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فهرس المحتويات
الجزء االول :تعديل حدود الدراسة:
 تقديمحدود الدراسة المعدل.
الجزء الثاني :صياعة األهداف التشغيلية لتنمية اإلقليم:
 تقديم . -1-2ركائز صياغة األهداف التشغيلية ،
 -2-2قيود الرؤية القومية على االهداف التشغيلية،
 -3-2صياغة األهداف التشغيلية :
 1-3-2األهداف ذات األولوية .
 2-3-2األهداف المكانية .
 3-3-2األهداف التشغيلية الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى .
 1-2-3-2توزيع السكان المستهدف .
 2-2-3-2الكثافات المستقبلية .
الجزء الثالث  :القطاعات والشبكات الهيلكية كمدخل للتعامل مع المنطقة المتوربوليتانية للقاهرة
(مدخل للهيكلة العمرانية) .
 1-3مراحل النمو والنمط الهيكلي للمناطق المتروبوليتانية ومرحلة إقليم القاهرة .
 2-3التجارب العالمية للتعامل مع المناطق المتروبوليتانية .
 3-3التوجهات التخطيطية السابقة الإقليم القاهرة ومدى اعتمادها على فكر القطاعات والشبكات
الهيكلية .
 4-3الخالصة ( القطاعات والشكبة الهيكلية )
الجزء الرابع  :الشبكات الهيكلية إلقليم القاهرة
 1-4األنماط النظرية للشبكات والوحدات الهيكلية .
 2-4الشبكات الهيكلية المقترحة إلقليم القاهرة الكبرى .
الجزء الخامس  :القطاعات المتوازنة اإلقليم القاهرة الكبرى – المدخل النظري
 1-5تعريف القطاعات المتوازنة .
 2-5معايير تقسيم القطاعات المتوازنة
 1-2-5معايير تحقيق الرؤى االستراتيجية .
 2-2-5معايير تحديد الحدود الفاصلة .
 3-2-5معايير تحديد مقومات وركائز القطاعات
الجزء السادس  :تقسيم إقليم القاهرة لقطاعات
 تمهيد  :المنهج والتطبيق 1-6التقسيم طبقا ً لألهداف التنموية لإلقليم
المدخل والمنهج ( التقسيم لكل هدف على حدة ثم التركيب )
 1-1-6فاعلية إدارة وحوكمة العمران
 2-1-6تحقيق التنافسية
 3-1-6وضوح الهوية العمرانية
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 4-1-6المحددات الطبيعية
 5-1-6االتزان العمراني
 6-1-6التوازن السكاني
 7-1-6سهولة الحركة والنقل
 2-6التقسيم لقطاعات والهيكلة من المنظور الوظيفي
 3-6التقسيم من منظور شبكة الطرق الرئيسية ومحاور الحركة
 4-6تركيب البدائل النهائى والتقسيم لقطاعات رئيسية وتوصيفها من حيث:
 1-4-6الحدود،
 2-4-6المساحة،
 3-4-6محاور واعصاب الحركة ،
 4-4-6الدور الوظيفى ( انشطة وخدمات)
 5-4-6السكان.
5-6التقسيم لقطاعات فرعية :
 1-5-6اسس التقسيم
 2-5-6التقسيم الى  21قطاع فرعى،
 3-5-6توصيف القطاعات الجزئية .
الجزء السابع :عناصر الهيكلة العمرانية:
 تقديم 1-7هيكلة السكان والكثافات
 2-7هيكلة الطرق وخطوط المترو
 3-7هيكلة الفراغات واألماكن الخضراء
 4-7هيكلة المناطق السياحية واألثرية
 5-7هيكلة المراكز والخدمات .
 6-7هيكلة المناطق الصناعية واللوجستية
الجزء الثامن  :إسقاط منظور هيكلة االقليم على القطاعات الخمسة الرئيسية:
 تقديم  :المنهجية 1-8قطاع العاصمة
 2-8القطاع الشمالى
 3-8القطاع الشرقى
 4-8القطاع الجنوبى
 5-8القطاع الغربى
الجزء التاسع  :منهجية اعداد المخططات الهيكلية للقطاعات الرئيسية.
مالحق:
ملحق رقم  : 1مراحل نمو ونمط نمو المناطق الحضرية المتروبوليتانية .
ملحق رقم  : 2حالة  ،اقليم الخرطوم  ،اقليم الرياض .
ملحق رقم  : 3ورقة عمل عن بدائل استراتيجية تنمية القاهرة من المنظور القومي د فتحى مصيلحى.
ملحق رقم  : 4ورقة عمل عن تطور حر كة مراكز االنشطة والخدمات باقليم القاهرة الكبرى د ابتهال احمد.
