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 الملخص

ل للمحليثا  التنميث  العتجمعثا  نجثا   وآليثا أةث  تقيثي  وتوثويا  يتناول البحث  رااةث  خاصث  ماانيث  التابعث  اراايثا
ل البحث  ي ويثتت .بالمحليثا المثر  الاييةثي  علي أوااف وهوامش   ......والصناعي  الةكنيالنمو العمااني تجمعا    تزامنثا

حثرور ادراايث  التقةثي  لتنمي  مناوق جريرة واعره في ظثل جريرة وصالحيا   ال أروااتوجها  الرول  بإعواء المحليا   مع
والمنثاوق  الصثحااو ا هثظهياتنمي  صعب عليها وهو ألاابما هو  جريرال رواال  المحليا والتي ةتضيف الى  ،للمحافظا 

التنميثث  تجمعثثا  لمحليثثا  فثثي ارااة يثثي  روا اتقرااةثثا  والعريثثر مثث  نتثثاي   فثثي ظثثل، واا المتباعثثرة راخثثل اوااهثثا ادر
بمةثثيولياتها علثثى مةثثتور تثثوفيا ا حتياجثثا  العماانيثث   اضثثوالعهاوعثثر   المحليثثا غيثثاب روا  تثثتريا ظهثثواوالعماانيثث  
 "وهثييث  وتنمتجمعثا    أهثراف اناثاء العماانيث  فثي تحقيثق أهثتجمعثا  الم  كريا خفاقها في وعر  فاعليتها وأ، ا ةاةي 

العمااني  بالمحليثا  لتنمي  ا جهور كاف  أصبح  حتى (1) " معا وا ةترمااالخرما  بييا  عمااني  صالح  للةك  و تهيي 
ل  عاجزة التنموي والقاااا    م  قثراةكرا بكريا أالحالي  والمةتهرف  أ  التنمي   نتيج وذلك  ،ماضي  نتيج  تحقيق ع  تماما

  التثي يثالمتنوعث ، والتنظيمثا  ادراايث  والتنظيمو الكثفءوالخثرما  المناةثب  المحليا  علي توفيا البني  األةاةي  هياكل 
" تجمعثا  للالنةثبي نجثا  الأ  تحقثق  يجبالتي  اآلليا ة  وألاالتوصل الي  يحاول البح وعليه  .تحقق الهرف المناور

 مث  تضث أكمثا ومحليث . ذاتي   المحافظا  تح  ارااةهوامش وعلي أوااف   علواقا ،(..الخصناعي  ال -تجااي ال -ةكني ال
وةثيلقي البحث   .مث  خثالل المحليثا التجمعثا  تنميث  البثرء فثي قبثل  واآلليا ة  ألاالرااة  أهمي  تحرير وتوبيق بعض 

 والواقثعةثوهاج مرينث  با  حضثال ا متثراروهثو مث  خثالل ارااة المحليثا   ايثت  تنميتهثلحالث  رااةثي  نموذج  علىالضوء 
ةثكني  وةثياحي  تجمعثا  تضث  واعثرة  اةثترمااي منوقث  جريثرة الماثاو   باعتبثاا البحثا  حمثا –ةثوهاجتحريرال بوايق 

مؤاثثاا  وقضثثايا الوضثثع الثثااه  مثث  خثثالل  علثثىوتثث  ا ةثثتر ل  المحافظثث تحثث  مةثثيولي   .... الثثخ وخثثرما  وصثثناعي 
 .  بالكورااةتقصاء محرور مع الةكا  والعاملي

 

 الفهرسة:كلمات 
 مرينث  ومحافظث  -الكثورا امتثرار – التنمي  العمااني  -العمااني ا مترار -العماانيالنمو  -التخويو العمااني

 .ةوهاج
 

 قدمةمال

 ءلثرفع عجلث  التنميث  وهثذا يتولثب بثرالضاواي   األليا أحر بإرااة محلي  تجمعا  العملي  ناتة وتنمي  تعر 
ل  عمليا  تصواي  ورواهثا فثي التنميث  بالرولث  وواقتهثا الوبيعيث   المحليثا مكانيثا  د  ةتااتيجيا  محكم  تبعثا
إلةثاا  فثي عمليث  التعميثا بوربثا  الحريرث  فثي عمليثا  التخوثيو ل ا عتبثاا ا تجاهثا خثذ فثي ألوالبااي  مع ا

الرولث  والمحليثا   أ " اثيا الثي ت المثر  دنمثاء العابثي المعهثر أعثرها رااةثا ا  أ  هنثاك  واةع  بالمحليثا ،
العمثثاا   عاثثواييا  مثث  %٦٠نحثثو  أ الرااةثث  تاثثياحيثث   العمثثاا أصثثبح  غيثثا قثثاراة علثثي الثثتحك  فثثي 

 صثرا ومث  الجانثب ا خثا  اقثابي.في ظل غيثاب اراا  و(، 2)"أوااف وهوامش المر  على وجربالمحليا  ي
ويثا  البحث  أ  هثذا  . 2٠14لةثن  وزاا  قثااا بم  مجلث  الرولث  بإعثارة تقةثي  حثرور المحافظثا  قاااا  

عليها تضع يفي ظل عر  قراتها الحالي  علي تحقيق تنمي  مناورة بل ةادرااي  المحليا   أعباءا ما ةيزير م  
جريثرة تنميث   دقامث ، كمحاولث  لتوةثيع امكانياتهثا مةثاحا  صثحااوي  لحثرورها ادراايث  عوايهثاإبجريثرة  عباءال أ
 وأ، مما قثر يكثو  لثه األرثا اديجثابي أو الةثلبى فثي بعثض الحثا   علثي منظومث  العمثاا  الحاليث  إرااة محلي ب

يا  البح  أ  المحافظا  ا   أصبح  عاجزة تما  أما  الةيواة علثي التوةثعا  العماانيث  التثي كما  الجريرة.
ل نظثثاال لكونهثثا أكبثثا حجمثثا مثث  قثثراتها علثثي تثثوفيا ال خثثرما  المحثثرورة التثثي تقثثرمها تاثثهرها المثثر  اثثاقا وغابثثا

 .وم  قراتها البااي  والفني  المحليا ،
 فنيث  توبيقيث  وواقعيث واؤر  ال أبعاريجب أ  تتخذ  بالمحليا أ  عملي  التنمي  العمااني  لي البح  ا يايالذا 
يث  بالمحليثا  التنميث  العماان عمليث  هوجيثلت بثل وآليثا  ادلزاميث معثاييا الومجموع  م  األة  الفني  م  خالل 

 تضثم  مث  خاللهثا تحقيثق تنميث التكامليث  ونظثاة تتصثف بالاثمولي  و قو  على فكا متوثواووضعها في اواا ي

                                                           
 م.1983أكتوبر، 26 -24القاهرة  -لجنائيةالجتماعية واللبحوث ا المركز القومي -ندوة التحوالت في المجتمع الريفي -زمة الحضرية في مصر: مشاكل وحلول( نهي فهمي، اال1

 م.2012األزهر، جامعة -الهندسى  القطاع ، مجلةومشاكل حلول -القاهرة لمدينة العمرانى ( أسعد، هشام، اسماعيل، التطور2
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. فيها جهور التنمي  محقق  تقر  واقي العمثاا  المحلثيبحي  ترما ، نةبينجا  تحقق متوازن  وااارة وعمااني  
ل  ورا" الجثثاا  تنميتثثه حاليثثا تحثث  مةثثيولي  ــــثثـ"الكالحضثثا  العماانثثي  ا متثثرار علثثىوةثثيجا  البحثث  توبيقثثا

 محافظ  ةوهاج.

 إشكالية البحث 1

التنمي  العماانيث  تجمعا  مااوعا  بوء في تعرا وعر  توفيق أو  ا المبااالها تترياه ااكالي البح   يحرر
ل تحكث  فيثه انتاج عماانثي ناجعر  قراة المحليا  علي تحمل مةيولي   "-التالي:  فيالتابع  للمحليا   الةثيواة حثا

 .راخل حرورها ادرااي "

 (.3ااكالي  ومنه  البح  )( 1شكل )

 
 

 البحثومنهج أهداف    2

ةثباب ألا علثي أهث  التعثاف :األول أهثراف أةاةثيه رثال  البحث  يحثرر البحث  وفاضي  اداكالي  على بناءل 
حتميثثه وآليثثا   تحريثثر أةثث الحاجثث  الثثي  :والرثثاني .محليثثا بالالتنميثث  ماثثاوعا  أو بثثوء  لعثثر  توفيثثق الاييةثثي 

لتوجيثثه التوبيقيثث  مجموعثث  مثث  التوصثثيا   اقتثثاا  :والرالثث  بلي المةثثتقتنميثث  العماانيثث  للضثثمانا  نجثثا  نةثثبي ل
 الثىقةثي  البحث  فقثر  وعليهثا ا هثراف، تحقيثق  ووصثو ل الثى مةثتقبال.في المحليثا  التنمي  العمااني  المةتقبلي  

  .  التاليك  اييةأجزاء  رال 

                                                           
  ( من إعداد الباحث.  3
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 شكاليةإلاأسباب : ولألاالمحور    3

 التثي تجابثه محثاو   توثويا المتعثررةلقر رل  التجااب المصاي  ووال العقثور الماضثي  علثي الصثعوبا  
بادضثاف  الثي أ  ، )4( مةيولي  المحليا ، فالقراة علي التوثويا اثريرة المحروريث ي  تح  العماا  المصا  القا
ض م  الجهاز ادراا  بالمحليثا  يعثر جهثازال بثه قصثواا فثي الكثوارا ادراايث  والتنظيميث  أربت  التجاب  أ  بع

فضثثال عثث  فقثثرا  الرقثث  مثثا بثثي  ا جهثثزة بالمحليثثا  والموثثواي  أو المةثثترماي  نتيجثث  ضثثعف عمليثثا  الاقابثث  
يثا  البحث   وعليه وخالفه،وفقرا  عامل الزم  والمتابع  وةياة  تلك ا جهزة في مر مرر اةتخااج التصااي  

ااهثا جريثرة فثي او  وتهييث  بييثا  عماانيثالتنميث  بمةثيوليا  المحليا  وتحمل ارير م  تكليف تخوف أنه هناك 
وفيمثثا يلثثي ، رو  اؤيثث  لالةثث  ومثثراخل تحقثثق نجثثا  نةثثبي لتلثثك الكيانثثا  الجريثثرة فثثي اوثثاا محلثثي ادراا 

علثي رااةثا  تةثبق البحث  فثي مناقاث  روا المحليثا  واعتمثارال التثي يااهثا البحث  اكالي  دانةتعاض أةباب 
ل  مث   كثو  نتيجث  ألحثرعارة ما توهي وتترياها المبااا وغيا المبااا في اخفاق التنمي  العمااني  بالمحليا  نةبيا

  -:كالتاليوهي  مجتمعه معاأو كل األةباب  ا ةباب التالي 

 وميالحك فقدان ثقة المواطنين والمستثمرين في األداء 3/1

نحثو لهث  اؤيث   مصثاعمثال فثي ألالمةترماي  واجال امعظ  كباا أ   الىالحالي  الاأ   اةتوالعا  تايا
اجثال كبثاا المةثترماي  ورقث  كبثاا تزعثز   الثىذلثك الثاأ  أر  والحكثومي بالمحليثا ، وادراا   أراء الجهاز

اأ  وتوقثف  لقهث  حثول احتماليثا  تثتخاوتزايثر ق مااوعاته تجاه والحكومي  األجهزة الاقابي   بنزاه عمال ألا
 الثىراخثل المحليثا  والتوجثه با ةثترماا عمثال ألتواجثر معظث  اجثال ا علثى ممثا أرثا بالمحليثا  المال المةترما

 .التاايعي  ضو  في القواعر واألنظم وتتة  بالوكفاءه ماون  و مجتمعا  الجريرة والتعامل مع أجهزتها األكراال

 والتنظيمية اإلداريةلكوادر الثاني: قصور في ا 3/2

وادرااة الحكوميث  باثكل باثكل عثا  والتنظيميث    يثادرااوالهياكثل الفنثي فثي الكثوارا  قصثواماثكل  التعر 
جثرا مثواار باثاي  وخالفثه، فثالمواار الباثاي  بالمحليثا  رايث  فثي نقثص أو  مث  كونهثا ماثكل  فقثا خاص أكرا

ل لاغبث  فثي التوثويا مفقثورة اارة والتحثر  وادومتعررة الجوانب، ولك  ا والتنظيميث  ادراايث   لثر  الكثوارا تمامثا
ماثاوعتنا مةثتقبل أةثبابها ومقوماتهثا، ويثنعك  ذلثك بوبيعث  الحثال علثى  اخثتالف  علثى وهي الماكل  الاييةثي

 (5)بالمحليا . العمااني  

 ضعف عمليات المتابعة والرقابة والتحكم 3/3

ل أو لثث  تعثثر المحليثثا  ل قثثاراة للقيثثا  بمهثثا  المتابعثث  والاقابثث  والثثتحك  فثثي التنميثث  بالاثثكل  اعثثرارال فنيثثا اراايثثا
المناةب، بل ا  كل ما ياغل تلك األجهزة ويةتهلك واقتها هو متابع  المخالفا  البنايي  كا اتفاعثا  والةثيواة 

جهثزة ألا اةثتنفذ ، فقر ها علي ا اوا  والممتلكا حج  المخالفا  البنايي  وتعررها وخووات عليها، ونتيج  لكبا
األوضثا  الااهنث  فضثالل عث  فثي والةثيواة والثتحك  قراتها علي المتابع  والاقاب   ـفقر ف ا تجاهالفني  في هذا 

وعلي الاغ  م  أ  الهيي  العام  للتخوثيو العماانثي تهثيم  علثي توبيثق آليثا   منها، حرار  عهر بعض األجهزة
في المناوق القايم  كما تهيم  هيي  المجتمعا  العمااني  الجريثرة علثي صيلي  ا ةتااتيجي  والتفتنفيذ المخووا  
زالث  تعثاني مث  أوجثه مثا والةثيواة الجريرة، ا  أ  آلي  المحليثا  فثي الاقابث  والثتحك   جتمعا التوبيق في الم

فيثذ المخووثا  ، ولعل هذا هو ما رعثي تلثك الهييثا  الثي اضثاف  الثرع  الفنثي فثي ماحلث  تنةاريربالغ  و قصوا
 (٦.)متخصصه التي تقو  الهييا  بالتعاقر معها كبيو  خباة ا ةتاااي لعقور المكاتب 

 ابة والمساءلة المدنية والشعبيةغياب الرق 3/4

المرنيثث  والاثثعبي  مثث  أهثث  أةثثباب عثثر  قثثراة المحليثثا  علثثي تحمثثل  يعثثر غيثثاب الاقابثث  الاثثعبي  والمةثثاءل 
 اتةثا يثؤرر بوبيعث  الحثال الثى مزيثر مث  بل و، وحرها لعمااني  القايم  أو الجريرةمةيولي  الةيواة في التنمي  ا

