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 )*( وجدي شفٌق عبد اللطٌف

 الملخص
تتمثل مشكلة الدراسة فً التعرؾ على دور الجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر     

لٌاً مع المناطق العشوائٌة، ففً ظل تنامً عدد المناطق العشوائٌة عالمٌاً وإقلٌمٌا ومح
زٌادة وتٌرة المد العولمً الذي ٌزٌد الؽنً ؼنى والفقٌر فقراً، وكذلك فً ظل 
الدعوات المتالحقة المصاحبة للتقلٌل من دور الدولة فً التنمٌة، واالعتماد على 
القطاع الخاص والقطاع األهلً فً شراكة ثالثٌة، زاد االهتمام بالدور الذي ٌمكن أن 

 ة كأحد وأبرز مؤسسات المجتمع المدنً فً التنمٌة.تقوم به الجمعٌات األهلٌ
فً ضوء ذلك جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة بؽرض التعرؾ على ما    

إذا كانت الجمعٌات األهلٌة قادرة على القٌام بالدور المنوط بها فً تطوٌر المناطق 
واجهها فً العشوائٌة، واألدوار التً قامت بها فعلٌاً فً ذلك، وكذلك المعوقات التً ت

 أدائها لهذا الدور.
تنتمً الدراسة إلى الدراسات الوصفٌة باالعتماد على المسح االجتماعً    

محافظة الؽربٌة  -بالعٌنة ودراسة الحالة لمنطقة عشوائٌة شهٌرة بمدٌنة طنطا
 بجمهورٌة مصر العربٌة.

عدم رضا معظم أهمها وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من     
سوء الظروؾ الفٌزٌقٌة نتٌجة ل اد العٌنة عن منطقتهم ووصفها بالعشوائٌةأفر

أهمٌة تطوٌر المناطق العشوائٌة، والبعد وكذلك التأكٌد على واالجتماعٌة للسكان، 
عن اإلزالة ، والتركٌز على الدور األساسً للدولة وعدم التركٌز على القطاع 

الدور األساسً المبحوثٌن إلى أن  كما أشار معظم، الهتمامه بالربحالخاص نظراً 
فً البر واإلحسان المتمثل فً تقدٌم المساعدات ٌتمثل الذي تقوم به الجمعٌات األهلٌة 
 المطلوب تاجٌن ، والبعد عن الدور التنموٌالمالٌة والمعونات للفقراء والمح
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 The Role of Non-Governmental Organizations in Upgrading 

Squatter Areas: A Case Study in Al-Ajeezy Area in Tanta 

 

Wagdi Shafik Abd El  Latif 

Abstract 

The problem of the study appears in recognizing the role of 

Non-Governmental Organizations in upgrading squatter areas, in the 

light of growing squatter areas nationally and globally, and with the 

growth of globalization which increase the gape between the rich and 

the poor, and the light of increased and consistent claims to decrease 

the role of the government in development, and to rely on private 

sector and non-governmental sector in triplet partnership, Non-

Governmental Organization was increased become more concerned in 

its role in development.  

In the light of this, the idea of this study was emerged, to 

identify whether Non-Governmental Organizations were able to fulfill 

the upgrading process in squatter areas or not, and the achievements 

they have in that field, and those hindrances which being in its way.  

This study belongs to the descriptive studies depending on the sample 

social survey, and case study of famous slum in Tanta City – 

Algharbia  Governorate – Egypt.  

The study has concluded some results including: the lack of 

satisfaction of most sample correspondents about their area and 

describing it as a slum because of bad physical, social conditions of 

residents. And to assure the importance of the development of the 

squatter areas, avoid demolition and to concentrate on the central role 

of the government and not to concentrate on the private sector because 

it is profitable one, most of correspondents referred to basic role of 

Non-Governmental Organizations as a charity and financial aids to 

poor and needy people, and they are away from their required 

developmental role.  
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 :مقدمة

التعرؾ على دور الجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر  تتمثل مشكلة الدراسة فً
المناطق  العشوائٌة، ففً ظل تنامً عدد المناطق العشوائٌة عالمٌاً وإقلٌمٌا ومحلٌاً 
مع زٌادة وتٌرة المد العولمً الذي ٌزٌد الؽنى ؼنى والفقٌر فقراً، وكذلك فً ظل 

، واالعتماد على الدعوات المتالحقة المصاحبة للتقلٌل من دور الدولة فً التنمٌة
القطاع الخاص والقطاع األهلً فً شراكة ثالثٌة، زاد االهتمام بالدور الذي ٌمكن أن 

 تقوم به الجمعٌات األهلٌة كأحد وأبرز مؤسسات المجتمع المدنً فً التنمٌة.
ولٌس أدل على أهمٌة هذه القضٌة من تزاٌد الكتابات والدراسات، 

ن ذلك الدور، وتلك الشراكة، حتى أن تقرٌر والتصرٌحات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة ع
والذي ٌصدره معهد التخطٌط القومً بالتعاون مع  2008التنمٌة البشرٌة لعام 

البرنامج اإلنمائً لألمم المتحدة ركز على دور مؤسسات المجتمع المدنً فً مصر 
ى فً صنع السٌاسات العامة وتشكٌلها باعتبارها ركٌزة ثالثة فً مشروع التنمٌة إل

جوار الدولة والقطاع الخاص، وأحد البنود الرئٌسٌة فً تأسٌس عقد اجتماعً جدٌد، 
ٌفتح الطرٌق للمشاركة المجتمعٌة لتحقٌق تنمٌة متكاملة تهدؾ إلى تحسٌن جودة 

 الحٌاة وتوفٌر ظروؾ أفضل لكافة فئات المجتمع.
النمو ولكً تتحقق تلك التنمٌة المنشودة، فمن الضروري أن تحلق بجناحٌها: 

وعدالة التوزٌع، العدالة التً تتطلب الوصول إلى أكثر الفئات فقراً الموجودة 
بالمناطق العشوائٌة، األمر الذي ٌتطلب ضرورة مواجهة مشكلة النمو العشوائً 

 أو بالتطوٌر. –الكلٌة أو  الجزئٌة  –ومصاحبته، إما باإلزالة 
جمهورٌة وتصنٌفها وفً مصر تم تحدٌد المناطق العشوائٌة على مستوى ال

من حٌث الحاجة إلى اإلزالة أو التطوٌر، وإن كان هذا التحدٌد ركز على تطوٌر 
ؼالبٌة المناطق العشوائٌة. وزادت وتٌرة الدعاوى الخاصة بالشراكة فً هذا المجال، 

تطلق على لوحظ زيادة عدد الجمعيات األهلية العاملة بهذا المجال، وإن كانت ال  فقد
صراحة تطوٌر المناطق العشوائٌة، بل اتجهت نحو العمل فً مٌادٌن  مٌدان نشاطها

جزئٌة منبثقة مثل تقدٌم مساعدات اجتماعٌة، والحفاظ على   البٌئة، وتقدٌم خدمات 
 ثقافٌة وعلمٌة ودٌنٌة وؼٌرها من المجاالت المرتبطة بالتطوٌر.

ا فً ضوء ذلك جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة بؽرض التعرؾ على ما إذ
كانت الجمعٌات األهلٌة قادرة على القٌام بالدور المنوط بها فً تطوٌر المناطق 
العشوائٌة، واألدوار التً قامت بها فعلٌاً فً ذلك، وكذلك المعوقات التً تواجهها فً 

 أداء هذا الدور.

 أوالً : أهداف الدراسة :
ة للشراكة بٌن التعرؾ على رؤٌة المستفٌدٌن والقائمٌن على أمر الجمعٌات األهلٌ .1

 العشوائٌة. الدولة والقطاع الخاص والجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر المناطق
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 الكشؾ عن دور الجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر المناطق لعشوائٌة. .2
 التعرؾ على إمكانٌة مشاركة األهالً للجمعٌات األهلٌة. .3
 وصؾ أوضاع المناطق العشوائٌة ورضا السكان عنها. .4
تً تعوق دور الجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر المناطق الكشؾ عن المعوقات ال .5

 العشوائٌة.
 ثانٌاً : تساؤالت الدراسة :

 انطلقت الدراسة من محاولة اإلجابة عن تساؤل رئٌسً مؤداه :
 ما دور الجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر المناطق العشوائٌة ؟

 وانبثق عن هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعٌة تمثلت فً :
 كان فً المناطق العشوائٌة ومدي رضاهم عنها ؟ما أوضاع الس .1
 ما أسباب نشأة المناطق العشوائٌة وكٌفٌة مواجهتها ؟ .2
ما مدى وعً السكان بأسالٌب المشاركة فً عملٌة التطوٌر وما أوجه مشاركتهم  .3

 ؟
 ما اتجاهات المبحوثٌن نحو الجمعٌات األهلٌة ؟ .4
 ئٌة ؟ما دور الجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر المناطق العشوا .5
ما المعوقات التً تحول دون قٌام الجمعٌات األهلٌة بدورها فً تطوٌر المناطق  .6

 العشوائٌة ؟

 ثالثاً : مفهومات الدراسة :
تتمثل المفهومات األساسٌة فً الدراسة فً: المناطق العشوائٌة، وتطوٌر 

 المناطق العشوائٌة، والجمعٌات األهلٌة.
 المناطق العشوائٌة : -1

وتوجد مسمٌات عدٌدة للمناطق  عالمٌة، ظاهرة العشوائٌةالمناطق  تعد
، ومناطق الدخل Informalالعشوائٌة من أكثرها شٌوعاً: المناطق ؼٌر الرسمٌة 

، ومدن Semi – permanent، والمناطق شبه الدائمة Low – incomeالمنخفض 
، والمناطق ؼٌر Spontaneous، والمناطق التلقائٌة Shanty Townsالصفٌح

، والمناطق ؼٌر Unplanned، والمناطق ؼٌر المخططة Unauthorizedرخصة الم
 Uncontrolled(.Srinivas,n.d.)المنظمة  

وٌشٌر ذلك إلى انتشار هذه المناطق ًف معظم أنحاء العالم، وكذلك إلى تعقد المفهوم وعدم 
ٌد ( صعوبة واض3003وضوحه، فقد وجد "مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة") حة ًف تحد

ٌد لتعرٌفه نظراً ألنه مفهوم معقد، كما أنه مفهوم  جة صعوبة الوصول إلى مؤشر وح كًم للمفهوم نٌت
ٌلة، وكذلك للخصوصٌة  ٌة طو ق لفترة زمن ٌار صالح للتطٌب ً، وبالتاًل صعوبة الوصول إلى مع نسب

ة للمناطق العشواٌئ  UN-Habtat,2003,p.11))ة والخصوصٌة الموجودة لكل منطقة.المكاٌن
وٌالحظ على كافة التعرٌفات للمناطق العشوائٌة الخلط الواضح بٌنها وبٌن 
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المناطق المتخلفة باعتبارها من أكثر المفهومات شٌوعاً، فبالرؼم من تشابه خصائص 
المناطق العشوائٌة والمتخلفة فإنه ٌوجد اختالؾ رئٌسً ٌتمثل فً جانب الشرعٌة، 

اطق المتخلفة، وتفتقر إلٌها المناطق العشوائٌة. تلك الشرعٌة التً توجد فً المن
وٌمكن اإلشارة إلى اختالؾ آخر بٌن المناطق المتخلفة والمناطق العشوائٌة ٌتمثل فً 
أن المناطق المتخلفة ؼالباً ما توجد فً مناطق فً قلب المدٌنة انتقل منها سكانها 

اطق العشوائٌة على القدامى إلى مناطق أكثر حداثة، بٌنما توجد فً الؽالب المن
أطراؾ المدٌنة، حٌث ٌمكن أن تكون هناك فرصة لوجود أراضً فضاء أكثر مما 

 توجد فً قلب المدٌنة.
( أن صفة العشوائٌة تعبر عن ؼٌاب التخطٌط والتنظٌم 1998" مرٌم")فترى

والشرعٌة، بمعنى أنها مناطق تنشأ من خالل الجهود الفردٌة الذاتٌة دون تخطٌط 
عً وفً ؼٌاب التخطٌط العمرانً للدولة أو المجتمع المحلً وارتفاع فردي أو جما

حجم التشوٌه والعجز الواضح فً الخدمات. أما ؼٌاب الشرعٌة فٌرجع إلى انتهاك 
القانون خاصة وأن تعدي مجموعات البشر على مناطق تقع فً إطار ملكٌة الدولة 

 (168،ص.1998ٌجعل إقامتهم فً هذه المناطق ؼٌر شرعٌة.) مصطفى، 
(  ظاهرة نشوء المناطق العشوائٌة فً قٌام شرٌحة 2007وتفسر" نعمات" )

من المجتمع بأخذ المبادرة وحل مشكالتها اإلسكانٌة بمفردها خارج نطاق السلطة 
  الرسمٌة وبعٌداً عن نفوذها أو تدخلها وٌتم ذلك بإمكانٌتها المادٌة والثقافٌة المحدودة

) نظمً،وأخرون، ٌة ؼٌر مقبولة من كافة النواحً.مما ٌنتج عن ذلك بٌئة عمران

 (.157،ص.2007
( المناطق العشوائٌة بأنها تلك المناطق التً 2000)Baken" "باكٌن وحدد

تتكون نتٌجة للؽزو ؼٌر المشروع لألراضً العامة والخاصة، وكذلك التً تتكون 
افق مع التشرٌعات من خالل التقسٌمات ؼٌر المسجلة رسمٌاً أو التقسٌمات التً ال تتو

المخططة، وتلك التً تنشأ دون الحصول على تراخٌص من السلطات 
 (Njamwea,2003,p.8المحلٌة.)

( بأنها مناطق Turkstra 2002(و" توركسترا "  Dengوعرفها " دٌنج " 
سكنٌة ذات أوضاع معٌشٌة متدنٌة تتسم بالنمو السرٌع والموقع العشوائً والتسهٌالت 

دودة، وملكٌة األرض ؼٌر اآلمنة والفقر واألمراض والصراعات االجتماعٌة المح
 (Lemma,2005,p.10االجتماعٌة والبٌئٌة .) 

