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 :ملخص البحث

المشروع القومى إلعداد المخططات اإلستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن المصرية خالل العشر سنوات لة لدوات سسأ

 ضرورةك، و السابقة، من خالل منهجية "التخطيط بالمشاركة"، لتحقيق القدرة التنافسية للمدينة وصياغة رؤيتها المستقبلية

الهام فى تحقيق النمو اإلقتصادى والتطور  المدينة المصرى نظرا لدور معمنها المجت يعانى التى الحضرية تفرضها المشكالت

واإلهتمام  ةستراتيجياإل طاتتراخى اإلدارات المحلية للمشاركة في عملية إعداد المخطشير الوضع الراهن إلى وي اإلجتماعى.

وزة العمرانية باإلضافة إلى عدم توافق فقط بالمناقشة والحوار حول اإلشتراطات البنائية ومناطق اإلمتداد العمرانى واألح

من قبل الوزارات وميزانياتها مخرجات المخططات اإلستراتيجية )المشروعات المقترحة( مع عملية إعداد الخطط القطاعية 

 من شأنه إهدار الجهد والموارد التي تم تخصيصها إلعداد تلك المخططات. والذى ،ية المختلفةالمعن

ع رأ  بع  المشاركين فى عملية صنع القرار فى القطاعات ومجاتات التنمية العمرانية ويهدف البحث إلى إستطال

وإعداد وتنفيذ المخططات اإلستراتيجية للمدن، وذلك للوقوف على مدى اإلستفادة من مشروع إعداد المخططات 

 ات الالزمة.اإلستراتيجية العمرانية، في إعداد الخطط التنموية وصياغة مشروعاتها وتوزيع اإلعتماد

بمراجعة دليل العمل المرجعى إلعداد المخطط اتاستراتيجى العام وتعتمد الدراسة على منهج اإلستقراء والتحليل 

إستطالع رأ  بع  األطراف والجهات المعنية ذات الصلة بإعداد ، و2027للمدن المصرية حتى عام  والتفصيلى

المختلفة عن طريق أسلوب اللقاءات الفردية ومجموعات النقاش المخططات اإلستراتيجية على المستويات التخطيطية 

  .، باإلضافة إلى مراجعة القوانين المرتبطة بالتخطيط على المستوى المحلىالمركزة

تساهم ( لتنفيذ المخططات اإلستراتيجية العمرانية Approachيخلص البحث إلى إقتراح منظومة من األليات كمدخل )و

هداف اإلجتماعية واإلقتصادية، والحيلولة دون تعر  المخططات اإلستراتيجية إلى اإلهمال وعدم فى تحقيق األ بإيجابية

، الالمركزية، تنويع مصادر التمويل، المشاركة التشريعاإلطار المؤسسى وركائز أساسية هى ) خمسالتنفيذ، تعتمد على 

وتتطلب وجود توافق فعال بينها، تكون واضحة  (،األراضى المساحات المناسبة من المجتمعية وبناء القدرات، إتاحة

 .صالحة للتطبيق، تاسيما مع اإلخذ فى اإلعتبار تباين وإختالف المعطيات المحلية من مدينة آلخرى

 التخطيط بالمشاركة. –الالمركزية  – الخطط التنموية – المدن المصربة - المخططات اإلستراتيجية الكلمات المفتاحية:

 مقدمة. 1

 ى )الخطط والعملياتالعسكر القطاع فى الماضى بالقرن الستينات عقد منذ اتاستراتيجى التخطيط رفك "نشأ

 اإلمكانات ضوء فى المتزايدة التحديات مواجهة من القطاع هذا مرنة تمكن تنفيذية خطط تطوير بهدف (الحربية

 األمريكية المتحدة الوتايات فى الكبرى ةالعالمي الشركاتمن  بدأت العديد السبعينات، عقد بداية ومع .لديه المتاحة

 المحلى بالسوق التنافسية قدراتها وزيادةالشركات  تلك زيادة كفاءة بهدف ستراتيجيإلا التخطيط فكر إستغالل فى
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 ستغاللإ فى واألمريكية األوربيةالمدن  من العديد بدأت عقد الثمانينات، وخالل السبعينات عقد نهاية ومع .والعالمى

 التنمية فى المتكاملالفكر  على األساس فى يعتمد بأسلوب وإدارة المدن العمرانية التنمية فى ستراتيجيإلا طالتخطي

 فى )المتمثلةأصولها  لها شركة إقتصادية كونها أساس المدينة على مع والتعامل قتصاد إلا البعد على التركيز مع

 قتصاديةإ أرباحا تحقيق وإدارتها ستغاللهاإ بحسن يمكن وخالفه( التى البشرية والموارد والمرافق األراضي

 النامي العالم مدن من العديد بدأت عقد التسعينات، بدايات ومع .بالمدينة التنمية ستدامةإ عملية تمكنوإجتماعية 

 نم العديد بروز فى الفكر هذا العمرانية وساهم التنمية لعملية بالمشاركة التخطيط فىالجديد  الفكر بهذا باألخذ

 .[1المتقدم"] العالم مدن مع جنب جنبا الى المنافسة من مكنها الذى األمروهو  المدن من بالكثير الناجحة الممارسات

المخططات  آليات إعدادماهي الصعوبات التى تواجه : فى هذا البحث هو والسؤال الذى يطرحه الباحث

 ؟ تلك المخططات إلعدادوبة وماهى اآلليات المطل؟ اإلستراتيجية العمرانية للمدن المصرية

سوف تتم من  - المدن المصريةبكل مايحمله من تحديات تواجه مستقبل  -إن محاولتنا لإلجابة عن هذا السؤال

ودراسة وتحليل بع   اإلطار العام للمخططات اإلستراتيجية،خالل ثالث أجزاء أساسية حيث يتضمن الجزء األول: 

المخططات مراحل إعداد تقييم الثانى: الجزء يتناول ، وعداد المخططات اإلستراتيجيةإلالبرامج المحلية التى تم إتباعها 

ستطالع رأ  بع  المشاركين فى عملية إ من خاللالعمرانية وفقا لدليل العمل المرجعى للمشروع  اإلستراتيجية

، وأخيرا الجزء نة الدراسة()عي والفيوم اإلسماعيلية تىطاعات ومجاتات التنمية العمرانية بمحافظقصنع القرار فى 

( Approachمنظومة من األليات كمدخل )الثالث: وفيه نحاول األجابة عن السؤال المطروح من خالل إقتراح 

فى تحقيق األهداف اإلجتماعية واإلقتصادية، والحيلولة دون  لمخططات اإلستراتيجية العمرانية تساهم بإيجابية عدادإل

 .تطبيق المخططات على أر  الواقعإلى اإلهمال وعدم تعر  المخططات اإلستراتيجية 

 ة. المنهجي2

من خالل تناول الطروحات الجديدة (، 1شكل رقم ) –المنهج اإلستقرائى التحليلى على تعتمد منهجية البحث 

اد فى مجال التخطيط اإلستراتيجى التى تبنت مشاركة المجتمع، وبع  التجارب المحلية فى إعدبالمؤتمرات الدولية 

للمدن المصرية  مراجعة دليل العمل المرجعى إلعداد المخطط اتاستراتيجى العام والتفصيلى، والمخططات اإلستراتيجية

 119مثل قانون البناء رقم  باإلضافة إلى مراجعة القوانين المرتبطة بالتخطيط على المستوى المحلى ،2027حتى عام 

  .1973لسنة  70، وقانون إعداد الخطة العامة الدولة رقم 1979سنة ل 43، وقانون اإلدارة المحلية رقم 2008لسنة 

إستطالع رأ  بع  األطراف والجهات المعنية ذات الصلة بإعداد ب ويتناول الجزء الثانى من البحث دراسة تحليلية

طريق جمع البيانات عن بمحافظتى اإلسماعيلية والفيوم )عينة الدراسة(، المخططات اإلستراتيجية للمدن )شركاء التنمية( 

، بهدف الوقوف على مدى (2شكل رقم ) – بواسطة أسلوب اللقاءات الشخصية الفردية ومجموعات النقاش المركزة

إلمامهم بالمخطط اإلستراتيجى للمدينة ومد  مشاركتهم في إعداده فى مراحله المختلفة ومد  إعتمادهم عليه في إعداد 

وزيع اإلعتمادات الالزمة. ووصوتا للتعرف على أهم الجوانب اإليجابية الخطط التنموية وصياغة مشروعاتها وت

، باإلضافة إلى والجوانب السلبية فى إعداد المخططات اإلستراتيجية للمدن، وتشخيص أهم الصعوبات التى تواجه تنفيذها

 يوم )عينة الدراسة(.ذلك سيتم مراجعة تقارير مشروع إعداد المخطط اإلستراتيجى لمدن محافظتى اإلسماعيلية والف

 وقد تم تحديد محافظتى اإلسماعيلية، الفيوم كعينة إلجراء إستطالع الرأى الذى تم فى فترات زمنية مختلفة بها وفقا لألسس األتية:

 .التمثيل الجغرافى للجمهورية: إختيار محافظة من الوجه البحرى، ومحافظة من الوجه القبلى 

 اإلستراتيجى العام والتفصيلى لجميع مدن المحافظة. اإلنتهاء من دراسات إعداد المخطط 

 .)تمتع المحافظة بسابقة مشروعات التنمية العمرانية بالمشاركة )مشاركة األطراف ذات الصلة بالمحافظة 

  مشاركة الباحث فى مشروع إعداد المخططات اإلستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى

 .2015-2007، دمياط، الشرقية، الفيوم، األقصر،......( فى الفترة بالمحافظة )محافظات اإلسماعيلية

  مشاركة الباحث كمحاضر فى ورش عمل ودورات تدريبية بمشروع الدعم اإلستراتيجى للتنمية

العمرانية على المستوى القومى، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

 .2013-2007)محافظات اإلسماعيلية، الفيوم، األقصر( فى الفترة  ، UN-HABITATالبشرية 
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 منهجية البحث :(1شكل رقم )