 وحصثثوله  علثثى أرنثثى األجثثوالمحليثثا  أحثثوال العثثاملي  با انخفثثاضظثثل  فثثيادراا  والحكثثومي،  رايثثاة الفةثثار
ادضافي   ومنعه  م  الحصول على أجوا اضافي  تعوضه  ع  األعمالفيا  العاملي  بالرول ، ببعض  بالمقاان 

 . أناو  عريرة بالمحليا  فيالذر تعرر  مظاهاه  ا نحاافالمولوب  منه ، مما يجعله  يةتجيبو  دغااءا  

 

                                                           
 م.2009طوير للعمران المصري، المؤتمر الدولي الخامس، إطالالت جديدة: التعبير وما بعد التعبير المعماري والعمراني،آليات الت( وليد حسين، نيرمين محمد، مدن المستقبل بين االطروحات الفكرية و4

 م.2003كمال الدين، المدينة العربية في ظل الحكومة االلكترونية، ندوة الحكومة االلكترونية ـ الواقع والتحديات، مسقط، سلطنة عمان، مايو أحمد ( 5

 م.2007العامة للتخطيط العمراني، دليل العمل المرجعى لمشروع إعداد المخطط االستراتيجي العام للمدن،  الهيئة( 6
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 الفعالةغياب اإلدارة  3/5

ل  الفعال  ادرااةتعتبا  لمحليا  أو أ  ( ةواء كان  تابع  ل7)  لنجا  أ  عمليا  تنمي  عمااني عنصاال أةاةيا
ل جثرال فثي ارااة وتنفيثذ ومااجعث  جميثع أن، ذارااة ماكزي  أخا  ، وتعثر اثو  التنميث لك اذ أنهثا تلعثب رواال هامثا

(. ويثثرلل علثي أهميثث  8) تنميث  أل دراا  والنجثا  النةثثبي التميثثز ا اةثتااتيجيا واحثثرة مث  أهثث   الفعالث ادرااة 
ةثواء الخاصث  بالقوثا  بالمحليثا   التجمعثا  العماانيث تنميث  بوء بالمحليا  حال  و الفاعل درااة وتتريا غياب ا

توقثف  وألةثنوا  وويلث  النةثبي  التثتخالثي ا والتي تتعاض  زما  متعررة تثؤر  فثي النهايث العا  أو الخاص، 
     بالكامل.وتعول النااو 

  بالمحليات فقدان عامل الزمن وأهميته  3/6

بتوبيثق القثثواني   وا لتثزا دراا  المحليثا  نتيجث  للتخثثوف اكثثوارا غيثاب أهميث  الوقثث  عنثر أغلثب  يعتبثا
أحر أه  أةباب مااكل التنمي  العمااني  وينعك  ةلبال علي الباام  الزمنيث   ،المعقرة بالنص الاوتيني والتعليما  

مثث   ي يثثؤر  الثثي زيثثارة الفجثثوة بثثي  الكثثوارا الحكوميثث  علثثى جميثثع المةثثتويا  والمةثثتفير هبادضثثاف  الثثي أنثث
 .بالمحليا  ناو ألالمةتفيري  م  الخرما  وا ل والمةترماي عماألالمواوني  واجال ا

   الحديثة الوسائل واألساليب التكنولوجية استخدامغياب  3/7

فثي  الهامث  اآلليثا أحثر الحكثومي ةاليب التكنولوجيث  الحريرث  فثي النظثا  ادراا  ألالوةايل وا اةتخرا يعر 
  راادالحريرثث  بالثثرول التثثي تعثثاني مثث  الفةثثار اااةثثا  بعثثض الر اتجهثث لثثذلك و(، 9)ادراا  الفةثثار مكافحثث 

 كاألةثاليبعلثي محاابث  الفةثار الحريرث   التكنولوجيث الوةثايل  اةثتخرا  علي مر  تترياالضوء  بإلقاءبالمحليا  
 الاثبك  علثى نافثذة وفثت  البصثم  كثتجهزةالتقني  الحرير   وةايل واةتخرا  المواجه  وأةاليب والاقابي  النظامي 

الماثتكي،  اخصثي  عث  الكاثف وعثر  بالةثاي  ا لتثزا  مثع منهثا المةثتفيري  والتحقثق اثكاور  ةثتقبال رولي ال
  .ادراا  لي مزير م  الفةارؤر  اي اةتخرامهاوبالتالي عر  

حاليا في األجهثزة ادراايث  تبثاز الحاجث  الثى ضثاواة وجثور نظثا  للمعلومثا  مث  أهمهثا  اتجاها وهناك 
نحثو  وا تجثاهالقثاااا ،  اتخاذأةاليب جريرة تكنولوجي  في  ارة التخصص وتقةي  العمل، وظهواالى زي ا تجاه

  (1٠) .مهااا  معين  وألراء مها  محررة م  لالةتفارةالالماكزي  في ادرااة، والتوظيف المؤق  

 من جهات سيادية علي المحليات االستثناءاتتطبيق مبدأ  3/8

للتنميث  أحثر  ا ةثباب التثي هماث  القثانو  المثنظ   جها  الةياري  فثي مصثام  ال ا ةترناءا قضي  تعر 
 الاثيءوضثاب الورثايق والمةثتنرا  النظاميث   اختثااقمثا أرر الثى العمااني  وأصبح  تعثوض باثكل ممثنه  م
بقى ما ت ادجهاز على  في م  رمما يتةبب والمةترماي   ا ةترمااا الذ  أفقر القانو  قوته تح  ذايع  تاجيع 

 ا ةترناءا علي  نمي  المحلي في الت ألماايتوقف ، وبالتالي   م  ذلك التناغ  ما بي  ما هو مبني وما هو وبيعي
 ." عامل  بالمرلالم برأ "مبولب توبيق  هابعر تقري  ولبا  من المااوعا لي كل بل يمتر ا ،لمااو  ما فقو

 التابعة للمحليات العمرانية تجمعاتللنجاح ومداخل تحقيق : أسس الثانيالمحور   4

 والمةثتقبلي  رو  ادنةثا  الحاليث  باحتياجثا لكي يتحقق بيي  عمااني  متكامل  ومةترام  بصف  عام  وتفي 
يكثثو  جميثثع عناصثثا ومكوناتهثثا العماانيثث  محققثثه للتوافثثق المةثثتما  أ  يجثثب المقبلثث  األجيثثال ادخثثالل بمثثواار

تحر  في المااوعا ، بادضاف  الي ادرااة والتنظي  الفعثال، خاصث  وأ  التى تة لإلنةا المتغياة  لالحتياجا 
تنميث  عماانيث  ةثكني  وخرميث   منفثاره دنتثاج تكفثى   وحثرها العماانثي ورثايق ومةثتنرا  ماثاوعا  التخوثيو

ل  يكثو  أ  يتولبالذ  ما ألا مةتقبال، وناجح مناةب   جريرة  مثع هثذه الورثايق آليثا  وأةث  وضثمانا  مصثحوبا
 أ  تكثوي  وكثو  نةبي للتنميث  العماانيث  انجا  فى " بإذ  هللا " ةتةه  والتى المتعررةم  النواحي  كافي  للعرير

 وا قتصثثاري  ا جتماعيثث منثثاحى عناصثثاه ومتولباتثثه  كافثث   مثث  مااعثثاة التجمعثثا  كالكثثاي  الحثثى الثثذر  بثثر
ةث  والاثاوو التوبيقيث  ألجزيي  التاليث  وثا  أهث  اويتناول البح  في ال(. 11) والعمااني  وادرااي  والتنظيمي 

التثثثي يااهثثثا الباحثثث  أنهثثثا مثثث  الممكثثث  أ  تحقثثثق نجثثثا  نةثثثبي لتجمعثثثا  التنميثثث  مةثثثتقبالل بثثثالنواحي العماانيثثث  
  -:كالتاليوالتصميمي  وا جتماعي  وا قتصاري  والتكنولوجي ، وادرااي  والتنظيمي  بالمحليا  

 

                                                           
 م1997و قرين، سياسات وإستراتيجيات تنمية الصحاري المصرية، حالة صحراء مصر الغربية، الطبعة االولي،( عنتر عبد العال أب7

 اإلداري، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. ة والتميز( حسين الدوري، اإلداره االستراتيجي8

 م.2011للعلوم، رسالة ماجستير،  العربية نايف ري، جامعةاإلدا الفساد مكافحة في الحديثة األساليب فاعلية الغنام، مدى محمد بن ( فهد9

 م.2002سكندرية،( معالي فهمي، نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، الدار الجامعية، اإل10
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 :تصميميةالعمرانية والسس األ 4/1

 -أناثو  -اةثكا وومبثاني  - عماانيث وةثاحا  وفااغثا   -وثاق) ختص بالبيي  العمااني  م وهى كل ما ي
مةثيولي  علثي تتكيثر العث  وايثق  العماانيث  بالمحليثا تتحقثق التنميث  ومث  المفتثاض أ  ، (12)ماافق( -خرما 
 -التالي:بة  ألوتتمرل ا ،تجاه بييته العمااني المحلي المجتمع 

 التنميةقبل البدء في الواقعية القابلة للتنفيذ االستراتيجية  4/1/1

ا ةثتااتيجي   أختيثااحةث  أ  أ   لي ا ةتااتيجي  المعتمرة لتنفيذهالتنمي  يعتمر عتجمعا  ا  نجا  أ  م  
وملحثه ماةثه وحاجثه ةاةثي قاي  قبل البرء فثي اناثايه مولثب أالجرير أو المجتمع للالواقعي  القابل  للتنفيذ الاايرة 

في تقييمهثا لمثا هثو وتوبيقي  تكو  ادةتااتيجي  واقعي  يجب أ   ه، بادضاف  الي أنتجمعا نةبي للنجا  تحقيق ل
القياةثا   ذا جرو  م  أهراف مولوب تحقيقها، كما ا  البعر ع  الواقعي  قر يةثبب فثي خةثايا فارحث ، وتتولثب

التاجمثثه الماريثث  فثثي اثثكل تمرثثل و واقعيثث و  ا ةثثتااتيجي  أ  تكثثبالمحليثثا  تجمعثثا  لللتحقيثثق النجثثا  النةثثبي 
يجثب أ  تكثو   ( وأخيثاال 13)كتبي  يصعب وضعها في حيز التنفيذ.ورايق م وتفصيلي  ولية  مةتنرا  تجمعا  
بإختياا نمثاذج ووثاق وواقعي  المحليا  بمراب  معامل أختبااا  لواق جريرة ابتكااي  متوواة التنمي  بتجمعا  

تجمعثا  ميث  تنفثي مناةثب للفيثا  المةثتهرف  رير  وأنماو حياة عصثاي  جريثرة ذا  مةثتو  افاهيث  متوواة وح
 .جريرة

 العمرانيةتجمعات لمثل لألتحديد الحجم ا 4/1/2

حيث  انثه يجثب تحريثر تجمعثا  مرل للألالحرير  علي أهمي  تحرير الحج  ايا  العرير م  العلماء بالرااةا  
البييثث  حةاةثثي  اض وألاار امثثونيثث  الةثثكني  والصثثناعي  مثث  منظثثوا يحثثافظ علثثي العماا لتجمعثثا حجثث  أمرثثل ل

 التثثترياا التنميث  العماانيث  أو ل رثث  تحريثر حجث  ونوعيث   بنثاءال علثى الرااةثثا  البيييث  لمنوقث  الوبيعيث ، ويتقثاا
كا  المةثتفيري  مث  تلثك ، ر  تحرير عرر الةثاعي  والخرمي  المتوقع اةتيوانهاالناتج  ع  األناو  الةكاني  والصن

 والبييي لمناوق التنمي  بالمحليا . الوبيعياألناو  ادةتيواني  بما   يخل بالتواز  

 (14)متكاملة:صغيرة وعمرانية منظومات تخطيط بالتجميع في ال 4/1/3

منظومثا  عماانيث  فثي  تاثكل عنثرما صثالبهتكو  أكرثا أ   التنمي  الةكني  والصناعي تجمعا  علي يجب 
 والوصول الذاتى ا كتفاء تحقيق بهرف المنعزل ، الفاري  التجمعا  م  بر ل  وذلك ،معا متاابو  تجمعا واة ص
 للةثكا  ادحةا  النفةى لتالفى وأيضا ،المواصال و األةاةي  البني و الخرما  فىالمكاني  التكاملتحقيق  الى

اليوميث   ا حتياجثا  وتقثااب ا جتمثاعي التماةثك التجميع بمنظومثا  عماانيث  متكاملث  ويوفا ،(15) با نعزالي 
 هامثى تثراج التجمعثا  فثى تلثك توز  أ  يمك  كما ،واقتصاري  فاعلي  أكرا التجمعا  ارااة وتكو  .األةاةي 
  يثعماان تنميث تجمعثا  لتاثكيل  المجتمثع فكثا تنميث  الثى يثؤرر ممثا فاعيث ، أخثارو اييةثي  تجمعثا  بوجثور
ل  متاابو ل واقتصار مكانيا  .يا

ٌط للأكثر فاعلية وشمولية حديث دور  4/1/4  العمرانيُمَخط ِّ

ثو  ال يجب توثويا روا بعثار ألتنميث  العماانيث  بالمحليثا  مث  منظثوا يااعثي االالتقليثر  فثى  العماانثيُمَخو ِّ
 ةث  نقثاوحيث  أنثه موالثب براا التقلير والنظ  البييي  وا جتماعي  وا قتصاري  ...... الخ يختلف كليال ع  رواه 

يحت  عليه العمل مع خبثااء ومةتاثااي  فثى العريثر مث  التخصصثا   الذ  جريرة فى مجا   متخصص . األما
ل  ل واجتماعيا ل  وذلك وصو ل الى وضع حلول مناةب  بيييا ناثاء لها آليا  ومااحل اللمااكل التى تعتاض  واقتصاريا
ثثو  للللعمثثل مثثع الثثروا المةثثتحر   واةالموثثوالتنميثث  العماانيثث  بالمحليثثا . وتضثث  قايمثث  الخبثثااء   العماانثثىُمَخو ِّ

 (1٦(.العملي  التخويوي  التقليري  علىتضاف كخبااء فى تخصصا  جريرة 

                                                           
 

12( An Introduction to Sustainability, http. //www.cs.colorade.edu/13d/system/mrrogers/intro.html. 

