افتتاحية العدد
ٌأتً هذا العدد من النشرة العلمٌة لكلٌة التخطٌط اإلقلٌمً والعمرانً لٌحمل ترتٌب
العدد السادس من أعداد هذه النشرة.
وبالرغم من هذا العمر القصٌر للنشرة فإننا كما نشرنا فً األعداد السابقة فإنه كما
نجحت الكلٌة – بحمد هللا وتوفٌقه من رسم إطار محدد المعالم لمدرسة فكرٌة واضحة
التوجٌهات ،وكما تمكنت من إرساء قاعدة متٌنة لدورها فً مصر وفً المنطقة العربٌة بأسرها
 ...فإننا نتشرف بأن النشرة الولٌدة قد نجحت – خالل فترة قصٌرة – فً أن تصبح منبراً
لطرح الرؤى واألفكار الجدٌدة ،إضافة لدورها األساسً كمائدة للحوار لتبادل األفكار بٌن
الباحثٌن فً المجاالت العمرانٌة المختلفة.
والٌوم ،فإننا نستطٌع القول بأن النشرة العلمٌة قد تخطت حدود مصر الجغرافٌة
وأصبح لها إسهام واضح فً النشر العلمً فً المنطقة العربٌة .لقد ضمت النشرة فً أعدادها
القلٌلة األولى أبحاثا ً من المملكة العربٌة السعودٌة واألردن والسودان ،جنبا ً إلى جنب مع
األبحاث المنشورة من مصر  ..وأصبحت صفحات هذه النشرة مجاالً لمناقشة القضاٌا التنموٌة
والتخطٌطٌة فً مختلف بقاع الوطن العربً.
ومن أجل المزٌد من التطوٌر ،والذي ٌهدف أساسا ً إلى ربط قراء هذه النشرة بما ٌدور
من أنشطة وأحداث فً مجال التخطٌط العمرانً ،فقد قررت أسرة التحرٌر أال تقتصر النشرة
على نشر األبحاث العلمٌة المحكمة بل تعدتها إلى توسٌع مجال النشر لٌضم مقاالً علمٌا ً ٌرتبط
بأحد القضاٌا التخطٌطٌة الهامة ،وكما ستضم مقاالً جدٌداً فً كل عدد سوف تضم ما أسمٌناه
"مشروع العدد " فً محاولة للتعرٌف ببعض األنشطة التخطٌطٌة والهامة التً تقوم بها مراكز
الكلٌة المتخصصة سواء مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانٌة ،أو مركز دراسات
العمران األفرٌقً.
أما اإلضافة األخٌرة ،فكانت عرضا ً ألهم المؤتمرات والندوات المرتقبة فً مجال
التخطٌط العمرانً ،لتصبح النشرة العلمٌة فً هذا اإلطار بمثابة نافذة لإلطالل على مختلف
األحداث واألنشطة التخطٌطٌة.

والنشرة العلمٌة فً صورتها الجدٌدة ترحب بإسهامات قرائها فً نشر المقاالت
العلمٌة جنبا ً إلى جنب مع األبحاث المحكمة  ..وأٌضا ً ترحب بمقترحات الخبراء والمتخصصٌن
من أجل إثراء هذه النشرة وتطوٌرها المستمر.
أسرة التحرير

