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 2تقديم
فى إطار اهتمام وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية بمواكبة التوجهات العالمية نحو
أهمية المعلومات والمعرفة فى دعم اتخاذ القرار ,واستنادا ً لدور الهيئة العامة للتخطيط العمراني
الذي خوله لها القانون  111لسنة  2002بشأن إعداد المؤشرات الحضرية بالتنسيق مع مراكز
المعلومات المختلفة قامت الهيئة بتأسيس إدارة عامة للمرصد الحضري بهدف إمداد متخذي
القرار وصانعي السياسات بالمؤشرات والمعلومات التي تعكس األوضاع العمرانية فى مصر
لتقويم السياسات التنموية القومية من خالل إنشاء شبكة متكاملة من المراصد الحضرية.
وفى هذا اإلطار ,وباإلشارة إلى االتفاقية المبرمة بين الهيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن
مشروع "آليات تنفيذ المخطط اإلستراتيجي لتنمية جنوب مصر" والذي يتضمن في محاوره
األساسية " مكون إعداد المؤشرات وإنشاء المراصد الحضرية " فقد قامت الهيئة بعقد ورشة
عمل يشارك فيها متخذي القرار بمحافظات الجمهورية من السادة سكرتيري العموم والسادة
المساعدين بهدف التعريف " بدور المراصد الحضرية للتنمية العمرانية " 1وذلك تمهيدا ً لعقد
مجموعة ورش عمل للسادة رؤساء المدن ومديرى اإلدارات العامة للتخطيط العمراني والتنسيق
والمتابعة لبناء قدراتهم فى مجال " إعداد وتقييم المؤشرات الحضرية ودورها فى تطوير
سياسات التنمية العمرانية ".
 1وقائع الورشة
أنه فى يوم الثالثاء الموافق  12أكتوبر  ،2010أنعقدت ورشة عمل للسادة سكرتيرى عموم
والسادة مساعدى سكرتيرى عموم محافظات مصر ،والسادة مديرى عموم المراكز االقليمية
السبع التابعة للهيئة بمدينة السادس من أكتوبر ،حيث حضر الورشة  91فردا ً 2وشاركوا جميعا ً
فى ورشة العمل بفاعلية من خالل المناقشات واإلستفسارات.

صورة  1جانب من السادة الحضور

 1ملحق  :1خطاب الدعوة للسادة المحافظين للمشاركة بالورشة
 2ملحق  :2كشف أسماء المشاركون بالورشة
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صورة  2جانب من السادة الحضور

بدأت ورش العمل بتسجيل الحضور وتوزيع أورق العمل الخاصة بالورشة والمتضمنة برنامج
3
ورشة العمل والمحاضرات وإستمارات إلستطالع الرأى.
إفتتح األستاذ الدكتور /مصطفى كمال مدبولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ورشة العمل بالترحيب
بالسادة الحضور والتأكيد على أهمية المراصد الحضرية كأحد االدوات الهامة فىإدارة عمليات
التنمية المستدامة ومواكبة التوجهات العالمية المعنية بأهمية المعلومة والمعرفة فى إتخاذ القرار؛
وقد أكد السيد رئيس الهيئة بإهتمام الهيئة العامة للتخطيط العمراني بهذا اللقاء تمهيدا ً لتعاون مثمر
وبناء حيث تنبع أهميته من ضرورة توطيد أواصر التعاون بين الهيئة والمحافظات إلنتاج
المعلومة ومشاركتها من أجل عملية إتخاذ قرار سليم وفعال ،فالورشة خطوة فى هذا اإلتجاه
والذى يبدأ بالتعريف بالمراصد الحضرية وأساليب الرصد والتقييم ،ومحاولة التوصل إلى آليات
لتفعيل المراصد الحضرية ودورها فى رصد وقياس مشاكل ومعدالت التنمية بالمجتمعات
العمرانية لتأسيس منظومة تنموية متكاملة؛ وإتاحة المعلومات لدعم إتخاذ القرار والتأكيد على
اإلهتمام بتوطيد أواصر التعاون بين الهيئة والمحافظات فى هذا الشأن بإنشاء مرصد حضرى
بكل محافظة من محافظات الجمهورية ليكون هناك ربط وتبادل للمعلومات بين الهيئة ومراكزها
اإلقليمية من جهه وبين كل محافظة من محافظات الجمهورية من جهه أخرى.
وتال ذلك كلمة دكتور مهندس /فهيمه الشاهد رئيس اإلدارة المركزية للمراكز اإلقليمية التخطيطية
والمدير الوطنى للمشروع ,وقد عرضت سيادتها موجزا ً عن ورشة العمل ,تناول أهدافها،
والبرنامج والتعريف بالسادة المحاضرين والفئة المستهدفة من الحضور.