 م.1986ابريل  10-7ادية للمدن الجديدة القاهرة عبد المقصود ، سياسات المجتمعات والمدن الجديدة في مصر ومحاوله للتقييم من منظور مكاني، ندوة التنمية االجتماعية واالقتص ( سيد13

 م.2009العمراني واالقليمي، جامعة القاهرة،التخطيط  ، رسالة دكتوراه غير منشوره، كليةالمجتمعات العمرانية الجديدة الصغري( محمد امام أحمد، 14

15) Maha Samy Kamel, How to build stronger new communities, International Conference on- Developing the New Urban Communities- Policies and 

Priorities, 28-31 March. Alex.-Egypt 2009. 

 .مركز الدراسات التخطيطية والمعماريةة الي مدخل بيئي لتخطيط التجمعات العمرانية الجديدة، ، الحاجيممحمد عبد الباقى إبراه )16
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 المحيطةبالمنظومات العمرانية الربط المباشر  4/1/5

الثوظيفي  التثاابو بحيث  يثت  المحليث  والخثرما  الوثاق اثبك جيثر ومتكامثل ل خويو وتصمي ت ماأليتولب ا
 عث  اليها الوصول تحقيق ةهول والقايم   الخرما وادةكا  هياكل التنمي  بالمحليا  مع تجمعا   بي مكاني وال

 .راخل وخااج التنمي  العمااني المباااة  الواقم   ابك  وايق

 الحالة حسب ظروفالتخطيطية خصوصية تحديد المعايير  4/1/6

 وا مكانثثا  المكانيثث  باألبعثثار التخويويثث النظاميثث   والقواعثثر المعثثاييا ااتبثثاو يثثا  العريثثر مثث  العلمثثاء
يجثب أ  يكثو  لثه  ماثاو  وأ  لكثل ،العماانيث التنميث  تجمعثا  مواقثع ل المكاني  والخصوصي ( 17) ا قتصاري 

وعليثه  ،الخاصث  بثه غياه حةب الظاوف والعوامثل ا جتماعيث  وا قتصثاري  ع  يتميز به الذ  الخاص معيااه
 والمكاني. الوظيفي حال  التكييف لىا للوصولالموحرة التخويوي  المعاييا بعض في  نظابر م  اعارة ال 

 البناء بالجهود الذاتية 4/1/7

افا جهثور ظثتالبناء بالجهور الذاتي  مث  خثالل  الىتا  الرااةا  ضاواة وأهمي  اتبا  األنظم  التي ترعو 
الرااةثا  اثكل التعثاو  األمرثل الثذ  يحقثق أفضثل  ، ولث  تحةث المناثورة األهثرافالحكوم  والمةثتعمل لتحقيثق 

ل للمناقاثث  مثث  خثثالل رااةثثا  وأبحثثا  الاثثااك  وماثثااك  المجتمثثع  النتثثاي  وهثثو مثثا زال موضثثو  مواوحثثا
، فالحرور التي تحرر متي تنتهي مةاهم  أحر الوافي  ليبرأ روا الواف األخثا فثي  التنمي  العمااني واقتصاريا 

العكث  فتنثه مث  الضثاوا  أ  تكثو  هثذه الحثرور أو الاثكل  وعلى   أو ماةوم  برق .حرور غيا مولق  أو رابت
وثاأ الظثاوف الخاصث  بكثل ماثاو  والمتغيثاا  التثي ت  ةتيعابالذ  يتخذه هذا التعاو  ما  بالراج  الكافي  

بمرينث   (14بالمجثاواة المةثك  النثواة ) )ماثاو   عرة أبحا  بالتحليل وقرمبي  يو  وأخا على هذه الظاوف. 
التعاو  بي  الحكوم  والمةتعمل ونتايجه متمرلث  فثي نوعيث  البييث  تظها كاف  األاكال التي  امضا ( العااا م 

بثالجهور الذاتيث  ولكثي يوضث  بعثض النتثاي  تجمعثا  على كيفي  نمثو الاتج  لتكو  بمراب  رليل يةاعر التعاف الن
 .ب أ  نتالقاه أو نبقي عليه في المةتقبلراخل وما الذ  يجالمتوقع  ألاكال معين  م  الت

 ومحاكاة أنماط العمران التقليدي إحياء 4/1/8

تجمعثا  التخويو والنةي  العمااني التقلير  المتضا  فثي  واةتخرا احياء  الى العورةتا  الرااةا  أهمي  
بالتجمعثا  الةثابق   ا ةتعان  م  خالل ا  المحلي منها والذر أرب  أنه هو األنةب للبيي تنمي  عمااني  بالمحليا 

رثا الكبيثا فثي في تخويويها أنماوال وخصايص عمااني  منقولث  عث  الثوار  القثري  ممثا كثا  لثه األ اتخذ والتي 
 مثثع الظثثاوف تثثتالء مثث  البيييثث  المناثثورة وا  معظثث  التجمعثثا  التثثي تضثث  نةثثي  اثثبكي   عثثر  تحقيقهثثا للمالي

 المجتمع المحلي. لالحتياجا ي عر  ماليمته ، حي  أنها واجه  صعوبا  فالصحااوي 

 واإليكولوجيةالبيئية  األسس 4/2

 واإليكولوجي البيئي االتزانحساسية  مراعاة 4/2/1

 والحمايث  واألمثا  تثوفيا األمث يجثب  نةثاني دضااا الوبيعي  واألا م وخاليه  صالح  جمالي  بيي  تحقيقل
 باةثتخرا  التلثو  وتقليثل البييث  مثواار علثى ا عتمثار تقليثلو ، واديكولوجيث البيييث  الظثاوف مااعثاة خالل م 

 ومنخفضث  نظيفث  اةثتعما   مث  عليهثا يتاتثب ومثا الواقث  المتجثررة مصثارا واةثتعمال الوبيعيث  األةثاليب
 البيييث  مث  الظثاوفمالي جانثب الى للموقع الوبيعي  العناصا مع التكاملمحاول  تحقيق  ، بادضاف  اليالتكاليف

 الحاااة راج  لتلويف والمعماا  العمااني التخويو اةتخرا  مع للتهوي  الوبيعي  األةاليب واةتخرا  حيو الم
 .الواق المراوة  وابكا  والمناوق المظلل  الخااجي  والفااغا  الراخلي  األفني  وايق ع  وذلك

 االجتماعية األسس 4/3

أنفةثثه  ومتولبثثاته  واحتياجثثاته  ا جتماعيثث ، وذلثثك بالجوانثثب المتعلقثث  بالةثثكا  ا ةثث  ا جتماعيثث  تهثثت  
 بتمكي  المجتمع للتعاف على احتياجاته أل  المجتمع هو األقرا على التعاف على احتياجاته ومتولباته.

  اليومية االحتياجات تلبية 4/3/1

 اعث الجم روا يثؤرا وكثذلك ،وا قتصثار  ا جتمثاعي النةثق عث  المعبثا المثارر التجةثير هثو العمثاا 
 اليوميث  ا حتياجثا  تلبيث  فى الناجح التنمي  تجمعا  ا جوه ويكم  العماا ، تاكيل فى ا جتماعي  والتفاعال 

 ا جتماعيث  األهثراف تحقيثقب يتميثز بثر أ   فى المجتمثع، الةايرة والرقافي  ا جتماعي  بالقي  ادخالل رو  للحياة

                                                           
 .2006، 15، العدد والتنمية المخطط مجلةالعمراني،  والتطور يالسكان مهدي،النمو صالح ناصر (17
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 ارااة وتنفيثذ تخوثيو فثى الةكا  ماااك  خالل م  المحلي  قاللي توافا ا ةتومحاول   بالمكا  ا اتباو تحقيقو
 .واألما  ا جتماعي التجان  تحقيق، واألةاةي  تلبى متولباته  بصواة مجتمعه 

 الثقافات المحلية اةومراع احترام 4/3/2

 ألخثا ومث  اقلثي  ألخثاتختلثف مث  مكثا  تجعلثه افثا  المحليث  المجتمع المحلي المصا  بثه العريثر مث  الرق
التنميثث  العماانيثث  تجمعثثا  ةثث  ا ةاةثثي  لضثثمان  نجثثا  ألمحليثث  أحثثر أهثث  االرقافثثا  ال ةومااعثثا احتثثاا  ويعتبثثا

 بالمحليا .

 الفاعلة المشاركة المجتمعية 4/3/3

، حيث  يقتاحثو  بتنثه يجثب األمثوا ا قتصثاري أبعثر  الثى  البثاحري  عثارة يذهبو  مؤير  مبرأ الماااك  مث
واض  في بنثاء مجتمعثاته  التثي تناثت لهث  وذلثك مث  خثالل  كو  له  ير في صنع مةتقبله  ورواعلى النا  أ  ي

كمثا  .التثي تثؤرا علثى مةثتقبله تجمعثا  تصثمي  ال الثىالماااك  في جميع مااحل العملي  التخويوي ، بادضثاف  
كثذلك فإنهثا قثر تعثزز ه الماثااكو  ويا  البعض منه  أ  الماااك  تضيف قيم  جوهاي  لإلابا  الذ  ياعا بث

الحكومثث  الريمقااويثث  علثثى المةثثتو  المحلثثي، وتتحثثاا مثث  ةثثيواة صثثفوة المجتمثثع علثثى المةثثتو  المحلثثي 
 (18)والقومي. 

 ةغير الحكومي تدور المنظماتفعيل  4/3/4

  يتجثثزأ مثث  عمليثث  التحثثول الثثريمقااوي  ءجثثزا  مفهثثو  المنظمثثا  غيثثا الحكوميثث  والماثثااك  الاثثعبي  ك
لمجتمع المصا ، كما يؤكر على الروا الها  لها في التنمي  وتعبي  الوعي الاثعبي ورواهثا كحثزا  أمثا  الحالي ل

، وقثر تواقث  الموضثوعا  البحريث  الثي أو الجريثرةر  ةواء فثي المجتمعثا  القايمث  قتصا خالل فتاة التحول ا
لتنميث  نظثاال واحثرة مث  ماثااكو ا هلها لتكو ؤالتي ت NGO'S غيا الحكومي مكانيا  والمحررا  للمنظما  اد

تصثثال وريثثق بالنثثا  فثثي أمثثاك  معياثثته ، وبالتثثالي فهثثي أكرثثا قثثراة علثثى معافثث  وتحريثثر لكونهثثا علثثى عالقثث  وا
 أو المتوةثوالمااكل الفعلي  للنثا ، وتةثتويع تثوفيا الخثرما  لفيثا  الثرخل المثنخفض  والتعبيا ع  ا حتياجا 
  .بتكلف  أقل

 واالستثماريةة االقتصادي األسس 4/4

، وتؤكر أهميث  امكانثا  وا حتياجا بالعالق  بي  ادمكانا   وا ةترمااي ة  والنواحي ا قتصاري  ألاتهت  
 -التالي:بة  والااوو ألوتتمرل اوالخرما  المةتعمل فى مواجه  تكلف  المةك  

 مع خطط الدولةاقتصادياً التوافق  4/4/1

ياةثا  الرول  ا قتصثاري  وفثي حثرور الةتجمعا  في اواا خوو ولمحليا  با  العماانيتجمعا  التنمي  يت  
لمثواار المحليث  علي ضوء العوايق وحج  ا ةترمااا  المولوبث ، مثع مااعثاة ضثعف االتنموي  المتاح  للتنمي  و

ل 19) في معظ  القواعا  متفثق عليهثا مث   ( اثايوه وضثع ةياةث  وويلث  المثر  لفتثاة   تقثل عث  عاثاي  عامثا
 جميع.ال

 لتنميةاالعمرانية لمفردات  لتنميةاتجمعات  احتواء 4/4/2

 مث  لهثا المناةثب  معر   الةثكا  وتحرير لتنمي مفارا  ال احتواءها براج  اقتصاريا تجمعا ال نجا  يقا 
، الثذا  وتجريثر ادنتثاج قثارا علثى حثي ككثاي  التنميث  مثع التعامثل خثالل مث و الثذاتي ا كتفثاءتحقيق مبرأ  خالل

  .األفاار لجميع المناةب  العمل وفاص التةويق وفاص ادنتاج مقوما  توفياو

 التنوع االقتصادي 4/4/3

ل مةثتقاال ق لتحقث العناصثا الاييةثي  أحثر تنميث  المحليثا ب ا قتصار  الهيكل فى التنو  مبرأ يعر نمثوال ةثكانيا
ل  المجتمع يف تواز ومعتر ل، وتحقق  أكرثا لخلثق مجتمثع  متنوعث عمثل  فثاص اافتثو خثالل مث  ، وذلثكاقتصثاريا

أ  تعمثثل علثثي تحةثثي  وضثثع  الثثىضثثاف  دباالتجمعثثا ، ، وكثثذلك تنميثث  جميثثع القواعثثا  التنمويثث  راخثثل توازنثثا
 ا قتصثاري  القواعثا  فثى ا ةثترمااتهييث   الثىؤر  المحلثي، ويثو المةثتويي  ا قليمثي علثىوصواه المحافظ  

 (2٠)الاييةي . 

