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 إدارة المدن الجديدة فى مصر دراسة مقارنة
 

 هايدي احمد شلبي
.قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة الزقازيق، مصر  

  :الملخص
نصف الثاني من القرن العشرين نموا عمرانيا وسكانيا واقتصاديا نتيجة المتغيرات السياسية واالقتصادية التي شهدت سنوات ال

لذلك استهدفت السياسات اإلقليمية توجيه النمو العمراني بشكل يحد من المركزية العمرانية . مرت بها مصر خالل تلك المرحلة
برى وتوجيه العمران والسكان مع األنشطة إلي المدن الصحراوية وذلك من خالل والسكانية واالقتصادية المتزايدة للمدن الك

التي أشارت انه ليس المشكلة هي تركز السكان واألنشطة  ٣٧٩١وظهر ذلك في ورقة أكتوبر . مخططات التنمية العمرانية
ركز األعظم في العاصمة حتى االقتصادية واالجتماعية في الوادي القديم فحسب، ولكن يضاف مشكلة أخري هي مشكلة الت

وكان الحل . وصل عدد سكانها المقيمين إلي خمس مجموع سكان القطر بأكمله وهي نسبة عالية كما إنها آخذه في االزدياد
المنصوص عليه في ورقة أكتوبر هو وضع استراتيجية شاملة في إطار مشروع شامل لرسم خريطة جديدة لمصر بإيجاد 

ات اقتصادية جديدة، وتكون لها قوة الجذب الحضري بكل مقوماتها، مما يجذب إليها السكان حتى مناطق تركز سكاني ونشاط
 .تعادل قوة جذب العاصمة

ومن هنا ظهرت المدن الجديدة كرد فعل لالزدحام والكثافات العالية والتلوث في المدن الكبرى القائمة ونقص الخدمات 
ك المدن يهدف إلي المحافظة علي الطبيعة والمناطق المفتوحة وإيجاد اتزان بيئي والمناطق المفتوحة بها، لهذا فان تخطيط تل

 .بين السكان والعمل وتقليل الحجم والكثافات وتوفير الخدمات بالمستوي والحجم المناسبين
والمجتمعات ويتناول هذا البحث استعراض النموذج المصري في إدارة التنمية العمرانية من خالل دراسة حالة إدارة المدن 

أسباب عدم تحقيقها المستهدف منها، لبيان االختالف في أساليب اإلدارة المتبعة وكيفية تأثير ذلك علي  وتحليلالعمرانية الجديدة 
  .تحقيق المستهدف من إقامة المدن الجديدة في مصر

الل حل المشكالت والمعوقات األساسية ويخلص البحث لتقديم حلول إلي كيفية تحقيق الالمركزية اإلدارية للمدن الجديدة من خ
 . التي تواجه إدارة وتنمية المدن الجديدة

 

 : المقدمة .1
 ءشانإ لةودلا تبنت ثيح ،يضلماا نرلقا من تلسبعينياا خرأوا في رصم في ةديدلجا يةنارلعما تلمجتمعاا ةرفكب االهتمام أبد
 لىإ وجرالخب ،مةئلقاا ندلموا طقلمناا نع ءبلعا فخفيتو ة،العالي يةنلسكاا لكثافةا ةحد كسر فدهب ةديدلجا ندلما من ددع
  تم دقو.  يومق طيطخت راطإ في  ن المختلفةدلما في ينلسكاا سدلتكا من ءاجز صمتت يةنارعم تجتمعام ءشانوإ اء،رلصحا
انشاء المدن الجديدة  نع المسؤول زلجهاا نولتك ،9595 لسنة 95 مقر ننولقاا وجبمب ةديدلجا يةنارلعما تلمجتمعاا هيئة ءشانإ

 لبس دحد يذلا 9599 لسنة 941 مقر ننوللقا بعات ،لها لتفصيليةوا ةملعاا تاططلمخا اددعإوكذلك  ،قعهاامو رتياخواوادارتها 
 يةنارلعما تلمجتمعاا ةمقاإ قعامو ديدحتو،  7199 معا تىح رلمص رلتعميوا لتنميةا ةخريط اددعإ تم 9599 معاو .إدارتها

  .7199مليون نسمة، وهي نصف الزيادة المتوقعة في السكان حتى  97 وحنب تيعاسال ة،جديد نةمدي 74 في ةديدلجا
[19]   

 

 :أهداف إنشاء المدن الجديدة .7
وخلق ركائز جديدة للعمران خارج المنطقة المأهولة بهدف تحقيق انشاء المدن الجديدة تبنت الدولة سياسة االتجاه إلى 

:اآلتي
[2,14]  

 تمتص لمع خلق بيئة حضرية جديدة أكثر تنظيما وجاذبية السكان وتوزيعهم الجغرافي في مصر، خريطة  إعادة رسم
 . جزءا من التكدس السكاني في المدن القائمة

  توجيه الزيادة الطردية في السكان خارج العمران المنحصر في وادي ودلتا النيل لحماية االراضي الزراعية من
 . القائمة الزحف العمراني حول المدن



 
 إدارة المدن الجديدة فى مصر دراسة مقارنة

 

  التزاحم وتدهور المرافق وضيق المساحات المتوفرة للتوسعات العمرانيةمثل مشاكل المدن القائمة بعض حل 
 . والخدمات

  خلق حافز لتدفق رؤوس األموال وجذب المستثمرين إلى المناطق الجديدة وذلك بتهيئة الظروف المناسبة للمشروعات
 . دماتفي مجال اإلنتاج الصناعي وفي مجال الخ

