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 : يد واجبيتم
مرصػد  إنشػاءالكبيػر  فكػاف أف بػدأ طػرح فكػرة  وطنػو ةدأب أحد أبناء مصر المخمصػيف عمػى خدمػ

ا سػػػنيف  ثػػػـ إحساسػػػًا يا بعػػػد أف عايشػػػيػػػوسػػػمـ    حبػػػًا في ةعميػػػ اهللدينػػػة الرسػػػوؿ الكػػػريـ   صػػػمى حضػػػرى لم
عػػرض فالعمميػػة النافعػػة لمعمػػراف وخاصػػة يثػػرب   المدينػػة المنػػورة    ومشػػروعاتو ألفكػػاره فالمسػػئولي ؤازرهبمػػ

 هذىػبنجػاح  بػؿ عرضػت ـ تػتخػاذ خطػوات التنفيػذ الػذى اا و يػالمسػئولوف فػى الموافقػة عمي ينالفكرة  ولـ يتوا
ؿ بتركيػا لتحصػؿ المدينػة المنػورة عمػى الجػائزة األولػى عمػى مػدف العػالـ ئػو التجربة الناجحػة عمػى مػؤتمر الم

 فى المراصد الحضرية .
 

  ايػيػود أف يخػدـ المدينػة التػى يعػيش في وبأنػ رد الى أرض الوطف  فأشار عمػىٌ ػذا الطائر المىعاد  
ؿ تشاركنى فى القياـ بإنشػاء ىسويًا   ولـ ينتظر أف نفكر وقاؿ  وقدمنف أف أكتوبر    فماذا يمك 6  مدينة 

تطوعػًا أجمػؿ  ةذا المجػاؿ  فوافقػت مسػرعًا فقػد كانػت كممػىػمرصد حضػرى لممدينػة تطوعػًا منػا بخبرتنػا فػى 
 نػةتصػاالت ومكاا ةشػبك نظرًا لمػا لديػو مػف اإلقميميةأف ينضـ لنا مدير مركز التنمية  وعرض . وطمبت من

العامميف فى المدف والمحافظات حيث يعمؿ مستشارًا لوزير المسئوليف و كبيرة فى التعامؿ مع ة وعممي يةعمم
 ةولكنػ –وافػؽ  –ذا الرجػؿ الكػريـ ىػقميمػى  وعنػد العػرض عمػى إلالتنمية المحمية  ورئيسًا لقطاع التخطػيط ا

 ةشػكمملوا نبػدأ بمدينػة فػى امػة وتعػا المحطػة القاديػ  خميأكتػوبرالسادس مف مدينة بادر بعرض آخر  لماذا 
سػػماء أحػػد أكمػػا كػػاف  –طيبػػة  –مصػػر القديمػػة  عاصػػمة – األقصػػر  مدينػػة ةتسػػتحؽ منػػا البػػدء بالمعاونػػ

الدكتور محمود  لؤلستاذشكرًا  – األقصرلمدينة  ةموج –ذا العمؿ العممى ى. وكاف  ةطيب – المنورةالمدينة 
  وشػكرًا لمػزمبلء الػذيف األقصػرعبػد العػاؿ لتبنػى أحمػد ور/ فريػد الػدكت لؤلسػتاذ  وشكرًا الفكرةصاحب  هو عمي

 أف إلػىـ مفردات الحضػارة المصػرية الباقيػة والدائمػة ى  أحد أ األقصرذا العمؿ لصالح مدينة ىفى  اشاركو 
 ا   .يعميومف  األرض يرث اهلل

 
 ىذا وتنقسـ ىذه الدراسة الى جزئيف :

 اسة المراصد الحضرية .الجزء األوؿ  :  الجانب النظرى لدر   -
 . األقصرالجزء الثانى :   الجانب التطبيقى إلنشاء المرصد الحضرى لمدينة   -
 

 الباحث الرئيسى         
 

 أ.د. سيد محمد عبد المقصود        
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 Abstractمستخمص 

 UN Habitatالتابع لمنظمة األمـ المتحدة لمموئؿ  I.U.Oأوصى المرصد الحضرى العالمى 
لكؿ مدينة واقميـ ودولة. كاف اليدؼ فى البداية  Urban observatoryرة وجود مرصد حضرى بضرو 

مجرد تحديد مجموعة )حزمو( مؤشرات لمسئولى المدينة لوضع سياسة جيدة لتوفير المسكف المناسب 
لمواطنى مدف الدوؿ النامية خاصة الفقراء بعد انتشار العشوائيات وخاصة مدف الصفيح والعشش بؿ 

سكنى المقابر. مبادرات العمؿ الدولى المستمرة وصمت إلى نتيجة أف توفير عدد مف المؤشرات لتوفير و 
المسكف فقط ليست كافية  حيث يحتاج المسكف لكثير مف الخدمات والمرافؽ لتيسير وتسييؿ حياة البشر  

نشاء ىذه األنشطة يحتاج أيضًا لمؤشرات مكممة لمؤشرات المسكف. ىذا وقد وجد  المرصد الحضرى وا 
العالمى فرصة جيدة لمتوسع فى إنتاج المؤشرات لمجموعة مف المتػيرات االقتصادية واالجتماعية التى 
تػطى مجاالت التنمية الحضرية الشاممة وليس قطاع االسكاف فقط. ىذا وقد تجاوب مع ىذا النيج جميع 

إتفاقية دولية بيذا الخصوص   الدوؿ التى حضرت االجتماعات التى عقدت ليذا الػرض  وأصبح ىناؾ
 وقع عمييا معظـ الدوؿ  والتى استفادت بدورىا مف المعونو الفنية المقدمة مف المرصد الحضرى العالمى.

نشأت وتطورت فكرة إنشاء المرصد الحضرى وخاصة عمى مستوى المدف  حيث تولد المدينة مع بقية 
نمو االقتصادى القومى مقاسًا بمعدؿ النمو فى الناتج مدف الدولة )نظاـ المدف( النسبة األكبر مف معدؿ ال

المحمى اإلجمالى. يتميز االقتصاد الحضرى بالتنوع حيث أنشطة التجارة والصناعة التحويمية والسياحة  
والخدمات وخاصة النقؿ واألسواؽ... واستخداـ التكنولوجيا واإلنتاج الكبير... ىذا وقد تجاوبت كثير مف 

  وبدأت فى انشاء المراصد الحضرية  وقد نوقشت ىذه التجارب فى عدة مؤتمرات. (1)الدوؿ ومنيا مصر
ىذا وقد شارؾ مجموعة مف الباحثيف المصرييف فى إنشاء المراصد الحضرية بالمممكة العربية السعودية 
وخاصة المرصد الحضرى لممدينو المنورة التى حازت تجربتيا عمى جائزة أفضؿ مرصد عمى مستوى مدف 

 عالـ.ال
أكبر رموز الحضارة اإلنسانية  ييفوا لزيارتيا  –عاصمة مصر القديمة  –طيبو  -(2)مدينة األقصر 

مبلييف الزوار مف جميع أنحاء العالـ. ىذا ما يدعو أف تكوف فى أبيى مظير حضارى بمفيوـ توفر درجة 
مستيدؼ مف التنمية الحضرية عالية مف جودة الحياة ترحيبا بضيوفيا مف الدوؿ المتقدمة. ىذا المستوى ال

يوفر مساىمة أكبر فى زيادة معدؿ النمو االقتصادى القومى بما يضيفو مف دخؿ فى صورة نقد أجنبى  
 باإلضافة لفرص العمؿ واألجور المرتفعة لمعامميف فى قطاع ضيافة الوفود السياحية.

                                                 
(1)

ٚلؼذ ِظش ارفبل١خ أشبء اٌّشاطذ اٌؾؼش٠خ، ٚثذأد ثبٔشبء اٌّشطذ اٌؾؼشٜ اٌمِٛٝ، ٚطذسد اٌمشاساد اٌالصِخ ثزٌه ٚاٌزٝ رٕض ػٍٝ ل١بَ  

 خ .١٘ئخ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٝ ثبالششاف ػٍٝ أشبء اٌّشاطذ اٌؾؼش٠خ ٌاللب١ٌُ ٚاٌّذْ اٌّظش٠
(2)

ِٓ ٘زا وبْ ألصِخ اٌغ١بؽخ فٝ األلظش أصش وج١ش ػٍٝ أً٘ اٌّذ٠ٕخ ١ٌظ اٌؼب١ٍِٓ فٝ لطبع اٌغ١بؽخ فمؾ، ثً ع١ّغ أً٘ اٌّذ٠ٕٗ ؽ١ش اٌغ١ّغ ٠غزف١ذ  

ٌز١ّٕخ اٌمطبع ثشىً ِجبشش أٚغ١ش ِجبشش. ٘زٖ االصِخ دفؼذ ِغّٛػخ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ثذساعخ دٚس اٌّشاطذ اٌؾؼش٠خ فٝ رؾم١ك ِؼذي أػٍٝ ِٓ ا

اٌؾؼش٠خ اٌزٝ رغزة اٌغبئؾ١ٓ عٛاء ِٓ اٌذاخً أٚ اٌخبسط ٌض٠بسح االلظش. اٌّشطذ اٌؾؼشٜ ٠ٛفش ِغّٛػخ ِٓ اٌّئششاد رٛفش ٌّغئٌٛٝ  
 رمَٛ ػٍٝ الزظبد ؽؼشٜ ٔبِٝ ِغزذاَ ِزٕٛع ال٠زؤصش ثبالصِبد اٌزٝ رظ١ت لطبع اٌغ١بؽخ. –ِغزذاِخ  –ر١ّٕخ شبٍِخ  اٌّذ٠ٕخ ٚػغ ع١بعخ
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نشاء المراصد الحضرية  وركز عمى الجانب العممى  قاـ ىذا البحث بعرض الجانب النظرى لدراسة وا 
البيئية فى االقتصاد األكبر  –والتطبيقى لدور المدف فى التنمية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية 

)وخاصة اإلقميـ والدولة(. وىو أحد األىداؼ الرئيسة لمبحث وىو ما يساعد عميو وجود مرصد حضرى 
مرتفع عمى المستوى اإلقميمى والقومى. ىذا وقد  لنظاـ المدف المصرية دعمًا لتحقيؽ معدؿ نمو اقتصادى

شمؿ ىذا الجزء عرض واضح لمفيوـ المرصد وأىدافو وميامو  وخطوات ومراحؿ اإلنشاء وما يقـو 
بانتاجو مف مؤشرات تساعد مسئولى المدف فى تحقيؽ مستوى أعمى مف التنمية الحضرية. تقدـ البحث 

  2014- 2006مية الحضرية لممدينو خبلؿ الفترة مف خطوة لخدمة مدينة الؤلقصر فعرض حالة التن
حيث حاوؿ إقتفاء أى بياف أو معمومة أو احصائية تفسر مؤشر مف مؤشرات التنمية الحضرية والتى 
تنتجيا المراصد. ىذا وقد قدـ ىذا الجزء نبذة مبسطة عف أىمية مدينو االقصر وسماتيا األساسية وخاصة 

لمصر. وقد اعتمد الجزء التحميمى عمى حزمو الحد األدنى لممؤشرات االقتصادية وأىميتيا النسبية 
الحضرية ثـ أضيؼ ليا بعض مؤشرات السياحة كوظيفة اساسية القتصاد مدينة األقصر  وكذا مؤشرات 

 التنمية البشرية.
الجزء التطبيقى مف البحث قدـ مقترح / رؤية أو وجية نظر لمرصد حضرى لممدينة وخاصة حاجة 

مرصد حضرى  ومبررات وأسباب ذلؾ ثـ خطوات االنشاء. وقد تطرؽ ىذا الفصؿ لمعديد مف األقصر ل
النقاط لتوفير فكر إنشاء المراصد أماـ مسئولى التنمية الحضرية سواء فى المدينة أو المحافظة. ىذا وقد 

لبحث أضيؼ عدد مف المبلحؽ لتوضيح فكر وخطوات إنشاء المرصد. الفصؿ األخير مف ىذا الجزء عاد 
فقط حيث تـ استقصاء المؤشرات المتاحة عف العاـ الحالى  رغـ  2015حالو التنمية الحضرية عاـ 

قمتيا  وذلؾ لتأكيد ما خمصت إليو الدراسة مف نتائج واستخبلصات فى شكؿ عدد بسيط مف التوصيات 
 ومف أىـ ما تناولو الجزء األخير ىو ما يأتى:

  ية ىامة ومستمرة  ومؤشرات قياس درجة التنمية ىذه عمى تنمية المدف عمم –التنمية الحضرية
جانب كبير مف األىمية . األقصر مدينو ىامة ذات وزف اقتصادى فى مصر  ورفع التنمية فى 
المدينو ورفع مستوى معيشة المواطف  وتوفير جودة حياة لمسائح أىداؼ عمى جانب كبير مف 

زيادة حصيمة النقد األجنبى ورفع معدؿ النمو األىمية باإلضافة لميدؼ اإلقميمى والقومى فى 
االقتصادى العاـ. لقد اتضح أف المؤشرات توضح حالة تنمية ضعيفة نسبيًا  كما إتضح أف ربع 
سكاف المدينو مف الفقراء  كما توجد البطالة. ىذا والتوجد مؤشرات عف حالة العمراف سواء السكف 

رات السياحة قد توجد سنو والتوجد السنو التى ومؤش –اآلثار  –العادى أو العمراف الحضارى 
بعدىا ومتػيرات نشاط السياحة غير مػطاه بالكامؿ  والتوجد مؤشرات سنوية عف التنمية البشرية  
واليعمـ أحد بضرورة توفير أىداؼ األلفية لمدينة االقصر  كما تحتاج المدينو لعنايو ومتابعة 

سكاف ونمو عدد السائحيف  واستكماؿ تمؾ المرافؽ  لمؤشرات البنيو األساسية لمواكبو نمو ال
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وخاصة الصرؼ الصحى  والبيئة. ىذه المياديف االقتصادية والعمرانية والبيئية تحتاج لمؤشرات 
 كثيرة وخاصة النوعية منيا. 

 ىذا وقد استخمصت الدراسة النقاط التالية:
لة أصبح حقيقة عممية مؤكدة. وكمما والدو  –اإلقميـ  –دور المدف فى التنمية عمى المستوى األكبر  -

 ارتفع معدؿ النمو الحضرى ارتفع معدؿ النمو االقتصادى القومى.
المدف التاريخية العالمية مثؿ األقصر تقوـ بدور قوى فى  –الموانىء  –العواصـ  –المدف الكبرى  -

 تنمية االقتصاد القومى.
ر  والعالـ حيث تقدـ لمخارج جانب األقصر مدينو عالمية ذات أثر اقتصادى قوى فى اقتصاد مص -

 ثقافى ىاـ عف الحضارة اإلنسانية قديمًا.
التنمية الشاممة المستدامة تحتاج لسياسة تنمية حضرية قوية تقوـ عمى مؤشرات عممية دقيقة  -

حديثة لتحقؽ ىدفيف  األوؿ ىدؼ النمو االقتصادى الحضرى المرتفع  والثانى تحقيؽ رضاء 
 بمستوى جودة حياة مرتفع. مواطف المدينو وزوارىا

مسئولى المدينة فى وضع السياسات الرشيدة لمتنمية  لمساعدةضرورة وجود مرصد حضرى  -
 الحضرية لمدينتيـ عمى ضوء مؤشرات دقيقة.
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 Glossaryبعض الكممات الدالة وأىم مصطمحات البحث 
 Urban observatoryالمرصد الحضرى لممدينو  -1

مركز متخصص ينشأ فى صمب الييكؿ التنظيمى إلدارة المدينة. يقـو المرصد الحضرى إدارة فنية أو 
ىذا المركز بعمميات جمع وتحميؿ البيانات واإلحصاءات والمعمومات المتوفرة عف مجاالت التنمية الحضرية 
المختمفة  وتشػيميا   وتدقيقيا ومعالجتيا عمميا )حسابيا أورياضيًا( لتتماشى مع أسس وطرؽ ومناىج القياس 

 المقارنة زمنيًا ومكانيًا  والنشر  ثـ يقـو بتحويميا إلى مؤشرات كمية أو نوعية.و 
 Indicatorالمؤشر  -2

أو ىو معمومة كمية أو  –مقياس يمخص معمومو لموضوع معيف  أو يشير إلى ظاىرة معينو –المؤشر 
البيانات الؤلولية )أى معدؿ فى مقابؿ  (1)وىو الرقـ المشذب  variableلظاىرة أو متػير weightنوعية تقدـ وزف 

  ويكوف لممؤشر معنى خاص عندما يدؿ  خاص(. اذا حسب المؤشر فى مرحمة التركيب يسمى مؤشر تركيبى
مثبل عمى عدد نسبى بالقياس الى عدد آخر  إذا اتخذ قاعدة مئوية  ويسمى نسبة مئوية. بعض المؤشرات تعتبر 

 ر عادة بفترة زمنية ىى فترة الرصد أو المشاىدة.أدلة جيدة تمخص أحوااًل متشابكة يرتبط المؤش
 Cityالمدينو  -3

تجمع سكانى كبير ال أثر فيو لمنشاط الزراعى. المدينة تشير الى مكاف سكنى متسع  مستقر مجتمعى 
يسوده العدؿ فى الحكـ  تقـو بو سمطة حاكمة  وىو يوضح الشكؿ السياسى اإلدارى لممدينة.  تختمؼ المدف مف 

 والوظيفة والموقع   ومرحمة التنمية. وتقسـ المدينو أحيانا إلى أحياء.حيث الحجـ 
 Urbanizationالتحضر  -4

ىو عممية أو عمميات تحوؿ مف حياة الريؼ إلى اقتصاد بييمف  –حياة المدف  –التحضر أو الحضرية 
نتقاؿ السكاف مف ال مناطؽ الريفية الى عميو أو يسوده التحضر )األنشطة غير الزراعية(  وىو مرتبط بتحوؿ وا 

المناطؽ الحضرية أو تحوؿ المجتمع الريفى إلى مجتمع حضرى والتى عف طريقيا تنشأ المدف وتتضمف عممية 
التحضر إعادة تخصيص الموارد والتنمية االقتصادية واالجتماعية والعمرانية. التحضر ظاىرة ثقافية إجتماعية 

اس عممية / مستوى التحضر بنسبة سكاف المدف إلى إجمالى اقتصادية تكنولوجية ترتبط بمتػيرات عديدة . تق
 سكاف الدولة أو االقميـ.

 Urban Developmentالتنمية الحضرية  -5

ىى عممية النمو والتػير الكمى والنوعى والتقدـ والزيادة المطردة فى الجوانب/المتػيرات االقتصادية  
 المدينة. –لحضرية واالجتماعية والعمرانية والبيئية عمى مستوى المنطقة ا

 
 

                                                 
(1)

اٌغفش  –اٌٍغٕخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌغشثٝ آع١ب، االرؾبد اٌذٌٚٝ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍغىبْ، اٌّؼغُ اٌذ٠ّٛغشافٝ ِزؼذد اٌٍغبد  –ُ اٌّزؾذح األِ 

 .31، ص 1982اٌؼشاق ،  –، ثغذاد 1982اٌؼشثٝ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ 
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 الجزء األول
 المرصد الحضرى ةالجانب النظرى لدراس
 
 

 كاآلتى :ومقدمو يشمل ىذا الجزء ثالثة فصول 
 دور المدن فى التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدول . مقدمة عامة  : 
 . الفصل األول : اإلطار العام لمدراسو 
  : خطاوات اإلنشااء  –: المفياوم واألىاداف والمياام  اصد الحضريةالجوانب النظرية لممر الفصل الثانى– 

 المؤشرات.
  2014 – 2006 األقصرمدينة  -الفصل الثالث : تحميل حالو التنمية الحضرية . 
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 دور المدن فى التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدول . : عامو ةمقدم
اء الحرب العالمية الثانية عاـ ياصة بعد انتاعتبارا مف النصؼ الثانى مف القرف العشريف  وخ 
والتطبيقييف  األكاديمييفتماـ كبير مف جانب ىامركز  –المدف  –أصبحت االقتصاديات الحضرية  1945

. لقد توصؿ  خاصة ةاالقتصادية بصف والسياسة  ةعام ةمعًا  وذلؾ نتيجة تعقد موضوعات السياسة بصف
أو ارتباط سببى بيف نمو المدينة والنمو االقتصادى لمدوؿ . المدينة  ناؾ عبلقة سببيةى إلى إف (1)زتموسيى

 بعمارتو ندسةيالى ىالمختمفة  و  بميادينوى الفف يفى العصر الحديث تعنى مجاالت متعددة مف الحياة  ف
 السوؽ الكبير – والماؿ ى التجارةىى التاريخ حيث أخبار األمـ  و ى  و العديدة بفروعوى األدب ىالحديثة  و 
 ةى السياسىى أخيرًا ى  و األقاليـالمدينة وبقية  إقميـوالتبادؿ مع  اإلنتاج )الصناعة(أو  بلؾيسواء لبلست

المدينة  إفالحديث .  – األفضؿوالتطور المستقبمى نحو  هوحاضر  اإلنساف.  المدينة ماضى  واإلدارة
 . وحضارتو اإلنسافسجؿ لقضية 

ا فى مكاف معيف  ينشأت إلى أدتا والمزايا النسبية التى يقعا مو يوظيفت وأ ذا ويعكس نوع المدينةى 
المدف التجارية   أو األسواؽ  مدف أنواع ثبلثة إلىا . لقد صنفت المدف قديمًا ىا وتطور ىبؿ وكذلؾ نمو 

المدف  أو  (2)السياحية أومدف النقؿ والمواصبلت  وأخيرًا المدف المتخصصة مثؿ المدف الصناعية  
. المدف المتخصصة  (3)  وأخيرًا المدف العواصـاإلداريةستخراجية  وكذلؾ المدف ف االالعممية أو المد

. تمثؿ  ياالمزايا التى تدعـ مجاؿ تخصص ايمىأ/ مواقع ذات مزايا نسبية متعددة  أماكفتتوطف وتنشأ فى 
ا مرحمة ينمو المدينة جعؿ من إفـ فى تطوير تاريخ البشرية . ىمت وتساىديناميكية سا ةالمدينة وحد

ذا وترتبط المدينة ى –ـ عوامؿ النمو والتنمية والتقدـ ىحد أأو  اإلنسانيةفى تاريخ  ميةىاألمف  متزايدة
 ة  حتى يكتمؿ نظاـ المدف فى الدولة  ويرجع ذلؾ لقو األخرىليرتبط بالمدف  اإلقميـذا ىا  بؿ ويمتد يبإقميم

 قتصادية عمى مستوى الحيز السياسى لمدولة . وقعية  والتنمية التاريخية  والروابط االالعوامؿ الم
 االقتصاديمت المدف نموًا كبيرًا اعتبارًا مف بداية القرف التاسع عشر وارتفع معدؿ النمو نلقد  
ذا وقد نشرت ىالحضرية بمعدالت مرتفعة مما أثر بشكؿ كبير عمى مستوى النمو العاـ لمدوؿ .  لممناطؽ 

 هذىذا النمو  وقد أفرزت ىات ونتائج ىعممية جادة لتحديد معالـ واتجادراسات وبحوث كثيرة فى محاوالت 
قد  اجتماعياوتأثير ذلؾ ات النمو المدينى اقتصاديًا ىوعوامؿ ومدى واتجا أسبابتحميؿ  فأالدراسات 
والعمرانى أثرًا  واالجتماعي االقتصاديا ىيعتبر المدينة ونمو  هاتجا: األوؿ :  فاىتحديد اتجا إلىتوصؿ 

نة . الثانى يعتبر المدي مف االقتصاد القومى المنتج اً امى اتمثؿ جزء أنيا إذ  (4)طيباً  اً ىتجااو جابيًا إي
نتشرت اعتبارا االمدف الكبيرة الحجـ التى  ةفى حال جمياً ر ذلؾ يواألزمات  وقد ظ لمشرور والجريمةمصدر 

 مف النصؼ الثانى مف القرف العشريف . 
                                                 

(1)
، ِؼٙذ اٌزخط١ؾ 1438م١ِٛخ ٌٍز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ، ِزوشح خبسع١خ ع١ذ ِؾّذ ػجذ اٌّمظٛد، ع١بعخ اٌّذْ اٌغذ٠ذح فٝ اؽبس اٌغ١بعخ اٌ 

 .  1، ص1987اٌمِٛٝ، اٌمب٘شح، 
(2)

 ا٢صبس ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ . –ِذ٠ٕخ األلظش أؽذ اٌغغالد اٌّؼ١ئخ فٝ ربس٠خ األِخ اٌّظش٠خ . ػبطّخ اٌغ١بؽخ اٌزبس٠خ١خ  
(3)

 ؼً ِٕٙب ػبطّخ ٌّظش فٝ فزشح ِٓ ربس٠خ ِظش .ٌمذ اؽزٍذ األلظش ِٛلؼبً را ١ِضح ٔغج١خ ع 
(4)

ِغٍخ ع١شاٌذ ثشا٠ظ، اٌّذ٠ٕخ ّٚٔٛ٘ب ثزؤص١ش اٌٙغشح اٌش٠ف١خ . رشعّخ ِظفش اٌغبثشٜ، ِشاعؼخ ؽبٌت ِؾّذ، ِىزجخ االٔذٌظ اٌجغذاد٠خ، ِٕشٛس فٝ  

 . 159، ص 1982، ث١شٚد ٌجٕبْ، 30اٌفىش اٌؼشثٝ، اٌؼذد 
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التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة عمػػى مسػػتوييف   فػػىر البحػػث فػػى دور المػػدف ـ اسػػتمرايػػلػػذلؾ كػػاف مػػف الم
المدينػػػة ) المدينػػػة والمنػػػاطؽ  إقمػػػيـمسػػػتوى  عمػػػىاألوؿ دور المدينػػػة فػػػى التنميػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة 

 –المنػاطؽ ريػؼ أو حتػى مػدف صػػيرة  هذىػسػواء كانػت ومػا يطمػؽ عمػى منطقػة التػأثير (  -ا يػالمحيطػة ب
المدينػػة  إقمػػيـمسػػتوى  عمػػى. لقػػد اتضػػح جميػػًا أف دور المدينػػة فػػى التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة  بمػػدات

واضػػػح وصػػػريح  حيػػػث عػػػادة مػػػا تػػػدفع المػػػدف اقتصػػػاديات المنػػػاطؽ الريفيػػػة المحيطػػػة عمػػػى النمػػػو والتقػػػدـ 
بتصػنيع نوع النسبى تال إلىاالقتصاديات الريفية ه ذىالحضرية  ودفع  الحياةوالتحديث  واألخذ ببعض نظـ 

) المضػػػاعؼ(  مػػػف آثػػػار تراكميػػػة وومالػػػير والتبػػػادؿ التجػػػارى دا عمػػػى التصػػػيا وزيػػػادة قػػػدرتيػػػتبعػػػض منتجا
بػػدور قيػػادى فػػى تنميػػة  تقػػوـأف المدينػػة نظػػاـ دينػػاميكى حيػػث  أيضػػاالنمػػو .  لقػػد وضػػح  دضػػطرااوبالتػػالى 

التنميػػػػة االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة عمػػػػى دور المدينػػػػة فػػػػى  دراسػػػػةو ىػػػػالمجػػػػاور . المسػػػػتوى الثػػػػانى  ايػػػػإقميم
عمػػى النمػػو  اىػػوأثر التنميػػة الحضػػرية  ميػػةىأتحميػػؿ  ةأكبػػر فػػى حالػػ ه. لقػػد كػػاف االنتبػػا (1)المسػػتوى القػػومى

 أصػػػبح  بػػػؿ لئلنتػػػاجيكػػػؿ المكػػػانى ليالنمػػػو االقتصػػػادى القػػػومى ال يتػػػأثر فقػػػط با إفاالقتصػػػادى القػػػومى . 
  وبالتالى تكوف المدينػة مػع Supra-urban spaceى محيط اكبر التركيز عمى المدينة كمركز لمتنمية ف

المدينة نظاـ فى إطػار نظػاـ المػدف  ونمػو المدينػة يػؤثر (2)  رياف برى ب  كبر  واعتبرأالمدف األخرى نظاـ 
المػػدف  –المنػػاطؽ الحضػػرية نمػػو اقتصػػاديات  ةفػػى النمػػو القػػومى  حيػػث يمثػػؿ النمػػو القػػومى  محصػػم ةبقػػو 

والدائريػػػػػة سػػػػػواء االقتصػػػػػادية  المركبػػػػػةاآلثػػػػػار  إفجمػػػػػالى الحيػػػػػز المكػػػػػانى لمدولػػػػػة . إالتػػػػػالى   وبايػػػػػوأقاليم
ى عمميػػة مسػػتمرة  وممتػػدة لمتحضػػر تػػؤثر عمػػى االقتصػػاد ىػػالعمرانيػػة بػػؿ والسياسػػية والتػػى  أوواالجتماعيػػة 
والتنميػػة  نػػوع وقػػوة عبلقػػات القػػوى المتبادلػػة بػػيف التحضػػر دراسػػةمػػف الضػػرورى  أيضػػا أصػػبحالقػػومى . لقػػد 

القوميػػة . لقػػد أثبتػػت كثيػػر مػػف الدراسػػات أف حفػػز النمػػو فػػى المنػػاطؽ الحضػػرية يرفػػع مػػف معػػدالت النمػػو 
النشػػاط االقتصػػادى  جمػػةفػػى االقتصػػاديات الناميػػة . إف المدينػػة كمنطقػػة حضػػرية تمثػػؿ ع وخاصػػةالقػػومى 
 يعمؿ بدرجة جيدة . أفا يصعب عمى االقتصاد القومى يوبدون

     التاريخيػػػةو  الثقافيػػػة ةى عاصػػػمة السػػػياحيػػػعواصػػػـ محافظػػػات مصػػػر   ف ىػػػـأحػػػد أ راألقصػػػمدينػػػة   
وتمعػب حتػى اليػوـ دورًا حيويػًا فػى  األقصػرالحضػارة المصػرية القديمػة . لعبػت  عاصػمة األقصػراآلثار . و 

ث جنبػى  حيػألمػف النقػد ا (3)مف ثمث عائدات السياحة المصػرية أكثرالنمو االقتصادى القومى  حيث تولد 
ألػػؼ عامػػؿ حسػػب  56مػػف  أكثػػرسػػنويًا  ويعمػػؿ بقطػػاع السػػياحة  أجنبػػى مميػػوف سػػائح 5مػػف  أكثػػرا ىػػيزور 

 . 2006تعداد عاـ 
 
 

                                                 
(1)

ؽ لٜٛ ث١ٓ ّٔٛ اٌّذْ ٚػظّخ اإلِجشاؽٛس٠بد، ؽزٝ ل١ً اْ ػظّخ االِجشاؽٛس٠بد رزٍخض فٝ ػظّخ ِذرٙب،  ٠ٛػؼ اثٓ خٍذْٚ ٚعٛد اسرجب 

 .145، طـ 1981أٔظش ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ خٍذْٚ، ِمذِخ اثٓ خٍذْٚ ، داس اٌمٍُ، ث١شٚد ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ، 
(2)

  Brian J.L.Berry,Cities as systems within systems of Cities, in Friedman,J,and Alonso,w.eds,Regional 

Planning A Reader, The M.I.T. press,cambrdge,Mass.,1964,p.154. 
(3)

ذد ٌمذ وبْ ٌؾبدس األلظش االس٘بثٝ أوجش األصش اٌغٝء ١ٌظ ػٍٝ ِغزٜٛ األلظش فمؾ ثً رؼذا٘ب اٌٝ ع١ّغ إٌّبؽك اٌغ١بؽ١خ اٌّظش٠خ . ٚلذ اِز 

 ١بؽخ ٌفزشح ؽ٠ٍٛخ خغشد ف١ٙب ِظش اٌىض١ش .فزشح وغبد اٌغ
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسو

 
 : ةمقدم  1/1

ا مركػز يستراتيجية المأوى  التػى قػدما 1988ا عاـ يلؤلمـ المتحدة فى دورت العامةاعتمدت الجمعية       
حكومػات جميػع الػدوؿ  بػدعوة والخاصػة UN – HABITATنيروبػى بالمتحػدة لممسػتوطنات البشػرية األمػـ 
     ا الحكومػػاتيػػمشػػاريع اإلسػػكاف التػػى تقػػـو ب إنشػػاءا مػػف مجػػرد تػػوفير المسػػكف عػػف طريػػؽ ىػػدور تحويػػؿ  إلػػى

دؼ الػى يػالتى تالمشاريع  إلى واستثمارات لتوجيودعـ وتعزيز دور القطاع الخاص  إلى) االستثمار العاـ ( 
 الوحدات السكنية لممواطنيف . إنتاجتطوير وزيادة 

شػػػاممة  ةالخػػػاص ضػػػرورة معرفػػػة الحكومػػػات معرفػػػذا الػػػدور ومشػػػاركة القطػػػاع ىػػػتػييػػػر لقػػػد تطمػػػب  
قطػاع االسػكاف   أداءوفنية تقػيس  إدارية ةلوجود آلي ةالماس ةرت الحاجيظ ثبأحواؿ قطاع اإلسكاف .  حي

 ةالقطػػاع خػػبلؿ الفتػػرات الزمنيػػة المختمفػػة وخاصػػىػػذا أداء  ةؾ  بحيػػث توضػػح مقارنػػوالمؤشػػرات البلزمػػة لػػذل
ا حتػى يػبيانات شػاممة  وتحميػؿ بيانػاتوجود قاعدة  أىميةداؼ القطاع فى خطط التنمية . لقد تطمب ذلؾ ىأ

 واقعية وعممية فى نفس الوقت لقطاع اإلسكاف . – داؼىوأيمكف رسـ سياسات رشيدة 
ـو المؤشػرات الحضػرية يػو مفىػـو أشػمؿ و يػالمػأوى الػى تطػوير مف سػتراتيجيةاج ينلقد تقدـ فكر وم 
 األساسػيةعف حالة قطاع النقػؿ  وقطاعػات مفػردات البنيػة  إضافيةالمؤشرات مجموعة مؤشرات  هذىلتضـ 
 وـ الواسػع نسػػبياً يػذا المفىػتطبيػؽ  إفالمكممػة  وكػذلؾ مؤشػرات التنميػة االقتصػػادية واالجتماعيػة .  األخػرى

المجموعػة مػف  هذىػعرضػت و ة  فػحكومات الػدوؿ المختم بإعدادىاقامت  اً مؤشر  46 عدد تحديد إلىوصؿ ت
 المؤشػػرات الحضػػػرية إعػػدادود يػػػاسػػتمرت ج  و (1996الثػػانى ) اسػػطنبوؿ الموئػػػؿ المؤشػػرات عمػػى مػػؤتمر 

 –(  5نبوؿ + ط) اسػ 2001عػاـ  اً مؤشػر  124عػدد  إلػى  ثػـ وصػمت 1999عػاـ  اً مؤشػر  51 حتى بمػػت
 حزمػػةال هذىػػمؤشػػرات نوعيػػة ليبمػػع مجمػػوع  9  اً يػػكم اً مؤشػػر  23قائمػػة مختصػػرة تضػػـ  إعػػدادـ تػػذا وقػػد ىػػ

 . اً مؤشر  32المختصرة 
ذا وقػػد أوصػػى المرصػػد الحضػػرى العػػالمى بمركػػز األمػػـ المتحػػدة لممسػػتوطنات البشػػرية بتطػػوير ىػػ 

ومحافظػػات أو مػػدف لػػتعكس أ يـأقػػالا المحميػػة سػػواء يووحػػدات ةمجموعػػة مػػف المؤشػػرات الحضػػرية لكػػؿ دولػػ
  لتػػتمكف كػػؿ األساسػػيةالمؤشػػرات عمػػى مجموعػػة المؤشػػرات  ىػػذهخصوصػػية كػػؿ مجتمػػع عمػػى أف تحتػػوى 

ا فػػػى التنميػػػة ىػػػودور  ةا الخاصػػػيػػػالمػػػدف نظػػػرًا لطبيعت ةمكانيػػػة تشػػػكؿ مجتمػػػع عمرانػػػى وخاصػػػ إداريػػػة ةوحػػػد
يبًل لوضػع التقػارير الدوليػة يوذلػؾ تسػ رىاألخػا عبر الزمف ومع المدف يمية  مف مقارنة وضع التنمية بو الق

 التنمية الحضرية فى العالـ . ةعف حال
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 مشكمة الدراسة :  1/2
      دؼ تػػػوفير مػػػأوى يػػػتحقيقػػػًا ل يةصػػػد حضػػػر ابضػػػرورة وجػػػود مر  1988أوصػػػى مػػػؤتمر األرض عػػػاـ  

 ةمػػػػييؿ ميبتػػػػوفير مجموعػػػة مػػػػف المؤشػػػػرات لتسػػػػالحضػػػػرى ) مسػػػكف( لكػػػػؿ مػػػػواطف  حيػػػػث يقػػػـو المرصػػػػد 
ـ فػػػى منػػػع نشػػػػوء ىو مػػػا يسػػػاىػػػفػػػى تػػػوفير المسػػػكف المناسػػػب لمػػػواطف المدينػػػة . و  دفعػػػف المػػػ فالمسػػػئولي

 العشوائيات والتوسع الحضرى غير المخطط .
ا التخطػػيط لتػػوفير يػػا العشػػوائيات فػػى فتػػرة غػػاب فييػػمدينػػة عريقػػة  وقػػد انتشػػرت في األقصػػرمدينػػة  

عمػػى التوسػػع العشػػوائى والبنػػاء المخػػالؼ  لػػيس لممسػػكف  ا األمػػف واالسػػتقرار والرقابػػةيػػالمسػػكف  بػػؿ غػػاب في
   اإلقامػة أمػاكفمػف  ةالسػياحي ةذات الصػفومفػردات االقتصػاد الحضػرى    األسػواؽ إلػىفقط بػؿ تعػدى ذلػؾ 

ذا ىالمسكف السياحى( والػذاء مف مطاعـ واستراحات ومحبلت التجارة  ووسائؿ النقؿ ...الخ .  الفندؽ /) 
معػػالـ  أف ترتػػب لقػػومى لمصػػر  بػػؿ و   متحػػؼ عػػالمى مفتػػوح كمشػػروع إلػػىلمدينػػة دؼ تحويػػؿ اىػػوقػػد كػػاف 

ضػػرورية  ةمػػف مرافػػؽ حيويػػ يتبعػػو   ومػػا(1)اإلسػػكافاتخػػاذ إجػػراءات كثيػػرة وخاصػػة فػػى مجػػاؿ قطػػاع  ةعميػػ
عدـ وجود مرصد حضرى أو عدـ  إف.  األقصرة مثؿ يدينة عالممبالستكماؿ الشكؿ الحضرى الذى يميؽ 

اسػػتجابة  ةالحضػػرية  يجعػػؿ مػػف الصػػعب سػػرع اإلدارةا مسػػئولى يػػؤشػػرات التػػى يعتمػػد عميالم ةوجػػود حزمػػ
دؼ درجػػػة جيػػػدة مػػػف جػػػودة الحيػػػاة لممػػػواطف ىػػػوتنميػػػة المدينػػػة فػػػى تػػػوفير أو تحقيػػػؽ  إدارةعػػػف  فالمسػػػئولي
 .الضيؼوالسائح  ىاألقصر 
 وورى تػػوفير أليػػقوميػػة تجعػػؿ مػػف الضػػر اقتصػػادية  ةذات وظيفػػ – األقصػػروتنميػػة مدينػػة مثػػؿ  إدارة 

مؤشػػرات قيػػاس مسػػتوى التحضػػر  بػػؿ لتػػوفير مػػا  ةدؼ وجػػود حزمػػىػػالمرصػػد الحضػػرى  لػػيس فقػػط لتحقيػػؽ 
 إنتاجيػػةنسػػانى الػػذى يرفػػع مػػف مسػػتوى المػػواطف والسػػائح لمقومػػات حيػػاة تػػوفر درجػػة مػػف الرضػػا اإل ويحتاجػػ

أو  أقربائػػوأو  وسػػرتأ ا لشػػخص آخػػر مػػفيػػحصػػؿ عمي متعتػػو التػػىو  ونقػػؿ سػػعادتلسػػائح الويجػػذب المػػواطف  
ة عػدد السػائحيف زوار ددؼ قػومى لمصػر بزيػاىػـ فػى تحقيػؽ ىيسػامػا و ىػومصػر و  األقصرلزيارة  ومواطني

 مميوف سائح . 25 إلىمصر )حجـ السياحة( 
 
 داف الدراسة :ىأ 1/3

مسػػػاعدة  بيػػػذه الدراسػػػة بيػػػدؼ اإلقميميػػػةمركػػػز التنميػػػة  ممػػػثبًل فػػػىد التخطػػػيط القػػػومى يػػػمع سػػػيقوـ 
 ىفػػى بنػػاء / إنشػػاء مرجعيػػة استشػػارية فنيػػة متخصصػػة فػػى شػػكؿ مؤسسػػ األقصػػرمدينػػة  إدارة/ (2)مػػةحكو 

عػػدادالمدينػػة  تقػػـو بتػػوفير المعمومػػات  إلدارةيكػػؿ التنظيمػػى يضػػمف ال مػػف المؤشػػرات التػػى تقػػيس  ةحزمػػ وا 
دؼ الدراسػػة ىػػ ذا ويمتػػدىػػا االقتصػػادية واالجتماعيػػة والعمرانيػػة . يػػمسػػتوى التنميػػة الحضػػرية حسػػب متػيرات

                                                 
(1)

رؼر٠ٛغ لبِذ اداسح ِذ٠ٕخ األلظش، ٚٚافك أ٘بٌٝ اٌّذ٠ٕخ) ثؼذ ػٕبء(، ثبصاٌخ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغبوٓ، ٚػّرشاْ وج١رش إلٔشربء اٌّزؾرم اٌّفزرٛػ، ٚلرذ ررُ  

د اخرشٜ ثذ٠ٍرخ عرٛاء ِرٓ ؽ١رش اٌؼرذد أٚ اٌؾغرُ أٚ أطؾبة ٘زٖ إٌّشآد اٌؼّشا١ٔخ اٌّخزٍفخ، ٚاألساػرٝ . ٚاٌغرئاي و١رم ررُ ررٛف١ش ِغربوٓ ِٕٚشرآ

 اٌشىً اٌؼّشأٝ؟ ًٚ٘ رُ رٌه ثٕبء ػٍٝ ِئششاد؟ ًٚ٘ ٕ٘بن سػب ػّب رُ ؟
(2)

 43 ِغٍظ اداسح اٌّذ٠ٕخ، اٌّغٍظ اٌشؼجٝ اٌّؾٍٝ ٌّذ٠ٕرخ األلظرش، ِؾبفظرخ األلظرش، ٚصاسح اٌز١ّٕرخ اٌّؾ١ٍرخ . ٚرٌره ؽغرت لربْٔٛ اإلداسح اٌّؾ١ٍرخ 

 ٠الرٗ..ٚرؼذ 1979ٌغٕخ 
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مػة المتخصصػة لضػماف ىالمرصد بالمعدات والكوادر المؤ  إدارةيز يفى تج األقصرمدينة  إدارةمساعدة  إلى
دارةفى التنمية  ةفاعم أداةتشػيؿ المرصد حتى يصبح     المحميػة اإلدارة ىا مسػئوليػعممية وفنية يعتمػد عمي وا 

لمدينة عالمية مصػرية  مستدامةحقيؽ تنمية حضرية خاذ القرارات الرشيدة لتت( فى ااألقصر) حكومة مدينة 
 ويمكف تمخيص ىذه األىداؼ فى النقاط التالية : القديمة .  والحضارةى عاصمة الثقافة والتاريخ واآلثار ى
 : (1)ةداف العامىاأل  -

  فػػػى رفػػػع معػػػدؿ النمػػػو  ومتىلزيػػػادة مسػػػا األقصػػػرزيػػػادة معػػػدؿ النمػػػو االقتصػػػادى الحضػػػرى لمدينػػػة
 القومى   وزيادة حصيمة مصر مف النقد األجنبى.االقتصاد 

  )ة يقطاع السياحة مف خاص متاز بولما ي نظراً خفض نسبة البطالة  –زيادة فرص العمؿ ) التشػيؿ
  المرتفعة نسبيًا )الدخوؿ( . توليد فرص العمؿ واألجور

 
 داف الحضرية / التفصيمية :ىاأل  -

القتصادية واالجتماعية عمى المستوى المحمى/الحضرى التعريؼ بأىمية دور المدف فى التنمية ا *
 واإلقميمى والقومى.

 مرجعية استشارية عممية وفنية قوية تساعد فػى رسػـ سياسػات التنميػة الحضػرية الشػاممة  إنشاء
 . األقصرلمدينة 

 عف ذلؾ بشػكؿ  ةر والمشاكؿ الحضرية  وتوفير معمومة واضحة ودقيقىاو رصد األوضاع والظ
 دورى .

 متنوعة لترشيد ودفػع كفػاءة التنميػة الحضػرية  واسػتخبلص المؤشػرات  –معمومات غنية  توفير
 الحضرية .

