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 0/4/0/0الرؤية المستقبلية القليم القاهرة الكبرى (دراسة )4112
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 0/3/0أدوات تحقيق الرؤية التنموية إلقليم القاهرة الكبرى
 2حتديد نطاق الدراسة إلقليم القاهرة الكربى

مقدمة

 1/2الفرق بني نطاق الدراسة وحدود اإلقليم
 2/2مراحل التحضر القليم القاهرة الكربى

 1/2/2نظريات مراحل الحضرية لالقليم الحضرى
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شكل ( )01نطاق الدراسة لتحقيق الالمركزية فى إدارة التنمية القليم القاهرة الكبرى
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الهيكلة العمرانية للقاهرة الكبرى
مقدمه الدراسه
أ-الخلفية ودوافع القيام بالدراسه

رأت الهيئه العامه للتخطيط العمراني القيام بالدراسه الحاليه بناء علي ثالثه مجموعات من الدوافع:

الدافع االول -:

اعدت الهيئة العامة للتخطيط العمراني على مدار الثالثون سنة الماضية عدة مخططات عمرانية إلقليم القاهرة

الكبرى اهمها ما اعد سنة  0924واخرها ما تم إنهائه سنة  ( 4112باالشتراك مع الـ  ) JICAورغم جودة هذه
المخططات سواء في تجميع البيانات وتحليلها وأفكارها إال أنه يالحظ أنها

اتبعت قي غالبيتها علي من هجيات أقرب الى تخطيط مدينه منها الي تخطيط منطقه متروباليتانيه بحجم القاهره
الكبري .منهجيات اقرب الي االستجابه للمشاكل القطاعيه وخاصه النقل و استيعاب الزياده السكانيه بناء علي

إسقاطات المستقبل منها الى تحقيق رؤى إقليمية متكاملة .كذلك لم تراعي تلك الدراسات التغيرات التي حدثت في
النطاقات الريفيه بشكل كافي و لم تحدد نطاقات الدراسه او حدود االقليم بما يتمشي مع تلك المتغيرات.وال شك ان

اقليم القاهره بحجمه و اهميته يحتاج لمخطط و رؤيه معتمده علي منهجيات اكثر قوه وتحديد علمي لحدود االقليم

التفاعلي و نطاق الدراسه بشكل يمكن من ان تكون اطا ار اكثر فاعليه للمخططات االستراتيجيه للمحافظات الواقعه

في نطاقه.

الدافع الثاني -:

تمت في السنوات القليلة الماضية مخططات استراتيجية لمحافظات القاهرة – الجيزة –  6أكتوبر – حلوان

والمنوفية (جاري)  .وقد تم دمج بعض المحافظات بجيث اصبح اإلقليم مكونا من ثالثة محافظات فقط مما يستدعي

اعداد مخططات استراتيجية جديدة (معدلة ومدمجة) لها .

كذلك الحظت الهيئه من االحتكاك المباشر مع اجهزه التخطيط المحليه أن المخططات االستراتيجية

للمحافظات سواء محافظات القاهره الكبري او المحافظات االخري :

 يصعب ا الستفادة منها بصورة مباشرة في ادارات التخطيط بالمحافظات لوجود فجوة تخطيطية بينها
وبين مخططات المناطق و بينها وبين المخططات التفصيلية طبقا لقانون البناء الموحد مما يتطلب مأل

هذه الفجوة بمستوى تخطيطي متوسط كهمزة وصل بين المخططات االستراتيجية ومخططات المناطق .

 ان التنسيق بين المخططات االستراتيجية للمحافظات بعضها البعض لم يكن كافيا وال متكامال عالوه
علي عدم ارتباطها بمخططات االقليم بكفائه مناسبه
 ولهذا يحتاج االمر لتحديث مخططات المحافظات مبنيا علي تقسيمات المحافظات المستجد وان تبني
تلك المخططات على أسس ومعايير أكثر فاعليه وارتباطاّ بالرؤى التخطيطية لالقليم وبشكل يتيح

اعداد مخططات عمرانية لمناطق بكيانات واضحه ومحدده بشكل علمي وتشغيلي للمناطق بشكل

متكامل و متسق مع بعضه وبما يسمح باعداد مخططات تفصيليه ناجحه .
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الدافع الثالث-:

قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني مؤخ ار بإعداد مخطط عمراني قومي بتوجيهات ورؤى شاملة وذلك في

توقيت الحق العداد المخططات االسترتيجيه لالقليم و للمحافظات و بالتالي يجب مراجعه و توفيق المخططات

االستراتيجية لألقاليم والمحافظات مع هذه الرؤيه القوميه .
ب-اهداف الدراسه:

مما تقدم تحددت االهداف التاليه للدراسه:
 إعداد رؤيه متكامله لالقليم تتسق مع الرؤيه القوميه ومبنيه في االساس علي الرؤي الوارده في
دراسات المخططات االستراتيجيه للمحافظات و في اطار حدود تخطيطية مناسبة لإلقليم

 اعداد مخطط هيكلي لالقليم (اي التقسيم لقطاعات كما سيتم توضيحه الحقا)

 يسمح بملء الفجوة بين الرؤيه االستراتيجية لإلقليم وبين مخططات المناطق
 يسمح بإعداد مخططات تفصيليه داخل تلك المناطق
 يسمح بإعداد مخططات استراتيجية للمحافظات متسقة فيما بينها وبين مخططات مناطقها
الداخلية .

و سوف تعتمد الدراسة الحالية بالكامل على بيانات

ومعلومات الدراسات السابقة لإلقليم وللمحافظات(.دون جمع
أية بيانات إضافية)

 إعداد مشروع تخطيط عمراني ألحد القطاعات

كدراسة تطبيقية إلختبار المخطط الهيكلي و

المعطيات والتوصيات القطاعية المقترحه
بعد إنهاء الدراسة السابقة ستقوم الهيئة بتحديث المخططات األستراتيجية للمحافظات بناء على النتائج
وبشكل منفصل وكمرحلة ثانية من الدراسة الحالية (خارج اطار الدراسه الحاليه).

ج – منهجيه الدراسه:

حيث ان الدراسه الحاليه ال تبدء من فراغ بل هي مرحله تكميليه

وتطويريه لدراسات المخططات االستراتيجيه

لالقليم( ) 4112و المخططات االستراتيجيه لمحافظات االقليم وتعتمد علي بيناتها وهي ايضا ليست دراسه العداد
مخطط استراتيجي لالقليم تتبع في منهجياتها قانون البناء الموحد فقد تم تطوير منهجيه خاصه بتلك الدراسه كما يلي:

 -0تحليل أولى لرؤى المخططات االستراتيجية للمحافظات ولإلقليم ولشرق القاهرة في إطاررؤية المخطط
القومي لتحديد

المتوفق منها و المتعارض.كذلك سيتم تحديد القضايا التي لم تتعرض لها تلك

الدراسات بشكل كافي وتحديد رؤي مناسبه للتعامل معها وضمها لتلك المستنتجه من المخططات

االستراتيجسه السابقه للوصول الى رؤية متكاملة لالقليم
 -4تحديد الحدود التخطيطية لإلقليم

ال شك ان تحديد الحدود التخطيطيه لالقليم المتروبوليتاني مثل اقليم القاهره الكبري يختلف عن
منهجيه تحديده لمدينه كبيره .وطبقا لفحصنا للمداخل النظريه وللتجارب التخطيطيه لبعض المناطق

المتروبويتانيه(كما سنوضح في النقرير االول) فانه يلزم اوال تحديد المرحله الحضريه التي وصل اليها
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اقليم القاهره الكبري حتي يمكن تحديد المدخل المناسب لتحديد معيير تحديد حدود الدراسه و االقليم .ثم
القيام بتطبيق تلك المعايير لتحديد حدود االقليم التي سيبني علي الهيكله العمرانيه للقاهره
 -3وضع معايير (  ) Criteriaلتقسيم اإلقليم الى قطاعات تخطيطية (غالبا ما سيكون كل قطاع محققا
لقدر من االتزان بين فرص العمل المتاحة به ونوعيات االسكان كماّ ونوعاّ وكذلك الخدمات بهدف
خفض معدالت الحركة بما يحقق أهداف النقل والحد من التلوث البيئي ) ....

 -2إعداد بدائل التقسيم الى قطاعات وتدرجها الهرمي وأدوارها وقوامها االقتصادي وهويتها وهو ما سيطلق
عليها "الهيكل العمراني لإلقليم" والمفاضلة بينها واالستقرار على أفضلها .

 -0تطوير المتطلبات اإلقليمية الهيكلية " العالقات بين القطاعات" مع االخذ في االعتبار
 المشروعات المقترحة وخاصة مشروعات الطرق والنقل .
 المشروعات الجارية
 المخططات المعتمدة للمناطق والق اررات السيادية "كل ما أمكن ذلك"
وصوال للمخطط العمراني الهيكلي لالقليم

 -6التطوير النهائي للرؤية واألهداف اإلقليمية .
 -7تحديد شكل ونوعية المعلومات( )Formatالالزمة والمستنتجة من المراحل السابقة والالزمة إلعداد
مخططات المناطق والقطاعات (  )Terms of referenceوشكل مخرجات تخطيط المناطق .

 -2تطبيق الـ  Formatالسابقة على القطاعات الجديدة والخروج بتحديد دوركل قطاع واألهداف المطلوب
تحقيقها وكذا المعلومات الالزمة بحيث يمكن في مراحل الحقة (خارج اطار الدراسة الحالية) اعداد
مخططات للقطاعات المختلفة تحقق الرؤية اإلقليمية والقومية ومتجانسة فيما بينها .

 -9إعداد مشروع تخطيط عمراني ألحد القطاعات (والسابق وجود مخططات ألجزاء كبيرة منها) كدراسة
تطبيقية إلختبار المعطيات والتوصيات القطاعية التي تمت في الخطوة السابقة وادخال أية تعديالت

في نتائج الخطوتين السابقتين ()7،2
د -تنظيم الدراسه

سيتم تقسيم الدراسه الي ثالثه اجزاء يقدم كل جزء منها في تقريرمنفصل:

التقرير االول:

الرؤيه االقليميه وحدود الدراسه

التقرير الثاني :الهيكله العمرانيه القليم القاهره الكبري
التقرير الثالث :مخطط عمراني تجريبي الحد قطاعات القاهره الكبري
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الهيكله العمرانيه القليم القاهره الكبري

التقريــــــر االول

الرؤيه االقليميه وحدود الدراسه

مارس 4102
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مقدمه التقرير االول

يهدف التقرير الحالي لتطوير رؤيه تنمويه إلقليم القاهرة الكبري وحدود الدراسة التي تمكن من إعداد الهيكله العمرانيه
لالقليم:

 -0تحليل أولى لرؤى المخططات االستراتيجية للمحافظات ولإلقليم ولشرق القاهرة في إطاررؤية المخطط
القومي لتحديد

المتوا فق منها و المتعارض.كذلك سيتم تحديد القضايا التي لم تتعرض لها تلك

ا لدراسات بشكل كافي وتحديد رؤي مناسبه للتعامل معها وضمها لتلك المستنتجه من المخططات
االستراتيجيه السابقه للوصول الى رؤية متكاملة لالقليم

 -4تحديد حدود الدراسة
ال شك ان تحديد الحدود التخطيطيه لالقليم المتروبوليتاني مثل اقليم القاهره الكبري يختلف عن
منهجيه تح ديده لمدينه كبيره .وطبقا لفحصنا للمداخل النظريه وللتجارب التخطيطيه لبعض المناطق

المتروبوليتانيه (كما سنوضح في النقرير االول) فانه يلزم اوال تحديد المرحله الحضريه التي وصل اليها
اقليم القاهره الكبري حتي يمكن تحديد المدخل المناسب لتحديد معايير تحديد حدود الدراسه و االقليم.
ثم القيام بتطبيق تلك المعايير لتحديد حدود االقليم التي سيبني عليه الهيكله العمرانيه للقاهرة .

وفى هذا السياق فقد تناولت الدراسة استعراض دورة التحوالت بين الكتلة الحضرية الرئيسية للقاهرة الكبرى والنطاق
الريفى المحيط تبعه دراسة نقدية للحدود المطروحة من الدراسات السابقة حول تنمية وتخطيط االقليم  ،كما عرضت
مفهوم حدود نطاق الدراسة لإلقليم والذى سيتم تطويره الحقاً ليمثل الحدود التخطيطية لإلقليم والوحدات العمرانية

الفرعية .

هذا وقد تم انتقاء مجموعة من المعايير التى يتم على أساسها تحديد نطاق الد ارسة بحيث تعكس األهداف المطروحة

لتنمية االقليم .
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 1الرؤية التنموية إلقليم القاهرة الكربى
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 0الرؤية التنموية القليم القاهرة الكبرى :
مقدمة :

يختص الجزء األول من هذا التقرير بصياغة الرؤية التنموية المقترحة إلقليم القاهرة الكبرى  ،وقد ارتكزت المنهجية

المستخدمة فى صياغة هذه الرؤية على محورين رئيسيين  :األول تم تلخيص الرؤي التنموية المختلفة لالقليم من
خالل مراجعة الرؤي االستراتيجية التى تناولت االقليم على المستويات القومية واالقليمية والمحلية ضمن المستوى

القومى ثم استخالص المالم ح الرئيسية القليم القاهرة الكبرى فى إطار معطيات خطة الدولة للتنمية االقتصادية/

االجتماعية لعام  4144والرؤية التنموية لمصر . 4101

وعلى المستوى االقليمى قامت الدراسة بتلخيص الرؤي واألهداف االقليمية لتنمية اقليم القاهرة الكبرى فى مجاالت
التنمية االقتصادية وال عمرانية والبيئة والتراث باالضافة الى شبكات البنية األساسية وذلك من كافة الدراسات التى
تناولت تنمية االقليم وفى مقدمتها دراسة مخطط اقليم القاهرة الكبرى (عام  )4112ودراسة الجايكا (عام . )4101
أما على المستوى المحلى فقد تم مراجعة الرؤي واألهداف التنموية للمخططات االستراتيجية لمحافظات القاهرة ،

الجيزة ،حلوان  6 ،أكتوبر والتى تم انجازها خالل الخمس سنوات األخيرة إبان تقسيم االقليم الى أربع محافظات .

ويتمثل المحور الثانى فى منهجية تحديث وصياغة الرؤية التنموية لالقليم فى عرض قضايا أخرى لم تتطرق إليها

الدراسات الساب قة بشكل كاف وخاصة فى مجال التفاوت الفئوى والطبقى لمجتمع القاهرة الكبرى واختالل التوازن بين
الطلب على الخدمات كماً ونوعاً وتوطن عشوائيات الفقر والفجوة النوعية بمركب العمالة .
وفى ضوء هذين المحورين عرضت الدراسة الرؤية التنمية المعدلة القليم القاهرة الكبرى .
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 1/1مراجعة الرؤيى االستراتيجية على المستويات القومية واالقليمية والمحلية :
 1/1/1المستوى القومى :
 0/0/0/0األهداف الرئيسية لخطة الدولة للتنمية االقتصادية /االجتماعية 2222

 تحقيق االنتشار العمرانى فى المناطق الصحراوية بما يحقق زيادة المعمور المصرى إلى  %04من المساحة
الكلية لمصر.
 الحد من التفاوتات اإلقليمية والحضرية /الريفية فى توزيعات الدخل

 الحد من النمو السكانى وبالتالى نمو الطلب اإلستهالكى بما يكفل تعظيم المدخرات وتوجيهها ألغراض
االستثمار.
 زيادة القدرة التوظيفية لالقتصاد المصرى بما يكفل معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل بالقدر الذى
يتوافق والزيادات السنوية فى عرض العمل .
 زيادة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة إلى ما يعادل % 2من الناتج المحلى اإلجمالى و النهوض بمعدل
االستثمار إلى ما يعادل  % 42من الناتج المحلى اإلجمالى.

سنويا ،مع تكميش
 زيادة القدرة التصديرية لق طاعات اإلنتاج السلعى والخدمى بمعدل نمو ال يقل عن % 00
ً
معدل نمو الواردات بحيث ال يتجاوز  %0سنويا ،وذلك لتصحيح الخلل فى ميزان المدفوعات.
المصدر  :و ازرة التخطيط والتعاون الدولى – االطار االستراتيجى لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية حتى عام  – 4144نوفمبر 4101

 2/1/1/1الرؤية التنمويـــة لمصر 2202
أن تصبح مصر اقتصادا معرفيا ومجتمعاً متوازناً متمسكاً بالهوية الوطنية وبموروثة الثقافى وقيمته الحضارية ،

يتمتع فيه المواطنون كافه برغد العيش وجودة الحياة فى إطار منظومة بيئية متكاملة ومناخ ديمقراطى دافعاً

للتنمية المتواصلة والمشاركة المجتمعية الفاعلة .

أوالً  :األهداف العامة لتحقيق الرؤية التنمويـــة لمصر 2202
إقتصاديــاً

 تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد القومى لمصر على الساحة االقتصادية العالمية لضمان استمرار معدل النمو
االقتصادى بمعدل %7.0سنويا حتى عام .4101

إجتماعيــاً

 الحد من معدالت الفقر والبطالة و تحسين مستويات المعيشة للسكان مع التركيز على احتياجات الفئات
منخفضة الدخل .
 دعم تحقيق الالمركزية فى اإلدارة والتخطيط والتنفيذ .

عمرانيـــاً

 تحقيق التوزيع العادل لفرص التنمية بين أقاليم الدولة للحد من التفاوتات اإلقليمية وبين المحافظات داخل
اإلقليم الواحد .ومن ظاهرة االستقطاب الحضرى وتحقيق التكامل والتوازن العمرانى فى إطار منظومة عمرانية

مستدامة .
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 اعادة تقسيم مصر مكانيا الى أقاليم تنموية لإلستفادة من مقومات وموارد كل منها .
ثانياً  :محاور ومتطلبـات تحقيق الرؤيــــــة التنمويــة
 قطاع الصناعة  :زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى االجمالى والتوظيف (  )%4من خالل : استغالل الميزة النسبية إلنتاج سلع تنافسية عالمية .

 االستفادة من مزايا الالمركزية واالستجابة لالحتياجات المحلية .

 تحقيق انطالقة صناعية من خالل (النظر للصناعة كقطاع جاذب لالستثمار – االستفادة من اتفاقيات
التجارة الحرة – تشجيع نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة – تشجيع القطاع الخاص الوطنى وتعديل الحوافز
لجذب االستثمار – توفير البنية التحتية المتطورة  -توفير مصادر جديدة للطاقة )
 -قطاع السياحة  :زيادة عدد السائحين الى حوالى  02مليون سائح  :من خالل :

 تنويع وتكامل المنتج االسياحى المصرى والتكامل الوظيفى بين المقاصد السياحية داخل االقليم .
 زيادة طاقة النقل والمواصالت القائمة امام حركة االسياحة الدولية والمحلية وتنويع خدمات وسائل الحركة التى
تربط بين المقاصد واألقاليم .

 زيادة الطاقة اإليوائية إلستيعاب الطلب السياحى المستهدف .
 قطاع التجارة  :مضاعفة العمالة وزيادة الناتج المحلى اإلجمالى للتجارة بمعدل نمو  % 0.1من خالل : تطوير وتنويع شبكات النقل للربط بين اسواق االنتاج واسواق االستهالك ومنافذ التصدير
 توفير المناطق الالزمة لتجارة التجزئة الحديثة والخدمات اللوجيستية
 -االقتصاد المعرفى

 دعم االتصال وشبكات الربط بين الجامعات والصناعة .
 إرساء سياسات نقل ومواصالت مرنة لرفع جودة البنية األساسية.

 المقومات المنافسة (البرمجيات والمعلومات – الدواء والبيوتكنولوجى – الطاقة المتجددة – الخدمات والعمالة
المعرفية) .
 -خفض معدل النمو السكاني لمتوسط  %1.0سنوياً حتى  2202ليحقق عدد سكان حوالى 102مليون نسمة

وفرص عمل تقدر بنحو  03مليون فرصة عمل .
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 3/1/1/1المالمح الرئيسية إلقليم القاهرة الكبرى فى إطار معطيات الرؤية التنموية لمصر2202

 اقلــيم القــاهرة الكبــرى الحضــرى ضــمن  3م اركــز للتكــتالت الحض ـرية التــى تلعــب دو ار علــى المســتوى العــالمى
(الق ــاهرة الكب ــرى – االس ــكندرية – الس ــويس) ف ــى إط ــار ت ــدرج أدوار الم ارك ــز العمراني ــة لص ــياغة هيك ــل جدي ــد

للمعمور المصرى .

 إقليما القاهرة الكبرى واالسـكندرية مرشـحان ضـمن الفئـة االولـى كأقـاليم كبـرى للمعرفـة لتنميـة ”اقتصـاد المعرفـة”
(مركز رئيسى لتوسعات صناعة المعرفة و التعليم العالى و البحث العلمى فى مناطق التنمية الجديدة ) .

 انمــاط التجمعــات العمرانيــة الجديــدة  :مــدن جديــدة حــول اقلــيم القــاهرة الكبــرى تســاهم فــى تحقيــق وظيفتــه ودوره
على المستوى القومى .
 األنشطة الرئيسية لإلقليم :
-

نطاق عاصمة الدولة التى تمثل مركز الحكم والمؤسسات والخدمات االدارية .