( فإن األسرة المعٌشٌة 2007ووفقاً لتقرٌر "صندوق األمم المتحدة للسكان")
فً العشوائٌات هً مجموعة من األفراد ٌعٌشون تحت سقؾ واحد فً منطقة 

أكثر من الجوانب اآلتٌة : اإلسكان الدائم، مساحة حضرٌة وٌفتقرون إلى واحد أو 
كافٌة للمعٌشة، والحصول على مٌاه آمنة، والحصول على مرافق صرؾ صحً 

 (16،ص.2007وعلى حٌازة مأمونة.)مارتٌن، وآخرون،
اقتصادٌة  –( الخصائص السوسٌو 1995)  Solimanوحدد "سلٌمان" 
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ٌة المتدنٌة من حٌث التسهٌالت لسكان المناطق العشوائٌة فً المكانة االجتماع
االجتماعٌة، األمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى التعلٌم وزٌادة المشكالت الصحٌة 

 ((Soliman,1995,p.306ومعدل الموالٌد المرتفع والزحام. 
( المناطق العشوائٌة فً مصر بأنها : 2005) Madboulyوحدد "مدبولً" 

ثل األراضً الزراعٌة أو الصحراوٌة أي بناء على أراضً لٌست مخصصة لذلك )م
المملوكة للدولة(، وال ٌتبع البناء التخطٌط أو قوانٌن البناء أو النظم الفنٌة، لذلك فإن 
 المناطق العشوائٌة ؼٌر معترؾ بها من قبل الحكومة وؼٌر مسجلة

(.Madbouly,2005,p.1) .: وٌمكن أن نحدد المناطق العشوائٌة إجرائٌاً بأنها 
المٌة توجد فً جمٌع دول العالم، لكن االختالف فً نسبة وجودها " ظاهرة ع

وسٌاسات الدول فً التعامل معها، وهً عبارة عن مناطق سكنٌة تفتقر إلى الناحٌة 
الشرعٌة، سواء أنشئت على أراضً غٌر معدة للبناء خاصة أو عامة أو بالبناء 

مما ٌجعل الدولة ال دون الحصول على التراخٌص المطلوبة من الجهات المسئولة، 
تعترف بها فً البداٌة، وبالتالً تفتقر إلى الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة واالجتماعٌة 
والبنٌة التحتٌة من مٌاه شرب آمنة وصرف صحً وطرق ممهدة، وٌنتج وضع 

 أو بالتطوٌر". –الكاملة أو الجزئٌة  –مخز تحاول الدولة مواجهته إما باإلزالة 
ق عدة خصائص للمنطقة العشوائٌة من وٌوضح التعرٌؾ الساب

أبرزها:االفتقار إلى الشرعٌة، والفقر ومصاحباته االجتماعٌة، والخدمات االجتماعٌة 
ؼٌر الكافٌة وؼٌر المالئمة، والبنٌة التحتٌة ؼٌر الكافٌة.كما ٌوضح التعرٌؾ أن هذه 

التجاهل  المشكلة بمثابة ظاهرة عالمٌة، نشأت فً معظم الدول نتٌجة إلتباع سٌاسة
وعدم االكتراث، ثم ما أن لبثت هذه الدول إلى التنبه إلٌها إما بفعل مؤثرات داخلٌة أو 

 خارجٌة لمواجهتها إما باإلزالة أو بالتطوٌر.
 تطوٌر المناطق العشوائٌة : -2

 Dasgupta&Lallٌتضمن تطوٌر العشوائٌات وفقا "لداسجبتا والل"
التً تشمل: إمدادات المٌاه النظٌفة،  ( تقدٌم مجموعة الخدمات األساسٌة2006)

والتخلص من المخلفات وجمع النفاٌات واإلسكان والطرق المتاحة واإلنارة 
 (Dasgupta&Lall, 2006,p.3) والمدارس والمستشفٌات ومراكز المجتمع المحلً

فتطوٌر المناطق العشوائٌة ٌشمل أشٌاء عدٌدة تعنً فً أبسطها مجموعة 
 تمثلة فً إمدادات المٌاه وسبل التخلؾ من المخلفات الصلبةالخدمات األساسٌة الم

الناس والسائلة وتحسٌن تنمٌة المجتمع المحلً، وتتمثل مٌزة التطوٌر فً حصول 
 (.Wahat is Urban Upgrading.n.d )ٌة دون تهجٌرهم.على بٌئة معٌشٌة آمنة وصح

ددته لجنة وٌعنً ذلك أن التطوٌر هو إعطاء السكان حقهم فً السكن الذي ح
الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة الثقافٌة " بجنٌؾ "، كما ذكرها "هاتشزرمٌر" 

Huchzermeyer(2006 المتضمن سبعة عناصر هً : الملكٌة اآلمنة، وإتاحة )
الخدمات والبنٌة التحتٌة، وإمكانٌة الشراء، ومالئمة المسكن، واإلتاحة الفٌزٌقٌة، 
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 (Huchzermeyer, 2006.p.15 افٌة.)والموقع المناسب، والكفاٌة الثق
( إلى شمول 1988)   Niented & Lindenوٌذهب " ناٌنتٌد ولٌندن "  

مشروعات تطوٌر المناطق العشوائٌة فً الؽالب مكونٌن أساسٌٌن هما: وضع 
األساس الشرعً لإلسكان، وتزود الحكومات هذه المناطق بالبنٌة التحتٌة التً ال 

الجهود الذاتٌة مثل إتاحة مٌاه الشرب والكهرباء والصرؾ ٌستطٌع السكان تقدٌمها ب
 (13الصحً وؼٌرها. )

فوفقاً لتقرٌر مجلس الشورى بمصر)د.ت(، ٌعد ذلك المدخل األساسً 
لضمان نجاح عملٌة التنمٌة الشاملة والمستدامة فً هذه المناطق التً ٌتم تطوٌرها 

دخل قاطنً المناطق العشوائٌة نتٌجة ألنها تعتبر من وجهة نظر الفقراء ومحدودي ال
صك األمان واالطمئنان وعدم الخوؾ من الطرد أو   اإلزالة، األمر الذي سٌؤدي 
إلى بناء جدار من الثقة بٌن المواطنٌن فً تلك المناطق واألجهزة الحكومٌة المختلفة، 
ومد جسور التعاون والعمل المشترك نحو تطوٌر تلك المناطق.)مجلس الشورى، 

 د.ت(
( ممٌزات تطوٌر المناطق العشوائٌة فً 1990) Martinد " مارتن " وحد

المحافظة على اإلسكان منخفض التكالٌؾ بمجرد وجوده فً موقعه الحالً، وأنها 
تحافظ على بناء المجتمع المحلً والعالقات االجتماعٌة الموجودة، كما تقلل من 

لمناطق العشوائٌة.) االضطراب االجتماعً الذي ٌمكن أن ٌنتج فً حالة إزالة ا
Chognill,1995,p.409) 

وبالرؼم من أهمٌة التطوٌر ٌرى ضرورة عدم اعتبار تدخل الدولة بمثابة 
الحل لكافة مشكالت المناطق العشوائٌة، إذ من الضروري وجود عدة استراتٌجٌات 
ٌتم تنفٌذها فً وقت واحد، وٌكون التطوٌر الذي ٌعالج المشكالت بالمسكنات فقط 

إلى ضرورة أن تكون برامج التطوٌر جزءاً من استراتٌجٌة شاملة، فكما ٌرى  إحداها
( إن الرؤٌة الضٌقة لمشكلة المناطق العشوائٌة التً حققت 2003فإن "إبراهٌم" )

نمواً سرطانٌاً ترى أنها مشكلة إسكان فقط، وتركز على التشوه الجمالً والقبح الذي 
المشكلة ذات أبعاد سٌاسٌة واجتماعٌة  ٌصٌب المدن الكبرى، ولكن ٌجب إدراك أن

 (163، ص.2003واقتصادٌة.) إبراهٌم، 
-UNفً ضوء ما سبق حدد تقرٌر األمم المتحدة عن المستوطنات البشرٌة 

Habitat (2007 تعرٌفا لتطوٌر المناطق العشوائٌة مؤداه أنه مجموعة من )
تتم بصورة تعاونٌة بٌن  التحسٌنات البٌئٌة والتنظٌمٌة واالجتماعٌة والفٌزٌقٌة التً

-UN)المواطنٌن وجماعات المجتمع المحلً ورجال األعمال والسلطات المحلٌة. 

Habitat, 2007 ,p.2) 
وٌتفق الباحث مع التعرٌؾ السابق للتطوٌر، وذلك لتضمنه كافة األبعاد 
االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة للتطوٌر، وعدم االقتصار على التحسٌن فً البنً 

تحتٌة فقط، وكذلك لتأكٌده على المشاركة المجتمعٌة من قبل األهالً والجمعٌات ال
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 األهلٌة والقطاع الخاص والجهات الرسمٌة.
 الجمعٌات األهلٌة : -3

توجد مصطلحات عدٌدة تستخدم لإلشارة إلى المنظمات ؼٌر الحكومٌة من 
ر الهادفة ، والمنظمات ؼNon-Governmentalٌأبرزها المنظمات ؼٌر الحكومٌة 

، ومنظمات Private Voluntary، والمنظمات التطوعٌة الخاصة Non-Profitللربح 
، والمنظمات ؼٌر Non-Governmental Developmentالتنمٌة ؼٌر الحكومٌة 

 Government-Organized NGOs [GONGOs]الحكومٌة المنظمة حكومٌاً 
 Donor-Organizedوالمنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تدٌرها الجهات المانحة

[DONGOs] والحركات االجتماعٌة ،Social Movements ًوالمجتمع المدن ،
Civil Society ًوالمنظمات المعتمدة على المجتمع المحل ،Community- based ،

 (  (.People's Organization .Keywords an Concepts.n.dوالمنظمات الجماهٌرٌة
الواضح والؽموض وكذلك إلى معاٌٌر  وتشٌر المسمٌات المختلفة إلى الخلط

أو القطاع األهلً  Third Sectorمختلفة لتحدٌد المفهوم الخاص بالقطاع الثالث 
تمٌٌزاً عن الدولة والقطاع الخاص والتً من أبرزها التطوع والمشاركة االستقاللٌة 

 واستبعاد هدؾ الربح، باعتبار أن هذه المعاٌٌر هً األساس فً تحدٌد المفهوم.
قد ذكرت الهٌئة العالمٌة للصلٌب األحمر تعرٌفات المؤسسات الدولٌة ف

للمنظمات الدولٌة منها على سبٌل المثل تعرٌؾ البنك الدولً بأنها منظمات خاصة 
تقوم بأنشطة لتقلٌل المعاناة أو لتحقٌق مصالح الفقراء أو حماٌة البٌئة أو تقدٌم 

نمٌة المجتمع المحلً، وفً االستخدام الخدمات االجتماعٌة األساسٌة أو االلتزام بت
الواسع فإن المصطلح ٌمكن أن ٌطلق على أي منظمة ؼٌر ربحٌة مستقلة عن 
الحكومة،وتعرٌؾ األمم المتحدة بأنها أي جماعة تطوعٌة من المواطنٌن ؼٌر هادفة 

 The Internationalللربح منظمة على المستوى المحلً أو القومً أو الدولً. )

Committee of the Red Cross.n.d.  ) 
الجمعٌات المشهرة فً " وتعرف الجمعٌات األهلٌة فً هذه الدراسة اجرائٌا علً أنها

وزارة الشئون االجتماعٌة )التضامن االجتماعً حالٌاً(، والتً تصنؾ إلى جمعٌة 
 تنمٌة وجمعٌات رعاٌة"

 رابعاً : التوجه النظري للدراسة :
سٌان لمعالجة قضٌة المناطق العشوائٌة ٌمكن ٌوجد اتجاهان نظرٌان رئٌ      

 تحدٌدهما باختصار ألؼراض الدراسة فً :
وٌرى أن اإلسكان لٌس  J.Turnerوٌتزعمه " جون تٌرنر "   : االتجاه اللٌبرالً -1

مجرد مأوى، ولكنه عملٌة تعتمد بدرجة كبٌرة علً النشاط اإلنسانً، وٌستوجب ذلك 
الوظٌفة التً ٌؤدٌها لمن ٌستعمله، ولٌس من  ضرورة النظر إلى المسكن فً ضوء

حٌث خصائصه الفٌزٌقٌة كما ٌجب استبدال القٌم المادٌة بقٌم االستعمال البشري عن 



 دور الجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر المناطق العشوائٌة
 

 (1025 مارس –يناير ) 43المجلد  -حوليات آداب عين شمس 
207 

(. 27-26، ص ص 1991الحكم على مدى مالئمة أو صالحٌة المسكن) الحسٌنً، 
 وبالتالً هناك ضرورة للنظر لهذا النمط من االسكان فً ضوء ما ٌؤدٌه من وظٌفة

 بؽض النظر عن حالته.
وال أتفق مع هذا االتجاه، فبالرؼم من أن اإلسكان العشوائً ٌسد جانباً من الطلب      

على اإلسكان، فإنه فً النهاٌة إسكان متدنً، ٌخلق من المشكالت أكثر مما ٌحل، هذا 
فضالً عن افتقاره لشروط الحٌاة اآلدمٌة، كما أن الدعوة لتطوٌر هذا اإلسكان بما 

حقق حاجات السكان ٌجعل الحكومة بدور المعالج الذي ٌعطً مرٌضه المسكنات ٌ
حتى ال ٌشعر بالمرض الذي ٌعانً منه دون أن تقوم بمعالجة المرض نهائٌاً وٌنفً 
عنها الدور الوقائً الذي ٌجب أن تقوم به حتى تحول دون امتداد هذا المرض 

التً  –من مع برامج التطوٌر االجتماعً إلى مناطق أخرى، فمن الضروري أن ٌتزا
برامج أخرى تعالج األسباب  –نرى أنها ضرورٌة لمعٌشة سكانها فً ظروؾ آدمٌة 

 الحقٌقٌة التً أدت إلى وجود المناطق العشوائٌة.
أحدد رواد هدذا االتجداه  R. Burgessٌعدد "رود بٌدرجس" و  : االتجااه الماركساً -2

ن اقتصادٌة وأٌدٌولوجٌدة تسدتهدؾ حٌث ٌرى أن رؤى " تٌرنر " تنطوي على مضامٌ
 &Nientied)الرأسدددمالً الحفددداظ علدددى الوضدددع القدددائم والظدددروؾ العامدددة للنمدددو 

Linden.1988.p140 وٌوضح " بٌرجس " وجهدة نظدره فدً هدذا السدٌاق ذاهبداً إلدى )
أن المسدددكن العشدددوائً، وإن كدددان ال ٌددددخل خدددالل عملٌدددة إنشدددائه فدددً إطدددار الددددائرة 

دخل فدً إطدار اإلنتداج السدلعً الصدؽٌر الدذي ٌتكامدل مدع النظدام الرأسمالٌة، إال أنه ٌد
 (27، ص1991الحسٌنً، الرأسمالً ذاته.)

ومن الجوانب الهامة فً هذا االتجاه هً إبرازه لألبعاد العالمٌة لمشكلة اإلسدكان،      
تلك األبعاد التً تدزداد آثارهدا فدً ظدل المرحلدة العالمٌدة والمتؽٌدرات الدولٌدة الجدٌددة 

تددً طددرأت فددً السددنوات األخٌددرة، هددذا فضددالً عددن إدراكدده للبعددد الطبقددً قضددٌة ال
اإلسكان، ذلك البعد الذي ٌمثل جانباً تحلٌلٌاً هاماً ٌمكن من خاللده التوصدل إلدى العدٌدد 

وفااً ضااوء ذلاا   .مددن القضدداٌا والتددً مددن أهمهددا بددروز ظدداهرة المندداطق العشددوائٌة
 لٌة :انطلقت الدراسة من الموجهات النظرٌة التا

انتهدددت إن مشدددكلة العشدددوائٌات ذات أبعددداد عدٌددددة عالمٌدددة ومحلٌدددة تكاملدددت حتدددى  -أ
 وذلك على النحو التالً : ،الظاهرة إلى وضعها الحالًب
علددى  –الدددول المتقدمددة  –إن المشددكلة ذات أبعدداد عالمٌددة نتٌجددة لتددأثٌر دول المركددز *

أبعاد تارٌخٌة نجمت عدن  كما أنها ذات –الدول النامٌة  –دول الهامش وشبه الهامش 
 تجاهل الدولة لها حتى تضخمت ووصلت إلى وضعها الحالً.

