وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيــئة العامـة للتخطيط العمراني

اإلنجازات الفنية للهيئة العامة للتخطيط العمراني

الهيئة هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني و التنمية العمرانية المستدامة و إعداد مخططات
وبرامج هذه التنمية علي المستوي القومي واإلقليمي ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية علي المستوي المحلي في
إطار األهداف والسياسات القومية و اإلقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
أنشئت الهيئة العامة للتخطيط العمراني " وفقا لقرار جمهوري رقم  1093لسنة  "1973حيث تتولي الهيئة إرساء قواعد
السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في الجمهورية والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج اإلنتاج

والخدمات العامة كما تباشر مسئولية التحقيق من تطبيق تلك الخطط.
الهيئة هي األمانة الفنية للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء حيث يتولى المجلس
إقرار وإعتماد كافة سياسات والمخططات علي المستوي القومي واإلقليمي.

•

وضع البرامج والمخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية علي المستوي القومي واإلقليمي والمحافظة والمخططات
االستراتيجية العامة للمدن والقري وربط توجهات الدولة مع خطط التنمية التى تعدها الهيئة.

•

مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات االستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية .

•

اعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة ألعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

•

إعداد دالئل األعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.

•

تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

•

تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمراني بالوحدات المحلية.

•

تطوير اليات تنفيذ المخططات االستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.

•

تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات علي المستويات المختلفة.

•

اقتراح وابداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.

تحقيق التنمية المستدامة

خطة بمشاركة جميع االطراف

منه ــج
التخطيـط
االستراتيـجي

االستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة

تحديد موارد التمويل الالزم لعملية التنفيذ

تعتمد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى أسلوب التخطيط االستراتيجي لوضع رؤية مستقبلية متكاملة لتنمية المستتقرات البشترية المصترية وتهتدف أساستا
أعمال الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة ،والتوصل إلى استراتيجية عملية تطبيقية أعدتها بمشاركة جميع المنظمات المعنية وأصتحاب المصتلحة وتضتمن
االستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتحديد موارد التمويل الالزم لعملية التنفيذ المخططات.

تعمتتتل الهيئتتتة العامتتتة للتخطتتتيط العمرانتتتى علتتتى المستتتتويات

تمتتد مهتتام الهيئتتة العامتتة للتخطتتيط العمرانتتى لعديتتد متتن المستتئوليات

القوميتتتتة واإلقليميتتتتة والمحليتتتتة ،والهيئتتتتة العامتتتتة للتخطتتتتيط

لتشتتتتتتمل علتتتتتتى ستتتتتتبيل المتتتتتتتال ال الحصتتتتتتر مراجعتتتتتتة واعتمتتتتتتاد

العمرانى مسئولة عن وضع المخططتات بمتا فتي ذلتك البترامج

مخططتات التنميتة العمرانيتة علتتى المستتوى المحلتي لتنفيتذها ضتمن

والمشتتتروعات فتتتي تعتتتاون وتيتتتق متتتع مختلتتتف الشتتتركاء فتتتي

األهداف القومية العامة واإلقليمية والمحلية ،وضمان إضفاء الطابع

التنمية واألطراف المعنية.

المحلي على التنمية المستدامة للمدن والقرى.

•

رسم خطط التنمية الشاملة المستدامة علي مستوى الجمهوريتة بالتنستيق متع كافتة أجهتزة الدولتة المعنيتة متن ختالل
تمكين المجتمعات المحلية لتحديد األولويات في المناطق الحضرية واالتفاق على استراتيجيات التنمية

•

توليد فرص عمل جديدة النعاش االقتصاد المحلي

•

إطالق التحوالت المؤسسية من خالل اعتماد التخطيط التشاركي كأسلوب للتخطيط وإدارة المجتمعات المحلية،

•

مساعدة المجتمعات المحلية لتكون على الطريق لتحقيق التنمية المستدامة من خالل المخططات

•

متابعة تنفيذ هذه المخططات والبرامج وفقا لألهداف المعلنة والسياسات حيث تقوم الهيئتة العامتة للتخطتيط العمرانتي
بعرض تقاريرها في هذا الشأن إلى الوزير المختص لعرضها على المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

تتكتتون الهيئتتة متتن عتتدد متتن اإلدارات المتخصصتتة فتتي عتتدد مجتتاالت منهتتا التخطتتيط اإلقليمتتي  ،والتخطتتيط والتنميتتة العمرانيتتة  ،والبنيتتة
األساسية ،ومركز المعلومات  ،والمكتب الفني  ،المرصد الحضري  ،والتنظيم واإلدارة  ،والبحتوث والدراستات الستكانية واإلقتصتادية ،
وغير ذلك .

هناك  512عامل في الهيئة العامة للتخطيط العمراني في مجاالت الهندسة ،والشئون القانونية ،الشئون اإلدارية والمالية فتي باإلضتافة
إلى الفنيين وعمال الصيانة .
أنشأت الهيئة مركزا ً إقليميا ً للتخطيط والتنمية في كل إقليم من اإلقاليم االقتصادية السبع للجمهورية ،كخطوة نحو تحقيق الالمركزية في
السلطات ،والمركز اإلقليمي لديه التفويض ومهام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فتي كتل إقلتيمي ويتوفر التدعم الفنتي لت دارات المحليتة
فتي تخطتيط وإدارة تنميتة المستتوطنات البشترية ،والمركتز اإلقليمتي مستتؤول أيضتا عتن متابعتة إعتداد وتنفيتذ خطتط للمحافظتات والمتتدن
والقرى في اإلقليم .

أهم وأبرز أعمال الهيئة العامة للتخطيط العمراني

المخطط اإلستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر *2052
الموقف التنفيذي :
•

تم االنتهاء من أعمال تحديث المخطط اإلستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر
حتى عام  2052بالتنسيق مع وزارة التخطيط ولجنة المشروعات القومية الكبرى .

•

تم العرض على رئاسة مجلس الوزراء فى  ،2013 / 2 /19حيث تم التوجيه
باستكمال التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن المناطق ذات األولوية – والمشروعات
الداعمة لتنميتها ،مع إعادة العرض فى إجتماع قادم لمجلس الوزراء – للموافقة
تمهيدا ً ل عتماد من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .

•

تم التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية ،وتم اإلتفاق على مناطق التنمية ذات
األولوية ( 10مناطق) .

•

تم العرض على المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى  2013 /12 /25وتم
اإلعتماد النهائى للمخطط ،وتم إرسال نسخة من المخطط المعتمد إلى كافة السادة
الوزراء والمحافظين .

•

تم إعداد العرض الخاص بتحديث المخطط اإلستراتيجي القومي بعد تضمين
المشروعات القومية الكبرى به.

•
• تم إعداد تحديث للمخطط اإلسراتيجى القومى للتنمية العمرانية متضمنا ً المشروعات
تم البدء في إعداد دليل عمل مرجعي آلليات تنفيذ /تفعيل المخطط اإلستراتيجي القومي.
القومية الكبرى ،وتم العرض في مؤتمر  EUFفى يونيو 2015
* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

المخطط اإلستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر *2052
تحديث أعمال المخطط اإلستراتيجى القومى (خريطة التنمية العمرانية لمصر)-:

•

تم البدء في اإلعداد ألعمال فريق خريطة التنمية العمرانية لمصر  2030في ضوء التكليف
الرئاسي للحكومة وذلك إستنادا ً وتحديتا ً ألعمال المخطط اإلستراتيجي القومي لمصر .2052

•
• تم إعداد المسودة األولى للعمل ،وتم العرض على السيد د .رئيس الهيئة.
• تم اإلنتهاء من مسودة العمل فى فبراير  ،2015وجارى االعـــداد للعـــرض على السيــد

تم إعداد اإلطار المنهجي للعمل إلعداد محتويات خريطة التنمية العمرانية لمصر .2030

د .رئيس الهيئة تمهيدا ً للعرض على السيد أ.د.م .الوزير
• يعد المخطط اإلستراتيجى القومي هو دستور التنمية العمرانية لمصر والذي بناء
عليه تم إعداد المخططات اإلستراتيجية على باقي المستويات المكانية.

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

مشروع تنمية المليون ونصف فدان ” الريف المصرى الجديد ”
مشروع تنمية المليون ونصف فدان كمرحلة اولي من مشروع استصالح  4مليون فدان لتوسيع الحيز العمراني المصري و خلق افاق
جديدة للتنمة المستدامة بانشاء مجتمعات عصرية تعتمد علي الزراعة كمقوم اقتصادي رئيسي يتكامل مع المقومات االقتصادية االخرى
للبيئة المحيطة

•

تم التنسيق مع السادة وزراء الرى والزراعة بنــــاء علــــى تكليفـــات
القيادة السياسية.

•

تم تحديد المناطق ذات األولوية فى المشروع

•

تم اعداد دراسات صالحيات التربة للزراعة وإمكانات المياه الجوفية.

•

تم إعداد وعرض مخطط استعماالت األراضى المقترح للموقع ،وتم العرض على
السيد رئيس مجلس الوزراء فى  ،2015 /7 /2وتم العرض على القيادة
السياسية فى 2015 /7 /7

•

تم تحديد مراحل العمل بالمشروع ،وانتخاب المرحلة األولى ( 500ألف فدان)
موزعة على  9مناطق على مستوى الجمهورية.

•

تم تحديد المرحلة العاجلة ( 10آالف فدان) ( الفرافرة القديمة).

•

تم اإلنتهاء من أعمال المخطط العام واعداد النماذج للوحدات السكنية والخدمات .

•

تم العرض على القيادة السياسية فى 2015 / 12 / 31

مشروع استصالح وتنمية المليون ونصف فدان
مراحـــل تنفيـــذ المليـــون ونصــــف فــــــدان

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

المنطقة

المرحلة األولى
مصدر الري

الفرافرة القديمة
الفرافرة الجديدة
امتداد الداخلة

جوفي

المغرة
قرية األمل

توشكي

سطحي

توشكي

جوفي

غرب المراشدة

سطحي

غرب المراشدة
غرب-غرب المنيا ()1
غرب-غرب المنيا ()2
غرب المنيا

جوفي

المساحة
(ألف فدان)

30
20
20
135
3,5
143
25
25,5
18
80

المرحلة التانية
مصدر الري

المساحة
(ألف فدان)

120
20
30
35

جوفي

جوفي

المرحلة التالتة
مصدر الري

(ألف فدان)

جوفي

40

140
جوفي
90
30
25

جنوب شرق المنخفض وإمتداده

جوفي

شرق سيوة

المساحة

غرب كوم أمبو

150
250
50

جوفي

الطور

اإلجمالي
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500

490

20

510

مشروع استصالح وتنمية المليون ونصف فدان
النسق العمراني والسكاني المقترح للمرحلة األولى من المشروع

مشروع استصالح وتنمية المليون ونصف فدان

مشروع استصالح وتنمية المليون ونصف فدان

مشروع استصالح وتنمية المليون ونصف فدان

مشروع استصالح وتنمية المليون ونصف فدان

مشروع استصالح وتنمية المليون ونصف فدان

نطاقات التنمية المكانية على المستوى القومي *
نطاقات التنمية المكانية  /األقاليم التنموية على المستوى القومى
•
•
•
•
•
•
•
•

قناه السويس وسيناء
الدلتا
الساحل الشمالي الغربي
نطاق شمال الصعيد
نطاق وسط الصعيد
نطاق جنوب الصعيد
الوادى الجديد والواحات
النطاق التنموي المركزي للعاصمة.

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

نطاقات التنمية المكانية على المستوى القومي *
•

تم إعداد دراسات لنطاقات التنمية المكانية ( /األقاليم التنموية) التى تشكل خريطة مصر فى ظل توجهات المخطط
االستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ومتطلبات اعادة توزيع التروات والموارد لتلبية متطلبات واحتياجات السكان
واألنشطة وتوجهات ومتطلبات التنمية على مستوى كل نطاق.

و تم تحديد"  " 8نطاقات تنمية مكانية ( /أقاليم تنموية) تضم محافظات الجمهورية كالتالي :
النطاق التنموي األول " سيناء  -قناة السويس ”
ويضتتم " شتتمال ستتيناء – وستتط ستتيناء (محافظتتة مقترحتتة)  -جنتتوب ستتيناء  -بورستتعيد – اإلستتماعيلية – الستتويس – الشترقية ”
ويمتل البوابة الشرقية لمصر ويشمل أولى المحافظات الجديدة (وسط سيناء)  .وتمتل محافظات القناة بهذا النطتاق مستتقبل مصتر
اإلقتصادي والتجاري من خالل المشروع القومي العمالق لقناة السويس كمحور لوجستى تجارى عالمى كأولى مخرجتات المخطتط
اإلستراتيجي للتنمية العمرانية لمصر .وتمتل تنمية سيناء بمحافظاتها التالث بصفة عاجلة تحقيق األمن الوطنى متن األخطتار التتي
تواجهه حاليا ً.
النطاق التنموي التاني " الدلتا ”
ويضتتم " كفتتر الشتتيخ – الدقهليتتة – دميتتاط – الغربيتتة – المنوفيتتة " والتتتي تعتبتتر ستتلة غتتذاء مصتتر ،كمتتا تمتتتل محافظاتتته الخمتتس
التبات ونقطة التوازن واإلستقرار في مواجهة المتغيرات من توسعات وامتدادات عمرانية على باقي مسطح الجمهورية .
النطاق التنموي التالث " الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوى”
ويضتم " البحيتترة – اإلستتكندرية – العلمتتين (محافظتتة مقترحتتة)  -مطتتروح " والتتي تمتتتل جميعهتتا أكبتتر مستتطح الستتتيعاب الستتكان
وفرص العمل خالل ال 40عاما ً المقبلة .ويحظى هذا النطاق بتميزه احتواءه على الكتير من تروات مصر وشواطئها الممتتدة علتى
البحر المتوسط ،بما يتيح أفاقا ً رحبة للتعامل معه ،فضالً عن كون هذا النطاق البوابة الغربية للجمهورية.

نطاق التنمية المكاني ( سيناء وقناة السويس) – المشروعات المقترحة *
تطوير طريق القاهرة  /السويس –
االسماعيلية  -بورسعيد الى طرق
حره

1

18

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بدهب  /نويبع

نفق االسماعيلية
المار بمحور السويس

2

19

اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بنويبع  /طابا

نفق جنوب بورسعيد اسفل
قناة السويس

3

20

مجمع صناعي للبتروكيماويات
بالمنطقة الصناعية بالمساعيد

21

مجمع صناعي للبتروكيماويات
بالمنطقة الصناعية شمال غرب
خليج السويس

22

مجمع صناعي للصناعات الغذائية
بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد

23

مجمع صناعي لمنتجات االسماك
بالمنطقة الصناعية بالسويس

24

مجمع صناعي لمنتجات االسماك
بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة

9

38
22

4

24

14
30

تطوير مطار شرم الشيخ

39

26

41
5

8

3

20 31
10

27

1
2

مأخذ على ترعة االسماعيلية حتى
موقع محطة تنقية شرق القناة

6

منطقة سياحية عالمية ذات طبيعة
خاصة

7

منطقة التجارة واللوجستيك
شرق بورسعيد

8

المنطقة الحرة برفح

37

33 12
43

11

34

9

منطقة التجارة واللوجستيك
شرق االسماعيلية
منطقة التجارة واللوجستيك
شمال شرق السويس

11

منطقة التجارة واللوجستيك
بالعاشر من رمضان

12

25

29

13

21

40

10

6
1

32

1

25

مجمع صناعي الميكانيكية والكهربائية
بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج
السويس

26

مجمع صناعي الميكانيكية و
الكهربائيةبالمنطقة الصناعية شرق
بورسعيد
مجمع صناعي للصناعات التعدينية
ومواد
بمنطقة شمال سيناء
مجمع صناعي للصناعات التعدينية
ومواد
بالمنطقة الصناعية بابورديس

29

مجمع صناعي للصناعات التعدينية ومواد
بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج
السويس

23

35

28

19

27

المنطقة الحرة جنوب السويس

4
28
36

18

13
42

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة 14
بين العريش  /الشيخ زويد

7

التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين15
الطور  /راس محمد
اقامة قرى ومنتجعات سياحية
بشرم الشيخ
اقامة قرى ومنتجعات سياحية
جنوب محمية نبق

17

31

مجمع صناعي للغزل والنسيج
بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد

32

مجمع صناعي للغزل والنسيج
بالمنطقة الصناعية بالشرقية

33

مجمع صناعي لصناعات االسمدة
بالمناطق الصناعية بالشرقية

17
5

16

30

مجمع صناعي لبناء واصالح السفن
المنطقة الصناعية شرق بورسعيد

15
16

مجمع صناعي للصناعات الغذائية
34
بوسط سيناء

38
استثمار طريق العائلة المقدسة من خالل 36اقامة مدارس فندقية بالمنطقة المحصورة
مشروع قومي متكامل
بين العريش – الشيخ زويد

40

مشروع استصالح  50الف فدان
على مياه السيول ب
42
(وديان البروك ....

مجمع صناعي لمنتجات السخانات
35
الشمسية بوسط سيناء

اقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة وادى  37انشاء مدينة للطب والعلوم بالتعاون مع  39استصالح  400الف فدان بشمال 41
جامعات دولية بشرق بورسعيد
التكنولوجيا باإلسماعيلية
سيناء عبر ترعة السالم

مشروع استصالح 1.659مليون
فدان بسهل وادى العريش 43

محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة
الشمسية قدرة  2500ميجا وات

نطاق التنمية المكاني ( الدلتــــا) – اإلستراتيجية المقترحة لترشيد
النمو العمراني *

• دعم التنمية علي المحاور الطولية والعرضية القائمة والمقترحة من خالل اإلعتماد علي التجمعات العمرانية ذات القدرات
اإلستيعابية اإلقتصادية والعمرانية الكبري

نطاق التنمية المكاني ( الساحل الشمالي الغربي والظهير الصحراوي) –
المشروعات المقترحة *

الظهير السياحى

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

منطقه للسياحه البيئيه

نطاقات التنمية المكانية على المستوى القومي *
النطاق التنموي الرابع " شمال الصعيد"
ويضم " الفيوم – بني سويف – المنيا -شمال البحر األحمتر(محافظتة مقترحتة)"  ،والتتي تشتترك فتي وجتود أعلتى معتدالت للفقتر
والبطالة في مقابل تعدد مقومات التنميةي بما يعطى للنطاق– بإطاللته على البحر األحمر شرقا ً -فرصا ً داعمة للتنمية .
النطاق التنموى الخامس " وسط الصعيد"
ويضتتم " البحتتر األحمتتر – ستتوهاج – أستتيوط  -قنتتا " ،ويعتتد القطتتب الستتياحي الشتترقي لمصتتر ،ويتستتم بالخصوصتتية والتميتتز لمتتا
يدعمه من شبكة طرق وموانئء بحرية تعظم االتصالية المكانية لها بكافة المناطق السياحية على مستوى الجمهورية.
النطاق التنموى السادس " جنوب الصعيد "
ويضتتم كتتال متتن محافظتتات " جنتتوب البحتتر األحمتتر (محافظتتة مقترحتتة)– األقصتتر  -أستتوان " حيتتث يمتتتل هتتذا النطتتاق بوابتتة مصتتر
الجنوبية الشرقية نحو دول الخليج العربى وآسيا ،وأيضا ً بوابة مصر الجنوبية نحو إفريقيا.
النطاق التنموى السابع " الوادى الجديد والواحات "
ويضتتم محتتافظتي " التتوادي الجديتتد – الواحتتات (محافظتتة مقترحتتة)" حيتتث تتميتتز هتتاتين المحتتافظتين بطبيعتهتتا الصتتحراوية ذات
الموارد والتروات غير المستغلة ،فضالً عن وجود مواقع اإلستصالح الجديدة الجاذبة لالستتمارات.
النطاق التنموي التامن " المركزي للعاصمة "

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

نطاق التنمية المكانى ( شمال الصعيد ) – المشروعات المقترحة *

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

املنطقة
التنموية

املكونات األساسية

األنشطة االقتصادية

املنطقة
األولى

شمال بحيرة قارون – مناطق
استصالح األراضى فى الفيوم ( شمال
شرق قارون – شمال بحر وهبى)
منطقة كوم أوشيم

سياحة بيئية وترفيهية –
خدمات – صناعات بيئية –
صناعات خفيفة – استصالح
أراضى .

املنطقة الثانية

منخفض وادى الريان – منطقة قوته
الصناعية – منطقة استصالح األراضى
فى وادى الريان – مواقع للثروات
التعدينية .

سياحة بيئية وسفارى –
صناعات تعدينية واستصالح
أراضى .

املنطقة الثالثة

مواقع توليد الطاقة  -مواقع
الصناعات العطرية والصناعات
المتطورة

صناعات متطورة – عطرية

املنطقة الرابعة

(ما بين الوادي ومنخفض الفيوم)
مدينة الفيوم الجديدة – مناطق
استصالح األراضي شرق الفيوم .

خدمات – أنشطة سياحية أثرية
– استصالح اراضي

املنطقة
الخامسة

تجمعات عمرانية جديدة (الفشن ،
سمالوط وملوى) – مواقع ثروات
تعدينية ومناطق استصالح أراضى فى
بنى سويف والمنيا .

خدمات – صناعات تعدينية
وخفيفة – استصالح أراضى .

املنطقة
السادسة

وادي النيل – أراضي زراعية قائمة –
المدن القائمة .

الزراعة على وادي النيل –
صناعات زراعية – خدمات .

املنطقة
السابعة

محور أسيوط الشرقي – مناطق
صناعية قائمة

سياحة أثرية وثقافية ودينية –
صناعات متوسطة وخفيفة .

املنطقة الثامنة

مدينة بنى سويف الجديدة – مناطق
صناعية قائمة (متوسطة وخفيفة) -
المواقع األثرية شرق النيل .

سياحة أثرية وثقافية ودينية –
خدمات – صناعات متوسطة
وخفيفة

املنطقة
التاسعة

مواقع الثروة التعدينية (منطقة خشم
الرقبة للرخام) – مدينة غرب الزعفرانة
المقترحة – المدينة اللوجيستسة .