                                                           
 .م1995مالكوم جبلز، دوايت بيركنز، أقتصاديات التنمية، دار المريخ للنشر،  (18

 م.1986إبريل،  10-7ن الجديدة، القاهرة السيد حامد، المدن الجديدة في مصر نشأتها وتنميتها ومقترحات بشان سياسة بديلة، ندوة التنمية االجتماعية واالقتصادية للمد نهي  (19

، 2009مارس  31-28الشاملة، المؤتمر الدولي لتنمية المجتمعات الجديدة،  العمرانية يةللتنم ميةواإلقلي السياسات القومية أطار في الجديدة والمجتمعات للمدن الوظيفية على،األدوار أمين محمود )20

 االسكندرية. 
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 وافزـــــلحدعم واــــــال 4/4/4

ادجثثااءا  الحكوميثث  التثثي غالبثثا مثثا تكثثو  مثث  خثثالل تخصثثيص بعثثض  الثثىالحثثوافز كلمثث  اثثيا مثثا تعثثاره 
 .(21)معينثه لثي منثاوق ا  وا ةثترمااا  الي توجيثه الةثكواأ  المال والتي تهرف ا والعمال اض ألالمواار كا

ل أ عامالل  وتعتبا الحوافز  المكافيثا  هثي "ووآليثا  الحوافز كتحر أة    والمحليا . وهنا نقصر الرعلتنمي   ةاةيا
وهنثثاك نوعثثا  مثث  "  المؤةةثثا  الحكوميثث    تصثثاف يقثثو  بثثه ا فثثاار أوأوالعقوبثثا  التثثي يجثثب أ  تصثثاحب 

 المةثثاهم المثثواوني  وا جانثثب علثثي تاثثجيع بهثثرف ، المعنويثث  والرانيثث :الماريثث   المكافثثتةهثثي  ا ولثثي:  يثثاالمكاف
  . المناورةتنمي  الأهراف ي صواه للوصول ال بتقصى

 التمويل الذاتي 4/4/5

 الحكوم  ةواء الماكزي  أو المبااا م للتمويل أهمها التمويل  مصارا عريرةظها  خالل التجاب  المحلي  
ل والمةثترماي  والمحلي ،  القاوض م  الهييا  المالي  والبنوك وعارة مثا تكثو  ميةثاة والهييثا  التثي تبغثي ابحثا

على الحكوم  الماكزي  فقو لتمويل أ  مجتمع جريثرة صثعب  ا عتمارخاص، وأربت  الرااةا  أ  م  القوا  ال
 .وحرها جرال، وذلك    تكاليف انااء مجتمع جريرة تكو  باهظ  جرال وتاهق ميزاني  الرول 

 رضيةألحساسية التعامل مع الموارد ا 4/4/6

ولثو كثا  هثذا المثارور هثو عنصثا  حتثىبثالمجتمع، وجور أو تثوافا أحثر عوامثل ادنتثاج غيثا المةثتغل  ا  
عنصثا لذلك فهي تمرل  –اض عنصا ناراال وغيا قابل لالنتقالأل، كما ا  ايعتبا أحر عوامل النجا  المكا  فقو

 ( 22)معا. ول واألخيا لتووي  ا ناو  والةكا  ألا ادنتاج

 التكنولوجيةاألسس  4/5

 الحديثةات ونظم المعلوم التكنولوجيا استخدام 4/5/1

ل  والمتوافقثث  لمتثثوفاةا الحريرثث ونظثث  المعلومثثا   التكنولوجيثثااةثثتخرا  ا   وبمثثا يتناةثثب مثثع الظثثاوف  ،بيييثثا
، يمكث  أ  التنميث  عمليث  فثى ادنةثاني الفاصث  للثروا اتاحث  مثع ،التنميث  العماانيث  بالمحليثا تجمعثا  لالمحلي  

كثل مث  النظثاميي   علثىليا  رو  أ  يكثو  لثه أ  أرثا ةثي  التنمي  بالمحتجمعا  يةاه  براجه كبياه في تنمي  
 .البييي وا جتماعي

 تجمعاتال برامج وتقييم لمتابعة معلوماتية قاعدة إنشاء 4/5/2

 العصثا امكانثا  مث  تةثتفير التثىو بالمحليثا تجمعثا  ال بثاام  وتقيثي  لمتابعث  معلوماتيث  قاعثرة اناثاء ا 
الاييةثثي  وعامثثل هثثا  فثثي انجثثا  التجمعثثا   تحقيثثق ا هثثرافالمةثثاهم  فثثي اييةثثي لثثه روا ةثثيكو   التكنولثثوجي
 .بالمحليا 

 دارية والتنظيميةإلا األسس 4/6

ميث  تمكثي  وتختص بعمليثا  مثن  الةثلو  وبنثاء القثراا  والتثرايب علثى عمليثا  ادرااة والمتابعث  مثع أه
ادراا   وتوثثويا النظثثا   العماانيثث ، لخاصثث  ببييثثتهالقثثاااا  ا واتخثثاذفعثثال فثثى صثثنع  المثثواوني  للقيثثا  بثثروا

 -التالي: ألة  والااوو في للباام  التنموي  بتعميق الالماكزي ، وتتمرل ا

 المستقل ياإلدار النظام 4/6/1

مثع  المةثتهرف ، التنميث  خوثو مثع لتتناةب التنمي  بالمحليا تجمعا  ل مةتقل  ومالي  ارااي  هياكل انااءا  
لثه رواه فثي النجثا  النةثبي فثي  وا جتماعيث  وا قتصثاري  نيث االعما التنميث  خوثو فثى محليث ال الماثااك  رعث 

  .التجمعا  العمااني  لكو  هذا المعياا ا ةا  في عملي  التنمي  العمااني 

 المتكاملةو الفاعلةدارة إلا 4/6/2

ل  المتكاملثث  عثثامالل و الفاعلثث تعتبثثا ادرااة  هتمامثثا  تكثث  مثثا بثثي  ا لثث  ولألةثثف ااثثيرةلتحقيثثق تنميثث   اةاةثثيا
ل والتثي المتكاملث   الفاعلث ، هثذه ادرااة مخووي التنميث  العماانيث  ُ  وتنفيثذال  تتولثب تخويوثا  لجميثع أناثو  متناةثقا

جميثع الحيا  واةعه لضما  تناةثق وةثاع  انجثاز ماكز  له ص جهاز تنمي ، لذلك فإ  م  الضاوا  ايجارال
 .ناو أل  ع  تخويو وارااة ومتابعه جميع هذه اناو  التنموي ، ذلك الجهاز يكو  مةيوألا

                                                           
 ين، مرجع سبق ذكره.( عنتر عبد العال أبو قر21

 رجع سبق ذكره.مسيد عبد المقصود،  (22
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 بين اإلدارة المحلية والمستفيدين التواصل 4/6/3

بحي  يت  التعاو  بينهما باثكل للحلق  المفقورة بي  ادرااة المحلي  والمةتفيري  م  ا ة  الهام   ا نتباها  
 .للتنمي  ايجابي وبهرف تحقيق المصلح  العام 

 ق والملكيات بضمان أمان الحيازة للمستفيدينضمان الحقو 4/6/4

 ا ةثترمااعمثااه  بمجتمعثاته  واغبثته  فثي محلي  أ  المةتفيري  تزرار راج  اوال العالمي أربت  التجااب  
وهثثو عنصثثا جثثوها   ،األااضثثي القثثاوني  عليهثثا حيثثازةبالبييثث  اذا تثثوافا لثثريه  ضثثما   وا اتقثثاءفثثي التوثثويا 

  فثي جهثور وتكلفثه النمثو الناجح  في تقوي  هم  ومواار المثواوني  المةثتفيري  لإلةثهاوااو م  ااوو التنمي  
 وزااة ادةثكا  ـ بالتعاو  مع محافظثه القثاهاة ومناته ناصا بالماااك  مرال والتنمي ، وقر كا  لمااو  توويا

الاثت  حيث  تث   بقه فثي هثذاجهثور ةثاوGTZ (23 )للتعثاو  الفنثي  األلمانيث والوكالث   هييه التخوثيو العماانثي()
األمثالك بثالحي ذا  الصثل  ويمكث   ارااةاربثا  ملكيثه األااضثي لقاونيهثا عث  وايثق  لتيةثيا عمليثهاعرار رليل 

 .المحافظا البناء على هذا الجهر وتعميمه على كافه أحياء ومااكز 

 توزيع االختصاصات 4/6/5

علثى بالمحليا  نظا البح  في التنمي    ه  م  وجأحر الااوو التنموي  األةاةيتوزيع ا ختصاصا  يعر  
المةثثتو  المحلثثي أو المةثثتو  القثثومي، فثثإ  ا ختصاصثثا  علثثى المةثثتو  القثثومي تختلثثف مثث  الماكزيثث  الثثي 

ورع  القااا للمةثتويا  ادراايث  المختلفث  درااة رواهثا بمثا  اتخاذالالماكزي  في الجهاز ادراا ، حي  ةلو  
قثل، أليثت  وضثع خثو اييةثي واضث  بثي  الةثلوا  العليثا لتةتااثر بثه األجهثزة ادراايث  ايتولبه الموقف بحي  

بثه علثى المةثتو  المحلثي بثالتجمع العماانثي بمثا ياليث  الةياةث   لألهراففتصل درااة التنمي  الي أفضل تحقيق 
 القومي .  ا ةتااتيجي ألهراف القومي ، ا  أنه يجب متابعتها م  المةتويا  العليا للحكوم  للتتكر م  توافقها مع ا

 .لإلشكاليةالرئيسية  واألسباب المطروحةاالسس والمداخل  العالقة بين 4/7

أهث  األةث  والاثاوو التوبيقيث  التثي يااهثا الباحث  أنهثا مث  الممكث  أ  تحقثق  ه مث واحثبناءال علي ةبق 
وا جتماعيث  وا قتصثاري  والتكنولوجيث ، نجا  نةبي لتجمعا  التنميث  مةثتقبالل بثالنواحي العماانيث  والتصثميمي  

ا ةثث  والمثثراخل وعالقثث  فيثث  وروا تحلثثيال لكيفثثي التثثالي البحثث   يةثثتعاضوادراايثث  والتنظيميثث  بالمحليثثا  
البح  وروا كال منها في تحقيق نجا  جزيي بأةباب ا اكالي  الاييةي  نةبي في  تغييافي المباااة  المواوح 

أهمي  كل جزيي  في التتريا المبااا في معالج   التالي جريرة بالمحليا  كما يوض  الجرولفي التنمي  العمااني  ال
 .قضايا واةباب ا اكالي  الاييةي 
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 أةباب ا اكالي وا ة  والمراخل المقتاح   العالق  بي ( 1جدول )

 باب االشكاليةاس                                                              
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    أسس ومداخل 

العمرانية 

 والتصميمية

         ا ةتااتيجي  الواقعي  القابل  للتنفيذ قبل البرء في التنمي 

         األمرل للتجمعا  العمااني حج  التحرير 

         يع في منظوما  عمااني  صغياة التخويو بالتجم

و  روا حري  أكرا فاعلي  وامولي  لل          العماانيُمَخو ِّ

         الابو المبااا بالمنظوما  العمااني  المحيو 

         خصوصي  تحرير المعاييا التخويوي  

         البناء بالجهور الذاتي 

         التقلير احياء ومحاكاة أنماو العماا  

البيئية 

 واإليكولوجيه
         واديكولوجي بالمااوعا  البييي حةاةي  ادتزا  مااعاة

أالسس 

 االجتماعية

         اليومي  ادحتياجا  تلبي 

         أحتاا  ومااعاة الرقافا  المحلي 

         الماااك  المجتمعي  الفاعله

         ومي تفعيل رواالمنظما  غياالحك

االقتصادية 

 واإلستثمارية

ل مع خوو الرول           التوافق اقتصاريا

         تجمعا  التنمي  العمااني  لمفارا  التنمي  احتواء

         التنو  ا قتصار 

         الــــــرع  والحـــــوافز

         التمويل الذاتي

         ضي حةاةي  التعامل مع المواار األا

األسس 

 التكنولوجية

         التكنولوجيا ونظ  المعلوما  الحرير  أةتخرا 

         باام  التجمعا  وتقيي  لمتابع  معلوماتي  قاعرة انااء

اإلدارية 

 والتنظيمية

         ادراا  المةتقل النظا 

         ادرااة الفاعله والمتكامل 

         لمحلي  والمةتفيري بي  ادرااة ا التواصل

         ضما  الحقوق والملكيا  بضما  أما  الحيازة للمةتفيري 

         توزيع ا ختصاصا 

 

 سوهاج: لمدينةالحضري "الكــــوثــــر" التابع  االمتداددراسة حالة المحور الثالث:    5

 واقع التجمع والسكان المستفيدينم 5/1

محثوا ال األحمثا البحثا -ة عث  النيثل، فثي برايث  وايثق ةثوهاجفثي منوقث  جبليث  بعيثر" االكثور"  امتراريقع 
 كث  12" بمةثاف  ، كمثا يبعثر التجمثع عث  العاصثم  "مرينث  ةثوهاجا حما ما بي  ةوهاج والبحا جريرالتنمو  ال
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فثرا   17٠)( موزعث  كثاآلتي 25فثرا .) ٦7٠تبلث  مةثاح  التجمثع (، 24كث  ) ٦ويبعر ع  مرين  أخمثي  الةثياحي  
للمنوق  الصناعي  واألناو  األةترمااي  الخرمي  واألناو  الةياحي ، أما الةكا  فرا   5٠٠مخصص  لإلةكا ، 

 (2٦)( ألف نةم .3٠-25ما بي  )بمنوق  الرااة  فيقراالمةتهرف 

 (27) ةوهاج" بالنةب  لمحافظ  الكورا " موقع ( 2شكل )

         

              

               

           

 

 الكوثر" "ضريالح االمتدادنشاء إظروف المبادرة و 5/2

والتنمي  الحضاي  الصناعي  خثااج الظهيثا الزااعثي بمثرينتي ةثوهاج كنواه للنمو منوق  الرااة  ت  انااء 
ل(  2٠)  1994لةثن   29بناءال على قااا ايي  مجل  الوزااء اقث  ووأخمي   بغثاض اقامث  نثواه صثناعي  عامثا
اا الةير محافظ ةوهاج بنمو وتنمي  التوةعا  فرا ، وتالها قا 5٠٠  على مةاح  1993لةن   814اق  بقااا 

والخرميث  علثثى مةثثاح   ا ةثثترمااي للمنوقث  الصثثناعي  بإضثثاف  المنوقث  الةثثكني  والخثثرما  واألناثو  الةثثياحي  
 ، وبماثااك  1994م  القيارة الةياةي  تالها قاااا  مجلث  الثوزااء عثا   جاء مباراة ع  ال أما فرا . 17٠

التي قوامهثا الصثناع  كنثواه خثااج الثوار   منوق  الرااة ووزااة ايو  البيي  في انااء  المحافظا  والمحليا 
الفيضي ومرل  محافظ  ةوهاج على مةتو  محافظا  الصعير تنمي  تلك النمو الجرير " كنواه لمناوق صثناعي  

 .حتي ا   " وما زال  تعمل علي تنميته وتوةعه صناعيال وةياحيال جريرة

 ةوهاج. "لكوراعما   الاييةي  " باا ةت( 3شكل )

 

                                                           
 م.2007ودعم إتخاذ القرار، التقرير الشهري لمشروع طريق الصعيد البحر األحمر، أكتوبرلمعلومات ( مجلس ومدينة سوهاج، مركز ا24

 م.2007اد الكوثر، محافظة سوهاج، نوفمبر( مركز ومدينة سوهاج، رئاسة تجمع أمتد25

 .199م، ص  6200د عام ( مجلس ومدينة سوهاج ، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، ملتقي الحضارات ومستقبل التنمية، مجل26

 رجع سبق ذكره.م( محمد امام أحمد، 27
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 "الكوثر"الحضري االمتدادفي تنمية  الجهات المشاركة 5/3

مثث  مجلث  الثثوزااء  الاييةثثي  ا ةثتااتيجي أنفثثار الجهثاز الحكثثومي بثالقااا   (الرولث ) -:الجهااز الحكااومي -
الموقثع وتثربيا  واختيثااتة براي  م  قثااا الناث –ي جميع مااحل انتاج منوق  الرااة ولعب الروا الاييةي ف

ضثثاف  الثثي ةثثيواة الجهثثاز الحكثثومي المحلثثي علثثى مااحثثل انتثثاج دمصثثارا التمويثثل لمااحثثل الرااةثثا ، با
ورعثث   باتخثثاذ هالتجمثثع، وتاتيثثب األولويثثا  مثثع المجلثث  الاثثعبي لمثثرينتي ةثثوهاج وأخمثثي ، وبالتثثالي أنفثثاار

