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ملخ�ص
على الرغم من وج�د عدد هائل من الت�سريعات املنظمة للعمران يف م�سر ميكن اأن يك�ن اأ�سا�سًا لتحقيق اأهداف وخطط التنمية 
احل�سرية امل�ستدامة ومن ثم خلق بيئات عمرانية �سليمة؛ اإال اأن ال�اقع يثبت غري ذلك؛ فاملالحظ اأنه ت�جد العديد من املظاهر ال�سلبية، 
فنظرة فاح�سة اإىل من� املدن امل�سرية تعطي �س�رة حقيقية عن الع�س�ائية التي ما زالت �سائدة يف من� تلك املدن، باالإ�سافة اإىل زحف 
العمران على الرقعة الزراعية، وكذلك �سعف ا�ستخدام احليز املكاين، وه� االأمر الذي  يع�ق عملية التنمية احل�سرية امل�ستدامة. 
ويهدف البحث اإىل التعرف على الدور الذي تلعبه الت�سريعات املنظمة للعمران يف م�سر - خا�سة ت�سريعات التخطيط العمراين 
وت�سريعات االإدارة املحلية -  يف عملية التنمية احل�سرية امل�ستدامة يف املدن امل�سرية، من خالل حتليل تلك الت�سريعات للك�سف 
امل�ستدامة. احل�سرية  التنمية  عملية  على  املبا�سرة  انعكا�ساتها  وبيان  فاعليتها،  انخفا�ض  اإىل  اأدت  التي  الق�س�ر  اأوجه  عن 

اإ�سكالية  على  وحتت�ي  للمقدمة  االأول  اجلزء  يتعر�ض  رئي�سية.  اأجزاء  خم�سة  يف  جمله  اأمكن  البحث  اأهداف  ولتحقيق 
يف  امل�ستدامة  احل�سرية  التنمية  فيناق�ض  الثاين  اجلزء  اأما  االأهداف،  تلك  لتحقيق  املتبعة  واملنهجية  واأهدافه  البحث 
ويتعامل  امل�ستدامة.  التنمية احل�سرية  للعمران مب�سر يف عملية  املنظمة  الت�سريعات  دور  الثالث على  ويركز اجلزء  م�سر. 
على  ال�سلبية  انعكا�ساتها  واأهم  تعرتيها  التي  الق�س�ر  اأوجه  حيث  من  العمراين  التخطيط  ت�سريعات  مع  الرابع  اجلزء 
التي  الق�س�ر  اأوجه  حيث  من  املحلية  االإدارة  ت�سريعات  اخلام�ض  اجلزء  يناق�ض  بينما  امل�ستدامة،  احل�سرية  التنمية 
التي طرحها. الق�سايا  الأهم  البحث بخال�سة  وينتهي  امل�ستدامة.  التنمية احل�سرية  ال�سلبية على  انعكا�ساتها  واأهم  تعرتيها 
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1. مقدمة:
�سدرت الت�سريعات املنظمة للعمران لرتتقي مب�ست�ى ال�سحة العامة واالأمن والن�احي اجلمالية واملعن�ية وم�ست�ى 
املعي�س���ة ب�ج���ه عام �س����اء كان ذلك على م�س���ت�ى الفرد اأو على م�س���ت�ى املجتمع كليًا، وه� ما ينعك����ض يف النهاية على 
عمليات التنمية احل�سرية امل�ستدامة �س�اء كان ذلك على امل�ست�ى املحلي اأو االإقليمي اأو الق�مي )عالم، 1986(. وتعد 
تلك الت�س���ريعات من االأدوات االأ�سا�س���ية امل�ؤثرة يف م�س���ت�ى التح�سر ملا تفر�سه من �س����ابط ومعايري الغر�ض منها اأن 
ي�س���بق التخطيط العمراين البناء والت�س���ييد حتى يك�ن العمران قائمًا على اأ�س�ض علمية �سليمة ت�فر بيئة �سحية واآمنة 
ومريح���ة تت���الءم مع احتياجات االإن�س���ان وتت�افق مع حتقي���ق رغباته. كما حتر�ض تلك الت�س���ريعات على حتقيق تنمية 
ح�س���رية م�س���تدامة  من خالل و�س���ع الق�اعد وال�س�ابط التي حتافظ على ا�ستدامة م�س���ت�ى العمران من حيث البناء 

والت�سييد واملرافق العامة وغريها )عبد املعطي، 2000(.

1-1 اإ�سكالية البحث:
على الرغم من وج�د عدد هائل من الت�س���ريعات املنظمة للعمران يف م�س���ر ميكن اأن يك�ن اأ�سا�سًا لتحقيق اأهداف 
وخط���ط التنمي���ة احل�س���رية امل�س���تدامة ومن ثم خل���ق بيئات عمرانية �س���ليمة، وبالرغ���م من االهتمام ال�ا�س���ح بتلك 
الت�س���ريعات ودور االأجهزة املخت�س���ة يف حت�يلها من جمرد و�س���يلة و�س���روط قان�نية اإىل اأداة تخطيطية تر�سم �سيا�سة 
العم���ران يف املدن امل�س���رية؛ اإال اأن ال�اقع يثبت غري ذل���ك؛ فاملالحظ اأنه ت�جد العديد من املظاهر ال�س���لبية، فنظرة 
فاح�س���ة اإىل من� املدن امل�س���رية تعطي �س�رة حقيقية عن الع�س�ائية التي ما زالت �سائدة يف من� تلك املدن، باالإ�سافة 
اإىل زحف العمران على الرقعة الزراعية، وكذلك �سعف ا�ستخدام احليز املكاين، وه� االأمر الذي  يع�ق عملية التنمية 
احل�س���رية امل�س���تدامة. ويرى الباحث اأن البحث عن اأ�س���باب انت�سار تلك الظ�اهر ال�س���لبية يف املدن امل�سرية القائمة 
وحماولة ر�س���دها للحد من انت�س���ارها؛ ميكن اأن يبداأ من درا�س���ة الت�س���ريعات املنظمة للعمران، وحماولة الك�سف عن 
الع�ام���ل الت���ي اأدت اإىل انخفا�ض فاعليتها، وعدم قدرتها على حتقيق بيئة ح�س���رية م�س���تدامة م���ن الناحية ال�ظيفية 

واالجتماعية واالقت�سادية واجلمالية.

1-2 هدف البحث:
يه���دف البح���ث اإىل التع���رف على الدور الذي تلعبه الت�س���ريعات املنظمة للعمران يف م�س���ر - خا�س���ة ت�س���ريعات 
التخطيط العمراين وت�س���ريعات االإدارة املحلية -  يف عملية التنمية احل�س���رية امل�ستدامة يف املدن امل�سرية، من خالل 
حتليل تلك الت�س���ريعات للك�س���ف عن اأوجه الق�س����ر التي اأدت اإىل انخفا�ض فاعليتها، وبيان انعكا�ساتها املبا�سرة على 

عملية التنمية احل�سرية امل�ستدامة.

1-3 منهجية البحث:
-Analytical Descriptive A  يعتم���د البحث لتحقيق اأهدافه ب�س���كل اأ�سا�س���ي على املنهج ال��س���في التحليل���ي
proach، من خالل ا�س���تقراء وحتليل اأهم ما تناولته الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة؛ يف حماولة حل�سر الت�سريعات 
املنظمة للعمران يف م�سر، ودرا�سة اأهم تلك الت�سريعات وحتليلها، وبيان اأوجه الق�س�ر فيها، وكذلك ر�سد انعكا�سات 
هذا الق�س�ر على عملية التنمية احل�سرية امل�ستدامة، وذلك من خالل قاعدة من البيانات واملعل�مات املكتبية االأ�سا�سية.
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2. التنمية احل�سرية امل�ستدامة يف م�سر:
بداأ مفه�م التنمية امل�س���تدامة Sustainable Development يف الظه�ر ب��سفه مبداأ عامًا متعارفًا ومتفقًا عليه 
من خالل تقرير م�س���تقبلنا امل�س���رتك Our Common Future املعد من قبل اللجنة العاملية للبيئة والتنمية، والذي 
مت تعريف التنمية امل�س���تدامة فيه باأنها التنمية التي تلبي احتياجات احلا�س���ر مع �س���رورة االأخذ يف احل�س���بان متكني 
االأجيال امل�س���تقبلية من حتقي���ق متطلباتهم وطم�حاتهم ))WCED)1، 1987(. وتط�ر هذا املفه�م ب�س����رة اأكرب من 
خ���الل م�ؤمت���ر التنمية والبيئة الذي انعقد يف ري� دي جانريو حتت رعاية برنامج االأمم املتحدة للبيئة عام 1992، وفيه 
مت حتديد االأهداف وال��س���ائل التي ميكن ا�س���تخدامها لتحقيق التنمية امل�س���تدامة. ومنذ اأوائل الت�س���عينيات مت العمل 
مبفه�م التنمية امل�ستدامة والذي ركز ب�سفة خا�سة على حتقيق اأهداف التنمية االجتماعية واالقت�سادية، مع احلفاظ 
عل���ى البيئ���ة وم�اردها، وتقليل التل�ث باأن�اعه كافة؛ وذلك يف اإطار حت�س���ني الظروف املعي�س���ية للمجتمعات من خالل 
تقليل االآثار ال�س���لبية للتنمية والتخطيط العمراين على البيئة اإىل اأقل حد ممكن. ومنذ ذلك احلني اأ�س���بحت التنمية 

 .)1997  ،Muschett( امل�ستدامة املفه�م االأ�سا�سي الذي يبل�ر �سيا�سات التنمية يف العامل واأن�سطتها
اأما التنمية احل�س���رية امل�ستدامة مبفه�مها ال�س���امل فهي نقل املجتمع من االأو�ساع القائمة اإىل اأو�ساع اأكرث تقدمًا 
لتحقيق اأهداف حمددة ت�س���عى لرفع م�س���ت�ى معي�س���ة املجتمع كليًا من ج�انب���ه كافة عمرانيًا واجتماعيًا واقت�س���اديًا 
وجماليًا، وذلك عن طريق ا�ستغالل امل�ارد واالإمكانات املتاحة كافة يف حتقيق اأهداف وحل م�سكالت وتلبية احتياجات 
املجتمع يف البيئات املختلفة. وعلى ذلك تعد التنمية احل�س���رية امل�س���تدامة عملية مت�س���عبة ومتعددة االأبعاد وهي متثل 
اإ�سرتاتيجية ذات غايات واأهداف حمددة، فهي ت�سرب بجذورها يف كل ج�انب احلياة بكل ما مييزها من قيم وعادات، 
و�سل�ك واأ�ساليب، واأو�ساع عمرانية واجتماعية واقت�سادية، ونظم �سيا�سية وتقدم علمي وتقني بهدف حتقيق املتطلبات 