صناعات تعدينية (رخام) -
مناطق لوجيستسة

نطاق التنمية المكانى ( وسط الصعيد والبحر األحمر ) – الرؤية المستقبلية والتوجهات التنموية*

فكر الرؤية المستقبلية

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

التوجهات التنموية لمحافظات النطاق كمحافظات منفذية
على البحر األحمر

نطاق التنمية المكاني ( جنوب الصعيد ) – الرؤية التنموية
والمشروعات المقترحة *
الرؤية التنموية لنطاق جنوب الصعيد

 -1االقصر قطب
تنمية سياحي –
زراعي صناعي

 -4مرسي علم قطب
تنمية سياحي – بيئي
– صيد أسماك

مناطق تصلح للتنمية
الزراعية والسياحية
والبيئية وتوليد الطاقة
الشمسية

مناطق ذات مقومات
تعدينية Minning
Area

 -2أسوان قطب
تنمية سياحي –
زراعي صناعي

 -5رأس بيناس
البوابة الشرقية (
تنمية سياحية –
بيئية )

مناطق ذات حساسية
بيئية ( محمية كركر
ودنجل )

منطقة شالتين ذات
مقومات صناعية و
خدمات اقليميه
وسياحية

 -3ابو سمبل قطب
تنمية سياحي اتري
– زراعي

 -6حاليب قطب
تنمية صناعية -
خدمات اقليميه

مناطق ذات حساسية بيئية
( محمية علبة الطبيعية )

مناطق ذات حساسية
بيئية ( محمية
وادي العالقي )

مناطق تنمية بيئية –
سفاري – اتار – مراقبة
الطيور – صيد االسماك

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

مشروعات زراعية كبري بمنطقة
توشكي ((Green Valley

الرؤية المستقبلية للنطاق التنموى جنوب الصعيد

التصور التنموي والمشروعات العاجلة للنطاق التنموى «الوادى الجديد والواحات»
نبذه عن المشروع:
مع ظهور العديد من المستجدات فى اآلونة األخيرة على الساحتين السياسية واإلقتصادية والتى أترت على الرؤى التنموية
لصانعى القرار ،لذا فقد كان ال بد من إعادة النظر فى الكيانات اإلدارية الحالية والسعى لخلق كيانات جديدة يمكن من خاللها
إحداث الطفرات المطلوبة فى عمليات التنمية المتعاقبة ،وقد أشارت التوجهات إلى أهمية تكوين محافظة جديدة فى منطقة
الواحات تتميز بإمكانيات ومقومات يمكن استغاللها فى دفع عجلة التنمية بالمنطقة إلى جانب محافظة الوادى الجديد.
وتنقسم الدراسة لتالث مراحل رئيسية وهى:
المرحلة األولى  :إعداد المنظور العام للنطاق التنموى والدراسات التحليلية للوضع الراهن.
المرحلة التانية  :صياغة الرؤية التنموية اإلستراتيجية للنطاق التنموى.
المرحلة التالتة  :اإلستراتيجية (األولية) المقترحة للتنمية.

أهداف المشروع:
• وضع رؤية تنموية ومشروعات عاجلة لكالً
المحافظتين فى إطار رؤية تنموية إستراتيجية
للمنطقة.
•إعادة توزيع الموارد واإلمكانات بما يحقق التوازن
والتجانس المطلوب فى هيكل المعمور المصرى.

الموقف التنفيذي:
•تم االنتهاء من أعمال المرحلة األولى فى مايو
 2015وتم المراجعة ،وتم اإلنتهاء من أعمال
المرحلة التانية فى ديسمبر 2015

نطاق التنمية المكاني ( الوادي الجديد والواحات ) – الرؤية التنموية
والمشروعات المقترحة *

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

الرؤية المستقبلية للنطاق التنموى جنوب الصعيد

مناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومي *
•

إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمي

•
•
•

تنمية منطقة شرق بورسعيد
تنمية وادى التكنولوجيا واإلسماعيلية الجديدة
تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس

• تنميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيناء
• الستتتتتتتتاحل الشتتتتتتتتمالي الغربتتتتتتتتي وظهيتتتتتتتتره الصتتتتتتتتحراوي

•
•

انشتتتتاء تجمتتتتع عمرانتتتتي ومركتتتتز ستتتتياحي عتتتتالمي
بالعلمين
تنمية الساحل الشمالى الغربتى وظهيتره الصتحراوى
كمقصد للسياحة العالمية وتنمية منخفض القطارة

• شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمال ووستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعيد
المتلتتتث التتتذهبي (المجمتتتع الصتتتناعي التعتتتديني ستتتفاجا –
القصير  -قنا) كمنطقة تعدينية عالمية
• المحاور التنموية والمشروعات شمال الصعيد
• تنميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة جنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
(منطقتتة بحيتترة الستتد العتتالي وتوشتتكى  -منطقتتة حاليتتب و
شالتين وجبل المقسم – منطقة العوينات)

مناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومى

مناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومي *
تنمية وسط سيناء
•

تم إعداد تصور تنموى لمنطقة وسط سيناء على
أساس النشاط الرائد بها وهو السياحة بمختلف
أنواعها :

•

سياحة شاطئية حيث تطل المحافظة على خليج
السويس وتعتبر مدينة رأس سدر مركز التنمية
السياحية االساسى بالمحافظة.

•

سياحة ستفارى فتى الجتزء االوستط متن المحافظتة
فى الدروب واالودية الجبلية .

•

تم إصتدار قترارا جمهوريتا رقتم  61لستنة 2015
بالموافقة على إعادة تخصتيص  16.42كتم 2متن
األراضي المملوكة للدولتة لصتالح محافظتة جنتوب
ستتتيناء ،وذلتتتك إلقامتتتة منطقتتتة صتتتناعية بمنطقتتتة
أبوزنيمتتتتتة ،فتتتتتي إطتتتتتار توجتتتتته الدولتتتتتة لتنفيتتتتتذ
مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

مناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومي *
تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى ومنخفض القطارة :
•

تنمية النطاق الساحلى حتى عمق  40كم (زراعة – سياحة
–عمران)
استصالح وزراعة المناطق الواقعة حول المنخفض بواسطة
المياه المالحة /مياه التحلية
انشاء تجمعات جديدة تخدم االنشطة المقترحة مع ربطها
بشبكة الطرق االقليمية المقترحة

•

تم دراسة وتقييم طلبات التأهيل المتقدمة للعمل في دراسات
منطقة الساحل الشمالي الغربي والظهير الصحراوي ( تم
طرح ودعوة كافة التحالفات بين المكاتب المصرية
واألجنبية للمساهمة في وضع خطة التنمية المستدامة
لقطاع الساحل الشمالي الغربي وذلك للتقدم للتاهيل
للمشروع من خالل . R.F.Q

•

تم عقد إجتماع تنسيقى يوم التالتاء الموافق 2015/9/8
بشأن األتفاق على نتائج تقييم طلبات التأهيل للتحالفات
المتقدمة ألعمال  ،RFQتمهيدا ً لرفع نتائج مجموعة العمل
إلى اللجنة الوزارية رقم  245لسنة  2015العتمادها.

•

تم اإلنتهاء من تقييم طلبات التأهيل للتحالفات المتقدمة
ألعمال مشروع "التنمية المتكاملة المستدامة للساحل
الشمالي الغربي وظهيره".

•
•

مناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومي *
تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى ومنخفض القطارة :
•

تم تحديد عدد (سبعة تحالفات) مؤهلة للتقدم للعمل
بالمشروع من اجمالى  25تحالف وتم إرسال كراسة
الطرح لتلك التحالفات تمهيدا ً لعقد جلسة االستفسارات في
النصف التاني من شهر يناير .2016

•

تم عقد جلسة االستفسارات فى  ،2016/1/26على ان يتم
إستالم األعمال من التحالفات في منتصف فبراير .2016

•
• جارى أعمال التقييم الفنى للعروض النتخاب التحالف
تم تلقى العروض من التحالفات المؤهلة فى .16/2/2016
المؤهل للقيام بالعمل

مناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومي *
تنمية شمال ووسط الصعيد :

المتلث الذهبي (قنا  /سفاجا – قفط  /القصير)
كمركز إقتصادى تعدينى صناعى جنوب مصر

•

تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد وزيتر الصتناعة وعضتوية
كافتة التتوزارات – وكانتتت الهيئتتة العامتة للتخطتتيط العمرانتتي هتتي
ممتتتتل وزارة اإلستتتكان فتتتى اللجنتتتة .ل عتتتداد للمقتتتترح التنمتتتوي
للمشروع.

•

تتتم تستتليم المقتتترح التنمتتوي المعتتد متتن الهيئتتة للمشتتروع فتتي
.2013/12/31

•

تم عقد إجتماع لألمانة الفنية للجنتة الوزاريتة فتي ،2014/1/5
وتتتم الموافقتتة علتتي التوجهتتات التنمويتتة المقترحتتة متتن جانتتب
الهيئة.

•

تتتتم اإلنتهتتتاء متتتن أعمتتتال التصتتتور التنمتتتوي لمخطتتتط التنميتتتة
المتكاملة لمنطقة المتلث التعديني فى فبراير 2014وتم العرض
على اللجنة الفنية للجنة الوزارية فى مارس .2014

•

تم طترح أعمتال المخطتط العتام للمنطقتة علتى التحالفتات الدوليتة
والمكاتب االستشارية وتم فتح فتح العروض الفنية وتقييمها.

•

تتتم إعتتداد كراستتة طتترح األعمتتال الخاصتتة بالمشتتروع متتن قبتتل
وزارة البتتترول باإلشتتتراك متتع وزارة الصتتناعة وتمتتت الترستتية
على بيت الخبرة اإليطالي العالمي D’appolonia

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

التصور التنموي لمخطط التنمية المتكاملة لنطاق مشروع المتلث
الذهبى إستعماالت االراضي اإلقليمية

مناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومي *
تنمية شمال ووسط الصعيد :

المتلث الذهبي (قنا  /سفاجا – قفط  /القصير)
كمركز إقتصادى تعدينى صناعى جنوب مصر

•

فتتى  2015 /6 /10تتتم عقتتد إجتمتتاع لعتترض التقريتتر التمهيتتدى
ألعمال المشروع.

•

وفى 2015 /7/ 6تم عقد إجتماع بمقر رئاسة مجلتس التوزراء
وبحضتتور كافتتة التتوزراء ،حيتتث تتتم عتتر النتتتائج أعمتتال التقري تر
التمهيتتتدى ،وتتتتم اإلقتتترار لتلتتتك المرحلتتتة إلستتتتكمال العمتتتل فتتتى
المرحلة التالي للمشروع.

•

تتتم إنهتتاء أعمتتال تقريتتر المرحلتتة األولتتى وإستتتيفاء المالحظتتات
الفنيتتتتة ،وتتتتتم إستتتتتالم ومراجعتتتتة تقريتتتتر للمرحلتتتتة التانيتتتتة متتتتن
المشروع وإرسال المالحظات إلى مجموعة العمل الفنيته الدائمتة
لمشتتتروع التنميتتتة الشتتتامله لمنطقتتتة المتلتتتث التتتذهبي ،وجتتتاري
االنتهتتتاء متتتن أعمتتتال مراجعتتتة المرحلتتتة التالتتتتة واألخيتتترة متتتن
المشروع .

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

التصور التنموي لمخطط التنمية المتكاملة لنطاق مشروع المتلث
الذهبىاستعماالت االراضي اإلقليمية

مناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومي *
تنمية جنوب مصر :

إستراتيجية التنمية للمنطقة الحدودية ( حاليب – ابو رماد – شالتين – جبل المقسم )

التنمية السياحية واللوجستية 1
مكتتون عمرانتتي يعتمتتد علتتى تنميتتة ستتياحية شتتاطئية وعمتتران ختتدمي
وانشطة تجارة ولوجستيات معتمدة على التربط المحتوري علتى طتول
ساحل شالتين  /ابوماد  /حاليب  /رأس حدربة .
أنشطة لوجستية ومناطق حرة مقترحة .
أنشطة بحرية وصيد موانئ وخدمات سفن  -متوانئ وختدمات ستفن
البحرية  -صناعة القوارب واليخوت
أنشطة ستياحية إستكان ستياحي وفنتدقي  -منتاطق ترفيهيتة  /أنشتطة
رياضية عالمية
تنمية تعدينية ومجمعات صناعية 2
منتتاطق صتتناعية واستتتتمارية تمتتتل القتتوام الرئيستتي لصتتناعات م تواد
البناء لها قدرة تصديرية لقربها من المنافذ التصديرية المقترحة
صناعات قائمة علي التنجستن والرمتال الستوداء والبازلتت والمنجنيتز
.تنمية سياحية ولوجستية 3
قائمة على ميناء ابورماد المقترح
قطتتتب تنمتتتوي ستتتياحي لوجيستتتتي ممتتتتد متتتع بتتتؤر تنميتتتة عمرانيتتتة
منتشرة في النطاق المحيط
منطقة لوجستية
أنشطة سياحية إسكان سياحي وفنتدقي  /منتاطق ترفيهيتة  /ستياحة
بيئية وسفاري ) ...
ميناء بحري وخدمات سفن
منطقة صناعية
* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى
لألمم المتحدة

قطاعات التنمية المتوقعة بمناطق التنمية

تنمية سياحية ومنفذ حدودي4
محور سياحي ممتدة علي طول البحر االحمر
أنشطة سياحية ذات صبغة عالمية تنافسية إسكان سياحي وفندقي /
مناطق ترفيهية  /أنشطة رياضية عالمية ) ...

مناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومي *
تنمية منطقة بحيرة السد العالي والنوبة :
الزراعة :
تتمتل فى استغالل المناطق الزراعية فى توشكى – قسطل
وادندان – المناطق الزراعية على ضفاف البحيرة
الصيد :
يتمتل فى استغالل ميناء جرف حسين والمنطقة المحيطة فى
انشاء اسطول صيد تعمل به المراكب بوقود نظيف وانشاء
مصانع تعبئة وتغليف وتجميد االسماك
الصناعة:
يتمتل فى استغالل الموارد الموجودة فى منطقتى وادى
العالقى (مواد بناء) ومنطقة وادى واعر (حاصالت توشكى
الزراعية) النشاء قاعدة صناعية قوية بالمنطقة
السياحة:
تزخر المنطقة بالمقومات السياحية ولذلك يجب وضع النوبة
على الخريطة السياحية لمصر ،توعية السكان المحلليين
بأهمية السياحة  ،االهتمام بالتسويق السياحى للمنطقة
* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

القطاعات االقتصادية المستهدفة

مناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومى *
تنمية شمال ووسط الصعيد
المتلث الذهبي (قنا  /سفاجا – قفط  /القصير)
كمركز إقتصادى تعدينى صناعى جنوب مصر

•

بنتتا ًءا علتتى أعمتتال الترستتية علتتى بيتتت الخبتترة
اإليطال العالمى D’appolonia

•

تم البدء فتى متابعتة أعمتال المشتروع متن ختالل
اللجنة الفنية للجنة الوزاريتة ،وتتم عقتد إجتمتاع
تنسيقى بين الجانب اإليطالى والجانتب المصترى
بمقتتتر الهيئتتتة فتتتى  12متتتايو  ،2015حيتتتث تتتتم
موافتتتاة فريتتتق العمتتتل بكافتتتة البيانتتتات المتاحتتتة
ألعمال المشروع.

•

فتتتى  2015 /6 /10تتتتم عقتتتد إجتمتتتاع لعتتترض
التقرير التمهيدى ألعمال المشروع.

•

وفى 2015 /7/ 6تم عقد إجتماع بمقتر رئاستة
مجلس التوزراء وبحضتور كافتة التوزراء ،حيتث
تتتم عتتر النتتتائج أعمتتال التقريتتر التمهيتتدى ،وت تم
اإلقتتتترار لتلتتتتك المرحلتتتتة إلستتتتنكمال العمتتتتل فتتتتى
المرحلة التالي للمشروع.

التصور التنموى لمخطط التنمية المتكاملة لنطاق مشروع المتلث الذهبى
إستعماالت االراضي اإلقليمية

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

مناطق التنمية ذات األولوية على المستوى القومى *
تنمية منطقة بحيرة السد العالى والنوبة
•

•

فتتى  2015 /6/ 4تتتم عتترض أعمتتال استتتراتيجية
تنميتتة منطقتتة بحيتترة ناصتتر علتتى الستتيد المهنتتدس
رئتتتيس مجلتتتس التتتوزرء بحضتتتور الستتتادة وزراء
المجموعة اإلقتصادية والسيد محافظ أسوان.
تم اإلتفتاق علتى بتدء تنفيتذ مخرجتات العمتل المعتد
من الهيئة ضمن أعمال مخطط محافظة أسوان.

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

المنظور البيئي للتنمية العمرانية علي المستوى القومى
فكرة وأهداف المشروع:

يهدف مشروع المنظور البيئى الستراتيجية التنمية العمرانية لتحديد المالمح الرئيسية للتنمية العمرانية المتوافقة مع الظروف
البيئية ،ويساعد على اتخاذ قرارات التوزيع المكاني الستخدامات األراضي المختلفة ،مع الوضع في االعتبار حساسية البيئة
وقدرتها على استيعاب الدرجات المختلفة من األنشطة العمرانية والحضرية بدون إحداث أضرار بها ،فضالً عن إبراز المزايا
والتروات البيئية والجغرافية والطبيعية للمنطقة محل الدراسة بغرض الحفاظ عليها وترشيد االستفادة منها ضمن تحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
ويتم ذلك من خالل انتاج خرائط للصالحية من المنظور البيئى لمجاالت التنمية المختلفة (السياحية -الزراعية -الصناعية-
العمرانية) ،عن طريق اتباع منهجية تضع أوزانا ً نسبية للموارد واألنشطة المختلفة بمنطقة الدراسة ،ويتم تحويل مصفوفات
األوزان النسبية عن طريق برنامج نظم المعلومات الجغرافية  GISإلى بيانات وخرائط مكانية توضح االستعماالت المحتملة
للمناطق المختلفة ،والتأتير المتبادل بين تلك االستعماالت والموارد المحيطة ،وكذا التداخل أو التنافس بين االستعماالت
المختلفة.
وتعتمد دراسات المشروع على وضع التنمية السياحية كأولوية أولى من منطلق الحفاظ على المناطق السياحية واألترية ومناطق
المحميات الطبيعية ،تم التنمية الزراعية من منطلق الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها ،تليها التنمية الصناعية وفقا ً لمواقع
التروات الطبيعية وتوفر البنية األساسية ،وأخيرا ً التنمية العمرانية التى تعتمد على المجاالت التالتة السابقة (السياحة – الزراعة
– الصناعة).
بدأ العمل بالمشروع عام  2007حيث تم االنتهاء من:
 حالة شبه جزيرة سيناء ()2008/2007
 حالة إقليم جنوب الصعيد ()2009/2008
 حالة إقليمي شمال الصعيد واإلسكندرية ()2010/2009
حالة إقليم أسيوط ()2013/2012

حالة إقليم قناة السويس ()2014/2013
 جارى العمل بدراسات إقليم الدلتا ()2015/2014
 المستهدف ( )2016/2015دراسات المستوى القومى

المنظور البيئي للتنمية العمرانية علي المستوى القومي
حالة إقليم قناة السويس :

حالة إقليم الدلتا :

الفكر التنموى لمحاور التنمية العمرانية
نبذه عن المشروع:
في إطار خطة الدولة لعمل محاور تنموية جديدة في جميع مناطق مصر ضمن المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر والذي
يستهدف إعادة تشكيل الخريطة االقتصادية والسكانية لمصر بما يحقق التوازن المطلوب بين السكان والموارد ،من حيث توافر
االستتمارات وتعظيم إستغالل الموارد الطبيعية والبشرية والوفورات االقتصادية المتمتلة فيما يتم ضخه من إستتمارات في البنية
األساسية على المستويين القومي واإلقليمي ،وذلك عن طريق اإلستغالل األمتل للموارد البشرية واالقتصادية والطبيعية.
تأتي دراسة إستراتيجية تنمية األراضى حول محور بنى مزار  /الباويطي بما تمتله هذه الوصله من أهمية للربط بين خطط
التنمية بين وادي النيل عصب العمران الحالي بالصحراء الغربية المصرية والوادي الجديد بما يضم من آفاق تنموية رحبة
والتي تهدف إلى تحديد إستخدامات األراضي حول المحور وإقامة مشروعات تنموية شاملة ومتكاملة.
ويحقق األهداف االجتماعية واالقتصادية والتنمية المستدامة.

ومن أهم تلك األهداف :

•
•
•
•
•
•

طرح خريطة إستتمارية متكاملة للمحور.
إقتراح هوية اقتصادية لمحور التنمية بطول امتداده ووضع آليات لبيان تلك الهوية على مستوى المنطقة.
وضتتع رؤيتتة تنمويتتة متكاملتتة لمحتتور التتربط بمتتا يتفتتق متتع الرؤيتتة القوميتتة للتنميتتة الشتتاملة لمصتتر ،ويضتتمن االستتتغالل األمتتتل
للموارد المتاحة ،ويساهم في تحقيق التنمية للمحافظتين ( المنيا  /الوادي الجديد ).
تحقيتتق التوظيتتف االقتصتتادي االنستتب ألراضتتي قطاعتتات المحتتور فتتي إطتتار المحتتددات الطبيعيتتة والبيئيتتة وتعظتتم فتترص إستتتغالل
اإلمكانات المتاحة وتوظيفها باألسلوب األمتل.
تحديد أهتم توجهتات التنميتة متن المخططتات القوميتة واإلقليميتة والترؤى المقترحتة للتنميتة الشتاملة فتي مصتر ،وتحديتد النطتاق
الجغرافي لمنطقة الدراسة من منظور إقليمي تنموي.
توظيف التحليتل العمرانتي إلستتخدامات األراضتي حتول المحتور فتي تحديتد المنتاطق ذات األولويتة التتي يمكتن ان تتدعمها البنيتة
األساسية والخدمات اإلقليمية.

استراتيجية تنمية األراضى حول محاور التنمية العمرانية
محور بورسعيد  -اإلسماعيلية ( 30يونيو)
• بموجب تكليفتات الستيد رئتيس التوزراء ،تتم اإلتتهتاء متن

محور بنى مزار  -الباويطى
•

بموجب تكليفات الستيد رئتيس التوزراء ،تتم اإلنتهتاء
متتن أعمتتال المرحلتتة األولتتى لمشتتروع إستتتتراتيجية
تنمية األراضى حول المحور .

