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 المنهج الُمقترح لتطوير البيئة العمرانية للقرية المصرية 
 التجارب العالمية الدروس المستفادة من فى ضوء 

 .كلية الهندسة جامعة المنيا –األستاذ المساعد بقسم العمارة  –أشرف أبو العيون عبد الرحيم  م.د.أ
 .ة المنياعدسة جامكلية الهن –المدرس بقسم العمارة  –أحمد محمد عطية أبو اليزيد . د

 .ير الهندسى بوزارة العدل المصريةالخب –أحمد عبد الهادى عبد الحميد . م
- : ملخص البحث

بدأت مصر فى العقدين األخيرين فى تركيز اإلهتمام نحو العمل على حل المشاكل الُملّحة للقرية المصرية من خالل التخطيط لتنمية 
 رغمعلى الاإل أنه من الُماَلحظ أنه  ،ختلفة نحو تنمية القرية المصريةب توجيه األبحاث والدراسات العلمية المُ األمر الذى يتطلّ  جتمعات الريفية،الم

للتعّرف على المظاهر العمرانية والسكانية توافر العديد من الدراسات النظرية لتخطيط القرية المصرية والكثير من الدراسات الميدانية من 
إلى  كما أنها لم تتحول ،مخططات تنموية أو برامج تنفيذية دراسات إلىتلك ال اإل أنه لم يتم ترجمة ة فى مصر،لقرى القائمواإلقتصادية للكثير من ا

 .واقع ملموس فى تنمية القرية
الرغم من  عدة تجارب ودراسات على فترات زمنية متباعدة كان ينقصها التنسيق والنظرة الشمولية علىخالل الفترات السابقة تمت وحيث أنه 

جانب تخطيط المحاوالت والتجارب التى ُبذلت لتخطيط وتنظيم اإلمتدادات العمرانية لبعض القرى القائمة وتحسين البيئة العمرانية للكتلة البنائية ب
 .فى األراضى الصحراوية المستصلحة جديدةالقرى العديد من ال

ستخالص لقرية إللبيئه العمرانيه لتنمية امجال فى  بالفعل تم تطبيقها عالميه التىبعض التجارب ال على عرض وتحليلالورقة البحثية ركز وت    
لتطوير  وضع منهجال إلى توصللكمحاولة تلك التجارب لكل من  ما إنتهت اليه من إيجابيات وسلبياتو  الخطط والبرامج المتبعة فى كل منها

لخطط التنموية التى تتبعتها الدولة أو من خالل الجهود الذاتية المبذولة من المجتمعات سواء كان ذلك من خالل ا ،البيئة العمرانية للقرية المصرية
 .الريفية المستهدفة بالتنمية

- :من خالل النقاط الرئيسية التاليةيتم دراسته وتحليله من خالل الورقة البحثية الماثلة وهذا ما 
 تعريف وتصنيف القرية المصرية. 
 تى تعانى منها القرية المصريةال مشاكل البيئة العمرانية . 
 للقرية المصرية تطوير البيئة العمرانيةونظريات  أساليب. 
  لتجارب العالمية فى تطوير القريةابعض عرض وتحليل. 
 عرض وتحليل بعض التجارب المحلية فى تطوير القرية المصرية. 
  المصريةالمنهج المقترح لتطوير البيئة العمرانية للقرية . 
  لتوصياتاالنتائج و. 

مجتمع متقارب فى المستوى المعيشى  وهو، واة المجتمع ومنشأته األوليةيمكن تعريف القرية المصرية بأنها ن: تعريف القريه المصريه 1-1
لية النشاط الزراعى كنشاط إقتصادى يخالطه بعض األنشطة التكميلية منها أنشطة صناعية أو  ى مجتمع القريةويغلب عل، والتعليمى واإلقتصادى

 .( )بثقافته الريفيه التى تختلف إلى حد ما عن ذلك البناء الذي تعبر عنه المدينةوهو مجتمع يتميز لضرورات الزراعة 
على  والنمط العمرانى الحجم والشكل التخطيطىلقرية المصرية من حيث وضع تصنيف ليمكن بشكل عام يمكن : صنيف القريه المصريةت 1-2

- :النحو التالى
وضع تصنيف حجمى للقريه المصريه من خالل مقارنة توزيع تعداد السكان على القرى المصرية يمكن  :لحجمى للقريه المصريه التصنيف ا - أ

دقيقه من حيث تقسيمها حجميا الى ستة تصنيفات أساسيه هى القرى العمالقة والكبرى وفوق المتوسطة  ( )التى تتوافر عنها دراسات إحصائيه
، والتى يتضح منها أن النسبة الغالبة من القرى المصرية ( )، وذلك طبقا للتصنيف المحدد بالشكل المرفق رقم ( )لقزميهوالمتوسطة والصغيرة وا
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سبعة " 0888 إلى " ثمانية اآلف نسمه" 0888وبتعداد يتراوح مابين بين %   يغلب عليها الفئة الحجمية السكانية الفوق متوسطة بنسبة 
 % .  ثم القرى المتوسطة بنسبة % 0 رى الصغيره بنسبة يليها الق، نسمة" عشر ألف

 
 (  )  8 من حيث عدد السكان طبقا إلحصاء المصرية قرى الالتصنيف الحجمى لبعض (  )شكل رقم 

أو أسلوب من حيث الشكل أو النمط التخطيطى المصرية لقرية يمكن وضع تصنيف تخطيطى ل :للقريه المصريه التصنيف التخطيطى - ب
 -:كالتالى  وتشعبهالمصرية النمط التخطيطى للقرية مراحل تطور  بعضفإنه يمكننا أن نستعرض لنمو العمرانى التطور وا

  محاط بمحددات طبيعية أو ذا  أو موضع مرتفع عن طريق بداية القرية على كوم بداية تكوين القرية المصريةوهى مرحلة  :قرى األكوام نمط
 (. )كما بالشكل رقم  تية المنشآعن منسوب الفيضان لحما منسوب مرتفع

  تكون المساكن فى بعض األحيان مبعثرة دون نظام يربطها وغالبا ما تكون مساكن مفردة أو مجموعة صغيرة من  :النمو المبعثرنمط
على عالقة قوية والمزارع وغالبا ما يدل هذا التبعثر ( العزب)المساكن والتي تظهر فى النهاية على شكل  نسيج معقد من القرى الصغيرة 

 .( )بالشكل رقم  وهى موضحة، للغاية بين مكان المسكن ومكان العمل حيث يوجد كل مسكن وسط الحقول او المزرعة الخاصة بصاحبه
  على وأيضًا ، وتتوقف إتجاهات النمو العمرانى األفقى على الفجوات التى تتخلل النطاق الحاجزى أو هذه العوائق : نمطالنمو العمرانى األفقى

والحدائق وتجمعات النخيل من أشكال ، فالبرك أكثر دوامًا يليها الجبانات التى تقاوم النمو العمرانى وتنفره ، مقاومة أشكال الحجز األخرى 
نمو وهذا النمط من أنماط ال، ويتوقف تأثير الترع والمصارف مع وجود معديات وقناطر للعبور إلى المناطق المقابلة ، األرض األقل حجزًا 
 (.4)موضح بالشكل رقم 

  لفة دون وتشعب بشكل إشعاعى فى إتجاهات مخت" داير الناحية"وهو النمو الذى تم من تمركز حول محول طبيعى  : اإلشعاعىنمط النمو
  (.4)( )وهذا النمط من أنماط النمو موضح بالشكل رقم  ،محددات طبيعية أو صناعية

  (.4)تخطيطها من قبل الوزارات والهيئات واإلدارات المختصة كما بالشكل رقم التى تموهى القرى : نمط القرى المخططة 

                                                           
 20المعمور المصرى فى مطلع القرن , فتحى محمد مصيلحى/ والتصنيف الحجمى بناءاً على دراسة سابقة للباحث  2102اد الباحث إستناداً إلى تعداد عام الشكل من إعد (  )

  .0991, القاهرة , جامعة عين شمس , معهد البحوث البيئية, بين مشاكل التنمية الشاملة وتخطيط القرية المصرية
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 ( ) نموذج قرى األكوام –(  )شكل رقم 

 
نمو المواضع الحبيسة ، البحيرة  -قرية شرنوب (  )شكل 

والنمو القافز بشكل مبعثر فى وجود محدادات متمثلة فى طرق 
 (  )رئيسية ريفية 

 
 (  )النمّو النجمى اإلشعاعى، الدقهلية  -يعيش  قرية ميت( 4)شكل رقم 

 

 
                                                           

 "0991, هن والمستقبل, فتحي محمد مصيلحيالوضع الرا -القرية المصرية في البيئا  الفيضية والصحراوية " الباحث إستناداً إلى خرائط بأبحاث سابقة الشكل من إعداد(  )

 .والرسم للحدود على برامج اإلظهار المعمارى" جوجل إيرث"وإسقاطها على صور القمر الصناعى 

 "0991, هن والمستقبل, فتحي محمد مصيلحيالوضع الرا -القرية المصرية في البيئا  الفيضية والصحراوية " لى خرائط بأبحاث سابقةالشكل من إعداد الباحث إستناداً إ(  )

 .والرسم للحدود على برامج اإلظهار المعمارى" جوجل إيرث"وإسقاطها على صور القمر الصناعى 
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تأثير العوامل المحيطة على . الدقهلية  -قرية القباب الصغرى (  )شكل 

 (ث )شكل  النمو

 
 –نجع سيدى مفتاح -قرى شباب الخريجين ( 6)شكل رقم 

 (  )نموذج القرى المخططة  -المنيا 

 -:رية المصرية اكل البيئة العمرانية التى تعانى منها القمش -1
ن إختلف وتطورها نشأتها و  هاأسلوب تكوينفى الى حد كبير الُقرى المصرية تتفق  وهى كما تتفق فى مالمحها  هانمو مراحل و ونمط  شكلحتى وا 

حى اإلجتماعية النوامن تتعلق بكل كلها المتعدده المتعّلقة بالعمران الريفى وهى التى مشافى تتفق  العمرانيه وفى أسلوب تكوينها فهى أيضاً 
كل من نفّصل يمكن أن و  ،اَلحظ أن هذه المشاكل تتداخل وتترابط فيما بين بعضها البعضفمن الم وفى كل من تلك الجوانب ،اإلقتصادية والبيئيةو 

- :التالىعلى النحو  تلك المشكالت
- :عمرانية المشاكل ال -2-1

- :يما يلىعمرانيه للقريه المصريه فالمشاكل ال تحديدبشكل عام يمكن 
حيث أصبح ما يقرب من تغير الشكل العمرانى للقرية  - أ

 ( )٪ من مساكن القرى تتخذ نمط الوحدات السكنية  
بداًل من النمط التقليدى للمنزل الريفى وذلك بسبب أزمة 
اإلسكان التى تعانى منها المناطق الريفية القائمه، 

شتراطات القانونيه التى تمنع البناء على األراضى واإل
الزراعية األمر الذى ترتب عليه تغيير نمط اإلسكان فى 
القرى خاصة الواقعة منها بالقرب من بعض المدن القائمه 
والتى تركزت فيها اإلمتدادات العمرانيه للمدن المجاورة لها 
ويتضح التغّير الذى حدث فى شكل ونمط المسكن الريفى 

 (. )فى القريه المصريه كما بالشكل المرفق رقم 
 

 .(  )تغير شكل النمط الريفى فى القريه المصريه -(  )شكل رقم 
حيث فقد ُعمران القرية المصرية طابعه بسبب تجديد المساكن القديمة على الطراز الحضرى دون  :تدنى مستوى الخدمات األساسية بالقريه - ب

قد  إلى الحضر من إنفاق األسر التى سبق لها الهجرة% 00وقد أوضحت الدراسات أن ، هذه العمليةوجود ضوابط أو إشتراطات تحكم 
توجه إلى بناء المساكن الريفية على الطراز الحضرى بإستعمال الخرسانة المسلحة والطوب األحمر، بجانب أنها قد نشأت على أرض 

