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 : ممخص البحث
رى المصرية والتعرف عمى الموقف التنفيذى لممخطط ومدى فاعميتو يتناول البحث مشكمة شديدة األىمية وىى دراسة مشروع المخطط اإلستراتيجى لمق

محافظة المنيا " ، وبالتحديد  –ونجاحو فى تحقيق أىداف التنمية المتواصمة ، وقد تمت تمك الدراسة من خالل إجراء دراسة ميدانية لبعض قرى " مركز المنيا 
بنى قرية  –منشأة الحواصمية قرية : ى ىى قرية ، وبشكل خاص تم التركيز عمى قر  43م % من أعداد قرى مركز المنيا البالغ عددى 10خمس قرى تمثل 
البرجاية ، وقد تناول البحث الموضوع قيد الدراسة بأسموب منيجى وعممى معتمدًا فى قرية  –نزلة حسين عمى قرية  –دمشاو ىاشم قرية  –حسن األشراف 

 قرائى ، والمنيج الوصفى التحميمى والمنيج التحميمى الكيفى والمنيج اإلحصائى اإلستداللى .الوصول لألىداف عمى التزواج بين المنيج اإلست
صرية ، منذ تقدم الورقة البحثية فى الشق النظرى التأسيسى رصدًا مميزًا لتطور توجيات الدولة فى التنمية الريفية وتأثيرىا عمى مالمح القرية الم

الحاضر ، كما تقدم مناقشة جادة لمشروع المخطط اإلستراتيجى ودوره فى تنمية القرية المصرية من حيث األىداف بداية القرن التاسع عشر وحتى الوقت 
جراءات وآليات إعداد المخطط اإلستراتيجى العام لمقرى وكذا األدوات الالزمة لتنفيذ المخططات اإلستراتيجية لمقرى ومنيا األدوات  والجيات المشاركة وا 

 سية والتمويمية والقانونية / التشريعية وأدوات المتابعة والتقييم وغيرىا ن الموضوعات وثيقة الصمة .اإلدارية والمؤس
قيد الدراسة  كما تقدم الورقة البحثية فى الشق العممى المتمثل فى الدراسة الميدانية تحديدًا لمموقف التنفيذى لممخططات اإلستراتيجية لمقرى الخمس

ن خالل تحميل المخططات اإلستراتيجية لقرى الدراسة الميدانية وأىم المشروعات التى تناولتيا ، ثم تقييم الموقف التنفيذى ومعوقات تنفيذىا وذلك م
ة الميدانية ) لمشروع المخططات اإلستراتيجية لقرى الدراسة الميدانية وذلك من خالل عمل إستبيان لممسئولين والعاممين بالوحدات المحمية لقرى الدراس

 مركز المنيا ( ، ثم تحديد المعوقات المختمفة التى تواجو تنفيذ المخططات اإلستراتيجية لمقرى المصرية . قرى
ينتيى البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات شدبدة األىمية عمى المستوى اإلدارى والتنظيمى وعمى المستوى التمويمى والمستوى التشريعى 

 ات ومستوى المشاركة المجتمعية والمستوى الفنى والتقنى ومستوى التوعية والتثقيف ومستوى المتابعة والتقييم .والقانونى ومستوى األراضى والممكي

معوقات تنفيذ المخططات اإلستراتيجية . –أدوات تنفيذ المخططات اإلستراتيجية  –المخطط اإلستراتيجى  –الريف والقرية :  الكممات المفتاحية

 : ةـــــالمقدم
م المشكالت التنموية التى تعانى منيا القرية المصرية ىو تعتبر أى

 عدم وجود خطة واضحة إلمتداد العمران األمر الذى تسبب فى اإلمتداد
ستنزاف اآلالف من األفدنة الزراعية  العشوائى عمى األراضى الزراعية وا 

واإلتجاه وتطور معدالت النمو السكانى لمضطردة لسكانية ابسبب الزيادة ا
، وقد ساعد عمى تشجيع ىذا اإلتجاه غياب متداد األفقى لممبانى اإلنحو 

التى  القوانينتفعيل وعدم  الرقابة والمتابعة المستمرة من الجيات المختصة
إعداد مشروع المخطط مثل ي، و تجرم اإلعتداء عمى األراضى الزراعية 

من لتى اإلستراتيجى لمقرى المصرية أحد آليات اإلدارة والتنمية العمرانية ا
تقميل ىذا اإلتجاه من خالل إعداد الحيز العمرانى المفترض أن تسيم فى 

 أىمية تنفيذ مشروع المخطط اإلستراتيجى لمقريةوبذلك تتضح  لمقرية ؛
لمتغمب عمى معوقات التنفيذ التى وضع رؤية متكاممة ضرورة البحث عن و 

 . ةالورقة البحثيه ىذ إلى تحقيقو تتواجو المشروع ، وىو ما سع
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 : مشكمة البحث
مرور العديد من السنوات عمى إستخدام فكر عمى الرغم من 

المخططات اإلستراتيجية فى مصر، إال أنو مازالت مخرجات تمك 
تعانى من القصور فى تنفيذىا ، ولم تستطع الدولة  المخططات

يقيا عمى أرض الواقع ، بسبب وجود العديد من اإلستفادة منيا وتطب
ىذه ن لم يتم تطوير االمعوقات التى تمنعيا من التنفيذ وتجعمو مستحياًل 

الذى  المصرية وصياغتيا بما يتوافق مع الوضع الراىن لمقرى منظومةال
 .تغير كثيرًا عما كان مخطط لو 

 : اليدف من البحث
وضع ولة التوصل إلي في محا من البحثيتركز اليدف الرئيسى 

لمقرى  المخططات اإلستراتيجيةتنفيذ رؤية تخطيطية متكاممة لمنظومة 
األساليب المختمفة الالزمة لتفعيل تنفيذ  تحديدمن خالل  ،المصرية 
حتى يمكن اإلستفادة من المخططات وذلك ، تمك المخططات مخرجات 

يع منفذة عمي السابق إعدادىا بالتعديل واالتطوير ، وتحويميا إلى مشار 
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الحالية مكانيات اإلحتياجات و اإلبما يتناسب مع ، وذلك  أرض الواقع
 . وبما يحقق األىداف التنموية المحددة لمقرى

 : منيجية البحث
 -: المنيجية التاليةاعتمد البحث لتحقيق أىدافو عمى 

النظرية وىو المنيج المعنى بتجميع الحقائق  : المنيج االستقرائي .1
ودراسة ألساسية والمفاىيم المرتبطة بموضوع الدراسة ، والبيانات ا

 .، وأىم البرامج التنموية التى مرت بيا  واقع القرية المصرية
مشروع من خالل التعرف عمى  المنيج الوصفى التحميمى : .2

تنمية لفو اوأىد ىميتوأ وتحديدالمخطط اإلستراتيجى لمقرية المصرية 
وكذلك التعرف عمى  والجيات المشاركة فيو الريف المصرى

أىمية كاًل منيا فى تحميل و  المخططاتتمك األدوات الالزمة لتنفيذ 
 . ىذه المنظومة

 من خالل المنيج التحميمى الكيفى والمنيج اإلحصائى اإلستداللى : .3
لمخططات اإلستراتيجية الموضوعة لبعض قرى مركز ا عرض وتحميل

التنمية الورادة بيا منذ تم مشروعات لوالتعرف عمى الموقف التنفيذى  المنيا
لنسبة إستبيان إجراء ذلك من خالل يتم ، و  حتى اآلنو وضع المخطط 

وتحميل  لمسئولين بالوحدات المحمية لمقرى عينة الدراسة% من ا20ل تمث
إقتراح من ثم يتم المخططات و  تنفيذتواجو نتائجو وتحديد المعوقات التى 

 .ا بما يتوافق مع الواقع التوصيات المناسبة التى تمكن من تفعيمي

رسم صورة عامة لواقع القرية المصـرية وأىـم المشـك ت  .1
 :التنموية التى تواجييا

من الميم قبل التعرض لمشكمة البحث التعرف عمى العناصر المعنية 
وتوضيح أىم المشكالت ، المتمثمة فى الريف والقرية بمجال الدراسة 

التى  أىم السياسات والبرامجك وكذل والقضايا التنموية التى تواجييا ،
ىل و عمييا من النواحى المختمفة وكيف أثرت إنتيجتيا الدولة لتنميتيا 

 .إستطاعت أن تحقق المستيدف منيا أم أنيا كان يشوبيا بعض القصور 

 : المفاىيم األساسية المرتبطة بالريف. 1-1
    و ؛                       المعرراجم العربيررة عمررى أنرريعرررف الريررف فررى المغررة و  الريــف : مفيــوم* 

               ، وليس المقصرود   ] 1[  ء                                          الخصب والسعة والمأكل وىو أرض فييا زرع وما
                      ن مصرطمح الحضرر يشرمل كرل                                     بالريف بأنو ىو المقابل لمحضر ، ذلك أل

                                                                 من المدينة والريف ؛ حيث أن مفيوم الحضارة بمعناىا الواسع ىى نتيجرة 
                                                             لإلستقرار، ونحن نجد أن سكان الريف مستقرون مثل سركان المردن ؛ برل 

فيرري محرررور حيرراتيم ، ولكرررن مررا يقابرررل لفرررظ            ً        أكثرررر إرتباطررًا بررراألرض       أنيررم
 ] 2[  . ىو لفظ البداوة الذى يعنى الترحل وعدم اإلستقرارر الحض

عبارة عن مجموعة من األفراد يقيمون فى الريرف  * مفيوم المجتمع الريفى :
نتررراج الطعرررام    ، ي وبحكرررم الجيررررة المكانيرررة   ، عممرررون معظميرررم بنشررراط الزراعرررة وا 
                       عالقرات وتفراعالت إجتماعيرة                         أصبح ىؤالء السركان ترربطيم   وابط اإلنسانيةوالر 

وأصررربحت تجمعيرررم مجموعرررة عررادات وتقاليرررد وأىرررداف مشرررتركة وثقافرررة        قويررة ، 
قتصررادية وبيئيررة وحضررارة معينررة ،  جتماعيررة وا                                                     جعمررت ليررم خصررائص سرركانية وا 
 ] 3[يتميزون بيا عن غيرىم من المجتمعات األخرى .                  وعمرانية متقاربة 

القريرررة ىرررى نررواة المجتمرررع العمرانرررى الريفرررى والمكمرررل  القريـــة :مفيـــوم * 
، وىرى خميرة حيرة تنمرو وتترأثر بمرا حوليرا مرن مرؤثرات  لمعمرران الحضررى

إجتماعيررة أو إقتصررادية أو تاريخيررة ، أو كررل ىررذه المررؤثرات مجتمعررة مررع 
عمرى  وقد أضاف جمرال حمردان فرى تعريفرو لمقريرة المصررية،   ] 4[ ابعضي
ريرررة التقميديرررة تقررروم دائمرررًا عمرررى ربررروة مرتفعرررة ، إن لرررم تكرررن طبيعيرررة القأن 

أحيانررررًا كالتررررل أو الكرررروم ، فأنيررررا غالبررررًا صررررناعية مرفوعررررة ، ولكنيررررا فررررى 
الحررالتين محدبررة كالصررحن المقمرروب ، فقررد كانررت القريررة المصرررية أساسررًا 
من الحاالت النووية المجمعة أى تمك الترى تكرون المسراكن والمبرانى فييرا 

 ] 5[  معة فى كتمة واحدة متالحمة .مج

 : أىم المشك ت والمعوقات التى تواجو القرية المصرية. 1-2
عانت القرية المصرية عمى مر العصور المختمفة من العديد من 

وقد إزدادت حدة ىذه المشكالت بسبب معالجتيا ،  المشكالت التنموية
وقد ة جذرية ، بطريقة سطحية ومنفصمة وعدم اإلىتمام بمعالجتيا بصور 

 –إجتماعية وسكانية  –تنوعت تمك المشكالت ما بين مشكالت ) بيئية 
قتصادية  ومن تجميع ، تشريعية (  –إدراية - عمرانية –زراعية وا 

أىم تمك يمكن إيجاز الدراسات واألدبيات واألبحاث األكاديمية السابقة 
 (1م )الشكل رقكما ىى موضحة فى ؛  وتصنيفاتيا المختمفة المشكالت

 إسرفبع يؼذالد األييخ ٔانزسشة يٍ انزؼهيى

 انضيبدح انًعطشدح فٗ رؼذاد انسكبٌ

يخ
بَ

سك
ٔان

خ 
ػي

ًب
جز

إل
 ا
د

ال
شك

نً
ا

 

 كثبفخ انسكبَيخ ثًؼذالد رفٕق يؼذالد انزًُيخإسرفبع ان

 ريبساد انٓجشح انًسزًشح يٍ انشيف إنٗ انذعش

 إسرفبع يؼذالد انجطبنخ 

 ظؼف انًشبسكخ انًجزًؼيخ فٗ ػًهيبد انزًُيخ

إخزالل انجيئخ انشيفيخ ٔصيبدح يؼذالد انزهٕس 

 اإلسشاف فٗ إسزٓالن األسًذح انكيًيبٔيخ

يخ
يئ

نج
 ا
د

ال
شك

نً
ا

 

 سشاف فٗ إسزٓالن األسًذح انكيًيبٔيخاإل

 رؼذد يشبكم رهٕس انٕٓاء ٔانًبء ٔانصشف انصذٗ 

 رأكم األساظٗ انضساػيخرُبلص ٔإسزًشاس 

يخ
بد

ص
لز

إل
ٔا

خ 
ػي

سا
نض

 ا
د

ال
شك

نً
ا

 

 ظؼف اإللجبل ػهٗ انؼًم ثبنضساػخ 

رغيش ْيكم األَشطخ اإللزصبديخ  ْجشح انؼًبنخ انضساػيخٔ 

 يخ ٔلهخ اإلَزبج انضساػٗ انضساػ رفزيذ األساظٗ

 إَخفبض َصيت انفشد يٍ األساظٗ انضساػيخ 

  رٕاجّ انمشيخ انًصشيخ شكم( : انًشكالد ٔانًؼٕلبد انزى1)سلى شكم 
]6 [ 
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:  

توجيــات الدولــة فــى التنميــة الريفيــة وت  يرىــا تطــور . 1-3
 : عمى م مح القرية المصرية

التنموية كان  برامجالبالعديد من سياسات و القرية المصرية  تمر 
لمختمفة عمى المواطن ا وتأثيراتيامنيا إيجابياتيا وسمبياتيا  لكل  

اسات والبرامج ىذه السي يمكن تقسيمىذا و ، ى وعمى المجتمع الريف
 ر : إلى عدة مراحل كما ىو موضح فيما يمى

 : م (1881-األولى ) منذ بداية القرن التاسع عشرالمرحمة . 1-3-1
وىى تعتبر مرحمة الجيود اإلصالحية األولى ؛ حيث تم فييا تطبيق 
لغاء نظام اإلقطاع ومصادرة أراضى  سياسات اإلصالح الزراعى ، وا 

لفالحين ، ىذا باإلضافة إلى شق الترع وتشييد المماليك وتوزيعيا عمى ا
السدود والقناطر وبناء الجسور ، األمر الذى ساعد عمى توسيع مساحة كافة 
األراضى المزروعة إلى أكثر من الضعف ، وكنتيجة طبيعية إزداد دخل 

زداد دخل الدولة من الضرائب التى تأخذىا من الفالحين ؛ حيث  الفالح وا 
  ]8[ ]7[ . قطاعى لذلك لم تتحسن أحوال الفالح كثيراً حمت الدولة محل اإل

 : م (1938- 1882)  المرحمة ال انية. 1-3-2
تركزت معظم سياسات ومشروعات التنمية الريفية خالل تمك 
الفترة عمى إنشاء الخدمات ودعم اإلنتاج من خالل تأىيل عدد من 

نحو قضايا  أيضاً  كما ظير اإلىتمام الفنيين والمحاسبيين والكتبة ،
نشاء  مكافحة األمراض الوبائيةو  الصحة مشروعات الرى والصرف وا 

الصحى والبنية التحتية والتى كان ليا تأثير مباشر عمى اإلنتاجية 
الجيود السابقة نجد أنيا لم ىذه  ولكن بالنظر إلى كل، الزراعية 

المعيشى لممواطن الريفى ، لذلك اإلجتماعى و  تستيدف تحسين الواقع
 ]9[ .حدث تطور فعمى فى القرية المصرية يلم 

بدايـة التعامـل مـع قضـايا المـواطن الريفـى :  المرحمة ال ال ـة. 1-3-3
 : م (1939-1951)

الريف بتنمية  فى إىتمام الحكومةخالل ىذه الفترة ىائمة طفرة  حدثت
المراكز التى كان من أىميا  ، وتم إنشاء العديد من الخدمات ىالمصر 

التى كانت تيدف إلى دراسة المسائل المتصمة بحياة الفالح  اإلجتماعية
وتشجيع الييئات المحمية  بقصد تحسين حالتو ورفع مستوى معيشتو

]10[ تعميمو المعنية بيذه الشئون فى القرى عمى
الخدمات ولكن بمقارنة ،  

دخول  ، مما أدى إلى التى نفذت خالل تمك الفترة يالحظ تكرارىا وتشابييا
ن يتحقق أى تنسيق من أمجال اإلصالح الريفى دون جيات ن الالعديد م

يتقمص خذت الخدمات التى إنشئت ألذلك ،  شأنو اإلصالح الفعمى بالقرية
]11[.  دورىا حتى أقتصر عمى خدمة إعتيادية ناقصة

 

 : م (1959-1952نشر الخدمات بالريف ) المرحمة الرابعة :. 1-3-4
اليدف منيا نشر الخدمات بدأت خالل ىذه المرحمة وضع خطة 

اإلىتمام ، كما تم  من خالل إنشاء ما يعرف بالوحدات المجمعة بالريف
، وبدأت جيود التنسيق  الريفىواإلسكان بمشروعات تحسين العمران 

والتكامل بين الجيات والحكومات تأخذ خطواتيا فى التنفيذ بعد أن كانت 
 ، دى نقاط الضعفإحىذه  كانتوالتى  كل جية حكومية تعمل منفصمة

الفترة أنيا ركزت جيودىا عمى مشكمة  تمكأىم ما يؤخذ عمى لكن و 
اإلسكان ولم تتعرض لمكيان اإلقتصادى لمقرية ، ومن ثم لم يتعرض 
التخطيط الجديد إلى تقسيم الوحدات السكنية الجديدة التقسيم الذى يتناسب 

]11[ . مع مستمزمات الفالح بالنسبة لمنظام الزراعى الذى يتبعو
 

]12[
 

الجيــــود اإلصــــ حية ال انيــــة بــــالريف  المرحمــــة الخامســــة :. 1-3-5
 : (م 1971-1961المصرى )

ألول مرة فى تصميم المشروعات والبرامج التنموية القرويين  تم إشراك
إنشاء نظام اإلدارة ب اتيم من خالل إتباع نظام الالمركزيةعفى مجتم

الل ىذه الفترة بشكل كبير عمى المحمية ، وقد إعتمدت عممية التنمية خ
لتمويل ة تطوير خدمات الجمعيات التعاونية الزراعيو  القطاع الزراعى

 إنشاء المجالس القرويةكما تم ، ى مشروعات التنمية فى القطاعات األخر 
،  وقرى الجيود الذاتية المعاونة ووضع خطة إلعادة تعمير قرى مصر

ت عن التنسيق والتكامل بين ولكن ما يؤخذ عمى تمك المرحمة أنيا تخم
مشروعات كانت تنقصيا الدراسة الالقطاعات المختمفة ، كما أن معظم 

 ]9[ الجادة ووضع إمكانيات الدولة فى اإلعتبار قبل البداية فى التنفيذ .