•

تم تسليم أعمتال المرحلتة األولتى إلتى األمانتة العامتة
لوزارة الدفاع فى  25يونيو 2015

•

تم اإلنتهاء من أعمال المشروع فى فبراير 2016

أعمتتتتال المرحلتتتتة األولتتتتى لمشتتتتروع إستتتتتراتيجية تنميتتتتة
األراضى حول المحور ،

•

تتتتم تستتتليم أعمتتتال المرحلتتتة األولتتتى إلتتتى األمانتتتة العامتتتة
لوزارة الدفاع فى  25يونيو .2015

•

جارى اإلنتهاء من أعمال المشروع (ابريل )2016

إعداد المخطط اإلستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ والخريطة اإلستتمارية المكانية
نبذة عن المشروع:
تحديد المالمح الرئيسية للتنمية العمرانية المتوافقة مع متطلبات
الموارد الطبيعية والبشرية للمحافظة بحيث يكون المنتج النهائى
متوافقا ً مع الظروف البيئية والطبيعية ويحقق األهداف االجتماعية
واالقتصادية والتنمية المستدامة.

أهداف المشروع:
•توفير فرص عمل من خالل المشروعات المستهدفه للمحافظة
مع خلق مناخ جاذب لألستتمار.

•توطين أنشطة إقتصادية من خالل اإلستغالل األمتل للموارد
الطبيعية والصناعية.
•توفير مسطحات مكانية ألستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية.
•اإلرتقاء بالبيئة العمرانية.
•تنمية الموارد البشرية من خالل برامج تدريبية مؤهلة
مقترحة.
•تفعيل مفهوم المشاركة مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

إعداد المخطط اإلستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ والخريطة اإلستتمارية المكانية
الموقف التنفيذي :
• فتتتتى أكتتتتتوبر  2012تتتتتم تكليتتتتف الهيئتتتتة بإعتتتتداد المخطـتتتتـط
اإلسـتـراتـيـجـتتتتتـى لـمـحـافـظـتتتتتـة كـفتتتتتـر الشيـتتتتتـخ وخريطـتتتتتـة
إستتماريـة مكانيــة علي مستـــوي المراكز بنــاء عــلى طلــب
السيد الدكتور المحافظ.
• تم االنتهاء من أعمتال الخريطتة االستتتمارية المكانيتة لمحافظتة
كفــتتتـر الشيــتتتـخ وتـتتتـم العـتتتـرض علتتتى السيـتتتـد الـمـحــافـتتتـظ
فــى2013/ 4/ 22بحضور فريق عمل الهيئة .
• فتتي أكتتتوبر  2013تتتم اإلنتهتتاء متتن دراستتات الوضتتع التتراهن
والرؤيتتة المستتتقبلية المبدئيتتة والخريطتتة اإلستتتتمارية المكانيتتة
للمحافظتتتة ،وعتتترض الرؤيتتتة المستتتتقبلية ،ومناقشتتتة الخريطتتتة
اإلستتتتمارية المكانيتتة المقترحتتة ،والمشتتروعات ذات األولويتتة
ومتطلبتتات التنميتتة واإلستتتتمار علتتي ضتتوء المستتتجدات علتتى
السيد محافظ كفر الشيخ في ذات التاريخ.
• تم اإلنتهاء من المشروع بعد استتيفاء كافتة مالحظتات محافظتة
كفر الشيخ في كافة قطاعات الدراسة ،وجاري اإلعتداد للعترض
علتتتتى المجلتتتتس األعلتتتتى للتنميتتتتة العمرانيتتتتة تمهيتتتتدأ ً إلعتمتتتتاد
المشروع.
• في فبراير  2016تم إعادة عرض مخرجات المشروع بالكامتل
علتتى الستتيد محتتافظ كفتتر الشتتيخ الحتتالي ،وذلتتك لوضتتع رؤيتتة
سيادتة ومقترحاتة لتضمينها فتي أعمتال المخطتط اإلستتراتيجي
للمحافظة قبل البدء في إجراءات اإلعتماد.

إعداد المخطط اإلستراتيجي للتنمية العمرانية لمحافظة القليوبية
نبذه عن المشروع:

•

تحديتتد المالمتتح الرئيستتية للتنميتتة العمرانيتتة المتوافقتتة متتع
متطلبات الموارد الطبيعية والبشترية للمحافظتة بحيتث يكتون
المنتتتتج النهتتتائى متوافقتتتا ً متتتع الظتتتروف البيئيتتتة والطبيعيتتتة
ويحقتتتتتتق األهتتتتتتداف االجتماعيتتتتتتة واالقتصتتتتتتادية والتنميتتتتتتة
المستدامة.

ومن أهم تلك األهداف :

•
•

•
•
•

•

إيجتتتاد أقتصتتتاد إقليمتتتي ومحلتتتي قتتتوي جتتتاذب للمستتتتتمرين
المحليين والعالميين.
التحتتول إلتتى االنشتتطة االقتصتتادية متقدمتتة المستتتوى التتتي
تتميز بأرتفاع مستويات الدخول وكفاءة االنتاج.
أستغالل مزايا الموقع والتخصص لتحقيق التركتز ووفتورات
الحجم.
تحسين أقتصاديات المشروعات لحفز مصادر التمويتل علتى
توفير الموارد المالية للمشروعات.
دراستتتة إستتتتغالل مدينتتتة العبتتتور الجديتتتدة بتتتديالً إلستتتتيعاب
الزيادة السكانية إلى جانب كونها مدينة صناعية.
توجيه مشروعات التنمية العمرانية المستقبلية علتى المتدى
البعيتتد طبقتتا ً لنمتتوذج المحتتاور العمرانيتتة المطتتروح ضتتمن
إستتتراتيجية إقلتتيم القتتاهرة ،وتخصتتيص كتتل محتتور متتن هتتذه
المحاور لمشروعات إستتمارية معينة.

إعداد المخطط اإلستراتيجي للتنمية العمرانية لمحافظة القليوبية
الموقف التنفيذي :

•

فتتى  2012/11/1تتتم إبتترام التعاقتتد متتع جامعتتة القتتاهرة –
كلية الهندسة ولمدة  9شهور.
في  2013/5/20تم األجتمتاع متع الستيد المحتافظ بمحافظتة
القليوبية وتم عرض المرحلة األولي من المشروع.
في  2014/3/30تم األجتمتاع متع الستيد المحتافظ بمحافظتة
القليوبية وتم عترض المرحلتة التانيتة متن المشتروع “إعتداد
وتحليتتتتتل الوضتتتتتع التتتتتراهن وصتتتتتياغة الرؤيتتتتتة المستتتتتتقبلية
للمحافظة واألهداف بعيدة المدي ” في صورتها النهائية.

•

فتتي  2015/2/8تتتم إستتتالم المرحلتتة التالتتتة والنهائيتتة متتن
المشروع “ صياغة اإلستراتيجية والمنظور التنموي”

•

فتتى  2015 /3 /16تتتم استتتيفاء مالحظتتات المرحلتتة التالتتتة
من المشروع ،وجارى اإلعداد للعترض علتى اللجنتة النوعيتة
لتخطتتتيط أنشتتتطة التنميتتتة العمرانيتتتة تمهيتتتدا للعتتترض علتتتى
المجلس األعلى ل عتماد.

•

تتتم العتترض علتتى اللجنتتة النوعيتتة لتخطتتيط أنشتتطة التنميتتتة
العمرانيتتة ،وجتتاري إستتتيفاء مالحظتتات كافتتة أعضتتاء اللجن تة
تمهيدا ً للعرض على المجلس األعلى ل عتماد.

•
•

إعداد المخطط اإلستراتيجي للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان
نبذه عن المشروع:
تتضح أهمية المخططات القومية واإلقليمية واإلستراتيجية للمحافظات ،وتعكس
المخططات القومية للخطة الخمسية للدولة فى مجال التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية ،كما تعطى المخططات اإلقليمية مزيدا ً من التفاصيل لخطة الدولة
وخطة التنمية القومية على المستوى المكا نى لتلك اإلقاليم .

ومن أهم تلك األهداف :
• التوظيتتف االمتتتل للتتتروات التعدينيتتة المتاحتتة بالمحافظتتة اعتمتتادا علتتى الميتتزه
النسبية لالنشطه الصناعية القائمه بالمحافظة .

•
• تدعيم وتقوية شبكة الطترق الرابطتة بتين المحافظتة وبتاقي اقتاليم الجمهوريتة
تشجيع الصناعات المرتبطة بالصيد والتروة السمكية.

وخاصة العابرة لدول الجنوب
• تجهيز ميناء السد العالى بما يعمل على تشجيع النقل النهرى بالبحيرة و دعتم
حركة التجارة بين مصر والسودان وباقى دول حوض النيل
• توفير اسطول نقل برى للبضائع من اسوان الى (موانى البحر االحمر – متدن
وقرى الدلتا).

• خلتتق كيانتتات لمنتتاطق ستتياحية تتتدار بفكتتر المنتتاطق االقتصتتادية ذات الطبيعتتة
الخاصة

•

التوسع في تنمية االسواق السياحية الدولية والمحلية .

إعداد المخطط اإلستراتيجي للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان
الموقف التنفيذي :
• فى  2012/12/1تم إبرام التعاقد متع جامعتة األزهتر – كليتة الهندستة ،ولمتدة 9
شهور .
• فتتي  2014/4/3تتتم األجتمتتاع متتع الستتيد المحتتافظ بمقتتر المحافظتتة وتتتم عتترض
المرحلة التانية متن المشتروع “ إعتداد وتحليتل الوضتع التراهن وصتياغة الرؤيتة
المستقبلية للمحافظة والهداف بعيدة المدي ” في صورتها النهائية .
• فتتي  2015/2/8تتتم إستتتالم المرحلتتة التالتتتة والنهائيتتة متتن المشتتروع “ صتتياغة
اإلستراتيجية والمنظتور التنمتوي”  ،وجتاري مراجعتهتا بمختلتف قطاعتات الهيئتة
لكافة الدراسات.
• تتتم اإلستتتيفاء النهتتائي لمالحظتتات مراجعتتة أعمتتال المرحلتتة التالتتتة متتن (صتتياغة
اإلستراتيجية والمنظور التنموي).
• جاري اإلعداد لبدء عرض المشروع على اللجنة النوعية لتخطيط انشتطة التنميتة
العمرانية ،تمهيدا إلعتماد المشروع من المجلس األعلى للتخطيط.

إعداد المخطط اإلستراتيجي لمحافظة الدقهلية
نبذه عن المشروع:

•

تحديتتتد المالمتتتح الرئيستتتية للتنميتتتة العمرانيتتتة المتوافقتتتة متتتع
متطلبتتات المتتوارد الطبيعيتتة والبشتترية للمحافظتتة بحيتتث يكتتون
المنتج النهائى متوافقتا ً متع الظتروف البيئيتة والطبيعيتة ويحقتق
األهداف االجتماعية واالقتصادية والتنمية المستدامة.
ومن أهم تلك األهداف :

•

توفير فرص عمل من ختالل المشتروعات المستتهدفه للمحافظتة متع
خلق مناخ جاذب لألستتمار.

•

تتتتوطين أنشتتتطة إقتصتتتادية متتتن ختتتالل اإلستتتتغالل األمتتتتل للمتتتوارد
الطبيعية والصناعية.

•
• اإلرتقاء بالبيئة العمرانية.
• تنمية الموارد البشرية من خالل برامج تدريبية مؤهلة مقترحة.
• تفعيل مفهوم المشاركة مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
توفير مسطحات مكانية ألستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية.

إعداد المخطط اإلستراتيجي لمحافظة الدقهلية
الموقف التنفيذي :

•

تتتم إبتترام التعاقتتد متتع مركتتز استشتتارات البحتتوث والدراستتات العمرانيتتة
التـابـتتـع لكليـتتـة التخطيـتتـط اإلقليمتتى والعمرانتتى – جامعتتة القاهـتتـرة فتـى
 ،2012/11/1ولمدة  9شهور.

•
• متتتن  2014/7/1إلتتتى  2014/12/27تتتتم استتتتيفاء جميتتتع مالحظتتتات
في  2014/4/15تم إستالم المرحلة التانية ،ومراجعتها.

الدراسات بالمرحلة التانيتة ،واعتداد العترض المرئتى لمشتروع المخطتط
االستراتيجى لمحافظة الدقهلية.

•

فتى  2014/12/28تتتم مخاطبتتة مركتز استشتتارات البحتتوث والدراستتات
العمرانيتتتة – كليتتتة التخطتتتيط االقليمتتتى والعمرانتتتى – للبتتتدء فتتتى اعمتتتال
المرحلة التالتة (صياغة االستراتيجية والمنظور التنموى).

•

تتتم إستتتالم نستتخة متتن أعمتتال المرحلتتة التالتتتة (صتتياغة اإلستتتراتيجية
والمنظتتور التنمتتوي) بتتتاريخ  ،2015/10/4وتتتم مراجعتهتتا متتن جميتتع
اإلدارات القطاعية بالهيئة.

•

تم استالم جميع الدراسات بعد استيفاء المالحظات الفنية ،كما تم تتدقيق
مراجعتها من ادارات الهيئة ،وتم اإلنتهاء من المرحلة التالتة والنهائيتة
من المشروع.

إعداد المخطط اإلستراتيجي لمحافظة مطروح
نبذه عن المشروع:
متتتن المستتتتهدف أن يعكتتتس المخطتتتط االستتتتراتيجى لمحافظتتتة مطتتتروح أولويتتتات
التنميتتة علتتى المستتتويين القتتومى واإلقليمتتى ،كمتتا يلبتتى أيضتا ً احتياجتتات وتطلعتتات
الستتكان بالمحافظتتة ،ويعتبتتر المخطتتط االستتتراتيجى لمحافظتتة مطتتروح هتتو نقط تة
إلتقتتاء السياستتات القوميتتة متتن جهتتة والتطلعتتات واالحتياجتتات المحليتتة متتن جهتتة
أختتترى .كمتتتا يعكتتتس البعتتتد المكتتتانى الحتياجتتتات التنميتتتة وأولويتتتات تنفيتتتذها علتتتى
مستويات مكانية وتفصيلية مختلفة.
تنقسم مراحل إعداد إستراتيجية التنمية للمحافظة لتالتة مراحل رئيسية وهي :
المرحلة األولى  :المرحلة التحضيرية (اإلعداد والتمهيد) .
المرحلتتتتة التانيتتتتة  :إعتتتتداد وتحليتتتتل دراستتتتة الوضتتتتع التتتتراهن وصتتتتياغة الرؤيتتتتة
المستقبلية للمحافظة واألهداف بعيدة المدى .
المرحلة التالتة  :صياغة اإلستراتيجية والمنظور التنموى .
ومن أهم تلك األهداف :

•

•

تهدف الدراسة إلى إعداد خطة تنمية متكاملة طويلتة المتدى وأخترى قصتيرة
المتتدى لالستتتفادة متتن االمكانتتات والمتتوارد الطبيعيتتة والبيئيتتة و لتعزيتز آفتتاق
االستتمار بالمحافظة.
كما تهدف الدراسة من خالل خطة التنميتة المتكاملتة الوصتول إلتى حتزم متن
البرامج والمشروعات الخدمية (خدمات إجتماعية ،بنية تحتية  )...،واخترى
إقتصتتادية (مشتتروعات ستتياحية وصتتناعية وزراعيتتة )....يتتتم تحقيقهتتا م تن
ختالل برنتتامج زمنتى تنفيتتذى وتمتتويلى  ،متع إجتتراء بعتض دراستتات الجتتدوى
اإلقتصادية لمجموعة من المشتروعات وبخاصتة تلتك التتى يمكتن ان تشتارك
المحافظة فى تمويلها والمساهمة بها.

محافظة مطروح

إعداد المخطط اإلستراتيجي لمحافظة مطروح
الموقف التنفيذي :

•
•
•

•

•

تم إبرام التعاقد مع جامعة اإلسكندرية اعتبارا من.2012/12/2
تتتم إستتتالم المرحلتتة األولتتى متتن المشتتروع (المرحلتتة التحضتتيرية) وذلتتك
بتاريخ .2013/6/10
تم إستالم المرحلة التانية متن المشتروع (مرحلتة الوضتع التراهن والرؤيتة
التنمويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة) وذلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك
بتتتاريخ  ،2013/9/30وتتتم مخاطبتتة فريتتق العمتتل – جامعتتة اإلستتكندرية
للبتتدء فتتي أعمتتال المرحلتتة التالتتتة متتن المشتتروع “ صتتياغة اإلستتتراتيجية
والمنظور التنموي” في .2015/11/3
تم فى الفترة من  19 – 16يناير  2016حضور اجتمتاع بمقتر المحافظتة
لمراجعة المشروعات التنموية اناتجة عن المتؤتمر اإلقتصتادى للمحافظتة،
وتتتتم تضتتتمين المشتتتروعات فتتتى مخرجتتتات أعمتتتال المخطتتتط اإلستتتتراتيجى
للمحافظة
تتتم فتتى  2016/ 2/ 1تستتليم أعمتتال المرحلتتة التالتتتة ،وجتتارى المراجعتتة
تمهيتتدا ً للعتترض علتتى اللجنتتة النوعيتتة لتخطتتيط األنشتتطة النوعيتتة للعتترض
على المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

محافظة مطروح

أهم مخرجات المخطط اإلستراتيجي لمحافظة مطروح

إعداد المخطط اإلستراتيجي لمحافظات شمال الصعيد *
الموقف التنفيذي

•

تتتم االنتهتتاء متتن أعمتتال المخططتتات اإلستتتراتيجية لمحافظتتات
اإلقليم التالث ( الفيوم – بنى سويف – المنيا)  ،وتتم العترض
على السادة محافظي اإلقليم التالث وذلتك يتوم ،2013/ 4/ 8
وتتتتم الموافقتتتة علتتتى توجهتتتات ورؤى ومشتتتروعات التنميتتتة
المقترحة بالمحافظات التالث.

•

تتتم االنتهتتاء متتن التقتتارير الخاصتتة بالمخططتتات اإلستتتراتيجية
للمحافظتتتتات تمهيتتتتدا لموافتتتتاة المحافظتتتتات بهتتتتا  ،وإبتتتتداء أي
مالحظات بشتأنها حتتى يتستنى العترض علتى المجلتس األعلتى
للتخطيط والتنمية العمرانية لالعتماد.

•

تم فى نوفمبر  2013موافاة السادة محافظة محافظات اإلقلتيم
بنستتتتخة متتتتن كافتتتتة أعمتتتتال المخطتتتتط اإلستتتتراتيجى ل قلتتتتيم
ومحافظاتتته ،ل طتتالع ،تمهيتتدا ً للعتترض علتتى المجلتتس األعل تى
للتخطيط والتنمية العمرانية

•

تتتتم فتتتى أغستتتطس  2014تحتتتديث دراستتتات المخطتتتط اإلستتتتراتيجى
للمحافظات التالث فى ضوء مقترح تعديل الدود اإلدارية للمحافظات.

* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SpaDبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

المخطط اإلستراتيجي لمحافظة الفيوم

إعداد المخطط اإلستراتيجي لمحافظات القناة *
الموقف التنفيذي

•

•
•

•
•

محافظات القناة (بورسعيد – اإلسماعيلية – السويس)

تم فى  2012 / 9/ 1عرض إستراتيجية تنمية إقليم قناة السويس – على
السادة وزراء اإلسكان ،االستتمار ،النقل  ،الصناعة ،حيث تم الموافقة على ما
تم االنتهاء إليه من رؤية تنموية ومشروعات داعمة للتنمية على مستوى
اإلقليم.
تم تكليف الهيئة بالبدء فى أعمال المخططات اإلستراتيجية لمحافظات اإلقليم
الست ،حيث تم التوجيه بالبدء فى محافظات القناة التالث كأولوية أولى.
تم فى  2012/ 12/ 1البدء في أعمال إعداد المخططات اإلستراتيجية
لمحافظات قناة السويس (السويس – بورسعيد – اإلسماعيلية) ،من خالل
مشروع التنمية المكانية المتوازنة  SPADكمرحلة أولى ،وتم العمل فى 30
.2013 / 6/
تم التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فيما يخص
واليات األراضى والتخصيصات فى المحافظات التالث ،تمهيدا ً ألعمال المخطط
االستراتيجي لكل محافظة.
تم التنسيق مع فريق العمل الخاص بأعمال مشروع ” محور قناة السويس
كمحور لوجستى صناعي عالمي ” حيث تم التأكيد على الفصل فى األعمال
الخاصة لكل مشروع ،حيث تتولى الهيئة إعداد المخططات اإلستراتيجية
للمحافظات ،بينما يتولى فريق عمل إعداد مشروع محور قناة السويس -
المكلف من قبل اللجنة التنفيذية المشكلة تحت مظلة هيئة قناة السويس – • تم في أغسطس  2014تحديث دراسات المخطط
إعداد المخطط العام للمنطقة والذي ستنعكس مخرجاته علي مخططات اإلستراتيجي لمحافظتات القنتاة التتالث فتي ضتوء
محافظات القناة التالث.
مقترح تعديل الحدود اإلدارية للمحافظات.
* من خالل أعمال مشروع التنمية المكانية المتوزانة  SPADبدعم من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

أهداف المشروع

 -1إنشاء نظام معلوماتي جغرافي مركزي” “ GIS Enterprise
1

اعداد وتصميم قاعدة بيانات جغرافية مركزية موسعة لخدمة قطاع التخطيط العمرانى
فى مصر.

2

اتاحة بيانات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لمختلف الجهات الحكومية ذات االهتمام
المشترك.

3

تطوير نظام معلومات جغرافي متكامل للتعامل مع جميع البيانات الجغرافية المتاحة
بالهيئة على اختالف مستوياتها (تفصيلي -محلي -إقليمي -قومي).

4

تعظيم دورالهيئة في إتخاذ القرارات التخطيطية على جميع المستويات ودعم صناعة
القرار مكانياً.

إنشاء نظام معلوماتي جغرافي مركزي” “ GIS Enterprise

مخرجات المشروع

دراسة منطقة المتلث الذهبي

أماكن التلوث وتأتيرها علي المؤسسات
التعليمية  -الشرقية

متابعة الزحف العمراني  -دمياط

عناصر تحويل قرية الي مدينة  -سوهاج

رؤية مستقبلية

إنشاء نظام معلوماتي جغرافي مركزي” “ GIS Enterprise
1

إستكمال إدخال بيانات الهيئة وتحديثها .

