم إىل عضويته مندوبني من
وزارة الشئون اإلجتماعية والتأمينات ووزارة احلكم احمللى والصندوق اإلجتماعى وبنك ناصر ،أوغريهم من أصحاب اخلربة.
و يوضع للمؤسسة نظام ماىل خاص كهيئة عامة .وتنشأ هلا فروع ىف احملافظات واملدن الكربى وىف مناطق التعمري
اجلديدة.
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