.)Listokin & Walker, 1989( املختلفة لل�سكان وال��س�ل بهم اإىل و�سع اأف�سل
وترتبط عملية التنمية احل�س���رية امل�س���تدامة بعاملني مهمني هم���ا: التزايد املطرد يف ال�س���كان، وزيادة املتطلبات 
واالحتياجات تبعًا للتط�ر الفكري واحل�س���اري للمجتمع. ومن ثم تعد عملية التنمية احل�س���رية امل�س���تدامة هي العملية 
امللحة وامل�جهة الإيجاد حت�الت يف الهياكل العمرانية واالجتماعية واالقت�س���ادية بحيث ت�ؤدي اإىل تك�ين قاعدة واأ�س�ض 
ق�ية متكن من اإطالق الطاقات االإنتاجية وت�فري الذاتية. وجتدر االإ�س���ارة اإىل �س���ع�بة امل�اءمة بني النم� االقت�س���ادي 
ال�س���ريع وحت�س���ني ن�عية البيئ���ة العمرانية واالجتماعي���ة، من خالل تخفيف االآثار ال�س���لبية الناجمة ع���ن عملية النم� 

االقت�سادي على اجلانب االجتماعي وامل�ارد البيئية والبنية التحتية )مهنا، 2000(.  
اأما بالن�سبة للتنمية امل�ستدامة يف م�سر فقد ذكر Muschett اأن احل�سارة امل�سرية ظلت منذ زمن كلي�باترا حتى 
بداية القرن الع�سرين امليالدي تق�م على اأ�سا�ض م�ستدام؛ اإذ اإن الفي�سان ال�سن�ي للنيل يف ف�سل الربيع كان ي�فر املياه 
ويزود الرتبة بامل�اد املغذية. وي�سري الكاتب اإىل اأن ما يدع� اإىل الت�قف واإعادة النظر اأن هذا النظام الثابت ي�سهد االآن 
ومنذ بداية القرن الع�سرين وبعد اإن�ساء ال�سد العايل تده�رًا مطردًا لي�ض فقط يف جمال الزراعة واملياه ولكن اأي�سًا يف 

  .)Muschett, 1997( جماالت ال�سحة والغذاء والبيئة
وقد برزت فكرة التنمية احل�سرية يف م�سر ب�س�رة ملحة بعد حرب اأكت�بر 1973م التي خلفت وراءها دمارًا كبريًا 
يف مدن القناة الثالث ب�ر�سعيد واالإ�سماعيلية وال�س�ي�ض، وه� ما دعا �سكانها اإىل هجرها اإىل باقي حمافظات م�سر، 
وكان من ال�س���روري اإعادة تعمريها لت�س���لح ل�س���كنى اأهلها مرة اأخرى. وعلى ذلك كان البدء يف تعمري مدن القناة ه� 

World Commission on Environment and Development (WCED) 1
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اللبنة االأوىل يف عملية التنمية احل�س���رية يف م�س���ر بعد انق�ساء احلروب وحل�ل ال�سالم )عثمان، 1996(. وبعد ذلك 
ظهر التفكري يف ر�سم �سيا�سات جديدة لعملية التنمية احل�سرية خا�سة بعد من� املدن وات�ساع رقعتها وكرثة م�سكالتها، 

وقد كان لهذه ال�سيا�سات عدة اأهداف، اأهمها ما يلي )وزارة التعمري واملجتمعات العمرانية اجلديدة، 1989(:
- ر�سم خريطة جديدة جلمه�رية م�سر العربية عمرانيًا الإعادة ت�زيع ال�سكان على م�ساحة اجلمه�رية.

- حل م�ساكل املدن القائمة، والزيادة ال�سكانية املطردة، وغياب االتزان بني االأقاليم اقت�ساديًا، واختالل الهياكل 
العمرانية، وظه�ر املدن العمالقة املت�سخمة.

- حماية االأرا�سي الزراعية وامل�ارد البيئية.
- ت�فري هياكل البنية االأ�سا�سية، واخلدمات العامة، والق�اعد االقت�سادية للمجتمعات القائمة واجلديدة.

وعلى الرغم من اعتماد تلك ال�سيا�س���ات وت�فر ما يدعمها من م�ارد طبيعية متن�عة مثل امل�ارد االأر�س���ية واملائية 
والتعدينية وال�س���ياحية املنت�س���رة يف جميع اأنحاء اجلمه�رية؛ اإال اأننا جند امل�ارد الب�س���رية ما زالت ترتكز ح�ل وادي 
النيل والدلتا يف اإ�سارة وا�سحة اإىل افتقاد التنمية ب�س�رتها الق�مية واالإقليمية، والتي تهدف بالدرجة االأوىل اإىل ت�زيع 
ال�س���كان على احليز الكلي ب�س�رة تتنا�س���ب مع االإمكانيات املتاحة. وملا كانت املدن القائمة يف م�سر مكتظة ب�ساكنيها 
وم�ساكلها، ومل تعد جه�د التنمية لتفلح فيها؛ لذا وجب اأن تاأخذ عملية التنمية احل�سرية اأبعادًا وروؤى جديدة لرفع العبء 
عن الهياكل القائمة، بحيث تثمر فيها جه�د التنمية حمققة بذلك تقدم االإن�سان امل�سري ورقيه. لذا كان من احلتمي 
التفكري يف التنمية احل�سرية امل�ستدامة ب��سفها من العمليات ال�سرورية الالزمة الإعادة الت�ازن املفق�د بني احليز املعم�ر 
واحليز الكلي، كما اأنها االإطار الذي تتم فيه عملية التنمية ال�ساملة لالإن�سان والعمران على حٍد �س�اء )عثمان، 1996(.
وقد اأو�سحت اإحدى الدرا�سات ال�سابقة اأن احلاجة يف م�سر اأ�سبحت ملحة اإىل و�سع اإ�سرتاتيجية للتنمية احل�سرية 
امل�س���تدامة ت�ستدرك اأخطاء املا�سي، وت�ستقرئ اجتاهات امل�س���تقبل. وتعتمد هذه االإ�سرتاتيجية على اأ�سل�ب التخطيط 
العمراين بجميع م�ست�ياته حلل امل�سكالت التي ت�اجه التجمعات العمرانية ب�سفة عامة واالمتدادات الع�س�ائية ب�سفة 
خا�س���ة، وذلك ب��سع برامج وخطط وم�سروعات علمية مدرو�سة لفرتة زمنية يتم خاللها معاجلة امل�سكالت واالرتقاء 
والتط�ير لتح�س���ني البيئة، كما ت�س���تهدف التحكم يف النم� احل�س���ري وت�زيع اخلدمات واملرافق لت�فري البيئة ال�سكنية 

املالئمة حلياة امل�اطن )اإ�سماعيل، 2000(. 

3. دور الت�سريعات املنظمة للعمران مب�سر يف عملية التنمية احل�سرية امل�ستدامة: 
ياأتي دور الت�س���ريعات املنظمة للعمران ب��س���فها قاعدة قان�نية ت�س���عها ال�سلطة املخت�س���ة )ال�سلطة الت�سريعية(، 
حيث اإنها االأداة االأوىل لتطبيق )تنفيذ( برامج وخطط التنمية احل�سرية امل�ستدامة، وذلك من خالل تنظيم العمران 
يف املدن، و�س���مان اإقامة املباين م�س���ت�فية لال�سرتاطات واملعايري التي تكفل اأمن ال�سكان وراحتهم، وت�فري م�ستلزمات 
ال�س���حة العامة، وحتقيق جمال املدن وتن�س���يقها، باالإ�س���افة اإىل التحكم يف ت�س���رفات االأفراد واجلماعات يف جمال 
العم���ران لتحقي���ق االأهداف التي تن�س���دها التنمية احل�س���رية امل�س���تدامة من خالل م�س���روعات التخطي���ط والتعمري 

واالإ�سكان )عالم، 1986(. 
وترجع اأغلب الت�سريعات املنظمة للعمران يف م�سر اإىل الن�سف االأول من القرن الع�سرين اأو بداية الن�سف الثاين 
منه، وه� ما ي�ؤكد مدى احلاجة اإىل درا�سة الت�سريعات العمرانية القائمة، والتعرف اإليها لبيان مدى فاعليتها واأدائها 
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.)1998  ،Ali( لدورها يف التنظيم والتحكم قبل التفكري يف اإ�سدار ت�سريعات جديدة
وقد غطت الت�س���ريعات املنظمة للعمران يف م�س���ر العديد من املجاالت ذات العالقة املبا�س���رة بالتنمية احل�سرية 

امل�ستدامة، ومن اأهم تلك الت�سريعات)2( ما يلي:
- ت�س���ريعات التخطيط العمراين: تهدف اإىل حت�س���ني البيئة الفيزيائية بجعلها بيئة عمرانية �سحية واآمنة وجميلة 
ت�ؤدي وظيفتها بكفاءة عالية وه� ما ي�ساعد على زيادة االأن�سطة االإن�سانية، وذلك عن طريق اإعداد خطط وبرامج تدعم 
التنمية احل�سرية امل�ستدامة على م�ست�ى اجلمه�رية. ومن اأهم تلك الت�سريعات قان�ن التخطيط العمراين رقم 3 ل�سنة 

1982 والئحته التنفيذية، ومن بعده قان�ن البناء امل�حد رقم 119 ل�سنة 2008.
- ت�س���ريعات اإن�س���اء املجتمع���ات العمرانية اجلديدة: الغر�ض منها اإن�س���اء جهة م�س���ئ�لة عن تخطي���ط املجتمعات 
اجلدي���دة واإقامته���ا واإدارتها، وذلك لف���رتة زمنية يتم بعدها نق���ل تبعية هذه املجتمعات اإىل وح���دات االإدارة املحلية، 