                                                           
 "0991, هن والمستقبل, فتحي محمد مصيلحيالوضع الرا -القرية المصرية في البيئا  الفيضية والصحراوية " بقةالشكل من إعداد الباحث إستناداً إلى خرائط بأبحاث سا(ث )

 .والرسم للحدود على برامج اإلظهار المعمارى" جوجل إيرث"وإسقاطها على صور القمر الصناعى 

 .رسم للحدود على برامج اإلظهار المعمارىوال" جوجل إيرث"الشكل من إعداد الباحث وإسقاطها على صور القمر الصناعى (  )

 .صورة من  حدى قرى محافظة المنيا  (  )
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خل الحيز العمرانى دون مراعاة لعروض الشوارع الضيقة والتى ال تتحمل تلك زراعية فى إمتدادات عمرانية عشوائية، أو إنها ُأنشأت دا
 .اإلرتفاعات العالية 

 
 ( 6)شكل رقم 

  884 سنة بمحافظة المنيا صورة جوية توضح الكتلة العمرانية لقرية صندفا الفار 
  (  )6 8 الكتلة العمرانية سنة  وحجم 886 وحيزها العمرانى سنة 

 

                                                           
(

  
 .2112وإسقاط حدود الحيز العمرانى المعتمد سنة   2102وسنة  2111الصورة من إعداد الباحث بناءاً على مقارنة مراحل التطّور من صور القمر الصناعى سنة ( 



Minia Journal of Engineering & Technology (MJET), Vol. 37, No. 2. July 2018 
 

- 59 - 
 

  

القرى أن  فى الشك :للقريه األساسية البنيةكات شب قصور مشاكل -  
للصرف  تالمصرية بشكل عام تعانى من عدم تواجد شبكا

تنفيذ مشروعات الصرف  الصحى وأن عدد محدود منها جارى
ا الصرف فى الوقت الذى تطورت فيه تكنولوجي ،بهاالصحى 

اد الريف يتزامن ذلك مع نقص إمدو  ،الصحى فى أنحاء العالم
ما ُيمّثل مشكلة كبيرة خاصة مع زيادة المياه النقية مالمصرى ب

عدم مالئمة شبكات الطرق للمتطلبات وذلك بخالف اإلستهالك، 
% 48حيث مازال منها ما يبلغ نسبة الحاليه للريف المصرى،

وهو ما يتضح من صور  طرق ضيقة وترابية وبحالة سيئة،
  .( 9،  0،  0)مختلفة كما باألشكال رقم أرشيفية 

 (د )ريف المصرىالصحى بالالصرف  عدم توافر( 0)رقم شكل   

 
 (  )شبكة الطرق بالريف المصرى عدم مالئمة( 0)رقم شكل 

 
  (ر )معاناة سكان الريف للحصول على مياه الشرب( 9)رقم شكل 

- :إدارية مشاكل  -2-2
مشروعاتها دون تنسيق فيما بينها ودون التعاون الفعال مع  الريف المصري من قيام الوزارات المركزية كل علي حدة بتخطيط وتنفيذيعانى 

المادية والبشرية  اإلمكانياتالوزارة المسئولة عن اإلدارة المحلية رغم أنها الوزارة التي يقع علي عاتقها مسئولية التنمية الريفية تخطيطًا وتنفيذًا إال أن 
ونظرًا ، (6)"شروق"برنامج التنمية الريفية المتكاملة  ما تعّرض لهوأدل مثال على ذلك  ،ال تسمح لها بذلك مما جعل الوزارات األخري تقوم بعملها

- :يلى فيما بين تلك الجهات المعنيه وتمثلت الجوانب السلبية لعدم التنسيق والتخطيط المشترك 
من جهة أخري كذلك فإن الخدمة الواحدة  مختلفةالعدم عدالة توزيع المشروعات التنموية والخدمية بين الريف والحضر من جهة وبين المحافظات  -

تقوم بتعيين  قد تقوم بها أكثر من جهة ولكل منها خططها وأولوياتها ومن أوضح مظاهر اإلزدواجية في النظام اإلداري الحالي إن وزارة الداخلية
 .بتحديد مؤهالت وشروط شغل تلك الوظائف اإلدارية ةتجاهاًل لدور الجهات المختصة بالتنظيم واإلدارة والتنمية المحلي، العمد ومشايخ القرى

تين باإلضافة إلي تقوم وزارة التنمية المحلية بتعيين الكوادر اإلدارية للوحدات المحلية التابعة لها من هذه القري أي أن إدارة القرية موزعة بين وزار  -
 .عة والري وغيرهاتعليمات الوزارات األخري مثل وزارة الزرا

                                                           
 . من  حدى قرى محافظة المنياصورة ( د )

 .صورة من  حدى قرى محافظة المنيا (  )

 .صورة من  حدى قرى محافظة المنيا (ر )
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جية في العمل داخل أجهزة الوزارة الواحدة كما هو الحال بين جهاز بناء وتنمية القرية وبرنامج شروق وهما من قطاعات وزارة التنمية هناك إزدوا -
ن مثال على ذلك مشكالت التداخل والتعقيد فى قرارات األجهزة التى تقوم بتنفيذ مشروعات التنمية والممثلة فى عدة مستويات م، (0)المحلية 

وجاء ذلك نتيجة إفتقار المنظومة العاملة بالمشروع إلى نظام رصد إجتماعى قوى لإلشراف على اإلستثمارات ، ت المختلفة فى عدة وزاراتالجها
 .فى المراحل المبكرة لمشروعات البنية التحتية 

- :قانونية مشاكل  -2-3
لسنة  9  لبناء الموّحد رقم وقانون ا ،(0)906 لسنة  86 ء رقم قانون البنا ومنها ،قوانين البناء المختلفةماتضمنته ستعراض إ من خالل

- : ما يلىنجد أن المشّرع قد وضع عدة نقاط تمّثل عقبات أمام المواطن لبناء مسكنه فى إطار تنظيم وتخطيطى سليم ومنها  ،880 
شتراطات خاصة بالقرية المصرية نظرًا للفارق يد إوكذا تحد الواجب توافرها فى المسكن الريفى،شتراطات إلل  90 لسنة  86 ن القانو  تجاهل -

 .ة البناء فى الحضر عنها فى الريفالواضح بين ثقاف
،  90 لسنة   فى بعض األحيان مع قانون التخطيط العمرانى رقم  توتضارب 906 لسنة  86 نون البناء التعديالت على قا تتعدد -

صدار القانون الثان  .880 لسنة  9  ى وهو قانون البناء الموحد رقم وتفاقمت تلك المشكلة مع تشريع وا 
شتراطات موّحدة على كاًل من مجتمعى الريف والحضر مع إختالف طبيعة السكن والمعيشة وطبيعة البيئة إ 880 لسنة  9  فرض القانون  -

مما ترتب  طة اإلقتصادية واإلجتماعية،األنشحتياجات كل بيئة منهما وطبيعة ا  العمرانية من حيث النسيج العمرانى وكثافة السكان واإلسكان و 
 .عليه تفّشى ظاهرة البناء العشوائى فى القرية المصرية

كعقد ُمسّجل فى الشهر  لى ضرورة وجود سند رسمى للملكية،فى بنود إصدار ترخيص البناء ع 880 لسنة  9  عتمد الُمشّرع للقانون إ -
ها بالهدم أو البناء أو وذلك إلثبات الملكية للعين الُمراد الترخيص ل د بالضرائب العقارية،عرفية أو قيالعقارى أو حكم بصحة ونفاذ عقود البيع ال

وذلك ألن العقارات بالريف المصرى يتم تداولها إما عن طريق الميراث ، العقارات بالريف المصرىوهو األمر الذى يصعب تحقيقه فى  التعديل،
مما  واحد بين الورثة بإتفاقات عرفية،أوتكون عقارات ناشئة عن تقسيم عقار  ت الحكومية،ية غير مسجلة بالسجالالشرعى أو عقود بيع ُعرف
ويؤدى ذلك بالتالى إلى وضع المالك  الرغبة فى إحالل وتجديد العقار، فى حالة ضمن مستندات الترخيص رسمى يتعّذر معه تقديم سند ملكية

 -:هما كالتالى بين إختيارين
  إجراءات قانونية طويلة من دعاوى أثبات الملكية وكذا الفرز والتجنيب فى حالة وجود عقار تم تقسيمه على عدد ختيار المرور بسلسلة إ

 .من الورثة عبر جيل أو عدة أجيال وصواًل لطالب الترخيص
  وائية فى البناء فى الريف العش مما يؤثر بالتالى على النسيج العمرانى ويزيد من المنظومة والتجديد العشوائى الغير قانونى،ختيار اإلحالل إ

 .المصرى
لم يجد المواطن الريفى سبياًل آخر سوى البناء  وتخطيطية سليمة،عقبات فى بناء مسكنه فى إطار منظومة قانونية ال تتضح لنامما سبق عرضه    
 . بالريف المصرى الالرسمىمشكلة البناء  ظهرتومن ثم  لعشوائى إليجاد مسكن لإلقامة فيه،ا

- :األراضى الزراعية العمرانى علىاإلمتداد  مشاكل -2-4
وذلك نتيجة إلرتفاع معدالت النمو العمرانى للقريه المصريه والناتج عن على األراضى الزراعية  النمو المستمرهناك دوافع أدت لحدوث عملية 

لزحف العمرانى على األرض الزراعية ما ينتقص منها سنويًا ا فقد بلغ معدل، الزياده السكانيه المستمره لسكان الريف وخاصة خالل اآلونه األخيره
نتيجة للزحف العمرانى من مبانى سكنية ومصانع مما ترتب عليه اإلنخفاض الُمستمر فى  (9)ألف فدان  ،0 على مستوى الجمهورية حوالى 

عن وصول  (8 )رته وزارتا الزراعة والتنمية المحليةوكشف تقرير حكومى أصد، نصيب الفرد من المساحة الزراعية والمحصولية فى الفترة السابقة
وأشار التقرير إلى أنه سيتم . حالة بمختلف المحافظات   0ألفا و    إلى يناير   عدد حاالت التعدى بالبناء على األراضى الزراعية بعد ثورة 

إلضافة إلى البدء فى إجراء تعديالت على الالئحة التنفيذية التنسيق مع وزارتى الكهرباء واالسكان لحظر توصيل المرافق إلى المناطق المخالفة با
  .لقانون البناء الموحد للسماح بزيادة االرتفاعات فى البناء فى القرى رأسيا
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ونظرا لعدم توافر مساحات كافيه لكل من اإلمتدادات األفقيه 
والرأسيه للقرى المصريه القائمه بما يمكنها من إستيعاب تلك الزيادات 

نيه المتتاليه فإنه النمو الذاتى للقرى القائمة يكون هو األمر السكا
الحتمى لها على حساب األراضى الزراعيه، وكثيرا ما يتوقف النمو 

يستتبع ذلك ، حددات الطبيعيه أو الطرق المحيطهالعمرانى عند الم
،  لقرية شرنوب بالبحيرة( 8 )نمو قافز كما هو موضح بالشكل رقم 

لة القديمة بالقرية من عدم إنتظام النمو بشكل وهو الموضح بالكت
نما إنشاء تجمعات جديدة فى مناطق بعيدة  حلقى حول نواة القرية وا 
عن نواة القرية إتصلت فيما بعد فى وقت الحق كما هو موضح بما 

 .تحدد على الخريطة من كتل متوسطة الحداثة 

 
 (  )البحيرة -قرية شرنوب ( 8 )رقم شكل 

  -:جتماعية مشاكل إ -2-5
رتفاع نسبةرة المستمرة من الريف إلى الحضر، الهج مشكلة التحوالت اإلجتماعيه فى األنماط السلوكيه، ومشكلةومن أبرزها  نخفاض األمية، وا  وا 