  العمل على توطين الصناعات في مناطق محددة لالستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة واستغالل اإلمكانيات المختلفة
 . الموجودة بالمناطق الصحراوية

 :أنواع المدن والمجتمعات الجديدة. 3
   [21] :من حيث مواقع إنشائها ووظيفتها:  1. 3

القاهرة وبالقرب منها، وتهدف علي المدى القصير والمتوسط إلى كسر حدة تقع حول مدينة  : مدن تابعة 1.1.3
ترتبط التي الهياكل األساسية المتوفرة فيها في جذب السكان واألنشطة من  واالستفادة ، الكثافة السكانية لمدينة القاهرة

هذه المدن ليس لديها قاعدة و .، ومدينة بدر، والعبورأكتوبر 6، ومايو 99هي مدينة  بالمدينة األم، وهذه المدن

وقد . اقتصادية، ولكنها تعتمد كلية على القاهرة مما جعلها في النهاية تمثل عبئا وإضافة عمرانية إلى المدينة األم
بل  ساعد القرب الشديد لهذه المدن من المدينة األم على الزحف العمراني بالكتلة العمرانية للمدينة األم نحو هذه المدن

 .بها، فزاد الضغط على المدينة االموالتحامها 
[15]   

تقع متاخمة للمدن الحضرية القائمة، وتعتبر في بعض األحيان امتدادا طبيعيا لتلك المدن القائمة،  :مدن توائم  3.1.3
، ومدينة أسيوط (مدن الجيل الثاني)ومن هذه المدن مدينة دمياط الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة 

مناطق للسكن ال تتمتع بأي قاعدة  وهي ال تتعدي كونها(.مدن الجيل الثالث)ديدة، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة الج
   [16]. أو ركيزة اقتصادية، إذ يعمل سكانها في المدينة األصل ويعتمدون في جميع خدماتهم عليها

ادية خاصة تقوم عليها، وهي المجتمعات وهي المجتمعات التي نجحت في خلق أنشطة اقتص :مدن مستقلة  3.1.3
. [21]المكتفية والمستقلة ذاتيا من حيث الخدمات وفرص العمل وعادة ما تقوم هذه المجتمعات على قواعد صناعية 

عن المدن القائمة بمسافات تدعم استقاللها الذاتي، وهي ذات قاعدة اقتصادية تهدف على المدى هذه المدن تبعد و
أقطاب للنمو االقتصادي لها من الكيانات االقتصادية المستقلة ما يؤهلها لتجميع األنشطة االقتصادية  الطويل إلى إنشاء

[17]واالجتماعية المختلفة حول نقطة معينة لالستفادة من مميزات التجمع
مدن العاشر من رمضان والسادات  مثل،  

مما انعكس علي تنميتها  وظائف تلك المدنوقد انعكست  (.مدن الجيل األول)وبرج العرب الجديدة والصالحية 
فمدينة العاشر من رمضان توفرت فيها قاعدة اقتصادية قوية في المنطقة باإليجاب علي معدالت التنمية بالمدينة، 
بعكس مدينة السادات ذات معدالت التنمية الضعيفة ألنها لم تحظ بقاعدة الصناعية مما زاد من معدالت تنميتها، 

  [20].اة يمكن االعتماد عليهاقتصادية متين

  :من حيث تاريخ انشاءها : 3.  3
أكتوبر والعاشر من  6اعتمدت على تنمية المدن الجديدة حول القاهرة مثل مديني  :المرحلة األولى 1. 3.  3

 .وذلك للمساهمة في حل مشاكل القاهرة رمضان، والتجمعات شرق الطريق الدائري
  [21]: مية المدن الجديدة علي مستوى الجمهورية وذلك في مناطق التعمير المختلفة اآلتيةتن :المرحلة الثانية 3. 3.  3

 مدينة دمياط الجديدة التي تخدم مدينة وميناء دمياط ومدن شمال الدلتا . 
 مدينة برج العرب للمساهمة في حل مدينة اإلسكندرية . 
 ط الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، مدن الصعيد وهي بني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيو

وذلك للحد من الهجرة المتدفقة من الصعيد إلى القاهرة واإلسكندرية، ورفع المستوى االجتماعي واالقتصادي، 
 . والقضاء على المشاكل االجتماعية المنتشرة بتلك المناطق

في الصحراء، وخالل مراحل هذه المشروعات  اتجهت الدولة نحو عمل مشروعات كبرى :المرحلة الثالثة 3. 3.  3
يتم إنشاء مدن جديدة ـ تقوم على قواعد اقتصادية تتفق مع اإلمكانيات الطبيعية المتاحة في مواقع إنشائها ـ لخدمة تلك 
المشروعات مثل مشروع شمال خليج السويس، شبه جزيرة سيناء، ومشروع شرق العوينات، ومشروع ترعة 

[12](. توشكي)وع جنوب الوادي السالم، وأخيرا مشر
 

 
 : التنمية في ودورها الحضرية اإلدارة .4

 والطبيعية البشرية الموارد من االستفادة في الرئيسي الدور تلعب أنها حيث التنمية في أساسيا   عنصرا   تعد الحضرية اإلدارة

 االقتصادي للنمو بالنسبة األساسية العناصر أحد تعد الحضرية فاإلدارة ولهذا المجتمع، إمكانات أهم تعتبر التي والعمرانية