وتتمثل تلك الت�سريعات يف قان�ن اإن�ساء املجتمعات العمرانية اجلديدة رقم 59 ل�سنة 1979 والئحته التنفيذية.
- ت�س���ريعات احلفاظ على االأرا�سي الزراعية: ت�س���تهدف تنمية رقعة االأرا�سي الزراعية وا�ستدامتها وحمايتها من 
النم� العمراين والع�س����ائي عليه���ا، وحظر جتريف االأر�ض الزراعية وتركها غري مزروعة، وتتمثل تلك الت�س���ريعات يف 

قان�ن عدم امل�سا�ض بالرقعة الزراعية واحلفاظ على خ�س�بتها رقم 116 ل�سنة 1983 والئحته التنفيذية.
- ت�س���ريعات تنظيم اأعمال البناء: الغر�ض منها االإ�س���راف على اأعمال البناء، بحيث ت�سمن حتقيق تنمية ح�سرية 
م�س���تدامة من خالل ا�س���تيفائها االأ�س����ض واملعايري الالزمة لت�فري مقت�س���يات االأمن واالأمان وال�سحة العامة والراحة 
لل�س���كان، باالإ�سافة اإىل ك�نها اأداة لتنفيذ املخططات العامة والتف�س���يلية وتق�سيمات االأرا�سي، والتحكم يف الكثافات 
ال�س���كانية والبنائي���ة. ومن اأهم تلك الت�س���ريعات قان�ن رقم 106 ل�س���نة 1976 يف �س���اأن ت�جيه وتنظي���م اأعمال البناء 

وتعديالته والئحته التنفيذية، ومن بعده قان�ن البناء امل�حد رقم 119 ل�سنة 2008.
 - ت�س���ريعات حماية االآثار: تهدف اإىل التحديد العلمي الدقيق لالأثر، و�س���مانات حماية االآثار وعدها من االأمالك 
العامة، وحظر االجتار فيها، وو�س���ع القي�د على التنقيب واحلفر والبحث عن االآثار، وتتمثل حاليًا تلك الت�س���ريعات يف 

قان�ن االآثار رقم 117 ل�سنة 1983 والئحته التنفيذية.  
- ت�سريعات الطرق العامة: الغر�ض منها احلفاظ على اأداء الطرق وامليادين العامة ل�ظيفتها االأ�سا�سية يف حتقيق 
االنتقال واملرور بني املناطق واملن�س���اآت املختلفة ب�سه�لة وي�سر و�سرعة، وتتمثل تلك الت�سريعات يف قان�ن الطرق العامة 

رقم 84 ل�سنة 1968 والئحته التنفيذية. 
- ت�س���ريعات االإدارة املحلية: تنظم عمل االأجهزة املحلية ال�س���عبية والتنفيذية امل�س���ئ�لة عن اإدارة ال�حدات املحلية 
وتنميتها، واالرتقاء بامل�ست�ى العمراين واالجتماعي واالقت�سادي لها، مع احلفاظ على البيئة الطبيعية ال�اقعة يف نطاق 
اخت�سا�سها، وتتمثل تلك الت�سريعات يف قان�ن نظام االإدارة املحلية رقم 43 ل�سنة 1979 وتعديالته والئحته التنفيذية. 
- باالإ�س���افة اإىل ت�سريعات االأرا�س���ي احلك�مية وال�سحراوية، وت�س���ريعات نزع امللكية للمنفعة العامة، وت�سريعات 
ال�سرف ال�سحي، وت�سريعات النظافة العامة، وت�سريعات تنظيم االإعالنات، وت�سريعات حماية البيئة من التل�ث وغريها.

مما �س���بق يت�س���ح تعدد الت�س���ريعات املنظمة للعمران يف م�سر، اإال اأن البحث يركز على ت�س���ريعني اأ�سا�سيني هما: 
2  مت احل�س�ل على اأهم تلك الت�سريعات - الق�انني والل�ائح التنفيذية ذات العالقة بالت�سريعات املنظمة للعمران يف م�سر - من االأعداد ال�سادرة من اجلريدة الر�سمية، وكذلك املطب�عات 

ال�سادرة من الهيئة العامة ل�سئ�ن املطابع االأمريية بالقاهرة على مر ال�سن�ات املا�سية.
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ت�س���ريعات التخطيط العمراين، وت�س���ريعات االإدارة املحلية، حيث يرى الباحث اأنهما يلعبان دورًا كبريًا يف التاأثري على 
حتقيق تنمية ح�سرية م�ستدامة. فهناك ارتباط وثيق بني التخطيط واالإدارة؛ فالتخطيط ال ي�ستقي بياناته ال�سحيحة 
اإال من خالل االإدارة ال�سليمة، وال يحقق اأهدافه اإال باالإدارة القادرة، فهناك هدف واحد يجمعهما ه� تنظيم العمران 
وحتقيق تنمية ح�س���رية م�ستدامة. كما اأن ت�س���ريعات التخطيط العمراين متثل �سياغة لل�سيا�سات التنم�ية العمرانية، 
حيث تت�س���من ا�س���رتاطات لكيفية اإعداد املخططات العامة للمدن القائمة، وت�س���تمل على ا�س���رتاطات خا�سة بتنظيم 

ا�ستعماالت االأرا�سي بتلك املدن )عبد املعطي، 2000(.
وقد اأ�س���ارت درا�س���ة �س���ابقة اإىل العالقة املتبادلة بني حتقيق تنمية م�س���تدامة ووج�د نظام اإداري ق�ي ميلك من 
ال�سلطة ما ميكنه من مراقبة تطبيق اخلطط والربامج التنم�ية، وي�سرف على تنفيذها بدقة، ومينع من وق�ع املخالفات 
اأو التمادي فيها. فمن غري املمكن حتقيق اخلطط والربامج التنم�ية دون وج�د ت�سريعات فاعلة تدعمها، ووج�د �سلطة 
ذات عدة م�ست�يات تت�ىل االإ�سراف واملتابعة واملراقبة طبقًا لنظم حتكمها واأدوات وو�سائل متلكها تخ�ل لها اأداء عملها 

.)Zeijl-Rozema & Others, 2008) بكفاءة

4. تاأثري ت�سريعات التخطيط العمراين على التنمية احل�سرية امل�ستدامة:
مرت املدن امل�س���رية مبراحل تاريخية مل يكن من�ها خا�س���عًا لتخطيط �سامل تت�فر له امل�ساندة الت�سريعية يف ظل 
روؤية م�س���تقبلية وا�س���حة، واإمنا كانت تتحكم يف عملية التنمية العمرانية وت�جيهها خطط غري متكاملة ق�س���رية املدى 
وعلى فرتات زمنية متباعدة. وكانت النتيجة الطبيعية اأن امتد العمران، وتداخلت اال�س���تعماالت، وتغلغلت ال�سناعات 
داخ���ل املناطق ال�س���كنية، واختلطت االأن�س���طة املختلفة، وزادت االأعب���اء االإدارية واملالية للجهات امل�س���رفة على اأعمال 
التخطيط والعمران والبناء، وهبطت القيم االجتماعية وال�سل�كيات االإن�سانية داخل البيئة العمرانية )ق�س�ة، 1986(. 
واإزاء هذه امل�س���اكل جاء التفكري يف العديد من الت�سريعات الالزمة لتنظيم العمران وحتقيق تنمية ح�سرية م�ستدامة، 
ف�س���در قان�ن تق�س���يم االأرا�سي رقم 52 ل�سنة 1940 ب��س���فه خط�ة جديدة يف جمال التخطيط العمراين، واأتبع بعدد 
كبري من الت�س���ريعات االأخرى من اأهمها قان�ن التخطيط العمراين رقم 3 ل�سنة 1982 )عالم، 1992(، والذي ا�ستمر 

العمل به الأكرث من 25 عامًا اإىل اأن األغي م�ؤخرًا ب�سدور قان�ن البناء امل�حد رقم 119 ل�سنة 2008. 

4-1 فاعلية ت�سريعات التخطيط العمراين:
ال يعد التخطيط العمراين اأداة تغيري لالأف�سل وحت�سني واإ�سالح اإال اإذا ا�ستند اإىل ت�سريعات وق�انني ملزمة وحا�سمة 
ت�سعه م��سع التنفيذ. وال تك�ن لهذه الت�سريعات فاعلية وتاأثري اإال اإذا ُخ�لت الأجهزة التخطيط �سلطات قان�نية للقيام 

ب�اجباتها. وتت�سح فاعلية ت�سريعات التخطيط العمراين يف مدى حتقيقها ال�اجبات التالية )ب�سندي، 1993(:
- مرونة تلك الت�س���ريعات وت�افقها مع املتغريات الع�س���رية امل�س���تحدثة، اأي اأن ي�سبق الت�س���ريع دائمًا جميع اأعمال 
التخطيط، وكذلك يتم حتديد دقيق للمفاهيم الع�سرية امل�ؤثرة على ا�ستعماالت االأرا�سي، عالوة على اأن ي�سبق الت�سريع 

الزمن احلا�سر يف �سياغة ا�ستعماالت االأرا�سي يف امل�ستقبل. 
- دقة واإحكام رقابة ت�سريعات التخطيط العمراين على تنفيذ م�سروعات التنمية العمرانية، مبعنى اإحكام الرقابة 
على جميع املباين واالإن�س���اءات التي يف اإطار امل�س���روع، وكذلك جميع االأن�س���طة االأخرى املتعلقة بامل�سروع واملحيطة به، 
باالإ�سافة اإىل اإحكام الرقابة على اأي تعديل اأو تغيري ج�هري �س�اء كان يف ا�ستخدامات االأرا�سي اأو املن�ساآت املقامة ف�قها 
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اأو كليهما. ويراعى اأن ت�ستند هذه الرقابة اإىل ت�سريع حا�سم يت�سمن الف�سل يف الق�سايا النا�سئة نتيجة الأعمال التنفيذ.
- اإيجابي���ة العم���ل يف برامج التنمية العمرانية، مبعنى تقدمي البدائل يف ال�قت واملكان املنا�س���بني، باالإ�س���افة اإىل 

تكامل ت�سريعات التخطيط العمراين يف م�سايرة خطط وم�سروعات التنمية احل�سرية امل�ستدامة.

