مسودة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ورقة عمل مقدمة من
هناء خيرالدين ،هبة الليثى ،عزيزة عبد الرازق ،شيرين الشواربى ،هانية شلقانى ،هالة أبوعلى
الى
شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب
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مسودة

مواجهة الفقر والنهوض بالعشوائيات

 -1المقدمة
من املطالب األساسية لثورة  52يناير  5122توفري " اخلبز  ،واحلرية  ،والعدالة االجتماعية " مما يشري إىل أمهية الفقر واحلرمان
والتفاوت ىف توزيع الدخول كدافع للقيام بالثورة  .وهلذا فيتعني مواجهة الفقر  ،والتهميش بكافة صورة  :الدخل والصحة والتعليي ، ....
والتفاوت االجتماعى  ،واحلرمان باتباع سياسات تصنيف بالفاعلية والكفاءة .
وحتاول هذه الورقة
أوال  :رس السمات الرئيسية للفقر ىف مصر وتتبع تطيوره واااهاتيخ خيال العقيد األخيري واليإ أقت إىل قييام الثيورة الشيعبية اليإ
اجتاحت الباق .
ثانيا  :كما تسعى إىل تتبع السمات األساسية للحماية االجتماعية الازمة إقارة خماطر الوقيوع ىف الفقير والتهمييش واليإ تواجيخ
الفرق واألسرة ىف اجملتمع قون حماولة الدخول ىف تفاصيل برامج بعينها ملواجهة هذه املشاكل .
ثالثيا  :تقيوم الورقية برسي اخلطيور العريعية للعشيوائيات ىف مصير وكيفيية النهيون أييا ويلي مين أجييل حتقيي التنميية االقتصيياقية
واالجتماعية الازمة لتحقي النمو االحتوائى ىف مصر .

 -2الفقر فى مصر
 1-2مقاييس الفقر واتجاهها
قأب الفقر ىف مصر على الزياقة املطرقة منذ هناية القرن املاضى فزاق من  % 2..1عام  5111 / 2111إىل  %21..عام
 5112 / 5112مث  % 52..عام  5111 / 5112حإ بلغ  % 52.5ىف عام  5122 / 5121على النحو املبني باجلدول ()2
 ،وهو ما يعاقل  52مليون نسمة اىل ال تستطيع تلبية احتياجاهتا األساسية الغذائية وغري الغذائية .
فقد زاق وقع الفقر بني كل مسحني متتاليني من املسموح الثاثة مليزانية األسرة / 5121 ، 5111/5112 ، 5112/5112
 5122بدرجات متفاوتة ىف كل من الريف واحلعر.
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فخال الفرتة ما بني املسحني  ، 5111 / 5112 ، 5112 / 5112زاق وقع الفقر ىف الريف مبعدل  % 5.2وهو يتجاوز
معدلييخ ىف احلعيير ( ) % 1.1ىف حييني أنييخ زاق ىف احلعيير ( ) % 2.4بنسييبة أكييز ميين زياقتييخ ىف الريييف (  )% 4.2ىف الفييرتة مييا بييني
مسحى  5111 / 5112و . 5122 / 5121
جدول ()1
مقاييس الفقر وتغيرها بين المسموح ( ) 2411 / 14 ، 2442 / 40 ، 2442 / 40
وقع الفقر () P0

حدة الفقر () P2

عم الفقر () P1
التغري

التغري

12/12

11/12

22/21

احلعر

21.2

22.1

22.4

1.1

الريف

5..2

52.1

45.4

5.2

4.2

اجلملة

21..

52..

52.5

5.1

4..

12/12

11/12

12/12

11/12

11/12

22/21
2.4

2.2
2.1

2..

4..

2.2

22/21

التغري
12/12

11/12

12/12

11/12

11/12

22/21

5.1

5.1

1.5

1.1

1.2

..2

1..

1.1

2.2

2.1

2.1

1.2

1.1

2.1

2.5

22/21

12/12

11/12

11/12

22/21

1..

1.2

1.2

1.5

5.1

1.4

1.4

2.2

1.5

1.4

املصدر  :حمسوب باستخدام مسح قخل األسرة واإلنفاق واالستهاك للسنوات 5122/5121 ، 5111/5112 ،5112/5112
انظرFoster J., J. greer and E. Thorbecke. )2122( :

ترجييع هييذه الزييياقة ىف وقييع الفقيير فيمييا بييني  5122/5121 ،5111/5112إىل زييياقة وقييع الفقيير ىف كييل ميين الريييف واحلعيير
أكثر من انتقال العمالة والسكان من املناط األكثر فقراً (الريف) إىل املناط األقل فقراً (احلعر)  .فقد مت حتلييل وقيع الفقير إىل مكوناتيخ
على النحو املبني باجلدول ( ، )5واتعح أن انتقال السكان من الريف للحعر قد أسه ىف ختفيض الفقر بنسبة  ( % 1.2أى 1.42-
نقطيية ميوييية ) ىف حييني زاق وقييع الفقيير قاخ يل خمتلييف املنيياط بنسييبة  ( % 212..أى  4..4نقطيية ميوييية ) وبلييغ التفاعييل بييني االث يرين
 ( % 1.21أى  1.4نقطة ميوية ).
جدول ()2
تحليل وقع الفقر االقليمى إلى مكوناته فيما بين  2442/2440و 2411/ 2414
الفقر املطل

التغري امليوى

التغري ىف مقياس وقع الفقر ()P0

4..5

211.11

أثر التغري ىف املنطقة

4.14

212..2

أثر اهلجرة الداخلية ( انتقال السكان )

1.42 -

1.21 -

أثر التفاعل

1.14

1.21

املصدر :حمسوب باستخدام مسح قخل األسرة واإلنفاق واالستهاك للسنوات 5122/5121 ، 5111/5112 ،5112/5112
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وقد اتبعت مقاييس عم الفقر ( )P1وحدة الفقر ( )P2اااهات مشابة ملقياس وقع الفقر ( )P0إال أنخ عليى اليرغ مين ااياه
مقاييس الفقر إىل الزياقة ىف مصر فإنخ ظل سطحيا مبعىن أن نسبة كبرية من الفقراء تتجمع قريبا من خط الفقراء وأسفلخ ىف حني أن نسبة
كبرية من غري الفقراء تقع أعلى خط الفقر ولكن قريبا منخ ايعا .وبالتاىل فإن أى تغري طفيف ىف االستهاك (الدخل ) ميكن أن يغري من
خمتلف مقاييس الفقر أى يغري من وقعخ وعمقخ وحدتخ.

 2-2مكونا النمو وإعادة التوزيع فى مقاييس الفقر
ميكن متابعة التغريات ىف منط توزيع الدخل من خال متابعة التغريات ىف معامل جيىن خال سنوات الثاثة مسموح كما هو مبني باجلدول
()4
الجدول ()3

التفاوت فى التوزيع فى الحضر والريف وجملة الجمهورية (*)
5112/5112

5111/5112

5122/5121

احلعر

42.11

45.12

44..1

الريف

55.15

52.22

54.11

مجلة اجلمهورية

42.5.

41.11

41.22

املصدر  :حمسوب باستخدام مسح قخل األسرة واالنفاق واالستهاك للسنوات 5122/5121 ، 5111/5112 ،5112/5112
(*) أخذ هذا املقياس ىف االعتبار الفروق بني االسر ىف احلج والسن والنوع ووفورات احلج

وقد أظهر هذا املقياس حتسنا طفيفا ىف توزيع اليدخل فيميا بيني املسيحني األوليني تياه تيدهور فيميا بيني املسيحني اآلخيرين إال أن
هذه التغريات كانت غري معنوية احصائيا .إن مقياس توزيع الدخل ال يبني وحده االثر على مقياييس الفقير بيل أيب أن يىفخيذ ىف االعتبيار
ايعا أثر منو الدخل على الفقراء  .وعليخ ميكن تقسي اآلثار املشاهدة على مقاييس الفقر إىل أثرين  :أوهلما األثر الناتج عن حدوث تغري
متناسب ىف كافة الدخول حبيث يظل توزيع الدخول النسبية بدون تغيري ( أثر النمو )  ،واألثر الثاىن هو األثر املرتتب على التغري ىف توزييع
الدخول النسبية ( أثر التوزيع )  .وبالتاىل فإن تغري مقاييس الفقر تتوقف على النمو والتوزيع والتغري ىف التوزيع .
فخيال الفرتتيني  5111/5112 – 5112/5112و  5122/5121 - 5111/5112ميا بيني الثاثية مسيموح ناحي
ما يلى :
خيال الفيرتة  5122/5121 – 5111/5112زاق وقييع الفقير بصيفة اساسييية بسيبب اضفييان انفياق الفيرق (  4.12نقطيية ميويية ) مييع
تدهور توزيع الدخل (  1.24نقطة ميوية ) ولكن خال الفرتة  5111/5112 – 5112/5112عون حتسن توزييع اليدخل ( 5.2
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نقطة ميوية ) جزئيا أثير اضفيان اسيتهاك الفيرق عليى زيياقة وقيع الفقير (  2.24نقطية ميويية ) ويلي عليى النحيو املبيني باجليدول (– )2
وهكذا بالنسبة لكل من احلعر والريف .
جدول ()0
تقسيم فى وقع الفقر إلى اثرى النمو والتوزيع والتفاعل بينهما
التغري ىف وقع الفقر

التغري ىف وقع الفقر

5111/5112 - 5112/5112

5122/5121 – 5111/5112

اثر النمو

اثر التوزيع

التفاعل بينهما

االثر الكلى

اثر النمو

اثر التوزيع

التفاعل بينهما

االثر الكلى

مجلة اجلمهورية

2.24

5.21 -

1.12

5.21

4.12

1.24

1.14

4..2

احلعر

5.52

2.42 -

1.12

1.15

4.22

1.2.