3

ملحق  :3إستمارة اإلستبيان
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عرضت سيادتها فكرة إنشاء المراصد الحضرية وبدايتها من مؤتمر األمم المتحدة والذى عقد
بمدينة إسطنبول فى عام  ،1111وتم عرض لمستويات المراصد المختلفة ووظيفة كل مستوى،
وان المراصد البد ان تكون تابعة لجهات حكومية لضمان االستدامة ثم تناولت أهتمام وزارة
اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية بتأسيس إدارة عامة بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى
كمرصد حضرى وطنى والعمل على تأسيس مراصد حضرية محلية بأقاليمها التخطيطية السبع
فى مصر تم البدء فى عمل المراصد من بداية عام  ،1111تم العمل فى مصر على مستوى سبع
مدن وهى عواصم األقاليم التخطيطية وذلك من عام  ،2001وهناك توصيات لفتح محاور
لإلتصال بين جميع مؤسسات الدولة لوضع المؤشرات أمام صانعي القرار ،ثم عرضت سيادتها
التجربة الوطنية من خالل مشروعي:
 تأسيس نظم المتابعة والتقييم لسياسات تنمية األراضي على المستويين القومي والمحلى
من خالل البرنامج الكوري.
 إعداد نظرة شاملة عن قضايا اإلسكان ورصد التغيرات التى تطرأ على سوق اإلسكان
من خالل التمويل العقاري الكندي.

صورة  3د.م .فهيمة الشاهد تعرض على السادة الحضور التجربة الوطنية وتطور المرصد الحضرى الوطنى

تناول السيد االستاذ الدكتور /أحمد الخولى خبير المشروع أهمية المؤشرات الحضرية وعالقتها
باألهداف اإلنمائية لأللفية  MDGsوجدول أعمال الموئل  UNHABITAT Agendaحيث
تعالج األهداف اإلنمائية لأللفية األبعاد األساسية للفقر وآثارها على حياة الناس بتناول القضايا
الملحة مثل الصحة والمساواة بين الجنسين ،والتعليم واالستدامة البيئية ومساعدة الدول األعضاء
فى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الثمانية ،ونظام حددت األمم المتحدة غايات رقمية لكل هدف
والمؤشرات المناسبة لرصد التقدم المحرز في تحقيق الغايات واألهداف ذات الصلة.
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أوضح سيادته أن الموئل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية حدد آليات لرصد المؤشرات
لقياس مدى التقدم المحرز نحو تحقيق هدف "مدن بدون األحياء الفقيرة" مما يكفل االستدامة
البيئية بحيث يحقيق تحسن ملحوظا ً في حياة ما ال يقل عن  100مليون من سكان األحياء الفقيرة
بحلول عام .2020
بين أ.د .أحمد الخولى اعتماد الموئل نهجا ً أكثر شمولية من خالل دمج مؤشرات جدول أعمال
الموئل اإلطارالعام لألهداف اإلنمائية لأللفية وتضم مؤشرات جدول أعمال الموئل:
 20 مؤشرات من المؤشرات الرئيسية،
 تسعة مؤشرات من قوائم الحصر (مؤشرات كمية) تستخدم كقائمة مرجعية يمكن قياسها
كميا ً وهى أسئلة يجاب عنها بنعم أو ال )


 13مؤشر للتكامل مع نتائج المؤشرات الرئيسية والبيانات الكيفية ،فهى مؤشرات واسعة
المدى لقياس األداء واالتجاهات في مجاالت رئيسية مختارة من جدول أعمال الموئل،
وبالتالى فهى توفر مؤشرات شاملة ،وكمية ،وقاعدة لمقارنة المدن ،وتتيح إظهار مدى
التقدم نحو تحقيق جدول أعمال الموئل