- :على النحو التالىكل اإلجتماعية المشاكل من تلك ويمكن تلخيص المستوى اإلقتصادى 
أنماط سلوكيه جديده إلى  تحول األنماط السلوكيه من األنماط المتعاونه الجماعيه وهى تتمثل فى :يهالتحوالت اإلجتماعيه فى األنماط السلوك - أ

، منها سيطرة النزعة الفردية وغلبة األنانية على سكان القريه، وهى سمات جديدة يعانى منها المجتمع المصرى عامة والمجتمع الريفى خاصة
تغيرات التى حدثت للبيئة اإلجتماعية واإلطار الثقافى للمجتمع الريفى وجميعها تؤثر سلبًا فى عمليات وهى تتمثل فى معوقات تنمويه نابعة من ال

 .التنمية، وتحول دون تحقيق األهداف المطلوبة
 وهى تتضح على وجه الخصوص فى هجرة العمالة الزراعية من الريف إلى المدينة والتى أرتفعت :الى الحضر من الريف المستمرة الهجرة - ب

، رها السلبية على اإلنتاج الزراعىوكان لهذه المشكلة آثا، (  )بالنسبة إلى معدالت الهجرة الداخلية بأسباب أخرى% 6معدالتها النسبية بفارق 
 درةإلى جانب إنتشار البطالة الناجمة عن الن، ة بدرجة أكبر من المناطق الريفيةوقد يرجع السبب فى ذلك إلى النمو السلبى للمراكز الحضري

، من إجمالى نسبة الهجرة من الريف للحضر % 59 4خاصة للقوة العاملة الريفية الشابة والتى تمّثل ، الواضحة لفرص العمل غير الزراعى
من إجمالى المهاجرين %  5 ويأتى فى ذيل القائمة الحاصلين على التعليم العالى وتمّثل نسبتهم ، يليهم الحاصلين على التعليم الفنى 

 .(  )ينالريفي
إال أنها تتركز بشكل واضح فى الريف أكثر منها فى الحضر، وكذلك ظاهرة ، التى ُيعانى منها الريف والحضر معاً  :إرتفاع نسبة األمية - ت

لتعدادات طبقا ،%950 التسّرب من التعليم خاصة فى المراحل األولى منه حيث بلغت معدالت األمية فى مصر  8 السكان وذلك لألفراد ًً
للشباب   %656، حيث بلغ (سنة فأكثر 68)ينخفض مقارنة بكبار السن ( سنة 4 -  )كما أن معدل األمية بين الشباب ، سنوات فأكثر

سنوات  8 )بلغ معدل األمية  لكبار السن، ما ُيعطى مؤشرًا إيجابيًا عن االتجــاه نحو إنخفاض هذا المعدل مستقباًل، فى حين% 954   مقابل
للمقيمين بالريف، حيث ترتفع معدالت األمية فى الريف عنها فى الحضر لكال الجنسين، %  65 مقابل % 59  للمقيمين بالحضر ( فأكثر

 .(  )فى الحضر % 85 فى الريف مقابل %  05 فى الحضر وللذكور % 059 فى الريف مقابل %  45 حيث بلغ لإلناث 

                                                           
 "0991, هن والمستقبل, فتحي محمد مصيلحيالوضع الرا -القرية المصرية في البيئا  الفيضية والصحراوية " الشكل من إعداد الباحث إستناداً إلى خرائط بأبحاث سابقة(  )

 .والرسم للحدود على برامج اإلظهار المعمارى" جوجل إيرث"ى وإسقاطها على صور القمر الصناع



Minia Journal of Engineering & Technology (MJET), Vol. 37, No. 2. July 2018 
 

- 62 - 
 

اإلضافة الى ببسبب تحّول المجتمع الريفى من مجتمع منتج إلى مجتمع مستهلك،  :إلقتصادى للمجتمع السكانى بالقريةتوى اإنخفاض المس - ث
زيادة و اإلكتفاء الذاتى  نخفاض كفاءة اإلستغالل الزراعى وعدم تحقيقا  األراضى الزراعيه السابق اإلشارة اليها و التناقص الُمستمر فى 

ويدل على ذلك إنخفاض نسبة إنفاق األسرة على أو الفرد فى القريه المصريه قد إنخفض  رةى أن متوسط دخل األس، ويكفاإلستهالك المحلى
، وترتفع نسبة إنفاق   8 /  8 عام % 056 إلى    8 /8 8 من إجمالى إنفاق األسرة عام % 959 مجموعة الطعام والشراب من 

مما يدل تحول  (  )  8 /  8 فى الحضر عام % 458 مقابل % 54 4ث بلغت األسرة على مجموعة الطعام والشراب فى الريف، حي
بعد أن كانت وحدة إنتاجية بما يكفى لسد حاجتها األساسية وما بقى عن حاجتها يتم ، األسرة فى المجتمعات الريفية إلى وحدة إستهالكية 

 .تسويقه من خالل سوق المدينة 
  -:إقتصادية مشاكل  -2-6

- :المشاكل اإلقتصادية المؤثرة فى القرى المصريه فيما يلى  وُيمكن حصر أهم
  إلى ارتفاع تكلفة المحاصيل، وبالتالي ارتفاع األسعار للمحاصيل أدى دائم في االستثمار في تطوير وتوسيع اإلنتاج الزراعي وجود نقص

 .(4 )المصرية بالمقارنة بالدول األخرى
 ومنافسة التقلب شديد العالمي للسوق الزراعيةبخالف ترك أسعار المحاصيل ، راتلمأدى تضاعف أسعار مستلزمات اإلنتاج عشرات ا 

 المستأجرين الفالحين من اآلالف لمئات النطاق واسعة طرد عوامل  تشكيل إلى المحاصيل، نفس إنتاج في وكفاءة قدرة أكثر بلدان من
 .الصغار بعيدًا عن مهنة الزراعة والمالك

 ة األراضى الزراعية حيث يقوم معظم الورثة بتقسيم قطعة األرض التى يرثونها إلى مساحات صغيرة ال تساعد إنتشار ظاهرة تفتيت ملكي
 .(  )كما أنها ال تمثل وحدة إنتاجية إقتصادية، فالح على أن يعيش فى مستوى مناسبال

  الحرف التى ال صلة لها بالزراعة مع حدوث تغير نوعى فى العمالة المشتغلة فى الريف حيث أصبحت تضم شرائح عديدة من المهن و
 وجود إتجاه متزايد نحو اإلعتماد على العمالة المأجورة بسبب هجرة العمالة الزراعية سواء بالهجرة الداخلية أو الخارجية دون أن يصاحب

يقارن بين الدخل المتولد  حولقد تغيرت نظرة الفالح لألرض بعد أن أصب. بالقدر الكافى محل العمل اليدوى ذلك إحالل األلة الزراعية
 .(  )الدخل المتولد عن األنشطة األخرىعنها و 

 اإلنتاجية  ويرجع ذلك بسبب العالقات، ى يعانى منها الكثير من الريفيينإنخفاض مستوى المعيشة فى الريف مما ُيعبر عن حالة الفقر الت
 .واألخرى القائمة بين القرية والمدينة من ناحية أخرى، حيةداخل الُقرى من نا

- :للقرية العمرانية البيئة تطويرونظريات  أساليب -3
دى لتطويرى باشكاله المختلفة الذى يؤ الفعل ا"وأيضاً  تعنى "االفضل  يل من الوضع الحالى الى الوضعتحو العملية " فى يتمثل مفهوم التنمية

تنمية البيئة العمرانية ول إلى أساليب ولمحاولة الوص، وى أدنى نسبياً  الى أعلى نسبيامن مستبيئه العمرانيه للقريه والالى رفع مستوى المجتمع 
لتنمية األساليب التى يمكن إتباعها ل أفضلوصول الى ال يمكن إتباعهالنظرية والتطبيقية التى التنمويه األساليب بعض  التعرض الىيلزم فإنه للقرية 

النوعى تطوير بالالقرية سواء التى تناولت تطوير المختلفه  األساليبوتحليل دراسة فى هذا الجزء  الورقه البحثيهتضمن وت، مصريةللقرية ال
أو آخر لوضع تصّور  كمحاولة لإلستفادة منها بشكلالتى ُطرحت للتطوير النظريه حصر األفكار لمجرد  ،(شاملال)بالتطوير الكامل أو  (جزئىال)

 .وتنميتهاطوير القرية لعملية ت
- :الشاملةالجزئيه أو التنمية  التطوير من خاللونظريات  أساليب -3-1

 -:للقريه أسلوب التنميه الجزئية 3-1-1
بحيث يشمل بشكل أساسي على تخطيط جزء أو  (6 )يقصد بالتطوير او التخطيط الجزئي أي برنامج ال يتم تناوله بنظرة شاملة أو متكاملة

أو الزراعة على سبيل المثال دون أن يشمل كافة القطاعات التنمويه األخرى التى تتطلبها البيئه العمرانيه للقريه القائمه،  قطاع معين كالسياحة
 .حيث يبدأ مخطط التطوير للقريه القائمة جزئيا أو مرحليا أو بشكل تتابعى طبقا لخطة التنميه المحدده بشكل جزئى
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جزاء واحدا من الحياة االقتصادية أو االجتماعية أو العمرانيه أو البيئيه للمنطقة الريفية المقصودة، وال  حيث يتناول ذلك التخطيط تنمية وتطوير
يغير من هذه الصفة الجزئية للتخطيط أن تضع الدولة خطة خاصة بكل قطاع من القطاعات، كالقطاع الزراعي أو الصناعي أو السياحي أو 

 .ذه الخطط الجزئية على أساس النظرة الشاملة لالقتصاد ككلاالجتماعي دون أن تجري تنسيقًا بين ه
وللتخطيط الجزئي مساوئ تتلخص في أن تقييم البرنامج أو البرامج ال يتم في إطار كلي يمكن الجهة المختصة من اإللمام بالمعلومات 

ر شامل للموارد الالزمة للقيام بهذه االستثمارات الالزمة عن حجم وتركيب االستثمارات الحالية والمتوقعة، وبما يتبعه من عدم القيام بحص
واالستعدادات لكل االحتماالت، كذلك فإنه ال مجال في هذا النوع من التخطيط لوضع أولويات للمشروعات على أساس معايير اقتصادية 

 .واجتماعية موحدة
وفر العناصر الالزمة لوضع خطة كلية شاملة، كندرة ورغم هذه المساوئ فقد يكون هذا النوع من التخطيط أمرا ال بد منه وذلك لعدم ت

 .اإلمكانيات المادية أو البشرية أو حتى نقص أو عدم توفر اإلحصاءات الدقيقة التي ال ُبد من توفرها لهذا الغرض
 -:للقريه التنميه الشاملهأسلوب  3-1-2

والتى تتناول الجوانب العمرانيه واإلجتماعيه المؤثرة فيها عناصر التنمية الشاملة للبيئه العمرانيه للقريه بمجموعه كبيرة من العادة ما ترتبط 
يتم تناولها بمزيد من الدقة والتفاصيل فهى  منهابما يحقق المتطلبات الحاليه والمستقبليه للقرى القائمه وكل بشكل متكامل واإلقتصاديه والبيئيه 

دارة الموارد الطبيعية،اإلئتمان و يجب أن تتضمن فيما بينها اإلدارة من خالل التمويل واإلدخار و  زيادة اإلنتاجية و  تطوير البنية التحتية اإلنتاجية،و  ا 
تحديد أولوية  يتم تطويرها بعدوهى العناصر  ر والمشاركة على المستوى المحلى،الزراعية وتطوير المهارات البشرية مع التركيز على صنع القرا