 التنميػػة الحضػػرية بالمدينػػة  ة( مػػف المؤشػػرات التػػى توضػػح وترصػػد حالػػةإعػػداد مجموعػػة )حزمػػ
يؿ عممية اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب لضماف يلتسقطاع السياحو  وخاصة دورياً 

 ة المواطف والزائر .ىرار ورفاأمف واستق

                                                 
 األ٘ذاف اٌؼبِخ الٔشبء اٌّشاطذ اٌؾؼش٠خ: (1)

ٔظشاً ٌٍخظٛط١خ اٌشذ٠ذح ٌٙزٖ اٌذساعخ ٚاسرجبؽٙب ثبٌفىشح اٌؼبِخ إلٔشبء اٌّشاطذ اٌؾؼش٠خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ ٚاٌزٜ ثٍٛس٘ب )اٌّشطذ  

اٌؾؼشٜ  ٚاٌّغىٓ ٘شح اٌفمشبػب١ٌّخ ؽٛي ظٌخٍك ِؼشفخ  .2003اٌؾؼشٜ اٌؼبٌّٝ( ثبؽالق ثشٔبِظ ِشالجخ اٌفٛاسق اٌؾؼش٠خ ٚرٌه فٝ ػبَ 

 داخً اٌّذْ، ٌٚزٌه فبْ األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍذساعخ رزجٍٛس فٝ رؾم١ك ِب ٠ٍٝ: فٛاسقٚاػذاد اٌّغٛػ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد فٝ اٌ

 خلق نظم مراقبة حضرية مستدامة لمساندة عمليات التخطيط واالدارة المحلية وربط البيانات بالسياسات. -

لمحلية بغية اعداد واستخدام المؤشرات الحضرية التى تسهل تجميع البيانات المبوبة على مستوى المدينه تعزيز القدرة ا -

 والمستويات الفرعية من المدينه.

 تعزيز الملكية المحلية لنظم المؤشرات الحضرية وتعزيز ثقافة المراقبة والتقويم فى القطاع الحضرى. -

 المدينه. تقديم معلومات جيدة النوعية ومحدثه حول -
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  الحكومة  ميةىاألاستثمار وتأكيد المشاركة الشعبية/ المجتمعية ) القطاع الخاص  الجمعيات  
التنميػة  دارةإ وفعاليػةالحضرية لضماف ترشيد  (1)المواطف( فى توفير المعمومات بؿ والمؤشرات

 . األقصرلمدينة 
 
 جية الدراسة :يمن  1/4
 

خ إٌّٙظ اٌٛطفٝ اٌزؾ١ٍٍٝ ٌغٛأت اٌز١ّٕخ اٌؾؼش٠خ، ٚخبطخ دٚس اٌّذْ فٝ رزجغ ٘زٖ اٌذساع

اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ فٝ أثؼبد٘ب اٌّؾ١ٍخ ٚاالل١ّ١ٍخ ٚاٌم١ِٛخ. رغزف١ذ فٝ رٌه ثذٚس اٌّشاطذ 

اٌؾؼش٠خ فٝ رٛف١ش ِغّٛػخ اٌّئششاد اٌزٝ ٠زُ ػٍٝ ػٛئٙب ط١بغخ ع١بعخ اٌز١ّٕخ اٌؾؼش٠خ، ٚرؾم١ك 

ذافٙب ٚخبطخ فٝ اٌّذْ اٌؼب١ٌّخ ِضً ِذ٠ٕٗ االلظش. رزمذَ اٌذساعخ خطٛح اػبف١خ ثؼشع ؽبعخ ِذ٠ٕخ أ٘

لمرصد حضرى نظرًا ألىميتيا النسبية ودورىا فى التنمية فى مصر وحاجة مصر لزيادة ايراداتيا االلظش 
رؤية لمرصد حضرى الدراسة بعرض جانب تطبيقى نظرى يمثؿ مقترح /  لذلؾ تقـومف العممة األجنبية  
القياـ  أساليبا لدراسة يجيتيتتقدـ الدراسة فى منكؿ التنظيمى الدارة مدينو االقصر  ينشأ فى صمب اليي

إلدخاؿ  Software جية التشػيؿ الػيإعداد من ةيؿ الكوادر  وكذا خبر ىبالبحوث الميدانية  وكذا إعداد وتأ
كبيرة مف المؤشرات  ةالدراسة بعرض مجموع ا واستخراج المؤشرات . كما تقـويالمعمومات وتشػيم

  – األقصرإدارة تنمية مدينة  اي( تختار من قاعدة بيانات ) –االقتصادية واالجتماعية والعمرانية 
  فى المستقبؿ . ول ةنشأت حاج إذاا مف مؤشرات  يما يناسب وا بعد إنشائىومرصد

 حدود الدراسة  1/5

-6٘ٓ ٌٍز١ّٕخ اٌؾؼش٠خ فٝ ِذ٠ٕٗ االلظش ػٍٝ اٌفزشح رمزظش اٌذساعخ ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌٛػغ اٌشا

، ٚعبء ثؼذٖ ِجبششح 2006، ٠ٚشعغ رٌه ٌزٛفش ػذد ِٓ اٌّئششاد ٌّذ٠ٕٗ االلظش فٝ رؼذاد اٌغىبْ 2014

، ٚرٛفشد ثؼغ اٌّئششاد االػبف١خ ػٓ اٌّذ٠ٕٗ فٝ اٌغٕٛاد اٌزب١ٌخ ؽزٝ 2008رمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ 

ؽ١ش  2015ء اٌّشطذ اٌؾؼشٜ ٌٍّذْ وبْ ِٓ اٌُّٙ ِؼشفخ اٌٛػغ ػبَ . ٘زا ٌٚزجش٠ش أشب2014ػبَ 

 أٚ ثؼذ٘ب. 2016عٛف رئخز ٘زٖ اٌغٕٗ وغٕٗ أعبط ٌّئششاد اٌشطذ اٌؾؼشٜ اٌزٜ عٛف ٠جذأ ػبَ 

٘زا ٚرمزظش اٌؾذٚد اٌّىب١ٔخ ػٍٝ ِذ٠ٕٗ االلظش، ٚ٘ٛ ِب عجت وض١شاً ِٓ اٌمظٛس فٝ رٛفش ؽضِٗ  

ٔطبق اٌّذ٠ٕٗ ؽٛاي رٍه اٌفزشح ِٓ ِذ٠ٕٗ ربثؼخ ٌّشوض  غ١شر خ ؽ١ش اٌّئششاد فٝ شىً عٍغٍخ ص١ِٕ

ِذ٠ٕٗ فٝ اؽبس ِب عّٝ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌّذ٠ٕٗ االلظش، ٚأخ١شاً أشبء  ، اٌٝااللظش فٝ ِؾبفظخ لٕب 

 ش١بخبد )أٚ أؽ١بء( فمؾ. 5ِؾبفظخ االلظش، ٚػبطّزٙب ِذ٠ٕٗ االلظش ٚاٌّىٛٔٗ ِٓ 

 

 

                                                 
(1)

لطبػبد اٌّغزّغ اٌّذ٠ٕٝ ِٓ ؽىِٛخ ١٘ٚئبد ِٚئعغبد ِٚششٚػبد، ثً ٚاٌّٛاؽٓ ٠شبسوْٛ فٝ رٛف١ش اٌّؼٍِٛخ اٌؾؼش٠خ عٛاء ثبٌشىٜٛ أٚ  

 .ثبلزشاػ اٌؾً أٚ اٌّشبسوخ اٌؾم١م١خ فٝ اٌجؾٛس ا١ٌّذا١ٔخ، ٚوزٌه ثبػطبء ِئششاد عٛاء رُ عّؼٙب ثٛاعطزُٙ أٚ ؽظٍٛا ػ١ٍٙب ثّؼشفزُٙ 
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 التجارب السابقة :  1/6
نتػاجا يالمراصد الحضػرية وتشػػيم إنشاءبر تجارب تعت  المؤشػرات تجػارب حديثػة نسػبيًا  حيػث لػـ  وا 

فػػى ىػػذا الشػػأف  المتحػػدةلؤلمػػـ  العامػػةالجمعيػػة  ةكثيػػر مػػف الػػدوؿ لػػدعو  ة. تعػػد اسػػتجاب 1996 اـعػػ إالتبػػدأ 
نتػػاجو   (1)المراصػػد الحضػػرية الوطنيػػة والمحميػػة إنشػػاءبالمشػػاركة فػػى مبػػادرة جيػػده  حيػػث بػػدأت  المؤشػػرات  ا 

ر مسػتوى جيػد مػف الحيػاة لمػواطنى المػدف . يتػوفلمة فػى صػنع السياسػات واتخػاذ القػرارات ىالحضرية لممسا
 :يافى عدة نواحى من تميزتا يالتجارب حديثة نسبيًا  فإن ىذهأف  إلىوباإلضافة  ذاى

 دقيقة مف المؤشرات الحضرية . –توفير حزمة جيدة  مةيمالقدرة عمى إنجاز  -
 قرارات التنمية . اتخاذيؿ يلتس –المدينة  ةكفاءة القياـ بتقديـ صورة جيدة عف حالة درج -
نتاج المؤشرات . ةحال -  استمرارية العمؿ فى تشػيؿ المعمومات وا 
ذا وقد ذاع نجاح تجربة المدينة المنورة  بؿ وحصمت عمى جائزة أفضػؿ مدينػة فػى إنشػاء المرصػد ى  

نتػػاج المؤشػػرات الحضػػرية المؤشػػرات فػػى اتخػػاذ الكثيػػر مػػف القػػرارات ىػػذه   بػػؿ واالسػػتفادة مػػف الحضػػرى وا 
 ةاكبػػر مػػف جػػود ةوسػػمـ( وتحقيػػؽ درجػػ وعميػػ التنميػػة فػػى مدينػػة الرسػػوؿ الكػػريـ ) صػػمى اهلل ةلتحسػػيف حالػػ

 الحاج والمعتمر . –الحياة لمواطف المدينة والزائر 
والمرصػػػػد   ىردنػػػػرى  واألتجربػػػػة المراصػػػػد بػػػػيف مراصػػػػد وطنيػػػػة مثػػػػؿ المرصػػػػد المصػػػػتنوعػػػػت لقػػػػد   

  والمدينػػة المنػػورة (2)(وطنطػػا فػػى مصػػر اإلسػػماعيمية)ومراصػػد المػػدف مثػػؿ السػػودانى  والمرصػػد اليابػػانى 
.. فػػى المممكػػة العربيػػة السػػعودية  ومدينػػة جنجػػا فػػى أوغنػػدا   الباحػػةو  ةالمكرمػػ ةوالقصػػيـ ومكػػ وأبيػػا ةوجػػد

ى فػػى زيمبػاوى  ومدينػة فػػانكوفر فػى كنػدا  والمنامػػة ر راىػنػػد  ومدينػة ياد فػى البػأ حمػػدأومدينػة جوجػارات  و 
 .  وترنوفيا عاصمة بمػاريا  ومدينة بورجاس  تروياف  وفيمكو ففى البحريف  ومدينة صو 

 ةالدراسػػ وسػػتقوـمرصػػد حضػػرى لمدينػػة . و عػػف مرصػػد حضػػرى وطنػػى  مػػوجزة  ةوفيمػػا يمػػى نبػػذ    
المرصػد  إنشػاءة المممكة العربية السعودية فى فى المرصد الوطنى  وتجرب ةالتجربة المصرية ممثم بعرض

 الحضرى لممدينة المنورة .
 

 ورية مصر العربية :يفى جم (1)المرصد الحضرى الوطنى 
ت العالميػػة  وكػػذا توصػػية جامعػػة الػػدوؿ يػػايئػػة التخطػػيط العمرانػػى بمبػػادرة قوميػػة بتبنػػى التوجىقامػػت 

عمػػػى الحضػػػرية ب فػػػى إنشػػػاء المراصػػػد و لتجػػػاا لجميػػػع البمػػػداف والمػػػدف العربيػػػة بايػػػالعربيػػػة فػػػى دعوت
رميػة تبػدأ ىمنظومة مػف المراصػد فػى شػكؿ  إنشاءيئة بدراسة يالمستوييف الوطنى والمحمى .  قامت ال

 إقميميػػػةمراصػػػد  نػػػويئػػػة  يتفػػػرع ميدارى لميكػػػؿ التنظيمػػػى والفنػػػى واإليبالمرصػػػد الػػػوطنى فػػػى صػػػمب ال
                                                 

(1)
ِشاطذ ، أظش  9ِشطذ، ٚعبّ٘ذ اٌذٚي اٌؼشث١خ ثبٔشبء  42وبْ اوجش ػذد فٝ افش٠م١ب  2006ِشطذ ػبَ  119ثٍغ ػذد اٌّشاطذ اٌؾؼش٠خ  

 . 14، ص 2008اٌّشطذ اٌؾؼشٜ اٌؼبٌّٝ ، ١ٔشٚثٝ و١ٕ١ب، 
(2)

ب أٚي ِشطذ٠ٓ ِؾ١١ٍٓ رزجؼّٙب ػذد ِٓ زج١بً ٌزٌه ِضٍؽٕطب ٚاالعّبػ١ٍ١خ ػبطّزٝ ال١ٍّٝ اٌذٌزب ٚلٕبح اٌغ٠ٛظ، ٚثٙب ِىبرت رخط١ؾ ل٠ٛخ ٔغ 

االعىٕذس٠خ ، ٘زٖ اٌّذْ أٔشٝء ٌٙب ِشاطذ داخً ِىبرت اٌزخط١ؾ ؽ١ش رمَٛ رٍه  –عٛ٘بط  –اٌّشاطذ اٌّؾ١ٍخ فٟ ثؼغ اٌّذْ ِضً أعٛاْ 

 اٌّىبرت ثبٌٛظ١فز١ٓ.
(1)

 .1، ص 2010ؾ اٌؼّشأٝ، اٌّشطذ اٌؾؼشٜ اٌٛؽٕٝ، اٌمب٘شح، ٚصاسح االعىبْ ٚاٌّشافك ٚاٌز١ّٕخ اٌؼّشا١ٔخ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزخط١ 
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السػػػويس بإنشػػػاء المرصػػػد الحضػػػرى لمدينػػػة  ةقنػػػا إقمػػػيـفػػػى أقػػػاليـ مصػػػر السػػػبع  بػػػدأت فػػػى  ومحميػػػة
بعاصػػػمة الػػػدلتا  بإنشػػػاء المرصػػػد الحضػػػرى  إلقمػػيـ  والمرصػػػد الحضػػػرى اإلقمػػػيـ ةعاصػػػم اإلسػػماعيمية

 إنشػػػاءاـ المرصػػػد الحضػػػرى الػػػوطنى فػػػى مصػػػر فػػػى وضػػػع خطػػػة يػػػم تتمثػػػؿمدينػػػة طنطػػػا .  قمػػػيـ إلا
عػػدادالمراصػػد الحضػػرية المحميػػة  وتػػدريب الكػػوادر   ا . كمػػا ىػػا وتطوير يػػلمؤشػػرات ومتابعتوتحميػػؿ ا وا 

 National Urban يقـو المرصػد المصػرى برصػد وقيػاس كفػاءة سياسػات التنميػة الحضػرية القوميػة
Policy  وكػػػذلؾ ربػػػط شػػػبكة المراصػػػد المحميػػػة بالمرصػػػد الػػػوطنى وربػػػط المرصػػػد الػػػوطنى بالمرصػػػد  

 العالمى بمدينة نيروبى .
    ف المؤشػػرات الحضػػرية عمػػى المسػػتوى الػػوطنى لمػػؤتمرتقػػدـ المرصػػد الػػوطنى المصػػرى بتقريػػر عػػ 
. وتضػػػمف التقريػػػر المؤشػػػرات الحضػػػرية لكػػػؿ مػػػف مرصػػػدى طنطػػػا (  2001عػػػاـ  5اسػػػطنبوؿ + ) 

نسػبيًا فػى الحفػاظ عمػى مبػدأ تحقيػؽ االسػتمرارية ذا وتعتبػر التجربػة المصػرية ناجحػة ىػ.  واإلسماعيمية
فػػػػى  اً كبيػػػػر  اً عقػػػػد مػػػػؤتمر ب  فقػػػػد قامػػػػت 2008مػػػػف عػػػػاـ ا الػػػػببلد اعتبػػػػارًا يػػػػرغػػػػـ الظػػػػروؼ التػػػػى تمػػػػر ب

 فبػػػػالتطبيؽ عمػػػػى سػػػػبع مػػػػد اإلسػػػػكافشػػػػرات ومؤ ة العمرانيػػػػة يئػػػػالب ةحالػػػػ وعرضػػػػت فيػػػػ 20/9/2012
   المنيػػا  طنطػػا . وقػػد شػػارؾ فػػىاإلسػػماعيمية  أسػػيوط  أسػػواف  اإلسػػكندريةرة  ىى : القػػاىػػ (1)مصػػرية

دى  والوكالػػػة الكنديػػػة الدوليػػػة لمتنميػػػة  والبرنػػػامج كػػػؿ مػػػف مؤسسػػػة التمويػػػؿ العقػػػارى الكنػػػ ةالدراسػػػ ىػػػذه
لؤلمػػػـ المتحػػػدة . وقػػػد تضػػػمف تقريػػػر كػػػؿ مدينػػػة مؤشػػػرات الرصػػػد الحضػػػرى لجوانػػػب التنميػػػة  اإلنمػػػائي

السمات والخصائص الحضرية  ومؤشرات السكاف واالقتصػاد   أىـ وخاصة مؤشرات خمفية المدينة أو
. وقػػد بمػػع عػػدد  اإلسػػكافوأخيػػرًا مؤشػػرات  األساسػػيةنيػػة ومؤشػػرات الخػػدمات االجتماعيػػة  ومؤشػػرات الب

 . اً مؤشر  23ف المدف السبع بيممقارنة لا يجئالمؤشرات التى تـ تحميؿ نتا
 

  المممكة العربية السعودية : –المرصد الحضرى لممدينة المنورة 
نشػاء المرصػد ذا العمؿ أف تجربػة المممكػة العربيػة السػعودية فػى إينظر الباحث الرئيسى ل ةيتشير وج
يدة  ولو عمى األقؿ عمى المستوى العربى.  فى التجربة الوحيدة الناجحة بؿ والمستمرة  والمىالحضرى 

  :يزة ألسباب عديدة حمتىذه النظر  ةيذا وقد تكوف وجى
 

المراصػػػد الحضػػػرية بقػػػوة حيػػػث قامػػػت وزارة  إنشػػػاءمبػػػادرة  بتبنػػػىقامػػػت المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية 
بػػػػالتخطيط إلنشػػػػاء المرصػػػػد الحضػػػػرى  –المػػػػدف   وكالػػػػة تخطػػػػيط ةوالقرويػػػػة  وخاصػػػػ الشػػػئوف البمديػػػػة

 مممكػة  وكذا مدف الةالمممكة العربية السعودية الثبلث عشر  أقاليـالوطنى بالوزارة  وتشجيع المناطؽ / 
و... .  وأبيػػػاوالقصػػػيـ  ةالمكرمػػػ ةومكػػػ ةالعواصػػػـ والمػػػدف الكبػػػرى مثػػػؿ المدينػػػة المنػػػورة وجػػػد ةوخاصػػػ

                                                 
(1)

ْ ٚصاسح اإلعىبْ ٚاٌّغزّؼبد اٌؼّشا١ٔخ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزخط١ؾ اٌؼّشأٝ، ؽبٌٗ اٌج١ئخ اٌؼّشا١ٔخ ِٚئششاد االعىبْ ثبٌزطج١ك ػٍٝ عجغ ِذ 

 ، ص ط،د .2012، اٌزمش٠ش اٌشبًِ، اٌمب٘شح،2012ِظش٠خ، عجزّجش 
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و المرصػػد الحضػػرى لممدينػػة ىػػا يػػباكورتالشػػبكة و  ىػػذه ةلمرصػػد الحضػػرى . نجمػػ ةوطنيػػ ةف شػػبكوتكػوي
 . (1)المنورة 

 
المرصػد الحضػرى  إنشػاءالمدينػة المنػورة بسػرعة تبنػى فكػرة  أمانةمف  ةواستجابة سريعمبادرة طيبة  

ا المتميػػز فػػى تنفيػػذ ىػػاز   بعػػد تحقيػػؽ انج2003لممدينػػة المنػػورة الكبػػرى ودعػػـ تمػػؾ الفكػػرة اعتبػػارا مػػف عػػاـ 
 أصبحتالحـر النبوى الشريؼ والتى  ةيكمى لممنطقة المركزية وساحيقميمى  وتنفيذ المخطط الإلالمخطط ا

 . لئلسبلـالثانية  ةبحؽ العاصم
 

المدينػػة  أمانػػة(   قامػػت 68بػدأ العمػػؿ بتكميػػؼ مجموعػػة مػف الخبػػراء بإعػػداد مجموعػػة المؤشػرات )  
نشاء المرصػد الحضػاإلقميميةتنمية ال إدارةالمنورة بإنشاء  دارتيػاا يػى تحػت رعايتر   وا  ذا وتػـ ىػا . يػودعم وا 

سػػػكوا ومنظمػػػة المػػػدف العربيػػػة . وقػػػد اسػػػتمر ومنظمػػػة اإل –ابيتػػػات يال –ربػػػط المرصػػػد بالمرصػػػد العػػػالمى 
والقيػػػاـ بػػػالبحوث المرصػػػد الحضػػػرى لممدينػػػة المنػػػورة فػػػى نشػػػر وتحميػػػؿ مؤشػػػرات الرصػػػد الحضػػػرى دوريػػػًا  

 ومواطنيف . ميةىطوائؼ المجتمع مف قطاع خاص وجمعيات أ افويدانية  وبمشاركة كالم
 

المؤشػػػرات بشػػػكؿ دورى فػػػى كتػػػب ونشػػػرات  ةصػػػدر المرصػػػد الحضػػػرى لممدينػػػة المنػػػورة نشػػػر ا وي  ىػػػذ 
ا مػف تجربػة المدينػة المنػورة يـ خبرات يمكف الحصوؿ عميىأوعمى اسطوانات مدمجة . وكتيبات صػيرة  و 

ا كنمػػػوذج يػػػنظػػػرًا لنجاح  ا جميػػػع مػػػدف عواصػػػـ المحافظػػػات السػػػعوديةىا  بػػػؿ يحػػػذو حػػػذو يتو اسػػػتمراريىػػػ
  . ذىيحت

   
 

                                                 
(1)

ؽش اٌشئ١غٝ ٌٙزا اٌجؾش، ثؤٔٗ لبَ ثبػذاد اٌّئششاد اٌؾؼش٠خ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح فٝ شىٍٙب إٌظشٞ ٚاٌّىرْٛ ِرٓ رؼش٠رم اٌّئشرش ٚاعرٍٛة ٠فخش اٌجب 

ِرذ٠ش  ؽغبثٗ، ِٚظذس اٌّؼٍِٛخ، ٚاعرٍٛة اٌزؾ١ٍرً ٚو١ف١رخ االعرزفبدح ِٕرٗ، ٚاعرزخذاِٗ فرٝ اٌغ١بعربد اٌؾب١ٌرخ ٚاٌّغرزمج١ٍخ، وّرب ٠ّزرذ اٌفخرش ثرؤْ أٚي

أؽذ خجشاء ِؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٛٝ ٚلرذ ظٙش٘رزا اٌؼّرً اٌىج١رش فرٝ اٚي  –أشبء اٌّشطذ اٌؾؼشٜ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٘ٛ اٌذوزٛس اؽّذ اٌجمٍٝ  ٌّششٚع

٘رـ  ثؼٕرٛاْ ت رغشثرخ أشربء اٌّشطرذ اٌؾؼرشٜ اٌّؾٍرٝ ٌٍّذ٠ٕرخ إٌّرٛسح اٌىجرشٜ          1425رمش٠ش ٠ظذس ػرٓ اٌّشطرذ اٌؾؼرشٜ ٌٍّذ٠ٕرخ إٌّرٛسح ػربَ 

ساعخ رٛص١م١خ( ، ِىزت أ.د. اؽّذ فش٠ذ ِظرطفٝ اعزشربسٜ اٌؼّربسح ٚاٌزخطر١ؾ ٚإٌٙذعرخ ٚوربْ ٌّرذ٠ش ػربَ اٌّىزرت االعزشربسٞ أ.د. ِؾّرٛد ػجرذ ) د

 اٌؼض٠ض ػ١ٍٛح اٌفؼً االوجش فٝ اداسح ٘زا اإلٔغبص اٌزٜ ؽظً ػٍٝ اٌّشرجخ األٌٚٝ ػب١ٌّبً .
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 لثانىالفصل ا

  لمراصد الحضريةا

 والمؤشرات -خطوات اإلنشاء  –ام يداف والمىاألالمفيوم و 

 
 مقدماة : 2/1

تقػػدـ قيػػاس أو ميػػة وجػود مرصػػد يمثػػؿ آليػة ىا أيأدركػت الحكومػػات الرشػيدة عمػػى اخػػتبلؼ مسػتويات
ات / ػػػػػػػالقياس هذىجتماعية والعمرانية والبيئية(. قياسات لمجوانب المختمفة لمتنمية الحضرية )االقتصادية واال

عداد خطط التنفيػذ .   لقػد أدى  المؤشرات تساعد صانع السياسة ومتخذ القرار فى تحديد أولويات التنمية وا 
ؿ الريػػؼ ىػػأعػػداد كبيػػرة مػػف أ حاصػػة الػػدوؿ الناميػػة   ونػػزو النمػػو السػػكانى المضػػطرد فػػى جميػػع الػػدوؿ وخ

ؿ المػػدف   وخاصػػة الػػزوار فػػى حالػػة المػػدف ىػػا أيػػر عديػػدة غيػػر مرغوبػػة يعػػانى منىلسػػكنى المػػدف إلػػى ظػػوا
ر الوحدات السكنية و صقور الخدمات الحضرية وخاصة ىورة عالميًا .  لقد أدى ذلؾ إلى تديالسياحية المش

ور يػومشكبلت البطالػة والمخمفػات والتمػوث بػؿ وظ *مف عشوائيات وسكنى القبور ة)المأوى( وما ترتب عمي
 الميكروبات الفيروسية .

ا يا واعتمػدتيتوفير مسكف لكؿ مواطف والتى وافقت عميالتى تيدؼ الى  الموئؿ ستراتيجيةارت يأظ
سسى تقػـو بتجميػع عػدد يئة فى شكؿ مؤ ىالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الحاجة إلى وجود آلية أو إدارة أو 
ذا وقد كاف مف الضرورى تخطيط بقية ىمف المؤشرات التى تساعد مسئولى المدف فى تخطيط اإلسكاف .  

ا المسكف مف بنية أساسية سواء المرافؽ والخدمات المكممة وخاصة الطرؽ والنقؿ ثـ يالمفردات التى يحتاج
 –رية عمػى ضػوء مؤشػرات جيػدة حضػنميػة الدعػى إلػى ضػرورة شػمولية التخطػيط لمت   وىػو مػافرص العمؿ

 .   الحضرى صدو المر ى  نتاج تمؾ المؤشرات إلاز أو آلية يجمف خبلؿ ؿ ذلؾ   يدقيقة تس
 

 وم المرصد الحضرى :يمف  2/2
المرصػػد   الموئػػؿ –مركػػز المسػػتوطنات البشػػرية  هأصػػدر المدينػػة المنػػورة الػػذى  جػػائزةيعػػرؼ مرجػػع 

تجمػع أصػحاب  (1)شػبكة محميػة    عبػاره عػف  نيػا أف المرصػد الحضػرىكي –نيروبػى  – الحضػرى العػالمى
المصالح المشتركة التى تعد المسئولة عف تجميع وتحميؿ ونشر البيانات المتعمقة بمجموعة المؤشرات التى 

 . ةً تعكس القضايا المجتمعية ذات األولية فى مياديف التنمية الحضرية المستدام
  أو  إدارة فنيػػػػة  (2)اريػػػػة تنظيميػػػػة فػػػػى شػػػػكؿ  مركػػػػز متخصػػػػصالمرصػػػػد الحضػػػػرى آليػػػػة فنيػػػػة إدو 

 الفنيػػػػة ذا المركػػػػز أو اإلدارةىػػػػة .  يقػػػػـو ينػػػػيكػػػػؿ التنظيمػػػػى إلدارة المدينشػػػػأ فػػػػى صػػػػمب الت    متخصصػػػػة
                                                 

*
 (  فٝ ثؼغ اٌذٚي ٔز١غخ أصِخ االعىبْ . 

 .1٘ـ ، ص  1429ىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ، أِبٔخ اٌؼبطّخ اٌّمذعخ ، اٌّشطذ اٌؾؼشٜ ٌّىخ اٌّىشِخ ، ٔؾٛ ؽ١بح أفؼً ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ( ا1ٌٍّّ)

 .12، ص 2007( ِشوض األُِ اٌّزؾذح ٌٍّغزٛؽٕبد اٌجشش٠خ، اٌّٛئً، اٌّشطذ اٌؾؼشٜ اٌؼبٌّٝ، عبئضح اٌّذ٠ٕخ، ١ٔشٚثٝ، و١ٕ١ب، 2)
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والمعمومػات فػى ميػاديف التنميػة الحضػرية المختمفػة  واإلحصػاءات المرصد  بعمميات جمع وتحميؿ البيانػات 
ج القيػػاس   والمقارنػػة اإلحصػػائية   ىماشػػى مػػع أسػػس وطػػرؽ ومنػػاتا عمميػػًا لتيػػعالجتا وميا وتػػدقيقيوتشػػػيم

والنشر   والحفظ والتوثيؽ واالسترجاع عف مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعيػة والعمرانيػة والبيئيػة فػى 
رصػد يقػـو ا .  أى أف المىػدؼ ذلػؾ إلػى تحقيػؽ تحسػيف ظػروؼ الحيػاة لسػكاف المدينػة وزوار يػوي .  المدينة

عػف التنميػة  فا المتاحة إلى مؤشرات كمية   ونوعية   تساعد المسػئولييلاشكوأا يويؿ المعمومات بأنواعحبت
ة وتحقيػػؽ ينػػداؼ تنميػػة المدىػػالحضػػرية  صػػناع القػػرار  فػػى وضػػع السياسػػات ورسػػـ الخطػػط التػػى تحقػػؽ أ

 المدينة . ىة أعمى أو جودة حياة أفضؿ لمواطنىمستوى رفا
 

عػف  ويمكنػالمرصػد الحضػرى أداة جيػدة فػى يػد صػناع قػرارات التنميػة الحضػرية حيػث  ذا ويعتبرى
ور فػػى ىمػػف مؤشػػرات الوقػػوؼ عمػػى حالػػة التنميػػة الحضػػرية ومسػػتويات التحسػػف أو التػػد وينتجػػطريػػؽ مػػا 

متعػػػرؼ عمػػػى حالػػػة ل وتػػػعاونمو مفػػػردات التنميػػػة المختمفػػػة وخاصػػػة المرافػػػؽ والخػػػدمات وذلػػػؾ بشػػػكؿ دورى   
 مى مر الزمف أو مع المدف األخرى التى تمر بنفس مرحمة التنمية أو ذات نفس الحجـ السكانى .المدينة ع

 
 : داف المراصد الحضريةىأ  2/3

وتػػوفير مجموعػػة مػػف المؤشػػرات التػػى  إنتػػاجو ىػػائى أو األساسػػى لممراصػػد الحضػػرية يػػدؼ النيػػال
قتصػػػادية واالجتماعيػػػة والعمرانيػػػة   كػػػـ و/أو نوعيػػػة أحػػػد متػيػػػرات أو جوانػػػب التنميػػػة الحضػػػرية اال قػػػيست

 دؼ تحسيف مستوى جودة الحياة.يا المدف بيوعبلج المشكبلت التى تعانى من
 

 :غاية إنشاء المرصد كاآلتى (1)لقد صاغ المرصد الحضرى لمكة المكرمة
 داؼ التنميػة الحضػرية الشػاممة والمسػتدامة مػف خػبلؿ تحديػد وجمػع البيانػاتىسياسات وأ ووتوجيصياغة   

نتػػػاج وتحميػػػؿ المؤشػػػرات الحضػػػرية ومتابعػػػة الت  سياسػػػاتػػػػ ودعػػػـ متخػػػذى القػػػرار ومعػػػدى ال يػػػرػيالبلزمػػػة وا 
   . الحضرية

 
 داف المراصد الحضرية فى اآلتى :ىم أىذا ويمكن تمخيص أى

  تعزيز القدرة المحمية )الحضرية( فى إعداد واستخداـ المؤشرات الحضرية ومعرفة حالػة التنميػة فػى
 القصور والمشكبلت الحضرية . وأوجا وعبلج يبؿ دعمالمدينة وس

 . تقييـ أثر السياسات الحضرية وبرامج التنمية عمى البيئة المعيشية لسكاف المدينة 

 . دارة التنمية الحضرية   وربط السياسات بالمعمومات  إنشاء نظاـ مراقبة لمساندة أعماؿ تخطيط وا 

                                                 
(1)

 ٌّىخ اٌّىشِخ، ِشعغ عجك روشٖ.اٌّشطذ اٌؾؼشٜ  
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 بيانػػاتدة عػػتػػوفير قا Data Base   طة االقتصػػادية واالجتماعيػػة والعمرانيػػة لممدينػػة دثػػة لؤلنشػػمح
 تخدـ صانع السياسة ومتخذ القرار .

  إنتػػاج المؤشػػرات التػػى تعبػػر بدقػػة عػػف أوضػػاع التنميػػة الحضػػرية فػػى المدينػػة   وتفػػى بخصوصػػية
 . ( األقصر)مدينة  (1)المجتمع المحمى

 األقصرنة مثؿ إنتاج مؤشرات متخصصة عف حالة التنمية فى قطاع السياحة خاصة لمدي . 

 الموئؿ. ستراتيجيةاا يإنتاج مجموعة المؤشرات التى تمثؿ الحد األدنى التى دعت إلي 
 
 : ام المرصد الحضرىيم  2/4

  اـ محػػػػددة   بػػػػؿ أكثػػػػر إذ أف اسػػػػتراتيجية يػػػػحػػػػث ماالب يػػػػاداؼ السػػػػابقة يمكػػػػف أف يستشػػػػؼ منىػػػػاأل 
ا المرصد الحضرى لفائدة ية ممكف أف يقوـ باـ وأنشطة كثير يور ميالمأوى  وظروؼ كؿ مدينة أدى إلى ظ

لفائػػػدة االقتصػػػاد  أيضػػػاالمدينػػػة بػػػؿ تمتػػػد  –تقتصػػػر عمػػػى فائػػػدة  الإف أنشػػػطة المرصػػػد الحضػػػرى  .المدينػػػة
و معػػدالت نمػػو المراكػػز الحضػػرية المختمفػػة ىػػالقػػومى تطبيقػػًا لمبػػدأ أف محصػػمة النمػػو االقتصػػادى القػػومى 

 .رمية المدف ىمنظومة و  شبكة المدف  أ
ا المرصػػػد يػػػيقػػػـو ب(2)اـ( رئيسػػػية يمجػػػاالت )أنشػػػطة/م عػػػدةلقػػػد حػػػدد المرصػػػد الحضػػػرى العػػػالمى  

ه ذىػػالحضػرى   بػؿ يقػػـو المرصػد الحضػرى العػػالمى بػدعـ المراصػد الحضػػرية لممػدف فػى جميػػع الػدوؿ فػى 
 ى :ىالمجاالت و 

 ا الدولة )المستوى القومى( . يالمساعدة فى إعداد خطط العمؿ التى تقـو ب 

قياـ المرصد الحضرى لممدينة وشبكة المدف فى تعزيز القدرة الوطنية عمى إنتاج معمومات حضرية  إف
و مػػػا يسػػػاعد فػػػى تنفيػػػذ ومتابعػػػة ورقابػػػة الخطػػػط القوميػػػة ىػػػأفضػػػؿ وأكثػػػر دقػػػة وحداثػػػة بػػػؿ وتفصػػػيؿ   و 

 وسياسات لمتنمية الحضرية .
  المحمية : القرارات سواء الحكومية أو تخاذاو ترشيد عممية صنع السياسات 

لصنع السياسات  اً جيد اً إف وجود مجموعة/حزمة مف المؤشرات العممية فى مجاؿ التخطيط يعتبر أساس
ا الحكومة المركزيػة فػى يحتياجات التى تقدمالحتياجات المواطف سواء االالمستقبمية أكثر كفاءة وتمبية 

ة سػواء فػى مجػاؿ التخطػيط شكؿ استثمارات أو معونة أو قروض   وكذلؾ سياسػات الحكومػات المحميػ
 المحمى أو تنفيذ السياسات المركزية .  

  ة الحكومة فى جميػع يتستخدـ المؤشرات الحضرية حجة مف جانب المواطف والزائر فى مواجىذا و
ا المؤشػػرات   بػػؿ يتعػػدى حػػؿ تمػػؾ المشػػاكؿ إلػػى يػػرتيا بضػػرورة عػػبلج المشػػاكؿ التػػى أظيمسػػتويات

عادة النظر فى عممية تخ ا . تعمػؿ المؤشػرات كػذلؾ عمػى تػوفير يدافيصيص المػوارد واسػتالنظر وا 

                                                 
(1)

الل١ّ١ٍخ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، رغشثخ أشبء ٚرشغ١ً اٌّشطذ اٌؾؼشٜ اٌّؾٍٝ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح، سإ٠خ اٌّغزمجً ثؼ١ٓ اٌؾبػش، اداسح اٌز١ّٕخ ا 

 . 1-2، ص 2006اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، 
(2)

 . 44ص اٌّشطذ اٌؾؼشٜ اٌؼبٌّٝ، عبئضح اٌّذ٠ٕخ، ِشعغ عجك روشٖ،  
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جمػالى المػوارد فػبل يػػالى إـ جيد لممواطف عف وضع/حالة التنمية الحضرية   ومستوى أو حجـ يف
المستقبمية بما يؤدى السػتنزاؼ المػوارد بػؿ سػوء التوزيػع ثػـ زيػادة حػدة الفػوارؽ  وحتياجاتافى تقدير 

 و اجتماعية .المجتمعية سواء اقتصادية أ
 يكػػؿ المكػػانى لممعمومػػات : إنتػػاج المؤشػػرات التػػى تعبػػر عػػف حالػػة المدينػػة الحقيقيػػة تحتػػاج فػػى ليا

ا والوحػػػدات السػػػكنية حيػػػث يمرحمػػػة مػػػف المراحػػػؿ النػػػزوؿ إلػػػى الميػػػداف إلػػػى أحيػػػاء المدينػػػة وشػػػوارع
عمومػػػات معمومػػػات البحػػػوث الميدانيػػػة توقػػػع حسػػػب نظػػػـ المو   األسػػػر والمتػػػاجر ومواقػػػع الخػػػدمات

يكػػػؿ المكػػػانى لمفػػػردات التنميػػػة يو مػػػا يوضػػػح كػػػؿ مػػػف الىػػػذلؾ   و لػػػالجػرافيػػػة   بػػػؿ تعػػػد خػػػرائط 
ا .  إف التخطػػػيط الجيػػد يحتػػػاج لتحديػػد المواقػػػع كمػػػا يتآا   ومنشػػػىػػا   وموارديالحضػػرية   ومشػػػاكم

 يحتاج إلى تحديد الفترات الزمنية )البعد الزمنى والبعد المكانى لمتخطيط( .

 وارؽ الحضػػػرية : يضػػػع المرصػػػد الحضػػػرى العػػػالمى   ويػػػدعـ المراكػػػز الحضػػػرية لمػػػدوؿ مراقبػػػة الفػػػ
دارية   يتحوؿ بعضيبأدوات من ختبلفػات الا إلى قوانيف أو عرؼ حضرى لمراقبػة ايجية/تنظيمية وا 

األدوات الرقابيػػة عمػػى بيػػاف  هذىػػذا وتعمػػؿ ىػػأو الخػػروج عػػف النسػػؽ الحضػػرى األساسػػى لممدينػػة. 
واحد أو الفوارؽ عمى مسػتوى المنػاطؽ الحضػرية  إقميـة أو بيف المدف فى ينء المدالفوارؽ بيف أجزا

دؼ إلى تحقيؽ عدالة التنمية بيف جميع مواطنى الدولة .  مجاالت يعامة فى الدولة .  كؿ ذلؾ ي
ا يمكػف أف يقسػـ يػكػؿ من –عريضػة  –اـ المرصد الحضػرى السػابقة مجػاالت واسػعة يأنشطة أو م

اـ أو ترجمػة يػؿ واجبػات أو مكا   توثؽ فػى شػياـ محددة   يقـو المرصد بأدائيعمى خطوات أو م
اـ األقسػػػاـ الداخميػػػة لممرصػػػد أو يػػػى واجبػػػات أو مىػػػا حيػػػث يػػػداؼ المرصػػػد   يجػػػب القيػػػاـ بىػػػأل

ا المختمفػػة سػػػواء مسػػػئوليات التنميػػػة أو ياإلدارة الحضػػػرية وأقسػػػام فػػػرادا أيػػالمسػػئوليات التػػػى يقػػػـو ب
صبلح ودعـ مرافؽ وخػدمات المدينػة لتقػدـ مسػتوى حيػاة جيػد لمواطنيمسئوليات إدارة وص ا يػيانة وا 

 ا .ىوزوار 

 
 : ا )المرصد الحضرى(يام التفصيمية التى يقوم بيمن الم عددذا وفيما يمى ى

ا فػى شػكؿ قاعػدة معمومػات رقميػة يووضػعوالقضػايا ذات األولويػة نػة ىرصد األوضاع الحضػرية الرا -1
 جػرافية.

 نوعية . –المتاحة إلى مؤشرات كمية  واإلحصاءاتالمعمومات و  اتالبيان تحويؿ  -2

 تمثؿ سنو أساس. –االقتصادية واالجتماعية  –رصد مجموعة مف المؤشرات األساسية الديموجرافية  -3

 حتياجات التى تمثؿ خصوصية لممدينة .البا ةتحديد حزمو المؤشرات الخاص -4

 ا العممية/التنموية لممدينة .يرات   ودالالتداد مسئولى اإلدارة والتنمية الحضرية بالمؤشمإ -5

إعداد بعض الدراسات أو التقارير الخاصة بقياس مستوى أداء التنمية الحضرية سػواء لمتػيػر محػدد  -6
 أو لمستوى التنمية لمجموعة مف المؤشرات أو حالة التنمية العامة .
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 يـ المدينة .التعاوف مع شركاء التنمية فى المدينة لمتعرؼ عمى مؤشرات اضافية ت -7

مة فػػػػى وضػػػػع السياسػػػػات وخطػػػػط التنميػػػػة المسػػػػتقبمية لتحقيػػػػؽ التنميػػػػة الحضػػػػرية المسػػػػتدامة ىالمسػػػػا -8
 مية بعض المؤشرات ذات الداللة العممية المؤثرة فى تقدـ المدينة .ىبتوضيح أ

 إعداد تقارير تقييـ األداء فى بعض أو كؿ مجاالت التنمية الحضرية . -9

ولى إدارة وتنميػػػػػة مفػػػػػردات الخػػػػػدمات والمرافػػػػػؽ عمػػػػػى ضػػػػػوء تطػػػػػور والمشػػػػػورة لمسػػػػػئ الػػػػػرأيتقػػػػػديـ  -10
   .المؤشرات

ة مة فى بناء القدرات الحضرية فػى مجػاؿ تػوفير المعمومػات التػى تنشػىء المؤشػرات وخاصػىالمسا -11
 القطاع الخاص والقطاع المدنى .

 

 : خطوات / مراحل إنشاء المرصد  2/5
    لخطػػػوات أو مراحػػػؿ إنشػػػاء مرصػػػد حضػػػرىجيػػػة جيػػػدة يأشػػػار المرصػػػد الحضػػػرى العػػػالمى إلػػػى من

ايػة إلػى يالخطوات الفرعيػة والتػى تػؤدى فػى الن عدد مففى مرحمتيف   كؿ مرحمة تتضمف تتمثؿ أو وطنى 
  :ماىاتيف المرحمتيف أو الخطوتيف ىعمى مجموعة المؤشرات  و  ووالحصوؿ من ووتشػيمقرار إنشاء المرصد 

 الخطوة األولى : مرحمة إنشاء المرصد . -
  .يكؿ التنظيمى وأسس وخطوات التشػيؿ حتى إنتاج المؤشراتيالخطوة الثانية : وضع ال -

 ى :ىخطوات فرعية  9الخطوة أو المرحمة من  هذى: تتكون  الخطوة األولى
 تقييـ أولى لجدوى إنشاء المرصد الحضرى . 
 تكويف لجنة استشارية عميا . 

 المرصد دارةإنشاء مجمس إ . 

 تضيؼ المرصد/الموقع اإلدارى لممرصدة التى تسيتحديد الج . 

 ية المطموبة.متحديد التخصصات العم 

 الكوادر المحمية لتشػيؿ المرصد –القدرات اإلدارية والفنية  ديرتق . 

 يكؿ التنظيمى الداخمى   وبناء القدرات الفنيةيتحديد ال . 

  اث مكتبى.أث –أدوات برامج حاسب آلى  –تحديد االحتياجات الفنية مف أجيزة ومعدات 

  موافقة ودعـ السمطات العميا –إصدار قرار اإلنشاء . 