 
 إدارة المدن الجديدة فى مصر دراسة مقارنة

 

 الحكومية غير والقطاعات والمحلية المركزية للحكومات بالنسبة الضرورية االحتياجات من واحدة أنها كما الفقر حدة وتخفيف
 : ويمكن تعريف االدارة الحضرية كالتالي [1]. الحضرية البيئة تحسين في تساهم التي

 المدينة في العمرانية التنمية أهداف تحقيق أجل من الموارد وإدارة تنمية في وفعال كفء بدور يامالق  :يه الحضرية اإلدارة

  [3] .الحياة جودة لتحسين
 

 : العمرانية اإلدارة أنواع .5

 المركزية مفهومويرتبط  الالمركزية، واإلدارة المركزية اإلدارة هما أساسيين نوعين إلي العمرانية اإلدارة تقسيم يمكن

 للمستويات السلطة لهذه كاملة وصالحية تفويض هناك يكن لم فإذا القرارت،  واتخاذ السلطة تفويض بدرجة أساسا لالمركزيةوا
 توصف فإنها السلطة، لهذه كاملة وصالحيات تفويض هناك كان إذا أما .مركزية إدارة بأنها توصف اإلدارة هذه فإن اإلدارية،

 كما محلية، إدارة وجود عدم يعني هذا ألن المركزية اإلدارة من مطلقة حالة اقع ال يمكن وجودوفي الو. [4] الالمركزية باإلدارة

 .واختصاصاتها مسئولياتها ممارسة عن المركزية الحكومة دور تقلص يعني هذا الن المطلقة المركزية إدارةال يوجد 
 

 المركزية اإلدارة 1. 5

 أو االقتصادية أو السياسية الناحية من الدولة أنحاء جميع في واحدة هيئة يد في السلطة تجميع علي تقوم التي اإلدارة نوع هي
 تتركز حيث واألقاليم العاصمة في وفروعها التنفيذية السلطة يد في اإلدارية األنشطة أوجه تجميع علي أيضا وتقوم .اإلدارية

 التركيز تعريف يمكن هنا ومن القمة إلي القاعدة من الموظفين تبعية وتتدرج المركزية السلطة في النهائي التقرير صالحية
 :بأنه اإلداري

 أي األقاليم في لممثليها تفوض أن دون العاصمة في المستقرة المركزية السلطة يد في وجزيئاتها بكلياتها اإلدارية السلطة تركز
 . بها يختصون يالت المسائل في للبت المالية الناحية من أو القرارات اتخاذ ناحية من سواء صالحيات

[5]
 

 وفنية علمية وكفاءات كبيرة مالية إلمكانيات تحتاج التي أو ككل الدولة تهم التي المرافق إدارة هو المركزية اإلدارة مجال ويكون
  .المركزي المستوي علي إال عادة تتوافر ال
 

  [5] :الالمركزية اإلدارة 3. 5

 بين سريعة اتصال قنوات لتحقيق السياسية النظم لمصممي المتاحة لفعالةا الوسيلة هي واإلدارة الحكم في الالمركزية أن

 يمكن التي الحواجز معظم تزيل الالمركزية أن أي أخري، ناحية من العامة السياسة وتنفيذ صنع ومؤسسات ناحية من المواطن
 :بين تقوم أن

 .األخرى الناحية من العامة السياسة وأهداف ناحية من األفراد واحتياجات ورغبات تطلعات  -

 .أخري ناحية من العامة السياسة تنفيذ وأسلوب ناحية من ومصالحهم األفراد انتفاع  -

 وهيئات المركزية السلطة بين واالختصاصات الصالحيات توزيع علي يقوم التنظيم في أسلوب تتبع التي اإلدارة نوعية أنها أي
 بعض الميدان في العاملين الموظفين إعطاء علي أيضا وتقوم .اإلدارية أو السياسية الناحية من قانونيا عنها مستقلة أخري

 .اإلدارية بالالمركزية تعرف الصورة وهذه المركزية اإلدارة عن نيابة اإلدارية القرارات التخاذ الصالحيات
 الديمقراطية من أعلي درجة بتوفير أنها تتعلق بجانب القرار، اتخاذ واستقاللية االختصاصات نقل في الالمركزية أهمية وتكمن
 في الالمركزية أسلوب أن أي .القرار صنع في الشعبية المشاركة من درجة أعلي لضمان وأيضا المحلية، المستويات علي

.أكبر بشكل أمامهم ومسئولة المواطنين من قربا أكثر وتجعلها أكبر بشكل المحلية تمكن اإلدارة اإلدارة
 [4] 

 
 : المدن الجديدة بمصرفي نظام االدارة العمرانية  .6

الالمركزية  تحقيق مجال في اإلجراءات اتخاذ مصر العديد منبالرغم من ويتسم نظام االدارة في مصر بالمركزية المطلقة، 
مجلس الوزراء تقوم بحصر كافة البيانات والمعلومات في كل وحدة محلية بالقرار  اتخاذ لدعم للبيانات مركزية قاعدة بناء: مثل

والقطاع الخاص في إحداث التنمية والتدخل في عملية اتخاذ القرار، اال  NGOsوتفعيل دور الهيئات غير الحكومية ، في مصر

 . ان هذا ال يكفي لتحويل نظام االدارة في مصر بصفة عامة واالدارة العمرانية بصفة خاصة الى الالمركزية
 