 : (م 1993-1971تنمية القرية المصرية ) إعادة المرحمة السادسة :. 1-3-6
كان البد من وضع  ف المصرىبعد أن زاد الوضع ترديًا فى الري
جياز بناء لذلك تم إنشاء ،  متكامل خطة عاجمة لمعالجة مشكالتو بشكل

تحقيق التنمية الريفية بجوانبيا إلى يدف يالذى  وتنمية القرية المصرية
من خالل تطوير البنية الييكمية لمقرية وتطوير القاعدة اإلنتاجية و  المختمفة
 ج التى تقرىا المجنة الوزارية لمحكم المحمىالسياسة العامة والبرامتنفيذ 

كما تم ،  ]13[ وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحميات والجيات المعنية

  ( : انًشكالد ٔانًؼٕلبد انزٗ رٕاجّ انمشيخ انًصشيخ1)سلى شكم ربثغ 
]6 [ 

 

د
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يخ
يؼ

شش
نز

ا
 

 ؼبد انؼًشاَيخرعبسة ٔرذاخم انمٕاَيٍ ٔانزششي

 ػذو انًزبثؼخ ٔانًشالجخ انًسزًشح ٔظؼف انؼمٕثبد

 لصٕس رطجيك لٕاَيٍ انجُبء ٔانؼًشاٌ

يخ ػٗه دسبة  األساظٗ انضساػيخ صيبدح انشلؼخ انؼًشَا
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ا

 

 يزبدخ نهزًُيخ ػذو ٔجٕد أساظٗ غيش صساػيخ

 شجكبد انجُيخ األسبسيخٔ يسزٕٖ انخذيبد ظؼف

 ٕد ديبصاد يهكيخ نجؼط األساظٗ انضساػيخػذو ٔج

 انًشكضيخ انشذيذح فٗ اإلداسح

يخ
اس

إلد
 ا
د

ال
شك

نً
ا

 

 ػذو اإلػزًبد ػهٗ انًشبسكخ انشؼجيخ فٗ انزًُيخ

 رًُيخ انمشيخ رؼذد انجٓبد انًسئٕنخ ػٍاإلصدٔاجيخ ٔ
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تخدم المرحمة الحالية فى إنشاء العديد من المشروعات األخرى التى كانت 
ذلك الوقت بدون النظر بشكل أوسع إلى المستقبل والسعى وراء تحقيق 

 التنمية المتواصة لمقرية .وتحقيق  اإلستمرارية
بــــدأ تطبيــــق برنــــامج شــــروق لمتنميــــة  المرحمــــة الســــابعة :. 1-3-7

 : (م 2117-1994الريفية )
يرات الشاممة فى الريف يتحقيق التغ سعت الدولة خالل ىذه الفترة إلى

قد كان أبرز البرامج التى طبقت المصرى والقضاء عمى نظام المركزية ، و 
ذلك البرنامج ؛ "  لمتنمية الريفية المتكاممة شروق امجبرنخالل تمك الفترة " 

تحسين مستوى ونوعية الحياة فى الريف المصرى فى لكوسيمة الذى جاء 
، كما تم خالل ىذه  ]14[ الشعبية المشاركةمن خالل  النواحى المختمفة

والذى يعتبر  المخططات اإلستراتيجية لمقرى المصريةالفترة إعداد مشروع 
سياسة الحد أيضًا تبنت الدولة و  ،قومى لتنمية الريف المصرى المشروع ال

من  وتخفيف الضغط السكانى عمى القرى القائمة من اإلمتداد العمرانى
 . التجمعات العمرانية الجديدةخالل إنشاء 

سياســـات الحـــد مـــن الفقـــر فـــى القـــرى المرحمـــة ال امنـــة : . 1-3-8
 : حتى اآلن( -2118المصرية )

اإلنسان تنمية ل ىذه المرحمة بشكل أساسى عمى ركزت الدولة خال
والمؤسسات التنموية فى القرية ، مع التكثيف المستمر لمعمل وتوجيو 

التنمية اإلقتصادية ، وصاحب ذلك زيادة فى حجم إسيام اإلىتمام نحو 
]15[ القرويين فى تحقيق التنمية اإلقتصادية

، وقد تم خالل ىذه الفترة إنشاء  
تنفيذ  تمو  قرية 1000عددىا حينئذ  وكان لقرى األكثر فقراً مشروع تنمية ا

إستغرقت كل مرحمة ثالث سنوات بدءًا من عام  المشروع عمى مرحمتبن
 ]16[ ، ىذا بجانب المشروع القومى إلستيداف األسر المحتاجة .م 2007

 ]17[ : مشروع المخطط اإلستراتيجى ودوره فى تنمية القرية المصرية .2
لجيود التى بذلتيا الدولة لتنمية وتطوير القرى عمى الرغم من ا

المصرية فى المجاالت المختمفة وحل مشاكميا المستمرة ، إال أن ىذه 
، فبالنظر إلى  الجيود لم تساعد فى تحقيق الصورة المأمولة لمقرية

 البرامج والمشروعات السابقة لمتنمية الريفية نجد أنيا كانت تفتقد إلى
ضحة لمعمران وخطة إلمتداده ، باإلضافة إلى واتنموية رؤية وجود 

والمتكاممة غياب فاعمية التخطيط العمرانى نتيجة لغياب النظرة الشاممة 
 لتحقيق التنمية المستدامة لمقرية المصرية .  واضحةة الوالرؤية المستقبمي

من خالل ىذا المنطمق حرصت الدولة فى بداية األلفية الثالثة عمى 
عتبارًا طيط والتنمية العمرانية لمقرية المصرية ، تطوير منظومة التخ لذا وا 

م تبنت الدولة منيج إستراتيجى المركزي قائم عمى 2004من عام 
كافة شركاء التنمية والجيات المعنية بالعممية تدعيم المشاركة بين 

عداد  التخطيطية ، لذلك قامت الييئة العامة لمتخطيط العمرانى بوضع وا 
 يجية العامة لكافة القرى المصرية وذلك بإعتبارىاالمخططات اإلسترات

 نحو التنمية الشاممة لممجتمع القروى ككل . جادة خطوة 

 : مفيوم المخطط اإلستراتيجى العام لمقرية المصرية. 2-1

يعررررف المخطرررط اإلسرررتراتيجى العرررام لمقريرررة المصررررية بأنرررو ؛ المخطرررط 
عمرى  المتكاممرة لمقريرة مرتكرزة الذى يحردد الرؤيرة المسرتقبمية لمتنميرة العمرانيرة

ما تتمتع بو من مروارد ومقومرات ، عمرى أن تكرون ىرذه الرؤيرة شراممة لمحيرز 
سرقاطيا المكانى لمقرية من خالل تحميل  تجاىرات النمرو الحاليرة وا  معردالت وا 

مخروج بإستراتيجية عممية قابمة لمتطبيرق يشرارك فرى وضرعيا عمى المستقبل ل
التنميررررة بالقريررررة ، وذلررررك لضررررمان اإللتررررزام  كافررررة الجيررررات المعنيررررة وشررررركاء

 ] 8 1[بالرؤية المستقبمية الموضوعة ليذه القرية . 

 :المنيجية العامة إلعداد المخططات اإلستراتيجية. 2-2

تعتمررد منيجيررة إعررداد المخطررط اإلسررتراتيجى العررام عمررى إتبرراع أسررموب 
مة عمرى التقدير السريع لإلحتياجات والمتطمبات وذلك من خرالل طررح األسرئ

لقرراءات دوريررة معيررم خررالل فترررة مجموعررات شررركاء التنميررة بالقريررة أو عقررد 
باإلضررافة إلررى جمررع المعمومررات األساسررية والثانويررة إنجرراز المشررروع ، ىررذا 

لوصرررررول إلرررررى أعمرررررال المسررررروحات الميدانيرررررة األساسرررررية ، وذلرررررك بيررررردف او 
وف عمررى التشررخيص السررريع وتحديررد قضررايا التنميررة الرئيسررية بالقريررة ، والوقرر

 ] 9 1[ . أىم الفجوات والمشكالت والمحددات التى تعوق فاعمية التنمية
 

 : المصرية ىلمقر  المخطط اإلستراتيجىأىداف . 2-3

األىداف ىى األساس الرذى سرتبنى عميرو خطروط إسرتراتيجيات  تعتبر
؛ بالترررالى سرررتكون ىرررذه  التنميرررة القطاعيرررة لمقريرررة وتحديرررد معرررايير تقييميرررا

ىــذا ،  تجرراه أولويرات التنميررة والرؤيرة الموضرروعةحرددة إلاألىرداف ىررى الم
ويمكـــن حصـــر األىـــداف العامـــة لمشـــروع المخطـــط اإلســـتراتيجى العـــام 

] 9 1[ : لمقرية من خ ل اآلتى
  

]2 1 [ 
تقرردير وتقيرريم و الدراسررة والتحميررل الرردقيق لموضررع الررراىن لمقريررة المصرررية  

يمكرررن تحديررررد إحتياجاتيرررا الالزمرررة لعمميرررة التنميرررة ، ومرررن خرررالل ذلرررك 
 أولويات التنمية ) األنشطة والمشروعات ذات األولوية ( بالقرية .

وضرررررع نرررررواة أولرررررى لقاعررررردة بيانرررررات شررررراممة وأسرررررموب موحرررررد عمرررررى مسرررررتوى  
تروفير بررديل مناسررب لنمررو و  يركررز عمررى حمايرة األراضررى الزراعيررة الجميوريرة

 . مة بالقرىالعمرانية القائداخل التجمعات  القرية إلستيعاب الزيادة السكانية
السياسررات اإلقتصررادية والبيئيررة واإلجتماعيررة التررى تيرردف إلررى وضررع  

زيادة فرص العمل ، الحفاظ عمرى المروارد ،  تحفيز اإلقتصاد المحمى
، تحقيررق المسرراواة فررى الحقرروق والواجبررات بمشرراركة  البيئيررة المحميررة

 . كافة فئات المجتمع
وف المتغيرررة ، سررتدامة فررى مواجيررة الظررر عمررى االر مجتمررع قررادخمررق  

الحكوميررة بررين الجيررات  مررن خررالل تعميررق قاعرردة المشرراركة الشررعبية

 ]20[ المنيجية العامة لمشروع المخطط اإلستراتيجى لمقرية المصرية: (  2شكل رقم ) 
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 .مشروعات التنمية وأولويات تنفيذىا ووضع  تحديد مشاكمو وأىدافولتمكررين مجتمررع القريررة بقيررادة اإلدارة المحميررة مررن  والخاصررة والمدنيررة
 : ىلمخطط اإلستراتيجى العام لمقر مشروع افى  الجيات المشاركة. 2-4 

يتعرررراون كثيررررر مررررن الجيررررات والمؤسسررررات واألفررررراد فررررى المراحررررل المختمفررررة 
فرى ثرالث  األطرراف المشراركةتمرك ، وتتمثرل  لمشروع المخطط اإلسرتراتيجى العرام

شررركاء  –فريررق العمررل  –العامررة لمتخطرريط العمرانررى  الييئررةأطررراف رئيسررية ىررى؛ 
] 1 9[التنميرررة ) األطرررراف ذات الصرررمة ( 

ـــى ا ىـــذا،     (3رقـــم )لشـــكل وموضـــح ف
 : اإلطار المؤسسى المسئول عن إعداد وتنفيذ المخططات اإلستراتيجية

 : لمقرىإجراءات وآليات إعداد المخطط اإلستراتيجى العام . 2-5

 119وفقًا لما ورد فى باب التخطيط والتنمية العمرانية بقانون البناء رقم 
عداد والئحتو التنفيذية ، فإن عممية التخطيط ال 2008لسنة  عمرانى وا 

المخططات اإلستراتيجية لممدن والقرى فى مصر تمر بعدد من اإلجراءات 
 ]23[ -: التى تتمخص فيما يمىالفنية واإلدارية 

المرحمة التحضيرية ودراسة الوضع الراىن وجمع البيانات ولقاءات  
عداد الدراسات القطاعية .  شركاء التنمية وا 

تحديد المالمح األساسية ووضع تحميل البيانات ونتائج المقاءات و  
 الرؤية المستقبمية لتنمية القرية .

طرح و  حصر المشروعات ذات األولوية وتحديد القضايا واألىداف 
 . البدائل

إجتماعات شركاء التنمية عمى مستوى القرية والوحدة المحمية لطرح  
 نتائج الدراسات واإلتفاق عمى المشروعات .

يجى العام لمقرية بناءًا عمى نتائج إعداد مشروع المخطط اإلسترات 
حتياجات وأولويات التنمية العمرانية لمقرية .  وا 

عرض مشروع المخطط اإلستراتيجى العام عمى المواطنين وشركاء  
 التنمية وكافة الجيات لعرض النتائج النيائية .

إجراء التعديالت الالزمة عمى المخطط فى ضور المالحظات عميو  
رسالو إلى الييئة  العامة لمتخطيط العمرانى . وا 

إعتماد المخطط اإلستراتيجى لمقرية المصرية من الجيات المختصة  
 متضمن الحيز العمرانى الجديد المقترح .

 : لمقرى ةمخرجات المخططات اإلستراتيجية العام. 2-6

لسرررررنة  119طبقرررررا لمرررررا ورد بالالئحرررررة التنفيذيرررررة لقرررررانون البنررررراء رقرررررم 
يـــــائى والمخرجـــــات الرئيســـــية لممخطـــــط ينقســـــم المنـــــتج النم ، 2008

 ] 3 2[ -: اإلستراتيجى العام لمقرية المصرية إلى ما يمى
وضررررع وتحديررررد الحيررررز العمرانررررى لمقريررررة ، ويررررتم وضررررعو بنرررراءًا عمررررى  

مساحة اإلمتداد العمرانى عمى المرتخمالت والجيروب الزراعيرة وتوقيرع 
 شكل وحدود العمران عمى خريطة مساحية .

األراضرررى لجميرررع اإلسرررتعماالت الحاليررررة  وضرررع مخطرررط إسرررتعماالت 
 والمستقبمية حتى سنة اليدف . 

وضررررع اإلشررررتراطات التخطيطيررررة والبنائيررررة التررررى تحرررردد أىررررم السررررمات  
 العمرانية لمقرية .

آليرررات وبررررامج التنفيرررذ ومصرررادرتمويل وضرررع يشرررتمل المخطرررط عمرررى  
 المشروعات ذات األولوية الواقعة بمنطقة إعداد المخطط .

  اإلغبس انًؤسسٗ انًسئٕل ػٍ انًخططبد اإلسزشاريجيخ انؼبيخ نهمشٖ ٔيٓبيّ خالل انًشادم انًخزهفخ  : (3 )شكم سلى 
]22[
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 : المخططات اإلستراتيجية لمقرى المصرية يذأىمية تنف .3
إذا كانت أىمية إعرداد المخططرات اإلسرتراتيجية تكمرن فرى كونيرا الوسريمة 
التررى تسرراعد فررى تصررميم البرررامج وتحديررد األولويررات ووضررع الرؤيررة المسررتقبمية 

فرررإن الننفيرررذ ىرررى الوسررريمة  ؛المنشرررودة الترررى تطمرررح إلييرررا الدولرررة والمجتمرررع معرررًا 
مجموعرة ترجمرة ب حويرل أحرالم المجتمعرات وحكوماتيراتن خالليا التى يمكن م

المبرررادئ واإلطرررار العرررام لمسياسرررات واإلسرررتراتيجيات الموضررروعة إلرررى إجرررراءات 
] 4 2[ يمكرنيم التعرايش معرو مممروس وواقععمل 

البرد مرن إحرداث موازنرة ، لرذلك  
يط بين صياغة الخطة اإلسرتراتيجية وتنفيرذىا كجرزء ال يتجرزأ مرن عمميرة التخطر

فالنجرراح فررى إعررداد المخططررات اإلسررتراتيجية العامررة ال يضررمن اإلسررتراتيجى ، 
،  ] 5 2[ النجراح فررى تنفيررذىا ، وغالبرًا مررا يكررون التنفيررذ أكثرر صررعوبة مررن اإلعررداد

وذلررك لمررا يحتويرررو مررن عمميررات وأنشرررطة فعميررة وتعرردد لمجيرررات المشرراركة مرررن 
شررتركة فررى بعررض مؤسسررات ومنظمررات وأفررراد التررى ربمررا تكررون ذات مصررالح م

األحيرررران أو متباينررررة فررررى العديررررد مررررن األحيرررران األخرررررى ، وبرررردون تنظرررريم ىررررذه 
العمميررة تكررون ىنرراك فرصررة لحرردوث التصررادم واإلخررتالف بررين أصررحاب ىررذه 

     ] 6 2[ المصالح المتباينة .

  : لقرىال زمة لتنفيذ المخططات اإلستراتيجية  األدوات. 3-1

عمررى لمقرررى المصرررية تراتيجية تنطرروى منظومررة تنفيررذ المخططررات اإلسرر
، يررررا وتفعيم ىانجرررراح تنفيررررذالتررررى تررررؤثر عمررررى العديررررد مررررن األدوات واآلليررررات 

وجميع ىذه األدوات البد وان تعمرل معرًا فرى شركل متنراغم ومتناسرق كنسريج 
واحد وتندمج معًا مشركمة منظومرة متكاممرة وىرى منظومرة تنفيرذ المخططرات 

  :      اآلتى                         اآلليات ال زمة لمتنفيذ فى   و         األدواتوتتم ل  ىذا ، اإلستراتيجية

 : األدوات اإلدارية والمؤسسية .3-1-1

تقرروم عمميررة تنفيررذ المخططررات اإلسررتراتيجية عمررى مشرراركة العديررد مررن 
وذلررك إلرتباطيررا بقضررايا معقرردة  والمجتمعيررة ، الحكوميررة األطررراف والجيررات

غيررررر ومتداخمررررة ومتعررررددة ، وىررررذه الجيررررات تتبرررراين قرررروى تأثيرىررررا المباشررررر و 
المباشرررررر عمررررررى عمميرررررة التفعيررررررل ، وبررررردون ترررررروافر اإلدارة الجيررررردة الحكيمررررررة 

، ىرذا  درة عمرى إسرتيعاب الرؤيرة المطروحرة واألىرداف المرجروةاالقر والمنظمة
لتنسررريق برررين األنشرررطة والعالقرررات إتخررراذ القررررارات وا إلرررى جانرررب القررردرة عمرررى

تقيرريم المسرتمر لررم وجرود الرقابرة والمررع  التبادليرة برين ىررذه الجيرات المختمفرة ،
] 7 2[.  تخرج المخططات اإلستراتيجية كما ىو مخطط ليا

  
]  2 8  [ 

 : األدوات التمويمية .3-1-2

يعتبرررر النظرررام التمرررويمى أحرررد أىرررم الضرررروريات األساسرررية ذات الترررأثير 
؛ حيرررث وكفاءتيرررا تنفيرررذ منظومرررة المخططرررات اإلسرررتراتيجية  المباشرررر عمرررى

تروفير إعتمرادات ماليرة كبيررة مرن أجرل  المخططاتىذه تطمب إعداد وتنفيذ ي
تحويرررل توصرررياتيا إلرررى مشرررروعات منفرررذة عمرررى أرض الواقرررع وتحقيرررق أكبرررر 

]  9 2  [ معردالت لمتنميرة
فكممرا تروفر التمويرل الرالزم لممشرروعات الموضروعة ؛   

تعررود و  كممررا كرران تنفيررذ تمررك المشررروعات أسرررع ومطررابق لمخطررة الموضرروعة
  مع الدراسة بأكبر فائدة .عمى مجت عمميات التنمية بمجموعيا

]3 0 [ 

 : األدوات القانونية والتشريعية .3-1-3

الحمقررررة الرئيسررررية التررررى تسررررتخدم لمررررتحكم فررررى العالقررررة  يمثررررل التشررررريع
التنظيميررة بررين جميررع محرراور وقضررايا التنفيررذ بكافررة تفاصرريميا ، فالقررانون 

سريق الذى يمرنح الدولرة وجياتيرا المختمفرة فرى تحديرد اإلطرار العرام لمتن ىو
؛ كمررررا أنررررو يحرررردد أوجررررو ومصررررادر التمويررررل المسررررموحة  والتنفيررررذ والرقابررررة

لمتنميررررة ويحرررردد األطررررراف المشرررراركة فررررى المخطررررط اإلسررررتراتيجى بجميررررع 
كمررا أن قرروة القررانون والتشررريع يمكررن أن تضررمن اإلسررتمرارية فررى ؛  مراحمرو

 ] 1 3[ حماية وتحديث المخطط وضمان تنفيذه وعدم مخالفتو لمموضوع .