ب ــاقى محافظ ــات االقل ــيم ( وخاص ــة الم ــدن الجدي ــدة ) تمث ــل االمت ــداد العم ارن ــى وتترك ــز به ــا

االنشطة االستثمارية المنافسة على المستوى القومى والدولى .
 اجمــالى الزيـ ــادة الســكانية حتــى  4101ح ـوالى  61مليــون نســمة (اجمــالى عــدد الســكان المتوقــع  004مليــون
نســمة)  ،نصــيب اقلــيم القــاهرة الكبــرى  7.0مليــون نســمة إلحــداث الت ـوازن علــى المســتوى القــومى والحــد مــن
السيطرة والتضخم .
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 2/1/1المستوى اإلقليمى (إقليم القاهرة الكبرى) :
 1/2/1/1الرؤية المستقبلية إلقليم القاهرة الكبـــــرى ( 2202دراسة : )2222
”القاهرة الكبرى مركز ثقل إقليمي وعالمي للوظائف السياسية واإلدارية والثقافية والتاريخية واالقتصادية“.
 2/2/1/1أهداف تحقيق الرؤية التنموية القليم القاهرة الكبرى :

تندرج هذه األهداف تحت أربع مجموعات رئيسية هى :
أوالً  :محور التنمية االقتصادية :

 تعزيز القدرة التنافسية الدولية واالقليمية بإستخدام سياسات مناسبة وتحفيز النمو االقتصادي . دعم مساهمة االقتصاد المعرفى (الصناعات – الخدمات المعرفية متوسطة وعالية التقنية) . تـ ــوفير كيان ـ ـ ات اقتصـ ــادية جديـ ــدة وتوجيـ ــه مجـ ــاالت اسـ ــتثمار عالميـ ــة جديـ ــدة لقطاعـ ــات االنتـ ــاج والخـ ــدماتوالتكنولوجيا (مناطق حرة -م اركـز تجاريـة – المـدن التكنولوجيـة والذكيـة – الكليـات والمعاهـد األكاديميـة الدوليـة

– مراكز الخدمات واألعمال . )....

 -توزيع األنشطة االقتصادية بتوازن على كافة األجزاء المكونة لالقليم .

 الربط التنموى القليم القاهرة الكبرى مع مراكز النمو االقليمية المحيطة .ثانياً  :محور التنمية العمرانية :

 تحقيــق الت ـوازن للبيئ ــة الحض ـرية م ــن خــالل التكامــل العم ارن ــى بــين أجـ ـزاء االقلــيم والتكامــل م ــع شــبكات النقــلوالمواصالت .

 تدعيم قـدرة التجمعـات العمرانيـة الجديـدة فـى دائـرة نفـوذ االقلـيم الحضـرى السـتيعاب التنميـة العمرانيـة المسـتقبليةلتخفيف الضغط على العاصمة .

 تطــوير التجمعــات الحضـ ـرية القائمــة الواقع ــة فــى نط ــاق تــأثير االقلــيم الحض ــرى وتــوفير ال ــدعم اللوجســتى لهــالضبط النمو العشوائى دون اغفال التنافسية االقليميى للقاهرة الكبرى .
 استغالل المناطق المطلة على النيـل والحـافظ علـى االسـتعماالت العازلـة بـين الكتلـة الحضـرية الرئيسـية والمـدنالجديدة .

 اس ــتغالل م ارك ــز التنمي ــة الحضـ ـرية (العلمي ــة -الثقافي ــة -الس ــياحية -التجاري ــة) القائم ــة كب ــؤر رئيس ــية للتنمي ــةالحضرية .
 -حماية واعادة تأهيل المناطق التاريخية والسياحية التى تمثل الموروث الثقافى واالجتماعى .

 التحكم فى الكثافات العمرانية والبنائية ونوعية االستعماالت واألنشطة من خالل اشتراطات تخطيطية محددة . الــتحكم فــى اتجاهــات النمــو العم ارنــى الحاليــة لالقلــيم حــول الكتلــة الحض ـرية الرئيســية والعمــل علــى خلخلــة تلــكالكتلة من خالل نقل األنشطة غير المالئمة (تجـارة الجملـة -الـورش والمسـابك والمخـازن وج ارجـات النقـل العـام

 )....إلى خارجها .
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 تطوير إطار مؤسسي جديد إلدارة اإلقليم يـتم مـن خاللـه تكامـل المحافظـات المكونـة لإلقلـيم مـع وضـع منهجيـةللتنسيق بين هذا اإلطار المؤسسي والمدن الجديدة الواقعة ضمن حدود اإلقليم .
ثالثاً  :محور البنية األساسية (الطرق والنقل) :

 العمل على زيادة حيوية محاور التنمية القومية .
 تخفيف الضغوط المرورية و حل مشاكل الحركـة و االختناقـات علـى المسـتويين اإلقليمـى و المحلـى مـن خـالل
تحسين الربط بين المناطق المختلفة و تخطيط محاور بديلة و تطوير نظم النقل والمواصالت داخل اإلقليم .

 تحسين ربط إقليم القاهرة الكبرى بالموانى القائمة على محور قناة السويس والبحر االحمر .
رابعاً  :محور البيئة والتراث :

 إيجاد عاصمة جميلة و منظمة و توسيع الرؤية البصرية الخضراء .

 حماي ــة نه ــر الني ــل و اس ــتثماره بيئي ــا و س ــياحيا وتخطيط ــه بش ــكل متكام ــل كمح ــور النش ــطة الت ــرويج والس ــياحة
وتحسين الوجه الحضارى لالقليم .
 التوسع فى المناطق الخضراء داخل الكتلة العمرانية فى إطار شبكة من المناطق المفتوحة صديقة للبيئة .
 تحقيق االستدامة البيئية و البصرية من خالل إعداد مشروعات تجميلية بصرية متكاملة .
 حماية التراث الثقافى واستخدامه كأساس للتنمية االقتصادية واالجتماعية .
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 3/1/1المستوى المحلى (المخططات االستراتيجية لمحافظات االقليم) :
 1/3/1/1مراجعة الرؤي اإلستراتيجية للمحافظات :
المحافظات
التقييم

محافظة القاهرة
ان تتحــول القــاهرة الــي مركــز ثقــل إقليمــي

الرؤي التنموية
المقترحة

للمحافظات

قطاع شرق القاهرة

محافظة حلوان

قوام التنمية الشـرقي القلـيم القـاهرة الكبـري تحج ــيم النم ــو الس ــكانى واالمت ــداد الجغ ارف ــى

وع ـ ــالمي للوظ ـ ــائف السياس ـ ــية واإلداري ـ ــة ذو االبعاد والمقومات االقتصادية والبيئيـة

لشـ ــرق القـ ــاهرة حتـ ــي يمكـ ــن ادارتـ ــه وحتـ ــي

تصـ ــبح القـ ــاهرة أيضـ ــا مدينـ ــة ذات شـ ــكل

علي فرص التنمية المتوازنة لمصـر وتوازنـه

والثقافيـ ـ ــة والتاريخيـ ـ ــة واالقتصـ ـ ــادية ،وان واالتصالية

عم ارن ـ ــي حض ـ ــاري منس ـ ــجم ،خالي ـ ــة م ـ ــن

التزيـد مركزيـة القــاهرة (  )Polarityوتــؤثر
اقتصــادياً وفئوي ـاً واجتماعي ـاً ويحقــق لســكانه
والعاملين به حرية االختيار

التلــوث ،يــتم فيــه تأكيــد الت ـراث الحضــاري
والت ـ ـ ـ ـ ــاريخي ،وتتكام ـ ـ ـ ـ ــل في ـ ـ ـ ـ ــه الحي ـ ـ ـ ـ ــاة

االقتصادية والثقافية .

تحـ ــول القـ ــاهرة الـ ــى مركـ ــز ثقـ ــل اقليمـ ــى

تتواف ــق ال ــى ح ــد م ــا م ــع ال ــرؤي القومي ــة

وعـ ــالمى داخـ ــل حـ ــدود الطريـ ــق الـ ــدائرى واالقليمية من حيث دور المناطق الجديدة

تحج ــيم النم ــو الس ــكانى عل ــى مس ــتوى اقل ــيم
القـ ــاهرة الكبـ ــرى بشـ ــكل عـ ــام إال أن الرؤيـ ــة

يص ـ ــطدم بالعدي ـ ــد م ـ ــن التح ـ ــديات حي ـ ــث فــى اســتيعاب معظــم مشــروعات التنميــة  ،القومي ـ ــة  4101وك ـ ــذلك الرؤي ـ ــة االقليمي ـ ــة
مدي التوافق مع
الرؤي القومية
واالقليمية

تحتـ ـ ــاج المحافظـ ـ ــة الـ ـ ــى تجمـ ـ ــع القـ ـ ــاهرة مــع األخــذ فــى االعتبــار أن تجمــع القــاهرة القلــيم أوصــت بـأن تقــوم المــدن الجديــدة فــى
الجدي ـ ـ ـ ــدة لتحقي ـ ـ ـ ــق االمت ـ ـ ـ ــداد العم ارن ـ ـ ـ ــى

للخ ــدمات االداري ــة والتعليمي ــة والثقافي ــة ،

الجدي ـ ــدة س ـ ــوف يتخص ـ ــص ف ـ ــى ج ـ ــذب
الخـ ـ ــدمات االقليميـ ـ ــة والقوميـ ـ ــة المنافسـ ـ ــة

وكذلك إلعادة توزيع بعض األنشطة غير عالميـاً بالتكامــل مــع الكتلـة القائمــة لمدينــة
المالئمـ ـ ـ ــة للعاصـ ـ ـ ــمة وتـ ـ ـ ــوطين بعـ ـ ـ ــض القاهرة (العاصمة)  ،مع إعادة النظـر فـى

االقليم باستيعاب الزيـادة السـكانية واألنشـطة
المقترحة فى االقليم وكذلك األنشطة القائمـة
غيـ ـ ــر المالئمـ ـ ــة فـ ـ ــى الكتلـ ـ ــة القائمـ ـ ــة مـ ـ ــع

سياسات للحد من الضغوط العمرانيـة داخـل

األنشــطة التــى تحقــق المنافســة للعاصــمة ضــم القــاهرة الجديــدة الــى محافظــة حلـوان الكتلة الحضرية الرئيسية .

وكذلك االستعماالت التـى تتطلـب مسـتوى مــن أساســه ومــن ثــم تعــديل رؤيــة التنميــة

معين من األمن مثل السفارات .

المحافظات
التقييم

محافظة الجيزة

لمحافظة حلوان .

محافظة  6أكتوبر

الجي ـزة محافظــة ســياحية ،تجاريــة وبحثيــة محافظة  6أكتـوبر هـى محافظـة مفصـلية

وبها فرص للتواصل االقليمى والدولى"
الرؤي التنموية
المقترحة

للمحافظات

قطاع القليوبية
محافظة القليوبية تحقق االكتفـاء الـذاتى فـى

ذات دور محورى فـى الـربط المكـانى بـين قطــاع ز ارعــى منــافس ويكــون نمــو الصــناعة

أق ــاليم مص ــر ،ودور أساس ــى ف ــى تحقي ــق بقـدرة تنافسـية عاليـة وأسـواق تصـديرية علـى
األه ــداف القومي ــة واإلقليمي ــة ف ــى التنمي ــة غرار االتجاهات العالمية .

اإلقتص ــادية واالس ــتيعاب الس ــكانى لعشـ ـرة كمــا يتحقــق فــى إطارهــا العدالــة االجتماعيــة

مليون نسمة عام  4101من خالل القدرة

بالتركيز على العشـوائيات والنطاقـات الفقيـرة

التنافسـ ـ ــية لقاعـ ـ ــدتها الصـ ـ ــناعية ودورهـ ـ ــا .
الريـ ـ ــادى فـ ـ ــى اسـ ـ ــتغالل م ـ ـ ـوارد الطاقـ ـ ــة

الجديـ ـ ــدة والمتجـ ـ ــددة بمـ ـ ــا يـ ـ ــدعم التنميـ ـ ــة

المستدامة لالقتصاد الصحراوى ".

16

مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

رؤيــة تنميــة الســياحية فــى المحافظــة أمــر تتطابق رؤية المحافظة مع الرؤي القومية محافظـ ـة القليوبي ــة ال يمك ــن تنميته ــا بمع ــزل

م نطق ـ ـ ـ ــى يـ ـ ـ ـ ـرتبط ب ـ ـ ـ ــالموارد والمقوم ـ ـ ـ ــات واالقليميـة مــنن حيــث دورهـا فــى اســتيعاب
الس ــياحية والترفيهي ــة القائم ــة وه ــى عدي ــدة الزي ـ ــادة السـ ـ ــكانية المحـ ـ ــددة فـ ـ ــى الرؤيـ ـ ــة

عــن قضــايا اقلــيم القــاهرة الكبــرى الحضــرى

وخاصة المراكز االدارية الواقعة تحت تأثير

وكــذلك األنشــطة التجاريــة (جزئي ـاً) حيــث القومية مع إعادة النظـر فـى عـدد السـكان الكتلة الحضرية الرئيسية  ،وقد نادت الرؤي
امتــداد مركــز مدينــة القــاهرة الــى منطقتــى المقت ــرح حي ــث يج ــب تخفيض ــة باالض ــافة

مدي التوافق مع
الرؤي القومية
واالقليمية

القومي ـ ــة واالقليمي ـ ــة بأهمي ـ ــة الحف ـ ــاظ عل ـ ــى

الـدقى والمهندسـين وتبقـى فـرص التواصـل

ال ـ ــى رب ـ ــط الرؤي ـ ــة بمحافظ ـ ــة  6أكت ـ ــوبر

البحثيـة والتعليميـة والترفيهيـة والتكنولوجيــة

دمجه ـ ــا والتأكي ـ ــد عل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ــدمج ف ـ ــى الز ارع ـ ـ ــة م ـ ـ ــدخالً مناس ـ ـ ــباً للحف ـ ـ ــاظ عل ـ ـ ــى

ال ــدولى للمحافظ ــة ف ــى بع ــض المج ــاالت

باالضـ ـ ـ ـافة ال ـ ـ ــى الص ـ ـ ــناعات المتط ـ ـ ــورة

لتتكام ــل م ــع رؤي ــة محافظ ــة الجيـ ـزة بع ــد األقاليم الحضرية وربما يكون تنافسية قطاع
الرؤي ـ ـ ـ ــة القومي ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــى مج ـ ـ ـ ــال تقس ـ ـ ـ ــيم

بالتكامــل مــع مدينــة الســادس مــن أكتــوبر المحافظات المقترحة .

حيــث امكانيــات النمــو المكــانى مــع أهميــة
الحفاظ على المنطقة الزراعية العازلة بين
مدين ـ ـ ــة الجيـ ـ ـ ـزة والمجتمع ـ ـ ــات العمراني ـ ـ ــة

الجديدة .

األ ارض ـ ــى الزراعي ـ ــة كمنطق ـ ــة عازل ـ ــة بـ ـ ــين

األ ارضـ ـ ــى الزراعيـ ـ ــة مـ ـ ــن النمـ ـ ــو العم ارنـ ـ ــى

العشوائى  ،كما أن االهتمام بتحقيق العدالـة
االجتماعية وخاصة للشرائح الفقيـرة يعـد مـن
األهـ ـ ـ ـ ــداف القومي ـ ـ ـ ـ ــة واالقليميـ ـ ـ ـ ــة لل ـ ـ ـ ـ ــرؤي

المطروحة .
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 2/3/1/1أهداف الرؤي االستراتيجية للمحافظات :
المحافظات
التقييم

محافظة القاهرة
 زيـ ــادة القـ ــدرة التنافسـ ــية للعاصـ ــمةالمواطن إلـى المعـدالت العالميـة مـع

بالمحافظــة فــي إطــار هيكــل ادارى واحــد

المص ـ ـ ـرية ورف ـ ـ ــع مس ـ ـ ــتوى معيش ـ ـ ــة

وضــع حلــول للمشــكالت القائمــة مــن
خالل خطط تنفيذية متدرجة.

 تنميـ ـ ـ ـ ـ ــة المحـ ـ ـ ـ ـ ــاور الصـ ـ ـ ـ ـ ــحراوية(اسـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات التنميـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ــاملة

للمحافظــات – تنميــة المــدن الجديــدة

– قـ ـ ـ ـ ــرى الظهيـ ـ ـ ـ ــر الصـ ـ ـ ـ ــحراوى –

محاور التنمية اإلقليمية )
أهداف رؤي تنمية
المحافظات

محافظة حلوان
 -طــرح نظــام مؤسســي جديــد مــدمج مــن

 تحس ـ ــين الوض ـ ــع الـ ـ ـراهن ب ـ ــاإلقليمباعتباره ــا م ــدخالت أساس ــية ض ــمن
مكونـات المخطـط اإلسـتراتيجى بعيـد

المدى لألقليم

 دعــم المشــروعات الجــارى تنفيــذها(نقـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــوزرات – التعامـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــع

المنـ ـ ــاطق العش ـ ـ ـوائية والمتـ ـ ــدهورة –
مش ـ ـ ــروع تنمي ـ ـ ــة القط ـ ـ ــاع الش ـ ـ ــمالى

لمدينـ ــة الجي ـ ـزة – مشـ ــروعات النقـ ــل
والمـ ـ ــرور ف ـ ـ ــى مج ـ ـ ــاالت المح ـ ـ ــاور

الجد يـ ـ ـ ـ ـ ــدة والميـ ـ ـ ـ ـ ــادين والمـ ـ ـ ـ ـ ــداخل

الرئيسية)

قطاع شرق القاهرة
-

الكيانــات الثالثــة المكونــه لقطــاع التنميــة
يمك ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــن إدارة التنمي ـ ـ ـ ــة وخططه ـ ـ ـ ــا

المستقبلية

 -انش ـ ــاء عاص ـ ــمة حضـ ـ ـرية للمحافظ ـ ــة

وضـ ــع ض ـ ـوابط االلت ـ ـزام بمعـ ــدل النمـ ــو

السـ ــكاني وعـ ــدم النمـ ــو العش ـ ـوائى حـ ــول

القطاع .

-

التعام ـ ــل مع ـ ــه كنط ـ ــاق ش ـ ــبه مس ـ ــتقل

-

ال يشــكل عبئــا اضــافيا علــى القــاهرة بــل

تستهدف دمج االحيـاء الحضـرية القائمـة

متكامل الخدمات والتوظيف لسكانه .

يخف ــف عنه ــا واليخل ــق حرك ــة مروري ــة

متزايدة ..

بالمدينـ ــة الجديـ ــدة ( 00مـ ــايو ) وترمـ ــي -
إلــي خلــق كيــان عم ارنــي قــوي ذا وظيفــة

% 01مــن العــاملين بكــل قطــاع جزئــي

مراكز النشطة رجال االعمـال ذات قـدرة

بمجمل القطاع في نطاقه .

سياســات اســكانية ليقــيم مــا اليقــل عــن

إدارية وخدمية وسياحية وامكانيات لخلق

ب ـ ــه .ويق ـ ــيم ب ـ ــه  % 21م ـ ــن الع ـ ــاملين

تنافسـ ـ ـ ـ ـية عل ـ ـ ـ ــي المس ـ ـ ـ ــتوي االقليم ـ ـ ـ ــي -
والقومي.
-

بيئة عمرانية واسلوب معيشي متحضر.

 ايقــاف التــدهور البيئــي بالمحافظــة مــن -خـ ــالل سياسـ ــات جديـ ــدة تسـ ــتهدف نق ـ ــل

االنشط ــة الملوثــة ( صــناعة – قمامــة )
إل ــي خ ــارج عمـ ـران المحافظ ــة ومن ــاطق

التنمية الواعده لها .

سيولة الحركة بين اجزائه .

زي ــادة ارتب ــاط وعالق ــات ش ــرق الق ــاهرة
بالمحافظـ ـ ـ ـ ــات المتاخمـ ـ ـ ـ ــة ( الش ـ ـ ـ ـ ــرقية
والقليوبيـ ـ ــة والقنـ ـ ــاة ) بـ ـ ــدال مـ ـ ــن زيـ ـ ــادة

االرتبـاط بالقـاهرة وهوامشـها مثـل مدينــة

نصر .

 تفعيــل رؤيــة حل ـوان (كمدينــة عاصــمة)صــديقة للبيئــة لهــا مــن االمكانــات البيئيــة

ق ـ ــدرات لخل ـ ــق انش ـ ــطة س ـ ــياحية جدي ـ ــدة
وقـ ــادرة علـ ــي ج ـ ــذب اسـ ــتثمارات رج ـ ــال
الم ـ ــال واالعم ـ ــال م ـ ــع حس ـ ــن اس ـ ــتغالل

واجهتها النيلية المطلة علي مناطق أثار

الجيزة ودهشور .
مدي التوافق مع
الرؤي القومية

متوافقة الى حد كبير مع أهداف الرؤى القومية واالقليمية ومن المتوقع أن تتأثر هذه األهداف جزئياً بعد تطوير الرؤية التنموية
المقترحة القليم القاهرة الكبرى وهو ما سوف يرد فى المراحل الالحقة من الدراسة .
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تابع أهداف الرؤي االستراتيجية للمحافظات :
المحافظات

محافظة الجيزة

التقييم
-

التأكيـ ـ ــد واسـ ـ ــتدامة التوجـ ـ ــه نحـ ـ ــو

ـر ول ـ ــه
جع ـ ــل محافظ ـ ــة الجيـ ـ ـزة مكانـ ـ ـاً مزده ـ ـ ًا
فرص للتنمية البشرية المستدامة
-

تأكي ـ ــد وتفعي ـ ــل ال ـ ــدور الحض ـ ــاري

والسـ ــياحى والتجـ ــارى والخـ ــدمى والمكـ ــانى
لمحافظــة الجيـزة كمحافظــة لهــا مكانتهــا علــى
المستوى االقليمى والدولي
-

مفصــلية للمــرور العــابر وال ـربط المكــانى بــين

الطبيعية واالقتصادية

أقـ ــاليم مصـ ــر ودعـ ــم أرتباطهـ ــا بالمحافظـ ــات

-

المحيطـ ــة بهـ ــا ( 01محافظـ ــات) مـ ــن خـ ــالل

على مستوى الفرد

العالقات التبادليه
-

دعـ ـ ـ ـ ــم شـ ـ ـ ـ ــبكة الطـ ـ ـ ـ ــرق العـ ـ ـ ـ ــابرة

بالمحافظــة لتقويــة ال ـربط بينهــا وبــين إقليمــى

-

االرتقـ ــاء بمسـ ــتوى الـ ــدخل والمعيشـ ــة
تنميـ ــة القـ ــدرات والطاقـ ــات اإلنتاجيـ ــة

والت ـ ـ ــدريب والتأهي ـ ـ ــل للع ـ ـ ــاملين بالقط ـ ـ ــاعي
الحكومي والعام.