1.41

2.41

الريف

2.12

2.11 -

1.55 -

5.11

1.2. -

4.22

1.11

4.22

املصدر  :حمسوب باستخدام مسح قخل األسرة واالنفاق واالستهاك للسنوات 5122/5121 ، 5111/5112 ،5112/5112

 3-2التوزيع االقليمى للفقر فى مصر واتجاهاته
أن مقاييس الفقر ىف مجلة مجهورية ختفى فروقا بني خمتلف املناط وبيني خمتليف افافظيات قاخيل كيل منطقية .1ويبليغ وقيع الفقير
أقصاه فر ريف مصر السفلى  .وعموما ترتفع مقاييس الفقر ىف ريف كل املناط عن نظريهتا ىف احلعر ويبلغ وقع الفقير ىف الرييف ضيعف
مييا هييو عليييخ ىف احلعيير  .فباسييتخدام خ يط الفقيير األقىن عييام  ، 5122 / 5121يبلييغ وقييع الفقيير أقصيياه ىف منطقيية ريييف الوجييخ القبلييى
( ) % 22.2يليخ حعر الوجخ القبلى (  .) % 51.2ويبلغ وقع الفقر أقناه ىف افافظات احلعرية (  . ) % 1..والفروق ىف مقاييس
الفقير بيني خمتلييف املنياط معنويية احصييائيا و يظيل ترتيبهيا ثابييت بي ني خمتلييف املنياط ويلي بالنسييبة لكافية مقياييس الفقيير مميا يشييري إىل أن
االسر الفقرية ىف ريف الوجخ القبليى ثثيل نسيبة كبيرية مين سيكاهنا فعيا عين أن مسيتوى انفاقهيا يقيل كثيرياً عين خيط الفقير أيا  .أى عمي
الفقر وشدة الفقر أا مرتفع .

1

تقس مصر جغرافيا إىل سيبع منياط  :افافظيات احلعيرية وتشيمل حمافظيات القياهرة واالسيكندرية وبيور سيعيد والسيويس؛ حعير ورييف الوجيخ البحيرى أو مصير

السفلى وتشمل :حمافظات قمييار والدقهليية والشيرقية والقليوبيية وكفير الشيير والغربيية واملنوفيية والبحيرية واالشاعيليية بشيقيها احلعيرى والريفيى؛ حعير ورييف الوجيخ
القبلى أو مصر العليا وتشمل :حمافظات اجليزة والفيوم وبىن سويف وا ملنيا وأسيور وسوهاج وقنا واالقصر وأسوان بشقيها احلعرى والريفى؛ حعر وريف حمافظات
احلدوق وتشمل  :البحر األمحر والواقى اجلديد ومطروح ومشال سيناء وجنوب سيناء بشقيها احلعرى والقبلى.
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جدول ()2
وقع الفقر فى مختلف المناطق فى األعوام )%( 2411/2414 ، 2442/2440 ، 2442/2440

سنة املسح

افافظات
احلعرية

حعر وجخ
حبرى

ريف وجخ
حبرى

حعر وجخ
قبلى

ريف وجخ
حبرى

حعر حمافظات احلدوق

ريف حمافظات
احلدوق

5112/5112

2.1

1.1

2..1

22..

41.2

1.1

45.2

5111/5112

..1

1.4

2..1

52.4

24.1

2.2

54.5

5122/5121

1..

21.4

21.1

51.2

22.2

4..

44.4

املصدر  :حمسوب باستخدام مسح قخل األسرة واالنفاق واالستهاك للسنوات 5122/5121 ، 5111/5112 ،5112/5112

يظهر اجلدول ( )2تباين وقع الفقر ىف خمتلف املناط  ،فهو منخفض نسبيا ىف املناط احلعيرية ويرتكيز الفقير بصيفة أساسيية ىف
ريف مصر العليا  .ومبقارنة توزيع الفقراء بتوزيع السكان ىف خمتلف املناط يتعح بصورة أوضح هذه احلقيقة  .فيرتكز الفقراء بصورة اساسية
ىف ريف مصر العليا كما يبني اجلدول رق ().
جدول ()6
التغير فى وقع الفقر وتوزيع السكان فى مختلف المناطق  %باستخدام خط الفقر األدنى
وقع الفقر

توزيع السكان

توزيع الفقراء

املنقطة

22/21

11/12

التغري

22/21

11/12

التغري

22/21

11/12

التغري

افافظات احلعرية

1..

..1

5.1

..2

2.2

1.1

2..2

21.1

1.1-

حعر مصر السفلى

21.4

1.4

4.1

2.4

4..

2.1

24.1

22.2

2.2

ريف مصر السفلى

21.1

2..1

1.4

52.2

52..

4.2-

42.1

42.2

1.2

حصر مصر العليا

51.2

52.4

2.2

24.2

22.4

5.2

22.2

22.2

1.4

ريف مصر العليا

22.2

24.1

1.2

25.4

22.1

5..-

52..

5...

2.1-

حعر حمافظات احلدوق

4..

2.2

2.5-

1.2

1.5

1.2-

1.1

2.1

1.2-

ريف حمافظات احلدوق

44.4

54.5

21.2

1.1

1..

1.2

1.2

1.2

1.1

إمجاىل اجلمهورية

52.5

52..

4..

211

211

1.1

211

211

1.1

املصدر  :حمسوب باستخدام مسح قخل األسرة واالنفاق واالستهاك للسنوات 5122/5121 ، 5111/5112 ،5112/5112

يتعح من هذا اجلدول أن منطقة مصر العليا تسه بأكز نسبة من الفقر ىف مجلية اجلمهوريية حييث يبليغ عيدق الفقيراء أيا نسيبة
 % 25.4مين الفقيراء عليى املسيتوى القيومى ىف حيني أن عيدق سيكاهنا يبليغ  % 52..مين السيكان  .اضيف إىل يلي أن نصييب هييذه
املنطقة من الفقر الكلى يزقاق ىف املقاييس االخرى احلساسة لتوزيع الدخل مما يعكس اضفيان مسيتوى املعيشية بالنسيبة لفقرائهيا  .وبالتياىل
فإن مكان االقامة ىف مصر إىل جانب الفروق ىف مستويات التعلي وتيوافر العميل وتيوافر اخليدمات االجتماعيية والطيرق واألسيواق وتفياوت
نوعية افاصيل وامنار الزراعة وملكية ونوعية األرن الزراعية ميكن أن تسه ىف فجوة الفقر بني املناط املختلفة .
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 0-2مرونة مقاييس الفقر لمتوسط ا الستهالك ولعدم العدالة فى التوزيع
قدرت مرونات خمتلف مقاييس الفقر (  )P2-P1-P0لكل من احلعر والرييف وإمجياىل اجلمهوريية لتغيري االسيتهاك مين ناحيية
ولتفاوت التوزيع مقاسا مبعامل جيىن من ناحية أخرى  .وقد كانت املرونات افسوبة أقل ىف قيمتها املطلقة ىف الريف عنها ىف احلعر (أنظر
جييدول ( ، ))1ممييا يعييىن أن االسييتجابة للنمييو ىف االنفيياق وبالتيياىل ىف االسييتهاك وللتحسيين ىف توزيييع ال يدخل أضييعف ىف الريييف عنهييا ىف
احلعر.
ويتعح من اجلدول أن ىف عام  5122/5121كل منو ميوى ملتوسط االستهاك مبقدار  %2يرتتب عليخ نقص وقع الفقر (أى
ينخفض مىفشر عدق الفقراء) بنسبة  % 5.11ىف املناط احلعرية وبنسبة  % 5.12ىف املناط الريفية ،كذل يتعيح أن زيياقة التفياوت
ىف توزيع الدخل بنسبة  %2يرتتب عليها ارتفاع وقع الفقر ىف احلعر بنسيبة  %4.2.مقارنية بزيياقة ىف الرييف بنسيبة  %2.11مميا يفسير
تغريات مىفشرات الفقر بني عامى  5111/5112و 5122 / 5121
جدول ()7
مرونة مقاييس الفقر بالنسبة لمتوسط االستهالك وتفاوت التوزيع ( جينى )

املرونة بالنسبة لاستهاك

سنة املسح
12/12

11/12

22/21

املرونة بالنسبة ملىفشر التوزيع

احلعر

الريف

مجلة اجلمهورية

احلعر

الريف

مجلة اجلمهورية

P0

4.24 -

5.12 -

5..4 -

2.22

2.42

5.2.