وفى النهاية تناول أمثلة للمؤشرات الخاصة بالمدن .City-Specific Indicators

قام السيد اللواء طه زغلول سكرتير عام محافظة المنوفية بعرض تجربة محافظة المنوفية ،فى
إنشاء وحدة الـ  GISوهى نتاج عملية تعليم ذاتى قام بها سكرتير عام محافظة المنوفية وعدد من
الكوادر التى تلقت تدريب وتعليم مابعد مرحلة البكالوريوس (دراسات عليا) بجامعة المنوفية ،وقد
شارك عدد من الحاضرين فى مناقشة اللواء /طه زغلول حيث أبدى عدد من الخبرات المكتسبة
والدروس المستفادة ،وبالتالى يمكن ان يكون ذلك نواة للمرصد الحضرى بها وكيف تم اإلستعانة
بالكوادر المتخصصة من خريجى الجامعات بكلتا المحافظتين وتوفير رواتب لهم من خالل عقود
العمل والمكافأت.
ثم أدارت السيدة الدكتورة  /فهيمه الشاهد ،وبمعاونة السيد الدكتور /أحمد الخولى ،فعاليات
الورشة والمناقشات مع السادة ممثلي محافظات الجمهورية ،بإستخدام استمارة استبيان لالسترشاد
بها فى النقاش ،وقد خلص النقاش إلى أن المؤشرات الحضرية:
 .1ضرورة فى عمليات تعريف المشكلة وأسبابها.
 .2تساعد فى تحديد أهداف وغايات المخطط.
 .3تساعد فى تنفيذ المخطط.
 .4تساعد فى عمليات المتابعة والتقويم وتنفيذ الخطة.
كما اتفق الحاضرون على أن إحتساب المؤشرات األولية عملية ميسورة لتوافر البيانات بالجهات
الحكومية مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ومركز معلومات ودعم القرار إال انهم
أكدوا على أهمية تحديث وصحة البيان كما موضح بجدول .1
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جدول  1التوزيع التكرارى الراء المشاركون بالورشة فيما يخص المؤشرات

السؤال

إجمالي
االستمارات

أتفق أتفق إلى
تماما ً حدا ً ما

ال أتفق غير مجاب
عنه

 .1المؤشرات الحضرية ضرورة فى
عمليات تعريف المشكلة وأسبابها

26

0

0

0

26

 .2تعاون المؤشرات الحضرية فى
تحديد أهداف وغايات المخطط

22

3

0

1

26

 .3تساعد المؤشرات الحضرية فى
إقتراح بدائل الخطة وتقويمها

23

3

0

0

26

.4تسهل المؤشرات الحضرية فى تنفيذ
المخطط

23

3

0

0

26

 .5تيسر المؤشرات الحضرية عمليات
المتابعة والتقويم

21

4

0

1

26

 .6يمكن إحتساب المؤشرات األولية
بسهولة لتوافر البيانات الثانوية
بالجهات الحكومية العديدة كالجهاز
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،
ومراكز المعلومات المختلفة

11

10

1

2

26

 .7المعلومات متوافرة ،ولكن تكمن
المشكلة فى دقتها ،وحداثتها ،وفى
بعض االحيان ،دقتها