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فهرس األشكال
شكل رقم ( )1حدود الدراسة
شكل رقم ( )1-3المخطط العام لسنة 1791،
شكل رقم ( )2-3مخطط تنمية اقليم القاهرة الكبرى 1792
شكل رقم ( )3-3الممرات الحضرية المقترحة
شكل رقم ( )4-3القطاعات المتجانسة المقترحة عام 1771
شكل رقم ( )5-3مخطط اقليم القاهرة الكبرى 1771
شكل رقم ( )6-3المخطط العمراني العام لعام 1779
شكل رقم ( )9-3التكتالت العمرانية بإقليم القاهرة الكبرى بمخطط التنمية العمرانية 2119
شكل رقم ( )9-3الفكرة التخطيطية المقترحة إلقليم القاهرة الكبرى لعام  2129وفقا ً لدراسة الجايكا 2119
شكل رقم ( )7-3المخطط العام الستخدامات األراضي المقترحة إلقليم القاهرة الكبرى لعام  ( 2129الجايكا )2119
شكل رقم ( )1-4انماط شبكة الطرق داخل إقليم القاهرة الكبرى
شكل رقم ( )2-4التشكيل الحلقي الخارجي إلقليم القاهرة الكبرى
شكل رقم ( )3-4النمط اإلشعاعي الشبكي لشبكة لطرق والمحاور الرئيسية لالقليم
شكل رقم ( )4-4التشكيل الهيكلى لالقليم اعتمادا على فكرة هيكلة شبكات الطرق
شكل رقم (  )1-5مخطط القطاعات المتجانسة لعام 1792
شكل رقم (  )2-5تقسيم القطاعات طبقا لمخطط عام 2119
شكل رقم ( )3-5محددات تحقيق التجانس البيئي والطبيعي باقليم القاهرة الكبرى
شكل رقم ( )4-5وضوح عدم التجانس العمرانى وضوح الهوية العمرانية للمناطق باقليم القاهرة الكبرى.
شكل رقم () 5-5الوحدة المعلوماتية واالدارية باقليم القاهرة الكيرى
شكل رقم ( )6-5يوضح محددات االتصالية وتنوع انظم النقل ومواصالت
شكل رقم ( )1-6انعكاس تاثير مقومات تحقيق نظام فاعل للحوكمة وادارة العمران على التقسيم لقطاعات .
شكل رقم ( )2-6انعكاس زيادة قدرة اقليم العاصمة كمركز ثقافى تراثى تنافسى على التقسيم الى قطاعات
شكل رقم ( )3-6يوضح انعكاس معاييرتحقيق وضوح التوازن العمرانى على معايير التقسيم لقطاعات
شكل رقم ( )4-6انعكاس تحقيق معايير التوازن السكانى االجتماعى على تقسيم القطاعات
شكل رقم ( )5-6انعكاس تحقيق معاييروضوح المحددات الطبيعية على التقسيم للقطاعات
شكل رقم ( )6-6انعكاس تحقيق االتصالية فى الحركة والنقليات على التقسيم الى قطاعات
شكل رقم ( ) 9-6انعكاس تحقيق معاييراالتزان الخدمى على التقسيم الى قطاعات
شكل رقم ( ) 9-6الترسيم النهائى لتدرج الوحدات الوظيفية لمراكز االنشطتها غير التجارية
شكل رقم ( )7-6الترسيم النهائى لتدرج مراكز األنشطة التجارية
شكل رقم ( )11-6البديل التجميعى لمعايير التقسيم لقطاعات
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شكل رقم ( )11-6بديل التقسيم للقطاعات من منظور شبكة الطرق الرئيسية ومحاور الحركة
شكل رقم ( )12-6التقسيم النهائى للقطاعات والهيكلة العمرانية لالقليم
شكل رقم ( ) 1-9هيكلة توزيع السكان والكثافات باالقليم
شكل رقم ( ) 2-9هيكلة الطرق وخطوط المترو باالقليم
شكل رقم ( ) 3-9هيكلة الفراغات واألماكن الخضراء والمفتوحة باالقليم
شكل رقم ( ) 4-9هيكلة المناطق السياحية واآلثرية باالقليم
شكل رقم ( )5-9هيكلة مراكز الخدمات على مستوى االقليم
شكل رقم ( )6-9هيكلة المناطق الصناعية واللوجستية باالقليم

(الفهرس)
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فهرس الجداول
جدول رقم ( )1-2الدور والحجم الذى رسمته الرؤية القومية ( )2152لالقليم
جدول رقم ()2-2مؤشرات األداء الرئيسية فى القاهرة الكبرى 2132
جدول رقم (  ) 3-2المحاور الرئيسية لالهداف التشغيلية للتنمية االقليم
جدول رقم (  )4-2التوزيع المكانى للسكان االقليم حتى عام 2132
جدول رقم ( ) 5-2الكثافات المستقبلية فى القاهرة الكبرى) إجمالى السكانى  /المناطق العمرانية(
جدول رقم (  ) 1-3تقسيم مراحل التحضر إلى أربع مراحل رئيسية
جدول رقم ( )2-3التغيرات التي طرأت على عمران المجتمعات العمرانية الجديدة الفترة ما بين  2111و2119
جدول رقم (  ) 3-3الهيكلة المقترحة للمنطقة البينية في إطار دراسة هيكلة قطاع شرق القاهرة 2111
جدول رقم (  ) 1-5تلخيص لمجموعة المعايير التى تم مراعاتها فى تحديد القطاعات المتجانسة بمخطط 1792
جدول رقم (  ) 2 -5معايير تقسيم قطاعات مخطط عام 1792