 : األدوات المكانية .3-1-4

األراضرررى الالزمرررة لتررروطين المشرررروعات و  يعتبرررر تررروافر األدوات المكانيرررة
أحررد أىررم األدوات الالزمررة  السرركنية وتوزيررع الخرردمات وتييئررة النطرراق الجغرافررى

حيررررث أنيررررا تسررررتيدف التقميررررل مررررن حجررررم  لتنفيررررذ المخططررررات اإلسررررتراتيجية ؛
دولرة لشرراء األراضرى أونرزع الممكيرات التكاليف واألعباء الماليرة الالزمرة عمرى ال

، كما أنيرا تسراعد فرى تروفير فررص التمويرل الرذاتي لتروطين الخدمرة واإلسرتفادة 
 ] 2 3[ من سياسات العوائد المترتبة عمى بيع الزوائد التنظيمية .

 : األدوات الخاصة بالمشاركة المجتمعية .3-1-5

خططررررات تمثررررل المشرررراركة المجتمعيررررة أحررررد أىررررم ركررررائز منظومررررة الم
اإلسرتراتيجية المسررتمرة فرى جميررع مراحميرا ؛ فنجرراح أى مشرروع تخطيطررى 

 األطرررافبررين الكثيررر مررن  البررد وأن يكررون حصرريمة عمررل جمرراعى مشررترك
كررران المخطرررط النررراتج أكثرررر  ، وكممرررا إرتفرررع مسرررتوى المشررراركة والجيرررات

وأصرررربح المجيررررود الررررذى بررررذل فررررى وضررررع  واقعيررررة ومالئررررم لبيئررررة المجتمررررع
ولكررى تكررون المشرراركة المجتمعيررة  ، ىً نررى ولررم يررذىب سرردالخطررة ذات مع

ذات فعاليررررة ؛ البررررد مرررررن التنسرررريق برررررين جميررررع األطرررررراف المشرررراركة فرررررى 
المخططرات اإلسرتراتيجية بمرا فييرا المجتمرع المردنى والمرواطنين ، وتحديرد 

 ] 3 3[.  األدوار والمسئوليات الموكمة لكاًل منيم

 : األدوات الفنية والتقنية .3-1-6
لما تتضمنو منظومة المخططات اإلستراتيجية من كميات ىائمة  نظراً 

مررن البيانررات والمعمومررات التررى تررم توفيرىررا خررالل مراحررل اإلعررداد ؛ والتررى 
إستغرقت وقتا طوياًل وتناولت جزء كبير من ميزانية المشرروع ، ولضرمان 
إسرتمرارية حيويرة المشرروع وكفاءترو يجرب تحرديث ىرذه البيانرات وتطويرىررا 

مرع البحرث عرن طررق مناسربة إلمكانيرة ربرط ىرذه  ،  ] 4 3[ لممستجدات طبقاً 

أدٔاد رُفيز انًخططبد اإلسزشاريجيخ انؼبيخ  :  (4)سلى شكم 

 نهمشٖ انًصشيخ
]6 [
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موحررردة عمرررى مسرررتوى الجميوريرررة حترررى يمكرررن  بمنظومرررة وقاعررردة البيانرررات
منظومررررررة المخططررررررات  بررررررين الجيررررررات المختمفررررررة المشرررررراركة فررررررىيرررررا تبادل

حتررررررى تصرررررربح الجيررررررات المسررررررئولة عررررررن تنفيررررررذ المخطررررررط  اإلسررررررتراتيحية
 ] 5 3[.  تطورات والتغيرات الحادثة فى القريةاإلستراتيجى عمى عمم دائم بال

 : األدوات الخاصة بالتوعبة والت قيف .3-1-7

إلرررى  ةيجيالمخططرررات اإلسرررترات ليرررإعرررداد وتنفيرررذ وتفع تحتررراج عمميرررة
 ديرالمشرروع ، وذلرك لتول لدى كل الجيات المشراركة فرى ةيوالتوع فيالتعر 

 مكررني، و كة فيررو يررة المشررروع وضرررورة المشررار بأىم عرراً يجم يميالقناعررة لررد
واإلجتماعرات وورش العمرل  ةيرفيعقرد النردوات التثقمرن خرالل  ذلرك قيتحق

 ةيررررفرررري العممكرررراًل مرررنيم  ، وتوضررريح دور ةيررررالمعنالمختمفرررة مرررع الجيررررات 
     ] 8 1[ . بأبعادىا المختمفة ةيالتنمو 

  : األدوات الخاصة بالمتابعة والتقييم .3-1-8

المخططررررات اإلسررررتراتيجية لمنظومررررة عمميررررة المتابعررررة والتقيرررريم تمثررررل 
؛ حيررث يررتم ة المشررروع وفاعميتررو التنفيذيررة لضررمان إسررتدام ةيررعصرب العمم

من خالليا تحديد مدى التقدم فرى إنجراز الخطرة وتحقيرق األىرداف ومردى 
إعرداد وتنفيرذ المخططرات اإلسرتراتيجية  فعممية، ر الحاجة لتصحيح المسا

عديرررد مرررن التطرررورات يرررتم خالليرررا حررردوث ال تسرررتغرق فتررررة زمنيرررة طويمرررة ،
تيرررا ومتابعتيرررا بإسرررتمرار وتعرررديل الخطرررط مراجعالعمرانيرررة الترررى البرررد مرررن 

     ] 8 1[الموضوعة بما يتوافق مع الواقع .  اتيجيإلستراتوا

لممخططات الموقف التنفيذى الميدانية لتحديد دراسة ال .4
 : ومعوقات تنفيذىالقرى الدراسة  اإلستراتيجية

عررررف عمرررى الموقرررف التنفيرررذى لممخططرررات يرررأتى ىرررذا الجرررزء مرررن البحرررث لمت
اإلسرررتراتيجية لمقررررى المصررررية ومررردى نجاحيرررا فرررى تحقيرررق المسرررتيدف منيرررا بعرررد 

عامررراً عمرررى إعتمادىرررا ، ويرررتم ذلرررك مرررن خرررالل عررررض  12 عرررن يزيررردمررررور مرررا 
وتحميرررل أىرررم مخرجرررات المخططرررات اإلسرررتراتيجية لقررررى الدراسرررة الميدانيرررة وىرررى 

ة المنيررا " ، وتتمثررل أىررم تمررك المخرجررات فررى محافظرر -بعرض قرررى " مركررز المنيررا 
؛ تحديررد الحيررز العمرانررى المعتمررد لمقريررة وتحديررد المشررروعات ذات األولويررة التررى 

ترم تقيريم الموقرف التنفيرذى لتمرك المخططرات قرد أتت بيرا تمرك المخططرات ، ىرذا و 
% مرن المسرئولين بالوحردات المحميرة التابعرة  20من خالل إجرراء إسرتبيان لنسربة 

ا القررررى المخترررارة ، وذلرررك لتحديرررد نسررربة التنفيرررذ والمعوقرررات الترررى تعررروق العمميرررة ليررر
 التنفيذية ومن ثم يمكن وضع اآلليات الالزمة لتفعيل تمك المنظومة . 

   : التعريف بمنطقة الدراسة. 4-1
 لمحافظررة المنيررا ةتتمثررل منطقررة الدراسررة فررى قرررى مركررز المنيررا التابعرر

ويعتبرررر مركررررز المنيرررا المركررررز ،  لصررررعيدإحررردى محافظرررات إقمرررريم شرررمال ا
يحترروى عمررى عاصررمة المحافظررة حيررث أنررو  ؛ محافظررة المنيرراالرئيسررى فررى 

مركرررز المنيرررا مشررررفة عمرررى مجموعرررة تتوسرررط الترررى  " مدينرررة المنيرررا" وىرررى 
، ومررررن  ويحررررد المركررررز مررررن الشررررمال مركررررز سررررمالوط، كبيرررررة مررررن القرررررى 

الشرررررقى راوى ومرررن الشررررق اليرررامش الصرررح ، الجنررروب مركرررز أبوقرقررراص
لمحافظررررة  الغربررررى ، ومررررن الغرررررب اليررررامش الصررررحراوى لمحافظررررة المنيررررا

% مررن إجمررالى سرركان  1884، ويمثررل نسرربة السرركان بررالمركز     ] 6 3[ المنيررا
م ، ويتكرررون مركرررز المنيرررا 2016محافظرررة المنيرررا طبقرررًا إلحصرررائيات عرررام 

بنررى محمررد  – الغربيررة مررن ثمررانى وحرردات محميررة قرويررة ىررى ) بنررى احمررد

 –صرررفط الخمرررار  –عمرررى نزلرررة حسرررين –البرجايرررة  –دمشرررير  –طان سرررم
قريرة رئيسرية ( ،  43تمرة  ( ، تتكرون ىرذه الوحردات مرن )  –طوخ الخيرل 

] 7 3[.  تابع ما بين عزب ونجوع وكفور ( 272ويتبع ىذه القرى ) 
 

  : أسس ومعايير إختيار القرى عينات الدراسة الميدانية. 4-2
 ترررم تقسررريم قررررى مركرررز المنيرررا إلرررى يرررث ح : الفئـــات الحجميـــة لمقـــرى

 خمسرة فئرات حجميرة ، وذلرك باإلعتمرراد عمرى التعرداد السركانى لمقرررى
م ، وقررد تضررمنت الفئررة الحجميررة األولررى القرررى 2016لعررام وتوابعيررا 

آالف نسرررمة ( ، والفئرررة  5الصرررغيرة الترررى تعرررداد سررركانيا أقرررل مرررن ) 
 5)  ا يترراوح مرنالثانية القرى المتوسطة التى تعداد سكاني الحجمية 

آالف نسمة ( ، والفئرة الحجميرة الثالثرة القررى الفروق متوسرطة  10 –
ألرررف نسرررمة ( ، والفئرررة  15 – 10التررى تعرررداد سررركانيا يترررراوح مرررن ) 

 15) ن الحجميررة الرابعررة القرررى الكبيرررة التررى تعررداد سرركانيا يتررراوح مرر
ألرررف نسرررمة ( ، وأخيررررًا الفئرررة الحجميرررة الخامسرررة وتتمثرررل فرررى  20 –

 . ألف نسمة ( 20القرى الضخمة التى تعداد سكانيا أكبر من ) 

]38[ يٍ انجًٕٓسيخيذبفظخ انًُيب يٕلغ ( : 5شكم سلى )
 

 

 

  يذبفظخ انًُيب –انٕدذاد انًذهيخ ثًشكض انًُيب : رٕصيغ  (6شكم )
]39[
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 من خالل تصنيف القرى  : درجة التحضر والبعد المكانى عن المدينة
إلى قرى قريبة من المدينة وقرى متوسطة البعد وقرى بعيدة عن المدينة ، 

 . وذلك لدراسة تأثير ىذه العالقة عمى تنمية القرية وعمى تنفيذ المخطط
  إلى  قرىالحيث تم تقسيم  : قة بين القرية والظيير الصحراوىالع

قرى داخمية ليس ليا ظيير صحراوى وقرى خارجية ليا ظيير 
الظيير الصحراوى أحد العوامل اليامة التى حيث أن ؛  صحراوى

 ير إتجاه التنمية بالقرية .يتغ ىشأنيا أن تساىم فمن 
 ـــات ال زمـــة ـــوافر البيان قتصرررادية  : مرررن بيانرررات سررركانية ت جتماعيرررة وا  وا 

وخالفو ، وكذلك توافر المخططات اإلستراتيجية وحردود الحيرز العمرانرى 
 .  لوصول إلى األىداف المرجوةاوذلك لتسييل لمقرى محل الدراسة ، 

ــايير الســابقة ــى المؤشــرات والمع ــاءاع عم تررم التوصررل إلررى تحديررد  ؛ وبن
قررررى مركرررز  % مرررن أعرررداد 10تمثرررل  قررررى 5القررررى عينرررات الدراسرررة وىرررى 

قريررة ، وقررد تمثمررت تمررك القرررى فررى اآلتررى ؛ ) قريررة  43المنيررا البررالغ عررددىم 
قريرة  –قريرة دمشراو ىاشرم  –قرية بنى حسرن األشرراف  –صمية امنشأة الحو 

 -: وذلك كما ىو موضح فيما يمى قرية البرجاية ( ؛ –نزلة حسين عمى 
 لعينررة ؛ حيررث وىررى القريررة األصرغر حجمرراً فررى ا:  منشــ ة الحواصــمية قريــة

آالف نسرررمة ( ؛ فقررد بمرررغ  5000تمثرررل الفئررة الحجميرررة األولررى األقرررل مررن ) أنيررا 
، وىررررى إحرررردى القرررررى  ] 0 4[ نسررررمة 3672م حرررروالى 2016عررررام  اتعررررداد سرررركاني

، تررررابع  22وقرررررى  8التررررى تضررررم  التابعررررة لموحرررردة المحميررررة بنررررى محمررررد سررررمطان
تقررع  داخميررةىررى قريررة و ،  ( عزيررة مرسررى عمررم) ىررى  يتبعيررا عزبررة واحرردة قريررةالو 

كيمرو مترر تقريبراً ، ويحردىا مرن الشرمال قريتررى  785جنروب مدينرة المنيرا عمرى بعرد 
قريررة الجنرروب ومررن التابعررة لررنفس الوحرردة المحميررة ، بنررى حمرراد والمطرراىرة البحريررة 

زمررام قريررة بنررى بينمررا يحرردىا مررن الشرررق فيس التابعررة لمركررز أبررو قرقرراص ، امنسرر
 ] 1 4[ ترعة اإلبراىيمية .ومن الغرب  كز أبو قرقاص ،محمد شعراوى التابعة لمر 

 وىررى القريررة التررى تمثررل الفئررة الحجميررة التررى :  قريــة بنــى حســن األشــراف
نسررررمة ( ؛ حيررررث بمررررغ تعررررداد سرررركانيا عررررام  10000 – 5000تتررررراوح مررررن ) 

، وىررررررى إحرررررردى القرررررررى التابعررررررة لموحرررررردة  ] 0 4[نسررررررمة  6263م حرررررروالى 2016
، ويتبرع قريرة بنرى حسررن  عزبررة وترابع 49و رىقر 7الترى تضرم ر المحميرة دمشري

عزبررة  –عزيررة الرردجوى  –) عزبررة األحمديررة ى األشررراف أربعررة عررزب تابعررة ىرر
شررمال غرررب عزيررة نجررع صررالح العربررى  ( ، وىررى قريررة داخميررة تقررع  –جنررزور 

مرن و  كرم ، ويحردىا مرن الشرمال قريرة ميديرة ، 8مركز المنيا عمرى بعرد حروالى 

يحردىا مرن الشررق بينمرا ، وىييرا أدمرو  ترىزراعرى لقريالزمرام ال والغررب الجنوب
   ] 2 4[ . لنفس الوحدة المحميةوجميعيا قرى تابعة ر الزمام الزراعى لقرية دمشي

 وىررى القريررة التررى تمثررل الفئررة الحجميررة التررى تتررراوح :  قريــة دمشــاو ىاشــم
نسرررمة ( ؛ فقرررد بمرررغ إجمرررالى تعرررداد سررركانيا عرررام  15000 – 10000مرررن ) 
، وىرررررى إحررررردى القررررررى التابعرررررة لموحررررردة  ] 0 4[نسرررررمة  12945 م حررررروالى2016

، ويتبرررع قريرررة عزبرررة وترررابع  28و قررررى 5الترررى تضرررم ر المحميرررة صرررفط الخمرررا
داخميررة تقررع فررى  قريررةىررى دمشرراو ىاشررم تررابع واحررد ىررو ) عزيررة المنتصررر ( ، و 

مررن الشررمال ىا ، ويحرردر كيمررو مترر 10الجنرروب الغربررى لمدينررة المنيررا عمررى بعررد 
مررن الجنرروب قريررة بنررى قمجررر و  م الزراعررى لقريررة صررفط الخمررار ،والغرررب الزمررا

ر يحردىا مرن الشررق قريرة طينشرا وقريرة ديربينما ، التابعة لنفس الوحدة المحمية 
 ] 3 4[ عطية التابعتان لموحدة المحمية لقرية بنى أحمد الغربية .

 وىرى القريرة الترى تمثرل الفئرة الحجميرة الترى تترراوح :  قرية نزلة حسـين عمـى
م 2016عرررام  نسرررمة ( ؛ حيرررث بمرررغ تعرررداد سررركانيا 20000 – 15000)  مرررن

، وقريرة نزلرة حسرين عمرى ىرى القريرة الرئيسرية لموحردة  ] 0 4[نسمة  16031حوالى 
يتبعيررا القريررة و ،  عزبررة وتررابع 22وقرررى  8 تضررمالتررى  المحميررة نزلررة حسررين عمررى

عزيررة  – عزبررة القبضرراء –عزبررة الشرريم محمررد  –أربررع توابررع ىررى ) عزبررة الشرررفا 
كيمرررو مترررر  6الجزيررررة ( ، وىرررى قريرررة خارجيرررة تقرررع شررررق مدينرررة المنيرررا عمرررى بعرررد 

ونيررر النيررل مررن الغرررب الررذى يفصررميا  تقريبرراً ومحصررورة بررين الجبررل مررن الشرررق
مررن الشررمال قريترررى و  عررن مدينررة المنيررا ، كمررا يحرردىا مرررن الجنرروب قريررة سرروادة ،

 ] 4 4[.  ع نفس الوحدة المحمية، وجميعيا قرى تتب الدوادية ونزلة فرج اهلل متى

 وىى القرية األكبر حجمًا فى العينة ؛ حيث أنيا تمثل :  قرية البرجاية
نسمة ( ؛ فقد بمغ تعداد سكانيا بناءًا  20000الفئة الحجمية األكبر من ) 

، وىى القرية األم  ]40[نسمة  29711م حوالى 2016عمى إحصائيات عام 
يا يتبعالقرية ، و  عزبة وتابع 16و قرى 5 متضلتى  لموحدة المحمية البرجاية

كامل   –اإلصالح القبمية   –اإلصالح البحرية  –) أبو حنس ىى  ست توابع
قرية داخمية تقع شمال مدينة ىى عاكف ( ، و   –ميخائيل توما   –عوض 

من و  ، نير النيليحدىا من الشرق ، و  كيمو متر تقريباً  285المنيا عمى بعد 
ر وبيدال التابعتان لموحدات المحمية دمشير ، تمة عمى الغرب قريتى دمشي

التوالى ، بينما يحدىا من الشمال قرية زىرة ، ومن الجنوب قرية دماريس وىذه 
( ؛ 1الجدول رقم )فى ىذا وموضح ،  ]54[ القرى تابعة لموحدة المحمية البرجاية

  -: تصنيف قرى الدراسة الميدانية طبقاع لمعايير ومحددات إختيارىا

 : رصُيف لشٖ انذساسخ انًيذاَيخ غجمبً نًؼبييش ٔيذذداد إخزيبسْب( 1ذٔل سلى )ج
]6[
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المخططــات اإلســتراتيجية لقــرى الدراســة الميدانبــة تحميــل . 4-3
  :وأىم المشروعات التى تناولتيا

شرررروع المخططرررات اإلسرررتراتيجية لمقررررى المصررررية بنررراءًا ترررم إعرررداد م
عمررى مجموعررة مررن دراسررات الوضررع الررراىن لكررل قريررة عمررى حررده التررى ال 
 يسع مجال البحث لذكرىا ، وقد شممت تمرك الدراسرات مختمرف القطاعرات

 –فررررى ؛ ) دراسررررات اإلدارة المحميررررة تمررررك الدراسررررات تمثمررررت ، و  التنمويررررة
الدراسررررررات اإلجتماعيررررررة  –ات اإلقتصررررررادية الدراسرررررر –الدراسررررررات البيئيررررررة 

دراسررررات البنيررررة األساسررررية ( ، ومررررن  –الدراسررررات العمرانيررررة  –والسرررركانية 
سررتخالص نقرراط الضررعف والقرروة والفررررص  خررالل تحميررل تمررك الدراسررات وا 