24

2

0

0

26

هذا وقد اتفق السادة الحضور على ضرورة المؤشرات الحضرية في عمليات تعريف المشكلة
وأسبابها حيث أنها:
 توفر المعلومات التي يبنى عليها اتخاذ القرار
 تمثل التوصيف الدقيق للمشكلة وتحديد أسبابها مما يساعد فى الوصول إلى بدائل الحلول
المناسبة.
 تمثل المؤشرات الحضرية مشكلة الوضع الراهن المراد تغييره حيث تحدد أماكن
القصور أو األماكن التى يتواجد بها إمكانيات يمكن إستغاللها.
 تساهم فى وضع المخطط الالزم ومتابعة تنفيذ هذا المخطط.
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وقد أكد الحضور على أن المؤشرات الحضرية تساهم في تحديد اهداف وغايات المخطط من
خالل:
 جمع المعلومات من جميع الجهات والهيئات العاملة ومن مصادرها الحقيقية بواسطة
عمالة مدربة وذلك من خالل التنسيق الكامل بين الجهات ذات الصلة
 تساهم فى إعطاء تقييم واضح لعناصر التنمية العمرانية مما يساهم في تحديد أهداف
وغايات المخططات االستراتيجية والتفصيلية للمدن وإدارتها.
 تختلف المؤشرات طبقا لظروف كل محافظة والبيئة المحيطة فيمكن إضافة أو حذف
المؤشرات الحضرية.
وأوضح الحضور ان المؤشرات الحضرية تساعد في اقتراح بدائل الخطة وتقويمها وذلك حيث:
 المؤشرات تعطى تقييما ً للوضع الراهن ولهذا تعتبر المؤشرات الحضرية استقراء
للتخطيط ومرشد ال بديل عنه عند وضع المخططات
 المؤشرات الحضرية تساعد في اقتراح أكثر من بديل للخطط المطلوب وضعها لتكون
بدائل متوافقة مع المحافظة أو الدولة
 تساهم المؤشرات فى التنبوء بما يمكن أن تواجه الخطة من مشكالت مستقبلية.
 كل مؤشر له مخاطر وتكلفة ووقت وهذه األمور مطلوب ظهورها عند إعداد الخطة
والخطط البديلة.
كما أكد الحضور أن المؤشرات الحضرية تسهل فى تنفيذ المخطط من خالل:
 توفير بيانات حقيقية ودقيقة وتحليلها مما يعكس الواقع الحقيقى للتنمية العمرانية.
 تتابع تنفيذ المخططات اإلستراتيجية والتفصيلية للمدن من خالل قياس مدى التحسن أو
التراجع فى قضية ما.
 تم إعداد المخطط فى ضوء هذه المؤشرات وإشراك الجهات التى وضعت المؤشرات فى
التنفيذ.
 قياس المؤشرات على فترات زمنية متباعدة يبين لنا القدرة على إحداث التغير والتطوير
الحضارى.
تيسر المؤشرات الحضرية عمليات المتابعة والتقويم عن طريق:
 توفير المعلومات والبيانات والمؤشرات التى يتم تحديثها باستمرار ،والتى تسمح
بالدراسة والمقارنة ونقل الخبرات ومتابعة تنفيذ المخططات بالمحافظات والمدن.
 إن المؤشرات وماتحتويه من مؤشرات فرعية يجعلها أسلوب فعال للمتابعة والتقويم
 تيسر المتابعة فى حالة وجود تجمع صحيح للبيانات بواسطة كوادر بشرية مؤهلة
ومتفهمة للقضية.
 المتابعة والتقويم جزء هام من عملية التخطيط فكما أن المؤشرات ساعدت فى العملية
الرئيسة للتخطيط ووضع الخطة فانها تحدد الضوابط التى تسير عليها هذه الخطة فى
مراحل التنفيذ ومن ثم يمكن متابعتها بيسر وسهولة.
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فيما يخص إحتساب المؤشرات األساسية من البيانات الثانوية المتوفرة بالجهات الحكومية العديدة
كالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ومراكز المعلومات المختلفة ،فقد أثار الحضور
لثالث قضايا الهامة التالية:
 .1صحة المعلومة وتواصل السالسل الزمنية .
 .2حداثة ودققة المعلومة.
 .3صعوبة الحصول على المعلومة لغياب إطار مؤسسى لتبادل المعلومات .
وبالتالى فأن مبادرة الهيئة لتأسيس مرصد إقليمى ومعاونة المحافظات على تأسيس مرصد بديوان
عام المحافظة (سواء كان بالتخطيط العمرانى أو بمركز المعلومات) فقد لقى ترحيب من السادة
الحضور ،ووعدوا ببذل الجهد لتذليل الصعوبات لنجاح مبادرة الهيئة.
وتكمن أسباب عدم دقة المعلومات وحداثتها بسبب:
 عدم توافر التحديث باستمرار لهذه البيانات فى بعض الجهات
 الن الجهات التى تقوم بجمع البيانات جهات مركزية
 هناك بيانات داخل الجهاز الواحد تصدر من أكثر من إدارة أو جهة وغير متخصصة.
 ال تكتمل البيانات بالمرصد الحضري الوطنى لغياب المراصد المحلية بالمحافظات
إذا لم تدقق هذه البيانات وتحديثها يصعب إتخاذ القرار المناسب لحل المشكلة معينه ،وللعمل على
حل مشكلة دقة وحداثة المعلومات فقد اتفق الحاضرون على:
 قيام هيئة التخطيط العمرانى بدعم إنشاء المراصد الحضرية المحلية بالمحافظات.
 إنشاء شبكة معلومات موحدة بالنسبة للمراصد المحلية والوطنية.
 إعداد مقترح بتشكيل مكتب/قسم للمرصد بديوان عام المحافظة سواء بإدارة التخطيط
العمرانى أو بمركز المعلومات وربما دمجه مع مركز معلومات التنمية المحلية فى
المستقبل.
 تدريب الكوادر الفنية المطلوبة كالً في اختصاص عمله على مستوى المحافظات والمدن
لما تمثله المراصد كركيزة هامة فى جمع المعلومات ،والمتابعة المستمرة لعملية تدريب
الكوادر البشرية على أن توافى الهيئة المحافظة بالتوصيف الوظيفي للكوادر البشرية
المطلوبة.
 تدبير مكافآت للعاملين في هذه المراصد باإلضافة إلى ما تصرفه المحافظة من مرتبات.
 العمل على توحيد مصادر البيانات مع عمل مخطط إلختبار دقة البيانات بصورة دورية
على األقل مرة كل سنة
وفيما يتعلق بالقضايا التى يمكن ان تتناولها المؤشرات ،فقد اتفق الحاضرون على أن قضية
المرافق والبنية التحتية تعتبر أهم قضية ،ثم تليها قضايا البيئة العمرانية ،والالمركزية ثم قضايا
مكافحة الفقر والخدمات اإلجتماعية كما موضح بالشكل .1
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شكل  1توزيع تكرارى إلستجابات الحضور بخصوص المشاكل التى يمكن رصدها بالمؤشرات ()%