وزااة    المعنيثث  بالتنميثث  مرثثل )الثثي والثثوزااهألالقثثااا  فثثي جميثثع المااحثثل بماثثااك  القوثثا  الخثثاص وا
 (.التابي  والتعلي ...التعميا، الصح ،  ،ا ةترماا ايو  البيي ،

 بنك األسكان والتعمير -
 "جهاز تنمية المدينة "رئاسة الحي -
 لتنمية االجتماعيلمحلية وصندوق اصناديق التنمية ا -
 بي المحلي لمدينتي سوهاج وأخميمعالجهاز الش -
 اااك األهالي في أغلب مااحل المااو  بالماااك  في تنفيذ الخرما  ا ةاةي  بالجهور الذاتي .  األهالي:  -
  وظهثا لثه ناثاو فثي مااحثل ادنتاجيث: اااك القوا  الخاص في انتثاج المنوقث  الصثناعي  والقطاع الخاص -

الوثاق والمنثازل فقثو  نااء م  خالل ااكا  المقاو   التي قام  بتهييث  المواقثع واناثاءدالتخصيص أو ا
   الصناعي  والةياحي .ادنتاجيناو  ألالاييةي في انااء المصانع وا وتلها الروا

 

 بالمحليات " الكوثر "الحضري االمتدادتنمية ليات وآ جهود 5/4

 يجارإلتيسير نظام التمليك وا 5/4/1

علي الةكا  راخل المجتمثع الجريثر توبيق مبرأ التيةيا في نظا  التمليك أو ا يجاا  بالكورامااة  التجاب  
مثع مناةثبه  بتةعاانقرال  التكلف بةرار بقرا كبيا م  الااح  للمةتفيري ، وذلك  بإتبا  مبارئ التةيياوذلك  بالكورا

علثي رفعثا  " أقةثاو" وذلثك بمقثر   رارةثال أاتبثا  مبثرأو الظاوف ا جتماعي  وا قتصثاري  للةثكا  المةثتهرفي  
منظمث ، أمثا بالنةثب  أقةاو  1٠على يوز  والباقي اجمالي التكلف  م   %1٠ ي  بالكورا اليوصل في براي  التنم

مرة ا يجاا ا ولي وهو مثا كثا  لثه  انتهاءبعر يتحرر ماة أخا  ر  ةنوا   5لمرة وصل  الي  ديجاااالي نظا  
 .ةتفيري  ا جتماعي  وا قتصاري التيةيا بما يتناةب مع وبيع  الم أا را في تنمي  المجتمع الجرير باتبا  مبر

 اإلسكانوأنماط التنوع في مستويات تحقيق  5/4/2

وحثرا  و –حثرا  تعاونيثا وو -التكثاليفألهلي ومنخفض   القوا  اتنوع  مةتويا  ادةكا  ما بي  مةك
 .يكما يبي  الجرول التال مبااك للاباب محرور  الرخل والفقااءاةكا   حرا وو -خاص  بوزااة األوقاف
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 التنو  في مةتويا  ادةكا  بالتجمع الجرير( 2جدول )

عدد ال الوحدات تبعية    

 عمارات المستثمرين 32

 وحدة إسكان تعاوني 538

 وحدة أبراج األوقاف 814

 وحدة منخفضة التكاليف  576

جمالي الوحدات السكنيةإ 1960  

 اب(.مبااك للاب -التنو  في مةتويا  ادةكا  )األوقاف( 4شكل )

 

 المحلياتعن  بعيداً مستقلة إدارة ذاتية تشكيل  5/4/3

تنميث  المنوقث  الصثناعي  مةثتقل ل  بإناثاء جهثاز 1994لةثن   425محافظ ةوهاج اقث   الةير الوزيا قااا
بحي الكورا كجهاز تنمي  مةتقل بتقةثا  الماافثق والماثاوعا  والتخوثيو والعالقثا  العامث  وغياهثا بعيثرال عث  

 حليا  ومااكلها بمرينتي ةوهاج وأخمي .أعباء الم

 ة: اإلنتاجيقتصادية الالتنوع في االنشطة ا 5-4-4

ما بي  قوا  ا ناثو  الصثناعي  والثواش الحافيث  والةثياحي   ا قتصاري تم  الموافق  علي تنو  األناو  
  كالتالي: نا  العرير م  المصانع على مااحل متراج ، وقر أوالخرمي 
  .مكونتها تعمل حالياء ومعظ  فرا  وت  ادناا 75 ي:المرحلة األول -
وت  فرا  وت  توزيعها بالكامل على المةترماي  وبرأ ادنتاج في بعض مصانعها  317 المرحلة الثانية: -

 مجمع الصناعا  الصغياة والتكميلي .اضاف  اليها 
 أفرن . 1٠ح  على مةاح  ابع للقوا  المةلفرا  وت  انااء مصنع للمكاون  ت 1٠8 المرحلة الثالثة: -

 

وتعر عملي  التنو  ادنتاجي " بالكورا" أحر مؤااا  النجا  النةبي الحالي بالكورا حي  ت  توفيا وتجهيثز 
( مما أر  الي توافا فاص عمثل متنوعث  راخثل التجمثع 2العرير م  الصناعا  كما يوض  الجرول التالي )

لعمااني الجرير لةكا  مرين  ةوهاج وأخمي  وضواحيه  عامل وفني راخل التجمع ا 12٠54الجرير لحوالي 
ل، مرثل صثناع   1٦9كفاص عمل اةاةي  ومباااة في خليو م  الصناعا  وصثل  الثي  ماثاوعال صثناعيا

 4٦48واقثث  عماليثث   بإجمثثاليماثثاوعا بثثالكورا  45البالةثثتيك والصثثناعا  الكيمياييثث  والتثثي وصثثل  الثثي 
ل للصناع  ا خ 24عامل، وعرر  عامثل،  95٦ااب وموار البناء والمواةيا يعمل بها مثا يقثاب مث  مااوعا

الثثي الصثثناعا  الغذاييثث  والصثثناعا  الهنرةثثي  األجهثثزة الكهاباييثث  وتاثثكيل المعثثار  ومصثثانع  بادضثثاف 
الزااعي  والمالب  الجثاهزة وتجهيثز واعثرار الاخثا  الخثا  والثبالو والموثابع والغثازا   واآل  األعالف 

 عها تصرا انتاجها خااج مصا.الصناعي  وجمي

 (28) الموقف التنفيذ  للقواعا  ادةترمااي  بالمناوق الصناعي ( 3جدول )

 القطاع اإلستثماري
عدد 

 المشروعات
 المساحة بالفدان راس المال

الطاقة 

 العمالية

 4648 39.04 226724.6 45 صناعات بالستكية وكيمأوية

8110. 22975 24 صناعات خشبية ومواد البناء  956 

 2700 28.85 69980 38 صناعات غذائية

                                                           
 .رجع سبق ذكرهم( مجلس ومدينة سوهاج ، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، 28
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 2474 21.81 65952 40 صناعات هندسية ومعدنية

 330 4.10 9590.4 5 صناعه أعالف

 946 5.19 9710 17 صناعة المالبس الجاهزة والنسيج

 12054 109.81 404932 169 االجمالي

 

بثالكورا الثي  المنفثذة( وصثل  الماثاوعا  2)اقث  أما عث  الموقثف التنفيثذ  للماثاوعا  كمثا يوضث  الجثرول 
 عامل. 12٠54فرا  وبواق  عمالي  مباااة  1٠9.81مااوعا صناعيال وجميعها تعمل علي مةاح   1٦9

 ةاإلنتاجيالصناعات الصغيرة الحرفية وفي  تنوع 5/4/5

ل  58مةثاح   علثىمجمثع للصثناعا  الصثغياة " بالكورا الصناعي " يتوفا  لالةثترماا العامث   أقامتهثا الهييث فثرانا
رال  نمثاذج مختلفث  المةثاحا . ويهثرف  الىوحرة مقةم   718ضم  الماحل  الراني ، ويتكو  المجمع م  عرر 

 وا ةثترماا لخايجي  وأصثحاب الحثاف للعمثل الحثاالمةترماي  واباب ا الي خلق فاص عمل لصغااالمجمع 
كميليثث  للصثثناعا  المتوةثثو  والكبيثثاة فثثي اعا  مغذيثث  وتالصثثناعا  الصثثغياة للمةثثاهم  فثثي خلثثق صثثن وناثثا

، هنيث  والاثاوو البيييث ض، وتتثوفا بثه مقومثا  الةثالم  المالصناعي  المتعثررة بمكثا  معثر لهثذا الغثا المجا  
، والغثزل والنةثي  الهنرةثي ،، الغذاييث ، الصثغارقامتها بمجمع الصثناعا  ت  ااألناو  الصناعي  التي وم  أه  

 ومجمع الصناعا  الصغياة.  الجلري ، ، الكهابايي ، التعريني
 
 
 

 مجمع واش الحرير والكايتال وواش البالو بمجمع الحافي  بتجمع الكورا( 6،5شكل )

  

 في االنشطة السياحية اإلنتاجيالتنوع  5/4/6

 -في: ت  انااء مقوما  جريرة ةياحي  بالتجمع الجرير تتمرل  ادنتاجيلتحقيق مبرأ التنو  
 
أقامتها المحافظ  وارااة التجمع واألهالي بالجهور الذاتي  أعلي الهضب  الااقي  لمرينث   ثر السياحية:قرية الكو -

اثاليه  18فثرا  وتضث  عثرر  15أمتاا مث  فثوق ةثو  البحثا وتبلث  مةثاحتها حثوالي  31٠ ااتفا ةوهاج علي 
 ومةجر وموع  والمةوحا  الخضااء. واةتااح وجنا  واحر 

 ويتبع ارااة الةياح  بالمحافظ . 2 3٠٦25ع على مةاح  ويق المخيم السياحي: -
 قام  المحافظ  بإناايه بالجهور الذاتي  على وااز معماا  ايفي متميز. البيت الريفي: -
 ريا العذااء. -ريا المالك -يوجر بالتجمع عرر رالر  أرياة وهــي: ريا الاهراء األديرة السياحية: -
ر مث  الفنثارق الةثياحي  بمنوقث  الخثرما  المخصصث  بثالمخوو وتةثتخر  عر يوجر بالكورا لفنادق السياحية:ا -

ل لتةكي  والب المعاهر والكليا  بالتجمع   بعض الزواا الةيا  لمرين  أخمي .  وتةتقبلحاليا
 

قاي  الةياحي  موقع ال( 7شكل )
 "الكورا"ب

 الكورا"بالفنارق الةياحي  "( 9شكل ) "الكورا"باألرياة الةياحي  ( 8شكل )
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 ة الزراعيةاإلنتاجيفي االنشطة  اإلنتاجيالتنوع  5/4/7

ن وزارة الف جنيه بتمويل م 100وتكلف إنشاؤه مبلغ  2م 4200مشتل إنتاجي على مساحة " الكوثرب"أنشئ 

ثيم تشيجير معظيم االستفادة منها في تشجير الحيي  عمل شتالت لمعظم االشجار التي يمكن شئون البيئة يتم بالمشتل

تم االعتناء بهذه االشيجار بيالري بصيفة ورع الحي والمنطقة الصناعية على جانبي الشوارع والجزر الوسطي شوا

دورييية والتطهييير تحتهييا ميين الحشييائو الغريبيية وتسييميدها وغسييليها ورشييها بالمبيييدات حتييي ال تصييا  بالحشييرات 

ي الكوثر يقع في منطقية صيحراوية وتقليمها وذلك حتي تطهر المظهر الجمالي المراد من زراعتها، وخاصة أن ح

 .بشوارعهويحتاج الي إضفاء اللون االخضر 

 ةاإلنتاجيمشاركة المرأة في التنمية واالنشطة  5/4/8

نول نسيج يدوي في  150تمثل ذلك في قيام جهاز التجمع بالتعاون مع محافظة سوهاج في تفعيل تشغيل عدد 

االدارة  لحيرصتسيكين وتشيغيل هيذه االنيوال،  من هذه االنيوال وتيم قرية النسيج بعد توقف دام فترة دون االستفادة

هييذا مين جهية ومين جهية أخييري  الكوثر"بي "الشيديد عليي تشيغيل األنشيطة وتيذليل كييل العقبيات لممارسية األنشيطة 

 2وحيدة نسييج ييدوي ملحقية ببييت عيائلي لتشيغيل الشيبا  بتكلفية  100عيدد ي حالياً التوسع في لنشاط بإنشياء جار

 جنيه. مليون

 

 ماااك  المااة في التنمي  با ناو  ادنتاجي .( 10شكل )

 

 دعم المرأة وذوي االحتياجات 5/4/9

عم للمرأة المعيلية وذوي االحتياجيات مين خيالل منشيأة لرعايية الميرأة وذوي ابشكل دائم دالكوثر يخدم جهاز 

سيية لرعاييية المكفييوفين مدر -ريب مهنيييمركييز تييد -إدارة تأهيييل المعيياقين -المكفييوفين داراصيية )االحتياجييات الخ

 (.وضعاف السمع

 طاقات المجتمع المحلي واستثمار تنمية الجهود الذاتية 5/4/10

الجهيود الذاتيية ومشياركة أطيراف المجتميع المحليي فيي التنميية العمرانيية سيتثمار الالكوثر " مثيال واضيح  "

ية التنمية المحلية من خالل صدور قرار المحافظة رقيم ضافة إلي دعم ذلك من خالل تأييد القيادة السياسية لعملإلبا

قاميية إللكييل منهمييا  2م 500م بتخصيييث ثالثيية مواقييع ميين أمييالم الدوليية بمسيياحة 11/10/2003بتيياريخ  465

  .دة للمسلمين بالجهود الذاتيةالعبا ت األهالي بالمشاركة في بناء دورخدمات دينية وعليه تقدم
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ويخيدم سيكان  )السييول(مسجد قرية الحواويو الجدييدة  الهضبة،البروج أعلي مسجد : وهي المساجد التطوعية -

إليي تطيوير مكتيب رئاسية  باإلضيافة .بيالجهود الذاتييةالميرور ، ومسيجد والحبيب ،ومسجد الكوثر، قرية السيول

الميدني  مساهمة ومشاركة الجهود األهليية والمجتميعوايضا تظهر جنيه بالجهود الذاتية.   ألف 70التجمع بتكلفة 

في تنفيذ مشروعات خدمية أو إنتاجية سواء بالمشاركة مع الجهود الحكومية أو بدونها والتي أسفرت عين إنشياء 

 وتنمية:

بيالجهود  منشيأت القريية ويسيتكملمبني لرعاية األطفيال األيتيام  2فدان تم إنشاء عدد  14: خصث قرية األيتام -

 الذاتية.