P1

4..2 -

4.2. -

4..2 -

..22

5.21

2..2

P2

2.12 -

2.12 -

2.15 -

1.2.

2.12

2.22

P0

4.22 -

5.12 -

5.11 -

2.42

2.22

5.25

P1

4... -

4.25 -

4.2. -

..21

5.22

2.22

P2

4.14 -

4.12 -

4.1. -

1.24

4..2

2.5.

P0

5.11 -

5.12 -

5.14 -

4.2.

2.11

5.22

P1

4.22 -

4.51 -

4.24 -

2.21

5.21

4.42

P2

4.12 -

4... -

4.12 -

...2

4..5

2.11

املصدر  :حمسوب باستخدام مسح قخل األسرة واالنفاق واالستهاك للسنوات 5122/5121 ، 5111/5112 ،5112/5112

ف على النحو املبني سابقا ازقاق الفقر ىف املدن أكثر من ارتفاعخ ىف الريف مما يفسر جزئيا ثورة الشعب ىف العديد من املدن املصرية
السيما املدن الكزى  :القاهرة وا السكندرية والسويس ىف أن واحد ويستلزم اتبياع سياسيات واسيرتاتيجيات تيىفقى إىل ارتفياع واسيتدامة منيو
الناتج افلى اإلمجاىل وحتقي مزيد من العدالة ىف توزييع اليدخل وخفيض سيريع ىف معيدالت الفقير أى سياسيات تعيمن احتيواء الفقيراء ميع
تعزيز النمو االقتصاقى.
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 -3الحماية االجتماعية
أن التحدى احلقيقى القامة هياكل وعاقات مساندة للفقراء ىف اجملال االقتصاقى هو حتقي التنوع وخل االمكانييات والفير
وجماالت العمل الإ تساعد الفقراء على مواجهة اعبائه املاقية قون أن يعتاقوا تلقى املنافع واملزايا وتسوهلا  .وإىل حني ييت اعياقة هيكلية
االقتصاق القومى بصيورة ثكنيخ مين تولييد فير للعميل وإعياقة توزييع الفير واإلمكانييات بشيكل أكثير فاعليية وكفياءة يتعيني عليى الدولية
محاية مواطنيها بتوفري احلد األقىن للحقوق االجتماعية واملزايا الإ حتق احلماية االجتماعية.

 1 -3شبكة الضمان االجتماعى فى مصر
تتسيع شيبكة العيمان االجتمياعى ىف مصير لتشيمل كافية امليواطنني  .ففيى العقيوق السيابقة عليى ثيورة ينياير عيام  5122كيان االنفياق العيام
االجتمياعى ىف مصير مرتفعيا ولعيل السييبب الرئيسيى ىف يلي هييو رغبية احلكومييات ىف البقياء ولييس حتقيي العدالية االجتماعييية فاتسيع نظييام
العمان ليعمن احلقوق االجتماعية االساسي ة للجميع ولكنخ فشل ىف القعاء على االستبعاق االجتماعى للفقراء وىف التقليل من التفاوت
ىف توزيع الدخول ىف تشجيع املواطنة وىف حتقي الفاعلية والرشاقة ىف االنفاق االجتماعى  .وظل تقدمي السيلع واخليدمات العامية اليإ نيص
عليها الدستور قاصرا عن حتقي املستهدف منخ .فبدال من تقدمي احلقوق االجتماعية للمواطنني وثكينه من ممارسة املواطنة بشكل نشط
وفعييال ويل ي باملشيياركة وافاسييبة ،أصييبح أقاة للتص يدق واإلغييداق عليييه بتوزيييع املنييافع ىف صييورة سييلع وخييدمات لكسييب رضييائه عيين
احلكومة وأقائها .وتتسع شبكة العمان االجتماعى لتقدمي السلع الغذائية االساسية بأسعار مدعمة ولكافة اشكال الوقوق بأسعار تقل عن
تكلفتهيا وتقيدمي معاشييات وحتيويات نقديية للفيييات اليإ يعتقييد أهنيا فقيرية وتشييمل ايعيا نظاميا للتأمينيات يشيرتك فيييخ املواطنيون شيريطة أن
يكونوا عاملني ىف السوق الرشية  ...ولكن ظلت الشكوى تتعاىل من عدم وصول هذه السلع واخلدمات إىل مستحقتيها وضآلة املعاشات
وحتويات العمان االجتماعى مع تزايد العغط على املوازنة العامة وتزايد االنفاق العام على برامج االنفاق االجتماعى غري اجملدية .
ولعل أكثر السمات اضعا فا للنظام احلاىل للمساندة االجتماعية هى نقص املصداقية والفعالية ىف حتقيي املسيتهدف منهيا وهيو عدالية
التوزيع  .وتتمثل أه مشاكل نظ الرعاية االجتماعية احلالية فيما يلى:
- 2االهتمام بقدمي السلعة أو اخلدمة قون االهتمام بأسلوب تقدميها.
- 5تقدمي السلعة أو اخلدمة قون االهتمام بالرقابة واملتابعة لانفاق عليها ولفاعلية هذا االتفاق.
- 4يرتب على تل النفقات اجلارية واإلعانات تبعية املستفيدة وتواكلخ وال يرتب عليها تشجيع املباقرة االجتماعيية افليية واالعتمياق
على الذات لتحقي احلماية .
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- 2ا ن االتفاق اجلارى على العمان االجتماعى يشجع االستهاك بدال من االقخار والتأمني ضد املخاطر .
- 2أن االتفاق اجلارى العام على خمتلف برامج العمان االجتماعى يتحدق مركزيا ويقس بني جهات خمتلفة مما يساعد على االهدار
وعدم الكفاءة.
- .يعتمد االتفاق العام على السلع واخلدمات االجتماعية على بريوقراطية ضخمة ثتص جانبا كبريا من املوارق الإ ميكن أن ختصص
هلذا االنفاق.
- 1يتجاهل النظام القائ ل لعمان االجتماعى التغريات ىف املناخ افيط باألفراق ىف اجملتمع وبظروف السوق مما أعلخ غري متوائ مع
الظروف واحلقائ القائمة .
والخالصة  :أنخ على الرغ من ضخامة االنفاق على براج الرفاهية ونظ احلماية االجتماعية ىف مصر اال أن هناك عوامل مشاهدة تقون
من مصداقية وفاعلية هذه النظ :
 فنهاك احساس عام بعدم الرضاء عن هذه الزامج والنظ . مازال هناك اعتماق كبري على الدولة لانفاق األسرى وللتوظيف العام. مىفشرات التنمية البشرية اخلاصة باالمية مرتفعة وىف تزايد. هناك ارتفاع ىف معدل البطالة وتزايده. هناك عدم رضاء وتساؤالت حول تنافسية االنتاج املصرى حمليا وعلى املستوى الدوىل. -وخاصة القول إين هو ضرورة ايتاف هذه الزامج والنظ االستعاضة عنها بأساليب بديلة أخرى.