االهتم ـ ـ ـ ـ ــام بم ارك ـ ـ ـ ـ ــز التجمع ـ ـ ـ ـ ــات

ال ـ ــدلتا وش ـ ــمال الص ـ ــعيد مم ـ ــا يس ـ ــاعد عل ـ ــى

العمرانية وكافـة األحيـاء بالمحافظـة و جعلهـا

استيعاب المهاجرين من هذين اإلقليمين ممـا

وبرامج مشروعات األسر المنتجة

أماكن مناسبة للعيش
تحقيـ ـ ـ ـ ــق التنميـ ـ ـ ـ ــة المسـ ـ ـ ـ ــتدامة و

الش ــاملة وتحس ــين ج ــودة الحي ــاة لك ــل س ــكان
المحافظة
-

المحافظات

-

-

تنمي ـ ـ ـ ــة قاع ـ ـ ـ ــدة اإلنت ـ ـ ـ ــاج والمـ ـ ـ ـ ـوارد

-

-

أهداف رؤي تنمية

محافظة  6أكتوبر
دعـ ـ ــم دور المحافظـ ـ ــة كمحافظـ ـ ــة

قطاع القليوبية

التوسـ ـ ــع بب ـ ـ ـرامج الـ ـ ــورش اإلنتاجيـ ـ ــة

ي ــؤدى إل ــى تخفي ــف الض ــغوط الس ــكانية ف ــى

-

االرتقاء بمستوى التعليم الفني

الق ــاهرة والجي ـ ـزة وخلخل ــة الكثافـ ــات السـ ــكانية

-

تطوير اإلدارة والبناء المؤسسى

بهما.

-

إعطـ ـ ــاء األولويـ ـ ــة لمحاولـ ـ ــة تحقيـ ـ ــق

-

تعظـ ـ ـ ـ ــيم اسـ ـ ـ ـ ــتغالل اإلمكانيـ ـ ـ ـ ــات

االكتفاء الذاتي

رفـ ـ ــع مسـ ـ ــتوى المعيشـ ـ ــة للسـ ـ ــكان

والمـوارد غيــر المســتغلة فــى المحافظــة والتــى

-

وايجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار للتنميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

تمث ـ ــل رك ـ ــائز تنمي ـ ــة االقتص ـ ــاد الص ـ ــحراوى

بهـا دمـج المنـاطق الفقيـرة مـع المنـاطق التــى

واالقتصادية المتنوعة

(توافر الطاقة الشمسية و تـوافر طاقـة الريـاح

تمتلــك مـوارد ومقومــات للتنميــة ،مــع ضــرورة

والطاقة الح اررية األرضية ،احتيـاطى بترولـى

اعادة رسم حدود المراكز

-

رب ـ ــط من ـ ــاطق المحافظ ـ ــة وتأكي ـ ــد

فرص تواصلها محلياً واقليمياً ودوليا
-

حمايــة بيئــة المحافظــة والحــد مــن

التلوث ومسبباته

تشــكيل وحــدات للتنميــة اإلقليميــة يــتم

وغ ــاز وخ ــام الحدي ــد و مح ــاجر فض ــال ع ــن

-

المقوم ــات الس ــياحية المتع ــددة ،والت ــى ت ــدعم

مع التركيز على أسواق التصدير

بصفة خاصة السياحة األثرية والبيئية.
-

اســتثمار القاعــدة الصــناعية القويــة

-

نم ــو الص ــناعة بق ــدرة تنافس ــية عالي ــة
التصـ ــدير والسـ ــوق المحليـ ــة للتجـ ــارة

والخدمات على غرار االتجاهات العالمية

للمحافظــة ممثلــة فــى المنطقتــين الصــناعيتين
بمدينــة الســادس مــن أكتــوبر وأبــو رواش فــى
دع ــم القـ ــدرة التنافسـ ــية الصـ ــناعية للمحافظـ ــة
وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذى يتفـ ــق م ـ ــع التوجه ـ ــات و
األهداف القومية.
-

إعــادة ص ــياغة العمـ ـران الحض ــرى

الريف ـ ــى بالمحافظ ـ ــة ف ـ ــى منظوم ـ ــة متكامل ـ ــة
تعمل على دمـج المسـاحة غيـر المعمـورة مـع
الحيــز المعمــور لتعظــيم االســتفادة مــن موقــع
المحافظ ـ ــة وامت ـ ــدادها ف ـ ــى عم ـ ــق الص ـ ــحراء
الغربية.

مدي التوافق مع
الرؤي القومية

متوافقة إلى حد كبير مع أهداف الرؤى القومية واالقليمية ومن المتوقع أن تتأثر هذه األهداف جزئياً بعد تطوير الرؤية التنموية
المقترحة القليم القاهرة الكبرى وهو ما سوف يرد فى المراحل الالحقة من الدراسة .
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 3/3/1/1مراجعة الرؤي االستراتيجية للمحافظات (األنشطة وعدد السكان المقترح) :
المحافظة

األنشطة االقتصادية المقترحة
نشــاط خــدمى اقليمــى وعــالمى للوظــائف

القاهرة

الســياحية واالداريــة وتتكامــل فيــه الحيــاة

االقتصادية والثقافية

أنشطة متنوعة (نشاط زراعى قائم علـى

حلوان

قطاع شرق
القاهرة

منــاطق االستصــالح – خــدمات م اركــز

األعمال – مدن جديدة)

قطــاع اقتصــادى متنــوع متــزن (خــدمى-

صناعى)

نشاط سياحي وتجارى وخدمات بحثية
الجيزة

السادس من

المقترح
 6مليون
نسمة

04 -01

مليون نسمة

 04.0مليون
نسمة

 0.9مليون
نسمة

نش ــاط ص ــناعى وأنش ــطة زراعي ــة قائم ــة

على التصنيع

أكتوبر

القليوبية

عدد السكان

نشـ ـ ـ ـ ــاط تجـ ـ ـ ـ ــارى وخـ ـ ـ ـ ــدمات انتاجيـ ـ ـ ـ ــة

وصناعات قائمة على أسواق التصدير

التحليل

04 -01

مليون نسمة

الــدعوة الــى تحجــيم عــدد الســكان بالمحافظــة يعــد أمـ اًر ايجابيـاً حيــث

ندرة األراضى وخطورة التكثيف والدعوة الى إعادة تنسـيق العاصـمة
واالهتمام باألبعاد البيئية والجمالية والتراثية .

تق ــديرات طموح ــة وق ــد ت ــأثرت بتحوي ــل حلـ ـوان ال ــى محافظ ــة تض ــم

بعــض التجمعــات العمرانيــة الجديــدة شــرقاً والم اركــز االداريــة الريفيــة
جنوبـ ـاً  ،وه ــذه التق ــديرات تحت ــاج ال ــى مراجع ــة ف ــى ض ــوء الح ــدود

االدارية المعدلة للمحافظة .

تقـ ــديرات طموحـ ــة جـ ــداً فـ ــى ضـ ــوء امكانيـ ــات التنميـ ــة االقتصـ ــادية
للقطـ ــاع فـ ــى عـ ــدة مـ ــدن جديـ ــدة  ،وتتعـ ــارض هـ ــذه التقـ ــديرات مـ ــع

توجهات توزيع الزيادة السكانية فى الرؤية القومية . 4101

ج ــاءت تق ــديرات الس ــكان مت ــأثرة بح ــدود المحافظ ــة داخ ــل الطري ــق

الدائرى  ،ومع دمج محافظة  6أكتوبر الى الجيزة سيتم تعديل عدد
السكان المقترح للمحافظة .

ـاء علــى الســيناريو لبـرامج
تقــديرات طموحــة لعــدد الســكان المقتــرح بنـ ً
التنمي ــة وبص ــفة عام ــة ف ــإن أع ــداد الس ــكان المقت ــرح تتطل ــب إع ــادة
النظــر لتعارضــها مــع توجهــات الرؤيــة القوميــة نحــو تحقيــق الت ـوازن

على المستوى القومى .

جارى تحديد عدد السكان المقترح للمحافظة  ،حيـث أن الد ارسـة مـا

زالت فى مرحلة التحليالت .
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 2/1قضايا أخرى لم تتطرق اليها الدراسات السابقة بشكل كاف :

تطلب تحقيق الغرض األساسى من هذه الدراسة والمتمثل فى إعادة الهيكلة العمرانية للقاهرة الكبرى دمج كافة القضايا

التى تساهم فى إنجاز الدراسة ومن أهمها التوازن الفئوى والطبقى لمجتمع القاهرة والذى يمكن فهمه من خالل مجموعة

من الدراسات التفصيلية تتضح فيما يلى :
 -نزوح األغنياء للضواحى :

نشأت هذه الظاهرة واستمرت بعد الحرب العالمية الثانية  ،وساعد على انتشارها تطوير شبكة الطرق القومية واالقليمية

وتوسع ت المدن خارج نطاق الكتلة الحضرية الرئيسية فى صورة أحياء راقية مثل مصر الجديدة ومدينة نصر والمعادى
القديمة والدقى والعجوزة والمهندسين  ،وقد نتج عن ذلك تطور المدن من أحادية المركز الى النمط متعدد المراكز

وأصبح حى األعمال المركزى أكثر تخصص ًا فى الوظائف المالية وانتقلت الوظائف الصناعية والتسوق نحو الضواحى

.

كما شهدت فترة ما بعد السبعينيات تحركات األفراد من الضواحى الى مناطق أبعد فى اتجاه الريف والمدن الجديدة
تحت ضغط الحياة الحضرية واجتذبت حواف المدن وخاصة المحاور العمرانية المكاتب والمخازن والمصانع والموالت

التسويقية ومؤسسات الترفيه وكذلك المنتجعات التى تشبه مدن الحدائق .

وتشكل المنتجعات الصفوية الجديدة حول القاهرة حوالى  %32من جملة االمتداد العمرانى للقاهرة الكبرى عام 4104

ونشير هنا الى أن انتشار هذا النمط فى محاور شريطية وخطية كان له أثره فى استهالك األراضى والتحام العمران مع

الشرائح األخرى فى ظل غياب سياسات التحكم للحفاظ على المناطق العازلة بينها وبين الكتلة الحضرية الرئيسية مما
أفقد القاهرة التوازن الفئوى المنشود .
 -توطن أحزمة عشوائيات الفقر :

تزامناً مع التوسعات العمرانية لمجتمعات األغنياء خارج الكتلة العمرانية الرئيسية انتشرت العشوائيات فى القاهرة الكبرى

( 037منطقة) حتى أصبح سكانها فى عام  4117يبلغون حوالى  6.0مليون نسمة تستقطب القاهرة حوالى  %01من
هذا الرقم  ،وقد ساعد على اتساعها (أى المناطق العشوائية) تدنى المسافة االجتماعية الناتجة عن فروقات المهاجرين

الجدد وبين مجتمعات الجذور الريفية .
 -التفاوت الطبقى :

يشير التوزيع الطبقى لمجتمع القاهرة الكبرى وأنماطه الفرعية فى ضوء المتغيرات المختلفة وجود مجتمعات متباينة
ومتفاوتة فى مستوى الحياة بشكل عام ما بين مجتمع الصفوة ومجتمع البؤساء وما بينهما من المجتمعات الفقيرة

والمجتمعات متوسطة الجودة .

وبالنسبة للتوزيع المكانى لطبقات المجتمع فى القاهرة فيسجل القطاع الشمالى تدهو اًر طبقياً مثي اًر وفى اتجاه الشمال

الشرقى يقل التفاوت الطبقى بصفة عامة  ،ومن مجتمع الطبقة العليا فى الغرب (مركز المدينة) يبدأ المستوى الطبقى
فى االنخفاض فى اتجاه الشرق حتى يبلغ أدناه فى منطقة منشأة ناصر .

وفى اتجاه الجنوب الشرقى يتفاوت المستوى الطبقى تفاوتاً ملحوظاً  ،أما التدرج الطبقى على المحور الجنوبى فيكتسب
هو اآلخر إثارة كبيرة ما بين وسط المدينة األكثر جودة وتنخفض بصورة حادة فى منطقة طره .

(مزيد من التفصيل فى قطاعات خريطة التفاوت الطبقى بمدينة القاهرة ضمن ملحق . )0
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 3/1الرؤية التنموية المقترحة المعدلة إلقليم القاهرة الكبرى لعام 2202
 1/3/1عناصر الرؤية :

تـم اســتنباط هــذه العناصــر مــن مراجعــة الــرؤي واألهــداف االســتراتيجية علــى المســتويات القوميــة واالقليميــة والمحليــة التــى

سبق عرضها .

ويمكــن تصــنيف عناصــر الرؤيــة الــى مجمــوعتين رئيس ـيتين طبق ـاً للفت ـرة الزمنيــة المســتهدفة  ،المجموعــة األولــى ويمكــن

تحقيقهــا علــى المــدى البعيــد (حتــى  )4101والمجموعــة الثانيــة ويمكــن تحقيقهــا علــى المــدى المنظــور ( 00 -01ســنة)
وذلك على النحو التالى :
أوالً  :عناصر الرؤية على المدى البعيد :

 اقليم القاهرة الكبرى مركز ثقل اقليمى وعالمى للوظائف السياحية واالدارية والثقافية والتاريخية واالقتصادية . اقلــيم القــاهرة الكبــرى منــافس لألقــاليم الحض ـرية العالميــة مــن حيــث جــودة الحيــاة والمســتوى المعيشــى للم ـواطن وتــوفرالفرص الوظيفية لجميع فئات المجتمع وينعم بمشاركة فعاله للسكان تعكس مسئوليتهم تجاه تنمية االقليم .

 اقلــيم القــاهرة الكبــرى ضــمن الفئــة األولــى بالدولــة لتنميــة اقتصــاد المعرفــة (مركــز رئيســى لتوســعات صــناعة المعرفــةوالتعليم العالى والبحث العلمى فى مناطق التنمية الجديدة) .

 اقلــيم القــاهرة الكبــرى ضــمن  3تكــتالت عمرانيــة يلعــب دو اًر علــى المســتوى العــالمى  ،وتتــدرج أدوار الم اركــز العمرانيــةلصياغة منظومة عمرانية مستدامة فى إطار هيكل جديد للمعمور المصرى .

ثانياً  :عناصر الرؤية على المدى المنظور :

 اقليم القاهرة الكبرى يضم عاصـمة الدولـة التـى تمثـل مركـز المؤسسـات والخـدمات االداريـة  ،وتمثـل بـاقى المحافظـاتاالمتداد العمرانى للتوسع  ،ويتركز بها األنشطة االستثمارية المنافسة على المستويين القومى والدولى .
 اقليم القاهرة الكبرى يتشكل من وحدات للتنمية االقليمي متوازنة سكانياً وفئوياً واجتماعيـاً (نسـب الفئـات تعكـس النسـبالقومية) وذو هيكل اقتصادي متوازن .

 اقلــيم القــاهرة الكبــرى وحــدة وظيفي ـة وعمرانيــة واحــدة تضــم الكتلــة الحض ـرية الرئيســية والمجتمعــات الجديــدة والظهيــرالريفى فى منظومة متكاملة .

 منـاطق التنميــة الجديــدة تمثــل قـوام التنميــة القلــيم القــاهرة الكبــرى  ،ويــتم التعامــل معهــا كنطاقــات شــبه مســتقلة متكاملــةالخدمات والتوظيف واالسكان لسـكانها وتحقـق للسـكان والعـاملين حريـة االختيـار وتسـاهم التجمعـات العمرانيـة الجديـدة
فى تحقيق وظيفة االقليم ودوره على المستوى القومى .

 اقل ــيم الق ــاهرة الكب ــرى يتس ــم بش ــكل عم ارن ــى وحض ــارى منس ــجم وخ ــالى م ــن التل ــوث  ،ويؤك ــد عل ــى التـ ـراث الحض ــارىوالتاريخى والموروث الثقافى لالقليم وتتكامل فيه الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية فى تخطيط عمرانى مميز.

 تحجــيم النمــو الســكانى واالمتــداد الجغ ارفــى لإلقلــيم حتــى يمكــن إدارتــه وحتــى ال تزيــد مركزيــة محافظــات االقلــيم وبمــايحقق الحد من التفاوتات االقليمية ومن ظاهرة االستقطاب الحضرى .
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 2/3/1الرؤية التنموية من منظور القضايا والمخاطر :

ط أر علـى الكتلـة العمرانيـة للقـاهرة والمجتمـع القـاهرى تغيـرات عميقـة يسـتوجب اسـتهدافها فـى الرؤيـة التنمويـة فـى الخطـط

السابقة  ،نذكر منها :

 إصالح اختالل التوازن بين الطلب على الخدمات كماً ونوعاً الناتج عن التفاوتات الكثافية . -مجابهة مخاطر االحالل الناتج عن عمليات التكثيف السكانى المقرون بكثافة مرتفعة .

اح جديــدة أكثــر بعــداً خــارج حــدود الكتلــة العمرانيــة الرئيســية بالمنــاطق الحــاجزة بــين القــاهرة
 تقييــد نــزوح األغنيــاء لض ـو ًالكبرى والمدن الجديدة .
 التخفيــف مــن مســتويات تــوطن عش ـوائيات الفقــر بالكتلــة العمرانيــة للقــاهرة الكب ـرى ودعــم الدولــة آلليــات انتشــارها بــينالمجتمعات العمرانية الجديدة المحيطة بها .
 تخفيــف حــدة تــوطن التوزيــع الطبقــى للمجتمــع الــذى يصــنع مجتمعــات أحاديــة غيــر متوازنــة بــين مجتمعــات األغنيــاءومجتمع البؤساء ومخاطر األمن المجتمعى .

 اعادة هيكلة المجتمع القاهرى فى ضوء توطن مجتمع الشيخوخة باألحياء المركزية واتسـاع مجتمـع األطفـال باألحيـاءالهامشية .

 معالجــة الفجــوة النوعيــة بمركــب العمالــة فــى المجتمعــات الحض ـرية الجديــدة  ،وضــبط الكثافــات التــى تتجــاوز البنيــاتاألساسية .
 3/3/1هيكل األنشطة االقتصادية المقترح :
%12

زراعة

صناعة تقليدية

%20

خدمات متنوعة (ادارية وتعليمية وترويجية متقدمة )

%22

صناعة متقدمة
خدمات محلية

يصدر قيم انتاجية عالمية

% 20
%22

 4/3/1عدد السكان المقترح :
سكان 2212

السكان (2202مليون)

 22.2مليون نسمة

 32مليون نسمة
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 0/3/1تفسير الرؤية التنموية المقترحة المعدلة :
أوالً  :ذو قدرة تنافسية وتكاملية :

 اقليم ذو أنشطة تنافسية اقليمية وعالمية (تجارية ،لوجستية ،رياضية ،صحية ،ثقافية ،خدمات عابرة القارات) . إقليم ذو قاعدة إقتصادية تنموية توفر فرص إستثمار وعمل متعددة ومتنوعة فى كافة المجـاالت اإلقتصـادية بمختلـفقطاعاتها  .وتتكامل فى أداء الدور الوظيفى القومى واإلقليمى لها .

 جزء فعال فى شبكات الثقافة العالمية وشريكاً نشطاً فى التبادل المعرفى العالمى . -مصدر رئيسى للعمالة التقليدية والعمالة المعرفية (علمية وتقنية وفنية) .

 مركز ثقل إقليمى وعالمى سياسياً  ،إدارياً  ،ثقافياً  ،سياحياً واقتصادياً وتجارياً وتراث تاريخى .ثانياً  :تحقيق المزيد من االزدهار لالقليم وتحقيق نمو اقتصادى مرتفع من خالل األنشطة االقتصادية المتعددة :

بتــوفير المنــاج الجــاذب لالســتثمارات الجديــدة والصــناعات عاليــة القيمــة فــى المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة  ،لــذلك مــن

الضــرورى أن يتمتــع االقلــيم بمي ـزات تنافســية لجــذب مثــل تلــك االســتثمارات مــع األخــذ فــى االعتبــار المســتويين القــومى
واالقليمى .
ثالثاً  :بذل الجهود المكثفة لتنمية القطاعات المنافسة :

يج ــب ت ــوفير المن ــاج االس ــتثمارى المالئ ــم لتعزي ــز التنافس ــية الدولي ــة م ــن خ ــالل إتاح ــة م ارك ــز ومواق ــع جدي ــدة ألص ــحاب

األعمال داخل المجتمعات العمرانية الجديدة وربطهـا بوسـائل النقـل والمواصـالت  ،وكـذلك تنميـة قطـاع السـياحة بواسـطة
تطوير االمكانات الحالية للموروثات التاريخية .
رابعاً  :اقليم متوازن اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً :

 كيان عمرانى مميز يحاكى الحداثة العم ارنية والتاريخ الطويل للقاهرة . يسود فيه مالمح المدنية والتقدم والرقى الحضارى والمستوى البيئى المتميز . -مخطط غير عشوائى  ،ذو نسق عمرانى وتركيب وظيفى متنوع ومتكامل بحجم مناسب  ،يتوافق مع الرؤية القومية.