إن االنسددحاب المتسددارع للدولددة مددن المجددالٌن االقتصددادي واالجتمدداعً فددً إطددار *
بددرامج اإلصددالح االقتصددادي، وتقلددٌص اإلنفدداق سددٌؤدي بدددوره إلددى تفدداقم المشددكلة، 

ددها فً ظل االرتفاع المستمر ألسدعار وزٌادة عدد قاطنً هذه المناطق، بل وزٌادة ع
 اإلسكان ومدخالته المختلفة بما ٌفوق قدرة محدودي الدخل.
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بالرؼم من أهمٌة القطاع الخاص، إال أن االنسحاب الكلً للدولة من مجال اإلسكان، *
سددٌؤدي إلددى المزٌددد مددن التفاوتددات االجتماعٌددة، ومددن ثددم الظلددم االجتمدداعً لمحدددودي 

 الدخل.
تطوٌر العشوائٌات، إال بدور قوي للدولة مدعم بشراكة من المنظمات ؼٌدر ال سبٌل ل*

 الحكومٌة والقطاع الخاص.
تددؤثر مشددكلة المندداطق العشددوائٌة علددى القددٌم االجتماعٌددة، كاالنتمدداء والمشدداركة  -ب

 والعمل الجاد وؼٌرها من القٌم تأثٌراً سلبٌاً.
ت أساسٌة تتولدد عدن عددم إشدباع (  توجد ثالثة احتماال1993فكما ٌرى " لٌلة ")     

ذلددك المسددكن اآلمددن الددذي ٌتددٌح  -الحاجددات األساسددٌة  ومنهددا الحاجددة إلددى المسددكن 
لإلنسددان خصوصددٌته وآدمٌتدده، وذلددك المسددكن ؼٌددر المتددوافر فددً كثٌددر مددن المندداطق 

 العشوائٌة  هً :
أن ٌعددٌش اإلنسددان داخددل المجتمددع رافضدده محدداوالً االنتقددام مندده، وذلددك مددن خددالل *

التحول إلى سلوكٌات منحرفة انحرافاً إجرامٌدا، أو بممارسدة السدلوك االنتهدازي الدذي 
ٌرى فً الؽاٌات الخاصة أهددافاً واجبدة التقددٌس مدع اإلٌمدان باسدتخدام أٌدة وسدائل قدد 

 تجسد له هذه الؽاٌات.
االنسحاب واالنزواء من الحٌاة االجتماعٌة للمجتمع ومعاٌشته دون التفاعل االٌجدابً *

 ه ودون الشعور باالنتماء له.مع
أن ٌعٌش الشدباب مهداجراً داخدل الدوطن رافضداً لهدذا الواقدع سداعٌاً للهدرب منده إلدى *

، 1993مكدددان ٌسددداعد علدددى تحقٌدددق إمكاناتددده وإشدددباع حاجاتددده األساسدددٌة.) لٌلدددة، 
 (180ص
من الضروري عدم النظر إلى برامج التطوٌر على أنها إعادة لمسدة جمالٌدة علدى  -جـ

تدوفٌر  –ً والشوارع فقط، وإنما هً منظومة متكاملدة مدن البدرامج االقتصدادٌة المبان
بنٌددة تحتٌددة، وبددرامج اجتماعٌددة  –مسدداكن  –مسدداعدات  –قددروض  –فددرص عمددل 

وثقافٌة، تقع مسئولٌتها على كافة الجهات بددءاً مدن الدولدة واألهدالً والقطداع الخداص 
 والمجتمع المدنً بصفة عامة.

 اسة :خامسا : قضاٌا الدر
 األبعاد المجتمعٌة لظاهرة المناطق العشوائٌة : -1

( إلددى أن الدددول النامٌددة تواجدده تحدددٌاً 1997)Sethuramanٌددذهب "سددٌزرمان"     
تنموٌدداً خطٌددراً نتٌجددة للتحضددر السددرٌع، وخطددى التحضددر المتسددارع ارتددبط بتدددهور 

حددظ فشددل وفسدداد البٌئددة وتدددهور مسددتوٌات المعٌشددة، ففددً معظددم الدددول النامٌددة ٌال
االستثمار فً البنٌة التحتٌة فً مالحقة النمو المتسدارع للسدكان الدذي لده تدأثٌر مباشدر 
علددددددددى ظددددددددروؾ المعٌشددددددددة باإلضددددددددافة إلددددددددى إنتاجٌددددددددة العمددددددددل والمددددددددوارد 

 (Sethuraman,1997,p1األخرى.)
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( أنده إذا لدم 2004)  Maguizan&Tebbalلذا ٌري "مداجٌوزان، وتٌبدال"   
لددة، فمددن المتوقددع  أن ٌزٌددد سددكان المندداطق العشددوائٌة فددً تتخددذ إجددراءات تنموٌددة فاع

إلددى بلٌددون عددام  2001( بلٌددون عددام 0.9العددالم بحددوالً ملٌددون نسددمة مددن حددوالً )
 2001%( فدً عدام 32، أي أن نسبة سكان المناطق العشوائٌة سدتزداد مدن )2030

 . كما أن حوالً نصؾ2030%( من إجمالً إسكان الحضر فً العالم عام 41إلى )
هددذه الزٌددادة المتضددخمة سددٌحدث فددً الدددول النامٌددة خاصددة فددً جـنددـوب شددرق آسددٌا 

 ((Maguizan&Tebbal, 2004,p2وصحراء أفرٌقٌا . 
وٌعنً ذلك أن مشكلة التضخم العشوائً مشدكلة عالمٌدة، ولكنهدا تدزداد حددة  

فددً الدددول النامٌددة، حٌددث مسددتوٌات التحضددر المرتفعددة ؼٌددر المصدداحبة بمسددتوٌات 
مدددن التنمٌدددة. فمشدددكلة المنددداطق العشدددوائٌة  ترجدددع إلدددى: مسدددتوٌات الددددخل متعادلدددة 

( تنتج نظراً لعددم 2003) Caroliniالمنخفض، فالمناطق العشوائٌة وفقا "لكارولٌنً" 
القدددرة علددى شددراء المسدداكن والخدددمات المرتبطددة بهددا، والنمددو المدداكرو اقتصددادي 

صٌدة الفقر وعددم قددرة السدكان الضعٌؾ نتٌجة للسٌاسات الحكومٌة ؼٌر المالئمة، وم
على شراء المساكن، والهجرة المتسارعة ومعدل النمو الطبٌعً المرتفع، وعدم كفاٌدة 
 القاعدة االقتصادٌة المستدٌمة فً المدٌنة، والوالء الحكومً الضعٌؾ لفقدراء الحضدر.

 (Carolini,2003,pp12-15) 
ن العددرض وٌددري الباحددث فددً ذلددك أن نقددص المعددروض وعدددم التددوازن بددٌ

والطلددب فٌمددا ٌخددص اإلسددكان الددذي ٌتناسددب مددع القددوة الشددرائٌة المحدددودة لسددكان 
 المناطق العشوائٌة هو أحد األسباب الرئٌسٌة للمشكلة.

ولمواجهة مشكلة المنداطق العشدوائٌة المتنامٌدة، قددمت حكومدات ومؤسسدات 
الظدداهرة،  مالٌددة دولٌددة بددرامج عدٌدددة تهدددؾ إلددى التقلٌددل مددن النمددو المسددتقبلً لهددذه

 وتضمنت وثٌقة تنمٌة القرن الحدادي والعشدرٌن التدً أعددتها األمدم المتحددة فدً هددفها
، وذلدك لتحسدٌن نمدط Cities without Slumsالحادي عشر " مددن بدال عشدوائٌات " 

حٌددددددددداة مائدددددددددة ملٌدددددددددون سددددددددداكن فدددددددددً المنددددددددداطق العشدددددددددوائٌة حتدددددددددى عدددددددددام 
2020(.Dasgupta,Lall,2006,p2 

األٌدٌولوجٌة الخفٌة لتلدك المسداعدات والقدروض وبؽض النظر عن األهداؾ 
، بدل علدى 2020المقدمة من البنك الدولً، فإننا نرى صعوبة تحقق ذلدك الهددؾ فدً 

العكدس فددإن كددل التوقعددات تشددٌر إلددى ارتفدداع معدددالت نمددو سددكان المندداطق العشددوائٌة 
وفددً ضددوء ذلددك نجددد اختالفدداً فددً السٌاسددات  وعدددد هددذه المندداطق عامدداً بعددد آخددر.

الحكومٌدددة واسدددتجابة الحكومدددات نحدددو هدددذه الظددداهرة، وٌمكدددن حصدددر أبدددرز تلدددك 
 االستجابات فً:

 التجاهل : -أ
( أن التجاهدل كدان 2007فقد ذكر تقرٌر األمم المتحدة للمستوطنات البشدرٌة)

بمثابدددة االسدددتجابة الشدددائعة فدددً معظدددم الددددول النامٌدددة حتدددى بداٌدددة سدددبعٌنات القدددرن 
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ومن ثم حقوق سداكنً  –المناطق العشوائٌة فً المدن الماضً،وانعكس تجاهل حقٌقة 
فددً كثٌددر مددن الوثددائق التخطٌطٌددة التددً قدددمتها الحكومددات المحلٌددة  –هددذه المندداطق 

والمراكددز الحضددرٌة قبددل السددبعٌنٌات مددن القددرن الماضددً، لددذلك لددم توضددع المندداطق 
إلٌهدا  العشوائٌة على خرائط استخدام األرض، وإنما كانت توضع كنقاط سدوداء ٌشدار

 (UN-Habitat, 2007 ,p.2)على أنها مناطق ؼٌر متطورة. 
وٌرى الباحث أن هذه االستجابة هً السدبب الرئٌسدً فدً تفداقم الظداهرة فدً 

 –وضعها الحدالً، فلعدل التسداؤالت التدً تبدرز هندا لمداذا لدم ٌدتم إحدداث تنمٌدة رٌفٌدة 
ى أنصدار تلدك حضرٌة حتى ال تحدث تلدك الموجدات المتسدارعة مدن الهجدرة كمدا ٌدر

السٌاسة، أو باألحرى الوقاٌة من المرض االجتماعً المتضخم حالٌاً قبدل وقوعده عدن 
طرٌق تقدٌم خدمات إسكانٌة بما ٌتناسب مع القوة الشرائٌة لمحدودي الددخل، وبدالطبع 
فددإن هددذا المجددال ال ٌتناسددب مددع طبٌعددة القطدداع الخدداص الهددادؾ للددربح، أو قدددرات 

هلٌدة المحددودة اإلمكانٌدات والقددرات كمدا أبدرزت العدٌدد مدن وإمكانٌات الجمعٌات األ
الدراسددددات، ومددددن ثددددم كددددان مددددن الضددددروري أن تقددددع مسددددئولٌة ذلددددك علددددى عدددداتق 
الدولة.والجدٌر بالذكر أن الحكومة المصرٌة لم تشرع فً مواجهدة مشدكالت المنداطق 

ب العشدددوائٌة بالجدٌدددة المطلوبدددة، إال بعدددد أن اسدددتفحل النشددداط اإلرهدددابً مدددن جانددد
الجماعددات األصددولٌة، حٌددث كانددت هددذه الجماعددات تنفددذ أعمالهددا اإلرهابٌددة ثددم تختفددً 

 داخل هذه المناطق دون أن تتوصل الشرطة إلى العناصر التً نفذت هذه األعمال.
 إزالة المناطق العشوائٌة : -ب

( فددً دراسددته عددن اسددكان فقددراء الحضددر فددً 1990ذهددب "روندددنللً" )    
جاه حكومات الدول النامٌة إلى نقدل الفقدراء مدن المنداطق المتخلفدة الدول النامٌة إلى ات

وإعددادة تددوطٌنهم فددً مسدداكن قلٌلددة التكلفددة، بٌددد أن هددذه السٌاسددة لددم تحقددق أهدددافها 
المرجوة. ففً خمسٌنٌات القرن الماضً أزالت الحكومة الفلبٌنٌة المنداطق العشدوائٌة، 

( كٌلدو متدراً عدن مركدز 40إلدى )( 35وأعادت توطٌن سكانها إلى مناطق تبعدد مدن )
المدٌنة " مانٌال "، ولكن بسدبب نقدص الحماٌدة والخددمات وفدرص العمدل فدً المواقدع 
الجدٌدة، عاد معظم السكان بسدرعة إلدى المنداطق العشدوائٌة، وقدام الفقدراء مدنهم ببنداء 

 ( Rondinelli,1990,pp156-157مدن صفٌح جدٌدة.)
ال تمثدل عالجداً للمشدكلة، وذلدك ألنهدا لدم وٌمكن القول بأن هذه االسدتراتٌجٌة 

تنظدددر أو تتعامدددل مدددع الخصدددائص االجتماعٌدددة واالقتصدددادٌة والثقافٌدددة لسدددكان هدددذه 
المناطق، ولم تحل أسباب المشكلة، بدل تعاملدت مدع النتدائج دون األسدباب، هدذا فضدالً 
 عددن أنهددا مكلفددة جددداً وتتطلددب إمكانددات كثٌددرة تفددوق إمكانددات ومددوارد الدددول النامٌددة
المحدددودة أصددالً. كمددا أن إزالددة العشددوائٌات لددن ٌحددل المشددكلة، ولعددل المثددال الفلبٌنددً 
السابق خٌر مثال على ذلك، وأٌضاً ما حدث فدً  " الدوٌقدة " بهضدبة المقطدم مدؤخراً 
ورفض سكان المناطق القابلة لالنهٌار االنتقال للمساكن التً وفرتها الحكومة بمناطق 

(  9-6متددر ( بالنسددبة لمتوسددط حجددم األسددر )  65قة ) أخددري نظددراً لمسدداحتها الضددٌ
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أفراد. هذا فضالً عن أن إزالة منطقة عشوائٌة عادة مدا ٌصدحبه قٌدام منطقدة عشدوائٌة 
 أخرى.

 تطوٌر المناطق العشوائٌة :  -جـ 
( نمطٌن من مدداخل تطدوٌر المنداطق العشدوائٌة 2001حدد "البنك الدولً" )

وٌر خددمات المدٌندة بصدفة عامدة، ولالنتقدال مدن هما تحسٌن الجٌدرة، وتحسدٌن أو تطد
مشروعات تطوٌر المناطق العشوائٌة إلى برامج التطدوٌر الكبٌدرة مدن الضدروري أن 
تتددوافر عدددة عناصددر منهددا:  الددوالء السٌاسددً : فتشددٌر الخبددرات الدولٌددة فددً تطددوٌر 

سدٌة، المناطق العشوائٌة إلى أن المعوقدات الكبدرى لٌسدت مالٌدة ولكنهدا سٌاسدٌة ومؤس
واالعتماد على الخبرات الموجودة، ورؼبدة سدكان المنطقدة فدً مشدروعات التطدوٌر، 
والملكٌة اآلمنة، وتقوٌدة المحلٌدات ومشداركة المجتمعدات المحلٌدة، وتحسدٌن الخددمات 

 (pp13-14 World Bank,2001,األساسٌة والبنٌة التحتٌة.)
شدراكة الجمعٌدات وتشٌر الجوانب السابقة إلى أهمٌة التطوٌر، وكدذلك أهمٌدة 

األهلٌة للحكومة واألهالً فً هذه البرامج، فمدا هدو دور الجمعٌدات األهلٌدة فدً ذلدك، 
 هذا ما سنتناوله فً القضٌة التالٌة.

 الجمعٌات األهلٌة والمشاركة فً تطوٌر المناطق العشوائٌة : - 2
( فددً دراسددتهما 1995) Thompson&Mitlinذهددب" ثومبسددون، ومٌتلددٌن" 

كمبدأ أحد المكونات الهامة لبرامج التنمٌة الناجحة حٌث أنها تدؤدي إلدى  عن المشاركة
زٌادة وعً الفاعلٌن والجماعات الرئٌسٌة على مسدتوى المجتمدع المحلدً، كمدا تحسدن 
من نوعٌة وكمٌة المعلومات عن الظروؾ واألوضاع المحلٌة وتحدٌد خٌارات التنمٌة 

الخارجٌدة لتلدك الخٌدارات، ودعدم السدكان المحلٌة والممكندة وتعبئدة المدوارد المحلٌدة و
المحلٌٌن قً تحدٌد القٌود واألولوٌات واألفعال، ودعدم الثقدة بدالنفس وقددرة المنظمدات 
المحلٌددددددددددة وتطددددددددددوٌر ودعددددددددددم اآللٌددددددددددات لحددددددددددل الصددددددددددراعات المحلٌددددددددددة.)  

