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حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام  ثان 2222 نوفمبر 1 الثالثاءيوم عقد معهد التخطيط القومي 

 التنمية اإلقليمية المدرس بمركز ،عبد الحليمخالد  تور /الدك فيها. والتي قدم 2222/2222األكاديمي 

 التنمية أهداف "تحقيق :الحضرية للتنمية القومية لسياساتل 2221 في العالمي الوضعلتقرير  عرًضا

ثالث مؤسسات دولية هي: منظمة األمم المتحدة  عنصدر التقرير  ."المناخ أجل من والعمل المستدامة

 Cities(، برنامج تحالف المدن التابع للبنك الدولي )UN Habitatلهابيتات )ا –للمستوطنات البشرية 

Alliance( ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،)OECD .) 

في إعداد وتطبيق سياسات قومية للتنمية الحضرية،  0202يتابع التقرير تقدم دول العالم خالل عام 

ات هذه الدول في استخدام السياسة القومية للتنمية دولة، مع التركيز على خبر  260ويستعرض تجارب 

 الحضرية للتصدي آلثار جائحة كورونا والتحديات العمرانية الناجمة عنها.

وتعد السياسة القومية للتنمية الحضرية أداة هامة وأساسية تستخدمها الحكومات لتوجيه التنمية 

نهضة الدول. وقد دعت منظمة األمم المتحدة  الحضرية وتمكين المدن من النمو واالزدهار والمساهمة في

الهابيتات حكومات العالم إلعداد سياسة قومية للتنمية الحضرية، وذلك في مؤتمر  –للمستوطنات البشرية 

. وتقوم جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة اإلسكان 0226الموئل الثالث الذي أقيم في كيتو )اإلكوادور( 

ة للتنمية الحضرية الخاصة بها بدعم فني من مكتب الهابيتات بمصر، ومن ثم فإن بإعداد السياسة القومي

 دولة في إعداد هذه السياسة. 260استعراض هذا التقرير يفيد الحكومة المصرية في االستفادة من تجارب 

ام وتتمثل األهداف الرئيسة للسياسة القومية الحضرية لمصر في إطار النمو الحضري المتوازن والمستد

 كمحرك للتنمية الشاملة في:

 تعزيز التنمية االقتصادية املحلية. 

  المستدام الحضري النمو. 

 تعزيز االتصالية بين وداخل المدن. 

 تعزيز أطر الحوكمة الحضرية. 

  والتنمية المتكاملة اإلقليميالتوازن. 
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 مراحل اإلعداد-ضرية لمصر(: السياسة القومية الح1شكل رقم)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املجاالت-(: السياسة القومية الحضرية لمصر2شكل رقم)
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 يستعرض التقرير عدة موضوعات في فصوله املختلفة يتمثل أهمها في:

-  
 
َعرف الدول السياسة القومية للتنمية الحضرية وما تتوقعه من نتائج من هذه السياسة، كما كيف ت

لمؤسس ي إلعداد هذه السياسة في الدول املختلفة، ومدى تزايد الطلب على يوضح التقرير اإلطار ا

 وجود سياسة قومية للتنمية الحضرية.

اختالف مكونات وخصائص السياسة العامة من دولة ألخرى، وكذلك مراحل إعدادها واملجاالت التي  -

 تغطيها أو تركز عليها، والمؤسسات الحكومية القائمة على إعدادها.

وامل نجاح إعداد السياسة القومية للتنمية الحضرية، ومنها: موائمة السياسة مع مناقشة ع -

توجهات الدولة األخرى ومع مستويات الحكومة املختلقة، وإشراك األطراف املجتمعية ذات الصلة، 

 تقوية القدرات التنفيذية لتطبيق السياسة.

حة بكل دولة للمتابعة والتقييم وإمكانية رصد توافر البيانات الالزمة إلعداد السياسة، واألطر المتا -

توظيفها لخدمة أغراض متعددة، وربط إعداد السياسة القومية للتنمية الحضرية بإطار مستدام 

 وشامل للرصد الحضري بالمدن.

توضيح دور السياسة القومية للتنمية الحضرية في تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة بكل  -

في مؤشرات األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، مع التركيز على الهدف  دولة، ومتابعة التقدم

 الحادي عشر الخاص بالمدن واملجتمعات المستدامة.