وحدة نسيج يدوي مشغولة بالكامل بالنساجين وجاري حاليياً إنشياء عيدد  015عدد  بالقرية: قرية النسيج اليدوي -

نول نسيج جديدة للنساجين وأسرهم ويعمل بالوحدة النساج وأفراد أسرته مما يؤدي إلي حل جزء كبير من  100

 .االنقراضمشكلة البطالة بالمدينة والتجمعات الريفية التابعة والحفاظ على حرفة النسيج اليدوي من 

 

 األوضاع الراهنةتقييم وتحليل  5/5

 استمارةالزيارات الميدانية وتطبيق الباحث علي  واعتماداالمتداد الحضري "الكوثر" حالة من خالل دراسة  

بالقطاعيييات السيييكنية واالجتماعيييية بيييالكوثر المحليييي  لعينييية مختييياره ومتنوعييية مييين المجتميييع محيييدودةاستقصييياء 

بيين لقياءات تنظيميية جمعيت  علىالي االطالع  باإلضافة (29) محدودةبيان است أستماره 20تطبيق وواالقتصادية 

 .المستثمرين والسكان مع القيادات االدارية بالمحافظة والوزارات المختلفة لمناقشة مشاكل الحالة الدراسية الكوثر

 

 

 

 

 

 

 . 2٠14ريةمبا  22-21لقوا  أرناء اجااء اةتمااه ا ةتقصاء بالكورا م  ( 10شكل )

  

  

                                                           
 م.2014ديسمبر (  22-21) حي الكوثر في الفتره منب هاتطبيقستماره تم الا (29
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 جانب م  القاءا  التنظيمي  المتعرره بي  المةترماي  والقيارا  ا رااي  بالمحافظ  والوزااا ( 11شكل )

 

  

 

الماكال  والقضايا التي لتحرير مؤااا   وماكال  ا وضا  الااهن  بالكورااصر أه  قضايا ذلك ل ويتتي
كتجابث  محليث   حضثاي  جريثرةمنوقث   هثانأخاصث  ومختلف  الحضا  في القواعا  ال ا مترارتعاني منها منوق  

ل  2٠م   منذ أكرافرا   5٠٠في التنمي  علي مةاح   وعقر الكريثاي  مث  المتخصصثي  وادراايثي  بةثوهاج  عاما
متنوعث  راخثل ا قثالي  الزااعيث  عمثل التنميث  بالمحافظث  وتثوفيا فثاص  عليها في رفع عجل  كبياال وغياها أمال 

والخرما  والةياحي   الصناعي حةب ما تايا نتاي  ا ةتبيا  المحرور أ  المنوق  بالكورا خاص  ك  ولالمغلق ، 
 امتثراركمنوقث   فثي والتثي تحثول رو  تحقيثق اآلمثال المعقثورة عليهثا عقبثا مث   كريثاا تعثانيوا ناو  الةثكني  

 التالي:منوق  الرااة  كوالتي اجاي  ب المحرورة العين  تحليلنتاي  أه  فيما يلي نةتعاض ،  حضا
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 (3٠تحليل أهمي  المااكل والقضايا الاييةي  م  واقع تحليل ا ةتمااة واللقاءا  ادرااي  )( 4جدول )

 التكرار المشكلة القطاع

النسبة المئوية 
 للمشكلة

من واقع العينة 
واللقاءات االدارية 

 بالسكان
قوا  
العماا  
 وا ةكا 

 %90 18 عر  وجور مةتافي أو مةتوصف
 %50 10 عر  تناةب الخرما  التعليمي  الحالي  مع احتياجا  الةكا 
 %25 5 عر  وجور اناو  تافيهي  وتاويحي  تفي باحتياجا  الةكا 

 %10 2 عر  توافا ةك  كافي للعاملي  بمصانع الكورا
مشاكل وقضايا تم عرضها  عر  وجور اؤي  لالمترار العمااني للحي

 4عدد في  %100بنسبة 
لقاءات رسمية بين 

المستثمرين والجهاز 
الحكومي ومندوبي الوزارات 

(31)  

قوا  
ا قتصار  
 وا ةترماا 

 قيم  الضاايب العقااي  علي المنات  الصناعي  بالكورا حاليا ااتفا 
 التةويقي  بالكورا عر  توافا الكوارا

 نتاج بالمصانعدا ماكل  التةويق وتكر تفاق  
 بالكورا بالمناوق الصناعي والمةترماي  خواب الضما  علي جميع األااضي  عقب 
 وايق ةوهاج ـ البحا األحماا قتصاري  وا ةترمااي  الي ا   م   ا ةتفارةعر  

قوا  البني  
 ا ةاةي 

 %60 12 ا نقوا  المتزاير لتياا الكهاباء راخل الكورا
 %70 14 النتقال ا م  والمناةبعر  وجور نظا  محرر للنقل العا  ل

 %50 10 الموار المايي بالكورانراة 
 %60 12 نقص تواير الواق  للمصانع المتخصص  بالكورا

القوا  
ا راا  
 والتنظيمي

 %40 8 عر  الاقاب  علي ا ةعاا للةلع والخرما 
 %40 8 عر  الترقيق في وصول الوحرا  الةكني  لمةتحقيها

 %50 10 لصيان  بالحيضعف عمليا  ا

 

وفيما يلي نةتعاض أه  القضايا التي تباز تحليل وتقيي  الوضع الااه  لحي الكورا اعتمارا علي ا وضا  
الااهنثث  وا جتماعثثا  التنظيميثث  بثثي  الهيكثثل ا راا  والمةثثترماي  با ضثثاف الي نتثثاي  تحليثثل العينثث  المحثثرره 

 كالتالي:

 الكوثر:قطاع العمران واالسكان ب أوال:

م  اجمثالي العينث  عثر  تثوافا الخثرما   %9٠حوالي  أكر: أو مستوصف داخل الكوثر مستشفىعدم وجود  -
بماكز مرين   مةتافىالصحي  والعالجي  خاص  العيارا  الخااجي  أو مةتوصف وبي راخل الكورا وأ  أقاب 

 أخمي .
يا نتثثاي  تحليثثل ا ةتقصثثاء المحثثرور تاثثمااع احتياجااات السااكان :  التعليميااة الحاليااةعاادم تناسااب الخاادمات  -

مع عرر الوالب المتزاير باةثتمااا راخثل ا متثرار  حاليا بالكورا المتوفاةبالكورا الي عر  تناةب حج  المراا  
بالتواصثل مثع وزيثا التابيث   2٠13وعثر القيثارة الةياةثي  فثي ةثبتمبا وم  المفتاض حةثب  الحضا  بالكورا

ا  والعمل على ازال  المعوقا  التى تعوق تاثغيل الماكثز التعليمثي للحاةثب ويثذكا والتعلي  لتوفيا كاف  المتولب
متثا مابثع تحث  ااثااف هييث  ا بنيث  التعليميث   1117ا  هذا الماكز قثر تث  اناثاءه بحثى الكثورا علثى مةثاح  

والتعلثي  علثى مليثو  جنيثه ويهثرف الماكثز الثى تثرايب المعلمثي  والعثاملي  والولبث  بالتابيث   15انفاق  بإجمالي
ومتابعثث  جميثثع المثثراا  علثثى مةثثتور المحافظثث  وتقثثري  وحثثرا  صثثيان  لهثثا . وياثثمل  األلثثىاةثثتخرا  الحاةثثب 

الماكثثثز اقةثثثا  مختلفثثث  منهثثثا قةثثث  المتابعثثث  والتخوثثثيو وقةثثث  التثثثرايب وقةثثث  الاثثثبكا  وقةثثث  الصثثثيان  وقةثثث  
 .المااوعا  والمكتب  ا لكتاوني 

وجثور  الثىتاثيا نتثاي  تحليثل ا ةتقصثاء  الساكان:حياة تفاي باحتياجاات عدم وجاود انشاطة ترفيهياة وتروي -
 احتياج ارير لوجور خرما  تافيهي  وتاويحي  تفي باحتياجا  الةكا  حاليا راخل ا مترار الحضا  بالكورا.

تثي : عر  توافا ةك  للعاملي  بمصانع الكورا يحمثل المصثانع العدم توافر سكن كافي للعاملين بمصانع الكوثر 
بها الماكل  تكاليف باهظ  لنقل العاملي  م  المناوق المتباعرة ع " الكورا"، مما يثؤر  فثي بعثض ا حيثا  الثي 

                                                           
 .ةالمرفقستماره المن عمل الباحث وأعتمادا علي نتائج تفريغ ا( 30

 .م.2014-2007اجتماعات بين المستثمرين والقيادات االدارية من عام  4تائج عدد عمل الباحث وأعتمادا علي نتائج تفريغ نمن ( 31
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هاوب العمال  المراب  لهذا الةبب وتاجع الرااة  أ  الحل لر  وزااة ادةكا  لض  الماكل  ضم  مااوعا  
 .ا قتصارالوزااة لتوفيا ا ةكا  للعاملي  لرع  

لعثر   المتثوافاةالمةثاحا  المةثتوي   اةثتغاللعمليث  ضثعف  تثتتي :رؤية لالمتداد العمراني للحيعدم وجود  -
متثوافاه يمكث   مةثتوي  مةثاحا وجور خو  واضح  م  براي  المااو  لالمترار الحي مةتقبال وبالتالي تتواجثر 

فثرا  تقايبثثا  ألثف 28تبلثث  و المتثوفاةالمةثاح  الحاليثث  المةثتوي  وللةثك  والخثثرما  الحيويث  توةثعا  ا  تكثو  
فثي اقامث  أكرثا  -وهي المةاف  التي تابو بي  حي الكورا ووايق ةثوهاج البحثا األحمثا -ك  تقايبا 21وبوول 

ا  ا  قثااا  م  امترارا  ةكني  حضاي  جريرة عليها لتخفيف معاناة الةكا  م  ااتفا  أةعاا الوحرا  الةثكني 
 .ي انااء الحي ل  يتضم  امترارا  مةتقبل

 اع االقتصادي واالستثماري الراهن: قطثانيا

تبثثي  بتحليثثل القوثثا  ا قتصثثار  الثثااه  وجثثور بعثثض الماثثكال  والمعوقثثا  التاثثغيلي  والتثثي ظهثثا  مثثع 
تاثثغيل الماثثاوعا  الفعلثثي علثثي الوبيعثث  وتحثثول رو  نجثثا  الماثثاو  نةثثبيال خاصثث  وأنهثثا تتعلثثق بالضثثاايب 

 كالتالي:وادنتاج والتةويق والياتهما معا 
 
: مث  أهث  الماثاكل التثي تواجثه قوثا  قيمة الضرائب العقارية علي المنشأت الصناعية بالكوثر حالياا ارتفاع -

الصثناعي ، حيث  أ  مصثانع  المناثت ا ةترماا فثي منوقث  الرااةث  "الكثورا" ماثكل  الضثاايب العقاايث  علثى 
 .عقااي  عليهاهي المصانع الوحيرة في مصا التي يت  فاض الضاايب ال الكورا

الحضا  " الكورا"  ا مترار: ماكل  التةويق لبعض المنتجا  بمنوق  التسويقية بالكوثر عدم توافر الكوادر -
اناثاء نقوث  التجثااة الروليث   بةبب عر  وجور الخباا  والكوارا التةويقي  المناةب  بةوهاج، مما يتولثب األمثا

يا مكا  مناةب لهثا علثي أ  تتثولي وزااة التنميث  المحليث  اناثاء بالمنوق  الصناعي  بالكورا، ويتولب األما توف
 هذه النقو  وتزويرها بالكوارا الفني  الالزم  لها.

تواجثثه المصثثانع التثثي بثثرأ  ادنتثثاج الفعلثثي منثثذ ةثثنوا   تفاااقم مشااكلة التسااويق وتكاادس اإلنتاااج بالمصااانع: -
بعمثل مناقصثا  ماكزيث  ممثا يحثا  الكثورا مث  لضعف عملي  التةويق نظاا لقيا  الجهثا  الحكوميث  والهييثا  

الجهثا  الحكوميث   اةتيفاءرخولها لعرة أةباب، أهمها تكلف  نقل المنت  الي مكا  التةلي ، وحل ذلك يت  م  خالل 
بالمحافظثث  علثثي احتياجاتهثثا مثث  ادنتثثاج المحلثثي بالمنثثاوق الصثثناعي  وعمثثل مناقصثثا  محثثرورة للمنتجثثا  مثثع 

 .والةعا التمةك بعاملي الجورة
: زيثارة عقبث  خوثاب عقبة خطاب الضمان علي جميع األراضاي والمساتثمرين بالمنااطق الصاناعية باالكوثر -

 األخثثاركمثثا تثث  فثثي المثثر  الجريثثرة والمنثثاوق  المةثثاواةالضثثما  علثثي جميثثع األااضثثي بالمنثثاوق الصثثناعي  أو 
المثثال وتمويثثل الماثثاوعا   وتثثوفيا اأ  مثثال عامثثل فثثي صثثواة خامثثا  وأ  تتناةثثب الفايثثرة مثثع رواة اأ 

 الجريرة.
لث  تةثتفر الكثورا حتثي  االن من طريق سوهاج ـ البحر األحمار: إلىاالقتصادية واالستثمارية  االستفادةعدم  -

والذ  كا  م  أه  الموالب في الةنوا  الماضثي  بالاثكل األمرثل وذلثك  ا   م  وايق ةوهاج ـ البحا األحما
ل  اةثثتكمالنتيجثث  عثثر   المنتجثثا  مثث  والثثي المنثثاوق  واةثثتياار البحثثا  كمينثثاء للحاويثثا  لتصثثريا مينثثاء ةثثفاجا

الصثناعي  الثي جانثثب اناثاء فثثاو  لهييث  التنميثث  الصثناعي  وتوبيثثق نظثا  الاثثباك الواحثر تثثوفياال للوقث  والجهثثر 
 .وتوبيق الالماكزي  في الفاو 

 قطاع البنية االساسية:ثالثا: 

اةثفا  عمليث  تحليثل ا ةثتبيا  المحثرور عث  ماثكل  انقوثا  ء داخال الكاوثر: االنقطاع المتزايد لتيار الكهرباا -
الكهابثثاء المتزايثثر بثثالحي عثث  المنثثاوق الصثثناعي  والةثثكني  نتيجثث  ااتفثثا  ا حمثثال عثث  المتثثوفا بالمحوثثا  

 الكهابايي  راخل الكورا مما له ا را في حاك  ا ناو  وتوواها بالكورا.
عثر  وجثور نظثا   الىتايا نتاي  تحليل ا ةتبيا   :والمناسباالمن  العام لالنتقال عدم وجود نظام محدد للنقل -