 أن حين في مركزية إدارة تنفيذية أي إدارة هو المتبع الحالي األسلوب في مصر، فإن الجديدة المدن في العمران إلدارةوبالنسبة 
 : وتعرف كل منها كالتالي .الصحيحة التنمية العمرانية لتحقيق األقرب هي الالمركزية تفاعليةال اإلدارة

 

 :التنفيذية اإلدارة .1. 6

 وفي الموازنة من المقترح التمويل إطار في المخططات تنفيذ هي أهدافها حيث الدولة، مستويات جميع علي المستخدمة هي
 القرارات تتبع مركزية إدارة هي التنفيذية اإلدارة تكون وبذلك .أخري مشروعات تنفيذ إلي ذلك بعد لتنتقل لها محدد زمني إطار



 
 إدارة المدن الجديدة فى مصر دراسة مقارنة

 

 لمدينةا لنمو سنة عشرون إلي عشر خمس إلي خمس من الزمنية المراحل تكون حيث للحركة ضيق إطار خالل من التنفيذية
 .التنفيذ إال ينقصها وال ثابته

[10] 
 

 :التفاعلية اإلدارة . 3. 6

 الظروف مع يتناسب الذي باألسلوب أهدافها تنفيذ علي وتعمل القرارات اتخاذ في واالستقاللية بالمرونة تتصف إدارة هي
 البشري االستيطان بين التوازن حقيقت هو التفاعلية اإلدارة أهداف وأهم .الجديدة المجتمعات علي تؤثر والتي والمتغيرات

 يتم التي هي التنمية في فقط األولي فالمرحلة بالمرحلية اإلدارة أسلوب ويتميز .الصناعي واالستيطان الخدمي واالستيطان

 ويتم قطف التالية للمرحلة التنمية واتجاه شكل وضع يتم للتنمية األولي المرحلة أهداف نجاح تقييم خالل ومن وتنفيذها تصميمها

لذلك فهي أفضل في الحفاظ علي االستثمارات والموارد كما انها  السوق، لنظام طبقا التالية المراحل في المخططات وضع
  .تتطلب وجود عملية رصد وتقييم ومراجعة مستمرة لمخططات التنمية

 

 : دراسة حالة بعض المدن المصرية الجديدة من حيث االدارة العمرانية .7
المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لم تصل إلي المخطط المستهدف في سنة الهدف وان أحد أسباب ذلك يالحظ ان معظم 

من المدن الجديدة لدراسة تلك األسباب وهم  ثالث مدنالمتبع في تنمية تلك المدن، لذلك تم اختيار  اإلخفاق هو أسلوب اإلدارة
 .(9)شكل  السويس– ومدينة بدر علي محور القاهرة ،القاهرة الجديدةمدينة الرحاب بمدينة السادس من اكتوبر بالجيزة، و

 :وتختلف في
 مدن من الرحاب ومدينة الثاني الجيل مدن من بدر مدينةاالول، و الجيل مدينة السادس من أكتوبر من مدن:  النشأة ظروف

 .بمصر الجديدة لمدنلالجيل الثالث 

 مليون نسمة 9.9حتى اآلن عدد سكان  9595تها عام اكتوبر منذ نشأ 6حققت مدينة   :النجاح درجة
%  66.9، اي بنسبة [8]

 حين في المستهدف، السكان من عدد % 41 نسبة اآلن حتى ٣٧٧١ عام نشأتها منذ الرحاب مدينة حققت من المستهدف، بينما

 .المستهدف السكان عدد من % ٣١.١ نسبة اآلن حتى ٣٧٩١ نشأتها بدر منذ مدينة حققت
السادس من اكتوبر تمثل اسلوب االدارة الذي يدمج بين المركزية والالمركزية، لوجود العديد  مدينة أن حيث :اإلدارة أسلوب

 المثالي النموذج تمثل الرحابومدينة  .ةداخلها ذات االدارة المستقلوالمشاريع االستثمارية غلقة ممن التجمعات العمرانية ال
 .العمرانية للتنمية الحكومي القطاع إدارة فتمثل بدر مدينة أما انيةالعمر الخاص للتنمية القطاع إلدارة
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الى جانب كونها إحدى ، وقد تم أختيار مدينة السادس من اكتوبرالعتبارها من أهم المدن الجديدة التي قد أنشئت في هذا الجيل

المخطط عن أهدافه االساسية نتيجة الختالف الظروف والدوافع العمرانية المدن الجديدة التي تعتبر مثاال صارخا لحياد 

ات ءونتيجة أيضا لتغير الفكر الحاكم كناتج متوقع لتغيرالقيادات وصناع ومتخذي القرارات بشأن االجرا ،والسياسية واالقتصادية

 التنموية للمجتمعات الجديدة بوجه عام
[18]

لتكون مركزا حضريا جديدا تابعا م 9595 لعام 914وقد انشئت المدينة بقرار رقم . 