 

 
 

 

 صور لبع  من اللقاءات الشخصية الفردية ومجموعات النقاش المركزة :(2شكل رقم )

 فرد 50ة والفيوم بواقع ى محافظتى اإلسماعيليف فرد 100ويبلغ حجم العينة التى إجرى عليها إستطالع الرأى نحو 

 (:3شكل رقم ) –على النحو التالىأطراف المشاركة فى إتخاذ القرارات بنسب وفقا آلهمية  تم توزيعهافى كل محافظة 

 

 

 

 

 نسب توزيع مفردات عينة الدراسة :(3شكل رقم )

عة واإلدارة بع  الجهات التنفيذية )مسئولي التخطيط والتنمية والتخطيط العمراني والخطة والمتاب -1

، , ومديرى المديريات الخدميةةحافظالمالية ومراكز المعلومات والبيئة والصحة بديوان عام الم

... (  -الكهرباء  -وممثلى الشركات القابضة للبنية األساسية )مثل مياه الشرب والصرف الصحى 

 العينة )عينة الدراسة(. أفراد% من إجمالى 40بنسبة 

عية وأعضاء مجلس النواب وبع  أعضاء المجلس الشعبي المحلي )السابقين( بع  القيادات الطبي -2

 .%20نسبة بخاصة رئيس المجلس ووكليى المجلس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة 

بع  ممثلى أصحاب الرأ  ومؤسسات القطاع الخاص باتاضافة الى بع  المستثمرين ورجال  -3

 % من إجمالى مفردات العينة.15بة اتاعمال وممثلى المجتمع من المواطنين، بنس

بع  أعضاء المنظمات غير الحكومية ممثلة في النقابات / الجمعيات اآلهلية ومنظمات المجتمع  -4

 % من إجمالى مفردات العينة )عينة الدراسة(.20المدني والمرأة، بنسبة 

 % من إجمالى مفردات العينة.5بنسبة  بع  أصحاب المكاتب اإلستشارية المشاركة فى إعداد المخطط اإلستراتيجى،  -5
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(: إستمارة إستبيان )إستطالع 1ويوضح ملحق رقم )، ( المنهجية المتبعة فى هذا البحث3ويوضح الشكل رقم )

 رأى( لعينة من بع  األطراف والجهات المعنية ذات الصلة بإعداد المخططات اإلستراتيجية للمدن )شركاء التنمية(

 .من خالل اللقاءات الشخصية الفردية ومجموعات النقاش المركزةقا لألسئلة الموجهة له لكل طرف وفوتم اإلجابة 

 اإلطار العام للمخططات اإلستراتيجيةالجزء األول:  .3

 ة. خلفية عام3.1

 تواجها أن يمكن التي حتماتاتإلا تحديد خالل من المستقبلف عمل على إستكشاي : اتاستراتيجي "التخطيط

 تخاذإو المستقبلي. للتخطيط المناسب المسار ورسم بالحاضر المتعلقة القرارات أفضل المدينة إلعطاء

 طرافألا لكل  Interactive participationالفعالة المشاركة يتطلب ستراتيجىإلا فى التخطيط القرارت

 . نفسه المستقبل وتشكيل تكوين فى يساهم بل للمستقبل تايخطط فانه وبذلك .المعنية

 اآلن تتخذ التي القرارات تأثير وإنما المستقبل، في نفعله أن ينبغي ما إلى يهدف تا ستراتيجيإلا والمخطط

 المخصصة الموارد حجم عتبارهإ في آأخذ المستقبل، في ماسيحدث على أوالخارجية( الداخلية في البيئة(

 في تحقيقها مطلوب هدافأ يحدد الذ  العام المخطط عن يختلف بذلك وهو .ممكن عائد كبرأ ا لتحقيقهتجاهإو

 :ولألا مستويين لىإ ستراتيجىإلا المخطط مخرجات وتنقسم. مراحل خالل من إليها الطريق المستقبل ويرسم

 يكون نأ يمكن التى والسياسات ستراتيجياتإلا من معه مجموعة ويرفق ستراتيجىإلا المخطط صورة فى يتشكل

 على خرىألوا والعالمية( قليميةإلا قتصاديةإلا المتغيراتو أ الدولة بسياسة )مرتبطة الطويل المدى على بعضها

 من تابد وهنا سنوات( ٥ - ٣ بين القصير المدى )على مخططات عمل فهو  الثانى المستوى ماأ. القصير المدى

 علف رد من عنها ينتج وما داءألا تقويم مرحلة كل تنفيذ يتبع نأعلى  .التنفيذ فى مرحلية المخططات تلك تتبع أن

 [.2اتاول(" ] المستوى )فى السياسات بع  تعديل وأستراتيجى إلا المخطط مسار تعديل ضرورة فى

 ( ألهم توصيات المؤتمرات الدولية فى مجال التخطيط اإلستراتيجى التى تبنت مشاركة المجتمع.1ويشير جدول رقم )

 راتيجى التى تبنت مشاركة المجتمعأهم توصيات المؤتمرات الدولية فى مجال التخطيط اإلست :(1جدول رقم )

 أهم التوصيات المؤتمر

المؤتمر األول للهابيتات 

(HABITAT 1فى ) 

 عام بكندا في فانكوفر

1976[3] 

 شاركة السكان تعتبر مCommunity Participation  فى عملية تخطيط وبناء مساكنهم

 عنصر أساسى يجب تحقيقه واأللتزام به.

 سات وإستراتيجيات المنظمات والمؤسسات الدولية يجب أن يتم التغيير فى سيا

مؤسسات المجتمع المحلى والقطاع  Partnershipاد على شراكة إلعتموالحكومية وا

 الخاص والمؤسسات غير الحكومية فى عملية التنمية.

مؤتمر قمة األر  الذ  

  1992عقد في ريو في عام 

والذى ورد بالفصل ية المستدامة ، للتنم21القرن  إعتمد المجتمع الدولي جدول أعمال

 [:4السابع تعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية عدد من المجاتات منها]

 .تحسين إدارة المستوطنات البشرية 

 .تعزيز التخطيط واألدارة على نحو مستدام فى مجال إستعمال األراضى 

إعالن إسططنبول لقمطة المطدن 

دفعطت منظمطة األمطم المتحطدة 

البشطططططرية  وطناتللمسطططططت

  1996"هابيتات" فى عام 

التأكيد على )األلتزام بالحق فى السكن للمواطنين مع كفالة الضمان القانونى للحيازة،  -

والحماية من التمييز، والمساوة فى فرص الحصول على مسكن مالئم معتدل التكلفة. 

الخاص وغير واإلدارة الحضرية الجيدة مع ضمان مشاركة وتعاون القطاعين العام و

 [.5الحكومى فى كافة مشروعات التنمية العمرانية ]

(: Habitat Agenda( من إعالن إسطنبول الذ  تضمن أجندة المأو  )87وتشير المادة )

لضمان كفاءة المرافق األساسية والخدمات المقدمة وكفاءة ممارسة تشغيلها وصيانتها، ينبغي 

 [:6ذلك السلطات المحلية أن تقوم بما يلي] للحكومات على المستويات المالئمة بما في

 لتشجيع إدارة الخدمات على الصعيد المحلي على نحو مستقل وشفاف وقابل  للمسائلة.  إنشاء آليات 

 تهيئة بيئة مواتية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إدارة الخدمات األساسية 

  بيئيا .التشجيع على تطبيق التكنولوجيات المالئمة والسليمة 

  تشجيع إقامة شراكات مع القطاع الخاص ومع المنظمات غير المستهدفة للربح 
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 أهم التوصيات المؤتمر

 . الشراكه مع الفئات المجتمعية  

التقرير األستراتيجى لألمم 

المتحدة )عام المأوى( فى 

   2000عام 

  تا القطاع العام أوالخاص وحده قادر على مواجهة النمو المتزايد للمدن فى الدول

العجز والقصور الذى تواجه معظم هذه البلدان ليس ناجما أساسا عن نقص  النامية وأن

فى األمكانات الفنية والتكنولوجية ولكن نتيجة عدم وجود سوق يعمل بكفاءة إلى جانب 

 فشل األدارة السياسية فى إستغالل وتوجيه األمكانات الفنية المتوافرة. 

  أن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلىCBOs  والمنظمات غير الحكومية

NGOs .يجب أن يلعب كال دوره كشريك واعى فى عملية تنمية البيئة العمرانية 

  زيادة قدرات السوق عن طريق تحفيز إستثمارات القطاع الخاص كما أن عملية

تدريب المخططين يجب أن تتمتع بثقل كبير عند إرساء األستراتيجيات حتى يمكن إدارة 

 [.7لموارد بشكل أفضل فى التطبيق العملى]العمران وإستغالل ا

 مؤتمرالقمططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة

العالمية،جوهانسبرج، جنطوب 

 2002عام فى أفريقيا 

إعتمدت الدول األعضاء إعالن جوهانسبرج بشأن التنمية المستدامة، وبأهمية "التحضر 

المستدام". واإلدارة الجيدة وتوسيع قاعدة صنع القرار وبناء القدرات على جميع 

 [.8، بواسطة السلطات المحلية ]المستويات

المؤتمر الواحد والعشرين 

لبرنامج األمم المتحدة 

للمستوطنات البشرية في 

  2007عام 

قرار الخطة اتاستراتيجية والمؤسسية المتوسطة األجل لموئل األمم المتحدة للفترة إ

والتي تركز على خمسة مجاتات عمل رئيسية هي: رصد الواقع  2013 – 2008

 ، الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص والقطاع المحلي، توفير اإلسكان الحضر

واألراضي بالتكاليف الميسورة، توفير الخدمات األساسية المتوافقة مع البيئة، التمويل 

 [.9المبتكر للمستوطنات البشرية، والتخطيط والتنظيم واإلدارة الحضرية ]

 والمبادرات والخطط التى تم إتباعها فى إعداد المخططات اإلستراتيجية فى مصرعر  وتحليل بع  البرامج والمشروعات  .3.2