4-2 اجلهات امل�سئولة عن التخطيط العمراين يف م�سر:
اأن�س���اأت الدولة االأجه���زة التخطيطية لتت�ىل عمليات التخطيط مب�س���ت�ياتها املختلفة، حيث تع���ددت هذه االأجهزة 
وتن�عت منذ اأن اأخذت م�س���ر باأ�س���ل�ب التخطيط ب��س���فه منهجًا لتحقيق التنمية ال�ساملة. وقد تط�رت تلك االأجهزة 
منذ ث�رة ي�لي� 1952 وحتى االآن ومرت مبراحل خمتلفة، حيث �سدرت لها جمم�عة من الق�انني والل�ائح والقرارات. 
اإال اأن���ه ومنذ عام 1973 تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراين هي اجلهة الر�س���مية امل�س���ئ�لة عن التخطيط العمراين 
على م�ست�ى اجلمه�رية. وقد قامت الهيئة باإن�ساء مراكز اإقليمية للتخطيط العمراين على م�ست�ى االأقاليم التخطيطية 
باجلمه�رية، وذلك لتك�ن اأداة الربط بني التخطيط املحلي والق�مي، وكذلك للتعاون مع االأجهزة املحلية باملحافظات 
يف اإعداد خطط التنمية العمرانية وبراجمها، ولتحقيق الالمركزية وامل�ساركة يف اتخاذ القرار )اإ�سماعيل، 2000(. 

ومع �سدور قان�ن البناء امل�حد رقم 119 ل�سنة 2008 مت اقرتاح اإن�ساء جمل�ض اأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ي�سكل 
برئا�سة رئي�ض جمل�ض ال�زراء وع�س�ية ال�زراء املخت�سني وروؤ�ساء اجلهات املعنية بالتنمية العمرانية وا�ستخدامات اأرا�سي 
الدولة وخرباء متخ�س�سني يف هذا ال�ساأن. ويت�ىل هذا املجل�ض اإقرار العديد من االأهداف وال�سيا�سات العامة املتعلقة 
بالتخطيط والتنمية العمرانية والتن�سيق احل�ساري على امل�ست�ى الق�مي. هذا باالإ�سافة اإىل وج�د الهيئة العامة للتخطيط 
العمراين ب��س���فها جهاز الدولة امل�س���ئ�ل عن ر�سم ال�سيا�س���ات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية امل�ستدامة واإعداد 
خمططات التنمية وبراجمها على امل�ست�ى الق�مي واالإقليمي واملحافظة، راجع ال�سكل رقم )1( )اجلريدة الر�سمية، 2008(.

4-3 قانون التخطيط العمراين رقم 3 ل�سنة 1982:
على الرغم من اإلغاء قان�ن التخطيط العمراين رقم 3 ل�س���نة 1982 منذ قرابة �س���نة و�س���دور قان�ن البناء امل�حد 
رقم 119 ل�س���نة 2008؛ اإال اأنه يجدر بنا التعر�ض بالدرا�س���ة والتحليل اأواًل الأوجه الق�س�ر يف قان�ن التخطيط العمراين 
ب��سفه اأهم ت�سريعات التخطيط العمراين التي ا�ستمرت اأكرث من ربع قرن �سارية املفع�ل اأثرت خاللها وب�سكل مبا�سر 
على عمليات التنمية العمرانية يف معظم املدن امل�سرية، ومن ثم �س�ف يتم التعر�ض بالتحليل لقان�ن البناء امل�حد من 

حيث تغطيته الأوجه الق�س�ر يف القان�ن ال�سابق من عدمه.
4-3-1 اأوجه الق�سور يف قانون التخطيط العمراين رقم 3 ل�سنة 1982:

�س���بق اأن اأر�س���لت وزارة االإ�س���كان واملرافق للمحليات )املحافظات( الإبداء راأيها يف �س���اأن اإجراء اأي تعديالت على 
قان�ن التخطيط العمراين رقم 3 ل�س���نة 1982 قبل �س���دوره، وكانت ردود جميع املحافظات بعيدة عن جمال حت�س���ري 
املخطط العام اأو التف�سيلي، وكانت معظم املالحظات عن تق�سيم االأرا�سي التي كان لها قان�ن خا�ض من�ذ عام 1940 
)ع���الم، 1992(. مبعن���ى اأن هذا القان�ن �س���در واألغي دون اأن ت�س���ارك اجلهات املحلية اأو القاعدة ال�س���عبية يف اإبداء 

اآرائهم فيما ت�سمنه القان�ن من ا�سرتاطات يف جمال التخطيط العمراين.
وورد يف قان�ن التخطيط العمراين اأن تت�ىل جمال�ض املدن من خالل جلان التخطيط اإعداد املخططات العامة لها، 
على اأن ُيعتمد املخطط من وزير االإ�سكان، ثم ين�سر باجلريدة الر�سمية لكي ي�سبح م�ستندًا ر�سميًا ت�سري عليه ال�حدة 
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املحلية يف عمليات التنمية احل�س���رية امل�س���تدامة. كما ن�ض القان�ن على اأن تق�م هذه ال�حدات - بعد اعتماد املخطط 
العام - باإعداد املخططات التف�سيلية للمناطق التي تتك�ن منها املدينة يف اإطار املخطط العام املعتمد. وي�سري ال�اقع 
العملي اإىل اأن معظم املدن مل تقم باإعداد خمططات تف�س���يلية لها، وكل اجله�د التي بذلت يف هذا املجال عبارة عن 
خمططات عامة اأعدت لكثري من املدن امل�سرية ت��سح االمتدادات العمرانية وخمططات تف�سيلية لهذه االمتدادات، 

.)1998  ،Ali( اأما الكتلة املبنية االأ�سا�سية للمدينة فلم تقم معظم املدن باإعداد خمططات تف�سيلية لها
وقد اأمكن اإجمال اأهم اأوجه الق�س����ر يف ن�س�����ض امل�اد التي تناولها قان�ن التخطيط العمراين رقم 3 ل�سنة 1982 

والئحته التنفيذية فيما يلي )عبد الرحمن، 1996(:
اأكتفي يف هذا القان�ن والئحته التنفيذية بر�سم اخلط�ط العري�سة دون الدخ�ل يف التف�سيالت الدقيقة.

مل يتعر�ض هذا القان�ن الأي فكر تخطيطي، وكل ما ن�ض عليه ه� تق�سيم االأرا�سي مع و�سع اال�سرتاطات التي حتقق 
اأن كل قطعة اأر�ض يحدها طريق من جهة واحدة على االأقل.

مل يحدد القان�ن فرتة زمنية ملجال�ض املدن لالنتهاء من اأي من خمططاتهم �س�اء كانت العامة اأو التف�سيلية.
مل يتعر�ض القان�ن لتجزئة قطع االأرا�س���ي، حيث اأتاح لكل مالك قطعة اأر�ض احلرية يف جتزئة اأر�س���ه اإىل قطعتني 
اأو اأكرث بحيث تطل كل منهما على طريق، دون اأن يك�ن لل�س���لطة القائمة على اأعمال التنظيم حق رف�ض هذه التجزئة، 

وه� ما ي�ؤدي اإىل وج�د قطع اأرا�سي ذات اأبعاد غري متنا�سبة تنتج اأحجامًا م�س�هة من املباين.

ال�سكل رقم )1(: اجلهات امل�سئ�لة عن التخطيط العمراين يف م�سر طبقًا مل�ست�ياتها واأهم اخت�سا�ساتها
)اجلريدة الر�سمية، 2008 بت�سرف من الباحث(.