المدينة من اهم وتعتبر . القليم القاهرة الكبرى من شأنه جذب السكان من المدينة االم وتوفير مجاالت متنوعة لفرص العمل

 موقع المدن محل الدراسة بالنسبة للقاهرة(: 1)شكل 

 ، بتصريف من الباحثة3006باهر اسماعيل، : المرجع

 وبرأكت 6المخطط العام لمدينة (: 3)شكل 
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بالقاهرة الكبري لوجود منطقة صناعية ضخمة بها، الى جانب العديد من التجمعات السكنية الركائز العمرانية واالقتصادية 

المغلقة والتي كانت نقطة جذب للعديد من الفئات السكانية بالمدينة، وبها العديد من الجامعات الخاصة، والمراكز التجارية 

 (7)شكل . الى جانب وقوعها على شبكات طرق رئسية واقليمية تربطها بالقاهرة وما حوله. والخدمات المتعددة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وافع دوال وفظرتالف الختيجة النية ساسافه االدأه نع ططا لحياد المخخارصثاال م ربعتتة التي ديدن الجدى المحدإوتعتبر 
شأن بارات ري القذتخمناع وصالقيادات ورقع لتغيوتمج تناك كمالحا رالفك رضا لتغييتيجة أنو، ةيية واالقتصادسية والسيانارالعم
 . ه عامبوجة ديدة للمجتمعات الجويات التنمءاجراال

طط العمراني لتنميتها، فقد تم تحويلها من مدينة ومركز مدينة االداري للمدينة عدة مرات، وبالتالي المخوقد تم تغيير الهيكل 
 6، ثم تم الغاء هذا القرار مرة اخرى والغاء محافظة 7119ة بقرار جمهوري عام لتابعة لمحافظة الجيزة الى محافظة مستق

 .[9] وعادة مدينة تابعة لمحافظة الجيزة 7199أكتوبر في 
 في واالسكان السياحي تم تعديل المخطط العمراني للمدينة عدة مرات، واضافة العديد من المجتمعات العمرانية المغلقةكما 

الشرق دون االخذ في االعتبار تجديد وتحديث شبكات البنية االساسية للمدينة والتي كانت مخططة لتستوعب عدد و الشمال
المخطط األصلي مما احدث عدم اتزان في شكل المخطط  فكرمع  متجانسة تخطيطياغير  االمتداداتوكذلك جاءت . سكان اقل

نة ديالم نيبلمسافة قلصت ا دنة قديدون المرادات المتتالية لكدتمأن االكما . ة وتوزيع الخدماتنالجديد بالنسبة لمركز المدي
 [9] .حتمالما مرا ننتيديالم نيبااللتحام  تعلجنة األم ودية والمديدالج

 مننة السادس ديمبية نارعم كلشام دلتوقع والمت منه نا بل، نةديالمء شانية الساساف االدااله نع ملالحياد الكا ةحظالم نكمي
  . اراترخاذ القتفي اء التخطيط  ولس تيجةنات ونس ذنمى رة الكبرلها القاه رضتعتالتي  كهة لتلبشام وبرتكا

 : اكتوبر 6تقييم اسلوب االدارة في مدينة 
مثل باقي اجهزة المدن الجديدة في مصر، (مركزية) تنفيذية إدارة السادس من اكتوبر لمدينة العمرانية التنمية إدارة .9

 .التنفيذية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة االسكان القرارات تتبع

اما  .التنمية عمليات وتوجيه تسيير بمرونة له تسمح التي الكافية الصالحيات المدينة ليس له جهازفي البداية كان  .3
عندما تم تحويله الى محافظة اصبح لديه القدرة على اتخاذ وتنفيذ القرارات التي يراها مناسبة وتتماشى مع تنفيذ 

 .المخطط

ولكن يوجد دور فعال وملموس . يوجد به تمثيل للمشاركة الشعبيةوال ثابت السادس من اكتوبر  لمدينة اإلداري الهيكل .1
 . الهلية والمستثمرين التي تشارك في تطوير وحل بعض مشاكل المدينةللجمعيات ا

المدنة أفضل من المدن الجديدة االخري مثل  لجهاز اإلداري الهيكل داخل اإلدارات بين داخلي  تنسيقو تكاملجد يو .4
 . ولكنة مازال غير كافي لتحقيق استقاللية ادارة المدينة .بدر
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سياسي لها جعلها تتميز بالعديد من التسهيالت وتيسير العقبات النجاح مخطط  أكتوبر بوجود دعم 6تتميز مدينة  .9
 .المدينة وتنميتها بشكل سريع

للمدينة لم يكن قابل لالمتداد بمرونة، مما ادى الى جعل االمتدادات المستقبلية غير مرتبطة مباشرة المخطط االصلي  .6
 .  تين نجد المقابر وبحيرات االكسدة في وسط المدينةبمركز المدينة والخدمات، وحاليا بعد تطوير المخطط مر

وفي مجال  تدخل القطاع الخاص والمستثمرن في المشاركة في تنمية بعض اجزاء المدينة وتوفير بعض الخدمات .9
 . ، مما خفف العبء عن الدولةاالسكان

لعاصمة ومناطق جذب للزيادة كان لقرب المدينة من العاصمة دور كبير في تنميتها بسرعة وجعلها امتداد طبيعي ل .9
   .ادى ذلك لزيادة الضغط على محاور الحركة بينها، وزيادة مركزية العاصمة. السكانية بها

عدم االلتزام بالنمو المتتابع لتنفيذ المخطط األول للمدينة مما أدى الى زيادة تكلفة انشاء البنية التحتية، وان كان عائد  .5
 . في شكل مباشر في استمرار تنمية المدينة استثمار العديد من االراضي ساهم

في جهاز المدينة، وبالتالي  ..(تنفيذ -متابعة -تخطيط)اإلدارة  لعملية الالزمة والخبرات المدربة الكوادر توافر عدم .91
 . كان للقطاع الخاص قوة ضغط كبيرة في توجيه تنمية المدينة فيما يخدم مشاريعهم الخاصة