 يتميــز بالعدالــة االجتماعيــة والتـرابط االجتمــاعى  ،ويتمتــع كافــة فئــات المجتمــع بعدالــة االســتفادة بنتــائج النمــو والتنميــةالمستدامة لتحقيق حياة كريمة لجميع السكان .
 يتمتع بجودة حياة لسكانه ولرواده . يوفر مستويات معيشية مرتفعة لجميع المواطنين يهتم بقضايا الفقر والمهمشين والمرأة واألقليات . -اإللتزام بثقافة الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلى .
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خامساً  :مركز اقليمى تنموى :

موقـع مركــزى متفـرد يجعــل منــه نقطـه توزيــع بــين خمسـة أقــاليم تخطيطيـة (قنــاة الســويس ،الـدلتا -االســكندرية -مطــروح-
ش ــمال ال ــدلتا) م ــن خ ــالل ش ــبكة م ــن المح ــاور الطولي ــة والعرض ــية القومي ــة واالقليمي ــة  ،وتص ــل االقل ــيم بمنــاطق التنميــة

الواعدة.

سادساً  :تخطيط العاصمة القاهرة كواجهة للدولة :

مـن أجـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة للعاصـمة يجـب تعزيـز نظـم تطبيـق قـوانين التخطـيط العم ارنـى حتـى تصـبح العاصـمة

جميلة وجذابة .

كمــا يجــب بــذل المزيــد مــن الجهــود لالســتفادة مــن الم ـوارد التاريخيــة والثقافيــة والطبيعيــة التــى تضــيف لجمــال وجاذبيــة

العاصمة الذى يجذب السياح والمواطنين .

سابعاً  :تحقيق التوازن للبنية الحضرية لالقليم :

تحتاج مشكلة تكدس السكان فى الكتلة العمرانية الرئيسية الـى معالجـة مـن خـالل إعـادة تشـكيل الهيكـل العم ارنـى بـاالقليم

ليشتمل على عدة مدن حضـرية جديـدة جاذبـة  ،كمـا يجـب أن يـتم دمـج وتوظيـف شـبكات النقـل والمواصـالت فـى عمليـة
التنمية العمرانية الحضرية لتتخذ نمطاً موحداً من أجل تشجيع إعادة تشكيل العمران باإلقليم .
ثامناً  :اقليم القاهرة الكبرى صديق للبيئة :

تعتبر المساحات الخضراء والمفتوحة محدودة للغاية ومتناثرة على مستوى الكتلة العمرانية الرئيسية  ،كمـا تمتـد األ ارضـى

الزراعية على أطراف الكتلة الحضرية الرئيسية .

وتحتــاج المـوارد البيئيــة الــى إدارتهــا بشــكل متكامــل للوصــول الــى تنســيق حضــرى جــذاب وبيئــة حضـرية أفضــل  ،ويجــب

ال ــتحكم ف ــى والح ــد م ــن التوس ــع العم ارن ــى عل ــى حس ــاب األ ارض ــى الزراعي ــة بإعتباره ــا تمث ــل نطاق ــات ع ــازل ب ــين الكتل ــة
الحضرية لالقليم والمراكز العمرانية الحضرية األخرى فى المحافظات المجاورة.
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 6/3/1أدوات تحقيق الرؤية التنموية المعدلة لالقليم :
أوالً  :مناطق التنمية الجديدة :

 إع ــادة هيكل ــة من ــاطق التنمي ــة العمراني ــة الجدي ــدة ب ــاالقليم ش ــرقاً وغربـ ـاً وجنوبـ ـاً ف ــى ص ــورة كيان ــات متكامل ــة األنش ــطةوالوظائف المنافسة وتنفتح على مراكز النمو االقليمية خارج االقليم .

 توظيف نطاقات الضواحى الحضرية التساهم فى إعادة توزيع الو ازرات والهيئات والصناعات الملوثـة مـن داخـل الكتلـةالحضرية الرئيسية .
 تحقيق الدفعة االقتصادية لمحاور التنمية الجديدة . -مراعاة تكلفة المرافق وصالحية األراضى للتنمية .

ثانياً  :التجمعات العمرانية القائمة داخل حدود االقليم :

 تطوير التجمعات الحضرية القائمة الواقعة فى نطاق تأثير االقلـيم الحضـرى وتـوفير الـدعم اللوجيسـتى لهـا للـتحكم فـىالنمو العمرانى العشوائى .

 -تأهيل التجمعات الريفية شبه الحضرية المتسارعة النمو كمراكز للتنمية الريفية .

 ربط التنمية فى الظهير الريفى بالمدن الجديدة فى مجاالت التنمية االقتصـادية والخـدمات االقليميـة لتخفيـف الضـغوطالجارية للنمو العمرانى على حساب األراضى الزراعية .

 ترشيد توطين المشروعات والمخططات داخل الكتلة الحضرية القائمة . ضرورة توفير منطقة عازلة بين الكتلة الحضرية األساسية ومناطق التنمية الجديدة .ثالثاً  :الطرق والنقل :

 محاور بديلة للنقل والحركة داخل حدود االقليم . تحسين الربط مع المحاور االقليمية والقومية . توظيف شبكات المترو كمحاور للربط العرضى من المركز الى األطراف .رابعاً  :إدارة التنمية :

تطوير إطار مؤسسى مناسب إلدارة االقليم كوحدة وظيفية وعمرانية واحدة تضم الكتلة الحضرية الريفية وظهيرهـا الريفـى

والمجتمعات العمرانية الجديدة .
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 2حتديد نطاق الدراسة إلقليم القاهرة الكربى
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 2تحديد نطاق الدراسة القليم القاهرة الكبرى :
مقدمة :

جاء فى مستهل هذا الجزء من الدراسة توضيح مفهوم تحديد نطاق الدراسة ومفهوم الحدود التخطيطية لالقليم تبعه

دراسة تحليلية نقدية للحدود المطروحة من الدراسات الس ابقة لالقليم فى ضوء المرحلة الحضرية التى يمر بها اقليم

القاهرة الكبرى استناداً على النظريات المختلفة التى تفسر مراحل الحضرية لألقاليم المتروبوليتانية كأساس لرسم
سياسات التعامل التخطيطي لهذا النمط من األقاليم .

وقد أظهرت هذه الدراسات أهمية التعامل مع النطاق الريفى المتاخم للكتلة الحضرية الرئيسية لالقليم بإعتباره جزءاً

أصيالً ضمن كيان االقليم حيث يقوم بدوره فى عملية ديناميكية التفاعل والنمو العمرانى والحراك السكانى .

فى ضوء ما سبق قامت الدراسة من خالل منهجية مناسبة لتحديد نطاق الدراسة الذى يشمل المكونات المختلفة من

كتلة حضرية قائمة ومجتمعات عمرانية جديدة باإلضافة الى النطاق الريفى  .وقد ارتبطت الدراسات المختارة لتحديد
نطاق دراسة االقليم باألهداف الرئيسية لتحقيق الرؤية التنموية المقترحة المعدلة  ،وذلك على النحو التالى :
 للتعامــل مــع اقلــيم القــاهرة الكبــرى كوحــدة وظيفيــة وعمرانيــة واحــدة تضــم الكتلــة الحض ـرية الرئيســية والمجتمعــاتالجديــدة والظهيــر الريفــى (المنطقــة البينيــة)  ،فيلــزم تحديــد نطــاق تــأثير الكتلــة الحض ـرية علــى تغيــر خصــائص

السكان واألنشطة والعمران فى الظهير الريفى لدمجها فى االقلـيم تمهيـداً لتحديـد سياسـات التنميـة االقليميـة لهـذا
الظهير فى إطار االقليم  .ونعرض فيما يلى منهجية تحديد نطاق هذا الظهير الريفى :

 oنطـاق تــأثير الكتلــة الحضـرية (قائمــةد مــدن جديــدة) علــى اتجاهــات تغيــر معــدالت النمــو الســكانى فــى
الفتـ ـرة ( )4116 – 26ف ــى الم ارك ــز االداري ــة (حض ــر -ري ــف) ف ــى محافظ ــات الش ــرقية  ،القليوبي ــة ،
المنوفية والجيزة .
 oنطاق تأثير الكتلة الحضـرية لإلقلـيم علـى اتجاهـات تغيـر هيكـل األنشـطة االقتصـادية فـى المحافظـات
المشار إليها فى البند السابق .

 oنطاق تأثير الكتلة الحضرية الرئيسية على تغير الخصائص االجتماعية والعمرانية فـى الظهيـر الريفـى
المباشر .

 أوصــت الرؤيــة بــأن تمثــل منــاطق التنميــة الجديــدة ق ـوام التنميــة بــإقليم القــاهرة الكبــرى وتكــون متكاملــة الخــدماتوالتوظيــف لســكانها  ،فقــد تــم رصــد المشــروعات الســكنية والصــناعية والخدميــة الجاريــة والمقترحــة علــى المــدى

القصير والمدى البعيد وخاصة فى المجتمعات العمرانية الجديدة لدمجها فى نطاق الدراسة لتنمية االقليم .

 اســتهدفت الرؤيــة التنمويــة المقترحــة المعدلــة لالقلــيم تحقيــق التـوازن بــين وحــدات التنميــة االقليميــة ســكانياً وفئوي ـاًواجتماعي ـاً واقتصــادياً  ،لــذا فق ــد قامــت الد ارســة بتخص ــيص محــور لتحليــل هــذه الظـ ـواهر والمتغي ـرات فــى ه ــذه
المجاالت كأساس إلعادة الهيكلة العمرانية لالقليم .

 تطلــب تحويــل اقلــيم القــاهرة الكبــرى لشــكل عم ارنــى وحضــارى منســجم وخــالى مــن التلــوث والتأكيــد علــى الت ـراثالحضــارى والتــاريخى والمــوروث الثقــافى وتخطــيط عم ارنــى مميــز  ،تطلــب ذلــك رصــد وتحليــل شــبكة األنشــطة

السياحية والترويحية فى االقليم وتحقيق التكامل بين عناصرها .
28

مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

 إنــه لتهيئــة اقلــيم القــاهرة الكبــرى الــذى يضــم عاصــمة الدولــة لينــافس األقــاليم الحضـرية العالميــة مــن حيــث تركــزاألنشــطة االســتثمارية المنافســة  ،ومــن حيــث جــودة الحيــاه والمســتوى المعيشــى للم ـواطن  ،فقــد قامــت الد ارســة

برصد المشروعات والخطط المقترحة نحو تطوير العاصـمة وتهيئـة اإلقلـيم ليقـوم بهـذا الـدور فـى مجـاالت النقـل
والطرق والمشروعات االستثمارية المنافسة والخدمات االقليمية .

 ليكون اإلقليم خـالى مـن المخـاطر بكافـة أنواعهـا الطبيعيـة  ،االجتماعيـة والعمرانيـة  ،فقـد شـملت الد ارسـة تحديـدالمناطق الصالحة للتنمية العمرانية من خـالل تحليـل المحـددات الطبيعيـة وتحديـد منـاطق الضـغوط االجتماعيـة
(التكثيف السكانى -اختالل الطلـب علـى الخـدمات مـع المتـاح -حـدة تـوطن عشـوائيات الفقـر -التوزيـع الطبقـى

للمجتمع -فجوة مركب العمالة) ودمجها فى نطاق الدراسة .

 كان للحد مـن مركزيـة القـاهرة واالقلـيم بشـكل عـام قـد شـملت الد ارسـة تحلـيال للحـدود والتقسـيمات المطروحـة مـنالد ارســات الســابقة وتقييمهــا للخــروج بالحــدود المناســبة التــى تحقــق هــذا الهــدف  ،س ـواء مــن خــالل إعــادة تقســيم
االقلــيم الــى محافظــات أو إعــادة هيكلــة منــاطق التنميــة الجديــدة فــى صــورة كيانــات عمرانيــة متكاملــة األنشــطة
والوظــائف وتنفــتح علــى م اركــز النمــو خــارج االقلــيم الحضــرى مــع توجيــه دفعــه اقتصــادية قويــة لهــذه المحــاور

الجديدة .

 إن تمركز السكان واألنشطة فى االقليم لحد التضخم والسيطرة والهيمنـة علـى بـاقى أقـاليم الدولـة جعـل الحـد مـنالمخــاطر الطبيعيــة واألمنيــة ج ـراء هــذا التمركــز مــن األمــور ذات األولويــة  ،لــذا فقــط تــم رصــد المواقــع األمنيــة

المنتشرة فى نطاق االقليم والمناطق المهددة بالمخـاطر الطبيعيـة ألخـذها فـى االعتبـار فـى د ارسـة اعـادة الهيكلـة

العمرانية لالقليم .

ونعرض فيما يلى الدراسات التحليلية التفصيلية لتحديد نطاق الدراسة إلقليم القاهرة الكبرى .
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 1/2الفرق بين نطاق الدراسة وحدود اإلقليم :

تعرض الدراسة فى هذه المرحلة تحديد نطاق الدراسة وهى مختلفة عـن رسـم حـدود االقلـيم مـن حيـث المنهجيـة والمعـايير

التى يتأسس عليها تحديد كالً منهما  .فتحديد نطاق الدراسة يتم بموجب التعـرف علـى الجغ ارفـى الـذى يعكـس أو يحتـوى

العالقــات التشــابكية (الراهنــة) الجاريــة فــى مجــاالت تــأثير الكتلــة الحض ـرية الرئيســية علــى المنــاطق المحيطــة مــن حيــث
الخصــائص الســكانية /االجتماعيــة واالقتصــادية والعمرانيــة بــدرجات متفاوتــة  ،كمــا يــتم فــى إطــار هــذا الحيــز الجغ ارفــى
قيــاس تغيــر الظــاهر والضــغوط بكافــة أنواعهــا مثــل معــدالت التحضــر والهجـرة والحـراك الســكانى واتجاهــات التحضــر فــى

الظهيــر الريفــى وكثافــات التنميــة العمرانيــة واختناقــات الحركــة والتفاوتــات فــى مســتويات وجهــود التنميــة والمخــاطر البيئيــة
واالجتماعيــة مثــل أحزمــه الفقــر والعش ـوائيات بــدرجاتها المختلفــة  ،كمــا يــتم فــى إطــار هــذه المرحلــة رصــد المشــروعات
الجارية والمقترحة فى مجاالت (االسكان -الصناعة -الخدمات -الطرق) لدراسة تأثيرهـا علـى المـدى المنظـور المتوسـط
على تحليل القضايا التنموية واتجاهات النمو العمرانى وسيناريوهات التنمية .

أمــا بالنســبة لحــدود اقلــيم القــاهرة الكبــرى فســوف تتعــرض لهــا الد ارســة فــى الم ارحــل التاليــة منهــا بعــد اســتكمال الد ارســات

التحليليــة /التفصــيلية المتنوعــة وخاصــة علــى مســتوى القطاعــات الجزئيــة لالقلــيم وهــى تفــى بصــورة أساســية برســم حــدود
االقليم وقطاعاته الداخلية والتى تحقق أهداف الرؤية التنموية المستقبلية المقترحة لالقليم فى المجاالت التالية :
 الحدود التى تحقق لالقليم التوازن السكان واالجتماعى (توزيع طبقى -توزيع عمرى) . -الحدود التى تؤكد على الوحدة الوظيفية العمرانية التى يمكن ادارتها بكفاءة .

 قيام اإلقليم بدوره المنشود كمركز ثقل اقليمى وعالمى فى الوظائف المتعددة . الحدود التى تمكن اإلقليم ليكون منافساً لألقاليم الحضرية العالمية من حيث المسـتوى المعيشـى وتـوفير الفـرصالوظيفية لجميع فئات المجتمع .

 المساهمة فى تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية االقتصادية /االجتماعية . الحــدود التــى تشــكل إيجــاد عاصــمة للدولــة ذات شــكل عم ارنــى حضــارى منســجم وتؤكــد علــى الت ـراث والتــاريخيوالموروث الثقافى .

 الحدود التى تحقق قطاع اقتصادى متنوع ومتزن . المساهمة فى درء المخاطر المختلفة وتخفيف الضغوط االجتماعية والعمرانية. -الحدود التى تحقق االستدامة والحيوية لإلقليم .

 المساهمة فى تحقيق الالمركزية ومن ظاهرة االستقطاب الحضرى . التأكيد على تحقق دور اإلقليم كنقطة اتصال رئيسية لربط األقاليم المصرية . الحدود التى تقيد نشأة ضواح جديدة بعيدة عن الكتلة العمرانية الرئيسية لالقليم . -إتاحة تخفيف حدة توطن عشوائيات الفقر بالكتلة العمرانية للقاهرة الكبرى .

 المســاهمة فــى معالجــة الفجــوة النوعيــة بمركــب العمالــة فــى المجتمعــات الجديــدة وضــبط الكثافــات التــى تتجــاوزطاقة البنية األساسية .
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 2/2مراحل التحضر القليم القاهرة الكبرى :
 1/2/2النظريات الحضرية القليم الحضرى :

تناولت العديد مـن النظريـات م ارحـل النمـو الحضـرى والتحضـر لالقـاليم الحضـرية الكبـرى  ،أهمهـا نظريـة الـدورة المكانيـة

 Spatial Cycle Theoryونظرية القلب واألطراف . Core-Periphery
أوالً  :نظرية الدورة المكانية : Spatial Cycle Theory

يقــوم االفت ـراض االساســي للنظريــة علــى أن االقــاليم الحض ـرية

تسلك فى رحلة تحضرها أربع مراحل رئيسية :

 -1مرحلة التحضر الكثيف URBANIZATION
-2مرحلـــــــــــــــــة التحضـــــــــــــــــر الجزئـــــــــــــــــي بالضـــــــــــــــــواحي
SUBURBANIZATION
 -3مرحلة التحضر المضاد DISURBANIZATION
-4مرحلة إعادة التحضر REURBANISATION
وتتباين كل مرحلة من هذه المراحـل فيمـا يتعلـق بالخصـائص
التنموية والديموغرافية.
ففــــى المرحلــــة األولــــى تظهــــر كتلــــة حضــــرية (القلـــــب
الحضـــري) وتنمـــو علـــى حســـاب الريـــف المتـــاخم ثـــم فـــى
المرحلــة الثانيــة يحــدث نمــو متســارع بالحلقــة الخارجيــة
للكيــان الحضــري ،ثــم فــى المرحلــة الثالثــة يتــدهور القلــب
الحضري ويحدث له فقد سكانى يصـب فـى صـالح الحلقـة
الخارجية ،ثم فى المرحلة الرابعة يبدأ القلب الحضري فـى
استعادة السكان من خالل عمليات اإلحيا ء والتجديد .

ثانيــــــــــاً  :نظريــــــــــة القلــــــــــب واألطــــــــــراف Core-
: Periphery

فســـر فريـــدمان عمليـــة التنظـــيم المكـــاني مـــن خـــالل
العالقـــة بـــين التركيـــب المكـــاني مـــن جهـــة والتنميـــة
االقتصـادية مــن جهــة أخــرى ،وذلـ فــي أربــع مراحــل
رئيسية :
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أ -مرحلــة الــنمط المكــاني المســتقل تتميــز بوجــود العديــد مــن المــدن أو الم اركــز المبعث ـرة والمعزولــة عــن بعضــها ،وهــو
التركيب السائد فيما قبل توطين الصناعة ()Pre-industrial

ب -مرحلة المركز الوحيد على المستوى القومي مع التنمية الصناعية تظهر إحـدى المـدن الكبـرى ذات الم ازيـا النوعيـة
(غالباً العاصمة) لتكون مرك اًز رئيساً على مستوى الدولة مثل إقليم القاهرة الكبرى في مصر.

جـ -مرحلـة المراكـز الفرعيـة مـع ازديـاد عمليـات التصـنيع (مرحلـة النضـج الصـناعي) تتكـون عـدد مـن الم اركـز الفرعيـة
في مناطق األطراف والهوامش

د -مرحلــة الهرميــة تظهــر تلــك المرحلــة مــا بعــد تــوطن الصــناعة ( )Post-industrialحيــث تتشــابك العالقــات بــين
القلب الحضري وأطرافه (الهوامش والظهير)

 2/2/2دورة التحوالت بين القاهرة الكبرى والنطاق الريفى :
أوالً  :مرحلة الغزو الريفي للقاهرة:

تبدأ المرحلة األولى قبل تسعينيات القرن العشرين بالغزو الريفي للقاهرة من خالل تدفقات الهجرات الريفية انتهت

بترييف مجتمعاتها الحضرية وخاصة الهامشية في مقابل تحضر القرية في الجوار الريفي المحيط ،حتى أصبحت
المسافة االجتماعية والنفسية بين النطاق الحضري الهامشي والنطاق الريفي المتحضر محدودة ،بل أن الريف
المتحضر في بعض المناطق تجاوز مستوى تحضر المناطق العشوائية الهامشية الفقيرة ،بدأت عندها مرحلة الغزو
الحضري للقا هرة للمجتمعات الريفية المتاخمة وسجل معها الريف فوائض في موازين الهجرة عامة والقاهرة الكبرى
خاصة في تعدادي  0996و.4116

ثانياً  :مرحلة الغزو الحضري للقاهرة للجوار الريفي:

بدأ الغزو الحضري للقاهرة في الجوار الريفي من خالل عدة آليات وميكانيزمات نذكر منها:

 النم و اإلختراقي لريف محافظة القليوبية شماال في إمتدادات عمرانية شريطية متصلة أو شبه متصلة على
طول الطرق والسكك الحديدية المشعة من الكتلة الحضرية ،مثل المحور الحضري الشمالي الشرقي والذي

يتفق مع طريق االسماعيلية الصحراوي ،والمحور العشوائي تجاه الشمال نحو شبين القناطر ،والمحور
الشمالي الغربي المتفق مع نهر النيل والذي يتسم بتقطعه ،وتحولت األراضي الزراعية فيما بين تلك المحاور

لمتخلالت زراعية كبرى تزركشها الكتل العمرانية للقرى.