جدول رقم (  ) 3-5االعتبارات والمحددات الرئيسية لتقسيم قطاعات مخطط عام 2119
جدول رقم ( )4-5محددات تحقيق التجانس البيئي والطبيعي و مؤشراتها
جدول رقم ( )5-5يوضح محددات عدم التجانس العمرانى ومؤشراتها
جدول رقم ( )6-5يوضح محددات تحقيق وضوح الهوية العمرانية ومؤشراتها
جدول رقم ( )9-5يوضح محددات تحقيق وضوح حدود الوحدة المعلوماتية واالدارية ومؤشراتها
جدول رقم ( )9-5يوضح محددات التوزيع المتوازن للسكان ومؤشراتها
جدول رقم ( )7-5يوضح محددات االتصالية وتنوع انظم النقل ومواصالت ومؤشراتها
جدول رقم ( )11-5يوضح محددات توزيع فرص العمل ومؤشراتها
جدول رقم (  ) 1-6انعكاس تحقيق معايير فاعلية الحوكمة وادارة العمران على التقسيم الى قطاعات
جدول رقم ( )2-6انعكاس زيادة قدرة اقليم العاصمة كمركز ثقافى تراثى على التقسيم الى قطاعات
جدول رقم ( )3-6انعكاس معايير تحقيق التوازن العمرانى على التقسيم الى قطاعات
جدول رقم ( )4-6انعكاس تحقيق التوازن السكانى االجتماعى على التقسيم الى قطاعات
جدول رقم ( )5-6انعكاس وضوح المحددات الطبيعية على التقسيم الى قطاعات
جدول رقم ( ) 6-6انعكاس تحقيق االتصالية فى الحركة والنقليات على التقسيم الى قطاعات
جدول رقم ( ) 9-6انعكاس تحقيق معاييراالتزان الخدمى على التقسيم الى قطاعات
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جدول رقم ( ) 9-6ادوار المراكز االنشطة والخدمات
جدول رقم (  ) 7-6ادوار مراكز االنشطة التجارية
جدول رقم ( )7-6يوضح التصنيف النهائى للوحدات الوظيفية ومراكز األنشطة إلقليم القاهرة الكبرى
جدول رقم ( )11-6يوضح التصنيف النهائى للوحدات الوظيفية ومراكز األنشطة إلقليم القاهرة الكبرى
جدول رقم ( )11-6الخصائص الرئيسية لقطاع العاصمة
جدول رقم ( )12-6الخصائص الرئيسية للقطاع الشمالى
جدول رقم ( )13-6الخصائص الرئيسية لقطاع الشرقى
جدول رقم ( )14-6الخصائص الرئيسية للقطاع الجنوبى
جدول رقم ( )15-6الخصائص الرئيسية للقطاع الغربى
جدول رقم ( )16-6توزيعات المساحة وعدد السكان وعدد القطاعات الفرعية للقطاعات الرئيسية باالقليم
جدول رقم ( ) 1-9التوزيع القطاعى للسكان االقليم حتى عام 2132
جدول رقم ( ) 2-9هيكلة الطرق وخطوط المترو
جدول رقم ( ) 3-9هيكلة الفراغات واألماكن الخضراء والمفتوحة على قطاعات االقليم:
جدول رقم ( ) 4-9هيكلة المناطق السياحية واآلثرية على قطاعات االقليم
جدول رقم ( )5-9هيكلة مراكز الخدمات على مستوى قطاعات االقليم
جدول رقم ( )6-9هيكلة المناطق الصناعية واللوجستية على مستوى االقليم
جدول رقم ( )1-9اسقاط توجهات عناصر الهيكلة على القطاعات الكلية باالقليم
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تمهيد :
اهداف الدراسة :
تم تحديد اهداف الدراسه انطالقا من الدوافع التى تم ذكرها فى التقرير االول ويتركز
الهدف الرئيسى منها فى اعادة الهيكلة العمرانية لالقليم فى ظل وجود مخططات استراتيجيه
للمحافظات  ،وفى اطار االهداف التالية :
 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 فى هذا التقرير)
 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 .
 إعداد مشروع تخطيط عمراني ألحد القطاعات كدراسة تطبيقية إلختبار المخطط الهيكلي و
المعطيات والتوصيات القطاعية المقترحه
تنظيم الدراسة :
تم تقسيم الدراسه الي ثالثه اجزاء يقدم كل جزء منها في تقرير منفصل:
فالتقرير االول  :يهدف الى صياغة الرؤيه االقليميه وترسيم حدود الدراسه ( تم اعداده)
التقرير الثاني :الهيكله العمرانيه القليم القاهره الكبري (الذى نحن فى صدده االن)
التقرير الثالث :مخطط عمراني تجريبي الحد قطاعات القاهره الكبري.
التقرير الثانى:
تقديم:
بعد ان تم ابجاز التقرير االول (مارس  )4102والذى احتوى على –
 تحديد الرؤية التنموية القليم القاهرة الكبرى،
 ترسيم حدود لالقليم (حدود الدراسة)
استجدت بعض الموضاعات اهمها:
 المقترحات الخاصة بترسيم حدود المحافظات،
 مقترح المركز االدارى الجديد بشرق القاهرة،
 ابتداء دراسات تنمية محور قناة السويس،
 اعالن الخطة القومية للطرق (0111كم)،
 تعديل القوس الجنوبى الغربى من الطريق الدائرى االقليمى.