 .ككلللقرية  البيئه العمرانيهكافة العناصر المؤثرة فى  لتطوير وتنميةأفضل السبل لتوصل الى فإنه يمكناوبناء عليه  ،لكل منها اإلحتياجات
ويدخل ضمن ، (0 )عملية تحول تاريخي متعدد األبعاد، يمس الهياكل االقتصادية واالجتماعية مفهوم التنمية الشاملة على أنها يمكننا تحديدو 

حتياجات ب تقديرى لإلوالتى تعّرف بأنها التنمية التي ُتلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي مع حسا مةأطر التنمية الشاملة مفهوم التنمية المستدا
وفي إطار أهداف التنمية المستدامة ، وتركز على النمو االقتصادي المتكامل المستدام واإلشراف البيئي والمسؤولية االجتماعية المستقبلية،

، فإن سياسات تنمية الكتلة العمرانية القائمة صوب االستدامة وهكذا فالتنمية الشاملة تسعى الراهن للقرية بقة وسلبيات الوضعوالمحددات السا
- :(0 )لتحقيق أهداف ونتائج في مختلف جوانب الحياة أهمها

 تطبيقخالل العمل على وهى تعنى ربط مخطط التنميه للقريه بأهداف إقتصاديه ضمن مخطط التنميه الشامله وذلك من  :اقتصاديةأهداف   8أ 
 -:المقترحات التالية

 زيادة إنتاجية العمل. 
 أي زيادة األهمية النسبية لقطاعات الصناعة والخدمات، وتراجع األهمية . تغيير األهمية النسبية للقطاعات الرئيسة في االقتصاد الوطني

في توليد الدخل القومي، واإلنتاجية أو في تحقيق القيمة  النسبية لقطاع اإلنتاج األولي، سواء من حيث العمالة، أو من حيث المساهمة
 .المضافة، وذلك باستبعاد أن يكون توسع قطاع الخدمات غطاء لبطالة مقنعة

 تزايد االعتماد على المدخرات المحلية كمصدر لالستثمار. 
 لحالي نحو عولمة االقتصادتنمية القدرة المحلية على توليد التكنولوجيا وتوطينها واستخدامها بالرغم من التوجه ا.  
 محاربة الفقر وتراجع حدوده وحدته، وهذا يتم عن طريق تراجع التفاوت في توزيع الدخل والثروة في المجتمع.  
تطبيق وهى تعنى ربط مخطط التنميه للقريه بأهداف إجتماعيه ضمن مخطط التنميه الشامله وذلك من خالل العمل على  :اجتماعيةأهداف  -ب

 -:ات التاليةالمقترح
 تحسين مستويات التعليم والصحة والرفاهية عمومًا لكافة المواطنين.  
 زيادة االهتمام بالطبقة المتوسطة، والطبقة العاملة.  
 زيادة نسبة الخبراء والفنيين والعلماء في القوى العاملة.  
 تزايد مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي وفي مجاالت الحياة العامة.  
 تقان العمل تعميم  .قيم حب المعرفة وا 
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 تنمية الثقافة الوطنية.  
وتتمثل ، الناحية السياسية يمكن القول بأن التنمية تعني تواجد الدولة التي تتمتع بالفعالية إلى جانب المجتمع المدنيمن  :سياسية أهداف  - ج

 -: (9 ) التاليةالمقترح تطبيقها األهداف السياسية للتنمية فى النقاط 
 ياسة الحكومة وتطوير القوانين تطوير س. 
 تحسين وتفعيل عمل الحكومة مع السلطات المحلية وشركائها. 
 تكوين إستراتيجيات التنمية المستندامة للدولة. 
 تلبية حاجات األجيال الحالية والقادمة للتنمية المستدامة. 
 والبيئى بالمجتمع، اإلقتصادى، موازنة وتكامل المحتوى اإلجتماعى. 
 عدة إستراتيجية للتخطيط األقليمىتكوين قا. 
  ًتوجيه الدعم لألقاليم األكثر إحتياجا. 
- :أساليب التطوير من خالل إستحداث نماذج جديده من القرى -3-2
البعيد أو وهى أساليب يمكن تناولها من خالل التنميه الجزئيه أو التنميه الشامله طبقا للخطه المتبعه للتطوير والتنميه سواء كانت على المدى    

او القرى صديقة البيئه وكل منها تعد أسلوبا جديدا من أساليب التنميه الريفيه، ويمكن  هركزيه النموذجيه أو القرى التابعالقصير ومنها القرى الم
- :بناءًا على المقترحات التاليةتحديد مفهوم ودور كل منها 

- :القرى التوأم التنميه من خالل تخطيط  - أ
نشاء يمكن إعتبار أسلو  مع يتمشى أسلوب يمكن إتباعه للتنميه بما القرى الجديدة التوأم فى الظهير الصحراوى ب التنميه من خالل تخطيط وا 

على  الدلتا إلى المناطق الصحراوية،التى تهدف إلى إعادة توزيع وتوطين السكان والخروج بهم خارج الوادى الضيق و اإلستراتيجية القومية للدولة 
أال أنها سوف تكون ذات  كبيرة فى البداية، تعتبرجديدة قرى ك وتنميتها هاعمليات تعمير لتلك القرى التوأم إلستثمارات التى تحتاجها أن امن  الرغم

الظهير كمثال على ذلك قرى ، التى تنشأ فيهاكما أنها سوف تخلق محاور جديدة للتنمية فى المنطقة ، عائد إقتصادى مجزى على المدى البعيد
. بمحافظة المنيا كقرى السالم الجديدة والبهنسا الجديدة بمركز بنى مزار والشيخ مسعود بمركز العدوة والعزيمة بمركز سمالوط وغيرها ىالصحراو 

  .وهى تجارب قيد التنفيذ لم يتم وضع التقييم النهائى لها حتى اآلن
- :: Villages-Ecoالقرى صديقة البيئة التنميه من خالل تخطيط  - ب

نظرا للتحذيرات البيئية المستمرة للتأثيرات السلبية لعمليات التنمية الحالية خاصة  نموذج لتنمية المجتمعات القرويه المستحدثةتبر وهى تع   
راز المجتمعات ، كان هناك حاجة ملحة الستحداث مجتمعات تطبيقية تجريبية تعتمد على طالتي تعتمد على الموارد الطبيعيةبالتجمعات الريفية 

 .(8 )، والتي تحقق أهداف استقرار واتزان المجتمع اقتصاديا بوسائل التكنولوجيا المتقدمة المتكاملة مع أهداف حماية البيئةئية المستدامةالبي
بأحد المواقع الريفية في الشمال الشرقي ألسكتلندا ثم أصبحت تلك النواة أكبر مركز   96 منذ عام  (  )وقد نبعت فكرة القرى صديقة البيئة

 8 يئي متخصص للتعليم والتدريب على برنامج القرى المستدامة صديقة البيئة، ويطبق البرنامج باستحداث قرى صغيرة يتراوح عدد سكانها من ب
 .يا الحديثة في تطبيق االستدامةوتعتمد على مبادئ التكنولوج م البيئية واالجتماعية والثقافيةنسمة تتحد وتتفق في األهداف والقي 888 إلى
نموذج ألسس تحويل المستقرات اإلنسانية الصغيرة محدودة الكثافة إلى مجتمعات مستدامة بأقل قدر ممكن من  القرى صديقة البيئة تمثلو 

ساعد ذلك على وجود صالت اجتماعية قوية بين السكان أما القرى التي تستوعب حتى ( 8   – 8 )قل عدد السكان ما لكف،  التأثيرات البيئية
 .من القرى لكل منها أهدافه واقتصادها الخاص Clustersفهي عبارة عن مجموعات صغيرة نسمة  888 

 -: العالمية فى تطوير القرية التطبيقيه التجارب عرض بعض -4
يل ومراجعة للوصول لمنهجية لتطوير القرية المصرية يلزم دراسة التجارب العالمية التى تم تطبيقها فى مجال التنمية الريفية حيث أن دراسة تحل

، ابياتكل تلك التجارب تساعد على التوصل الى السلبيات واإليجابيات الناتجة منها مما يساعد فى تطبيق سياسات تتالفى السلبيات وُتعّظم اإليج
ما يلى تحليل ومقارنة وفي، لذا كان البد من الخوض فى بعض التجارب التى تهتم بعملية التنمية الريفية والتى تم إجراؤها فى مختلف أرجاء العالم

  .األساليب المتبعة فى بعض التجارب التطبيقية العالمية
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- :العالمية  التطبيقيةبعض التجاربة  تحليل ومقارنة األساليب المتبعه فى -4-1
ريا الجنوبيه فى كل من كو  لتنمية القريه تطبيقيهالتجارب فى بعض الإتباعها التطوير التى تم مشروعات بعض منهجيات نعرض  يلى فيما
تمثل حلول ، فكل منها والنهوض فى مجال التنمية الريفيةتعد تجارب أثبتت نجاحها فى دول مرت بمراحل مختلفة من التطور  وكل منهما، وماليزيا

- :ويمكن الوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، ويمكن عرض كل منهما على النحو التالى فعلية تم تجربتها
فقد أستأثرت سيول  والنشأة،الحالة المصرية مع التجربة الكورية الجنوبية فى مراحل البدايات مع تتشابه وهى  :الجنوبيهتجربة كوريا  -4-1-1

لعمالة واإلنشطة اإلقتصادية عاصمة كوريا بمعظم رأس المال الصناعى منذ الثمانينات وكان لذلك أثره الكبير فى أن تصبح سيول مدينة مستقطبة ل
مما شّجع على حدوث تيار شديد من الهجرة الريفية إلى العاصمة ، طرت العاصمة على اإلقتصاد القومىمعه حجم السكان وسيمما زاد ، بشدة

إلى ونتج عن ذلك بخالف التضخم السكانى والتوزيع الجغرافى غير المتزن لإلستثمارات فوارق إقليمية فى الدخل وتوزيع الخدمات هذا باإلضافة 
مما ُيمّهد السبيل مع دراسة متأنية للتجربة الكورية الجنوبية إلى إعادة التوازن بين الريف ، (  )ة والعمالة الزراعية الشابة هجرة العمل بالزراع
 .والحضر المصرى

ة القطاعات وذلك إستنادًا إلى ما أظهرته التجربة من إهتمام بتنمي، وُتصّنف تجربة كوريا الجنوبية على أنها تجربة من تجارب التنمية الشاملة 
- :العمرانية واإلجتماعية واإلقتصادية على التوازى وذلك عن طريق اإلهتمام بالمحاور التالية 

 إعادة بناء وهيكلة الريف. 
  تحسين اإلقتصاد الريفى من خالل مشروعات المساعدة الذاتية. 
  تقليل الفوارق فى الدخل بين المناطق الحضرية والريفية. 
 ن الريف إلى المدينة الحد من تيار الهجرة م. 