Thompson,Mitlin,1995,pp235-236 ) 
لعالم قد تحدول ( قٌام  فكرة المشاركة انطالقاً من أن ا2000ٌرى "أفندي" )و

إلددى قرٌددة صددؽٌرة األمددر الددذي خلددق روحدداً جدٌدددة للتعدداون والمشدداركة مددن أجددل حددل 
المشكالت القائمة التً لم تعد قابلة للحلول المنفردة. وإذا ما طبقنا ذلك علدى المسدتوى 
القددومً فإندده ال بدددٌل عددن المشدداركة بددٌن مؤسسددات القطدداع العددام وشددركات القطدداع 

 (106، ص2000الحكومٌة.)أفندي، الخاص والمنظمات ؼٌر 
ٌدددرى الباحدددث أن الحكومدددة بمفردهدددا ال ٌمكدددن أن تواجددده مشدددكلة فدددً حدددٌن 

إال انه ٌجب أال تترك المجال كلٌة للقطاع الخداص، ألنده مدن المؤكدد أنده  ،العشوائٌات
ٌسددعى للحصددول علددى هددامش ربددح ٌتددراوح بددٌن الضددٌق واالتسدداع، إال اندده مددن شددبه 

سددكان مددنخفض التكددالٌؾ، وإنمددا ٌتحقددق فددً مجددال اإلسددكان المؤكددد لددن ٌتحقددق فددً اإل
الفدداخر، ولددٌس أدل علددى ذلددك مددن هددذا السددٌل الجددارؾ مددن اإلعالنددات عددن القددرى 

متوسدطً الددخول  –ولدٌس واقدع  –والمجتمعات السٌاحٌة التً تفوق أسعارها أحدالم 
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أساسدٌة  ولٌس قاطنً المناطق العشوائٌة فقط. كما أننً ال نتفدق فدً االعتمداد بصدورة
على المساعدات والقروض الدولٌدة لمدا لهدا مدن مضدامٌن أٌدٌولوجٌدة خفٌدة. وبالتدالً 

حكومات  –ٌبقى حائط السد األول فً مواجهة مشكالت المناطق العشوائٌة فً الدول 
 ٌساندها فً أداء دورها المجتمع المدنً. –مركزٌة ومحلٌة 

تنمٌدددة االجتماعٌدددة وتلعدددب المنظمدددات ؼٌدددر الحكومٌدددة دوراً فدددً عملٌدددات ال
واالقتصادٌة فً كثٌر من الددول النامٌدة، خاصدة بعدد تعثدر بعدض خطدط التنمٌدة التدً 
اضطلعت بها الحكومات، مما اضطرها إلدى البحدث عدن مدنهج أكثدر مروندة والتزامداً 
وكفاءًة فدً العمدل التنمدوي وال تحركده فدً نفدس الوقدت بواعدث الدربح الخداص، وقدد 

المنظمدات التطوعٌدة التدً بددت للدبعض قدادرة علدى أن تمثل ذلك فدً جهدود وأنشدطة 
 (.44تلعب دوراً اٌجابٌاً فً عملٌات التنمٌة )

( وضوح هذا الدور مع بداٌة األلفٌدة الثالثدة 2006وترى " نادرة وآخرون" )
كقددوى هامددة وفاعلددة ودافعددة لتطددوٌر وتنمٌددة المجتمعددات المحلٌددة، حٌددث تأخددذ دور 

ٌددة الهامددة، وتسدداهم فددً تبنددً منظومددة تكامددل األداء الشددرٌك فددً تبنددً القضدداٌا القوم
 (2، ص2006واألدوار لتطوٌر التنمٌة البشرٌة.)وهدان وآخرون، 

( إلددى عدددم إمكانٌددة تطددوٌر العشددوائٌات دون 1991" )لددذا ذهددب " الحسددٌنً
مشدداركة شددعبٌة حقٌقٌددة، فحكومددات الدددول النامٌددة ال تسددتطٌع أن تواجدده أزمددة طاحنددة 

مفردهددا، دون تعدداون أصددحاب المصددلحة الحقٌقٌددة، لددذلك أصددبحت كاإلسددكان الفقٌددر ب
المشدداركة الشددعبٌة لٌسددت مطلبدداً سٌاسددٌاً السددتكمال واجهددة سٌاسددٌة، وإنمددا هددً مدددخل 
أساسً لمواجهة مشدكلة العشدوائٌات فدً الددول النامٌدة، وهدذه المشداركة الشدعبٌة هدً 

، 1991) الحسددٌنً،المدددخل الحقٌقددً لمددا ٌمكددن أن ٌطلددق علٌدده دٌمقراطٌددة اإلسددكان.
 (        124ص

( أن الجمعٌددات األهلٌددة تلعددب دوراً فددً تنمٌددة 1996وتددرى " أبددو السددعود" )
وتطددوٌر المندداطق العشددوائٌة، خاصددة مددع زٌددادة اهتمددام الدولددة بهددذه الجهددات ؼٌددر 
الحكومٌددة، باإلضددافة إلددى قدددرة بعددض الجمعٌددات علددى تددوفٌر التموٌددل الددالزم لددبعض 

 أنه ٌمكدن اسدتثارة جهدود األفدراد القداطنٌن للمسداهمة االٌجابٌدة مشروعات التنمٌة، إال
فً تنمٌة مجتمعاتهم، وال تعنً هنا المسداهمة المادٌدة، بدل ٌمكدن تقددٌم أشدكال مختلفدة 

 (46، ص 1996من المساهمات ؼٌر المادٌة.)أبو السعود،
وإذا كانددت اآلمددال علددى قٌددام الجمعٌددات األهلٌددة بدددور ملمددوس فددً تنمٌددة     

مناطق العشوائٌة، فما الدور الدذي قامدت بده الجمعٌدات األهلٌدة فدً منطقدة العجٌدزي ال
بطنطددا، ومددا المعوقددات التددً تحددول دون أداء هددذا الدددور، وكٌفٌددة مواجهتهددا، هددذا مددا 

 سٌحاول الجزء التالً من الدراسة اإلجابة علٌه.

 سادساً: الرؤٌة المنهجٌة للدراسة :
 التً اعتمدت على :التحلٌلٌة الوصفٌة  تعتبر هذه الدراسة من الدراسات
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دراسة الحالة : حٌث تمثدل الحالدة هندا إحددى المنداطق العشدوائٌة الشدهٌرة بمدٌندة  .1
 طنطا  بمحافظة الؽربٌة، وهً منطقة العجٌزي.

الطرٌقددة المقارنددة : حٌددث تددتم المقارنددة بددٌن رؤى مقدددم الخدمددة )القددائمٌن علددى  .2
 ) سكان المنطقة ( . الجمعٌات األهلٌة ( ورؤى المستفٌدٌن

المسح االجتماعً بالعٌنة : حٌث جمع الباحث البٌانات من عٌنة من سكان منطقة  .3
 العجٌزي.

 واعتمدت الدراسة فً جمع البٌانات على :
 دلٌل مقابلة مفتوحة: موجه للقائمٌن على أمر الجمعٌات األهلٌة. .1
سددتمارة بصددورة اسددتمارة مقابلددة : لسددكان المنطقددة العشددوائٌة، حٌددث تددم إعددداد اال .2

مبدئٌددة مددن خددالل القٌددام بعدددة زٌددارات اسددتطالعٌة ونقاشددٌة مددع سددكان المنطقددة 
 العشوائٌة ثم تم تطبٌق اختبارات الصدق والثبات من خالل : 

( حالددة مددن سددكان المنطقددة العشددوائٌة مددن خلفٌددات 25اختبددار قبلددً علددى ) - أ
مسددة عشددر اقتصددادٌة واجتماعٌددة مختلفددة، ثددم أعٌددد تطبٌددق االسددتمارة بعددد خ

( وكدذلك  0.7ٌوماً، وتم استبعاد األسئلة التً قل فٌها معامدل االرتبداط عدن )
 تعدٌل صٌاؼة بعض األسئلة التً أبدى المبحوثٌن عدم فهمهم لها.

عرضت االستمارة على مجموعة من المحكمدٌن مدن أعضداء هٌئدة التددرٌس  - ب
فدددً بقسدددم علدددم االجتمددداع بكلٌدددة اآلداب جامعدددة طنطدددا، وبعدددض المسدددئولٌن 

 الجمعٌات األهلٌة.
 وتمثلت مجاالت الدراسة فً :

تدم اختٌدار منطقدة العجٌدزي بطنطدا لتمثدل وحددة دراسدة الحالدة، :  المجال المكانً -1
وٌرجع اختٌار هذه المنطقة تحدٌداً نظراً لقلة عدد الدراسدات االجتماعٌدة التدً أجرٌدت 

ة خصدائص المنداطق علٌها، وكذلك لوجود مساكن للعشش بها، ومالحظة انطبداق كافد
وتعد منطقة العجٌدزي مدن أبدرز المنداطق العشدوائٌة، فهدً مدن أكبدر  العشوائٌة علٌها.

مناطق ذوى الدخل المدنخفض والمتوسدط ، وبالتدالً فهدً تعدانى مدن مشدكالت عدٌددة 
منها ارتفاع الكثافة السكانٌة واالفتقدار إلدى الخددمات وصدعوبة الوصدول إلٌهدا ونقدص 

 المرافق. 
( عدن مدٌندة 2010راسدة "وزارة اإلسدكان والمرافدق العمرانٌدة " )ووفقا  لد

 مدن ٌحدها فدان،و ٩٨٣.٨ بمساحة للمدٌنة الجنوبً الحد منطقة العجٌزي طنطا، تمثل

 الداخلٌدة الطدرق المالحٌدة،معظم طنطدا .قنداة الجندوب من و الحدٌد، السكة خط الشرق

 .متدر ٠١ -٨ مدن بهدا الشدوارع عدروض متوسدط وٌصدل مرصدوفة المنطقدة ؼٌدر فدً
 خدمات فً متمثلة الكتلة المبنٌة إجمالً من % ٠١.٨٨ المرافق و الخدمات نسبة تمثل

إن  نجدد و التجارٌدة الخددمات بعدض و شدرب( )محطدة مٌداه مرافدق و مسداجد( ( دٌنٌدة
 اسدتعماالت اؼلدب االجتماعٌدة،و و الصدحٌة و التعلٌمٌدة الخددمات فدً نقدص هنداك

 مبانً فً متمثل حضري إسكان السائد النمط .زراعٌة ضىأرا المنطقة بهذه األراضً
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 (2010أؼلبها عمارات.) وزارة اإلسكان والمرافق العمرانٌة، سكنٌة
استؽرقت مدة إجراء الدراسة المٌدانٌة ثالثة شدهور مندذ :  المجال الزمنً للدراسة -2

وهدً الفتدرة التدً شدهدت  2009منتصؾ شهر ٌونٌدو وحتدى منتصدؾ شدهر سدبتمبر 
وعة من القرارات والتدً مدن أبرزهدا ذلدك القدرار المتعلدق برفدع أسدعار السدوالر مجم

والبنزٌن الذي أدى بدوره إلى موجة من ارتفاع األسعار لمختلؾ السلع، وكدذلك أزمدة 
الخبددز وتدددخل القٌددادة السٌاسددٌة لحددل هددذه األزمددة، وكددذلك بددوادر لألزمددة المالٌددة التددً 

ٌددؤثر علددى اسددتجابة المبحددوثٌن لددبعض قضدداٌا ٌشددهدها العددالم اآلن،األمددر الددذي قددد 
 الدراسة.

 المجال البشري :  -3
اعتمدددت الدراسددة علددى عٌنددة عمدٌددة بالصدددفة مددن سددكان منطقددة العجٌددزي، حٌددث  -أ

ساعد الباحث فً جمع المادة المٌدانٌة ثالثة باحثٌن  من الزمالء بقسدم علدم االجتمداع، 
لمنددازل والعشددش مددن سددكان المنطقددة وتمددت مقابلددة المتواجدددٌن فددً الشددوارع وأمددام ا

الذٌن أبدوا استعدادهم ورؼبتهم فً إتمام عملٌة المقابلة ممن ٌنتمون إلدى هدذه المنطقدة 
 واستبعاد المارة الذٌن ٌنتمون إلى مناطق أخرى.

( اسدتمارة تبدٌن  28( حالة من سكان المنطقة واستبعاد )  223وتم التطبٌق على)     
دم اكتمدال إجابداتهم أو وجدود تنداقض فدً إجابداتهم،  لٌصدل من المراجعدة المٌدانٌدة عد

( اسدتمارة، ثدم تدم الرجدوع إلدى المنطقدة 195عدد االستمارات الكاملة والمتسدقة إلدى )
 ( حالة. 200وتطبٌق خمس استمارات لٌصل إجمالً ما تم تطبٌقه إلً )

بٌق دلٌل تم حصر الجمعٌات األهلٌة العاملة فً المنطقة وهً سبع جمعٌات ثم تط -ب
بلدة علدى عددد مدن المقابلة على مسئولٌن من كل جمعٌدة، وكدذلك تدم تطبٌدق دلٌدل المقا

جمعٌة أهلٌة أخرى بمدٌنة طنطا، مع التركٌز على الجمعٌدات ( 18) القائمٌن على أمر
األهلٌددة التددً توجددد فددً المندداطق العشددوائٌة بالمدٌنددة " كمنطقددة سددتوتة والسددلخانة "، 

ٌقه من أدلة المقابلدة إلدى " خمسدٌن حالدة " مدن القدائمٌن علدى لٌصل إجمالً ما تم تطب
أمدر الجمعٌدات األهلٌدة بمنطقدة العجٌدزي خاصدة، ومدٌندة طنطدا عامدة. وبدذلك ٌتمثدل 

 المخطط العام للدراسة فً الشكل التالً :
 

 

 

 

 

 

 وحدة دراسة الحالة
 منطقة العجيزي بطنطا

 المستفيدون مقدم الخدمة وصف وتحميل المنطقة

 أهالي المنطقة الجمعيات األهمية الموجودة بالمنطقة من خالل رؤية السكان
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 ٌة (: سابعاً : تحلٌل بٌانات استمارة المقابلة ) رؤٌة عٌنة سكان المنطقة العشوائ
 وصف عٌنة السكان : -1
%( من إجمالً المبحوثٌن من سكان منطقة العجٌزي، 57مًثل الذكور ) :النوع -أ

%(، وقد حرص الباحث على وجود النوعٌن وتمثٌلهم بدرجة كافٌة 43ومثل اإلناث )
فً عٌنة الدراسة العمدٌة، بالرؼم من الصعوبات التً واجهت الباحث فً إجراء 

ناث فً هذه المنطقة العشوائٌة، نظراً للتحفظ على الحدٌث مع مقابالت مع اإل
 الؽرباء.

( سنة، بما ٌشٌر 47.5بلػ متوسط السن لعٌنة سكان المنطقة العشوائٌة ) :السن –ب 
بدوره إلى ارتفاع أعمار عٌنة المبحوثٌن األمر الذي قد ٌضفً مزٌداً من التعرؾ 

فئات العمرٌة األخرى فً العٌنة، حتى على خبرات أكثر، وهذا ال ٌنفً وجود كافة ال
%( من إجمالً 36.5( سنة )50-40تتسنى عملٌة المقارنة  فقد بلؽت الفئة العمرٌة )

 %(.18%( ثم فئة الخمسٌنٌات بنسبة )32.5العٌنة، تلٌها فئة الثالثٌنٌات )
%( من ؼٌر 29%( مقارنة بـ )71بلؽت نسبة العاملٌن فً العٌنة ) :العمل -ج

وقد ٌرجع ذلك إلى ارتفاع متوسط السن من جانب، ومن جانب آخر إلى  العاملٌن،
استقرار معظم أفراد العٌنة العمدٌة فً أعمال متنوعة، والرتفاع نسبة العاملٌن فً 
النشاط الحرفً فً المنطقة بصفة عامة، ذلك النشاط الذي ٌدخله الحرفً منذ سن 

%( 21.5، ونسبة الحرفٌٌن )%(26.5صؽٌرة، فقد بلؽت نسبة العمال فً العٌنة )
 من إجمالً العاملٌن فً عٌنة السكان.