 2 -3ما هى الحماية االجتماعية المطلوبة؟
تتمثل احلماية االجتماعية ىف اتباع اسرتاتيجية للقعاء على اهلشاشة واملخاطر الإ تواجخ بصفة أساسية األسر الفقرية ىف احلصول
علييى احلييد األقىن لاسييتهاك املناسييب ميين السييلع واخلييدمات االجتماعييية .وختتلييف االسيرتاتيجية املتبعيية بيياختاف السيين واحلاليية الصييحية
وعاقة الفرق بسوق العمل الرشى .وقلما تت التفرقة على أساس اجلنس إال ىف حالة النساء احلوامل واملرضعات.
وترتبط اسرتاتيجية احلماية االجتماعية الفعالة بتبىن اسيرتاتيجيات فعالية إلقارة املخياطر اليإ يواجههيا الفقيراء ،وتنقسي إىل ثياث
جمموعات عريعة هى (البن الدوىل :)5121
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أ – االسرتاتيجيات الوقائية  Preventiveالإ هتدف إىل ختفيض احتمال حدوث املخاطر واحتمال حدوث أثرها إيا ما حتققت هذه
املخاطر .وتشمل سياسات ماكرو اقتصاقية مائمة وسياسيات حتميى الصيحة العامية والبييية ،وسياسيات جييدة لتقيدمي التعليي والتيدريب ،
وسياسات خاصة بسوق العمل حتمى من البطالة أو نقص العمالة أو من اضفان األجور بسبب عدم ماءمة الكفاءات املتاحة ملتطلبات
سوق العمل إىل جانب تفاقى قوانني العمل املعوقة.
ب – االسيرتاتيجيات احلمائيية  Protectiveاليإ ترميى إىل احلمايية مين أثير املخيياطر إيا ميا حيدثت فعيا وتتعيمن احلمايية مين احلرمييان
ومن اخلسائر ىف رأس املال البشرى .وهنا يتعح أمهية قور الدولة حلماية الفقراء من ممارسا ت خاطيية ملواجهية املخياطر مثيل االقيرتان وبييع
األص ييول وعمي ييل األطفي ييال  ، ...وتشي ييمل هي ييذه ال ي يزامج ب ي يرامج للمس يياعدات االجتماعيي يية مثي ييل التحي ييويات النقديي يية والوجبي ييات املدرسي ييية
واملساعدات الغذائية والدع وهى مجيعها ترمى إىل تفاقى اخلسائر ىف رأس املال البشرى ( تعلي األطفال والرعاية الصحية لألسر ) .
ج -اسرتاتيجيات الرتويج  Promotionمن خال اتاحة فر أفعل للعمل وزياقة القدرة عليى االلتحياق بأعميال أفعيل ومين أفعيل
ومن أمثلية هيذه اليزامج التحيويات النقديية املشيروطة اليإ حتفيز عليى االسيتثمار ىف رأس امليال البشيرى عين طريي ربطهيا بيالتعلي والتيدريب
والصحة .
وقد ناقت منظمة العمل الدولية (  )ILO, 2009بتوفري احلد األقىن من احلماية االجتماعية االساسية من خال توفري احلد األقىن من
العمانات للرعاية االجتماعية  .وتستهدف هذه الرعاية الوصول إىل حتقي ما يلى:
- 2احلماية املالية الازمة لكافة املقيمني للحصول على حد يتف عليخ من الرعاية الصحية االساسية .
- 5حصول كافة األطفال على قخل حيق هل على األقل احتياجاهت عند خط الفقر من التغذية الازمة والتعلي والرعاية الصحية.
- 4حصييول الكافيية علييى حييد أقىن ميين الييدخل يعيياقل خييط الفقيير حييإ بالنسييبة مليين ه ي ىف سيين العمييل ولكيينه غييري قيياقرين علييى
اكتساب هذا احلد األقىن للدخل من خال احلصول على معونة اجتماعية أو شكل آخر من التحويات االجتماعية.
- 2حصول كل كبار السن أو غري القاقرين على ال عمل على معاش ضمان اجتماعى يساوى خط الفقر القومى على االقل.

 3-3منهج الرعاية االجتماعية بين العمومية واالستهداف
ميكن أن تقدم برامج احلماية االجتماعية املمولة من احلكومة لكافة املقيمني أو تعمل على استهداف فيات معينة من املواطنني .ولكن منها
مزاييا وعيييوب ،فياملنهج األول ال حييياول الوصييول إىل املهمشيني أو الطبقيية األكثير هشاشيية مباشييرة ولكنيخ يسييتهدف اجملياالت األكثيير أمهييية
للفقراء مثل االنفاق عليى اخليدمات االجتماعيية األساسيية ( التعليي االساسيى  ،الرعايية الصيحية األساسيية  ) ... ،والتنميية الريفيية حييث
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ترتفع معيدالت الفقير ىف الرييف  .أميا املينهج الثياىن فيتجيخ ويو اسيتهداف فييات معينية مين السيكان مباشيرة ( األمهيات الفقيريات ،النسياء
الريفيييات الائييى ال ميييتلكن ارضييا زراعييية  ..ال يزامج االمنائييية املوجهيية ملنيياط جغرافييية فقييرية ) .ويعتقييد أن ألسييلوب االسييتهداف مي يزتني
أساسيتني فهو أعل إجراءات ختفيض حدة الفقر أكثر فاعلية ويقلل من االنفاق االجتماعى .ولكن يعيب هذا املنهج:
- 2أنخ ال يصل بالعرورة للفقراء فعا.
- 5ال يعمن الوصول إىل أكثر املقيمني فقرا وبالتاىل فتكلفتخ غري فعالة.
- 4حيتاج إىل مىفسسات قوية يات مصداقية إىل جانب توافر معلومات وبيانات احصائية وفرية وواقعية.
- 2ليس قائما مستد ام سياسيا وخاصة إيا مل تتوافر الثقة الشعبية ىف هذه الزامج.
وتىفكد العمومية ىف السياسة االجتماعية على احل االساسى جلميع السكان ىف االفاقة مين تلي السياسية ويعيد االستتهداف التتاتى
صورة من صور املنهج العام ىف تقدمي املساندة االجتماعي ة ويل بتقدمي سلع وخدمات هت الطبقات املستهدفة بالدع بدال من االعتماق
علييى سييلطة اإلقارة الختيييار املسييتهدفني .فيقييوم املسييتفيدون باختيييا ر أنفسييه لاسييتفاقة ميين السييلعة أو اخلدميية املدعميية املقدميية بتعييمنها
حوافز للمحتاجني فقط لاستفاقة بالزامج املقدم.
ومن أمثلة يل أن يقتصر الدع على سلع يستهلكها الفقراء قون األغنياء أو سلع من نوعية أقىن مييزها غاف خمتلف أو ال ميكن
احلصول عليها فورا ولكنها تتعمن فرتة انتظار أطول .ومن امثلة هذه اليزامج بيرامج االشيغال العامية وبيرامج "الغيذاء مقابيل العميل" .ففيى
ظل برامج االشغال العامة ،العمل متاح للجميع ولكن ال يقبل على مثل هذا النوع من العمل إال املتعطلون الفقراء إي أنخ يدفع عاقة أجراً
ال يتجاوز احلد األقىن لألجور  .وميزة االسيتهداف اليذاتى أن سيلطة حتدييد املسيتفيد تنتقيل مين املوظيف العيام – وميا ييرتبط بيخ مين شيبهة
فساق أو حمسوبية – إىل املستفيد نفسخ.
وما أدر اإلشارة إليخ أن برامج األشغال العامة تستخدم بكثافة أوقات األزميات وخيال خمتليف مراحيل النميو .فخيال األزمية املاليية
اآلسيوية منذ عام  ، 2111جلأ إىل مثل هذه الزامج كل من اندونيسيا وكوريا  ،واملكسي وقت أزمة البيزو عام ( ،)2112وبيزو خال
فرتة الكساق ( )5111 – 2112واألرجنتني خال األزمة املالية (.)5115
ميين السييمات املطلوبيية ىف اسيرتاتيجيات احلماييية االجتماعييية االسييتدامة الييإ حتتيياج بييدورها إىل مسيياندة سياسيية وهييى قييد تتعييارن مييع
االستهداف الذى قد ال تقبل معخ املساندة االجتماعية إىل مستحقيها .ولذل فيفعل أن تنتهج مصر االستهداف الذاتى عند النظير ىف
تقيدمي بيرامج املسياندة االجتماعييية وهيو يتطلييب املشياركة عنييد رسي هييذا الزنييامج  .واملييزة الكييزى هليذا امليينهج أنيخ يقييوم حبيل مشييكلة مجييع
املعلومات الإ يتطلبها االستهداف ىف أوقات األزمات أو حإ ىف األوقات العاقية.
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 0-3التحديات والسياسات البديلة
يغطييى برنييامج احلماييية االجتماعييية ىف مصيير عييدقاًكبيرياً ميين السياسييات والقعييايا الييإ تسييتهدف حتسييني إقارة املخيياطر مبييا فيهييا
الوقاية واحلماية والرتويج .فتقدم إىل جانب برامج الدع الغذائى وقع الطاقة وغريها من مستلزمات االنتاج ،والتحويات النقذية للعمان
االجتماعى والتامينات االجتماعيية اليإ ميوهليا اشيرتاكات العاميل ولك نهيا مرتبطية بالعميل الرشيى ىف حيني أن املشيكلة الكيزى ىف مصير هيى
بطالة الشباب املتعل ( خرأى اجلامعات واملدارس الثانوية ) الذين مل يسب هل العمل أو امللتحقني بالقطاع غري الرشى.
وهنا ميكن اقرتاح برامج لتأمين الداخلين الجدد لسوق العمل على النحو املقرتح من منظمة العمل الدولية والإ تتطلب وفقيا
للتجييارب الدولييية اش يرتاك الشييباب ىف هييذه ال يزامج عنييد التحيياقه باملدرسيية  .واميييع هييذه االش يرتاكات ىف صييندوق خييا