 منح التحضر القروي مزايا نسبية للتفضيل السكني للقاهريين في الجوار الريفي ،فتوالت عليها موجات قافزة
من هجرات القاهريين عامة ومن هم من جذور ريفية خاصة ،وازدادت أيضا تدفقاتها نتيجة التفاعالت
الداخلية بالكتلة العمرانية والمرتبطة بدورة حياة األسرة ودورة حياة المباني وهجرة االستخدامات المقلقة من
المناطق الحضرية للهوامش.

 مــن تقيــيم مســالك المهــاجرين مــن المحافظــات المص ـرية للقــاهرة الكبــرى أن قــرى الج ـوار الريفــي حــول القــاهرة
أصبحت مقصدا رئيسيا لهم لالستقرار بها أو لدخول القاهرة ومقصدا للهجرات الريفية المرتدة من القاهرة .

هــذا الغــزو الحضــري للقــاهرة الثالثــي– النمــو العم ارنــي االخت ارقــي والهج ـرات القــافزة للقــاهريين والتحــول كمقصــد للهج ـرات
الريفية والمرتدة -أثره في نمو وتراكم السكان بالنطاق الريفي المتاخم تعكسه ارتفاع الكثافات السكانية وتحضر قراه.
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 3/2نقد الحدود المطروحة من الدراسات السابقة إلقليم القاهرة الكبرى :
حدود االقليم فى الدراسات السابقة
معايير التقويم

الكبرى 0924

مخطط الجايكا
4112

المخطط القومى

مخطط القاهرة

األخذ فى االعتبار المحددات الطبيعية والبيئية







دمج الظهير الريفى بإعتباره جزء من االقليم كوحدة وظيفية وعمرانية واحدة







ضم مواقع المشروعات الجارية والمقترحة (اسكان -صناعة -خدمات -طرق)







تحقيق التوازن السكانى واالجتماعى واالقتصادى والتشكيل الحضرى لالقليم







تحقيق االستدامة والحيوية لالقليم







العالقة مع الصحراء حيث تؤدى المدن الجديدة وظيفة االقليم ودوره على المستوى القومى







المحافظــات المتاخمــة للقــاهرة تمثــل امتــدادا طبيعيـاً للتوســع العم ارنــى واألنشــطة االســتثمارية







توفر الموارد والفرص الوظيفية لجميع فئات المجتمع







تكامل الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية







فرص تنمية اإلقتصاد المعرفى فى المجتمعات العمرانية الجديدة







مساهمة حدود اقليم القاهرة الكبرى فى إعادة صياغة هيكل جديد للمعمور المصرى







تعكس حدود االقليم الربط التنموى والمكانى مع مراكز النمو االقليمية األخرى







تساهم الحدود فى الحد من مركزية االقليم والتفاوتات االقليمية وظاهرة االستقطاب







تحقق الحدود تخفيف الضغوط بكافة أنواعها







فرصة إيجاد عاصمة متطورة وجميلة ومنافسة عالمياً





































المنافسة

تقيي ــد ن ــزوح األغني ــاء لضـ ـواح جدي ــدة أكث ــر بع ــداً خ ــارج ح ــدود الكتل ــة العمراني ــة الرئيس ــية

بالمناطق الحاجزة بين القاهرة الكبرى والمدن الجديدة

التخفيف من مستويات توطن عشوائيات الفقر بالكتلة العمرانية للقـاهرة الكبـرى ودعـم الدولـة

آلليات انتشارها بين المجتمعات العمرانية الجديدة المحيطة بها

تخفيــف حــدة تــوطن التوزيــع الطبقــى للمجتمــع الــذى يصــنع مجتمعــات أحاديــة غيــر متوازنــة

بين مجتمع األغنياء ومجتمع البؤساء ومخاطر األمن المجتمعى

إع ــادة هيكل ــة المجتم ــع الق ــاهرى ف ــى ض ــوء ت ــوطين مجتم ــع الش ــيخوخة باألحي ــاء المركزي ــة

واتساع مجتمع األطفال باألحياء الهامشية

معالجة الفجوة النوعية بمركـب العمالـة فـى المجتمعـات الحضـرية الجديـدة وضـبط الكثافـات

التى تتجاوز طاقة البنيات األساسية


أكثر مواءمة



مواءمة بدرجة متوسطة



لمصر 4101

أقل مواءمة
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حدود إقليم القاهرة الكبرى من منظور الدراسات المختلفة
مخطط القاهرة الكبرى 1222

المخطط القومى لمصر 2202

مخطط الجايكا 2222
 01من رمضان
– بدر الشروق

مدينة اكتوبر
والشيخ زايد
كامتداد عمرانى
للكتلة الرئيسية



الرتكيز على فكرة التجمعات اجلديدة حول االقليم جلذب التنمية خارج



ضم جمموعة من التجمعات مع بعضها البعض

•

ضم التجمعات  1،3،1لتكون مدينة القاهرة اجلديدة

قسم االقليم ايل  3نطاقات

الكتلة القائمة

لتكون مدينة جديدة واحدة
•

ضم التجمعات 6أ6 ،ب لتكون مدينة الشيخ زايد

•

ضم التجمع رقم  7اىل مدينة 6أكتوبر



أتاح املخطط ملدن 6أكتوبر والقاهرة اجلديدة امكانية االمتداد املخطط .

النطاق الشرقي يضم العاشر من رمضان وبدر والشروق
•

النطاق املركزى :ضم القاهرة اجلديدة ومن العبور مع املنطقة املركزية



النطاق الغربي :ويضم أكتوبر والشيخ زايد

اعتمدت فكرة تقسيم احلدود على
•

تقسيم األقليم اىل مخس حمافظات ( القاهرة – اجليزة – حلوان –

القليوبية –  11رمضان ) .
•

أقرتاح حمافظة  11من رمضان كمحافظة مستقلة كقطب تنموى

شرقى لالقليم .
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 4/2تحديد نطاق الدراسة القليم القاهرة الكبرى :
 1/4/2نطاق تأثير الكتلة الحضرية الرئيسية على الظهير الريفى :
 1/1/4/2تحليــل التغيــر فــى معــدالت النمــو الســكانى فــى محافظــات الشــرقية والقليوبيــة والمنوفيــة والجيــزة (حصــر-
ريف) :
تنمــو التجمعــات الحضـرية والريفيــة فــى الم اركــز االداريــة المتاخمــة للكتلــة الحضـرية الرئيســية لالقلــيم بمعــدالت أعلــى مــن
مثيلتها على مستوى المحافظـات  ،وكـذلك علـى مسـتوى الجمهوريـة بمـا يشـبه الطفـرات فـى بعـض األجـزاء  ،كمـا يتحـول

هـذا النطــاق الريفـى اقتصــادياً وعمرانيـاً بشـكل متســارع وعشـوائي لعـدم دمجــه فـى تنميــة الكتلــة الحضـرية لالقلــيم ممــا أدى

الى الزحف على األراضى الزراعية وتدهور األوضاع البيئيـة واختنـاق الحركـة علـى المحـاور الرابطـة بـين هـذه النطاقـات
الريفية وبين الكتلة الحضرية الرئيسية والمدن الجديدة .

ويوضح الجدول ( )0والشكل ( )0تصنيف الم اركـز اإلداريـة (حضـر -ريـف) مـن حيـث نسـب التغيـر فـى معـدالت النمـو
السكانى فى الفترة ( )4116 -0926وقد تم تقسيم كالً من الحضر والريف الـى عـدة مجموعـات فـى هـذا الشـأن مقارنـة
بمعدالت النمو على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالى :

أوالً  :فئات الحضر :

 -تراجع فى معدالت النمو السكانى السنوى :

شــهدت بعــض المــدن تراجع ـاً فــى معــدالت النمــو الســكانى ويالحــظ أن بعــض المــدن فــى هــذا الحصــر يمكــن اســتبعادها
باعتبارها مدينة جديدة مثل العاشر مـن رمضـان والصـالحية الجديـدة والسـادات  ،وأن ت ارجـع معـدالت النمـو السـكانى فـى

هــذه التجمعــات حــدث مــن معــدالت مرتفعــة جــداً فــى بدايــة مرحلــة التنميــة ثــم انخفــض نســبياً بعــد ذلــك اال أن المعــدالت

بشكل عام تعتبر مرتفعة .

 -زيادة فى معدالت النمو السكانى بنسب متفاوتة :

ويالحظ فى هذه المجموعة تأثير الم اركـز الحضـرية الرئيسـية خـارج إقلـيم القـاهرة الكبـرى علـى بعـض المـدن مثـل (سـرس

الليان -منوف -الباجور) فى محافظة المنوفية  ،ومثل (أوالد صقر -فـاقوس) فـى محافظـة الشـرقية  ،وفـى نفـس الوقـت
يظهــر تــأثير الكتلــة الحض ـرية الرئيســية إلقلــيم القــاهرة الكبــرى علــى ارتفــاع فــى معــدالت النمــو لــبعض المــدن تصــل فــى

بعــض األحيــان إلــى طف ـرات مثــل مــدن (أشــمون فــى محافظــة المنوفيــة) ( ،العيــاط – الصــف – البدرشــين – امبابــة فــى
محافظة الجيزة) ( ،القناطر الخيرية – قليوب – الخانكة فى محافظة القليوبية)  ،مدينة أبـو حمـاد فـى محافظـة الشـرقية،

باعتبار تلك المدن تقع فى نطاق تأثير الكتلة الحضرية للقاهرة الكبرى (كتلة قائمة -مدن جديدة) .
ويوضــح الجــدول ( )0والشــكل ( )0تصــنيف حضــر الم اركــز االداريــة طبق ـاً للزيــادة فــى معــدالت النمــو الســكانى ضــمن

بناء على تغير معدالت النمو على مستوى حضر محافظات اقلـيم القـاهرة الكبـرى ،
ثالث مجموعات رئيسية تم تشكيلها ً
وعلى مستوى الحضر بجمهورية مصر العربية  ،وذلك على النحو التالى :
 تغير فى معدالت النمو السكانى بنسب تساوى تقريباً ( %7.0نسبة االقليم)  ،وتشمل مدن محـدودة مثـل أوسـيموكرداسة والمنوات وامبابة .

 تغيــر فــى معــدالت النمــو الســكانى بنســب تت ـراوح بــين ( ، )%30.7 - %7.0وشــملت هــذه المجموعــة ح ـوالى %61من مون محافظة المنوفية  ،كما تشمل جميع المدن الواقعة فى نطـاق محافظـة الجيـزة (المتاخمـة للكتلـة
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الحضرية الرئيسـية)  ،ومـدن قليـوب والخصـوص (مـن محافظـة القليوبيـة)  ،مـدينتى فـاقوس والزقـازيق (محافظـة
الشرقية) .

 تغيـر فـى معـدالت النمــو السـكانى أكبـر مـن ( %30.7متوســط حضـر الجمهوريـة) وهـى النســب التـى تزيـد عــنمثيالتها على مستوى حضر الجمهورية  ،وتظهر فى مدن القناطر الخيريـة والخانكـة وأبـو حمـاد وأوالد صـقر ،

ويتضح فى هذه المجموعة تأثير الكتلة الحضرية الرئيسية لالقليم على معظم هذه المدن .
ثانياً  :فئات الريف :

 -تراجع فى معدالت النمو السكانى السنوى :

تشير نسب التغير بالسـالب خـالل الفتـرة ( )4116 -26الـى انتشـار هـذه الظـاهرة فـى العديـد مـن ريـف الم اركـز االداريـة
وخاصة فى النطاقات االنتقالية المحصورة بين نطاقات نفوذ التجمعات الحضرية الرئيسية  .جدول ( ، )0شكل ()0
 -تغير فى معدالت النمو السكانى بنسب ايجابية متفاوتة :

وتظهــر فــى هــذه المجموع ـات بعــض الم اركــز االداريــة التابعــة لعواصــم المحافظــات كمــا تظهــر بعــض الم اركــز االداريــة

(ريف) التى تأثرت بالقاهرة الكبرى مثل ريف مراكز أشون (محافظـة المنوفيـة) ( ،معظـم ريـف م اركـز محافظـة الجيـزة) ،
وريف مراكز (القناطر الخيرية -قليوب -الخصوص بمحافظة القليوبية)  ،بلبيس بمحافظة الشرقية .

ويوضح الشكل ( )4نطاق دراسة اقليم القاهرة الكبرى من منظور تأثير االقليم الحضرى على نسب تغيـر معـدالت النمـو
السكانى فى الظهير الريفى لالقليم خالل الفترة (. )4116 /26
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حضر المراكز االدارية

ريف المراكز االدارية

نسبة تغير معدالت النمو ( مستوى الجمهورية ) % 35.71

نسبة التغير فى معدالت النمو ( مستوى الجمهورية ) % 14.81

نسبة تغير معدالت النمو ( مستوى اإلقليم ) % 7.53

نسبة التغير فى معدالت النمو ( مستوى االقليم ) % 2.62-

شكل ( )0نسب التغير فى معدالت النمو السكانى ()6118 -68
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شكل ( ) 2نطاق تفاعل الكتلة الحضرية مع الظهير الريفى (كوحدة وظيفية وعمرانية واحدة) فى مجال النمو السكانى
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 2/1/4/2اتجاهات التغير فى هيكل األنشطة االقتصادية فى الظهير الريفى :

وهــى التغيـرات التــى تشــير الــى تحـوالت فــى هياكــل األنشــطة االقتصــادية للســكان لصــالح األنشــطة الحضـرية (صــناعة-

خدمات -تجارة – تشييد وبناء -نقل)  .جدول ( ، )4شكل (. )3
أوالً  :مجموعات المدن من حيث التغير فى هياكل األنشطة االقتصادية :

ت ــم تش ــكيل مجموع ــات الم ــدن ف ــى ه ــذا الش ــأن ف ــى ض ــوء المقارن ــات ب ــين نس ــب الري ــف ومثيالته ــا عل ــى مس ــتوى ري ــف

الجمهورية.

وتنــدرج المــدن القائمــة الواقعــة فــى المحافظــات المتاخمــة لالقلــيم الحضــرى مــن حيــث تغيــر هياكــل األنشــطة االقتصــادية

لصالح األنشطة الحضرية الى ثالث فئات :

 تغيــر موجــب فــى نســب األنشــطة الحضــرية أقــل مــن  ، %00.30وهــذه النســبة تمثــل متوســط نســبة التغيــر فــىاألنشطة الحضرية على مستوى ريف االقليم وتتمثل فى مراكز ادارية محدودة (الحسينية بمحافظة الشرقية) .
 تغير موجـب يتـراوح بـين ( ، )%21 - %00.30ويتضـح فـى معظـم ريـف الم اركـز االداريـة وخاصـة المتاخمـةللكتلــة الحض ـرية الرئيســية القلــيم القــاهرة الكبــرى  ،بإســتثناء بعــض الم اركــز التــى تنتمــى الــى المجموعــة الثالثــة

التالية .

 تغير فى نسب األنشطة الحضرية أكبر من ( %21متوسط ريف الجمهوريـة)  ،ويظهـر فـى ريـف م اركـز شـبينالكــوم (تــأث اًر بالعاصــمة) ومنــوف (تــأث اًر بمدينــة الســادات)  ،وههيــا وديــرب نجــم وأبــو كبيــر ومنيــا القمــح (بتــأثير
مدينة الزقازيق) ومشتول السوق وبلبيس وامبابة (بتأثير الكتلة الحضرية القليم القاهرة الكبرى) .

ويالحــظ تبــاين أســباب هــذا التحــول بــين القــرب مــن العواصــم الحض ـرية والقــرب مــن المشــروعات االقليميــة والقــرب مــن
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة  ،وكــذلك الوقــوع فــى نطــاق نفــوذ الكتلــة الحضـرية الرئيســية القلــيم القــاهرة الكبــرى  ،ونشــير
هنــا الــى تــأثير العنص ـرين األخي ـرين علــى مــدن أشــمون  ،العيــاط  ،الصــف  ،شــبين القنــاطر  ،قليــوب  ،الخصــوص ،

الخانكة  ،منيا القمح  ،أبو حماد  ،وهى المدن التى شهدت تغيرات متوسـطة أو طفـرات فـى هيكـل األنشـطة االقتصـادية

لصالح األنشطة الحضرية .

ثانياً  :تغير هيكل األنشطة االقتصادية فى ريف المراكز االدارية :

بالمثــل يوضــح الجــدول ( )4والشــكل ( )3مجموعــات ريــف الم اركــز االداريــة مــن حيــث التغيــر فــى الهياكــل االقتصــادية

لصالح األنشطة الحضرية .
ويالحــظ تــأثير مدينــة الســادات علــى ريــف مركــز منــوف وتــأثير مدينــة شــبين الكــوم (العاصــمة) علــى ريفهــا وعلــى ريــف
مركزى قويسنا وبركه السبع  ،كما يالحظ تأثير اقليم القاهرة الكبرى على ريف المراكز االدارية العياط  ،أطفـيح  ،أمبابـه

(محافظ ــة الجيـ ـزة) قه ــا  ،القن ــاطر الخيري ــة  ،ش ــبين القنـ ــاطر  ،قلي ــوب (محافظ ــة القليوبي ــة)  ،مش ــتول الس ــوق وبلبـ ــيس
(محافظة الشرقية) وأشمون (محافظة المنوفية) .

ويوضح الشكل رقم ( )2حدود الدراسة القليم القاهرة الكبرى من منظور تأثير الكتلـة الحضـرية لإلقلـيم علـى تغيـر هياكـل
األنشطة االقتصادية فى الظهير الريفى .
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شكل ( )3نسب التغير فى األنشطة الحضرية
حضر

معدل تغير نسب االنشطة الحضرية ( مستوى الجمهورية ) % 23.4
معدل تغير نسب االنشطة الحضرية( مستوى اإلقليم ) % 32

ريف

معدل تغير االنشطة الحضرية ( مستوى الجمهورية ) % 41.4
معدل تغير نسب االنشطة الحضرية( مستوى اإلقليم ) % 11.3
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شكل ( ) 4نطاق تفاعل الكتلة الحضرية مع الظهير الريفى فى مجال األنشطة الحضرية
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 3/1/4/2نطاق التحضر الريفي -القاهري:

يظهــر نطــاق التحضــر الريفــي -القــاهري حــول الكتلــة العمرانيــة فــي الشــمال والغــرب بأ ارضــي محــافظتي القليوبيــة

والجي ـزة أساســا والمنوفيــة بشــكل جزئــي فــي أقصــى جنوبهــا ،ولقــد بلغــت مســاحة نطــاق القــرى المتحض ـرة المتــأثرة بالقــاهرة

الكبــرى  723.0كــم 026029( 4فــدانا) ،تشــكل مــايقرب مــن ثلــث جملــة االمتــداد العم ارنــي للقــاهرة الكبــرى والتجمعــات
والملحقات العمرانية الجديدة التابعة لها ،تتوزع في نطاقين رئيسيين هما النطاق الشمالي والنطاق الغربي.
 -النطاق الشمالي:

يمتــد النطــاق الشــمالي مــن الهــامش الشــرقي للــدلتا غــرب طريــق االســماعيلية الصــحراوي وهامشــها الغربــي شــمال

هضــبة المقطــم ،وتبلــغ مســاحته  600.2كــم ، 4تشــكل  % 72.6مــن جملــة النطــاق الريفــي المتحضــر المتــأثر بالقــاهرة
الكب ــرى ،ويتعم ــق ه ــذا الن ط ــاق لبتج ــاوز مدين ــة ط ــوج وعل ــى مش ــارف مدين ــة أش ــمون .وق ــد زح ــف التحض ــر ش ــماال عل ــى
محورين ،األول تجاه الشمال الشرقي ليتجاوز مدينة شبين القناطر ،والثاني يمتد على جانبي نهر النيـل والطـرق الموازيـة

لــه شــرقا وغربــا ليتجــاوز مدينــة القنــاطر الخيريــة ليقتــرب مــن مدينــة أشــمون فــي الشــمال الغربــي .وتلعــب الطــرق والســكك
الحديدية تدعم انتشار الحضرية والنمو العمراني المنطلق بشكل متصل أو متقطع من الكتلة العمرانية للقاهرة الكبرى.
 -النطاق الجنوبي:

أمــا النطــاق الثــاني الجنــوبي فيمتــد علــى جــانبي نهــر النيــل جنــوب حل ـوان بالقــاهرة وجنــوبي مدينــة الجي ـزة ،ويتمثــل

محاور التحضر الريفي على طول الطرق الرئيسية المتجهـة جنوبـا وعلـى طـول الهـامش الصـحراوي عامـة خاصـة غـرب

النيــل ،وفــي الفت ـرة األخي ـرة كانــت المعــابر النيليــة لعبــت دو ار هامــا فــي التحضــر الريفــي لعــدم تكــافؤ االمتــدادات العمرانيــة
على جانبي نهر النيل ،والجدير بالذكر أن الطرق العرضية الثانوية من المعابر النيلية الغربية أسهمت فـي تالحـم الكتـل
القروية الواقعة عليها.