ٌالحدظ علددى الحالدة التعلٌمٌدة لعٌنددة السدكان، انخفداض المسددتوى  :الحالاة التعلٌمٌاة -د
التعلٌمددً بصددفة عامددة، وهددو مددا تتسددم بدده المندداطق العشددوائٌة عامددة، فقددد بلؽددت نسددبة 

%(، 48.5إعدادٌة( ) –دائٌة ابت –الحاصلٌن على مؤهالت دون متوسطة )محو أمٌة 
األمددر الددذي قددد ٌرجددع إلددى ارتفدداع نسددبة التسددرب الدراسددً فددً المندداطق العشددوائٌة، 
وكذلك إلى اشتراط الكثٌر من فرص العمل خاصة فً القطاع العدام، وللحصدول علدى 
رخددص القٌددادة إلددى شددهادة محددو األمٌددة كحددد أدنددى، ومثددل الحاصددلٌن علددى مددؤهالت 

جمالً العٌنة أما الحاصلٌن على مؤهالت جامعٌة فلم ٌمثلوا %( من إ25.5متوسطة )
 %( من إجمالً عٌنة الدراسة.4سوى )

( جنٌه، 312.5بلػ متوسط الدخل الشهري لعٌنة المبحوثٌن ): الدخل الشهري -هـ
وهو إلى حد ما ٌعتبر مؤشراً مرتفعاً مقارنة بالدراسات السابقة التً تناولت المناطق 

الذي قد ٌرجع هنا إلى طبٌعة العٌنة، وارتفاع نسبة العاملٌن فٌها. العشوائٌة، األمر 
 - 300%(، ثم فئة )49( جنٌه )300 - 200فقد بلؽت نسبة ذوي فئة الدخل )

400( )29.)% 
%( تلتهدا نسدبة 40بلؽت نسبة المتزوجٌن فدً عٌندة الدراسدة ) :الحالة االجتماعٌة -و

ى ارتفدداع نسددبة الطددالق فددً عٌنددة %( وهددً نسددبة مرتفعددة تشددٌر إلدد25.5المطلقددٌن )
وقددد الحظنددا مددن خددالل القٌددام بتطبٌددق اسددتمارة المقابلددة أن معظمهددم مددن  –الدراسددة 
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السٌدات، وقد واجهت صعوبات بالؽة فً التطبٌق مع معظمهن، كما بلؽت نسدبة ؼٌدر 
%( مدن 16.5%( من عٌنة الدراسة، وأخٌراً جاءت نسدبة األرامدل )18المتزوجٌن )
 ة.إجمالً العٌن

( 6.7بلددػ متوسددط حجددم األسددرة فددً عٌنددة الدراسددة ) :متوسااط عاادد أفااراد األساارة -ز
فددرداً وهددو مؤشددر مرتفددع قددد ٌشددٌر إلددى عدددم اسددتجابة معظددم أفددراد العٌنددة إلددى بددرامج 
تنظددٌم األسددرة، ممددا قددد ٌرجددع إلددى ارتفدداع متوسددط السددن مددن جانددب، وؼلبددة النشدداط 

دراسدة مدن جاندب آخدر. فقدد بلؽدت نسدبة الحرفً وتدنً المستوى التعلٌمً فً عٌندة ال
( فدرداً 10 – 8%(، ثدم جداءت األسدر ذات )42.5أفدراد )( 7 – 6األسر ذات العددد )

 %( من إجمالً العٌنة.74%( لٌمثال معاً )31.5لتمثل )
%( من عٌنة 78ٌمثل القاطنون فً مساكن ذات إٌجار قدٌم )  :نوعٌة المسكن -ح

 ب إلى قدم المنطقة، وكذلك ٌشٌر إلى انخفاضالدراسة، األمر الذي ٌشٌر من جان
إٌجارات المساكن بشكل كبٌر وكذلك إلى قدم المساكن وتهالكها. وٌمثل القاطنون فً 

 %(.16مساكن إٌجار جدٌد فً عٌنة الدراسة )
( 1.8بلػ متوسط عدد الحجرات لمساكن عٌنة المبحوثٌن ) :عدد حجرت المسكن -ط

%( ٌشٌر إلى ارتفاع معدل 6.7ط حجم األسرة )حجرة، وهو مقارنة بارتفاع متوس
التزاحم، مما ٌؤدي إلى فقدان الخصوصٌة وكذلك إلى ارتفاع نسبة المشكالت 
االجتماعٌة الناتجة عن ذلك، فبالرؼم من ؼالبٌة المساكن من اإلٌجارات القدٌمة إال 

ط أنها اتسمت بانخفاض عدد حجراتها، حٌث بلؽت نسبة المساكن ذات الحجرتٌن فق
 %( من إجمالً العٌنة.51.5)
%( من إجمالً العٌنة حالة 83وصؾ ) :رؤٌة المبحوثٌن لحالة المبنى السكنٌة -ى

المبنى السكنٌة بأنها سٌئة، مما قد ٌرجع إلى قدم المبانً وتهالكها، بالرؼم من 
انخفاض القٌمة االٌجارٌة لمعظم هذه المساكن، بما ٌشٌر بدوره إلى قضٌة ؼٌاب 

 ٌانة )صٌانة المبنى( من قبل السكان.ثقافة الص
 رضا المبحوثٌن عن المنطقة : -2
%( من إجمالً المبحوثٌن العالقة بٌن 51.5وصؾ ) :العالقة بٌن الجٌران -أ

%( فقط وصفوا هذه 28%( بأنها جٌدة مقارنة بـ )20.5الجٌران بأنها مقبولة، )
ذات الصبؽة شبه األولٌة فً العالقة بالسوء.وقد ٌشٌر ذلك إلى العالقات االجتماعٌة 

 المناطق العشوائٌة بصفة عامة، بالرؼم من سمات الفقر وؼٌرها من المشكالت.
جاء تقٌٌم المبحوثٌن للمرافق والخدمات : تقٌٌم المبحوثٌن للمرافق والخدمات -ب

لٌعكس سوء هذه المرافق والخدمات بصفة عامة، حٌث جاء وصفها بأنها سٌئة جداً 
%( 46.6إجمالً االستجابات، ثم وصؾ )سٌئة فقط( لٌمثل ) %( من41لٌمثل )

لٌمثالن معاً ما ٌزٌد عن أربعة أخماس االستجابات وهو ما ٌشٌر إلى تدنً مستوى 
 هذه الخدمات والمرافق.

وجاءت أعلى استجابات )السٌئة جداً( فً وصؾ المناطق الخضراء لٌمثل 
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ن بقوله " شوؾ بنفسك "، ثم %( بالمنطقة، وهو ما أشار إلٌه أحد المبحوث72ٌ)
%( وهو ما قد الحظه الباحث من عدم النظافة 49.5جاءت نظافة المنطقة لتمثل )

المتمثلة فً تالل القمامة التً تمثل مستنقعاً تتجمع حوله الحشرات والكالب الضالة 
 وكذلك من المٌاه الملوثة المنتشرة فً أرجاء كثٌرة من المنطقة.

لى سوء كافة المرافق مثل مٌاه الشرب واإلنارة كما أشار المبحوثٌن إ 
الصحً، والخدمات التعلٌمٌة والصحٌة، إال أنه ٌالحظ أن أفضل الخدمات  والصرؾ

%( 43والمرافق من وجهة نظر المبحوثٌن تمثلت فً االتصاالت، حٌث وصفها )
للشركة من إجمالً العٌنة بالجٌدة، وهو ما الحظه الباحث من انتشار الكابالت التابعة 
 المصرٌة لالتصاالت، وكذلك زٌادة عدد مكاتب االتصاالت الخاصة بالمنطقة.

%( من إجمالً العٌنة إلى عدم رضاه عن 88.5أشار ) :الرضا عن المنطقة -ج
المنطقة وقد ٌشٌر ذلك إلى عدم االنتماء للمنطقة، وكذلك قد ٌؤدي إلى تدنً نسبة 

 المشاركة فً تنمٌة وتطوٌر المنطقة.
ت أسباب عدم الرضا عن المنطقة فً " ضٌق المسكن " بنسبة وتمثل

%( من إجمالً استجابات عدم الرضا، وهو ما قد أشٌر إلٌه فً الجداول 41.8)
%(، ثم 20.4السابقة، ثم  أسباب " لعدم وجود تهوٌة وارتفاع نسبة التلوث " بنسبة )

خدمات " %(، و" عدم توافر المرافق وال15.6" ارتفاع نسبة الجرٌمة " )
 %( من إجمالً استجابات أسباب عدم الرضا عن المنطقة.15.1)

%( من إجمالً العٌنة إلى رضاهم عن المنطقة نظراً " لعددم 11.5وأشار ) 
%( مدن إجمدالً اسدتجابات 60.9القدرة على شراء مسكن فً منطقة أخرى" بنسدبة )

%( و" 26.1ة )أسباب الرضا، و" ألن اللً نعرفه أحسن من اللً منعرفدوش " بنسدب
%(. وتشٌر أسباب الرضا السدابقة فدً ذاتهدا إلدى 13ألقارب" بنسبة )لوجود األهل وا

 –عدم الرضا وأن هذا الرضا قد ٌكون الشخص مجبراً علٌه الرتفاع أسعار المسداكن 
نظددراً لسددكن ؼالبٌددة أفددراد العٌنددة فددً مسدداكن ذات إٌجددار ضددعٌؾ جددداً فددً المندداطق 

 األخرى، وكذلك الخوؾ من الجدٌد.
حصائً إلى عدم وجود فدروق ذات داللدة إحصدائٌة بدٌن وقد أشار التحلٌل اإل

الددذكور واإلندداث فددً رضدداهم وعدددم رضدداهم عددن المنطقددة، وكددذلك إلددى عدددم وجددود 
فددروق بددٌن الفئددات العمرٌددة فددً ذلددك، وعدددم وجددود فددروق ذات داللددة بددٌن الحدداالت 
التعلٌمٌة، وبٌن فئات الدخل فً رضاهم وعدم رضاهم عن المنطقة. األمر الذي ٌشٌر 
إلى ارتفاع نسبة عدم الرضا بٌن معظم الفئات بؽدض النظدر عدن خصائصدهم النوعٌدة 

 والعمرٌة والتعلٌمٌة واالقتصادٌة.

 المشكالت الموجودة بالمنطقة والمشاركة فً مواجهتها :  -3
  :أهم المشكالت الموجودة بالمنطقة -أ

ثددل ن المشددكالت الموجددودة بالمنطقددة مرتبددة فجدداء الفقددر لٌموحدددد المبحوثدد
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%( مددن إجمددالً االسددتجابات، ثددم البطالددة 46.5المشددكلة ذات الترتٌددب األول بنسددبة )
%( بددالرؼم مددن ارتفدداع نسددبة العدداملٌن فددً العٌنددة، إال أنهددم قددد ٌكونددوا 42.5بنسددبة )

%(. أمدا بالنسدبة للمشدكالت 4شعروا بوجود ذلك بالنسبة ألبنائهم، ثم الجرٌمة بنسبة )
%( ثددم الفقددر بنسددبة 37ة، فقددد جدداءت البطالددة بنسددبة )التددً جدداءت فددً المرتبددة الثانٌدد

 %(.10%( ثم الجرٌمة بنسبة )32)
 وقد ٌشٌر ذلك إلى اعتبار أن أهم ثالث مشكالت تواجههم هً الفقر والبطالدة

وهةةو مةةا أكةةد عليةةب أحةةد البةةاحأين ب ولةةب " أدونةةا ملةةوس وشةة لونا واحمونةةا ، والجريمةةة
 ".الظروف اللي وحشةن هي بس حنكون أحسن ناس والمشكلة مش إننا وحشي

وقد جاءت رؤٌة المبحوثٌن ألسباب المشدكالت لدتعكس ذلدك، حٌدث جداء فدً 
%(، و" الؽدالء 34.1مقدمة األسباب   " تخلً الدولة عن تعٌٌن الخدرٌجٌن " بنسدبة )

%(، وقددد ٌرجددع ذلددك إلددى الفتددرة الزمنٌددة التددً تددم 26.3وارتفدداع األسددعار" بنسددبة )
لدة خاللهدا وهدً الفتدرة التدً شدهدت ارتفاعدا مسدتمراً فدً أسدعار تطبٌق استمارة المقاب
 السلع خاصة البنزٌن.

  :الجهات المسئولة عن حل المشكالت -ب
فً ظل الحدٌث المتتابع عن الشدراكة الرباعٌدة بدٌن الدولدة والقطداع الخداص 
والجمعٌددات األهلٌددة والمددواطنٌن، جدداء سددؤال التعددرؾ علددى رؤٌددة المبحددوثٌن لهددذه 

رأى  :، وترتٌدددب المبحدددوثٌن للجهدددات المسدددئولة عدددن حدددل هدددذه المشدددكالتالشدددراكة
%( مدددن إجمدددالً المبحدددوثٌن أن الدولدددة تمثدددل الجهدددة األولدددى المسدددئولة عدددن 68.5)

%(، ثددم أهددالً المنطقددة 18.5مواجهددة هددذه المشددكالت ثددم الجمعٌددات األهلٌددة بنسددبة )
ترتٌددب السددابق %(. وٌشددٌر ال5%( وأخٌددراً جدداء القطدداع الخدداص بنسددبة )11بنسددبة )

إلى الدور الكبٌر الذي ٌلقٌه المبحوثٌن على عاتق الدولة بصورة أساسٌة، وعددم ثقدتهم 
     فً القطاع الخاص.

  :مدى قٌام الدولة بدورها المنوطة به فً حل مشكالت المنطقة -ج
بددالرؼم ممددا ذكددر فددً الجددزء السددابق مددن اعتقدداد المبحددوثٌن بددأن الدولددة      

%( مددن 93.5ور األول فددً مواجهددة مشددكالت المنطقددة، إال أن )ٌجددب أن تقددوم بالددد
إجمالً المبحوثٌن أشاروا إلى عدم قٌامها بهذا الدور، وذكروا أسباب ذلك والتدً جداء 

%( وقددد ٌرجددع ذلددك إلددى 32.6فددً مقدددمتها " تخلددً الدولددة عددن أدوارهددا " بنسددبة )
خلددً الدولددة عددن اعتقدداد الكثٌددرٌن أن انتهدداج سٌاسددة الخصخصددة سٌسددتتبعه حتمدداً ت

%(، " ولعددم تدوفٌر 25.1أدوارها األساسٌة، ثدم جداء " لدنقص اإلمكانٌدات " بنسدبة )
%(، وقدد 19.8%(، " ولعددم االهتمدام بالطبقدات الفقٌدرة " بنسدبة )22.5المساكن" )

عبر عن ذلك أحد المبحوثٌن بقوله " الدولة لها ناسها، أما إحنا فمفدٌش حدد بٌهدتم بٌندا، 
ا إال عندما تقع جرٌمة أو مشكلة "،وهدو مدا ٌعكدس سدبب اهتمدام الدولدة وال بٌتكلم عنن

فً الفترات األخٌرة بتطوٌر المناطق العشوائٌة نظدرا لطؽٌدان البعدد المندً علدى بداقً 
 األسباب.
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 مدى قٌام القطاع الخاص بدوره فً مواجهة مشكالت المنطقة : -د
ع الخداص بددوره %( من إجمدالً المبحدوثٌن إلدً عددم قٌدام القطدا96أشار )

%(، و" 31.3%(، ولسدعٌه للدربح )42.2نتٌجة ألنه " ال ٌهتم إال بمصلحته فقدط " )
%(، وألنده ال عالقدة للقطداع الخداص 22.4ألنه ال ٌحل مشكالت محدودي الددخل" )

 %(.4.1بنا " بنسبة )
وتشٌر االستجابات السابقة إلى عدم ثقة المبحدوثٌن فدً القطداع الخداص وفدً 

 المشددكالت االجتماعٌددة عامددة ومشددكالت المندداطق العشددوائٌة خاصددة قدرتدده علددى حددل
بسبب سعٌه للربح فقط وللمصلحة الخاصة التدً قدد ال تتحقدق بشدكل ٌرضدٌه فدً هدذه 

 المناطق.
وقد وصلت عدم الثقة إلى حد اتهام أحد المبحوثٌن القطاع الخاص بقوله "      

ٌبٌعنا مش حٌتأخر عن قبض  الحداٌة مابترمٌش كتاكٌت، دا القطاع الخاص لو قدر
 الثمن ".