يييدفع هلييىفالء

الشباب تأمينا عند البطالة خال فرتة حمدوقة إيا مل يلتحقوا بعمل فور خترجه .
وميكن ملصر االفاقة من التجربة املاليزية الإ بدأت منذ عام  2112برنتامج الخترجين الجتدد المتعطلتين .فوفقيا هليذا الزنيامج
ييت تشيغيل اخليرأني اجلييدق فيرتة حميدوق ة مين الييزمن ييت خاهليا اكتسياب بعييض اخليزة وتكيوين فكيرة عمييل قبيل االنتشيار ىف سيوق العمييل ،
ويل بأجر يقارب احلد األقىن .وهناك برنامج أخر بدأ ىف عام  5112إلعاقة تيدريب املتعطليني ومسياعدهت ىف أعميال جدييدة :وخيال
فرتة إعاقة التدريب حيصل املتدربون على مصروف شهرى ملساعدهت على مواجهة نفقات املعيشة  .وتشري التجارب الدولية إىل تبىن هيذه
الزامج للتوظيف العام وإعاقة التدريب ىف أوقات األزمات وهى قصرية األجل وسريعة املفعول.
وهناك أيعا برامج االشغال العامة الساب اإلشارة إليها وهى من برامج االستهداف الذاتى وهلا عدق من املزايا ميكن تلخيصها فيما
يلى:
- 2أثرها على التعخ منخفض مقارنة باإلجراءات الرامية إىل زياقة الدخول فقط .فهى تستهدف املتعطلني وتزيد قخوهل وبالتاىل
الطلب إىل جانب زياقة العرن من خدمات البينة االساسية ومن السلع واخلدمات األخرى.
- 5تساعد على التنمية افلية وعلى وضع اسس لاستثمار افلى وللنمو إىل جانب تقدمي فر عمل لافراق املتعطلني واألقل مهارة
وتعلي  ،فعا عن أهنا تعاجل االختناقات ىف البيية االساسية.
- 4تعمل على صيانة رأس املال البشرى حيث تىفقى البطالة إىل تآكل املهارات البشرية وتناقص االقبيال عليى العميل وفقيد االعتيياق
عليخ مما يساعد على اهاك رأس املال البشرى.
- 2هلا مزايا سياسية وآثار سريعة على البطالة وخاصة ىف أوقات اال زمات وثثل آلية للحماية االجتماعية وال تعتز أعانة أو صدقة.
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- 2هلا مزايا اجتماعية إي أهنا تسه ىف حل مشاكل عدم كفاية ميوارق االسيرة لسيد حاجاهتيا االساسيية مين خيال اليدخل املكتسيب
منها ومن خال اخلدمات الإ تقدمها االشغال العامة.
وإمجاال فهذه الزامج مفيدة السيما ىف أوقات األ زمات مثل تل الإ ثر أا مصير حييث إىل جانيب البطالية املتفاقميخ هنياك مشيكلة
العائدين من ليبيا.
وإىل جانب برامج االشغال العامة ميكن اأاق فر عمل بتشجيع اقامة املشروعات الصيغرية املنتجية عين طريي تقيدمي خيدمات تنميية
األعميال  ،Business Development servicesوتقييدمي اخليدمات املاليية والفنييية ،وتشيجيع األنشيطة الريفييية كتيدعي االرشيياق
الزراعى وامليكنة الزراعية وتدعي االرشاق ىف جماىل االنتاج احليواىن والداجىن وإعاقة تدوير املخلفات املنزلية...
وثثل أموال الزكاة مورقا اساسيا وضخما لعاج الفقر إىل جانب موارق اخلزانة العا مة وتتجلى هنا أمهية القعاء على الفساق السرتقاق
الثقة ىف احلكومة للقيام بدور املنس ىف استخدام أموال الزكاة والإ خيشىى قافعوها اال تصل إىل مصارفها إيا ما قامت احلكومة بتوزيعها،
ولكن مع استقرار األمور بعد الثورة وإصاحها ميكن أن تقوم احلكومة (املركزية وافلية) بالتعاون مع اجملتمع املدىن بتوزيع هذه األموال على
مصارفها املختلفة مبا ىف يل اأاق فر عمل منتجة لفقراء املواطنني.
هذه الزامج ( االشغال العامة واملشروعات الصغرية تعطى مرقوقها ىف االجل القصرية .واما ىف االجل األطول فيتعني حتسيني قيدرات
الفقراء من خال تقديم الخدمات الصتحية وتنقيتة البيةتة والوقايية مين األميران مين ناحيية وحتسيني قيدراهت مين خيال االرتقياء بتالتعليم
وحستتن التتتدريب ميين ناحييية اخييرى .وميين أمثليية اليزامج املمكنيية :التحييويات النقدييية املشييروطة لألسيير بشييرر ان يلتحي اطفاهلييا بييالتعلي
االساسيى أو ان حيصييل افيراق االسييرة عليى اخلدميية الصيحية األساسييية وتيوفري الوجبتتات الغتائيتتة ىف امليدارس ،واقامتتة الحضتتانات ألطفييال
االسر الفقرية حيث يتلقون التعليم األولى...
ولعل اربة الزازيل ىف شأن عومية نظام العمان االجتماعى الإ نص عليها الدستور االحتاقى لعام  2122جديرة بالدراسة واالقتداء
أا؛ إي استطاعت الزازيل خال عشرين سنة من تطبي هيذا الدسيتور أن تعمي مظلية هيذا النظيام عليى الكافية حبييث قاميت بالتنسيي بيني
سياسات تعتميد عليى مسيامهات األفيراق وأخيرى ال تتطليب املسيامهة ،وسياسيات عامية وأخيرى تسيتهدف فييات بعينهيا حيإ غطيت اجلمييع
بالرعايية االجتماعييية .ووفقيا هلييذا الدسيتور اعتمييد التمويييل عليى مصيياقر متعيدقة  ،منهييا العيرائب هليى االجييور ومسيامهات اجتماعييية علييى
صاىف ارباح املنشأت والعرائب العامة.
ويشمل هذا النظام كل من الرعاية الصحية وهى عامة وال تستلزم مسامهة ،ونظيام الرفاهيية االجتماعيية اليذى ييدير برناجميا للتحيويات
النقدية املشروطة يستهدف االسر يات الدخل املنخفض الإ لديها أطفال وشباب  .يل باإلضافة إىل معياش اجتمياعى اساسيى لكبيار
-13 -

مسودة

السن واملعياقني إىل جانيب عيدق كبيري مين اخليدمات االجتماعيية  ،ونظيام التيأمني االجتمياعى املبيىن عليى اشيرتكات املسيامهني واليذى يغطيى
حاليا وو  % ..من السكان العياملني وييدفع مزاييا ىف صيورة معاشيات وخمصصيات عائليية ومعياش تقاعيد ومزاييا صيحية ومزاييا لألمومية.
وهناك نظام التأمني االجتماعى الريفى الذى يطب على صغار الزراعيني  ،وحتصل االشرتكات من التجار املتعاملني معه على اساس مبلغ
ثابت يساوى احلد األقىن لألجور إال إيا فعل املشرتك أن يعامل مثل العمل ىف احلعر .وىف جمال العمالة يدفع هيذا النظيام تأمينيات ضيد
البطالة وتدير وزارة العمل والتشغيل نظاما لدع وتقدمي اخلدمات للعاملني الباحثني عن عمل وكذل للمحتاجني إىل اعاقة التأهيل الفىن.
وقيد حيح هيذا النظييام للحمايية االجتماعيية إىل حيد كبييري إىل خت فييض حيدة االزميية املاليية واالقتصياقية العامليية علييى الزازييل وتيدعي اسييتقرار
الدخول أا.