دارة العمرانية في مدينة السادس من اكتوبر، يتضح نجاح المدينة في تحقيق تنمية مستمرة وجذب ومن خالل تقييم تجربة اال
السكان والخدمات المميزة بها، بالرغم من حياد المدينة في تنفيذ المخطط المعلن من قبل االدارة المركزية، اال انه كان لتدخل 

ويعد هذا سبب تميز تجربة السادس من اكتوبر . ينة بشكل ملحوظالقطاع الخاص الدور في انجاح واسراع عملية تنمية المد
 .. ونجاحها في وسط اقرانها من المدن الجديدة

 [23]: مدينة بدر. 3. 7
 طريق على تقعكجزء من مخطط التنمية العمرانية االقليمية لتوزيع المدن الجديدة بالقاهرة، و 9591انشأت مدينة بدر عام 

، كم ٣٧ طولها وصلة خالل من الصحراوي اإلسماعيلية/ القاهرة بطريق ترتبط و القاهرة من كم ١١ دبع على السويس / القاهرة
وبها منطقة صناعية تعزيز  .الموجودة اإلقليمية الطرق بشبكة وسيناء والبحر األحمر السويس وقناة بالدلتا جيدا   الموقع يرتبط و

 (1)ل شك .فرص العمل بالمدينة الى جانب االسكان والخدمات
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[4] :في مدينة بدر اإلدارة أسلوبتقييم 
   

لمجتمعات العمرانية امن هيئة  التنفيذية القرارات تتبع (مركزية) تنفيذية إدارة بدر لمدينة العمرانية التنمية إدارة .9
 .الموازنة العامة من المقترح التمويل إطار في المخططات الجديدة ووزارة االسكان، وذلك لتنفيذ

 .التنمية عمليات وتوجيه تسيير بمرونة له تسمح التي الكافية الصالحيات ليس له ينةالمد جهاز .7

 بدر مدينة تنمية جهاز دور أقتصر .1

 للسياسات تنفيذية سلطة كونه علي

 المركزية اللجان قبل من له المحددة

 .الجديدة العمرانية المجتمعات لهيئة

 ثابت بدر لمدينة دارياإل هيكلال .4

 . ل للمشاركة الشعبيةواليوجد به تمثي

 بين تنسيق أو تكاملوجود   عدم .9

 لجهاز اإلداري الهيكل داخل اإلدارات
 .بدر مدينة تنمية

 المتابعة تحقق واضحة خطة غياب .6
 .بالمدينة والتنمية اإلنجاز لمعدالت

 العملية إلدارة متبع منهج وجود عدم .9

 المختلفة، للمشروعات التمويلية

 الزمال توفير التمويل عدم بجانب

 عدم في يتسبب مما واإلسكان للمرافق

مع  لها مخطط مرحلة كل توافق
 .التمويلية األوضاع

 بدور القيام عن الخاص القطاع إحجام .9

 والخدمات اإلسكان مجال في إيجابي
 .الدولة علي يزيد العبء مما

 بينها متناثرة كل مجاوراتش في بدت التنمية أن إلي أدي االحتياجات تفرضه الذي المتتابع بالنمو االلتزام عدم .5

 .اجتماعيا المدينة المستقرة تحقيق صعوبة ينتج بالتالي واسعة، فضاء مساحات

 ..(تنفيذ -متابعة -تخطيط)اإلدارة  لعملية الالزمة والخبرات المدربة الكوادر توافر عدم .91

 علي وبالتالي لع والخدماتالس أسعار علي أثر مما اإلسكان مناطق مع المجاورات خدمات وتنفيذ تنمية تزامن عدم .99
 .بها لإلقامة المدينة جاذبية

 السكان عدد من المستهدف تحقيق حيث من بطئ نجاح معدل تحقيق التجربة أثبتت بدر، مدينة تجربة نجاح تقييم خالل ومن
 .حياتهم بجودة واالرتقاء

 
 :الرحاب  مدينة. 3.  7

 الجديدة للقاهرة الشرقي الشمال في الرحاب مدينة ، وتقع ٣٧٧١لعام  ٣٧٣ رقم الجمهورية رئيس بقرار إنشاء مدينة الرحاب تم

وتعتبر الرحاب مدينة سكنية فقط، فال يوجد بها . القاهرة السويس طريق أول مع القاهرة شرق الدائري الطريق تقاطع عند
ق الترفيهية، والنادي الرياضي منطقة صناعية او جذب لفرص العمل، ولكنها تتمتع بالعديد من الخدمات المميزة مثل المناط

ومن أكثر ما يميز المدينة وجود اتوبيسات خاصة بالمدينة كل ساعة لربطها بشبكة . والمستشفى التخصصي ومنطقة البنوك
 . وتوافر مواصالت داخلية تابعة لمركز ادارة المدينة وتحت رقابتهامترو االنفاق بالقاهرة، 

والحفاظ  له المخططة بالصورة به والعناية المشروع علي بالمحافظة المدينة جهاز ة، فقد قامكما تتميز المدينة بالصيانة المستمر
 (4)شكل . وهو أهم ما يميز المشروع ويحافظ على استمراريته .الحياة مدي للمشروع العامة والصيانة النظافة أعمالعلى 

 المخطط العام لمدينة بدر(: 3)شكل 

 

 7116باهر اسماعيل، : المرجع
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 [7]: في مدينة الرحاب اإلدارة أسلوبتقييم 