وكذلك تبين أن ما توصل اليه التقرير االول من رؤية مستحلصة من رؤى المخططات
االستراتيجية للمحافظات ،ورؤية المخطط االستراتيجى لالقليم القاهرة الكبرى فى اطار الرؤية
التنموية القومية ( ،)4104تحتاج تلخصها ودمجها وتطويرها لتصبح االهداف تشغيلية المباشرة
لعملية الهيكلة العمرانية والتى هى موضوع التقرير الثانى ،وبالتالى اصبحت أهداف و مخرجات
التقرير الثانى هى:
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 -0تعديل حدود الدراسة لتستوعب المتغيرات السابقة ،
 -4تطوير التحليالت السابقة لرؤى المخططات االستراتيجية للمحافظات ولإلقليم ولشرق
القاهرة في إطار رؤية المخطط القومي للوصول الى رؤية متكاملة لإلقليم ،بهدف صياغة
االهداف التشغيلية ،
 -0عرض مدخل التعامل التخطيطى مع المناطق المتروبوليتانية،
 -2الشبكات الهيكلية القليم القاهرة الكبرى
 -0وضع معايير (  )Criteriaلتقسيم اإلقليم الى قطاعات تخطيطية (غالبا ما سيكون كل قطاع
محققا لقدر من االتزان بين فرص العمل المتاحة به ونوعيات االسكان كما ّ ونوعا ّ وكذلك
الخدمات بهدف خفض معدالت الحركة بما يحقق أهداف النقل والحد من التلوث البيئي ، ) .
 -6إعداد بدائل التقسيم الى قطاعات وتدرجها الهرمي وأدوارها وقوامها االقتصادي وهويتها
وهو ما سيطلق عليها "الهيكل العمراني لإلقليم" والمفاضلة بينها واالستقرار على أفضلها ،
 -7تطوير عناصر الهيكلة العمرانية (هيكلة توزيع الخدمات -هيكلة توزيع السكان .....-الخ)
 -8تحديد شكل ونوعية المعلومات( )Formatالالزمة والمستنتجة من الدراسة والالزمة إلعداد
مخططات المناطق والقطاعات ومخرجات تخطيط المناطق .
 -9تطبيق 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 .
وفى اطار اعداد الدراسة الحالية تم تكليف بعض الخبراءالمشاركين فيها باعداد بعض اوراق
العمل التى تشكل خلفية للدراسة الحالية تم وضعها فى المالحق( ملحق  )2،0حتى ال تعيق
قرائتها التقرير وخاصة أن بعض مكوناتها تم االستفادة منها بصورة غير مباشرة
ثانيا :تنظيم التقرير والتمام تلك االهداف سوف يشمل هذا التقرير على االجزاء التالية :
الجزء االول :تعديل حدود الدراسة:
 تقديمحدود الدراسة المعدل.
الجزء الثاني :صياعة األهداف التشغيلية لتنمية اإلقليم:
 تقديم . -1-2ركائز صياغة األهداف التشغيلية ،
 -2-2قيود الرؤية القومية على االهداف التشغيلية،
 -3-2صياغة األهداف التشغيلية :
 1-3-2األهداف ذات األولوية .
 2-3-2األهداف المكانية .
 3-3-2األهداف التشغيلية الستراتيجية التنمية العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى .
 1-2-3-2توزيع السكان المستهدف .
 2-2-3-2الكثافات المستقبلية .
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الجزء الثالث  :القطاعات والشبكات الهيلكية كمدخل للتعامل مع المنطقة المتوربوليتانية
للقاهرة (مدخل للهيكلة العمرانية) .
 1-3مراحل النمو والنمط الهيكلي للمناطق المتروبوليتانية ومرحلة إقليم القاهرة .
 2-3التجارب العالمية للتعامل مع المناطق المتروبوليتانية .
 3-3التوجهات التخطيطية السابقة الإقليم القاهرة ومدى اعتمادها على فكر القطاعات
والشبكات الهيكلية .
 4-3الخالصة ( القطاعات والشكبة الهيكلية )
الجزء الرابع  :الشبكات الهيكلية إلقليم القاهرة
 1-4األنماط النظرية للشبكات والوحدات الهيكلية .
 2-4الشبكات الهيكلية المقترحة إلقليم القاهرة الكبرى .
الجزء الخامس  :القطاعات المتوازنة اإلقليم القاهرة الكبرى – المدخل النظري
 1-5تعريف القطاعات المتوازنة .
 2-5معايير تقسيم القطاعات المتوازنة
 1-2-5معايير تحقيق الرؤى االستراتيجية .
 2-2-5معايير تحديد الحدود الفاصلة .