والمخرررراطر الخاصررررة بكررررل قطرررراع مررررن القطاعررررات التنمويررررة المختمفررررة تررررم 
قريرة ووضرع المشرروعات  التوصل إلرى تحديرد اإلحتياجرات األساسرية لكرل

ىــــذا وموضــــح فــــى ذات األولويررررة لكررررل قطرررراع مررررن قطاعررررات التنميررررة ، 
ـــى  (2رقـــم )الجـــدول  ـــة الت ـــين أىـــم المشـــروعات ذات األولوي ـــة ب مقارن

حتـى تناوليا المخطط اإلستراتيجى لكل قرية من قـرى الدراسـة الميدانيـة 
 -: المختمفةالتنموية القطاعات م وذلك عمى مستوى 2122عام 

خشيطخ يشكض انًُيب يٕظخ ػهيٓب انفئبد انذجًيخ نهمشٖ ٔػيُبد انمشٖ انًخزبسح نهذساسخ  ( : 7شكم سلى ) 
]46[

 

   



Vol.41, No. 1. January 2022 
 

100 

 

 

 و2022دزٗ ػبو نمشٖ انذساسخ انًيذاَيخ انٕاسدح ثبنًخططبد اإلسزشاريجيخ اإلدزيبج انًسزمجهٗ ٔانًششٔػبد راد األٔنٕيخ : (  2ذٔل سلى )ج
]47[

 

 لشيخ يُشأح انذٕاصهيخ انزصُيف
 ]41[

لشيخ ثُٗ دسٍ األششاف  
]42[

لشيخ ديشبٔ ْبشى  
]43[

لشيخ َضنخ دسيٍ ػهٗ  
]44[

لشيخ انجشجبيخ  
]45[
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  إمداد الوحدة المحمية بقاعدة البيانات الجعرافية والخرائط الحديئة لحدود العمران بالقرية   م 2022تعديل حدود الحيز العمرانى إلستيعاب السكان حتى عام 
 دارة العمران  ومات بالوحدة المحمية وتزويده بأحدث األجيزة وتزويده بالفنيينتطوير مركز المعم  عمل دورات تدريبية لمعاممين بالوحدات المحمية لمتابعة وا 
 مداد الوحدات باالجيزة الالزمة لوقف التعدى عمى األرض الزراعية  إنشاء صندوق تنمية موارد يمول من مساىمات شركاء التنمية وتبرعات األىالى وعائد مشروعات التنمية  توحبد تشريعى لمتعامل مع المتخمالت وا 

 

الم
ت 
وعا
شر

ئية
البي

 

  زيادة عدد جرارات نقل القمامة 
  داخل القرية وعمى حدودىا التشجير 
 عمى المجارى المائية وقف الصرف   

 زيادة عدد جرارات نقل القمامة   
  متر  350تغطية المساقى بطول 
  زيادة عممية التشجير داخل القرية 

  إنشاء مشروع  تدوير مخمفات زراعية 
   ر لمقابنطقة امسياج شجرى حول إقامة 
  عممية التشجير داخل القرية زيادة 

  نظام أمرن لمرتخمص مرن المخمفرات توفير
 الصمبة والزراعية 

  التطيير الدورى لممجارى المائية 

  ( لسرنة  4تطبيق أحكرام القرانون رقرم )
 م بشأن البيئة 1994

 تغطية المجارى المائية المارة بالكتمة السكنية   

ات
روع
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دية
صا
إلقت
 ا

 شاء مصنع عمف بإستخدام المخمفات الزراعيةإن 
 ة برامج محو األمي الخرجين فى تشغيل 
  منطقة سوق عام بالقرية إنشاء 
 إنشاء مجموعة من المشروعات الصغيرة 
  صوب زراعية ومشروعات غذائية إقامة

 ويدوية لتدريب وتشغيل المرأة

 إنشاء مشروعات صغيرة بقروض ميسرة  
  الزراعية منافذ لبيع المنتجات عمل 
  إقامررة مشررروعات غذائيررة وصرروب زراعيررة

 صغيرة لممرأة المعيمة 
  شرررباب الخرررريجين فرررى دعرررم بررررامج تشرررغيل

 محو األمية وأنشطة التنمية بالقرية 

  إقامة  مشروعات إنتاجية زراعية 
  مجموعرررررة مرررررن الرررررورش الحرفيرررررة إنشررررراء

 الصغيرة لتدريب وتشغيل الشباب 
  وحردة لتسرييل إجرراءات الحصرولإنشاء 

عمررررررررى قررررررررروض لتمويررررررررل المشررررررررروعات 
 الصغيرة واإلنتاج الزراعى

  تفعيررررل ورفررررع كفرررراءة الجمعيررررة الزراعيررررة
 واإلتفاق عمى نظام لمدورة الزراعية 

  تسرررررررررييل إجرررررررررراءات الحصرررررررررول عمرررررررررى
القرررررروض إلقامررررررة مشررررررروعات إنتاجيررررررة 
صررغيرة لمشررباب بالتعرراون مررع الصررندوق 

    اإلجتماعى

  إنشاء مصنع شيبسى 
  وتسررررويق المنتجررررات منافررررذ لبيررررع إقامررررة

 والحاصالت الزراعية 
  مجموعررررررررة مررررررررن المشررررررررروعات إقامررررررررة

 الصغيرة والحرفية بقروض ميسرة 
  سوق تجارى دائم خاص بالقرية إنشاء 
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 وال
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تما
إلج
 نظام العالج عمى نفقة الدولة تفعيل   ا

  تررررررروفير األجيرررررررزة والمعررررررردات والكررررررروادر
 ية المتخصصة بالوحدة الصحية لمقر 

  دور الصررررندوق اإلجتمرررراعى فررررى تغييررررل
 صرف مبمغ ثابت لكل إمراة معيمة 

  مشغل لتطريز المالبس الجاىزة إنشاء 

  تسررييل إجررراءات الحصررول عمررى القررروض
 الميسرة لمشباب لعمل مشروعات صغيرة

  تفعيل برامج التنمية اإلجتماعية 
  تفعيررررررل دور الصررررررندوق اإلجتمرررررراعى فررررررى

 يمة صرف مبمغ ثابت لكل أرممة مع
 تدعيم برامج محو األمية   

  رفررع كفرراءة وفاعيمررة نظررام العررالج عمررى
نفقرررررة الدولرررررة ) مشرررررروع عمرررررى مسرررررتوى 

 الوحدة المحيمة ( 

 مرررردادىا  رفررررع كفرررراءة الوحرررردة الصررررحية وا 
الطبيررررررررررررررررة المتخصصررررررررررررررررة بررررررررررررررررالكوادر 
 الالزمة  والمستمزمات

  تفعيررررررررررل دور الصررررررررررندوق اإلجتمرررررررررراعى
 لمساعدة المرأة المعيمة 

 يمرة نظرام العرالج عمرى رفع كفراءة وفاع
   نفقة الدولة

  تفعيرررل دور الصرررندوق اإلجتمررراعى فررررى
 صرف مبمغ ثابت لكل أرممة معيمة 

  تررررردعيم بررررررامج محرررررو األميرررررة ووضرررررع
   حوافز لمقائمين بيا

ات
روع

مش
ال

   
راني
لعم
ا

ــــــــ
ـ

 ة
 

  إسرتغالل األراضررى الفضرراء والجيرروب غيررر
 لإلسكان والخدمات المزروعة 

 وحدة سكنية 220عدد توفير قروض ميسرة ل 
  مدرسة لمتعميم األساسى        إنشاء 
  عمى معرالم  حدود الحيز العمرانىتحديد

 أرضية واضحة 

  إسرتغالل األراضرى الفضراء والجيروب غيرر
 لإلسكان والخدمات المزروعة

  وحدة سكنية 250توفير قروض ميسرة لعدد  
  إقامة مدرسة لمتعميم االساسى 
 فدان  085والى إقامة مركز شباب بمساحة ح 
  إقامة دار حضانة ووحدة لألسر المنتجة 

 

  إسررررتغالل األراضررررى الفضرررراء والجيرررروب
إلسرررررررتيعاب الزيرررررررادة ة الغيرررررررر المزروعررررررر

  الخدمات مواقع السكانية و 
  تعميم أساسىلمإنشاء مدرسة   
  وحرردة  300ترروفير قررروض ميسرررة لعرردد

   منخفضة التكاليف سكنية

 والمرتخمالت إسرتغالل األراضرى الفضراء 
 وحدة سكنية  244لتوفير  واألراضى

  وحدة سكنية  654تيسير قروض لعدد 
  فصل  30إقامة مدرسة إبتدائى 
  إقامة مدرسة إعدادية جديدة 
  إقامة مركز شباب ومكتبة لمطفل 
 سعاف    إنشاء نقطة شرطة ونقطة مطافئ وا 

  وحدة سكنية 250لر توفير قروض ميسرة  
 ساسىومدرسة تعميم إ إنشاء مدرسة إبتدائى 
  مراحل        . 3إنشاء معيد أزىرى 
  إنشاء مدرسة ثانوى عام 
  إنشرراء مجموعررة صررحية ووحرردة شررئون

 إجتماعية ومكتبة عامة 
  إنشاء مجمع خدمات أمنية 

ات
روع

مش
    

  
سية

سا
 األ
نية
الب

 

  شبكة الصرف الصحى إدخال 
  وتجديد شبكة المياه بالقرية تحسين 
  رصف الطرق الترابية بالقرية 
 وتجديرد أسررالك الكيربراء بأسررالك ل إحرال

 معزولة فى الشوارع الضيقة 

 إدخال شبكة الصرف الصحى لمقرية 
  تحسين شبكة المياه بالقرية 
  سرررالك الكيربررراء باسررررالك أوتجديرررد إحرررالل

 معزولة فى الشوارع الضيقة
  ةرصف الطرق الترابي 

 إنشاء مشروع الصرف الصحى 
  شرررربكة الميررررراه الحاليررررة وربطيرررررا تحسررررين

 ة مياه محطة مياه صفط الخمار بشبك
  وتجديرد أسررالك الكيربراء بأسررالك إحرالل

 معزولة فى الشوارع الضيقة

  ربرررط القريرررة جيررردًا برررالقرى المجررراورة مرررن
خررالل رصررف وتطرروير الطرررق الرئيسررية 

 والثانوية المجمعة بالقرية 
  الدوريرررة لمحطرررة وشررربكة الميررراه الصررريانة

 نشاء شبكة لمصرف الصحىا  و 

 ه دويدةتطوير خطة ميا   
  الطرق الترابية بالقرية رصف 
 حالل وتجديد شبكة المياه    تحسين وا 
 إدخال شبكة الصرف الصحى 
 بالقرية دعم وتقوية شبكة الكيرباء 

   يٍ إعذاد انجبحضيٍ ثُبءاً عهً انًخططبد اإلعزشاريغيخ نلشي انذساعخ انًيذاَيخانًصذس : 
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والـذى تـم مـن خ لـو ؛ ( 2وبتحميل البيانات الـوادرة بالجـدول رقـم )
عـــرض لممشـــروعات ذات األولويـــة الـــوادرة بالمخططـــات اإلســـتراتيجية 

 -:ما يمىيمكن إستنتاج دراسة الميدانية لقرى ال
 -: أواُل : بالنسبة لمشروعات اإلدارة المحمية 
  تركررررزت معظرررررم مشرررررروعات اإلدارة المحميرررررة حرررررول تررررروفير وسرررررائل

 . اإلدارة العمرانية الجيدة ودعم الموارد المحمية لتنمية القرية
 -:  انياُ : بالنسبة لممشروعات البيئية 
  برررين قرررررى الدراسرررة نتيجررررة  ات البيئيررررةالمشرررروعتشرررابو العديرررد مررررن

 لتشابو المشكالت البيئية التى تعانى منيا معظم تمك القرى .
  تركررزت معظرررم المشرررروعات البيئيرررة لجميرررع قررررى الدراسرررة الميدانيرررة

فى محاولة وضرع بررامج التحسرين البيئرى وتحسرين الصرورة البصررية 
 ئية .وتقميل معدالت تموث اليواء والماء وتقميل المخاطر البي

 -:  ال ُا : بالنسبة لممشروعات اإلقتصادية 
  ركزت المشروعات اإلقتصادية عمى تنمية الموارد المحمية وتحفيرز

 فرص اإلستثمار وتعظيم العائد اإلقتصادى لألراضى الزراعية .
 -: والسكانيةرابعاع : بالنسبة لممشروعات اإلجتماعية  
 لبشرية المتوفرة بالقرية .اإلىتمام باإلستفادة من الموارد والميارات ا 
  العمل عمى حل العديد من المشكالت اإلجتماعية والسكانية والترى

 من أىميا ؛ مشكمة األمية والبطالة .
 -: خامساع : بالنسبة لممشروعات العمرانية 
 . إستيعاب السكان والخدمات باألراضى البور واألراضى الغير زراعية 
 جز فى الخدمات المختمفةإىتمت المشروعات العمرانية بسد الع . 
  العمررل عمررى الحررد مررن اإلمتررداد العمرانررى عمررى األراضررى الزراعيررة

 . المعتمدالعمرانى  خارج الحيز
 -: سادساع : بالنسبة لمشروعات البنية األساسية 
  جميررع  اأىررم مشررروعات البنيررة األساسررية التررى تشرراركت فييررتمثمررت

لصررحى ؛ فمعظررم إدخررال شرربكة لمصررف ا فرى قررى الدراسررة الميدانيررة
 . رذلك العنصإفتقاد تمك القرى تعانى من 

  جميررع قرررى الدراسررة تعررانى مرررن ترردىور شرربكة الطرررق ؛ فمعظميرررا
 غير مرصوفة .و ترابية ذات عروض ضيقة و  طرق

 : المخططات اإلستراتيجية لقرى الدراسة الميدانيةمحددات وضع . 4-3-1

تياجرررررات بنررررراءًا عمرررررى مرررررا ترررررم عرضرررررو لموضرررررع القرررررائم وتوضررررريح اإلح
فرى القطاعرات لقررى الدراسرة الميدانيرة المستقبمية والمشروعات ذات األولوية 

م ، ترررأتى ىرررذه المرحمرررة لتوضررريح كيفيرررة تحديرررد 2022المختمفرررة حترررى عرررام 

طرق إسرتيعاب الزيرادة السركانية المتوقعرة ومرا يتبعيرا مرن إحتياجرات متنوعرة 
المقتررح لمقريرة  أنشطة ( داخل حردود الحيرز العمرانرى –إسكان  –) خدمات 
م ، وذلرررك بتحفيرررز أنشرررطة البنررراء داخرررل الحيرررز العمرانرررى 2022خترررى عرررام 

المقترررح لمقريررة ، مررع عرردم السررماح ألى تنميررة عمرانيررة خررارج حرردود الحيررز 
العمرانرررررررى المقتررررررررح حترررررررى يمكرررررررن تحقيرررررررق األىرررررررداف المحرررررررددة لممخطرررررررط 
 اإلسرررررتراتيجى لمقريرررررة ، ويمثرررررل إختيرررررار أمررررراكن تررررروطين المشرررررروعات أحرررررد

باالضررافة ، المراحررل ذات األولويررة عنررد إعررداد المخطررط اإلسررتراتيجى لمقريررة 
ىــــذا ،   ] 5 4[ى إلررررى كونررررو أحررررد المخرجررررات األساسررررية لممخطررررط اإلسررررتراتيج

تـوطين المشـروعات المقترحـة بالقريـة إستيعاب الزيـادة السـكانية و ويعتمد 
       ] 5 4[ : عمى عدة محددات ومقومات تتم ل فى

 ئية منخفضة يمكن إستغالليا برفع الكثافة السكانية .مناطق ذات كثافة بنا -
 .الغير زراعية  والمتخمالتر األراضى الفضاء والبو  -
المنرررراطق المترررردىورة ومررررا تمثمررررو مررررن إمكانيررررة لتنميررررة القريررررة إذا مررررا تررررم  -

 . ضمن إطار من الموائح واألشتراطات التخطيطية إحالليا وتجديدىا
طرررار االسرررتفادة إلقائمرررة فرررى اإلسرررتيعاب الرأسرررى واالفقرررى لمخررردمات ا -

 الكاممة من مقومات تمك الخدمات .

 :م 2022الحيز العمرانى المعتمد لقرى الدراسة الميدانية حتى عام . 4-3-2

يمثرررل الحيرررز العمرانرررى لمقررررى المصررررية إنعكررراس إلحتياجرررات القريرررة مرررن 
حتياجررات الزيررادة السرركانية المتوقعررة لمق ريررة المشررروعات الخدميررة واالقتصررادية وا 

مرررن منررراطق إسررركان جديررردة ، ويرررؤثر عمرررى صرررياغة الحيرررز العمرانرررى المقتررررح 
لمقريررررررة مجموعررررررة مررررررن القرررررروى منيررررررا ؛ ) اإلحتياجررررررات الرئيسررررررية لمقريررررررة مررررررن 

راضرى الفضراء مسرطحات األ -مشروعات خدمية واقتصادية ومنراطق إسركان 
راضررررررى الزراعيررررررة درجررررررات األ -والبررررررور المتاحررررررة بالكتمررررررة العمرانيررررررة الحاليررررررة 

أنمررراط  -لمحيطرررة بالكتمرررة العمرانيرررة ومررردى القررردرة اإلنتاجيرررة لتمرررك األراضرررى ا
راضرررررى االزراعيرررررة المحيطرررررة بالكتمرررررة الحيرررررازة لالراضرررررى الفضررررراء والبرررررور واأل

إتجاىرررات النمرررو العمرانرررى السرررائدة بالقريرررة خرررالل المراحرررل الزمنيرررة  -العمرانيرررة 
المقومررررات  -ة شرررربكة الطرررررق واالتصررررال ومحرررراور الحركررررة الحاليرررر -المختمفرررة 

العمرانيرررة والقررردرة االسرررتيعابية لمكتمرررة العمرانيرررة لمقريرررة ومررردى اسرررتيعابيا لحجرررم 
ىررذه المحررددات السرررابقة عمررى ، وبنرراءًا     ] 5 4[الزيررادة السرركانية المتوقعررة لمقريررة ( 

تررررم وضررررع الحيررررز العمرانررررى لقرررررى الدراسررررة الميدانيررررة ، وتررررم تحديررررد مسرررراحاتيا 
فـى كمـا ىـى موضـحة ، م 2022ة ليرا حترى عرام اإلجمالية المقترح اتوالكثاف
( ، 11، ) (9( ، )8( ، كمــا أنــو موضـح فــى األشــكال رقــم )3رقــم ) الجـدول

المخططـــات اإلســـتراتيجية المعتمـــدة لقـــرى الدراســـة الميدانيـــة ( 12( ، )11)
 -: م2122حتى عام  وموضح عمييا الحيز العمرانى المعتمد لكل قرية

 
و  2022ٍ يسبدبد انذيض انؼًشاَٗ انًؼزًذ ٔانكثبفبد اإلجًبنيخ انًمزشدخ نمشٖ انذساسخ انًيذاَيخ دزٗ ػبو يمبسَخ ثي:  (3جذٔل سلى )

]47[
 

-  

 انجشجبيخ َضنخ دسيٍ ػهٗ ديشبٔ ْبشى ثُٗ دسٍ األششاف يُشأح انذٕاصهيخ انمشيخ

سزٓذف  36811 15441 13692 7542 4266 و ) فشد (2022ؼبو ن رؼذاد انسكبٌ اًن

 156,90 49,69 83,55 28,90 23,27 نذيض انؼًشاَٗ انًؼزًذ ) فذاٌ (يسبدخ ا

 150 310 165 260 183 انكثبفخ اإلجًبنيخ انًمزشدخ ) فشد / فذاٌ (
 

 يٍ إعذاد انجبحضيٍ ثُبءاً عهً ؛ انًخططبد اإلعزشاريغيخ نلشي انذساعخ انًيذاَيخ انًصذس : 
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تقيـــــيم الموقـــــف التنفيـــــذى لمشـــــروع المخططـــــات . 4-4
 : اإلستراتيجية لقرى الدراسة الميدانية