ويتجــاوز نطــاق التحضــر الريفــي -القــاهري الجنــوبي خمــس( )%40.2مســاحة النطــاق الكلــي ،ويمتــد بشــكل غيــر

متكافئ على جانبي نهر النيل ،حيث يشغل  030.0كم 4غرب النيل جنوب مدينـة الجيـزة ،و 34.6كـم 4جنـوب القـاهرة

شرق النيل.
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 2/4/2رصد المشروعات الجارية والمقترحة فى مجاالت االسكان والصناعة والخدمات :
وقد تم تصنيف هذه المشروعات الى ثالثة مجموعات رئيسية :

 -مشروعات جارى تنفيذها :

مثل مشروعات االسكان الجارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة شرقاً وغرباً وجنوباً وتنميـة منطقـة شـق الثعبـان وتنميـة
موقــع مطــار إمبابــة فــى االســكان والخــدمات االقليمــي واالســتثمارية  ،التوســعات الجاريــة فــى المنــاطق الصــناعية بالمــدن

الجديدة وتطوير الحدائق االقليمية والقومية داخل حدود الكتلة العمرانية الرئيسية لالقليم .
 -مشروعات مخطط تنفيذها على المدى القصير (المنظور) :

مثل المنطقة االستثمارية فى مجال االسكان غرب مدينة  6أكتوبر  ،مراكز الخدمات السياحية على الجبهة النيليـة وفـى
مـدخل طريــق االسـكندرية الصــحراوى  ،وبعـض م اركــز الخـدمات الترفيهيــة واالداريـة فــى نطـاق المــدن الجديـدة  ،وتطــوير
المناطق العشوائية وتطوير منطقة المنيب  ،وبعض المناطق الصناعية وميناء جاف فى مدينة بدر شرق االقليم .

 -مشروعات مخطط تنفيذها على المدى البعيد :

مثــل التجمــع العم ارنــى الجديــد شــمال غــرب  ،مدينــة العيــاط الجديــدة  ،الصــف الجديــدة وأطفــيح الجديــدة وبعـض المنــاطق

الصناعية والمراكز الرياضية والترفيهية االقليمية والمناطق اللوجستية شرق وغرب االقليم فى نطاق المدن الجديدة .

ويوض ــح الش ــكل ( )6ح ــدود نط ــاق الد ارس ــة م ــن منظ ــور دم ــج وتكام ــل المش ــروعات الجاري ــة والمس ــتهدفة ف ــى مج ــاالت
االسكان والصناعة والخدمات .

 3/4/2التوجهات والخطط فى مجال شبكة الطرق والنقل :

تتبنــى الرؤيــة المقترحــة لتنميــة اقلــيم القــاهرة الكبــرى الوصــول الــى عاصــمة لمصــر تمثــل مركــز المؤسســات والخــدمات

االدارية  ،وتتسم بشكل عمرانى وحضارى متميز وخالية من الضغوط بكافة أنواعها بما فيها االختناقات المرورية .
وتلعب شبكة الطرق والنقل القائمة والمقترحة ركيزة أساسية فى تحقيق هذه االستهدافات .

وقــد حــاز إقلــيم القــاهرة الكبــرى علــى اهتمــام كبيــر فــى هــذا المجــال حيــث تــم تنفيــذ مجموعــة مــن محــاور الطــرق الرئيســية
واالقليمي ــة مث ــل الطري ــق ال ــدائرى األول وج ــارى تنفي ــذ الطري ــق ال ــدائرى االقليم ــى  ،وت ــم تنفي ــذ مح ــور  46يولي ــو ومـ ــن

المســتهدف تنفيــذ محــور روض الفــرج  ،كمــا تــم تنفيــذ  3خطــوط للمتــرو ومــن المســتهدف تنفيــذ عــدة خطــوط أخــرى ت ـربط

الكتلة الحضرية الرئيسية بالتجمعات العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة) وغرباً (مدينة السادس من أكتوبر) .

ـوير فــى مينــاء القــاهرة الجــوى الحــالى باالضــافة الــى اســتهداف انشــاء مطــار
كمــا تتضــمن مشــروعات النقــل والطــرق تطـ اً
جديد غرب مدينة السادس من أكتوبر  .شكل (. )7

وبالنســبة لشــبكة الطــرق فإنهــا لــيس فقــط تــؤدى دور محــاور ال ـربط االقليمــى بــين مكونــات االقلــيم الحضــرى ولكنهــا تمثــل
أيضاً مع عناصر أخرى عمرانية واقتصادية محاور للتنمية االقليمية فى نطاق االقليمم الحضـرى  ،لـذا فقـد تـم دمـج هـذه
المحاور التنموية ضمن تحديد نطاق الدراسة لالقليم وذل على النحو التالى :
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شكل ( )6نطاق تكامل المشروعات الجارية والمستهدفة فى مجاالت االسكان والصناعة والخدمات
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المحاور التى تدخل ضمن نطاق دراسة اقليم القاهرة الكبرى :
 -محور طريق القاهرة /بلبيس :

 oطول المحور حوالى  31كم يبدأ من مدينة السالم .
 oتنتش ــر عل ــى جانبي ــه األنشـ ــطة الص ــناعية والس ــكنية الت ــى تمثـ ــل امت ــداد المن ــاطق أنش ــاص ومســـطرد
والخانكة وأبو زعبل ويطل على هذا المحور مدينة العبور عند ك. 00

 -محور طريق االسماعيلية الصحراوى :

 oطــول المحــور ح ـوالى  40كــم ويبــدأ مــن التقــاء طريــق االســماعيلية الصــحراوى مــع الطريــق الــدائرى
وينتهى عند مدينة العاشر من رمضان .
 oيش ـ ــمل جمعي ـ ــة أحم ـ ــد ع ارب ـ ــى الستص ـ ــالح األ ارض ـ ــى ومدين ـ ــة الس ـ ــالم ومدين ـ ــة الهايكسـ ــتب  ،مدين ـ ــة
التطبيقي ــين ،مدين ــة الش ــروق  ،مدين ــة هليوب ــوليس الجدي ــدة باالض ــافة ال ــى بع ــض الخ ــدمات التعليمي ــة
االقليمية .

 -محور القاهرة /السويس :

 oطوله حوالى  21كم حتى مدينة بدر .
 oيطل على المحور الواجهة الشمالية للقاهرة الجديدة  ،وينتهى عند مدينة األمل .

 oقريــب مــن منــاطق حض ـرية متكاملــة الخــدمات (مصــر الجديــدة -مدينــة نصــر) ويتقــاطع مــع الطريــق
الدائرى  ،يتـوفر علـى جانبيـة أ ارضـى فضـاء منبسـطة مناسـبة للتنميـة العمرانيـة  ،ويـرتبط بمنـاطق دار
السالم والمعادى وحلوان جنوباً .

 oيوجد جنوباً من المحـور مجمـع اسـكان لـو ازرة الـدفاع عنـد ك 2.0باالضـافة الـى مدينـة المـروة بألماظـة
ومدينة بدر .

 oنجــد علــى جــانبى المحــور بع ـض الصــناعات مثــل الهيئــة العربيــة للتصــنيع والشــركة األمريكيــة العربيــة
لصناعة السيارات .
 -محور القاهرة /العين السخنة :

 oيبدأ من الفسطاط والمقطم حتى موقع مدينة األمل .
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 4/4/2شبكة األنشطة السياحية واألثرية والترفيهية :

شــملت الرؤيــة المقترحــة لتنميــة اقلــيم القــاهرة الكب ـرى ضــمن أحــد عناصــرها أن التشــكيل الحضــرى القلــيم القــاهرة الكبــرى
يستمد مقوماته من مجموعة من العناصر السياحية والتاريخية والترويجية والثقافية .

وتشــير خريطــة التوزيــع الحــالى لهــذه العناصــر أنهــا تتــوزع غالب ـاً فــى محــافظتى القــاهرة والجي ـزة وتتنــوع مــا بــين المنــاطق

السـياحية الق ائمــة مثــل القـاهرة االســالمية ومصــر القديمــة والمبـانى التاريخيــة واالمــاكن الدينيـة والمتــاحف والقــالع (منطقــة
أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور)  ،كما تشمل األنشطة الترويحيـة علـى الجبهـة المائيـة لنهـر النيـل فـى محـافظتى القـاهرة

والجيزة فى عدة مواقع على امتداد النهر وبعض الحدائق االقليمية مثل حديقة األزهر وأخرى فى القـاهرة الجديـدة وحديقـة
الحيوان وغيرها من الحـدائق االقليميـة  ،يضـاف اليهـا عناصـر شـبكة األنشـطة السـياحية مجموعـة مـن الم اركـز السـياحية
فــى المركــز الرئيســي لمدينــة القــاهرة ومنطقــة المهندســين بمحافظــة الجي ـزة ومنطقــة المتحــف المصــرى الكبيــر عنــد مــدخل
طريــق القــاهرة /االســكندرية الص ــحراوى اضــافة الــى منطق ــة االســتثمار الســياحي شــماالً م ــن منطقــة المتحــف المصــرى

الكبير .فضالً عن مناطق التسوق السياحى على جانبى شاع الهرم ثم منطقة أهرامات الجيزة  .شكل ()7

ويالحــظ انتشــار هــذه المنــاطق الســياحية والترويجيــة فــى شــكل جــزر منعزلــة  ،وقــد تناولــت بعــض الد ارســات التــى اهتمــت
بتنمية اقليم القاهرة الكبرى طـرح بعـض األفكـار والتوجهـات نحـو ربـط هـذه المقومـات وهـذه العناصـر ببعضـها فـى صـورة

مسارات سياحية أهمها :
 المســار األول يبــدأ مــن المطــار مــا اًر بمصــر الجديــدة عبــر طريــق العروبــة وصــالح ســالم  ،حيــث تقــع حديقــة األزهــروقــاهرة المعــز والقلعــة والمقــابر المقتــرح نقلهــا وتخصــيص موقعهــا للمشــروعات الترفيهيــة واالســتثمارية ثــم ســور مجــرى

انتهاء بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف الكبير ومنطقة االستثمار السياحى المستهدفة .
العيون فالمنيل فشارع الهرم
ً
 -ويتمثل المسار الثانى فى تنسيق مواقع على ضفتى النيل داخل حدود االقليم كمتنفس طبيعى للسياحة والترويج .
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شكل ( )7نطاق تكامل شبكة النقل والطرق مع التنمية العمرانية باالقليم
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شكل ( )2نطاق شبكة األنشطة السياحية والترويحية الداعمة لتحقيق تنافسية االقليم
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 0/4/2المحددات الطبيعية والبيئية لرسم نطاق الدراسة لالقليم :

تســاهم المحــددات الطبيعيــة والبيئيــة فــى تحديــد المالمــح الخارجيــة لنطــاق الد ارســة لالقلــيم  ،وذلــك بغــرض تشــكيل وحــدة

طبيعية متجانسة ال تفصلها القواطع الطبيعية والمخاطر البيئية .

ومــن الشــكل رقــم ( )9يتضــح أن هــذه المحــددات الطبيعيــة تظه ـر بصــورة أكثــر تــأثي اًر فــى الجهــة الشــرقية  ،حيــث تزيــد
مناســيب خطــوط الكنتــور عــن  311متــر فــوق ســطح البحــر كمــا تظهــر الوديــان ومخـرات الســيول  ،وفــى الجهــة الغربيــة

تظهر هذه المحددات ولكن بصورة أقل تأثي اًر بينمـا فـى الجهتـين الشـمالية والجنوبيـة فتظهـر األ ارضـى الزراعيـة والمجـارى

المائية كمحدد رئيسى للتنمية العمرانية فى تحديد نطاق الدراسة .

 6/4/2االستخدامات العسكرية كمحدد لتحديد نطاق الدراسة لالقليم :

وتنتشـر فــى مواقــع عديــدة وخاصــة علــى أطـراف الكتلــة الحضـرية الرئيســية فــى جميــع االتجاهــات  ،وخاصــة عنــد مــداخل

محاور الربط االقليمية التى تربط القاهرة بالمحافظات المجاورة .
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شكل رقم ( )2المحددات الطبيعية والبيئية لرسم نطاق الدراسة لالقليم
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 7/4/2نطاق الدراسة لتحقيق الالمركزية فى إدارة التنمية لالقليم :

تتابعت الدراسات المختلفة التى تناولت تنمية اقليم القاهرة الكبرى فـى العقـود الثالثـة الماضـية وعرضـت مقترحاتهـا بشـأن

حدود إدارة التنمية باالقليم طبقاً لـرؤى وفلسـفات مختلفـة مـا بـين تشـكيل مسـتقل لمنـاطق التنميـة العمرانيـة الجديـدة وظيفيـاً

وعمراني ـاً لتخفيــف العــبء ع ـن الكتلــة الحض ـرية الرئيســية ومــا بــين دمــج الكيانــات المختلفــة كمنظومــة عمرانيــة ووظيفيــة
واحدة  ،وربطها بشبكات الطرق والنقل .

ومــن ب ــين ه ــذه الد ارس ــات (الرؤي ــة القوميــة لتنمي ــة مص ــر  )4101فق ــد طرح ــت تشــكيل محافظ ــات جدي ــدة منفصــلة ع ــن
محــافظتى القــاهرة والجي ـزة  ،وهمــا محافظــة العاشــر مــن رمضــان ومحافظــة حل ـوان كــأداه لتفعيــل تخفيــف الضــغوط علــى

العاصمة .
وتؤيــد الرؤيــة المقترحــة المعدلــة لتنميــة اقلــيم القــاهرة الكبــرى هــذا التوجــه  ،كمــا يتضــح فــى الشــكل رقــم ( . )9حيــث تقتــرح
تفعيــل تكــوين محافظــة العاشــر مــن رمضــان الجديــدة  ،بحيــث تضــم بعــض التجمعــات الجديــدة فــى شــرق القــاهرة (بــدر-

الشروق -الهايكستب -نطاق الخدمات االقليمية -المناطق المرشحة للتنمية الصناعية كمنطقة لوجسـتية) باالضـافة الـى
بعض المراكز االدارية الريفية التابعة لمحافظة الشرقية  ،مثل (أبو حماد -بلبيس -مشتول السوق) .
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شكل رقم ( )12نطاق تحقيق الالمركزية فى ادارة التنمية االقليمية

53

مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

 2/4/2نطاق الدراسة النهائي لمشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى :

فـ ـ ى ض ــوء الد ارس ــات التفص ــيلية القطاعي ــة لرس ــم ح ــدود أو نط ــاق الد ارس ــة القل ــيم الق ــاهرة الكب ــرى بغ ــرض إع ــادة الهيكل ــة
العمرانية لالقليم فيتحدد هذا النطاق مشتمالً على المكونات الرئيسية التالية :

 -الكتلة الحضرية القائمة ويقع مع معظمها داخل حدود الطريق الدائرى فيما عدا أحياء المعادى وحلوان جنوباً .

 المجتمعـات الجديـدة شـرق الكتلــة الحضـرية الرئيسـية (تضــم تجمعـات القـاهرة الجديــدة -العبـور -الشـروق -هليوبــوليسالجديدة -مدينتى -بدر -الهايكستب -العاشر من رمضان)

باإلضافة الى جمعية أحمد عرابى والمنطقة الصناعية اللوجستية المستهدفة وم اركـز الخـدمات االقليميـة وغربـاً تجمعـات

الشيخ زويـد  6 ،أكتـوبر وامتـدادها والتجمـع الجديـد المقتـرح شـمال غـرب مدينـة  6أكتـوبر والمشـروع االسـتثمارى السـكنى
جنــوب غــرب المدينــة -وفــى اتجــاه الجنــوب مــدن  00مــايو وامتــدادها ومدينــة العيــاط الجديــدة ومدينــة الصــف الجديــدة
ومدينة أطفيح الجديدة باإلضافة الى قرى الظهير الصحراوى فى نطاق هذه المراكز االدارية .

 نطاق الظهير الريفى باعتباره أحد أجـزاء كيـان االقلـيم الحضـرى ويضـم الم اركـز االداريـة (ريـف -حضـر) أبـو حمـاد ،بلب ــيس  ،مش ــتول الس ــوق (محافظ ــة الش ــرقية) والم ارك ــز االداري ــة الخانك ــة  ،قلي ــوب  ،القن ــاطر الخيري ــة  ،ش ــبين القن ــاطر
(محافظ ــة القليوبي ــة)  ،ومرك ــز أش ــمون (محافظ ــة المنوفي ــة) وجمي ــع الم ارك ــز االداري ــة الريفي ــة التابع ــة لمحافظ ــة الجيـ ـزة

(امبابة -منشأة القناطر -أوسيم -كرداسة -أبوالنمرس -البدرشين -الصف -العياط -أطفيح) .

 -جميــع المســاحات األخــرى المحصــورة بــين الكتلــة العمرانيــة والطريــق الــدائرى االقليمــى فــى اتجاهــات الشــرق والغــرب .

شكل رقم ()00
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شكل ( )11نطاق الدراسة إلقليم القاهرة الكبرى
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المالحق
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ملحق ()1

التوازن الفئوي والطبقي للمجتمع القاهري

أوالً  :تجاوز التعمير الصفوي حدود الكتلة الحضرية

أصبح ا لنزوح للضواحي األمريكية نمطا رئيسيا ومسـتم ار بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ،وسـاعد علـى نشـأتها الطـرق الفيدراليـة

الجيدة والطرق الرئيسية الدولية فجعلت الحركة ،مما شجع علـى السـكن فـي الضـواحي وتوسـع المـدن أكثـر نحـو المنـاطق الريفيـة.
وقــد ترتــب علــى ذلــك تنــاقص ســكان الريــف فــي نصــف قــرن بمقــدار الثلــث تقريبــا ليســتقر حــول خمــس جملــة الســكان ،بينمــا ظلــت
المدن تقريبا في حالة ثبات حول ثلث جملة السكان ،بينما تضاعف عدد سكان الضواحي ليقترب من نصـف جملـة السـكان .كمـا

نتج عن ذلك شكل جديد من المدن تطور من المدن أحادية المركز قبل عام 0921إلى الـنمط متعـدد الم اركـز اآلن ،وأصـبح حـي
األعمال المركزي أكثر تخصصاً حول المشاريع المالية وانتقلت المشاريع الصناعية ووظائف التسوق نحو الضواحي.

وقد سجلت مدن مـا بعـد السـبعينيات تحركـات األفـراد مـن الضـواحي إلـى منـاطق أبعـد فـي اتجـاه الريـف تحـت ضـغط الحيـاة

الحضرية ،تحركات أخرى إلى مركز المدينة ،انتقلت فيها الجماعات الميسورة بشكل إنتقائي إلى أجزاء من قلب المدينة في إطـار
مص ــطلح االنتق ــاء الس ــكاني ،ظه ــور مص ــطلح حاف ــة المدين ــة ليطل ــق عل ــى التط ــورات الحضـ ـرية الجدي ــدة المعتم ــدة عل ــى الس ــيارة،

واجتذبت حواف المدن المكاتب والمخازن والمصانع والموالت التسويقية أو في مناطق الخضرة.

شـهدت اليابــان منـذ منتصــف السـبعينيات تحـوال ممـاثال نحــو الضـواحي  Suburbanizationبســبب االزدحـام ولــيس تحـوالً

حضريا مضاداً  Counter Urbanizationsمن المراكز الحضرية إلى المدن الريفية الصغيرة.
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تشكيل المدينة االقليمية
وقد لوحظت الظاهرة بمنطقـة القـاهرة الكبـرى عمومـا وسـهلت الطـرق السـريعة مـن انتشـارها ،وتمخـض عـن تفاعالتهـا ظهـور

العم ـران الرفــاهي فــي اتجــاه الغــرب والشــمال الغربــي مــن ش ـواطئ نهــر النيــل إلــى المنصــورية إلــى المنتجعــات الســكنية بالقطــاع
الجنوبي من طريق اإلسكندرية الصحراوي.
وبدأت األحياء الراقية في مصر الجديدة وامتدادها في مدينة نصـر شـمال شـرق القـاهرة ،ومنطقـة المعـادي القديمـة والجديـدة
جنوبا ،ومنطقة الدقي والعجـوزة والمهندسـين غربـاً تختنـق بتجمعـات عشـوائية ومجتمعـات فقيـرة تحاصـرها .كمـا بـدأت تزحـف عليهـا

مظاهر االكتظاظ فـي انتظـار السـيارات واالختناقـات المروريـة ،كمـا فقـدت الكثيـر مـن خصوصـيتها وهـدوئها ،ممـا دفـع الكثيـر مـن

أســرها إلــى حيــازة بيــت ثــان أو تنتقــل للمــدن التوابــع الجديــدة فــي أكتــوبر والقــاهرة الجديــدة وغيرهــا ثــم إلــى ض ـواح أبعــد(المنتجعات
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السكنية) مع األغنياء الجدد اللذين لم يجدوا موطأ قدم في تلك األحياء الراقية القديمة ،وقد ساعد انخفاض كلفة البنيات األساسية
لمجتمعات المنتجعات الجديدة إلـى مزيـد مـن التنـافس فـي إبـراز مظـاهر أبعـد فـي الرفاهيـة لينبـئ بظهـور مجتمعـات الصـفوة  .وقـد
استحوذت ضواحي الرفاهية الجديدة على كثافة عالية من تسهيالت ومؤسسات الترفيه التي أقامتها المنتجعات الجديدة وتلك التي

زحفت عليها من مؤسسات ترفيه جديدة لتحقيق مزيد مـن اإلشـباع لألغنيـاء والتـرويج لهـذا المنـتج الجديـد مـن األحيـاء الراقيـة التـي
تشبه مدن الحدائق.
ومما سبق يتضح أن ظاهرة نزوح األغنياء لضـواح جديـدة أكثـر رقيـاً وأكثـر بعـداً تجـاوزت حـدود المنطقـة الحضـرية بالقـاهرة

الكبرى إلى بيئة جديدة ذات مواصفات أكثر جودة  -ريف جديد ومنظور صحراوي مختلـف ،وقـد حفـز علـى ذلـك حيـازات متعـددة
للســيارات الخاصــة وطــرق مدخليــة س ـريعة ،وقــد ســاعد علــى هــذا النــزوح االنتقــائي لصــفوة مجتمــع األغنيــاء الضــغوط والتكلفــات

االجتماعية والبيئية الناتجة عن ازدحام األحياء المركزية ومحاصرة المجتمعات العشوائية لها وتأثرها سلبا بمشاكلها.
وقــد اســتعار القــائمون علــى التنميــة بالض ـواحي الجديــدة التعبيــر المجــازي للمنتجــع -الــذي ي ـرتبط بالبيئــات الطبيعيــة كــالبحر
والجبــل وغي ـره -لتــرويج العــرض اإلســكاني ال ارقــي لألغنيــاء بزيــادة مــدخالت التــرويح والترفيــه وتقــديم الخــدمات بمواصــفات أكثــر
جودة ومستويات أعلى من األمان.