 3-2-5معايير تحديد مقومات وركائز القطاعات
الجزء السادس  :تقسيم إقليم القاهرة لقطاعات
 تمهيد  :المنهج والتطبيق 1-6التقسيم طبقا ً لألهداف التنموية لإلقليم
المدخل والمنهج ( التقسيم لكل هدف على حدة ثم التركيب )
 1-1-6فاعلية إدارة وحوكمة العمران
 2-1-6تحقيق التنافسية
 3-1-6وضوح الهوية العمرانية
 4-1-6المحددات الطبيعية
 5-1-6االتزان العمراني
 6-1-6التوازن السكاني
 7-1-6سهولة الحركة والنقل
 2-6التقسيم لقطاعات والهيكلة من المنظور الوظيفي
 3-6التقسيم من منظور شبكة الطرق الرئيسية ومحاور الحركة
 4-6تركيب البدائل النهائى والتقسيم لقطاعات رئيسية وتوصيفها من حيث:
 1-4-6الحدود،
 2-4-6المساحة،
 3-4-6محاور واعصاب الحركة ،
 4-4-6الدور الوظيفى ( انشطة وخدمات)
 5-4-6السكان.
5-6التقسيم لقطاعات فرعية :
 1-5-6اسس التقسيم
 2-5-6التقسيم الى  21قطاع فرعى،
 3-5-6توصيف القطاعات الجزئية .
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الجزء السابع :عناصر الهيكلة العمرانية:
 تقديم 1-7هيكلة السكان والكثافات
 2-7هيكلة الطرق وخطوط المترو
 3-7هيكلة الفراغات واألماكن الخضراء
 4-7هيكلة المناطق السياحية واألثرية
 5-7هيكلة المراكز والخدمات .
 6-7هيكلة المناطق الصناعية واللوجستية
الجزء الثامن  :إسقاط منظور هيكلة االقليم على القطاعات الخمسة الرئيسية:
 تقديم  :المنهجية 1-8قطاع العاصمة
 2-8القطاع الشمالى
 3-8القطاع الشرقى
 4-8القطاع الجنوبى
 5-8القطاع الغربى
الجزء التاسع  :منهجية اعداد المخططات الهيكلية للقطاعات الرئيسية.
مالحق:
ملحق رقم  : 1مراحل نمو ونمط نمو المناطق الحضرية المتروبوليتانية .
ملحق رقم  : 2حالة  ،اقليم الخرطوم  ،اقليم الرياض .
ملحق رقم  : 3ورقة عمل عن بدائل استراتيجية تنمية القاهرة من المنظور القومي د فتحى مصيلحى.
ملحق رقم  : 4ورقة عمل عن تطور حر كة مراكز االنشطة والخدمات باقليم القاهرة الكبرى د ايتهال احمد.
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 -1مراجعة حدود الدراسة :
تقديم :
تم مراجعة حدود الدراسة تأسيسا على ما تم في التقرير األول من ترسيم لحدود اإلقليم اعتمادا
على االسس السابق ذكرها  ،وفى ضوء مجموعة المستجدات التى تم طرحها بعد اعداد التقرير
االول ،من اعادة ترسيم لحدود المحافظات ،واقامة مركزجديد للمال واالعمال الحكومية للدولة
خارج حدود الدراسة ،وكذا انطالق بعض المشروعات الهامة والمؤثرة ( مثل القوس الجنوبى
الغربي للطريق اإلقليمي الثالث ،) ..والخطة القومية للطرق ...الخ.وكذلك رؤى تهذيب حدود
الدراسة فى النطاق الشمالى (الزراعى) دون المساس بحدود االقليم السابق تحديدها والتى بني
على الحدود االدارية وبذلك اصبح حدود الدراسة هى المبينة فى الشكل رقم (.)1
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 -2الجزء الثانى :صياغة االهداف التشغيلية لتنمية اإلقليم:
تقديم :
حددت إستراتيجية التنمية العمرانية والتى سابق عرضها قى التقرير االول االهداف
االستراتيجية لتنمية محافظات االقليم  ،وأولوياتها للوصول الى الرؤى التنموية وكذلك
اهداف المخطط االستراتيجيى القليم القاهرة الكبرى ورؤى المخطط القومى ،2502ونظرا
لطبيعة تلك االهداف والتى تتعامل مع القضايا المحورية للتنمية بكل من هذه النطاقات على
حده بشكل يجعل تحقيقها على المستوى المكانى يحتاج الى اعادة صياغتها فى شكل اهداف
تشغيلية تساهم فى اعادة الهيكلة العمرانية لالقليم  ،وتنطلق منهجية صياغة تلك االهداف
من تحديد الركائزالتى تعتمد عليها عملية الصياغة وهى محاور تحقيق الرؤى االستراتيجية
لتنمية االقليم ،ومنها يتم صياغة األهداف التشغيلية للهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى
والتى تنقسم الى اهداف ذات األولوية ،واهداف مكانية تلك تسعى الى تحديد التوزيع
المكانى للسكان والكثافات المحققة لذلك ،ولقد تم التركيزعلى االهداف ذات البعد العمرانى
فقط.