4-3-2 انعكا�ض الق�سور يف قانون التخطيط العمراين على التنمية احل�سرية امل�ستدامة:
كان لق�س����ر ت�س���ريعات التخطيط العمراين متمثلة يف قان�ن التخطيط العمراين رقم 3 ل�س���نة 1982 اأن اأ�سبحت 
معظم املدن مكد�س���ة بال�سكان، وتعاين كثريًا من امل�ساكل الناجتة تبعًا لذلك، مثل: م�ساكل حركة املرور والنقل ونق�ض 
اخلدمات العامة واالأماكن املفت�حة والرتفيهية وم�ساكل �سبكات املرافق وغريها، حيث اأ�سبحت تلك امل�ساكل ومثيلتها 
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يف معظم تلك املدن بدرجة من ال�س�ء ي�سعب م�اجهتها وحلها )عالم، 1992(. 
ويف ظل عدم فاعلية قان�ن التخطيط العمراين انت�سرت املناطق ال�سكنية الع�س�ائية يف معظم حمافظات اجلمه�رية، 
وه� االأمر الذي اأثر �سلبًا على عملية التنمية احل�سرية. وت�سري اإح�سائيات عام 1994 اإىل تزايد عدد املناطق الع�س�ائية 
حيث و�س���ل اإىل 406 منطقة ع�س����ائية م�زعة على ع�سر حمافظات. وت�ستح�ذ حمافظة القاهرة على الن�سيب االأكرب 
منها )79 منطقة(، كما تبلغ ن�س���بة �س���كان تلك املناطق ح�ايل 36% من اإجمايل �س���كان احل�سر يف املحافظة. وجدير 
بالذكر اأن تقديرات وزارة التخطيط تت�س���ارب مع تقديرات وزارة االإدارة املحلية ح�ل ن�س���بة �سكان املناطق الع�س�ائية 
بالن�سبة اإىل اإجمايل �سكان احل�سر، حيث ت�سري تقديرات وزارة التخطيط اإىل 26%، بينما ت�سل تقديرات وزارة االإدارة 
املحلية اإىل 40% )مهنا، 2000(. وعلى ذلك اأ�سبحت املناطق والتجمعات الع�س�ائية متثل اأبرز مع�قات اإحداث تنمية 
ح�س���رية م�س���تدامة، وه� االأمر الذي يفر�ض العمل على اإيجاد حل�ل لها، حيث البد من تط�ير ما ميكن تط�يره منها، 
واإزالة ما ال ميكن تط�يره، من خالل و�س���ع ت�س���ريعات تخطيطية �س���ارمة حتد من تزايد تلك الع�س����ائيات ويف ال�قت 
نف�س���ه تتعامل معها ب��س���فها و�س���عًا قائمًا يجب معاجلته بت�س���ريعات تراعي خمتلف الظروف املحيطة بتلك املناطق.
وي�سري ال��سع الراهن اإىل اأنه ال ت�جد �سيا�سة وا�سحة يف م�سر ال�ستيعاب الزيادة ال�سكانية يف احليز املعم�ر احلايل 
اأو يف حماور تنمية جديدة، كما ال ت�جد خطط اإقليمية تنفيذية ال�ستغالل االإمكانات الكامنة مبحاور التنمية خارج ال�ادي 
بهدف اإعادة ت�زيع ال�س���كان على كامل م�ساحة اجلمه�رية. ويف غيبة فاعلية التخطيط االإقليمي احل�سري الذي يحدد 
م�سارات االمتداد ومناطق التنمية احل�سرية امل�ستدامة؛ اجته االأفراد اإىل البناء على االأرا�سي الزراعية املتاخمة والتي 
ميكن تزويدها باملياه واملرافق واخلدمات الحقًا، وذلك بداًل من البناء يف مناطق نائية ال تت�فر فيها مثل هذه امليزات، مع 
التغا�سي عن االآثار التي �سترتتب على ذلك يف امل�ستقبل القريب اأو البعيد )عالم، 1992(. ويزيد االأمر خط�رة وق�ع اأكرث من 
90% من املدن امل�سرية يف االأرا�سي الزراعية وه� ما يع�د باخل�سارة الق�مية الفادحة من جراء تغيري ا�ستعماالت االأرا�سي 
الزراعية ودخ�لها �س���من الكتلة العمرانية للمدن، عالوة على التاأثري ال�س���لبي على االقت�ساد الق�مي، من حيث ت�جيه 
معظم اال�ستثمارات الفردية واجلماعية اإىل االأرا�سي امل�ستهدفة عمرانيًا، واإهمال امل�سروعات االإنتاجية )علي، 1999(. 
وقد اأدى زحف املباين اإىل االأرا�سي الزراعية يف احل�سر والريف اإىل اأن فقدت م�سر اأكرث من ن�سف ملي�ن فدان 
من االأرا�س���ي الزراعية اخل�س���بة مبعدل 52 األف فدان �س���ن�يًا )53% للمباين ال�س���كنية و26% للخدمات العامة و%21 
للتجريف و�س���ناعة الط�ب وغريها(. وعلى م�ست�ى القاهرة الكربى يبلغ ما يبتلعه امتداد املباين كل �سنة 1440 فدانًا 
من اأج�د االأرا�سي الزراعية، اأي مبعدل اأربعة اأفدنة كل ي�م )عالم، 1992(. وهذه خ�سارة ق�مية كبرية ال تع��ض الأنه 
مهما ا�ست�س���لح من اأرا�س���ي فاإن اإنتاجية الفدان باالأرا�سي الزراعية داخل ال�ادي � وهي من اأج�د االأرا�سي الزراعية � 
تف�ق كثريًا اإنتاجية الفدان باالأرا�س���ي امل�ست�سلحة. وما زال االعتداء على االأرا�سي الزراعية م�ستمرًا دون ت�قف رغم 
�س���دور العديد من القرارات التي تغلظ العق�بة يف هذا املجال، واإذا ا�س���تمر هذا االعتداء مبعدله احلايل فاإن م�س���ر 

�ستفقد يف امل�ستقبل املنظ�ر خم�ض ما متلكه من اأرا�سي زراعية )عبده، واأب� العي�ن 1997(.

4-4 قانون البناء املوحد رقم 119 ل�سنة 2008:
يحت����ي قان����ن البناء امل�حد على خم�س���ة اأب�اب هي: التخطيط العمراين، والتن�س���يق احل�س���اري، وتنظيم اأعمال 
البناء، واحلفاظ على الرثوة العقارية، والعق�بات. ويحت�ي باب التخطيط العمراين على ثالثة ف�س�ل هي: التخطيط 
والتنمي���ة العمرانية، والتخطيط والتنمي���ة العمرانية الق�مية واالإقليمية، والتخطيط والتنمي���ة العمرانية املحلية الذي 
يتك�ن من تق�سيم االأرا�سي واملناطق ال�سناعية واحلرفية ومناطق اإعادة التخطيط واملناطق غري املخططة )اجلريدة 



دور الت�سريعات املنظمة للعمران يف حتقيق تنمية ح�سرية م�ستدامة

كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك �سع�د
698

الر�سمية، 2008(. وعلى الرغم من اأنه مل مي�سي على اإ�سدار هذا القان�ن اأكرث من �سنة، كما اأن الئحته التنفيذية)3( 
مل ت�سدر بعد؛ اإال اأن البحث يحاول يف هذا اجلزء اإلقاء ال�س�ء على هذا القان�ن)4( ب��سفه ت�سريعًا يخت�ض بالتخطيط 

العمراين بعد اإلغاء قان�ن التخطيط العمراين رقم 3 ل�سنة 1982. 
وال �س���ك اأن قان�ن البناء امل�حد رقم 119 ل�س���نة 2008 �س���در بهدف معاجلة اأوجه الق�س����ر يف الق�انني ال�س���ابقة 
املتعلقة بالتخطيط العمراين وتنظيم اأعمال البناء ويت�سح ذلك يف ط�ل الفرتة الزمنية التي ا�ستغرقتها درا�سة واإعداد 
هذا القان�ن يف �س���بيل تلبية معظم االآراء التي طرحت من قبل اجلهات املحلية والقاعدة ال�سعبية. ويركز القان�ن على 
عملي���ة التنمي���ة العمرانية - التي مل تنل االهتمام الكايف يف قان�ن التخطيط العمراين ال�س���ابق - مب�س���ت�ياتها الثالثة 
الق�مي���ة واالإقليمي���ة واملحلية، وهذا االهتمام �س����ف ينعك�ض على املخططات العمرانية على امل�س���ت�يات كافة، ومن ثم 
على م�س���روعات التنمي���ة العمرانية يف ال�اقع العملي. كم���ا اأن ت�جه القان�ن اإىل تكليف بع�ض اخلرباء واال�ست�س���اريني 
واملكاتب الهند�سية واال�ست�سارية املتخ�س�سة مبهام كانت قبل ذلك من اخت�سا�ض اجلهات املحلية؛ هي خط�ة تهدف 
اإىل رفع بع�ض االأعباء االإدارية والفنية عن اجلهات املحلية، باالإ�س���افة اإىل اإ�س���راك ذوي اخلربة من القطاع اخلا�ض 
يف حتمل امل�س���ئ�لية جتاه ما يحدث يف املجاالت العمرانية. ومن النقاط االإيجابية اأي�س���ًا لهذا القان�ن تعر�سه للمناطق 
غري املخططة )الع�س�ائية( من حيث اإقرارها والعمل على حتديد م�اقعها يف املخطط اال�سرتاتيجي العام اأو املخطط 

التف�سيلي، باالإ�سافة اإىل حتديد اأهم امل�سروعات املطل�بة لتط�يرها ب��سفها مناطق تخ�سع للتط�ير والتح�سني. 
4-4-1 اأوجه الق�سور يف قانون البناء املوحد:

على الرغم من اأن هناك العديد من الدرا�سات ال�سابقة كانت تعار�ض وج�د قان�ن م�حد لتنظيم اأعمال البناء على 
م�ست�ى مدن اجلمه�رية وقراها ب�سبب اختالف الظروف البيئة والطبيعية واالجتماعية لكل مدينة اأو قرية )ق�س�ة، 1986 
& على، 1999(؛ اإال اأن التعديل اجلديد ي�سم قان�ين التخطيط العمراين وتنظيم اأعمال البناء يف قان�ن م�حد على م�ست�ى 
مدن اجلمه�رية وقرها دون اعتبار للفروقات بني القرى واملدن، وبني املدن وبع�سها، وبني املناطق يف املدينة ال�احدة.

ومن خالل مراجعة ن�س�����ض امل�اد املخت�س���ة بالتخطيط العمراين يف قان�ن البناء امل�حد رقم 119 ل�س���نة 2008 
ميكن اإجمال بع�ض اأوجه الق�س�ر كما يلي:

مل يتط���رق القان����ن لتعريف االإقليم التخطيطي من بني التعريفات العديدة التي تعر�ض لها على الرغم من اأهميته 
وخا�سة اأن القان�ن تعر�ض لتعريف التنمية العمرانية امل�ستدامة واملخطط اال�سرتاتيجي الق�مي واالإقليمي وغريها.

تعر�ض القان�ن لتعريف املخطط اال�سرتاتيجي العام للمدينة دون ذكر للمخطط الهيكلي اأو املخطط العام للمدينة. 
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه: هل املخطط اال�سرتاتيجي ه� بديل للمخطط الهيكلي اأو املخطط العام واأن التغيري جمرد 
يف الت�س���مية مع احلفاظ على املحت�ى نف�س���ه اأم اأن هناك خمططات اإ�سرتاتيجية جديدة �س�ف تعد للمدن على م�ست�ى 

اجلمه�رية طبقًا لهذا القان�ن؟
مل يح���دد القان����ن العالقة ب���ني املجل�ض االأعلى للتخطي���ط والتنمية العمرانية املقرتح اإن�س���اوؤه وب���ني الهيئة العامة 
للتخطيط العمراين، وكيفية التن�سيق بينهما حتى ال يحدث ت�سارب اأو تعار�ض اأو ازدواجية يف و�سع ال�سيا�سات واخلطط.

