مشروع قرار بشأن انشاء البلديات فى المدن المصرية
د  /عبد الباقي إبراهيم

كبير خبراء األمم المتحدة للتخطيط العمراني سابقا

ىف ضوء التجربة الىت مر هبا نظام احلكم احمللى فيما خيص أعمال التنمية العمرانية وإنشاء مديريات عامة لإلسكان ىف
كل حمافظة تتوىل أعمال التخطيط العمراىن وتقسيم األراضى واستخراج تراخيص البناء وأعمال الطرق ىف الوقت الذى
تضطلع في ه أجهزة أخرى بأعمال الصرف الصحى واملياه والكهرباء والتليفونات وأعمال النظافة والتشجري وما ظهر من
تضارب ىف االختصاصات بني هذه اجلهات وصعوبة التنسيق بينها ،األمر الذى أدى إىل توزيع االختصاصات بالنسبة
للتعامل معها من اجلماهري وهو ما تسبب ىف هبوط مستوى اخلدمة .
وباإلشارة اىل ما تقوم به وزارة التنمية اإلدارية من جمهودات لالرتقاء مبستوى اخلدمة ىف املرافق املختلفة .فإن األمر
يتطلب إدماج اختصاصات إدارات اإلسكان ىف احملافظات مع اختصاص اجهزة الصرف الصحى واملياه والكهرباء
والتشجري والنظافة ىف جهاز واحد يتمكن من التنسيق والتكامل بني األنشطة املختلفة وتقدمي اخلدمة األنسب
للمواطنني ،وعليه فقد يتطلب األمر العودة اىل نظام البلديات الذى كان معموالً به من قبل وبناءاً على ذلك ميكن
جمللس الوزراء إصدار القرار الالزم هبذا الشأن وذلك بعد إلغاء وزارة احلكم احمللى وأصبحت العالقة مباشرة بني رئيس
الوزراء واحملافظني .وبناء على ذلك وضع مشروع قرار رئيس الوزراء على النحو التاىل -:
مادة :1-يتم انشاء بلدية ىف كل مدينة من املدن املصرية وتكون لكل بلدية شخصيتها االعتبارية وتعمل حتت
رئاسة احملافظ أو رئيس املدينة الىت تتبعها وتنتقل إليها اختصاصات مديريات اإلسكان فيما خيتص بامور
التخطيط العمراىن وتقسيم األراضى واستخراج تراخيص البناء وحصر امللكية العقارية والقيام على شئون
وإنشاء وصيانة شبكات املرافق العامة من طرق ومياه وصرف صحى وكهرباء وكما تنتقل اليها
اختصاصات األجهزة القائمة على أعمال النظافة فيما يتعلق جبمع والتخلص من القمامة وتشجري
الشوارع وإقامة وصيانة احلدائق العامة وإزلة إشغاالت الطريق واستخراج تراخيص اإلعالنات.
مادة :2-تتوىل كل بلدية تطبيق بنود قانون االحتاد املصرى ملقاوىل البناء والتشييد ىف دائرة عملها وفيما خيتص
بالتصنيف والتسجيل والرقابة ،بالتعاون مع االحتاد.
مادة :3-تقوم كل بلدية بتصنيف وتسجيل املكاتب اهلندسية واالستشارية ىف دائرة عملها بالتعاون مع نقابة
املهندسني وفروعها.
مادة :4-تقوم كل بلدية مبراقبة تنفيذ الكود املصرى ىف املباىن وذلك بالتعاون مع األجهزة الفنية التابعة لشركات
التأمني العقارى.
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مادة :5-تتوىل كل بلدية إعداد اخلرائط التفصيلية املعتمدة للمدينة موضحاً عليها شروط ملكيات املباىن ونظم
وشروط البناء ىف مناطقها املختلفة وتعتمد من كل من هيئة الطريان املدىن واهليئة العامة لآلثار واهليئات
اخلاصة بالصرف الصحى واملياه والكهرباء لتكون مرجعاً الستخراج تراخيص البناء أو االستعانة هبا ىف
اعمال التطوير والتخطيط.
مادة :6-تعد ىف كل بلدية دالئل أعمال خاصة بإعداد املخططات التفصيلية وتقسيم األراضى وتطبيق لوائح
تنظيم اعمال البناء لتكون مرجعاً كامالً هبا حبيث تتوفر جلمهور املتعاملني مع البلدية.
مادة :7-تتوىل وزارة اإلسكان واملرافق العامة واجملتمعات العمرانية اجلديدة وضع النظام اإلدارى والفىن للبلديات
وتشرف فنياً على أعماهلا.
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