توضيح دور السياسة القومية للتنمية الحضرية في زيادة الصمود أمام آثار التغير المناخي ودفع  -

بون، والتأكد من أن هذه السياسات أجندة التحول إلى مجتمعات ومدن خالية من انبعاثات الكر 

تدعو للفعل العاجل والعمل من أجل المناخ، وتوضيح أهمية توفر الخبرات لربط السياسات 

الحضرية بتغير المناخ، وتمييز النتائج اإليجابية الناتجة من العمل في مجال المناخ، سواء من خالل 

السهام في ظواهر تغير المناخ، والتأثير استراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ أو الحد من ا

 المتبادل مع التنمية الحضرية.
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 خلص التقرير من تجارب الدول التي استعرض إعدادها لسياسات قومية للتنمية الحضرية إلى اآلتي:

أثرت جائحة كورونا بشكل إيجابي على موقف إعداد وتنفيذ السياسة القومية للتنمية الحضرية في  -

دول، حيث شجعت الحكومات والمواطنين على إعادة التفكير في طرق الحصول على العديد من ال

 .الخدمات وأنماط الحركة واإلنتاج واالستهالك

 في مواجهة األزمات،  -
 
تساعد السياسة القومية للتنمية الحضرية المدن على أن تكون أكثر صمودا

 بالريف، خاصة فيما يخص أنماط اإلنتاج
ً
 والطاقة والمواصالت. وأن تكون أكثر ترابطا

تختلف تعريفات السياسة القومية للتنمية الحضرية من دولة ألخرى من حيث التركيز على النتائج  -

نها ذات أولوية مثل النهائية أو املخرجات المباشرة أو العمليات، كما يركز عدد منها على قضايا بعي

العشوائيات في حين يتبنى عدد آخر منها أهداف عامة لتحسين نوعية الحياة لسكان الحضر بشكل 

 عام.

دولة سياسة قومية للتنمية الحضرية، سواء كانت معلنة بشكل مستقل أو مدمجة  260يوجد بال  -

، ولكن تشترك كافة ضمن سياسات تنموية أخرى مثل اإلسكان أو استعماالت األراض ي أو النقل

الدول في وجود رؤية عامة للتنمية الحضرية وتصور للتنسيق بين القطاعات التنموية في إطار الرؤية، 

 والتركيز على المدخل العمراني لمعالجة قضايا التنمية بالمدن.

الحضرية تتبنى أكثر من ثلثي الدول التي يغطيها التقرير االرتباط بين وجود السياسة القومية للتنمية  -

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤمن بقدرة السياسة على تحقيق هذه األهداف، ليس فقط 

الخاص بالمدن واملجتمعات المستدامة، ولكن عدد كبير من األهداف، مثل الخاصة  22الهدف 

ا يربط بالمياه والصرف الصحي أو النمو االقتصادي أو البنية التحتية أو العمل من أجل المناخ. كم

عدد كبير من الدول بين هذه السياسة واألطر الدولية األخرى مثل األجندة الحضرية الجديدة وإعالن 

 باريس حول المناخ.

تشترك الدول في العوامل الممكنة من إعداد السياسة القومية للتنمية الحضرية بشكل جيد، منها  -

هذه السياسة، توفر تحويالت مالية كافية مشاركة األطراف المعنية، اإلطار التشريعي الداعم لتوجه 

من الحكومة المركزية لإلدارات املحلية وتحقق الشفافية والحوكمة والعمل على تحسين ورفع كفاءة 

 وقدرات اإلدارات املحلية.
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تظل هناك في معظم الدول تحديات تواجه التنفيذ الفعال للسياسة القومية للتنمية الحضرية، على  -

جوات في إدارة الموارد المادية والبشرية والتنسيق بين الجهات المعنية والقدرات رأسها الخلل والف

الفنية والمؤسسية. وقد أوضحت تجارب الدول عدم توفر الخبرات الفنية للربط بين التنمية 

الحضرية وتغير المناخ، وضعف اآلليات التنسيقية بين الحكومة المركزية واملحلية، كما تعكس 

القومية عدم القدرة على التعامل مع الفوارق التنموية أو الجغرافية/االجتماعية  معظم السياسات

بين المدن في ذات الدولة، وضعف مشاركة المستوى املحلي في توفير البيانات المغذية للسياسات 

 القومية للتنمية الحضرية.