كما أنه تم إقتراح بعض القضايا األخرى التى من الممكن استخدام المؤشرات فى تناولها مثل
قضية السياحة الدينية خاصا ً فى المدن التى بها مزارات مثل طنطا ،وقضية البيئة لما لها من
أهمية كبيرة ،باإلضافة إلى قضية إدارة األراضىى وتحديد واليتها للجهات المختلفة ،ودراسة
الخدمات لتحديد إحتياجات السكان من خدمات الصحة والتعليم واإلسكان.
بصورة عامة فقد اتفق الحاضرون على ضرورة تأسيس المراصد الحضرية ألهميته فى توفير
البيانات والمعلومات ،وإمداد متخذى القراربها التخاذ قرار على أساس سليم
اتفق الحاضرون على اآلليات الالزمة لتأسيس المراصد المحلية بالمحافظات كالتالى:
 توفير العناصر البشرية المؤهلة وعمل برامج تدريبية وورش عمل.
 الدعم الفنى من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
 توفير المقر المناسب واألجهزة والبرامج والمعدات الفنية الالزمة.
 تحديد التركيب التنظيمي والمؤسسى من صدور القرارات الخاصة بتشكيل لجنة دائمة
للمراصد.
 تفعيل دور الهيئة الفنى بالتنسيق مع كل من الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة والمركز
الوطنى الستخدامات وتخطيط األراضى
 المرتبات المجزية والتمويل.
فيما يخص دور المحليات فقد عرف السادة الحضور دور مؤسساتهم باألتى:
 تدقيق قواعد البيانات وتفعيل دور مراكز المعلومات وأقسام التنمية الحضرية
 تقديم الدعم الالزم من حيث توفير المقر وما يمكن من العمالة القابلة للتأهيل على أن يتم
التأهيل بمعرفة الهيئة
 تجهيز المقر باألجهزه واألدوات الالزمة لتسهيل المهمة
 المتابعة وتفعيل قسم المراصد وتحفيز العامليين بها لألداء بكفاءة عالية
وفى النهاية فقد اتفق الحاضرون على أن الورشة حققت أهدافها المرجوة من تبادل الخبرات بين
الهيئة والمحافظات المختلفة لضمان التواصل والتفاعل ،وقد تم اقتراح عقد سبعة ورش عمل فى
مراكز األقاليم التخطيطية.
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 3التوصيات
اجمع السادة حاضري ورشة العمل على االتى:
 ضرورة تأسيس مرصد حضرى فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.
 عمل قاعدة للمعلومات تساعد متخذي القرار بالمحافظات والبد من وجود توصيف
للوظائف طبقا ً للهيكل الوظيفي وأن يكون هناك معايير الختيار العاملين بالمرصد
باإلضافة إلى تدريبهم.
 من اى بند يمكن توفير التمويل المالى الالزم إلنشاء المرصد الحضرى بكل محافظة؟
 الهيكل الوظيفى التنظيمى لألدارات التخطيطية بالمحافظات لم يتم تعديله وأقراره
وبالتالى هناك مشكلة فى ادراج المرصد الحضرى والعاملين به وتحت اى جهة ادارية
بالمحافظة سيتم تعيينهم؟
 ما هى ألية التنسيق بين الجهات المختلفة إلنشاء وعمل المرصد الحضرى بكل محافظة؟
يمكن أجمال مشاكل المحافظات فى إنشاء المرصد الحضرى بها فى ثالث نقاط وهى:
 الدعم الفنى (نقص المهندسين المدربين)
 الدعم المالى (المرتبات واإلثابة للعاملين بالمرصد الحضرى بالمحافظات)
 الهيكل التنظيمى واإلدارى ( مسمى فى الهيكل اإلدارى للعاملين بالمراصد الحضرية
بالمحافظات)
 كل محافظة يمكن ان يكون بها المرصد الحضرى الخاص به وتكون تبعيته اإلدارية
حسب الهيكل اإلدارى والوظيفى لها سواء كان كان تحت الهيكل اإلدارى لوحدة
المعلومات او تحت الهيكل اإلدارى إلدارة التخطيط العمران وبالتالى كل محافظة تكيف
ظروفها حسب المتاح لديها والدرجات المالية والوظيفية المتاحة.
اجمع السادة حاضرى ورشة العمل على األتى:
 كل محافظة من محافظات الجمهورية يمكن لها توفير المكان الالزم إلنشاء المرصد
الحضرى بكل محافظة
 توفير المهندسين والعاملين على ان تضع الهيئة معايير ألختيارهم وان توفر الهيئة
التدريب الالزم لهم.
 توفير االجهزة الالزمة من حاسب ألى وتهيزات خاصة للمرصد الحضرى.
 4تقييم الدورة
أوضحت نتائج االستبيان أن من خالل الورشة أمكن:
 تحقيق أقصى انضباط ممكن فى مجال اإللتزام بالمواعيد وبرنامج ورش العمل إلنجاز
األهداف المحددة بمحتويات البرنامج.
 أتسم اداء السادة المحاضرون بالكفاءة العالية والخبرات المتميزة والواقعية فى توصيل
المعلومات والتجارب العلمية والعملية التى تستهدفها ورشة العمل بنجاح.
 أبدى المتدربون قبوالً واسعا ً لمحتويات برنامج ورشة العمل.
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ملحق  :2خطاب الدعوة للسادة المحافظين للمشاركة بالورشة
السـيد _______________________________
محـافظ ___________________