 -0االرتقاء بالعشوائيات
 1-0تعريف العشوائيات
هناك تعريف موحد للمناط العشيوائية وهيى أهنيا املنياط اليإ مت إنشياؤها بياجلهوق الذاتيية سيواء أكانيت مبياىن مين قور واحيد أو
أكثر أو عشش ىف غيبة من القانون ومل يت ختطيطها عمرانيا  .فهى مناط أقيمت على أراضى غري خمصصة للبناء كما ورق ىف املخططات
العامة للمدن  ،ورمبا تكون حالة املباىن جيدة ولكن ميكن أن تكون غيري آمنية بييييا أو اجتماعييا وتفتقير إىل اخليدمات واملرافي االساسيية (
مركز املعلومات وقع اختاي القرار ،جملس الوزراء .)5112 ،وتتصف هذه املناط باضفان مستوى اليدخل للغالبيية العظميى مين سيكاهنا
اليذين ميارسييون عياقة أعميياال هامشييية .تنتشير هييذه املنياط العشيوائية ىف احلعيير والرييف ،وينتشيير بيني سييكاهنا الفقيير والبطالية والعماليية غييري
الرشية واالوراف والبلطجة واجلرمية واإلقمان وتدىن أوضاع املرأة  ،إىل جانب تدىن األوضاع البييية واألمنية ( اهليية العامة للتخطيط العمراىن
وبرنامج األم املتحدة االمنائى ) 511. – 5112
وختتليف اعييداق املنيياط العشيوائية ميين مصيدر إىل آخيير بفعييل املنيياط الييإ تعي أو حتييذف بسييبب اإلزاليية أو التطييوير  .ويسييجل
اجلهياز املركيزى للتعبيية العامية واإلحصياء عييام  5111عيدق تلي املنياط حبيواىل  2552ويبلييغ عيدق سيكاهنا  25.5ملييون نسيمة  ،وبعييد
التطوير واإلزالة أصبحت  211منطقة فقط  .بينما يسجل بعيض االقتصياقيني عيدق سيكان املنياط العشيوائية حبيواىل  51ملييون نسيمة (
إبراهي العيسوى وآخرون.)5121 ،
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وباستخدام كل من بيانات تعداق عام  511.الصاقر عن اجلهاز املركزى للتعبية العامة واإلحصاء ونظام املعلومات اجلغراىف بعد
املعاجلة (  ) GISفيما يتعل بسكان املناط العشوائية  ،قد يصبح يل نواة لعدق السكان وخصائصه االقتصاقية واالجتماعية ىف تل
املناط العشوائية .
وهناك أسباب عديدة لنشأة املناط العشوائية منها:
 األسييباب التقليدييية كالزييياقة السييكانية خاصيية ىف املنيياط احلع يرية وال يقابلهييا زييياقة ىف الوحييدات السييكنية الييإ تقييوم الدوليية أو
القطاع اخلا

بتشييدها.

 اختال توزيع السكان ىف مصر  .فافافظات احلعرية األربع تستأثر حبواىل  % 21.2مين إمجياىل عيدق السيكان ىف حيني تعياىن
افافظات احلدوقية من ندرة ىف السكان مما يشيكل ضيغطا عليى مرافي وخيدمات افافظيات احلعيرية وإهيدارا لثيروات مصير مين
األراضى الزراعية.
 سوء توزيع االستثمارات على حمافظات مصر واختال توزيع األنشطة االقتصاقية جغرافيا.
 قلة فر العمل ىف بعيض افافظيات الفقيرية مثيل حمافظيات الوجيخ القبليى ،خاصية املنياط الريفيية منهيا  ،أقت إىل نيزوج وهجيرة
بعض السكان من تل افافظات إىل افافظات احلعرية مما يشكل ضغطا على الوحيدات السيكنية افيدوقة واملرافي األساسيية
بتل ي افافظييات .وبييا لرغ ميين أن الفقيير ىف الريييف واسييع االنتشييار إال أنييخ ىف احلعيير وعلييى أط يراف املييدن خاصيية ىف املنيياط
العشوائية أشد قسوة وتدىن .

 2-0السياسات التى اتبعتها الدولة فى الماضى لعالج مشكلة المناطق العشوائية
تطورت نظرة الدولة ملشكلة املناط العشوائية ىف الستينيات والسبعينا ت من القرن املاضى من اإلزالة والطيرق للسيكان والتعسيف
معه إىل تطوير املناط العشوائية ىف التسعينات وتصنيفها من مناط ميكن تطويرها وتقدمي اخلدمات املختلفة لسكاهنا ( التوعية – التعلي
– حمو األمية – إأاق فر عمل ) إىل اإلزالة التامة أو نصف إزالة لتل املناط وانتقال سكاهنا ملناط أخرى جديدة.
وقد تدرجت الدولة ىف تطوير تل املناط واالرتقاء أا  ،ملا حتتاجخ تل العملية إىل اعتماقات مالية كبرية ال ميكن توفريها عين
طري األفراق أو منظمات اجملتمع املدىن أو القطياع اخليا

أو الدولية وحيدها  ،بيل أيب أن ييت التعياون فيميا بيينه لتحقيي تنميية املنياط

العشوائية وتطويرها باملشاركة.
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وقد تدرجت الدولة ىف اأاق حلول للمناط العشوائية من عام  2115ثثلت ىف ختصيص اعتماقات مالية إلحدى عشر حمافظة
ىف البداية ( القاهرة – اإلسكندرية – القليوبية – اجليزة – بىن سويف – املنيا – الفيوم – سوهاج – أسيور – قنا – أسوان ) وقد بلغت
 .11منطقة عشوائية ىف خطة (  ) 2111 / 211. – 2114 / 2115بتكلفة  2..مليار جنيخ – خصصت أغلبها ملياه الشرب ،
والصرف الصحى  ،شبكات الكهرباء  ...والطرق).
مث تواىل تطوير مخس حمافظات ىف اخلطة اخلمسية الرابعة (  )5115/5112 – 2112 / 2111وهى ( البحرية – املنوفية –
الغربية – كفر الشير – لشرقية ) خصصت ايعا للمراف األساسية .
واملرحل يية الثالث يية للتط ييوير كان ييت خ ييال اخلط يية اخلامس يية (  ) 5111/511. – 5114/5115خصص ييت أيع ييا ملش ييروعات
الصرف الصحى بالدرجة األوىل ،ومياه الشرب ورصف الطرق والكبارى وشبكات الكهرباء .
وحإ اخلطة اخلمسية الساقسة (  ) 5125 / 2122 – 5112/5111أنشيت أيعا العديد من الزامج وثيقة الصلة بتطوير
املناط العشوائية واخلدمات ،وتشتمل اخلطة على برامج مثل الزنامج اخلا

باإلسيكان وتنميية املنياط العشيوائية حييث اسيتهدفت تطيوير

 2.4مليييون وحييدة سييكنية منهييا  211.111خمصصيية للشييباب وحمييدوقى الييدخل ( برنييامج ابييىن بيت ي ) واشييتملت اخلطيية علييى تطبي ي
إجراءات تشريعية من شأهنا تطوير قوانني التأمني والرهن العقيارى باإلضيافة إىل ختفييض رسيوم التسيجيل العقيارى وأنشيطة أخيرى مين أجيل
زياقة فر اإلسكان ( وزارة التخطيط ) .
وهنا يبرز السؤال الهام :إلى أى مدى نجحت استثمارات الدولة أو القطاع الخاص سواء بصورة معلنة أو بتقتديم ختدمات للدولتة
من الباطن ( مقاولى الباطن ) أو حتى المجتمع المدنى فى دعم المناطق العشوائية وبناء المساكن لمحدودى الدخل ؟
وهنا حد أن الدولة قدمت العديد من االستثمارات اقتصرت أغلبها ىف الفيرتات السيابقة عليى املرافي األساسيية ومل تتنياول قعيية
االسكان ىف تل املناط أو جذور املشكلة األساسية وهى انعدام العدالة االجتماعية جغرافييا بيني حمافظيات مصير املختلفية  ،ورأسييا بيني
شيرائح اجملتمييع – فقييد تعييدقت أقوار الدوليية وقرجيية تييدخاهتا بييني التييدخل السييافر والرتاجييع عيين الكثييري ميين األقوار ىف مقابييل تنييامى قور
القطاع اخلا

 ،فقد مت منح املشروعات االستثمارية العديد من احلوافز واملزايا مع صدور قانون  24لسنة  2112اخلا

العرىب واألجنىب واملناط احلرة واملعدل بالقانون رق  45لسنة  2111و تزايدات اسيتثمارات القطياع اخليا