ظهثوا نظثا  نقثل بالقوثا  الخثاص  الثىحكومي محرر لنقثل الةثكا  مثا بثي  الحثي ومثرينتي ةثوهاج واخمثي  أر  
ي  راخثل الحثي يتحك  في اةعاا ا نتقا   ويغالي جرا في اةعاا ا نتقال مما يتةبب فثي ااتبثاك عمليثا  التثوو

 لمعظ  القواعا .   
محوا  مياه مواوح  باألما المبااا ألكاريميث  البحث  العلمثي،  3: حي  يوجر ندرة المورد المائي بالكوثر -  

  بةبب بعض المااكل الفني  م  الاثاك  المنفثذة، وجثاا  حاليثا التنةثيق مثع  2٠٠8وتوقف العمل به  منذ عا  
نقص ونراة المياه وهو ما أكره الةكا  باةتمااة ا ةتبيا  عث   العلمي لحل ماكل  ااك  المياه وأكاريمي  البح 

الصثناعا  المحليث  بثالكورا والتثي تتولثب  علثىانقوا  المياه باكل ملحوظ لفتاا  وويلث  بثالحي ممثا لثه ا رثا 
 .وجور المياه باكل مةتما
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قص تواير الواقث  كالةثو ا فثي الكثورا فثي : تظها ماكل  ننقص توريد الطاقة للمصانع المتخصصة بالكوثر -
حالثث  مصثثنع األوكةثثجي  والثثذ  يعثثر المصثثنع الوحيثثر فثثي اقلثثي  الصثثعير والحاصثثل علثثى أعلثثى اثثهارا  الجثثورة 

 .والةالم 

 رابعا: القطاع االداري والتنظيمي:

 علثىقابيث  ااثاا  ا ةثتمااة الثي وجثور ضثعف مث  الجهثا  الااالسعار للسلع والخدمات:  علىعدم الرقابة  -
 باألناثثو اةثثعاا الةثثلع والخثثرما  وبالتثثالي ونظثثاا لتباعثثر الحثثي عثث  الاقابثث  يثثت  اةثثتغالل الةثثكا  والعثثاملي  

 الصناعي  والةياحي  باكل مةتما.
: تايا ا ةتمااة الثي وجثور فيث  مث  التجثاا والةماةثاة عدم التدقيق في وصول الوحدات السكنية لمستحقيها -

ونظثاا ه  علي وحرا  ةكني  ضم  ماثاوعا  ا ةثكا  التعثاوني ومبثااك القثومي ظها  بالحي نتيج  حصول
  باهظث   بتةثعااعثاملي  بالمصثانع والمغتثابي  بثالحي وللللوثالب  بتتجياهثالعر  احقيته  لهذه الوحثرا  يقومثوا 
أو الرااةثث  ونظثاا لالحتيثثاج التواجثر بجانثثب العمثل  الفيثا  المةثثتهرف  لهثثؤ ءتتناةثب مثع الظثثاوف ا قتصثاري  

  .يخضع الةكا  لتلك ا يجااا 
اااا  ا ةتمااة الي وجور ضعف اثرير مث  الجهثا  الحكوميث  كالبلريث  فثي  بالحي:ضعف عمليات الصيانة  -

صيان  الحي باكل راي  مما يؤر  الي ظهوا العرير م  المااكل بالواق والماافثق الحيويث  نتيجث  غيثاب عمليث  
 الصيان .

 
 آليات التطبيق المقترحةيات وتوصالنتائج   6

  التالي : يتض  النتاي مما ةبق  النتائج: 6/1

لمحليا  مةتقبال كمرخل تقييمثي باضما  نجا  تجمعا  التنمي  ل جديدةوآليات أسس  وجود إلىأهمية الحاجة  -
تهثرف الثى الحفثاظ درااة، لتخويو التجمعا  العمااني  يااعى فيها الواقعي  فى التخويو والتصثمي  رث  التنفيثذ وا

، وتةثعى الثى حةث  والتثى يصثعب تعويضثها اذا مثا أهملث على البيي  لإلنةا  وتهيي  البيا  العمااني  الماليمث  
 المصارا الوبيعي  المتوفاة لألجيال القارم  رو  اهراا.  واةتغالل اةترماا

حةثب  هاو األسالوب األنسابالفنياة واآللياات المحلياات بمجموعاة مان األساس وإدارة التجمعاات بإن تخطيط  -
ناثاء تجمعثا  تنميث  عماانيث  دالمتغياا  العمااني  ا جتماعي  وا قتصاري  والتكنولوجي  وادرااي  والتنظيمي  

رااة دالتخوثثيو والتنفيثثذ وا بتةثثلوبورابتثثه   تتغيثثا  واضثثح متكاملثث  بتليثثا  تتثثواي  وتتكامثثل معثثا ولهثثا أهثثراف 
 . الكفء

علثى  ، كمثا انثه اعتمثارال متعددةبشروط  م بدورها في إحداث التنمية طبقا لمبدأ الالمركزيةيمكن للمحليات القيا -
مؤااا  األلفي  الرالر  ومبثرأ الخصخصث  يجثب علثي المحليثا  رعث  ماثااك  القاعثرة الاثعبي  فثي اةث  ةياةث  

مباراا  المحلي  الخالقث  مجتمعه  الجرير ووضع أولويا  الخرما  والتنةيق بينهما وتمويلها وارااتها وتاجيع ال
 والحاص على ابااز ذاتي  المجتمع العمااني وابراعاتها وما يميزها ع  غياها. 

 
 بالمحليات تنمية تجمعات التنميةإدارة آليات توصيات و 6/2

 أ  اآللي  األةاةي  لنجا  تنمي  تجمعا  التنمي  العمااني  بالمحليا ، هي المةتفيري  باكل أةاةثي كهثرف وأراة،
توبيثق لقاعثرة ومبثارئ ا عتمثار علثى الثذا  وتكثافؤ الفثاص  -اجب المتابع  والنهوض والتنميث وبما عليه  م  و

بثي  المةثثتفيري  والتصثر  للنزعث  ا ةثتهالكي  الةثثايرة  المةثاواةوةثيارة  ا جتماعيثث لجميثع المةثتفيري  والعرالث  
نثابع مث  توبيثق النظثا  الماكثز  فثي النمثو والتنميث ، وتااير ا ةتهالك وادنفاق فثي عمليثا  البنثاء والتاثيير ال

الرافعي  للماااك  فثي تنميث  التجمعثا   الحافز أولك   يمك  افع مةتو  راج  تعميا التجمعا ، وتوفا برو  ذ
أمثا الاكثايز واآلليثا  المبااثاة التثي تتثولي توبيقهثا الجهثا  الماثااك  ونقصثر   غياهثا. العمااني  بالمحليا  أو

هلي ، ورواهثا فثي مااحثل أللمؤةةا  والجهاز الحكومي والقوا  الحكومي والقوا  الخاص والجمعيا  ابذلك ا
لهثذه  اديجثابي، بمثا يحثت  اجثااء العريثر مث  الخوثوا  لتفعيثل الثروا تجمعثا  التنميث  العماانيث  بالمحليثا تنمي  

 الجها  الماااك ، وذلك م  خالل اآلليا  التالي :

التفصيلية آلليات لتوصيات واوفقا لتجمعات المحليات: مل متكاملة وشاملة لنمو وتنمية إعداد خطة ع  6/2/1
 التالية:

بالمحليثثا   الهثوامش الصثحااوي التفصثثيلي  المتاحث  والمتثوفاة  جماع المعلوماات والبياناات والخارائط الرقمياة -
المتثثثوافاة  المعلومثثثا  غيثثثاوالمقتاحثثث  وتحريثثثر  اثثثامل  الماثثثاوعا  الةثثثابق  والتخصيصثثثا  الحاليثثث  الجاايثثث 

 .  ةتكمالها
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والخاصثثث  بالماثثثكال  ادقليميثثث  بالمحليثثثا   رصاااد وجماااع االساااتراتيجيات والسياساااات واألنشاااطة الخاصاااة -
المحافظثث  واألااضثثي  بهثثوامشاألااضثثي المتاحثث   واةثثتخرا والمقتاحثثا  التفصثثيلي  الخاصثث  بإعثثارة التتهيثثل 

 ت  تهييتها كجزء م  التنمي  المةتقبلي  خااج التجمعا  العمااني  القايم .التنموي  الجريرة التي ل  تنمي والتي ي
وضثثع حثثول " المحليثثا علثثى مةثثتو  ا قثثالي  المتجانةثث  و تنظاايم وعقااد سلساالة ماان ورشااة العماال التدريبيااة -

لماحليث  " العمااني  بالمحليا  وتحضيا خوو العمل التفصثيلي  االتنمي  المتكامل  لتنمي  تجمعا   ا ةتااتيجيا 
فثي املث  لتنميث  التجمعثا  بالمحليثا  المتك ا ةثتااتيجي لرع  قراا  الةلوا  المحلي  لتحرير وتنفيذ أروا  تنفيذ 

 مصا.
ووثا  ةثثيناايوها   الحضثاي  فثي المحليثا  والتنمياةظوماة النمااو بياوت خبارة عالمياة لدراساة من اساتدعاء-

 تنموي  اامل  للقواعا  المحلي . 
اؤ   واقتثاا بالمحليثا  واألعمال المعرة م  قبل الفثاق التخصصثي  والاثعبي  اريوهات المختلفة تقييم السين -

والتنميثث  الجريثثرة مثث  خثثالل تقيثثي  العالقثثا  المتراخلثث  بثثي  الناثثاوا  والةثثيناايوها  المختلفثث  متكاملثث  للنمثثو 
 المواوح  للتنمي  بادرااة المتكامل . 

بالمحليثا  م  جها  العمل  واعتمارهامتكامل  وصياغتها في الاكل النهايي ال الفاعلةوضع خطة عمل اإلدارة  -
 م  الجه  الماكزي .  اعتمارها" ر  اق التفصيلي الف"

 وفقا للتوصيات واآلليات التفصيلية التالية: إعداد تقييم بيئي استراتيجي للمواقع: 6/2/2

 .اح  للتنمي  والنموالمتعا  التنمي  بالمحليا  تجملخو  العمل المتكامل  لتنمي   تقييم اآلثار البيئية -
 .تجمعا  التنمي  بالمحليا الةلبي  الناتج  ع  انااء  إعداد التوصيات الخاصة للتخفيف من اآلثار -

ووضعها ضمن إطار مؤسسي وبناء القدرات اإلدارية  :بالمحليات التجمعاتإلدارة  متكامل هيكل 6/2/3
 وفقا للتوصيات واآلليات التفصيلية التالية: عنية المشاركة في التنميةللسلطات المحلية والجهات الم

تجمعثثا  التنميثث  العماانيثث  بالمنثثاوق الحضثثاي  والمةثثيول  عثث  تنميثث   تحديااد الجهااات المعنيااة بااالنمو والتنميااة-
الجريثر وجهثاز  المحافظ  التابع اليها التجمثعبالمرني وم  الهييا  الحكومي  والقوا  الخاص الهاماي  بالمحليا  

 اؤو  البيي .
وتوقعثاته  والعالقث  بيثنه  فثي منظومث   واهتمامثاته ع  أروااهث  ومةثؤولياته   إعداد دراسة تحليلية تفصيلية -

 ادرااة المتكامل . 
بالمنثاوق  تجمعثا  التنميث لتحرير الجوانب المؤةةي  والقانوني  والمالي  دناثاء وحثرة منظومث  ادرااة المتكاملث  

 . ماي  بالمحليا الها
لتنميثث  تجمعثا  التنميثث  العماانيثث  بالمنثثاوق فثي منظومثث  ادرااة المتكاملثث   توثياق أفضاال الممارسااات الناجحااة -

 .الهاماي  بالمحليا 
 المثثر  والمكتثثب ادقليمثثي لجهثثاز اثثؤو  البييثث  فثثي المحافظثث  الثثي المحليثثا مثث   زيااارات تدريبيااة للمختصااين -

تحضثثاها  محثثرورةضثثاف  الثثي اقامثث  رواا  ترايبيثث  محليثث  لمثثرر دي هثثذا المجثثال، بااألواوبيثث  التثثي لهثثا بثثا  فثث
 الةلوا  المعني  والجها  المحلي . 

الجريرة لحظ   التجمعا المناةب  للظاوف المحلي  لحماي  ومااقب  نمو وتنمي   تحديد وتصميم منظومة اإلدارة -
  .ال ومعالجتها مبااابلحظ ، لاصر ا يجابيا  وتنميتها وتحرير الةلبيا  

 المتكامل  بالتنةيق مع الجها  الماااك . تحديد مجموعة من مؤشرات منظومة اإلدارة -
بمواقع العمل التي تامل نظ  بالمناوق الهاماي  بالمحليا   لتجمعات التنمية العمرانيةهيكلة اإلدارة المتكاملة  -

ؤولياتها وأروا  تعاونها مع اثاكاء التنميث  والمؤةةثا  المعلوما  والمتابع  وا تفاق على مهمتها ورواها ومة
 والجها  المعني  ومتولباتها التنظيمي  والمالي .

 التاليةوفقا للتوصيات واآلليات التفصيلية إعداد وإدارة برامج توعية للمجموعات المشاركة:  6/2/4

ضيا الاةايل العام  والخاص  الموجه  الماااك ، وتحبم  المجموعا  المعني   تأثيراً  األقوىتحديد األعضاء  -
 لكل منه  وباام  التوعي  المناةب .