 
 :( خطوة فرعية 7الخطوة أو المرحمة من عدد ) هذى: تتكون  الخطوة الثانية

 داؼ المرصد الحضرى فى إطار رؤية لممدينةىتحديد أ . 
 اـ الرئيسية /األنشطةيتحديد الم . 

 العمؿ والتشػيؿ وأسموبجية يوضع من . 
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 ارات /الكفاءات المطموبة لضماف التشػيؿ الجيد/األعداديتحديد الم . 

 ايتحديد المخرجات /إنتاج المؤشرات بأنواع . 

  االستدامة  –خطة التشػيؿ واإلنتاج. 

 .خطة التقويـ والمتابعة والتحديث المستمر لممرصد 

 

 : مؤشرات الرصد الحضرى  2/6
ى  يجب ىامة و ىإلى توصية  2006عاـ  كندا –قميمى بمدينة فانكوفر إلالمرصد الحضرى ا أشار

ـ أف تكػػػػوف ممكنػػػػة القيػػػػاس   وواقعيػػػػة   ومرتبطػػػػة يػػػػومحػػػػددة   بػػػػؿ مػػػػف الم( 1)أف تكػػػػوف المؤشػػػػرات ذكيػػػػة 
مة صانع السياسة ومتخذ القرار يؿ ميبالتركيز عمى المؤشرات التى تس تماـىاالو ما يعنى ىبالمجتمع .  و 

  .تػيير إلى األفضؿفى صالح التنمية الحضرية   وتؤدى إلى ال
)وزف(  ةرة أو معػػاير ىيشػػير إلػػى معمومػػة حضػػرية معينػػة توضػػح ظػػا –المؤشػػر عبػػارة عػػف مقيػػاس 

ذا المقيػاس ى   .ر فى أماكف أخرى )مدف(ىا عبر الزمف أو مع حاالت وظواييمكف مقارنت –لخدمة معينة 
فػػى شػػرات   يجػػب أف تسػػاعد مػػف المؤ  فنػػاؾ مؤشػػرات نوعيػػة   وكػػبل النػػوعيىيأخػػذ الشػػكؿ الكمػػى )رقػػـ(   و 

 وتحميؿ أولوية احتياجات مواطف المدنية. حشر 
نػػواحى الحيػػاة واألنشػػطة فػػى  معظػػـذا وقػػد تػػـ تصػػنيؼ المؤشػػرات الحضػػرية فػػى منظومػػة تػطػػى ىػػ
 : كاآلتيالمدينة 
 ا مػػػػف يػػػػمجموعػػػػة المؤشػػػػرات المتاحػػػػة عػػػػادة   والتػػػػى يمكػػػػف الحصػػػػوؿ عمي : المجموعااااة األولااااى

مؤشػػر  23تطػػورت مجموعػػة أو حزمػػة المؤشػػرات المتاحػػة مػػف و    والبحػػوث والتقػػارير اإلحصػػاءات
مؤشػر ثػـ  46وعية   ثـ تـ تطػوير تمػؾ الحزمػة إلػى نمؤشرات  9مؤشر بعد إضافة  32كمى إلى 

 المتفؽ عميو وىى كاآلتى:ى الحد األدنى ىمة حز ال هذىمؤشر واعتبرت  51إلى 

 
 عامة لممدينةسية / الخمفية المؤشرات المعمومات األسا  -أ 

 2ولة كـىالمساحة المأ – 2كـ المساحة الكمية –نسب استعماالت أراضى المدينة   -1 
 2عدد سكاف المدينة      ذكور      إناث      كثافة السكاف     نسمة/ كـ -2 
    السنوى أو المتوسط بيف تعداديف .معدؿ نمو سكاف المدينة / الحضر %  -3
 جمالى عدد األسر .إا إلى يمرأة ونسبتاا يعدد األسر التى تعول -4
 متوسط حجـ األسرة       شخص/أسرة . -5
 جمالى األسر .إمعدؿ التكويف األسرى )نسبة األسر الجديدة( إلى   -6
 فئات( ( . 5متوسط توزيع دخؿ األسرة )فئات توزيع الدخؿ )عادة   -7

                                                 
(1 )

 . 2006ترٛع١غ سإ٠زٕبت ، ٔزبئظ اٌّئششاد اٌّغزذاِخ ، فبٔىٛفش ، أثش٠ً  2006 –وٕذا –ِشطذ فبٔىٛفش اإلل١ٍّٝ   
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 نسب أنواع حيازة المسكف .  -8
 الناتج المحمى فى المدينة )سنويًا( .متوسط نصيب الفرد مف   -9

 الوالية/الممكيػػػػة ةخاصػػػػة( يطمػػػػؽ عميػػػػ –عامػػػػة  –جمػػػػالى أرض المدينػػػػة إجمػػػػالى الحيػػػػازة )إ -10
 . أو بالفدافأو %  بالعدد 2ـك ةالمساح

 
 واالجتماعية : ةمؤشرات التنمية االقتصادي -ب 
 نسبة األسر الفقيرة . -1
 نسبة العمالة غير الرسمية . -2
 . مواطف 10000أو  1000/  ألسرة )سرير( فى المستشفياتمعدؿ عدد ا -3
 سنوات( . 5 -معدؿ وفيات األطفاؿ الرضع ) -4
 العمر المتوقع عند الميبلد . -5
 فأكثر( .سنو  15فأكثر أو سنوات  10معدؿ )نسبة( األمية لمكبار ) -6
 معدؿ القيد بالتعميـ قبؿ الجامعى . -7
 متوسط عدد التبلميذ بالفصؿ )كثافة الفصؿ( . -8
 عدؿ الجريمة .م -9

 
 األساسية : التحتية مؤشرات البنية  -جا 

 اتصاالت( . – صحى صرؼ – هميا –رباء ينسبة المساكف المتصمة بالشبكة )ك -1
 آمنة /نقية . هنسبة السكاف الذيف يحصموف عمى ميا -2
 الشرب النقية . همتوسط نصيب الفرد مف ميا -3
 . هالسعر المتوسط لمميا -4
 ألساسية .عمى البنية ا اإلنفاؽنسبة  -5

 
 :نقلمؤشرات ال -د 
 نسب أنواع وسيمة االنتقاؿ لمعمؿ . -1
 اب أو عودة( .ى)ذ (دقيقة)متوسط زمف الرحمة إلى العمؿ  -2
نشاء الطرؽ لمفرد بالجني اإلنفاؽمتوسط   -3  . ةالسنوى عمى صيانة وا 
 معدؿ ممكية السيارات . -4
 أطواؿ الطرؽ كـ . -5
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 : البيئة إدارة مؤشرات  -ىا 
 الصرؼ الصحى المعالجة . هنسبة ميا  -1
 متوسط انتاج الفرد مف النفايات الصمبة . -2
 أساليب التخمص مف النفايات الصمبة . -3
 الجمع المنظـ لمنفايات الصمبة . -4
 لمسقوط . ويمآلدمة   واينسبة المنازؿ الم -5

 
 المؤشرات المحمية :  -و 
 ى .متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ المحم -1
 ديواف المدينة(. –االستثمارى بالمدينة )العاـ المركزى  األنفاؽمتوسط نصيب الفرد مف  -2
 جممة العامميف   أو إلى جممة السكاف بالمدينة .إلى نسبة العامميف باإلدارة المحمية  -3
 مف السكاف . 10000عدد/ نسبة منظمات المجتمع المدنى /  -4
 محمية .مستوى استقبللية الحكومة ال -5
 التى تطبؽ الحكومة االلكترونية . داراتنسبة اإل -6
 رئيس حى( . –مشايخ )    mayorنسبة عدد األحياء المخدومة بعمد -7
 نسبة رضاء المواطنيف عف الخدمات الحكومية . -8
 نسبة التمثيؿ النسائى فى اإلدارة المحمية . -9
 
 : اإلسكانمؤشرات   -ز 
 . لمدخؿ حدة السكنيةمعدؿ سعر المنزؿ /الو   -1
 نسبة إيجار الوحدة السكنية لمدخؿ % . -2
 . 2متوسط نصيب الفرد مف مساحة الوحدة السكنية ـ  -3
 . الثابتة نيةكنسبة المبانى الس -4
 نسبة المبانى التى تستوفى شروط األماف . -5
 نسبة ثمف األرض لمدخؿ . -6
 معدؿ تسعير المنازؿ )الوحدات السكنية( . -7
 نسبة المساكف الحاصمة عمى قروض عقارية )التمويؿ( . -8
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  : ى مجموعػة المؤشػرات التػى يجػب التنسػيؽ ىمجموعة المؤشرات التنسيقية .  و المجموعة الثانية
يئػػػػات والمؤسسػػػػات الحكوميػػػػة والخاصػػػػة والشػػػػركات يبػػػػيف إدارة المدينػػػػة )المرصػػػػد الحضػػػػرى(   وال

نشػػر عػػادة .   تا وال ىال تتػػوفر مباشػػرة مػػف مصػػادر  المؤشػػرات هذىػػومؤسسػػات المجتمػػع المػػدنى ... 
ات ثػـ تحسػب يػا مػف خػبلؿ التنسػيؽ مػع تمػؾ الجيػا أو البيانػات الخػاـ ليػلذلؾ يجػب الحصػوؿ عمي
مثاؿ ذلؾ بياف المبانى المدرسية غير المطابقة لممواصفات .  ويحتاج   المؤشرات بمعرفة المرصد

     ات   والحصػػػوؿ عمػػػى المؤشػػػراتيػػػالج هذىػػػمػػػع تفػػػاؽ د إداري تنظيمػػػى لبليػػػالمرصػػػد الحضػػػرى لج
 ا .يأو البيانات الخاـ ل

 

 : ى المؤشػػرات التػػى ال تتػػوفر مػػف ىػػمجموعػػة مؤشػػرات البحػػوث الميدانيػػة .  و  المجموعااة الثالثااة
ا مػف المػواطف مباشػرة )األسػرة المعيشػية أو المنشػأة يػمصادر معروفة   بؿ البػد مػف الحصػوؿ عمي

الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات األساسػػية طبقػػا السػػتمارة تعػػد خصيصػػًا لػػذلؾ   االقتصػػادية(   حيػػث يػػتـ 
نػػاؾ شػػبكة محػػددة يجػػب تحديػػد ىا حسػػب عينػػة مخططػػة أو حصػػر شػػامؿ إذا كػػاف يػػوتجمػػع بيانات

فػػى  ةا معػػروؼ ومحػػدد ويمكػػف الحصػػوؿ عمػػى بيانػػات جميػػع المفػػردات الداخمػػيػػا ومجتمعيمؤشػػرات
مثػػػؿ مستشػػػػفيات باألوبئػػػة مستشػػػفيات الخاصػػػػة سػػػرة بالمثػػػاؿ ذلػػػؾ عػػػػدد اآل  مةكالمشػػػػىػػػذه صػػػمب 

المػدف  راض وبائية معينة أو سعة الحجر الصحى فى بعػضمالحميات أو المستشفيات الخاصة بأ
 مطارات. التى بيا

 
 المؤشرات اإلضافية 2/6/1

أتاح المرصد الحضرى العالمى حرية الدوؿ في اضػافة مجموعػات مؤشػرات جديػدة اضػافية  سػواء  
اصػػة بمػػدف معينػػو مثػػؿ المػػدف العواصػػـ أو المػػدف السػػياحية. كمػػا قامػػت كثيػػر مػػف المػػدف كانػػت مؤشػػرات خ

باضػػافة مجموعػػات مػػف المؤشػػرات العالميػػة والتػػى تنشػػرىا بعػػض الييئػػات الدوليػػة مثػػؿ المؤشػػرات اإلنمائيػػة 
دورتيػػػا لؤللفيػػة أو مؤشػػرات التنميػػة المتوازنػػة وأخيػػرًا المؤشػػرات التػػػى أوصػػت بيػػا ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة فػػي 

بضػػرورة تبنػػى الػػدوؿ الناميػػة منيجيػػة التنميػػة المسػػتدامة  وتطبيػػؽ مؤشػػراتيا. لقػػد بمػػع  2015السػػبعيف عػػاـ 
 مؤشر  وفيما يمى ىذه المجموعات االضافية عمى سبيؿ المثاؿ: 280عدد ىذه المؤشرات أكثر مف 

 
 (1)المؤشرات التى اضافتيا المدينو المنورة 2/6/1/1
 نبية .نسبة العمالة األج -1
 نسبة الزواج مف أجانب . -2

                                                 
ِغّٛػٗ ِٓ اٌّئششاد اٌزٝ رم١ظ ٚرذلك ل١بَ ػذاد إلرؾزبط  خاٌٝ أٛاع اٌّذْ، ٚخبطٗ اٌّذْ اٌّزخظظٗ . اٌّذْ اٌّزخظظ حشبسإل(  عجك ا 1)

. أٔظش، اٌٍّّىخ  األلظشِضً ِذ٠ٕخ  خأٚ اٌّذْ اٌغ١بؽ١ خٛظ١فٗ اٚ اٌزخظض اٌزٜ رّزبص ثٗ ِضً ِئششاد خبطٗ ثبٌّذْ اٌظٕبػ١ثبٌ اٌّذ٠ٕخ٘زٖ 

، 1425اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، اِبٔٗ ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، رغشثخ أشبء اٌّشطذ اٌؾؼشٜ اٌّؾٍٝ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح اٌىجشٜ، دساعخ رٛص١م١خ 

.6-2ً اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، فظ
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 نسبة الطبلؽ . -3
 نسبة المبانى المدرسية غير المطابقة لممواصفات . -4
 نسبة المؤسسات االجتماعية لرعاية المرأة . -5
 معدؿ حوادث الطرؽ .  -6
 عدد الجرائـ التى ترتكب ضد السائحيف . -7
 نسبة الفنادؽ غير المطابقة لممواصفات السياحية . -8
 نسبة السائحيف حسب الجنسية . -9

 عدد الميالى السياحية لمسائح . -10
 متوسط إنفاؽ السائح اليومى . -11
 عدد الرحبلت الشارتر فى الشير . -12
 عدد السائحيف حسب طريقة الوصوؿ غير الطائرات . -13
 عدد المخالفات التى يرتكبيا السائح . -14
 .االستثمار فى المنشآت السياحية  -15
 البطالة. -16
 نسبة تموث اليواء بالمركبات والعناصر الضارة بالصحة. -17
 2030-15مجموعات مؤشرات التنمية المستدامة  2/6/1/2

 2015التى تمت خبل شير سبتمبر  70وافقت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة فى دورتيا رقـ  
ريقيا بتطبيؽ منيجية التنمية المستدامة  وحضرىا الرئيس عبد الفتاح السيسى عمى قياـ الدوؿ وخاصة اف

ىدفًا  وتقسـ الى مجموعات تػطى الجوانب  17مؤشر تػطى  169وتشمؿ مؤشراتيا ما يقرب مف 
االجتماعية واالقتصادية والعمرانية والبيئية والبنية االساسية  والحوكمة.. الخ  وىى تشمؿ مجموعة 

مؤشر والتى كانت بداية أولى لممراصد الحضرية  51دىا المؤشرات االساسية التى تمثؿ الحد األدنى وعد
عندما بدأت فى عقد التسعينات مف القرف العشريف. ىذا وقد قامت وزارة التخطيط المصرية باعادة تبويب 

محور كؿ محور يشمؿ ىدؼ أو أكثر وتقاس ىذه األىداؼ بالمؤشرات الػ  12ىذه المؤشرات عمى 
169(1) KPI Key performance indicators :وىى كاآلتى   
 (2)المؤشرات االقتصادية -1

يقيس سوء التػذية  ونقص الػذاء ويتضمف  –مؤشر نوعى  –مؤشر نمط االستيبلؾ  -
 المؤشرات التفصيمية اآلتية :

                                                 
(1)

 ِئشش، ٚػٍٝ وً ِذ٠ٕخ اخز١بس ِب ٠ٕبعجٙب ِٓ ِئششاد ؽجمبً أل٘ذاف اٌز١ّٕخ ف١ٙب. 200عجك االشبسح أْ ِغّٛػخ اٌّئششاد ثٍغذ أوضش ِٓ  
(2)

٠شػٝ ػذَ رىشاس ثؼغ اٌّئششاد، ارا وبْ أؽذ ِئششاد اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ لذ ٚسد روشٖ ػّٓ ؽضِخ اٌّئششاد اٌّزبؽخ أٚ اٌّئششاد  

 ٠ٕزظ ِٓ ِؼٍِٛبد اٌجؾٛس ا١ٌّذا١ٔخ. وّب أْ ثؼؼٙب، زٕغ١م١خاٌ
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 االسماؾ(. –الدجاج  –عدد مرات تناوؿ البروتينات شيريًا )المحوـ  -
 عدد الوجبات اليومية لمفرد. -
 ذاء فى الشير مف إجمالى الدخؿ الشيرى.نسبة االنفاؽ الموجيو لمػ -
 نوعى ويتبعو المؤشرات التفصيمية اآلتية: –مؤشر كمى  –مؤشر نمط االنتاج  -
 السياحة. –التجارة  –نسبة العمالة فى قطاعات األنشطة الرئيسية الصناعة  -
 التشييد والبناء. -
 سمع صناعية بالمدينو 4أىـ  -
 نسبة صادرات المدينو : اجمالى االنتاج. -
 الواردات.نسبة واردات المدينو : اجمالى  -
 نسبة صادرات المدينو الى اجمالى الصادرات الخارجية. -
 مؤشر طرؽ تمويؿ المدينو -
 نسبة االستثمار العاـ الحكومى -
 نسبة االستثمار الخاص -
 نسبة االقتراض الخارجى أو المعونات واليبات -
 ويتضمف المؤشرات التفصيمية اآلتية: مؤشر حجـ المشروعات -
 مؤشر اجمالى عدد المنشآت الصناعية -
 (1)نسبة المنشآت الصناعية الصػيرة -
 نسبة المنشآت الصناعية المتوسطة -
 نسبة المنشآت الصناعية الكبيرة -

 المؤشرات االجتماعية والبنيو االساسية -2
 مؤشر حجـ اجمالى الطاقة المستخدمة فى المدينو سنويًا ميجاوات -
 مؤشر درجة تػطية الطاقة -
 تػطيو المياه النقية )الشرب( مؤشر درجة -
 نسبة )اجمالى ( القيد التعميمى. -
 سنو فأكثر. 15مؤشر نسبة االميو  -

                                                 
(1)

 ٠مبط ٘زا اٌّئشش ثّؼ١بس ػذد اٌؼّبي أٚ ؽغُ االعزضّبس. 



 

36 

 

 مؤشر نسبة اطواؿ الطرؽ االقميمية / اجمالى الطرؽ. -
 مؤشر نصيب الفرد مف الطرؽ. -
 عدد المكتبات العامة. -
 عدد دور الثقافة. -
 عدد مراكز الشباب. -
 عدد الجمعيات االىمية االجتماعية. -
 د مراكز / دور ايواء المسنيف.عد -
 عدد مراكز االمومو والطفولة. -
 نصيب الفرد مف المساحات الخضراء. -
 عدد الحدائؽ بالمدينو ومساحاتيا. -
 مراكز الضماف االجتماعى. -
 انواع الدعـ المقدـ لمفقراء. -
 نسبة المساكف غير الصالحو / الميدمو -
 عدد العشوائيات. -
 نسبة السكاف فى المساكف الخطرة. -

 لمؤشرات البيئيةا -3
 درجة / نسبة تػطية السكاف بالمياه النقية. -
 درجة جودة اليواء )حجـ الشوائب العالقة(. -
 الضوضاء مف السيارات(. –االفراح  –قوانيف الحد مف الضوضاء )شروط االحتفاالت  -
 البحيرات. –االنيار  –السواحؿ  –األراضى  –قوانيف الحفاظ عمى الموارد الطبيعية  -

 لحوكمةمؤشرات ا -4
 مؤشر البلمركزية االدارية والمالية. -
 الترشيح. –وجود المجالس الشعبية المحمية / االنتخاب  -
 االداره(. –درجة المشاركة )السياسية  -
 درجة مشاركة المرأه فى الحياه السياسية واالدارة. -
 قوانيف االدارة المحمية والمشاركة فى القرارات. -
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 الرقابة والمحاسبة. -
وسائؿ التواصؿ  –القنوات الفضائية  –دمات االلكترونية )النت خال توفر تكنولوجيا -

 االجتماعى(.
 اآلليات(. -القرارات –أسس استدامة ادارة األعماؿ )القوانيف  -
 
 مجموعة المؤشرات االنمائية لاللفية 2/6/1/3
 نسبة السكاف الذيف ارتفع دخميـ بأكثر مف دوالر يوميًا. -
 ف سياسة القضاء عمى الجوع.نسبة السكاف الذيف استفادوا م -
 نسبة تحقيؽ االستيعاب الكامؿ لؤلطفاؿ فى سف التعميـ االبتدائى. -
 نسبة االستيعاب لمبنات فى التعميـ االبتدائى واالعدادى والثانوى. -
 نسبة الخفض فى وفيات االطفاؿ دوف سف الخامسة. -
 نسبة الخفض فى وفيات االميات. -
 نقص المناعة )االيدز(.نسبة االنجاز فى القضاء عمى فيروس  -
 نسبة وقؼ انتشار مرض المبلريا   واالمراض الرئيسية األخرى. -
نسبة السكاف الذيف التتوفر ليـ سبؿ الحصوؿ المستداـ عمى مياه الشرب النقية والمرافؽ  -

 الصحية.
 نسبة التحسف فى احواؿ سكاف المناطؽ الفقيرة المكتظة. -
 سات وبرامج الدولة.ادراج مبادىء التنمية المستدامة فى سيا -
 وضع نظاـ تجارى ومالى مفتوح غير قائـ عمى التمييز. -
 وؿ األقؿ نموًا.دتمبية االحتياجات الخاصة بال -
 التعامؿ بشمولية مع مشاكؿ الديوف فى الدوؿ اآلخذه فى النمو. -
 توفير فرص عمؿ كريمو ومنتجو لمشباب. -
 .توفير امكانية الحصوؿ عمى االدوية بأسعار يمكف تحمميا -
 المعمومات واالتصاالت. –توفير مزايا التكنولوجيا الحديثة  -
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 (1)مجموعات المؤشرات األخرى 2/6/1/4
 أواًل: مؤشرات مبادرة حماية الطفؿ. -
 ثانيًا: مؤشرات مجتمع مدف المعرفة. -
 ثالثًا: مؤشرات قياس الشفافية والمسئولية. -

 
 العممية لممؤشرات : التالدال  2/6/2

مقياس كمى يمخص معمومة محددة عف ظاىرة أو مشكمة حضرية معينة .  بأنو المؤشر يعرؼ 
دارتيا .  كما تـ اإلشارة  وىو يقدـ إجابة أو تفسير أو إيضاح لصانع القرار والمسئوؿ عف تنمية المدينة وا 
إلى المؤشرات النوعية التى تقوـ بالمساىمة فى شرح األسباب التى وصؿ إلييا الحاؿ   أو تؤدى إلى 

فى أولويات تحديد احتياجات مواطف المدينة   وىو ما يؤدى لتحسيف السياسات وزيادة كفاءتيا  تػيير
 وبالتالى تحقيؽ األىداؼ الحضرية .

اقتصػػػادية و عمميػػػة  نػػػواحيداللػػػة عمميػػػة معينػػػة وتفيػػػد الداللػػػة العمميػػػة لممؤشػػػر فػػػى  وكػػػؿ مؤشػػػر لػػػو        
ا التخطػػيط المسػػتقبمى ورسػػـ السياسػػات واتخػػاذ يػػتػػب عميا مػػواطف المدينػػة   يتر يػػواجتماعيػػة وعمرانيػػة يحتاج

يجب أف تتوفر في المؤشر العممػى الجيػد لسػيولة تطبيقػو القرارات  وقد تـ وضع قائمة مف البنود األساسية 
 : كاآلتيا  يا   وبعض األمثمة لدالالتيميتىا وبياف أيالقائمة مف البنود يمكف عرض ىذهو   واالستفادة منو

 
 المؤشر:تعريف (  1) 

 وأو خصائصػ وأو مواصفات وأو فائدت ةأو مسما ووـ / تعريؼ أحد المؤشرات   أى بياف اسمييتـ تحديد مف
متعريػػؼ الجيػػد الواضػػح لالجوانػػب  ىػػذه  بحيػػث توضػػح بعػػض أو كػػؿ أو حتػػى أحػػد  وحسػػاب وأو حتػػى طريقػػ

 : كاآلتى مثاؿ ذلؾ تعريؼ مؤشر كثافة السكاف  ذا المؤشر .يب
 

 يمو مترو عدد السكاف فى وحدة المساحة بالكىوـ كثافة السكاف يمف :ثافة السكانتعريف مؤشر ك
مػػف ـو الكثافػػة جػػاء عػػف طريػػؽ توضػػيح وجػػود عػػدد يػػذا المثػػاؿ أف مفىػػالمربػػع أو الفػػداف .  لقػػد وضػػح فػػى 

   إذ يوضػح أف الكثافػةقيمتػوحسػاب  وتحديػد ال. كمػا يعكػس المثػاؿ طريقػة  (2فى مكػاف محػدد )كػـالسكاف 
ف المػػدف نتيجػػة اخػػتبلؼ بػػيـو يػػختمػػؼ أحيانػػا المفياوى قسػػمة عػػدد سػػكانى عمػػى مسػػاحة محػػددة .  وقػػد تسػػ

بواسػػطة  ايػػلأو تعريػػؼ  يـىمفػػاالحسػػاب أو الخصػػائص   لػػذلؾ فػػإف كثيػػر مػػف المؤشػػرات تػػـ وضػػع  وطريقػػ
صػػبح قابمػػة جميػػع الػػدوؿ لت ايػػعميعمميػػة بالدرجػػة األولػػى   بػػؿ يتفػػؽ  يـىمفػػاى غالبػػًا ىػػاألمػػـ المتحػػدة   و 

 لممقارنة .
 

                                                 
(1)

 ِئشش، ٚػٍٝ وً ِذ٠ٕٗ اخز١بس ِب ٠ٕبعجٙب ِٓ ِئششاد ؽجمبً أل٘ذاف اٌز١ّٕخ ف١ٙب. 200عجك االشبسح اْ ِغّٛػخ اٌّئششاد ثٍغذ أوضش ِٓ  
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 : اسم المؤشر / أو المسمى الدقيق (2)

ـو أو التعريػػػػػؼ   وقػػػػػد يختمػػػػػؼ أحيانػػػػػا .  كمػػػػػا أف يػػػػػقػػػػػد يتفػػػػػؽ االسػػػػػـ الػػػػػدقيؽ لممؤشػػػػػر مػػػػػع المف 
االسـ/المسمى قد يختمؼ مف دولػة ألخػرى )سػواء االسػـ أو حتػى مكونػات المؤشػر( .  مثػاؿ ذلػؾ : مؤشػر 

و نسػبة الزيػادة السػكانية أو معػدؿ نمػو السػكاف   ويجػب ىػسػـ / المسػمى الػدقيؽ الزيادة السكانية .  فإف اال
إضافة بعض الدالالت لتوضيح جانب أو جوانب معينة لممؤشر مثاؿ ذلؾ: المعدؿ السنوى لنمو السػكاف   

جمػػاليوالتفرقػػة بػػيف النمػػو الطبيعػػى  ص النمػػو   فبلبػػد فػػى حالػػة االعتمػػاد عمػػى المواليػػد والوفيػػات فقػػط الػػن وا 
إذا لػػـ يػػذكر كممػػة الطبيعػػى فػػى االسػػـ يعتبػػر مؤشػػر  وا الزيػػادة الطبيعيػػة أو النمػػو الطبيعػػى   ألنػػيػػعمػػى أن
 جرة .يو النمو االجمالى بما فى ذلؾ عامؿ الىمختمؼ 

 
 : والداللة العممية األساسية المفيوم  (3)

السػكانى عمميػا أف  وـ فى استخبلص داللة مستقبمية   مثاؿ ذلػؾ : يػدؿ معػدؿ النمػوييستخدـ المف
ـ كثيرًا نظرًا الرتفاع معدؿ نمو السػكاف   والعكػس ىالمدينة سوؼ يزداد عدد ذا المجتمع الحضرى/ىسكاف 

المدينػة سػوؼ يتناقصػوف فػى المسػتقبؿ ىػذه انخفاض معدؿ نمو سكاف مدينة ما يدؿ عمميًا عمى أف سكاف 
 ا مستقببل .يممية معينة يستفاد منسوؼ يعطى داللة ع ةمف آثار . كؿ مؤشر  وحسب تعريف وومال
 
 : مستوى تطبيق المؤشر(  4)

تعطػى صػورة عامػة  –تطبػؽ عمػى المسػتوى القػومى )إجماليػة كميػو أى ناؾ مؤشرات ذات طبيعة ى
ا لمداللػػػة عمػػػى مسػػػتوى تطبيػػػؽ أدنػػػى مػػػف المسػػػتوى يالمؤشػػػرات يمكػػػف اسػػػتخداـ بعضػػػ ىػػػذهعريضػػػة(   و  –

داللػػة عمػػى مفػػردات لماال ذا وتوجػػد مؤشػػرات ال تسػػتخدـ ىػػو المدينػػة . أو المحافظػػة أ اإلقمػػيـالػػوطنى مثػػؿ 
المػػػدف .  تحديػػػد مسػػػتوى تطبيػػػؽ المؤشػػػر يعطػػػى داللػػػة جيػػػدة إلمكانيػػػة المقارنػػػة بػػػيف  / التنميػػػة الحضػػػرية
 مستويات متعددة .

 
 : / طريقة االستفادة من المؤشر أسموب  (5)

أو طريقػػػػة  أسػػػػموب / ة جيػػػػدة عػػػػف كيفيػػػػةيعطػػػػى فكػػػػر  وتطبيقػػػػ  ومسػػػػتوى  المؤشػػػػرـو /تعريػػػػؼ يػػػػمف 
االستفادة مف المؤشر فى قياس دالالت أخرى سواء متػيرات أو مقارنة إحصائية لمؤشػر واحػد عبػر الػزمف 

 /الوحدات اإلدارية المكانية األخرى . اإلقميـأو مقارنة مع مستويات أعمى أو موازية مف حيث المكاف / 
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 : ات التنميةاستخدام المؤشر فى تقييم سياس (6)
تسػػتخدـ المؤشػػرات الحضػػرية فػػى تقيػػيـ السياسػػات السػػابقة التػػى طبقػػت فػػى ظػػروؼ معينػػة   وذلػػؾ 

المؤشػػر . يػػوفر المؤشػػر بعػػض  اييقيسػػفػػى أحػػد جوانػػب التنميػػة الحضػػرية التػػى  ورىالتػػدببيػػاف التحسػػف أو 
  .مف سياسات أكثر رشداً لعبلج ذلؾ  هاتخاذ  وبياف ما يجب أف يتـ  ورىالتدنب أو أسباب التحسف أو اجو 
 
 : استخدام المؤشر فى وضع السياسات األكثر فاعمية ورشدًا فى المستقبل  (7)

ال يقػػػػؼ دور مؤشػػػػر التنميػػػػة الحضػػػػرية عنػػػػد تقيػػػػيـ السياسػػػػات السػػػػابقة   بػػػػؿ يسػػػػتخدـ فػػػػى وضػػػػع  
المؤشر  ريأظالسياسات ترشيد لسياسات سابقة أو سياسات جديدة بالكامؿ  ىذه سياسات حديثة   قد تكوف

   وبذلؾ يصبح المؤشر أداة لمتخطيط المستقبمى والسياسات الجديدة .ياا والحاجة ليفائدت
 
 : بناؤهمصدر معمومات صياغة المؤشر أو   (8)

يئػػػات الحكوميػػػة عمػػػى يومعموماتيػػػة مختمفػػػة  كمػػػا تقػػػـو الػػػوزارات وال إحصػػػائيةزة يػػػتػػػوفر الػػػدوؿ أج 
ا. كمػا يػتـ فػى حػاالت كثيػرة يات خاصة بالشأف محؿ اختصاصػا بصنع معموميا ومستوياتياختبلؼ درجات

ميػة .......   بتػوفير بعػض ىأ قياـ مراكػز بحػوث حكوميػة أو خاصػة أو مراكػز اسػتطبلع رأى   وجمعيػات
ذا ومػػػف بػػػيف اختصاصػػػات المرصػػػد الحضػػػرى ىػػػا فػػػى بنػػػاء المؤشػػػرات.  يالمعمومػػػات التػػػى يمكػػػف اسػػػتخدام

 عداد المؤشرات المختمفة )المتاحة والتنسيقية( .إا بيانات يمن ىيستقات المختمفة التى يمعرفة الج
 
 : أسموب تحديث المؤشر  (9)

فػػػى  اإلحصػػػاءاتتحػػػديث المؤشػػػر .  تختمػػػؼ المعمومػػػات / أسػػػموبالمعمومػػػة  صػػػنعيحػػػدد أسػػػموب  
كػؿ نػاؾ معمومػات تػتـ دوريػًا ىعػداد تمػؾ المعمومػات .  و إا تكمفػة يمىا حسب عوامؿ كثيرة أيا وتشػيميجمع

حصػػػػاءاتخػػػبلؿ فتػػػػرات أطػػػوؿ مثػػػػؿ معمومػػػات  صػػػنعنػػػاؾ معمومػػػػات تىر و يأشػػػػ 3ر  ويأشػػػ 6سػػػنة أو   وا 
 .ف أو ثبلث سنواتيسنوات أو البحوث الميدانية التى تتـ كؿ سنت 10سنوات أو  7التعدادات التى تتـ كؿ 

يػتـ تػييػر ذا وفػى بعػض الحػاالت ىػالمعمومػة يحػدد فتػرة وأسػموب تحػديث المؤشػر .  أو جمػع دورية صػنع 
مؤشػػر مػػػا   لحاجػػة صػػػنع السياسػػة   مثػػػاؿ ذلػػػؾ : أو تركيػػػب دؼ معرفػػػة ىػػلتحقيػػػؽ عػػػداد المعمومػػة إزمػػف 

 مية لممواطف .ىسياسات التسعير لبعض السمع األساسية ذات األ
 
 : حساب المؤشر ( 10)

 ومػى أنػالمجػرد والػذى يػدؿ عمميػًا ع   العػدد  ا أسػموب الحسػاب بالعػد يػالمؤشرات الكميػة يػمػب عمي 
ذا ويمكػػػف لزيػػػادة توضػػػيح صػػػورة ىػػػالعػػػدد كبيػػػر أو قميػػػؿ   مرتفػػػع أو مػػػنخفض   عػػػادى أو غيػػػر عػػػادى .  

   تحويػػػؿ العػػػدد المجػػػرد إلػػػى نسػػػبة أو  أي  ولػػػذا العػػػدد إلػػػى الصػػػورة اإلجماليػػػة ىػػػالتنميػػػة الحضػػػرية إرجػػػاع 



 

41 

 

 ايػمنداوؿ لمحصػوؿ ا أسس حساب سواء معادالت رياضػة   أو جػيوبعض المؤشرات يوجد ب ذاىمعدؿ .  
المؤشػرات .  أمػا المؤشػرات النوعيػة فػيمكف  ىػذهكذلؾ المعدالت العالمية لمثػؿ  ناؾىو عمى قيمة محددة .  
القيمػػة لبيػػاف الجانػػب النػػوعى فػػى المؤشػػر   أى درجػػة  ىػػذهيػػتـ نقػػد وتحقيػػؽ ليػػا ثػػـ الحصػػوؿ عمػػى قيمػػة 

ذا الجانػػب الحضػػرى ىػػلجػػودة النوعيػػة فػػى فػػى الجانػػب محػػؿ القيػػاس   ثػػـ بيػػاف درجػػة ا ورىالتػػدالتحسػػف أو 
واء أو نقصػت ليػفتسػوء حالػة ا فإذا زادت وفيواء بمعيار عدد العناصر الداخمة ليالمقاس مثؿ معدؿ تموث ا

صػػػحة المػػػواطف وخاصػػػة فػػػى حالػػػة تحديػػػد العناصػػػر الضػػػارة أو العناصػػػر  وبالتػػػاليواء يػػػفتتحسػػػف حالػػػة ال
  .المفيدة

 
  : ماترمية المعمو ىالمؤشرات و   2/6/3

رمى   حيث قاعدة عريضة مف يا المؤشرات الشكؿ اليقطاع المعمومات التى يبنى عمييأخذ 
ؿ ىالخاـ التى تجمع وتتراكـ عف مختمؼ مجاالت التنمية وخاصة فى المدف )حياة أ واإلحصاءاتالبيانات 

ير أو نتائج مف مجرد خامات فى صورة جداوؿ أو تقار  حصاءاتواال البيانات ىذهالمدينة( .  تتحوؿ 
 ىذه.  ىرةا فى قطاعات تعطى داللة أكثر وضوحا وارتباطا بالظايبحوث إلى صورة أكثر وضوحًا بتبويب

ا إلى نسب أو معدالت أو تػير يمثؿ تحويم فداؼ المسئوليىالصورة تصنؼ حسب معايير عممية تخدـ أ
    ا فى تطبيؽ معادالتيستخدامإيجابى أو سمبى  أو أرقاـ قياسية ...  أو استنتاجات نظرية أو يمكف ا

 -ذا التػيير فى الشكؿ الخاـ   يؤدى إلى إمكانية تحويؿ الصورة الجديدة إلى مقياسىأو نماذج رياضية . 
     ا معًا إلعداد مؤشر مركب مثؿ دليؿ التنمية البشريةيب عدد منيا يمكف ترتىر مؤشر .  المؤشرات بدو 
 لتنمية الحضرية .افى التعميـ أو دليؿ  القيدجمالى إأو دليؿ الحرماف أو دليؿ 
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 الثالثالفصل 

 حالة التنمية الحضرية تحميل 

 (2014 – 2006 األقصرمدينة  )

 مقدمة : 3/1
الحياة الحضرية    ظاىرة سكنى المدينة     ظاىرة عرفيا اإلنساف مف قديـ الزماف.  –حياة المدف  

سياسية واقتصادية وتكنولوجية  بؿ وأى عوامؿ أخرى تؤثر  ظاىرة الحضرية تتأثر بالتػيرات المختمفة مف
عمى حالة التحضر والحضارة  سواء سمبا أو ايجابا  وخاصة حالة األمف واالستقرار السياسى  اإلنساف فى 

بتكار الالمجتمع الحضرى   المدينة فقط  قادر عمى تطوير الميارات والتعميـ والتعمـ  واإلبداع وا
تحقيؽ الثروة والقوة. إف معظـ أو كؿ الصفات السابقة تظير وتنمو وتميز المجتمعات ختراعات  بؿ و الوا

 الحديثة . 

  والمدينة بذلؾ كاإلنساف قد يكوف محببًا أو مكروىًا  وليا شخصية كشخصيتو  فيى قريبة إلى  
والعمرانيوف  بؿ    . وتعتبر المدينة فى رأى كثير مف الدارسيف وخاصة الجػرافيوف (1)القمب أو بعيده عنو

ذو شكؿ معيف قد يكوف  Living Organismوخاصة دارسو االقتصاد الحضرى  تعتبر عضو حى 
مقبوال مف ناحية العيش فييا بسعادة أو قد يكوف كرييا  وكذلؾ وظيفة ىذه المدينة  فبعض المدف يشتاؽ 

ناس زيارتيا أو العيش فييا. الناس لزيارتيا ومعرفة حاليا والتزود منيا  وبعض المدف اليتمنى بعض ال
ىذا ما يعبر عنو اليوـ نسبيا بجودة حياة المدف أو ما يشعره ويحس بو االنساف مف سيولة أو صعوبة 

 الحضرية أو حالة التنمية الحضرية. إنيا المعيشة فى مدينة ما  

 System  ويعمؿ ىذا النظاـ فى اطار نظاـ المدف  (2)المدينة فى رأى برياف برى نظاـ حضرى
of Cities لذلؾ كاف مف الميـ دراسة النظـ الحضرية  وخاصة كفاءة تمؾ النظـ فى ادائيا لوظائفيا أماـ  

فى  ةمواطنييا وزائرييا  فقد وجد أف ىناؾ قوى أو عوامؿ )داخمية أو خارجية( تضػط بدرجات متفاوت
 ياة . التأثير عمى قدرة تمؾ النظـ الحضرية لتتوافؽ مع الظروؼ المتػيرة لمح

ىذا وقياس كفاءة أداء النظاـ الحضرى )المدينة( يتطمب التعرؼ عمى شكؿ وطبيعة وخصائص 
وىو ما يوفر رؤية مستقبمية رشيدة لوضع سياسة  Densityوكثافتو  Rangeىذا النظاـ وخاصة مداه 

ال عف طريؽ التنمية الحضرية لصيانة وضماف جودة عالية لنمط حياة إنساف المدينة. ىذا كمو اليتوفر ا
 توفر مجموعة مف المؤشرات . 

                                                 
(1)

ِمبٌخ ٌّئٌف١ٓ فشٔغ١١ٓ ٠ذسعْٛ فٝ عبِؼبد فشٔغب، رؼش٠ت وّبي خٛسٜ ِٚشاعؼخ ِؾّذ  ٠12ٕخ فٝ اٌؼبٌُ اٌّؼبطش، وزبة ٠شًّ االٔغبْ ٚاٌّذ 

، د٠غّجش 2ثؼٕٛاْ ؽؤٌخ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌّذ٠ٕخ اٌؼشث١خ ِغٍذ  30ع١ٍُ ؽجبسح، رٌٛٝ ٔششٖ ٚصاسح اٌضمبفخ اٌغٛس٠خ، أظش ِغٍخ اٌفىش اٌؼشثٝ، ػذد 

 . 144، ص 1982
(2)

 . 154ِشعغ عجك روشٖ، ص   



 

43 

 

لقد أصبح التركيز قويا عمى إقميـ المدينة كمركز لمتنمية ودفع النمو االقتصادى لمدوؿ حيث يمثؿ 
معدؿ النمو االقتصادى لمدولة محصمة معدالت نمو اقتصاديات مدنيا ) النظاـ الحضرى أو نظاـ 

قتصادية متكاممة يوفر مناخ اقتصادى قومى قوى فى تحقيؽ المدف(. إف كفاءة أداء إقميـ المدينة كبيئة ا
 نظاـ المدف . نمو النمو االقتصادى والتنمية اعتمادًا عمى قوة معدالت 

اف المدف ليست وحدات اجتماعية محمية   مجرد مجتمعات عمرانية   تابعة لنسؽ عمرانى أكبر 
. إف المدينة وخاصة (1)لقومى  بؿ والعالمىىو الدولة  بؿ ىى ايضا وحدة أساسية فى الييكؿ المكانى  ا

  والمدف ذات الحضارة القديمة والثقافة والتاريخ تؤثر وتتأثر بالتػيرات ىءالمدف الكبرى  العواصـ  والموان
التى تحدث فى االقتصاد القومى . كما أف التحوالت العالمية الكبرى تؤثر أواًل فى مدف العالـ الرئيسية  

تؤثر فى االقتصاديات العالمية )سواء كانت منتجة أو مستيمكو( ويحدث ذلؾ بدرجات وأف المدف بدورىا 
متفاوتة. لقد أصبح مف الضرورى حفز واستثارة النمو والتنمية الحضرية )تنمية المدف( وتقوية ىذا النمو 

ة حضرية والتوسع المخطط لرفع معدؿ النمو االقتصادى القومى وخاصة فى الدوؿ النامية. المدينة كمنطق
ىى عجمة النشاط االقتصادى  وبدوف المدينة )نظاـ أو شبكة المدف( اليمكف القتصاد قومى أف يعمؿ 

 بدرجة جيدة اليوـ . 

 محافظة األقصر 3/2

محافظة األقصر أحد محافظات مصر   اقميـ جنوب الصعيد . أنشئت المحافظة بالقرار الجميورى      
حافظة قنا. يرجع ىذا القرار لعوامؿ كثيرة أىميا مدينة األقصر استقطاعًا مف م 2009لسنو  387رقـ 

ومكانتيا العالمية ودورىا فى التنمية االقتصادية واالجتماعية عمى المستوى القومى واالقميمى والمحمى. 
اقتصاد مدينة األقصر اقتصاد متخصص فى نشاط السياحة   وخاصة السياحة الدولية. تمثؿ إيرادات 

ر أحد أعمدة النقد األجنبى فى مصر  وأحد أىـ األنشطة المولدة لفرص العمؿ والدخوؿ. السياحة فى مص
 % مف إيرادات السياحة فى مصر.50ة فى األقصر تمثؿ ما يقرب مف حايرادات السيا

عاصمة ألحد أىـ محافظات مصر  –مدينة األقصر أصبحت مدينة عاصمية بعد انشاء المحافظة      
 كانتيا كمقصد سياحى يممؾ ثمث آثار حضارة العالـ اإلنسانية القديمة.عالميا  باإلضافة لم

 

 

                                                 
(1)

فٝ دساعخ ػٓ ربس٠خ اٌزؾؼش فٝ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح أْ ٔظبَ اٌّذْ لذ ٔغظ ثذلخ فٝ ثٕبء اٌذٌٚخ األِش٠ى١خ  E.Lampardأصجذ أس٠ه الِجبسد  

 االلزظبدٜ ٚاالعزّبػٝ ، عبء رٌه فٝ : 

Friedman ,J., Urbanization , Planning and National Development. Sage publications, USA, 1966, P.7 
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 (1خريطة رقم )

 خريطة المحافظات المصرية
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 (2خريطة رقم )

 األقصرالتقسيمات االدارية الحالية لمحافظة 
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 السمات االساسية -األقصرمدينة  3/3
  والمناخوالتقسيم اإلدارى الموقع  3/3/1  

شمااًل   وخطى  26 – 25مدينة المائة باب. تقع جػرافيا بيف دائرتى عرض  – األقصرمدينة 
 670عف القاىرة بحوالى  األقصرشرقا عمى الحافة / الجانب الشرقى لنير النيؿ . تبعد  22 – 32طوؿ 

البػدادى  ويحدىا شماال مركز  –الحبيؿ  –كـ . يحد المدينة جنوبًا مدينة البياضية 220كـ  وعف اسواف 
 قوص  وغربا نير النيؿ وشرقا الصحراء الشرقية .