 1-2ركائز صياغة االهداف التشغيلية:
الركيزة األولى  :تحسين الظروف المعيشية وجوده الحياه للسكان:
 إعطاء أولوية إلتاحة فرص السكن والعمل والخدمات فى مواقع مالءمة وبأسعار معقولة، استكمال تطوير المناطق غير المخططة مع ضمان حصول ساكنيها على الخدمات العامةاألساسية (إسكان -مناطق مفتوحة -طرق -خدمات عامة) من خالل :
 خلخلة تلك المناطق وفتح محاور حركة لربطها بباقى نسيج المدينة .
 إمداد تلك المناطق بإحتياجاتها من المرافق والخدمات .
 تنمية متكاملة (اقتصاديا /إجتماعيا /بيئيا) من خالل المشاركة الشعبية .
 تبنى حلول مبتكرة  ،والتوجه نحو تطوير االراضى وإعادة تأهيلها لتناسب أغراض السكن . تشجيع إقامة الوحدات الموجهة ألصحاب الدخل المنخفض والمتوسط فى جميع أنحاء القاهرةالكبرى من خالل إعادة النظر فى اللوائح والتشريعات التى حالت دون الجدوى االقتصادية لهذه
الشريحة من سوق االسكان .
 وسوف يستدعى حجم سكان االقليم فى العام 2502ضرورة توفير  6مليون وحدة سكنية منها 0.3مليون وحدة سكنية فى األراضى فى المدن الجديدة (يخصص منها  0.0مليون وحده سكنية
لشرائح الدخل المنخفض والمتوسط) .
الركيزة الثانية  :توفير مناخ تنافسي لإلقتصاد القائم على المعرفة :
 التركيز على إقامة مجمعات صناعية قادرة على المنافسة الدولية  ،مثل المكونات االلكترونية ،األجهزة الطبية  ،األمصال واللقاحات .
 االستعانة بخدمات من مصادر خارجية مثل مراكز االتصال وخدمات تكنولوجيا المعلوماتوالخدمات المالية والرعاية الصحية .
 أن تضم القاهرة الكبرى عدد كبير من المقار اإلقليمية لكبرى الشركات متعددة الجنسيات . تأهيل الجامعات المصرية للمنافسة العالمية وجذب كبار الباحثين وتعزيز العالقة بين الصناعةوالمؤسسات األكاديمية .
 إنشاء مدينة للتجارة ومناطق للتجارة الحديثة فى القاهرة الكبرى وزيادة مساحة تجارة التجزئةالى أربعة أضعاف ما هى عليه .
 إنشاء مدينتين للعلوم والمعرفة (مدينة القاهرة الدولية للعلوم والمعرفة -جامعات عالميةوحضانات ومعامل تكنولوجية)،
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 إنشاء أكثر من  05ألف فصل مدرسي جديد فى القاهرة الكبرى بحلول .2502 إنشاء مدينتين طبيتين ومجموعة من المراكز الطبية  ،وكليات للتمريض جديدة وانشاءمنتجعات عالجية بهدف االرتقاء بالسياحة العالجية ،
 توفير  37ألف سرير جديد فى المستشفيات وحتى  2502بالقاهرة الكبرى، إنشاء مجموعات تكنولوجية فى جميع أنحاء القاهرة الكبرى (مثل المنطقة التكنولوجية بالمعادىمع تطوير المجموعات القائمة مثل القرية الذكية)،
الركيزة الثالثة  :تحسين الظروف البيئية وتحقيق االستدامة :
 العمل على خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة  %05خالل  55عاما فى االقليم، اتخاذ إجراءات للحد من تلوث الهواء من أجل استيفاء معايير منظمة الصحة العالمية من خاللآليات متعددة اهمها من الناحية العمرانية:
توازن توزيع اماكن العمل والخدمات مع االسكان لخفض عدد الرحالت،
االرتقاء االيجابى بوسائل النقل العام،
الحد من زمن الرحلة فى الطرق (تخفيض االختناقات المرورية)،
 تغطية المصارف الزراعية فى شمال وجنوب االقليم لتجنب المشاكل البيئية الناتجة، زيادة إمكانيات التنقية لمياه الشرب لتلبية الطلب المتزايد عليها ، استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى أغراض الرى، تشجيع استخدام وتنمية الطاقة المتجددة لتصل مشاركتها . %25 تطوير امكانات وقدرات ادارة المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى واختيار اماكن مناسبة لها،اقامة مشروع االدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة لزيادة النسبة المئوية إلعادة تدوير
المخلفات لتصل الى . %65
 زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء فى جميع أنحاء القاهرة الكبرى :تنمية عدد من المساحات الخضراء الكبيرة بدال من المتناثرة .
التوسع فى مساحات الحدائق الحالية .
زراعة حزام أخضر بإمتداد الطريق الدائري .
الحفاظ على جزر النيل وإعالنها محميات طبيعية ألغراض السياحة البيئية .
رفع مستوى كورنيش النيل .
تطوير ممرات للمشاه فى جميع الطرق وتسهيل النقل العام .
الركيزة الرابعة  :تطوير البنية التحتية لشبكة النقل والمواصالت بالقاهرة الكبرى :
 اعطاء أولوية لتطوير وسائل النقل العام :تعزيز الخطوط الفرعية .
مد شبكة مترو األنفاق (إضافة  5خطوط جديدة) .