 مشاركة أهالً المنطقة فً حل مشكالتهم : -هـ 
%( من إجمالً المبحوثٌن إلى عدم مشاركة أهالً المنطقة فً 58.5ذهب )     

مواجهة مشكالتهم، وذلك نظراً لعدة أسباب جاء فً مقدمتها " انشؽال الناس بحٌاتهم 
إلى ضؽوط الحٌاة ورتم الحٌاة السرٌع فً %( بما ٌشٌر 27.4الٌومٌة " بنسبة )

%( و" الحالة االقتصادٌة 23.4المجتمع الحضري، و" للفردٌة واألنانٌة " بنسبة )
%( فً إشارة إلى الفقر، و " لمشكلة البطالة " بنسبة 21السٌئة " بنسبة )

%(. وٌالحظ على أسباب 10.3%(، و" الرتفاع األسعار والؽالء " بنسبة )14.7)
مشاركة ؼلبة الجانب االقتصادي كمبرر أساسً لعدم المشاركة بالرؼم من أن عدم ال

 الالمباالة تعد ظاهرة عامة فً المجتمعات الحضرٌة المتقدمة والمتخلفة.
%( من إجمالً العٌنة إلى مشاركة األهالً فً حل مشكالت 41.5وأشار )     

منطقة " بنسبة منطقتهم فً أوجه جاء فً مقدمتها " المشاركة فً نظافة ال
%( بالرؼم من مالحظة الباحث لتالل من القمامة أثناء تطبٌق الدارسة 49.4)

المٌدانٌة وفً فترات مختلفة. ثم جاء "جمع التبرعات لتحسٌن الخدمات " بنسبة 
%( المتمثل فً مساعدة 19.3%( وأخٌراً " البر واإلحسان " بنسبة )31.3)

 المحتاجٌن.
%( 61.4إلى أن أكثر الفئات مشاركة هم من الفقراء )وقد أشار المبحوثٌن      

%( وذلك كما عبر عنه أحد المبحوثٌن 38.6مقارنة باألؼنٌاء من أهالً المنطقة )
بقوله " مبتهونش إال على الؽلبان " وجاءت رؤٌة المبحوثٌن ألكثر الفئات المشاركة 

تعلمٌن بنسب من كبار السن والشباب، والذكور واإلناث، والمتعلمٌن وؼٌر الم
 متقاربة.

كما أشار المبحوثٌن إلى وجود صعوبات تواجه عملٌة المشاركة ألهالً المنطقة     
%( ثم " ضٌق ذات الٌد " 37.4جاء فً مقدمتها " عدم توافر اإلمكانٌات " بنسبة )
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%(، و" لوجود بطالة الشباب 22.9%(، ولعدم التنسٌق بٌن األهالً )26.5بنسبة )
 (.%13.2" بنسبة )

 مساهمة المبحوث فً حل مشكالت المنطقة : -و
%( من المبحوثٌن إلى مشاركتهم فً حل مشكالت منطقتهم 46.5أشار )

%(. 28%(، وبالجهد فقط )30.1%(، وبالمال فقط )41.9إما بالجهد والمال معاً )
وقد ٌشٌر ذلك إلى إمكانٌة االعتماد على األهالً وحفزهم على المشاركة فً تطوٌر 

طق العشوائٌة، وعملٌة اإلشراك ال ٌجب أال تقتصر فقط على التنفٌذ كما فً المنا
 استجابات المبحوثٌن ولكن تمتد إلى التخطٌط والمتابعة.

%( من إجمالً المبحوثٌن إلى عدم مشاركتهم فً حل 53.5وأشار ) 
%(، وهنا ٌأتً 46.7مشكالت المنطقة نظراً " لعدم وجود ما ٌكفً مادٌاً " بنسبة )

فقر والبطالة باعتبارهم مرتبطٌن كسبب رئٌسً، ثم " الن عدم المشاركة ال
%(، وتعبر هذه االستجابة عن السلبٌة واإلحباط والٌأس 17.8كالمشاركة " بنسبة )

%(. وقد 20.5الذي تعانً منه هذه الفئة، و" لعدم الرؼبة فً المشاركة " بنسبة )
%(، 10.3وقت فراغ " بنسبة )ٌكون ذلك مؤشراً على العزلة، ثم " لعدم وجود 

وهذا السبب هو بمثابة المبرر التقلٌدي الذي ٌذكره ؼٌر المشاركٌن فً أي نشاط 
 والذي ٌتكرر فً معظم دراسات المشاركة.

وأشار التحلٌل اإلحصائً إلى عدم وجود فروق بٌن الذكور واإلناث فً  
ناث وان كانت عملٌة المشاركة، حٌث تتقارب نسبة المشاركة بٌن الذكور واإل

مشاركة اإلناث أعلى من مشاركة الذكور. كما أشار التحلٌل اإلحصائً إلى فروق 
ذات داللة بٌن الفئات العمرٌة المختلفة فً عملٌة المشاركة لصالح الفئات العمرٌة 
األقل، وكذلك وجود فروق بٌن من ٌعملون وؼٌر العاملٌن فً عملٌة المشاركة 

ق ذات داللة بٌن الحاالت التعلٌمٌة فً عملٌة المشاركة لصالح العاملٌن، ووجود فرو
لصالح المتعلمٌن، ووجود فروق ذات داللة بٌن فئات الدخل فً عملٌة المشاركة 
لصالح فئات الدخل األعلى. األمر الذي ٌمكن أن نستخلص منه أن األصؽر سناً 

املٌن ذوي والمتعلمون والعاملون واألعلى دخالً أكبر مشاركة من كبار السن الع
 المستوى التعلٌمً األقل دخالً.

 رؤٌة المبحوثٌن للمناطق العشوائٌة : -4
 المعرفة بالمناطق العشوائٌة : -أ

%( من إجمالً العٌنة إلى معرفتهم بمفهوم المناطق العشوائٌة 94.5أشار )
مما ٌشٌر إلى عمومٌة المعرفة بهذا المفهوم، وقد ٌرجع ذلك إلى مواكبة تطبٌق 

المٌدانٌة لالنهٌارات التً حدثت فً منطقة الدوٌقة، وهذا السٌل المنهمر من  الدراسة
 األحادٌث اإلعالمٌة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة عن خطط تطوٌر العشوائٌات.

وجاء فً مقدمة مصادر المعرفة بالمناطق العشوائٌة وسائل اإلعالم بنسبة 
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%( وأخٌراً مثل 8.5%( ثم المؤسسات التعلٌمٌة )11.1%( ثم األهالً )73.5)
%( من إجمالً االستجابات الخاصة بمصادر المعرفة بالمناطق 6.9المسئولون )

 العشوائٌة.
 أسباب ظهور المناطق العشوائٌة : -ب

%( إلى أن الفقر وضعؾ اإلمكانٌات 50.3ذهب حوالً نصؾ العٌنة )
ع المادٌة هً السبب فً ظهور المناطق العشوائٌة، ثم جاء نصؾ األسباب لٌتوز

%( وهً ظاهرة عامة فً المجتمعات 11.1على " ارتفاع أسعار األرض " بنسبة )
الحضرٌة وأكثر وضوحاً فً مدٌنة طنطا نظراً لعدم وجود امتداد عمرانً للمدٌنة، 

%( فً إشارة إلى الوساطة 9و" لعدم توزٌع المساكن على مستحقٌها " بنسبة )
لشعبٌة تحدٌداً،و" للحاجة إلى مسكن والمحسوبٌة التً قد توجد فً توزٌع المساكن ا

 –إن لم ٌكن من المستحٌل  –%( وهو ما ٌصعب 7.4بأرخص التكالٌؾ" بنسبة )
%( وهو ما الحظه 7.4تحقٌقه فً مدٌنة طنطا، و" لقدم المساكن وانهٌارها " بنسبة )

 %(.5.8الباحث خالل فترة التطبٌق المٌدانً و" لقلة المساكن " بنسبة )
 وصف عشوائٌات على منطقة الدراسة : مدى انطباق -ج

%( إلى انطباق وصؾ 96.3العٌنة ) الؽالبٌة العظمى من أفرادأشار وقد 
عشوائٌات على منطقتهم السكنٌة، مما ٌشٌر إلى وعً بسمات المناطق العشوائٌة، 
وبانطباق ذلك على المنطقة، وٌتجلى ذلك فً األسباب التً ذكروها لذلك، والتً جاء 

%(، و" انتشار الجرٌمة 53.8" ارتفاع نسبة الفقر والبطالة " بنسبة ) فً مقدمتها
%( و" 13.2%(، و" عدم كفاٌة الخدمات " بنسبة )14.3والبلطجة " بنسبة )

%(. 8.3%(، و" قدم المبانً وتهالكها " بنسبة )10.4تدهور المرافق " بنسبة )
راث النظري لسمات وكما ذكرنا تعد هذه هً نفسها الخصائص التً أكد علٌها الت

 المناطق العشوائٌة.
 أفضل وسٌلة لمواجهة المناطق العشوائٌة : -د 

تشٌر استجابات المبحوثٌن ألفضل وسٌلة لمواجهة العشوائٌات إلى الرؼبة 
فً انتهاج سٌاسة التطوٌر بكل ما تحمله من عناصر فرعٌة " كتوفٌر المساكن 

ٌة والتوسع فٌها " بنسبة %(، و" إنشاء مساكن شعب22.8الرخٌصة" بنسبة )
%(، وتزوٌد المنطقة بالخدمات 20.6%(، و " توفٌر فرص عمل للشباب" )22.2)

 %(.9%(، و" تكثٌؾ الوجود األمنً" )16.4والمرافق " )
%( 7.9أما من أشاروا إلى " إزالة المناطق العشوائٌة " فال ٌمثلون سوى )

 السكان.من إجمالً من ٌعرفون المناطق العشوائٌة فً عٌنة 

 رؤٌة المبحوثٌن للجمعٌات األهلٌة : -5
 المعرفة بالجمعٌات األهلٌة : - أ

%( من إجمالً العٌنة إلى معرفتهم بالجمعٌات األهلٌة مقابل 71.5أشار )  
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%( ال ٌعرفون هذه الجمعٌات، وتنوعت مصادر المعرفة، وجاء فً مقدمتها 28.5)
دور هذه الجمعٌات فً نشر  %( مما ٌشٌر إلى36.4" الجمعٌات نفسها " بنسبة )

%( فً إشارة إلى دور العالقات الشخصٌة 28.7الوعً، ثم " األهالً" بنسبة )
واالتصال الشخصً فً هذه المنطقة فً تناقل المعلومات وتداولها. ثم  " المساجد " 

%( فً إشارة إلى تأكٌد الخطباء ورجال الدٌن على الجوانب الدٌنٌة 23.7بنسبة )
عٌات األهلٌة. أما وسائل اإلعالم فقد جاءت فً المرتبة األخٌر بنسبة والخٌرٌة للجم

%( األمر الذي ٌشٌر إلى ضرورة تكثٌؾ البث اإلعالمً على موضوع 11.2)
القطاع األهلً والمنظمات ؼٌر الحكومٌة بأسلوب سهل مٌسر ٌستطٌع أن ٌتواصل 

 معه سكان المناطق العشوائٌة بصفة عامة.
أن أهم الجمعٌات الموجودة فً المنطقة هً " الجمعٌة  وأشار المبحوثٌن إلى

%(، ثم " 25.2%(، ثم " جمعٌة السنة المحمدٌة " بنسبة )49.1الشرعٌة " بنسبة )
%(، وٌالحظ على هذه الجمعٌات الثالثة التً 15.2جمعٌة البر والتقوى " بنسبة )

ان. ولم ٌذكر ذكرت ؼلبة الطابع الدٌنً من جانب وقٌامها على نشاط البر واإلحس
المبحوثٌن من الجمعٌات الموجودة بالمنطقة إال " جمعٌة نهوض وتنمٌة المرأة " 

%( وهً من الجمعٌات المركزٌة ذات الفروع فً المحافظات والتً 6.4بنسبة )
أخذت من تمكٌن المرأة فً المناطق العشوائٌة مجاالً لعملها وتتواجد فً منطقة 

 العجٌزي.
حصائً إلى عدم وجود فروق بٌن الذكور واإلناث وقد أشار التحلٌل اإل

وبٌن الفئات العمرٌة المختلفة، وبٌن المستوٌات التعلٌمٌة المختلفة، وبٌن العاملٌن 
وؼٌر العاملٌن وبٌن فئات الدخل المختلفة فً عٌنة الدراسة فً معرفتهم أو عدم 

 معرفتهم بالمناطق العشوائٌة.
 ت فً المنطقة :مدى تقدٌم الجمعٌات األهلٌة للخدما - ب

%( من إجمالً من ٌعرفون الجمعٌات األهلٌة فً العٌنة إلً 63.6أشار )
%(، 23.8تقدٌمها خدمات، وتمثلت هذه الخدمات فً " المساعدات المالٌة " بنسبة )

%(، 9.1%(، و" الحج والعمرة " بنسبة )15.4و"رعاٌة األٌتام " بنسبة )
%(، و"رعاٌة المرضى" بنسبة 6.3والمساعدة فً تكالٌؾ الزواج" بنسبة )

%(. وتشٌر األدوار السابقة إلى 3.5%(، و" توزٌع لحوم النذور" بنسبة )5.6)
ؼلبة الدور التقلٌدي للجمعٌات األهلٌة الموجودة، وضعؾ الدور التنموي المتمثل فً 
مساعدة العمٌل على مساعدة ذاته، وتمكٌنه من القٌام بأنشطة تنموٌة تتمٌز بالطابع 

 ام.المستد
%( من إجمالً من ٌعرفون الجمعٌات األهلٌة فً العٌنة إلى 36.4وذهب )

عدم تقدٌمها للخدمات فً المنطقة نظراً " ألنها تخدم فئة محدودة " بنسبة 
%( و" لضخامة المشكالت 8.4%(، و" لضعؾ إمكانٌاتها" بنسبة )11.2)

%(، و" ألن 6.3ة )%(، و" ألنها ال تخدم إال مصالحها " بنسب7الموجودة " بنسبة )
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 %(.3.4الدور األساسً ٌجب أن تقوم به الدولة " بنسبة )
وتشٌر األسباب السابقة إلى المشكالت التً تعانً منها الجمعٌات األهلٌة 
خاصة فً المناطق العشوائٌة، وكذلك عدم الثقة فً قٌام الجمعٌات بدور كبٌر فً حل 

لمشكالت، ولضعؾ إمكانٌات مشكالت المناطق العشوائٌة نظراً لضخامة هذه ا
 الجمعٌات من ناحٌة أخرى.