داريا إلى  األقصر مدينة تنقسـ    شياخة الكرنؾ القديـ  األقصرشياخات  شياخة  5مكانيا وا 
مناخ  األقصر. ىذا ويعتبر مناخ مدينة  (1)شياخة الكرنؾ الجديد  شياخة العوامية  شياخة منشأة العمارى 

موقع فى الصحراء الشرقية حيث البيئة الصحراوية مرتفعة الحرارة صحراوى قارى جاؼ نتيجة خصائص ال
صيفا   شديدة البرودة شتاءًا  واألمطار قميمة وقد تتعرض لسيوؿ . المدينة بصفة عامة مستقرة الجو خبلؿ 
أشير الصيؼ والشتاء   يتخمؿ ىذا االستقرار بعض موجات مف عدـ استقرار الجو خبلؿ الربيع حيث 

لعواصؼ الرممية والعواصؼ الممطرة أحيانًا . أىـ عناصر المناخ ىو درجة الحرارة تتعرض لبعض ا
درجة مئوية فى فصؿ الصيؼ  وتبمع درجة الحرارة  41والرطوبة   تبمع درجة الحرارة العميا كمتوسط عاـ 

 % شتاءًا 25% صيفًا  55درجة مئوية فى فصؿ الشتاء وتبمع نسبة الرطوبة  7-5الدنيا 

 :يمة التاريخية الق 3/3/2
أىـ المزارات السياحية التاريخية عمى مستوى العالـ ) سياحة اآلثار القديمة  األقصرتعتبر مدينة 

عمى مدار التاريخ القديـ والحديث أىـ بؿ أكبر المقاصد  األقصرالحضارات( . ىذا وسوؼ تبقى آثار  –
 –تخفى الكثير مف تاريخ الحضارة  راألقصالسياحية وأغناىا والشاىدة عمى حضارة البشرية. مازالت 

 وتعمف عنو لمعالـ .   (2)حيث كؿ يـو ينتظر أف تخرج شيئا جديدا مف خبيئتيا  األقصر –حضارة مصر

وأىميتيا لمصر والعالـ جعمت حكومات مصر تولى أىمية خاصة لتنمية  األقصرمكانة مدينة 
طويرىا  وكاف مشروع تحويؿ المدينة إلى متحؼ المدينة  وتوفر االعتمادات االستثمارية لمحفاظ عمييا وت

  وحماية البيئة المحيطة مف أرض األقصرمفتوح أحد المشروعات القومية اليامة. إف حماية اآلثار فى 
نساف يعيش معيا يوما بيوـ جانبا  مف أىـ جوانب سياسة التنمية السياحية فى مصر. لقد عانت  ونير وا 

تقرار  حيث زادت المشاكؿ اإلنمائية المتمثمة فى التعديات عمى اآلثار  فترات كثيرة مف عدـ االس األقصر
األبرياء   والعشوائيات  وسرقة اآلثار  ومشاكؿ األمف  بؿ واالرىاب الذى أودى بحياة بعض الزوار

                                                 
(1)

  ٚصاسح اإلعىبْ ٚاٌّشافك ٚاٌّغزّؼبد اٌؼّشا١ٔخ، عٙبص ثؾٛس ٚدساعبد اٌزؼ١ّش، ِششٚع رؾذ٠ش ٚاػذاد اٌّخطؾ اٌؼبَ ٌّذ٠ٕخ األلظش، اٌّغٍذ  

 . 16، ص 2003اٌذساعبد اٌمطبػ١خ، آسن ثالْ،  اغغطظ  –األٚي 
(2)

ؼبد اٌؼّشا١ٔخ، عٙبص ثؾٛس ٚدساعبد اٌزؼ١ّش، ِششٚع رؾذ٠ش ٚاػذاد اٌّخطؾ اٌؼبَ ٌّذ٠ٕخ األلظش، اٌّشعغ ٚصاسح اإلعىبْ ٚاٌّشافك ٚاٌّغزّ  

 .  1اٌغبثك، ص 
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والمواطنيف وكاف سببا فى فترات طويمة مف الكساد  والخسائر والبطالة   والفقر. ىذا وتزداد حدة المشاكؿ 
ميما كاف عددىـ صػير إلى خدمات  األقصرزيادة السكاف وزيادة احتياجاتيـ  مع مراعاة حاجة زوار ب

ومرافؽ جيدة نظرًا لقصر مدة إقامتيـ  وضرورة الحفاظ عمى راحتيـ ورضاىـ حافزًا لعودتيـ مرة أخرى أو 
رة قدماء المصرييف  وكـر دعوة اقربائيـ وأصدقائيـ لبلستمتاع بزيارة ثمث آثار العالـ والتعرؼ عمى حضا

 ضيافة احفادىـ . 
عداد المخطط العاـ لمدينة  تحقؽ الوصوؿ بمكانة  (1)خطوات  األقصريوضح مشروع تحديث وا 

 -التاريخية إلى أعمى مراتبيا كاآلتى :  األقصر
فيـو خرى( الى المستوى البلئؽ بيا عالميا بمألالنيوض بالبيئة العمرانية األثرية )المعابد واآلثار ا - أ

تحديث البيئة المحيطة وذلؾ باستخداـ التكنولوجيات الحديثة سواء الثقافية  التاريخية  العمرانية  
الفنى  –االقتصادية والبيئية بما يبلئـ عراقة وتاريخ وعظمة اآلثار واصحابيا. ىذا التحديث العممى 

 –خ الحضارة اإلنسانية سوؼ يشعر المواطف  والسائح الزائر بقوة وعظمة وأىمية المكاف فى تاري
 المرجع األوؿ لحياة االنساف .

تطوير وتحديث وتنمية الخدمات والمرافؽ بصفة عامة  والخدمات السياحية عمى وجو الخصوص .  - ب
 ىذا وتشمؿ الخدمات السياحية ما يأتى : 

  تحديث وتحسيف المواقع األثرية   وتوفير الخدمات األساسية بكؿ موقع حسب المعايير
   وتشمؿ :العممية

 الصيانة والترميـ . -
حتى عف اآلثار الحماية مف التموث  بتوفير مواقؼ السيارات وكافة وسائؿ النقؿ بعيدًا  -

 التتأثر بالعادـ والمخمفات .
مطاعـ ... واستخداـ التكنولوجيات  –أثاث  –تحديث الفنادؽ ومحاؿ اإلقامة مف عمراف  -

 الحديثة . 
 لتى يقصدىا السائح لزيادة المبيعات لصالح المواطف .تحديث األسواؽ  وخاصة األسواؽ ا -
 السبللـ .  –المماشى  –الكافتيريات  –الكورنيش  –تحديث مقاصد الترفيو  -
 تحديث المرافؽ األساسية لممدينة .  -
 الطرؽ –القطار  – الطائرة المطار – األقصروسائؿ الوصوؿ إلى و  طرؽ تحديث -

 حنطور . ..... حتى ال النير السفينة -السيارة

 : األقصراألىمية النسبية لمدينة   3/3/3
 عمى المستوى القومى : 3/3/3/1

                                                 
(1)

 .  Xاٌّشعغ اٌغبثك ص   
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أشير المدف األثرية فى العالـ  بؿ قطب السياحة الثقافية فى مصر . ىذا ورغـ  – األقصرمدينة 
 ىذه الشيرة  والمكانة  بؿ والقيمة الثقافية  فإف نصيب مصر مف السياحة العالمية ضئيؿ سواء بمعيار
عدد السائحيف أو الميالى السياحية أو اإليرادات . ىذا القدر الضئيؿ مف نصيب مصر مف السياحة  

% . لقد أصبح حديثًا وخاصة اعتبارا مف زيادة أعداد السائحيف 50بأكثر مف  األقصرتساىـ فيو مدينة 
حر األحمر / الػردقة مف اوروبا الشرقية وروسيا وىـ أصبل مف رواد المقاصد السياحية البحرية مثؿ الب

برغـ شدة الحر لمدة يـو . السياحة إلى مدينة  األقصروشـر الشيخ / جنوب سيناء  فإنيـ يذىبوف إلى 
تساىـ مساىمة كبيرة فى اإليرادات السياحية لمصر وخاصة النقد األجنبى . ىناؾ عشاؽ  األقصر

سياحة  –رفييية مقابؿ السياحة التاريخية نتشار السياحة الشاطئية والتالؤلقصر مف جميع دوؿ العالـ  رغـ 
مف  األقصرزادت حصيمة مصر مف النقد األجنبى  ألف عشاؽ  األقصركمما زادت السياحة إلى  .  اآلثار

 األلماف األغنياء واليابانييف عشاؽ الثقافة . 

 عمى المستوى االقميمى : 3/3/3/2
البحر األحمر   –أسواف  – األقصر – قنا –  سوىاج  (1)إقميـ جنوب الصعيد بمحافظاتو الخمس

قميـ جنوب الصعيد أنواع سياحات لـ يكف يعرفيا مف قبؿ  مثؿ إلاقميـ سياحة بكؿ أنواعيا. لقد اضيفت 
وأسواف الدور األكبر فى  األقصرالطبيعة   تمعب  –السياحة العبلجية وسياحة السفارى  والسياحة البيئية 

ض األنواع األخرى  وتمعب الػردقة وباقى ساحؿ البحر األحمر. وبقية السياحة الثقافية والتاريخية  وبع
المقاصد المتاحة فى االقميـ الدور األكبر فى تنمية إقميـ جنوب الصعيد بمحافظاتو ىذا ويساىـ إقميـ 

 اإليراداتالسياحة لمصر  ويعود نسبة كبيرة مف ىذه  إيرادات% مف 70جنوب الصعيد بنسبة تقترب مف 
 صد السياحية فى االقميـ . عمى المقا

إقميـ جنوب الصعيد  إف  –مدينة المدف السياحية تساىـ مساىمة فعالة فى إقميميا الكبير  األقصر
بشكؿ مباشر كعمالة محترفة أو تجار أو  األقصرالكثيريف مف أبناء اسواف  وقنا وسوىاج يعمموف فى 

 األقصرفى قطاع النقؿ والمواصبلت. دور أصحاب وكاالت سياحية أو مستثمريف أو حتى عمالو عادية 
 .  إغفالويمكف  المحافظة األـ لؤلقصر ال –عمى مستوى إقميـ جنوب الصعيد وأولو محافظة قنا 

 :عمى المستوى المحمى  3/3/3/3
وحدة محمية  33مدف   7مراكز   6المكونة مف  األقصرعاصمة محافظة  – األقصرمدينة 

مع عمرانى صػير فى شكؿ كفور ونجوع وعزب . جميع ىذه الوحدات تج 632قرية تابعة   22قروية  
  واقتصادىا ىو األقصر. مدينة  األقصرالمحمية تستفيد بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف وظيفة مدينة 

 األقصرألنشطة الزراعة والصناعة والنقؿ ..... فى مدف وقرى المحافظة.  –الديناميكى  –المحرؾ 
                                                 

(1)
ظخ لٕب ٔظشاً اٌجؾش األؽّش، اعزمطؼذ ِؾبفظخ األلظش ِٓ ِؾبف –اعٛاْ  –لٕب  –وبْ ال١ٍُ عٕٛة اٌظؼ١ذ ِىٛٔبً ِٓ أسثغ ِؾبفظبد، عٛ٘بط     

ثذأد ثبٌّذ٠ٕخ اٌؼبطّخ األلظش ٚصالس ِذْ رؾٌٛذ اٌٝ ِشاوض صُ أػ١م ٌٙب ِشوضٜ أسِٕذ ٚاعٕب .  ١ٌظجؼ ػذد ِؾبفظبد  –أل١ّ٘خ األلظش 

 االل١ٍُ خّظ ِؾبفظبد .
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إذا تحرؾ األب واألـ  –ثر بجميع أنشطة محيطيا اإلدارى  ولكف ىى المحرؾ المدينة تؤثر  بؿ وتتأ
تحركت جميع مفردات ىذه الخمية الحيوية فى مصر. ليس كثير  األقصر)العاصمة( لمدف وقرى محافظة 

أو حتى دعاء أف يحفظ اهلل  –مف ابناء المراكز الست  بؿ معظميـ يساىـ بشىء سواء جيد أو استثمار 
تتعدى محافظتيا إلى االقميـ إلى  األقصرمحيطيا   ومصر . إف األىمية النسبية لمدينة   و األقصر

السعيدة أو لؤلسؼ الحزينة تنعكس بشكؿ مباشر عمى مدف ودوؿ العالـ   األقصرالدولة  بؿ أف أحداث 
 مف كاف يفكر فى زيارتيا أو معو تذكرة سفر أو حتى كاف مخططا لزيارتيا فى المستقبؿ . سواء 

 :قتصادية الالسمات ا 3/3/4
  سياحى بالدرجة األولى . ىذا ويمكف القوؿ أف اقميـ جنوب  –اقميـ جنوب الصعيد اقميـ زراعى

الصعيد أقميـ متحوؿ إلى الصناعة حيث تقترب نسبة نشاط الصناعة فى ىيكؿ األنشطة االقتصادية 
تو بؿ فى معظـ مدنو  ىذا %  وذلؾ بعد طفرة إنشاء المناطؽ الصناعية فى جميع محافظا10مف 

باإلضافة لممراكز الصناعية القديمة مف عقد الستينات مف القرف الماضى مثؿ كيما اسواف  نجع 
حمادى قنا واأللومنيـو  مع المراكز العريقة لصناعة السكر العالمية فى مصر . بمع حجـ سكاف إقميـ 

ركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء   ويقدر الجياز الم2006الؼ نسمة عاـ  8671.5جنوب الصعيد 
المرتبة  األقصر  تحتؿ محافظة  (1)الؼ نسمة 9868.5بحوالى  1/7/2012سكاف االقميـ فى تاريخ 

 الرابعة سكانيا بيف محافظات االقميـ . 
  جمالى إ% مف 5.2  يمثؿ نسبة 2006ألؼ نسمو عاـ  959.0 األقصريبمع عدد سكاف محافظة

ألؼ 1079بحوالى  1/7/2012يقدر عدد سكاف المحافظة فى تاريخ سكاف اقميـ جنوب الصعيد  و 
% ولكنيا مازالت تحتؿ المرتبة 11.0نسمو  ليرتفع نصيبيا النسبى مف سكاف االقميـ الى حوالى 

 2006% عاـ 24.2الرابعة فى االقميـ سكانيًا . تبمع نسبة مساىمة السكاف فى قوه العمؿ حوالى 
  ألؼ فرد .  232حيث تقدر قوه العمؿ بحوالى 

  مف ذلؾ  بعض  (2)ستثنىيىذا ويػمب عمى النشاط االقتصادى بإقميـ جنوب الصعيد النشاط الزراعى و
  ومدينة الػردقة  حيث دخمت ىذه األقصرالمجتمعات العمرانية ذات الطبيعة الخاصة مثؿ مدينة 

ية والترفيو واالستيبلؾ الواسع التجمعات   مرحمة التنمية االقتصادية الرابعة وىى مرحمة الخدمات الراق
 .(3)المقترف بتوطف األنشطة السياحية  

  ألؼ نسمة   250 – 100مدينة متوسطة الحجـ حيث تقع فى الفئة الحجمية  – األقصرمدينة
الؼ  174.6شبو متخصص. بمع عدد سكاف المدينة  –اقتصاد صػير الحجـ نسبيا  األقصراقتصاد 

ألؼ نسمة مف اإلناث  وتبمع نسبة  84.0نسمة مف الذكور   ألؼ 90.6  منيـ 2006نسمة عاـ 

                                                 
(1)

األلظش )ٔمال غٓ اٌغٙبص اٌّشوضٜ  ٚصاسح االعىبْ ٚاٌّشافك ٚاٌّغزّؼبد اٌؼّشا١ٔخ، ١٘ئخ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٝ، اٌّخطؾ االعزشار١غٝ ٌّؾبفظخ 

 . 10-2ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاالؽظبء، ص 
(2)

 . 88، ص 2008، ِؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٛٝ، ثشٔبِظ األُِ اٌّزؾذح ٌٍز١ّٕخ، اٌمب٘شح، 2008رمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ، ِظش،  
(3)

 . 10-2ِشعغ عجك روشٖ، ص  –اٌّخطؾ االعزشار١غٝ ٌز١ّٕخ ِذ٠ٕخ األلظش  
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اقتصاد خدمى  –االقتصاد الحضرى  – األقصرقتصاد مدينة اإمرأة .  100رجؿ /  108النوع 
بالدرجة األولى. حيث يمثؿ نشاط االدارة العامة المحمية  واألنشطة الخدمية االجتماعية مف تعميـ 

%  ويأتى فى المرتبة الثالثة قطاع 24.8ثـ التجارة بنسبة %   46وصحة  وخدمات األعماؿ نسبة 
بقية األنشطة االقتصادية ل ة%   أما بالنسب8.6السياحة )بصفة عامو(  أو اإلقامة والػذاء بنسبة 

%   الجدوؿ التالى 20الحضرية وخاصة الصناعة التحويمية والتشييد والبناء والنقؿ فيى تمثؿ حوالى 
 ينة .يوضح ىيكؿ اقتصاد المد

 (1جدول رقم )
 2006 األقصرمدينة ل –االقتصادية ىيكل األنشطة 

 % عدد المشتغمين النشاط االقتصادى
 1.83 656 الزراعية
 4.51 1615 التحويمية ةالصناع

 0.59 210 ةالمرافؽ العام
 6.54 2345 التشييد والبناء

 24.81 8889 التجارة
 7.03 2520 النقؿ

 8.63 3091 السياحة
 46.06 16501 خدماتال

 100.00 35827 جممة
 .22-6نقبًل عف الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء  ص  – األقصرستراتيجى العاـ لمدينة الالمخطط ا المصدر:     
 : ىذا ويوضح الجدوؿ عده حقائؽ كاآلتى 
 ) المياه والكيرباء (. ةانخفاض نسبة المشتػميف بالمرافؽ العام -
تمثؿ حوالى  ةقتصادية الحضرية الثبلث اليامو ىى الصناعة التحويمية والتجارة والسياحاألنشطة اال -

 % مف ىيكؿ االقتصاد الحضرى .38
الخدمات االجتماعية والخدمات الشخصية (  –الدفاع  –دارة المحمية إلأنشطة الخدمات المختمفة ) ا -

 % .46قتصاديًا بنسبة اتمثؿ الوظيفة األولى لممدينة 
 % .8.63نتاجى الخدمى األوؿ ويمثؿ نسبة إلشاط انلسياحو ىو النشاط ا -
 

  تظير أىمية قطاع السياحة ليس مف عدد أو نسبة العامميف بو ألنيا تتػير مف عاـ لعاـ  ويوضح
فندقًا مف  39 األقصرعدد الفنادؽ أىمية قطاع السياحة . لقد بمع عدد الفنادؽ الثابتة بمدينة 

عاـ  953% مف إجمالى الفنادؽ الثابتة فى مصر الذى بمع 4.1درجات مختمفة تمثؿ نسبة 
فندقًا بيا  266وأسواف  األقصر  وتخدـ األقصرويبمع عدد الفنادؽ العائمة العاممة فى  2013
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الؼ غرفة. ىذا وتخدـ الفنادؽ  4.6الؼ غرفة  فى حيف يبمع عدد الػرؼ بالفنادؽ الثابتة  16.5
 % .100نسبة وأسواف ب األقصرالعائمة مدينتى 

 

 األقصرمدينة  –مؤشرات التنمية الحضرية  -3/4

 المتفق عمييا عالمياالمؤشرات  3/4/1 
 51بمع عدد المؤشرات التى وضعيا المركز العالمى لممراصد الحضرية بنيروبى ) اليابيتات(  
 مجموعات كاآلتى: 7  قسمت إلى  (1)مؤشر

 مؤشرات .  10 وعددىا     مجموعة مؤشرات الخمفية العامة -
 مؤشرات  9  وعددىا مجموعة مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية  -
 مؤشرات   5   وعددىا           االساسية   لبنيةمجموعة مؤشرات ا -
 مؤشرات    5  وعددىا       مجموعة مؤشرات النقؿ  -
 مؤشرات     5  وعددىا      مجموعة مؤشرات البيئة  -
 مؤشرات    9  وعددىا              مجموعة مؤشرات المحميات  -
 مؤشرات    8  وعددىا      مجموعة مؤشرات االسكاف  -

 (2)مؤشر أطمؽ عمييا مؤشرات أساسية 20ىذا وقد وضع المركز العالمى لممستوطنات البشرية 
يف وىى نسبيا سيمة حيث أنيا أرقاـ أو نسب أو معدالت يفى ضوء استراتيجية المأوى وىى تيـ السياس

   -سـ إلى :وتنق
 مؤشرات  6      مؤشرات المأوى 

 مؤشرات 4   مؤشرات التنمية االجتماعية واجتثاث الفقر
 مؤشرات 6     مؤشرات إدارة البيئة

 مؤشرات  3    مؤشرات التنمية االقتصادية
 مؤشر 1     مؤشرات الحوكمة

  20       الجممة 
 

 مف أجيزة     A جموعةمى ىذه المؤشرات موقد حدد مركز المستوطنات البشرية جيات الحصوؿ ع 
  التعدادات وبحوث األسرة عمى المستوى القومى  بما فى ذلؾ البحوث الديموجرافية والبحوث الصحية

يمكف الحصوؿ عمييا مف المصادر األخرى والسجبلت الرسمية لمحكومة وما يصدر عنيا مف  Bمجموعة 

                                                 
(1)

 شبسح ٌٙب فٝ اٌفظً اٌضبٔٝ رؾذ ِغّٝ اٌّغّٛػخ األٌٚٝ ِٓ اٌّئششاد.عجك اإل 

     UN, Human Settlements Programme,Urban Indicators Gurdelines, Nairobi, Kenya, 2004, P.8-9.(2) 
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خدمات  مؤسسات التمويؿ  الشرطة  المنظمات غير دراسات   مجالس ووكاالت اإلسكاف  وكاالت ال
 .الحكومية 
  وىى المؤشرات األقصرالجزء التالى : يوضح المؤشرات التى أمكف الحصوؿ عمييا لمدينة  

المتاحة مف ىيئات واجيزة نشر معمومات ومؤشرات أو بعض األجيزة التى تنشر معمومات فقط وأمكف 
 : 2014 – 6 األقصرلمرصد الحضرى لمدينة مؤشرات اتحويميا الى مؤشرات وتمثؿ 

 . مجموعة المؤشرات المتاحة المنشورة 

 مؤشرات  10مجموعة مؤشرات الخمفية العامة  3/4/1/1
  2006عاـ                مؤشر نسب استعماالت األراضى   -1

 2409.68          2المساحة الكمية كـ  
 226.73        2المساحة المأىولة كـ  
 9.4     احة المأىولة إلى الكمية     نسبة المس% 
 2كـ    راضى ألنسبة استعماالت ا    % 

 7.80  17.69     راضى سكف ومتناثرات   أ -
 13.57  30.77    منافع وجبانات  -
 -     -       برؾ وأراضى بور  -
 78.63 178.27    أرض زراعية  -
 :الداللة العممية  -

وخاصة الجانب  –العمراف  –لجزء المعمور ا أفراضى أليوضح مؤشر نسب استعماالت ا
% فقط مف المساحة المأىولة ىو 21.37الحضرى األقتصادى أنو صػير جدا حيث يشير المؤشر اف 

 الجزء الحضرى المستخدـ لؤلنشطة الحضرية مف عمراف واقتصاد . 
 

 . 2الكثافة شخص / كم –العمر  –مؤشر سكان المدينة حسب النوع  -2
  نسمة 196409بحوالى  2013يقدر فى عاـ و نسمة  174672   2006جممة السكاف عاـ 
 51.91  بنسبة    90671         عدد السكاف الذكور %  
  48.09 بنسبة      84001         اإلناثعدد السكاف % 
  امرأة 100رجؿ /       108         نسبة النوع  
 226.73حسب مساحة   2شخص / كـ  770       2006كثافة السكاف 
 الداللة العممية لمؤشر الكثافة  

تقديرات السكاف حسب  –تعتبر متوسطة   بؿ منخفضة نسبيا  2006الكثافة حسب تعداد 
  وىو ما يجب التوقؼ أمامو 2013عاـ 2شخص/ كـ 850فروض معينة ترفع الكثافة إلى 
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نسبى لمسكاف  بتخطيط اليجرة إلى المدينة  وكذلؾ بتفعيؿ سياسة سكانية رشيدة لتحديد حجـ أمثؿ
  يتناسب مع المساحة المشػولة .

% 1.69يبمع ىذا المؤشر حوالى  2013 – 2006مؤشر المعدؿ التقريبى لمزيادة السكانية لمفترة  -3
 سنويا تقريبا

 الداللة العممية لمؤشر معدل الزيادة السكانية 
دـ   وخفضو أكثر لع2006يجب الحفاظ عميو فى ظؿ عدد السكاف  –معدؿ منخفض نسبيا 

 زيادة السكاف عف الحجـ األمثؿ لممدنية سكانيا .
 . مرأة غير متاح لممدينة حالياامؤشر نسبة عدد األسر التى تعوليا  -4
 . 2006شخص / أسرة عاـ  4.2مؤشر متوسط عدد أفراد األسرة  -5
 

 الداللة العممية لمؤشر متوسط عدد أفراد األسرة 
أفراد. يجب خفض ىذا المعدؿ  وىو  4ة تيدؼ الدولة إلى تحقيؽ األسرة الصػيرة المثالي
 ممكف فى ظؿ انخفاض معدؿ الزيادة السكانية .

 .مؤشر معدؿ التكويف األسرى غير متاح لممدينة حاليا  -6
 8/2009% مف الدخؿ عاـ 40مؤشر فئات توزيع الدخؿ تبمع نسبة مف يحصموف عمى أقؿ مف  -7

% وبمػت 3.2السكاف نسبة  % مف20% إلى أدنى 20% . وتبمع نسبة فئة أعمى 25.4نسبة 
  0.24جمالى السكاف. وبمع معامؿ جينى إ% مف 14.3نسبة السكاف الفقراء المدقعوف 

 
 العممية لمؤشر فئات توزيع الدخل  ةالدالل 

إذا كاف المؤشر لممدينة أو حتى لممحافظة فيو مؤشر يدعو لمحزف واألسؼ عمى ما وصؿ لو حاؿ 
ذا كانت  األقصررضى أحد مف المصرييف وليس أىؿ ي ومصر. وىو ال األقصرالتنمية فى  فقط. وا 
تدر دخبًل يمػى الفقر  فسياسة التنمية الحضرية تدعو لتبنى تنمية قطاع الصناعة وخاصة  السياحة ال

الصناعات الزراعية  والصناعات الحرفية التصديرية  وأنشطة سياحية مختمفة مولدة لمدخؿ مثؿ شـر 
 يئية والعبلجية والمؤتمرات بجوار االستمتاع بالتاريخ والحضارة واآلثار.الشيخ  وخاصة السياحة الب

 2006وبمع عاـ  7/2008جنيو عاـ  9105.6مؤشر متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمى  -8
 . األقصرلحى  8674جنيو لممدينة يرتفع قميبًل الى  8003.6مبمع 

 
 لمحمى بالمدينة الداللو العممية لمؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج ا 

شير اف متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمى فى المدينة ي األقصردليؿ التنمية البشرية لمحافظة 
جنيو ىذا  9105التقرير العاـ لمصر يشير اف المتوسط ارتفع الى  – 2006جنيو سنويًا عاـ  8003.6
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عالمية  مقارنة بمدف السياحو فى التاريخية والالمدينة  وأىميةنو ايتناسب مع مك المتوسط منخفض وال
سيناء أو حتى المتوسط العاـ فى مصر . قصور وظيفة السياحة نظرًا لحالو االمف ىو ما أدى الى ذلؾ 

  مما يرفع السياحة مفتيا ااكثر فعالية لتعظيـ ايرادلعناية امنية قوية وسياسة سياحية  األقصرتحتاج  –
 . مف متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمى

 .المسكف غير متاح لممدينة حاليًا  ةمؤشر نسب نوع حياز  -9
 غير متاح لممدينة حالياة جمالى الحياز إمؤشر نسب توزيع  -10
 

 . الداللة العممية لمؤشرات الخمفية العامة المتاحة 
  وىو ما 2مساحة كبيرة مف المدينة مازالت غير مستػمة . سكاف يتزايدوف بمعدؿ أقؿ مف %

يو  وىو ما يشير إلى إمكانية جذب سكاف مف خارج المدينة. ارتفاع نسبة يجب المحافظة عم
النوع تشير إلى طبيعة العمؿ الذكورى فى السياحة  يجب زيادة نسبة مشاركة النساء فى 

%  14.3% فقراء مدقعوف 25.4نسبو فقر مرتفعة  .  األقصرالعمؿ السياحى مف بنات 
 وىو مايشير الى معدؿ نمو حضرى منخفض . 

 
 مؤشرات  9 مجموعة مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية  3/4/1/2
 :مؤشر نسبة األسر الفقيرة  -1

% أى يبمع عدد الفقراء 20.5بالمدينة  2006بمػت نسبة السكاف تحت خط الفقر عاـ 
نسمة وبفرض أف متوسط عدد أفراد األسرة  174672نسمة باعتبار عدد السكاف  35808
% مف إجمالى عدد 21.5أسرة تمثؿ  8526/ أسرة أى أف عدد األسر الفقيرة  فرد 4.2بالمدينة 

 أسرة .  39629البالع عددىـ  2006عاـ  األقصرأسر مدينة 
    2006الداللة العممية لمؤشر نسبة األسر الفقيرة عام 

 35.8المؤشر يوضح أف خمس إجمالى عدد أسر المدينة تحت خط الفقر . إف وجود 
ليو مؤشر اقتصادى بالع الخطورة ومؤشر عمى تدنى  األقصرفى مدينة ألؼ فرد فقراء 

 مقاسًا بتاريخيا وما بيا مف آثار . األقصرالتنمية الحضرية بمدينة فى حجـ مدينة 
 مؤشر نسبة العمالة غير الرسمية غير متاح -2
 مؤشر نصيب الفرد مف آسرة المستشفيات -3

لمدينة  2006ألؼ مواطف عاـ  10سرير/ 19.9يبمع مؤشر نصيب الفرد مف اآلسرة العبلجية 
  األقصر
    2006الداللة العممية لمؤشر نصيب الفرد من اآلسرة العالجية بالمدينة عام 
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ألؼ نسمة  وبذلؾ  10سرير /  18.7بمع ىذا المؤشر عمى مستوى المحافظة 
يعتبر نصيب الفرد فى المدينة أفضؿ نسبيًا وىو يدؿ عمى توفر الخدمات الصحية فى 

اصمة السياحة المصرية / وخاصة أف انخفاض ىذا المؤشر يضر بسمعة السياحة فى ع
المدينة حيث أف الزائر األجنبى يعرؼ ذلؾ قبؿ قدومو. سياسة التنمية الصحية فى موقع / 

تحتاج لعناية مختمفة تراعى ظروؼ كؿ موقع سواء لمواطنية أو  األقصرإقميـ/ مدينة مثؿ 
الؼ مواطف عمى مستوى المحافظة أيضا مرتفع  10ر/ سري 18.7زائرية. إف مؤشر 

 الؼ مواطف . 10سرير /  10 حوالىفالمستوى فى المدف المتقدمة 
 مؤشر معدؿ وفيات األطفاؿ دوف الخامسة  -4

مولود حى بالمدينة عاـ  1000طفؿ / 36.4بمع معدؿ وفيات االطفاؿ دوف سف الخامسة 
2006 . 
  األطفال دون سن الخامسة الداللة العممية لمؤشر معدل وفيات 

يشير المعدؿ إلى انخفاض مستوى الخدمات الصحية الموجية لؤلطفاؿ دوف سف الخامسة فى مدينة 
 األقصر  بؿ فى المحافظة كميا  وتسوء ىذه الخدمات أكثر فى الريؼ والمدف األصػر مف مدينة األقصر

لفئة مف العمر ألنو إذا تجاوزىا الطفؿ بؿ ومصر كميا  العناية بتوفير الخدمة الصحية العالية ليذه ا
 بإذف اهلل .  –بنجاح اكتسب بعدىا مناعة أعمى تكفؿ لو متابعة الحياة إلى سنوات طويمة بصحة جيدة 

 مؤشر توقع الحياه عند الميبلد -5
المؤشر يعبر  2006سنة تقدير عاـ  69.5 األقصربمع مؤشر توقع الحياة عند الميبلد لسكاف مدينة 

ة حياة االنساف فى موقع معيف  وىو يعبر عف جوده الحياة االقتصادية والبيئية والصحية عف طوؿ فتر 
سواء الصحة الوقائية أو العبلجية بؿ والجوانب األخرى لمحياة مف ثقافة ورياضة وترفيو  وكذا بقوة جودة 

ات. ىذا ويصؿ عناصر المرافؽ الحيوية المختمفة وخاصة عنصر المياه  وخاصة مياه الشرب وبقية الخدم
 األقصرسنة بحى  68.4والحد األدنى لو  (1)سنة بحى الكرنؾ الجديد 70ىذا المؤشر إلى حده األعمى 

سنة  بؿ تحقؽ بعض محافظات إقميـ جنوب  71.7. المؤشر مقارنو بمصر يبمع األقصرأو شياخة 
 .  (2)سنة  71.2مثؿ أسواف  األقصرالصعيد مؤشر أعمى مف 

 
 ممؤشر الداللة العممية ل

يشير إلى بعض القصور فى معظـ  لممدينة مقارنة بمصر أو اسوافمؤشر توقع الحياة عند الميبلد 
جوانب التنمية الحضرية وخاصة الصحة لذلؾ تحتاج المدينة جيدًا أكبر مف مسئولييا وأىميا العناية 

مف مستشفيات وأطباء وزوارىا  األقصربؿ الخدمات الراقية التى تميؽ بأىؿ  -بإنشاء الخدمات الصحية

                                                 
(1)

 . 30، ص 2008، اٌمب٘شح،2008ِؾبفظخ األلظش، ِؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٛٝ، ثشٔبِظ األُِ اٌّزؾذح ٌٍز١ّٕخ،  –رمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ  
(2)

 .266، ص 2010، اٌمب٘شح،2010، ِؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٛٝ، ثشٔبِظ األُِ اٌّزؾذح ٌٍز١ّٕخ، 2010رمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ، ِظش،   
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وحالتيا الحضرية  –ومعامؿ وحجرات عمميات وتمريض عالى جدا لتكوف عنواف لتقدـ ورقى المدينة 
 الشاممة . 

 سنة فأكثر(  15مؤشر معدؿ االمية لمناضجيف ) -6
 2006% عاـ  17.4 األقصرسنة فأكثر بمدينة  15بمع معدؿ األمية لمناضجيف 

 مية الداللة العممية لمؤشر معدل األ 
عاصمة السياحة التاريخية والحضارة فى العالـ  مازاؿ يوجد بيا  – األقصرمدينة 

يكتب   وقد يكوف ىذا الشخص قادرًا عمى أف يتحدث بأكثر  يقرأ وال ال –أشخاص أميوف 
مف لػة أجنبية نتيجة عممو فى قطاع السياحة. المؤشر يفيد أف خدمات التعميـ مازالت 

األمية. تحتاج المدينة لتكثيؼ الجيود وخاصة الدعوية لدفع قاصرة وخاصة خدمة محو 
 –ىذه النسبة إلى االلتحاؽ بخدمة محو األمية لخروج المدينة مف ىذا السجؿ المخزى 

 % مف سكانيا البالػيف أميوف وداللتيا التخمؼ . 17.4بوجود 
 مؤشر معدؿ االلتحاؽ بالتعميـ قبؿ الجامعى -7

 األقصربؿ الجامعى ) الصؼ األوؿ االبتدائى ( مدينة بمع معدؿ االلتحاؽ بالتعميـ ق
 . 2006% عاـ 104

يشير ىذا المؤشر إلى وجود المؤسسات التعميمية لبللتحاؽ بيذه المرحمة حيث يزيد  
سنوات المقررة لبللتحاؽ بالتعميـ إف  6أصػر سنا مف  ذ% بمعنى قبوؿ تبلمي100المؤشر عف 

ماكف شاغرة فى الفصوؿ شىء جيد وبحيث اليتـ التجاوز سياسة النزوؿ بالسف فى حالة وجود أ
% أى أف الكـ 104.9عمى جودة التعميـ لصالح الكـ . بمع المؤشر فى المحافظة فى نفس العاـ 

 متوفر عمى مستوى المحافظة . 
 

  الداللة العممية لممؤشر 
عدادى والتعميـ ايدؿ مؤشر االلتحاؽ بالتعميـ قبؿ الجامعى وىو مرحمتاف ) التعميـ األساسى  بتدائى وا 

الثانوى( يمتحؽ بو التبلميذ واألطفاؿ دوف عناء ووجود مؤسسات تعميمية تقبؿ التبلميذ أقؿ مف السف الذى 
حدده القانوف . توفر المؤسسة التعميمية فى ىذه السف المبكرة ضرورى لػرس صفة طيبة بيف األطفاؿ 

 رتداد لؤلمية وخسائر المجتمع . الصػار فى مواصمة التعميـ وعدـ التسرب وعدـ اال
 مؤشر كثافة الفصؿ  -8

 كاآلتى فى مرحمة التعميـ األساسى  2006عاـ  األقصربمػت كثافة الفصؿ فى مدينة 
 تمميذ / فصؿ  41.1 بتدائى الا  
 تمميذ / فصؿ     39 اإلعدادى   
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معدؿ االلتحاؽ  وتتعارض النتيجة مع مؤشر –المؤشراف أعمى مف الكثافة التى يحددىا القانوف 
 ةمما يدؿ عمى عدـ دقة المعمومات  وىو ما يحققو ضرورة إنشاء المرصد الحضرى لمحصوؿ عمى معموم

 دقيقة غير متعارضة مع معمومة أخرى لنفس المدينة . 
 

 
 الداللة العممية لمؤشر كثافة الفصل 

إمكانية متابعة المدرس يشير ىذا المؤشر إلى ازدحاـ الفصوؿ بالتبلميذ  وضعؼ الجودة نظرًا لعدـ 
ليذا العدد فينصرؼ عف الشرح  وينحرؼ إلى الدروس الخصوصية  وىى منتشرة فى جميع أنحاء مصر 
األف. إنشاء الفصوؿ الجديدة )المدارس( والتػمب عمى مشكمة األراضى وخفض الكثافات أحد مكونات 

ف مف التبلميذ إلى األمية مرة أخرى و يا الكثير فيتحقيؽ جودة التعميـ وخاصة فى ىذه المرحمة التى يرتد 
 بعد سنة أو أكثر وتصبح الخسارة مضاعفة . 

 غير متاح حاليا   مؤشر معدؿ الجريمة  -9
 

 العممية لمجموعة مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية ةالدالل 
مؤشرات ذات صفو اجتماعية مباشرة وذات صفات اقتصادية  7اقتصادياف فقط   فيوجد مؤشرا

جمالى اسر إ% مف 21.5االسر الفقيرة التى تمثؿ  –مباشرة الجانب االقتصادى يوضحو نسبة الفقر  غير
 يشير الى ضعؼ التنمية االقتصادية . ألؼ اسره وىو ما 40المدينة الذى يبمع حوالى 

مؤشرات توضح الجوانب التعميمية والصحية وجميعيا تحتاج لدعـ  7الجانب االجتماعى يوضحو 
ى ويتعارض ذلؾ مع توفر عناصر مفقد تشير بعض المؤشرات لتوفر ك ةاصو الجوانب النوعيوتطوير وخ

 . ةالنوعي ةالجود
ىذا ويقوـ المرصد الحضرى عند تشػيمو بإستيفاء المؤشرات غير المتاحة وخاصو المؤشرات 

 الميدانية . 
 

 مؤشرات  5 مجموعة مؤشرات البنية التحتية  3/4/1/3
 توصيبلت المنازؿ بالمرافؽ مؤشرات نسب / مستوى  -1

  2006% عاـ 99.5مؤشر نسب توصيبلت المنازؿ بالكيرباء    -  أ
 الداللة العممية لممؤشر 

ينعموف بالكيرباء ومنازليـ أو  األقصرتفيد أف جميع مواطنى مدينة  ظاىرة  طيبو
% مف مساكف المدينة 0.5% ىذا ويعتبر المؤشر أف ىناؾ 99.5مساكنيـ مضاءة بنسبة 

 جب أف تبذؿ الجيود لتوصيؿ الكيرباء ليا . ي
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  2006% عاـ 99.26نسبة االسر التى تحصؿ عمى مياه مأمونة مؤشر  – ب
  الداللة العممية لممؤشر 

    فيى بجوار –تقع عمى شاطىء النيؿ الشرقى  األقصرالمياه سر الحياة  مدينة 
مأمونة   –اه نقية % مف أسر المدينة عمى مي99.26مصدر المياه . تحصؿ  –النير 

مازاؿ مطموب مف مسئولى التنمية الحضرية استكماؿ حصوؿ مواطنى المدينة بنسبة 
فعبل عاصمة السياحة فى  األقصر% عمى مياه الشرب النقية  حتى تكوف مدينة 100

مصر   يحظى مواطنوىا وزوارىا بمياه شرب نقية . يجب توفير االستثمارات لوصوؿ المياه 
   بؿ وضماف جودة المياه . األقصرمسكف فى مدينة النقية إلى كؿ 

 .  2006% عاـ 68مؤشر نسبة األسر التى تحصؿ عمى صرؼ صحى   -  ج
 

  الداللة العممية لممؤشر 
تبلؼ فى خبليحتاج الصرؼ الصحى استثمارات أكثر نسبيا مف توصيبلت المياه والكيرباء  نظرًا ل

ـ الشبكات بشكؿ معيف تحت الشوارع  كما تتـ المعالجة العوامؿ التكنولوجية وطبيعة األرض حيث تت
لجيود إنمائية   األقصربتقنيات مختمفة . وتأخذ ىذه العمميات أوقات طويمة لتنفيذىا . تحتاج مدينة 

دارة ) استثمارات( الستكماؿ توصيؿ جميع منازؿ أسر المدينة عمى خدمة صرؼ صحى بنسبة و أعماؿ وا 
100. % 

 الحصوؿ عمى المياه النقية   غير متاح إتاحةمؤشر نسب   -2
 مؤشر متوسط استيبلؾ الفرد مف المياه غير متاح  - 3
 مؤشر السعر الوسيط لممياه  غير متاح  -4
 مؤشر نسب االستثمارات فى مفردات البنية األساسية / التحتية بالمدنية غير متاح  -5   

 العممية لمجموعة مؤشرات البنية التحتية ةالدالل 
مأمونو المؤشر الخاص بتوصيبلت المنازؿ بالكيرباء ومؤشر االسر التى تحصؿ عمى مياه  يشير

 بدرجة جيدة مف التنمية فى مرفقى الكيرباء والمياه .
فقط بؿ عمى مستوى جميع  األقصرمرفؽ الصرؼ الصحى يحتاج لدعـ ليس عمى مستوى مدينة 

التى يحتاجيا ىذا ة كاليؼ االستثمارية العالي  ىذا رغـ التةالعام ةعمى الصحىمية أالمدف لمالو مف 
 . األقصرالمرفؽ الحيوى وخاصو المدف التى تستقبؿ زوار اجانب ) سائحيف( وخاصو 

افع انشاء المرصد الحضرى لعبلج ىذا دو المؤشرات االربع االخرى غير متاحو  وىو احد 
 .صورقال
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 مؤشرات  5 مجموعة مؤشرات النقل  3/4/1/4
 نسب الترحيؿ لمعمؿ غير متاح  مؤشر نوع  -1
 مؤشر متوسط زمف رحمة العمؿ غير متاح  -2
 نفاؽ االستثمارى( عمى الطرؽ / شخص بالمدينة غير متاح . إلمؤشر نسبة الصرؼ السنوى ) ا  -3
 . 2012نسمة  1000مركبة / 51.7مؤشر معدؿ ممكية السيارات   بمع معدؿ ممكية السيارات -4
 

  ؤشرلممالداللة العممية 
  ويقدر عدد السكاف 2012عاـ  مركبة 57057(1)جمالى عدد المركبات بأنواعيا المختمفة إبمع 
 األقصر. ىذا وتتركز جميع ىذه المركبات فى مدينة 2012عاـ فى يناير  نسمة 1103446بحوالى 

. تمثؿ    وىو معدؿ جيد فى عبلقتو بأطواؿ الطرؽ مصدر البياف( – األقصر)حيث وحدة مرور 
. بيانات  2012عاـ  ةسيار  8520  عدد % فقط15سيارات المبلكى مف إجمالى المركبات حوالى ال

ممكية السيارات يجب أف يتـ حسب عدد السيارات  أو عدد التراخيص وعدد المبلؾ وحسب نوع المركبة . 
سيارة المعدؿ السابؽ مضمؿ ألنو يشمؿ الموتوسيكؿ والجرار والنقؿ بمقطورة والىذا مع مبلحظة اف 
 جمالى المركبات . إ% مف 85الحكومية   وتمثؿ كميا 

  (2)2012كـ عاـ  580جمالى أطواؿ الطرؽ إمؤشر طوؿ الطرؽ بالمدينة بمع   -5
 

كـ  طرؽ داخمية بطوؿ 60بطوؿ  إقميميةأنواع : طرؽ  3مف  األقصرتتكوف شبكة الطرؽ بمدينة 
 .كـ  60كـ  طرؽ ترابية بطوؿ 460

 
 لممؤشر  الداللة العممية 

مساحة . وىى  2كـ طرؽ /كـ 2.6كـ طرؽ بمعدؿ  580يػطييا  2كـ 226تبمع مساحة المدينة 
وىو مظير  .  كـ طرؽ ترابية 60عدد  2012حتى عاـ  األقصريوجد فى مدينة  .  نسبة جيدة نسبيا

 . غير طيب فى مدينة السياحة التاريخية واآلثار فى العالـ
 

 نقل والطرقالداللو العمميو لمؤشرات ال 
اف المدينة تممؾ ر المؤشراف اآلخراف يمؤشرات النقؿ يفضؿ الحصوؿ عمييا مف الميداف . ىذا ويش

% مف ىذه الشبكة طرؽ ترابية يجب العناية بتمييدىا نظرًا لما ينجـ 10.3شبكة طرؽ جيدة رغـ وجود 

                                                 
(1)

، 2014فظخ األلظش، ٚصاسح االعىبْ ٚاٌّشافك ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌؼّشا١ٔخ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍزخط١ؾ اٌؼّشأٝ، اٌّخطؾ االعزشار١غٝ اإلل١ٍّٝ ٌّؾب 

 .6-12، ص 2014اٌمب٘شح،
(2)

 .6-12اٌّشعغ اٌغبثك، ص 
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ـ التحفظ عميو وىو ما يحتاج عنيا مف اتربو ضاره بالصحو العامو . كما اف معدؿ ممكيو السيارات جيد رغ
 لمؤشر آخر لتوضيح الموقؼ .