2

اتاحة بيانات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لمختلف الجهات الحكومية ذات
االهتمام المشترك .

3

تطوير نظام معلومات جغرافي متكامل للتعامل مع جميع البيانات الجغرافية المتاحة
بالهيئة على اختالف مستوياتها (تفصيلي -محلي -إقليمي -قومي) .

 -2جودة المعلومات Quality Control Process
•

تم إنشاء نظام إلكتروني لمراجعة جودة البيانات.

األهداف:
• توحيد مواصفات عملية مراقبة جودة البيانات.
• وضع معايير واضحة ومحدده لقبول البيانات.
• ميكنة الخطوات األساسية للمراجعة.
• التاكد من مجموعة البيانات الجغرافية التي يتم تسليمها للهيئة متوافقة مع هيكل البيانات المصمم في النظام.
• تقليل الوقت والجهد المبذول في عملية المراجعة.
• معاونة مزودي الهيئة بالبيانات (المكاتب اإلستشارية – الخبراء) في تسليم البيانات بالشكل الذي تقبله الهيئة.

Verify

Correct

Review

 -3تحويل البيانات والمعلومات Data Migration
مقدمة:
تستقبل الهيئة كم هائل من البانات والمعلومات من جهات ومصادر مختلفة ،مما يعني انه قد تكون غير متوافقة مع هيكل
البيانات والمعلومات المصممه بالنظام ( ،)Gis Enterpriseباالضافة إلى اهمية تحميل المشروعات التخطيطية التي
سبق إعدادها قبل إعداد النظام ( ،)Gis Enterpriseمما استوجب إعداد نظام إلكتروني لتحويل هذه البيانات والمعلومات
إلى الهيكل الجديد لتوفير الوقت والجهد المبذول إلدخال البيانات إلى النظام.

Mapping Studio

System Database

Edit
System Schema
Table X
Field...

File

Source Schema
Admin
Table A
Field...

Field ...
Field ...

Migration Utility

Migration
Studio

Field ...
Field...

Table Y

Mapping

Table B

Operator

Field ...
Field...
Field...
Field..
Field...
Field...

Universal
Schema

Migration
Terminal

 -4قاموس المصطلحات الفنية التخطيطية
مقدمــــــــة :
يعتبر قاموس المصطلحات الفنية مرجع موحد ذو اهمية كبيرة للمخططين وصناع القرار أتناء إعداد وتنفيذ المخططات.
سوف يتم إستخدامه بالهيئة ومن قَبل طائفة كبيرة من العاملين في مجال التخطيط العمراني منهم :
• أعضاء إدارات التخطيط على مستوى المحافظات .
• المراكز اإلقليمية التابعة للهيئة.
• المكاتب االستشارية والخبراء المتعاملين مع الهيئة.

يتكون قاموس المصطلحات من أربعة أجزاء
رئيسية:
• الجتتتتتتتتتزء األول :المفتتتتتتتتتاهيم والمصطـلــحـتتتتتتتتتـات
التخطيطية العامة.

قاموس المصطلحات
العامة

• الجتتزء التتتاني :المفتتاهيم والمصتتطلحات الرئيس تية
المستخدمة في استعماالت االراضي .
• الجزء التالث :مصطلحات البنية االساسية.
• الجتتتتتزء الرابتتتتتع :مصتتتتتطلحات المستتتتتاحة ونظتتتتتم
المعلومات الجغرافية.
قاموس المصطلحات
الوصفية

قاموس المصطلحات الفنية التخطيطية
اإلنجازات :
•

تشكيل مجموعة عمل مكونة من (خبراء في التخطيط العمراني  ،التخطيط اإلقليمي  ،التخطيط التفصيلي  ،التنمية
الصناعية  ،البيئة  ،ونظم المعلومات الجغرافية) .

•
•

إجتماعات اسبوعية.
مناقشات متعددة عن المصطلحات الفنية التخطيطية على كافة
مستوياتها التخطيطية المختلفة (إقليمي ،محلي ،تفصيلي).
ترجمة المصطلحات إلى اللغة االنجليزية.
تداوله داخل الهيئة للمراجعة.
تم إعداد دليل المصطلحات الخاص بنظم المعلومات الجغرافية ،وتم
االنتهاء من االتي:
توحيد األكواد والرموز إلستخدامها في إصدار خرائط الهيئة.
مقارنة األكواد المستخدمة في الهيئة باالكواد العالمية وبالهيكل
الخاص بال GIS enterprise
اصدار القاموس بشكل نهائي وتوزيعه على جميع ادارات الهيئة
الستخدامه.
جاري اصدار القاموس إلكترونيا ً.
تم التوحيد والتنسيق والربط بين المصطلحات الفنيه المستخدمه في
القاموس مع النظام المعلوماتي الجغرافي المركزي.

•
•
•
•
•

•
•
•

إعداد وتحديث مخططات المدن الجديدة

متابعة أعمال المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن الجديدة
متابعة أعمال المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن الجديدة

اجتماعات اللجنة العليا
المشكلة بالقرار الوزاري
 478لسنة 2015

اجتماعات األمانة الفنية
ومجموعات العمل


اجتماعات لمدينة بدر



إجتماعات لمدينة األقصر
الجديدة
إجتماعات العاصمة اإلدارية



اجتماعات العلمين الجديدة



اجتماعات مدينة  15مايو



مدن تم االنتهاء
منها وجاري
االعتماد







مدينة القاهرة الجديدة 

مدينة السادات
مدينة 6أكتوبر

والشيخ زايد
مدينة  10من رمضان



مدن تم
االنتهاء
من TOR

مدن تم
االنتهاء منها
وتم االعتماد
مدينة بدر
مدينة برج
العرب
مدينة العبور

الموافقة واعتماد ما تم من مناقشات ومقترحات
من األمانة الفنية ،ومجموعات العمل للعرض
علي السيد أ.د.م /الوزير العتماد المخططات
اإلستراتيجية للمدن الجديدة.





طيبة الجديدة
أسوان الجديدة
المنيا الجديدة

مدن
جاري
االنتهاء

مدن جاري
العمل بها







األقصر الجديدة
العاصمة اإلدارية
العلمين الجديدة
دمياط الجديدة
شرق بور سعيد



 15مايو

نماذج – المخططات االستراتيجية للمدن الجديدة
المعتمدة وتحت االعتماد
مدينة العبور وامتداداتها

مدينة بدر

مدينة برج العرب الجديدة

المخططات االستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن المصرية
نبذة عن المشروع :
• في عام  2007تم تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد مخططات إستراتيجية عامة وتفصيلية لكافة المدن المصرية

•

يبلغ عدد المدن المصرية القائمة والمستجدة (تم تحويلها الى مدينة)  231مدينة مقسمة على  27محافظة.

خطة الهيئة في إعداد المخططات االستراتيجية العامة والتفصيلية :

•

الطرح واإلسناد للمكاتب االستشارية المتخصصة والمراكز البحتية بالجامعات.

•

إبرام اتفاقيات تعاون بين الهيئة وبعض المنظمات الدولية :
•

إبرام اتفاقية تعاون بين محافظة اإلسكندرية والهيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلعداد المخطط اإلستراتيجي
لمدينة اإلسكندرية .

•

تكليف المراكز اإلقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية التابعة للهيئة بإعداد مخططات إستراتيجية لبعض المدن
بالتعاون مع اإلدارات المعنية بالمحليات فى المحافظات .

المخططات االستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن المصرية
الموقف التنفيذي ألعمال المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن المصرية :
تم اعتماد لوحات المخططات االستراتيجية العامة للمدن (التى تمت الموافقة عليها من
رئاسة مجلس الوزراء) من السيد وزير االسكان طبقا ً لقانون 119والئحته التنفيذية كما
تم النشر بالوقائع المصرية وهم موزعين على اقاليم مصر السبع التخطيطية كالتالى:
 اقليم القاهرة الكبرى ويشمل مدن محافظة الجيزة ( اوسيم – كرداسة – الحوامدية)
محافظة القليوبية مدن (بنها – شبين القناطر – قليوب – القناطر الخيرية)
 اقليم االسكندرية ويشمل مدن محافظة مطروح ( الحمام – الضبعة) ومدن محافظة
البحيرة ( دمنهور – رشيد – كفر الدوار)
 اقليم قناة السويس ويشمل مدينة السويس بمحافظة السويس ومدينة بورسعيد
بمحافظة بورسعيد ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ومدن محافظة االسماعيلية
( االسماعيلية – التل الكبير – فايد) ومدن محافظة الشرقية ( الزقازيق – منيا القمح –
فاقوس – كفر صقر – ههيا)
 اقليم الدلتا ويشمل مدينة دمياط بمحافظة دمياط ومدن محافظة الغربية (المحلة الكبرى
– كفر الزيات – زفتى) ومدن محافظة الدقهلية (المنصورة – المطرية – السنبالوين –
الجمالية – ميت غمر – الكردى – طلخا – المنزلة – شربين – منية النصر) ومدن
محافظة كفر الشيخ (كفر الشيخ – دسوق – مصيق بلطيم) ومدن محافظة المنوفية
(شبين الكوم – أشمون)

المخطط اإلستراتيجى لمدينة ميت غمر

المخططات االستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن المصرية
•

اقليم شمال الصعيد ويشمل مدن محافظة بنى سويف (بنى سويف – مدينة
ناصر – الواسطى – الفشن) ومدن محافظة المنيا (المنيا  -مغاغة –
ملوى – ابو قرقاص – سمالوط – العدوة – بنى مزار)

•
• اقليم جنوب الصعيد ويشمل مدينة اسوان بمحافظة اسوان ومدينة االقصر
اقايم سيوط ويشمل مدينة اسيوط بمحافظة اسيوط

بمحافظة االقصر ومدينتى قنا ودشنا بمحافظة قنا ومدينتى سوهاج
واخميم بمحافظة سوهاج
فى مجال أعمال تحديث المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن المصرية

•

تم اعتماد تحديث وتعديل المخططات االستراتيجية العامة لبعض المدن
من السيد أستاذ دكتور مهندس وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية طبقا ً لقانون 119والئحته التنفيذية كما تم النشر فى الوقائع
المصرية وهم كالتالى-:

المخطط اإلستراتيجى العام لمدينة اإلسماعيلية

•
• مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية
• مدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ
• مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم
مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة

المخطط اإلستراتيجي العام لمدينة الفيوم

المخططات االستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن المصرية
اعتماد الحيز العمرانى للمدن طبقا لالقاليم التخطيطية السبع كالتالى:
• اقلتتيم القتتاهرة الكبتترى ويشتتمل متتدن محافظتتة الجيتتزة (الحوامديتتة –كرداستتة – البدرشتتين – اوستتيم – كفتتر غطتتاطى – منشتتأة
البكارى وكفر غطاطى – الباويطى ) ومدن محافظة القليوبية (الخانكة – بنها – شبين القنتاطر – قليتوب – القنتاطر الخيريتة –
كفر شكر – الخصوص)
• اقليم االسكندرية ويشمل مدينة االسكندرية بمحافتة االستكندرية ومتدن محافظتة مطتروح (مرستى مطتروح -الحمتام – الستلوم –
الضبعة – سيوة) ومدن محافظة البحيرة (دمنهور – رشيد – كفر الدوار – ادكو)
• اقليم قناة السويس ويشمل مدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد ومدينة السويس بمحافظتة الستويس ومتدن محافظتة االستماعيلية
(االسماعيلية – التل الكبير – فايد) ومدن محافظة شمال سيناء (رفتح – العتريش – بئتر العبتد – الشتيخ زويتد) ومتدن محافظتة
جنوب سيناء (الطور – ابوزنيمة – نويبع – رأس سدر – طابا) ومتدن محافظتة الشترقية ( الزقتازيق – منيتا القمتح – فتاقوس
– ابو كبير – ههيا – كفر صقر – بلبيس – ديرب نجم)
• اقليم الدلتا ويشمل مدينتى شبين الكوم واشمون بمحافظة المنوفية ومدن محافظة كفر الشيخ (كفتر الشتيخ – دستوق – مصتيف
بلطتتيم) ومتتدن محافظتتة الغربيتتة (المحلتتة الكبتترى – طنطتتا – كفتتر الزيتتات) ومتتدن محافظتتة الدقهليتتة (المنصتتورة – المطريتتة –
الجمالية – السنبالوين – دكرنس – بلقاس – ميت غمر -طلخا – منية النصر – نبروة – المنزلة – شربين – الكتردى) ومتدن
محافظة دمياط (دمياط – كفر سعد – الزرقا)
• اقليم شمال الصعيد ويشمل مدن محافظة بنى سويف (بنى سويف – مدينة ناصتر – الواستطى – الفشتن) ومتدن محافظتة المنيتا
(ملوى – المنيا – سمالوط – مغاغة – بنى مزار – ابوقرقاص – العدوة) ومتدن محافظتة الفيتوم (الفيتوم – ابشتواى – طاميتة
– يوسف الصديق – اطسا)
• اقليم اسيوط ويشمل متدن محافظتة استيوط (استيوط – منفلتوط – ديتروط – الفتتح) ومتدن محافظتة التوادى الجديتد (الخارجتة –
الفرافرة)
• اقلتتيم جنتتوب الصتتعيد ويشتتمل متتدن محافظتتة ستتوهاج (ستتوهاج – اخمتتيم – جهينتتة – جرجتتا) ومتتدينتى قنتتا ودشتتنا بمحافظتتة قنتا
ومدينة اسوان بمحافظة اسوان ومدينة الغردقة بمحافظة البحر االحمر ومدن محافظة االقصر (االقصر – اسنا – ارمنت)

المخططات االستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن المصرية
•

اعتماد تعديل الحيز العمرانى السابق اعتماده لمتدن (شتبين القنتاطر بمحافظتة القليوبيتة – الضتبعة بمحافظتة مطتروح – دمنهتور
بمحافظة البحيرة – المنصورة ودكرنس والجماليتة بمحافظتة الدقهليتة – طنطتا بمحافظتة الغربيتة – ابشتواى بمحافظتة الفيتوم –
االقصر بمحافظة االقصر– كفر الشيخ بحافظة كفر الشيخ – شبين الكوم بمحافظة المنوفية  -االسماعيلية بمحافظتة االستماعيلية
– الزقازيق وابو كبير بمحافظة الشرقية – بورسعيد بمحافظة بورسعيد – مدينتة ناصتر بمحافظتة بنتى ستويف – المنيتا ومغاغتة
بمحافظة المنيا – الخارجة بمحافظة الوادى الجديد – اسوان بمحافظة اسوان).

•

تتتم اإلنتهتتاء متتن إعتتداد المخططتتات التفصتتيلية لمتتدن (بنهتتا – شتتبين القنتتاطر -قليتتوب – القنتتاطر الخيريتتة) بمحافظتتة القليوبيتتة
و(اوسيم – كرداسة – البدرشين) بمحافظة الجيزة و(دمنهور –كفر الدوار) بمحافظة البحيرة و(الحمتام  -الضتبعة – الستلوم –
مرستتى مطتتروح  -ستتيوة) بمحافظتتة مطتتروج و(االستتماعيلية – التتتل الكبيتتر – فايتتد) بمحافظتتة االستتماعيلية ومدينتتة الستتويس
بمحافظتتة الستتويس ومدينتتة بورستتعيد بمحافظتتة بورستتعيد و(الزقتتازيق – منيتتا القمتتح – فتتاقوس – ابتتو كبيتتر – كفتتر صتتقر)
بمحافظة الشرقية و(الطور  -رأس سدر  -ابوزنيمة – دهب) بمحافظة جنوب سيناء و(العريش – رفح) بمحافظة شتمال ستيناء
و(ميت غمر -شربين – الجمالية – المنصورة – السنبالوين – المطرية) بمحافظة الدقهلية و((طنطا – المحلة الكبرى – كفتر
الزيات) بمحافظتة الغربيتة و( شتبين الكتوم – اشتمون) بمحافظتة المنوفيتة ومدينتة دميتاط بمحافظتة دميتاط و( طاميتة– اطستا –
الفيوم – سنورس) بمحافظة الفيوم و(مغاغة – ملوى – ستمالوط – ابتو قرقتاص – العتدوة) بمحافظتة المنيتا و(بنتى ستويف –
الواسطى) بمحافظة بنى سويف واسيوط بمحافظة استيوط و(ستوهاج – اخمتيم) بمحافظتة ستوهاج و(قنتا – دشتنا)بمحافظتة قنتا
واسوان بمحافظة اسوان واالقصر بمحافظة االقصر

•

القيام بالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة للحصول على قيود االرتفاع للمخطتط االستتراتيجى العتام للمتدن وإعتداد كافتة
الختترائط والبيانتتات الالزمتتة لحضتتور المتتؤتمرات الشتتهرية لهيئتتة عمليتتات القتتوات المستتلحة لمناقشتتة الموقتتف الحتتالى وكاف تة
المستجدات بمدن الجمهورية الخاصة بموافقات ومعاينات وزارة الدفاع.

المخطط اإلستراتيجى العام لمدينة الطود
صتتتدر قتتترار رئتتتيس مجلتتتس التتتوزراء رقتتتم  2801لستتتنة 2009
بإنشتتاء مركتتتز ومدينتتتة الطتتتود وأن تكتتتون مدينتتتة الطتتتود عاصتتتمة
للمركز.

أهداف المشروع :

•

•
•
•

المساهمة فى دفتع عجلتة التنميتة متن ختالل تتدعيم وإستتحداث
القاعدة اإلقتصادية للمدينة وتوفير فرص جديدة للعمل بها.
التعامتتتتل متتتتع قضتتتتايا العمتتتتران والمتتتتأوى واإلستتتتكان وتحديتتتتد
المناطق غير المخططة القائمة والمساهمة فى الحد من ظهور
المزيد منها.
تتتتوفير الختتتدمات وتتتتدعيم المرافتتتق األساستتتية بمدينتتتة الطتتتود
والتنميتتة البيئيتتة لتحستتين الظتتروف المعيشتتية للمتتواطنين فتتى
ضوء إستراتيجية التنمية المقترحة.
اإلستتتهام فتتتى اإلدارة الجيتتتدة لألراضتتتى ،ورفتتتع كفتتتاءة اإلدارة
المحليتتتتة وضتتتتمان حصتتتتول محتتتتدودى التتتتدخل علتتتتى الستتتتكن
والخدمات.

الموقف التنفيذي :
تم تسليم الخطوة األولى وجارى مراجعتها فى الهيئة.

المخطط اإلستراتيجى العام لمدينة حاليب
أهداف المشروع

•

•

•

•

الدراسة تهدف إلي دفع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية
لمحافظات الحدود التي تشغل  ٪78من مساحة مصر استهدف
المشروع تنمية المنطقة الحدودية عن طريق دعم التجمعات
الواقعة عليه وتوفير االمكانات التي تمكن من إقامة أنشطة
مستدامة تتمشي مع البيئة والطبيعة الصحراوية الحدودية .
تتطلب التنمية علي المتلث الحدودي التكامل مع التنمية
الشاملة لمحافظة البحر االحمر واالقصر واسوان ومع ما يحدث
من تنمية مستهدفه لمناطق شرق وغرب نهر النيل في منظومة
تنموية واحدة متكاملة غير تنافسية في اطار مشروعات
رئيسية واخري مغذية لها وغيرها داعمه لهذه التنمية .
تتطلب التنمية إيجاد محور تنموي رئيسي في ساحلي على
البحر االحمر ومحاور عرضية تربطها بالوادي و يضم اقطاب
تنموية قائمة ونويات عمرانية مستهدفه وتخلق ظهيرا ً عمرانيا ً
هاما ً في اقصي جنوب شرق مصر وتخفف من االتار السلبية
لضعف التنمية في المناطق الحدودية .
التنمية المقترحة وعالقاتها بالندرة المائية للمنطقة تطرح
نموذجا جديدا يوضح االختالف في مفهوم الحياه والتنمية بين
الوادي والصحراء.

الموقف التنفيذي
تم تسليم الخطوة األولى وجارى مراجعتها فى الهيئة.

مشروع المخطط اإلستراتيجي العام لمدينة اإلسكندرية حتى 2032
يتم إعداد المشروع من خالل بروتوكول تعاون مشترك بين
البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة والهيئة العامة للتخطيط
العمرانى ومحافظة اإلسكندرية .ويشمل المشروع على
مجموعة من األنشطة والمخرجات.

خطة العمل

•

•
•

•

إعداد استراتيجيات التنمية واألهداف قصتيرة المتدى وبرنتامج
المشروعات حتى عام .2032
إعتتداد المخطتتط االستتتراتيجى الستتتعماالت األراضتتى بالمدينتتة
وتحديتتد منتتاطق التوستتع واالرتقتتاء والتطتتوير والمشتتروعات
ذات األولوية للتنفيذ.
إعتتتداد المخططتتتات التفصتتتيلية للمنتتتاطق ذات األولويتتتة طبقتتتا
لمرئيات المحافظة
البتتدء فتتى اعتتداد خطتتة ادارة العمتتران بالمدينتتة شتتاملة اعتتداد
هيكتتل تنفيتتذى للمشتتروعات والخطتتط المقترحتتة وكتتذلك اعتتداد
نظام معلومات لالراضى .