فى إطار إعداد خطط التنمية اإلستراتيجية وتنفيذها بهدف تحسين مستوى المعيشة، فقد تمت خالل فترات زمنية 

خالل عدد من الجهات  مختلفة تجارب للتنمية المحلية أخذت فى اإلعتبار قضايا التخطيط اإلستراتيجى ومشروعاتها من

اتادارة دور " الرسمية والدولية فى عدد كبير من المحافظات بإستخدام أساليب وآليات المشاركة، وتفعيل منهجية

 وتطبيق آليات الالمركزية، وذلك من خالل تطبيق مبادئ التخطيط اإلستراتيجي يمكن ذكر بع  منها مثل:المجتمعية "

 الهيئة العامة للتخطيط العمرانى - المصريةاإلستراتيجية العامة للمدن المخططات  برنامج  إعداد .3.2.1

 225قامت الدولة بطرح المشروع القومى إلعداد المخططات اإلستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن المصرية )

ينة وصياغة من خالل منهجية "التخطيط بالمشاركة"، لتحقيق القدرة التنافسية للمد (،4شكل رقم ) -[10مدينة( ]

رؤيتها المستقبلية، وتمثل أهم مخرجات المرحلة األولى للمشروع فى: الحيز العمراني المقترح للمدينة حتى عام 

م ، وتحديد األنشطة واتاحتياجات )اإلسكانية، والخدمات العامة، واألنشطة اإلقتصادية، والبنية األساسية( 2027

نشطة والمشروعات ذات األولوية فى القطاعات المختلفة، باإلضافة لعدد السكان المتوقع عام الهدف، وتوطين األ

إلى مالحق وصفية لتلك األنشطة والمشروعات، والتكلفة والجهات المشاركة والمستهدفة، وخطة العمل المؤسسى. 

وتأتى المرحلة الثانية بإعتبار مخرجات المخطط اإلستراتيجى العام المعطيات األساسية فى إعداد مخططات 

تفصيلية عمرانية لتنمية مناطق التوسع واإلمتداد العمرانى، واألراضى المتاخمة للمناطق العشوائية الهامشية على 

لضمان نموها بصورة مخططة بدتا  ،م 2027أطراف المدينة في إطار الحيز العمرانى المعتمد للمدينة حتى عام 

إلسكان, والخدمات واألنشطة والمشروعات المقترحة من اإلمتداد العشوائى لها، تشمل )إستعماتات األراضى, وا

 وشبكة الطرق ومسارات الحركة وضوابط التنمية واإلشتراطات التخطيطية والبنائية(.

 

 

 

 

 مراحل إعداد المخطط اإلستراتيجى للمدن المصرية :(4شكل رقم )
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هيئة العامة ال -مشروع الدعم اإلستراتيجى للتنمية العمرانية على المستوى القومى  .3.2.2
 UN.HABITATللتخطيط العمرانى بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

من خالل [ 11]" وتطبيق آليات الالمركزية دور "اتادارة المجتمعية يستهدف المشروع تفعيل منهجية

لمؤسسات المحلية، تمكين التركيز على أربعة محاور رئيسية هى: تدعيم الهياكل الديمقراطية ، تطوير آداء ا

المجتمعات المحلية )بمشاركة أطراف المجتمع المحلى )مجالس تنفيذية/ مجالس شعبية/ مواطنين / مجتمع 

، تقدير تكلفتها، ومتابعة تنفيذها(مدنى( ومشاركته بصورة منظمة فى إعداد الخطط وصياغة مشروعاتتها و

فى  القرية والمركز والمحافظةعلى مستوى المدينة و – ودعم اإلقتصاد المحلى )بتحفيز المبادرات المحلية

إكتشاف وتصنيع الموارد والخامات الذاتية المتاحة وتهئية الظروف المالئمة لتنميتها وتطويرها وتسويقها 

محليا وعالميا(. وذلك من خالل تطبيق مبادئ التخطيط اإلستراتيجي فى رسم الصورة المستقبلية للوحدة 

 تخطيطها على مستوى المراكز اإلدارية أو المحافظات.اإلدارية المراد 

، التل الكبير بمحافظة اإلسماعيليةوقد بدأ البرنامج عمله فى المرحلة اإلولى بثالث مراكز تجريبية هى مركز 

ومركز طامية بمحافظة الفيوم، ومركز أسنا بمحافظة األقصر، إلعداد خطط التنمية اتاستراتيجية والموازنات 

ورصدها وتقييمها وكذلك أفضل الممارسات والدروس المستفادة لتطبيقها من األنشطة لمناطق أخرى تم  وتنفيذها

توثيقها، وذلك من خالل تلبية إحتياجات المجتمع المحلى بشقيه الحضرى والريفى وتنمية قدرات مؤسساته لجذب 

ليات العمل فى إعداد المخططات اإلستثمارات لتحقيق الغاية األساسية "تحسين نوعية الحياة"، وأعتمدت آ

اإلستراتيجية للثالث مراكز بمراحلها المختلفة على آلية تشاركية هى مجموعات العمل القطاعية بحيث تضم كل 

وجارى حاليا العمل  مجموعة ممثلى األطراف المعنية بأحد القضايا )تعليم، صحة، إقتصاد محلى، عمران،......(.

وع باإلنتقال بالعملية التخطيطية من مستوى المراكز اإلدارية إلى مستوى المحافظات فى المرحلة الثانية من المشر

 بإعداد المخطط اإلستراتيجى لمحافظة األقصر بنفس المنهجية واألليات.

 مبادرات مشروع مصر الممول من البرنامج اتانمائى لالمم المتحدة  .3.2.3
مجتمعية " والتى ترتبط باألداء الكلى للمؤسسات تفعيل دور " اتادارة ال[ 12]يستهدف برنامج مصر 

على مستوى الوحدة المحلية للقرية وتفاعلها معا، وذلك من خالل تطبيق مبادئ التخطيط  –واألطراف المختلفة 

 وتم على عدة مراحل كاألتى:اإلستراتيجي فى رسم الصورة المستقبلية للوحدة اإلدارية المراد تخطيطها، 

 .بدأ برنامج مصر عمله بمركز دشنا محافظة قناالمرحلة األولى :  -

فيوم ، بني قرى تتبع عشر محافظات )مرسي مطروح، ال 10عممت تجربة دشنا في  المرحلة الثانية: -

 (.، سيناءسويف ، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، اتاقصر، البحر اتاحمر

 .ة لمحافظات مصرعداد الخطة الخمسيتم اتاستعانة ببرنامج مصر في االمرحلة الثالثة:  -

تم إختيار عشر مراكز تتبع المحافظات في المرحلة اتاولى إلعداد خطط تنمية القرى فى ضوء رؤية  :المرحلة الرابعة -

 استراتيجية على مستوى الوحدة المحلية أى اإلنتقال بالعملية التخطيطية من مستوى القرية الى مستوى الوحدة المحلية والمركز.

تفادة من تحليل البرامج والمبادرات والمشروعات التىى ركزت على إعداد الدروس المس .4.2.3
 المخططات اإلستراتيجية فى مصر 

عداد السابقة إلفى التجارب  األساليب المتبعة فى إعداد المخططات اإلستراتيجية فى مصربإستعرا  

ستراتيجية والموازنات المخططات اإلستراتيجية على المستويات التخطيطية المختلفة وخطط التنمية اتا

 (.5أهم الدروس المستفادة كما بالشكل رقم )يمكن إستخالص وتنفيذها 

 . الجزء الثانى: تقييم تنفيذ المخططات اإلستراتيجية للمدن المصرية4

 . تقييم األوضاع الراهنة إلعداد المخططات اإلستراتيجية للمدن1.4

عنية ذات الصلة بإعداد المخططات اإلستراتيجية للمدن بع  األطراف والجهات الممن واقع إستطالع آراء 

بمحافظتى اإلسماعيلية، والفيوم )عينة دراسة الحالة( يمكن تقييم األوضاع الراهنة بتناول أهم الجوانب  )شركاء التنمية(

 فيمايلى:  -( 2جدول رقم ) –اإليجابية والجوانب السلبية فى مراحل إعداد المخططات اإلستراتيجية لمدن المحافظتين
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  المصدر: الباحث - أهم الدروس المستفادة من التجارب المحلية فى مجال التخطيط اإلستراتيجى :(5شكل رقم )

أهم الجوانب اإليجابية والسلبية فى تنفيذ مراحل إعداد المخططات اإلستراتيجية للمدن  :(2جدول رقم )

 ثالمصدر: الباح  - )من واقع إستطالع الرأى(

 إعداد مراحل

 المخطط

 من واقع إستطالع الرأى

 الجوانب السلبية الجوانب اإليجابية

 المرحلة األولى

ى
ألول
طوة ا

خ
ال

 

ت(
جمع البيانا

رية )
ضي
ح
حلة الت

ر
الم

 

جتماع ومقابالت األطراف ذات الصلة إ -

 للتعريف بالمشروع.

الرفع العمرانى للمدينة معتمدا على  -

ة وتجهيز قاعدة الخرائط الفضائية الحديث

 البيانات الجغرافية.

ومحيطها للمدينة حصر الدراسات السابقة  -

 المباشر واتاقليمى.

تحديد المالمح األساسية للقطاعات التنموية  -

اتاساسية بالمدينة )سكان، إقتصاد، إسكان، 

 خدمات عامة ، مرافق، بيئة ....(.

أهم المؤشرات التنموية للمدينة فى  رصد -

 المختلفة. القطاعات 

لم يحدد الدليل المرجعى التمثيل الجيد  -

لألطراف ذات الصلة )نسب المشاركة لكل 

طرف( المشاركة فى إعداد المخطط 

 اإلستراتيجى من كافة الجهات.

إعتبار مفهوم المخطط اإلستراتيجى هو  -

 األحوزة العمرانية والكردون للمدينة. 