 
 مؤشرات  5 مجموعة مؤشرات ادارة البيئة   3/4/1/5

 مؤشر نسبة المياه المعالجة غير متاح . -1
 0.51النفايات الصمبة  انتاجمؤشر إنتاج النفايات الصمبة كجـ شخص / يوـ  بمع متوسط    -2  

  2007  /عاـكجـ / شخص / يوـ
  لة العممية لممؤشرالدال 

( . ترتفع كمية المخمفات بإضافة  93بمع إجمالى المخمفات المتولدة مف المدينة ) طف / يـو
طف   112مخمفات الشوارع وقطاع التجارة والمستشفيات والفنادؽ العائمة فيبمع إجمالى الكمية المتولدة 

كجـ شخص/ يوـ . ىذا  0.63ى الكمى حوالمتوسط الرض عدد سكاف المدينة فى نفس العاـ  يصبح فوب
% يوميا 20% مما تـ جمعو فيتراكـ 80وتقصر عممية الجمع عف مبلحقة الكميات المولدة لتصؿ إلى 

طف يـو  ليصؿ مؤشر انتاج المخمفات  300 الى مف المخمفات الصمبة لتصؿ الكمية االجمالية المتراكمة
ة ذات تأثير سمبى عمى صحة المواطف . ظاىرة سيئ 2007كجـ شخص / يـو عاـ  1.0   الصمبة إلى

تدعوه  يرجع منيا الزائر السائح بفكرة سيئة ال –والزائر  يضاؼ ليا المظير السيىء لمدينة عالمية الشيرة 
لمعودة مرة أخرى  بؿ يذكر بأنيا مدينة مموثة . يحتاج األمر مف مسئولى المدينة جيدا أكبر لمتخمص 

  .تزداد الحالة سوءاً  تراكمات حتى الاليومى مف المنتج وعدـ السماح بال
  

 مؤشر نسب وسائل التخمص من النفايات الصمبة  -3
 وسائؿ التخمص مف النفايات 

 –طف يوميا  160يتـ تدوير  –التدوير بإنتاج السماد فى المصنع المخصص لذلؾ  -
 المصنع يتوقؼ كثيرًا لعدـ بيع المنتج .

حارؽ بالمستشفيات لممخمفات الطبية. كما يتـ م 3مواقع لمحرؽ  كما يوجد  3الحرؽ يوجد  -
 حرؽ مخمفات محصوؿ القصب .

 طف يتـ تدويرىا إلى سماد. 3 – ةطف يوميا مف مخمفات المجازر العام 2الدفف يتـ دفف  -
  الداللة العممية لممؤشر 

رغـ عدـ وجود نسب محسوبة لممؤشر وخاصة وسائؿ التخمص مف النفايات الصمبة 
توضح صورة سوداء لمنظافة فى المدينة العالمية . إدارة  2007احة عاـ فإف البيانات المت

التنمية الحضرية مسئولة عف ىذه الصورة السوداء  والبد أف لدييا حموؿ  ولكف لماذا اليتـ 
 أسوأ أعماؿ الفساد .  اإلىماؿ –العمؿ 
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 % 80مؤشر نسبة المنازل التى تتمتع بجمع منتظم لمنفايات بالمدينة -4
فرد   4.2الؼ نسمة  ومتوسط عدد أفراد األسرة  181.7بمع  2007أف عدد السكاف بفرض 
الؼ وحدة سكينة وبفرض كفاءة الجمع  43.2ألؼ أسرة أو نظريًا وحدة سكنية  43.261يكوف ىناؾ 

زؿ  ػألؼ من 34.6% فتكوف نسبة المنازؿ التى تتمتع بجمع منتظـ لمنفايات الصمبة بالمدينة بحوالى 80
 (. 2007سكنية عاـ وحدة )

 
 
 / اآليمة لمسقوط غير متاح  ةمؤشر نسبة المنازل الميدم-5

 الداللو العممية لمؤشرات ادارة البيئة 
% مف حجـ النفايات 20تعانى مف النفايات نسبيًا . يتراكـ  األقصرادارة سيئة لمبيئة . مدينة 

يات التى تحرؽ  وتعانى كذلؾ مف توقؼ طف يوميًا . تعانى المدينة كذلؾ مف الكم 300يوميًا ليصؿ الى 
بمجيودات كبيرة  ةالنفايات لوقفو   وتقوـ الحكوم إدارةمصنع السماد ليتراكـ جزء آخر لـ يصنع . تحتاج 
واطف المدينة سواء المواطف فى المنزؿ أو فى المحؿ مفى ىذا الشأف . جزء كبير مف المجيود يقع عمى 

 أو التاجر ...

 مؤشرات  9 رات المحميات مجموعة مؤش  3/4/1/6

مؤشر متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمى لممدينة  بمع متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمى  -1
 . (2) 7/2008عاـ  األقصرلمحافظة جنيو  9105 يرتفع الى 2008عاـ  (1)جنيو 8674.8لممدينة

  الداللة العممية لممؤشر 
رد مف الناتج المحمى لممدينة يشير أنو منخفض مقارنة بما الداللة العممية لمؤشر متوسط نصيب الف

ألؼ جنيو  15مف آثار يمكف أف تحقؽ أعمى متوسط لنصيب الفرد مف الناتج اليقؿ عف  األقصرتممكو 
 سنويًا .
  7/2012مؤشر نصيب الفرد مف اإلنفاؽ االستثمارى بالمدينة خطة  -2

ألؼ جنيو  (3) 152800) الديواف العاـ(  ةحتة البستثمارات ذات الطبيعة المحميالبمع إجمالى ا
وحسب  7/2008الؼ جنيو عاـ  35200خصص لمسنة األولى منيا مبمع  7/2012لمخمس سنوات 

 عدد السكاف يكوف متوسط نصيب الفرد مف اإلنفاؽ االستثمارى كاآلتى: 
 الؼ نسمة  174 المدينة جنيو حسب عدد سكاف  203 مبمع    7/2008السنة األولى 

 الؼ نسمو . 186جنيو حسب متوسط عدد سكاف تقديرى   821مبمع  7/2012لخطة الخمسية ا

                                                 
(1)

 .38ِشعغ عجك روشٖ، ص   2008ِؾبفظخ األلظش  –رمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ     
(2)

 .    281، ص 2010رمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ فٝ ِظش ،     
(3)

 . 206، ص  2007، اٌمب٘شح ، 11/2012 – 7/8ٚصاسح اٌزخط١ؾ، اٌخطخ اٌخّغ١خ اٌغبدعخ ٌٍغٕٛاد     
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 .بالمدينة  اإلجمالي االستثماريمؤشر متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق 
مميار جنيو لمسنوات الخمس توزع 1295مبمع  11/2012 – 7/8يبمع اجمالى استثمارات الحطة 

 (4)نسمة 78096782السكاف فى منتصؼ الخطة الذى بمع عمى جميع ابناء مصر  حسب متوسط عدد 
سواء االستثمارات القطاعية أو  – 11/2012 – 7/8يكوف متوسط نصيب الفرد مف استثمارات الخطة 

 جنيو . 16581المحمية فى السنة كمتوسط عاـ 
  الداللة العممية لممؤشر 

المحافظات الكبرى بقوة تخصيص االستثمارات فى مصر يتـ بمنيجية غير عادلة  حيث تضػط 
ىماؿ المحافظات الصػيرة وخاصة جنوب مصر  تتسـ المنيجية بسوء التوزيع  نفوذىا  مقابؿ ضعؼ بؿ وا 

الؼ جنيو متوسط نصيب  16.5وعدـ العدالة   وزيادة حدة الفوارؽ االقتصادية بيف المحافظات. إف مبمع 
ىذا البحث أف نصيب الفرد فى محافظة الفرد مف االستثمارات فى الخطة الخمسية السادسة  يدعى 

ىذا المبمع . متوسط نصيب الفرد مف  نصؼيصؿ إلى  سواء المدينة أو الحضر كمو أو الريؼ ال األقصر
جنيو  821جنيو أو  203اإلنفاؽ االستثمارى حسب الجزء الخاص باستثمارات دواويف عموـ المحافظات 

المية . أما عف متوسط نصيب الفرد مف اإلنفاؽ متوسط يدعو لمحزف عمى مستوى التنمية لمدينة ع
بحصوؿ كؿ توسط مثؿ ىذه المل  نتمنى أف يتحقؽ 11/2012 – 7/8االستثمارى العاـ لمخطة الخمسية 

ستثمارات  وىذا يمكف الوصوؿ اليو خبلؿ خطة خمسية / المواطف عمى نصيب نسبى عادؿ مف اجمالى ا
تظمـ   بؿ وتراعى حاجات  بعد ذلؾ فى ضوء منيجية عادلة ال اقميمية لعبلج الفوارؽ ثـ التوزيع العادؿ

كؿ إقميـ فى إطار الموارد واالستخدامات مع مراعاة األقاليـ األقؿ تطورًا أو ذات الطبيعة الخاصة أو التى 
فميس ىناؾ عدالة تؤدى لتقميؿ حدة الفوارؽ االقتصادية ظممت سابقا لتحقيؽ أكبر درجة مف العدالة 

 .  مطمقة
معدؿ الديف )  ةالديوف المحمي ةلخدم ةالمخصص مدفوعاتالشر نسبة خدمات الديوف ) نسبة مؤ  -3

 مف جممة المصروفات السنوية البمدية غير متاح . (المحمى
 مؤشر نسبة العامميف بالمحميات / جممة عدد سكاف المدينة -4

  افظة ىذا المؤشر غير متاح عمى مستوى المدينة  ولكف يمكف تحميمو عمى مستوى المح
  2011عامؿ عاـ  38000 األقصريبمع عدد العامميف بالحكومة بمحافظة 

 نسمة  1055500تقديرى  2011بمع عدد سكاف المحافظة عاـ 
  .  مواطف كمتوسط عاـ 27.7موظؼ/  1وبذلؾ يكوف نسبة عامؿ/ موظؼ حكومى/ مواطف عدد

 نيا المحميات .وىو مؤشر يشير الى وجود البطالة المقنعة فى جياز الحكومة وم

                                                 
(4)

 1540941ثّغّٛع  1079337ثؼذد  2012ٔغّخ ٚفٝ ِٕزظم ػبَ  461604ثؼذد  ٠2007مذس ػذد عىبْ ِؾبفظخ األلظش فٝ ِٕزظم ػبَ   

ٌٍزؼجئخ  ٔغّخ . أظش اٌغٙبص اٌّشوضٜ 770500ٔغّخ ثّزٛعؾ ِٕزظم اٌخطخ )ثبٌٕغجخ ٌٍّذ٠ٕخ( ٠ىْٛ رمذ٠ش ػذد اٌغىبْ فٝ ِٕزظم اٌخطخ 

 .  19 – 18، ص ص2014اٌؼبِخ ٚاالؽظبء ، اٌىزبة اإلؽظبئٝ اٌغٕٜٛ ، 
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  الداللة العممية لممؤشر 

مواطف تقريبا .  28يقوـ كؿ موظؼ )بما فى ذلؾ العمالة المعاونة( بتقديـ الخدمات الموكمة لو لعدد 
مواطف   ويصؿ  50موظؼ /  1يتناسب إطبلقا مع المعدالت العالمية التى تبدأ مف  وىذا المعدؿ ال

مواطف . ىذا  100موظؼ /  1ثؿ فنمندا وايسبلند والياباف إلى المعدؿ اقصاه فى الدوؿ المتقدمة جدا م
وتعتبر اإلدارة المحمية أحد مجاالت الحكومة لتخزيف العمالة فيناؾ بطالة مقنعو بصفة كبيرة بيف موظفى 
اإلدارة المحمية بصفة عامو  ومع ذلؾ فالخدمة التى تقدـ لممواطف سيئة  والشكوى تسمع فى جميع 

 ظفى اإلدارة المحمية وخاصة موظفى الخدمات والمرافؽ العامة.المحافظات مف مو 
 .(1)غير متاح مؤشر معدؿ األجور والرواتب بالمدينة  -5
 غير متاح  مؤشر نسبة المنصرؼ مف تعاقدات المحميات / جممة المنصرؼ  -6
 .(2)غير متاح الؼ مف السكاف بالمدينة  100عدد المنظمات التطوعية غير الحكومية /  -7
 . (3)أمانة / محافظة / بمدية فرعية –وى الحكـ الذى يوفر الخدمات بالمدينة )بمدية مؤشر مست -8

 ال يوجد مسمى محدد لمستوى الحكـ فى المدف المصرية .
مؤشر مستوى التحكـ فى القرارات المحمية ) سمطة اتخاذ القرار( محمى / إقميمى / مركزى ....  -9

  .محمى
 فى القرارات المحمية مكلداللة العممية لمؤشر مستوى التحا 

إال أف  –رغـ قوة المدينة ومكانتيا العالمية  –سمطة محمية  – األقصرسمطة اتخاذ القرار فى مدينة 
سمطة اتخاذ القرار ما زالت شبو مركزية فبلبد لرئيس المدينة مف العودة فى كثير مف قرارات تنمية المدينة 

ضرورة العودة لمستوى وزير التنمية المحمية ثـ رئيس إلى المحافظة . كما أف المحافظ مازاؿ مقيدًا ب

                                                 
(1)

ع١ٕرٗ، ٚفرٝ اٌغرٕخ  38( = 7 ÷. ٠ٚجٍرغ اٌّؼرذي فرٝ ا١ٌرَٛ ) 2007ع١ٕرٗ فرٝ األعرجٛع ػربَ  268ثٍغ ِزٛعؾ أعش اٌؼبًِ ثبٌمطربػ١ٓ اٌؼربَ ٚاٌخربص  

 ػٍٝ ِغزٜٛ ِظش .  2007أٌم ع١ٕٗ ػبَ  14ؽٛاٌٝ 

 ٍ١ّخ ٌٍّئشش اٌذالٌخ اٌؼ 

ِرشاد عر٠ٕٛب، ٚ٘رزا اٌّؼرذي ٠رذي ػٍرٝ ث١بٔربد اٌرذٚسح  4اٌشلُ ال٠ذي ػٍٝ ؽم١مخ األعش ٔظشا ألْ اٌّؼٍِٛخ رّذ ػٓ ؽش٠رك اٌؼ١ٕرخ ٚاٌزرٝ رغرشٜ 

ٌّؼرذي اٌضبٌضخ، ِّٙب ٠ىٓ اٌشلُ فبْ ِؼذي األعٛس ا١ٌِٛٝ ؽزٝ ؽغت اٌؾرذ األدٔرٝ ٌوعرٛس اٌرزٜ رؼّرً اٌؾىِٛرخ ػٍرٝ رفؼ١ٍرٗ ػٍرٝ اٌغ١ّرغ، فربْ ا

 7-6دٚالس فمرؾ / ٠رَٛ، ٠ٚىرْٛ أعرش اٌغربػخ  5ع١ٕٗ ٚ٘زا أ٠ؼب ِٕخفغ ال١٠غش عجً اٌؾ١بح ، ؽ١رش ٠ؼربدي ٘رزا اٌّجٍرغ ؽرٛاٌٝ  40ا١ٌِٛٝ ٠ظً 

 دٚالس فٝ وض١ش ِٓ اٌذٚي ِٚٓ ث١ٕٙب ثؼغ اٌذٚي اٌؼشث١خ .  12-7دٚالس ِمبثً ػٍٝ عج١ً اٌّضبي  1ع١ٕٗ أٚ ؽٛاٌٝ 
(2)

 -رمغ١ّٙب وبألرٝ : – 2010ِٕظّخ / عّؼ١خ ػبَ  22ٛػ١خ غ١ش اٌؾى١ِٛخ ) اٌّؼبٔٗ( ثٍغ ػذد إٌّظّبد اٌزط 

عّؼ١خ ٌشػب٠خ اٌفئبد اٌخبطرخ  1عّؼ١بد ٌٍّغبػذاد االعزّبػ١خ،   7عّؼ١خ ٌشػب٠خ رٕظ١ُ األعشح ،   2عّؼ١بد ٌشػب٠خ األِِٛخ ٚاٌطفٌٛخ ،   3

 عّؼ١بد رؼًّ فٝ أوضش ِٓ ِغبي ِٓ األػّبي اٌزطٛػ١خ . 7عّؼ١خ ٌٍشػب٠خ اٌضمبف١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌزشف١ٙ١خ ،   2،  

 اٌذالٌخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّئشش 

ػرذد طرغ١ش عرذاً ، سغرُ أْ ٘رزا اٌؼرذد ٠ؾظرً ػٍرٝ اػبٔرخ ِرٓ اٌذٌٚرخ. فٙرً ػرذد اٌغّؼ١ربد اٌزررٝ  األلظرشعّؼ١رخ أ١ٍ٘رخ فرٝ ِؾبفظرخ  22ٚعرٛد 

ؽرٛاٌٝ ١ٍِرْٛ ٚصرالس ٚصالصرْٛ أٌرم ِرٛاؽٓ فرٝ ِؾبفظرخ  2010ػبَ  فٝ رمذ٠ش ُ٘الرؾظً ػٍٝ اػبٔخ رّضً ػذد وج١ش ٌخذِخ اٌغىبْ اٌجبٌغ ػذد

 . األلظش
(3)

 * اٌذالٌخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّئشش  

رؾظرٝ ؽغرت لربْٔٛ اإلداسح اٌّؾ١ٍرخ  –اٌّئشرش ٔرٛػٝ، ٌٚر١ظ وّ رٝ، اٌّذ٠ٕرخ وجٍذ٠رخ فرٝ ِظرش  -ػبطّخ ِؾبفظخ ؽغرت اٌمربْٔٛ  –اٌّذ٠ٕٗ 

ا١ٌّضا١ٔربد، ورزٌه ٌٙرب ِغٍرظ شرؼجٝ ِؾٍرٝ فٙرٝ فرٝ اٌّشرجرخ اٌضب١ٔرخ ثؼرذ اٌّؾبفظرخ . ٘رزا  ثؾمٛق وض١شح عٛاء فٝ اٌّشافك أٚ االعزضّبساد أٚ

 / أٜ دسعٗ اإلداسح اٌّؾ١ٍخ ٚ٘ٛ ِب عٛف ٠شرت ٌٙب ؽمٛق اػبف١ٗ ِمبثً عٍطبد رمَٛ ثٙب . اٌؾى٠ُٚغت رؾذ٠ذ ِغزٜٛ 
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تساعد عمى التنمية . يجرى األف اإلعداد لقانوف إدارة محمية جديد لتفعيؿ  الوزراء. ىذه المركزية الشديدة ال
 تطوؿ .  نرجو أف ال –مواد الدستور الخاصة بتفعيؿ تطبيؽ البلمركزية االدارية والمالية ولو عمى مراحؿ 

 
 المحمية ) المحميات ( اإلدارةالعممية لمؤشرات  الداللو 

وىو ماينعكس عمى االستثمار تعانى المدينة مف انخفاض متوسط نصيب الفرد مف الناتج 
ر المؤشر الى انخفاض ي. ويش ةتتصؼ بعدـ العدال ة. كما اف تخصيص االستثمارات العامالخاص

 عمى التنمية االقتصادية وحالة التحضر .متوسط نصيب الفرد مف االنفاؽ االستثمارى وتأثير ذلؾ 
مف زيادة عدد العامميف بالمحميات مثميا مثؿ باقى المحافظات  وىو  األقصركما تعانى مدينة 

لدرجة كبيرة  األقصرنتاجية . تحتاج إلا ةالكاممة وتأثيره عمى الكفاءغير مظير يؤدى لمبطالة او العمالو 
  وىو مادعى اليو الدستور بضروره دعـ تطبيؽ ةيعتيا الخاصمف الحرية فى اتخاذ القرار نظرًا لطب

 المالية .دارية و البلمركزيو اال
 
  اتمؤشر  8 سكان مجموعة مؤشرات اإل 3/4/1/7
 متوسط سعر المسكف / متوسط دخؿ األسرة غير متاح  –مؤشر معدؿ سعر المنزؿ  -1
 غير متاح                              مؤشر معدؿ إيجار المنزؿ / الدخؿ  -2
 غير متاح           مؤشر معدؿ األرض / الدخؿ  -3

 غير متاح      مف مساحو ارضيو المسكف مؤشر متوسط نصب الفرد مف األمتار المربعة  -4
 غير متاح       مؤشر نسبة المبانى الثابتة )ذات البنية القوية  / إجمالى المبانى( -5
 غير متاح  طة( إجمالى المبانى    مؤشر المنازؿ التى تستوفى الشروط الرسمية )المخط -6
 غير متاح  /عدد المساكف  سابؽالعاـ ال ةمؤشر نسبة إنتاج المنازؿ )عدد المنازؿ المنشأ -7
  غير متاح       مؤشر االستثمار بالمسكف واالستثمار العقارى / الناتج المحمى  -8

 األقصرمؤشرات خاصة بمدينة  3/4/2

 ؤشرات م 5 مجموعة مؤشرات السياحة  3/4/2/1
 % . 37.8يبمع  2013لممدينة عاـ  * األجانب / عدد السكاف مؤشر عدد السائحيف -1

  ويقدر عدد السكاف فى نفس العاـ 2013سائح عاـ  74305بمع عدد السائحيف االجانب     
 ألؼ نسمو . 196.5بحوالى 

 
                                                 

*
بسح ِظش اٌمذ٠ّخ ٚفٝ اعزّبع ِغ ِؾبفع أعٛاْ ٚلزٙب اٌفش٠ك أعٛاْ ٚاأللظش ٚأجٙش ثؤصبس ٚؽؼ 1987صاس ٚص٠ش اٌغ١بؽخ فٝ اعجب١ٔب ػبَ   ( 

 48أٌم ع٠ٕٛب ، فغؤي وُ ػذد عىبْ ِظش فشد اٌّؾبفع ؽٛاٌٝ  300سد اٌّؾبفع ؽٛاٌٝ  –لذسٜ ػضّبْ عؤي اٌٛص٠ش وُ عبئؼ ٠ضٚس أعٛاْ 

اٌزٜ ٠ؼًّ فٝ   G T Zذ اٌّمظٛد ِغ فش٠ك ١ٍِْٛ ٔغّخ، فمبي ٌٗ ٠غت أْ ٠ضٚسن عبئؾ١ٓ ثؼذد عىبْ ِظش . شب٘ذ ٘زا االعزّبع د/ ع١ذ ػج

 .  1987عجزّجش  –اػذاد خطخ اٌغ١بؽخ ٌّذ٠ٕخ أثٛ عّجً اٌغ١بؽ١خ فٝ ٘زٖ اٌفزشح 
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 العممية لممؤشر ةالدالل 
% وىو مؤشر منخفض  حيث تحقؽ 38.7سبة يبمع مؤشر عدد السائحيف االجانب / لعدد السكاف ن

سياحو   أما بالنسبة لم% . ىذا ويمكف اف يرتفع ىذا المعدؿ اكثر75المدف السياحية معدؿ يقترب مف 
ألؼ سائح مصرى فى نفس العاـ . ولذلؾ يبمع  79.8مف المصرييف عدد  األقصرزار  فقد  ةالداخمي

سباب عدـ االستقرار ألوقؼ السياحو االجنبية % وىو نسبو معقولو وخاصو فى حالو ت78.4المؤشر 
جنبى ومالو مف آثار أل  وتوقؼ النقد اةوضماف تشػيؿ المؤسسات والمنشآت السياحية وعدـ تسريح العمال

 عمى االقتصاد سواء المحمى أو القومى . 
بمع  2013/ إجمالى الواصميف إلى مصر عاـ األقصرمؤشر عدد السائحيف الواصميف إلى  -2

74305 / 9173559  =0.81 . % 
 

  الداللة العممية لممؤشر 
مميوف سائح انخفض إلى  14.7حيث زار مصر  2010بمع عدد السائحيف إلى مصر اقصاه عاـ 

سائح .  74305عدد  2013عاـ  األقصر  بمع عدد السائحيف الذيف زارو 2013مميوف عاـ  9.5
 .  (1)نةالمؤشراف السابقاف يوضحاف تدنى حركة السياحة إلى المدي

   تقدير    2013ألؼ ليمة عاـ 220مؤشر عدد الميالى السياحية بمع مؤشر عدد الميالى السياحية  -3
      ليالى كمتوسط عاـ يتراوح بيف 10يبمع متوسط عدد الميالى التى يقضييا السائح فى مصر  
أياـ   وبذلؾ  3-2مف  األقصريوـ / رحمة . يقدر عدد الميالى التى يقضييا السائح فى  11 – 8

ألؼ ليمة   بمع  220- 150بحوالى مف  2013عاـ  األقصريقدر عدد الميالى السياحية فى 
ليمة /  9.93مميوف ليمة بمتوسط  94.4عدد  2013إجمالى عدد الميالى السياحية فى مصر عاـ

 % . 0.22/ جممة عدد الميالى حوالى  األقصرسائح وبذلؾ يبمع نسبة عدد الميالى السياحية فى 
 الداللة العممية لممؤشر 

انخفاض عدد الميالى السياحية ناتج لعامميف ىما  عدد السائحيف  وعدد الميالى التى يقضييا السائح . 
البد مف توافر معمومات دقيقة عف عدد السائحيف وعدد الميالى ومتوسط اإلنفاؽ اليومى لتحديد درجة 

 اقتصاديات السياحة لممدينة   ومصر .
 

  2013مميون جنيو عام  12-11   األقصرشر إيرادات السياحة فى مدينة مؤ  -4
. مميار جنيو 41.3الر أى ما يعادؿ مميار دو  5.9مبمع  2013بمع إجمالى إيرادات السياحة عاـ  

  يصبح متوسط إنفاؽ  10مميوف سائح  ومتوسط عدد الميالى  9.5وبفرض أف إجمالى عدد السائحيف 
 74307 األقصرجنية / رحمة كاممة . عدد السائحيف الى  437.5وـ رحمة أو جنيو/ ي 43.7السائح 

                                                 
(1)

 . 64 – 63، ص 2014ِغٍخ اٌغ١بؽٗ، ٚصاسح اٌغ١بؽٗ، االداسٖ اٌؼبِٗ ٌٍّؼٍِٛبد ٚاالؽظبء،  
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مميوف جنيو . يضاؼ  9.6حوالى  2013عاـ  األقصر. يكوف ايرادات السياحة   فى  2013سائح عاـ 
جمالى إيرادات السياحة إمميوف جنيو ليصبح  2حوالى  2013لذلؾ ايرادات زيارة اآلثار والتى بمػت عاـ 

 مميوف جنيو . 12-11حوالى  2013عاـ 
 
  الداللة العممية لممؤشر 

تساوى مجرد حراسة اآلثار. إيرادات متدنية نتيجة تدنى عدد السائحيف  يتطمب  ىذه اإليرادات ال      
تقؿ  مميوف عمى األقؿ ويجب أف ال 5ليبمع عدد السائحيف  األقصراألمر ترويج جيد لمسياحة إلى مدينة 

  2014 األقصرقطاع  –مميار جنيو . ىذا وتشير منطقة آثار جنوب الصعيد  2ف اإليرادات لؤلقصر ع
مميوف أجانب    2.7مميوف زائر منيـ  3.5أف مستوى الطمب السياحى عمى المواقع السياحية قد بمع 

مميوف جنيو رسوـ زيارات . تضارب المعمومات تؤكد ضرورة  2ألؼ مصرى  دفعوا ما يقرب مف  818
 . األقصررى لمدينة وجود مرصد حض

 مؤشر عدد الفنادؽ  والػرؼ   -5
% مف إجمالى الفنادؽ فى مصر والتى 4.1فندقًا تمثؿ نسبة  39 األقصريبمع عدد الفنادؽ الثابتة فى 

 األقصر% حيث تعمؿ لصالح 100فندؽ وقرية سياحية وتبمع نسبة الفنادؽ العائمة  953يبمع عددىا 
 % مف إجمالى الػرؼ فى مصر .10.5ألؼ غرفة تمثؿ  21.1ويبمع عدد الػرؼ  وأسواف . 

  الداللة العممية لممؤشر 
يعبر  المؤشر الذى% مف إجمالى الفنادؽ عمى مستوى مصر  و  4.1عدد الفنادؽ الثابتة يمثؿ 

ألؼ فى الفنادؽ الثابتة   4.6ألؼ غرفة منيا  21.1عدد الػرؼ . بمع إجمالى عدد الػرؼ ىو بدقة أكثر 
% مف إجمالى الػرؼ فى مصر البالع 10.5رفة فى الفنادؽ العائمة. تمثؿ الػرؼ نسبة ألؼ غ 16.5

  األقصر. ىذا ويثبت مؤشر الػرؼ حقيقة تدنى السياحة فى 2013ألؼ غرفة عاـ  200عددىا حوالى 
حتى  ت االوضاع  وتدىور  2007% عاـ 61ويوضح ذلؾ نسبة اإلشػاؿ التى وصمت إلى أقصاىا 

 .  2012% عاـ 14تصؿ إلى 
 ىذا وتحتاج دراسة أىمية قطاع السياحة فى األقصر إضافة المؤشرات التالية:

 مؤشر نسبة االشػاؿ الفندقى. -1
 أجانب. –وطنيوف  –مؤشر نسبة العامميف فى السياحة  -2
 الحفر غير القانونى. –السرقة  –عدد حاالت التعدى عمى اآلثار  -3
 تطوير المواقع السياحية والفنادؽ.نسبة االستثمار المخصص ل -4
 وخاصة اإلرشاد. –حسب قئات العمالة  –برامج التدريب السياحى  -5
 بورصات السياحة. –التنشيط محميا ودوليا  –برامج التسويؽ السياحى  -6
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 مؤشرات  4األقصرمدينة  (1)مؤشرات التنمية البشرية 3/4/2/2
 . 0.800مؤشر دليؿ الصحة  توقع الحياه عند الميبلد  -1
سنة فأكثر ودليؿ نسبة القيد بجميع  15مؤشر دليؿ التعميـ  مركب مف معدؿ القراءة والكتابة  -2

  0.700مراحؿ التعميـ 
 0.400مؤشر دليؿ الدخؿ   متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمى اإلجمالى   -3
 0.721يبمع  2006 األقصرالمؤشر العاـ دليؿ التنمية البشرية لمدينة  -4

 0.700مف  متوسط  0.600 – 0.500ىو دليؿ متوسط . حيث يعتبر الدليؿ ضعيؼ اذا كاف و  
  فيما يمى جدوؿ يوضح قيمة كؿ متػير مف المتػيرات األربعة والدليؿ العاـ لمدينة  0.800 –

 . 2006مقارنة بالمحافظة  األقصر
 (2جدوؿ رقـ )

 مؤشرات أدلة التنمية البشرية والدليل العام
 2006المحافظة و مدينة ال

 المحافظة المدينة المؤشر
 الدليل قيمة قياس المؤشر الدليل قياس المؤشر قيمة 

 0.741 69.5 0.740 69.4 ة السنتوقع الحياة عند الميالد ب
 82.6 معدل القراءة والكتابة %     

0.798 
72.8 

نسبة القيد بجميع المراحل  0.721
 التعميمية %

74.1 70.8 

الفرد من الناتج  متوسط نصيب
 المحمى بالجنيو 

4217.9 0.625 3405.1 0.589 

 0.684 - 0.721 - الدليل العام 
 .2008 –محافظة االقصر  –المصدر: تقرير التنمية البشرية        

 
  دليل التنمية البشريةلمؤشرلة العممية الدال /  

كب مف متػيريف   معدؿ القراءة أدلة . دليؿ التعميـ مر  3دليؿ التنمية البشرية دليؿ مركب مف 
والكتابة   ونسبة القيد االجمالية   مستوى التنمية الحضرية حسب األدلة بالجدوؿ يوضح إنيا أعمى نسبيا 

مف عناية نظرا لموظيفة األساسية وأثرىا  األقصرمف مستوى التنمية بالمحافظة  نظرا لما تحظى بو مدينة 
 عمى حركة السياحة فى الدولة.

                                                 
(1)

 -٠ش وب٢رٝ :سعبء اٌشعٛع اٌٝ أطً اٌزمش –اعٍٛة ؽغبة األدٌخ اٌّخزٍفخ  

 2008رمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ ِؾبفظخ األلظش ػبَ  - 

 . 1994أٚ اٌزمبس٠ش اٌغبثمخ اػزجبساً ِٓ  2010رمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ ِظش  - 
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التنمية الحضرية )المدينة( مستوى متوسط  ولكنو فى بداية قيمة الدليؿ  وقد ينحى إلى مستوى 
وال يعوؿ عميو كثيرًا لعدـ دقة المعمومات وتػيرىا كثيرًا .  2006المستوى الضعيؼ . ىذا التحميؿ لعاـ 

 ائية . ختبلؼ قيـ الدليؿ فى تقرير التنمية البشرية بيف المتف والجداوؿ النياىذا مع مبلحظة 
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 2014-6ممخص حالة التنمية الحضرية مدينة األقصر 
والتى سبؽ عرض نتائجيا أف حالة التنمية ضعيفة  وأف  (1)تشير مجموعة المؤشرات المتاحة  

المدينة تحتاج لجيود إنمائية قوية. ىذه الجيود المطموبة تحتاج لمؤشرات لرسـ السياسات عمى ضوء 
 داؼ محددة لحؿ ما تعانيو المدينة مف مشاكؿ.أى

 وفيما يمى قائمة المشاكؿ التى تحتاج لمؤشرات: 
 
 وتحتاج لمؤشرات األقصرالمشاكل التى تواجو مدينة  3/4/3

جميع المدف عمى مستوى العالـ تعانى مف مشاكؿ ما دامت عممية الحياه مستمرة  ىذا وتعانى 
 –شاكؿ نتيجة قصور التمويؿ لحؿ جميع المشاكؿ والمدف التاريخية مدف الدوؿ النامية مف كثير مف الم

المقاصد السياحية التى يزورىا آالؼ بؿ مبلييف الضيوؼ تواجو مشاكؿ عديدة. مدينة األقصر أيضا 
تعانى بعض المشاكؿ ذات الطبيعة الخصوصية لؤلقصر  باإلضافة لممشاكؿ الحضرية العادية التى تواجو 

مشاكؿ المواطف  –ينة األقصر ومسئولييا عمييـ عبء مضاعؼ لتنمية المدينة مواطف المدينة. مد
 السائح. –ومشاكؿ الزائر الضيؼ 

 وفيما يمى بعض المشاكؿ التى يجب أف تؤخذ فى االعتبار عند القياـ بالبحوث الميدانية:  
 التخريب. –اإلىماؿ  –الحفائر  –السرقة  –مشاكؿ التعديات عمى اآلثار  -
 عشوائيات  سواء اإلسكاف أو األسواؽ  أو الباعة الجائميف  أو الخدمات التى تضايؽ السائح.زحؼ ال-
 اإلنشاءات الػير مرخصو والضارة باآلثار حتى لو وقتية. –اإلنارة  –المشاكؿ البصرية لممناطؽ األثرية -
 ثار بؿ والمدينة.الجمالى لآل –التنمية غير النظيفة فى مناطؽ اآلثار  وتفسد الشكؿ البانورامى -
عدـ االلتزاـ بالعقود وأصوؿ الضيافة والعمؿ  –سوء المعاممة  –األسعار  –النظافة  –مشاكؿ الفنادؽ -

 الفندقى.
التموث  –المحافظة عمى جماؿ ونظافة النير  –النظافة  –الحمولة  –الصيانة  –مشاكؿ الفنادؽ العائمة -
 المخاطر. –
والػربى  والمراكب الصػيرة التى تعمؿ فى النزىة فى النيؿ لمسائح بؿ  مشاكؿ المعديو بيف البر الشرقى-

 والمواطف.
 معاممة السائح... –النظافة  –مشاكؿ الحنطور -

ىذا ويجب أف تتضمف استمارات جمع البيانات مف الميداف المؤشرات التى تعكس ىذه المشاكؿ 
تمارة المسح االقتصادى لممؤسسات العاممة فى استمارة بحث /مسح األسرة  أو اس –سواء االستمارة العامة 

 المدينة.
 

                                                 
(1)

 ِئشش. 51ِئشش ِٓ ِغّٛع  26ِغ ِشاػبح أْ ػذد اٌّئششاد غ١ش اٌّزبؽخ ثٍغ ؽٛاٌٝ  
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 انعضء انصاَٗ

 يقرشغ انعاَة انرطثيقٗ نذساسح أَشاء انًشطذ انحضشٖ

 األقظشيذيُح 

 يشًم ْزا انعضء فظالٌ كاآلذٗ:

 –انثُاء انًؤسسٗ  –: خطٕاخ اإلَشاء األقظشانفظم انشاتغ: انًشطذ انحضشٖ نًذيُح 

 فُٗ ٔاإلداسٖانرأشيس ان

 األقظشنًذيُح  حشاُْحانح انرًُيح انحضشيح انانفظم انخايس:   

 2015حسة انًؤششاخ انًراحح ػاو 
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 الفصل الرابع
 األقصرالمرصد الحضرى لمدينة 

 التأثيث الفنى واإلدارى –البناء المؤسسى  –خطوات األنشاء 
 
 إطار عام / مقدمة 4/1

حضرى/ مدينة مف أصعب  –ف عمى مستوى حيز مكانى محدد تعد عممية التحكـ فى إدارة العمرا 
الممارسات فى مجاؿ اإلدارة المحمية   سواء كاف ىذا التحكـ فى العمراف بمحتوياتو مف مسكف وطريؽ أو 
الجوانب االقتصادية لتشػيؿ وأحياء ىذا العمراف . لقد أدت عممية متابعة مشاكؿ العمراف اليومية الى شبو 

ستثمار وامسئوليف عف المدف  وترؾ جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية مف تشػيؿ  تفرغ مف جانب ال
صناعى  وتجارى وسياحى وخاصة توفير الخدمات االجتماعية األساسية لمتنمية البشرية مف تعميـ 

جيود وصحة... إف توفير مجاالت التنمية المختمفة بجودة تميؽ بمدينة القرف الحادى والعشريف تحتاج الى 
مشكمة  –كثيرة بؿ مضنية. كثير مف المسئوليف المحمييف تركوا جانب التنمية وتفرغوا لحؿ مشاكؿ العمراف 

 المسكف فقط.
تتطمب عممية التنمية الحضرية بمفيوميا الشامؿ  وخاصة فى الدوؿ النامية أف يكوف ىناؾ رصد  

و المركز العالمى لمموئؿ بعد أف كانت . ىذا ما أكد عميالمدينةدائـ وشامؿ لجميع مجاالت الحياه فى 
نتشار العشوائيات ابناء الدوؿ النامية مف  الفقراء  وخاصة بعد ألالبداية مجرد توفير المسكف المناسب 

ومدف الصفيح. ىذا ويتـ الرصد الشامؿ لمجاالت التنمية الحضرية مف خبلؿ قراءة جيدة لتفاعبلت جوانب 
لقد أصبح انقطاع الكيرباء سببا فى عدـ وصوؿ المياه الى  التنمية الحضرية مع بعضيا البعض.

ض االنتاجية. مؿ  بؿ والػياب عف العمؿ  وانخفاالمواطف  كما أدى االزدحاـ الى زيادة زمف رحمة الع
حتياجات المواطف أمر االعمؿ فى مجاؿ تنمية المدف كبير ولكنو فى نفس الوقت عمؿ جميؿ حيث تمبية 

. ىذا العمؿ الجميؿ الكبير المكـر يتطمب لتأديتو بيذه الصفات كـ كبير مف كبير أيضًا ولكنو مأج ورومكـر
نتاج مجموعة مف المؤشرات التى تمكف إلالحديثة المناسبة  –الحقيقية  –الدقيقة  –المعمومات السميمة 

ى رفع المسئوليف المحمييف مف صياغة سياسات التنمية الحضرية الشاممة والتى تحقؽ أو تيدؼ حقًا ال
تنمية المدف  –وحتى يصبح مفيوـ التنمية الحضرية  المدينةساكف  – المدينةمستوى المعيشة لمواطف 
 وىدفيا معبر فعبًل بؿ واقع.

 Data Base بياناتيحتاج لقاعدة  المدينةاف اعداد قائمة معمومات تػطى مجاالت التنمية فى  
ت بالمواصفات بياناأو توفير قاعدة متخصص . إف الحصوؿ عمى   Data Bankأو بنؾ معمومات 
ليس باألمر السيؿ  فقد أثبتت كثير مف الدراسات أف أجيزة المعمومات المختمفة مثؿ  ةاألساسية لممعموم

األجيزة االحصائية أو مراكز المعمومات لـ تنجح فى انتاج معمومة يبنى عمييا مؤشر جيد يستخدـ فى 
واطف المدينة. اف عممية اتخاذ قرار لتنفيذ سياسة معينو وضع سياسة تيدؼ الى تحسيف أحواؿ حياة م
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ضيؼ  –  بؿ أيضا بزائر المدينةتعتبر ىى االخرى عممية شاقة وخاصة عندما يتعمؽ األمر ليس بمواطف 
نو زارىا. ىذا وكمما كانت المعمومة أفيفخر ب (1)جاء ليستمتع بتاريخ وحضارة مدينة عالمية –غريب  –

ة وحديثة كمما كاف المؤشر الذى يبنى عمييا جيد ومعبر بؿ وكاف قرار التنمية أكثر سميمة ودقيقة وحقيقي
 سيولة ومحققًا لرضاء المواطف والزائر.

إف إعداد مجموعة مؤشرات لتحقيؽ التنمية الحضرية الشاممة لمدينو ما يتطمب نظاـ معمومات  
تحويميا الى مؤشر  رقابة جودة   –تحميميا  –كؼء بمفيوـ   النظـ   أى جمع المعمومة  تشػيميا 

لمتأكد سواء كانت  المدينةمراجعة  تػذية راجعو  وكذلؾ ربط مع مجموعة منظمات وادارات المعمومات فى 
 جيات حكومية أو اتحادات منظمات مدنيو مثؿ الػرؼ التجارية  اتحاد البنوؾ  اتحادات النقابات 

ٚاػذاد اٌّئشش ٌّغبالد اٌز١ّٕخ اٌؾؼش٠خ اٌشبٍِخ ٘ٛ  خؼٍِٛارؾبداد اٌغّؼ١بد األ١ٍ٘خ... اٌخ. اْ ثٕبء اٌّ

 طٍت ػًّ اٌّشطذ اٌؾؼشٜ.