 عضوٌة الجمعٌات األهلٌة : -ج 

%( فقط من إجمالً من ٌعرفون الجمعٌات األهلٌة إلى 16.1أشار )
عضوٌتهم فً جمعٌات أهلٌة، بما ٌشٌر إلى ضعؾ قاعدة الجمعٌات األهلٌة فً عٌنة 

اض نسبة العضوٌة فً الدراسة، وقد تكون هذه بمثابة مشكلة عامة حٌث انخف
الجمعٌات األهلٌة مما قد ٌرجع إلى ؼٌاب ثقافة التطوع، أو ألسباب أخرى تكمن فً 

 ضعؾ البنٌة الهٌكلٌة واإلعالمٌة لهذه الجمعٌات.
%( من إجمالً من ٌعرفون الجمعٌات األهلٌة إلى عدم 83.9وذهب )

م وجود وقت فراغ عضوٌتهم للجمعٌات األهلٌة نظراً ألسباب عدٌدة، تمثلت فً " عد
%( وهو السبب التقلٌدي الذي سبق أن ذكرناه مما ٌشٌر إلى عدم فهم لوقت 28.6" )

الفراغ أو إلى خطأ فً استثماره فً أنشطة ؼٌر مفٌدة للفرد وللمجتمع كالنشاط 
%( بالرؼم من أن كثٌر من 20.9التطوعً. و" لعدم وجود ما ٌكفً مادٌاً " بنسبة )

 تتطلب أي إنفاق مادي، ثم " للبعد عن المشاكل" بنسبة الممارسات التطوعٌة ال
%( وهو ما ٌرتبط عامة بأمور تتعلق بالخوؾ من السٌاسة بالرؼم من 19.4)

مشروعٌة هذا العمل وتأكٌد الدولة على النشاط التطوعً واعترافها بدوره فً شراكة 
نا " بنسبة ال ؼنى عنها لتحقٌق التنمٌة. ثم جاء " ألن إحنا عاٌزٌن اللً ٌخدم

%( فً إشارة إلى السلبٌة، ثم " لعدم المعرفة بكٌفٌة العضوٌة " بنسبة 11.2)
 %( وٌشٌر ذلك إلى قصور فً الدور اإلعالمً للجمعٌات األهلٌة بالمنطقة.8.7)

وٌشٌر التحلٌل اإلحصائً إلى عدم وجود فروق بٌن الذكور واإلناث، وبٌن 
مٌة المختلفة، وبٌن العاملٌن وؼٌر العاملٌن، فئات السن المختلفة، والمستوٌات التعلٌ

وبٌن فئات الدخل المختلفة فً عضوٌتهم للجمعٌات األهلٌة، بما ٌشٌر بدوره إلى أن 
السلبٌة والالمباالة خاصة فً عضوٌة الجمعٌات األهلٌة أمر عام ال ٌتأثر بصورة 

 دالة بالنوع أو بالسن أو بالدخل أو بالعمل.
 لجمعٌات األهلٌة فً الحصول على خدماتها :مدى لجوء المبحوث ل -د

%( فقط من إجمالً من ٌعرفون الجمعٌات األهلٌة إلى لجوئهم 21.7أشار )
إلى هذه الجمعٌات للحصول على خدمة أو أكثر، وتمثلت أهم الخدمات فً " تقدٌم 
المساعدات المادٌة "، وهو ما ٌؤكد ؼلبة طابع البر واإلحسان فً تقدٌم هذه 

للخدمات، وؼٌاب الدور التنموي األمر الذي دفع الباحث للسؤال عن الجمعٌات 
أفضل دور ٌمكن أن تقوم به الجمعٌات األهلٌة خاصة فً المناطق العشوائٌة كما فً 



(1025 مارس - يناير) 43المجلد  -حوليات آداب عين شمس     

 عبد اللطيف وجدي شفيق  

    214 

 النقطة التالٌة.
 أفضل دور ٌمكن أن تقوم به الجمعٌات األهلٌة فً المناطق العشوائٌة : -هـ 

تقدٌم المساعدات المادٌة والعٌنٌة أهم دور ذكره المبحوثٌن ٌتمثل فً " 
%( كأحد األدوار األساسٌة لمواجهة الفقر، ثم " إٌجاد فرص 39.4للفقراء" بنسبة )
%( لمواجهة البطالة، ثم " القٌام بحمالت لحماٌة المنطقة من 22.2عمل" بنسبة )

%(، ثم " توصٌل أصوات السكان للمسئولٌن " بنسبة 15.7التلوث " بنسبة )
 %(.8.1أخٌراً " التوعٌة " بنسبة )%( و14.6)

وتؤكد األدوار السابقة على الدور الداعم والوسٌط والمحفز للجمعٌات 
األهلٌة، وهو ما ٌؤكد رؼبة عٌنة السكان فً دخول الجمعٌات مجال مواجهة 

 مشكالتهم والتً من أهمها الفقر والبطالة والتلوث، وانخفاض نسبة الوعً.

 ٌل المقابلة  ) رؤٌة عٌنة العاملٌن بالجمعٌات األهلٌة ( :ثامناً : تحلٌل بٌانات دل
 وصف عٌنة العاملٌن بالجمعٌات األهلٌة : - أ

تم تطبٌق دلٌل مقابلة على عٌنة قوامها خمسٌن مفردة من العاملٌن 
%( من إجمالً 74بالجمعٌات األهلٌة، وقد اتسمت هذه العٌنة بما ٌلً : مثل الذكور )

( سنة، كما ٌحمل 48.9ناث، وبلػ متوسط السن )%( من اإل26العٌنة مقابل )
%( 10%( مؤهالت فوق متوسطة و)18%( من العٌنة مؤهالت جامعٌة و)64)

%( فقط متوسطة مما ٌشٌر إلى العالقة القوٌة بٌن التعلٌم 8مؤهالت فوق جامعٌة، )
 والنشاط التطوعً عامة.

فً أعمال حرة %( والعاملٌن 70كما بلؽت نسبة العاملٌن فً الحكومة )    
 %( فقط ٌعملون بالنشاط الحرفً.10%( منهم بالمعاش و)8%( و)12)

%( من إجمالً عٌنة 32والتحق بالجمعٌة منذ أكثر من خمس سنوات )
( 3 – 2%( منهم منذ فترة )22( سنوات و)4-3%( منهم منذ )24العاملٌن و)

الخٌر" بنسبة سنوات، وتمثلت أهم أسباب االنضمام للجمعٌات األهلٌة فً " عمل 
%(، وقد ٌشٌر ذلك إلى الدافع الدٌنً، و" لخدمة أبناء المنطقة " بنسبة 46)
 %(.18%(، و" لشؽل أوقات الفراغ " بنسبة )36)

وتنوعت أدوار عٌنة العاملٌن بالجمعٌات األهلٌة بٌن العضوٌة العادٌة 
%(، وتولً مناصب المدٌر التنفٌذي 32%(، وعضوٌة مجلس اإلدارة )58)
%( فقط من إجمالً عٌنة العاملٌن 14%(. كما ٌنتمً إلى جمعٌات أخرى )10)

 األهلية. بالجمعٌات
 مٌادٌن عمل الجمعٌات األهلٌة المدروسة : - ب

تنوعت مٌادٌن عمل الجمعٌات األهلٌة كما ذكرها عٌنة العاملٌن، بٌن 
مجاالت عدٌدة، جاءت فً مقدمتها " تقدٌم المساعدات والقروض" بنسبة 

%( و" الحج والعمرة " بنسبة 18.7والندوات الثقافٌة والعلمٌة بنسبة ) %(،20.3)
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%(، وٌالحظ أن بعض المبحوثٌن من سكان المنطقة ٌطلق على هذه 14.6)
الجمعٌات مسمى جمعٌات الحج والعمرة. ثم "رعاٌة األسرة والطفولة " بنسبة 

طفال بأجور %( والمتمثلة فً قٌام هذه الجمعٌات بإنشاء دور حضانة لأل12.2)
%(، و" 8.9رمزٌة تساهم فً إضافة موارد للجمعٌة، و"  حماٌة البٌئة " بنسبة )

 %(.8.1تحفٌظ القرآن الكرٌم " بنسبة )
وٌالحظ على مٌادٌن عمل الجمعٌات األهلٌة ؼلبة عدم التخصص على هذه 
المٌادٌن حٌث تعمل الجمعٌات فً أكثر من مجال، بالرؼم من أنه إذا ما تخصصت 

ٌة فً نشاط معٌن أو فً خدمة فئة معٌنة ستستطٌع القٌام بدورها على أكمل جمع
 وجه.
 :دور الجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر المناطق العشوائٌة -ج

%( إلً أن دور الجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر المناطق 35.5ذهب )
 %(، ثم " القٌام22.4العشوائٌة ٌتمثل فً المساعدات والقروض ثم رعاٌة الطفولة )

%(، و" 13.1%(، و" حماٌة البٌئة من التلوث " )15بحمالت التشجٌر" بنسبة )
%(،و" التمكٌن االقتصادي للمرأة " بنسبة 6.5التوعٌة السٌاسٌة والثقافٌة " )

 %(.2.8%(، وأخٌراً " تنمٌة الشباب " )4.7)
وٌالحظ على األدوار السابقة أنها أدوار جزئٌة تبتعد عن المعنى األساسً 

ٌر كالقٌام بمشروعات تعمل بدورها على مواجهة مشكلتً الفقر والبطالة، أو للتطو
المساهمة فً تطوٌر المرافق والخدمات وشبكة الطرق وؼٌرها من المجاالت 

 األساسٌة التً ٌتطلبها تطوٌر المناطق العشوائٌة.
 : مدى تقبل األهالً لدور الجمعٌات األهلٌة -د

ملٌن بالجمعٌات األهلٌة إلى درجة تقبل %( من إجمالً عٌنة العا46أشار )
%( إلى 16معقولة من األهالً لدور الجمعٌات والمناطق العشوائٌة، وذهب )

استؽالل لما ٌمكن أن تقدمه الجمعٌات من دعم فً إشارة إلى وجود مجموعة من 
المنتفعٌن الذٌن ٌستؽلون إمكانٌات الجمعٌات للحصول على مساعدات مادٌة أو 

%( من " وجود اتكالٌة فً عملٌة المساعدة " 10ا ذهب إلٌه أٌضاً )عٌنٌة، وهو م
واالعتماد على البر واإلحسان، ومن المفترض أن ٌأتً هنا دور الجمعٌة فً التأكٌد 

 على الدور التنموي، وإعادة توجٌه المساعدة الوجهة الصحٌحة.
دور %( من إجمالً العٌنة إلى التقبل الضعٌؾ من قبل األهالً ل12وذهب )

الجمعٌات، وهو ما سبق أن أكدته استمارة المقابلة مع السكان، حٌث التأكٌد على دور 
الدولة باعتباره الدور المحوري، والتقلٌل من شأن أي جهة أخرى بما فٌها الجمعٌات 

 األهلٌة.
 المعوقات التً تواجه الجمعٌات األهلٌة فً المناطق العشوائٌة : -هـ

جود معوقات كثٌرة تواجه الجمعٌات األهلٌة فً أكدت عٌنة العاملٌن علً و
أدائها ألدوارها فً المناطق العشوائٌة، جاء فً مقدمتها " الفقر وقصور اإلمكانٌات 
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%(، و" السلبٌة والالمباالة " بنسبة 25" من قبل األهالً وكذلك الجمعٌات بنسبة )
ت %(، و" كثرة المشكال16.7%(، و"ؼٌاب ثقافة التطوع" بنسبة )17.7)

%(، و" ؼٌاب الوعً بدور الجمعٌات " بنسبة 13.5بنسبة )االجتماعٌة"
%(، و" ظهور طبقة من المستفٌدٌن للحصول على الخدمات " بنسبة 10.4)
 %(.7.3%(، و" عدم التنسٌق بٌن الجمعٌات العاملة " بنسبة )9.4)

وٌمكن النظر للمعوقات السابقة على أنها معوقات من قبل األهالً ومعوقات 
من قبل الجمعٌات نفسها، إال أن هذه المعوقات ال تقتصر فقط على المناطق 
العشوائٌة، وإنما ٌمكن اعتبارها هً نفسها المعوقات التً تواجه الجمعٌات األهلٌة 
بصفة عامة والتً أكدت علٌها دراسات عدٌدة، وٌمكن مواجهتها بنفس طرق مواجهة 

تً من أهمها التركٌز على البعد المعوقات فً مناطق أخرى ؼٌر عشوائٌة، وال
 التنموي.

 دعم الدولة للجمعٌات األهلٌة : -و
%( من إجمالً عٌنة العاملٌن إلى دعم الدولة للجمعٌات األهلٌة، 42ذهب )

%( من إجمالً 36%( منهم إلى وجود الدعم بصورة ما، بٌنما ذهب )22وذهب )
 لة للجمعٌات األهلٌة.عٌنة العاملٌن فً الجمعٌات األهلٌة إلى عدم دعم الدو

وتمثلت صور الدعم الذي تقدمه الدولة للجمعٌات األهلٌة كما ذكرها 
بنسبة  –وإن كان ضعٌفاً للؽاٌة كما ذكر الكثٌرون  –المبحوثون فً " الدعم المالً" 

%(، و" الدعم الفنً فً 28.1%(، و" اإلشراؾ المالً واإلداري" بنسبة )46.9)
.  ونرى فً هذا الصدد أنه إذا تخلت الدولة عن دعمها %(25حالة الحاجة " بنسبة )

للجمعٌات األهلٌة فلن تستطٌع الجمعٌات القٌام باألدوار الملقاة على عاتقها، خاصة 
 فً هذه المرحلة.

 دعم القطاع الخاص للجمعٌات األهلٌة : -ز
%( إلى عدم دعم القطاع الخاص للجمعٌات 72ذهب معظم أفراد العٌنة )

%( 6رؼم من ضرورة قٌامه بذلك خاصة فً المناطق العشوائٌة. وذهب )األهلٌة بال
%( إلى قٌامه إلى حد ما بذلك، ولكن فً صورة 22فقط إلى قٌامه بهذا الدعم، و)

%(  وفً تقدٌم مساعدات عٌنٌة بنسبة 57.1مساعدات ومعونات مادٌة بنسبة )
 % ( .14.3%(، والمشاركة فً مشروعات تنموٌة بنسبة ) 28.6)

هذا ٌعنً أن حتى ما ٌقدمه القطاع الخاص من دعم ٌبتعد كثٌراً عما ٌمكن و
أن ٌساهم به فً إحداث تنمٌة مستدامة وتطوٌر للمناطق العشوائٌة، وٌبتعد إلى حد 

 كبٌر عن الدور المفترض للشراكة بٌنهما.
 الموافقة على الشراكة بٌن الدولة والقطاع الخاص واألهلً :  -ح

%( من إجمالً عٌنة العاملٌن 84ات السابقة فقد وافق )بالرؼم من المعوق
بالجمعٌات األهلٌة على الشراكة بٌن الدولة والقطاع الخاص واألهلً، نظراً لعدة 

%(،و" لترسٌخ فكرة 34أسباب تمثلت فً " تمشٌاً مع مقتضٌات العصر" بنسبة )
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ٌقوم بها العمل %(، و" لإلمكانٌات الكبٌرة التً ٌمكن أن 22العمل األهلً" بنسبة )
 %(.12%(، و" إلمكانٌات الدولة المحدودة " بنسبة )16األهلً" بنسبة )

وٌالحظ على األسباب السابقة ذكر المبحوثٌن لمزاٌا العمل األهلً فً 
 الشراكة، وضعؾ إمكانٌات الدولة، ولم ٌذكر المبحوثٌن مزاٌا القطاع الخاص.

راكة نظراً ألسباب %( من إجمالً عٌنة العاملٌن هذه الش16ورفض )
%(، و" لمحورٌة 8عدٌدة تمثلت فً أن " القطاع الخاص ؼٌر مؤهل لذلك " بنسبة )

%(، و" لإلمكانٌات المحدودة للقطاع األهلً" و" لؽٌاب ثقافة 4دور الدولة" بنسبة )
 %( لكل منهما.2التطوع فً المجتمع المصري " بنسبة )

 هلٌة فً المناطق العشوائٌة :تقٌٌم عٌنة العاملٌن لدور الجمعٌات األ -ط
%( من إجمالً عٌنة العاملٌن بالجمعٌات األهلٌة إلى " فعالٌة " 46ذهب )

%( إلى " شكلٌة 36دور الجمعٌات األهلٌة فً المناطق العشوائٌة، وذهب )
%( إلى أن هذا الدور ٌتسم بمحورٌته ولكن 18وصورٌة " هذا الدور، بٌنما ذهب )

 أدائه على أكمل وجه.ٌواجه بمشكالت تحول دون 
مقترحات عٌنة العاملٌن لتفعٌل دور الجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر المناطق  -ي

 العشوائٌة :
  اقترح المبحوثٌن عدة مقترحات لتفعٌل دور الجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر

 المناطق العشوائٌة تمثلت فٌما ٌلً :
 ( نظراً لم23.4تقدٌم المزٌد من التموٌل الحكومً بنسبة )% حدودٌة هذا الدعم

الحكومً، فلكً تساهم الجمعٌات مساهمة فاعلة ٌمكن للدولة أن تزٌد من 
 المخصصات المالٌة لهذه الجمعٌات خاصة فً المناطق العشوائٌة.