ت ولم يكن الهدف من البرنامج من التحديث الريفى هو رفع النمو اإلقتصادى واإلنتاجية الزراعية فقط بل التنمية اإلجتماعية وتنمية مهارا
نجازاتها فى كل قطاع من قطاعات ، الريفيين كان هدف أساسى لهذا البرنامج  التنمية والتى نورد بعضها وفيما يلى عرض ألهم البرامج وأهدافها وا 

- :مما يحتك بموضوع الدراسة الماثلة 
 :قطاع التنمية العمرانية : أواًل 
  قامت الحكومة بمجهودات لتطوير القرى من خالل برنامج سامويل الذى يقوم بمشروعات المساعدة الذاتية إلمداد القرى بمشروعات البنية

نشاء المساكن المناسبةكما يقوم أي، األساسية والتسهيالت الحضرية   .ضًا بالمساعدة فى تحسين البيئة وا 
  ألف مشروع  6 ، ألف كوبرى صغير  0 ، ألف كم من الطرق بالريف  48كان برنامج سامويل مسئواًل عن بناء أكثر من  906 وحتى عام

الفالحين ليصبحوا قادرين على تحسين منازلهم  كما مّكن البرنامج اآلف، ألف مشروع تحسين للبيئة    ، إمداد بشبكة الكهرباء والمواصالت 
سوق وأكثر من  88 ألف بئر ومشروعات صرف صحى وما يقرب من  8  وسمح البرنامج للقرى بإنشاء أكثر من ، أو بناء منازل جديدة 

ألف قرية  6 فى أكثر من  بليون دوالر أمريكى لألستثمار  ومة الكورية بتعبئة ما يعادل حوالى كوقد قامت الح، برنامج لإلدخار  8 4
 .(  )مشاركة فى برنامج سامويل

  مليون مشروع للتنمية العمرانية بالريف متضمنة هذه المشروعات إنشاء  4 قام برنامج سامويل بدعم الريف الكورى بحوالى  904 حتى عام
مداد بشبكات المياه هذا باإلضافة إلى بناء مساكن جديدة  . (4 )طرق جديدة وكبارى وا 

- : (  )قطاع التنمية اإلجتماعية :  ًا ثاني
 كان لبرنامج سـامويل دور فعـال فـي تطـوير المجتمـع الريفـي الكـوري حيـث ركـز البرنـامج علـى التنميـة اإلجتماعيـة المتكاملـة كمـا ونوعـا لتحسـين 

 .مستويات المعيشة من خالل رفع مستوى الثقافة والتعليم
  بالمنـاطق ( سـنة4 إلـى 6مـن )المنـاطق الريفيـة منـذ أوائـل السـبعينات وقـد ارتفعـت نسـبة المتعلمـين تم تطبيق برنامج سامويل لتطوير التعلـيم فـي

، هذه الزيادة تشهد على إمكانية تنمية القطاع الريفي اجتماعيا واقتصاديا، وذلك 908 عام %9 بعد أن كانت  90 عام % 5 0الريفية إلى 
 . بعد ارتفاع مستوى دخل األسر الريفية 
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 ير تطبيــق البرنــامج علــى نمــط اإلســتهالك فــي القــرى فنجــد أن القــرى التــي تــم تطبيــق البرنــامج بهــا تميــل إلــى اإلســتهالك المنــتج والموجــه نجــد تــأث
 . لإلستثمار بينما في القرى األخرى نجد أن نمط اإلستهالك يميل للمظهرية 

  ويهدف إلى إقناع الريفيين ومعاونتهم على زيـادة اإلنتـاج باتبـاع ( ليديالنموذج التق)باإلضافة إلى برنامج سامويل فقد طبقت كوريا نموذج يسمى
الشـباب األساليب التقنية الحديثة ، وتحسين أحـوال األسـرة الريفيـة بتعلـيم المـرأة التـدبير المنزلـي وخلـق المـزارع الشـاب العصـري عـن طريـق أنديـة 

 .(6 ) توفر لهم المعرفة في الزراعة واإلقتصاد المنزلي
فهى تتشابه مع الحالة المصرية من حيث اإلعتماد على تصدير بعض المواد الزراعية األولية بشكل أساسي مع الواقع  : تجربة ماليزيا -4-1-2

لـى الحالى لإلقتصاد المصرى عامة والريف المصرى خاصة، والوقوف عند إيجابيـات تلـك التجربـة فـى تنميـة الريـف يمهـد الُسـبل مـع دراسـة متأنيـة إ
ل بنقـاط حويل الواقع فى الحالة المصرية إلى نموذج تقدمى ُيحسن من اإلقتصاد المصرى وُينّمى البيئة العمرانية للريف المصرى، فهى تتميـز بالفعـت

 .قوة قد تستفيد منها جميع الدول النامية
ليـة الزراعيـة بشـكل أساسـي إلـى بلـد مصـدر عشـرين عامـا مـن بلـد يعتمـد علـى تصـدير بعـض المـواد األو  ما يقرب منخالل قد تحولت ماليزيا و  

المظـــاهر اإلجتماعيـــة  اهتمـــت بتحقيـــق التنميـــة الشـــاملة لكـــل مـــن ، حيـــثاآلالت الكهربائيـــة واإللكترونيـــاتللســـلع الصـــناعية فـــي مجـــاالت المعـــدات و 
تنميـة القطـاع الصـناعي المبتـدئ أو القطـاع  ، فلم تهمـل القطـاع الزراعـي فـي سـبيلاألهداف الكمية واألهداف النوعية، مع الموازنة بين واإلقتصادية

نما تم إمداده بالتسهيالت والوسائل التي تدعم نموه وتجعله السند الداخلي لنمو القطاعات األخرى  .(0 )التجاري اإلستراتيجي، وا 
يهما وذلك من خالل إستعراض فيما يلى عرض وتحليل ومقارنة لألساليب والمنهجيات الُمتبعة فى كل من تلك التجارب التطبيقية المشار إلو 

راحل جوانب التنمية المختلفة لكل تجربة مرورًا بمرحلة عرض المشكالت واإلمكانيات ومرحلة الرصد والتوثيق ووضع السياسات المتبعة وصواًل لم
 .التنفيذ بما يشتمل على طرق وجهات التمويل

 (كوريا الجنوبية وماليزياتجربة )تنمية القريه العالمية لتجارب الفى  تحديد أهداف وجوانب التنميه(  - )جدول 
جوانب 
 ماليزيا كوريا الجنوبية هالتنمي

التنمية 
 العمرانية 

 الذى يتمثل فى (سامويل) طبقت الحكومة برنامج
- : التالى

مشروعات المساعدة الذاتية إلمداد القري  -
 ية بمشروعات البنية األساس

 .تحسين البيئة -    ساكن إنشاء الم -

ــــت - ــــة مــــن إلقــــاء  خل األبحــــاث الخاصــــة بالتنميــــة للتجربــــة الماليزي
 .الضوء على الجانب العمرانى 

التنمية 
 االجتماعية 

ويات المعيشــــة ورفــــع مســــتوي بــــرامج تحســــين مســــت  -
 . الثقافة

إبــراز أهميــة العمــل بالزراعــة لإلبقــاء علــي الشــباب  -
 . الريفي المتعلم 

لوكــــاالت تأســــيس شــــبكة عمــــل مــــع مؤسســــة مكافحــــة الفقــــر مــــع ا -
ويــة الحكوميــة بالتنميــة وتطــوير الريــف لتقويــة قــدرات األهــالي وتق

 . شعورهم بأهمية العمل الجماعي
ماســكه فهنــاك ســرة نــواة المجتمــع األولــي وعنصــر تاأل تــم إعتبــار -

 .ن األسرة ومؤسسات المجتمع المدنيتضامن وتكامل ما بي
التنمية 

 االقتصادية 
ي الريــف الكــوري كانــت مــن خــالل التنميــة الزراعيــة فــ

- :من خالللتنمية اقتصاد الريف ذاتيًا 
 .رفع اإلنتاجية الزراعية -
 تحسين التركيب المحصولي  -
 . كفاءة استخدام الميكنة الزراعية رفع -

لتركيــز علــي التحــول إلــي األنشــطة الزراعيــة والتجاريــة التــي م اتــ -
 . لمدن والمجاورةتلبي طلب األسواق المحلية في القري وا

اســية فــي تنميــة اطة وعــدم األســراف كانــت مــن الســمات األسالبســ -
 المجتمع الماليزي 

 . استغالل الموارد وتوظيفها و المحافظة علي الثروة القومية  -
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 رصد المشاكل وتحديد اإلمكانيات المتاحة: التى تضمنتها مخططات التنميه المرحلة األولى (  - )جدول 
 ماليزيا كوريا الجنوبية 

زيادة حجـم السـكان بالمنـاطق الحضـرية بسـبب التيـار الشـديد  - المشكلة
ـــه فـــوارق فـــي الـــدخل  ـــتج عن ـــة ممـــا ن ـــة إلـــي المدين للهجـــرة الريفي

 . وتوزيع الخدمات 
 . لزراعة والعمالة الزراعية الشابةهجرة العمل با -

  نتشار زيادة أعداد الفقراء و لبطالة خصوصًا في اا 
 . الريف الماليزي

 . وارد بشرية شابة منظمة م - اإلمكانيــات 
 (. سامويل)رأس مال من الحكومة عن طريق برنامج  -
 . أراضي زراعية ذات كفاءة إنتاجية  -
االعتماد علي الطاقة الشمسية كمصدر لتوليـد الكهربـاء وهـو  -

 . المدخل للتنمية المحلية بالقرية 

 الموارد البشرية وهو أساس التنمية  -
الحقــــول مزروعــــة بالفواكــــه  وجــــود مســــاحات كبيــــرة مــــن -

 . والخضروات
 . وجود بعض من أهالي القرية من ميسوري الحال -

 جهات التنفيذو وضع السياسات والبرامج وأسلوب التمويل : التى تضمنتها مخططات التنميه المرحلة الثانيه (  - )جدول 
 ماليزيا كوريا الجنوبية 

السياسات 
 والبرامج 

 . ريف إعادة بناء وهيكلة ال -
تحســـين االقتصـــاد الريفـــي مـــن خـــالل مشـــروعات  -

 . المساعدة الذاتية 
 . تقليل فرق الدخل بين الحضر والريف  -
 . الحد من تيار الهجرة من الريف إلي المدن  -

قامـــت وزارة التنميـــة الريفيـــة بالتعـــاون مـــع مؤسســـة مكافحـــة الفقـــر 
 بعمل برنامج هدفه 

  تقليل عدد األسر األشد فقرًا . 
  تقليل معدالت البطالة . 
  زيادة وعي الشباب بأهمية التعليم . 

ر القـــــــري مـــــــن قامـــــــت الحكومـــــــة بمجهـــــــودات تطـــــــوي جهات التنفيذ 
  -:خالل
  .(سامويل)برنامج  -
 .مساهمة األهالي   -

 : يتم تنفيذ البرنامج من خالل 
  وزارة التنمية الريفية الماليزية 
  مؤسسة مكافحة الفقر . 
  أهالي القرية لتنفيذ المطلوب لجنة تنفيذية من . 
 ي بتدريب أعضاء اللجنة التنفيذيةقيان معهد التقدم الريف. 

جهات 
 التمويل 

 ( . جزء من التمويل)المؤسسة األمريكية  -
 ( التمويل الذاتي)األهالي  -

 . بعض أبناء القرية الميسورين  -
 . مشاركة األهالي في تمويل وتنفيذ المشروعات  -
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 التنفيذ والمتابعة: المرحلة الثالثة ( 4- )جدول 
 ماليزيا كوريا الجنوبية 
 اعية رفع اإلنتاجية الزر   التنفيذ منهجية

 رفع كفاءة الميكنة الزراعية . 
  إدخال محاصيل جديدة كالفواكه والخضروات . 