خططررررات اإلسررررتراتيجية لقرررررى الدراسررررة الميدانيررررة والتعرررررف بعررررد دراسررررة الم
عمررى مخرجاتيررا وأىررم المشررروعات ذات األولويررة التررى جرراءت بيررا ، تررأتى ىررذه 
المرحمررة لمتعرررف عمررى الموقررف التنفيررذى لتمررك المخططررات الموضرروعة وتحديررد 

وفاعميتيررا فررى تحقيررق األىررداف والسياسررات المرجرروة ، وتررم ذلررك  ءتيررامرردى كفا
ممسرئولين والعراممين بالوحردات المحميرة لقررى الدراسرة ل عمرل إسرتبيانمن خالل 
) قرررررررى مركررررررز المنيررررررا ( ؛ حيررررررث أنيررررررم ىررررررم االقرررررردر عمررررررى تحديررررررد  الميدانيررررررة

المشررررروعات ذات األولويررررة التررررى تررررم تنفيررررذىا بررررالقرى ضررررمن إطررررار المخطررررط 
اإلسررتراتيجى الموضرروع لكررل قريررة والمعوقررات التررى تعرروق تنفيررذىا ، وقررد مثمررت 

بكررل وحرردة محميررة شررممت  % مررن المسررئولين والعرراممين 20ة ىررذه العينررة نسررب
مختمرررررف التخصصرررررات والمررررررؤىالت وسرررررنوات الخبررررررة وذلررررررك بمتوسرررررط عرررررردد 

ىــذا وقــد ســعى  إسررتمارة إسررتبيان لكررل وحرردة محميررة ، 20:   18  إسررتمارات
 -: اإلستبيان لمتوصل إلى مجموعة من المعايير التى تم مت فيما يمى

  لمقريةسئولين بمشروع المخطط اإلستراتيجى العام معرفة الممدى . 
  المخطط اإلستراتيجى لمقريةد مشروع إعداوفاعمية نجاح مدى . 
 واألىداف الموضوعة . لمسياساتاإلستراتيجى  مدى تحقيق المخطط 
  حتى اآلن . المنفذة بالقريةذات األولوية مشروعات الالتعرف عمى 
 ى فى الوقت الحالى ى تواجو القر التعرف عمى المشكالت المختمفة الت. 
 .  قياس مدى فاعمية أدوات وآليات تنفيذ المخططات اإلستراتيجية العامة 
  التعرف عمى المشكالت والمعوقات المختمفة التى تواجو تنفيذ

 . من قرى الدراسة الميدانية  مشروعات المخطط اإلستراتيجى لكل قرية

فررى اإلسررتبيان ؛ فقررد جرراءت معظررم أمررا بالنسرربة لصررياغة التسررأوالت البحثيررة 
فرى صرورة إختيرارات  Close Ended Question )األسرئمة محرددة اإلجابرة ) 

، كمررا تررم وذلررك لضررمان الحصررول عمررى إجابررات دقيقررة ومحررددة ولسرريولة تحميميررا 
 Open)إتاحررة الفرصررة أمررام المسررئولين مررن خررالل بعررض األسررئمة المفتوحررة 

Ended Question   ) إلبرررداء أرائيرررم حرررول تحديرررد المشررركالت والمعوقرررات
المختمفررررة التررررى تواجررررو تنفيررررذ المخططرررررات اإلسررررتراتيجية لمقرررررى ووضررررع الحمرررررول 

ومـن خـ ل تحميـل اإلسـتبيان لقـرى الدراسـة والمقترحات الالزمرة لمتغمرب عمييرا ، 
 -: (4رقم )الميدانية ، توصل البحث إلى النتائج الموضحة فى الجدول 

انًخطػ اإلسزشاريجٗ انًؼزًذ نمشيخ انجشجبيخ ( : 12شكم سلى )

و  2022دزٗ ػبو 
]45[                

   

انًخطػ اإلسزشاريجٗ انًؼزًذ نمشيخ يُشأح انذٕاصهيخ ( : 8شكم سلى )
]41[                

 

انًخطػ اإلسزشاريجٗ انًؼزًذ نمشيخ ثُٗ دسٍ األششاف ( : 9شكم سلى )
]42[                

   

انًخطػ اإلسزشاريجٗ انًؼزًذ نمشيخ ديشبٔ ْبشى ( : 10شكم سلى )
]43[                    

   

انًخطػ اإلسزشاريجٗ انًؼزًذ نمشيخ َضنخ دسيٍ ػهٗ ( : 11شكم سلى )
]44[                
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 يمبسَخ ػبيخ ثيٍ انمشٖ ػيُخ انذساسخ انًيذاَيخ ٔيذٖ كفبءح ٔفبػهيخ انًخططبد اإلسزشاريجيخ انًٕظٕػخ نزًُيزٓب : (4جذٔل سلى )
]48[   

 
 لشيخ يُشأح انذٕاصهيخ

 
 لشيخ انجشجبيخ  لشيخ َضنخ دسيٍ ػهٗ  لشيخ ديشبٔ ْبشى لشيخ ثُٗ دسٍ األششاف  

مدى معرفة 
المسئولين 
بمشروع 
المخطط 

يجى اإلسترات
 العام لمقرية

% من المسرئولين عمرى عمرم بالمشرروع ،  75
وقرد ترم تعريفرو عمرى أنرو وضرع تخطريط لمقريرة 
مرررررن جميرررررع النرررررواحى مرررررع توضررررريح تفاصررررريل 
الحيررررز العمرانررررى الموضرررروع لمقريررررة ، ووضررررع 

 المشروعات التنموية الالزمة ليا .

% مررن المسررئولين عمررى عمررم بالمشررروع  7788
م وضررعو مررن وىررو عبررارة عررن مخطررط عررام يررت

خرررررالل الجيرررررات المختصرررررة بالدولرررررة ليرررررتم فيرررررو 
توضرررريح الخطررررة الزمنيرررررة لممشررررروعات العامرررررة 
 ومشروعات التنمية التى تيدف الدولة لتحقيقيا 

% من المسرئولين عمرى عمرم بالمشرروع  7288
، وقررد تررم صررياغة التعريررف عمررى أنررو تخطرريط 
طويررررررل المرررررردى ييرررررردف إلررررررى اإللمررررررام بجميررررررع 

الداخمية الالزمة إلحرداث المتغيرات الخارجية و 
 .المطموبة التنمية 

% مررن العرراممين عمررى عمررم بالمشررروع  90
، وىررررو عبررررارة خطررررة تيرررردف إلررررى اإللمررررام 
بمتطمبررات القريررة والعمررل عمررى حررل جميررع 
مشرركالتيا مررن خررالل المشرراركة المجتمعيررة 

 لتحديد المشروعات ذات األولوية .

% مررررررررن المسررررررررئولين ذات عمررررررررم  74897
تم تعريفو عمرى أنرو عبرارة  بالمشروع ، وقد

عررررن المخطررررط الررررذى يوضررررح مشررررروعات 
التنميررررررة بالقريررررررة بنرررررراءًا عمررررررى إحتياجررررررات 

 القرية ووفقًا لمموارد المتاحة بيا .

من ذلك لم يستطع جزء كبير منيم تحديد وصياغة تعريف محدد لو وذلك يؤكد رغم من تحميل البيانات السابقة يتضح أن أغمب العاممين بقرى الوحدات المحمية لمركز المنيا عمى عمم بالمشروع وأىميتو وأىدافو ، ولكن بال
 أن الك ير منيم لم يصل إلى درجة المعرفة الكاممة بالمشروع

مدى نجاح 
وفاعيمة 
إعداد 
المخطط 

اإلستراتيجى 
 لمقرية

% مرررن المسرررئولين برررأن الخطرررط  75أجمرررع 
% بررأن الخطررط  25الموضرروعة متوسررطة ، 
% مرن  8785قرد اتفرق الموضوعة جيردة ، و 

المسررررئولين برررررأن المشررررروعات الناتجرررررة عرررررن 
 مخطط القرية قابمة  إلى حد ما لمتنفيذ 

% مررن المسررئولين بررأن الخطررط  5586اتفررق 
%  3382الموضوعة متوسطة ، بينمرا يررى 

 برررأن الخطرررط الموضررروعة جيررردة ، وقرررد اتفرررق 
% برررررأن المشرررررروعات الناتجرررررة عرررررن  6687

 . ابمة لمتنفيذالمخطط اإلستراتيجى لمقرية ق

% مرررن المسرررئولين بررررأن  5486أجمرررع حررروالى 
    الخطررررررررط الموضرررررررروعة جيرررررررردة ، بينمررررررررا يرررررررررى 

% بأن الخطرط الموضروعة متوسرطة ،  3684
% مرررن المسرررئولين برررأن  100فرررى حرررين يررررى 

 المشروعات قابمة لمتنفيذ .

% مررن المسررئولين بررأن الخطررط  90أجمررع 
% بأنيررررررا  10يرررررررى  الموضرررررروعة جيرررررردة ،

% مررررن  80حررررين اتفررررق  متوسررررطة ، فررررى
المسرررئولين برررأن المشرررروعات الناتجرررة عرررن 
 المخطط اإلستراتيجى لمقرية قابمة لمتنفيذ 

% مررررررن المسررررررئولين بررررررأن  58841يرررررررى 
%  33832الخطررررط الموضرررروعة جيرررردة ، 

بررأن الخطررط الموضرروعة متوسررطة ، بينمررا 
% مررررررررن المسررررررررئولين بررررررررأن  8383يرررررررررى 

 المخطط قابمة لمتنفيذ  مشروعات

 ذا توفرت اإلمكانيات المادية واإلدارية والتشريعية ال زمة لذلكالبيانات السابقة يتضح إجماع نسبة كبيرة من المسئولين عمى أن إعداد المخططات اإلستراتيجية لقرى الدراسة كانت جيدة ويمكن تنفيذىا إمن تحميل 

مدى إحترام 
الحيز 
العمرانى 
الموضوع 
 لمقرية

لمعتمد لمقرية بمغت مساحة الحيز العمرانى ا
فدان ، بينما  23827م حوالى 2022لعام 

بمغت مساحة الكتمة العمرانية لمقرية نياية عام 
فدان ، وىو ما يدل  3281م حوالى 2019

عمى أنيا تعدت مساحة الحيز العمرانى المعتمد 
 % 137895فدان وبنسبة  8883لمقرية بمقدار 

ام بمغت مساحة الحيز العمرانى المعتمد لمقرية لع
فدان ، بينما بمغت  28890م حوالى 2022

م 2019مساحة الكتمة العمرانية لمقرية نياية عام 
فدان ، مما يدل عمى أنيا تعدت  8289حوالى 

م 2022لعام  المعتمدمساحة الحيز العمرانى 
 % 286885فدان وبنسبة  54بمقدار 

بمغت مساحة الحيز العمرانى المعتمد لمقرية عام 
فدان ، بينما بمغت  83855م حوالى 2022

م 2019مساحة الكتمة العمرانية لمقرية نياية عام 
فدان ، مما يدل عمى أنيا تعدت  124حوالى 

م 2022لعام  المعتمدمساحة الحيز العمرانى 
%  148841فدان وبنسبة  40845بزيادة قدرىا 

. 

بمغت مساحة الحيز العمرانى الموضوع لمقرية 
، بينما  فدان 49869م حوالى 2022لعام 

بمغت مساحة الكتمة العمرانية لمقرية عام 
فدان ، مما يدل عمى  102م حوالى 2019

 المعتمدأنيا تعدت مساحة الحيز العمرانى 
 % 205827فدان وبنسبة  52831بمقدار 

بمغت مساحة الحيز العمرانى الموضوع لمقرية 
فدان ، وبمغت 156890م حوالى 2022لعام 

م 2019لمقرية عام مساحة الكتمة العمرانية 
فدان ، وىو ما يدل عمى أنيا  218تقريباً 

بمقدار  المعتمدتعدت مساحة الحيز العمرانى 
 % 138894فدان وبنسبة  6181

الوضع 
العمرانى 
الحالى 
لمقرية 
ومقارنتو 
بالمخطط 
      المعتمد ليا
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يخ ٔيذٖ كفبءح ٔفبػهيخ انًخططبد اإلسزشاريجيخ انًٕظٕػخ نزًُيزٓب يمبسَخ ػبيخ ثيٍ انمشٖ ػيُخ انذساسخ انًيذاَ: ( 4ربثغ جذٔل سلى )
]48[   

 لشيخ انجشجبيخ لشيخ َضنخ دسيٍ ػهٗ لشيخ ديشبٔ ْبشى لشيخ ثُٗ دسٍ األششاف لشيخ يُشأح انذٕاصهيخ التصنيف

المشروعات 
والبرامج 
ذات 

األولوية 
المنفذة من 
مشروع 
المخطط 

اإلستراتيجى 
الموضوع 
 لمقرية

غم من إفتقاد القرية لمعديد من بالر 
الخدمات إال أنو لم يتم تنفيذ أى من 
مشروعات التنمية الفعمية الوادرة بالمخطط 

واقتصرت مشروعات  اإلستراتيجى لمقرية ،
فى بعض التنمية المقامة بالقرية 

مشروعات البيئة والبنية األساسية 
  : السطحية كالتالى

  نارة ورصف الطرق  أعمال التشجير وا 
  توصيل المرافق مثل المياه والكيرباء 
 . تطوير مبنى الوحدة المحمية لمقرية 

والمشررررررررررررروعات السررررررررررررابقة ىررررررررررررى بالفعررررررررررررل 
غير ممحة ؛ حيث تحتراج القريرة  تمشروعا

إلرررررى مشررررررروعات مرررررن نرررررروع آخرررررر لتحقيررررررق 
التنميرررة الحقيقيرررة لمقريرررة وأىميرررا مشرررروعات 
الخدمات العامة واإلسركان والبنيرة االساسرية 

، وبالتررالى كرران تقيرريم نجرراح تنفيرررذ الرئيسررية 
تجربرررة المخطرررط اإلسرررتراتيجى لقريرررة منشرررأة 

 الحواصمية ضعيفة .

لررررم يررررتم تنفيررررذ أى مررررن مشررررروعات التنميررررة 
الرئيسرررررية الررررروادرة برررررالمخطط اإلسرررررتراتيجى 
لمقريرررررة ، ومرررررا ترررررم تنفيرررررذه مرررررن مشرررررروعات 

بعــــــــض التنميرررررررة بالقريرررررررة تمثمررررررررت فرررررررى ؛ 
ـــــة ـــــة والبني  المشـــــروعات الخاصـــــة بالبيئ

   : األساسية السطحية والتى تم مت فى
  نارة ورصف الطرق  أعمال التشجير وا 
  تطررروير منظومرررة النظافرررة مرررن خرررالل

بروترررررررروكالت النظافررررررررة بررررررررين الوحرررررررردة 
 المحمية وشركات النظافة 

ولكن برالنظر إلرى المشرروعات السرابقة نجرد 
أنيررررررا بررررررالطبع جميعيررررررا مشررررررروعات ثانويررررررة 

يررررررررة بالنسرررررررربة لممشررررررررروعات العمرانيررررررررة والبن
األساسررية ، لررذلك مررا زالررت قريررة بنررى حسررن 
األشررررررراف حتررررررى اآلن تعررررررانى مررررررن بعررررررض 
المشكالت ، وبالتالى كان تقييم نجراح تنفيرذ 

 ضعيفة . تجربة المخطط اإلستراتيجى

تم تنفيذ بعض المشروعات الموضوعة ضمن 
المخطط اإلستراتيجى لقرية دمشاو ىاشم 

مشروعات البنية األساسية والبيئة وأغمبيا 
 : ومنيا
 . نارة ورصف الطرق  أعمال التشجير وا 
 . تجميل مداخل القرية 
 . توصيل المرافق لبعض المساكن 
 . دعم وتقوية المحوالت الكيربائية 

  :أما المشروعات العمرانية المنفذة كالتالى
  تحديد الحيز العمرانى لمقرية واإللتزام

 بالبناء العمرانى داخمو .
 ة .تحديث الوحدة الصحية بالقري 
 . إنشاء مدرسة إبتدائية إلستيعاب الزيادة 

  :أما المشروعات التى جارى تنفيذىا كالتالى
  إدراج القرية ضمن الخطة الزمنية لموحدة

 المحمية لتوصيل شبكات الصرف الصحى. 
  تحديث مكتب بريد القرية .جارى 

بررالرغم مررن كررون قريررة نزلررة حسررين عمررى ىررى 
 أن بررررالنظر القريررررة األم لموحرررردة المحميررررة ؛ إال

إلى أغمب المشرروعات الترى نفرذت بيرا كانرت 
   : مجال البنية األساسية والبيئة ومنيافى ؛ 

 وتركيرررررب أعمررررردة  أعمررررال التشرررررجير
   داخل القرية وعمى حدودىا اإلنارة

 . تجميل ورصف الطرق 
  إنشاء كبارى لربط فرى الوحدة المحمية 
  توصيل المرافق لبعض المساكن بالقرية 
 ة المحوالت الكيربائية تدعيم وتقوي 

   : المشروعات العمرانية المنفذة كالتالى
 منخفضة التكاليف  توفير وحدات سكنية 
 . تحديث الوحدة الصحية بالقرية 
  توقيع حدود الحيز العمرانى المعتمد 

 :   المشروعات الجارى تنفيذىا كالتالى
  إنشاء معيد تمريض لمفتيات بالقرية ، فقد

 التمويلقى ومتبتم تخصيص األرض 

تررررررررم تنفيرررررررررذ بعررررررررض المشرررررررررروعات الرررررررررواردة 
فـــى مجــــال برررالمخطط والترررى كانرررت أغمبيرررا 

   : البيئة والبنية األساسية والتى تم مت فى
  نررررررارة ورصررررررف أعمررررررال التشررررررجير وا 

   . الطرق
 . تزويد مبانى القرية بشبكة المياه 
 . إحالل وتجديد أسالك الكيرباء 

   : المشروعات اإلقتصادية المنفذة كالتالى
  تشررغيل شررباب الخررريجين فررى برررامج

 محو األمية .
 . توفير قروض لممرأة المعيمة 

 :   المشروعات العمرانية المنفذة كالتالى
 . إنشاء مدرسة إبتدائى 
  توفير أراضى أمالك عامة إلنشاء مدارس 

 :   المشروعات الجارى تنفيذىا كالتالى
  إنشاء محطة تنقية مياه وصرف صحى 
  اف بالقرية .إنشاء نقطة إسعجارى 

المشك ت 
التى تواجو 
القرية فى 
الوقت 
 الحالى

  إفتقرراد القريررة إلررى وجررود أى نرروع مرررن
أنررررررررررواع الخرررررررررردمات األساسررررررررررية بيررررررررررا 

 بإستثناء الخدمات الدينية .
  بعررررررض المشرررررركالت السرررررركانية وجررررررود

 واإلجتماعية والزراعية .