باستثمار امليال

ىف قطياع اإلسيكان ووصيلت

إىل  % 11ىف  5112 / 5112بعد أن كانت  % 42ىف منتصيف السيبعينات مين القيرن املاضيى وشيهد القطياع العيام تراجعيا كبيرياً ىف
جمييال اإلسييكان حييإ وص ييلت اسييتثماراتخ إىل  % 21ىف  5112/ 5112بعييد أن كان ييت  % .1ىف قطيياع االسييكان ع ييام / 2112
.211.
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وبالرغ من ضيآلة اسيتثمارات القطياع العيام ىف جميال اإلسيكان  ،فيإن اسيتثماراتخ ىف جميال اإلسيكان االقتصياقى املوجيخ فيدوقى
الدخل واالسكان املتوسط قد اضفعت أيعا ىف عام  511.مقارنة بعام .211. / 2112
ويعكس يل تراجع واوسار قور الدولة عن مساندة الطبقات الفقرية وحمدوقى الدخل ىف توفري السكن  ،وترك الساحة خالية
للقطاع اخلا

الذى يهدف بصورة أساسية إىل الربح ويتوجخ اساسا لبناء منتجعات للصفوة .ويتجلى تناقض سياسات احلكومات السابقة

علييى  52ينيياير  5122عيين املعليين منييذ السييتينيات ميين القييرن املاضييى ع ين مسيياندة الفق يراء وحمييدوقى الييدخل واملسييكوت عنييخ هييو تييدىن
االسيتثمارات املخصصية أصيا للسيكن باملوازنية العامية للدولية حييث بقييت خمصصيات قطياع اإلسيكان والتشيييد عليى حاهليا مين التيدىن ومل
تتجاوز حدوق  % 1.1من االستثمارات العامية طيوال فيرتة  2112 / 2111وحيإ  5112 / 5111مث واصيلت االضفيان إىل 1.2
ىف ( 5115 / 5112مركز املعلومات وقع اختايا القرار وآخرون .)5111
ويعكييس يل ي أن الفق يراء ىف احلكومييات السييابقة مل يكيين هل ي احل ي ىف السييكن اآلقمييى  ،وأن هنيياك إشييارة بييأن يتييوىل الفق يراء
بأنفسه أمير السيكن اخليا

أي  ،بياخرتاق القيوانني والبنياء املخيالف عليى أراضيى الدولية الزراعيية والصيحراوية وتوسيع املنياط العشيوائية.

فكلما زاق التهميش من قبل احلكومة زاقت العشوائيات.
وىف الوقت الذى تغل األبواب أمام غالبية الشعب املصرى ىف الريف واحلعر ىف احلصول على أراضى إلنشاء مسكن  ،حد أن
التجمعات السكنية  Compoundsحتصل على مايني األمتار املربعة كمنتجعات ومساكن خاصة .
وال أب التذكري بأن املسك ن هو أحيد أهي احلقيوق اليإ تناوهليا املواثيي الدوليية حلقيوق اإلنسيان  ،إنتهياء بيإعان األمي املتحيدة
سنة . 21.1
وهنيا حيد أن الصيورة أصييبحت عبثيية حييث تنتشير املسيياكن للصيفوة اخلاليية ىف ربيوع األراضييى الصيحراوية وعليى الشيواط حيييث
يوجد وو  % 41من املخزون اإلسكاىن ىف مصر خاليا أو يشغل لفرتات متقطعة ،وهناك أيعا تكديس السكان با مسكن آقمى حياف
على كرامة املواطن ىف ابسط ح من حقوق اإلنسان وهو السكن .
وأصبح النمو االقتصياقى واليذى وصيل إىل  % 1ال يصيل إىل الفقيراء بيل تتلقفيخ أييدى الطبقية العلييا للمجتميع ثثيل  % 2مين
إمجاىل األسر املصرية  ،وحيرم منها باقى األسر  ،وانقس اجملتمع إىل قسمني أغنياء يزقاقون غىن وفقراء يزقاقون عدقا وفقرا وسقطت الطبقة
املتوسطة إىل قائرة الفقر  ،وازقاقت واتسعت مشاكل املناط العشوائية .
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 3-0التجارب الدولية فى مجال تطوير العشوائيات وكيفية االستفادة منها فى مصر
هناك العديد من التجارب الدولية الناجحة للحد من مشكلة املناط العشوائية مثل السوقان ،وأسبانيا (مدينة برشيلونة) ،واهلنيد
(مدينية كلكاتيا ،وبومبياى) .مل تقتصيير اجلهيوق عليى التطييوير واالرتقياء باملنياط العشيوائية ميين قبيل احلكوميات املختلفيية  ،ولكين كيان اجلهييد
األكز على التنمية بالمشاركة ومسامهات اجملتمع افلى وعليى امييان شيركاء التنميية بأمهيية هيذه املشياركة للنهيون باملنياط العشيوائية  .وال
أب إغفال الدع املاىل والتمويل الازم .
وبعيدا عن التدخل ىف سياسات الدولة فإن املنظميات غيري احلكوميية األجنبيية والتابعية لألمي املتحيدة قبيل برنيامج األمي املتحيدة
اإلمنائى أو صندوق االم املتحدة للسكان بالتعياون ميع احلكوميات  ،قيد لعبيت أقوارا هامية للتعاميل ميع املنياط العشيوائية بوضيع اخلطيط
القابلة للتنفيذ واملدعمة بالتمويل الازم والتنمية املستمرة لبناء كواقر وقياقات حملية قاقرة على استكمال املسرية .

 0-0المنهج المقترح لالرتقاء بالعشوائيات
أب الرتكيز على السياسات احلكومية والتخطيط العمراىن من أجل االرتقاء بالعشوائيات والتحك ىف انتشارها وتوسعها  .فإىل
جانب التوجخ وو الامركزية ىف ختصيص موازنات للمحافظات سواء ملشروعات الب نية االساسية واالشغال العامة واخلدمات االجتماعية ،
املطلوب وضع أسلوب للمشاركة بيني املسيتويات اإلقاريية املختلفية لألحيياء واجملتميع افليى والقطياع اخليا

ويلي إلخيتاف األوضياع مين

منطقة عشوائية ألخرى والتكلفة الازمة لتطويرها ولذل فإننا نركز على منهجية االرتقاء بالعشوائيات قون اقرتاح برامج حمدقة.
فيتطلييب االرتق يياء بالعشي يوائيات إجي يراء حتسييينات ماقي يية واجتماعي يية واقتص يياقية وبييييية وغريه ييا م يين خ ييال تعيياون وثيي ي ب ييني املي يواطنني
والتجمعات األهلية والسلطة افلية لتحسني اخلدمات االساسية ومنح احلوافز للمجتميع إلقارة وصييانة تلي اخليدمات واحليد مين املخياطر
البييية وتنظي ملكية العقارات  .واملاح أن جهوق الدولة ىف هذا اجملال مل تلىب احتياجات الفقراء ىف املناط العشوائية احلعرية ولعل أه
األسباب هى :
- 2عدم اتاحة املشاركة اجملتمعية وبالتاىل نقص الشعور بتمل املباقرة.
- 5التصور بأن الفقراء ليس لديه القدرة على قفع قيمة اخلدمة وهو كثريا ما يكون غري صحيح.
- 4عدم قدرة اإلقارات احلكومية املركزية على التواصل مع املواطنني على املستوى افلى.
- 2تعدق جهات تقدمي اخلدمة مع عدم التنسي بينها.
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- 2عدم االستعداق لتكمل ة اجلهوق الذاتية للمجتمع وعدم االستعداق للبناء عليها وعدم االعرتاف بوجوق قدرات لدى اجملتمع افلى
ىف هذا اجملال .
- .ارتفاع مستوى اخلدمة واملعايري الفنية املستخدمة بدال من اللجوء لتحسينات بسيطة مبنية على معايري مناسبة للمجتمع افلى.
- 1نقيص امليوارق اخلاصيية بالتشيغيل والصييانة مييع عيدم وضييوح املسييوليات مميا يقلييل مين احلييافز ليدى اجملتمعيات واجمليالس افليية علييى
صيانة املراف .
هلذه األسباب أب استحداث طريقة للعمل وعدم القيام مبشيروعات قوميية ييت ختطيطهيا مركزييا .فيقيرتح أن تعطيى األولويية للمنياط
الييإ تعيياىن ميين نقييص شييديد ىف اخلييدمات االساسييية كمييياه الشييرب والصييرف الصييحى والصييحة والتعلييي  ،مييع تييوافر املسيياءلة السياسييية
والشفافية (احلك الصاحل  .)good governanceوأب أن يكون للمكان حدوق واضحة لعمان حسن التخطيط وكفاءة استخدام
املوارق  .وأب أن ت بدأ افافظات ىف يات الوقت وتعمل على ضمان احلصول على آراء خمتليف اجلهيات  :األهياىل  ،والسيلطات افليية ،
والسلطات القومية.
وخيتلف التخطيط العمراىن ىف مناط عشوائية قائمة عنخ ىف املناط اجلديدة  .حيث يتطلب األمر ىف احلالة األوىل هدم بعض املنيازل
واعاقة توطني بعض األسر  ،مما يتطلب مشاركة السكان لكسب ثقته ومساندهت مع حتسني مستوى معيشته .
أب االتفاق اجلماعى على اخلطط اخلاصة بالطرق واملياه والصرف واألسواق واملدارس  ،كما يتعني االتفاق على خطط العمل افلية
بني كل من اععاء اجملتمع افلى والسلطات الرشية إي أب أن يكونوا ممثلني ىف كافة مراحل التخطيط والتنفيذ.
وتشتمل اسرتاتيجية االرتقاء بالعشوائيات باملشاركة على العناصر التالية:
أوال :حتدي ييد االحتياج ييات مبش يياركة اجملتم ييع لتحدي ييد األولوي ييات والتع ييرف عل ييى جم يياالت تع ييارن املص يياحل وعل ييى الفي ييات االسي يوأ ح يياال ،
واجلماعات األكثر نشاطا  ،القياقات افلية.
ثانيتتا :التخطيييط باملشيياركة ىف اجملتمعيات افلييية يشييمل تعييافر جهييوق كييل ميين اهليييات احلكومييية افلييية واهلييييات احلكومييية املركزييية والقطيياع
اخلا