يــــتم تقــــديم األســــر التــــي توافــــق علــــي البرنــــامج إلــــي  -
خضــع مجموعــات تنتخــب لكــل منهــا رئيســًا لهــا ، وت

لـــــدورة تدريبيـــــة وتقـــــوم الحكومـــــة والجهـــــات الراعيـــــة 
 للبرنامج بتوفير التمويل والتقنية اإلنتاجية 

الهيئـــة  بينمـــا تقـــدميقـــوم الفـــالح بالعمـــل فـــي األرض  -
ي الواليــــــــة األرض الحكوميــــــــة لمكافحــــــــة الفقــــــــر فــــــــ

 . الصالحة للزراعة
مقترحات 

الجهود الذاتية  
خالل مرحلة 

 التنفيذ 

االتجـــــاه لـــــبعض المشـــــروعات المنتجـــــة  اقتـــــرح االهـــــالي -
ليســاهم فــي رفــع اإلنتاجيــة وزيــادة دخــل الفــرد مثــل مشــروع 

 . تريكو للفتيات القرية 
تـــــم التبـــــرع بقطعـــــة أرض وســـــط القريـــــة إلنشـــــاء مركـــــز  -

 . تكنولوجي وبناء ورش للنجارة 
مشــروعات قــروض فرديــة ألنشــطة إنتاجيــة بحــد أقصــي  -

سـنوات ويـدفع   أقصـاها للعائلة تسدد في فتـرة  وون 88 
 . سنويًا لدعم الخدمات واألنشطة بالقرية %  8 فائدة 

قرر بعض أبناء القرية إنشاء شركة مساهمة يسـاهم  -
 .ناء القرية لتوحيد جهود التنمية فيها كل أب

ـــاح الشـــركة فـــي مشـــروعات  - تـــم إنفـــاق جـــزء مـــن أرب
 .خدمة البيئة 

ــأسُ  - عائــدًا  مجموعــة مــن المشــروعات التــي تــدر تَ س 
 . مثل مزارع الدواجن والماشية واستصالح األراضي 

 . تم تحقيق المشاركة الشعبية الفعالة  - مرحلة التنفيذ 
تــم اســتخدام للمــوارد المحليــة والطاقــة المتجــددة بالشــكل  -

 . األمثل
تم الموافقة علي مشروع المعونة الذاتية بين أبناء القرية  -

 . لمؤسسة األمريكية والحصول علي قرض تمويلى من ا

كــــون األهــــالي جمعيــــة للبنــــاء واإلســــكان بالقريــــة تقــــوم 
 : باآلتي 

 . بناء وحدات سكنية  -
 . بناء بعض الخدمات  -
 . تطوير الطرق  -
 . تطهير الترع  -

تقييم ومتابعة 
عمليات 
 التنفيذ 

 ج علي زيادة العمالة في االعمال عمل البرنام -
ــــة عر  - ــــت بصــــناعات برنــــامج تنظــــيم مشــــروعات زراعي ف

سامويل الصغيرة ويواصل برنامج سامويل متابعتـه لتحقيـق 
 . أهدافه في الريف الكوري 

 –  90 اســـــتطاعت ماليزيـــــا خـــــالل ثالثـــــة عقـــــود  -
  5 إلــي %  54  تخفــيض معــدل الفقــر مــن  888 

 . وذلك يدل علي المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ % 

تحقيقه بكل مرحلة من مراحل المشروع ما تم تحديد سلبيات(  - )جدول   
 ماليزيا كوريا الجنوبية 

لــــــم تصــــــل الكهربــــــاء للقريــــــة حتــــــي وقــــــت تنفيــــــذ  السلبيات
 (.فدان  )المشروع رغم صغر حجمها 

األساسـية نتيجـة  اإلحتياجاتعدم قدرة الحكومة علي توفير  -
المتغيــــرات التــــي مــــرت بهــــا الــــبالد وتعثــــر مخططــــات التنميــــة 

 . الحكومية 
- :بعض التجارب المحلية فى تطوير القرية المصرية ملّخص لعرض وتحليل  -5 

المخططات ، المخططات اإلرشادية ، برنامج شروق للتنمية المتكاملة "تجارب من  تجارب التنمية المحلية برعاية الدولةل عامة بمراجعة: أوالً 
- :نلحظ التالى  "اإلستراتيجية

من حيث إدراج القائمين على البرنامج ، يتبين أنه نواة تفكير الدولة فى مشروعات التنمية الشاملة ، المتكاملة  فيما يخص برنامج شروق للتنمية ( 
لتنمية ومنشئيه للمجاالت البيئية واإلقتصادية والبشرية ويعتبر البرنامج نواة فكرة المشاركة المجتمعية فى التنمية مما يحقق اإلستدامة فى ا

 .إحساس اإلنتماء إلى المشروعات التنموية للمجتمع إستنادًا إلى تعميق 
وبين ، أتضح من المقارنة بين منهجية المخططات اإلرشادية الموضوعة فى بداية األلفية الثالثة والدالئل التى تم إقتراحها منذ التسعينات   ( 

ات األستراتيجية تعتبر تطور لفكر المخططات أن المخطط، ومازالت جارية  886 المخططات اإلستراتيجية للقرى والتى تم تطبيقها منذ 
اإل أنه يتالحظ ، اإلرشادية ومكمل لها والتطبيق الفعلى لفكر التنمية الشاملة للقرى المصرية مع مالحظة تركيزها على جانب التنمية العمرانية 

 .الت تحسينها من دراستها وجود إهمال نسبى إلقتصاديات القرية التى تعتمد على األنشطة الزراعية ومحاو 
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أساس يعاب على الدولة قصر إهتمامها فى تجارب التنمية على الجانب العمرانى ومحددات البيئة العمرانية دون اإلهتمام بتنمية الفرد الذى هو  ( 
طلوب للمجتمع والذى بدوره يساعد على الوصول للشكل  النموذجى الم، وكذا تقويم سلوكياته وتنمية جانب اإلنتماء لديه ، تركيب المجتمع 

وكذا تجاهل التغيرات السلوكية التى طرأت على شخصية الفرد والمجتمع الريفى فى ، والبيئة عامًة والمجتمع الريفى على وجه الخصوص 
 .الثالث عقود الماضية والتى أثرت بالتالى على نمط األسكان والنسيج العمرانى بالقرية 

لها فى ضوء المخططات األستراتيجية للقرى قيام األهالى بالبناء العشوائى فى المناطق التى تم تالحظ فى القرى التى تم تخطيط حيز عمرانى  (4
، ا إضافتها كأمتداد لنسيج القرية القديم دون مراعاة التخطيط المقترح سواء فى تقسيم شبكات الشوارع أو عروضها أو اإلرتفاعات المسموح به

 .قف ظاهرة العشوائيات بالقرية المصرية ويرجع ذلك إلى عدم وجود تشريعات صارمة تو 
 -: يتالحظ التالى" كفر ميت حواى –كفر وهب  –إتميدة "لقرى  بالجهود الذاتيةبمراجعة عامة لتجارب التنمية المحلية : ثانياً 
تمــت بنــاءًا علــى شــعور اإلنتمــاء  والتــى، ترتكــز التجــارب المحليــة علــى الجهــود الذاتيــة ألبنــاء القريــة بعيــدًا عــن تــدّخل الدولــة فــى عمليــة التنميــة  ( 

ستغالل طاقاته الفكرية والبدنية كذا اإلستفادة القصوى من دور الجمعيات األهلية الخيرية من أج ل الوصـول وتقويته لدى الفرد وتقويم سلوكياته وا 
 .إلى أفضل بيئة ممكنة للسكن واإلقامة بالقرية واإلستفادة من طبيعتها اإلنتاجية

التجارب تقترب من نطاق التنمية الشاملة وال تحققها لقصرها على بعض الجوانب دون األخرى وهى جوانـب ال تتحقـق بـالجهود اإل أنه تظل تلك  ( 
ردها الذاتية وتحتاج إلى تدخل الدولة لوضع إشتراطات ودراسات على أسس علمية وأهم تلك الجوانب التى ال تستطيع الجهود الذاتية تحقيقها بمف

ة العمرانيــة مــن تعــديل لشــكل  النســيج العمرانــى بالقريــة ووضــع قــوانين وأشــتراطات للبنــاء واإلســكان ومــد وصــيانة شــبكات البنيــة جهــود تنميــة البيئــ
 .التحتية المختلفة 

  -:تجربتى ماليزيا وكوريا الجنوبيةالمنهج المقترح لتطوير البيئة العمرانية للقرية المصرية فى ضوء  -6
والتى تتمثل فى ، نستخرج المنهجية المقترحة لتطوير البيئة العمرانية للقرية المصرية ،التجربتين السابقتينض م من عر إستنادًا إلى ما تقد

- :المحاور التالية 
 تحديد اإلمكانيات المتاحة للتنمية  (  تحديد المشكالت بالقرية المصرية  ( 
 تحديد جهات التنفيذ (4 وضع السياسات والبرامج التنموية  ( 
 التنفيذومراحل وضع منهجية  (6 ويل تحديد جهات التم ( 
  المتغيراتبعة لعمليات التنفيذ والتطوير حسب التقييم ومتا (0
- :القرية المصريةتى تعانى منها لتحديد المشاكل ادراسة و  -6-1

بشكل عام فيما ه إليها تفصياًل وننو  طبقا لما سبق شرحهالقرية المصرية تعانى منها التى  ويقصد بها اإلنتهاء بالحصر الدقيق لجميع المشاكل
- :التالية النقاطيتعلق ب

من خدمات تدنى مستوى الخدمات األساسية  تتمثل فىمن خالل الحصر والتحديد الدقيق لكافة المشاكل العمرانية التى  :المشاكل العمرانية -
 .قرية المصريةبالمن شبكات الطرق والمياه والصرف والكهرباء البنية األساسية وتدنى مستوى ، حكومية مختلفة

زدواجية العمل إتخاذ القرار والمتابعة  من خالل الحصر والتحديد الدقيق لكافة المشاكل اإلدارية التى تتمثل فى مركزية: اإلداريةالمشاكل  - وا 
 .اراتفى التداخل والتضارب فى القر مما يتسبب داخل اللجهة الواحدة كما هو الحال بين جهاز بناء وتنمية القرية وبرنامج شروق 

فى إنفصال الفكر التشريعى عن واقع الحال فى من خالل الحصر والتحديد الدقيق لكافة المشاكل القانونية التى تتمثل : القانونيةالمشاكل  -
 .مو العشوائى بالقرية المصريةالريف المصرى مما يتسبب فى تفاقم مشكلة الن

عدم توافر مساحات كافيه الحصر والتحديد الدقيق لكافة المشاكل التى تتمثل فى من خالل : مشاكل اإلمتداد العمرانى على األراضى الزراعية -
 .لكل من اإلمتدادات األفقيه والرأسيه للقرى المصريه القائمه بما يمكنها من إستيعاب تلك الزيادات السكانيه المتتاليه

التحوالت اإلجتماعية فى األنماط السلوكية عية التى تتمثل فى من خالل الحصر والتحديد الدقيق لكافة المشاكل اإلجتما: اإلجتماعيةالمشاكل  -
نخفاض المستوى اإلقتصادى للمجتمع السكانى بالقرية  رتفاع نسبة األمية وا   .ومشكلة الهجرة من الريف إلى الحضر وا 
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اإلستثمارات فى تطوير وتوسعة نقص من خالل الحصر والتحديد الدقيق لكافة المشاكل اإلقتصادية التى تتمثل فى : المشاكل اإلقتصادية -
نخفاو ، ل وتضاعف أسعار مستلزمات اإلنتاجاإلنتاج الزراعى مما أدى بدوره إلى إرتفاع تكلفة المحاصي ض مستوى تفتيت الملكية الزراعية وا 

 .المعيشة فى الريف المصرى
- :المتاحة للتنميةوالمقومات تحديد اإلمكانيات  -6-2

من خالل محاور تنمية تتحدد من األنشطة للقرى المراد تنميتها وتطبيق المنهج المقترح عليها تاحة للتنمية يستخلص المخطط اإلمكانيات الم
- :حاور والعناصر فى النقاط التاليةاإلقتصادية بالقرية ومواردها المختلفة وعناصرها ويمكن تحديد تلك الم

 .(دات جغرافية كجبال أو منخفضاتحدم –مجارى مائية مختلفة  –بحيرات  –أنهار )طبيعية المحددات ال -
 (.تجاريةوالصناعية الزراعية والنسب العمالة ونوعها  –مستويات التعليم  –حجمى التصنيف ال -تعداد ال) الموارد البشرية -
 (.والنهريةاإلرتباط بشبكات النقل المختلفة البرية  –سكك حديدية  –طرق )صناعية المحددات ال -
 (.أو سيطرة أحدها هاتنوعاريه أو صناعيه ومدى أو تج سة األنشطة زراعيهدرا)اإلقتصادية محددات ال -
مكانية إستحداث مصادر أخرى للطاقة المتجدده -  .مصادر الطاقة المتاحة وا 
- :وضع السياسات والبرامج التنموية -6-3