 البيانات وتضارب بع  ضعف شديد فى -

يعكس ضعف توصيف األخرى  البياناتبع  

المدينة وكافة التنبؤات القائمة عليها ومن ثم 

الرؤية المستقبلية ومن ثم اإلستراتيجية المقترحة 

 وخطط التنمية العمرانية.

ضعف وعدم فاعلية مراكز المعلومات  -

الجهات إمداد قدرتها على  وضعفالموجودة 

 لها.ببيانات ومعلومات محدثة وتحلي التنفيذية

طوة الثانية
خ
ال

سية  
سا
أل
ح ا
الم
الم

رؤية 
ل و ال

حلي
والت

ستقبلية للمدينة
الم

 

 وضع خريطة معلوماتية للمدينة. -

 تدقيق مؤشرات المدينة. -

تحديد الرؤية المستقبلية للمدينة وفقا لتقييم  -

 األصول واإلمكانات.

نقص التجهيزات والموارد البشرية الالزمة  -

وماتية بإستخدام نظم إلعداد الخريطة المعل

بمدن المحافظة  (GIS)المعلومات الجغرافية

 .)ماعدا عاصمة المحافظة(

طوة الثالثة
خ
ال

 

عداد ا
إ

ى العام 
ج
راتي
ست
تا
ط ا
ط
خ
لم

للمدينة
 

 .ستراتيجية لتنمية المدينةإوضع خطوط  -

 إعداد الخطة اتاستثمارية لتنفيذ -

المشروعات ذات األولوية المدرجة فى 

 اتيجى.المخطط اتاستر

ستعماتات اتاراضى والحيز إإعداد مخطط  -

شتراطات إلاوضع العمرانى الجديد للمدينة و

التخطيطية والبنائية لألنشطة والمناطق 

 المختلفة.

موازنات الجهات مشروعات المخطط بتضمين عدم  -

 .لعدم إعتماد المخططالتنفيذية المشاركة ذات الصلة 

خدمات العامة ضعف الميزانية العامة لتوفير ال -

 بالمقارنة باإلحتياجات األساسية.

نظام التمويل المحلى ضعيف وعدم كفاية اإليرادات  -

 الذاتية والدعم المالي الذ  تقدمه الحكومة المركزية.

تايوجد نشر فى وسائل اتاعالم عن مخطط  -

تنمية المدينة والمشروعات واألنشطة المقترحة 

 تايتاحأوترويج لها في كافة المؤسسات، و

 للمواطنيين على كافة المستويات. معرفته
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 :(2جدول رقم )تابع   
رابعة

طوة ال
خ
ال

 

ط 
ط
خ
عتماد الم

  وا
ر
ع

ي العام للمدينة
ج
راتي
ست
إل
ا

عر  المخطط اتاستراتيجي العام علي  - 

 .المجلس الشعبي المحلي

عتماد المخطط اإلستراتيجى والمخرجات إ -

اف النهائية بعد العر  على كافة األطر

 المشاركة ذات الصلة.

 

 

تقرير المخطط مكتوب بلغة فنية بحته صعب  -

ستفادة منها، لإلفهمها بدون عقد دورات تدريبية 

كما إنها لم توزع على األقسام واإلدارات التي 

يمكن أن تستفيد بها وغير متاحة للجمهور وتمكين 

 الراغبين في اإلستفادة منها من الوصول اليها.

حيث  ى للمدينةلمخطط اإلستراتيجاد عتماإتأخير  -

قيام مديريات  أدى إلىسنوات  5 – 3تراوح بين 

الوزارات بتنفيذ مشروعات الخطط المدرجة لديها 

 دون الرجوع إلى مخرجات المخطط اإلستراتيجى. 

 المرحلة الثانية

ى
تاول
طوة ا

خ
ال

 

ت 
عا
رو
ش
صيلية للم

ت التف
طا
ط
خ
عداد الم

إ

ى ل
ران
تامتداد العم

ق ا
ط
ومنا

لمدينة
إعداد مخططات تفصيلية لمناطق اتامتداد  - 

 العمرانى، وللمناطق الهامشية حول

 (،العشوائيات )تحزيم العشوائيات

مشروعات إرتقاء عمرانى لبع  المناطق و

 المحددة بالمخطط المعتمد.

 

 

عدم وجود وتحديد مصدر تمويل دائم وطويل  -

األجل لتنفيذ اإلستراتيجية وبصفة خاصة 

ات ذات الطابع اإلجتماعى المشروع

اإلسكان وبشكل ملزم مشروعات واإلقتصادى و

فى خطة المحافظة بإستثناء الحيز العمرانى 

 للمدينة واإلشتراطات التخطيطية والبنائية.

التشريعات الحالية تاتحفز على إستغالل األراضى  -

 التى تصلح لإلستخدامات والخدمات العامة.

ى اإلستراتج بالمخططتوطين المشروعات  -

على أراضى ملكية خاصة، فضالً عن  للمدينة

مساحات األراضى المقترحة بع  عدم مالءمة 

 لنوعية األنشطة والمشروعات المقترحة.

طوة الثانية
خ
ال

 

ح 
ر
ط
ت 
ستندا

ت التنفيذية وم
طا
ط
خ
عداد الم

إ

ألولوية
ت ا
ت ذا

عا
رو
ش
طاء للم

الع
عمل مستندات األعمال التنفيذية وطرح  - 

ديم جميع أعمال الدراسات العطاء وتق

والتصميمات التفصيلية والمستندات التنفيذية 

 مشروعات ذات األولوية.لل

تزام إلعدم وجود أو تحديد إطار مؤسسى يؤكد  -

الجهات المشاركة فى إعداد المخطط بنسب التمويل 

 .قطاع خاص ....( –)حكومة  المقترحة للمشروعات

المقترحة اإللتزام بالخطة اإلستثمارية عدم  -

 بالمخطط اإلستراتيجى.

إختالف أولويات تنفيذ المشروعات فى المخططات  -

اإلستراتيجية عن أولويات األجهزة التنفيذية القائمة على 

 مما يؤدى إلى إهدار الجهد وإستنزاف الموارد.التنفيذ 

ثر المتغيرات أعدم وجود أو تصميم خطط بديلة تعكس  -

وأهمها أخذ معدتات اإلقتصادية على خطة التنفيذ 

 .ةرها على التكاليف المقررأثالتضخم فى اإلعتبار و

 المرحلة الثالثة

ت 
راءا

ج
إل
ر ل
طا
عداد إ

إ

ج 
رام
التنفيذية لمتابعة وتقييم ب

رانية بالمدينة 
التنمية العم

ت.
عا
رو
ش
وتنفيذ الم

وضع البرامج والمشروعات وتحديد  - 

 األولويات والموازنات المالية الالزمة لتنفيذ

 هذه البرامج وحسب األولوية

 

خارج إطار التعاقد مع  مرحلةإعتبار هذه ال -

حيث  عن المخطط المكتب اإلستشارى المسئول

 .يتم التعاقد معه من خالل المحافظة إذا أرادت ذلك

 الخدمية عدم وجود نص قانونى يلزم مديريات الوزارات -

 المختلفة بتنفيذ مخرجات المخططات اإلستراتيجية.

المركزية في تحديد األولويات وصنع القرار وتوزيع  -

 الموارد المالية التي تتوقف عليها كافة إجراءات التنفيذ.

 للمدن المخططات اإلستراتيجية مخرجات ادعدإ الصعوبات التى تواجه همأ حديد. ت2.4

، 1979لسنة  43، وقانون اإلدارة المحلية رقم 2008لسنة  119فى إطار مراجعة قانون البناء رقم 

بع  األطراف والجهات من واقع إستطالع آراء و، 1973لسنة  70وقانون إعداد الخطة العامة الدولة رقم 

بمحافظتى اإلسماعيلية، والفيوم  المعنية ذات الصلة بإعداد المخططات اإلستراتيجية للمدن )شركاء التنمية(
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ه الباحث وهو: ماهي الصعوبات التى تواجه السؤال الذى طرح ، يمكن اإلجابة على(عينة دراسة الحالة)

 الصعوبات التى تواجهأهم  تشخيص خالل وذلك منخرجات المخططات اإلستراتيجية للمدن المصرية؟ إعداد 

 :(6شكل رقم ) – األتية الرئيسية عدد من النقاطفى للمدن المخططات اإلستراتيجية مخرجات  إعداد

 

 

 

 

 المصدر: الباحث - تواجه إعداد المخططات اإلستراتيجية للمدنأهم الصعوبات التى  :(6شكل رقم )

 مركزية الأوال: 

ختصاصاتها إلى الوحدات إأدت المركزية الشديدة إلى إقتصار دور مديريات الوزارات التي نقلت بع  

 العاملة ارة الصحة ووزارة القو ووز )مثل وزارة التعليم 1979لسنة  43المحلية طبقا لقانون اإلدارة المحلية 

إلى الوزارة المعنية لتقوم من  هاحتياجات من الوحدات المحلية ورفعاإلالرياضة( تجميع وووزارة الشباب 

حتياجات في مشروع الخطة السنوية للتنمية اتاقتصادية اإلناحيتها بالتفاو  مع وزارة التخطيط إلدراج هذه 

الي أضعاف قدرة الوحدات المحلية على التخطيط واتاجتماعية. وقد أد  تبني هذا اتاسلوب في إعداد الخطة 

طويل المدى وعلى ضعف تقديم الخدمات المحلية واإلستجابة إلحتياجات المواطنين لغياب التنسيق على 

وكذلك ضعف مشاركة المستوى المركزى من الوزارات والهيئات  المستوى المركز  بين الوزارات المختلفة.

خططات اإلستراتيجية )كشركاء للتنمية( وخاصة أن هذه الوزارات لديها اإلقتصادية فى مرحلة إعداد الم

اإلضافة إلى غياب دور األقاليم اتاقتصادية سواء على بخطط إستراتيجية قطاعية وخطط تنفيذية بعيدة المدى. 

 مستوى هيئة التخطيط اإلقليمي أوالمركز اإلقليمي للتخطيط العمراني. 