وتمتد المنتجعـات الصـفوية الجديـدة فـي مسـاحة تزيـد قلـيال عـن  61كـم 4تشـكل مـابين  % 32مـن جملـة االمتـداد العم ارنـي

للقـاهرة الكبــرى عـام .4104تشــغل المنتجعــات السـكنية فــي القطــاع الشـمالي مــن طريـق القــاهرة -اإلســكندرية الصـحراوي فيمــا بــين
منطقــة أبــي رواش الصــناعية وبوابــة التحصــيل جنوبــا ومدينــة الســادات شــماال .ويتفــاوت توزيــع عــدد ومســاحة المنتجعــات الســكنية
على الجانب الشرقي والغربي(األيمن واأليسر) من الطريق.

رغم قلة مشروعات المنتجعات السكنية علـى الجانـب الشـرقي(األيمن) إذا قورنـت بأكثريتهـا فـي الجانـب الغربـي ،لكـن يتفـوق

الجانب األيمن الشرقي بمعيار المساحة على الجانب األيسر الغربي من الطريق ،كما توجد ثالثة مشروعات فقط مـن المنتجعـات
السكنية على الجانب األيمن ،هي منتجع الريف األوربـي ومنتجـع سـتيال دي ومنتجـع مـاري سـتيال دي مـاري ،ويبلـغ متوسـط حجـم
المنتجع الواحد في الجانب األيمن (الشرقي) 0001فدانا.
في المقابل تتركز أغلب المنتجعات السكنية في الجانب األيسر (ثالثة عشر منتجعا)  ،أي أن نسـبة متوسـط حجـم المنتجـع

الواحــد فــي الجانــب األيمــن تبلــغ 40مثــل مســاحة نظي ـره فــي الجانــب األيســر الغربي.وت ـرتبط أغلــب المنتجعــات الســكنية بــالطريق
مباشرة عدا ثالثة تقع بالداخل في الجانب األيمن الشرقي هي ستيال دي ماري ساندوروني حيث تقترب األولـى اقت اربـا شـديدا مـن
نهر النيل(فرع رشيد) ومنتجع جنات في الجانب الغربي األيسر.
يتضح مما سبق أن كثافـة ومسـاحة المنتجعـات السـكنية ومعـدالت تتابعهـا علـي المحـور الطـولي للطريـق تقـل باالتجـاه نحـو

الشــمال ،،وممــا يجــدر ذك ـره بأنــه توجــد ثالثــة منتجعــات ســكنية فــي الظهيــر الخلفــي لحــرم طريــق إســكندرية الصــحراوي بالقطــاع
الشمالي ،تتباعد عـن الطريـق بمسـافات تتـراوح بـين خمسـة كلـم بالنسـبة لمنتجـع سـاندروني ،وسـبعة كلـم لمنتجـع جنـات وتسـعة كلـم
لمنتجع ستيال دي ماري.
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التوزيع الجغرافى للمنتجعات السكنية فيما بين مدينة السادس من أكتوبر ومدينة السادات
ظهــرت المنتجعــات الســكنية كاســتجابة لـ11
ـرد فعــل انتشــار العش ـوائيات الســكنية به ـوامش القــاهرة الكبــرى والتــي حاصــرت فيهــا

األحيــاء الراقيــة  ،ومــن ثــم اتســعت الهــوة بيــنهم وبــين فقـراء المدينــة فــأقبلوا علــى ســكن المنتجعــات الســكنية بحثـاً عــن معيشــة هادئــة

ونظيفــة داخــل بيئــة حــدائق ومســطحات خض ـراء وبحي ـرات صــناعية ومنــاطق مفتوحــة بمســاحات كبي ـرة ووبمســتويات أمــان مرتفعــة

األرضـي المتاحـة فـي إقامـة
بموقعها داخل أسوار ،وتوظيف شـركات أمـن مسـئولة .وسـاعد عليهـا اسـتهالك العمـران الرفـاهي لكـل ا
مايسمى بظاهرة البيت الثاني ألغنياء القاهرة والشخصيات العامة على طول ترعة المنصورية الموازية للهامش الصحراوي.

ثمة تناظر بين نمط المنتجعات السكنية بالقاهرة الكبرى مع نمط الضواحي السكنية األكثر بعدا من مركـز المدينـة فـي مـدن

الواليـات المتحـدة األمريكيـة التـي قامـت فــي حلقـات منفصـلة زمنيـا ومكانيـا بعيـداً عــن ازدحـام األحيـاء الحضـرية المركزيـة وتلوثهــا.

ولكن المنتجعات السكنية في مصر امتداد حضري  Urban Sprawlغير متوازن في هياكله العمرانية واالقتصادية واالجتماعيـة

وهــو نــوع مــن العشـوائيات رغــم تطرفــه فــي الغنــى لكنــه يقابــل فــي هــذا الصــدد منــاطق عشـوائيات الفقـراء غيــر المتوازنــة أصــال مــع
تدنيها الشديد .كما كان النتشار هذا النمط في محاور شريطية وخطية بتأثير الطرق المدخلية البـارزة أثـره فـي اسـتهالك األ ارضـي

ف ــي منطقــة تعاملــت معهــا المخططــات كمنطقــة ح ــاجزة له ــا وظائفهــا التقليديــة ال ارســخة ف ــي فصــل م ــدن التوابــع الجدي ــدة والكتلــة
الحض ـرية للقــاهرة الكبــرى ،وقــد ســاعد هــذا النمــو العش ـوائي فــي تبــاطؤ نجاحــات المــدن التوابــع والمــدن الجديــدة واجهــاض التجربــة
برمتها في ظل غياب المناطق الفاصلة والحاجزة فيما بينها والكتلة العمرنية للقاهرة الكبرى.
ثانياً  :توطن أحزمة عشوائيات الفقر:

فــي الوقــت التــي ســهلت الدولــة مجتمعــات األغنيــاء فــي االنتشــار خــارج الكتلــة العمرانيــة إلــى المــدن التوابــع (أكتــوبر والقــاهرة

الجديــدة) ثــم إلــى المنتجعــات الســكنية فــي المــداخل الشــمالية الش ـرقية والغربيــة ،توســعت العش ـوائيات فــي القــاهرة الكبــرى وازدادت
كثافتهــا منــذ ثالثــة عقــود مضــت حتــى أصــبح ســكانها فــي نهايــة عــام 4117م يبلغــون ح ـوالي 6.0مليــون نســمة ،يوجــد بمحافظــة

القــاهرة وحــدها 3مليــون نســمة أي نصــف ســكان عشـوائيات القــاهرة الكبــرى ،بينمــا يعــيش النصــف الثــاني فــي مــدينتي الجيـزة وشــب ار

الخيمة.
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وقد بلغ عـدد المنـاطق العشـوائية بـالتجمع الحضـري للقـاهرة الكبـرى مائـة وسـبع ثالثـين منطقـة ،بلـغ متوسـط الحجـم السـكاني
للمنطقة الواحدة أكثر من 20ألف نسمة ،ويختلف المتوسط من مدينة ألخرى بالتجمع الحضري للقاهرة الكبرى.
وفيما يتعلق بمدينة القاهرة يوجد  20بها منطقة عشوائية من أصل 0074منطقة فـي جمهوريـة مصـر العربيـة تتـوزع بواقـع

 62منطقة قابلة للتطوير و03منطقة ال تقبل التطوير وتقرر إزالتها.ويبلغ متوسط نصيب المنطقة العشوائية من السكان بمحافظة
القاهرة حوالي  37011نسمة .في حين بلغ عدد سكان المناطق العشوائية التي ال تقبل التطوير 224ألف نسمة منها عدد سكان
المناطق التي تم إزالتها .020011أما مدينة الجيزة فيوجد بها  36منطقة عشوائية.
ويبلغ متوسط نصيب المنطقة العشوائية من السكان بمدينة الجيزة أكثر من 61ألف نسمة وهذا المتوسط يمثل مثل ونصـف

متوســط نصــيب المنطقــة العش ـوائية مــن الســكان بمدينــة القــاهرة .ويوجــد بمدينــة شــب ار الخيمــة  41منطقــة عش ـوائية .ويــأتي متوســط
نصيب المنطقة العشوائية من السكان بها في مرتبة وسطى بين متوسط حجم السكان بمدينة الجيزة و مدينة القاهرة..
يتضح مما سبق اتساع مساحة العشوائية فـي مجتمـع التجمـع الحضـري للقـاهرة الكبـرى وانتشـارها بوحداتـه الحضـرية الـثالث
وهـي مـدن القـاهرة والجيـزة وشـب ار الخيمـة ،وقـد سـاعد علـى اتسـاعها تـدني المسـافة االجتماعيـة  Social Distanceالناتجـة عـن
فروقات المهاجرين الجدد وبين مجتمعات الجذور الريفية.
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السكان

40000

4000000
نسمة

نسمة لكل ت مع

30000

3000000

20000

2000000

10000

1000000
0

0
القاهرة
الكبرى

شبرا
ال يمة

ال يزة

القاهرة
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شكل رقم (

) التوزيع النسب لعدد الت معات العشوائية بمدن
القاهرة الكبر ف 6116

ثالثاً  :التفاوت الطبقي:

اتضــح مــن التوزيــع الطبقــي للمجتمــع وأنماطــه الفرعيــة اعتمــادا علــى متغي ـرات مختــارة وجــود عــالمين بالقــاهرة ،عــالم القــاهرة

القديمة في الغرب (قاهرة النيل) والقـاهرة الجديـدة (قـاهرة المقطـم) فـي الشـرق ،ويتفـاوت التنظـيم المكـاني لطبقـات المجتمـع فـي كـل
منها .فتتمحور القاهرة القديمة حـول مركـز صـفوة الطبقـة العليـا فـي قصـر النيـل ،ويتـدرج االنحـدار الطبقـي تجـاه الشـمال والجنـوب

ليصل أدنـاه مـع طبقـة مجتمـع البؤسـاء ،أمـا القـاهرة الشـرقية فيتـدرج النظـام الطبقـي مـن الطبقـة الـدنيا فـي الجنـوب الشـرقي ولترتفـع

في اتجاه الشمال والغرب.
مثالً من أفضل شيا ة
25

م تمع البؤساء
20

م تمعات غير مستقرة

15

10

م تمعات مستقرة
الم تمعات الفقيرة
م تمع مستقر
ودة متوسطة

5
م تمع مستقر ودة مرتفعة
م تمع الصفوة
0

االنحدار الطبقي بالمجتمع المصري عام 2116م
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واذا رسمنا قطاعات في خريطة التفاوت الطبقي يبدأ من المنطقـة المركزيـة بالقـاهرة وتتمثـل فـي شـياخة اإلسـماعيلية (ميـدان
التحرير) في االتجاهات المختلفة يمكن أن تدرك االنحدارات الطبقية على كل محور .فيسجل القطاع الشمالي تدهو ار طبقيـا مثيـ ار
 ،فمن منطقة اإلسماعيلية األكثر جودة وأقل تفاوتا ،تتدهور فـي شـياخة شـركس – أقصـى جنـوب بـوالق  ،تـنخفض قلـيال ثـم يشـتد

التفــاوت ويــنخفض المســتوى الطبقــي فــي قصــورة الشــوم ،ويــنخفض المســتوى الطبقــي مـرة أخــرى ليرتفــع التفاوتــات ويتــدنى المســتوى

الطبقي مرة أخرى حتى نهاية قسم الزاوية الحمراء.
وفــي اتجــاه الشــمال الشــرقي فيمــا بــين شــياخة اإلســماعيلية وقســم الشــروق فــي مســتوى طبقــي مرتفــع بصــفة عامــة حيــث يقـل
التفــاوت الطبقــي عــن عش ـرين مثــل مــن أعلــى مســتوى طبقــي ،مــع تــدني طبقــي كبيــر فــي شــياخة الطمــار بقســم الموســكي وشــياخة

الكردي بقسم الجمالية ( 011-21مـثال مـن أفضـل شـياخة) ،يـنخفض التفـاوت الطبقـي إلـى عشـرين مثـل أحسـن شـياخة ،ويسـتمر
في حدود عشرة أمثال أفضل شياخة حتى قسم الشروق.
وم ـ ن مجتمــع الطبقــة العليــا فــي اإلســماعيلية فــي الغــرب يبــدأ المســتوى الطبقــي فــي االنخفــاض ألقصــاه فــي شــياخة منشــأة
ناصر ،وال تلبث أن تنخفض ألدناها في المنطقة السابعة بمدينة نصر (أقل من عشرة أمثال) ثم ترتفع ليصل التفاوت ألدناه عنـد
مستوى أربعين مثال في القاهرة الجديدة حتى نهاية أراضيها شرقا.

وفــي اتجــاه الجنــوب الشــرقي يتــدهور المســتوى الطبقــي مــن ثمانيــة أمثــال أفضــل شــياخة باإلســماعيلية إلــى  37مــثال فــي

شياختي قلعة الكبش بقسم السيدة زينب وحدائق زينهم بقسم المحاجر ،ويصل التدني الطبقـي ألقصـاها فـي شـياخة اإلمـامين بقسـم
الخليفة(تسعين مثال) ،تهبط إلى عشرة أمثال في شياخة التونسي بقسم الخليفة ثم شرق قسم طرة.
أمـا التـدرج الطبقــي علـى المحـور الجنــوبي فيكتسـب إثـارة كبيـرة ،فمـن منطقـة وســط المدينـة األكثـر جــودة ،يـنخفض المســتوى

الطبقي في شـياخة اإلنشـا والمنيـرة (عشـرة أمثـال عـن أحسـن شـياخة) ،و 30مـثال فـي شـياخة عـين الصـيرة (قسـم مصـر القديمـة)،
ويتدنى المستوى الطبقي ألدناه بشياخة الديورة (مصر القديمة) بمقدار سبعين مثال ،لكنه يتحسن قليال في كوم غراب بقسم مصر
القديمة(31مثل) ،ولكنها تنخفض مرة أخرى في أثـر النبـي(20مثـل) ،وتـنخفض شـمال قسـم طـره (أقـل مـن عشـرة أمثـال)  ،ولكنهـا
تتدنى مرة أخرى في شياخة طرة البلد (61مثال من أفضل شياخة) بقسم طره .أنظر قطاعات في خريطـة التفـاوت الطبقـي بمدينـة
القاهرة.
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خريطة التفاوت الطبقي بمجتمع القاهرة عام 4116
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ملحق ()2
نسب التغير فى معدالت النمو السكانى (حضر – ريف)
فى الظهير الريفى القليم القاهرة الكبرى ()2226 /26
التغير فى معدالت النمو السكانى
المحافظة

المركز

بلبيس
مشتول السوق
ابو حماد
منيا القمح
الزقازيق
أبو كبير
الحسينية
محافظة
الشرقية

ديرب ن م
فاقوس
كفر صقر
ههيا
اإلبراهيمية
أوالد صقر
القرين
الصالحية ال ديدة
القنايات
العاشر من رمضان
أ مالى المحافظة
ال انكة
ال صوص

محافظة
القليوبية

قليوب
شبين القناطر
القناطر ال يرية
قها وطوخ

حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف

معدل نمو 68/68

معدل نمو 68/18

2.87
1.85
3.41
3.17
2.13
2.96
1.86
2.12
1.91
2.41
2.21
2.41
3.11
2.41
3.11
1.91
1.71
2.21
2.51
2.11
2.21
2.11
1.71
1.81
1.61
2.31
2.81
33.21
2.11
18.81
6266
6268
3.14
3.73
12.76
2.83
3.44
2.95
2.72
2.31
1.33
3.31
2.15
2.67

2.76
2.11
2.67
2.39
3.34
2.44
1.15
2.17
1.21
2.21
1.91
1.51
2.51
3.91
2.11
1.81
2.11
2.11
2.11
1.51
2.11
1.81
1.11
1.91
2.91
1.81
2.21
8.81
1.71
11.21
6241
6261
4.62
3.68
14.11
3.27
3.76
3.28
2.74
2.38
2.14
3.89
2.16
2.11

نسب التغير فى معدالت
النمو ()%
-4.21
7.51
-27.63
-28.65
39.24
-21.41
-61.74
2.35
25.11
-9.19
-15.79
-61.11
-21.11
38.46
-47.62
-5.56
15.11
-4.76
-25.11
-41.11
-4.76
-11.11
-71.11
5.26
44.83
-27.78
-27.27
-277.27
-23.53
-84.31
0211
-62.2
32.12
-1.34
8.93
13.41
8.61
11.16
1.71
2.94
37.92
14.77
-4.55
-33.29
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ا مالى المحافظة
امبابة
البدرشين
المنوات
محافظة
ال يزة

الصف
اطفيح
العياط
أوسيم ,كرداسة,منشاة البكارى *
أ مالى المحافظة
شبين الكوم
اشمون
البا ور
الشهداء

محافظة
المنوفية

بركه السبع
تال
قويسنا
منوف
سرس الليان
السادات
أ مالى المحافظة

ا مالى اإلقليم ( نطاق محافظات الدراسة)
أ مالى ال مهورية

حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر *
ريف * *
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف

4268
626.
1.15
1.41
2.35
3.14
2.13
2.81
2.98
2.39
1.86
2.34
1.54
2.61
1.71
1.81
6211
6268
1.81
1.71
1.51
2.21
1.41
1.91
1.41
1.91
1.65
1.61
1.41
2.51
1.61
1.41
1.31
1.81
6.81
1.81
2.31
621.
0266
62.1
6220
0261
6221

4266
2216
1.23
1.46
2.71
3.19
2.28
1.81
3.28
2.18
1.99
2.44
1.71
2.71
2.11
1.91
6261
6200
1.51
2.12
1.77
2.76
1.65
1.89
1.36
1.61
1.79
1.16
1.24
2.17
1.83
1.22
1.57
1.75
9.84
2.12
2.21
624.
0268
6266
6266
6261
62.1

06266
220.
6.51
9.38
12.96
1.82
6.58
-55.56
9.15
-9.77
6.53
4.11
9.41
3.71
19.15
5.26
6216
-.200
-19.29
19.91
15.33
21.39
15.25
-1.66
-2.71
-18.67
7.94
-37.64
-13.17
-21.97
12.46
-14.31
17.37
-2.77
31.91
15.13
-4.55
08206
-2262
.202
-6286
202.0
04260

فئات الحضر
ترا ع فى معدالت النمو السكانى
تغير فى معدالت النمو السكانى أقل من % .20
تغير فى معدالت النمو السكانى % 202. - .20
تغير فى معدالت النمو السكانى أكبر من % 202.
فئات الريف
ترا ع فى معدالت النمو السكانى
تغير فى معدالت النمو السكانى أقل من % 628
تغير فى معدالت النمو السكانى % 0426 - 628
تغير فى معدالت النمو السكانى أكبر من % 0426
* كرداسة وأوسيم ومنشاه البكارى يشمل مدن
** يشمل ريف مركز أوسيم والقرى التوابع لمدينتى كرداسة ومنشاة البكارى
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تابع ملحق ()6
نسب التغير فى هياكل األنشطة االقتصادية لصالح األنشطة الحضرية ()2226 /26
فى الظهير الريفى القليم القاهرة الكبرى
التغير فى العاملين باألنشطة الحضرية %
68
المحافظة

مشتول السوق
ابو حماد
منيا القمح
الزقازيق
أبو كبير
الحسينية
ديرب ن م
فاقوس
كفر صقر
ههيا
اإلبراهيمية
أوالد صقر
القرين
الصالحية ال ديدة
القنايات
العاشر من رمضان
أ مالى المحافظة
ال انكة
القليوبية

68

المركز

بلبيس

محافظة
الشرقية

6118

ال صوص
قليوب

حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف

نسبة
االنشطة
الحضريه

نسبة
االنشطة
األولية

نسبة
االنشطة
الحضريه

نسبة
االنشطة
األولية

نسبة
االنشطة
الحضريه

نسبة
االنشطة
األولية

88.11
41.11
62.11
41.13
45.11
46.32
45.11
41.11
92.11
57
71.11
33.11
49.11
32.11
63.11
35.11
91.11
41.11
88.11
33.11
71.11
34.11
57.11
37.11
53.11
25.11
69.11
39.11
1.11
97.21
63.42
36.45
54.11
29.42
58.11
49.11
55.11
36.11

12.11
59.11
38.11
59.87
55.11
53.68
55.11
59.11
8.11
43.11
31.11
67.11
51.11
68.11
37.11
65.11
9.11
61.11
12.11
67.11
31.11
66.11
43.11
63.11
47.11
75.11
31.11
61.11
1.11
2.81
36.58
63.55
46.11
71.58
42.11
51.11
45.11
64.11

93.11
55.11
77.11
55.91
56.11
57.65
64.11
54.73
97.11
67
79.11
44.11
71.11
46.11
71.11
46.11
93.11
44.11
94.11
39.11
82.11
52.11
67.11
42.11
57.11
27.11
71.11
48.11
77.11
99.31
76.21
46.94
68.11
33.59
76.11
61.11
68.11
47.11