 

 لمرصد حضرى فى اطار رؤية مستقبمية األقصرضرورة / حاجو مدينو  4/2
 األقصررؤية مقترحة لممرصد الحضرى لمدينو  4/2/1 
ؿ مستوى تنمية التى تحقؽ أفض (2)يوفر إنتاج المؤشرات األقصر  المرصد الحضرى لمدينو  

حضرية شاممة بمعيار أعمى متوسط لنصيب الفرد مف الناتج المحمى وأفضؿ مستوى خدمات حضرية 
والزائر الضيؼ السائح الذى جاء لزيارة ىذه الحضارة بما يساىـ فى تحقيؽ  ةحفيد الفراعن األقصرلمواطف 

 مميوف سائح لمصر . 25
  
 األقصرينو أسباب ومبررات انشاء مرصد حضرى لمد 4/2/2 
  عاصمة السياحة الثقافية فى العالـ  أىـ المقاصد السياحية التاريخية واآلثار  – األقصرمدينة

القديمة الدالة عمى حضارة االنسانية مف سبعة آالؼ عاـ. ىذه األىمية والمكانة التاريخية تتطمب 
مياه وصرؼ الحفاظ عمى وضع تنموى مدينى راقى بمفيـو توفر خدمات حضرية مف كيرباء و 

وطرؽ ووسائؿ نقؿ ومعيشة تواكب بؿ أرقى مما يحصؿ عميو الزائر السائح الػربى فى ببلده. 
تحقيؽ ىذا المستوى مف الرقى والكفاءة يتطمب متابعة دورية قد تصؿ فى بعض المتػيرات 

إدارية الحياتية الى متابعة يومية  وىو ما يحتاج الى مؤشرات جيدة التتوافر اال بوجود آلية فنية 
   المرصد الحضرى . –فى صمب إدارة المدينة 

  نوعاف – األقصرأنشطة التنمية الحضرية بمفيوـ ىذه الدراسة وىدفيا وخاصة لمدينو عريقة مثؿ : 

                                                 
(1) (2)

أٚ ٌٕذْ أٚ ثش١ٌٓ أٚ ٚاشزطٓ أٚ ثى١ٓ أٚ ِٛعىٛ ِغ ِشاػبح اٌفبسق اٌضِٕٝ ث١ٓ ربس٠خ رٍه  ِضبي رٌه ِذ٠ٕٗ األلظش، ِغبي ٘زٖ اٌذساعخ 

 اٌّذْ، ٚٚظ١فخ وً ِٕٙب ٚؽج١ؼخ ٚ٘ذف اٌضائش.

 اٌّئششاد اٌؼ١ٍّخ اٌظؾ١ؾخ اٌزٝ رؼزجش د١ًٌ ِٚشعغ ٌخطؾ اٌز١ّٕخ اٌؾؼش٠خ ٌؼبطّخ اٌضمبفخ ٚاٌزبس٠خ اإلٔغبٔٝ ٚا٢صبس فٝ ِظش تاأللظشت (2)
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خدمات توفر لممواطف والزائر ضرورات يجب أف يحصؿ  –أنشطة حياتية يومية  -
و طبيب أو ميندس أو يؤدى عمؿ مطموب منو  أ –عمييا ليتابع يومو سواء عامبًل 

حتى عامؿ فى محؿ يوفر سمعو ما  وىذه الخدمات كثيرة ومتعددة مثؿ وسيمة 
 مواصبلت مف المنزؿ لمعمؿ فى طريؽ جيد  خدمة الكيرباء فى المنزؿ أو مكاف

خدمات عديدة  –أساس الحياه  –العمؿ سواء لئلنارة أو لتشػيؿ جياز  خدمو المياه 
ير بيا نفسيتو مع كوب شاى أو فنجاف قيوه أو يحتاجيا حتى قطعة بسكويت يػ

 مشروب بارد.
ستثمارية سواء موجودة تحتاج لعناية امشروعات  –سمعية وخدمية  –أنشطة انتاجية  -

نشاء أنشطة / مشروعات استثمارية إباستمرارية العمؿ واالنتاج بؿ وزيادتو   أو 
اصة تعمؿ ىذه جديدة  النتاج سمع جديدة يحتاجيا المواطف أو لمتصدير  وخ

 –  وزيادة حجـ التشػيؿ المدينةبناء ألالمشروعات عمى انشاء فرص عمؿ جديدة 
نيا أنشطة ومشروعات التنمية أعادة االستثمار إ –دخار إلا –االستيبلؾ  –االجور 

دارة المحمية بكفاءة إلعمؿ ووظيفة لـ يمارسيا مسئولى ا –االقتصادية واالجتماعية 
جانب كبير مف ىذه األسباب اليقع مسئوليتو عمييـ مثؿ عدـ  –سباب عديدة ألنظرًا 

 تطبيؽ أسس البلمركزية فى االدارة والمالية.

ىذيف النوعيف مف األنشطة التى يجب أف يمارسيا مسئولى االدارة المحمية فى مدينو 
مة اال تحتاج لمؤشرات ومعمومات كثيرة التتوفر ليـ التخاذ قرارات التنمية الحضرية الشام األقصر

 بوجود   مرصد حضرى .
   حقيقة حديثة فى القرف الحادى والعشريف تقوؿ أنو يجب أف يكوف لكؿ مدينو مرصد حضرى

ولكف يختمؼ دور المرصد مف مدينو ألخرى  ىذا االختبلؼ يرجع الى عوامؿ كثيرة منيا عمى 
 سبيؿ المثاؿ:

 عمرانيًا. –سكانيا  – المدينةحجـ  -
 –مدينو نقؿ ومواصبلت  –سكنية  –سياحية  –تجارية  –صناعية  – المدينةوظيفة  -

 حضارة. – ةعاصم
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 –وخاصة عمى المستوى األكبر  –فى التنمية االقتصادية واالجتماعية  المدينةدور  -
 –قومى  –قميمى إ –محمى  –قطب تنمية  المدينةىؿ تمثؿ  – ةالدول –قميـ إلا

 دولى.

ولكنيا عمرانيا تتميز بخاصتيف  االولى العمراف  – قد التكوف كبيرة الحجـ سكانيا األقصرمدينو 
والفندؽ .  –وكذلؾ الزائر الضيؼ أى المسكف العادى  –المواطف اليوـ  –القائـ الذى يعيش فيو االنساف 

 –اآلثار  –المعابد  –عف كثير مف مدف العالـ بوجود عمراف الحضارة القديمة  األقصرىذا وتختمؼ 
 –التمثاؿ  –وكميا موجودة عمى صور مختمفة مف العمراف مثؿ  –االحداث  –يد العادات والتقال –النقوش 
... ىذا العمراف يحتاج لعناية فائقة. العمراف ةالمسم –العمود  –المعبد  –الحيواف  –الطريؽ  –الحجر 

الحضارة  يحتاج لمؤشرات  –العمراف القديـ  –القائـ العادى مف مسكف وفندؽ يحتاج لمؤشرات معينو 
قصر مف مرصد حضرى لمتابعة ذلؾ  واتخاذ قرارات ؤلعينو  ىذه المؤشرات تحتاج أف يكوف بؿ ضرورة لم

التنمية البلزمة لمحفاظ عمى ىذا التاريخ العريؽ  وصيانتو وتجديده ورعايتو  بؿ وتنميتو لصالح البشرية 
 واطنيف مف االجياؿ القادمة.جمعاء  وليس المصرييف فقط أو زوارىـ اليـو  بؿ آلالؼ السنيف والزوار والم

  أف  .األقصرنشاء المراصد الحضرية  وخاصة لمدينو مثؿ إلىناؾ أسباب أخرى عديدة كمبررات
مدينو ذات طبيعة خاصة  فيى تممؾ جزء عظيـ مف حضارة وتاريخ االنسانية  واليـو  األقصر
دعـ وزيادة حصيمة  فى األقصربدور لـ يكف تقوـ بو المدف سابقًا  وىو مساىمة  األقصرتقوـ 

الستيراد السمع والمعدات البلزمة لمتنمية عمى مستوى مصر كميا.  –حتياطى إلا –النقد األجنبى 
لقد جاء عمى مصر بعض السنوات كانت تعيش فييا عمى ايرادات السياحة وقناة السويس 

 –صاديًا أحد أىـ أعمده دعـ مصر اقت –السياحة  – األقصر –وتحويبلت المصرييف فى الخارج 
قصر ؤلالتخاذ قرارات تنموية اقتصادية واجتماعية ل –المرصد الحضرى أداة جيدة عممية فنية 

 ومصر.
  أنشأت الدولة فرع لمركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار التابع لمجمس الوزراء فى كؿ قرية ومدينو

ىو الجياز  ومركز ومحافظة. ىذا ويوجد جياز عريؽ جدا فى مصر عمره أكثر مف مائو عاـ
  ولو فروع فى معظـ بؿ كؿ المدف والمحافظات بؿ وفرع (1)حصاءإلوا ةالعام ةالمركزى لمتعبئ

عمى مستوى كؿ اقميـ. ىذا وتجمع إدارات الخدمات فى المدف بيانات ومعمومات كثيرة فى 
 ليسأ  وخاصة ادارة / ادارات التخطيط  والسؤاؿ ىو  المدينةسجبلت ترصد العمؿ اليومى فى 

 المدينةكؿ ىذه االجيزة قادرة عمى توفير المعمومة البلزمة والمؤشر لمسئولى االدارة الحضرية/ 
                                                 

(1)
ْ ٠طٍك ػ١ٍٗ ِغّٝ ٚوبٌخ اٌٛصاسح ٌشئْٛ االؽظبء فٝ خّغ١ٕبد اٌمشْ اٌّبػٝ ، ٚاششفذ ٘زٖ اٌٛوبٌخ ػٍٝ اػذاد ٚٔشش رؼذاداد اٌغىبْ فٝ وب 

 صُ رُ رط٠ٛش٘ب فٝ اٌغز١ٕبد اٌٝ اٌغٙبص اٌّشوضٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاالؽظبء. 1882ِظش ٚعٍغٍخ وج١شح ِٓ اٌّؼٍِٛبد اػزجبساً ِٓ رؼذاد 
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. لقد جاءت كثير مف نتائج الدراسات المدينةلبناء خطة واتخاذ قرار لمعناية بمجاالت العمؿ فى 
طموبة ببعض القصور فى ىذه االجيزة وعدـ كفاءتيا أو كفايتيا فى توفير معمومة بالصفات الم

السابؽ اإلشارة إلييا نظرًا لعدـ التنسيؽ كعامؿ أساسى بيف كؿ مف ىذه األجيزة  أو أف وظيفتيا 
ليست جمع وتشػيؿ وتحميؿ المعمومات واستخراج أو انتاج مؤشرات  وىو عمؿ متخصص ال 

ة حرفيتيا تحسف القياـ بو بؿ تستشؼ حؿ المشكبلت ووضع السياسات لتنمية المدف نتيج
 عف ظواىر  واخراج نشرات عنيا فقط  )وليس مؤشرات(.  وىو فى مجاؿ عممياوتخصصيا 

المرصد الحضرى اداة أو آلية انتاج المؤشرات لمجاالت التنمية المختمفة  ويوضح كؿ مؤشر 
جانب ىاـ مف جوانب التنمية الحضرية. والمؤشرات تساعد فى رسـ الخطط وبناء السياسات وتقـو 

يقوـ عمى أسس رياضية دقيقو مثاؿ ذلؾ حساب متوسط نصيب الفرد  عمى أسس عممية بؿ بعضيا
 مف الناتج أو حساب توقع الحياه عند الميبلد...

المرصد الحضرى كذلؾ يختمؼ عف أجيزة المعمومات التقميدية  حيث يستفيد مف مؤسسات  
ت توفر وتعمؿ لصالح المواطف والقطاع الخاص  وىى ىيئا –وىيئات غير حكومية التيدؼ لمربح 

معمومات التحصؿ عمييا األجيزة الحكومية  وىى توفر مؤشرات مف الميداف يحجـ الميداف عف 
 توفيرىا لمييئات واالجيزة الحكومية.

 

 األقصرإجراءات وخطوات إنشاء المرصد الحضرى لمدينو  4/3
 ومراحؿ كاآلتى: (1)انشاء المراصد الحضرية  عادة عمى خطواتيتـ  

 (2)حقيؽ االلتزاـ السياسىالمرحمة األولى: ت -
 المرحمة الثانية: البدء وتقييـ جدوى انشاء المرصد. -
 المرحمة الثالثة: انشاء المرصد )البناء المؤسسى )الييكؿ التنظيمى(( -

 البناء المؤسسى / الييكل التنظيمى 4/3/1 
 تالية:مف المستويات ال ةدارى( لممرصد الحضرى لممدينإليتكوف الييكؿ التنظيمى )البناء ا 

 دارة المرصد.إدارة العميا: وىو عبارة عف مجمس إلمستوى ا -

                                                 
(1)

 .19اٌؾؼشٜ اٌؼبٌّٝ، د١ًٌ أشبء ِشطذ ؽؼشٜ، ِشعغ عجك روشٖ، ص  اٌّشطذ 
(2)

٠ؼزمذ اٌجبؽش اْ اٌّشؽٍخ األٌٚٝ ٘ٝ اٌجذء ٚرم١١ُ عذٜٚ أشبء اٌّشطذ، ٚلذ سأٜ ٘زا اٌجؾش اْ ٠ؼغ ٘زٖ اٌؾم١مخ رؾذ ثٕذ اعجبة ِٚجشساد  

رّٕٜٛ، ١ٌٚظ ِششٚع اعزضّبسٜ ِجبشش، ثً داػُ  –عٝ ع١ب –لشاسٜ  –أشبء ِشطذ ؽؼشٜ ٌّذ٠ٕخ األلظش الْ اٌّشطذ ِششٚع رٛػٜٛ. 

اٌغ١بعٝ ٌٍز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌؼّشا١ٔخ، ٠ٚشٜ اٌجؾش اْ رؾم١ك االٌزضاَ اٌغ١بعٝ ٘ٛ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ. اٌّشؽٍخ اٌخبطخ ثبالٌزضاَ 

ذ أػؼبء األُِ اٌّزؾذح ٚػؼٛ اٌّشطذ اٌؾؼشٜ ٌّشطذ ِذ٠ٕخ األلظش لذ رؼذا٘ب ِشطذ األلظش أٚ رُ رغبٚص٘ب فٟ ِظش، ؽ١ش اْ ِظش أؽ

اٌؼبٌّٝ، ٚٚافمذ ػٍٝ ارفبل١بد اعطٕجٛي، وّب دػُ اٌّشطذ اٌؼبٌّٝ اٌّشطذ اٌٛؽٕٝ اٌّظشٜ، ٚلبَ اٌّشطذ اٌّظشٜ ثبٔشبء ٚدػُ ِشطذٜ 

 ِذ٠ٕزٝ ؽٕطب ثبل١ٍُ اٌذٌزب ٚاالعّبػ١ٍ١خ ثبل١ٍُ لٕبح اٌغ٠ٛظ.

زخط١ؾ اٌؼّشأٝ ثبٌّجبدسح فٟ أشبء ٚدػُ اٌّشطذ اٌؾؼشٜ ٌّذ٠ٕخ األلظش، ٚلجٛي ِجبدسح خجشاء ِؼٙذ ٠زطٍت األِش اٌىزبثخ ١ٌٍٙئخ اٌؼبِخ ٌٍ

اٌزخط١ؾ اٌمِٛٝ فٟ رجٕٝ ٘زٖ اٌفىشح ٚاالعشاع ثزٕف١ز٘ب أل١ّ٘خ ِذ٠ٕخ األلظش ٌّظش، ٚاٌزٝ عٛف ثزشرت ػ١ٍٙب طذٚس لشاس أشبء اٌّشطذ 

 ِٚب ٠زشرت ػ١ٍٗ ِٓ اعشءاد. ٚاٌزٜ ٠ؼزجش رؤو١ذ ٌالٌزضاَ اٌغ١بعٝ اٌشعّٝ
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 -مستوى االدارة التنفيذية: وىى عبارة عف:  -
 نتاج المؤشرات.إلالمجنة الفنية  -
 ادارة وتشػيؿ المرصد. -

 (1)أنظر الشكؿ رقـ )

 أسس تشكيل وميام مجمس المرصد 4/3/2
 التشكيؿ 

  ويمثؿ فيو رؤساء األقصرافظ محافظة عضو برئاسة مح 25-20يتكوف مجمس المرصد مف 
  ورئيس الجامعة وعدد ةدارات الحكومية ورئيس المدينة ورئيس المجمس الشعبى المحمى لممدينإلا

 3مف رؤساء المؤسسات غير الحكومية وممثميف لمقطاع الخاص وعدد مف المواطنيف اليقؿ عف 
 أعضاء )أنظر القائمة المقترحة(.

 المياـ 
لقاء الضوء عمى إلأشير  ويخصص االجتماع األوؿ  6ريا كؿ يجتمع المجمس دو  -

  وتقييـ السياسات السابقة  ووضع أسس التخطيط الجديد فى المدينةحالة التنمية ب
 خبلؿ الخمسة عشره سنو القادمة. المدينةضوء رؤية لتنمية 

 تخطيط أسس العمؿ بالمرصد ويشمؿ االتفاؽ عمى النقاط والمياـ التالية: -
 داؼ كؿ مرحمة مف مراحؿ التنمية.تحديد أى 
  وضع األولويات. – المدينةتحديد أىـ القضايا/المشاكؿ التى تواجو 
 بتوجيو الموارد لتحقيؽ األىداؼ وحؿ المشكبلت عمى ضوء المؤشرات المتاحة. ةالتوصي 
 .وضع أسس البحوث الميدانية الستكماؿ حـز المؤشرات 
 نتاجيا.إلعداد إل  وتخطيط ااألقصردينة تحديد حزمة المؤشرات التى تعكس خصوصية م 
  ببقية مدف الدوؿ األخرى  األقصرتحديد مجموعة المؤشرات التى تمكف مف مقارنة التنمية فى

 حسب التوصيات الدولية )المرصد العالمى(.
  عمى ضوء المؤشرات. المدينةوضع أسس متابعة وتقييـ سياسات تنمية 
 ة أعضاء فريؽ العمؿ الميدانى باالضافة لمتدريب المستمر الموافقة عمى برامج رفع القدرات وخاص

 العضاء الكوادر الفنية لممرصد الحضرى.
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 األقظشيحافظ 

يعهس انًشطذ انحضشٖ 

 نألقظش

سئيس يذيُح 

 األقظش

 انهعُح انفُيح الَراض انًؤششاخ

 سكشذاسيح

 يذيش انًشطذ

ٔحذج ذعًيغ 

ٔإدخال 

 انًؼهٕياخ

ٔحذج 

اإلػالو 

 ٔانُشش

ٔحذج ذقُيح 

 انًؼهٕياخ

ذج َظى ٔح

انًؼهٕياخ 

 انعغشافيح

ٔحذج إَراض 

 انًؤششاخ

ا
إل

يا
ؼه

ان
ج 

اس
د

 
إل
ا

يح
يز

ُف
نر
 ا
سج

دا
 

( انٓيكم انرُظيًٗ نهًشطذ 1شكم سقى )

 أٔنٗ( يقرشغانحضشٖ )
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نتاج المؤشرات المتاحة والتنسيقية إلاختيار الجيات المشاركة فى توفير المعمومات تحديد/
 ومندوبييا.

 لخاص والمجتمع المدنى.تحديد شركاء المرصد الحضرى مف القطاع ا 
  تحديد المؤشرات التى يجب انتاجيا دوريا  وتحديد عدد ما يتـ نشره وخاصة عمى شبكة

 المعمومات الدولية.
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 قائمة بأعضاء مجمس المرصد
 مقترح أولى
 

 األقصرمحافظ  -1
 األقصررئيس مدينو  -2
 رئيس المجمس الشعبى المحمى -3
 مدير ادارة التخطيط -4
 األقصررئيس جامعة  -5
 / عميد كمية الحاسب أو العمـواستاذ -6
 األقصررئيس جمعية مستثمرى  -7
 دارة السياحة بالمدينةإمدير  -8
 المدينةمدير ادارة اآلثار ب -9

 المدينةدارة الصناعة بإمدير  -10
 دارة التجارة والتمويفإمدير  -11
 مفألدارة الشرطة / مدير اإمدير  -12
 دارة النقؿ والمرورإمدير  -13
 دارة الخدمات والمرافؽ العامةإمدير  -14
 مدير غرفة التجارة -15
 مدير غرفة السياحة -16
 رئيس اتحاد الجمعيات االىمية -17
 دارة الصحيةإلمدير ا -18
 دارة التعميميةإلمدير ا -19

 عدد مف المواطنيف -20
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نتاج المؤشراتإل أسس تشكيل وميام المجنة الفنية  4/3/3  
 التشكيل 

الجياز المركزى وحده  أعضاء  منيـ عضو رئيس 10-7ات مف نتاج المؤشر إلتشكؿ المجنة الفنية 
  ورئيس وحدة مركز المعمومات واتخاذ القرار بمجمس الوزراء   األقصرحصاء بمحافظة إلوا ةالعام ةلمتعبئ
   وعدد مف األعضاء مف الجيات والييئات التالية:األقصرمدينو 

 عضو عف غرفة السياحة. -
 عضو عف ىيئة اآلثار. -
 عضو عف ىيئة االستثمار. -
 الىمية.عضو مف اتحاد الجمعيات ا -
 .المدينةعضو ىيئو تدريس بالجامعة مف أىؿ  -
 دارة النقؿ والمرور.إعضو مف  -
 مدير المرصد. -

 الميام 

 ومياـ المجنة الفنية النتاج المؤشرات:
 .األقصر ةنتاج المؤشرات الحضرية لمدينإتيتـ المجنة أساسًا ب -
 تحميؿ أسباب المشاكؿ التى أظيرتيا المؤشرات  ووضع الحموؿ ليا. -
سس ومناىج تحسيف عمميات جمع وتشػيؿ وتحميؿ المعمومات التى تبنى/ وضع أ -

 تحسب عمى أساسيا المؤشرات.
أو تػيير سياسات التنمية الحضرية بناء عمى  عدادإاتخاذ القرارات الخاصة ب -

 المؤشرات ورفعيا لمجمس المرصد.
ج نتاا  وضع أسس ومتطمبات بناء وتنمية القدرات البشرية فى مجاؿ المعمومات و  -

 المؤشرات/ برامج التدريب.
نتاج إلبتجييز المعمومات البلزمة  ةشراؼ عمى فرؽ العمؿ الثبلث المكمفإلا -

 المؤشرات.
 ساسية )لبناء المؤشرات المتاحة(.ألفريؽ / مجموعة البيانات الحكومية ا -
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فريؽ / مجموعة البيانات التى يتـ الحصوؿ عمييا مف جيات معينو حكومية أو  -
منتجو لممعمومات وىى التى يطمؽ عمييا المعمومات البلزمة خاصة وغير 

 لممؤشرات التنسيقية.
فريؽ بيانات  –سرة ألفريؽ / مجموعة جمع البيانات مف الميداف )فريؽ بيانات ا -

 المؤسسات االقتصادية(.
 

 أسس تشكيل وميام فريق الرصد )المرصد( 4/3/4
 التشكيل 

 رة التشػيؿ مف(:داإ – ةيشكؿ ىيكؿ المرصد االدنى )وحد
 المدير. -
النشر  –المؤشرات  –أعضاء فنيوف فى مجاؿ العمؿ )المعمومات  10 -5عدد مف  -

 -كاآلتى:  –عبلـ ( إلوا
ثناف حسب حجـ إدخاؿ المعمومات  ويقوـ بو عضو أو ا  دارة تجميع وتنسيؽ و إوحدة/  -

 العمؿ.
/ميندس حاسب دارة تقنية المعمومات ويقوـ بيا أخصائى معمومات / مبرمجإوحدة/  -

 عالى الميارة. I.Tآلى 
عداد خرائط تحديد مواقع إمتخصص  –دارة نظـ المعمومات الجػرافية إوحدة /  -

خرائط المواقع  –التى تـ بناء مؤشر عمييا مثاؿ ذلؾ  ةوأماكف )مجتمعات( المعموم
 التى تحدث بيا حوادث الطرؽ أو مواقع الجرائـ أو النزاعات.

الوحدة الفنية األخيرة التى تستفيد مف أعماؿ ما  –ؤشرات دارة انتاج المإوحدة /  -
سبقيا مف الوحدات وتقـو بحساب المؤشرات حسب البرنامج المعد لذلؾ ووضعيا فى 
صورتيا الرقمية التى يمكف قراءتيا وبناء سياسات واتخاذ قرارات بشأف موضوعيا, 

ثناف حسب عدد إخصائى أو أ –خصائى أىذا ويقـو بالعمؿ فى ىذه الوحدة عضو / 
 المؤشرات ودرجة تنوعيا وأساليب حسابيا.

عبلـ والدعاية إلوىى وحدة فنية لنشر المؤشرات وا –دارة االعبلـ والنشر إوحدة /  -
عماؿ الدعاية لمبحوث الميدانية  والتعريؼ بالمرصد وتوزيع أعماؿ المرصد  و أل

 .المدينةالنشرات ونتائج المؤشرات والسياسات الجديدة لتنمية 
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 دارة المرصد ونتائج المؤشراتإلوفيما يمى مقترح بمؤىبلت االعضاء الفنييف 
شعبو اقتصاد أو بكالوريوس تجارة شعبو عامة  –( بكالوريوس اقتصاد وعموـ سياسية 1عدد ) -1

 دارة اعماؿ.إأو 
 رياضة. –( بكالوريوس حاسب آلى أو بكالوريوس عمـو شعبو حاسب 2عدد ) -2
 شعبو احصاء. –د وعمـو سياسية ( بكالوريوس اقتصا2عدد ) -3
 ( بكالوريوس كمية اعبلـ.1عدد ) -4
 نظـ معمومات جػرافية. –( بكالوريوس جػرافيا 1عدد ) -5
 قميمى أو ىندسة مدنية.إ( بكالوريوس ىندسة تخطيط عمرانى / 1عدد ) -6
 تصاؿ.اضابط  –سكرتارية  –( بكالوريوس جامعة امريكية إدارة 1عدد ) -7

 
 اتيا الداخمية.مياـ ادارة المرصد ووحد 

تجميع البيانات والمعمومات االحصائية المختمفة التى تساعد عمى معرفو مستوى  -
 .ة  وخاصة المعمومات التى تنتج مؤشرات الخمفية العامالمدينةالتنمية الحضرية ب

متابعة العمؿ مع الجيات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع االىمى بتجميع ما لديو  -
 انتاج المؤشرات التنسيقية. مف معمومات تفيد فى

مراجعة المعمومات واالحصاءات المتوفرة وادخاليا الحاسب اآللى حسب برامج  -
 مسبقا. ةاالدخاؿ المجيز 

دخاؿ بيانات المسوح إعداد الجيد لمقياـ بالبحوث الميدانية  وخاصة تجييزات إلا -
 ومراجعتيا وترميزىا وتحميميا واستخراج المؤشرات.

 ؼ عمى اعماؿ الميداف مع فرؽ العمؿ.شراإلالمشاركة وا -
 تشػيؿ البيانات والمعمومات الميدانية واستخراج المؤشرات فى شكؿ مطبوع جيد. -
 المشاركة فى شكؿ وأسموب نشر المؤشرات ومتابعة اعماؿ الدعاية واالعبلـ. -
ارساؿ نسخة المؤشرات الى مجمس المرصد مع التعميؽ عمييا بالتحميؿ الجيد   -

 ت سواء عمى فترات سابقة أو مدف أخرى.وبعض المقارنا
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 الجانب الفنى 4/4
نشاء المرصد الحضرى  لمدينو ما ىو انتاج مؤشر أو مقياس يمخص أو باألحرى إلالجانب الفنى  

يبرز معمومة أو مجموعة معمومات عف موضوع معيف أو قضية تمثؿ مشكمة أو حتى ظاىرة يجب 
مؤشر يوفر لمسئولى االدارة الحضرية توضيح وقراءة سميمة . الالمدينةالتعامؿ معيا لصالح مواطف 

أو مف جانب  ةفى اطار أولويات محدده سواء مف جانب االدارة المسئول المدينةالحتياجات مواطف 
المواطف نفسو. المؤشر يقدـ مقياس كمى أو نوعى أو كمييما يساعد فى تمبية االحتياجات أو يحقؽ 

 أىداؼ سياسة التنمية الحضرية.
 الجانب الفنى / التقنى لتحديد المؤشرات الحضرية يتـ فى خطوات منيجية محددة كاآلتى: 

 

 سم فى صمب الييكل التنظيمى لممدينو )المرصد الحضرى(انشاء وحدة فنية ادارة أو ق 4/4/1
ناؾ في المدينةدارة إدارات أو أقساـ إدارة المحمية  والبلئحة التنفيذية لو وحدات / إليحدد قانوف ا 

دارة إدارة أو قسـ الكيرباء .... ويوجد كذلؾ ادارة أو قسـ النظافة أو بمسمى البيئة أو إعمى سبيؿ المثاؿ 
دارة / القسـ اليندسى.. يحتاج انشاء المرصد الحضرى قرار/ قانوف أو ئلمراقبة االسواؽ.. ىذا باالضافة ل

ـ تحت مسمى المرصد الحضرى فى صمب دارة أو قسإنشاء وحدة / إالشكؿ التشريعى المناسب لوجود / 
 المدينةدارة الحضرية / ادارة ئلالييكؿ التنظيمى ل

 تحديد أىداف التنمية الحضرية لممدينو 4/4/2
تسعى لتحقيؽ مستوى معيف مف التنمية معبرًا عنو بمجموعة مف األىداؼ. األىداؼ  ةكؿ مدين 

و القومية سواء متوسطة أو طويمة األجؿ  طار األىداؼ العامإالحضرية لمدينو ما يجب اف تصاغ فى 
وىذا ال يمنع أف يكوف ىناؾ أىداؼ محددة مختمفة نسبيا عف األىداؼ القومية نظرًا لظروؼ معينو قد 
تكوف ىذه الظروؼ أو الحالة ذات جوانب ايجابية مثؿ توفر مورد ىاـ يجب سرعة استػبللو أو جانب 

ألحد جوانب الثروة مثؿ انفمونزا الطيور.. ىذا وتحدد  سمبى يجب التصدى لو مثاؿ ذلؾ وباء أو مرض
عادة بالمشاركة بيف مسئولى االدارة الحضرية )فى اطار االىداؼ  نةأىداؼ التنمية الحضرية لممدي

(  والمواطنيف وكذلؾ الجمعيات االىمية والقطاع الخاص حيث يمثؿ جميع ىؤالء المستفيديف أو ةالعام
نقطة  ةمف سيقوموف بيا أيضا. اف تحديد أىداؼ التنمية الحضرية لممدين أصحاب الحؽ فى التنمية وىـ

 نتاج مؤشرات الرصد الحضرى.إلالبداية لمجوانب الفنية 
 تحديد المستيدفين من المؤشرات الحضرية 4/4/3

الى فئات أو جماعات مصالح كؿ فئو ليا أىداؼ محددة وترغب فى متابعة  المدينةينقسـ مجتمع  
 تى تساعدىـ فى معرفة مدى امكانية تحقيؽ أىدافيـ  أىـ ىذه الفئات ما يأتى:المؤشرات ال

رؤساء االدارات  – ةالعمد – المدينةرئيس  –مسئولى االدارة المحمية الحضرية  -
ىو تأكيد قياميـ بواجباتيـ فى تمبية احتياجات  ةالحضرية   وأىـ أىداؼ ىذه الفئ
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ى نجاحيـ فى صياغة السياسات المواطف  وتوضح ليـ المؤشرات الحضرية مد
 الحضرية وتحقيؽ أىداؼ التنمية السابؽ تحديدىا.

مسئولى الييئات الحكومية   الذيف يمدوف المرصد الحضرى بالمعمومات  بؿ وبعض  -
المؤشرات فيـ فئو منتجو ومستفيدة مف المؤشرات وكمما كانت المؤشرات جيدة 

 وصادقة كمما كاف ذلؾ نجاحًا ليـ.
ص  يستفيد القطاع الخاص استفادة كبيرة مف المؤشرات الحضرية  حيث القطاع الخا -

يرسـ خطط مشروعاتو االستثمارية عمى ضوء المؤشرات  فيقبؿ أو يحجـ عف بعض 
المشروعات حسب قراءاتو لممؤشرات فى اطار معيار الربحية التى يرغب فى تحقيقيا 

 أو حجـ االعماؿ الذى يرغب القياـ بو.
  مؤسسات المجتمع المدنى تختمؼ حسب تخصصاتيا فيناؾ المجتمع المدنى  -

جمعيات حقوؽ االنساف  وىناؾ الجمعيات الخيرية  والجمعيات الدينية  والجمعيات 
السياسية.. كؿ منيا لو أىداؼ معينو وتوضح مؤشرات المرصد الحضرى ليذه 

تنمية المؤسسات أسموب تحقيؽ أىدافيا وخاصة الرقابة عمى أداء المسئوليف عف ال
أو الييئات الحكومية أو حتى الييئات السياسية المحمية أو  المدينةسواء ادارة 

 القومية.
المواطف . أحد أىـ المستفيديف مف المؤشرات الحضرية ىو المواطف  وفى حالة  -

اح فى حالة جودة يالزائر السائح المقيـ لمدة قصيرة  حيث يشعر باالرت – األقصر
التى يحتاجيا وخاصة االمف واالستقرار وانخفاض مستوى وارتفاع مؤشرات الخدمات 

 الجريمة  بؿ ووفرة السمع والخدمات البلزمة لحياة طيبة.
الييئات الدولية  وىى كثيرة أوليا المرصد الحضرى العالمى حيث يستفيد بالمؤشرات  -

فى مقارنة المدف فى جميع دوؿ العالـ  ويصدر نشرات وتقارير عف حالة التنمية فى 
 .(1)ف العالـمد

ىناؾ جيات أخرى بؿ وأفراد مثؿ اساتذة الجامعات والباحثيف والكتاب ووكاالت  -
عداد بحوث أو دراسات أو نشر أخبار عف مستويات التنمية إالنشر.. المذيف يقوموف ب

 الحضرية سواء لمجماىير أو لمدارسيف فى مجاؿ التحضر والحضرية.
                                                 

(1)
ٌمذ ؽبصد اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح عبئضح أفؼً ِذ٠ٕٗ )اٌّشرجخ األٌٚٝ( ػٍٝ ِذْ اٌؼبٌُ فٝ وفبءح اٌّشطذ اٌؾؼشٜ، ٚ٘ٝ شٙبدح ِٓ اٌّشطذ اٌؾؼشٜ  

 اٌؼبٌّٝ ٌٍّذ٠ٕٗ إٌّٛسح.
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 أسس تحديد المؤشرات الحضرية 4/4/4
  ومنيا المؤشرات النوعية  ةشرات سواء العدد ومنيا المؤشرات الكمية البحتؤ يد مجموعة المتحد 

 يخضع لمجموعة مف األسس أو حتى المعايير وأىميا:
واضحة عف متػير مف  ةداللو المؤشر  أى يجب أف يحمؿ المؤشر صفو/ أىمية دالل -

 متػيرات التنمية الحضرية.
ح ومفيوـ مف جانب المستخدـ وشرح حالة الوضوح  يجب اف يكوف المؤشر واض -

التنمية الحضرية فى مجاؿ المؤشر كوضع راىف فى فترة النشر سواء اقتصاديا أو 
 اجتماعيا.

األولوية. يتـ انتاج المؤشرات ذات األولوية أى التى تقيس أو توضح صورة لمتػير  -
تحديد أولوية  ىاـ فى فترة زمنية معينو  حيث قد تتػير أولوية مؤشر مف سنو ألخرى.
 مرتفعة لمؤشر معيف يفيد أنو ىاـ فى التنمية الحضرية فى مرحمة معينة.

 المعمومات وانتاج المؤشراتو  البيانات االدوات الفنية لتوفير  4/5
 المرصد الحضرى بياناتقاعدة  4/5/1 
يـ (. يتـ تصم2أساس عمميات المرصد الحضرى شكؿ رقـ) إنتاج المؤشرات بياناتتمثؿ قاعدة  
وعدد المؤشرات  المدينةساليب كثيرة حسب طاقة كؿ مرصد مقاس بحجـ سكاف واقتصاد أبالبيانات قاعدة 

منتجات  –تشػيؿ  –)مدخبلت  برمجياتىو ما يصمـ بمنيجية ال بياناتالمطموب انتاجيا. أبسط قواعد ال
 ف مف ثبلث عمميات:تتكو  لممؤشرات المتاحة والتنسيقية البسيطة بياناتتػذية راجعو(. قاعدة ال –
ادخاؿ البيانات المختمفة سواء فى شكؿ بيانات خاـ أو جداوؿ أو حتى بعض المؤشرات  االولى – 

 رياضى يناسب طريقة استخراج المؤشرات. العممية. –مسبقا  وكذلؾ برنامج حسابى  ةالمحسوب
التحميؿ  –الضبط  –نسيؽ الت –الجدولو  –المرحمة الثانية تشػيؿ ىذه المدخبلت أى عمميات التبويب  -
وفنوف كثيرة تعتمد  ةالمراجعة وىى أىـ العمميات الفنية فى المرصد الحضرى وتتـ بناء عمى برامج جاىز  –

 عمى درجة كفاءة المبرمج . 
العممية / المرحمة األخيرة ىى انتاج المؤشر أى استخراج نتيجة محددة القيمة بالحساب سواء مقياس  -

نتيجة أو ببة مئوية أو معامؿ أو معدؿ أو قد يكوف الناتج معادلو أو نموذج وينتيى إحصائى يتمثؿ فى نس
 .Equationمجرد 
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 (2شكم سقى )

 قاػذج تياَاخ إَراض انًؤششاخ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اٌّذخالد 

-ؽظبءادا-ث١بٔبد

 دِؼٍِٛب

 ِخشعبد رشغ١ً اٌج١بٔبد

 

 ث١بٔبد خبَ

 

ِؼبدالد 

 س٠بػ١خ

 

 ِمب١٠ظ اؽظبئ١خ

–ِؼبٌغبد س٠بػ١خ 

 اؽظبئ١خ 

 أعظ اٌؾغبة

 اٌّئششاد

 

 غزمج١ٍخرٕجئاد ِ

 

ِمبسٔخ  ِئششاد

 ػجؾ
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 انية مؤشرات المسوح الميد  4/5/2
ييتـ المرصد الحضرى العالمى  ويوصى شبكة المراصد الحضرية المرتبطة بو سواء المراصد    

القومية أو االقميمية  وخاصو المراصد الحضرية عمى مستوى المدف بالقياـ ببحث ميدانى لؤلسر 
 تيف :ولممؤسسات االقتصادية العاممة فى المدينة مرة كؿ عاـ . تفيد البحوث الميدانية فى حال

 األولى : تأكيد كثير مف المؤشرات المتاحة والتنسيقية  ومعرفو نسب الخطأ فييا . -
 الثانية :  الحصوؿ عمى مجموعة مؤشرات مف الواقع الفعمى المباشر . -

تعرض ىذه الدراسة بعض  –ىذا ونظرًا لعدـ بدء العمؿ فى المرصد الحضرى لمدينة األقصر 
ينة األقصر والمطموب التعرؼ عمييا  ويمكف تضمنييا فى استمارات المؤشرات ذات الطبيعة الخاصة لمد

التى تتـ فى حالو القياـ بالبحوث الميدانية  ىذه المؤشرات عمى سبيؿ  (1)استطبلعات الرأى والمقاببلت
 المثاؿ كاألتى :

 مؤشرات عف حالو العمراف السياحى بالتفصيؿ )الفنادؽ( بالمدينة .  -
 –أعمدة  –مسبلت  –طرؽ  –مقابر  –آلثار وحاليتيا ) معابد مؤشرات عف مفردات ا  -

 ظواىر فمكية (. –تماثيؿ  –مومياوات 
 مؤشرات عف سرقات اآلثار أو االكتشافات / جرائـ اآلثار .  -
 مؤشرات عف اآلثار اإليجابية والسمبية لمسياحة)مثاؿ ذلؾ ظاىرة الزواج بأجنبيات.. وغيرىا(.  -

 
يوضحاف خطوات ومراحؿ اجراء البحوث الميدانية  وقاعدة البيانات   4   3وفيما يمى شكؿ  

 البلزمة إلنتاج مؤشرات الميداف .

                                                 
(1)

 اٌّشاطذ اٌؾؼش٠خ اٌزب١ٌخ:٠ٛعذ ، ثً ِٚزبػ ّٔبرط ع١ذح العزّبساد اٌجؾٛس ا١ٌّذا١ٔخ، ٚرُ رغشثزٙب فٟ   

 اٌّشطذ اٌؾؼشٜ ٌّذْ االعّبػ١ٍ١خ ٚؽٕطب فٟ ِظش. -

 عذح. –ِىخ اٌّىشِخ  –اٌّشطذ اٌؾؼشٜ ٌّذْ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح  -

 ّٔٛرط ػبَ ٌالعزؼبٔخ ثٗ. –اٌّشطذ اٌؾؼشٜ اٌؼبٌّٝ  -

 .6،  5أٔظش اٌٍّؾك سلُ  –٘زا ٚلذ رُ رظ١ُّ اعزّبسر١ٓ خبطخ ثّذ٠ٕخ األلظش  -
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 (3شكم سقى )

 ٔيشاحم إظشاء انثحٕز انًيذاَيح خطٕاخ

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 اعزّبسح األعشح
 اعزّبسح اٌّئعغبد

 اػذاد اٌىٛادس

 فشق اٌجؾٛس

اٌج١بٔبد 

اٌؼّشا١ٔخ 

 اٌغى١ٕخ

 
 ا١ٌّذاْعّغ ث١بٔبد 

ص٠بسح فش٠ك 

 اٌؼًّ

 ِمبثالد

اٌج١بٔبد 

 االلزظبد٠خ 

 اٌّئعغبد

اٌج١بٔبد 

اٌغىب١ٔخ 

 األعش

 عّغ اٌج١بٔبد 

 ِٓ أؽ١بء اٌّذ٠ٕخ

ثشٔبِظ اعزخشاط 

 اٌّئششاد

ادخبي اٌج١بٔبد 

 اٌؾبعت ا٢ٌٟ

لبػذح اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغغشاف١خ اٌخشائؾ

اٌغذاٚي -اٌزمبس٠ش

 اإلؽظبئ١خ

 اٌّئششاد 

اٌّغزّغ 

 اٌّذٟٔ 

اٌمطبع 

 اٌخبص

اٌّؼٍِٛبد 

 اٌفشػ١خ

رٛف١ش 

 اٌج١بٔبد
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ث١بٔبد 

 ػّشا١ٔخ

ث١بٔبد 

 عىب١ٔخ

رظ١ُّ اٌجؾش 

 ا١ٌّذأٝ

ث١بٔبد 

الزظبد٠خ 

 اٌّئعغبد

ص٠بساد 

فش٠ك 

اٌؼًّ 

أٝ ت ا١ٌّذ

 األعشت

عّغ اٌج١بٔبد 

ػٍٝ ِغزٜٛ 

 اٌش١بخبد

ػ١ٍّخ 

 اٌزش١ِض

رظ١ُّ 

لبػذح 

ث١بٔبد 

 اٌؾبعت

ادخبي 

اٌج١بٔبد 

اٌؾبعت 

 ا٢ٌٝ

اٌزمبس٠ش 

اٌف١ٕخ 

ٚاٌغذاٚي 

 االؽظبئ١خ

ٔظبَ 

اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغغشافٝ

أزبط 

 اٌّئششاد

 

ث١بٔبد األعٙضح 

اٌجٍذ٠خ 

 /اٌؾى١ِٛخ

 

ث١بٔبد اٌمطبع 

 اٌخبص

 

ث١بٔبد 

اٌغّؼ١بد 

 األ١ٍ٘خ

    (4شكل رقم )

 قاػذج تياَاخ انشطذ انحضشٖ "انثحٕز انًيذاَيح"
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  مج انتاج المؤشراتبرا 4/5/3
ت  ناابيتمثؿ أحد مدخبلت قاعدة ال –تكنولوجيا المعمومات وفرت حـز مف البرامج الجاىزة الصنع  

أخرى تمثؿ أدوات جيدة ودقيقة بؿ معروؼ فييا  ة. ىناؾ برامج جاىز SPSSوقد شاع منيا صيت برنامج 
  بالكـ   بالطف  ـبالدوالر  بالكج –درجة الخطأ  تستخدـ لحساب قيمة المؤشر وتوضح تمييزه )بالجنيو 

 بمقياس رختر  درجة الحرارة المئوية أو الفيرنييت... الخ.
 المعدات الفنية / األجيزة 4/5/4

 يحتاج المرصد الحضرى لتشػيؿ المعمومات وانتاج المؤشرات لممعدات واألجيزة التالية: 
  أجيزة. 4-3عدد مف أجيزة الحاسب اآللى )كمبيوتر( ذات قدرات محددة مف 
  جياز الب توب. 2عدد 
  جياز عرضData Show. 
 طباعة. –ة تصوير ينماك 
  جيازPlotter. 
 .لوحة رسـ 
   مستمزمات أخرى مثؿ الورؽ  االحبار  الكاميرات  أدوات كتابيةCD'S.فبلشات   

 األثاث 4/5/5
 يحتاج عمؿ المرصد توفير أثاث مريح لمعامميف  يتكوف مف: 

كؿ مكتب بما يحتاجو مف أثاث مكمؿ مثؿ كرسى  –العامميف  عدد مف المكاتب بعدد -
 لمعامؿ   عدد مف الكراسى االضافية.

