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مراحل تطور العمل بالهيئة
تخطيط القاهرة الكبري من  1965الي 1973

استراتيجية التنمية المكانية من  1999الى 2004

بدأت هذه املرحلة بتشكيل اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبري بالقرار
اجلمهوري رقم  2102لسنة  1965وإنشاء اجلهاز التخطيطي والتنفيذي
للقاهرة الكبري والذي إقتصرت مسئولياته علي وضع التخطيط الهيكلي
للقاهرة الكبري الذي أقرت حدوده ألول مرة عام 1966

من أجل مواكبة املتغيرات العاملية املتالحقة ،تسعيالهيئة الي تطوير تناول
املشكالت العمرانية بالتركيز علي برامج إدارة التنمية احلضرية وتعبئة املوارد
وتنمية القدرات وتعظيم دور اجملتمع في مراحل التخطيط والتنفيذ وإتباع
أحدث األساليب التقنية املتطورة في مجاالت املعلومات واحلاسبات  ...وغيرها

المنظور القومي للتنمية من  1973الى 1982

تفعيل المشاركة من  2004الى 2008:

بصدور القرار اجلمهوري رقم  1093لسنة  1973بإنشاء الهيئة العامة
للتخطيط العمراني إضطلعت الهيئة مبسئولية إعداد اخملططات العمرانية
جلميع مدن وقري اجلمهورية وفقا ً للخطط الزمنية واألولويات التي أعدتها علي
ضوء املتغيرات التي حدثت بعد حرب أكتوبر 1973

أولت الهيئة فى هذه الفترة اهتماما بإرساء مبدأ التنمية املستدامة
باخملططات اإلستراتيجيةمبستوياتها اخملتلفة من خالل تطبق منهجية
املشاركة لكافة اجلهات املعنية واجملتمع املدنىوالقطاع اخلاص فى كافة مراحل
إعداد اخملططات اإلستراتيجية التى ترتكز على قواعد البياناتواملعلومات
املتكاملة واملطورة لهذا الشأن.

أولت الهيئة من هذه الفترة إهتماما ً باملشكالت القومية بإتخاذ منهجية
التخطيط القومي واإلقليمي ألول مرة أسلوبا ً لها ،مع التركيز علي منهج
التخطيط اإلقليمي بإعتباره مدخال ً أساسيا ً وإطارا ً إلعداد اخملططات العامة
وتأكيدا ً ملبدأ الالمركزية في التخطيط للتنمية العمرانية .أمتت الهيئة إنشاء
مراكز التخطيط العمراني اإلقليمية لكل من إقليم القاهرة الكبري ،الدلتا،
أسيوط ،جنوب وشمال الصعيد

مسئوليات الهيئة الصادرة بقانون البناء من  2008حتى األن:

وضع تشريعات التخطيط العمراني من  1982الى ١٩٩٠

اليات تنفيذ المخططات من  1990الى 1994

إهتمت الهيئة من هذه املرحلة بإنتهاج فكر شمولية برامج التنمية احلضرية،
من شركة وتعبئة املوارد وتنمية القدرات كاَليات لتنفيذ اخملططات العمرانية
وللتغلب علي املعوقات التي تواجه األجهزة احمللية في مراحل التنفيذ اخملتلفة.
كما إزداد إهتمام الهيئة في هذه املرحلة بتبادل األفكار واخلبرات ومناقشة
التجارب التخطيطية من خالل عقد وتنظيم املؤمترات والندوات علي املستوي
احمللي والعربي والدولي

مسئوليات الهيئة طبقا لقرار انشائها
تتولي الهيئة إرساء قواعد السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في اجلمهورية والتنسيق بينهما وبني
خطط وبرامج االنتاج واخلدمات العامة وفاء باحتياجات احلاضر وأساسا للمستقبل ،كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك اخلطط

بصدور قانون البناء رقم  119لسنة  2008والئحته التنفيذية أصبحت الهيئة
هى جهاز الدولةاملسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية
العمرانية املستدامة ويتبعها مراكز إقليميةللتخطيط والتنمية العمرانية
بكل إقليم اقتصادى يباشر اختصاصات الهيئة باإلقليم
اصبحت الهيئة هي املسئولة عن إعداد اخملططات اإلستراتيجية للتنمية
العمرانية علياملستوي القومي واإلقليمي واحمللي.
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أنشطة ومسئوليات الهيئة العامة للتخطيط
العمراني
طبقا لقانون البناء رقم  119لسنة 2008

رؤية الوزارة للتعامل مع التحديات الحالية
والمستقبلية للعمران المصري

تنوعت انشطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني منذ انشائها في
بداية السبعينات مرورا بالعديد من مراحل التطوير كعالمات مميزة
طوال مسيرتها وحتي االن .ومن أهم نشاطات الهيئة في اجملاالت
اخملتلفة.
اقتراح وتطوير التشريعات

سياسة التنمية العمرانية
في مصر

تساهم الهيئة في إعداد وتعديل وتطوير التشريعات املتعلقة
بالعمران .ومن أهمها قانون التخطيط البناء رقم  119لسنة 2008
والئحته التنفيذية واللذان يعدان األساس الرسمي للتخطيط والتنمية
العمرانية في مصر واقتراح وابداء الرأي في القوانني واللوائح والقرارات
املنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.