 أهدافها تنفيذ علي تعمل. القرارات اتخاذ في واستقاللية مرونة ذات (المركزية) تفاعلية إدارة العمرانية تنميةال إدارة .9
 . .المدينة علي تؤثر التي والمتغيرات الظروف مع يتناسب الذي باألسلوب

، ومع مراعاة اليات بعد نتفيذ كل مرحلة في المخطط يتم تقييم نجاح أهدافها ثم وضع شكل واتجاه المرحلة التالية .7
 .ونظام السوق

 . الهدف االساسي للتنمية العمرانية هنا هو تحقيق التوازن بين االستيطان البشري والخدمي والصناعي .1

 .التنمية عمليات وتوجيه تسير بمرونة له تسمح صالحياتلديه  المدينة جهاز .4

 . ومتنوع التخصصات الجديدة للمدن ةألجهز النمطي الهيكل عن مختلف الرحاب مدينة لجهاز دارياإل هيكلال .9

 .يوجد تكامل وتنسيق كامل داخل جهاز مديمة الرحاب، مما يسرع في اتخاذ القرارات وتذليل العقبات .6

 .المدينة تنمية في الشعبية المشاركة فكر ترسيخ  .9

 .بالمدينة والتنمية اإلنجاز لمعدالت المتابعة تحقق المعالم واضحة خطة يوجد .9

 مع لها مخطط كل مرحلة توافق إلي أدي المختلفة للمشروعات التمويلية العملية إلدارة ومتبع حواض منهج يوجود .5
 .التمويلية األوضاع

بدور ايجابي في مجال االسكان والخدمات مما يخفف ( ممثل في مجموعة طلعت مصطفى)يقوم القطاع الخاص  .91
 . العبء عن الدولة

 .المستقرة اجتماعيا المدينة حققت التنمية أن إلي أدي تياجاتاالح تفرضه الذي المتتابع بالنمو االلتزام .99

 .بالمدينة لإلقامة جاذبية السكان علي أثر له كان مما اإلسكان مناطق مع المراحل خدمات وتنفيذ تنمية تزامن .97

 . لتنفيذ المتتابعتقليل حجم اعمال البنية االساسية بااللتزام بتنفيذ االحياء السكنية المتجاورة طبقا للبرنامج الزمني ل .91

 جهاز أداء كفاءة علي أثر كان له( ..تنفيذ -متابعة -تخطيط)اإلدارة  لعملية الالزمة والخبرات المدربة الكوادر توافر .94

 .المدينة

 السكان عدد من المستهدف تحقيق حيث من ملحوظ نجاح تحقيق التجربة أثبتت الرحاب، مدينة تجربة نجاح تقييم خالل ومن
  .حياتهم ودةبج واالرتقاء

 

[13] :المصرية الجديدة المدن تواجه األدارة التي أهم مشاكل.  8
   

  :مصر كالتالي ص أهم مشاكل المدن الجديدة فييتلخيمكن من الدراسة التحليلية السابقة  
 .اتالمشروع بعض تنفيذ تأخر إلي أدي البعض مما بعضها مع ومرتبطة محددة تمويل ونظم تنفيذية خطط وجود عدم -

 في بعثرة عنه نشأ مما زمنيا محددة أهداف والخاص لخدمة العام القطاعين أعمال تنظم ومتكاملة محددة برامج وجود عدم -

 .القطاعين من كل بها تقوم التي تكامل المشروعات وعدم النمو

 المخطط العام لمدينة الرحاب(: 4)شكل 

 

 7116باهر اسماعيل، : المرجع
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 األولي المدن أغلب في األولي حلالمرا فقد انتهت ثم ومن قياس معايير وجود عدم إلي باإلضافة والمتابعة التقييم نظم غياب -

 .المتبعة مسار السياسات تصحيح وبالتالي والفشل النجاح أسباب علي والوقوف المرحلة لتقيم هذه محاولة أي دون الجديدة

 في فعال دور وللمعلومات ،والتطور سريعة التغيير عمرانية لمجتمعات المطلوب المستوي علي ليس المعلومات جمع نظم -

 اتخاذ أو أو التخطيط األهداف تحديد في اإلدارية العمليات كل في المعلومات تدخل وفاعليتها، حيث اإلدارة اءةكف تحديد
 .األداء وتقييم الرقابة عمليات في أو القرارات

 حيث نم الحكومية التقليدية عن اإلدارات يختلف ال الجديدة بالمدن اإلداري للنظام الراهن الوضع أن استنتاج يمكن سبق مما

بالتسلسل الرأسي وخضوع جميع التشريعات والبرامج االقتصادية واالستثمارية إلي  يتميز والذي العامة لإلدارة األساسي النمط
 . المركزية، وبهذا تكون القرارات األساسية خارج إطار السلطة المحلية( الحكومة)موافقة اإلدارة 
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  :منها القصور هذا إلي أدت التي األسباب من العديد هناك

 .واالختصاصات العمرانية، وعدم وجود تحدد واضح للمهام اإلدارة مع المحلية اإلدارة اختصاصات تداخل .9
 .المناسب الوجة علي باختصاصاتها القيام المحلية اإلدارة أجهزة فاعلية عدم .7

 .  العمرانية اإلدارة وفرع المحلية الوحدات التنظيمية بين العالقات سوء .1

  . العمرانية اإلدارة مستويات بين الفعال االتصال تحقيق العمرانية مع صعوبة اإلدارة أفرع في القصور .4