وسلبيات كل إتجاه وترجيح اإلتجاه الصالح للتنفيذ  وذلك من خالل اإلختيار ما بين التنمية الشاملة أو الجزئية للقرية والمفاضلة بين إيجابيات
- :ويمكن إيجاز الفرق بين اإلتجاهين فى النقاط التالية، طبقًا لدراسة المشكالت الواقعة بالقرية واإلمكانيات المتاحة بها

قة الريفية المقصودة، وال يغير من هذه الصفة يتناول ذلك التخطيط جزاء واحدا من الحياة االقتصادية أو االجتماعية للمنط :إتجاه التنمية الجزئية ( 
الجزئية للتخطيط أن تضع الدولة خطة خاصة بكل قطاع من القطاعات، كالقطاع الزراعي أو الصناعي أو السياحي أو االجتماعي دون أن تجري 

 .تنسيقًا بين هذه الخطط الجزئية على أساس النظرة الشاملة لالقتصاد ككل
 كالهيئة العامة للتخطيط له مساوئ تتلخص في أن تقييم البرنامج أو البرامج ال يتم في إطار كلي يمكن الجهة المختصة  اإل أن اإلتجاه األخير

 .من اإللمام بالمعلومات الالزمة عن حجم وتركيب االستثمارات الحالية والمتوقعةالعمرانى 
 لك لعدم توفر العناصر الالزمة لوضع خطة كلية شاملة، كندرة اإلمكانيات ورغم هذه المساوئ فقد يكون هذا النوع من التخطيط أمرا البد منه وذ

 .المادية أو البشرية أو حتى نقص أو عدم توفر اإلحصاءات الدقيقة التي ال ُبد من توفرها لهذا الغرض
س الهياكل االقتصادية والسياسية واالجتماعية، متعدد األبعاد، يم عملية تحول ويمكن تحديد مفهوم التنمية الشاملة على أنها: إتجاه التنمية الشاملة  ( 

كما يتناول الثقافة الوطنية، وهو مدفوع بقوى داخلية، وليس مجرد استجابة لرغبات قوى خارجية، وهو يجري في إطار مؤسسات سياسية تحظى 
 .(0 )دًا وتواصاًل مع القيم األساسية للثقافة الوطنيةبالقبول العام وتسمح باستمرار التنمية، ويرى معظم أفراد المجتمع في هذه العملية إحياء وتجدي

 .ريةبالقرية المص والتخطيطى كما يجب أن يسبق تلك المرحلة مراجعة وتعديل التشريعات المنظمة لعملية التنمية والبناء والنمو العمرانى
مركزية المسيطرة على القرية المصرية مما يحقق مرونة فى إتخاذ القرار والتمويل وعدالة توزيع الثروة بما كما يجب عدم إغفال ضرورة إنهاء ال

 .سريعة للقرية المصريةيحقق تنمية 
- :ةيجهات التنفيذالتحديد  -6-4

داريًا عن باقى أجهزة الدولة يختص باإلشراف على تنفيذ م نهج التنمية بالقرى المستهدفة على وذلك بوضع هيكل إدارى واضح مستقل ماليًا وا 
جتماعى وعمرانى لسهولة التنفيذ وعدم التداخل والتشتت ، أن يتحدد إختصاصه بمجموعة قرى ذات نطاق جغرافى محدد ونمط متقارب إقتصادى وا 

 .راف والمتابعة على عملية التنميةشكذا ضرورة إيجاد تبعية كاملة من الجهات اإلدارية بالقرى المستهدفة بالتنمية لجهة التنفيذ المنوط بها اإل
- :ةيجهات التمويلالتحديد  -6-5

- :تم بشكل من الشراكة ما بين كل منويمكن أن تالتالية  أى من الجهاتالتمويل فى  ويمكن تحديد جهة
 (.الموازنة العامة للدولة من خالل الوزارات المختصة وصناديق التمويل)الجهات الحكومية  -
 (.منظمات عالمية مختصة بالتنمية –منظمات المجتمع المدنى )ة المنظمات المستقل -
 .القروض البنكية -
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 .التمويل الذاتى من أهالى الُقرى المستهدفة بالتنمية -
 .وذلك لتنويع جهات التمويل بخالف قصرها حاليًا على الجهات الحكومية والمنظمات المستقلة عالميًا فقط

- :وضع منهجية التنفيذ -6-6
يل المثال تحديد يمكن على سب، من الجهة المختصة المتمثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانىالل وضع خطة محددة المراحل وذلك من خ
- :مراحلها كالتالى

عادة الهيكلة ( المرافق –الطرق )إصالح شبكات البنية األساسية  - صالح الخدمات األساسية وا   .للنظام اإلدارى بالقرىوا 
 .يج العمرانى للقرية بما يحقق تحسين للبيئة العمرانية للقرية المستهدف تنميتهاإعادة تخطيط النس -
 .التنمية لجوانب النشاط اإلقتصادى بالقرية بشكل متوازن يحقق نمو إستنادًا إلى التكامل بين األنشطة المختلفة بالقرية -
- :التنفيذ والتطوير حسب المتغيرات عملياتلمتابعة الالتقييم و  -6-7

المرحلة الهامة فى عملية التنمية للقرية والتى تسمح بدراسة السلبيات واإليجابيات فى كل مرحلة ووضع مقترحات الحل لها مما يضمن وهى 
 اسة اإليجابياتمستقباًل تالفى العقبات التى تمت خالل التنفيذ والتطوير وسلبيات الحلول الموضوعة للتنمية لتالفيها فى المخططات المستقبلية ودر 

 .وبحث سبل تطويرها
 -:التوصياتالنتائج و  -7
- :النتائج 7-1

- :ينتهى البحث الى صياغة مجموعه من النتائج العامة يمكن تحديدها على النحو التالى
وبتعداد %   الفئة الحجمية السكانية الفوق متوسطة بنسبة يغلب على تصنيفها الحجمى تخلص الدراسة البحثية الى أن القرية المصرية  . 

ثم القرى المتوسطة % 0 يليها القرى الصغيره بنسبة ، نسمة" سبعة عشر ألف" 0888 إلى " ثمانية اآلف نسمه" 0888اوح مابين بين يتر 
 .المحددات الطبيعية والبشرية لها ويتنوع النسيج العمرانى لها حسب ،%  بنسبة 

صرية والمتسببة فى عرقلة النمو بها وهى المشاكل االزم التخلص منها تخلص الدراسة البحثية إلى تحديد المشاكل التى تعانى منها القرية الم . 
- :أو حدها لتحسين عملية التنمية العمرانية للقرية المصرية وهى المشاكل المتمثلة فى النقاط التالية 

  األساسية وقصور البنية التحتية تغير النمط العمرانى للقرية وتدنى الخدماتمشاكل عمرانية تتمثل فى. 
 الجهات المختصة بتنمية القريةعدم تنسيق بين  شاكل إدارية تتمثل فىم. 
 نخفاض الدخل ومستوى نشطة العمالتلزمات اإلنتاج والتغير النوعى ألإرتفاع تكلفة المحاصيل ومس مشاكل إقتصادية تتمثل فى ة وا 

 .المعيشة، مشاكل التعدى على األراضى الزراعية
  الريف إلى الحضرها الهجرة من مشاكل إجتماعية أبرز. 
  واقع الريف المصرى مشاكل قانونية ناتجة من تضارب التشريعات الموضوعة مع. 
تخلص الدراسة البحثية إلى وضع أسلوبين للتنمية إما إسلوب التنمية الجزئية أو التنمية الشاملة ويمكن إستعراض اإلسلوبين سريعًا فى  . 

 -:النقاط التالية 
  ختص بتنمية محور واحد او أكثر من محاور التنمية فى حدود الدعم المالى أو حيز إقليمى أو عمرانى ية يأسلوب التنمية الجزئية للقر

 . المشاكل التى تعانى منها القريه مثل حل جزئى لبعضفى حدود اإلمكانيات المتاحة، وهو ي ُمحدد
  معايير اقتصادية واجتماعية موحدة على المستوى اإل أنه ال مجال في هذا النوع من التخطيط لوضع أولويات للمشروعات على أساس

نما يتم تنمية محور محدد بمعزل عن باقى المحاور المستهدف تنميتها  . اإلقليمى وا 
  حتاج إلى تنسيق قد ي اإل أنه ،كافة الجوانب اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والتخطيطية شملوالذى يللقرية التنمية الشاملة أسلوب

 .المختلفة للتنمية، وهو محور يتضمن حلول شاملة لجميع مشاكل القريه بين الجهات المختصة بالمحاور يصعب تحقيقه
- :إنتهت الدراسة البحثية فى عرض ومقارنة التجارب العالمية فى كل من كوريا الجنوبية وماليزيا إلى التالى  .4
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  قتصادية أو إجتماعية أو مية كافة المحاور المختلفة بالقرية سواء إتنتجربة كوريا الجنوبية على فكر التنمية الشاملة من خالل إعتمدت
 .اإل أنه قد شاب التجربة سلبيات بسيطة أبرزها تأخر وصول المرافق لبعض القرى الخاضة لمشروع التنمية ، عمرانية 

  اإل انه قد ،  للمجتمع الريفىفقط تماعى تجربة ماليزيا على فكر التنمية الجزئية من خالل تنمية المحور اإلقتصادى واإلج إعتمدتبينما
قدرة الحكومة علي توفير احتياجات القرى األساسية نتيجة خلت التجربة من جانب التنمية العمرانية للقرية كما ظهرت سلبيات أخرى كعدم 

 .المتغيرات التي مرت بها البالد وتعثر مخططات التنمية الحكومية 
تحديد ) :خطوات متتابعة كالتالى  رية تعتمد علىمنهجية لتطوير البيئة العمرانية للقرية المص إقتراحلى إنتهت الدراسة البحثية إ . 

وضع منهجية  –تحديد جهات التمويل  –تحديد جهات التنفيذ  –وضع السياسات والبرامج التنموية  –تحديد محاور التنمية  –المشكالت
 .(ب المتغيرات خالل عملية التنميةطوير حستقييم ومتابعة عمليات التنفيذ والت –ومراحل التنفيذ 

 -:تتمثل فى المراحل التالية  البيئة العمرانية للقرية المصريةإنتهت الدراسة البحثية إلى إقتراح منهجية لتطوير  .6
   دارية وقانونية ومقدار عرقل: تحديد المشكالت جتماعية وا  قتصادية وا  ة تلك المشاكل وذلك بمراجعة مشاكل القرية من مشاكل عمرانية وا 

 .لجوانب التنمية المختلفة 
   مراجعة المحددات الطبيعية والبيئية وجوانب األنشطة اإلقتصادية والموارد البشرية بالقرية وذلك ب: تحديد اإلمكانيات المتاحة للتنمية. 
 رية وترجيح اإلتجاه الصالح للتنفيذ طبقًا وذلك من خالل ترجيح إسلوب التنمية الجزئية أو الشاملة للق: وضع السياسات والبرامج التنموية

 .لدراسة المشكالت الواقعة بالقرية واإلمكانيات المتاحة بها
 ختصاصاته وميزانيته وكذا : تحديد جهات التنفيذ ضرورة إيجاد تبعية كاملة من وذلك بتحديد الهيكل اإلدارى المسئول عن التنفيذ وا 

 .ة لجهة التنفيذ المنوط بها اإلشراف والمتابعة على عملية التنميةالجهات اإلدارية بالقرى المستهدفة بالتنمي
 ية أو وذلك بتحديد مصادر التمويل سواء الحكومية من الموازنة العامة أو صناديق التمويل أو الجهود الذات: تحديد جهات التمويل