تحية طيبة وبعد,,,
فىىى إطىىار اهتمىىام وزارة اإلسىىكان والمرافىىق والتنميىىة العمرانيىىة بمواكبىىة التوجهىىات العالميىىة نحىىو
أهمية المعلومات والمعرفة فى دعم اتخاذ القرار ,واستنادا ً لىدور الهيئىة العامىة للتخطىيط العمرانىي
الذي خوله لها القىانون  111لسىنة  2002بشىأن إعىداد المؤشىرات الحضىرية بالتنسىيق مىع مراكىز
المعلومات المختلفة.
وبنىىاء عليىىه قامىىت الهيئىىة بتأسىىيس إدارة عامىىة للمرصىىد الحضىىري بهىىدف إمىىداد متخىىذي القىىرار
وصىىانعي السياسىىات بالمؤشىىرات والمعلومىىات التىىي تعكىىس األوضىىاع العمرانيىىة فىىى مصىىر لتقىىويم
السياسات التنموية القومية من خالل إنشاء شبكة متكاملة من المراصد الحضرية.
وفى هذا اإلطار ,وباإلشارة إلى االتفاقية المبرمة بين الهيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمىائي بشىأن
مشروع " آليات تنفيذ المخطط اإلستراتيجي لتنمية جنوب مصر " والذي يتضمن فىي محىاوره
األساسية " مشروع إعداد المؤشرات وإنشاء المراصد الحضرية ".
لذا تعتزم الهيئىة عقىد ورشىة عمىل يشىارك فيهىا متخىذي القىرار بمحافظىات الجمهوريىة مىن السىادة
سىىىكرتيري العمىىىوم والسىىىادة المسىىىاعدين بهىىىدف التعريىىىف " بىىىدور المراصىىىد الحضىىىرية للتنميىىىة
العمرانية " وذلك تمهيدا ً لعقد مجموعة ورش عمل للسادة رؤساء المدن ومىديرى اإلدارات العامىة
للتخطىىىيط العمرانىىىي والتنسىىىيق والمتابعىىىة لبنىىىاء قىىىدراتهم فىىىى مجىىىال " إعىىىداد وتقيىىىيم المؤشىىىرات
الحضرية ودورها فى تطوير سياسات التنمية العمرانية ".
وإنه ليشرفنا توجيه الدعوة لمحافظتكم المىوقرة للمشىاركة فىى فعاليىات ورشىة العمىل والتىي سىتعقد
يوم االثنين الموافق  2010/10/ 11بمدينة  1أكتوبر ,برجاء التكرم بالتأكيد على مشاركة كىل مىن
السيد السكرتير العام والسادة المساعدين حتى تتمكن الهيئة مىن اتخىاذ اإلجىراءات الالزمىة لإلقامىة
واالنتقال.
آملىىين أن تسىىاهم المشىىاركة الفعالىىة لقيىىادات محىىافظتكم المىىوقرة فىىى نجىىاح ورشىىة العمىىل وتطىىوير
أعمال المراصد الحضرية.
وتفضلـوا بقبـول فائـق االحترام,,,

رئيس مجلس اإلدارة

األستا الدكتور /مصطفى كمال مدبولى
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ملحق  :1كشف أسماء المشاركون بالورشة
أوالا :المحافظات
م