يبدو اأن هناك بع�ض التداخل يف اخت�سا�سات املجل�ض االأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والهيئة العامة للتخطيط 
3  الالئحة التنفيذية لهذا القان�ن ما زالت حتت الدرا�س���ة ومل ت�س���در حتى االآن على الرغم من اأن املادة الرابعة من هذا القان�ن تن�ض على اأن ي�س���در ال�زير املخت�ض باالإ�س���كان واملرافق 

والتنمية العمرانية الالئحة التنفيذية لهذا القان�ن خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل به، اأي كان من املفرت�ض اأن ت�سدر منذ اأكرث من �ستة اأ�سهر. 
4  نتيجة لق�س���ر الفرتة الزمنية ما بني اإ�س���دار قان�ن البناء امل�حد والعمل به والتي مل تتجاوز اأكرث من �س���نة فاإنه من ال�س���عب درا�س���ة وحتليل انعكا�ض هذا القان�ن على التنمية احل�س���رية 

امل�ستدامة يف م�سر، ويكتفي البحث بدرا�سة وحتليل اأهم النقاط االإيجابية التي احت�اها القان�ن، وكذلك اأوجه الق�س�ر التي تعرتيه يف جمال التخطيط العمراين.
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العمراين على امل�ست�ى الق�مي، فقد ورد يف القان�ن اأن يت�ىل املجل�ض االأعلى اإقرار ال�سيا�سات العامة للتخطيط والتنمية 
العمرانية على امل�س���ت�ى الق�مي، بينما ن�ض اأي�س���ًا على اأن تت�ىل الهيئة العامة للتخطيط العمراين ر�س���م ال�سيا�س���ات 
العامة للتخطيط والتنمية العمرانية امل�ستدامة على امل�ست�ى الق�مي واالإقليمي واملحافظة. كما اأن هناك اخت�سا�سات 

مكررة لكال اجلهتني مثل: اقرتاح واإبداء الراأي يف م�سروعات الق�انني ذات العالقة بالتخطيط والتنمية العمرانية. 
حدد القان�ن اأحكام القان�ن)5( رقم 222 ل�سنة 1955 لتك�ن هي املحددة ملقابل التح�سني على العقارات التي يطراأ عليها 
حت�سني ب�سبب اعتماد املخططات التف�سيلية، اأي مت الرج�ع اإىل اأحكام قان�ن يرجع تاريخ �سدوره اإىل اأكرث من خم�سني عامًا.

5. تاأثري ت�سـريعات االإدارة املحلية على التنمية احل�سرية امل�ستدامة:
عرفت م�س���ر نظام االإدارة املحلية منذ اإ�س���دار القان�ن رقم 124 ل�س���نة 1960 ب��س���فه اأول قان�ن لالإدارة املحلية 
وبدي���اًل لنظام البلديات الذي كان �س���ائدًا قبل ع���ام 1960، حيث كان هناك مدير للبلدية م�س���ئ�اًل اأمام املحافظ عن 
�سئ�ن العمران من مياه و�سرف �سحي ونظافة وحدائق وتنظيم وتخطيط وتراخي�ض وكهرباء ور�سف طرق واإعالنات 
وغريها. وقد تغري القان�ن رقم 124 ل�سنة 1960 اأكرث من مرة اإىل اأن �سدر القان�ن رقم 43 ل�سنة 1979 والذي اأجريت 

عليه اأي�سًا عدة تعديالت اإال اأنه ما زال �ساري املفع�ل حتى االآن )عالم، 1986(. 
ويهدف نظام االإدارة املحلية اإىل ت�سجيع امل�ساركة ال�سعبية املحلية اأي مركزية التخطيط مع عدم مركزية التنفيذ. 
وتع���د املجال�ض املحلي���ة باملحافظات واملراكز واملدن املختلفة هي اجلهات املخت�س���ة بتنفيذ ت�س���ريعات العمران، حيث 
منحتها تلك الت�سريعات حق ممار�سة ال�سلطة الب�لي�سية الق�سائية يف تنفيذ ق�انني التخطيط وتق�سيم االأرا�سي والبناء 
وغريها من الق�انني والت�سريعات العمرانية بهدف حتقيق تنمية ح�سرية م�ستدامة، ومن ثم  االرتقاء مب�ست�ى املجتمع 

)اإ�سماعيل، 2000(. 

5-1 اجلهات امل�سئولة عن الإدارة املحلية:
تتدرج اجلهات امل�سئ�لة عن االإدارة املحلية يف م�سر طبقًا لقان�ن االإدارة املحلية رقم 43 ل�سنة 1979 وتعديالته يف 

اأربعة م�ست�يات رئي�سية كما يلي )ق�س�ة، 2002(:
املجل����ض االأعل���ى لالإدارة املحلية: يت�ىل م�س���ئ�لية دعم نظ���ام االإدارة املحلية وتط�يره، واق���رتاح الق�انني والل�ائح 
والق���رارات ذات التاأث���ري عل���ى املجتمع املحلي، ويتك�ن برئا�س���ة رئي�ض جمل�ض ال�زراء وع�س����ية وزي���ر االإدارة املحلية 

واملحافظني وروؤ�ساء املجال�ض ال�سعبية املحلية للمحافظات. 
االأمانة العامة للحكم املحلي: تق�م باإدارة ال�س���ئ�ن امل�س���رتكة لل�حدات املحلية، وتقدم امل�س����رة لها، كما اأنها تق�م 

باإجراء االأبحاث والدرا�سات املتعلقة باملحليات.
املجال�ض املحلية: تت�ىل الرقابة على خمتلف املرافق، واإقرار م�س���روعات اخلطة، واإن�س���اء امل�س���روعات االإنتاجية، 
وتتمث���ل يف جمال�ض املحافظات واملراكز واملدن واالأحياء والقرى، ويتك�ن كل منها من جمل�س���ني: اأحدهما منتخب وه� 

املجل�ض ال�سعبي املحلي، واالآخر معني وه� املجل�ض التنفيذي.
وحدات اخلدمة املحلية: تت�ىل اإن�س���اء واإدارة جميع املرافق العامة ال�اقعة يف دائرتها - فيما عدا املرافق الق�مية 

- مثل: �سئ�ن العمران واالإ�سكان والبلدية والتعليم وال�سحة والزراعة وال�سناعة وامل�ا�سالت وغريها.   
5  القان�ن رقم 222 ل�سنة 1955 يخت�ض بفر�ض مقابل حت�سني على العقارات التي يطراأ عليها حت�سني ب�سبب املنفعة العامة.
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5-2 دور الإدارة املحلية يف عملية التنمية احل�سرية امل�ستدامة: 
ت�س���منت الت�سريعات املختلفة لالإدارة املحلية منذ �س���دورها وحتى االآن اخت�سا�سات عديدة للجهات االإدارية من 
اأهمها تلك االخت�سا�س���ات التي لها عالقة مبا�سرة بالتخطيط العمراين وخطط وبرامج التنمية احل�سرية امل�ستدامة 

كما يلي )علي؛ و�سامل، 2001(:
- اأن تت����ىل تلك اجلهات يف حدود ال�سيا�س���ة العام���ة للدولة الرقابة على خمتلف املراف���ق واالأعمال التي تدخل يف 

اخت�سا�سات املحافظة.
- االإ�سراف على خطط وم�سروعات التنمية احل�سرية امل�ستدامة ومتابعتها. 

اإقرار م�سروعات خطط التنمية االجتماعية واالقت�سادية، وم�سروع امل�ازنة ال�سن�ية للمحافظة، ومتابعة تنفيذها.
- اقرتاح م�س���روعات التخطيط العمراين، وامل�افقة على امل�س���روعات العامة مبا يفي مبتطلبات االإ�سكان والت�سييد 

واخلدمات العامة.
وت�س���ري درا�س���ة �س���ابقة اإىل اأهمية دور اجلهات املحلية يف اإحداث التنمية امل�س���تدامة طبقًا ملبداأ الالمركزية، من 
خالل م�س���اركة القاعدة ال�سعبية يف ر�سم �سيا�سة جمتمعهم، وو�س���ع اأول�يات للخدمات الالزمة وامل�ساهمة يف مت�يلها 
واإداراتها، وت�س���جيع املبادرات املحلي���ة املميزة، واحلر�ض على اإبراز ذاتية املدينة وم���ا مييزها عن غريها. كما اأكدت 
الدرا�سة على اأنه يتحتم على اجلهات املحلية القيام بدورها يف اإقناع القاعدة ال�سعبية مب�سروعات التخطيط العمراين 
وم���دى فاعليته���ا الإحداث التنمية احل�س���رية، وذلك برتتيب االأف�س���ليات وتقليل االحتم���االت والرتكيز على اخليارات 

امل��س�عية وتق�ميها لل��س�ل اإىل االأرجح باأي�سر الطرق )اإ�سماعيل، 2000(. 

5-3 قانون الإدارة املحلية رقم 43 ل�سنة 1979:
يتناول القان�ن رقم 43 ل�س���نة 1979 وتعديالته العديد من امل��س����عات ذات العالقة بنظام االإدارة املحلية، حيث 
ي�س���تمل على ت�س���كيل املجال�ض املحلية للقرية وللمركز وللمدينة واخت�سا�س���ات كل منها، كما ي��س���ح التق�سيم االإداري 
للجمه�رية. واقت�سى تنفيذ القان�ن تق�سيم اجلمه�رية اإىل حمافظات تعد كل منها وحدة اإدارية قائمة بذاتها. ويتك�ن 
القان����ن من خم�س���ة اأب����اب؛ يتناول الب���اب االأول اأحكامًا عامة وتق�س���يمات االإدارة املحلية واملحافظ، وي�س���تمل الباب 
الث���اين على نظ���ام جمال�ض املحافظات، ويحت����ي الباب الثالث على نظام جمال�ض، ويت�س���من الب���اب الرابع املجال�ض 
القروي���ة، ويتناول الباب اخلام�ض اأحكامًا عامة ملجال�ض املحافظات وجمال����ض املدن واملجال�ض القروية )الهيئة العامة 
ل�س���ئ�ن املطابع االأمريية، 2004(. وقد حدد هذا القان�ن م�س���ت�يات االإدارة املحلية بخم�سة م�ست�يات هي: املحافظات 
واملدن واملراكز واالأحياء والقرى، واأعطى لكل منها ال�سخ�س���ية االعتبارية، واأناط بكل منها اخت�سا�س���ات تتالءم مع 
ظروفه���ا. كما ن�ض القان�ن على اأن املحافظ ممثاًل لرئي�ض اجلمه�رية يف حمافظته، ويخ�ل لروؤ�س���اء املجال�ض املحلية 