مشروع المخطط اإلستراتيجي العام لمدينة اإلسكندرية حتى 2032
الموقف التنفيذي :
• تم عقد العديد من اجتماعات وورش عمل مع شركاء التنمية وكافة الجهات المعنية .
• إعداد قواعد بيانات جغرافية لجميع أحياء مدينة األسكندرية ( الوضع الراهن ) .
• إعداد تقارير دراسات الوضع الراهن شاملة كافة الدراستات القطاعيتة (الستكانية واالجتماعيتة
 ،االقتصاد المحلى  ،اإلسكان  ،النقل والمواصالت  ،البنية التحتية  ،البيئية ) .
• إعداد مسودة تقرير رؤية المدينة .
• إعتتتداد مستتتودة المنظتتتور التنمتتتوي للمدينتتتة (الرؤيتتتة واألهتتتداف بعيتتتدة المتتتدى والتوجهتتتات
االستراتيجية ) .
• تشتتكيل فريتتق مراجعتتة وتقيتتيم متتن الخبتتراء المحليتتين واستتاتذة جامعتتة االستتكندرية لمراجعتتة
وتقييم المخرجات السابقة.
• تم عقد اإلجتماع الخاص بإستشتارة المدينتة فتى متارس  2014وتتم فيته اإلتفتاق علتى الرؤيتة
المستقبلية للمدينة والمشروعات ذات األولوية.
• اعتتداد المستتودة األولتتى للمخطتتط االستتتراتيجى للمدينتتة شتتاملة مخطتتط استتتعماالت األراضتتى
ومقترح الحيز العمرانى ،حيث تم مناقشة ذلك فى اجتمتاعين متع محتافظ االستكندرية والجهتاز
التنفيذى .كما تم مراجعة الحيز المقترح مع ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.
• تم اإلنتهاء من دراسات الحيتز العمرانتى المقتترح للمدينته وإعتداد متذكره للعترض علتى الستيد
رئيس مجلس الوزراء للسير فى إجراءات اإلعتماد.
• تتتم االنتهتتاء متتن اعتتداد التصتتميم للصتتفحات الرئيستتية للمشتتروع (الموقتتع االلكترونتتى) وكتتذلك
البدء فى تنفيذ الصفحات فى صورتها النهائية.

مشروع المخطط اإلستراتيجي العام لمدينة اإلسكندرية حتى 2032
الموقف التنفيذي للمخططات التفصيلية:
• تم اعداد مخطط تفصيلى لمنطقة خلف كارفور كمنطقة متعددة األنشتطة (مراكتز تجاريته ـ فنتادق ـ منتاطق ترفيهيته ـ معتارض
دوليه ـ قاعة مؤتمرات ـ مطاعم وكافتريات) وتم اإلعتماد من السيد محافظ اإلسكندريه.

•

تم االنتهاء من اعداد دراسات الجدوى االقتصادية المبدئية للمشروعات االستتتمارية بالمنطقتة حتول بحيترة المطتار وتقتديمها
للمحافظة كما تم االنتهاء من المخطط العام للمنطقة والتقريتر النهتائى وتستليمهما للمحافظتة تمهيتدا ً العتمتاد المخطتط والبتدء
فى تنفيذه.

•

تم التنسيق مع الهيئتة العامتة لنقتل الركتاب باإلستكندرية (مشتروع دراستة النقتل الحضترى باألستكندرية) التتى تقتوم بإعتداده
الوكالة الفرنسية للتنمية.

إعداد مخطط تفصيلى لمنطقة بحيرة المطار.

إعداد مخطط تفصيلى لمنطقة خلف كارفور.

مشروع المخطط اإلستراتيجي العام لمدينة اإلسكندرية حتى 2032
المخرجات والنتائج المتوقعة للمشروع

النتائج

بيئة معيشية وعمرانية أفضل
فى مدينة االسكندرية
المخرجات
)(A

)(B

)(C

إعداد مخطط
استراتيجى عام
للمدينة

تطوير وبناء
قدرات ورفع
كفاءات العاملين
بالمركز االقليمى
واالدارة المحلية

إعداد خطة
وإستراتيجية
إلدارة العمران
بالمدينة

يوفر خارطة
طريق للتنمية
بالمدينة حتى عام
2032

ليكونوا قادرين
على إدارة العمران
وتنفيذ المخططات

تساهم فى ضمان
تنفيذ خطط التنمية
على المدى القريب
والمتوسط والبعيد

مشروع آليات تنفيذ المخطط االستراتيجي لتنمية جنوب مصر
أهداف المشروع
تحديد آليات تنفيذ الخطط اإلستراتيجية التي تساعد على توفير بيئة قانونية وإجرائية ممكنة للتنمية المستدامة ،وذلك من خالل:
• معاونة شتركاء المشتروع علتى وضتع إطتار مؤسستي للتخطتيط واإلدارة التشتاركية وتكتوين شتراكات لجتذب االستتتمارات
وضمان استمرارية عمليات التنفيذ.
• بناء وتطوير قدرات العاملين بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمحليات
• إعداد ونشر دالئل إرشادية لالستتمارات على مستوى المدن والمجتمع المحلى.
• إجراء استشارات محلية إلعداد خطط للتنمية المحلية فى ضوء الخطة اإلستراتيجية.
ونتيجة للدور المحوري للمشروع فتى تحتديث المتنهج التخطيطتي بالمشتاركة ودمتج اليتات تنفيتذ وتنميتة المخططتات ،وكتذا رصتد
المؤشرات الحضرية متن ختالل المرصتد الحضتري التوطني المصترى وتحديتد الطلتب علتى االستكان وانتتاج بالمؤشترات التتى متن
شأنها دعتم وزارة اإلستكان والمجتمتع المتدنى (قطتاع ختاص -منظمتات غيتر حكوميتة) والمحليتات فتى تحديتد االحتياجتات ووضتع
سياسات االسكان ،ارتكز المشروع على محوري عمل أساسيين من خالل التخطيط والمشاركة:
• تحسين الظروف المعيشية في المناطق الالرسمية من خالل تبنى منهج التخطيط التشاركي في االرتقاء بتلك المناطق.
• تأسيس نظم الرصد على المستويات الوطنية والمحلية.

أعمال المرصد الحضرى
•

اعتتتتداد دراستتتتة حتتتتول :تقتتتتدير االحتياجتتتتات اإلستتتتكانية
باستخدام المؤشرات ،وانتهت التي ضترورة إعتداد نظترة
شتاملة عتتن قضتتايا اإلستتكان ورصتد التغيتترات التتتي تطترأ
علتتي ستتوق اإلستتكان فتتي مصتتر(المقدمتتة لجامعتتة التتدول
العربية عام .)2005

•

إعتتتداد التقريتتتر الشتتتامل حتتتول ” حالتتتة البيئتتتة العمرانيتتتة
ومؤشتتتترات اإلستتتتكان لستتتتبعة متتتتدن عواصتتتتم األقتتتتاليم
االقتصتتادية (القتتاهرة ،اإلستتكندرية ،اإلستتماعيلية ،طنطتتا،
المنيا ،أسيوط ،أسوان).

•

عقتتد وتنظتتيم نتتدوة "حالتتة البيئتتة العمرانيتتة ومؤشتترات
اإلستتكان بتتالتطبيق علتتي ستتبعة متتدن" ستتبتمبر 2012
وشارك في الحضور بعض من الستادة التوزراء والستادة
المحتتتتتافظين وممتلتتتتتي اإلدارات المحليتتتتتة والجامعتتتتتات
والقطاع الخاص والنقابات والمجتمع المدني .

•

تتتم إعتتداد مؤشتترات حالتتة البيئتتة العمرانيتتة ومؤشتترات
اإلستتتكان لمتتتدن ستتتوهاج والخارجتتتة ومرستتتى مطتتتروح
وسيدي براني.

•

تم إنشاء موقع إلكتروني ختاص بالمرصتد الحضــــتـري
 www.nuo.gopp.gov.egوربطتتتتة بتتتتالموقع
اإللكتروني للهيئة www.gopp.gov.eg

أعمال المرصد الحضرى
•

تتتم عقتتد ورشتتة عمتتل إقليميتتة فتتى مجتتال ” التخطتتيط العمرانتتى
والمؤشتترات الحضتترية ” بالتعتتاون متتع برنتتامج األمتتم المتحتتدة
للمستتوطنات البشترية (الموئتل) والمعهتد العربتى إلنمتاء المتدن
فى مايو .2013

•

إعداد مسودة نهائية لتقرير " حالة البيئة العمرانيتة ومؤشترات
اإلسكان للمدن األتية:
مرسى مطروح ،الخارجة ،أشمون  ،الباجور.

•

مدينتتة بنتتى ستتويف :تتتم اإلنتهتتاء متتن مراجعتتة بيانتتات المستتح
الميتتتتدانى ،وإدختتتتال بيانتتتتات المستتتتح الميتتتتدانى وإجتتتتراءبعض
التحلتيالت عليهتتا ،باإلضتافة إلتتى اإلنتهتتاء متن الجتتزء األول متن
التقريتر وجتارى اإلنتهتتاء متن بتتاقى أجتزاء تقريتتر «حالتة البيئتتة
العمرانية ومؤشرات اإلسكان بمدينة بنى سويف».

•

مدينتتة شتتبين الكتتوم :تتتم اإلنتهتتاء متتن أعمتتال المستتح الميتتدانى
للمدينتتتة وادختتتتال البيانتتتتات وجتتتتارى مراجعتتتتة بيانتتتتات المستتتتح
الميدانى للمدينة ومطابقتها باإلضافة إلتى وضتع منهجيتة العمتل
بالمدينة.

تحليل المؤشرات إحصائيا ومكانيا ً

أعمال المرصد الحضرى
مدينة بورفؤاد:
• تم إجراء تدريب لمجموعة المسح الميدانى للمدينة.
• تم إدخال البيانات ومراجعتها.
• تم إجراء التحليالت اإلحصائية المطلوبة لمدينة بورفؤاد.
• تم اإلنتهاء من الجزء األول من تقرير مدينة بؤرفواد
وجارى إعداد مسودة التقرير.
• جارى حساب مؤشر الرفاهية لمدينة بورفؤاد.
مدينة بورسعيد:
•
•
•

تم إدخال بيانات المسح الميدانى ومراجعتها.
تم إجراء التحليالت اإلحصائية المطلوبة للمدينة.
تم اإلنتهاء من الجزء األول من تقرير المدينة وجارى إعداد التحليالت.

تم إجراء التعديالت المطلوبة لتطوير خطة عمل المرصد الحضرى.

حساب تقاطعات الطرق بمؤشر اإلزدهار

أعمال المرصد الحضرى
•

تتتم االنتهتتتاء متتن دراستتتات"تتتوطن الفقتتتر وأستتبابه" إلقليمتتتى
اسكندرية وجنوب الصعيد.
تمتت المشتتاركة فتتى المنتتدى التتوزارى العربتتى األول ل ستتكان
والتنمية الحضرية المستدامة « العمران العربتى متن تحتديات
الحاضر إلى آفاق المستقبل» فى ديسمبر  2015من خالل:

•

عرض تقديمى عن « تجربة المرصتد الحضترى المصترى
ومؤشتترات اإلزدهتتار» متتن ختتالل وقتتائع الجلستتة الخاصتتة
بالمؤشتتترات الحضتتترية والشتتتراكة فتتتى التنميتتتة الحضتتترية
المستدامة.
المشتتتاركة فتتتى إعتتتداد لوحتتتات باعمتتتال الهيئتتتة والمرصتتتد
الحضتتتترى وعرضتتتتها بتتتتالمعرض المصتتتتاحب لفاعليتتتتات
المنتدى.

•

•

مشـــروع تطوير منطقة المعبد  -مدينـــة إســنا  -محــــافظة األقصــر
الموقف التنفيذي للمشروع:
تم االنتهاء من المشروع الذي يهدف إلى :

•
•
•
•
•
•
•

فتح الرؤية البصرية لمعبد إسنا على الواجهة النيلية.
تحقيق تنمية مستدامة عمرانية ،إقتصادية ،إجتماعية وتقافية.
التأكيد على الموروث التقافى والطابع العمرانى للمنطقة.
التطوير واإلرتقاء بالمبانى الموجودة بمنطقة معبد إسنا متن ختالل توتيتق
وتصنيف المبانى طبقا ً للقيمة التاريخية والمعمارية.
التأكيتتد علتتى الستتياحة كتتداعم للكيتتان إقتصتتادى للمدينتتة متتع بنتتاء القتدرات
الحرفية لتوفير فرص العمل.
ضمان السكن المالئم والخدمات األساسية.
ضمان العمل فى إطار المواتيق الدولية للتعامل مع المناطق التراتية.

معوقات التنفيذ:

•

اتخاذ قرار االعتماد النهائى.

مشروع االرتقاء والتطوير بمنطقة شمال الكرنك – مدينة األقصر
موقع المشروع:

تقع منطقة الدراسة التفصيلية شمال معبد الكرنك بمدينة االقصر
أهداف الدراسة:

•

االستفادة من إمكانية وجود منطقة الدراسة في اطار المتحف
المفتوح وحي التراث .

•

التكامل بين منطقة الدراسة التفصيلية والمناطق األترية لتكون
منظومة سياحية متكاملة .

•

إيجاد فرص عمل للراغبين في العمل في هذا المجال .

الموقف التنفيذي :

•
• تم اإلنتهاء من الدليل اإلرشادى للمنطقة.
• تم عرض الدراسة على المحافظين السابقين وتم موافقة سيادتهم على الدراسة.
• جارى التنسيق لعرض الدراسة على المحافظ الحالى ل عتماد.
تم اإلنتهاء من الدراسة الخاصة بتطوير المنطقة.

تطوير منطقة حي الكوتر وإعداد حيز عمراني – محافظة سوهاج
موقع المشروع :
نطاق المنطقة الواقعة علي طريق سوهاج  -البحر االحمر
وتسمي حي الكوتر .
مساحة منطقة الدراسة  :حوالي  1896فدان

أهداف المشروع :
تطوير حى الكوتر لزيادة كفاءة اداء المناطق القائمة وتنظيم
عمرانها ورفع قيمتها الوظيفية واالقتصادية .

الموقف التنفيذي :
• تم االنتهاء من اعداد الدراسات والمؤشرات العمرانية
والطبيعية المحددة للحيز العمراني لحي الكوتر وتحديد
أولويات النمو العمراني وذلك تمهيدا للعرض علي اللجنة
الدائمة العتماد االحوزة العمرانية .
• تم االنتهاء من إعداد استعماالت األراضي الرئيسية المقترحة
لحي الكوتر.
• جاري إعتماد الحيز العمرانى.

مشروع الهضبة الغربية لمدينة أسيوط
صدر قرار المجلس األعلى للقوات المسلحة رقم  128لسنة 2012
بإنشاء مجتمع عمرانى متكامل بمنطقة هضبة أسيوط بالجبل الغربى
وفقا ً للقواعد والقوانين الحكومية.

موقع المشروع :
تقع في الجانب الغربي من النيل علي طريق أسيوط  /سوهاج .

أهداف المشروع :
• شق طريق بالهضبة بدء من خلف مطار اسيوط الدولي يربط
الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة/اسيوط) بالطريق الزراعي
والطريق الصحراوي الشرقي وطريق اسيوط البحر االحمر.
• انشاء تجمع عمراني بمساحة  3743فدان للحد من إنتشار
العشوائيات ،وتوفير مساكن للشباب المعدم ،توفير أكتر من
 30000فرصة عمل للشباب.
الموقف التنفيذي :
• تم وضع التصور المبدئى للمخطط وتمت الموافقة عليه من المحافظة.
• تم إعداد الدراسات اإلقليمية وجارى اإلنتهاء من باقى الدراسات
القطاعية تمهيدا ً لعرضها على المحافظة إلتخاذ إجراءات إعتماد
المخطط .

مبادرة تنظيم عمران العاصمة – حي الوايلى  -القاهرة
موقع المشروع :
يقع حي الوايلي بالمنطقة الغربية من محافظة القاهرة .
المساحة  1665فدان
عد السكان حوالى  77649نسمة طبقا لتعداد عام 2006

هدف المشروع :
اقتراح وصياغة التعديالت التشتريعية والتنظيمتة الالزمتة لخضتوع
العديتتد متتن المستتاحات لعمليتتة تغييتتر االستتتخدام وارتفتتاع القيمتتة
االقتصادية لألرض ،وتحسين الظروف المعيشية للسكان .

الموقف التنفيذي :
• جتتاري التنستتيق متتع محافظتتة القتتاهرة وحتتي التتوايلي وشتتركاء
التنمية للتعريتف بأهميتة تنظتيم العمرانتي لحتي التوايلي وتحديتد
إطار العمل التشاركي .
• تتتتم تجهيتتتز كافتتتة الدراستتتات الستتتابقة وخطتتتوات العمتتتل إلعتتتداد
دراسات الوضع الراهن والمؤشرات وتحليالت الموقع .
• تم اإلنتهاء من الدراسة بعد التنسيق مع المحافظة .

المخطط اإلستراتيجى العام لمدينة الطود
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2801لسنة  2009بإنشاء مركز
ومدينة الطود وأن تكون مدينة الطود عاصمة للمركز.

أهداف المشروع :

•
•
•
•

المساهمة فى دفع عجلة التنمية من خالل تدعيم وإستحداث القاعدة
اإلقتصادية للمدينة وتوفير فرص جديدة للعمل بها.
التعامل مع قضايا العمران والمأوى واإلسكان وتحديد المناطق غير
المخططة القائمة والمساهمة فى الحد من ظهور المزيد منها.
توفير الخدمات وتدعيم المرافق األساسية بمدينة الطود والتنمية
البيئية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين فى ضوء إستراتيجية
التنمية المقترحة.
اإلسهام فى اإلدارة الجيدة لألراضى ،ورفع كفاءة اإلدارة المحلية
وضمان حصول محدودى الدخل على السكن والخدمات.

الموقف التنفيذي :
تم اإلنتهاء من مرحلة تحليالت الوضع الراهن ووضع مقترح الحيز
العمرانى للمدينة وجارى عرضة على اللجنة المختصة.

المخطط اإلستراتيجى العام لمدينة حاليب
أهداف المشروع :

•

•

•

•

الدراسة تهدف إلي دفع عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية لمحافظات
الحدود ،استهدف المشروع تنمية المنطقة الحدودية عن طريق دعم
التجمعات الواقعة عليه وتوفير االمكانات التي تمكن من إقامة أنشطة
مستدامة تتمشي مع البيئة والطبيعة الصحراوية الحدودية .
تتطلب التنمية علي المتلث الحدودي التكامل مع التنمية الشاملة لمحافظة
البحر االحمر واالقصر واسوان ومع ما يحدث من تنمية مستهدفه
لمناطق شرق وغرب نهر النيل في منظومة تنموية واحدة متكاملة.
تتطلب التنمية إيجاد محور تنموي رئيسي في ساحلي على البحر االحمر
ومحاور عرضية تربطها بالوادي ويضم اقطاب تنموية قائمة ونويات
عمرانية مستهدفه وتخلق ظهيرا ً عمرانيا ً هاما ً في اقصي جنوب شرق
مصر وتخفف من االتار السلبية لضعف التنمية في المناطق الحدودية .
التنمية المقترحة وعالقاتها بالندرة المائية للمنطقة تطرح نموذجا جديدا
يوضح االختالف في مفهوم الحياه والتنمية بين الوادي والصحراء.

الموقف التنفيذي :

•

تم اإلنتهاء من إعداد دراسات المخطط اإلستراتيجى وجارى إتخاذ
اإلجراءات الالزمة إلعتماد الحيز العمرانى للمدينة وجارى أيضا ً
التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة لوزارة الدفاع ل عتماد.

إعداد المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن الصغيرة
نبذة عن المشروع :
• تـــم توقيع إتفاقيـة التعاون الفنـى المشترك بين الهيئة العامتة للتخطتيط
العمرانى وبرنتامج األمتم المتحتدة للمستتوطنات البشترية UN Habitat
لمشـروع إعداد المخططــات اإلستراتيجيـة العامتـة للمتـدن الصتـغيرة فتـى
 2007/1/2لعتـدد (  ) 48مدينتتـة متتن ختتالل التعاقتتد متتع مجموعتتة عمتتـل
لكتتل مدينتتة يتكتتون كتتل منهتتا متتن خبتتراء مصرييتتـن فتتـى مختلتتف مجتتاالت
التنمية العمرانية  ،وتقع تلك المدن فتى محافظتات ( البحيترة  -ستوهاج –
أسوان  -قنا  -المنوفية  -الغربية  -كفر الشيخ  -القليوبية –أسيوط ) .

• تم اإلنتهاء متن إجتراءات متـد المشتـروع بإضافتـة عــتـدد (  )22مدينتة
بتكلفـة تقديريـة حوالــى  2.4مليتـون دوالر أمريكـتـى لتنتهتى فتى متارس
 ، 2017وتقع تلك المتدن فتى محافظتات ( الشترقية – الدقهليتة – دميتاط
– كفر الشيخ – أسيوط – سوهاج – أسوان )
•تتتم االنتهتتاء متتن إعتتداد المخططتتات اإلستتتراتيجية العامتتة لعتتدد ( ) 12
مدينة وجاري اتخاذ إجراءات االعتماد .
•جاري طرح عدد ( )10مدن بمحافظتات ( الدقهليتة – دميتاط – الشترقية
– أسيوط – مطروح – أسوان – كفر الشيخ ) .

إعداد المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن الصغيرة
األنشطة المصاحبة للمشروع :

•

إعتتتداد تقريتتتر حالتتتة المتتتدن المصتتترية  :ويهـتتتـدف هتتتذا العمتتتل إلتتتى إعتتتداد أول تقريتتتـر عـتتتـن حالتتتة المــتتتـدن المصريــتتتـة وذلتتتك
الستخدامــتتـه كـتتـأداة لدعـــتتـم قـــتتـدرات الحكومتتـة والمحليتتـات ،وسيقـــتتـوم بإعــتتـداد التقريـــتتـر مجموعـــتتـة مـــتتـن الخبتتـراء
الدولييـــن والمصرييــــن وبمشاركة كاملة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى .

•

بناء وتنمية القدرات  :استكمـال ورش العمــل والبرامـج التدريبية لتنمية القـدرات لـتـدى العتاملين بالهيئتة واألقتاليم التخطيطيتة
التابعة للهيئة  ،وكذا اإلدارات المحليـــة .

•

الدعم المؤسسي للهيئة والسلطات المحلية  :تقديـم الدعـم المؤسسى للهيئـة ويشتمل ذلتك كافتـة أنشطتـة الهيئتة علتى مستـتـوى
الهيئتتة واإلقتتاليم التخطيطيتتة  ،كمــتتـا سيدعــتتـم تفعيــتتـل دور المرصـتتـد الحضـتتـرى الوطنتتـى ويساهتتـم فتتـى تطويتتـر المراصتتد
األقليميـة لدعم صانعـى القــرار خاصة فـى مجال اإلسكـان وإدارة االراضى .