 دوالب مكتبو. 4-2عدد  -
 شنف لحفظ ممفات المعمومات والبيانات. 4-2عدد  -
 .Soft wareمكتبة برامج  -
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توفير الكوادر الفنية 4/6  
لتى تممؾ ميارة العمؿ الفنى فى مثؿ يحتاج المرصد لتوفير عدد مف الكفاءات الفنية والكوادر ا 

 –التطوير  –االبداع  –بتكار المثؿ ا –الصفات الفردية األخرى  ضافة لبعضألىذا النوع مف االعماؿ  با
فرد  10-6التػيير االيجابى .. يبمع عدد العامميف البلزميف الدارة المرصد اداريا وفنيا مف  –االدارة 

 -يحمموف المؤىبلت اآلتية: 
 (3رقـ )جدوؿ 

 والتخصصات الدراسية والخبرات االضافية لؤلعضاء مؤىبلتالمقترح 
 المتوقع عمميـ بالمرصد 

 
 الخبرات االضافية المؤىؿ األساسى العدد
 االدارة بكالوريوس اقتصاد أو تجارة 1
 iT بكالوريوس حاسب آلى 2-3
 تطوير بكالوريوس إحصاء 2-3
 داد الخرائطإع بكالوريوس نظـ معمومات جػرافية 1
 االبتكار بكالوريوس ىندسة تخطيط عمرانى 1
  بكالوريوس اعبلـ 1
  
 ىذا وتركز البحوث الميدانية خاصة عمى المؤىبلت التالية: 

 بكالوريوس تخصص تكنولوجيا المعمومات. -
 بكالوريوس تخصص نظـ معمومات. -
 مؤىؿ متوسط شعبو حاسب واتصاالت. -
 مؤىؿ بكالوريوس احصاء. -
  لوريوس اقتصاد.مؤىؿ بكا -

 ويمكف توفير ىذه الكوادر بطريقتيف:
الخريجيف مف السنوات السابقة  بعد امتحاف تحريرى وشفوى   –التعييف مف السوؽ  -

االلمانية  وذلؾ باعبلف  –الفرنسية  –ومعرفة بالمػات االجنبية سواء االنجميزية 
 .األقصرويفضؿ أبناء  –ومسابقة الختيار األفضؿ 

لداخؿ . أحد مناىج تخطيط القوى العاممة  وىو نقؿ بعض العامميف مف ا ةالترضي -
الممتازيف مف بعض االدارات التى تعانى مف كثافة عمالية أو أفراد اليستفاد بيـ 
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جيدًا  وتنطبؽ عمييـ بعض الشروط  ويمكف استيفاء الشروط الباقية بالتدريب عمى 
 .العمؿ الجديد

 

 ناء القدراتالبرامج التدريبية الالزمة /ب 4/7
امج التدريبية فى السنو بالتخطيط لعقد عدد مف البر  األقصرتقترح ىذه الدراسة اف تقـو مدينو  
 وخاصة البرامج الثبلث التالية: 2016نشاء المرصد األولى إل

 –مؤشرات القياس  –طرؽ القياس  –فتناحى بعنواف التنمية الحضرية ابرنامج أولى  -
 .راألقصالمرصد الحضرى لمدينو 

 برنامج متخصص / اعداد جيد لمفريؽ المختار الدارة وتشػيؿ المرصد. -
 برنامج متخصص/ تدريب متخصص لفريؽ عمؿ البحوث الميدانية. -

 وفيما يمى المعمومات األولية عف كؿ برنامج
 
 البرنامج التدريبى األول/ االفتتاحى العام 4/7/1

مؤشرات  –طرؽ القياس  –مدف تنمية ال –عنواف/ اسـ البرنامج : التنمية الحضرية  -
 .األقصرالمرصد الحضرى لمدينو  –القياس 

دارة أقساـ االشراؼ عمى المرافؽ والخدمات الحضرية إ: أعضاء ةالفئات المستيدف -
 .المدينةب

 عضو. 25-20عدد اعضاء البرنامج:  -
اليدؼ العاـ: تحقيؽ توفير مستوى تنمية حضرية جيدة لممواطف  –أىداؼ البرنامج  -

 الزائر الضيؼ. –ى والسائح ر األقص
 األىداؼ التفصيمية : أنظر الممحؽ -
 ساعة عمؿ. 25جمالى إب –ساعات يوميًا  5أياـ بواقع  5مدة البرنامج:  -
مبنى رئاسة  –مجيزه  –فرد مريحة  25-20مكاف البرنامج: قاعة محاضرات تسع  -

 / المحافظة/ فندؽ.المدينة

 –)البرنامج التفصيمى  ؿ بدء العمؿ بشير عمى األقؿقبىذا وتوصى الدراسة بعقد ىذا البرنامج 
 (.4ممحؽ رقـ  
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 خصص لمعاممين بالمرصد الحضرىتالم –البرنامج التدريبى الثانى  4/7/2
 إعداد فنى محترؼ. –عداد فريؽ عمؿ المرصد الحضرى إعنواف / اسـ البرنامج : 

 : االخصائيوف المختاروف لتشػيؿ المرصد.ةالفئات المستيدف
 أفراد. 8-7أعضاء البرنامج: جميع مف تـ اختيارىـ لتشػيؿ المرصد بحد أدنى  عدد

 .بدء التشػيؿ   وضماف االستمراريةاليدؼ العاـ: اعداد فريؽ العمؿ بمستوى محترؼ ل –أىداؼ البرنامج 
 .األىداؼ التفصيمية 

 ساعة عمؿ. 25 –ساعات يوميا  5 –أياـ  5مدة البرنامج : 
أو المحافظة أو بالمكاف المختار لممرصد  األقصرة متوسطة مجيزة بمجمس مدينو مكاف البرنامج: قاع

 الجديد.
 

تشػيؿ  قبؿد فريؽ البحث عداإلبتحديد موعد مناسب الجراء البرنامج وقد وتوصى الدراسة  
 .2016 بوقت كاؼ عاـالمرصد 

 
 البرنامج التدريبى المتخصص لفريق البحوث الميدانية 4/7/3

الميدانية مرة واحدة كؿ سنو لتحديث مؤشرات المرصد الحضرى دوريا فيما يخص تتـ البحوث  
فى المؤشرات المتاحة مف الييئات والجيات  دال تر و المؤشرات التى يتـ الحصوؿ عمييا مف الميداف 

عداد مؤشرات أو الترد أيضا عف جيات تعد معمومات عف قضايا معينو وتنشر إوـ بقواالجيزة التى ت
ت البحوث لمعمومات دوف أو بدوف أف تعد عنيا مؤشرات وىى المؤشرات التنسيقية. مؤشرابعض ىذه ا

نيا تأتى مف المصدر صاحب القضية والمشكمة بؿ والرأى الذى يجب أخذه فى الميدانية ىامو نظرًا أل
 .ألقصراتنمية المدف وخاصة المدف اليامة العالمية مثؿ  –االعتبار فى اعداد سياسات التنمية الحضرية 

فيما يمى معمومات أساسية عف برامج تدريب فريؽ البحوث الميدانية وىما بحثاف/ وبرنامجاف  
 كاآلتى:
  أنظر االستمارة يةاألقصر برنامج تدريب فريؽ العمؿ لمبحث االقتصادى واالجتماعى لؤلسرة  

 (.5ممحؽ رقـ )
 ميدانية عف االسرة فى مدينو عنواف/ اسـ البرنامج: البرنامج التدريبى لفريؽ جمع البيانات ال

 .األقصر
 لممجتمع. ةممثم األقصر ةسر أىؿ مدينأل: عينو مف اةالفئات المستيدف 
  ية.األقصر اىداؼ البرنامج: اليدؼ العاـ: معرفة الخصائص االقتصادية واالجتماعية لؤلسرة 
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  :عمؿ )صباحًا(.و ساع 12ساعات يوميا بمجموع  4 – أياـ 3مدة البرنامج 
 نسات مف الموظفات أو المعممات العامبلت اء البرنامج: عدد مف السيدات واألضعدد أع

 .ةإستمارة / باحث 50العينو بمعدؿ    يحدد حسب حجـالمدينةب
  عضو مجيزة لمتدريب عمى أسس وقواعد  20-15مكاف البرنامج: قاعة متوسطة تسع عدد

 المقابمة باالستمارة.
 لمقابمة.وسيمة التدريب: العرض النظرى ألسس ا 
 جابة والتسجيؿلعرض العممى أسموب الحصوؿ عمى اإلا 

 

 المدينةبرنامج تدريب فريق العمل الخاص بمسح المؤسسات االقتصادية ب 
 

  /  ة المسح االقتصادى لممؤسسات لمدينسـ البرنامج : البرنامج التدريبى لفريؽ عمؿ إعنواف
 (.6  أنظر االستثمارى الخاصة ممحؽ رقـ )األقصر

 الصناعية...  . –التجارية  –  السياحية  المدينةت المستيدفة : المؤسسات االقتصادية بالفئا 
  خطط االستثمار  –العمالة  –اليدؼ العاـ: حصر المؤسسات  حسب القطاع  –اىداؼ البرنامج

 المستقبمية.
  العامميف فى االدارة الباحثيف والسيدات الباحثاتعدد أعضاء البرنامج: عدد مف األعضاء 

 –ستمارة( امؤسسة ) 15-10عددىـ بمعدؿ باحث / يحددالمحمية أو مف العامميف فى مجاؿ 
 بنظاـ المقابمة   ويتـ العمؿ فى يوميف متتاليف.

  : ساعة عمؿ )صباحًا أو مساءًا(. 12ساعات يوميا بمجموع  4أياـ  3مدة البرنامج 
  ريب عمى أسس وقواعد عضو مجيزة لمتد 20-15مكاف البرنامج : قاعة متوسطة تسع عدد

 المقابمة باالستمارة.
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 بعض شروط االستمرارية والبقاء 4/8
 

 االستمرارية
)المحمى( ويمكف تحقيؽ  ةية فى نجاح المرصد الحضرى لممدينتعتبر االستمرارية ىى حجر الزاو 

 ذلؾ مف خبلؿ اتباع الخطوات اآلتية:
دارية ورجاؿ االعماؿ نخبة مف القيادات اإلحيات   يضـ نشاء ىيكؿ ادارى قوى وفعاؿ ولو صبلإ -

التأثير فى القرار السياسى     والمشاركيف فىةحزاب السياسية الشاباألومؤسسات المجتمع المدنى و 
حصائييف ومحممى نظـ القصيرة والمخططيف والمحمميف اإل ضافة لمفريؽ الفنى الذى يضـ خبراء الفتراتباإل

 .المعمومات ومدخمى البيانات.. الخ
 تحديد مصادر التمويؿ  وتحدد المسؤليات والصبلحيات بشكؿ قاطع  لضماف االستمرارية. -
الدعـ الفنى لمراكز المعمومات بالجياز الحكومى المػذية لممرصد الحضرى بالمعمومات  وبناء القدرات  -

حساس بالمشاركة إلعمومات بالدقة البلزمة  وتنمية االمستمرة وتدريب الكوادر البشرية  لضماف تدفؽ الم
 فى صياغة السياسات المرتبطة بكؿ جية.

ماـ صانع القرار والجماىير  مف خبلؿ النشر لمنتائج والمؤشرات لمتعريؼ بيا  أالكاممة الشفافية   -
 وتحميميا بإبراز جوانب القوة والضعؼ  لموقوؼ عمى مواطف الخمؿ ووضع السياسات لمعالجتو.

شراكيـ فى ورش ا  صد الحضرى مف خبلؿ عقد الندوات و نيف بأىمية المر رفع مستوى الوعى لدى المواط -
 العمؿ  واختيار المؤشرات  ومناقشة ومتابعة تنفيذ السياسات بشكؿ دورى.

المشاركة الفعالة لممواطنيف مف خبلؿ القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والمجاف الشعبية فى  -
 ء والمتابعة.تحديد المؤشرات التى تعكس مستوى األدا

و أصدار المؤشرات إو أدخاؿ اإل المعمومات مف مصادرىا المختمفة سواء فى عمميةو  البيانات ميكنة -
 التحميؿ  ودمج المرصد الحضرى فى الييكؿ االدارى كآلية لممتابعة وتقييـ األداء.

ػيرات التى تحدث التطوير الدورى والمستمر والتحديث لمؤشرات المرصد الحضرى لممدينو لتواكب المت -
 فى المحيط االجتماعى واالقتصادى والسياسى.

قميمية والدولية لتبادؿ الخبرات بيف المراصد المختمفة ونشر المؤشرات لممقارنة حافؿ اإلالمشاركة فى الم -
 بالمدف األخرى  وربط المراصد المحمية مع المرصد الحضرى العالمى.
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 البقاء:
 ة لممرصد الحضرى يجب تحقيؽ الخطوات التالية:مف أجؿ البقاء والديموم

لمراصد طار القانونى والتشريعى لممراصد بمستوياتيا المختمفة )قانوف/قرار/ أو الئحة اوضع اإل -
دارى الحاكـ لو  والعبلقة بيف المراصد الحضرية وشركاء التنمية إلالحضرية(  وينظـ الييكؿ ا

المدنى والمجاف الشعبية( واالختصاصات ومصادر )القطاع الحكومى والخاص ومؤسسات المجتمع 
 التمويؿ

المرصد  -قميمى المرصد اإل -انشاء المرصد القومى تكامؿ منظومة المراصد عمى مستوى الدولة ب -
 أو القرية( والتأسيس لمعبلقة بينيا. المدينةالمحمى )

 صد الحضرىمؤشرات المر  حسب الربط بيف السياسات العمرانية واالجتماعية واالقتصادية -
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 الفصل الخامس
 2015عام  األقصرحالة التنمية الحضرية الراىنة لمدينة 

  المتاحة الرصد مؤشرات
 
 مقدمة 5/1

يعد المرصد الحضرى المقترح انشاؤه لمدينة األقصر مطمبًا حيويًا لتولى رصد حالة  
. المؤشرات التى والمحافظ المدينةرئيس  –وتوفير مجموعة مف المؤشرات لصانع القرار  التنمية

توضح حالة التنمية االقتصادية واالجتماعية والعمرانية  والبيئة  وتشير بسياسات تحسيف 
األوضاع الحضرية الراىنة  وتحقؽ رضا المواطف والزائر. وكذلؾ المؤشرات التى تسيؿ حركة 

النمو عوامؿ النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاممة والتى تساىـ فى رفع معدؿ 
ضافى فى بعض لجيد إ األقصر  بؿ ومصر. ىذا وتحتاج المدينةاالقتصادى عمى مستوى 

 جوانب التنمية الخاصة والتى تحتاج لمؤشرات معينو وخاصة قطاعى السياحة واألمف.
عف كثير مف  (1)أوضح الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة عدـ وجود معمومات/مؤشرات 

نتاج المؤشرات الحضرية فعبًل لوجود مرصد حضرى  ييتـ بإ ةجوانب التنمية  وتحتاج المدين
حسب منيجية المرصد العالمى  وىيئة التخطيط العمرانى المصرية  وليكوف عنوانًا اضافيًا لعراقو 

التى كانت فى يوـ مف األياـ عاصمة لمصر. المرصد الحضرى  – األقصر –العالمية  المدينة
 لواقعية لقياس حالة وتطور التنمية الحضرية.سوؼ يوفر المؤشرات ا األقصرلمدينو 

 2015عام  (2)المؤشرات المتاحة  5/2
لـ يتمكف البحث مف الحصوؿ عمى حزمو مؤشرات كاممو لقياس بعض جوانب التنمية  

. لقد طرؽ أبواب معظـ المؤسسات المختصة بانتاج 2015عاـ  األقصرالحضرية لمدينة 
بيانات أو نتائج جديدة اضافية لما ورد فى الفصؿ  المعمومات والمؤشرات  ولـ يحصؿ عمى

باحثيف فى الجياز المركزى لمتعبئة العامة الثالث مف ىذا البحث. لقد ساىـ مجموعة مف ال
 وىى كاآلتى: 2015حصاء بالمؤشرات التالية عف عاـ واإل
 

                                                 
(1)

، ثّٕبعجخ ػ١ذ اٌفطش 2015اٌجؾش ػٍٝ ٔغخخ ِٓ ٔششح اإلداسح اٌؼبِخ ٌّشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ ارخبر اٌمشاس ثّذ٠ٕٗ األلظش، ػذد ١ٌٛ٠ٛ  ؽظً ٘زا 

 اٌّجبسن، ٌٚوعم رؾزٜٛ ػٍٝ ث١بٔبد ِٚؼٍِٛبد الرغبػذ ػٍٝ ثٕبء أٜ ِئشش أٚ ارخبر لشاس رّٕٜٛ.
(2)

 .2015بٔبد خبطخ ثّذ٠ٕٗ األلظش، أوزٛثش اٌغٙبص اٌّشوضٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاإلؽظبء، ث١ 
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 1/1/2015مؤشر عدد السكان فى  5/2/1 
 1/1/2015ألؼ نسمو فى  203.5بحوالى  المدينةجمالى عدد سكاف يقدر إ 

 الداللو العممية لمؤشر عدد السكان 
ألؼ  196.4الى  2006ألؼ نسمة حسب تعداد  174.6مف  المدينةزاد عدد سكاف  

. ىذه البيانات توضح مؤشر آخر 2015ألؼ نسمة عاـ  203.5  ليصؿ الى 2013نسمة عاـ 
 ىو معدؿ النمو السنوى لمسكاف كاآلتى:

 2015-2006نوى لنمو السكان متوسط الفترة المعدل الس 5/2/2 
( حوالى 2015أوؿ يناير  – 2006يبمع متوسط معدؿ النمو السنوى )الفترة مف سبتمبر  
 % وىو معدؿ منخفض.1.39

 داللة المؤشر
عدد السكاف  تقديرمؤشر متوسط معدؿ النمو السكانى السنوى الذى حسب عمى أساس  

وقد  2013-2006يًا عف متوسط معدؿ النمو لمفترة يشير بمعدؿ منخفض نسب 1/1/2015فى 
شمااًل  األقصريرجع ذلؾ النخفاض معدؿ نمو السياحة وىو ما يؤدى ليجرة عدد كبير مف سكاف 

فى اتجاه القاىرة والجيزة لمقياـ بأعماؿ أخرى حتى يرتفع معدؿ النمو فى قطاع السياحة فيعود 
 كثير مف المواطنيف الى مدينتيـ.

نتيحة خطأ تقدير عدد السكاف وىذا ما تؤكده أحيانًا  ضمبلً ىذا التحميؿ موقد يكوف  
 راىا التقديرات.تالبحوث الميدانية التى تكشؼ ظواىر أساسية فى المجتمع ال

 2015مؤشر نسبة النوع  5/2/3 
حصاء بتقدير عدد السكاف فى أوضح بياف الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإل 

 كاآلتى:حسب النوع  1/1/2015
 نسمو 105658بمع عدد الذكور  -
 نسمو 97885بمع عدد االناث  -

 X 100ناث النوع بقسمة عدد الذكور/ عدد اإل وحسب مؤشر نسبة
 إمرأة 100رجؿ /  107.9ويكوف قيمة المؤشر  -
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 المؤشرداللة 
نفس الرقـ تقريبًا  2013-2006بمع ىذا المؤشر لبيانات عدد الذكور واإلناث فى الفترة  

  2013إمرأة(. وىو يمقى ضوء بسيط عمى دقة بيانات تقدير السكاف  100رجؿ /  108)
ساس  والمتػير ىو معدؿ النمو الذى استخدـ فى أو استخداـ نفس المنيجية وسنة األ 2015

 حساب التقديرات.
 2مؤشر كثافة السكان / كم 5/2/4 
 1/1/2015فى  2كـ 226.73 األقصريبمع مؤشر الكثافة حسب مساحة مدينة  

 2شخص /كـ 897المساحة  = ÷ عدد السكاف  -
حصاء بأف الجزء المعمور مف فاد أعضاء الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلىذا وقد أ
ف حساب مؤشر جديد لمكثافة   وبذلؾ يمك(1)2كـ 44.13سكاف( تبمع مساحتو )اإل المدينة
 1/1/2015االزدحاـ  والذى بمع فى  حرىأو باأل

 .2/كـنسمة 4611=  2كـ 44.13÷203500 -
 داللو مؤشر الكثافة 

تػير طفيؼ فى الكثافة فقد زادت مف  2كـ 226.73 المدينةتفيد البيانات حسب مساحة  
 بواسطة الجياز المقدرهالمعمورة   أما المساحة 2شخص / كـ 897الى  2شخص/كـ 866

أف يطمؽ عميو  لذلؾ يفضؿ 2شخص/كـ 4611فترفع مؤشر الكثافة الى  2كـ 44.13بحوالى 
أو المساحة المخصصة  المدينةمؤشر االزدحاـ نسبة الى مساحة الجزء المعمور )المبنى( مف 

 .سكاف فى مؤشر استعماالت األراضىلئل
 مؤشر نسبة الفقراء 5/2/5

جمالى عدد أف إ 1/1/2015والذى نشر فى  2013 تشير بيانات عدد الفقراء عف عاـ 
شخص وبمع عدد السكاف فى تاريخ جمع بيانات الفقراء  51686بمع  األقصرالفقراء فى مدينو 

% أى 25.97نسمو  وبذلؾ تبمع نسبة الفقر فى الشياخات الخمس المكونو لممدينو  198981
 حسب نسبة الفقر. األقصر%. وفيما يمى جدوؿ بترتيب شياخات مدينو 26حوالى 

 
 

                                                 
(1)

 x 226.73÷٠44.17ف١ذ أ٠ؼب ٘زا اٌج١بْ فٟ ؽغبة أؽذ ِئششاد اعزؼّبالد األساػٝ ٚ٘ٛ ٔغجخ األساػٝ اٌّخظظٗ ٌإلعىبْ، ٚ٘ٛ  

 ٌغىٕٝ اٌؼشٛائٝ.ٚ٘ٛ ِب ٠ٛػؼ ٔغبػ ع١بعخ رؾ٠ًٛ اٌّذ٠ٕخ اٌٝ ِزؾم ِفزٛػ ٚ٘ذَ ثؼغ اٌؼّشاْ ا 2006% ػبَ 21.37% ِمبثً 19.46=100
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 ( 4جدوؿ رقـ ) 
 2013 طبقًا لنسبة الفقر األكثر فقراً  األقصرترتيب شياخات مدينو 

 نسبة الفقر % 2013 عدد الفقراء 2013عدد السكاف  الشياخو الترتيب

 45.38 5581 12299 العواميةجزيرة  1

 43.63 10409 23857 منشأة العمارى 2

 32.64 6579 20157 الكرنؾ الجديد 3

 32.11 10381 35329 الكرنؾ القديـ 4

 16.98 18736 110339 األقصر 5

 25.97 51686 198981 جممة األقصرمدينة 

 .2015حصاء  ر: الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلالمصد

 22/7/2015ات فى نتخابمؤشر المقيدون بجداول اال  5/2/6
فى  ف فى جداوؿ االنتخاباتسنو فأكثر والمقيدو  18بمع عدد المواطنيف فى فئو السف  

جمالى عدد السكاف البالع % مف إ69.37ة نسمو يمثموف نسب 141176عدد  22/7/2015
 .1/1/2015فى  نسمة 203500

 المؤشر داللة
سنو فأكثر(  18% مف السكاف مقيدوف فى جداوؿ االنتخاب )70نسبة جيدة تقترب مف  

عمى ارتفاع عدد الشباب    وداللةاألقصر ى ىيكؿ عمرى منتج لمسكاف فى مدينةوىو ما يدؿ عم
حضرى قوى فى حالة استػبلؿ كامؿ الطاقة البشرية المنتجة والتى  منيـ  وىوما يبشر باقتصاد

%  بؿ ويصبح عدد السكاف المستيمكيف سوؽ كبير ليؤالء المنتجيف أى قوة اقتصادية 70تبمع 
 كبيرة.

 مؤشر نسبة المشاركين فى األحزاب السياسية 5/2/7
ركوف فى شخص )مشا 10900بمع عدد المسجميف المقيدوف فى األحزاب السياسية  

 .1/1/2015% مف السكاف فى 5.36العمؿ السياسى( ويمثموف نسبة 
 داللة المؤشر

ومصر حيث لـ يأخذ الجانب  األقصرمؤشر منخفض يشير الى حقيقة الوضع فى  
السياسى وضعو الطبيعى بعد ثورتى يناير ويونيو. الحياة الديمقراطية فى مصر فى مرحمة بناء 
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ألربع سنوات القادمة مرحمة انتقاؿ لتحقيؽ الديمقراطية وبدء حياة مصر كميا  تمثؿ ا مستوىعمى 
 سياسية جيدة انشاء اهلل.

 2015 األقصرحالة التنمية الحضرية فى مدينة  5/3
ـ عرضيا فى البند السابؽ مف ىذا ت 2015 مؤشرات فقط عف عاـ 8توفر لمبحث عدد  
 صفة عامة. كاف أىـ ىذه المؤشرات:ب األقصرالتوضح حالة التنمية الحضرية لمدينة  –الفصؿ 

مؤشرات فرعية  3  وقد أمكف الحصوؿ منو عمى 1/1/2015مؤشر عدد السكاف فى  -
 معدؿ الزيادة السنوية . –الكثافة  –ىى: نسبة النوع 

 مؤشر نسبة السكاف الفقراء. -
 .2015مؤشر المقيدوف فى جداوؿ االنتخابات فى يوليو  -
 .2015سية فى يوليو مؤشر المشاركوف فى األحزاب السيا -

مؤشر حسب مجموعات حـز المؤشرات المتفؽ عمييا  30الفصؿ السابؽ عرض حوالى 
مف المؤشرات عف السياحة  وعف التنمية البشرية فى مدينة  ًا صػيراً عالميًا  بؿ وأضاؼ عدد

انة ضعيفة  والترقى بمك األقصر. ىذه المؤشرات تفيد أف حالة التنمية الحضرية فى مدينة األقصر
سواء عمى مستوى درجة رضاء أىؿ المدينة وزوارىا  وعمى مستوى المحافظة بؿ  األقصروأىمية 

واقميـ جنوب الصعيد  ومصر. ىذا ويرجع ذلؾ لعامؿ ىاـ وىو التركيز عمى وظيفة أو نشاط 
يجب أف يكوف ليا سياسة تنمية حضرية شاممة بمفيوـ درجة جيدة  األقصرالسياحة فقط. مدينة 

ع األنشطة االقتصادية بالمدينة وخاصة أنشطة الصناعة والتجارة بجانب نشاط السياحة مف تنو 
عمي وجو الخصوص السمبيىة  العالمية سواء االيجابية  أو داثالذى يتصؼ بشدة الحساسية لؤلح

 السياحة. زماتأ ركود بؿ كساد طواؿ فترة حالة فى المدينةالتى تجعؿ و 
يمكف اإلشارة ليا باختصار  والتيالحضرية الضعيفة  حالة التنميةيتبيف مما سبؽ أف 

  وذلؾ 2015شديد بإعادة قراءة داللة بعض المؤشرات الحضرية خبلؿ السنوات السابقة لعاـ 
 كاآلتى:  –تحديث ليا حتى اليوـ  لعدـ صدور

  يفيد بوجود حيز مكانى خالى كبير غير  –مؤشر المساحة المأىولة  واستعماالت األراضى
 بالعمراف السكنى أو االقتصادى  وىو يمثؿ ثروة أو مورد غير مستػؿ فى زيادة معدؿمشػوؿ 

 االقتصادى واالجتماعى الحضرى. النمو
 معدؿ النمو السكانى السنوى منخفض. -زاد عدد السكاف -مؤشر السكاف 
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 ة مؤشر تزداد الكثافة بزيادة السكاف نظرًا لثبات متػير المساحة لذلؾ يجب مراعا – مؤشر الكثافة
 آخر ىو صافى اليجرة الداخمية الى المدينة.

  وما قبميا لـ تتػير كثيرًا فيى تفيد بإف نسبة 2015مؤشرات التنمية االقتصادية المتاحة عاـ  
رغـ انيا نسبة أقؿ مف بعض مدف  –%  وىى نسبة تمثؿ ربع سكاف المدينة 25السكاف الفقراء 

 اقميـ جنوب الصعيد.
 مستوى سنوات  ومؤشر توقع الحياه عند الميبلد تفيد بانخفاض  5 –طفاؿ مؤشر معدؿ الوفاه لؤل

 التنمية االجتماعية نسبيًا وخاصة الصحة.
 فى قطاع الكيرباء والمياه وقصورمؤشرات تنمية مفردات البنيو التحتية تفيد مستوى تنمية جيد . 

 كبير فى قطاع الصرؼ الصحى.
  فى نشاط جمع المخمفات الصمبو وتراكـ القمامو وىو تفيد القصور  –مؤشرات التنمية البيئية

 مظير سىء لمدينة عالمية.
 .مؤشر االنفاؽ االستثمارى منخفض 
  مؤشرات السياحة  سواء عدد السائحيف أو الميالى السياحية أو االيرادات التتناسب أبدًا مع ما

 مف ثروة سياحية ومكانة عالمية. المدينةتممكو 
 (.0.80رية يشير الى تنمية بشرية متوسطة )أقؿ مف مؤشر دليؿ التنمية البش 

يصعب الحكـ عمييا بدقة رغـ ما  األقصروضع أو حالة التنمية الحضرية الشاممة فى مدينة 
المؤشرات بالضعؼ أو القصور فى بعض الجوانب  إال أف الحكـ الدقيؽ يمكف أف  تظيره بعض

 6ا دوريا سواء كؿ والمحافظة عمى متابعتي نشاء المرصد الحضرى  وانتاج مؤشرات دقيقة إيتحقؽ ب
لمعرفة حقيقة وضع حالة التنمية الحضرية فى جوانبيا المختمفة االقتصادية  – أشير أو كؿ سنة

مف وضع السياسات  المدينةى لو ئواالجتماعية والعمرانية والبيئية  وىو ما يمكف فعبًل مف تمكيف مس
 –  وراحة الزائر المدينةاالقتصادى ومستوى معيشة مواطف نمائية الرشيدة التى ترفع معدؿ النمو اإل

الضيؼ   بؿ وتساىـ فى رفع معدؿ النمو االقتصادى القومى. وضع أو رسـ سياسة لمتنمية الحضرية 
الشاممة يحتاج لمرصد حضرى جيد يوفر انتاج حزمة مؤشرات دقيقة كأداة لسياسة التنمية الحضرية 

 والسائح. األقصرجودة حياة طيبو لمواطف  مستوى تحقيؽوتحقيؽ أىدافيا فى 
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 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 
 مقدمة 

نمائى فى ومؤشرات األداء الحضرى توضح الوضع اإل التنمية الحضرية عممية مستمرة 
تعتبر أىـ المزارات السياحية الثقافية التاريخية عمى مستوى  األقصرزمنية معينة. مدينة  فترة

 العالـ.
وأىميتيا لمصر جعمت الحكومات المتتالية تولى أىمية خاصة لتنمية  صراألق مكانة

لى متحؼ مفتوح بالكامؿ إ األقصرالمدينة. أحد المشروعات القومية اليامة كاف تحويؿ مدينة 
 االنسانية.لمزوار )السائحيف( مف جميع أنحاء العالـ لمتعرؼ عمى الحضارة 

لمحيطة مف أرض ونير وانساف يعيش معيا يوما ف حماية اآلثار القديمة وحماية البيئة اإ
 تنمية المدينة. –بيوـ ىو أىـ جوانب سياسة التنمية الحضرية الشاممة 

كثيرًا مف فترات عدـ االستقرار  حيث زادت المشاكؿ االنمائية المتمثمة فى  األقصرعانت 
سود الذى إلرىاب األسرقة اآلثار  واضطراب األمف  واالتعديات عمى اآلثار  والعشوائيات  بؿ و 

وقؼ مصادر الرزؽ  وكاف سببًا فى فترات كساد أدى بحياة بعض الزوار االبرياء والمواطنيف  و و أ
دة . ىذا وما زاد حاألقصرلى خارج دحة  وبطالة  بؿ والفقر واليجرة إافاقتصادى وخسائر 

ميما قؿ عددىـ. حتياجاتيـ  مع مراعاة أىمية حاجات الزوار المشاكؿ زيادة السكاف وزيادة إ
يحتاج المواطف والزائر دائما لحاجات اليمكف إىماليا  وال التػاضى عنيا أو تركيا  بؿ البد مف 
التصدى ليا  وخاصة المرافؽ العامة والخدمات والحاجات األساسية نظرًا لقصر اقامة السائح 

دى لزيادة االيرادات وضرورة الحفاظ عمى راحتيـ طمعًا وضمانا لعودتيـ. زيادة عدد السائحيف يؤ 
والتشػيؿ وخفض البطالة  ودفع التنمية الى االماـ لرفع مستوى المعيشة  رفع معدؿ النمو 
االقتصادى الحضرى وآثاره االيجابية عمى معدؿ النمو االقتصادى القومى متمثبًل فى زيادة 

اطف والزائر وتطوير حصيمة النقد األجنبى. تعتمد ادارة التنمية واستمرارية العمؿ عمى راحة المو 
الخدمات العامة والمرافؽ وزيادة فرص العمؿ وضماف األمف واالستقرار  تعتمد عمى رسـ سياسة 

مؤشرات عممية دقيقة لموضع الراىف  وأساسًا لمتخطيط لممستقبؿ  وىو ما  تنمية شاممة مبنية عمى
قصد السياحى الم – األقصريحتاج الى ضرورة وجود مرصد حضرى لممدينة  وخاصة مدينة 

 الثقافى األكبر فى العالـ.
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 النتائج 
نساف وحاضره فى نفس الوقت  ضارتو. المدف تمثؿ ماضى اإلنساف وحسجؿ لقضية اإل –المدينة 

تحتاج لتنمية مستمرة وشاممة  بؿ  األقصرمدينة  –والتطور المستقبمى نحو األفضؿ الحديث المبتكر 
مدة قصيرة  ويػادرىا  ويأتى زائر آخر  وىكذا تتػير وتنمو ل األقصرتنمية يومية  ألف السائح يزور 
 ستقبؿ الزائر مف عامؿ وتاجر مستفيد مف الزيارة.ي الذى الحاجات  مع مراعاه المواطف

ضعيؼ حسب المؤشرات المتاحة القميمة رغـ عدـ  األقصرمستوى التنمية الحضرية فى مدينة 
مية الحضرية متوسط أو حتى جيد  فانو يحتاج دائما دقتيا. ىذا وحتى فى حالة دعوى أف مستوى التن

المواطف  –أصحاب المصمحة  –الى تحسيف وزيادة فى الخدمات والمرافؽ ومواكبو لزيادة المستفيديف 
والزائر. استدامو التنمية تحتاج الستدامة وجود مؤشرات يتـ عمى ضوئيا رسـ سياسات ادارة التنمية 

 كاآلتى: األقصرح بعض جوانب التنمية الحضرية فى الحضرية  المؤشرات القميمة توض
جمالى مقارنو ببعض المدف فى تج المحمى اإلانخفاض متوسط نصيب الفرد مف النا -

 جنوب مصر.
 فقراء. األقصر% مف سكاف 25وجود نسبة  -
 وجود البطالة. -
 غير مستػؿ باألنشطة والسكاف. –خالى  –مورد أرض  –وجود حيز مكانى  -
 فعة نسبيًا  نتيجة زيادة مستمرة فى السكاف.كثافة سكانية مرت -
وجود قصور كبير فى مرفؽ الصرؼ الصحى والجوانب البيئية وخاصة المخمفات  -

 الصمبة وتموث النير.
 السكف. –عدـ توفر مؤشرات عف حالة العمراف  -
اآلثار   سواء التسجيؿ واألمف  بؿ  –ضرورة وجود مؤشرات لمعمراف الحضارى  -

 والصيانة.
 المدينةوفر مؤشرات تفصيمية عف قطاع السياحة لمعمؿ عمى تنميتو لصالح ضرورة ت -

 ومصر.
  والتى يقاس بيا اليـو مستوى التنمية لفيةاألأىداؼ عدـ وجود مؤشرات عف  -

 الحضرية.
 عدـ وجود مؤشرات سنوية عف التنمية البشرية. -
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  تحتاج لمؤشرات كثير مف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية والعمرانية والبيئية
. وىو ما يحتاج األقصردقيقة ودورية لتوفر رسـ سياسة تنمية حضرية رشيدة لمدينة مثؿ 

 لضرورة وجود مرصد حضرى يرشد مسئولى المدينة لما تحتاجو مف تنمية.
 التوصيات 

دور المدف فى التنمية االقتصادية واالجتماعية عمى المستوى األكبر  االقميـ والدولة 
ة عممية. كمما ارتفع معدؿ النمو والتنمية االقتصادية لممدف فى دولة ما ارتفع معدؿ أصبح حقيق

 النمو والتنمية االقتصادية عمى المستوى القومى.
المدف العالمية تقوـ بدور تنموى قوى فى تنمية  – الموانئ –العواصـ  –المدف الكبرى 

 االقتصاد القومى .
ذات أثر اقتصادى قوى عمى  –مستوى العالـ أحد المدف اليامة عمى  األقصرمدينة 

ضافة لدورىا القومى فيى قطب تنمية لمصر فى إلبا األقصر –التنمية االقتصادية فى مصر 
قميـ والدولة لتصبح مقصد لمزوار مف الدوؿ اإل األقصراقميـ جنوب الصعيد. لقد تجاوزت أىمية 

سانية. لذلؾ يجب االىتماـ بتنمية لمتعرؼ عمى الحضارة االن المتقدمةاألخرى وخاصة الدوؿ 
أمف واستقرار وأماف وىو ما يضيؼ كثيرًا  –تنمية اقتصادية واجتماعية وعمرانية وبيئية  – األقصر

 الممؾ الذىبى  االنسانية. –الكرنؾ  –االىرامات  –حضارة النيؿ  –لعظمة مصر 
حديثو  –دقيقة  –التنمية الشاممة المستدامة تحتاج لسياسة رشيدة  ومؤشرات عممية 

لضماف حؿ مشاكؿ الجماىير مف مواطنيف وزوار والعمؿ عمى راحتيـ. دور االدارة الحضرية 
عظيـ ويحتاج لمعمومة جيدة ومؤشر دقيؽ لتحقيؽ تنمية حقيقية. المرصد الحضرى اصبح أداة 
ف ضرورية لمسئولى المدينة لمساعدتيـ فى القياـ بواجباتيـ نحو المواطف  وخاصة عندما يكو 

لدييـ زائر  ضيؼ  يرجوف منو أف يعود مرة أخرى وأف يقدـ معمومة صحيحة وجيدة ومشرفة عف 
داه ومصر. المرصد الحضرى أ األقصر ازورو يصدقائو ونصيحو باف أقربائو و ألومصر  األقصر

 .جيدة لتحقيؽ ذلؾ
باإلضافة إلي إمكانية إعتماده مف المرصد الحضري العالمي بمركز األمـ المتحدة 

 ممستوطنات البشرية وىو شرؼ كبير لمصر.ل
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 (1ممحق رقم )
 خطاب معيد التخطيط لمحافظة األقصر لمزيارة

 
 األقصرمحافظ  /الوزيرالسيد معالى 

 
 تحية طيبة وبعد....

قطب السياحة الثقافية  - األقصرمية لمساعدة مدينة يتشرؼ معيد التخطيط القومى بالقياـ بأحد البحوث العم
التاريخية فى مصر والعالـ  وذلؾ فى إطار ىدؼ مصر القومى بزيادة بؿ تعظيـ حركة السياحة العالمية الى مصر   حيث 

 أكبر وأقدـ حضارة توضح تاريخ اإلنسانية. األقصرتممؾ 
تػبلؿ خبراتيـ العالمية فى مجاؿ المراصد الحضرية ودراسات فكر فريؽ مف الييئة العممية بمعيد التخطيط القومى  اس

بمبادرة إلنشاء مرصد حضرى لعاصمة السياحة  األقصروبحوث التنمية الحضرية وتخطيط المدف أف تكوف وجيتيـ مدينة 
 .األقصرالثقافية فى مصر   مدينة 

رة فنية تنشأ فى صمب الييكؿ التنظيمى دارية تنظيمية فى شكؿ مركز متخصص أو اداإالمرصد الحضرى ىو آلية فنية 
يقـو المرصد بعمميات جمع وتحميؿ البيانات واالحصاءات والمعمومات فى مجاالت التنمية االقتصادية  - المدينةالدارة 

 حصائيةؽ ومناىج القياس بؿ والمقارنة اإلواالجتماعية المختمفة وتشػيميا وتوظيفيا ومعالجتيا عمميًا لتتماشى مع أسس وطر 
فى وضع  المدينةوالنشر. حيث يقـو المرصد بتحويؿ ىذه المعمومات الى مؤشرات كمية ونوعية تساعد المسئوليف عف تنمية 

السياسات ورسـ الخطط التى تحقؽ أىداؼ تنمية المدينة وتحقيؽ مستوى رفاىية أعمى وجودة حياة أفضؿ لمواطف المدينة 
 وزوارىا.

. كما اف  المرصد سيكوف أحد المدينةالسياحة الى  حركة ةخطوة ايجابية لزياد قصراألاف انشاء المرصد الحضرى لمدينو 
شبكات المراصد المحمية فى مصر والتى تدعمو ىيئة التخطيط العمرانى التى تقـو عمى ادارة المرصد الحضرى الوطنى 

ضمف باكورة المراصد المحمية فى  األقصرلمصر  وفروعو فى المدف المصرية  ىذا ويعتبر انشاء المرصد الحضرى لمدينة 
 مصر.

يياتكـ فى الخطوات جد العممى الذى تـ واالسترشاد بتو واطبلع سيادتكـ عمى الجي األقصريتطمع أعضاء فريؽ البحث لزيارة 
مة بحيث يمثؿ عبلمة اضافية عمى عظمة عاص األقصر ةنشاء المرصد الحضرى لمدينتى يخططوف لمقياـ بيا إلالعممية ال
 نسانى فى العالـ.الثقافية والتاريخ اإل السياحة

عالميا فى  األقصرة ديالر دًا ياألمر معروض عمى سيادتكـ لتحديد موعد لمزيارة والقياـ بدوركـ الياـ فى اتماـ ىذه المبادرة تأك
 خير االنسانية.لمجاؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية والتحضر والحضارة 

اء رسالتو العممية والعممية فى البلـز والمعيد يشكر لسيادتكـ صادؽ تعاونكـ فى أدحاطو واتخاذ برجاء التفضؿ باإل
 اؿ تخطيط التنمية.جم

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ    
 رئيس معيد التخطيط القومى
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 (2ممحق  رقم )
 األقصرمذكرة مرفوعة لسعادة الوزير محافظ 

 بشأن
 األقصرنشاء مرصد حضرى لمدينة إطمب الموافقة عمى 

 

ة نشاء مرصد حضرى لكؿ مدينإمنظمة االمـ المتحدة لمموئؿ ب - يوصى المرصد الحضرى العالمى -
سراع بالمدف ضرية الشاممة المستدامة وخاصة اإلوخاصة فى الدوؿ النامية وذلؾ بيدؼ تحقيؽ التنمية الح

 ذات الشأف العالمى.
صد نشاء المر إوالمرافؽ والمجتمعات العمرانية بكاف وزارة االس -قامت الييئة العامة لمتخطيط العمرانى  -

 االسماعيمية. ةطنطا ومدين ةنشاء المرصد الحضرى المحمى لمدينإالحضرى القومى لمصر  وبادرت ب
 مدف مصرية يحتوى عمى مجموعة مف المؤشرات عف العمراف. 7قامت الييئة كذلؾ بنشر مجمد عف  -
عداد دراسة إة بمعيد التخطيط القومى بمبادرة لييئة العمميبادر مجموعة مف الباحثيف مف أعضاء ا -

 األقصردور وأىمية مدينة بأىمية  إيماناً  األقصرنشاء مرصد حضرى لمدينة )بحث نظرى وتطبيقى( إل
فى التنمية االقميمية والقومية نظرًا لما تممكو مف ثروة حضارية  يزورىا المبلييف سنويا مف جميع انحاء 

حصيمة النقد األجنبى لمصر    وزيادة الدخوؿ وفرص العمؿ ألبناء  زيادة ف بالمساىمة فىيقومو  -العالـ 
 وجنوب مصر بؿ ومصر. األقصر

دارية بصدور قرار مف سيادتكـ بالموافقة عمى انشاء المرصد نية اإلنشاء ىذه الوحدة الفإجراءات إتبدأ  -
 والحضارة االنسانية. عاصمة السياحة الثقافية والتاريخ األقصرالحضرى لمدينة 

خطاب لمعالى وزير االسكاف والمرافؽ والمجتمعات العمرانية ومعالى  واالمر مرفوع لسيادتكـ باصدار
 األقصرالعامة لمتخطيط العمرانى التخاذ اإلجراءات البلزمة النشاء المرصد الحضرى لمدينة  رئيس الييئة
 األقصرراءات انشاء المرصد الحضرى لمدينة اتماـ اج معيد التخطيط القومى فى بحثفريؽ  ومساىمة

  ومرفؽ مع ىذا مقترح خطاب معيد التخطيط القومىو  ىيئة التخطيط العمرانى يد أواصر التعاوف معكوتو 
 معاليكـ لمعالى وزير االسكاف.