 .  العمرانية التنمية عملية علي بالسلب يؤثر الجهاز، مما رئيس مسئوليات اإلقليم محافظ تحميل .9
منه، وعدم وضوح دور كل الوزارات المعنية بتنمية المدن  المرجوة للنتائج العمراني التخطيط نقانو تحقيق عدم .6

 . الجديدة
 .للمحليات واالقتصادية واالجتماعية التنظيمية الفوارق مراعاة عدم .9

 .فاعليتها من كثيرا المحليات أفقد المحليات، مما إلي المركزية الوزارات اختصاصات نقل عدم .9

 .والمحليات المركزية الوزارات بين العمرانية التنمية أمور تشتيت .5

 .لها المخصصة السلطة بممارسة المحلية المجالس قيام عدم .91

 : النتائج.  10
 :من خالل العرض السابق توصل البحث الى التالي

وذات  حقت مدينة السادس من اكتوبر أعلى معدالت النجاح وجذب السكان، وذلك بسبب أنها مدينة سكنية صناعية .9
قاعدة اقتصادية مستقلة عن المدينة األم، وتتسم ادارة التنمية العمرانية فيها بالمركزية، ولكن القطاع الخاص بها له 
كيان قوي وتأثير في توجيه التنمية والمساعدة في انشاء بعض الخدمات، مما يؤدي الى تخفيف العبء عن الدولة 

 . والوزارات المركزية

، بشدة مركزيةادارة التنمية فيها ايضا مدينة سكنية صناعية ذات قاعدة اقتصادية منفصلة، ولكن أما مدينة بدر، فهي  .7
مما اضعف صالحيات جهاز المدينة، ولم يمنح التسهيالت المناسبة لجذب االستثمارات، وبالتالي تحملت الدولة كل 

وبالتالي لم تجذب العدد تية بالشكل المخطط له، عبء التخطيط والتنفيذ والتنمية، ولكنها لم تكمل الخدمات والبنية التح
 . المستهدف من السكان، مما ابطئ معدالت التنمية بشكل ملحوظ

المستوى أما مدينة الرحاب فهي مدينة سكنية فقط، وليس لها قاعدة اقتصادية مستقلة، ولكنها غنية بالخدمات ذات  .1
يتم تقييم الوضع الحالي  المخطط بدقة، وفي نهاية كل مرحلةنفذ الجيد، وتتميز باالدارة الالمركزية المستقلة، والتي ت

االمر الذي يضمن تطور نمو الخدمات مع نمو المدينة وبالتالي جذب  وتعديل المخطط لما تحتاجة المدينة وسكانها،
   .كما تتميز بالصيانة الجيدة ونظام االدارة المستقل .السكان

صحيح يساعد على تحقيق أهداف التنمية العمرانية الصحيحة، وهو الذي يجمع اسلوب االدارة العمرانية المناسب وال .4
 إحداث التنمية في الخاص والقطاع NGOsالحكومية  غير الهيئات دور وتفعيلبين قدرة المحليات على اتخاذ القرار 

تبع السياسة العامة ولكن تحت اشراف االدارات المركزية وي. القرار اتخاذ عملية في والتدخل المعيشة مستوى ورفع
 . للدولة

الالمركزية اإلدارية هي منظومة متكاملة تقاس مدي فاعليتها في مدي قدرة ممثلي المجتمع من محليات ومؤسسات  .9
في إدارة مواردهم والقدرة علي صياغة قراراتهم ومطالبهم وتأثير ذلك علي السياسات العامة لإلدارة المركزية أو 

 .العليا

 : التوصيات.  11
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يمكن تحقيق الالمركزية اإلدارية للمدن الجديدة في مصر من خالل حل المشكالت والمعوقات األساسية التي تواجه إدارة 
 :وتنمية المدن الجديدة وهي

التحول إلي مفهوم التوازن في األدوار بين الحكومات سواء علي المستوي القومي أو اإلقليمي أو المحلي طبقا لحجم  .9
 .ستهدفونوعية النشاط الم

 .جعل المدينة الجديدة وحدة إدارية مستقلة .7

توفير التمويل الالزم للمدينة الجديدة ودراسة األسلوب األمثل لمشاركة القطاع الخاص والحد من دور القطاع العام  .1
 .لتخفيف العبء عن كاهل الدولة

مدينة من طلب تعديل المخطط طبقا آلليات ، وتمكين جهاز التوفير نظام لتقييم األداء ومتابعة تطوير نمو المدينة الجديدة .4
 .السوق

التنسيق داخل المؤسسات الحكومية القائمة حيث البد من وجود تكامل في الفكر بين الهيئات والجهات الحكومية  .9
 .المختلفة وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ستويات لتحقيق األهداف والوصول إلى حلول تعدد مستويات اإلدارة بحيث تدعم العالقة الرأسية واألفقية بين الم .6
 .المشكالت وتلبية االحتياجات على كل من المستوى المحلي والمركزي

 -مجالس محلية ممثلة للشعب)تعدد أساليب المشاركة الشعبية والمؤسسات غير الحكومية وتأثيرها في صنع القرار  .9
 (قطاع خاص -منظمات غير حكومية تعاونيات

المالية حيث أنه كلما استفادت المحليات من مواردها بشكل مباشر وكانت لها القدرة على إدارتها  تحقيق الالمركزية .9
وحق اتخاذ القرار في أوجه إنفاقها كلما كان لذلك التأثير المباشر على االستجابة السريعة لالحتياجات األساسية للسكان 

 .وتحسن ظروفهم المعيشية
 

 :  المراجع.  13
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