من ال�سلطات ما ميكنهم من اأداء دورهم بكفاءة )ق�س�ة، 2002(.
5-3-1 اأوجه الق�سور يف قانون الإدارة املحلية:

يت�س���م هيكل النظام الت�س���ريعي امل�سري ب�سمة بارزة وهي �س���رعة تعديل الق�انني وتبديلها، وهي تع�د باآثار �سلبية 
وخا�س���ة يف جمال الت�سريعات املتعلقة باالإدارة، وه� االأمر الذي يع�ق عمليات التنمية احل�سرية امل�ستدامة. فقد بداأت 
هذه الظاهرة ب��س�ح مع بداية الن�سف الثاين من القرن الع�سرين؛ اأي فرتة ما بعد ث�رة ي�لي� �سنة 1952، حيث �سدر 
العديد من القرارات بق�انني تتعلق بتعديل نظم االإدارة املحلية، وكان اأهمها القان�ن رقم 124 ل�سنة 1960 والذي األغي 
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مب�جبه جميع الق�انني ال�س���ابقة له، وقد ا�س���تمر العمل به حتى األغي ب�سدور القان�ن رقم 57 ل�سنة 1971 الذي اأدخلت 
عليه العديد من التعديالت حتى األغي ب�س���دور القان�ن رقم 52 ل�س���نة 1975 الذي األغي اأي�س���ًا ب�س���دور القان�ن رقم 
43 ل�س���نة 1979 الذي عدل تعدياًل يكاد يك�ن �س���اماًل مبقت�س���ى القان�ن رقم 50 ل�س���نة 1981، ثم عدل اأي�سًا بالقان�ن 
رقم 145 ل�س���نة 1988 مع املحافظة على م�س���مى القان�ن نف�سه )ق�س�ة، 2002(. ويت�سم اأي�سًا هيكل النظام الت�سريعي 
امل�س���ري يف مركزية القرارات واال�س���تثمارات واخلدمات االأ�سا�س���ية، بينما الالمركزية غري مطبق���ة فعليًا، ومبتابعة 

تط�ر نظام االإدارة املحلية منذ ن�ساأته جنده يتجه �سراحة نح� املركزية )حمم�د، 1993(. 
وتربز اأوجه الق�س����ر يف قان�ن االإدارة املحلية رقم 43 ل�س���نة 1979 يف اأنه عهد اإىل اجلهات املحلية باخت�سا�سات 
كثرية يف عدة جماالت متن�عة. وقد ترتب على ذلك اأن �س���اعت �س���ئ�ن العمران يف زحمة امل�ساكل التي ي�اجهها رئي�ض 
جمل�ض اجلهة املحلية. ومن ثم انخف�س���ت فاعلية املجال�ض املحلية وامل�س���اركة ال�س���عبية يف ت�جيه واإدارة ومتابعة تنفيذ 
خطط وم�سروعات التنمية احل�سرية امل�ستدامة بكل حمافظة، وه� ما اأثر على كفاءة االأداء، ولذلك حت�لت هذه املجال�ض 
اإىل واجه���ة مظهري���ة لالإدارة املحلي���ة دون اأن يت�فر لها الفاعلي���ة احلقيقية التي كانت تهدف اإليها ت�س���ريعات االإدارة 
املحلية )ب�سندي، 1993(. وتعد معظم م�اد هذا القان�ن على ال�رق فقط بينما ال�اقع الفعلي ي�ؤكد عرقلة وقيد حركة 
املحليات يف ظل امليزانيات ال�سعيفة املحددة لها والتي مل حتظى بزيادة اأو اإ�سافة اإيرادات مالية جديدة على الرغم من 
التعديالت والتغيريات التي طراأت على هذا القان�ن منذ �سدوره وخالل االأع�ام الثالثني املا�سية )علي؛ و�سامل، 2001(. 
وجدي���ر بالذك���ر اأن قان�ن االإدارة املحلية رقم 43 ل�س���نة 1979�س���اهم عن���د تطبيقه يف زيادة درج���ة  الالمركزية 
االإدارية من م�س���ت�ى احلك�مة املركزية اإىل م�س���ت�ى املحافظات، وه� ما اأوجد ن�عًا من الالمركزية اجلغرافية يف ظل 
اأ�س���اليب عمل مركزية، ومع ذلك مل ميتد اأثر هذه الالمركزية االإدارية اجلغرافية اإىل م�س���ت�ى املدينة اأو القرية لعدم 
رغبة املحافظني يف تف�ي�ض �سلطاتهم للم�ست�يات االأدنى وه� ما جعل جمل�ض املدينة اأو احلي اأو املجل�ض القروي جمرد 
جمال�ض لي�ض لها فاعلية يف تنمية وتط�ير املجتمع املحلي )حمم�د، 1993(. وي�س���ري ال��س���ع الراهن اإىل اأن ال�س���لطة 
املركزية متار�ض رقابة م�سددة على اجلهات املحلية مبا يعرقل ويع�ق حركتها عن العمل، حيث تت��سع يف  فر�ض املزيد 
م���ن االإج���راءات الرقابية املركزية عل���ى املحافظات، وه� ما يح�د من حرية الت�س���رف واملرونة الت���ي اأوجبها القان�ن 
لل�سلطة املحلية. كما اأن هناك ما يع�ق حرية اجلهات املحلية يف مبا�سرة االخت�سا�سات التي يجب اأن تق�م بها، ويتمثل 
ذلك ب�س�رة غري مبا�سرة يف االإنقا�ض من االعتمادات املالية - كما ذكر �سابقًا - التي مُتكن هذه اجلهات من اأداء تلك 

االخت�سا�سات )علي؛ و�سامل، 2001(.
وتت�س���ح اأوجه الق�س����ر اأي�س���ًا يف قان����ن االإدارة املحلية يف اأنه مل ي�س���اعد على خلق قيادات وك����ادر اإدارية حملية 
ت�س���تطيع حتمل عبء اإدارة العمل العام املحلي. ويتبني ذلك يف الت�س���ابكات الراأ�سية اأي العالقة بني ال�سلطات املركزية 
وال�س���لطات املحلية، وهي ت�س���ابكات حادة ت�ؤثر تاأثريًا بالغًا يف االإدارة خا�س���ة يف جمال التخطيط العمراين، حيث اأدى 
ذلك اإىل ا�ستمرار ال�الء املزدوج للعاملني يف املحافظات جتاه ال�زارات املركزية من حيث النقل والرتقية، وال�الء جتاه 
املحافظ���ة الت���ي يعمل�ن بها من حيث احل�افز واجلزاءات. وترتب على ذلك عدم و�س����ح العالق���ة بني اأجهزة االإدارة 
املحلية والتنظيم ال�سيا�س���ي للدولة )اإبراهيم، 1992(. كما تربز اأوجه الق�س����ر يف القان�ن يف الت�س���ابكات االأفقية اأي 
يف احل���دود االإداري���ة خلريطة م�س���ر، فحدود املحافظات يف م�س���ر اأرث من���ذ عهد حممد علي وما دخ���ل عليه ما ه� 
اإال ترقيع���ات يف خريطة م�س���ر االإدارية دون درا�س���ة علمية جادة و�س���املة، وهذه الت�س���ابكات انعكا�ض على التخطيط 
مب�س���ت�ياته املختلفة. ويعد التق�س���يم احلايل ال�ارد يف قان�ن االإدارة املحلية رقم 43 ل�س���نة 1979 واخلا�ض بال�حدات 
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املحلي���ة ونط���اق كل منها ال يحقق االأه���داف املرج�ة منها، حيث اإن كف���اءة املحليات ترتك���ز يف اأداء دورها يف االإدارة 
والتنمية على �سالمة التق�سيم االإداري من حيث قيامه على معايري اقت�سادية واإدارية �سليمة )ب�سندي، 1993(. 

5-3-2 انعكا�ض الق�سور يف قانون الإدارة املحلية على التنمية احل�سرية امل�ستدامة: 
على الرغم من جناح نظام البلديات ال�سابق – والذي ما زال يطبق يف معظم دول العامل – حيث كانت البلدية هي 
اجلهاز الفني الذي يدير مرافق املدينة، ويط�رها، ويخطط م�س���تقبلها ليتمتع ب�س���فة اال�س���تقرار واال�ستمرار ويخ�سع 
الإ�س���راف املجل����ض املحلي للمدينة اأو للح���ي؛ اإال اأنه مت اإلغائه وا�س���تبداله بنظام االإدارة املحلية، وه���� االأمر الذي اأدى 
اإىل نق���ل مركز ثقل االهتمام من املرافق واخلدم���ات البلدية اإىل جماالت اأخرى، وه� ما نتج عنه اإهمال ملح�ظ لهذه 
املراف���ق واخلدمات وع���دم اإحكام الرقابة عند تطبيق ت�س���ريعات العمران داخل املدين���ة اأو يف امتداداتها اإىل اخلارج 
)اإبراهيم، 1992(. وبالرغم من اأن مفه�م االإدارة املحلية يف القان�ن رقم 43 ل�س���نة 1979 � يف اإطار م�س���ئ�ليتها عن 
�س���ئ�ن العمران � يرتكز على التنمية احل�س���رية امل�ستدامة التي تهدف اأ�سا�س���ًا اإىل حتقيق الرفاهية واالرتقاء مب�ست�ى 
املجتمع؛ اإال اأن املتتبع لتلك اجلهات ي�ؤكد على اأنها فقدت قدرتها على اإدارة املرافق، وه� ما اأفقدها التاأييد ال�س���عبي، 
حيث و�س���لت اجلهات املحلية امل�س���رفة على تنظيم العمران اإىل م�س���ت�ى من التده�ر والتدين الذي ي�جب العمل على 
اإعادة تنظيمها مرة اأخرى، كما اأن الكثري من الدرا�سات ت�سري اإىل اأن هناك فارقًا ما بني الن�س��ض القان�نية املتعلقة 
باالإدارة املحلية وال�اقع العملي - ات�س���مت ال�سيا�س���ة العامة للدولة بالت�س���دد يف الت�سريع والت�ساهل يف التطبيق - الذي 