ومنظمات اجملتمع املدىن وأععاء اجملتمع افلى والقياقات افلية إي أن هلا قور إأاىب ىف عملية التخطيط والتنفيذ.

ثالثا :اعداق امليزانيية السينوية مبشياركة كيل مين  :اإلقارات احلكوميية املختصية بتحسيني خمتليف اخليدمات والقطياع امليدىن واجلمعييات األهليية
ومجعيات تنمية اجملتمع وممثلى القطاع اخلا

 .وهذا أعل عملية التخطيط والتموييل تتسي بالشيفافية ويععيد الثقية بيني اهليييات احلكوميية

واملواطنني.
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رابعا :حتسني املنازل بإعطاء أولوية للمياه والصرف الصحى مع منح قرون اختيارية لتحسني املنزل وقهانخ  .وميكن تعبية مشاركة كل مين
رجييال األعمييال واملقيياولني افليييني للمسييامهة باخلامييات واملعونيية الفنييية وتتييوىل األسييرة مسيييولية حتسييني السييكن وقهانييخ  .كمييا ميكيين القيييام
حبمات نظافة وتشجري للمنطقة.
خامسا  :تشيكيل جمليس منتفعيني عليى مسيتوى احليى وعليى مسيتوى الشيياخة لتنظيي اشيرتاك خمتليف األطيراف ىف عمليية االرتقياء باملنياط
العشوائية قاخل املدن.
الخالصة أنخ ال أب إغفيال الظيروف السياسيية واالقتصياقية واألمنيية واجملتمعيية اليإ ثير أيا اليباق حالييا .وحيإ تسيتقر الظيروف ىف مصير
وتصبح قعية االرتقاء والتطوير باملناط العشوائية من اولويات الدولة ،يستلزم األمر وضع قواعد بيانات ققيقة عن أحوال املناط العشوائية
وخصائص سكاهنا ومدى االختاف ىف كيل منطقية حيإ يتسيىن وضيع خمطيط شيامل يتشيارك فييخ الدولية والقطياع اخليا

واجملتميع امليدىن ،

وحتمل املسيولية االجتماعية الكاملة ااه مناط متدهورة وعشوائية ىف اجملتمع ا ملصرى واأاق اآلليات لتمويل وتطوير تل املنياط  ،حييث
أن أنظمة التمويل العامة واخلاصة التقليدية ىف مصر ال تقدم حلوال ائتمانية الحتياجات اإلسكان لشرحية الفقراء وشديدى الفقر .
وهنياك مىفسسييات التمويييل متنياهى الصييغر  ،وهييى منيويج لنجيياح التشييارك ىف تقيدمي خييدمات التمويييل للفقيراء ممثليية ىف منظمييات
اجملتمع املدىن واحتاقات االئتمان التعاونية واجلمعيات التعاونية والبنوك التجارية اخلاصة واملىفسسات املالية غري املصرفية وبعض بنوك القطاع
العام وتقوم تل املىفسسات بتقدمي القرون الصغرية لألسر الفقرية لتحسني منازهل وارتقاء أا وإنشاء وحدات سكنية جديدة .

 -2مالحظات ختامية
يتبني من نتائج هذا التحليل أن نسيبة الفقيراء قيد تزاييدت نتيجية اضفيان معيدالت النميو ىف النياتج افليى االمجياىل كميا أن وقيع
الفقيراء اايخ إىل االرتفياع بسيبب ضيغور الركيوق الييإ تعيرن هليا االقتصياق املصيرى بفعيل عوامييل خارجيية وقاخليية فيهيا بصيفة رئيسيية تراخيى
االصاحات اهليكلية وتأخر االسيتجابة للصيدمات اخلارجيية كميا أم االصياحات اليإ مت تنفييذها ىف السينوات األخيرية قبيل الثيورة مل تكين
كافية لرتاجع وقع الفقر ،ولكن ظل الفقر ضحا خال الفرتة بأكملها.
ممايشيري إىل أن أى تراجيع ىف النمييو قيد صياحبخ زييياقة ىف وقيع الفقير بالنسييبة لألفيراق القيريبني ميين خيط الفقير .كمييا تيدهور توزيييع
الدخل خاصة ىف احلعر أكثر منخ ىف الريف  ،على الرغ من تركز الفقر ىف القطاع الريفى ( الزراعة )  .فما يشري إىل ضرورة قع النمو ىف
قطاع الزراعة إىل جانب التأكد من احتواء الفقراء ىف كل من املدن والريف للتأكد على افاقهت من النمو .وتىفكد سياسية احلكومية للتنميية
قبل اندالع الثورة على ضرورة تشجيع االستثمار وبالتاىل النمو كأحد شرور خفض معدالت الفقر .إال أن الدراسة تلقى العوء على عدم
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كفاية النمو وحده للوصول إىل هذه الغاية ،وأب أن حيدث ايعا حتسن ىف توزيع الدخل الضفان معدالت الفقر وضيمان وصيول نتياج
النمو إىل االسر وخاصة الفقرية منها  .وهناك جهات أخرى غري االسر هلا انصبة ىف الناتج افلى االمجاىل مثل قطاع األعميال واحلكومية.
ويتحدق نصيب كل منها – ضيمن عواميل أخيرى – بالسياسيات االقتصياقية الكليية مبيا ىف يلي سياسية األجيور ،والعيرائب والتحيويات،
وسياسة احتجاز ارباح األعمال ،واولويات االنفاق العام.
ويتعح من الدراسات التطبيقية أن الدول الإ ححت ىف حتقي واستدامة النمو االقتصاقى ححت كذل ىف خفيض معيدالت
الفقر .إال أنخ ىف حالة ارتبار النمو بتحسن توزيع الدخل يكون خفض معدالت الفقر أسرع ،خاصة إيا كانت السياسات الإ هتدف إىل
حتقي عدالة التوزيع ال تىفثر سلبا على النمو .كذل أب أن يستفيد النمو من السياسات الإ تعزز عدالة التوزيع وتعمن احتواء الفقراء،
علييى أن هتييدف هييذه السياسيات ايعييا إىل بنيياء أصييول الفقيراء وقع ي الطلييب علييى هييذه األصييول  ،وحتسييني تقييدمي واسييتهداف اخلييدمات
االجتماعييية ،ونشيير التعلييي  ،وقع ي التنمييية الزراعييية  ،وزييياقة االسييعار النسييبية للسييلع الزراعييية وأجييور العماليية غييري امليياهرة ىف املنيياط الريفييية
واحلعرية على السواء ،وخفض املخاطر الإ يتعرن هلا الفقراء ،وخل مناخ يىفقى إىل حتقي النمو واالرتقاء بالعشوائيات .غري أنخ أب أن
تصيياحب هييذه السياسييات إج يراءات علييى مسييتوى االقتصيياق اجلزئييى هتييدف إىل زييياقة فيير نفيياي الفق يراء إىل االسيواق وحتسييني أقاء هييذه
االسواق ،كما تتطلب وجوق سياسات كلية هتدف إىل ضمان االستقرار وحتسني توزيع املكاسب من خال العرائب التصياعدية وختفييض
أوجخ االنفاق بصورة أفعل باإلضافة إىل تطوير املىفسسات وثكني الفقراء اىل جانب توفري حوكمة جيدة.
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