المحور األول :إعادة تخطيط
وتنمية العمران القائم

المحور الثاني :تخطيط وتنمية
المحاور الصحراوية الجديدة

إعداد اخملططات االستراتيجية
العامة للقري

محاور التنمية اجلديدة

اوضع المعدالت وإعداد الدالئل التخطيطية االرشادية

إعداد اخملططات االستراتيجية
للمدن

االسراع مبعدالت التنمية في
املدن اجلديدة احلالية وإنشاء مدن
جديدة أخري

تقوم الهيئة بإعداد دالئل األعمال ملهام التخطيط العمراني اخملتلفة
التي متكن احملليات من القيام مبهام التخطيط والتنفيذ وإعداد دالئل
األعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.

إعداد استراتيجيات التنمية الشاملة
للمحافظات

تنظيم العمران قوميًا وإقليميًا

تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني  -طبقا ً ملا أقره قانون
التخطيط رقم  119لسنة  - 2008اخملططات االستراتيجية للتنمية
العمرانية القومية واالقليمية ومخططات احملافظات ،وذلك وفقا ً ملا
جتريه الهيئة ،بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة ،ويتم إعتمادها من اجمللي
األعلي للتخطيط والتنمية العمرانية.

المحور األول :إعادة تخطيط وتنمية العمران
القائم

المحور الثاني :تخطيط وتنمية المحاور الصحراوية
الجديدة

يهدف املشروع لتنمية الريف املصري (إعداد اخملططات االستراتيجية
واألحوزة العمرانية اجلديدة لعدد  4673قرية مصرية) الستيعاب الزيادة
السكانية بتلك القري حتي  2022واملقدرة بحوالي  5مليون نسمة

االسراع مبعدالت التنمية في املدن اجلديدة احلالية وإنشاء مدن جديدة أخري
لتستوعب حوالي  6مليون نسمة

مشروع إنشاء  400قرية بالظهير الصحراوي والتوسعات الزراعية خالل 6
سنوات بحيث تستوعب تلك القري عند إكتمال منوها عام  2022حوالي 5
مليون نسمة مع توفير فرص عمل مناسبة

املشروع القومي لقري الظهير
الصحراوي

حتزمي العشوائيات

مشروعات تساهم في إعادة تخطيط العمران القائم
والتنمية العمرانية للمناطق الجديدة

إعداد المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية

تقوم الهيئة بإعداد اخملططات االستراتيجية للتنمية العمرانية علي
املستوي القومي واالقليمي واحملافظة واخملططات االستراتيجية العامة للمدن والقري مبشاركة كافة شركاء التنمية ومراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ اخملططات االستراتيجية
العامة وأحوزتها العمرانيةوإعداد البحوث والدراسات القطاعية املتخصصة ألعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

تطوير عمران املدن القائمة من خالل إعداد
مخططات استراتيجية عامة وأحوزة عمرانية جديدة
لعدد  227مدينة تسمح لتلك املدن باستيعاب زيادة
سكانية متوقعة في حدود  5مليون نسمة حتي
.2027
إعداد اخملططات االستراتيجية للتنمية
العمرانية للمحافظات بهدف إعداد قاعدة
بيانات واستراتيجيات لتنمية احملافظات املصرية
مبا يواكب املتغيرات علي الساحتني الدولية
واالقليمية وما يجري حتقيقه محليا ً وفق اخملططات
العمرانية والقطاعية املعتمدة كمدخالت يلزم مراجعتها في سبيل إعداد
إستراتيجيات للتنمية املستقبلية.

إقرار األحوزة والكردونات للمدن والقري وتنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية

تتولي الهيئة من خالل جلنة مختصة مراجعة وإعتماد األحوزة العمرانية للمدن والقري بعد إقرارها من اجملالس الشعبية احمللية وذلك في إطار سياسة الدولة بهدف احلفاظ علي
األراضي الزراعية ووقف االمتدادات العمرانية عليها.
إعداد المؤشرات الحضرية

تقوم الهيئة بتقييم وحتديث املعلومات واملئشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز املعلومات علي املستويات اخملتلفة من خالل املرصد احلضري الوطني واملراصد احمللية باألقاليم
التخطيطية.
تنمية قدرات العاملين بالهيئة وباألجهزة المحلية

تقوم الهيئة بتنظيم العديد من املؤمترات والندوات العلمية بهدف تبادل الفكر ومناقشة التجارب اخملتلفة علي املستوي احمللي والعربي والدولي.
تبادل المعلومات وإبرام اإلتفاقيات واإلشتراك في المسابقات الدولية

تقوم الهيئة بتبادل املعلومات واخلبرات من خالل إبرام إتفاقيات تعاون فني علي املستوي الدولي واإلقليمي والعربي باإلضافة إلعداد مشروعات رائدة في مجاالت اخملططات
مبستوياتها اخملتلفة.

حتزمي املناطق العشوائية حول
القاهرة واألسكندرية ويهدف إلي
العمل علي احلد من منو عشوائيات
جديدة باإلضافة إلي مشروعات
كبري تساهم في إعادة تخطيط
العمران القائم والتنمية العمرانية
اجلديدة.

إعداد اخملططات االستراتيجية حول محاور التنمية االقليمية خارج الوادي بنا ًءا
علي تكليف األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للهيئة العامة للتخطيط