االسم

الوظيفة

جهة العمل

1
2
3
4
9
1
7
2
1
10
11
12
13
14
19
11
17
12
11
20
21
22
23
24
29
21
27
22
21
30

اللواء /دمحم مصطفى كمال
اللواء /أحمد عبد العزيز منصور
اللواء /خيري حماد
تهاني مصطفي كامل
اللواء /أحمد إبراهيم كامل
أ  /سامية محرز
اللواء /دمحم محمود تاج الدين
األستاذ  /الحسينى على إبراهيم
اللواء /عالء بدور
المهندس /حسن كامل حماد
األستاذ /محمود مطاوع
األستاذ /على سنجر
اللواء /إبراهيم عبد الباري إبراهيم
اللواء /طة عباس زغلول
اللواء /عالء حسن الهراس
المهندس /عبد الحكيم عبد هللا
اللواء /ماجد السيد عبد الكريم
اللواء /جمال محمود الغمرى
السيد المهندس /طارق دمحم كامل
المهندس  /دمحم عبد الظاهر
األستاذ  /خضر إبراهيم الشهاوى
المهندس /عالء ياسين
مهندسة  /سهير ابو طالب
الدكتور /على مسعود
اللواء /أسامة مصطفى السرجانى
األستاذ  /حمدى رفاعى إبراهيم
اللواء /حافظ محمود العسيوى
اللواء /دمحم إبراهيم محرم
األستاذ /موسى محمود حسين
اسماعيل فريد محمود شكري

31

دمحم عبد الوهاب عوض

32
33

اللواء /يوسف أحمد وصال
اللواء  /عبد الفتاح دمحم أحمد عبد
العزيز
اللواء  /عبد القادر الدرديرى
األستاذ المحاسب /شريف الجمسى
المهندسة  /زينب حمدى احمد

السكرتير العام بالمحافظة
السكرتير العام المساعد
السكرتير العام بالمحافظة
مدير عام التخطيط العمراني
السكرتير العام للمحافظة
السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد
السكرتير العام بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة
مدير مديرية اإلسكان بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة
مدير مديرية اإلسكان بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة
السكرتير العام للمحافظة
وكيل وزارة اإلسكان بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة
السكرتير العام المساعد بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة
مدير مديرية اإلسكان بالمحافظة
المستشار العلمي للمحافظة
السكرتير العام المساعد
وكيل وزارة اإلسكان
السكرتير العام بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة
الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية
واالسيثمارية
مدير عام التخطيط والتنمية
العمرانية
السكرتير العام بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة

محافظة أسوان
محافظة األقصر
محافظة اإلسكندرية
محافظة اإلسكندرية
محافظة اإلسماعيلية
محافظة البحراالحمر
محافظة البحيرة
محافظة الدقهلية
محافظة السويس
محافظة السويس
محافظة الشرقية
محافظة الغربية
محافظة الفيوم
محافظة المنوفية
محافظة المنيا
محافظة أسيوط
محافظة بني سويف
محافظة جنوب سيناء
محافظة جنوب سيناء
محافظة حلوان
محافظة دمياط
محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
محافظة شمال سيناء
محافظة قنا
محافظة كفر الشيخ
محافظة مطروح
محافظة  1أكتوبر
محافظة  1أكتوبر

محافظة الجيزة
محافظة القاهرة

مدير مديرية اإلسكان بالمحافظة
السكرتير العام بالمحافظة
السكرتير العام المساعد

محافظة القاهرة
محافظة القليوبية
محافظة الوادى الجديد

34
39
31
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محافظة  1أكتوبر

ثانيا ا :الساده الحاضرون من الهيئة
44
45
37
33
33
44
41
42
43
43
43
54
51
54
53
55
52
56
57

الوظيفة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
رئيس اإلدارة المركزية للمراكز اإلقليمية التخطيطية
مدير عام اقليم االسكندرية
مدير عام اقليم الدلتا
مدير عام اقليم اسيوط
مدير عام اقليم اسوان
مدير عام اقليم القاهرة الكبرى
مدير عام اقليم الفيوم
مدير عام اقليم اإلسماعيلية
مدير عام مدن وقرى وجه بحرى
مدير عام المرصد الحضرى
مهندس تخطيط أول
مهندس تخطيط ثانى
المدير المالي واالداري للمشروع
مهندس كمبيوتر
محاسب بالمشروع
مهندس تخطيط
سكرتارية
سكرتارية