 . إرتفاع نسبة البطالة واألمية 
 . تناقص الزمام الزراعى 
  ارد الالزمة لتمويل المشرروعات المو ضعف

وضررعف اإلمكانيررات اإلداريررة القررادرة عمررى 
 .تنفيذ خطط التنمية الموضوعة 

 . نقص الخدمات والبنية األساسية 
 . تناقص الزمام الزراعى لمقرية 
  بعرررض المشررركالت اإلداريرررة والترررى وجرررود

تمثمت فى عردم القردرة عمرى التنسريق برين 
 نمية .الجيات المختمفة المشاركة فى الت

 .  إرتفاع الكثافة السكانية 
 . إرتفاع نسبة البطالة واألمية 
 . تناقص مساحة الزمام الزراعى 
  الخررررررررررررررردمات الصرررررررررررررررحية نقرررررررررررررررص

   عدم كفاءتيا .و والتعميمية 

 .  إرتفاع الكثافة السكانية 
  نقررررررص عناصررررررر الخرررررردمات وعرررررردم

وخاصرررررررررة فيمرررررررررا يتعمرررررررررق  كفاءتيرررررررررا
 . بالخدمات الصحية والتعميمية

 لزمام الزراعى .تناقص مساحة ا 
 

معوفات 
تنفيذ 
المخطط 
 اإلستراتيجى

 عذو رىكش انزًىيم انكبفئ نزُفيز ثعض انًششوعبد   عذو إدسام انًغئىنيٍ أهًيخ رُفيز يششوعبد انزًُيخ   صعىثخ اإلرصبل وانزُغيق ثيٍ انغهبد انًخزهفخ انًخزصخ 

 خططبد اإلعزشاريغي فيز يششوعبد اًن عزًذ   خ عذو وعىد يُظىيخ يزكبيهخ نُز ً اًن َيخ خبسط انحيض انعًشَا  عذو صالحيخ انًىاكع إلَشبء ثعض انًششوعبد  وعىد انعذيذ يٍ اإليزذاداد انعًشا

 الالزمة إلدارة العمران بالوحدات المحمية لمقرى  ضعف اإلمكانيات التكنولوجية   ًيخ ًبنيخ نهُز ىاسد ان حهيخ عًه إداسح اًن غئىنيٍ ثبنىحذاد اًن  ص انزششيعبد انًهضيخ ثزُفيز يششوعبد انًخطط َل  عذو كذسح اًن
 

 رحهيم َزبئظ إعزجيبٌ انًغئىنيٍ ثبنىحذاد انًحهيخ نلشي انذساعخ انًيذاَيخ يٍ إعذاد انجبحضيٍ ثُبءاً عهً ؛ انًصذس : 
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ونتـائج اإلسـتبيان يمكـن ( 4وبتحميل البيانات الوادرة بالجدول رقم )
 -:يمىإستنتاج المؤشرات الموضحة فيما 

أواُل : قيــاس مــدى إســتيعاب وتفيــم المســئولين ألىميــة مشــروع  
 -: المخطط اإلستراتيجى العام لمقرية المصرية

 العرررررراممين بالوحرررررردات المحميررررررة لقرررررررى الدراسررررررة  يتضررررررح أن أغمررررررب
الميدانيررة عمررى عمررم بمشررروع المخطررط اإلسررتراتيجى لمقريررة وأىميتررو 
وأىدافو ، ولكن بالرغم مرن ذلرك لرم يسرتطع جرزء كبيرر مرنيم تحديرد 
وصررياغة تعريررف محرردد لررو وذلررك يؤكررد أن الكثيررر مررنيم لررم يصررل 

 إلى درجة المعرفة الكاممة بالمشروع .
دى فاعمية ونجاح إعداد وتصميم المشـروعات الـواردة فـى  انياُ : م 

 -:المخطط اإلستراتيجى لمقرية وم ئمتيا لمواقع 
  نسرربة كبيررة مررن المسرئولين عمررى أن إعرداد المخططررات اإلسررتراتيجية أتفرق

لقرررى الدراسرررة كانررت جيررردة ويمكررن تنفيرررذىا إذا ترروفرت اإلمكانيرررات الماديرررة 
ذلك ، ويررررردل ذلرررررك عمرررررى واقعيرررررة إعرررررداد واإلداريرررررة والتشرررررريعية الالزمرررررة لررررر

تبررراع المراحرررل المتفرررق عمييرررا فرررى  المشرررروعات الموضررروعة لتنميرررة القريرررة وا 
 إعدادىا والتى من أىميا المشاركة المجتمعية .

 ال اع : قياس مدى تحقيق المخطط اإلستراتيجى لمقرية  
 -: واألىداف الموضوعة لمسياسات العامة والعمرانية

  أجمررع المسررئولين بررأن الوحرردات المحميررة لمقرررى مررن واقررع اإلسررتبيان
م بعررد أن ترررم 2008تسررممت المخططررات اإلسررتراتيجية لمقرررى عررام 

 م .2007إعتمادىا منذ عام 
  جميرررع قررررى الدراسرررة الميدانيرررة برررال إسرررتثناء لرررم يرررتم إحتررررام الحيرررز

العمرانررى المعتمررد ليررا وتررم التعرردى العمرانررى والبنرراء العشرروائى عمررى 
ة خررارج الحيررز العمرانررى المعتمررد ، وىررذا يعنررى أن أراضررييا الزراعيرر

الوضررع العمرانررى لتمررك القرررى تغيررر كثيرررًا منررذ إعتمرراد المخططررات 
اإلسررررتراتيجية لمقرررررى وحتررررى اآلن وأصرررربح ال يتناسررررب مررررع مررررا تررررم 
وضررعو بررالمخطط ، وقررد كانررت النسرربة األعمررى لمتعرردى لقريررة بنررى 

، وىرررذا يررردل حسرررن األشرررراف وأقرررل نسررربة لقريرررة منشرررأة الحواصرررمية 
عمررررى غيرررراب الرقابررررة والمتابعررررة المسررررتمرة مررررن الجيررررات المسررررئولة 
باإلضررررررافة إلررررررى عرررررردم إدراك األىررررررالى والمتعرررررردين بأىميررررررة الحيررررررز 
العمرانى المعتمد وضرورة المحافظة عميو ، وفى النياية لرم يتحقرق 
اليدف الرئيسى المرجو مرن إعرداد المخططرات اإلسرتراتيجية لمقررى 

رقعررة الزراعيررة مررن اإلمتررداد العشرروائى عمييررا ، وىررو الحفرراظ عمررى ال
حجـــم التعـــديات العمرانيـــة  (13رقـــم ) الشـــكلىـــذا وموضـــح فـــى 

 -: خارج األحوزة العمرانية المعتمدة لقرى الدراسة الميدانية
  وقد تمثمت أكثر أسباب التعدى عمى األراضى الزراعية من وجية

الكتمة السكنية  نظر المسئولين نتيجة إلقتراب األراضى الزراعية من
وعدم توفر أراضى تصمح لمبناء وقمة المتخمالت واألراضى الفضاء 
داخل الحبز العمرانى المعتمد ، ىذا باإلضافة إلى ضعف الرقابة 
الفعمية من الوحدات المحمية ، وحيال اآلليات التى يتم إتباعيا 
إليقاف التعديات عمى األراضى المخالفة بالبناء خارج الحيز 

% من المسئولين بأنو يتم ذلك  100تفق ؛ قد أ نى المعتمدالعمرا

من خالل تطبيق اإلجراءات القانونية من محاضر مخالفة وقرارات 
 إزالة وذلك طبقًا لما نص عميو قانون البناء الموحد .

رابعاع : قياس مدى فاعمية وكفاءة المخطط اإلستراتيجى لمقرية  
 -: ويةوتحقيقو لممشروعات واألنشطة ذات األول

  بالنظر إلى مرا ترم تنفيرذه مرن مشرروعات المخططرات اإلسرتراتيجية
لقرررى الدراسررة الميدانيررة نجررد أن ىنرراك بعررض القرررى لررم يررأت عمييررا 
مشروع المخطط اإلستراتيجى برأى فائردة ولرم تسرتطع اإلسرتفادة مرن 
مشرررروعاتو الموضررروعة ومنيرررا قريرررة منشرررأة الحواصرررمية وقريرررة بنرررى 

جررد أن القرررى األخرررى نالررت إلررى حررد مررا حسررن األشررراف ، بينمررا ن
ن كانرررت ىرررذه المشرررروعات  جرررزءًا مرررن تنفيرررذ ىرررذه المشرررروعات ، وا 
نسررررربتيا ضرررررئيمة بالنسررررربة لممشرررررروعات الموضررررروعة فرررررى المخطرررررط 
اإلسرررتراتيجى الخررراص بكرررل قريرررة ولكرررن إلرررى حرررد مرررا تسرررتطيع ىرررذه 
القرى أن تعيش وتتكيف مرع ظروفيرا الحاليرة ، ويمكرن تفسرير ذلرك 

ى ذات الفئات الحجميرة الصرغيرة ) قريرة منشرأة الحواصرمية بأن القر 
بيرررا  اإلىتمرررامال يرررتم قررررى ميمشرررة قريرررة بنرررى حسرررن األشرررراف (  –

أو القررى األم  الكبيررةذات الفئرات الحجميرة السركانية  القرىمقارنة بر
مرن  توفير ما يمزميراالعمل عمى و إلى حد ما التى يتم اإلىتمام بيا 

سركان وخالفرو  أن أغمرب المشرروعات المنفرذة مرا نجرد ك، خدمات وا 
تتم فى مجال البيئرة والبنيرة األساسرية السرطحية ومنيرا  لتنمية القرى

نرررارة رصرررف وتجميرررل  الطررررق وترررتم بصرررورة متكرررررة وىرررى برررالطبع وا 
مشروعات غير ضرورة وممحة مقارنة بمشروعات مثرل مشرروعات 

 الخدمات واإلسكان واإلقتصاد .
نفيذ المخططات اإلستراتيجية خامساع : مدى ت  ير أدوات ت 

 -: العامة لمقرى المصرية عمى عممية التنفيذ
 :   فاعمية عنصر اإلدارة فى تنفيذ مشروع المخطط اإلستراتيجى لمقرية ( أ)
  أجمررع معظررم المسررئولين والعرراممين بالوحرردات المحميررة بأنررو ليسررت

ىنرراك متابعررة دوريررة مررن قبررل الرروزارات المختصررة بتنفيررذ مشررروعات 
ال تتروفر اإلمكانيرات التكنولوجيرة الحديثرة الالزمرة كمرا أنرو  التنميرة ،

ممررا أدى إلررى عرقمررة ، إلدارة النمررو والعمررران داخررل الوحرردة المحميررة 
أن العرررراممين  تنفيررررذ ىررررذه الخطررررط الموضرررروعة ، وذلررررك بررررالرغم مررررن

بالوحرردات المحميررة ذات قرردرة عمررى تفيررم وتنفيررذ المخرجررات النيائيررة 
 تمد لمقرية .لممخطط اإلستراتيجى المع

  وقررد تمثمررت مقترحررات المسررئولين فررى تنميررة الجانررب اإلدارى فررى ؛
عمرل دورات تدريبيرة لمعراممين فرى الوحردات المحميرة لمقررى وتردريبيم 
عمرررررى إسرررررتخدام التكنولوجيرررررا الحديثرررررة فرررررى عمميرررررات التنميرررررة ، ىرررررذا 
باإلضافة إلى القضاء عمى المركزية وتسييل اإلتصال مرع الجيرات 

ييل اإلجررررراءات واألمررررور اإلداريررررة مررررع إحكررررام الرقابررررة المعنيررررة وتسرررر
 لمحد من إنتشار الفساد اإلدارى . والمتابعة الدورية المستمرة

 :   فاعمية عنصر التمويل فى تنفيذ مشروع المخطط اإلستراتيجى لمقرية ( ب)
  مررن المسررئولين بررأن المسررئول األول عررن تمويررل مشررروعات  100أجمررع %

ذات األولويررة الرروادرة فررى المخطررط اإلسررتراتيجى  التنميررة بالقريررة والمشررروعات
لمقريررة تتمثررل فررى الحكومررة ، وقررد تمثمررت مقترحررات المسررئولين لتنميررة الجانررب 
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التمررررويمى لموحرررردات المحميررررة وجعميررررا قررررادرة عمررررى تنفيررررذ مشررررروعات التنميررررة 
وضرررع قررانون خررراص يوضررح الجيرررات المسررئولة والمصرررادر  الخاصررة فررى ؛

لمخططرررات اإلسرررتراتيجية ، وتخصررريص جرررزء المتاحرررة لتمويرررل مشرررروعات ا
من إيرادات الوحردات المحميرة والغرامرات الترى يرتم تحصريميا لمخالفرات البنراء 

 لممساعدة فى تمويل مشروعات التنمية  . والتراخيص 
 :   فى تنفيذ مشروع المخطط اإلستراتيجى لمقرية فاعمية القوانين ( ج)
 حفرراظ عمررى األراضررى أتفررق معظررم المسررئولين بررأن القرروانين الموضرروعة لم

د مرن القصرور فرى تطبيقيررا يرالزراعيرة غيرر مفعمرة بشركل كبيرر وتواجرو العد
حتى اآلن ؛ وىذا يتطمرب  تفعيرل و منذ إعتماد المخطط اإلستراتيجى لمقرية 

القرروانين ومتابعررة تنفيررذىا عمررى أرض الواقررع ومراقبررة الجيررات المنفررذة ، كمررا 
القردرة عمرى الضربطية القضرائية  أنو ال تتوفر لدى الوحردات المحميرة برالقرى

 عند إحداث مخالفات البناء وخاصة عمى األراضى الزراعية .
 القروانين التررى تحتاجيرا القريررة لتفعيرل تنفيررذ  وبسرؤال المسرئولين عررن

 المخططات اإلستراتيجية لمقرى المصرية تمخصت إجابتيم فى 

إصررررردار قرررررانون متكامرررررل يتنررررراول تفصرررررياًل جميرررررع مراحرررررل منظومرررررة 
طرررات اإلسرررتراتيجية ويقررروم بتحديرررد جميرررع الخطررروات والمراحرررل المخط

والجيررات واألطررراف المشررراركة فررى جميررع مراحمرررو برردءًا مررن اإلعرررداد 
 .  واإلعتماد والتنفيذ ووصواًل إلى مرحمة المتابعة والتقييم 

 :   فى تنفيذ مشروع المخطط اإلستراتيجى لمقريةاألدوات المكانية فاعمية  ( د)
 قامررررررة أنررررررو المسرررررئولين بمعظررررررم  يررررررى ال تتررررروفر األراضررررررى الالزمرررررة لمتنميررررررة وا 

المشررروعات داخررل القرررى ، فأغمررب أراضررى القرررى ذات ممكيررة خاصررة وىررو مررا 
 .يعوق التنمية ما لم يتوفر التمويل الالزم لنزع ممكية ىذه األراضى من مالكييا 

 :   فاعمية عنصر المشاركة فى تنفيذ مشروع المخطط اإلستراتيجى لمقرية )ه(
  قرى بررال المحميرة اتموحرردل أغمبيرة المسررئولين بأنرو تررم إتاحرة الفرصرةيررى

لممشرراركة فررى المراحررل المختمفررة إلعررداد المخططررات ، وأنررو تررم إعررداد 
 المشررررروعات وخطررررط التنميررررة الررررواردة بررررالمخطط اإلسررررتراتيجى لمقريررررة

تمررك ىنرراك تواصررل بررين ولكررن لرريس ،  بالتعرراون مررع الجيررات المختمفررة
 . الواردة بالمخطط اإلستراتيجى لمقريةروعات مشال لتنفيذ الجيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رٕظخ دجى اإليزذاداد انؼًشاَيخ خبسج انذيض انؼًشاَٗ انًؼزًذ نمشٖ انذساسخ انًيذاَيخ يٍ خالل   جٕيخ س صٕ( : 13شكم سلى )

و  2022دزٗ ػبو انؼًشاَٗ انًؼزًذ و ٔانذيض 2019نهمشٖ َٓبيخ ػبو  انكزهخ انؼًشاَيخَخ يمبس
]49[                 
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ــــى تواجــــو  معوقــــاتال. 5 ــــذ المخططــــات المختمفــــة الت تنفي
 :اإلستراتيجية لمقرى المصرية 

نجررد  لممخططررات اإلسررتراتيجية لمقرررى المصرررية بمراجعررة الجانررب التنفيررذى
إلييررا والتررى كرران مررن أىميررا أن أغمبيررا لررم يحقررق األىررداف الرئيسررية التررى سررعى 

الحفاظ عمى األراضى الزراعية مرن اإلمترداد العمرانرى عمييرا مرن خرالل وضرع 
وذلررك عمررى  ، حيررز عمرانررى محرردد وتنفيررذ المشررروعات والبرررامج ذات األولويررة

مرررع  متوافقرررة إلرررى حررردما جررراءت نتائجرررو المخططررراتتمرررك إعرررداد الرررغم مرررن أن 
قـد يرجـع ذلـك إلـى وجـود و  ؛ن السركان الكثير مر اإلحتياجات وممبية لمتطمبات

   : فيما يمىالعديد من المعوقات التى يمكن توضيحيا 

   : اإلدارية والتنظيمية المعوقات. 5-1
المركزيرة  مرنإدارة التخطيط والتنمية العمرانية فى مصر يعانى نظام 

 ة أساسررية فرررىور وعرردم إشررراك المحميرررات بصررالشررديدة فررى إتخرراذ القررررارات 
برين  تنميرة الريرف ع إختصاصراتزيرتو ، ىرذا باإلضرافة إلرى  التنميةخطط 

 برررررينوالتكامرررررل غيررررراب التنسررررريق ممرررررا أدى إلرررررى  متعرررررددةوزارات وىيئرررررات 
الجيررات المختمفررة المختصررة بتنفيررذ مشررروعات التنميررة وصررعوبة التواصررل 

فتقررررادكمررررا أن ىنرررراك ضررررعف فيمررررا بينيمررررا ،  مقرررررى للوحرررردات المحميررررة با وا 
     اإلداريررررة والفنيررررة الكافيررررة فررررى مجررررال التنميررررة لوجررررود الكفرررراءات والخبرررررات 

نقررص اإلمكانيرررات واألسررراليب ىررذا باإلضرررافة إلرررى ؛ ) ميندسررين تنظررريم ( 
 . التكنولوجية الجديثة فى الوحدات المحمية لمقرى الالزمة إلدارة العمران

   : المعوقات التمويمية. 5-2
ات يعتبررررررر أحررررررد األسررررررباب الرئيسررررررية لعرررررردم تنفيررررررذ منظومررررررة المخططرررررر

اإلسرررتراتيجية لمقررررى المصررررية ىرررو عررردم وجرررود مصررردر تمويرررل دائرررم لتنفيرررذ 
المشروعات التنموية الواردة بيذه المخططات ، أو بمعنرى أخرر عردم إىتمرام 

مشررروعات ىررذه المنظومررة ضررمن موازنررات الخطررة اإلسررتثمارية  بررربطالدولررة 
لعمرانررى الخمسرية لمدولررة وخطررط اإلحرالل والتجديررد السررنوية بإسرتثناء الحيررز ا

المسررئولين بالوحرردات المحميررة بررالقرى عمررى ، ىررذا بخررالف عرردم قرردرة لمقريررة 
ستغالليا بما يحقق أقصى منفعة ممكنة  . إدارة موارد القرية وا 

 :  المعوقات القانونية والتشريعية. 5-3
 إلرررى خصوصرررية لرررم يتطررررق أى مرررن التشرررريعات العمرانيرررة الموضررروعة

؛ حيرررث تصررردر القررروانين موحررردة عمرررى  يرررةالعمرانطبيعتيرررا المصررررية و القريرررة 
كمرررا أن ، وخاصرررة فيمرررا يخرررص قرررانون البنررراء الموحرررد جميرررع أنحررراء الدولرررة 

تعررررانى مررررن العديررررد مررررن  الموضرررروعةالعمرانيررررة أغمررررب القرررروانين والتشررررريعات 
 وترررداخل المسرررئوليات واإلختصاصرررات ؛ األمرررر الرررذى أدى إلرررىالتعارضرررات 

وخاصرة كمرا ىرو مخطرط ليرا وانين تمرك القر تطبيقتنفيذ و القصور فى فعالية 
ىرذا باإلضرافة إلرى أنرو ،  فيما يخص قوانين الحفاظ عمى األراضى الزراعيرة

تنفيررررذ المخططررررات محررررددة ل صررررياغة منظومررررة أى مررررن القرررروانينلررررم يتنرررراول 
األطرررراف بجميرررع خطواتيرررا وعناصررررىا الالزمرررة ولرررم يرررتم إلرررزام  اإلسرررتراتيجية

ت المخططرررات اإلسرررتراتيجية عنرررد بتنفيرررذ مخرجرررا المعنيرررة بعمميرررة التخطررريط
إعرررداد الخطرررط السرررنوية ، فالشرررئ الوحيرررد الرررذى أشرررار إليرررو القرررانون فرررى ىرررذه 

مرن  والجيرات المشراركة فييرا المخططراتتمرك المنظومة ىو خطروات إعرداد 
قرد صردر ىرذا القرانون بعرد أن نالحط أنو ولكن  خالل قانون البناء الموحد ،

،  خطرروة الحقررة اأى أنيرر ؛ القرررىمخططررات معظررم تررم اإلنتيرراء مررن إعررداد 

ونتيجررة لكررل ذلررك الخمررل لررم تررنجح القرروانين والتشررريعات الموضرروعة المنظمررة 
 لمعمران فى تنفيذ ما سعىت إليو الدولة إلحداث التنمية .