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ   
 األقصر ةمدين مجمس رئيس

 
 2015تحريرًا فى   /  / 
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 المحميةوزارة التنمية 

 األقصرمحافظة    
 مكتب المحافظ    

 (3ممحق رقم )
 2016قرار رقم          لسنو    /   /

 بإنشاء مرصد حضرى لمدينة األقصر
 

 بعد االطبلع عمى :
  2014دستور محصر لعاـ  
  وتعديبلتو  1979لسنو  43قانوف االدارة المحمية رقـ 
  شياخات  5وتضـ  األقصردينة بإنشاء م 1960لسنو  1755القرار الجميورى رقـ 
  األقصربتحديد كردوف مدينة  1966لسنو  463قرار وزارة التنمية المحمية رقـ 
  مدينة ذات طابع خاص تحت مسمى المجمس  األقصرعتبار اب 1989لسنو  153ار الجميورى رقـ القر

 وفصميا عف محافظة قنا  األقصراألعمى لمدينة 
  األقصرعف الوحدة المحمية لمركز  األقصربفصؿ مدينة  1990لسنو  748قرار رئيس الوزراء رقـ  
  األقصربتحديد الكردوف الجديد لمدينة  1993لسنو  684قرار رئيس الوزراء رقـ  
  األقصرعمى أف يشمؿ نطاقيا مدينة  األقصربإنشاء محافظة  2009لسنو  378القرار الجميورى رقـ 

 العاصمة والوحدات المحمية لستو مراكز 
 األقصرسكاف والمرافؽ والمجتمعات العمرانية عمى إنشاء مرصد حضرى لمدينة قة معالى وزير اإلمواف. 

 قـــــــسز

بمسمى المرصد الحضرى  األقصردارة / قسـ فى صمب الييكؿ التنظيمى لمدينة إ(: إنشاء 1مادة )
 .األقصرلمدينة 

دارة أعماؿ المرصد برئاسة محاف2مادة )  .األقصرظ (: يشكؿ مجمس لتخطيط وا 
 (: تشكيؿ لجنة فنية لتسيير أعماؿ المرصد.3مادة )
 وحدات فنية يرأسيا مدير 5دارة / قسـ المرصد مف إتشكيؿ (: 4مادة )
 إلى اإلدارات المختصة. (: يبمع ىذا القرار5مادة )

 ويعمؿ بو إعتبارًا مف......... 
 

 األقصسمحافظ 
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 ( 4ممحق رقم ) 
 فتتاحى(الول )اترح البرنامج التدريبى األ مق

 األقصرالمرصد الحضرى لمدينة  –مؤشرات القياس  –طرؽ قياسيا  –عنواف/ اسـ البرنامج        : التنمية الحضرية -
 : أعضاء أقساـ ادارة المرافؽ والخدمات الحضرية الفئات المستيدفة    -
 فرد كاآلتى: 25-20:   طاقة البرنامج -

 فرد 2-1ادارة / قسـ التخطيط  -
 فرد 3-2قسـ االدارة العميا  ادارة / -
 فرد 15-10ادارة / قسـ االدارة التنفيذية  -

 أىداؼ البرنامج                : اليدؼ العاـ : تنمية ورفع مستوى التنمية الحضرية لممواطف والزائر-
 األىداؼ التفصيمية -
 تحقيؽ توفير الخدمات األساسية بمستوى مرتفع يميؽ بمدينة عالمية. -
 الترفيو. –السمع األساسية  –االقامة  –وسائؿ النقؿ  –البلزمة لحياة مريحة خاصة  ئؿكافة الوساتحقيؽ توفير  -
 وسائؿ حماية المواطف والزائر مف عناصر المناخ الضارة بالصحة العامة. –تحقيؽ توفير بيئة نظيفة  -
 .تحقيؽ توفير وسائؿ الرعاية الصحية المختمفة لممواطف والزائر بمستوى جيد ومطمئف -
 تحقيؽ توفير أمف وأماف واطمئناف المواطف والزائر. -
 ساعة عمؿ. 25بمجموع  –ساعات يوميا  5 –أياـ  5:  مدة البرنامج -

 مخصصة لمثؿ ىذه المناسبات. –مؤمنو     -فرد مريحة 25-20: قاعة محاضرات متوسطة تسع  مكاف البرنامج     - 
 او مدرج. –اعد دراسية أو مق – ةكراسى مريح –طاولو  -:  التدريبأدوات  -

- Data Show – .الب توب 
 ستاذأكرسى  – Benchمكتب  -
 سبورة -

 .ةفبلش –مطبوعات البرنامج  – C.Dحقيبة تدريب  -التجييزات لممتدرب: -
- .  تسجيؿ البرنامج لتوزيعو آخر اليـو
 شيادات اثبات حضور البرنامج. -
 Not Bookنوتو  -
 قمـ جاؼ ورصاص 2 -

 جدوؿ البرنامج -
 مجشروط البرنا -
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 منيجية التدريب                           
 

 دقيقة 120ساعتاف  : مدة الجمسة
 دقيقة 30الجانب النظرى نصؼ ساعة  -1
 دقيقة 30 -15المناقشات المفتوحة لمموضوع  -2

 فرد 10-5دقيقة لعدد  2-1ابداء الرأى / المبلحظة / التعميؽ لمدة  -
 –المشرؼ  –دقائؽ  10-5ح لمدة الرد عمى المبلحظات / التعميؽ أو التوضي -

 عضاء.األ

 
 الجانب العممى ساعة -3

 دقائؽ 10عرض التمريف  -
 لى فريقيف  حسب أىمية الموضوع .إتقسـ المجموعة  -
 فرد 8-5   1فريؽ  -
 فرد 8-5   2فريؽ  -
 دقيقة 30حؿ التمريف  -
 يتفؽ عمى رأى واحد نيائى. –كؿ فريؽ يقوـ بحؿ التمريف المقرر  -
 دقيقة. 10تخب مف بينيـ( بعرض الرأى يقـو أحد أفراد الفريؽ )من -
 10ستاذ( بمناقشة كؿ فريؽ فى تقريره ووضع المبلحظات النيائية  األيقـو المشرؼ ) -

 دقائؽ.

 
 شروط البرنامج -4

 الحضور فى الموعد المتفؽ عميو. -
 حضور كامؿ البرنامج -
 التعاوف أثناء حؿ التماريف. -
 االستفادة الكاممة. -
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 األولمقترح جدول تنفيذ البرنامج 

 2000يوم األول السبت   /  / ال
 انًحاضش انًٕضٕع يالحظاخ انٕقد

 –المحاضر  – المدينةرئيس  االفتتاح والتعريؼ بالبرنامج تسجيؿ 9.30-10.00
 مدير البرنامج

 أ.د. المدينةتنمية  –مفيـو وسياسات التنمية الحضرية  المحاضرة األولى 10.00-12.00
  شاى – ةالصبل ةاستراحة لمصبل 12.00-12.30
 أ.د. األىداؼ العامة والتفصيمية لمتنمية الحضرية  المحاضرة الثانية 12.30-2.30

  لممواطف -  
  لمزائر -  

  شاى استراحة 2.30-3.00
وكيفية تطويرىا  –التأكيد عمى استيعاب المفاىيـ واألىداؼ  مناقشة مفتوحة 3.00-4.00

 امثمة عممية –مع المتػيرات الحضرية 
 أ.د.
 أ.د.

 المدينةرئيس 
  2000اليوم الخاوي األحد    /   /   

 أ.د. األقصرالتعريؼ بالمرصد الحضرى لمدينو  المحاضرة األولى 10.00-12.00
  الفكرة وتطويرىا -  
  وظيفة المرصد -  
دارة المرصد/ خطوات إنشاء إ -  

 ومراحؿ االنشاء
 

( ىؿ ىناؾ حاجة لمرصد 1تمريف ) -  
 حضرى لؤلقصر

 

  شاى – ةالصبل - استراحة 12.00-12.30
 أ.د. ادارة –مياـ  –مخرجات المرصد  - المحاضرة الثانية 12.30-2.30

  شكؿ االدارة العميا -  
  دارة التنفيذيةاإل -  
  داريةإ -  
  فنية -  
  جيزةأ –معدات  -  

  شاى  2.30-3.00

دارة فراد اإلأمقترح شكؿ وحجـ و  مناقشة مفتوحة 3.00-4.00
 األقصرلمناسبة لمدينو ا

 المدينةدارة إالمسئوؿ األوؿ فى 
 المدينةدارة إالمسئوؿ الثانى فى 
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اليوم الخالج األحىيه  /  /   

2000 

 

 أ.د. مؤشرات المرصد الحضرى المحاضرة األولى 10.00-12.00

 –وظيفة المؤشر  –تعريؼ المؤشر  10.00-11.00 
 دالالتو –حسابو  –قياس المؤشر 

 

 3( يعرض تحديد 2تمريف ) 11.00-12.00 
 –المفيـو  –التعريؼ  –ات مؤشر 
 االستخداـ – ةالدالل

 أ.د.

  شاى – ةصبل استراحة 12.00-12.30

 المحاضرة الثانية 12.30-2.30
12.30-1.30 

 أ.د. أنواع حـز المؤشرات

  المتاحة -  
  التنسيقية -  
  الميدانية -  
ؿ عمى اساليب ومنيجيات الحصو  - 1.30-2.30 

 أنواع المؤشرات الثبلث
 أ.د.

  االرتباط بالييئات المعموماتية -  
  االتفاقات مع الجيات األخرى -  
وسائؿ الحصوؿ عمى بيانات  -  

 الميداف
 

  اليوم الرابع الثالثاء   /   

/2000 

 

 المحاضرة األولى 10.00-12.00
10.00-11.00 

 أ.د. قاعدة معمومات انتاج المؤشرات

  الجمع والمراجعة والتسجيؿمرحمة  -  
 –االدخاؿ  –مرحمة التشػيؿ  -  

 الترتيب
 

 المحاضرة الثانية 
11.00-12.00 

بمعمومات  Sheet ىتمريف عمم -
 لبلدخاؿ

 

  شاى – ةاستراح – ةالصبل - 12.00-12.30 
 أ.د. برامج انتاج المؤشرات - 12.30-1.30 12.30-2.30

  المنيجية -  
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  االنتاج -  
  التدقيؽ –المراجعة  -  
 تمريف عممى عمى انتاج عينو - 1.30-2.30 

 مؤشرات
 

  األقصرمناقشة لخصوصية مدينو  - 2.30-3.30 
  السياحة -  
اليوم الخامس األربعاء   /  /   

2000 

 

 أ.د. خطوات انشاء المرصد  10.00-12.00

االلتزاـ السياسى  –الموافقات  -  
 الرسميات –والقانونى 

 

  االغراض –تحديد األىداؼ  -  
تحديد القطاعات المعموماتية  -  

 والمؤشرات ذات األولوية
 

  شاى – ةصبل -  12.00-12.30
 أ.د. البناء المؤسسى/ التنظيـ -  12.30-2.30

  دارة العميااإل -  
  دارة التنفيذيةاإل -  
  الييكؿ -  
  التخصصات –الكفاءات  –فراد األ -  

 أ.د. األساسيةوضع خطة العمؿ حسب المراحؿ   2.30-3.30
 أ.د. شروط ضماف االستمرارية  3.30-4.00

  ختاـ -  
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 يٕو إحرياطٗ

 

  وفى حالة الموافقة يكوف ىو اليـو المدينةدور المدف فى التنمية االقتصادية بـو احتياطى يترؾ الرأى فيو لرئيس .
 السادس أو األوؿ

 
  الموضوع  الوقت

المدف  – المدينةوظيفة  –تطورىا  –أتيا نش –المدف  المحاضرة األولى 10.00-12.00
 – المدينةاقميـ  – المدينةمجتمع  –المتخصصة 

 المدينةاقتصاد 

 

  شاى – ةاستراح – ةصبل استراحة 12.00-12.30

  لماذا مرصد لممدينو المحاضرة الثانية 12.30-1.30

 دارةإ مناقشة مفتوحة  1.30-2.00

مركز  -مصر القديمة ةعاصم – قصراأل ةمدين المدف العالمية 2.00-3.30
دورىا االقتصادى  السياحة والحضارة القديمو فى العالـ

 فى تنمية االقتصاد المصرى

 دارةإ
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 مقترح التمارين العممية
 

  ما األقصر ة/ ضرورة النشاء مرصد حضرى لمدين ةىؿ ىناؾ حاج (1تمريف رقـ ) -
 ىى أسباب ذلؾ؟

يجب توفيرىا  – األقصر ةتمثؿ خصوصية لمدينمؤشرات  10تار اخ (2تمريف رقـ ) -
 ؟المدينةلصانع السياسة المسئوؿ عف تنمية 

 األقصر ةمشاكؿ / قضايا تنمية مدين 3أىـ  ( ما ىى3تمريف رقـ ) -
 -  -   فى مجاؿ االقتصاد -
 -  -   فى مجاؿ السياحة -
 -  -   فى مجاؿ الخدمات -

 اص بالمرصدالخ ىنتياء البرنامج التدريبإبعد   (4تمريف رقـ ) -
 أقرأ العبارات التالية  وضع عبلمو صح أماـ العبارة الصحيحة فى رأيؾ؟ -
 شىء جيد ومطموب. المدينةدارة جديدة فى إنشاء مرصد حضرى كاف إ( 1عبارة ) -
 نشاء مشكمة.اء المرصد حاجة بسيطة بس قرار اإلنشإ( 2عبارة ) -
 ف يكوف بيا مرصد حضرى.أيجب  ةكؿ مدين (3)عبارة  -
سوؼ يكوف المرصد األوؿ واألىـ فى  األقصر ة( المرصد الحضرى لمدين4عبارة ) -

 مصر.
 الييمو معمومات ومؤشرات. المدينة( متخذ القرار وصانع السياسة فى 5عبارة ) -
 ده بدعة أجنبية ال فائدة منو. –( المرصد الحضرى لمراقبة الناس 6عبارة ) -
 األوضاع الخطأ. لتصحيح المدينة( المرصد يقدـ حقيقة لرئيس 7عبارة ) -
 سياحية عالمية تحتاج جدًا لممرصد الحضرى. ةمدين األقصر( 8عبارة ) -
 دارى جديد وال فائدة منو.إ( المرصد الحضرى سوؼ يكوف عبء 9)عبارة  -
مف جانب األمـ المتحدة  ةحضرى كفكرة عممية وثقافية لممدين( المرصد ال10عبارة ) -

 يجب االلتزاـ بيا واالستفادة منيا.
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 (5ممحق رقم )
 لألسرةاستمارة المسح االجتماعى االقتصادى 

 مدينة األقصر
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 ٔصاسج انرًُيح انًحهيح

انًشطذ انحضشٖ نًذيُّ االقظش      يحافظح األقظش   
1

 

 يذيُح االقظش    

 
 

 

 استمازة المسح االجتماعي االقتصادى لألسسة

   200000العام                                       

 

   

  

 سقى االسرًاسج: .......

 اسى انشياخح: ...............

 سقى انشقح:...... سقى انًُضل:...........  ................... انؼُٕاٌ : اسى انشاسع

 اسى سب األسشج : ..............

 يٕتايم: ..........     سقى انرهيفٌٕ  :  .............                          انًُضل / انشقح:..........

 20000انصاَيح     /     /        2000ذاسيخ انضياسج : األٔنٗ    /    /

 اسى ظايغ انثياَاخ:..............

 2000ذاسيخ انًشاظؼح     /   /    اسى انًشاظغ  :.................

 اسى انًششف: ..................

 اسى يذخم انثياَاخ: ................

 

 

 

 

 انثياَاخ سشيح ٔالذسرخذو اال الغشاع انرًُيح فٗ انًذيُّ

 

 

 

 

 

                                                 
1

 اؽظبءاد ٌّغبػذح ِغئٌٛٝ اٌّذ٠ٕٗ فٝ رؾغ١ٓ ؽ١بٖ اٌّٛاؽٓ ٚاٌضائش. –ِؼٍِٛبد  –٠غّغ ث١بٔبد  -اٌّشطذ اٌؾؼشٜ ٌّذ٠ٕخ االلظش 
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 اواث  ذكوز  العدد – المسكه في معا   يعيشون الريه األسسة أفساد صائصخ

 األسشج سب/ األسى و

 

1 

 األسشج تشب انؼالقح

 

2 

 أشُٗ/ ركش انُٕع

 

3 

 تانسُٕاخ انؼًش

 

4 

 انضٔاظيح انحانح

 

5 

 انؼًهيح انحانح

  

6 

 انرؼهيًيح حانحان

 

7 

 انًُٓح

 

8 

 انُشاط قطاع

 االقرظادٖ

9 

 انقطاع يهكيح

 

10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

 

 الخصائص: 

 سائق – شغاله/  شغال/  خادم – قريب – شقيق – والدة – والد – ابنه – ابن – زوجة أو زوج -2

 .ارمل – مطلق – متزوج – يتزوج لم -5

 .السن كبير – متقاعد – المنزل العمال متفرغة – طالب – متعطل – يعمل -6

 .دكتوراه – ماجستير – دبلوم – جامعة – فنية ثانوية – عامة ثانوية – اعدادية – ابتدائية – امى -7

 .العمل صاحب – حارس – جناينى – سائق – فنى – ادارى – طبيب– محاسب – مهندس – مدير -8

 .والصحة التعليم – والبناء التشييد – االمن – المعلومات – والمواصالت النقل – السياحة – التجارة – الصناعة – الزراعة -9

 .مشترك – أهلية جمعيات – تعاونى – خاص قطاع – حكومى -01
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 بيانات األسرة الكريمة -1

 الزوجة    من هو رب األسرة )العائل(      الزوج 1/1

 ال  نعم   هل سيادتكم من أهل االقصر أصالً         1/4

 ال  نعم  هل سيادتكم ولدت فى االقصر 1/3

 كم عدد افراد األسرة الذين ولدوا فى االقصر 1/2

 

  جميعال  ثالثة  اثنين  واحد

 

 

 اذا لم تكن من أهل االقصر ما هو بلدك االصلى: اذكر أسم المحافظة أو البلد 0/5

  خارج مصر  داخل مصر

 

 

 

 ما هو سبب قدومك الى االقصر: ضع عالمة  / أمام السبب 0/6

 

العودة   الدراسة  الزواج  العمل  االستثمار

 للوطن

 

 

 ى اآلن : ضع عالمه / أمام العدد بالسنينواالسرة فى االقصر حت شكم سنه وأنت تعي 0/7

سنه 

 واحدة

أكثر من   سنوات 3  سنتان 

 سنوات 3

 

 

 هل تنوى مغادرة االقصر الى سكن آخر 0/8

  ال  نعم

 

 فى حالة مغادرة االقصر ما هو المكان الجديد : اذكر المحافظة أو البلد 0/9

  خارج مصر  داخل مصر
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 المبنى السكنى -2

 لمبنى : ضع عالمة / أم نوع المبنىنوع ا 2/0

 

عمارة 

 سكنية

فيال   فيال 

أكثر 

من 

 وحدة

منزل  

 تقليدى

أخرى  

 تذكر

 

 

 2مساحة األرض ... ........ــــم 2/2

 

 عدد األدوار فى المبنى : ضع عالمه / أمام العدد 2/3

دور 

 واحد

أدوار  5  أدوار 4  أدوار 3  دورين 

 وأكثر

 

 

 

 كنية )الشقق(: ضع عالمة / أمام العددعدد الوحدات الس 2/4

شقة 

 واحدة

شقق  5  شقق 4  شقق 3  شقتان 

 فأكثر

 

 

 

 كم عمر المبنى بالسنوات :    ..... سنه 2/5

 

 حالة البناء : ضع عالمه / أمام الحالة المناسبة 2/6

  متداعيه  رديئه  متوسطة  جيدة

 

 

 مواد االنشاء 2/7

حوائط 

 جاهزة

هيكل  

 معدنى

 هيكل 

 خرسانى

حوائط  

 حامله

مواد  

أخرى 

رديئه 

 )طين(

 

 

 

 ملكية أو حيازة المسكن : ضع عالمه / أمام نوع الملكية / الحيازة 2/8

حكومى /   ايجار  تمليك

 رب العمل

  نوع آخر 
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 كيف تملكت المسكن التمليك ؟ ضع عالمه / أمام طريقة الشراء 2/9

بالشراء 

من 

 الحكومة

بالشراء  

من القطاع 

 الخاص

طريقة   بالميراث 

 أخرى

 

 

 مصدر تمويل شراء المسكن التمليك : ضع عالمة / أمام مصدر الشراء 2/01

اموال 

 خاصة

تقسيط /  

 قرض

تمويل  

 عقارى

  اخرى 

 

 

 تاريخ شراء / تملك المسكن :      /     / 2/00

 

 كم ثمن شراء المتر المربع للمسكن بالجنيه :..... جنيه 2/02

 

 كم االيجار الشهرى ؟   .... جنيه –سكن االيجار الم 2/03

 

 تاريخ استئجارك لهذا المسكن :     /    / 2/04

 

 هل هذا أول مسكن لك أم منتقل من مسكن آخر : 2/05

  منتقل من مسكن آخر  اول مسكن

 

 ........ما هو محل االقامة السابق: المحافظة ............     المدينه / المركز ........... 2/06

 

 ما هو سبب االنتقال الى المسكن الحالى: ضع عالمة / أمام السبب 2/07

سكن 

 أفضل

البعد عن  

 العمل

البعد  

عن 

 المدارس

اشتريت  

مسكن 

 جديد

ارتفاع  

 االيجار

  أخرى 

 

 

 خصائص المسكن -3
 كم عدد غرف المسكن : ..... غرفة بدون الصاله وطرقات التوزيع 3/0

 

 Receptionستقبال )ريسبشن( هل يوجد صاله ا 3/2

يوجد صاله   ال  نعم

 متوسطة

 

 

 

 كم عدد الحمامات 3/3

  2اكثر من   اثنين  واحد
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 هل يوجد مطبخ منفصل : 3/4

  ال  نعم

 

 

 هل يستخدم المسكن كمكان للعمل 3/5

 ال نعم 

   

   للعمل اذكر نوع العمل    ............فى حالة استخدام المسكن كمكان 

 

 المرافق ووسائل المعيشة: -4

 يا ْٕ يظذس انًياِ نهًسكٍ : ضغ ػاليّ / أياو انًظذس 4/1

انشثكح 

انؼًٕييح 

 يثاششج

خضاٌ/  

 طٓشيط

أخشٖ يصم   آتاس 

 انُقم

 

 

 انكٓشتاء: ضغ ػاليّ / أياو انًظذس انًٕظٕد –يا ْٕ يظذس االَاسج  4/2

انشثكح 

 انؼًٕييح

ٔسائم أخشٖ   يٕنذ خاص 

 ذزكش

 

 

 

 يا ْٗ ٔسائم انرخهض يٍ يياِ انظشف انظحٗ : ضغ ػاليّ  / أياو انحانح انًُاسثح 4/3

يٕظذ شثكح 

 يعاسٖ

يٕظذ تياسج  

 طشف نهًسكٍ

  ٔسائم أخشٖ 

 

 ْم ذٕظذ شثكّ اذظاالخ )ذهيفٌٕ أسضٗ(: 4/4

  ال  َؼى

 

 عٓاص ٔأركش انؼذد.يا ْٕ ػذد االظٓضج انرٗ ذًهكٓا األسشج ٔانالصيح نهًؼيشح: ضغ ػاليّ / أياو ان 4/5

 انؼذد  انُٕع انؼذد  انُٕع

   ذهيفضيٌٕ   شالظح

شاسّ حذيصّ    دية فشيضس

LCD 

  

   كًثيٕذش   غسانح ػاديح

   الب ذٕب   غسانح اذٕياذيك

   فيذيٕ   يكيف ْٕاء

يشٔحح 

 كٓشتائيح

نؼة أطفال   

Play 

Station 

  

   آنح سيًُا   يياِ –سخاٌ 

 آنّ ذظٕيش   يكُسّ

 كاييشا
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 يا ْٕ ػذد انًشكثاخ انرٗ ذًهكٓا األسشج: ضغ ػاليّ / أياو انٕسيهح ٔاركش انؼذد 4/6

سياسج ييُٗ  سياسج اظشِ سياسج خاطح انًشكثح

 تاص

 أخشٖ ذزكش يٕذٕسيكم

      انؼذد

 

 الدخل واالنفاق -5
 ........ فردكم عدد االفراد من االسرة العاملون ويحصلون على دخل شهرى ........... 5/0

 كم اجمالى دخل األسرة فى الشهر بالتقريب... ..........................................جنيه 5/2

 

 اذكر أقرب فئه للدخل الشهرى بالجنيه 5/3

 5111أقل من 

 جنيه

ألف  21اكثر من  ألف جنيه 21-05 ألف جنيه 05-01 ألف جيه 5-01

 جنيه

 

 -رى على كل بند من البنود التالية بالتقريب:ما هو متوسط االنفاق الشه 5/4

 المبلغ بالجنيه البند م بالجنيه المبلغ البند م

 –المسكن )االيجار  0

 المصروفات(

تكلفة االتصاالت  6 

 والمعلومات

 

 –المصاريف الصحية  7  الطعام والشراب 2

 العالج

 

  االدويه 8  أقساط )ديون( 3

  ف على التعليمالمصاري 9  فاتورة الكهرباء 4

المصاريف الترفيهية  01  فاتورة المياه والصرف 5

 الثقافة والسياحة
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 (6ممحق رقم )
 المؤسسات االقتصاديةاستمارة مسح 

 لمدينة األقصر
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 وزارة التنمية المحمية
 (1)المرصد الحضرى لمدينة األقصر          محافظة األقصر 
 مدينة األقصر  

 

 ة مسح المؤسسات االقتصاديةاستمار 
 2000العام 

 
 

 
      اسم المؤسسة :

 
 النشاط الرئيسى : 

 
 الرقم البريدى :     العنوان :

 رقم التميفون :                  ،                        ،
 البريد االلكترونى :

 
 تاريخ الزيارة : 

 
 اسم جامع البيان :

    اسم المراجع :
 اسم المشرف :

 اسم مدخل البيانات :
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 ٌّغبػذح ِغئٌٛٝ اٌّذ٠ٕخ فٝ رؾغ١ٓ ؽ١بح اٌّٛاؽٓ ٚاٌضائش . –اؽظبءاد  –ِؼٍِٛبد  –٠غّغ ث١بٔبد  –اٌّشطذ اٌؾؼشٜ ٌّذ٠ٕخ األلظش  

 رقـ االستمارة

 سلُ اٌغغً اٌزغبسٜ 

 ِخزٍؾ ع١بؽٝ رغبسٜ  طٕبػٝ

 2000/    /        اٌضب١ٔخ: 2000/     /      األٌٚٝ:

 2000/     /      ربس٠خ اٌّشاعؼٗ:

 ألغراض التنمية فى المدينةإال البيانات سريو وال تستخدم 
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 خصائص المؤسسة :
 أماـ الشكؿ الرسمى :  ضع    الشكؿ القانونى :  01

 يذكر الشكل القانونى –أخرى  فردية مسؤلية محدودة تضامن توصية باألسيم مساىمة
      
 

         .........ـسنو بدء نشاط المؤسسة :   02        
 

 أماـ النشاط االقتصادى :  قطاع النشاط االقتصادى : ضع عبلمة    03        
 خدمات نقل تجارة تجزئة تجارة جممة سياحة صناعو أعمال بحريو الصيد

        
  

 …………………قتصادي بالتفصيؿ :  اسـ النشاط اال 04
 

 ..………………التى توفرىا المؤسسة : المنتج / السمعة / الخدمة  05
 

 ………………سمعو نيائيو :  : اسـ وطبيعة المنتج  06
 ………………    :  مادة خاـ :                                      
 ..…………… :  سمعو وسيطو :                                      

  
 مبنى المؤسسة االقتصادية : 07

  إجمالي مساحو أرض المؤسسة :   7/1               
 

 عدد الوحدات المبنية داخؿ محيط المؤسسة االقتصادية :  7/2               
 
 

 نوع المبنى   7/3
 
 

            
 
 

 فذا000000ْ 2َ                  

 ِجبْ 3اوضش ِٓ  ِجٕٝ ٚاؽذ ِجٕٝ 2 ِجبْ 3

ِجٕٝ اداسٜ

 

 

  

 ِؼشع       ِطؼُ ِظٕغ

  

   

 فٕذق

 ً رغبسٜ    ِؾ
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 ىؿ يوجد مساحات / مباف أنشطة أخرى  7/4             
 اخرى تذكر جراج مخازف حمامات سباحة حدائؽ مبلعب 
       العدد

       المساحو
 

 ت فضاء لمتوسع :ىؿ توجد مساحا 7/5         
 

 أصوؿ المؤسسة 08
 
 رأس ماؿ المؤسسة : 8/1
 
 أىـ األصوؿ الثابتة  8/2

 معدات أخرى تذكر األثاث السيارات اآلالت والمعدات األصؿ
     القيمة النقدية

 
 قيمة اجمالى أعماؿ المؤسسة فى السنة السابقة :  8/3
  
 ما ىو متوسط أجر العامؿ فى الشير بالجنيو  8/4
 
 أذكر أعمى أجر وأدنى أجر   8/5
 
 
 ما ىى نتيجة أعماؿ المؤسسة خبلؿ السنوات الخمس السابقة : أرباح      خسائر  8/6

 
 2014 2013 2012 2011 2010 السنة
      بالجنيو   ±قيمة النتائج 

 
 
 
 

00000َ2ٔؼُ     ِغبؽخ 

  

  

 ال

 

  

ع١ٕٗ                       

  

  

ع١ٕٗ                       

  

  

 أػٍٝ اعش فٝ اٌشٙش                      

 

ع١ٕٗ

 

 

  

 أدٔٝ أعش فٝ اٌشٙش

 

 ع١ٕٗ                     
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  …………إجمالى عدد العامميف   09
 
 
 عدد العامميف حسب الجنسية :  9/1
 
 ىؿ تستخدـ عمالو موسميو أو مؤقتو :   9/2
 
 توزيع العامميف حسب المينو :  9/3

االداره  المينو
 العميا

االداره 
 التنفيذية

العمال  المساعدون الصناع الفنيون
 اليدويون

عمال 
 الخدمات

        العدد
 
 توزيع العامميف حسب فئات السف والنوع  9/4

 العدد فئة السن
 ممةج إناث ذكور 

    سنة 20اقؿ مف 
20 – 40    
40 – 50    
50 – 60    
    فأكثر 60
    جممة
 
 توزيع العامميف حسب الحالة التعميمية والنوع  9/5

 العدد المؤىالت العممية
 جممة إناث ذكور 

    مؤىؿ عالى
    مؤىؿ فوؽ المتوسط

    مؤىؿ متوسط
    مؤىؿ أقؿ مف المتوسط

    بدوف مؤىؿ
    أمى
    جممة

روٛس                       

 

 

  

 أبس 

 

  

ِظشٜ                      

  

  

ِظشٜ                       غ١ش

  

  

ٔؼُ     اٌؼذد                

  

  

ال                
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 إناث  ذكور  عدد العامميف المعينوف خبلؿ العاـ الحالى : العدد 9/6
 إناث  ذكور  عدد العامميف المعينوف خبلؿ السنة السابقة : العدد 9/7
 ىؿ تنوى المؤسسة تعييف عمالة جديدة خبلؿ السنة القادمة 9/8

 مخطط  
 

 أسـ مدلى البيانات:
 :       ة ػػػػػػػػػػػالوظيف
 :  خ       ػػػػػػػػػػالتاري
 

 عمى صادق تعاونكم مع المرصد الحضرى لمدينة األقصر شكراً                  
 

 
 
 

ال غ١ش ِخطؾ                 

                   
 اٌؼذد                -ٔؼُ    
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 ممخص البحث
  األمـ المتحدة لمموئؿ بتوصية جميع مكونات الدوؿ وخاصة الدوؿ النامية بتنفيذ فكرة قامت منظمة

افظة والدولة كأداة لتحقيؽ التنمية الحضرية انشاء المراصد الحضرية لكؿ مدينة واقميـ ومح
المستدامة  والتى تساىـ بنسبة أكبر فى توليد الناتج المحمى. لقد أدركت الحكومات الرشيدة فى 
مستوياتيا المختمفة ممثمة فى الدوؿ والمحافظات / البمديات واألمانات بؿ ومجالس االقاليـ 

ارية تنظيمية فنية تقوـ بإعداد قياسات فى شكؿ والمناطؽ  ادركت أىمية انشاء آليو/ أداة اد
مؤشرات لمتػيرات التنمية الحضرية سواء الجوانب العمرانية أو االقتصادية أو االجتماعية أو 
البيئة لمساعدة المسئوليف )رؤساء المدف والمحافظوف..( فى اتخاذ القرارات الرشيد لتمبية مطالب 

دمات بؿ وقرارات التنمية المستدامة والشاممة لرفع مستوى سكاف المدف واألقاليـ وسرعة توفير الخ
 المعيشة وزيادة درجة جودة الحياة لمسكاف.

 :مدينة األقصر وضرورة وجود مرصد حضرى 
مدينة األقصر المصرية ليست مدينة عادية بؿ مدينو عالمية بما تممكو مف آثار حضارة 

ؼ عالمى مفتوح يزوره بؿ يتمنى زيارتو سبعة آالؼ عاـ  أقدـ حضارات االنسانية. االقصر متح
جميع سكاف العالـ. االقصر عاصمة محافظة االقصر الجديدة. يبمع عدد سكاف المدينة أكثر مف 

 يقوموف باستضافة مئات اآلالؼ مف الزوار مف جميع أنحاء العالـ. 2015ألؼ نسمة عاـ  200
اء ومياه.. وتسوؽ ورفاىية تقدـ االقصر خدماتيا الحضرية لمواطنييا وزوارىا مف كيرب 

وثقافة تاريخية بمستوى مختمؼ عف أى مدينة أخرى حيث يحتاج زوارىا لعناية خاصة. ىذا 
ويفرض كـر الضيافة عمى مسئولى االدارة الحضرية تمبية الطمب عمى تمؾ الخدمات بدرجة عالية 

 مف الجودة والسرعة نظرًا لقصر مدة الزيارة ميما طالت. 
رى يحتاج لسرعة اتخاذ القرارات التى تتسـ باألىمية بؿ والخطورة أحيانًا  ىذا النيج الحض

لمقياـ بإعداد ىذه المؤشرات ىو  –المنظمة  –وىو ما يحتاج لمؤشرات. اف األداة الحديثة والفعالة 
المرصد الحضرى. أىمية مدينة االقصر لمصر تحتاج لوجود مرصد حضرى إلعداد حزمو 

رية لمتابعة وزيادة جيود التنمية الحضرية لممدينة واستدامتيا لجذب المؤشرات/القياسات الحض
 المزيد مف الزوار واثبات قوه ىذه الحضارة عمى االستمرار والتنمية المستدامة.

  فنى بالدرجة األولى  يتـ انشاؤه فى  –المرصد الحضرى عبارة عف )ادارة( مركز متخصص
المرصد بجمع وتحميؿ البيانات واإلحصاءات  صمب الييكؿ التنظيمى إلدارة المدينة. يقوـ
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التنمية الحضرية المستدامة  وتوفيرىا لصانع القرار بيدؼ تحسيف  مجاالتوالمعمومات فى 
ظروؼ الحياة لسكاف المدينو وزوارىا. ييدؼ المرصد الى توفير مجموعة مؤشرات كمية ونوعية 

لمدينة  بحيث يتمكف مسئولى االدارة حديثة لمتػيرات األداء التنموى با –تقدـ قياسات دقيقة 
 الحضرية مف الحفاظ عمى بؿ واستمرارية الحفاظ عمى مستوى مرتفع لجودة الحياة بالمدينة.

 :منتجات المرصد الحضرى 
 مراحؿ: 3يتـ انتاج مؤشرات المرصد الحضرى عمى 

المؤشرات المتاحة مف مصادر احضائية ومعمومات وتفارير ودراسات  سواء جاىزة  -
 تحتاج لبعض المعالجات الفنية.أو 

المؤشرات التنسيقية وىى المؤشرات التى يتـ التنسيؽ بشأنيا مع الييئات الحكومية أو  -
باقى مختمؼ مؤسسات الدولة العاممة فى مجاؿ التنمية الحضرية. ىذا ويحصؿ 

 المرصد عمى المعمومات مف ىذه الييئات ويقـو ىو بتشػيميا وحساب المؤشرات.
سوح الميدانية. مجموعة مؤشرات اليتوافر عنيا معمومات مف المصادر مؤشرات الم -

لمحصوؿ عمى  –السابقة  بؿ البد مف النزوؿ الى الميداف/المجتمع الحضرى 
المعمومات وحساب المؤشرات منيا  مثاؿ ذلؾ بياف دخؿ األسرة لحساب مؤشر 

 الفقر.
 ضرية( فى انشاء مرجع استشارى ييدؼ البحث الى مساعدة حكومة مدينة االقصر )االدارة الح

تقوـ باعداد  –ادارة المدينة  –عبارة عف ادارة فنية متخصصة تنشأ فى صمب االدارة الحضرية 
مؤشرات التنمية الحضرية وكذلؾ تدريب الكوادر وتجييز ىذه االدارة )المرصد( فنيًا  وتشػيميا 

ة لدى مسئولى ادارة المدينة فى حتى تصبح ادارة فاعمة فى التنمية الحضرية واداه قوية ومؤثر 
صياغة السياسات واتخاذ القرارات الرشيدة لمتنمية الحضرية لمدينة عالمية مصرية ىى عاصمو 

 الثقافة والتاريخ والحضارة االنسانية فى العالـ  انيا مدينة األقصر.
 مع بقية  لقد تطورت فكرة انشاء المراصد الحضرية وخاصة عمى مستوى المدف  حيث تولد المدينو

مدف الدولة  )نظاـ المدف( النسبة األكبر مف معدؿ النمو االقتصادى القومى مقاسًا بمعدؿ نمو 
الناتج المحمى االجمالى. يتميز االقتصاد الحضرى بالتنوع حيث انشطة التجارة والصناعة 

الحديثة  التحويمية والسياحة والخدمات المختمفة وخاصة النقؿ واألسواؽ واستخداـ التكنولوجيات
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واالنتاج الكبير. ىذا وقد تجاوبت كثير مف الدوؿ فى ىذا النيج العممى الفنى االدارى  ومنيا 
 مصر وبدأت فى انشاء المراصد الحضرية.

  قاـ ىذا البحث بعرض الجوانب النظرية لدراسة وانشاء المراصد الحضرية  وركز عمى الجانب
تنمية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية والبيئية فى العممى والتطبيقى معًا وشرح دور المدف فى ال

االقتصاد االكبر سواء االقميـ أو المحافظة أو الدولة   بؿ واالقميـ المحمى اقميـ المدينة كمنطقة 
تأثير أولى لممدينو.وقد شمؿ ىذا الجزء ايضا عرض واضح لمفيوـ أو تعريؼ المرصد الحضرى 

النشاء وما يقوـ بو مف انتاج المؤشرات العممية لقياس كفاءة واىدافو وميامو وخطوات ومراحؿ ا
 ادارة المدينة بيدؼ تحقيؽ أعمى مستوى مف جودة الحياه لمواطف المدينة والزائر.

  وىو ما 2014-6عرض البحث مؤشرات التنمية الحضرية المتاحة لمدينة االقصر خبلؿ الفترة  
الصورة لمؤشرات أكثر  تفصيبًل لوضع سياسو وتحتاج  –أشار الى مستوى تنمية ضعيؼ نسبيًا 

 رشيدة تحقؽ فعبًل مستوى أفضؿ.
   عرض الجزء التطبيقى رؤية مقترحة لمرصد حضرى لمدينة االقصر  مبينًا مبررات وأسباب ذلؾ

ثـ شرح بتفصيؿ مبسط خطوات /مراحؿ انشاء المرصد والمستفيديف منو وميامو  والييكؿ 
 رد البشرية والوسائؿ االدارية والتأثيث الفنى والبرامج التدريبية.التنظيمى لو وحاجتو مف الموا

  عمى ضوء  2015الجزء األخير عرض مرة أخرى لحالة التنمية الحضرية فى مدينو االقصر عاـ
 أحدث مؤشرات لموضع الراىف.

  لقد أصبح واضحًا لدى حكومات الدوؿ النامية  ومسئولى ادارة المدف أف التنمية الحضرية– 
مية المدف عممية عممية ىامة وفنية تقوـ عمى أساس مؤشرات/قياسات لدرجة جودة الحياه  وىو تن

ىدؼ عمى جانب كبير مف األىمية لساكنى المدف وخاصة عندما تكوف مدينو عالمية ذات وزف 
مميوف سائح  5مؤثر فى االقتصاد القومى مثؿ مدينو االقصر التى يصؿ عدد زوارىا سنويًا الى 

 ت رواج السياحة العالمية.فى سنوا
  لقد أوضحت المؤشرات رغـ قمتيا ضعؼ التنمية بالمدينة  ويشيد عمى ذلؾ نسبة الفقراء مف

% مف اجمالى السكاف  كما توجد البطالة  ومشاكؿ أخرى 25السكاف الذيف بمػت نسبتيـ حوالى 
 حديثة. –كثيرة تحتاج لجيود تنمية عمى ضوء مؤشرات دقيقة 

 لمؤشرات كثيرة وخاصة لوظيفتيا االساسية وىى السياحة  ومؤشرات سنوية لجوانب  تحتاج المدينة
التنمية البشرية  ومؤشرات دورية ربع ونصؼ سنوية لممرافؽ الحضرية  وخاصة الصرؼ الصحى  
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والبيئة والنظافة  باإلضافة لممؤشرات االقتصادية واالجتماعية والعمرانية  وخاصة المؤشرات 
 النوعية.

 لدراسة إلى:خمصت ا 
دور المدف فى التنمية عمى المستوى األكبر وخاصة الدولو  بؿ العالـ أصبح حقيقة  -

مؤكدة فكمما ارتفع معدؿ النمو االقتصادى الحضرى ارتفع معدؿ النمو االقتصادى 
 عمى العالـ. انعكاسالقومى وما لو مف 

 –نيويورؾ  – المدف التاريخية العالمية مثؿ االقصر –العواصـ  –المدف الكبرى  -
 لندف تقـو بدور قوى فى تنمية اقتصاد دوليا. –باريس  –طوكيو 

التنمية الحضرية الشاممة المتوازنة والمستدامة تحتاج لسياسة بؿ سياسات تنمية قوية  -
 -حديثة لتحقؽ: –تقوـ عمى مؤشرات عممية دقيقة 

 *ىدؼ رفع معدؿ النمو االقتصادى القومى.
 والزائر عف مستوى جودة الحياة.*ىدؼ رضاء مواطف المدينو 
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Summary 

 The U.N International urban observatory recommended all countries to 

establish urban observatories to each of their cities, regions, governorates, and 

the State . The main objective of having urban observatory is to produce a set of 

indicators to ensure the availability of a suitable and safe housing unit for each 

citizen of the developing cournties, particularly the poor . The second objective 

is to avoid the speedness of the urban sprawling, the low level houses in the 

forme of hamlets, and even living in tombs as the case in Cairo, Egypt. 

 

 It has been approved that having suitable and safe house requires more 

indicators for the complementary aspects  required for good housing unit, i.e. 

water, sewage system, electricity, road, etc. The I.U.O. found that it is a good 

opportunity to have a complete set of indicators for comprehensive urban 

development . All countries agreed to start collecting data, statistics, and 

information to produce indicators covering most of the different aspects of urban  

development . i.e., to have an urban observatory . Egypt have signed the 

international agreement joining other countries to start establishing U.O. the 

agreement took place as from 1991 . 

 

 Gopp is the governmental organization to look- over that event . some 

confeences have to fallow- up the process of urban observatories. More than 110 

observatories was established  by `996 . The idea of having urban observatory 

became a fact particularly for the international cites, i.e. capitals of the world 

such as Tokyo, London, and the universal, and cultural cities such as luxur . 

luxur is the historic old capital of old Egypt, and the recent capital of the old 

pharaonic civilization in the world.   

 

 Regional  development planning center, I.N.P. decided to help luxur city 

in establishing, luxur urban observatory, as the research topic of the year 2014 – 

2015 . The study contained two parts: the first part covered the theoretical frame 

work of urban  observatories special emphasis have been givin to the concept 

and objectives of urban development, and the role of the city in the economic 

growth process of  its region and the effect of that growth on the national, 

regional, and local levels . The state of urban development of  luxur has ben 

analyzed through the available indicators during the period 2006.2014 . luxur 

had a weak development process, the city suffers from many problems, 

particularly poverty, unemployment, and the crises of the tourist sector which 

represents its main economic activity employing 70% of the employment of the 

local economy.   

 

 The empirical  part of the research paper describes how to establish an 

urban observatory for luxur city . Again the research look over some important 

indicators for the year 2016 to check if there were some achievements . The 

research concluded with some findings and recommendations as follows : 
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-  Luxur  should have an urban observatory . the observatory represents a 
technical and scientific instrument to produce urban indicators to help 
the administrative authorities of the city . 

- There is a big shortage in having the required indicators for such a city, 
particularly the main economic sector i.e. tourist . 

- The available indicators showed that :- 
- The rate of economic growth of the city is very low compared with its 

touristic resources . 
- The city suffers from high level of poverty rate, it reached 25% of its 

population . 
- There are no available enough indicators about the touristic resources, 

i.e. temples, hotels,etc . 
- It is to recommend that : 

o The great and big cities, capitals, ports, universal citis has an 
important economic role on the developments on the central level 
. 

o Luxur represents development pole in south Egypt . 
o The urban comprehensive and sustainable urban development 

should have an observatory to produce indicators  required  to 
formulate rational urban policy for luxur city .     

  
 

 