إعداد المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن الصغيرة
األنشطة المصاحبة للمشروع :

•

مشروع تطوير أجهزة الخوادم و نظام الشبكات و المعلومات بالهيئة  :حيث أن النظام الحالي بالهيئة يحتتاج إلتى تطتوير ورفتع
كفاءة كتير من ملحقاته نظرا ً لتقادمها التكنولوجي وبعض العيوب األخرى  ،فقتد تتم متن ختالل التعتاون المشتترك بتين الهيئتة و
 UN Habitatوضع برنامج لتطوير شامل موحد للنظام الحالي من أجهزة خوادم ومستاحات تخزينيتة وبنيتة تحتيتة  ،وقتد تتم
البدء في التنفيذ .
أهداف المشروع :
• توفير بيئة وبرامج موحدة وإدارة مركزية للسيرفرات وأجهزة المستخدمين .
• وجود مساحة تخزينية مركزية لجميع أعمال وملفات الهيئة ونسخ احتياطية لها .
• إمكانية وصول المستخدم إلى ملفاته وهو خارج الهيئة عن طريق اإلنترنت.
• حماية الشبكة والملفات من الفيروسات .
• القضاء على ظاهرة استخدام األجهزة في غير أعمال الهيئة .
• إمكانية توزيع المساحات التخزينية حسب احتياج كل مستخدم .
• تأمين الملفات من التلف أو الفقدان أو المسح سهوا .
• زيادة سرعة الشبكة الداخلية .

•

توتيق المشروع  :يعتبـر مشروع المدن الصتغيرة أحتـد المشتاريع الرائتدة ضتمن برنتامج األمتم المتحتدة للمستتوطنات البشترية
فهناك الكتيـر من الـدروس المستفادة التى يمكن مشتاركتها إقليميتا وعالميتا ً لتذلك ستوف يقـــتـوم المشتروع بعمتل توتيتق شتامل
ألنشطة المشروع والتحديات التى يواجهها واإلنجازات التى يحققهـــا .

إعداد المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن الصغيرة
إنجازات مشروع إعداد المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن الصغيرة -:
• تم اعتماد المخططات اإلستراتيجية العامة لعدد  31مدينة بمحافظات ( القليوبيتة – البحيترة – المنوفيتة – كفتر الشتيخ – الغربيتة
– أسيوط – سوهاج – أسوان ) .
• جاري اعتماد المخطط اإلستراتيجي العام لمدينة الوقف من السيد الدكتور المهندس وزير اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
• تتتم اعتمتتاد المخطتتط اإلستتتراتيجي العتتام لمدينتتة كتتوم حمتتادة بتتتاريخ  2010 / 2 / 23وجتتاري إعتتادة اعتمتتاد المخطتتط بعتتد تعتتديل
المنتتاطق وطبقتا ً آلختتر موافقتتة لهيئتتة عمليتتات القتتوات المستتلحة  ،وفتتي هتتذا اإلطتتار تتتم توقيتتع المخطتتط متتن الستتيد محتتافظ البحيتترة
وجاري اإلرسال لوزارة التنمية المحلية للحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.

•
•
•
•

تم الحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على المــخطـطــات اإلسـتـراتيجيــة العــامة لمـديـنـتي نـقـادة و فرشوط
بمحافـظة قـنا .
تـم اإلنتهاء من إعداد المخططات اإلستراتيجية العامة  :لمدن( إيتاي البارود – أبو المطامير  -شبراخيت ) بمحافظة البحيـرة ،
وجاري الحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على المــخطـطــات اإلسـتـراتيجيــة العــامة لتلك المدن .
تم عقد جلسة استماع لمدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ  2016 / 3/ 9وجاري الحصول على توقيع السيد المحافظ.
جاري اإلعداد لعقد جلسة استمــاع لكـل مـن مدينتـي دراو بمحافظــة أسـوان ومدينـة دار الســالم بمحافظة سوهاج .

إعداد المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن الصغيرة
إنجازات مشروع إعداد المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن الصغيرة -:
•

•

•

•

تم اعتماد األحوزة العمرانية للمدن التالية من اللجنة الدائمة العتماد األحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى:
مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية ومدينة السرو بمحافظة دمياط ومدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية ومدينة بلطتيم بمحافظتة
كفر الشيخ ومدينة حوش عيسى ومدينة بدر بمحافظة البحيترة ومدينتة قفتط بمحافظتة قنتا ومدينتة كتوم امبتو ومدينتة أبتو ستمبل
بمحافظة أسوان .
جاري اعتماد األحوزة العمرانية للمدن التالية من اللجنة الدائمة العتماد األحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى:
مدينة اإلبراهيمية ومدينة أوالد صقر بمحافظتة الشترقية ومدينتة الروضتة ومدينتة ميتت أبتو غالتب و مدينتة رأس البتر بمحافظتة
دمياط ومدينة أجا ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج .
جاري إعادة اعتماد الحيز العمرانتي لمدينتة قتوص بمحافظتة قنتا متن اللجنتة الدائمتة العتمتاد األحتوزة العمرانيتة بالهيئتة العامتة
للتخطيط العمرانى .
جتتاري عتترض الحيتتز العمرانتتي المقتتترح لمدينتتة عزبتتة البتترج بمحافظتتة دميتتاط علتتى اللجنتتة الدائمتتة العتمتتاد األحتتوزة العمرانيتة
بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى .

إعداد المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن الصغيرة

إعداد المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن الصغيرة

مشروع إعداد المخططات االستراتيجية للقرى المصرية
•

قامت الهيئة باالنتهاء من إعداد المخطط االستراتيجى العام لعدد  4383قرية واعتمتاد الحيتز
العمرانى لها.

•

كما تم االنتهاء من اعتماد المخطط االستراتيجى العام لعدد  2658قرية.

•

وفى إطار استكمال المخططات االستراتيجية للقرى تقتوم الهيئتة حاليتا بإعتداد قاعتدة البيانتات

نماذج المخرجات النهائية للمشروع

الجغرافية والدراسات السكانية والرفع العمرانى لعتدد  9قترى بمحافظتة جنتوب ستيناء  -عتدد
 10قرى بمحافظة االسماعيلية – قرية قلمينا بمحافظة قنا – قرية ابو شنب بمحافظة الفيوم.
•

كمتتا تتتم تعتتديل الحيتتز العمرانتتى لعتتدد  23قريتتة لضتتم منتتاطق حرفيتتة وتقستتيمات شتتباب للحيتتز
العمرانى للقرى ،وجارى استكمال تعديل األحوزة العمرانية للقرى.

•

وقامت الهيئة بعقد ورش عمتل بعتدد متن المحافظتات فتى إطتار التدعم الفنتى لهتذه المحافظتات
للتعريف بالمخططات االسترتيجية وكيفية توطين الخدمات بها.

خريطة األساس إلحدى قرى جنوب سيناء

مشروع إعداد المخططات التفصيلية للقرى األكتر احتياجا
•

تتتم عمتتل دراستتات اعمتتال المخططتتات التفصتتيلية للقتترى المستتتهدفة

نماذج المخرجات النهائية للمشروع

بمشتتروع االستتتهداف الجغرافتتي للحتتد متتن الفقتتر والتتتي استتتهدفت
اختيار الـ  1153قرية األكتر فقرا ً من خالل الهيئة العامتة للتخطتيط

العمرانتتى فتتى اطتتار تكليتتف متتن مجلتتس التتوزراء الهيئتتة وتتتم تقستتيم
المشروع على مرحلتين هى كالتالى-:
•

المرحلة االولى  151قرية-:
تم إعداد  121قرية من خالل الهيئة والباقى  30قريـــة تمـــت
من خالل االدارات المختصة بالمحافظات.

•

المرحلة التانية 1002قرية-:
تتتم إعتتداد  462قريتتة متتن ختتالل الهيئتتة والبتتاقى  540قريــتتـة
تمـــت من خالل االدارات المختصة بالمحافظات.

خريطة المخطط التفصيلى إلحدى قرى أسيوط

مشروع إعداد األحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع
•

تتتم االنتهتتاء متتن إعتتداد األحتتوزة العمرانيتتة لتوابتتع محافظتتات :ستتوهاج ،أستتيوط ،بنتتى

نماذج المخرجات النهائية للمشروع

ستتويف ،المنوفيتتة ،القليوبيتتة ،الغربيتتة ،االستتماعيلية ،البحيتترة ،الدقهليتتة ،الشتترقية،
الفيوم وذلك لحوالى  18000عزبة وكفر ونجع.
•

كما تم االنتهاء من اعداد واعتماد الحيتز العمرانتى لعتدد  38تتابع متن توابتع محافظتة
الوادى الجديد.

•

جارى العمل بإعداد مقترحات األحوزة العمرانية لعدد  2781عزبة وكفر ونجع تابعة
لمحافظات :المنيا ،قنا ،األقصر ،أسوان.

•

هتتذا ،وجتتارى التعاقتتد متتع عتتدد متتن الجامعتتات المصتترية إلعتتداد مقترحتتات األحتتوزة
العمرانية لعدد  3421عزبة وكفر ونجع تابعة لمحافظات :الجيزة ،دمياط ،كفر الشيخ.

•

وحتتتى فبرايتتر  2016فقتتد تتتم اعتمتتاد األحتتوزة العمرانيتتة لعتتدد  13220عزبتتة وكفتتر
ونجتتع موزعتتة علتتى عتتدد  12محافظتتة (ستتوهاج ،أستتيوط ،بنتتى ستتويف ،المنوفيتتة،
الغربية ،القليوبية ،الدقهلية ،االسماعيلية ،الشرقية ،البحيرة ،الفيوم ،الوادى الجديد).

الحيز العمرانى إلحدى عزب محافظة الشرقية

مشروع إعداد الخريطة العمرانية لمحافظات الجمهورية
يهدف المشروع إلى إعداد ﺨرﯿطة عﻤراﻨﯿة ﻤﺘكاﻤلة لﻤﺤافظات الجمهورية ﺒاﺴﺘﺨدام ﻨظم

نماذج المخرجات النهائية للمشروع

الﻤعلوﻤات الﺠغرافﯿة حيث يتم تجميع كل المشروعات التخطيطية التى تم إعدادها فى
النطاق الجغرافى للمحافظة من (مخططات اقليمية ومشروعات بيئية -مخططات
استراتيجية للمدن والقرى -األحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع) على قاعدة
بيانات جغرافية موحدة.
•

تم االنتهاء من إعداد الخريطة العمرانية لمحافظات :سوهاج ،أسيوط ،بنى سويف،
المنوفية ،القليوبية ،الغربية ،االسماعيلية وموافاة المحافظات المعنية بنسخة رقمية
ونسخة ورقية من التقرير فى اطار الدعم الفنى المقدم من الهيئة للمحافظات.

•

جارى االنتهاء من إعداد الخريطة العمرانية لمحافظتى الفيوم والدقهلية وسوف يتم
موافاة المحافظة بنسخة رقمية ونسخة ورقية.

•

جارى البدء فى إعداد الخريطة العمرانية لمحافظة البحيرة.

إحدى لوحات تقرير الخريطة العمرانية لمحافظة االسماعيلية

مشروع إعداد تقرير الرصد الفعلى لنتائج إعدد األحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع

يهدف المشروع إلى إعداد تقرير متكامل لﻤﺤافظات الجمهورية ﺒاﺴﺘﺨدام ﻨظم الﻤعلوﻤات الﺠغرافﯿة حيث يتم تجميع موقف إعداد
األحوزة العمرانية لتوابع القرى على مستوى المحافظة متضمنا أعداد السكان الحالى والمستقبلى وإظهار ذلك على مستوى كل وحدة

محلية وكل مركز.
•

تم االنتهاء من إعداد تقرير الرصد لمحافظات :سوهاج ،أسيوط ،بنى سويف ،المنوفية ،القليوبية ،الغربية ،وموافاة المحافظات
المعنية بنسخة رقمية ونسخة ورقية من التقرير فى اطار الدعم الفنى المقدم من الهيئة للمحافظات.

•

من المتوقع البدء فى إعداد التقرير لمحافظات :االسماعيلية ،الفيوم ،الدقهلية ،البحيرة خالل العام المالى .2017 /2016

مشروع إعداد دالئل األعمال للمخططات العمرانية

يهدف المشروع إلى إعداد دالئل األعمال للمخططات العمرانية طبقا

نماذج المخرجات النهائية للمشروع

الختصاصات الهيئة المنصوص عليها بالبند ( )5من المادة رقم ( )6من قانون
البناء الصادر بالقانون رقم  119لسنة .2008
• تم االنتهاء من دليل عمل المخطط االستراتيجى العام للمدن المصرية

وطباعته وموافاة الجهات المعنية بنسخ منه.
• تم االنتهاء من المسودة النهائية لدليل توزيع األنشطة واستعماالت
األراضى داخل المدينة المصرية تمهيدا ً للعرض على المجلس األعلى
للتخطيط والتنمية العمرانية.
• جارى العمل فى إعداد دليل عمل المخططات التفصيلية.

غالف دليل عمل المخطط االستراتيجى العام للمدن المصرية

أعمال أخرى

•

تقوم الهيئة بالمشاركة فى إعداد المخططات العامة لمشروع (المليون ونصف مليون فدان).

•

تقوم الهيئة بالمشاركة فى المراجعة الفنية لمخرجات أعمال المخططات االستراتيجية العامة للمدن الجديدة (العاصمة االدارية،
العلمين الجديدة ،شرق بورسعيد).

•

تقوم الهيئة بالمشاركة فى تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم  119لسنة 2008من خالل تعديل باب التخطيط العمرانى
المدرج بالقانون.

•

تقوم الهيئة بالمشاركة فى تعديل بعض القوانين الخاصة بالتخطيط العمرانى متل :اعادة ترتيب األراضى ،الخطة.

•

تقوم الهيئة بالمشاركة فى تخطيط بعض مواقع االسكان االجتماعى على مستوى المحافظات.

•

تقوم الهيئة بعقد دورات تدريبية للعاملين بها لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.

•

تقوم الهيئـة بإعــداد الموسوعـة االلكترونيـة للقـرى وقد تم االنتهـاء من مــوسـوعـة مـحـافــظــة الفيوم وجارى العمل بموسوعـة
محافظة األقصر.

•

تقوم الهيئة بتقديم الدعم الفنى لمختلف المحافظات.

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
نبذة عن المشروع :
قامت كل من الهيئة العامة للتخطيط العمراني ممتالً لوزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الخارجية بتوقيتع وتيقتة
اتفاقيتتة متتع كتتل متتن برنتتامج األمتتم المتحتتدة األنمتتائى ) (UNDPوبرنتتامج األمتتم المتحتتدة للمستتتوطنات البشتترية )(UN-HABITAT
بتاريخ 17ديسمبر  2007إلعداد المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى.

التعريف بمنطقة الدراسة :
تشتتتتمل منطقتتتتة الدراستتتتة الكتلتتتتة العمرانيتتتتة
لمحافظتتتتة القتتتتاهرة وبعتتتتض األجتتتتزاء متتتتن
محتتتتتتافظتى الجيتتتتتتزة والقليوبيتتتتتتة وبعتتتتتتض
التجمعتتتتتات العمرانيتتتتتة الجديتتتتتدة (6أكتتتتتتوبر
والشيخ زايتد  15 -متايو  -القتاهرة الجديتدة
 -العبور  -الشروق  -بدر).

أهداف المشروع :
• وضع المخطط االستراتيجى للتنميتة العمرانيتة
والرؤية المستقبلية للقاهرة الكبرى.
• اقتتتراح إطتتار عمتتل مؤسستتي متكامتتل إلدارة
القاهرة الكبرى.
• إعتتتتداد المخططتتتتات التفصتتتتيلية لمشتتتتروعات
الدعم ذات األولوية.

حدود منطقة الدراسة (القاهرة الكبرى)

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
المسابقة العالمية المحدودة إلحياء وتطوير منطقة القاهرة الخديوية

أهداف المشروع

المسابقة

استتتتعادة رونتتتق القتتتاهرة الخديويتتتة ( المنطقتتتة
المحصورة بين ميدان التحريتر وميتدان عابتدين
وميدان االوبرا) والحفاظ عليها كجزء أصيل من
تراتنا الحضاري ،وتتدعيم شخصتيتها المتميتزة،
وإحياء دورها كمركز خدمي وترفيهي حيوي.
• أُقتتيم معتترض المستتابقة بجمعيتتة المهندس تين
المصتترية فتتي الفتتترة ( 5-2يونيتتو )2010
لعرض ومناقشة االفكار المقدمة من المكاتب
االستشارية العالمية.
صاحب المعرض عقد ندوة لعرض ومناقشتة
• َ
افكار المشروع الفائز.

شارع الجمهورية

منطقة القاهرة
الخديوية
بوسط القاهرة
االزبكية
وميدان
االوب ار

كوبرى  6اكتوبر

ميدان
عابدين

ميدان
التحرير

المشروع الفائز بالمسابقة

منطقة االزبكية وميدان االوبرا قبل وبعد التطوير

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
المخطط االستراتيجي لمحافظة القاهرة
تتتم إعتتداد المخطتتط االستتتراتيجي لمحافظتتة لقتتاهرة فتتي إطتتار تأهيتتل القتتاهرة
العاصتتمة السياستتية لمصتتر لمواجهتتة المستتتقبل واستتتعادة توهجهتتا التق تافي
ومكانتها اإلقليمية.

محافظة
القاهرة
أهداف المشروع
• تتتوفير نمتتط حيتتاة متتالءم لجميتتع ستتكان القتتاهرة يتس تم

ببيئة نظيفة وصحية مع مراعاة حق األجيال القادمة.
• تتتوفير نظتتام نقتتل متتريح ونظيتتف بيئيتتا ً ويمتتد الستتكان
باختيارات عديدة من وسائل النقل المترابطة.
• االنتقتتال التتتدريجي لبتتدائل الطاقتتة الجديتتدة والمتج تددة،

وانشاء نظام صارم للتحكم في مصادر التلوث.

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
مخطط تطوير منطقة هضبة األهرامات ومخطط تطوير منطقة نزلة السمان ،محافظة الجيزة
التعريف بمنطقة الدراسة

هضبة االهرامات
محافظة الجيزة

منطقة هضبة االهرامات بمحافظة الجيتزة
ومنطقتة نزلتتة الستمان أحتتد شتياخات قستتم
الهرم ،وبهتا حتوالى  48300نستمة عتام
 ،2006وبلغ المسطح اإلجمتالي للمنطقتة
حوالى  253فدان.

أهداف المشروع
• تأهيل المنطقة التاريخية بما يتناسب مع قيمتها.
• استرجاع الدور الكتامن لمنطقتة هضتبة األهرامتات
عالميا ً واستعادة البريق التقافي والحضاري لها.
• إعتادة صتياغة دور المنطقتتة المحيطتة بهتا كامتتتداد
طبيعي للمنطقة األترية.
• االرتقاء باألحياء الفقيرة والمناطق العشوائية.

فنادق
أنشطة استتمارية
ضوابط واشتراطات تنمية سياحية
أنشطة سياحية
خدمات سياحية فى
فرق منسوب الهضبة
منطقة نخيل
حديقة المتحف GEM Park
بوليفار
خوفو بالزا
سفنكس بالزا
معبد الوادى
منطقة نزلة السمان
مسار الخط الرابع للمترو
محطة مترو
مسار االتوبيس الكهربائى
()ECO- BUS
أماكن انتظار سيارات تحت االرض
محاور جديدة للوصول للمنطقة
مناطق االسكان لسكان سن العجوز

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
مخطط تطوير منطقة هضبة األهرامات ومخطط تطوير منطقة نزلة السمان ،محافظة الجيزة
المشروعات الرائدة

1

4

البوليفار

مسارات المشاه

نموذج من نماذج اإلسكان المقترحة

2
3

5

حديقة المتحف المصرى الكبير

6

1

فنادق مقترحة

2

حديقة المتحف المصرى الكبير

3

ساحة خوفو

4

بوليفار

5

الممشى السياحى

6

تطوير المناطق السكنية (منطقة نزلتة
السمان وإسكان سن العجوز)

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
المخطط االستراتيجي لمحافظة الجيزة
تقع محافظة الجيتزة علتى الضتفة الغربيتة لنهتر النيتل فتى مواجهتة محافظتة

محافظة
الجيزة

القاهرة بواجهة نيلية بلغتت نحتو120كتم ،وتتميتز بقربهتا متن وستط مدينتة
القاهرة وترتبط بها بعدة كباري.

أهداف المشروع
• تحقيق متطلبات سكان محافظة الجيزة.
• تحستتتتين الوجتتتته الحضتتتتاري لعمتتتتران المحافظتتتتة
وتعظتتتتتيم القتتتتتدرة النستتتتتبية إلمكاناتهتتتتتا الستتتتتياحية
والطبيعية واألترية.

• تحتتتتديث البنيتتتتة األساستتتتية واالرتقتتتتاء بمستتتتتوى
الخدمات.

المشروعات المقترحة
المتحف المصرى الكبير
مجمع سياحى ترفيهى
حديقة لسياحة السفارى
المدفن الصحى للنفايات
حديقة تكنولوجية ترفيهية
مجمع تعليمى للجامعات والمعاهد
محاور ترفيهية واماكن مفتوحة
محطة معالجة جديدة
مراكز تدريبية وبحتية
مناطق ابحاث زراعية
منطقة المال واالعمال المركزية
منطقة لسوق الجملة
منطقة لمرابط الخيول
منطقة لوجستية
منفذ خدمى لتسويق منتجات المصانع
ميناء جاف
اماكن تجميع المخلفات الصلبة
مراكز الخدمات

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
إعداد الهيكلة العمرانية لقطاع شرق القاهرة
يضم الجزء الشمالي الشرقي من الكتلة العمرانية لمدينة القاهرة
وبعض المجتمعات العمرانية الجديدة وبعض األجزاء الريفية من
محافظتي الشرقية والقليوبية بمساحة حوالى  478700فدان.

قطاع شرق
القاهرة

أهداف المشروع
• إعتتداد الهيكلتتة العمرانيتتة لقطتتاع شتترق القتتاهرة بهتتدف التنستتيق بتتين
الدراسات المختلفة للمدن الجديدة.

• خفض الهجرة للقاهرة عن طريق تأهيل المناطق العمرانية الجديدة.
• تحقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص ورفع مستوى الخدمات.
• عمل محاور جديدة لشبكة الطرق.

