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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 
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