  التنمويةالعمرانية لمخططات إعداد ا: االزدواجية في ثانيا

وهى اإلدارات  األدنىالتي يتم إعدادها من المستويات  بين خطة التنمية اتاقتصادية واتاجتماعيةتشكل اتازدواجية 

على مستوى المراكز ثم مستوى المديريات على مستوى المحافظة ثم إقرار هذه الخطة من الوزارات الخدمية على 

)وزارة  ، وبين المخططات اإلستراتيجية بمستوياتها القرية والمدينة والمحافظةلتخطيط()وزارة ا المستوى المركز 

 إلى:ذلك ويرجع  من أهم العقبات التي تواجه عملية التخطيط المحلي،وعدم التنسيق أوالتكامل بينهما  ،اإلسكان(

 لضعف كفاءة  الخطط المقدمة من المديريات بالمحافظات إلى الوزارات وربما يرجع ذلك دقة عدم

 العاملين بإدارات التخطيط والمتابعة بهذه المديريات أو لنقص عددهم.

  عن السياسات العامة للوزارات ويرجع ذلك إلى بالمحافظات إختالف مشروعات خطط المديريات

عدم علم المديريات بهذه السياسات، وهو الدور المنوط به إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة بإبالغ 

ون توجهات السياسة العامة للدولة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة لها إلى الوحدات مضم

 من الالئحة التنفيذية لقانون اإلدارة المحلية(. 64المحلية بدائرة المحافظة )مادة 

  ؤد  مدن، مما يللعدم مشاركة األطراف المعنية وخاصة اإلدارة المحلية في إعداد المخططات اإلستراتيجية

 إلى عدم العلم أوالمعرفة بوجود هذه المخططات أصال، أوعدم فهمها في حالة وجودها واتاطالع عليها. 

 صعوبة فى الربط بينها وبين الخطط السنوية. أدى إلىمدن البع  مخططات  أوتأخر إعتماد نتهاءإلعدم ا 

 لتنفيذ أ  مشروعات عند  عدم مراعاة مصادر التمويل وكيفية تدبيره وكذلك توفير األراضي الالزمة

 إعداد المخطط اتاستراتيجي الذ  يمثل فقط تصورا نظريا أكثر منه تصور قابل للتطبيق العملى.

   ضعف العالقة بين إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة وبين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة مما يؤد

 .لخطط وبالتالي عدم فعاليتها وإمكانية تنفيذها، ويضعف من جودة اإلى خطتين متوازيتين غير متقابلتين
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  القوانين المعنية بالتخطيط تتضمن التنسيق بين إعداد المخططات بعدم وجود نصوص تشريعية

إجراء إدار  يلزم األطراف وجود اإلستراتيجية وإعداد خطة التنمية اتاقتصادية واتاجتماعية أو 

 طات اإلستراتيجية عند إعداد الخطط السنوية.المعنية بعملية التخطيط بوجوب مرجعية المخط

 لمخططات التنموية واإلستراتيجية  إعدادثالثا: عدم توفر آليات 

مخرجات المخطط ، وتائحته التنفيذية آلية واضحة لمتابعة تنفيذ 2008لسنة  119قانون البناء رقم لم يحدد 

رة إعداد وإعتماد المخططات اإلستراتيجية أدى إلى طول فتباإلضافة إلى وقياس أثرها،  اإلستراتيجى من المشروعات

 مر صعبا.أ مخرجات المخطط اإلستراتيجى من المشروعاتتغير اتامر الواقع بنهاية إعتماد المخطط مما يجعل تنفيذ 

( إلى دور أجهزة المتابعة في 117)في المادة  ، فيشير1979لسنة  43رقم  األدارة المحلية قانون أما

عة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة والمحافظ. كما المحافظة بمتاب

( دور إدارة التخطيط والمتابعة علي مستو  المحافظة، ولم يوضح 64حددت الالئحة التنفيذية )في المادة 

الرأسية واتافقية بين  الالئحة التنفيذية مكونات الخطة المحلية علي كل مستو ، كذلك العالقات القانون او

 األجهزة المعنية بالمتابعة والتقييم في الوحدات المحلية المختلفة.

 تنفيذ المخططلمتابعة  لألطراف ذات الصلة ا: عدم الوضوح والتنسيق بين األدوار المختلفةرابع

ن الهيئات والمؤسسات بع  األطراف ذات الصلة مر المنوط بها ايوجد فجوه واضحة بين األدو

غياب  يعدو به تلك األطراف،عملية التخطيط التنمو  في القانون وبين الدور الفعلي الذ  تقوم لمشاركة فى ا

تنسيق بين القطاعات واألجهزة )أى التنسيق على المستوى األفقى(، وكذلك التنسيق بين اإلدارات المركزية ال

مما من شأنه إهدار الجهد والموارد التي تم تخصيصها إلعداد تلك ، ستوى الرأسى(والمحلية )على الم

راخى اإلدارات المحلية للمشاركة في عملية إعداد المخطط اتاستراتيجي واإلهتمام فقط توكذلك  .المخططات

دم بالمناقشة والحوار حول اإلشتراطات البنائية ومناطق اإلمتداد العمرانى واألحوزة العمرانية باإلضافة إلى ع

توافق مخرجات المخططات اإلستراتيجية )المشروعات المقترحة( مع عملية إعداد الخطط القطاعية من قبل 

واألجهزة التنفيذية بالمحليات ومن ثم اإلخفاق في تحقيق  ،الوزارات المعنية المختلفة السنوية وميزانياتها

 تى:األ ر ذلك، ومن مظاهاألهداف المرجوة من عمليات التخطيط والتنمية

  بشأن التنسيق والتكامل بين خطط  1979لسنة  43عدم تفعيل نصوص قانون اإلدارة المحلية رقم

 التنمية اتاقتصادية واتاجتماعية على مستوى المحافظة الواحدة .

 بين إدارات التخطيط و ،ضعف التنسيق بين المديريات المختلفة على مستوى المحافظة الواحدة

 ارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة .والمتابعة بالمديريات وإد

 محافظة, للكوادر العامة للتخطيط العمراني داخل الدارة اإلإدارات التخطيط والمتابعة و إفتقار

  .وتهميش دورها في عملية التخطيط على المستوى المحلي المتخصصة والمدربة،

 المحلىلموارد المالية على المستوى اخامسا: ضعف 

، وعدم إشراك وزارة المالية التنميةمن أصعب التحديات التى تعوق جهود المالية  الموارديعتبر ضعف  

فى وضع السياسات واإلستراتيجيات الخاصة بالتنمية اإلجتماعية حتى تنعكس األولويات التى يتم تحديدها 

 ن خالل األتى:تلقائيا فى الموازنة العامة، بما فى ذلك اإلختيارات الخاصة بتوليد اإليرادات. وإتضح ذلك م

 لمالية المطلوبة لها فى المخططاتضعف الموارد المالية المخصصة للمشروعات التنموية مقارنة بحجم الموارد ا 

 .ة، وبطء اإلجراءات المالية من صرف وتسوية مما يؤد  إلى تأخر شديد في تنفيذ الخطةاتاستراتيجي

 وتا يتم األخذ فى  ،الخطة السنوية المنفذة فعليا الفجوة الواسعة بين مشروع الخطة السنوية المقترحة وبين

 اإلعتبار لهذه الخطط السنوية فى مخرجات المخططات اإلستراتيجية للمستويات التخطيطية المختلفة.

  مماأو إشراك القطاع الخاص فى إعداد المخططات اتاستراتيجية ضعف آليات تنمية الموارد الذاتية 

 بة لتنفيذ المشروعات.يضعف من الموارد المالية المطلو

  ضعف إجراءات عملية إعداد الخطط السنوية، وغالبا ما يتم إعدادها بسرعة، وإعادة نسخ خطة العام

 عدم اإلستفادة من التجارب السابقة والبناء عليها.والغياب الكامل لعملية تقييم الخطة و الذى يسبقها
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 عمرانية للمدن المصريةالمخططات اإلستراتيجية ال إعداد صياغة آليات. مقترح 5

مفاهيم المخطط اإلستراتيجى ونتائج وتوصيات  ماتم تناوله بالجزء األول من البحث من خالل تناول فى إطار

للمستوطنات البشرية، ثم إستخالص الدروس المستفادة من بع  التجارب  المؤتمرات الدولية بشأن التنمية المستدامة

بع  األطراف والجهات وتناول الجزء الثانى إستطالع آراء تيجية فى مصر، المحلية فى إعداد المخططات اإلسترا

بمحافظتى اإلسماعيلية، والفيوم )عينة  المعنية ذات الصلة بإعداد المخططات اإلستراتيجية للمدن )شركاء التنمية(

راجعة دليل العمل وم، مراجعة القوانين المرتبطة بالتخطيط على المستوى المحلىدراسة الحالة(، باإلضافة إلى 

، ومشروعات المخطط 2027المرجعى إلعداد المخطط اتاستراتيجى العام والتفصيلى للمدن المصرية حتى عام 

يأتى هذا الجزء من الدراسة اإلستراتيجى العام والتفصيلى لمدن محافظتى اإلسماعيلية، والفيوم )عينة دراسة الحالة(، 

 .وهو: ماهى اآلليات المطلوبة لتنفيذ المخططات اإلستراتيجية؟لألجابة على السؤال الذى طرحه الباحث 

تنفيذ المخططات اإلستراتيجية ( لApproachإلى إقتراح منظومة من األليات كمدخل ) خلص البحثو

فى تحقيق األهداف اإلجتماعية واإلقتصادية، والحيلولة دون تعر  المخططات  بإيجابيةتساهم العمرانية 

 التشريع،اإلطار المؤسسى وأساسية هى ) ركائز خمسإلهمال وعدم التنفيذ، تعتمد على إلى ا اإلستراتيجية

 المساحات المناسبة من إتاحة، وبناء القدرات المشاركة المجتمعية ،المحلى تنويع مصادر التمويل ،الالمركزية