 .المؤسسات المهتمة بالتنمية
 عادة تخطيط من خالل وضع خطة محددة اوذلك : وضع منهجية التنفيذ لمراحل من إصالح للبنية األساسية وتوفير الخدمات األساسية وا 

 .لتوفير عناصر جذب ألهالى للقرية النسيج العمرانى وتوفير األنشطة اإلقتصادية الالزمة
  الحل  وضع مقترحاتبدراسة السلبيات واإليجابيات فى كل مرحلة و وذلك : التقييم والمتابعة لعمليات التنفيذ والتطوير حسب المتغيرات

 .لها
- :التوصيات -7-2

- :يمكن تحديدها على النحو التالىالموجهة للدولة ينتهى البحث الى صياغة مجموعه من التوصيات العامة 
ة الوضع الراهن للقرى المصرية وتصنيفها إلى فئات تبعا للحالة البيئية والعمرانية واالقتصاديب مراجعة وتحديث البيانات الخاصةأهمية  - 

 .واإلجتماعية لتحديد المناطق ذات األولوية األولى للتدخل الفوري
 .مراجعة كافة تشريعات البناء والتخطيط وتعديلها بما يتناسب مع طبيعة سلوكيات المجتمع الريفى المصرى - 
ى يمكن بها توحيد جهود الدولة والت، أفضل السبل إلدارة الموارد المتوافرة بما يُصب فى مصلحة المجتمع ككلتعتبر التنمية الشاملة هى  - 

 .مع الجهود الذاتية للمجتمع واألفراد ألخراج أفضل نموذج ممكن فى التنمية فى ضوء األمكانيات المتاحة
 .إلتباع نماذج التنمية الشاملة فإنه يجب أن يتم ذلك من خالل التعاون المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة وبين شركاء التنمية بالقرية -4
 اإلهتمام بدراسة المفاهيم العالمية الحديثة ومراجعة أهميتها للتنمية الريفية بالقرن الحادي والعشرين مثل مفاهيم القرى المستدامة ويجب  - 

 .الزراعة صديقة البيئة واإلسكان صديق البيئة وغيرها وتقييم نماذج التطبيق والتجارب الدولية المناظرة في الدول النامية
ل مع الشبكات الدولية والعالمية للبرامج المعنية بقضايا تنمية المجتمعات الريفية وتنظيم دورات تدريبية وتنسيق تعاون يجب تحقيق التواص -6

 .دولي الكتساب المهارات والتقنيات الفنية واإلدارية الالزمة
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ولــة والمحليــات الموجــودة فــي أنحــاء ضــرورة اإلهتمــام بوجــود عالقــة إيجابيــة بــين الجهــات المتخصصــة بــالتخطيط العمرانــي علــى مســتوى الد -0
ة بـين الجمهورية مما ينتج عنه دفع آلليات تنفيذ عمليات التنمية العمرانية في القرى الجديدة والقائمة علـى السـواء ومـن ثـم سـد الفجـوة القائمـ

 . المحليات وأجهزة التخطيط العمراني والتي ينتج عنها عشوائيات التنمية
عايشــة فريــق التخطــيط العمرانــي للقريــة المــراد إعــادة تخطيطهــا قبــل العمــل بهــا  لرصــد الظــروف واألوضــاع م التأكيــد علــى ضــرورةضــرورة  -0

 .الراهنة بدقة المكانية الخروج بمخططات عمرانية واقعية تساهم في تحسين وتطوير الظروف العمرانية للقرى
ة لتطبيق السياسات المقترحة لتنمية الريف المصري سواء ضرورة دراسة األسس التخطيطية والتصميمية والهياكل التنظيمية واإلداري -9

 .مشروعات إعادة تخطيط الكتلة العمرانية الحالية في إطار االستدامة أو استحداث مواقع نموذجية محلية للقرى الصديقة للبيئة
ي، وتبني مشاكل الفقر بالمناطق توجيه المنظمات غير الحكومية ورجال األعمال لمجابهة قضايا البيئة والتنمية في المجتمع المحل -8 

 .توافقة بيئيا وتنمية مصادر الدخلالحضرية والريفية لتدعيم المشروعات الصغيرة الم
العمل على تعظيم دور المشاركة الشعبية فى عملية التنمية، وذلك بتحمل أفراد المجتمع بجميع فئاته وقطاعاته مسئولية المساهمة فى  -  

يق تنظيم لقاءات دورية بين المواطنين وممثليهم فى المجالس الشعبية لتبادل وطرح اآلراء حول الخدمات البناء والتعمير، وذلك عن طر 
 .المطلوبة وتحويلها إلى خطط قابلة للتنفيذ

ت ضرورة التنسيق والتكامل بين السياسات السكانية والقوى العاملة وسياسات التعليم واستراتيجية التنمية، مع اشتراك مختلف الوزارا -  
 .والمؤسسات والجمعيات الحكومية المعنية بتنمية الموارد البشرية وبرامجها الوطنية

العمل على توطين الصناعة بالريف من خالل إنشاء مصنع صغير بكل قرية، بحيث يستوعب عمالة أخرى بجانب عماله األساسيين  -  
م القرية المناسب للوحدات اإلنتاجية الكبيرة مناسبًا أيضًا تعمل فى أوقات فراغهم فى الصناعات الموسمية وبهذا يكون حج، المزارعين

 . إلمدادها ببعض الصناعات الدائمة أو الموسمية
ضرورة رجوع الجهات المنفذة للمخطط العمراني المتمثلة في المحليات لالستشاري في حالة تغيير بعض القرارات أو حدوث متغيرات  -4 

 .سي يتناسب مع األهداف الموضوعة للمخطط العام المقترحجديدة لتلبيتها وتحقيقها بشكل علمي وهند
ضرورة نشر التعليم البيئي والتوعية العامة للمجتمعات المحلية خاصة الريفية والنائية للمشاركة في عمليات التنمية المستدامة وتوجيه  -  

 .السلوكيات العامة وأنماط الحياة المتوافقة مع البيئة
 -:المراجع 

                                                           

 تحديد:  الجديدة األلفية فى التقليدية البيئات عن الثانية دوليةال الندوة - المصرية القرية فى البيئية التحوالت -ياسر عثمان المحجوب .د ( )
 . 88  يونيو    إلى 8  من – تركيا – المهنية الممارسات مبادئ

 .  8 أغسطس     - صاءالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلح تقارير ( )
 البيئية البحوث معهد - المصرية القرية وتخطيط الشاملة نميةالت مشاكل بين    القرن مطلع فى المصرى المعمور - مصيلحى محمد فتحى ( )
 .990  - القاهرة - شمس عين جامعة -
 .994  - الوضع الراهن والمستقبل -القرية المصرية في البيئات الفيضية والصحراوية  -فتحي محمد مصيلحي  (1)
 .994 –مناهج البحث الجغرافى  -مصيلحى  محمد فتحى(  )
 .880 أغسطس  –األمم المتحدة  –نمية الريفية والزراعية مؤتمر الت( 6)
كلية  - ؤتمر الرابع لتنمية الريف المصريالم -مشكالت القرية المصرية في ظل المتغيرات المحلية والعالمية  -الرحمن البرج  محمد عبد( 0)

 .  88  - المجلد األول - جامعة المنوفية - الهندسة
 - المؤتمر الدولى السادس للبناء والتشييد - "تها على خصائص البيئة العمرانيةقوانين البناء ومدى انعكاس" - عصام الدين محمد على. د(  )

 .م999 يونيه  8 إلى 6  –(0 -0 )صفحة ، ( )مجلد   -القاهرة  –المجموعة العربية للتنمية 
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كلية اآلداب قسم  –رسالة دكتوراة  –" راسة فى جغرافيا العمراند"النمو العمرانى على األراضى الزراعية  –شريف عبد المنعم كامل سيد  (9)
 .  8  –جامعة القاهرة  –الجغرافيا 

 

كلية التجارة  –رسالة ماجستير  -الهجرة الداخلية للسكان في جمهورية مصر العربية حدداتها، آثارها وسياساتها العالجية  –دينا ناروز لبيب ( 8 )
 . 880  –األسكندرية  –
 .886 تعداد  –الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء تقارير  (  )
 .  8 /  8 تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء عن مسح لمستوى الدخل واإلنفاق واإلستهالك فى (   )
 . 00ص ، ألولى المرحلة ا –التخطيط العمرانى للقرية المصرية ، وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  (4 )
 .  99 أكتوبر  –مؤتمر تنمية البيئة الريفية  –محمد عبد الباقى إبراهيم .د(   )
 . 90  – الكويت –وكالة المطبوعات  -إقتصاديات التخطيط  -عبد الفتاح قنديل ( 6 )
 .884 /6/4  – 6 0: العدد -بحث منشور –المتمدن  الحوار -االدارة واالقتصاد  -مصطفى العبد اهلل الكفري.د (0 )
 . 880 عمان  -دار اصفاء للنشر و التوزيع  -التنمية المستديمة  -عثمان محمد غنيم ،ماجدة أبوزنط /د (0 )
دارة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة من خال ل مؤشرات جودة الحياة  –أيمن محمد مصطفى يوسف /م.د (9 ) بحث صادر من  –قياس وا 

  .889  – ارىالجهاز القومى للتنسيق الحض
(20)Village Habitat Design , work shop , Sustainable Villages Fundamentals Of Design , May 2002 , 

thefarm.org. 

)21(Eco-Villages , Wikipedia , The Free Encyclopedia , en.wikipedia.org , 2004 
 -جامعة القاهرة -كلية التخطيط العمرانى -رسالة ماجستير -تقويم دور سياسات التنمية الريفية تجاه العمران الريفى فى مصر  -وائل زكى  (  )

 . 99  -   صـ
 -جامعة القاهرة -كلية التخطيط العمرانى -رسالة ماجستير -تقويم دور سياسات التنمية الريفية تجاه العمران الريفى فى مصر  -وائل زكى  (  )

 . 99  -   صـ
(24) The Transformation of South Korea : Reform and Reconstruction in the sixth republic under Roh Tae woo 

, 1987,199, Robert E. Bedeski, Routledge,1994,P.100 . 

(25) Roles of Saemaul Undong in Reforestation and NGO Activities for Sustainable Forest Management in 

Korea , article , 07 Sep 2008 . 

 -جامعة القاهرة -كلية التخطيط العمرانى -رسالة ماجستير -تقويم دور سياسات التنمية الريفية تجاه العمران الريفى فى مصر  -وائل زكى  (6 )
 . 99  -   صـ
 .   88 ، مايو    4العدد  "نشوربحث م" قراءة تجربة التنمية بماليزيا ، مجلة الوعي اإلسالمي( 0 )
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Proposed approach to develop the built environment to the Egyptian village in light of les-

sons learned from international experiences 

Abstract: In the last two decades, Egypt has begun to focus attention towards solving the pressing problems of 

Egyptian village by planning for the development of rural communities, which requires various scientific re-

search and studies directed towards the development of Egyptian village, It is noticeable that despite the availa-

bility of many theoretical studies of Egyptian village layout and a lot of field studies to identify the physical, 

demographic and economic aspects of many existing villages in Egypt, But those studies are not localized to 

development schemes or operational programmes, nor did it turn into reality in the development of the village. 

Since it was during previous periods several experiments and studies widely spaced intervals lacked coordina-

tion and a holistic view despite attempts and experiments have been made to the planning and organization of 

urban extensions to existing villages and improving the built environment for constructivist block by many new 

villages planning on reclaimed desert land.  

Research paper focuses on the presentation and analysis of some international experience already applied in the 

development of the built environment of the village to draw plans and respective programmes and findings of 

pros and cons for each of those experiences as an attempt to arrive at a methodology to develop the built envi-

ronment to the Egyptian village, whether it's through development plans that followed her State or through own 

efforts of rural communities targeted by development. 

 

 
 
 