 :   األراضى والممكيات معوقات. 5-4
تعررررانى القررررررى المصررررررية مرررررن عررررردم تررررروفر خررررررائط محدثرررررة لممكيرررررات 

يررؤدى إلررى عرردم قرردرة المحميررات عمررى التصرررف  األراضررى الواقررع بيررا ممررا
فى األراضى المتاحة ليا داخرل حردودىا اإلداريرة ، كمرا أن ىنراك ضرعف 
لسياسات نرزع الممكيرات وعردم تروافر التمويرل الرالزم لرذلك ممرا يجعرل ىرذه 
المرحمرررة تسرررتغرق وقترررًا طررروياًل ، كمرررا تفتقرررد أغمرررب األراضرررى برررالقرى إلرررى 

ذه األراضرى ال يمكرن التعامرل معيرا أو وجود صكوك ممكيرة مسرجمة ، وىر
نررزع ممكيتيررا وىررى بررذلك الشرركل ؛ حيررث أن الجيررات الحكوميررة لررم تعترررف 

والعقرررررود الغيررررر قانونيرررررة الخاصرررررة ببيررررع وشرررررراء تمرررررك  باإلتفاقررررات العرفيرررررة
األراضررررى ، وىررررذا األمررررر مررررن شررررأنو أن يعطررررل سررررير تنفيررررذ المخططررررات 

 ددة .حاإلستراتيجية خالل المدة الم

 : المشاركة المجتمعية وقاتمع. 5-5
نتيجة لضعف وغياب الوعى العام وعردم الدرايرة الكافيرة لردى المجتمرع  

نغماسرريم فررى  المحمرى والقيررادات بأىميرة المشرراركة المجتمعيرة فررى التنميرة ، وا 
التنميررة فررى بعررض فررى المررواطنين كشررركاء  مشرراكميم الخاصررة وتيمرريش دور

نترراج األحيرران ، األمررر الررذى أدى إلررى جعررل المشرر اركة شرركمية دون فاعميررة وا 
حتياجرات المجتمرع وأولوياترو ، ممرا يرؤثر  مخططات ال تتفق مرع متطمبرات وا 

 بالسمب ويقمل من فرصة نجاح تنفيذ تمك المخططات الموضوعة .

   : المعوقات الفنية والتقنية. 5-6
تعانى بعض مخرجرات المخططرات اإلسرتراتيجية مرن ضرعف المنرتج 

اإلىتمرررام وذلررك بسررربب  مرررع الواقرررع الفعمررى لمتنميرررة النيررائى وعررردم تماشررييا
ىمررررال التوابررررع بإعررررداد المخططررررات اإلسررررتراتيجية  مررررن لمقرررررى الرئيسررررية وا 

إحررردى المكونرررات الرئيسرررية لمكتمرررة العمرانيرررة الترررى تمثرررل  العرررزب والكفرررور
بسربب ترأخر الموافقرة عمرى إعتمراد ، كما تنشأ ىذه المعوقات أيضًا  لمقرية

األمر الرذى يترترب عميرو تغيرر الوضرع العمرانرى جية المخططات اإلستراتي
فى إعداد دالئل األعمرال المرجعيرة ًا ىناك قصور  كما أن، المعتمد لمقرية 

 الخاصة بإعداد وتنفيذ المخططات اإلسرتراتيجية لمقررى كمنظومرة متكاممرة
عررردم إشرررتمال المخطرررط المعتمرررد عمرررى بيررران بمصرررادر التمويرررل أو ومنيرررا 

رشرادات عرن كيفيرة التنفيرذ  جداول زمنية واقعية لمراحل التنفيذ أو بررامج وا 
، ىررذا بجانررب إعتبررار مرحمررة تنفيررذ المخططررات اإلسررتراتيجية خررارج إطررار 
التعاقررد مررع المكتررب اإلستشررارى المسررئول عررن المخطررط ، كمررا أن معظررم 
قواعد البيانات والمعمومات مازالت غير محدثة وغيرر دقيقرة وليسرت عمرى 

 . صعب الحصول عميياالمستوى المطموب وي

   : والت قيفالتوعية ب المعوقات الخاصة. 5-7
تعرررانى المخططرررات اإلسرررتراتيجية مرررن نقرررص الررروعى والثقافرررة الكافيرررة 

نقررررص الخبرررررات الكافيررررة لرررردى ، ىررررذا باإلضررررافة إلررررى لتوضرررريح أىميتيررررا 
الجيررررات اإلداريررررة وعرررردم القرررردرة عمررررى التواصررررل مررررع الجميررررور ، وتركيررررز 

يود الفردية ونادرًا ما يرتم شررح أىميرة دور المجتمرع اإلعالم فقط عمى الج
، ممرا يرؤثر عمرى إبتعراد  المدنى فى عمميرة التنميرة العمرانيرة بكرل جوانبيرا
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القطررررراع الخررررراص والعرررررام عرررررن إسرررررتثمار مررررروارده فرررررى تمرررررك المنظومرررررة ، 
   ويضعف عزم المجتمع عن المشاركة لعدم قناعتو بمدى جدواىا .

   : ابعة والتقييمالمتب المعوقات الخاصة. 5-8
تفتقرررد منظومرررة إعرررداد المخططرررات اإلسرررتراتيجية العامرررة إلرررى اإلىتمرررام 

؛ فرررالمخططين يقومرررون  والمتابعرررة والتقيررريم بوضرررع الخطررروات الالزمرررة لمتنفيرررذ
بوضررررع المخططررررات لمعالجررررة الوضررررع الررررراىن والمشرررركالت الحاليررررة برررردون 

واجييرا المجتمرع مرع التفكير فى التنمية المسرتقبمية والظرروف المتغيررة الترى ي
والمتابعرة وبالترالى تضريع الجيرود التقيريم  مرور الوقت مما يؤثر عمرى عمميرة
سررتمرارية تعتبررر المقيرراس الحقيقررى فاإل ؛المبذولررة فررى المشررروع ىبرراءًا منثررورًا 

 . الذى يحدد مدى نجاح المشروع ونجاح المخطط فى تحقيق أىدافو

 -النتائج والتوصيات : .6
  : الدراسةخمصة من النتائج المست. 6-1
تنميررررة الريررررف المصرررررى أحررررد األىررررداف الرئيسررررية المررررؤثرة عمررررى تعررررد  -

لررررذلك يجررررب توجيررررو اإلىتمررررام نحررررو ذلررررك  التنميررررة الشرررراممة لمدولررررة ،
 .القطاع واإلىتمام بمعالجة مشكالتو بشكل متكامل وجذرى 

يعتبررررر اإلنجرررراز الحقيقرررررى الررررذى حققررررو إعرررررداد مشررررروع المخططرررررات  -
المصرررررية وىررررو مررررا لررررم يتناولررررو أى مشررررروع أو  اإلسررررتراتيجية لمقرررررى

برنررررامج لمتنميررررة الريفيررررة مررررن قبررررل ىررررو وضررررع قاعرررردة بيانررررات كاممررررة 
وشرراممة لمقرررى المصرررية تعتمررد عمررى دراسررة وتحميررل الوضررع الررراىن 

جوانبيرا والتعررف عمرى مواردىرا البشررية  لكل قرية عمى حده بمختمف
وذلك وفقرًا لرؤيرة  ةووضع اإلستراتيجية الخاصة بكل قري والطبيعية ،

 سكان القرية ووفقًا لإلمكانيات والموارد المتاحة .
مرحمة تنفيرذ المخططرات اإلسرتراتيجية لمقررى المصررية المرحمرة تمثل  -

التى يتم فييا تحويل أحالم المجتمعات وحكوماتيرا مرن خرالل الرؤيرة 
واألىررررداف المصرررراغة إلررررى واقررررع يمكررررنيم التعررررايش معررررو واإلسررررتمتاع 

 ، لذلك البد اإلىتمام بوضع األسس الالزمة ليا . بحياة أفضل
تحترراج منظومررة تنفيررذ المخططررات اإلسررتراتيجية لمقرررى المصرررية إلررى  -

، وجميع ىرذه األدوات البرد وأن  توافر مجموعة من األدوات لتجقيقيا
تعمرررل معرررًا فرررى شررركل متنررراغم ومتناسرررق كنسررريج واحرررد وتنررردمج معرررًا 

  .•مشكمة منظومة متكاممة 
المخططات اإلستراتيجية لمقرى المصرية والتى تم أخذ تنفيذ بمراجعة  -

تنفيذ ىذه  واضح فىر تضح أن ىناك قصو ا كدراسة حالةعينة منيا 
 اآلن بررأى فائرردة عمررىحتررى مشررروع ىررذا اللررذلك لررم يررأت ، المنظومررة 

 .تحقيق إحتياجاتيا ومتطمباتيا ستطع ة ولم تأغمب القرى المصري
المعتمررد لمقرررى المصرررية والتعرردى عميررو عرردم إحترررام الحيررز العمرانررى  -

 ىررررى المشرررركمة العمرانيررررة الغالبررررةر مررررن الواضررررح أن ىررررذه بشررركل كبيرررر
أحررررد أىررررداف مشررررروع لررررم يتحقررررق وبررررذلك  ،لمعظررررم القرررررى المصرررررية 

 . المخططات اإلستراتيجية لمقرى وىو الحفاظ عمى الرقعة الزراعية
ضرررئيمة يتضررح مرررن إجرررراء اإلسرررتبيان بررأن تنفيرررذ المشرررروعات نسررربتيا  -

جرررررردًا مقارنررررررة بالمشررررررروعات ذات األولويررررررة الموضرررررروعة بررررررالمخطط 
مشررروعات ثانويررة غيررر  اإلسرتراتيجى المعتمررد لمقريررة ، وكانررت أغمييررا

بالنسرررربة لممشررررروعات العمرانيررررة والخدميررررة ومشررررروعات البنيررررة ممحررررة 

نفررس مشرركالتيا األساسررية ، لررذلمك مررا زالررت معظررم القرررى تعررانى مررن 
عتماد  . المخططات اإلستراتيجية لمقرى منذ تم إعداد وا 

  : التوصيـــــات. 6-2
يجررررررب األخررررررذ فررررررى اإلعتبررررررار أنررررررو كممررررررا تررررررأخر تنفيررررررذ المخططررررررات 
اإلسررتراتيجية لمقرررى كممررا إزداد الموقررف والوضررع العمرانررى تعقيرردا  وأصرربح 
من الصرعوبة تنفيرذ ىرذه المخططرات الموضروعة ، لرذا يجرب اإلسرراع فرى 

ال ك انرررت العواقرررب والنترررائج وخيمرررة تصرررل إلرررى تنفيرررذ ىرررذه المخططرررات وا 
يرررررا ؛ ئالدرجرررررة الترررررى يصرررررعب عمرررررى الدولرررررة تررررردراكيا والعمرررررل عمرررررى إحتوا

لتسراعد فرى واالقتراحرات ولتحقيق ذلك تم وضرع مجموعرة مرن التوصريات 
والتــى يمكــن تنفيررذ مخرجررات المخططررات اإلسررتراتيجية لمقرررى المصرررية ؛ 

 :   توضيحيا فيما يمى

   : لتنظيمىعمى الجانب اإلدارى وا 
عطررراء المحميرررات والوحررردات المحميرررة برررالقرى  - القضررراء عمرررى المركزيرررة وا 

القررردرة الكاممرررة عمرررى التخطررريط والتنسررريق والتنفيرررذ لممشرررروعات التنمويرررة 
 التى تحتاج إلييا مع إحكام المراقبة والمتابعة المستمرة لتمك الجيات .

ن إعرداد عر تحقيق اإلتصال والتنسيق بين الجيات المختمفة المسرئولة -
جيرررة واحررردة الخطرررط التنمويرررة ، ويرررتم ذلرررك مرررن خرررالل إنشررراء تنفيرررذ و 

تكرررون مسرررئولة عرررن تنميرررة القريرررة بمختمرررف مجاالتيرررا تنميرررة شررراممة ؛ 
بحيث تتولى ىرذه الجيرة تجميرع كافرة الخطرط الموضروعة مرن الدولرة 
لتنميرررررة القريرررررة والعمرررررل عمرررررى تنسررررريقيا بشررررركل يضرررررمن عررررردم تكررررررار 

ذ المشررروعات ذات األولويرة الممحررة أواًل ثررم المشرروعات المنفررذة وتنفير
 الذى يمييا وذلك طبقًا إلحتياجات وأولويات القرية .

رفررع قرردرات العرراممين برراألجيزة التنفيذيررة واألطررراف ذات الصررمة المشرراركة  -
فررى إعررداد وتنفيررذ مشررروع المخطررط اإلسررتراتيجى لمقريررة وذلررك عررن طريررق 

بيرة والتأىيميرة المسرتمرة لمتردريب ورش العمرل والردورات التدريو عقد الدورات 
عمررى أعمررال المخطررط وترروفير اإلمكانيررات التكنولوجيررة لموحرردات المحميررة 

 بما يمكنيا من إدارة النمو العمرانى عمى أكمل وجو .
ترررروفير المررررؤىالت العميررررا والكفرررراءات الفنيررررة واإلداريررررة فررررى الوحرررردات  -

حتررررى  المحميرررة لمقرررررى والتررررى مررررن أىميررررا ميندسررررين التنظرررريم ، وذلررررك
تررررررتمكن اإلدارات المحميرررررررة بررررررالقرى مرررررررن تنفيررررررذ أعمرررررررال المخالفرررررررات 

 والتراخيص المطموبة بدون وجود أى صعوبات .

   : عمى الجانب التمويمى 
الخمسية وخطط اإلحالل والتجديد  المختمفة مثل الخطط خططالربط  -

السررررنوية مررررع مخرجررررات المخططررررات اإلسررررتراتيجية بشرررركل مؤسسررررى 
 ضع أسس المتابعة والتقييم الالزمة ليا .يعكس اإللتزام بيا مع و 

لممحميررات جررزء مررن إيرررادات وميزانيررة الدولررة تخصرريص العمررل عمررى  -
التنميررررررررة مشررررررررروعات بعررررررررض لتنفيررررررررذ  والوحرررررررردات المحميررررررررة لمقرررررررررى

 . ذات األولوية الواردة بالمخططات اإلستراتيجيةوالمشروعات 
بحيررث ؛ إتبرراع أسررموب التنميررة المرحميررة فررى تنفيررذ مشررروعات التنميررة  -

بنرراءًا عمررى يررتم تنفيررذ بعررض المشررروعات واإلنتيرراء منيررا بشرركل متكامررل 
يرادات إسترداد اإلمكانيات المتاحة لكل قرية ، مما يمكن من  تكاليف وا 

 . فى إقامة بعض المشروعات التنموية األخرىىذه المشروعات 
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   : عمى الجانب التشريعى والقانونى 
 ى عمررررى األراضررررى الزراعيررررةالخاصررررة بالتعرررردالقرررروانين تفعيررررل كافررررة  -

عرررررام ل الحررررراكم العسررررركرى اتأعمرررررال البنررررراء والتبررررروير وخاصرررررة قررررررار و 
 أرض، مرررع تطبيقيرررا بشررركل صرررارم ومتابعرررة تنفيرررذىا عمرررى  م1996

 .التى تطرأ عمى القرية الواقع وتعديميا وفقًا لممستجدات 
خاصرة بتنظريم البنراء الإشرتراطات بعرض وضرع و إصردار  العمل عمى -

تختمف عرن المردن ؛ بحيرث تتناسرب ىرذه التى  بالقرىأعمال المبانى 
 والبنائية .وحالتيا العمرانية القرى  مع إمكانيات اإلشتراطات

منظومررررررة إصررررردار تشرررررريع موحرررررد يررررررنظم الجوانرررررب المختمفرررررة لتنفيرررررذ  -
المخططررات اإلسررتراتيجية ) الماليررة واإلداريررة والتنظيميررة والتخطيطيررة 

سرررتم راريتيا وتحقيقيرررا لجميرررع وخالفرررو ( وذلرررك بمرررا يضرررمن جودتيرررا وا 
 المشروعات ذات األولوية الموضوعة .

اإلىتمرررررررام بمراجعرررررررة كافرررررررة القررررررروانين والنصررررررروص التشرررررررريعية وحرررررررل  -
قرانون البنراء و  التعارضات فيما بينيما وخاصة قروانين اإلدارة المحميرة

 م .2008لسنة  119الموحد 
انررى تقنررين أوضرراع العمررران الحررالى بررالقرى وذلررك بتعررديل الحيررز العمر  -

المعتمررد وفقررًا لمررا يناسررب الوضررع العمرانررى الحررالى لكررل قريررة ، مررع 
إحكررام الرقابررة والمتابعررة المسررتمرة ليررذا الحيررز وسررن التشررريعات التررى 

 من شأنيا المحافظة عميو .

   :راضى والممكيات عمى الجانب الخاص باأل  
وتحرديثيا وفقرًا لمواقرع مرع  العمل عمى توفير وتطوير خرائط الممكيات -

ورة اإلىتمرررام بتوصررريل ىرررذه الخررررائط المحدثرررة لرررإلدارات المحميرررة ضرررر 
زالرررررة التعرررررديات  بررررالقرى لتسرررررييل متابعرررررة حالرررررة العمررررران أواًل برررررأول وا 

 . المخالفة عمى أراضى الدولة ذات الممكية العامة
أمالكيم بطريقة قانونيرة وذلرك حفاظرًا  تسجيلتشجيع أىالى القرية عمى  -

نرزع ممكيرة  مرن عد عمرى تمكرين الدولرةعمى حقوقيم ، كمرا أن ذلرك يسرا
 المشروعاتو لمواقع التنمية  التى تراىا مناسبة الخاصة ألراضىبعض ا

 .تقوم الدولة بتحديده  مقابل مادىالموضوعة وذلك نظير 

   : عمى جانب المشاركة المجتمعية 
رفع اإلستعداد المعنوى والمرادى لردى المرواطنين والمجتمرع المحمرى ،  -

شراكيم بعرد تع مريميم كيفيرة المشراركة وصرنع القررار فرى كرل مراحرل وا 
عرررررداد الرؤيرررررة المسرررررتقبمية لمقريرررررة ،  التنميرررررة والعمميرررررة التخطيطيرررررة وا 

عميرررررو  يتحرررررتموجعميرررررم الشرررررركاء األساسررررريون ولررررريس عنصرررررر فرعرررررى 
ضررررورة تنفيرررذ القررررارات الموضررروعة مرررن الجيرررات العميرررا فقرررط بررردون 

 مشاورتيم .

   : عمى الجانب الفنى والتقنى 
ء التعرررديالت عمرررى األدلرررة المرجعيرررة إلعرررداد المخططرررات اإلسرررتراتيجية إجررررا -

لمقررى المصررية لتالفرى جميرع المشرركالت الترى ظيررت أثنراء مرحمرة اإلعررداد 
وعدم فصل مرحمة التنفيذ والمتابعة والتقييم عن مرحمة اإلعداد ، وذلرك حترى 

 مى .تخرج المخططات أكثر دقة وواقعية مما يجعميا قابمة لمتنفيذ الفع
العمرررررل عمرررررى صرررررياغة دالئرررررل إرشرررررادية آلليرررررات تنفيرررررذ المخططرررررات  -

اإلستراتيجية لمقرى والمتضرمن تحديردًا لكافرة األطرراف والجيرات ذات 

الصرررررمة بالتنفيرررررذ مرررررع توزيرررررع الميرررررام واألدوار لكرررررل منيرررررا ، وكيفيرررررة 
 التواصل والتنسيق بينيما لتفعيل المخطط  .

ميرع البيانرات والمعمومرات العمل عمى مد الوحدات المحمية برالقرى بج -
 الدقيقة الالزمة إلدارة العمران وتحديثيا أواًل بأول .