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
مخطط التنمية العمرانية والمخططا التفصيلية للمناطق ذات األولوية بحي المطرية
• تقع المطرية جنوب غرب المنطقة الشرقية من مدينة القاهرة.
• تضم المطرية  9شياخات ،تبلغ المساحة االجمالية للمطرية 1630فدان.

حى المطرية
شمال القاهرة

• أهم المعالم الهامة بالمطرية :شجرة مريم ،مسلة سنوسرت االول.
مخطط استعماالت االراضى 2027
لحى المطرية

مسار المسلة – شجرة مريم

أهداف المشروع
• تحسين الظروف المعيشية والعمرانية بالمنطقة.
• اقتراح اإلطار العتام الستتراتيجية التعامتل متع منطقتة

المطرية كنموذج للمناطق الحيوية ذات األولوية.
• وضتتتع تصتتتور تفصتتتيلي يقتتتدم حلتتتول قصتتتيرة المتتتدى
للمشتتتتتتتكالت الملحتتتتتتتة بالمنطقتتتتتتتة ويعكتتتتتتتس الرؤيتتتتتتتة

سوق
سميكة

االستتتراتيجية التتتى تتتم إعتتدادها علتتى مستتتوى القتتاهرة

الكبرى.
عزبة الليمون

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
مخطط التنمية العمرانية والمخططات التفصيلية للمناطق ذات األولوية بحي المطرية
مشروع تطوير المسلة والمنطقة المحيطة

مشروع تطوير سوق سميكة

مشروع االرتقاء بعزبة الليمون

تعتمد الفكرة التخطيطية على إعادة أحياء الموقتع تعتمد فكرة االرتقاء على:

تعتمد فكرة التطوير على االتي:

المحتتتتيط بالمسـتتتتـلة ( 54فتتتتدان) لتكتتتتون متتتتزار •

المحافظتتتتتتة علتتتتتتى محتتتتتتاور الحركتتتتتتتة •

عمتتتل مستتتار مشتتتاة رئيستتتي بتتته منطقتتتة

سيـاحى ،وذلك عن طريق:

الموجودة بعمل خلخلة للمنطقة بمحاور

للجلوس ومطاعم ومحالت.

•

عمل محور للمسلة وربطة بالمســار المؤدى

تقسيم العزبة التى  5منتاطق بكتل منهتا

الوستتتتتطى ستتتتتوق لبيتتتتتع االستتتتتماك امتتتتتا

اقتراح محور رئيسي لتأكيد الرؤيتة البصترية

مركتتتز خدمتتتة ويحتتتد كتتتل منهتتتا شتتتارع

المنطقتين االخرتين تتوافر بهمتا محتالت

للمستتتتلة ومحتتتتاور تانويتتتتة لتتتتربط االنشتتتتطة

رئيسى.

للمواد الغذائية.

إلى مدينة أون شماال وشجــرة مريم جنوبا.
•

طولية وعرضية قائمة.

السياحية والتقافية والترفيهية المقترحة.

•

•

يقسم السوق الى تالث منتاطق ،المنطقتة

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
إعداد المخطط العام والتفصيلي االبتدائي ألراضي التنمية العمرانية للمصريين العاملين بالخارج (بيت الوطن)
• يعتبر هتذا المشتروع ضتمن مشتروعات اإلستكان االجتمتاعي
التى تتبناها وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
1

-3أ

-2أ
- 3ب

• يضتتتتم المشتتتتروع عتتتتدد ( )6مواقتتتتع فتتتتى بعتتتتض التجمعتتتتات
العمرانية الجديدة ومنهتا مدينتة بتدر ،ومدينتة القتاهرة الجديتدة

(أ-ب) ،ومدينة الشيخ زايد (أ-ب) ،ومدينــة 6أكتوبر.

أهداف المشروع
• توفير سكن مالئم للخصائص االجتماعية واالقتصادية لفئات الدخل فوق متوسط.
• تلبيتتة االحتياجتتات الوظيفيتتة لألستترة المصتترية عتتن طريتتق المرونتتة فتتي تتتوفير

المسطحات الداخلية للوحدات.
• االستخدام األمتل للفراغتات العمرانيتة وحلتول معماريتة وعمرانيتة جيتدة لتحقيتق
حياة أفضل للمواطنين.

نماذج مختلفة من المشروع

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
إعداد المخطط العام والتفصيلي االبتدائي ألراضي التنمية العمرانية للمصريين العاملين بالخارج (بيت الوطن)

-3أ

1

مدينة الشيخ
زايد

مدينة بدر

-2أ

- 3ب

مدينة الشيخ زايد
مدينة القاهرة الجديدة

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
مشروع المخطط التفصيلي لمنطقة سكنية متكاملة الخدمات على طريق القطامية ،محافظة القاهرة
تقتتتع منطقتتتة الدراستتتة بالقطاميتتتة بتتتالقرب متتتن الطريتتتق التتتدائرى ،ولهتتتا اتصتتتالية
بمجموعة من الطترق الرئيستية (طريتق القتاهرة العتين الستخنة وطريتق المعتادى
القطامية القديم) ،وبلغت مساحة أرض المشروع حوالى  180فدان.

المنطقة السكنية
بالقطامية
جنوب القاهرة

مخطط استعماالت
األراضي المقترح

نادي
اجتماعي

أهداف المشروع

مناطق خضراء ومفتوحة

• استتتتمار واستتتغالل مقومتتات المنطق تة

المنطقة
التجارية

لعمتتل مشتتروعات تنمويتتة واستتتتمارية
لتحقيق التنمية المستدامة.
• تحقيتتتق العدالتتتة االجتماعيتتتة وتكتتتافؤ
الفتتتترص بتتتتتوفير مستتتتتوى جيتتتتد متتتتن

الخدمات التعليمية والصحية للسكان.

شبكة الطرق وتدرجها

التصميم العمراني المقترح

المنطقة السكنية

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
مخطط تطوير كورنيش حلوان ،محافظة القاهرة
تمتد منطقة المشروع على الواجهة النيلية بطول
بلغ حوالى  12.5كم بد ًء من حى المعادي شتماالً
حتتتى محطتتة كهربتتاء جنتتوب القتتاهرة ،ويتتتراوح
عمتتتق المنطقتتتة بتتتين 200م إلتتتى 950م ،وبلتتتغ
المسطح اإلجمالي للمنطقة حوالى  1700فدان.

كورنيش حلوان
أقصى جنوب
القاهرة

أهداف المشروع
• تشتتتكيل مركتتتز حضتتتارى عنتتتد المتتتدخل الجنتتتوبي للقتتتاهرة ،متتتع زيتتتادة الرقعتتتة
الخضراء بتنظيم استعماالت مسطاح النيل وتعظيم استغالله.

أحد القطاعات العرضية بمنطقة الدراسة

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
الرؤية المستقبلية لمنطقة الفسطاط والمشروعات ذات األولوية ،محافظة القاهرة
أحياء
منطقة
الفسطاط

تقتتتتتع منطقتتتتتة الفستتتتتطاط
بقلتتتتتب مدينتتتتتة القتتتتتاهرة،
حيث تمتد حتدودها داختل
أحيتتتتتاء مصتتتتتر القديمتتتتتة
بمستتاحة تقريبيتتة حتتوالى
 4000فدان.

أهداف المشروع
• تعظيم القيمة التراتية للمنطقة واستتمارها بصورة متالية.
• رفع معدالت جودة الحياة للسكان وتحسين مستوى معيشة الفرد.
• تطوير المناطق العشوائية.
• تنمية وتطوير األنشطة السياحية والترفيهية والخدمية والحرفية.

منطقة الفسطاط
وسط القاهرة

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
الرؤية المستقبلية لمنطقة الفسطاط والمشروعات ذات األولوية ،محافظة القاهرة
استعماالت األراضى بمنطقة الفسطاط

مستشفي سرطان االطفال

جامع عمرو بن العاص

كنيسة مار جرجس

متحف الحضارة

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
تطوير منطقة مربع الوزارات كمنطقة تراتية تقافية ،القصر العيني
تقتع منطقتة الدراستتة قترب وستتط مدينتة القتتاهرة بمستاحة حتتوالي
94فدان ،ويحدها شرقا ً شارع نوبار ،غربا ً شارع القصر العيني،
شماالً شارع الشيخ ريحان ،وجنوبا ً شارع المبتديان.

منطقة مربع الوزارات
وسط القاهرة

7

أهداف المشروع
• احياء الهوية التاريخية وتعظيم القيمة التراتية والحضارية لمركز المدينة.

1
2

8

• إبتتراز المعتتالم التاريخيتتة المتمتلتتة فتتي مجموعتتة المبتتاني (القصتتور والستترايات)

3

التي تعود لحقبة تاريخية لها انعكاس علي عمران هذه المنطقة.
11

6
رئاسة مجلس الوزراء

وزارة الصحة والسكان

وزارة االنتاج الحربي

وزارة التربية والتعليم

12

5

4
10

9

 1مجلسي الشعب والشورى
 2رئاسة مجلس الوزراء
 3وزارة الصحة
 4وزارة االسكان
 5وزارة التربية والتعليم
 6وزارة االنتاج الحربي
 7وزارة الداخلية (سابقا)
 8وزارة العدل (سابقا)
 9اكاديمية البحث العلمي
 10وزارة التموين
 11ضريح سعد زعلول
 12بيت األمة

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
مخطط التنمية العمرانية لتطوير حى السالم ،محافظة القاهرة
يقع حى السالم شمال شرق محافظة القاهرة ،يحده شترقا ً مدينتة العبتور وغربتا ً حتي
المرج وحتي عتين شتمس وحتى المطريتة وشتماال ً محافظتة القليوبيتة وجنوبتا ً طريتق

القاهرة االسماعلية الصحراوي ،وبلغت مساحته حوالى  8000فدان.
كما تم إعداد دراسات التأتير المرورى لنقل موقف النقل اإلقليمي بقسم السالم أول.

حي السالم
شمال شرق القاهرة

استعماالت األراضي بحي السالم
قسم السالم
تان

أهداف المشروع
• تحقيق عائد تنموي يتالءم مع إمكانيات المنطقة.

قسم السالم
اول

• ضبط عمليات التحول العمراني وتغيير االستتعماالت

برؤية تخطيطية للمنطقة.
• تحستتتتيب البيلتتتتة العمرانيتتتتة عتتتتب ريتتتتق االرتقتتتتاء
بالمنا ق المتدهورة عمرانيا.

أرض الموقف
اإلقليمى المقترح

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
المخططات التفصيلية لمنطقة كورنيش النيل بشمال مدينة الجيزة (إمبابة – الوراق) ،محافظة الجيزة
تمتد منطقة المشتروع بدايتة متن شتارع الوحتدة فتى الجنتوب حتتى
الطريق التدائري فتى الشتمال بطتول  6كتم وبعمتق يتتراوح متا بتين

كورنيش الوراق
شمال الجيزة

أهداف المشروع
• انشاء مركز حضارى متميز عند المدخل الشمالي لمدينة الجيزة.
• تتتوفير بيئتتة عمرانيتتة متميتتزة تتناستتب متتع قيمتتة الموقتتع وتمتتل رئتتة
ومتنفس للسكان.

التصورات المقترحة للمنطقة

84م إلى 816م وبإجمالي مساحة تبلغ حوالى  497فدان.

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
تقييم األتر االجتماعي واالقتصادي للرؤية المستقبلية للقاهرة الكبرى ومشروعاتها الرائدة
ادراكتتا ً ألهميتتتة البعتتد االجتمتتتاعي واالقتصتتتادي
للرؤيتتتتتتتتتة المستتتتتتتتتتقبلية للقتتتتتتتتتاهرة الكبتتتتتتتتترى

ومشتتروعاتها الرائتتدة ،تتتم االنتهتتاء متتن إعتتداد

مشروع تطوير حي المطرية بنادي المطرية الرياضي

مشتتتروع تقيتتتيم االتتتتر االجتمتتتاعي -االقتصتتتادي
للرؤيتتتة المستتتتقبلية وعتتتدد متتتن المشتتتروعات
الرائتتتتدة وكيفيتتتتة معالجتتتتة التتتتتأتيرات الستتتتلبية

مشروع تطوير كورنيش الوراق بحديقة أرض مطار امبابة

وتعظتتتتيم االتتتتتار االيجابيتتتتة علتتتتى المجتمعتتتتات
المحلية المستهدفة.
ومتتن أجتتتل تفعيتتتل الحتتوار المجتمعتتتي تتتتم عقتتتد

مشروع تطوير منطقة مربع الو ازرات كمنطقة
تراثية بجمعية المهندسين المصرية

مجموعتتة متتن ورش العمتتل (جلستتات التشتتاور

المجتمعتتتي) حتتتول الرؤيتتتة المستتتتقبلية للتنميتتتة
العمرانيتتة للقتتاهرة الكبتترى ومناقشتتة عتتدد متتن
المشروعات الرائدة لتحقيق تلك الرؤية.

مشروع محطة محور روض
الفرج التبادلية للنقل المتكامل بنادي اسكو الرياضي

مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة وتطوير منطقة
نزلة السمان بجمعية المهندسين المصرية

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
إعداد الهيكلة العمرانية للقاهرة الكبرى
حرصا ً من الهيئة العامة للتخطيط العمراني على تعظيم االستفادة متن المخططتات االستتراتيجية لمحافظتات إقلتيم القتاهرة الكبترى ،وتستهيالً علتى االدارات
المحليتتة بالمحافظتتات لتنفيتتذ هتتذه المخططتتات ظهتترت الحاجتتة التتى إعتتداد مشتتروع الهيكلتتة العمرانيتتة للقتتاهرة الكبتترى كهمتتزة وصتتل بتتين المخططتتات
االستراتيجية والمخططات التفصيلية ،بهدف:

•
• وضع حدود تخطيطية مناسبة إلقليم القاهرة الكبرى تسمح بسد الفجوة بين المخططات االستراتيجية للمحافظات وبين مخططات المناطق التفصيلية.
االتساق مع توجهات وسياسات مخطط مصر القومي.

•

إعداد مخططات استتراتيجية للمحافظتات متستقة فيمتا
بينهتتتتا ومتستتتتقة أيضتتتتا ً متتتتع المخططتتتتات التفصتتتتيلية
للمناطق.

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
المخطط التفصيلي والتنفيذي لمنطقة ميدان عابدين
اعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة ميدان عابدين على التدخل المحدود من خالل:

•
•
•
•

االبقاء على شبكات الطرق القائمة.
توفير ساحة رئيسية إلقامة االنشطة االجتماعية.
التأكيد على المحور البصري لقصر عابدين عن طريق تحديده بالنخيل.
المحافظة على النسق التقليدي للحديقة.

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
المخطط التفصيلي لمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
المخطط العام لقرية اطفيح الجديدة والتفصيلي للمرحلة االولى

)احدى مشروعات قرى الظهير الصحراوي(

متتن ختتالل مشتتروع المخطتتط االستتتراتيجي للقتتاهرة الكبتترى تتتم اقتتتراح المشتتاركة فتتي دراستتة تطتتوير مخطتتط قريتتة أطفتتيح الجديتتدة بمركتتز أطفتيح،
محافظة الجيزة (السابق اعدادها) لتطويرها وتحويلها الى قرى تعاونية منتجة لتكون بمتابة نموذج استرشادي يحتذى بته فتي تطتوير بتاقي قترى
الظهير الصحراوي ،وتبلغ مساحة منطقة الدراسة  25ألف فدان .

مشروعات المرحلة العاجلة

مخطط استعماالت االراضي المقترح
مناطق التنمية

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
التصور المبدئي لمخطط العاصمة اإلدارية الجديدة طريق العين السخنة
مميزات الموقع العام:

•
•
•

مرتبط بشبكة الطرق االقليمية والتجمعات العمرانية القائمة.
مركزية الموقع بين العاصمة الحالية واقليم قناة السويس بما يحتويه من خطط تنموية مستقبلية.
التكامل اإلقليمي مع تجمعات شرق القاهرة واقليم قناة السويس.

الحديقة االقليمية

رئاسة الوزراء
المنطقة السكنية
مركز المال و االعمال

الحي الدبلوماسي

مجلسي
الشعب
والشورى
البحيرة
الصناعية

الجامعات والمراكز البحتية
المدينة الرياضية

مدينة
المعارض
الصناعات
التكنولوجية

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
أنشطة أخرى
أطلس خرائط القاهرة الكبرى
يشمل على كافة الدراسات العمرانية بمشروع المخطتط االستتراتيجي للقتاهرة الكبترى بالتعتاون متع
العديتتد متتن بيتتوت الخبتترة الدوليتتة والمحليتتة فتتي أعمتتال الرفتتع العمرانتتي الحتتديث للكتلتتة العمرانيتتة
وإنشتتاء قاعتتدة البيانتتات الجغرافيتتة لهتتا ،ويعتبتتر دراستتة للوضتتع التتراهن لمنتتاطق القتتاهرة الكب ترى
وتحليل مكاني واستنتاج المؤشرات لفرص التنمية بها.

تقارير القطاعات التنموية الرئيسية
تم تحديد عدد ( )13قطاعا ً تنمويا ً رئيستيا ً متن ختالل منهجيتة التخطتيط
بالمشاركة وورش العمل مع شركاء التنمية بكل قطاع ،ورصد الوضتع
التتتتراهن عتتتتام  ،2009وتحليتتتتل مكتتتتامن القتتتتوة والضتتتتعف والفتتتترص
والمختتاطر واالتفتتاق علتتى المشتتروعات ذات األولويتتة المقترحتتة لكتتل
قطاع.

استراتيجية االتصال واإلعالم
تهدف إلى إعداد استراتيجية اتصال فعالة ومستدامة للهيئة وتعزيز قتدرات ومهتارات
العاملين بالهيئة للترويج لها بين األطراف المعنية وحتها على المشاركة بفاعليتة فتى
مراحتتل التخطتتيط المختلفتتة وضتتمان متتوافقتهم علتتى القتترارات الحاستتمة المتتؤترة ف تى
مستقبل المناطق المستهدفة.

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
أنشطة أخرى
كتاب استراتيجية التنمية العمرانية للقاهرة الكبرى
الرؤية المستقبلية والتوجهات االستراتيجية (بالنسختين العربية واالنجليزية)

يعتبتتر هتتذا الكتتتاب الوتتتائقي بمتابتتة ستتجالً تاريخيتا ً يصتتيغ رؤيتتة واضتتحة آلفتتاق التنميتتة
المستتتدامة والمستتتهدفة للقتتاهرة الكبتترى ويستتجل بشتتكل غيتتر مستتبوق كافتتة الجهتتود
واالنجتتازات الضتتخمة التتتي تمتتت إلختتراج هتتذا العمتتل ،إدراك تا ً ألهميتتة القتتاهرة الكبتترى
ودورها الحيوي في مصر والمنطقة العربية واألفريقية.

كما تم إعداد ملخص الكتاب الوتائقي استتراتيجية التنميتة العمرانيتة للقتاهرة الكبترى (الرؤيتة المستتقبلية
والتوجهات االستراتيجية) بالنسخة العربية.

تقرير توتيق عملية المشاركة المجتمعية
تم إعداد تقريتر خطتة المشتاركة التذى بتدوره يوتتق جميتع األنشتطة (استتطالعات الترأي ،وورش العمتل ،والحلقتات
النقاشية ،واللجان ،والمجموعات المركزية) ،التي تم إجراءها فيما يتصل بالمشاركة العامتة ،حيتث يتنتاول معوقتات
ونتائج كل نشاط وذلك باستخدام اسلوب السرد ،واألساليب الكمية والنوعية المتبعة.

مشروع المخطط االستراتيجى للقاهرة الكبرى
أنشطة أخرى
كيفية المتابعة وإدارة المشروعات
دورة تدريبيتتة لبرنتتامج المتابعتتة ) (Fast Track Schedule 9للستتادة العتتاملين
بالهيئتتة للتتتدريب علتتى التطبيقتتات األساستتية للبرنتتامج بستتهولة وكفتتاءة ،وتتتم تتتدريب عتتدد
( )45متدرب.

تنمية مهارات العاملين بالهيئة
تم تنظيم عدد ( )5دورات تدريبية مكتفة لتنمية مهارات السادة العاملين بالهيئة ،بالتعاون
مع شركة ) (Logicللتدريب وتنمية الموارد البشرية ،وتم تدريب  75متدرب.

دورات تدريبية للمحليات بمحافظة القاهرة
دورة تدريبيتة للمحليتتات بمحافظتتات القتتاهرة الكبترى لكيفيتتة تطبيتتق المخططتتات التفصتتيلية
بالمنهج التشاركي ونظام ) (GISوعالقتها بالقانون رقم  119لسنة .2008

دورتين تدريبيتين بعنواني:
(المهام التخطيطية فى مستويات التخطيط :القومى– االقليمى  -المحلي)
(الحيز العمراني مفهومه /القضايا المرتبطة به /العوامل المؤترة فيه)

دورة تدريبية برنامج )(Adobe Indesign
دورة تدريبيتة لبرنتامج التصتميم ) (Adobe Indesignللستادة العتاملين بالهيئتة للتتدريب
على التطبيقات األساسية للبرنامج بسهولة وكفاءة ،وتم تدريب عدد ( )15متدرب.

المخطط اإلستراتيجي للتنمية العمرانية والخريطــة اإلستتمــارية المكانيــة
“محافظــة كفــر الشيــخ “دراسات مياه الشرب والصرف الصحي
الهدف من الدراسة
اإلستتتغالل األمتتتل كمتتا وكيفتتا
ل مكانات والطاقتات المتاحتة
وتوصيل المرافتق للمستتهلك
بأقتتتل فاقتتتد ممكتتتن لمحافظتتتة
كفرالشتتتتيخ الواقعتتتته أقصتتتتى
شمال الدلتا بين فرعى النيتل
دمياط ورشيد وتشغل الجتزء
األكبر من ختط الستاحل علتى
البحتتر المتوستتط  ،متتن ختتالل
التوافتتتتق متتتتع اإلشتتتتتراطات
البيئيتته والصتتحيه المصتتريه
والعالميتتته وتحقتتتق التوزيتتتع
العتتتادل للمرافتتتق فتتتى إطتتتار
مخطتتتتتتط عمرانتتتتتتى شتتتتتتامل Legend
محطات المياه ¦
¨
§
للمحافظة.
محطات معالجة

 Qمحطات معالجة
3
مناطق مخدومة بالصرف الصحي
مناطق جاري خدمتها بالصرف الصحي

Legend
محطات المياه
محطات معالجة

المــوقف التنفيـــذي
تممم اإلنتهمماء مممن إعممداد المخطممط اإلسممتراتيجي للمحافظ مة وتحديممد حزمممة مشممروعات ذات أولوي مة،
ومشروعات مقترحة وفقا لمراحل النمو التخطيطية.