االسم
أ.د .مصطفى كمال مدبولى
دكتور مهندس  /فهيمة الشاهد
المهندس  /عالء عبد الفتاح
الدكتور  /حامد حجازى
المهندس  /حلمي عيد
المهندس  /احمد عبد السميع
المهندسة  /نجوى سالم
المهندس  /أسامه مجاهد
المهندس /محمود النجار
المهندسة /ماجدة عبد العال
المهندسة/سمية جالل
المهندسة /سهام محى الدين
المهندسة /هادية جاد مسعود
السيد المحاسب /محمود شلتوت
المهندس /أحمد العزب
السيد المحاسب /تامر دمحم عبده
المهندسة /دعاء مدحت
األستا ه /دعاء ماهر فاروق
األستا ه /دينا ياسر عبد البر

ثالثا ا :الساده استشاريين الهيئة
1

االسم
أ.د .أحمد الخولى

الوظيفة
أستا التخطيط العمرانى

2

د /هاني دمحم عياد

عضو هيئة تدريس
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جهة العمل
قسم الهندسة
المعمارية ،كلية
الهندسة جامعة
المنوفية
قسم الهندسة المعمارية
كلية الهندسة جامعة
االسكندرية

ملحق  :3إستمارة اإلستبيان
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

و ازرة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
المرصد الحضرى الوطنى
ورشة عمل

المؤشرات الحضرية :إحتسابها واستخدامها فى تخطيط المدينة وادارتها
الخاصة بالسادة سكرتيرى عموم وسكرتيرى العموم المساعدين
مدينة السادس من أكتوبر
 21أكتوبر 1222
إستمارة إستبيان

برجاء التفضل بإبداء رأى سيادتكم فيما يلى:
 .2المؤشرات الحضرية ضرورة فى عمليات تعريف المشكلة وأسبابها:
ال أتفق 
أتفق إلى حداً ما 
أتفق تماماً 
كيف؟
___________________________________________________________
 .1تعاون المؤشرات الحضرية فى تحديد أهداف وغايات المخطط:
ال أتفق 
أتفق إلى حداً ما 
أتفق تماماً 
كيف؟
___________________________________________________________
 .3تساعد المؤشرات الحضرية فى إقتراح بدائل الخطة وتقويمها:
ال أتفق 
أتفق إلى حداً ما 
أتفق تماماً 
كيف؟
___________________________________________________________
 .4تسهل المؤشرات الحضرية فى تنفيذ المخطط:
ال أتفق 
أتفق إلى حداً ما 
أتفق تماماً 
كيف؟
___________________________________________________________
 .5تيسر المؤشرات الحضرية عمليات المتابعة والتقويم:
ال أتفق 
أتفق إلى حداً ما 
أتفق تماماً 
كيف؟
___________________________________________________________
 .6يمكن احتساب المؤشرات األولية بسهولة لتوافر البيانات الثانوية بالجهات الحكومية
العديدة كالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،ومراكز المعلومات المختلفة:
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أتفق إلى حداً ما 

ال أتفق 

أتفق تماماً 

قضايا البيئة العمرانية 

أسواق اإلسكان



تمويل اإلدارة المحلية



المرافق والبنية التحتية 

الخدمات اإلجتماعية



تنمية اإلقتصاد المحلى



البطالة



النقل والمرور





منظمات تنمية المجتمع



كيف؟
___________________________________________________________
 .7المعلومات متوافرة ،ولكن تكمن المشكلة فى دقتها ،وحداثتها ،وفى بعض االحيان ،دقتها:
ال أتفق 
أتفق إلى حداً ما 
أتفق تماماً 
لماذا؟
___________________________________________________________
 .8إذا كانت اإلجابة بـ (أتفق تماماً) أو (أتفق إلى حداً ما) ،إذاً ماهى مقترحات سيادتكم
لحل المشكلة:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 .9يمكن استخدام المؤشرات فى تناول القضايا التالية:
تطوير المناطق الالرسمية 
قضايا النوع اإلجتماعى 
مكافحة الفقر 

الالمركزية



الشفافية والمحاسبية

 المشاركة الشعبية

قضايا أخرى؟
___________________________________________________________
كيف؟
___________________________________________________________
 .22بصورة عامة ,ما هو رأى سيادتكم فى تأسيس المراصد الحضرية ؟
___________________________________________________________
 .22ما هي اآلليات الالزمة لتأسيسها بالمحافظة؟
_________________________________________________________
 .21ما هو دور سيادتكم والمؤسسة التى تمثلونها فى نجاح تأسيس وتشغيل المراصد
الحضرية اإلقليمية؟
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 .23ما هو رأيك فى الورشة؟
___________________________________________________________
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شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم
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