7.11
45.11
23.11
44.11
44.11
42.35
36.11
45.27
3.11
33.11
21.11
56.11
31.11
54.11
31.11
54.11
7.11
56.11
6.11
61.11
18.11
48.11
33.11
58.11
43.11
73.11
31.11
52.11
23.11
1.71
23.81
53.16
32.11
66.41
24.11
39.11
32.11
53.11

95.11
74.61
76.51
67.91
92.61
68.61
98.21
98.21
98.51
78.81
85.61
59.21
68.71
34.11
78.81
71.51
96.51
53.81
96.51
51.21
84.51
64.61
71.11
51.11
65.81
35.91
87.11
49.41
86.41
99.34
84.15
62.11
81.11
46.59
89.11
74.11
81.11
61.11

4.91
25.41
23.51
32.11
7.41
31.41
1.81
1.81
1.51
21.21
14.41
41.81
31.31
66.11
21.21
29.51
3.51
46.21
3.51
49.81
15.51
35.41
29.11
48.91
34.21
64.11
12.91
51.61
13.61
1.66
15.85
37.89
19.11
53.41
11.11
26.11
19.11
41.11

التغير فى
االنشطة
الحضرية()%

7.5
45.1
19.1
41.9
51.4
32.5
54.2
58.2
6.6
27.7
18.2
44.3
28.7
5.9
21.1
51.4
5.7
25.7
8.8
34.3
17.2
47.4
19.7
27.6
19.5
31.4
21.8
21.1
11.9
2.2
24.6
41.3
33.3
36.9
34.8
33.8
32.1
41.1
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شبين القناطر
القناطر ال يرية
قها وطوخ

حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف

3.11
54.11
81.41
57.11
54.11
51.92

96.91
46.11
19.61
43.11
46.11
49.18

3.87
77.11
87.11
78.11
62.11
59.73

96.13
23.11
13.11
22.11
38.11
41.27

16.87
91.11
94.11
91.11
69.11
72.73

83.13
11.11
6.11
9.11
31.11
27.27

81.6
41.1
14.5
37.4
21.7
31.1

حضر

51.75

49.25

61.81

39.19

71.81

28.19

29.33

أ مالى المحافظة
امبابة
البدرشين
المنوات
ال يزة

الصف
اطفيح
العياط
اوسيم وكرداسة ومنشاة
البكارى
أ مالى المحافظة
شبين الكوم
اشمون
البا ور
الشهداء
بركه السبع

المنوفية
تال
قويسنا
منوف
سرس الليان
السادات
أ مالى المحافظة

ريف

46.16

53.94

59.39

41.61

72.39

27.61

36.37

حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر*
ريف**

34.11
5.86
58.64
65.51
54.36
62.21
48.56
66.76
48.65
44.78
54.63
41.27
54.36
62.21

66.11
94.14
41.36
34.49
45.64
37.81
51.44
33.24
51.35
55.22
45.37
59.73
45.64
37.81

38.11
7.87
62.58
73.78
68.53
75.11
72.15
66.31
55.23
52.12
76.53
51.68
62.58
73.78

62.11
92.13
37.42
26.22
31.47
25.11
27.85
33.69
44.77
47.88
23.47
48.32
37.42
26.22

45.11
21.87
69.58
86.78
75.53
88.11
79.15
79.31
62.23
65.12
83.53
64.68
69.58
79.11

55.11
79.13
31.42
13.22
24.47
12.11
21.85
21.69
37.77
34.88
16.47
35.32
31.42
21.11

24.4
71.9
15.7
24.5
28.1
29.3
38.6
15.8
21.8
31.2
34.6
37.7
21.9
21.3

حضر

51.46

49.54

62.23

37.77

69.23

31.77

27.11

ريف

49.65

51.35

57.22

42.78

69.11

31.89

28.16

حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
ريف
حضر
حضر
ريف

36.11
3.11
54.11
81.41
57.11
54.11
51.92
34.11
5.86
58.64
65.51
66.76
48.65
44.78
51.92
34.11
5.86
58.64
65.51

64.11
96.91
46.11
19.61
43.11
46.11
49.18
66.11
94.14
41.36
34.49
33.24
51.35
55.22
49.18
66.11
94.14
41.36
34.49

87.11
76.11
87.11
54.11
62.58
73.78
68.11
33.59
62.58
73.78
79.11
64.11
77.11
56.11
87.23
69.43
45.21
85.34
32.61

13.11
24.11
13.11
46.11
37.42
26.22
32.11
66.41
37.42
26.22
21.11
36.11
23.11
44.11
12.77
31.57
54.81
14.66
67.41

94.11
89.11
94.11
67.11
69.58
76.78
75.11
46.59
69.58
86.78
86.11
77.11
84.11
69.11
94.23
76.43
52.21
92.34
39.61

6.11
11.11
6.11
33.11
31.42
23.22
25.11
53.41
31.42
13.22
14.11
23.11
16.11
31.11
5.77
23.57
47.81
7.66
61.41

61.7
96.5
42.6
-21.1
18.1
29.7
32.1
27.1
91.6
32.4
23.8
13.3
42.1
35.1
46.1
55.5
88.8
36.5
-65.4

حضر

43.33

56.67

74.19

25.91

81.19

18.91

46.57
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ا مالى اإلقليم ( نطاق محافظات
الدراسة)

أ مالى ال مهورية

ريف

49.12

51.98

59.24

41.76

69.81

31.21

حضر

51.99

48.11

43.71

56.29

76.51

23.51

32.14

ريف

45.31

54.71

55.71

44.31

51.11

48.91

11.35

حضر

58.71

41.31

65.31

34.71

76.71

23.31

23.47

ريف

41.21

58.81

53.61

46.41

69.21

31.81

41.46

29.8

فئات الحضر
تغير فى نسب األنشطة الحضرية أقل من % 6220
تغير فى نسب األنشطة الحضرية % 26214 - 6220
تغير فى نسب األنشطة الحضرية أكبر من % 26214
فئات الريف
ترا ع فى معدالت النمو
تغير فى نسب األنشطة الحضرية أقل من % 00220
تغير فى نسب األنشطة الحضرية من % 41 - % 00220
تغير فى نسب األنشطة الحضرية أكبر من % 41
* يشمل مدن كرداسة وأوسيم ومنشاه البكارى
** يشمل ريف مركز أوسيم والقرى التوابع لمدينتى كرداسة ومنشاة البكارى
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ملحق ()3

تحديد النطاق التفاعلى القليم القاهرة الكبرى
أوالً  :السمات الرئيسية لمعمور النطاق المركزي للدولة:

اتسم معمور الجوار الريفي للقـاهرة الكبـرى بنـواحي النطـاق المركـزي للدولـة (محافظـات القليوبيـة والمنوفيـة والجيـزة) بعـدة

مالمح تميزها ،وتعكس في نفس حالة التنمية التلقائية التي سادتها عبر الزمن نذكر منها:
أ .السمات االقتصادية:

فم ــن المنظ ــور االقتص ــادي يتض ــح ت ارج ــع االقتص ــاد الز ارع ــي وتن ــامي اقتص ــاديات الحض ــر  ،فق ــد انخف ــض متوس ــط نس ــبة

المشــتغلين بالز ارعــة إلــى خمــس ( )%02.2جملــة الملتحقــين بعمــل ،وتعــاظم متوســط نســبة العــاملين بغيــر الز ارعــة ليتجــاوز أربعــة

أخماس( )%21.6جملة الملتحقين بعمل ،ي صاحب هذا التحول من االقتصـاد الريفـي للحضـري تفشـي مظـاهر الفقـر ،فلـم يتجـاوز
معـدل النشــاط الخــام عــن نصـف(  )%20.6جملــة الســكان ،فــي المقابـل تــدني متوســط نصــيب الفـرد مــن الرقعــة الزراعيــة إلــى4.0
قيراط.
ب .الخصائص االقتصادية:

ومن المنظور السكاني اتسم مجتمع الجوار الريفي للقـاهرة بحيويتـه ،ففضـال عـن تحقيقـه لصـافي هجـرة موجبـة انعكـس علـى

ارتفاع متوسط معدل النمو السكاني السنوي إلى  ،%4.9كمـا تراكمـت الزيـادات السـكانية لترفـع أحجـام سـكان القـرى ليبلـغ متوسـط
حجمها  07.7ألف نسمة ،وارتفعت الكثافة العامة للسكان إلى 42.7نسمة/فدان(0272نسمة/كم1.)4
ج .المالمح العمرانية:

وقد انعكس التحول الريفي -الحضري والزيادات السكانية المتتابعة على اتساع مساحة الكتلة العمرانية للقرى والمدن الريفية

وارتفـاع متوســط نصـيب الفــرد مــن الكتلـة العمرانيــة إلــى 94.2متـر بعــد أن كــان يـدور حــول  01متر/نســمة فـي نهايــة الثمانينيــات،
تقلصت المسـا فات البينيـة لتصـل ألدناهـا (أقـل مـن ألـف متـر) فـي الجيـزة ورغـم التوسـع فـي مسـاحة الكتـل العمرانيـة ارتفـع متوسـط
الكثافة العمرانية إلى  014.4نسمة في الفدان ( 42.3ألف نسمة /كم.)4
ثانياً  :تحديد النطاق التفاعلي (التأثيري المتبادل):

ولتحديد اإلقليم التفاعلي أو التأثيري للقاهرة الكبرى في إقليم الجـوار الريفـي المحـيط يجـب تجـاوز التحليـل محافظـات القـاهرة

الكبــرى الــثالث ليشــتمل علــى محافظــة المنوفيــة التــي تنحصــر حيزهــا المكــاني بــين محــافظتي القليوبيــة شــرقا والجيـزة غربــا ،لتؤلــف
المحافظات األربع النطاق المركزي للدولة.
أ .متغيرات ومؤشرات القياس:

ويتطلــب فحــص النظــام التشــغيلي بالنطــاق المركــزي للدولــة لتحديــد اإلقلــيم التفــاعلي للقــاهرة الكبــرى مجموعــة مــن المتغي ـرات

العمرانية والسكانية واالقتصادية واألخرى ومؤشراتها الرقمية:

 المكــون العم ارنــي :يشــتمل هــذا المتغيــر الرئيســي علــى عــدة مؤش ـرات كميــة ذات الداللــة مثــل المك ـون النســبي للكتلــة العمرانيــة 4104من الحيز اإلجمالي للقرية  ،ونصيب الفرد من مساحة الكتلة العمرانية في نفس السنة ،مسـتويات الحجـم السـكاني للقـرى
عام  ،4104وأخي ار الكثافة السكانية بالكتلة العمرانية لقرى ومدن النطاق المركزي عام4104
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 المكون السكاني :يشتمل المتغير السكاني على عدة مؤشرات كمية لها داللتها مثل الكثافة العامة للسكان بنواحي النطاقالمركزي للدولة (محافظات القليوبية والمنوفية والجيزة) عام  ،4104ومعدل النمو السكاني السنوي ( ،(0996/4116معدل

الهجرة الصافية السنوي( ،(0996/4116وأخي ار استم اررية الهجرة (.(0976/4116

 المكون االقتصادي(الوظيفي) :يشتمل هذا المتغير الرئيسي على عدة مؤشرات كمية ذات الداللة مثل نسبة العاملين بغيرالزراعة ،نسبة العاملين باألنشطة الهامشية (غير الموصفة والمبينة) ،نسبة الملتحقين بعمل بالفعل ،متوسط عبء اإلعالة الفعلية
وذلك في التعداد األخير(.)4116
 -مؤشرات أخرى لها دالالتها العكسية مثل المكون النسبي للرقعة المنزرعة الحالية( ،)4104ونصيب الفرد من الرقعة المنزرعة

الحالية( .،)4104ونسبة العاملين بقطاع الزراعة( ،.)4116طاقة التشغيل (مشتغل بالزراعة لكل فدان زراعي).
ثالثاً  :كيفية التطبيق:


حســاب المؤش ـرات الكميــة ذات الداللــة علــى الحالــة االقتصــادية واالجتماعيــة والعمرانيــة لقــرى ومــدن النطــاق المركــزي



تقدير نسبة االنحرافات عن أفضل حالة (المكافئة لحالة األحياء الحضرية الهامشية).



حساب مجموع انحرافات المؤشرات واعادة ترتيبها ،وتحديد القرى المتحضرة األقرب من أفضل حالة.



تصميم خريطة مستويات التحضـر الريفـي وفقـا لجميـع المؤشـرات مـرة ،واعـادة تصـميمها وفقـا للمؤشـرات الخالصـة والتـي

للدولة ،وترتيب كل منها تصاعديا أو تنازليا حسب نوع العالقة عكسية كانت أو طردية.

التقبل تأويالت متعددة ،فمثال نصيب الفرد من الكتلـة العمرانيـة يرتفـع فـي كـال مـن النـواحي القريبـة مـن الكتلـة العمرانيـة
مقرونة بالكثافة المرتفعة ،ويرتفع أيضا في المناطق الداخلية مقرونة باالمتداد األفقي األقل كثافة.



تحديد نطاق القرى األكثر تحض ار التـي تسـجل نسـب إنحـراف سـالب مـن أفضـل حالـة يتـراوح بـين  %011-71وتجـاوز
القرى البينية األقل وفقا لتحليل مرفي في تحديد المناطق المركزية ،وتهميش القرى التي تقع مادون ذلك.
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رغــم انتشــار التحضــر الريفــي بكثيــر مــن منــاطق المحافظــات الريفيــة المجــاورة للقــاهرة الكبــرى س ـواء مــن التصــق بهــا أو
تباعد عنها ،لكن انفصال النطاق المتصل بكتلة القاهرة الكبرى عن النطاقات الداخلية المرتبطة بالمدن االقليمية والقرى
الكبرى على محاور الطرق الرئيسية.
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ملحق ()4

المشروعات الجارية والمقترحة
المحافظة

الرؤية العامة  /القطاعية
قطاع الصناعة

القاهرة الرؤية العامة " :تهي ة المنا العام
للمدينة والبي ة العمرانية لدعم مر
الح م واستقرار الدولة  ,ل ا هار
معالمها الترا ية وال قافية بالم هر
ال
 ,وتطوير وتنسي رجا
المدينة الم تل ة ومعالجة افة وج
الت د والتد ور واال دحام والتلو
وعدم التناس والقب العمرانى
والمعمارى"..,

 مشرو صناعي بش ال عبا

* الوظائف المستقبلية للعاصمة :
عاصمة سياسية فاعلة ومر قليمىل عمال.
مر شعا حضارى قافى.مقصد سياحى ر يسى قليمىوعالمى.

ال يزة

حلوان

رام

قطاع الصناعة

محاف ة حلوا قوام التنمية الشرقي  مناط لوجستية
إلقليم القا ر ال بري واالبعاد
 مناط صناعية جديد
والمقومات "الم انية" " ,الس انية"   ,منطقة ال ريمات الصناعية
اإلقتصادية" " ,البي ية"
 تنمية منطقة ش ال عبا
 منطقة س و الصناعية
 منطقة عرب بو مساعد
الصناعية
 مينا جاف
 مناط صناعة بي ية

 8أكتوبر «محاف ة  6توبر ى محاف ة
م صلية ات دور محورى فى الربط
الم انى بي قاليم مصر ,ودور ساسى
فى تحقي ا داف القومية واإلقليمية
فى التنمية اإلقتصادية واالستيعاب
الس انى لعشر مليو نسمة عام
ل القدر التنافسية
 2151م
لقاعدتها الصناعية ودور ا الريادى فى
استغ ل موارد الطاقة الجديد
والمتجدد بما يدعم التنمية المستدامة
ل قتصاد الصحراوى»

 الربط بي مواقع السياحية بالقا ر ( قافية /الترا والثقافة :
 مشروعات مرا
دمات ( ر شر ة
 مشرو س ني مت امل جنوب مدينة نصر
تاري ية  /ترفية وم تمرات)
 تهي ة المناط الترا ية
الدواج بالمر  -ر الشر ات بالمطرية  -مشرو س ني تعليمي صناعي دمي
ر المصانع بالعباسية-منطقة المسلة
بالقطامية
 تنويع المنت السياحى (الم تمرات ورجال
 االست اد م نقل المقابر
بالمطرية -ر المدب بالسيد -محور ضر  مشرو سياحي داري تجاري بح ر بو دومة ا عمال والسياحة الع جية باإلضافة لى
 ج ب ا نشطة والم تمرات ال قافية
طري م سسة ال ا بالمطرية والمر
)
السياحة التاري ية وال قافية
 مشرو س ني سياحي تجاري بمنطقة المداب
 است مال مشروعات ال سطاط والقا ر
 تطوير ال دمات السياحية بالمواص ات العالمية التاري ية
 مشرو س ني سياحي بمنطقة ماسبيرو
 تنويع مصادر السياحة الوافد وفت سوا
 است مال ا عمال المتح ية ( المتحف
 تطوير ورني النيل
جديد
المصري  /متحف الحضار  ...ال ).
 تطوير النطا العمراتني لمنطقة ال سطاط
 اال تمام بالتدريب السياحى وت ري ال وادر  اال تمام بالترميم ل ار القا مة ( سور
ال نية
مجري العيو و ير م)
 ياد الطاقة اإليوا ية لل ناد
المال واألعمال :
 تقديم الحواف للم تمرات والمعار
 تحسي دمات النقل واالتصاالت الطر
وال بارى  /الموانى الجوية والبحرية /
التلي و ون م االتصاالت والمعلومات .
 تطوير الحدا (حديقة الحيوا -ا ورما   -تطوير منطقة المنيب
 تطوير ضبة
ري)
 نشا مناط تجارية ومستودعات بالقرب م  تطوير ن لة السما
 مر الجامعة التعليمي اإلقليمي بمنطقة
الطر الر يسية والمحاور
 تطوير القرية ال رعونية
الجامعة
 مواقف سيارات وجراجات متعدد منتشر
 نشا مجمع سياحي ترفيهي بمنطقة
 مرا
دمات عامة وتجارية منتشر
بالمحاف ة
ا رامات
بالمحاف
ة
 ست مال ط مترو اإلن ا م ميدا الرماية  تطوير المتحف ال راعي بالدقي

نشا
مر
ترفيهي
قليمي
بال
يت
ات
حتي
الدا
ري
 تطوير الج ر النيلية (الو را -الد ب-
 مر
دمات عامة قليمي (تعليمي-صحي  -النحاور المقترحة (رو ال ر /الدا ري ,
القرصاية)
قافي) ب ر مطار مبابة
حمد عرابي/الدا ري)
 تطوير ورني نيل الجي
 تطوير منطقة السير ومسر البالو
 تحسي الطر القا مة المنتشر بالمحاف ة
 مجمعي سياحيي (الورا – ر مطار
بالعجو
 مشرو وفو ب ا (م ميدا س ن حتي
مبابة)
 نشا منطقة ترفيهية قليمية ب ر مطار
رم وفو مرورا ببوال الد رور وفيصل  نشا فناد عا مة
مبابة
والهرم)
 نشا فناد بالمناط الصحراوية
 نشا مرا للصناعات الحرفية بالمناط
ا رية
 نشا مرا تدريب للسياحة والحرف الترا ية

"الجي محاف ة سياحية ,تجارية
وبح ية وبها فر للتواصل االقليمى
والدولى"

القليوبية  -التنمية المجتمعية
ب -تطوير اإلدار والبنا الم سسى
 تنمية قاعد اإلنتا والمواردالطبيعية واالقتصادية
د -بنا وتنمية القاعد الوطنية للعلم
المحافظة الرؤية العامة  /القطاعية
والت نولوجيا

المشروعات المقترحة بالم ططات اإلستراتي ية
قطاع ال دمات
قطاع العمران

قطاع السياحة

قطاعات أ ر

المشروعات المقترحة بالم ططات اإلستراتي ية
قطاع العمران
قطاع ال دمات
 اإلستاد الرياضي بحلوا

 مر مدينة حلوا
 مناط التجار وال دمات
 تطوير  18منطقة عشوا ية
 مدينة الصف الجديد
 مدينة ط ي الجديد
 8 قري هير صحراوي
 مقاير

 تطوير دمات القطا الري ي

 وبري شمو والطري الرابط
 الربط بال يوم 22
 المدينة الجديد ( رب السادات)
 ست مال القو الجنوبي الغربي للطري
اإلقليمي
 ي لة مدينة  6توبر وربطها بالقا ر
بالمترو
 مدينة العياط الجديد
 الطر رب الطري الصحراوي
 المدينة البي ية والربط ببر العرب
 المدينة الصناعية والربط بالمنيا ( وبري بني
م ار)

قطاع السياحة

المال واألعمال :
 مر مال و عمال بالمقر الحالي للشر ة
الشرقية للد ا بالطالبية و بهضبة
ا رام و بن لة السما
 مرا ت نولوجية وحاضنات عمال
بالدقي والمهندسي والهرم
 مر التجار وا عمال بال يت ات
البيئة :
 اإلدار المت املة للم ل ات الصلبة
 نقل الصناعات الملو ة
 حماية المناط ال ضرا والنباتات
 تشجير و نشا مشاتل وحدا
 تغطية التر والمصارف
 دعم ن م المر ية اإلدار البي ية

قطاعات أ ر

الزراعة و ستصال األراض :
 حيا مدينة حلوا السياحية
 ست را المحيط الشرقي للقطا الري ي
 تطوير ورني النيل والج ر النيلية
 نشا  2مجمع راعي صناعي
 وبري محور سقار
 التنمية السياحية للج ر و راضي طر النهر  نشا ح ام ضر
 حديقة نباتية مر ية
 ابة شجرية
البيئة :
 مشرو المناط المحمية والس اري
بوادي دجلة
 م رعة ال نا ير
 مداف صحية
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