 .إعداد برنامج ومواد التوعية -
لمقابلث  حثول تلثك واااار للةكا  المةتفيري  والمقيمي  فثي اوثاا لمثر  المحافظث  ا عقد حلقات ودورات توعية-

 القا . ( ك  ةواء بتجمعا  متناراة أو1٠-5)المواقع في اواا
العام  قبل وبعر الحلقا  ورواا  التوعي  واااار الةثكا  علثى أهميث   تقييم لمستوي المعرفة استبياناتداد إع-

ل قيثا  وتقيثي  مثر  الاغبث  فثي  التنمي  والماااك  بالمال والجهر في نمو وتنمي  تلك النمو الجريثر وبالتثالي أيضثا
الةثثثكا  المةثثثتفيري  فثثثي  انثثثرماجلمحاولثثث   علثثثى ماثثثااك  األهثثثالي منهجثثثها اثثثتااك فثثثي التنميثثث  والثثثذ  بنثثثي 

 الجريرة للتجمعا  خاص  فيما يتعلق بالةك  والخرما  وفاص العمل.  ا ةتااتيجي 
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علثثى  تجمعثثا  تنميثث  عماانيثث  بالمحليثثا قامثث  الثثر  الةثثكا  المةثثتفيري  مثث   إعااداد مااواد التوعيااة واالرشاااد -
اؤةثثاء المجثثال  المحليثث  والاثثعبي  عثث  التنميثث  ، وعقثثر واش عمثثل لتوعيثث  الةياةثثيي  وهثثوامش المحافظثثا 

الموقثع  اختيثااوماااكته  الفاعلث  فثي جميثع مااحثل التنميث ، برايث  مث  حةث   أااءه المتكامل  التي تعتمر على 
أهميث  وفوايثر ادرااة المتكاملث  لمرثل هثذا  علثىوماواال بالتخويو والتصمي  ر  التنفيثذ ومتابعث  التاثغيل، وحثره  

 يا م  التجمعا  العمااني  التي تتولب الاعاي  ادرااي  الرايم .النمو الصغ
 )اثيخوالةياةيي  اآلخاي  واؤةاء التجمعثا  الايفيث  والحضثاي  بالمحافظث   إعالم المجلس المحلي والشعبي-

ايثي  المرينث ( بتوثوا النمثو والتنميث  الحضثاي  الجريثرة وذلثك مث  خثالل تقثري  جثرول أعمثال )(، وعمره القاي 
  جتماعا  وتووا مااحل العمل.ا
 وأهميتثهالمتكاملث  للتجمثع الجريثر  ا ةثتااتيجي ومجتمعثا  األعمثال عث   إعداد ماواد التوعياة للقطااع الخااص-

وفوايثثر اتبثثا  مبثثارئ المنظومثث  المتكاملثث  ألناثثوته  ا ةثثترمااي  ومثثر  رواهثثا فثثي أعمثثاا مرثثل هثثذه التجمعثثا  
 عمل التخصصي .الجريرة م  خالل المنتريا  وواش ال

والمثثواوني  المةثثتفيري  بإعثرار وتوزيثثع الناثثاا  ادعالنيثث  لمثثواوني  المحافظثث ،  توعياة المجتمعااات المحليااة -
محليث  عث   صثحيف )بإصثراا وفوايثر تنميتثه بالماثااك   تامل معلوما  ع  مااكل التنمي  بموقثع المرينث  وآرثاا

  ا (.بالمحلي ةالجرير ا حال  وتووا نمو وتنمي  الكيان

وفقا للتوصيات واآلليات  :بالمحلياتحماية التنمية  عملياتمراقبة ومتابعة إدارية جديدة لإنشاء وحدة  6/2/5
 التفصيلية التالية:

النمثو والتنميث  الحضثاي  الجريثرة للتجمعثا  يحضثاها ممرلثي الةثلوا   عقد دورات تدريبية عان نظام متابعاة -
 المحلي  والاعبي  بالمحافظ .

صمي  وحرة المتابع  ونظا  المعلوما  الجغاافي بالتعاو  مع المؤةةا  المعنيث  علثى رثال  مةثتويا  وضع ت -
 والمحلي والاعبي(. )الرولي

المحافظثث  بنظثثا    ماكزيثث  يكثثو  لهثثا  علثثي مةثثتو  المحافظثث  لتعميثثا أو هيئااة اقليميااة جهااةأهميااة إنشاااء  -
للمحافظثث  وتختلثثف اخصثثيتها عثث  هييثث  المجتمعثثا   اخصثثي  مةثثتقل  مميثثزة خثثااج الجهثثاز ادراا  الحكثثومي

ا ةاةي ، لصثياغ  ومتابعث  الخوثو القوميث  للتنميث   مهماتهاالعمااني  الجريرة أو هيي  التخويو العمااني وتكو  
 المخووا  الالزم  لتعميا المحافظ ، والحصول علي القاوض المباااة.  واعتمارو والتعميا، 

التي تتناةب مع المنظوم  التنموي  المتكامل  للتجمعا  ووبيعث  تنميث  المرينث   لالزمةتحديد نوعية المعلومات ا -
ل لخصايصثها الموقعيث  واعثرار مؤاثاا  األراء للمقثايي  األاضثي  المعتمثرة علثى صثوا األقمثاا الصثناعي   وبقا

 الحرير . 
حثثرة ارااة المرينثث  والمكتثثب فيمثثا يخثثص وحثثرا  المتابعثث  بثثراخل و تحديااد متطلبااات النمااو والتنميااة الحضاارية -

وتحريثثر آليثثا  التاثغيل الةثثايع مثثع برايث  النمثثو للمااحثثل  والمؤةةثي (النثواحي ادناثثايي  والتقنيثث   )مثث ادقليمثي 
 األولي.

والمعلوما  مع مؤةةا  ذا  كفاءة عاليث  ونظثا  ماثتاك دصثراا التقثاايا عث   إقامة قنوات لتبادل البيانات -
وجهاز اؤو  البيي  والمؤةةا  المعني  بتنمي  المرين  ةثواء المحليا  المتكامل  وبي  مؤااا  تحقيق المنظوم  

 . األخارالحكومي  أو الاعبي  
عثث  روا وآليثث  وحثثرا  المتابعثث  يحضثثاها وثثاق  عمثثل وحثثرا  المتابعثث  وكبثثاا المةثثيولي   عقااد ورع عماال -

 .بالمحليا المحليي  والاعبيي  

وفقا للتوصيات واآلليات  ت في إعداد خطط وبرامج النمو والتنمية:وضع إستراتيجية للمحليا 6/2/6
 التفصيلية التالية:

تةثثيا علثثى نهجهثثا الجهثثا  المحليثث  فثثي اعثثرار خوثثو وبثثاام  النمثثو والتنميثث   للمحليااات وضااع اسااتراتيجية -
خوثيو وتعتمثر علثى أةثلوب الت (32الحضثاي  الجريثرة تةثتراك أخوثاء الماضثي وتةثتقائ اتجاهثا  المةثتقبل )

العمااني بجميع مةتوياته لحل الماكال  التي ممك  ا  تواجه المرين  والتجمعا  الجريرة، وذلثك بوضثع بثاام  
وخوو ومااوعا  علمي  مراوة  لفتاة زمني  يت  خاللها معالج  الماكال  لتحةي  البيي  كما تةتهرف التحك  

 يا البيي  الحضاي  المالءم  للمعيا . في النمو والتنمي  الحضاي  وتوزيع الخرما  والماافق لتوف
في مجال التخويو الاامل، حتى يتناةب مثع ذلثك التوثواا  والتقنيثا  الحريرث  فثي  استخدام النظريات الحديثة-

 مجال التخويو الحضا .

                                                           
 14ل خلف إسماعيل، "التخطيط العمراني ودور المحليات في تطبيق آلية التنمية المستدامة"، صكما (32
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تجمعثثا  تنميثث  عماانيثث  والنمثثو الةثثكاني وا متثثرار العاثثوايي للتجمعثثا ، بإناثثاء  العماال علااى معالجااة التضااخم-
في اكل أحياء أومر  جريرة صغا  تابع  وبقثا للنواقثا  الحيويث  المثؤراة علثى المرينث  والتثي تثؤرا محليا  بال

 فيها.
للتجمعثا  تنميث  فثي ادرااة الحضثاي ، واألخثذ بنظثا  الالماكزيث  فثي التقةثي  الثراخلي  تبني األساليب الحديثاة-

ادرااة وااثثتااك القاعثثرة الاثثعبي  فثثي ادرااة )مجثثال ، منثثاوق، أحيثثاء(، وذلثثك لةثثهول  عماانيثث  بالمحليثثا  
 المحلي . 

 ي دعم المحلياتهم فتحديد المعايير التي تس 6/2/7

يكمل وضع ادةتااتيجيا  للمحليا  في اعرار خوو وبثاام  التنميث  تحريثر المعثاييا التثي تةثاعر المحليثا  فثي 

 صيلي  التالي :وفقا للتوصيا  واآلليا  التف، عمليا  الماااك  المجتمعي رع  

ل التجميثل بواةثو  عمثامث  أ هوالتنمي  الحضاي  وما تتولبثللمةاهم  في أعمال النمو  تشجيع القاعدة الشعبية -
الحثثرايق الخاصثث  والعامثث  فثثي الميثثاري  والواقثثا  الماثثاوعا  الصثثناعي  والةثثياحي  والمنثثازل بأمثثا   التاثثجيا

 .اني  برو  عقبا لصحي  والرقافي  والتافيهي  وا لتزا  بالقووالمراخل وتايير المةاجر والخرما  التعليمي  وا
في اقنا  القاعرة الاعبي  بماثاوعا  النمثو والتخوثيو العماانثي الحضثاي  الجريثر ومثرر  تأكيد دور المحليات -

فاعليتهثثا دحثثرا  التنميثث  الحضثثاي  وذلثثك بتاتيثثب األفضثثليا  وتقليثثل ا حتمثثا   والتاكيثثز علثثى الخيثثااا  
 ضوعي  وتقويمها للوصول الى األاج  بتيةا الواق.المو
المناةثثب  لالنتقثثال الثثي التجمعثثا  العماانيثث  بالمحليثثا  با تفثثاق مثثع القوثثا  العثثا   تااوفير وسااائل المواصااالت -

 والخاص، وتوفيا وتخويو أماك   نتظاا الةيااا ، والحفاظ على أم  وااح  القاعرة الاعبي  العايض .
لتوصثثثيل الماافثثق ومنثثثع ا زرواج والتكثثثااا الثثثذ  يثثثؤرا علثثثى المثثثواوني   عماااال الحفااارالحااد مااان مشااااكل أ -

 وتحاكاته  كما يؤرا على عالقاته  بتجهزة المحليا  مما يؤرا على أعمال النمو والتنمي  الحضاي  الجريرة. 

 وفقا للتوصيات واآلليات التفصيلية التالية: تعظيم دور المشاركة الشعبية: 6/2/8

م  أه  عناصا التنمي  فثي الثرول الناميث ، حيث  تةثاه  فثي تخفيثف العثبء وخفثض تكثاليف  كة الشعبيةالمشار-
التنمي  التي تتو ها الرول . وتعتبا التنمي  الجريرة م  خالل المحليا  بمعناها الواةع هثي مةثيولي  ماثتاك  بثي  

  فثي تحايثك الماثااك  وتكثاي  الجهثور الحكوما  المحلي  وأفاار المجتمع، وتقع على الجها  المحلي  روا هثا
وادمكانيا  المالي  والبااي  المتوفاة لرر المجتمعا  المحلي ، وعلى ذلك فإ  قيا  مرر نجا  وكفثاءة الجهثا  
المحلي  بمقثراا مثا تحققثه مث  ماثاوعا  تنمويث  جريثرة بثالجهور الذاتيث ، ورواهثا الفعثال فثي توريثق الصثل  بثي  

ريرة التنموي  المحلي ، مما يعمل على تنمي  الاعوا بالمةيولي  الجماعيث  وحث  األفثاار األهالي والمااوعا  الج
  .ادنتاجيعلى المةاهم  في اقام  المااوعا  الخرمي  و

 والجمعيا  األهلي .  تشجيع األنشطة التلقائية -

 تفصيلية التالية:وفقا للتوصيات واآلليات ال تنوع وتعدد صور دعم المحليات للمشاركة الشعبية: 6/2/9

يتتي روا ادرااة المحليث  فثي توجيثه وتنظثي  الجهثور الذاتيث  لألفثاار ووضثعها فثي اوااهثا الصثحي  مثع توزيثع 
المةثثيولي  بثثي  المحليثثا  واألفثثاار بهثثرف النمثثو والتنميثث  الحضثثاي  الجريثثرة لتحةثثي  البييثث  المحليثث  ورعثث  خوثثو 

ليمي . وعليه  بثر مث  تعثرر وتنثو  صثوا المةثاعرا  التثي تقثرمها وباام  النمو والتنمي  الحضاي  المحلي  وادق
المحليا  الى األفاار أو المجموعا  لرع  عمليا  النمو والتنمي  الحضاي  الجريثرة فثي صثواة مةثاعرا  ماليث  

 :وفني  وتنظيمي  كالتالي
اة، وايجثار فثاص تامل تةهيل الحصول على قاوض وويل  األجل وبااوو ةثهل  وميةث المساعدات المالية:-

عمل في مواقع ادةكا  الجريرة لزيارة رخول الةكا  واةترماا هذه الزيارة في ا اتقاء بالبييث  الةثكني  المحيوث  
 به .
تتمرل المةاعرا  الفني  في: توفيا النماذج المختلفث  لتصثمي  المةثاك  بثرو  مقابثل، وتثوفيا  :المساعدات الفنية-

المعثثرة للبنثثاء وتخويوهثثا وتمهيثثر الاثثواا  ومثثر اثثبكا  الماافثثق اليهثثا، وتقةثثي  مثثوار البنثثاء، وتثثوفيا األااضثثي 
األااضي الى قوع وبيعها لألهالي بااوو ميةاة، وتوفيا أوق  مرابث  مث  القثور العاملث  فثي مجثال البنثاء عث  

 وايق انااء مااكز ترايب بالقاب م  مااكز العماا .
اجثثااءا  الحصثثول علثثى التثثااخيص الخاصثث  بالبنثثاء وتقةثثي   تتمرثثل فثثي تةثثهيل وهثثي :المساااعدات التنظيميااة -

 األااضي، وتاجع األهالي على انااء الجمعيا  التعاوني  لإلةكا .
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Evaluation of principles & promoting the concept of “Managing new urban 
communities by localities itself” A case study of the urban sprawl "Al-Kawthar 

neighborhood" - Sohag city. 
 

Abstract 

The research takes a case study of the most important foundations and 
guarantees to achieve success in the (housing& Industrial) development urban 
projects on the margins and borders of the main cities in the governorate. 

The research, in coincidence with state directions to give the localities a 
bigger role and power in developing new areas, prepared under the new divisions of 
the administrative borders to governorates, which will be adding to the localities a 
new role which may be the most difficult, which is the developing of the desert 
spread areas, within its administrative borders, and through the several result 
studies of evaluation of municipalities role in managing urban development project, 
and emerging of the lack of its role, and lack of responsibility for providing the 
various urban needs, and its failure in many of the urban development projects in its 
main aim of providing “a sustainable environment inhabitant to housing and 
investment” even with all the efforts and decisions, the localities were unable to 
achieve the desired results, which is activating the urban development process, as a 
result of the huge lag between the developments desired and the localities abilities 
to provide the suitable basic structure and different effective services  and 
organizational arrangements that facilitate to achieve the goal. 

Therefore, and as previously mentioned, the research will identify the most 
important foundations and guarantees, which can lead to relatively successful urban 
development projects“residential,Commercial, industrial, etc.) On the borders and 
margins of the governorates through future local administration. 

It is clear from the study, the importance of defining and applying some 
foundations before starting any new development projects through localities. 

The research also will highlight the urban current sprawl under the 
management of Sohag governorate which specifically located at Sohag-Red sea 
desert road, as it is considered a promising new residential, touristic projects 
including settlement of special services as a new extensions under the responsibility 
of the governorate   

Keywords: Urban Planning - Urban Growth - Urban Extension - Urban Development - 
Al Kawthar Extension - Sohag City and Governorate. 