، تاسيما مع تكون واضحة صالحة للتطبيق ، وتتطلب وجود توافق فعال بينها،(7شكل رقم ) –( ىضألراا

 كالتالى: اإلخذ فى اإلعتبار تباين وإختالف المعطيات المحلية من مدينة آلخرى،

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المصدر: الباحث - ركائز منظومة آليات تنفيذ المخططات اإلستراتيجية العمرانية :(7شكل رقم )

 التشريعاإلطار المؤسسى والركيزة األولى:  -أ

اد المخططات اإلستراتيجية والموازنات العامة للمدن وتضارب جهودها فى القائمة بإعد اتالجه لتعددنظرا 

وزارة التخطيط .... الخ (،  –وزارة المالية  –الوحدات المحلية  –بع  األحيان )وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية 

( لسنة 70ون التخطيط رقم )مراجعة القوانين ذات الصلة بالعملية التخطيطية فى مصر مثل قانقيام الدولة بفإنه يلزم 

، وقانون 2008لسنة  119 رقم ، وقانون اإلدارة المحلية المقترح )حاليا بمجلس النواب( ، وقانون البناء1973

لكى  وإجراء التعديالت التشريعية المرتبطة بالعملية التخطيطية ،1973لسنة  53إعداد الموازنة العامة للدولة رقم 

إعاده النظر فى تنظيم أجهزة التخطيط بحيث يتم تكامل خططات اإلستراتيجية للمدن، ونتمكن من تنفيذ مخرجات الم

ووضع نظام متكامل  .التخطيط اإلقتصادى واإلجتماعى والعمرانى على المستويات القومية واإلقليمية والمحلية

 .مخرجاتهاتنفيذ  للخطط التنموية والموازنة العامة للدولة والمخططات اإلستراتيجية وتوفير آلية متابعة

 الركيزة الثانية: الالمركزية -ب

الالمركزية في وضع إستراتيجية مالية وإدارية وسياسية على المستويات المحلية تفعيل التوجه نحو 

والتفكير في رؤية واضحة إلشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، 

 شراك المواطنين وتعزيز المساءلة اتاجتماعية.آليات واضحة إلمع وضع 
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 المحلى تنويع مصادر التمويلالركيزة الثالثة:  -ج

تا يستطيع القطاع الحكومي في مصر توفير الموارد المالية لكافة المشروعات واألنشطة والخدمات العامة 

مارات القطاع الحكومي على وضع أولويات إستثبينما يقتصر دوره على المقترحة بالمخططات اإلستراتيجية، 

تشجيع إستثمارات القطاع الخاص بعقد لمناسب الالمناخ  أساس درجة اإلحتياج اإلجتماعي واإلقتصادى، وتوفير

، حيث تستطيع آليات السوق المحلية المشروعات المختلفةبرامج للترويج والتسويق حول فرص اإلستثمار فى 

التوجه لمصادر التمويل غير التقليدية فى كثير من المحليات يتم و أن تحقق اإلستدامة والكفاءة في التشغيل.

ومن أهمها اإلعتماد على أسواق المال فى توليد األموال وإصدار سندات، وهى ترتبط بالطبع بقدرة  وتنويعها

وأيضا  التمويل الذاتى للمدينة وطبيعة المشروع وجداوه اإلقتصادية وهو مايساعدها ويزيد الثقة لدى المستثمرين

 تهيئة سوق المال إلصدار وتداول هذه األوراق واإلطار القانونى الذى يحكمها وطرق المسآلة والمحاسبة.

 بناء القدراتو المجتمعيةالمشاركة الركيزة الرابعة:  -د

 (........ -منظمات المجتمع المدنى والجمعيات األهلية -)الجهات التنفيذية رفع وتهيئة األطراف المشاركة

مية قدراتهم إلكسابهم المهارات الكافية للتخطيط ورسم اإلستراتيجيات واألليات التى يمكن بها تنفيذ وتن

تمثيل كافة و لة والمحاسبة عن مراحل التنفيذ ونتائج المتابعة.آاإلستراتيجية ومتابعتها وتقويمها، وأليات المس

 والمحلى فى فرق (،ات التخطيط اإلقليمىالوزارات المعنية )المستوى المركزى(، والمستوى اإلقليمى )هيئ

 العمل القائمة على العمليات التخطيطية للمخططات اإلستراتيجية على المستويات المختلفة.

 اضىألرامن المناسبة المساحات  إتاحةالركيزة الخامسة:  -ه

 واألعباء لتكاليفا حجم من التقليل أحد أهم المجاتات حيث يستهدف المشروعاتيمثل توفير األراضى لتوطين  

 من التقليل المثال سبيل على ذلك ومن لتوطين الخدمة، الذاتي التمويل فرص خالل توفير الدولة من علىالمالية 

 التنظيمية. الزوائد بيع على المترتبة العوائد سياسات اإلستفادة منوأ الملكيات تكاليف شراء األراضى أونزع

 فى المدن المصرية. لتنفيذ مخرجات المخططات اإلستراتيجيةالمقترحة ( الركائز واألليات 3ويوضح جدول رقم )

 المصدر: الباحث - فى المدن المصريةالركائز واألليات المقترحة لتنفيذ مخرجات المخططات اإلستراتيجية  :(3جدول رقم )

 المقترحة لتنفيذ مخرجات المخططات اإلستراتيجيةاآلليات المقترحة  الركائز

اإلطار 

ى المؤس

 التشريعو

  إصدار تشريع موحد ينظم الجوانب المالية واإلدارية والتخطيطية لمخرجات المخططات

اإلستراتيجية للمدن بما يضمن جودته وإستمراريته ووصول الخدمات العامة لكل المواطنين، مع وضع 

 نص قانونى يلزم مديريات الوزارات المختلفة بتنفيذ مخرجات المخططات اإلستراتيجية.

 اده النظر فى تنظيم أجهزة التخطيط بحيث يتم تكامل التخطيط اإلقتصادى واإلجتماعى والعمرانى إع

 بإنشاء: على المستويات القومية واإلقليمية والمحلية، وإضفاء الطابع المؤسسي للتخطيط

)إختصاصات الهيئة  بالدمجكيان مؤسسي قومى يكون مسئوتا عن تكامل منظومة التخطيط فى مصر  -أ

ختصاصات التخطيط القومى واإلقليمى بوزارة التخطيط، مع المركز إعامه للتخطيط العمرانى وال

ضم فى عضويته جميع األطراف المعنية سواء فى ي الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة(

 قوم بتنفيذ المهام الرئيسية التالية:ياألكاديمية ووالقطاعات الحكومية أوالخاصة أ

 العلمية والعملية الالزمة إلدارة التنمية العمرانية.  وضع األساليب -

التنسيق بين الجهات القائمة )وزارة اإلسكان ، مديريات الخدمات والمرافق بالمحافظات، الوحدات  -

 المحلية، وزارة البترول، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع... الخ( . 

بشرية والهياكل اتادارية القادرة  بمدن المحافظة على تعزيز الموارد المالية الالزمة والموارد ال -

 تخطيط وتنفيذ ادارة التنمية العمرانية.

تحقيق متطلبات التوجهات المستقبلية والسياسية العامة للدولة واإلستراتيجيات القومية فى توفير  -

 كافة أنواع الخدمات بمستوياتها.

رانى فى األقاليم التخطيطية التابعة لهيئة التخطيط دمج مراكز التخطيط العمكيان مؤسسى إقليمى ب -ب

 العمرانى بأجهزة التخطيط األقليمى لكل إقليم والتابعة لوزارة التخطيط.

 والمتابعةدمج إدارات التخطيط العمرانى بمديريات اإلسكان بإدارة التخطيط كيان مؤسسى محلى ب -ج 
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 المقترحة لتنفيذ مخرجات المخططات اإلستراتيجيةاآلليات المقترحة  الركائز

ططات التفصيلية والتنفيذية القطاعية فى المحافظات، على المستوى المحلى لتقوم بوضع المخ

 والعمرانية معاً، وذلك فى ضوء المعطيات الناتجة عن مخططات التنمية اإلقليمية والقومية.

مع تنظيم العالقات التبادلية الرأسية بين المستويات التخطيطية الثالث مع العالقات التكاملية األفقية بين  

 .أهداف التنمية المستدامة فى المستويات التخطيطية الثالثالخطط القطاعية على كل مستوى لتحقيق 

 الالمركزية

، وتحديد الشراكات والهياكل ، والمرافق العامةتطبيق النظام الالمركزى فى إدارة وتخطيط الخدمات

 :بعمل األتى ، ويتم ذلك من خالل قيام األجهزة التنفيذية المحليةوالمؤسسات المسئولة عن التنفيذ والمتابعة

 .حصر اإلحتياجات العامة وتصنيفها 

 .عمل خطة وبرامج تنموية للمشروعات الالزمة للوفاء بتلك اإلحتياجات 

 .توفير الموارد المالية الالزمة للقيام بالمشروعات ومن ثم تنفيذ تلك البرامج 

 .تحمل تبعية التنفيذ لتلك المشروعات 

 مختلفة.القيام بالرقابة والمتابعة لعملية تقديم الخدمات ال 

تنويع 

مصادر 

 التمويل

 المحلى

  تفعيل مشاركة المجتمع والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ودعم رجال األعمال والمستثمرين

 فى تمويل مشروعات الخدمات العامة والبنية األساسية.وتحفيز الجهود الذاتية ومنظمات المجتمع المحلى 

 مى والخاص والمجتمع المدنى فى توفير الخدمات العامة.التوسع فى المشاركة بين القطاعين الحكو 

 المحلية. المنح الدولية، و تمويل برامج ومشروعات الخدمات العامة سواء من خالل التبرعات أو 

 تعين علي المطورين تسديد يالتنمية المرحلية بحيث يتم إسترداد التكاليف المترتبة علي أ  تطوير و

 د المرافق العامة.ضافية لتوصيل ومإلالتكاليف ا

 ستثمارية والمخصصة للخدمات العامة للمضاربات التجارية إلضي احتجاز األرافر  رسوم على إ

 بدون تطوير وخاصة علي اتاراضي المزودة بالمرافق العامة وغير المطورة بالكامل.