إضافة خطوط للنقل العام .
إقامة  9خطوط للمواصالت العامة (السوبرترام) طولها 075كم لربط المدن الجديدة
بمنطقة وسط المدينة (القاهرة الجديدة -الشروق -بدر 6 -أكتوبر  -حلوان) وتتقاطع فى
محطات تبادلية مع مترو األنفاق .
 بناء شبكة من الطرق الحرة السريعة لربط المناطق داخل القاهرة الكبرى . انشاء طرق دائرية جديدة حول الكتلة العمرانية الرئيسية داخل محيط الطريق الدائرى الحالى . انشاء طرق خارجية حول المجتمعات العمرانية الجديدة . خفض مسافة االنتقاالت الخاصة باألنشطة اليومية فى دائرة نصف قطرها ما بين 3-0كم(رحالت االنتقال من المسكن /العمل /الخدمات) .
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الركيزة الخامسة  :تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة كمراكز متنوعة وجاذبة :
 المجتمعات العمرانية الجديدة حول القاهرة الكبرى تمثل الرصيد االستراتيجي من األراضىالفضاء القابلة للتنمية (جذب االستثمارات  -المساهمة فى تقليل التركيز الصناعى -استيعاب
الزيادة السكانية -إقامة مشروعات توفر فرص عمل جديدة  -المساهمة فى حل مشاكل المناطق
غير اآلمنة) .
 إعادة التوزيع المتوازن لألنشطة فى مختلف أنحاء القاهرة الكبرى :خفض الكثافات السكانية بالعمران القائم .
توفير فرص إسكان بأسعار مالءمة لجميع فئات السكان وخاصة محدودى ومتوسطي الدخل.
 نقل السكان من المناطق غير اآلمنة وبعض السكان المتأثرين بأعمال التطوير بالمناطق غير
المخططة الى مناطق جديدة .
 تخفيض الضغط على الخدمات والمرافق بالعمران القائم .
ولتحقيق ذلك :
 oتفعيل نقل عدد كبير من مراكز الجذب الى المجتمعات العمرانية الجديدة (يتم
تدريجيا وتبدأ بمبانى الوزارات) .
 oاستيعاب المجتمعات الجديدة حول القاهرة الكبرى حوالى  00مليون نسمة وحتى
 2505تشجيع إقامة مشروعات االسكان التى تستهدف أصحاب الدخول المنخفضة
والمتوسطة من خالل :
 بمدينة  6أكتوبر
 oمدينة لإلقامة واألعمال الترفيهية لجميع طبقات المجتمع :
 oالتركيز على التكنولوجيا المتقدمة وااللكترونيات والصناعات القائمة على الزراعة
 oتطوير الخدمات الصحية ،
 oتطوير مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باالستفادة من القرية الذكية .
 oتطوير المرافق الموجهة لخدمة مجال السياحة .
 مدينة القاهرة الجديدة :
 oاقامة مجتمعات للمعارف والتخصصات المتعددة خاصة فى مجاالت العلم والتعليم
واألعمال التجارية والمالية والصحة والمعارض .
 oتستفيد المدينة من قربها من حى الحكومة الجديد .
 oيتم نقل عدد كبير من الوزارات إليها .
 تحسين الطرق المؤدية الى المجتمعات الجديدة وتحسين امكانات شبكة النقل العام.
 المجتمعات الجديدة سوف تستوعب حوالى نصف مجموع السكان من كافة المستويات
والطبقات االجتماعية حتى . 2505
 بحلول عام  2502يصل عدد سكان القاهرة الكبرى حوالى  22مليون نسمة من بينهم
 7مليون نسمة بالمجتمعات العمرانية الجديدة .
الركيزة السادسة  :تهيئة المناخ لإلزدهار السياحي مع الحفاظ على المناطق التاريخية واألثرية :
 استكمال أعمال التطوير التى تشهدها منطقة وسط القاهرة (القاهرة الخديوية -شارع المعز) . العمل على استعادة مكانة هضبة األهرامات من خالل تطوير منطقة نزلة السمان بالتكامل معالمتحف المصرى الكبير .
 تطوير مدينة الشمس بالمطرية وعين شمس . تنويع الفرص والمجاالت السياحية فى القاهرة الكبرى . تعزيز مراكز الجذب الثقافى البديلة فى مواقع مثل جزيرة الذهب ومتنزة دجلة أو من خاللإنشاء مركز للخيول العربية .

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

(الجزء الثانى)

 جذب االهتمام السياحي بمهارات الحرفيين المتخصصين فى صناعة الفنون والحرف التقليدية جذب البيوت العالمية لألزياء فى شوارع مراكز تجارية حيوية . دعم تنمية أنواع من السياحة البديلة مثل سياحة التسوق  ،العالجية  ،التعليمية  ،البيئية (جزرالنيل والمحميات)  ،المؤتمرات  ،المعارض  ،المهرجانات واالحتفاالت الدولية فى كافة المجاالت
 معالجة العجز الحالى فى سعة االقامة الفندقية بتشيع اقامة فنادق  0 ، 2نوم باالضافة الى انشاءالفنادق الفاخرة فى المواقع المميزة .