اإلىتمررررام بترررروفير المخططررررات اإلسررررتراتيجية لمتوابررررع ولرررريس ضرررررورة  -
لمقرررى فقررط ، وذلررك لسرريولة قررراءة المشرركالت ورسررم صررورة متكاممررة 

عيرررا بمشررراكميا ومقوماتيرررا البيئيرررة واإلجتماعيرررة بلمقريرررة المصررررية وتوا
 إلقتصادية والعمرانية واإلدارية .وا

   : التوعية والت قيفعمى جانب  
إطار عمرل لتوعيرة المجتمرع ورفرع ثقافترو بأىميرة المخططرات  وضع  -

اإلستراتيجية ودوره فى المشراركة سرواء فرى مرحمرة اإلعرداد أو التنفيرذ 
سرتخدام كافرة األدوات واآلليرات المتاحرة لتحقيرق التواصرل  والمتابعة وا 

 رية فى ذلك .واإلستمرا

   : عمى جانب المتابعة والتقييم 
وضع إطار عمل ألسرس التقيريم والمتابعرة الخاصرة باإلعرداد والتنفيرذ  -

منظومرررة المخططرررات اإلسرررتراتيجية مرررع إلرررزام كافرررة  وكافرررة مراحرررل
طررق لمشرفافية ضرورة وجرود بفى ىذه المنظومة األطراف بالمشاركة 

 .ات التنموية المختمفة والمتابعة لممشروعفى عرض نتائج التقييم 

 : المراجع .7
]1[

      1330                     ، انًطجعةخ انحغةيُيخ ،                  ، انلةبيىط انًحةيط                    يعغى انهغخ انعشثيةخ   

  .   146  /  3                  هـ ، انغضء انضبنش 
]2 [
                                                   يحًةةةذ عجةةةذ انةةةشحًٍ انجةةةشط ، يشةةةكالد انلشيةةةخ انًصةةةشيخ فةةةً  ةةةم   

                            انًةترًش انشاثةع نزًُيةخ انشية  ،  ثحضيةخوسكةخ                               انًزغيشاد انًحهيخ وانعبنًيخ ، 

     و .     2003                                              انًغهذ األول ، كهيخ انهُذعخ ، عبيعخ انًُىفيخ ، ،        نًصشي ا
]3 [

                          ، داس انًعشفةخ انغبيعيةخ ،                     ، فً عغشافيخ انشي                   يحًذ خًيظ انضوكخ   

                         األصاسيطخ  ، اإلعكُذسيخ . 
]4[

 –يغذي يحًذ سضىاٌ ، دساعخ رحهيهيخ عٍ رطىس انلشيخ انًصشيخ  

، سعبنخ  عهًً وانزكُىنىعًرحذ رأصيش اإليكبَيبد انحذيضخ نهزلذو ان

                                   و  .1982يبعغزيش ، كهيخ انهُذعخ ، عبيعخ أعيىط ، 
]5[

 . و 1977عًبل حًذاٌ ، عغشافيب انًذٌ ، عبنى انكزت ، انلبهشح ،  
]6 [

  .                       رصًيى وإعذاد انجبحضيٍ   يٍ   
]7 [

ي انًصةشيخ ، انهيئخ انعبيةخ نهزخطةيط انعًشاَةً ، ثشَةبيظ أطهةظ انلةش 

 .و 2009
]8 [

يعٍ صيبدح ، يعةبنى عهةً طشيةق رحةذيش انفكةش انعشثةً ، عهغةهخ عةبنى  

 .و 1987انًعشفخ ، عذد يىنيى 
]9 [

  Gehan A.G ELmenofi , Hamid EL Bilali , Sinisa 

Berjan , Governance of Development in Egypt , Paper 

, Annals of Agriculture Science , Faculty of 

Agriculture , Ain Shams University , 2014.    . 
]1 0 [

وصاسح انشةةةةةئىٌ اإلعزًبعيةةةةةخ ، عيبعةةةةةزهب اإلَشةةةةةبئيخ فةةةةةً َه ةةةةةزهب   

 . و1949انحبضشح وثشَبيغهب نهًغزلجم ، انلبهشح ، 
]1 1 [

وائم يصطفً صكً يحًذ ، رلىيى دوس عيبعبد انزًُيخ انشيفيخ رغةبِ   

، سعةبنخ يبعغةزيش ، كهيةخ   بيبً انعًشاٌ انشيفً فً يصش خالل خًغيٍ ع

 . و1995انزخطيط اإلكهيًً وانعًشاًَ ، عبيعخ انلبهشح ، 
]1 2 [

شيًبء حًذي عجذ انفزبػ يىع  ، دساعخ رحهيهيخ نزصُي  انزغًعةبد   

انشيفيةخ   ثةةبنزطجيق عهةً انعةةضة وانكفةىس وانُغةةى  انًصةشيخ   ، سعةةبنخ 

 . و 2014يبعغزيش ، كهيخ انهُذعخ ، عبيعخ انلبهشح  ، 
]1 3 [

يحًذ شةىكً ، سصةذ انعًةشاٌ انلةبئى نهلةشي انًصةشيخ نزحذيةذ أعةظ  

سعةبنخ يبعغةزيش ، ويجبدئ األعزذايخ فً إطبس رحذيذ حيض عًشاًَ فعةبل 

 .و 2011، كهيخ انهُذعخ ، عبيعخ انلبهشح ، 
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]1 4 [
إثشاهيى يحشو ، انزًُيخ انًحهيخ ثبنًشبسكخ ، رغشثخ يشَةبيظ شةشوف فةً   

و ، يُشةىس عهةً انًىكةع اإلنكزشوَةً انزةبنً ؛   2001 يصش ، وسكخ ثحضيةخ ،

http://unpan1 .un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan

025424      .pdf 
]1 5 [

  Khadega , Mostafa , Participation of Women in 

some Rural Development Projects and Programs , 

Egyptian Journal of  Agricultural Research , Volume 

79 , Issue NO (3) , 2001  . 
 

]1 6 [
  Ibrahim Soliman , Mohamed Gaber , Rural 

Development Policies in Egypt , Paper , Department 

of  Agricultural     Economics , Faculty of Agriculture 

, Zagazig Unuversity , 5 May 2010.    
]1 7 [

يحًةةةذ عجةةةةذ انلةةةبدس عةةةةىيذاٌ وأخةةةشوٌ ، دوس انذونةةةةخ فةةةً انزًُيةةةةخ   

انًةةةترًش انغةةةبدط نزًُيةةةخ وسكةةةخ ثحضيةةةخ ، انعًشاَيةةةخ نهلشيةةةخ انًصةةةشيخ ، 

أكزةةىثش  25- 23انًُىفيةةخ  ،  انشيةة  انًصةةشي ، كهيةةخ انهُذعةةخ ، عبيعةةخ

 . و 2007
]1 8 [

يصةةطفً يحًةةذ انشةةُبوي ، رفعيةةم انًخططةةبد  -عبثةةذ يحًةةىد عةةبد   

 –اإلعةزشاريغيخ نهًةذٌ انًصةةشيخ   دساعةخ رطجيليةخ عهةةً يذيُةخ أثةى كجيةةش 

، وسكةخ ثحضيةخ ، يغهةخ عًعيةخ انًهُذعةيٍ انًصةشيخ ،  يحبفظخ انششكيخ  

   و .2012انلبهشح ، 
]1 9 [

انهيئخ انعبيخ نهزخطيط  ، وصاسح اإلعكبٌ وانًشافق وانزًُيخ انعًشاَيخ 

يششو  انًخطط اإلعزشاريغً انعةبو نهلشيةخ انًصةشيخ ، دنيةم ، انعًشاًَ 

 . و2006انعًم انًشععً ، يُبيش 
]2 0 [

َحى رطةىيش عًةبسح  –انزصًيى ثبنًشبسكخ  ،أحًذ يحًذ حغًُ عهً  

انلشيخ انًصشيخ ،  سعبنخ دكزىساح ، كهيخ انفُىٌ انغًيهخ ، عبيعخ حهةىاٌ 

 . و2007، 
]2 1 [

 -، انزخطةةةيط انعًشاَةةةً نهلشيةةةخ انًصةةةشيخ  خةةةشوٌآيبعةةةذح يزةةةىنً و 

وسكةخ انًشحهخ األونً ،  -دساعخ رىصيليخ نهىضع انشاهٍ نهلشيخ انًصشيخ 

 . و1999اإلعكبٌ وانجُبء ، انلبهشح ،  سيشكض ثحىثحضيخ ، 
]2 2 [

، انغشيةذح 119يٍ عًم انجبحضيٍ  ثُةبءاً عهةً ؛ كةبَىٌ انجُةبء انًىحةذ  

و ، يُشةةىس 2008أثشيةةم  8رةةبثع  أ  ، انصةةبدس فةةً  82، انعةةذد  انشعةةًيخ

http://egyptlayer.over-عهةةةةةةةةةةةةةةةةً انًىكةةةةةةةةةةةةةةةةع اإلنكزشوَةةةةةةةةةةةةةةةةً 

2008.html-blog.com/2013/09/119-. 
]2 3 [

خطةط اإلعةزشاريغً ، ان119ًلةبَىٌ انجُةبء انًىحةذ انالئحخ انزُفيزيةخ ن 

، انغشيةذح 14انعبو نهًذيُخ وانلشيخ ، انجبة األول ، انفصةم انضبنةش ، يةبدح 

، يُشةةىس عهةةً انًىكةةع  و2009 أثشيةةم 8 أ  ،  رةةبثع 82انشعةةًيخ ، انعةةذد 

http://egyptlayer.over-اإلنكزشوَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً 

-2008.html-g.com/2013/09/119blo . 
]2 4 [

 UN – HABITAT , The SCP Source Book Series , 

Vol 4 , Formulating Issue Specific Strategies and 

Action Plans  , Nairobi – UNON Publishing Service 

Section , 1999 . 
]2 5 [

  Atkinson,H.Strategy Implementation: A Role for the 

Balanced Card Management Decision 44(10) , 2006.    
]2 6 [

 Emily Talen , Do Plans Get Implemented ? A 

Review of Evaluation in Planning , Journal of 

Planning Literature , 1996 . 
]2 7 [

يشوح أحًذ عجذ انشحًٍ ، انًخططبد اإلعزشاريغيخ نهًذٌ انًصةشيخ  

انزُفيةةز فةةً انىاكةةع انًحهةةً ، سعةةبنخ دكزةةىساح ، كهيةةخ انفبعهيةةخ وكبثهيةةخ  –

  . و2016انهُذعخ ، عبيعخ انلبهشح ، 
]2 8 [

يحًذ ثىهضح ، رشكيم اإلعزشاريغيخ ورُفيزهب ، عبيعخ فشحبد عجبط  

  و .2011عطي  ، انغضائش، 
]29[

عجذ انًطهت عجذ انحًيذ ، انزًىيم انًحهً وانزًُيخ انًحهيخ ، انذاس  

  و .2001عكُذسيخ ، انغبيعيخ ، اإل
]3 0 [

إثةةةشاهيى يحًةةةذ إثةةةشاهيى ، انًخططةةةبد انزفصةةةيهيخ نهًةةةذٌ انًصةةةشيخ  

يعىكةةبد انزُفيةةز ويلزشحةةبد انحهةةىل ، سعةةبنخ يبعغةةزيش  يةةش  –انلبئًةةخ 

 .و2016يُشىسح ، كهيخ انزخطيط اإلكهيًً وانعًشاًَ ، عبيعخ انلبهشح ، 

 

]3 1 [
   Hameed ,R,O . Nadeem , Challenges of 

implementing urban master plans : The Lahore 

experience ,In International Journal of Human and 

Social Sciences , http://oaj.unsri.ac.id/files/waste/v-  

1-9-2.pdf ( 04,2014) . 
]32[

يحًىد فتاد يحًىد ، صيب خ يُظىيخ آنيبد إعذاد انًخططبد  

دساعخ حبنخ يحبفظزً  –ٌ انًصشيخ اإلعزشاريغيخ انعًشاَيخ نهًذ

عبيعخ كهيخ انهُذعخ ، يغهخ انعهىو انهُذعيخ ، اإلعًبعيهيخ وانفيىو ، 

 و .2016، َىفًجش  44أعيىط ، انعذد 
]3 3 [

 –ورخطةةيط األفعةةبل  – َيفةةيٍ أحًةةذ فبضةةم حًةةضح ، انزخطةةيط انفعةةبل 

ثشَةةةبيظ انًخطةةةط انفعةةةبل فةةةً إطةةةبس انىاكةةةع ش دساعةةةخ رحهيهيةةةخ نعُبصةةة

 .و 2007، سعبنخ يبعغزيش ، كهيخ انهُذعخ ، عبيعخ انلبهشح ،  انًصشي
]34[

وصاسح انشئىٌ انجهذيخ وانلشويخ ، يششو  يزبثعخ رُفيز رىصيبد  

 و . 2005 -هـ  1425نًُطلخ انًذيُخ انًُىسح ،  انًخطط اإلكهيًً
]35[

وصاسح انشئىٌ انجهذيخ وانلشويخ ، دنيم رُفيز ورفعيم انًخططبد  

 و . 2006 -هـ  1426 اإلكهيًيخ ،
]3 6 [

أحًذ عطيخ يىعةً يلةشة ، رحهيةم انخةشائط انطجى شافيةخ ورحةذيضهب  

دساعخ عغشافيخ ، سعبنخ يبعغزيش ، كغى انغغشافيب وَظةى  –نًشكض انًُيب 

 .انًعهىيبد انغغشافيخ ، كهيخ األداة ، عبيعخ حهىاٌ 
]3 7 [

 http://www.minia.gov.eg/Lists/List9/AllItems.aspx   
]8 3 [

  https://wikiyat.com/wiki/5063     
]  3 9  [

-http://gopp.gov.eg/egيةةةٍ عًةةةم انجةةةبحضيٍ ثُةةةبءاً عهةةةً ؛  

map/. 
]4 0 [

انغهبص انًشكضي نهزعجئخ انعبيةخ واإلحصةبء ، عةذد انغةكبٌ انزلةذيشي  

 . و2016نألكغبو وانشيبخبد ، 
]41[

نهزخطيط انعًشاًَ ، انًخطط اإلعزشاريغً انعبو  انهيئخ انعبيخ 

يشكض  –كشيخ يُشأح انحىاصهيخ  –نهىحذح انًحهيخ ثًُ يحًذ عهطبٌ 

يحبفظخ انًُيب ، وصاسح اإلعكبٌ وانًشافق وانزًُيخ انعًشاَيخ ،  –انًُيب 

 و .2006يىَيى 
]42[

 انهيئخ انعبيخ نهزخطيط انعًشاًَ ، انًخطط اإلعزشاريغً انعبو نلشيخ 

يحبفظخ  –يشكض انًُيب  –انىحذح انًحهيخ ديشيش  –ثًُ حغٍ األششاف 

 . و2006انًُيب ، وصاسح اإلعكبٌ وانًشافق وانزًُيخ انعًشاَيخ ، يىَيى 
]43[

نهيئخ انعبيخ نهزخطيط انعًشاًَ ، انًخطط اإلعزشاريغً انعبو نلشيخ ا 

بفظخ يح –يشكض انًُيب  –انىحذح انًحهيخ صفط انخًبس  –ديشبو هبشى 

 . و2006انًُيب ، وصاسح اإلعكبٌ وانًشافق وانزًُيخ انعًشاَيخ ، 
]44[

انهيئخ انعبيخ نهزخطيط انعًشاًَ ، انًخطط اإلعزشاريغً انعبو نلشيخ  

 –يشكض انًُيب  –ٍ عهً يانىحذح انًحهيخ َضنخ حغ –َضنخ حغيٍ عهً 

 و . 2006يحبفظخ انًُيب ، وصاسح اإلعكبٌ وانًشافق وانزًُيخ انعًشاَيخ ، 
]45[

انهيئخ انعبيخ نهزخطيط انعًشاًَ ، انًخطط اإلعزشاريغً انعبو نلشيخ  

يحبفظخ انًُيب ،  –يشكض انًُيب  –انىحذح انًحهيخ انجشعبيخ  –انجشعبيخ 

 و.2006وصاسح اإلعكبٌ وانًشافق وانزًُيخ انعًشاَيخ ، أكزىثش 
]46[

جئخ انعبيخ يٍ عًم انجبحضيٍ ثُبءاً عهً ؛ انغهبص انًشكضي نهزع 

 و .2016واإلحصبء ، عذد انغكبٌ انزلذيشي نألكغبو وانشيبخبد ، 
]47[

يٍ عًم انجبحضيٍ ثُبءاً عهً ؛ انًخططبد اإلعزشاريغيخ نلشي  

 انذساعخ انًيذاَيخ .
]48[

يٍ عًم انجبحضيٍ ثُبءاً عهً ؛ رحهيم َزبئظ إعزجيبٌ انًغئىنيٍ  

 ثبنىحذاد انًحهيخ نلشي انذساعخ انًيذاَيخ .
]49[

يٍ عًم انجبحضيٍ ثُبءاً عهً ؛ يلبسَخ يشاحم انزطىس يٍ صىس  

و  2019عُخ  google earthاألكًبس انصُبعيخ يٍ خالل ثشَبيظ 

 و .2007وإعلبط حذود انحيض انعًشاًَ انًعزًذ نغُخ 

 

 

 

 
 
 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan025424.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan025424.pdf
http://egyptlayer.over-blog.com/2013/09/119-2008.html-
http://egyptlayer.over-blog.com/2013/09/119-2008.html-
http://egyptlayer.over-blog.com/2013/09/119-2008.html-
http://egyptlayer.over-blog.com/2013/09/119-2008.html-
http://egyptlayer.over-blog.com/2013/09/119-2008.html-
http://egyptlayer.over-blog.com/2013/09/119-2008.html-
https://wikiyat.com/wiki/5063


Vol.41, No. 1. January 2022 
 

111 

 

 

 
Role of Strategic Plans in Egyptian Village Development                                     

  and their Implementation’s Obstacles 

“ Case study of EL Minia District’s villages , EL- Minia Governorate “ 

Mohamed Nabawy Abdo Gad Allah 
1,
 , Nesreen Mamdouh Sayed Ali 

1 * 
1 Architectural Engineering Department, Faculty of Engineering, Minia University, Egypt 

* corresponding author E-mail: nesreenmamdouh242@gmail.com 

 
   

ABSTRACT: 
The research deals with a very important problem ,namely studying the strategic plan project for the Egyptian 

villages and identifying the implementation situation of this plan and its effectiveness and success in achieving the 
sustainable development goals .This study was carried out through a field study of some villages of the "Minya Center-
Minya Governorate", namely five villages representing 10% of the 43 villages in the Minya Center, in particular the 
focus was on the villages: Manshat Al Hawaslia - Bani Hassan Al Ashraf - Damshaw Hashem - Nazlat Hussein Ali - 
Al Barjaya. The research examined the topic in a systematic and scientific manner, based on the achievement of 
objectives, addressed the interface between inductive, analytical, qualitative, and indicative statistical approaches. 

The research paper in the institutional theoretical aspect provides a unique account of the development of the 
country's orientations in rural development and their impact on the features of the Egyptian village, from the beginning of 
the 19th century until the present. It also offers a serious discussion of the strategic plan project and its role in the 
development of the Egyptian village in terms of objectives, actors, procedures and mechanisms for the preparation of the 
general strategic plan for villages, as well as tools for implementing the strategic plans of villages, including administrative, 
institutional, financial, legal/legislative instruments, follow-up and evaluation tools, and other relevant topics. 

The research paper also presents the practical aspects of the field study specifically of the operational situation of the 
strategic plans of the five villages under study and their implementation’s obstacles through the analysis of the strategic 
plans of the field study villages and Priority development projects they have addressed ,then for assessment The 
operational situation of the strategic plans for the field study villages , it was carried out by a questionnaire for officials and 
staff of the local units of the field study villages (villages of the Minya Center),  and through analysing the results of that 
questionnaire  the different obstacles facing the strategic plans implementation of the Egyptian villages were selected . 

The research ends with a set of conclusions and recommendations that are critical at the different levels, includeing , 
administrative , financial, legislative , land and property, community participation, technical, awareness, and evaluation levels . 

Key words : The countryside and the village - the strategic plan - the tools for implementing strategic plans - the 
Implementation of strategic plans’s Obstacles .

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