ي�ؤكد االجتاه اإىل املركزية االإدارية )علي؛ و�سامل، 2001(.
ونتيجة لق�س�ر قان�ن االإدارة املحلية وتدين م�ست�ى اجلهات املحلية انت�سرت ظاهرة تده�ر املرافق العامة واخلدمات 
البلدية، كما انت�س���رت االأحياء املتخلفة داخل املدن وزحف العمران اإىل امل�س���احات املفت�حة وامتد اإىل اخلارج امتدادًا 
ع�س����ائيًا دون اأي ت�جيه اأو تخطيط، واختفت احلدائق و�س���اقت ال�س�ارع وازدادت حدة ال�س��ساء؛ كل هذا يحدث يف 
ظل جهات م�سئ�لة عن �سئ�ن التخطيط والعمران يف مدن م�سر )عالم، 1992(. وعلى اجلانب ال�سيا�سي واالجتماعي 
ت�س���ري درا�س���ة �س���ابقة اإىل اإخفاق اجلهات املحلية يف اجلانب ال�سيا�س���ي، حيث اإن اتخاذ القرارات ما زال يعتمد على 
االأ�سخا�ض ولي�ض على النظم. كما اأن الدور االجتماعي الذي قامت به وحدات االإدارة املحلية يف تنمية جمتمعاتها يعد 
مت�ا�سعًا للغاية، حيث مل ت�ستطع هذه ال�حدات اأن تق�سي على مع�قات التنمية العمرانية اأو حتد منها مثل: االأمية التي 
ما زالت منت�سرة على نطاق وا�سع )ن�سف ال�سكان تقريبًا(، وكذا مع�قات عدم االنتماء والالمباالة،  وم�سكالت البيئة 

وهجرة الكفاءات خارج البالد )ق�س�ة، 2002(. 
وقد ت�س���بب الق�س����ر يف قان�ن االإدارة املحلية رقم 43 ل�سنة 1979 وتطبيق مركزية التخطيط يف م�سر اأن واجهت 
التنمية احل�س���رية امل�س���تدامة �س����اء كانت تنمية حملية اأو اإقليمية العديد من امل�سكالت الناجمة عن �سعف ا�ستخدام 

احليز املكاين، من اأهمها ما يلي:
عدم ا�س���تغالل االأر�ض امل�سرية اال�ستغالل االأمثل، وتركز ال�س���كان واالأن�سطة العمرانية واالقت�سادية واالجتماعية 
يف حيز �سيق يعادل 4% من امل�ساحة الكلية للجمه�رية، وه� االأمر الذي اأ�سر متامًا بالرقعة الزراعية، وما ترتب عليه 

من االعتماد على اخلارج يف الغذاء.
عدم ا�ستغالل احليز امل�سري ب�س�رة ر�سيدة، حيث اإن 96% من امل�ساحة الكلية �سبه خالية من االأن�سطة وال�سكان، 

وه� االأمر الذي يطرح بع�ض الق�سايا املت�سلة باالأمن الق�مي )ق�س�ه، 2002(.
وج�د خلل يف الت�زيع املكاين للهيكل االإنتاجي، وه� االأمر الذي نتج عنه االهتمام بت�طني امل�سروعات للح�س�ل على 
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اأكرب عائد اقت�س���ادي ممكن دون اعتبار لت�طني هذه امل�س���روعات خلدمة التنمية العمرانية واالقت�سادية واالجتماعية 
على املدى البعيد. 

وج����د ف�ارق وا�س���حة بني املحافظات املاأه�لة وبالذات بني املحافظات احل�س���رية والريفية، مع جتاهل �س���به تام 
لالأقاليم ال�سحراوية، وه� االأمر الذي يطرح بع�ض م�سكالت العدالة والت�زيع على امل�ست�ى الق�مي.

واجهت املحافظات احل�سرية الكربى خا�سة القاهرة واالإ�سكندرية العديد من امل�ساكل االجتماعية اخلانقة الناجتة 
عن ارتفاع الكثافات ال�سكانية نتيجة لتكد�ض ال�سكان، ب�سبب الهجرة من االأقاليم املختلفة اإليها )حمم�د، 1993(.

وعل���ى ذل���ك جن���د اأن املركزي���ة اأدت اإىل اأن اجلزء امل�س���تغل فعليًا من احليز امل�س���ري غري متزن م���ن حيث وفائه 
باحتياجات ال�سكان العمرانية واالجتماعية واالقت�سادية، باالإ�سافة اإىل االحتياجات االأمنية املتعلقة بالدفاع واال�ستقرار. 

اخلال�سة:
ميكن اإجمال خال�سة البحث يف النقاط التالية:

- يت�سح مما �سبق انخفا�ض فاعلية الت�سريعات املنظمة للعمران يف م�سر واملتمثلة يف ت�سريعات التخطيط العمراين 
وت�سريعات االإدارة املحلية، وه� االأمر الذي اأثر �سلبًا على عملية التنمية احل�سرية، ومن ثم على ا�ستدامتها. وال ت�ستطيع 
االأجهزة احلك�مية �س�اء كانت اأجهزة التخطيط العمراين اأو اأجهزة االإدارة املحلية القيام بكل اخت�سا�ساتها مبفردها 

دون اإ�سراك اأفراد املجتمع يف االإعداد والتخطيط والتنفيذ. 
- على الرغم من ا�ستمرار ت�سريعات التخطيط العمراين واملتمثلة يف قان�ن التخطيط العمراين رقم 3 ل�سنة 1982 
والئحته التنفيذية �سارية املفع�ل ملدة تزيد عن ربع قرن؛ اإال اأنها ات�سمت بالق�س�ر يف ن�س��سها وافتقادها اإىل الكثري من 
اال�سرتاطات التخطيطية التف�سيلية، كما اأن معظم تاأثرياتها على م�سروعات التنمية احل�سرية كانت �سلبية. ومل تفلح 
تلك الت�سريعات على مدى اأكرث من خم�سة وع�سرين عامًا يف احلد من تده�ر البيئة ال�سكنية داخل املدن، كما اأنها مل ت�ستطع 
وقف الزحف العمراين على االأرا�سي الزراعية املحيطة مبعظم املدن، وه� االأمر الذي اأفقد تلك الت�سريعات الفاعلية يف 
حتقيق اأهدافها التنم�ية. ويعد قان�ن البناء امل�حد رقم 119 ل�سنة 2008 خط�ه يف طريق معاجلة اأوجه الق�س�ر يف قان�ن 
التخطيط العمراين، اإال اأنه تعرتيه بع�ض اأوجه الق�س����ر والتي ميكن تداركها يف الئحته التنفيذية التي مل ت�س���در بعد.
- ل���ن يزي���د اأي تط�ي���ر يف نظ���ام االإدارة املحلية ب�س����رته احلالية كثريًا م���ن فاعليته يف حتقيق اأه���داف التنمية 
احل�س���رية امل�ستدامة؛ فاحلكم املحلي البد من اأن ينطلق من مفه�م امل�ساركة ال�سعبية، مبعنى ت�جيه م�ساهمة املجتمع 
يف ت�فري امل�ارد املحلية القادرة على دفع عملية التنمية. كما اأن تط�ير اجلهات املحلية ورفع كفاءة اأدائها يف االإ�سراف 
واملراقبة على تنفيذ م�س���روعات التنمية احل�س���رية امل�س���تدامة ميكن اأن يتم من داخل تلك اجلهات عن طريق  ت�فري 
الدعم ال�سيا�س���ي والتقني واملايل، من خالل زيادة �س���لطاتها، واإعداد وتدريب الك�ادر الالزمة، باالإ�س���افة اإىل زيادة 

خم�س�ساتها وم�اردها املالية التي تدعم نف�ذها ال�سيا�سي. 
- واأخريًا .. من ال�سروري اأال ينظر اإىل الت�سريع نظرة قد�سية حت�ل دون امل�سا�ض به وه� ما ي�ؤدي به اإىل اجلم�د، 
ب���ل يراع���ى متابعة تعديل الت�س���ريع وتغيريه وفقًا للظ���روف املتغرية واخلط���ط التنم�ية املتط����رة يف املجتمع الذي ه� 
هدف الت�س���ريع ومرماه. وعلى اجلانب االآخر يجب اأال يك�ن الت�سريع عر�سة للتغيري والتعديل امل�ستمرين وه� ما يفقده 
امل�س���داقية ودوره املن�ط به يف التنمية. فامل�س���كلة التي ن�اجهها يف م�س���ر دائمًا اأننا ن�س���ع م�س���روعات ق�انني تنظم 
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العمران دون اإدراك لالإمكانيات التطبيقية لهذه الق�انني، وكثريًا ما يبداأ م�س���روع القان�ن من منطلق ال�س���الح العام 
دون تق�مي للتجارب ال�سابقة اأو االآراء التي طرحت اأو الدرا�سات التي متت يف هذا املجال.
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Abstract
Despite the existence of a vast number of urban legislation in Egypt; it could be a basis 
for achieving the goals and plans for sustainable urban development, and creating 
sound urban environments. However, there are many obvious negative manifestations. 
A closer look to the growth of Egyptian cities shows the slums, which are still 
prevalent in the growth of those cities. In addition to the encroachment of urbanization 
on the agricultural area, as well as the meager use of space, this hinders the process of 
sustainable urban development. 
The research aims to identify the role of urban legislation - especially urban planning 
legislation and local government regulations - in the process of sustainable urban 
development in the Egyptian cities. In addition, the research aims to discover the 
deficiencies that led to decrease the legislation effectiveness, whether these deficiencies 
were in the legislation itself (legislation environment) or in the application of such 
legislation (execution environment).
The research consists of five main parts. The first part deals with the introduction, in 
terms of, the problem, the objectives and methodology of the research. The second part 
discusses the sustainable urban development in Egypt. The third part deals with the role of 
urban legislation in achieving sustainable urban development in Egypt. The fourth part 
contains the legislation in terms of urban planning deficiencies and their most important 
negative effects on sustainable urban development. The fifth part discusses the legislation 
in terms of local government deficiencies and their most important negative effects on 
sustainable urban development. Furthermore, the research ends with some appropriate 
treatments, whether to the legislation environment or to the environment of implementation.