 اع الخدمات وتقديم كافة أنو إنشاء في الخاص لالستثمار قيام القطاع تشجيعل عنصر المنافسة  لتفعي

 قيمة تضمن أن على الدولة إلي ذلك ملكيتها بعد تؤول،  ثم  محددة لمدد ذلك بعد تأجيرها، و العامة

 المستثمرة. للجهات مجزية عوائداإليجار 

 المتمثلة فى:  ،...إلخ،والكهرباء ،ربط خطط مديريات الخدمات العامة والشركات القابضة للمياه

 مع مخرجات المخططات اإلستراتيجيةخطط اإلحالل والتجديد السنوية ، والخمسيةالخطط اإلستثمارية 

 .المتابعة والتقييم إلستراتيجية خطة التنمية العمرانيةبها مع وضع أسس بشكل مؤسسى يعكس اإللتزام 

المشاركة 

 المجتمعية

بناء و

 القدرات

 ئات التخطيط اإلقليمى(،  تمثيل كافة الوزارات المعنية )المستوى المركزى(، والمستوى اإلقليمى )هي

 والمحلى فى فرق العمل القائمة على العمليات التخطيطية للمخططات اإلستراتيجية على المستويات المختلفة.

 رفع اإلستعداد المعنوى والمادى لدى المواطنين للمساهمة فى كافة مراحل العملية التخطيطية. 

 حدد لضمان المشاركة المجتمعية والشعبية، تضمين كافة مراحل العملية التخطيطية مفهوم واضح وم

 والقطاع الخاص واتاستثمار .

 جهزة التنفيذية واألطراف ذات الصلة المشاركة فى العملية التخطيطية عن رفع قدرات العاملين باأل

طريق عقد ورش العمل والدورات التدريبية المستمرة ، وتوفير البيانات والمعلومات ، واألدلة المرجعية 

 ة المبسطة لمراحل العملية التخطيطية وآليات التنفيذ والمتابعة.الفني

 .التقويم المستمر للتحقق من عملية المشاركة الفعلية لألطراف المختلفة فى العملية التخطيطية 

 إتاحة

المساحات 

 المناسبة من

 ىضااألر

 

مدينة ودعم رجال األعمال تكون موارده من الميزانية العامة لل بالمحافظة إنشاء صندوق تنمية األراضى

لتمكين المحليات من تملك األراضى المناسبة لمواقع والمستثمرين والتبرعات أوالمنح الدولية، والمحلية 

 تفعيل القوانين الحالية وسن القوانين الالزمة(مع ) واألنشطة والمشروعات اإلستثمارية الخدمات العامة

 ت التالية:اوذلك من خالل توفر إحدى األلي

 خالل المنح والتبرعات من المواطنين قطع األراضى من توفير قطع األراضى المملوكة للدولة أو

 والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى.

  هاعلي المقترحة المشروعاتالخدمات العامة وشراء األراضى المقترحة لتوطين. 

 العامة بأر  للمنفعة لكيةالم نزع من المتضرر تعوي  على تعتمد: وباألر  األر  مقايضة 

 .ملكيته المنزوعة الموقع من أمكن ما وقريبة والمميزات المساحة في أكبر مساوية أو أخرى

 المبانى القديمة والمتهدمة(  بالكامل الموقع إزالة فكرة على وتعتمد :والتوطين التقسيم بالكامل وإعادة اإلزالة(

 ستغالل الموقع لتنمية وتطوير الخدمات العامة معوإ األر  سيموتق الموقع تخطيط يعاد ثم الملكيات، حصر بعد
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 ................ صياغة منظومة آليات إعداد المخططات اإلستراتيجية العمرانية للمدن المصرية، مود فؤاد محمودمح

 المقترحة لتنفيذ مخرجات المخططات اإلستراتيجيةاآلليات المقترحة  الركائز

 [. 13بالموقع ] السكان نفس توطين إلعادة اإلمكان قدر الملكيات القائمة وعدم تفتيتها حدود المحافظة على

 سلطة الدولة فى نزع ملكية اإلفراد وتعتمد على  السوق: بسعر البيع وإعادة األر  كامل نزع

ا نظير دفع ثمن مناسب لها إلغرا  المنفعة العامة، مثل نزع ملكية ار  إلنشاء طريق ستيالء عليهإلوا

 عام عليها، أو إقامة مستشفي أو مدرسة أو نزع ملكية ار  منطقة متهالكة ألزالتها وإعادة تعميرها.

 تفعت قيمتهاالتي إر واألمالك العقارات أصحاب من معينة بنسب مالية مبالغ تحصيل تتضمن وهى التحسين: بدل 

قتراح مجموعة من المشروعات اإلستثمارية إإعداد المخططات اإلستراتيجية و نتيجة مكانية مميزات على بحصولها

 الخدمات العامة .  توفير تكاليفوتسديد  المحيطة البيئة في تحسين المبالغ تلك من يستفاد أن وتطوير البنية األساسية على

 :األر   مالك أو مالك مع المال )المستثمر( رأس صاحب اونمن خالل تع المشاركة المجتمعية

 الفنية طبقا للمواصفات .....المشروعات والخدمات العامةتوطين  فى المقترحة بالمخطط اإلستراتيجى

 مساهمته.  حسب كل المشروع فى شركاء يصبحوا أن المختصة على الجهةتحددها  التي

 الخالصة. 6

والمحدده لمفاهيم المخطط اإلستراتيجى ونتائج  العامة جزء األول لألطرمن خالل ماتم إستعراضه فى ال

 فى التخطيط القرارت البشرية والتى تحدد أن إتخاذ للمستوطنات وتوصيات المؤتمرات الدولية بشأن التنمية المستدامة

لسكان، مؤسسات المجتمع المعنية )ا األطراف لكل  Interactive participationالمشاركة الفعالة اإلستراتيجى يتطلب

،..........( فى كافة مشروعات التنمية العمرانية  NGOs والقطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية  CBOs المحلى

، لضمان كفاءة المرافق األساسية والخدمات المقدمة وكفاءة ممارسة تشغيلها وصيانتها، على نحو مستقل وشفاف 

ممكن، ثم إستخالص الدروس  عائد وإتجاهها لتحقيق أكبر المخصصة الموارد حجم فى إعتباره وقابل  للمسائلة، أخذآ

المستفادة من بع  التجارب المحلية فى إعداد المخططات اإلستراتيجية فى مصر والتى تمثلت فى وضع إطار 

ت بمكاتب مرجعى إلعداد المخططات اإلستراتيجية على المستويات المختلفة، واإلستعانة فى إعداد تلك المخططا

اإلستشارات ذات الخبرة لمساعدة األطراف ذات الصلة فى رسم السياسات واإلستراتيجيات وخطط التنمية المستقبلية. 

 والتخطيط من أسفل ألعلى، والمشاركة المجتمعية فى إعداد خطة التنمية المحلية.

داد بإعلمعنية ذات الصلة من الدراسة إستطالع الرأ  لبع  األطراف والجهات اثم تناول الجزء الثانى 

عن طريق أسلوب اللقاءات الفردية ومجموعات ة المخططات اإلستراتيجية على المستويات التخطيطية المختلف

مراجعة دليل العمل المرجعى إلعداد المخطط اتاستراتيجى العام وفى إطار )عينة البحث(،  النقاش المركزة

ططات المدن بمحافظتى اإلسماعيلية والفيوم )عينة الدراسة( ، ، ومخ2027والتفصيلى للمدن المصرية حتى عام 

لسنة  119قانون البناء رقم باإلضافة إلى مراجعة القوانين المرتبطة بالتخطيط على المستوى المحلى وخاصة )

 تهما(وتائحته التنفيذية وتعديال 1979لسنة  43وتائحته التنفيذية وتعديالتهما، وقانون اإلدارة المحلية رقم  2008

المخططات اإلستراتيجية للمدن، وتشخيص أهم الصعوبات التى  إلعداد، مماساهم فى تقييم األوضاع الراهنة 

واتازدواجية في إعداد المخططات  تواجه تنفيذ مخرجاتها والتى يمكن تحديد أهم محاورها فى: المركزية،

واإلستراتيجية، وعدم الوضوح والتنسيق بين  العمرانية التنموية، وعدم توفر آليات تنفيذ المخططات التنموية

 األدوار المختلفة لألطراف ذات الصلة لمتابعة تنفيذ المخطط، وضعف الموارد المالية على المستوى المحلى.

 . النتائج6.1

عدم توافق مخرجات المخططات اإلستراتيجية )المشروعات المقترحة( مع عملية إعداد الخطط  -

المتمثلة فى: الخطط اإلستثمارية الخمسية من قبل الوزارات المعنية  رافق العامةللخدمات والم القطاعية

 سنوية.، وخطط اإلحالل والتجديد ال

غياب التنسيق بين القطاعات واألجهزة التنفيذية )أى التنسيق على المستوى األفقى(، وكذلك التنسيق بين  -

مما من شأنه إهدار الجهد والموارد التي تم اإلدارات المركزية والمحلية )على المستوى الرأسى( ، 

 .تخصيصها إلعداد تلك المخططات

عدم وجود أ  تشريع أو إجراء إدار  يلزم األطراف المعنية بعملية التخطيط بوجوب مرجعية  -

 .المخططات اإلستراتيجية عند إعداد الخطط السنوية
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تراتيجية تنمية المدينة وبخاصة عدم وجود وتحديد مصدر تمويل دائم وطويل األجل لتنفيذ إس -

المشروعات اإلجتماعية واإلقتصادية واإلسكان باإلضافة إلى عدم تضمينها بشكل ملزم فى خطة 

 المحافظة بإستثناء الحيز العمرانى للمدينة ممايهدد بعدم المصداقية وفقدان الثقة.