  السماح بتلقً األموال من الخارج فً ظل مراقبة الشئون االجتماعٌة بنسبة
ٌمنع تلقً أمواالً من  %(، وٌذكر الباحث فً هذا الصدد أن القانون ال14.3)

الخارج ولكنه أكد على ضرورة رقابة الدولة لهذه األموال، فجمعٌة نهوض 
وتنمٌة المرأة تتلقى المزٌد من الدعم من الهٌئات والمساعدات تحت رقابة الدولة 

 مما ٌزٌد من مٌزانٌاتها وقدرتها على القٌام بمشروعات تنموٌة.
 (، وقد ٌكون ذلك عند قٌام هذه 11.7بة )تنمٌة الموارد الذاتٌة للجمعٌات بنس%

الجمعٌات بإنشاء مشروعات تدر عائداً ثابتاً، وعدم االقتصار على تلقً 
 التبرعات والهبات سواء من األهالً أو من القطاع الخاص.

 ( وهنا ٌتأكد 10.4مشاركة الدولة فً تقدٌم إسكان لمحدودي الدخل بنسبة ،)%
ن محدودي الدخل، ذلك اإلسكان الذي محورٌة دور الدولة خاصة فً إسكا

ٌتناسب مع اإلمكانٌات المحدودة لسكان المناطق العشوائٌة، وال ٌتناسب مع 
 طموحات القطاع الخاص التً تسعى لتحقٌق أكبر قدر من الربح.

 ( تلك المعوقات التً قد تحول دون 9.1القضاء على المعوقات اإلدارٌة : )%
 عمل على تأخٌرها.وصول الخدمات إلى مستحقٌها أو ت
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 ( وتعمٌم مفهوم التشبٌك والتنسٌق 9.1تكامل الخدمات بٌن الجمعٌات بنسبة )%
%(، وذلك حتى ال ٌحدث ازدواجاً فً الخدمات، 3.9بٌن الجمعٌات بنسبة )

والقضاء على مجموعة المستؽلٌن الذٌن ٌنتقلون من جمعٌة ألخرى للحصول 
 ة لالسترزاق.على خدماتها ومساعدتها، واعتبار ذلك وسٌل

 ( وقد ٌرجع ذلك إلى ؼٌاب هذه الثقافة بصفة 7.8نشر ثقافة التطوع بنسبة ،)%
 عامة، وفً المناطق العشوائٌة بصفة خاصة.

 ( وذلك حتى تستطٌع كل جمعٌة 5.2العمل بمبدأ التخصص بٌن الجمعٌات )%
ال  أداء مهمتها الموكلة إلٌها على أكمل وجه بدالً من الحدٌث عن مٌادٌن عدٌدة

 تتم فً الؽالب.
  إنشاء قاعدة معلومات عن المناطق العشوائٌة على مستوى الجمهورٌة بنسبة

%(، وقد ٌرجع ذلك إلى تضارب المعلومات عن المناطق العشوائٌة من 5.2)
جهة ألخرى وكذلك حتى ٌتسنى للدولة تنفٌذ خططها بشأن تطوٌر المناطق 

ى ال ٌتكرر ما حدث فً الدوٌقة العشوائٌة، والبدء بأكثر المناطق خطورة، حت
 مرة أخرى.

 تاسعاً : النتائج العامة للدراسة :
 ما أوضاع السكان فً المناطق العشوائٌة ورضاهم عنها ؟: التساؤل األول

أكدت الدراسة على سوء الظروؾ الفٌزٌقٌة واالجتماعٌة للسكان فً المنطقة 
العٌنة عن منطقتهم ووصفها العشوائٌة، األمر الذي أدى إلى عدم رضا معظم أفراد 

بالعشوائٌة نظراً للمشكالت العدٌدة الموجودة والتً من أبرزها الفقر والبطالة، وتدنً 
 مستوى الخدمات والمرافق، والجرٌمة والتلوث.

 ما أسباب المناطق العشوائٌة وكٌفٌة مواجهتها ؟: التساؤل الثانً

وائٌة والتً من ن علً وجود أسباب عدٌدة للمناطق العشوأكد المبحوث
أبرزها الفقر وضعؾ اإلمكانٌات باعتباره السبب الرئٌسً ثم ارتفاع أسعار األرض 
خاصة فً مدٌنة طنطا لعدم وجود امتداد عمرانً للمدٌنة، وللوساطة والمحسوبٌة فً 

 توزٌع المساكن الشعبٌة، ولقدم المساكن وانهٌارها.
وائٌة، والبعد عن اإلزالة، ن إلى أهمٌة تطوٌر المناطق العشووأشار المبحوث

والتركٌز على الدور األساسً للدولة وعدم التركٌز على القطاع الخاص نظرًا 
 لتركٌزه على مصلحته وبحثه الدائم عن الربح وعدم االهتمام بالطبقات الفقٌرة.

كما أكدت المقابالت مع عٌنة العاملٌن بالجمعٌات األهلٌة عدم وجود شراكة 
ت والقطاع الخاص، فقد اقتصر الدعم المقدم من القطاع الخاص حقٌقٌة بٌن الجمعٌا

على المعونات المادٌة   والعٌنٌة، وهذا ال ٌؤدي بأي حال من األحوال إلى إحداث 
 تطوٌر للمناطق العشوائٌة.
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 ما مدى مشاركة السكان فً عملٌة التطوٌر وأوجه مشاركتهم ؟: التساؤل الثالث
فً عملٌة التطوٌر نظراً النشؽالهم فً ال ٌشارك أكثر من نصؾ العٌنة 

حٌاتهم الٌومٌة، ولضعؾ إمكانٌاتهم المادٌة، ولمشكلة البطالة، وكذلك العتقاد البعض 
 بتساوي المشاركة وعدم المشاركة، ولعدم وجود وقت فراغ لدى البعض.

وأشار التحلٌل اإلحصائً إلى وجود فروق ذات داللة بٌن فئات السن 
االت العملٌة، والمستوٌات التعلٌمٌة وفئات الدخل المختلفة فً المختلفة، وبٌن الح

عملٌة المشاركة، لصالح الفئات العمرٌة األقل والمستوٌات التعلٌمٌة األعلى والعاملٌن 
وفئات الدخل األعلى. وتمثلت أوجه المشاركة فً المساعدات المالٌة والعٌنٌة بصورة 

 ٌر إلى تأثٌر الوازع الدٌنً.أساسٌة القائمة على البر واإلحسان بما ٌش
 ما اتجاهات المبحوثٌن نحو الجمعٌات األهلٌة؟: التساؤل الرابع

ٌعرؾ معظم المبحوثٌن الجمعٌات األهلٌة، وان كان البعض ٌطلق علٌها 
جمعٌات الحج والعمرة، نظراً لؽلبة هذا النشاط على كثٌر من الجمعٌات، وتأكٌد 

ا المبحوثٌن. وبالرؼم من ذلك فقد انخفضت نسبة الطابع الدٌنً للجمعٌات التً ٌعرفه
أعضاء الجمعٌات األهلٌة من السكان نتٌجة ألسباب متعلقة بالمناخ العام، وبرتم 

 الحٌاة فً المجتمع الحضري، وبالجمعٌات نفسها.
 ما دور الجمعٌات األهلٌة فً تطوٌر المناطق العشوائٌة ؟: التساؤل الخامس

كما أشار ؼالبٌة  –قوم به الجمعٌات األهلٌة تمثل الدور األساسً الذي ت
فً البر واإلحسان المتمثل فً تقدٌم  –عٌنتً السكان والعاملٌن بالجمعٌات 

المساعدات المالٌة والمعونات للفقراء والمحتاجٌن، والبعد عن الدور التنموي 
ور د –كما أشارت معظم عٌنة العاملٌن بالجمعٌات األهلٌة  –المطلوب.  فهذا الدور 

 ضعٌؾ بالرؼم من وجود ما ٌمكن أن تقوم به الجمعٌات األهلٌة فً التطوٌر.
ما المعوقات التً تحول دون قٌام الجمعٌات األهلٌة بدورها فً : التساؤل السادس

 تطوٌر المناطق العشوائٌة ؟
تواجه الجمعٌات األهلٌة فً المناطق العشوائٌة بمعوقات كثٌرة من أهمها 

اإلمكانٌات لهذه الجمعٌات، وؼٌاب ثقافة التطوع، والسلبٌة  الفقر المادي وقصور
والالمباالة، وكثرة المشكالت االجتماعٌة فً هذه المناطق، وظهور فئة من المنتفعٌن 
الذٌن ٌطوفون على هذه الجمعٌات للحصول على خدماتها خاصة المتعلقة 

 بالمساعدات المادٌة، وذلك لؽٌاب التنسٌق الالزم.

 ٌا تطرحها الدراسة :عاشراً : قضا
المجتمع المدنً عامة، والجمعٌات األهلٌة بصفة خاصة فً جمٌع أنحاء يلعب  .1

العالم دوراً أساسٌاً فً عملٌة التنمٌة المستدامة إلى جانب الحكومة والقطاع 
الخاص، خاصة فً المناطق العشوائٌة، وأخذت هذه المشاركات تتوزع على 

مازالت الجمعٌات األهلٌة تقوم بدور محدود،  الشركاء األربعة، إال انه فً مصر
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فقد افترض مساهمتها فً تقدٌم فرص سكنٌة لمحدودي الدخل والفقراء، وتوفٌر 
 البنٌة األساسٌة للفقراء.

ٌجب أن ٌمتد دور الجمعٌات األهلٌة إلى تؽٌٌر أنماط التفكٌر المجتمعً بنشر  .2
ة المستمرة للوصول الوعً عن طرٌق الندوات والنشرات والزٌارات المٌدانٌ

 إلى الفئات األفقر والتً بالطبع ستتركز فً المناطق العشوائٌة.
ٌجب أال تظل قضٌة تطوٌر العشوائٌات مرهونة بما ٌحدث من أزمات كما حدث  .3

فً الدوٌقة، فقد فتح ملؾ العشوائٌات فً مصر بقوة، فمن الضروري وجود 
ٌقة لها، وتحدٌد المناطق خطة قومٌة تبدأ بحصر العشوائٌات وإنشاء خرٌطة دق

، ولكن ٌنبؽً 1993األولى بالتطوٌر، واألولى باإلزالة، فقد حدث ذلك عام 
 تجدٌده، وأن تكون هناك سٌاسة عامة لتنفٌذ ذلك.

مع سٌاسة العالج السابقة المتمثلة فً اإلزالة والتطوٌر الضروري وجود سٌاسة  .4
اٌة لمنع ظهور هذه المناطق وذلك للوقاٌة المتمثلة فً إعمال القانون بقوة منذ البد

باإلزالة الفورٌة، وقبل ذلك توفٌر المساكن التً تتناسب مع القدرة المادٌة 
المحدودة للفقراء، وذلك ٌقع على عاتق الدولة، فحٌنما تعجز الدولة عن توفٌر 
الخدمة السكنٌة بدرجة كافٌة ألفراد المجتمع، فإنهم ٌلجئون إلى الحل بأٌدٌهم 

 النظام. بعٌداً عن
من الضروري تقلٌل التفاوتات اإلقلٌمٌة واالنحٌاز المكانً للتنمٌة إلقلٌم القاهرة  .5

على حساب المدن الصؽرى والرٌؾ، وبالتالً حدوث سٌل ال ٌنهمر من الهجرة 
 –أو معظمهم  –الحضرٌة، هؤالء المهاجرون الذٌن ال ٌملكون  –الرٌفٌة 

ال ٌجدوا مفراً من إقامة مساكن ؼٌر إمكانٌات لحٌازة مسكن مالئم، وبالتالً 
 مالئمة هندسٌاً وفٌزٌقٌاً واجتماعٌاً فً المناطق العشوائٌة.

إن موافقة مجلس الوزراء قبل ثورة الخامس والعشرٌن من ٌناٌر بعد كارثة  .6
االنهٌارات الصخرٌة بالدوٌقة على مشروع قرار جمهوري بإنشاء صندوق 

( ملٌون جنٌه بهدؾ  500جدد قدره ) لتطوٌر المناطق العشوائٌة بتموٌل مت
حصر المناطق العشوائٌة وتطوٌرها وتنمٌتها ووضع الخطط الالزمة لتخطٌطها 
عمرانٌاً على إعطاء أولوٌة للمناطق الخطرة وؼٌر اآلمنة، وتضمٌن عضوٌة 
الصندوق بثالثة ممثلٌن عن مؤسسات المجتمع المدنً وقطاع األعمال 

ئٌس مجلس الوزراء ٌثٌر فً جوهره ضرورة والجمعٌات األهلٌة ٌختارهم ر
اإلسراع بذلك، وكذلك هو إقرار من الدولة بضرورة شراكة المجتمع المدنً 
عامة والجمعٌات األهلٌة خاصة للدولة فً عملٌة التطوٌر. وتم التأكٌد على ذلك 
بعد الثورة، وقد ٌكون ذلك رؼبة فً تخفٌؾ االحتقان االجتماعً الذي ٌشعر به 

ناطق العشوائٌة، أو لتحقٌق مبدأ العدالة االجتماعٌة، وقد ٌكون ذلك سكان الم
كما ذكرت فً مقدمة الدراسة  –إدراكا لخطورة وجود هذه المناطق باعتبارها 

 قنابل موقوتة ٌمكن أن ٌنزع فتٌلها لتنفجر فً أي وقت. –
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من الضروري نشر ثقافة التطوع فً المجتمع المصري عامة، والمناطق  .7
بصفة خاصة، وأال ٌكون ذلك مجرد كالم نظري وإنما عن طرٌق  العشوائٌة

حمالت مٌدانٌة وتجارب عملٌة، وأن ٌكون التطوع فً المناطق األفقر عن 
طرٌق الجهد، ولعل ما حدث أثناء ؼٌاب التواجد األمنً بعد الثورة وانتشار ما 

فة والتً ٌسمى باللجان الشعبٌة التً قامت بدور كبٌر فً حماٌة المناطق المختل
أكدت على إمكانٌة استثمار ذلك فً أنشطة تنموٌة تتجاوز المجال األمنً على 
أن توجد هٌئات رسمٌة ممثلة فً الجهات الحكومٌة ذات الشأن والهٌئات ؼٌر 
الحكومٌة ممثلة مؤسسات المجتمع المدنً المختلفة وأبرزها الجمعٌات األهلٌة 

لتً تعود بالنفع العام على الجمٌع فً تنظٌم هذه الجهود وتوجٌهها لألنشطة ا
 والتً من بٌنها تطوٌر المناطق العشوائٌة.

ٌجب أن تتجاوز الجمعٌات األهلٌة مرحلة البر واإلحسان، وأن ٌبرز دورها  .8
التنموي خاصة فً المناطق العشوائٌة المتمثل فً المساهمة فً إنشاء 

المساهمة فً مشروعات تنموٌة توفر فرص عمل وتعمل على مكافحة الفقر، و
إنشاء مساكن لمحدودي الدخل وحماٌة البٌئة عن طرٌق التوعٌة والحمالت 
المختلفة الخاصة بالتشجٌر والنظافة وذلك بالتعاون مع الدولة والقطاع الخاص 
والجامعات، وان ٌتزاٌد االعتماد على الشباب الذي ٌعد ركٌزة أساسٌة وٌمتلك 

 القدرات لكن ٌنقصه التوجٌه.
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