 انتهى التقرير لعدة توصيات تتمثل في:

حضرية كإطار لمراجعة التنمية الحضرية فيما بعد جائحة كورونا ترويج السياسة القومية للتنمية ال -

 والعمل على زيادة صمود المدن أمام األزمات والكوارث.

تقوية دور السياسة القومية للتنمية الحضرية كإطار للتنمية المكانية المتوازنة والعادلة، التي  -

 يد.تعتمد على مراكز حضرية متعددة يجمعها تنسيق قطاعي وجغرافي ج

اشراك األطراف المعنية بالحكومة المركزية واإلدارات املحلية واألطراف غير الحكومية خاصة التي  -

 تمثل الفئات المهمشة والهشة في تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسة القومية للتنمية الحضرية.

شراكة بين العمل على تنوع مصادر التمويل لتنفيذ السياسة القومية للتنمية الحضرية، وبخاصة ال -

 القطاعين العام والخاص.

 االستثمار في نظم معلومات قوية توفر البيانات الخاصة بالعمران من المستوى املحلي. -

استخدام السياسة القومية للتنمية الحضرية كأداة للربط والتنسيق بين الوزارات المسئولة عن  -

 التنمية العمرانية وتلك المسئولة عن تغير المناخ والبيئة.

ماج أدوات سياسات مبتكرة في مجال البيئة، مثل حساب تكلفة الحد من االنبعاثات الكربونية إد -

  للتدخالت العمرانية.

بأهداف التنمية المستدامة والمؤشرات العالمية نظم متابعة وتقييم للسياسات الحضرية  ربط -

 األخرى.
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ة التنموية العالمية من خالل الربط تقوية اسهام السياسة القومية للتنمية الحضرية في األجند -

المستمر بأهداف التنمية المستدامة واألجندة الحضرية الجديدة وإعالن باريس للعمل من أجل 

 المناخ وغيرها من األطر الدولية.

تبادل الخبرات والمعارف والتجارب بين الدول حول إعداد وتنفيذ السياسة القومية للتنمية  -

 الحضرية.

 :حول عدة نقاط يتمثل أهمها في والنقاشات لمداخالتادارت هذا وقد 
 

 بمزيد من  ، وذلك من خالل القيامدور المرصد الحضري بهيئة التخطيط العمراني تفعيل ضرورة

 والمتابعة لموقف السياسة القومية للتنمية الحضرية بمصر.  تالدارسا
 

  لمستويات من الناحية على مختلف ا الرابعةيتحول العالم اآلن في ظل الثورة الصناعية

سواء شك سيؤثر  وهو األمر الذي بال .ةيوالقيم والسلوكية، ،والفكرية ،والمعرفية ،التكنولوجية

الحضرية على مستوى الدول وتفاعالت  السياسات القومية للتنمية يبصورة مباشرة أو غير مباشرة ف

 األفراد معها. 
 

 نمية الحضرية الخاصة بمصر، خاصة وأن التأكيد على أهمية االنتهاء من السياسة القومية للت

 .2890االستراتيجية الوحيدة الخاصة بالتنمية الحضرية في مصر تم إعدادها في عام 
 

  تواجه شعوب وحكومات العالم إشكالية التغير المناخي ويسعى العالم حالًيا لبذل جهود متعددة

خاصة مع  ،الشيخ الشهر الجاري  والمقرر عقدها بمدينة شرم   COP 27يتمثل أهمها في قمة المناخ

 تزايد النظرة المتشائمة آلثار التغيرات المناخية املحتملة في المستقبل.
 

  البد من مراعاة البعد الثقافي واالجتماعي لألفراد عند صياغة سياسة قومية للتنمية الحضرية بما

 لقائم بالفعل.للعمران اواضحة لدى الدولة ، وكذلك أهمية وجود رؤية يضمن نجاح تنفيذها
 

 للتنمية الحضرية التي يتم اإلعداد لها  ةالقومي مثل السياسة الرسميةالوثائق  من األهمية مراجعة

، وكذلك مستهدفات رؤية مصر للتنمية 0200حالًيا، واملخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 

وذلك بهدف ، ستوى الدولةاملختلفة ذات الصلة على م الجهات بين تنسيقالو  0202 ةالمستدام

في ظل القدرات االقتصادية  تعظيم أثر االستفادة وتجنب أية مشاكل أو معوقات عند التنفيذ

  الموجودة والموارد املختلفة المتاحة.