 عة وتقييم تنفيذ إستراتيجية تنمية المدينة.غياب اإلطار المؤسسى وإختيار قائد له سلطات مؤسسية تمكنه من متاب -

 .ضعف القدرات التأهيلية لألطراف ذات الصلة المشاركة فى إعداد المخططات ووضع الموازنات للمشروعات -

التغير( سريعة  بيئةمصر ) في التخطيط بالمشاركة لبيئة  والتخطيط اتاستراتيجى التخطيطفكر   مالئمة -

المحلى بدتا من التخطيط الهيكلي والعام، كأداة لتحقيق التوازن بين كافة  المستوى على جديدفكر  وهو

  .القطاعات العمرانية للمجتمع

وضمان   Empowerment of local communityتركيز المخطط األستراتيجى على بعد تمكين المجتمع المحلى  -

مجتمع المدنى والمنظمات غير منظمات ال -القطاع الخاص ورجال األعمال -مشاركة ذو الصلة )الحكومة

، في  (ممثلي المجلس الشعبي المحلي، القيادات الطبيعية -وممثلي المجتمع وسكان المدينة  –الحكومية والنقابات 

 ساسى فى الشراكة من اجل التنمية العمرانية المستدامة.أكافة مراحل العملية التخطيطية كطرف محورى و

، يجب أن تتمتع بثقل كبير عند إرساء للسلطات المحلية قدرات عملية تدريب المخططين وبناء ال -

 األستراتيجيات حتى يمكن إدارة العمران وإستغالل الموارد بشكل أفضل فى التطبيق العملى.

فى  ( لتنفيذ المخططات اإلستراتيجية العمرانية تساهم بإيجابيةApproachإقتراح منظومة من األليات كمدخل ) -

إلجتماعية واإلقتصادية، والحيلولة دون تعر  المخططات اإلستراتيجية إلى اإلهمال وعدم تحقيق األهداف ا

تعتمد على خمس ركائز أساسية هى )اإلطار المؤسسى والتشريع، الالمركزية، تنويع مصادر التمويل،  التنفيذ،

، تكون واضحة صالحة المشاركة المجتمعية وبناء القدرات، إتاحة اآلر ( ، وتتطلب وجود توافق فعال بينها

  .للتطبيق، تاسيما مع اإلخذ فى اإلعتبار تباين وإختالف المعطيات المحلية من مدينة آلخرى

 التوصيات .2.6

ضرورة إجراء التعديالت على األدلة المرجعية إلعداد المخططات اإلستراتيجية لعدم فصل مرحلة  -

دتائل  وملحق بها، والمتابعة والتقييم بشكل محدد  التنفيذ عن اإلعداد ووجود بناء مؤسسى لعملية التنفيذ

 .ليات تنفيذ مخرجات المخططات اإلستراتيجية العمرانيةآلإرشادية 

ضرورة دمج إستراتيجية تنمية المدينة وبرامجها ومشروعاتها فى خطط وميزانيات الجهات التنفيذية والجهات  -

 اإلستراتيجى كنوع من أنواع المسئولية المجتمعية.الخاصة المشاركة ذات الصلة فى مشروع إعداد المخطط 

نظام معلومات بناء تفعيل دور المرصد الحضرى الوطنى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خالل ضرورة  -

تخطيطي عمراني قو  وفعال، يوفر ويتيح صورة ومؤشرات شاملة ودقيقة وواقعية، عن القطاعات 

 بحيث تتحول إستراتيجية تنمية المدينة بكافة جوانبها إلى عناصر قابلة للقياس،  والمجاتات اإلقتصادية المختلفة

 إلمداد راسمى سياسات التنمية ومتخذى القرار بها للمساهمة فى إعداد وتطوير السياسات الحضرية الوطنية.

، مدينة تبعا لظروف وطبيعة كل  المخططات اإلستراتيجيةعلى الرغم من إختالف المفهوم والهدف من  -

من المهم التركيز على رفع درجة الوعى واتادراك وتواجد درجة عالية من التنسيق والتفاعل بين  هفإن

ذات الصلة المتداخلة في عملية التخطيط اإلستراتيجى، من خالل صور متعددة من الشراكات  الجهات

 المختلفة، وأشكال التعاون المتعددة.

فى إعداد الرؤية بعد تعليمه كيفية المشاركة وصنع القرار واطن ضرورة إشراك المجتمع المحلى والم -

نظراً ألن هذا القرار يمس حيوية وخصائص البيئة وخطة إستراتيجية تنمية المدينة  للمدينةالمستقبلية 

 العمرانية وفرص العمل بتلك المدينة بشكل مباشر.

واستحداث آليات جديدة للتمويل  ة،الخارجي اتاستثماراتمن  قدر أكبر على إستقطابالعمل ضرورة  -

من تجارب الدول األخرى، بحيث يتحول دور الحكومة من منتج للمشروعات اإلستثمارية إلى  واإلستفادة

 .التسهيالت والدعم الالزمين لضمان كفاءتها وفاعليتهاتوفير منظم لسوق اإلستثمار فى المشروعات مع 

 حتىلية إعداد المخطط اإلستراتيجى وآليات التنفيذ والمتابعة إعداد الدتائل اإلرشادية لعممن الضرور   -

 يجعلها قابلة للتنفيذ الفعلى.و تخرج المخططات أكثر دقه وواقعية،
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 )إستمارة اإلستبيان( 

ملء إستمارة اإلستبيان للوقوف على جوانب إيجابيات ة فى المعاونبرجاء يجرى هذا اإلستطالع ألغرا  علمية فقط، 

 وسلبيات تنفيذ مخرجات المخططات اإلستراتيجية.

 ...........الوظيفة: ...............................الجهة )ذات الصلة(:.........................األسم:..................

 ............................................. البريد األلكترونى: ............رقم تليفون المحمول:.....................

 

 عينة الدراسة

الجهات 

 التنفيذية

الجهات 

 الرقابية

القطاع 

 الخاص

المجتمع 

 المدنى

المكاتب 

 اإلستشارية

 • • • • • : ماهو مفهمومك عن المخطط اإلستراتيجى؟1س

 • • • • • زنة؟: ماهو مفهموك عن تخطيط الموا2س

 •    • : كيف يتم توزيع الموارد في المدينة؟3س

: من هم األطراف المشاركة في تخطيط الموازنة؟ وماهو 4س

 دور كل طرف؟
• • • • • 

: ما هي العالقة بين تخطيط الموازنة بالمشاركة والمخطط 5س

 اإلستراتيجى؟
• •   • 

لمدنى فى : هل يوجد مشاركة من المواطنين والمجتمع ا6س

إعداد الموازنة أو فى إعداد المخططات اإلستراتيجية؟ وماهى 

 اآلليات المتبعة )إن وجدت(؟

• •   • 

: هل المشروعات الناتجة عن المخططات اإلستراتيجية 7س

قابلة للتنفيذ، وفى حال عدم تنفيذها أوتنفيذ بع  منها فما هى 

 أسباب عدم إمكانية التنفيذ؟ مع ذكر أمثلة؟

• • • • • 

: ماهى اإلجراءات التى تتخذها المحافظة بعد إعتماد 8س

 المخططات حتى تضمن تنفيذ مخرجاتها؟
•    • 

: ما هو دور األجهزة التنفيذية فى إدراج المشروعات 9س

الناتجة من المخططات اإلستراتيجية فى خططها والدفع فى 

 إتجاه تنفيذها؟

•    • 

تى تواجه تنفيذ مشروعات : ما هى المعوقات المختلفة ال10س

 المخططات اإلستراتيجية؟ مع ذكر أمثلة.
• • • • • 

: كيف يمكن التغلب على معوقات تنفيذ مشروعات 11س

المخططات اإلستراتيجية؟ مع تحديد المستوى )مركزى 

 /إقليمى/ محلى( مع ذكر أمثلة.

• • • • • 

تلك المشروعات  إلعداد: ماهى األليات المقترحة 12س

 قتها بمستويات التخطيط المختلفة؟وعال
• • • • • 

 • • • • • : أى إقتراحات أخرى13س

 الفردية ومجموعات النقاش المركزة. تم اإلجابة من خالل اللقاءات الشخصيةي •
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FORMULATION OF A SYSTEM FOR PREPARATION OF 

STRATEGIC URBAN PLANS OF THE EGYPTIAN CITIES  

A CASE STUDY: ISMAILIA AND FAYOUM GOVERNORATES 

ABSTRACT 

The State established the National Project for preparation of the general and detailed strategic 

plans of the Egyptian cities during the last ten years, through "participatory planning" methodology, 

to achieve the competitiveness of the city and formulating a vision for the future, and as a necessity 

imposed by the urban problems of the Egyptian society in view of the important role of the city in 

the achievement of the economic and social development. 

The current status indicates the laxity of local administrations to participate in the preparation of 

the strategic plans and the interest only in the discussion about the structural stipulations and the 

urban sprawl areas, in addition to the lack of coordination between the strategic plans output 

(proposed projects) and the preparation of the sector plans and their budgets by the various 

ministries. This would lead to the waste of effort and resources. 

The research aims to survey the opinion of some participants in the decision-making in different 

sectors including urban development and the preparation and implementation of strategic plans, so 

as to find out the extent of benefit from the strategic urban plans, in the preparation of development 

plans and the distribution of its funds. 

The study is based on the inductive and analytical method to review the term of reference (TOR) 

for the preparation of the general and detailed strategic plans of the Egyptian cities, and on a 

questionnaire to explore the opinion of some of the stakeholders participating in the preparation of 

the strategic plans through individual meetings and discussion groups, in addition to a review of the 

planning laws at the local level. 

The study concludes a proposed system as an approach for the implementation of the urban 

strategic plans to achieve the desired social and economic goals, and to prevent the negligence of 

the urban strategic plans. This system is based on five basic pillars (institutional framework and 

legislation, decentralization, variation of funding resources, community participation and capacity 

building, the availability of adequate areas of land), and require the presence of an effective 

compatibility among them, taking into account the local nature of each city. 

Keywords: Strategic plans - Egyptian cities - development plans - decentralization - 

Participatory planning. 

 