¦
¨
§

محطات مياه الشرب الق ائمه بأنواعها

3
 Qمناطق تعاني من عدم كف اية المياه المنتجه

المخطط اإلستراتيجي العـــام والتفصيلي للمركــز اإلداري للمــــال واألعمــــال
“العاصمة اإلدارية “ دراسات مياه الشرب والصرف الصحي
الهدف من الدراسة
متتن ختتالل خط تط التنميتتة العمرانيتتة لحتتل
المشتتاكل الحاليتتة والمتطلبتتات المستتتقبلية
للقتتتاهرة الكبتتتري ،ومتتتن أهتتتم مخرجاتهتتتا
إنشاء عاصتمة إداريتة جديتدة تعمتل علتي
جتتتتذب األنشتتتتطة الحكوميتتتتة والمركزيتتتتة
ختتارج نطتتاق القتتاهرة الحاليتتة متتع حمايتتة
المنتتاطق شتترق القتتاهرة متتن اإلمتتتدادات
العشتتتتوائية ،لتتتتذا كتتتتان التوجتتتته إلعتتتتداد
المخططتتتتتات اإلستتتتتتراتيجية والتفصتتتتتيلية
لتتتتتوفير اإلحتياجتتتتات المائيتتتتة واستتتتتيعاب
التصتتتترفات الناتجتتتته عنهتتتتا والمخلفتتتتات
الصتتتتلبة المتوقتتتتع تولتتتتدها عتتتتن منطقتتتتة
الدراسة.

المــوقف التنفيـــذي

البديـــل األول

جاري اإلنتهاء من إعداد المخطمط اإلسمتراتيجي والمخططمات التفصميلية للمركمز اإلداري للممال
واألعمممال“العاصممممة اإلداريمممة “ للمرحلممة العاجلمممة وتحديمممد حزمممة المشمممروعات ذات األولويمممة
والمقترحه وفقا لمراحل النمو التخطيطية لخدمتها.

المخطط اإلستراتيجي للتخلص اآلمن من المخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية
الهــدف من الدراســة
إعتتتتتتداد استتتتتتتراتيجيه ومنهجيتتتتتتة لجمتتتتتتع
والتتتتخلص اآلمتتتن متتتن المخلفتتتات الصتتتلبه
بفكر تنموي وباستتخدام التقنيتات المتقدمته
دوليتتتتتتا لمحافظتتتتتتات مصتتتتتتر متتتتتتن ختتتتتتالل
مشتروعات عاجلتتة ومقترحته وفقتتا لبتترامج
زمنيتتتتة لجمتتتتع والتتتتتتخلص النهتتتتائي متتتتتن
المخلفتتتتات الصتتتتلبة ،متتتتع أهميتتتتة توافقهتتتتا
وتكاملها وسياسات التخطيط العمرانتي فتى
مصتتر لضتتمان تحقيتتق التنميتته المستتتدامه
بالتنستتيق متتع الجهتتات المعنيتتة ذات الصتلة
أختتتتتذا فتتتتتي اإلعتبتتتتتار الخطتتتتتط والبتتتتترامج
المقتترره .وعتترض لتجتتارب ستتابقه عربيتتة
ودوليتتة ل ستتتفاده متتن المخلفتتات الصتتلبة،
وفتتتتي ضتتتتوئها تتتتتم اقتتتتتراح بعتتتتض أوجتتتته
اإلستتتتفاده متتتن المخلفتتتات الصتتتلبة لرؤيتتتة
بعيتتتدة المتتتدي بهتتتدف التحتتتول إلتتتى نمتتتط
اقتصتتادى أكتتتر حفا ً
ظتتا علتتى البيئتتة لتتذا فقتتد
تم اقتراح بعض النماذج للمناقشة.

المــوقف التنفيـــذي

تممم اإلنتهمماء مممن المشممروع وفقمما لمهممام األعمممال وجمماري العممرض علممي الجهممات
المعنية إلبداء الرأى ووضع المخطط موضع التنفيذ.

المخطط اإلستراتيجي للتخلص اآلمن من المخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية
متوسط نصيب الفرد الفعلي المتولد
من المخلفات الصلبة المنزلية بمحافظات الجمهوريـة عام 2014
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معدل التوالد الفعلي
كجم/فرد/يوم

1

الرؤيـــــــــــــــــة

0

الغربية
سوهاج
الفيوم
المنيا
الشرقية
االسماعيلية
السويس
بورسعيد
مرسى مطروح
اسيوط
جنوب سيناء
قنا
دمياط
المنوفية
الدقهلية
شمال سيناء
الوادي الجديد
البحر األحمر
بني سويف
البحيرة
القليوبية
الجيزة
القاهرة
االسكندرية
األقصر
أسوان
كفر الشيخ

"مصر مجتمع نظيف
بيئيا ً
آمن ومستدام
وصحيا ً" ولتحقيق ذلك:

0.5

معدل التوالد  :يعبر عن متوسط المتولد فعليا عن حضر وريف كل محافظة
مصدر البيان :مكاتبات وارده من محافظات الجمهورية
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المخطط اإلستراتيجي للتخلص اآلمن من المخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية
المدافن الصحية المقترحة والتكلفة التقديرية
بمحافظات مصر وفقا للبرامج الزمنية
2032-2014
المساحة المقترحة بالفدان

تم تقدير مساحات المدافن للمرفوضتات بعتد استتنزال كميتة المخلفتات التتي ستيتم تتدويرها واإلستتفاده منهتا فتي ضتوء اإلستتتمارات
المقدمة بكل محافظة من الجهات المختلفه سواء قطاع خاص او حكومي وذلك لتحويلها إلي يوريا أو بيوجاز أو كهرباء .

المخطط اإلستراتيجي للتخلص اآلمن من المخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية
الحملة الميكانيكية المقترحة والتكلفة التقديرية
بمحافظات مصر وفقا للبرامج الزمنية
2032-2014

المخطط اإلستراتيجي للتخلص اآلمن من المخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية
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نمــــوذج  :إقليـــم القاهـــرة الكـــبري  -2014الوضع الراهن

المخطط اإلستراتيجي للتخلص اآلمن من المخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية
نمــــوذج  :إقليـــم القاهـــرة الكـــبري
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التكلفة بالمليون جنيه
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24
محافظة القاهره

246
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محافظة القليوبية

محافظة الجيزة

المدافن الصحية ومصانع التدوير المقترحة والتكلفة التقديرية
بإقليم القاهرة الكبري حتى عام 2032

الخرائط المعلوماتية لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات مصر
نموذج :منظومة مياه الشرب بمحافظة البحر األحمر
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الهــدف من الدراســة
إعتتتداد ختتترائط معلوماتيتتتة
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المــوقف التنفيـــذي
جتتتاري إعتتتداد الختتترائط المعلوماتيتتتة لمنظتتتومتي ميتتتاه الشتتترب والصتتترف
الصحي لمحافظات الجمهورية حيتث تتم البتدء بمحافظتات المنوفيتة والبحتر
األحمر وجاري التعاقد لمحافظة األقصر.

محافظة البحر األحمر

إعداد الدراسات المطلوبة والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية
نموذج :طلب دراسة موقع مقترح لمحطة معالجة وغابة شجرية
مطلوب ريها بمياه الصرف المعالجة بالطارق والرواجح غرب
محافظة األقصر

الهــدف من الدراســة
إعداد الدراسات المطلوبة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنيتة ذات
الصلة وخاصة المركز الوطني لتخطيط استتخدمات أراضتي الدولتة
لتخصيص مواقع ”محطتات معالجتة ميتاه صترف صتحي – غابتات
شجرية – متدافن صتحية “...متن ختالل مراعتاة مخططتات التنميتة
العمرانيتتة القائمتتة والجاريتتة والمقتتررة وفتتي ضتتوء اإلشتتتتراطات
والمعايير البيئية واألكواد المصرية .

المــوقف التنفيـــذي
إعداد الدراسات المطلوبة لكل مايرد من طلبات.

مشروع إعداد الدراسات البيئية واالجتماعية لتطوير ترام مصر الجديدة ومده إلى مدينة القاهرة الجديدة
أهداف دراسة تقييم اآلتر البيئى واالجتماعى:
•

تحديد العناصر المختلفة التي قد تؤتر عل صحة وسالمة األنسان
وكذلك التأتير على النظام األيكٌولوجى.

•

وصف الوضع البيئى واالجتماعى الراهن للمناطق التى سيتم تنفيذ
المشروع بها وشدة تلك اآلتار.

•

مراجعة وعرض التشريعات التى بموجبها سيتم تنفيذ المشروع.

•

تحديد اآلتار البيئية واالجتماعية بطريقة كمية مع مراعاة األنشطة في
المراحل المختلفة( تخطيط،إنشاء،تشغيل  ،إيقاف التشغيل  ،الهدم)
ومدي تأتيرهم على البيئ ٌة والمجتمع.

•

مقارنة اآلتار البيئ ٌةٌ واالجتماعيةٌ المحددة مع القواني ٌن والتشريعٌات
والمعا يير باألضافة لمعا يير سياٌسة الوقاية

•

إقتراح وتحليل بدائل تكون أكتر مالئمة مع المخاوف البيئ ٌةٌ
واالجتماعيةٌ التى تم تحليلها وتقييمها.

مشروع تطويرترام مصر الجديدة ومده إلى مدينة القاهرة الجديدة
الهدف من المشروع:
خدمة عدة شرائح من المستخدمين وخاصة محدودى الدخل الساكنين فى عزبة الهجانة والعمالة المتوجهة الى القاهرة الجديدة .
اإلسراع بتنمية مدينة القاهرة الجديدة بتوفير وسيلة مواصالت نظيفة وأمنة وسريعة.
رفع كفاءة النقل الجماعى بمنطقة المشروع بحى مدينة نصر.
إختصار زمن الرحلة للمناطق المستفيدة مدينة نصر  /القاهرة الجديدة .
الحد من اإلنبعاتات الكربونية نتيجة لزيادة أعداد وسائل النقل المختلفة ( أتوبيس – سرفيس – سيارة خاصة
تخفيف الزحام المرورى على طول المسار خاصة عند التقاطعات الرئيسية نتيجة إنشاء مجموعة من األعمال الصناعية.
الربط مع الخط الرابع لمترو األنفاق وتشجيع عدد أكبر من المواطنين على إستخدام الترام المقترح.

مشروع تطويرترام مصر الجديدة ومده إلى مدينة القاهرة الجديدة

144

مشروع دراســـة إختيـــار مسارات النقل الجماعى ()BRT
لكل من مدينة  6أكتوبر والشيخ زايد ومدينة القاهرة الجديدة
الهدف من المشروع:
إعداد مخطط عام لمسارات النقل الجماعى السريع وإختيار مسارات للنقل الجماعى الداخلى ( )BRTلكل من مدينة 6أكتوبر والشيخ زايد

ومدينة القاهرة الجديدة وإعداد دراسات الجدوى المبدئية.
خدمة عدة شرائح من المستخدمين وخاصة محدودى الدخل الساكنين فى عزبة الهجانة والعمالة المتوجهة الى القاهرة الجديدة .
اإلسراع بتنمية مدينتى القاهرة الجديدة و 6اكتوبر بتوفير وسيلة مواصالت نظيفة وأمنة وسريعة.
رفع كفاءة النقل الجماعى بالمدينتين.

الربط مع خط المونوريل المقترح تنفيذه لربط القاهرة بمدنة  6اكتوبر.
الحد من اإلنبعاتات الكربونية نتيجة لزيادة أعداد وسائل النقل المختلفة ( أتوبيس – سرفيس – سيارة خاصة
تخفيف الزحام المرورى على طول المسار خاصة عند التقاطعات الرئيسية نتيجة إنشاء مجموعة من األعمال الصناعية.
خدمة قطاع النقل الجماعى وكل مايتعلق بعملية تنظيمه حيث يعتبر قطاع االتوبيسات العمود الفقرى للنقل الجماعى فى اي مدينة

مشروع دراســـة إختيـــار مسارات النقل الجماعى ( )BRTلمدينة  6أكتوبر والشيخ زايد

مشروع دراســـة إختيـــار مسارات النقل الجماعى ( )BRTلمدينة القاهرة الجديدة

إعداد الدراسات الجيوتقنية للمدينة المليونية شرق بورسعيد
•

فى ضوء بروتوكول التعاون بين الهيئة و الهيئة القومية
لالستشعار عن البعد وعلوم الفضاء تم إعداد الدراسات
الجيوتقنية للمدينة المليونية شرق بورسعيد .

إعداد الدراسات الجيوتقنية لمدينة المنصورة الجديدة
•

فى ضوء بروتوكول التعاون بين الهيئة و الهيئة القومية
لالستشعار عن البعد وعلوم الفضاء تم إعداد الدراسات
الجيوتقنية لمدينة المنصورة الجديدة

مشروع إعداد تخطيط األراضى على جانبى محور ترعة الطوارئ  ″جاري ″

ترعة الطوارئ

الطريق الدائري
ابورجيلة

مشروع إعداد تخطيط األراضى على جانبى محور ترعة الطوارئ  ″جاري ″
وصف المشروع:
•

يمتد مسار ترعة الطوارئ بطول  9كيلو متر من خلف حديقــة بدر بشارع جسـر السويس وحتي مزرعة الجبل األصفر .

• حـــــرم الترعـــــــة االصلي  100م مـــــــن كـــــــل جانـــب وبمساحة على طول المسار تقدر بحوالي  240فـــــــدان .
•

تم ردم الترعة بعد اإلنتهــــاء من أعمال الصرف الصحى على جانبى الصرف األصلى وإنشاء المحطة الحلزونية وجارى حاليا إستكمال الشبكة.

الهدف من المشروع:
•

اإلستفادة من مسار محور الطوارئ القائم والذى تم تغطيتها فى بعض األماكن وذلك عن طريق تغطية باقى األجزاء من تلك الترعة.

•

تخطيط طريق رئيسى يساعد على تطوير المناطق الواقعة على جانبيه منعا النتشار العشوائيات.

•

تخفيف الكتافات المرورية على المحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشتروع وخاصتة محتور جستر الستويس ومنطقتة تقتاطع الطريتق التدائرى عنتد
تقاطعه مع طريق اإلسماعيلية الصحراوى.

مشروع تخطيط شبكة الطرق شرق وغرب القاهرة  ″جاري ″
الهدف من المشروع:
•

إنشاء محاور مرورية جديدة سريعة لربط شرق القاهرة بغربها.

•

تخفيف الكتافات المرورية على المحاور الرئيسية القائمة.

•

توفير خطوط نقل جماعى سككى (مترو – ترام – مونوريل).

•

تقليتتتل أزمتتتة الوصتتتول بتتتين المتتتدن القائمتتتة والتجمعتتتات العمرانيتتتة
الجديدة.

مشروع مسار خط نقل سككى سريع يربط مدينة 6اكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة
 ″جاري ″
محور روض الفرج
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مسار الخط السككى بطول  34كم -المرحلة االولى

الخط التانى لمترو االنفاق

مسار الخط السككى– المرحلة التانية

الخط التالث لمترو االنفاق
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مشروع مسار خط نقل سككى سريع يربط مدينة 6اكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة
 ″جاري ″
الهدف من المشروع:
•

تنفيذ خط سككى سريع بطول  35كم يربط القاهرة والجيزة بمدينة  6اكتوبر والشتيخ زايتد متن محطتة بتوالق التدكرور بتالخط التالتث لمتترو االنفتاق
وحتى الطريق الدائرى تم موازيا له حتى محور  26يوليو ويمتد داختل الميتول الجانبيتة جنتوب المحتور وحتتى بدايتة مدينتة الشتيخ زايتد متع طريتق
اسكندرية الصحراوى ويمتد بمنتصف الجزيرة الوسطى للمحور وصوال للمحور المركزي لمدينة  6اكتوبر وحتى مدخل المنطقة الصناعية
(من خالل  10محطات حالية و 5محطات مقترحة مستقبليا ً).

•

رفع كفاءة النقل الجماعى بمنطقة المشروع.

•

إختصار زمن الرحلة للمناطق المستفيدة القاهرة /مدينة  6اكتوبر.

•

الحد من اإلنبعاتات الكربونية نتيجة لزيادة أعداد وسائل النقل المختلفة ( أتوبيس – سرفيس – سيارة خاصة

•

تخفيف الزحام المرورى على طول المسار خاصة عند التقاطعات الرئيسية نتيجة إنشاء مجموعة من األعمال الصناعية.

•

الربط مع الخط التالث لمترو األنفاق وتشجيع عدد أكبر من المواطنين على إستخدام المونوريل المقترح.

مركز النقل المتكامل غرب الطريق الدائري بامبابة  ″جاري ″

A1

محور وسوبر ترام روض الفرج

A2

حدود الموقع المخصص لمركز النقل
:A1

مساحة  10فدان

:A2

مساحة  23فدان

المساحة االجمالية لمشروعات خدمية – ادارية –
تجارية –ترفيهية

مركز النقل المتكامل غرب الطريق الدائري بامبابة  ″جاري ″
الهدف من المشروع:
•
•
•
•
•
•

يتميزموقع المركز بالقرب من محاور الحركة الرئيسية و ملتقى وسائل النقل المختلفة ( خطوط سكة حديد اتياي البارود – المحطة النهائية لمترو
األنفاق للخط التالث – الطريق الدائري – محور روض الفرج – سوبر ترام محور روض الفرج).
انشاء مركز خدمى متكامل يربط بين مجموعة من خطوط ومسارات حركة النقل الجماعى
تحقيق ربط متكامل وفعال لتشجيع.
استخدام وسائل النقل الجماعي و تقليل زمن االنتقال من وسيلة الخرى لوجودها في مكان واحد.
تحسين القيمة االقتصادية للمنطقة مما ينعكس على تطويرها و تنميتها.
انشاء كيان عمرانى ومعمارى متميز يضم مجموعة من المشروعات.
• مشروعات خدمية.
• مشروعات تجارية.
• مشروعات ترفيهية.

المنطقة االستتمارية محافظة الجيزة (طريق الواحات البحرية)  ″جاري ″
المشروعات الرئيسية المقترحة لتنمية المنطقة
أرض معارض دولية  /مناطق تجمع المال و االعمال  /تجمع علمي و اكاديمي /تجمع رياضي و ترفيهي /تجمع
تجاري  /خدمات لوجستية  /تجمع صحي و طبي.

المنطقة االستتمارية

المنطقة االستتمارية محافظة الجيزة (طريق الواحات البحرية)  ″جاري ″
موقع المنطقة :
•

تقع المنطقة على طريق الواحات البحرية من الكيلو  63.9إلى الكيلو  ( 72طريق الجيزة  /الواحات).

•

تبلغ مساحة المنطقة  8304فدان وصادر بها القرار الجمهورى رقم .2010 /282

•

تتميز هذه المنطقة بموقعها الحيوي لكونها تقع فى محافظة محورية تتوسط العديد من محافظات الوجه البحرى والقبلى.

•

تقع المنطقة مالصقة لمطار السادس من أكتوبر ويمر بجانبها خط السكة الحديد لنقل الحديد الخام بطول  146كم من منطقة المناجم إلى مصانع
حلوان ( التبين ).

الهدف من المشروع:
•

تنمية المنطقة و مد محاور العمران الى الصحراء و خاصة محور الواحات البحرية و اقامة مناطق جذب رئيسية مستحدتة بما يتالءم مع الفرص
التنموية و االستتمارية المتاحة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة.

ربط العاصمة اإلدارية والمدن الجديدةشرق وغرب القاهرة الكبرى – الطريق األوسطي
 ″جاري ″

إعداد الدراسات الجيوتقنية لجميع التجمعات العمرانية الجديدة  ″جاري ″
العاصمة االدارية الجديدة بكافة مراحلها
األولوية األولى

إعداد الدراسات الجيوتقنية لجميع التجمعات العمرانية الجديدة  ″جاري ″
العاصمة االدارية الجديدة بكافة مراحلها ...
االولوية االولى

التعاون مع الجهات الحكومية  ″جاري ″
وزارة التنمية المحلية :
•

يتم امداد وزارة التنمية المحليه بجميع خرائط االحوزة
العمرانية لمدن وقرى وعزب الجمهورية.

الهيئة المصرية العامة للمساحة :
•

•

متابعة اعمال توقيع االحوزة العمرانيتة علتى الطبيعتة
ومتتن ختتالل الهيئتتة المصتترية العامتتة للمستتاحة وفقتتتا ً
لبروتوكتتتتول التعتتتتاون بتتتتين وزارة التنميتتتتة المحليتتتته
ووزارة الرى والموارد المائية.
اعتتتادة انتتتتاج ختتترائط مستتتاحية لالحتتتوزة بعتتتد توقيتتتع
وتتتدقيق نقتتاط الحيتتز وربطهتتا بشتتبكة احتتداتيات الدولتتة
لتكون فى صورتها النهائية.

مراجعة جميع المواقع المطلوب تخصيصها على الخرائط المساحية
والتى توضح عالقة هذه المواقع بمشروعات التنميه العمرانية  ″جاري ″
•

فتتى ضتتوء أعمتتال التعتتاون بتتين الهيئتتة والمركتتز
التتوطنى لتخطتتيط استتتخدامات اراضتتى الدولتة يتتتم
مراجعة جميع المواقع المطلوب تخصيصتها علتى
الختتترائط المستتتاحية والتتتتى توضتتتح عالقتتتة هتتتذه
المواقع بمشروعات التنميه العمرانية.

دراسة جميع مواقع التنمية العمرانية المطلوب إصدار قرارات جمهورية لها  ″جاري ″
•

فتتى ضتتوء أعمتتال التعتتاون بتتين الهيئتتة والمركتتز
التتوطنى لتخطتتيط استتتخدامات اراضتتى الدول تة يتتتم
دراستته جميتتع مواقتتع التنميتتة العمرانيتتة المطلتتوب
إصدار قرارات جمهورية لها.

المنطقة الصناعية باالمل

التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة لتحديد قيود االرتفاعات
للمدن والقرى على مستوى الجمهورية  ″جاري ″

