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المستخمص:
تفتقر المخططات العمرانية لممدن المصرية المتمثمةة فة المخططةات االسةتراتييية العامةة لممةدن التة تة تبنيهةا

مةةن قبة الدولةةة فة العشةةر أعةوا السةةابقة إلة إطةةار مؤسسة فعةةا مسةةلو عةةن تنفية هة المخططةةات بمةةا يحقة

االستفاد من اليهود واالستثمارات المب ولة ف إعدادها ,وبما يساه ف تحقي التنمية العمرانية لممدن المصةرية,
عرضا ألهة المعوقةات الرليسةية
وه ا أدى إل حدوث فيو بين ما يت تخطيطه وما ت تنفي  ,حيث تناو البحث
ً
ةايا بةةين تطبية مشةةروعات ومخريةةات المخططةةات االسةةتراتييية العامةةة لممةةدن عم ة أرض
والثانويةةة الت ة تق ة حة ًا
وعرضةةا لتيةةار ونمةةا ج مةةن
الواق ة  ,والت ة ت ةرتبط بةةاألطر المؤسسةةية المسةةلولة عةةن تنفي ة المخططةةات العمرانيةةة,
ً
الهياك المؤسسية ف عدد من الدو العالمية والعربية النايحة ف تحقي التنمية العمرانية ,واسةتخص ميموعةة

م ةةن اآللي ةةات الفاعم ةةة المتعمق ةةة باإلط ةةار المؤسسة ة لممخطط ةةات االس ةةتراتييية بتي ةةار ال ةةدو العالمي ةةة والعربي ةةة,
لصستفاد منها ف تفعي المخططات العمرانية لممدن المصرية وانفا ها ,لتحقي عممية التنمية واتمامها.
كمةةا تة اختبةةار ميموعةةة المعوقةةات ومةةدى تأثيرهةةا عمة تفعية المخططةةات االسةةتراتييية العامةةة لممةةدن ,وتحديةةد

اآلليات المقترحة لموايهة تمك المعوقات خص المراح المختمفة لممخططات االستراتييية العامة لممدن من خةص

إيراء االستبانة والمقابصت م ميموعة مةن الخبةراء واالستشةاريين فة ميةا التخطةيط العم ارنة واليهةات المعنيةة
بإعداد وتنفي المخططات االستراتييية لممدن ,وت استخص

ميموعةة مةن اآلليةات لتفعية دور األطةر المؤسسةية

ف إنفا المخططات العمرانية.

الكممات الدالة :التخطيط االستراتيجي -مستويات المخططات االستراتيجية  -إدارة التنمية العمرانية  -اإلدارة
المحمية – اإلطار المؤسسي.
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Abstract
In the last ten years, the urban plans of the Egyptian cities, represented in
the general strategic plans of the cities adopted by the government, lack an
effective institutional framework responsible for implementing these plans in
order to benefit from the efforts and investments made in preparing them and
contribute to the urban development of the Egyptian cities. This has led to a
gap between what is planned and what is implemented.
The research discussed the main and secondary obstacles that stand as barriers
between projects implementation and outputs of the general strategic plans of
cities on the ground. These obstacles are related to the institutional frameworks
which are responsible for the urban plans. The research also addressed different
case studies and models of institutional structures in a number of successful
international and Arab countries to benefit from them in activating urban plans
for Egyptian cities to achieve development process.
These obstacles and their impact on the urban plans of the Egyptian cities
have been concluded through conducting a questionnaire and interviews with a
group of experts and consultants in the field of urban planning and the parties
involved in the preparation and implementation of the strategic plans of the
cities to reach some proposed mechanisms to face these obstacles during the
various stages of the general strategic plans of cities.
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