 انشاء مالحق لمطار القاهرة الدولى الحالى وبناء مطار جديد فى مدينة السادس من أكتوبر . مضاعفة عدد الليالى السياحية التى يقضيها السائحون فى القاهرة الكبرى بمقدار  0أضعاف . التأكيد على التميز الفكرى والثقافى للقاهرة الكبرى . االرتقاء بالقاهرة الكبرى كقطب من أقطاب االنتاج والتصوير السينمائى العالمى . إقامة مكتبة عالمية فى القاهرة الكبرى على غرار مكتبة االسكندرية . ترميم معالم التراث التاريخي السيما التراث القبطى واالسالمى والقاهرة الخديوية . تعظيم االستفادة من نهر النيل كأحد المعالم السياحية البارزة .الركيزة السابعة  :إحياء المنطقة المركزية للقاهرة الكبرى :
 البدء فى برنامج احياء المنطقة المركزية . خلق مسطحات خضراء ومسارات للمشاه . تطوير شبكات المواصالت والبنية التحتية بها . تعزيز التكامل االجتماعى والحد من تهميش بعض الطبقات االجتماعية . الحفاظ على التنوع الحضارى والتاريخي للقاهرة الكبرى . تطوير المناطق غير المخططة حول المنطقة المركزية والمتداخلة معها . تشجيع سكان المنطقة المركزية لإلقامة فى المجتمعات العمرانية الجديدة . تحقيق التوزيع المناسب والمتوازن للكثافات السكانية فى جميع أنحاء القاهرة الكبرى . تنفيذ سلسلة من البرامج العمرانية الموجهة لمشروعات األحياء والتجديد : برنامج طموح لترميم المبانى .
 إتاحة المال لمزيد من المساحات الخضراء .
 تخصيص أماكن للمشاه فى المنطقة .
 تحسين شبكة النقل والمواصالت عن طريق انشاء االنفاق تحت األرض وتعديل
الشرايين الرئيسية للحركة لتوفير مرافق سياحية أفضل ومناطق تجارية راقية .
 توفير مناطق ترفيهية وثقافية .
 احياء الطرق والميادين وانشاء مواقف انتظار للسيارات (جراجات) تحت االرض .
 اعادة تطوير كورنيش النيل وتأهيله كمنطقة ترويحية لسكان اقليم القاهرة الكبرى . دعم وتفعيل التشريعات التى تؤدى الى تجديد المبانى تدريجيا .الركيزة الثامنة  :توفير نظام للحكومة إلدارة مشروعات التنمية :
 اشراك العديد من شركاء التنمية فى تنفيذ المشروعات ( المجتمع المدنى -القطاع الخاص) . وضع هيكل تنظيمي بمسؤليات واضحة للمكلفين بإدارة المشروعات . إعادة الهيكلة المؤسسية لضمان التنسيق الكامل . تنظيم تأمين مصادر متعددة للتمويل السنوى ألهم المشروعات . آليات تضمن تحديد وتطبيق السياسات والقواعد لضمان التنفيذ للرؤية . إنشاء جهاز متخصص إلدارة القاهرة الكبرى للتنسيق مع عمل الهيئات والوزارات المعنيةبعملية تنمية االقليم .

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

(الجزء الثانى)

 2-2قيود الرؤية القومية ( )2502على تحقيق الرؤية االقليمية ورؤى محافظات االقليم:
الرؤى التى طرحتها دراسات المخططات االستراتيجية لمحافظات االقليم وكذلك توجهات
المخطط االستراتيجى القليم القاهرة الكبرى والتى تم عرضها ودمجها كلها فى شكل توافقى فى
الجزء رقم  ،0-2تحت مسمى ركائز صياغة االهداف التشغيلية حيث تتسم بالشمولية والطموح
يشكل يجعل اقليم القاهرة الكبرى اقليما يتحلى بمعدالت عليا لجودة الحياة وقدرة تنافسية محلية
وعالمية كما تجعله اقليما ذات قوة جذب زائدة يترتب عليها زيادة سكانية ( 03مليون نسمة) تفوق
وتتعدى الدور والحجم ( 05مليون نسمة) الذى رسمته الرؤية القومية ( )2502لالقليم كما فى
جدول رقم ( ،)0-2ولذلك فان الاللتزام بتوصيات دراسات االقليم والمحافظات فمن المرجح ان
يصبح االقليم:
 oمنافسا قويا لالقاليم والمناطق الجديدة المرشحة فى الرؤية القومية لتلعب دورا قوميا جاذبا
للسكان مثل محور قناة السويس ومنطقة منخفض القطارة وبالتالى قد يجهض أو يقلل من
احتماالت تحقيق الرؤية القومية،
 oزيادة عدد سكان االقليم ستجعل التحسينات والمشروعات المقترحة فى الركائز السابق
عرضها غير كافية  ،وغيرقادرة على مقابلة االحتياجات المتزايدة لسكان المهاجرين لالقليم
أى أن االقليم سيدخل فى دائرة مفرغة – مشروعات رائدة تؤدى الى زيادة سكانية زائدة
ستحتاج الى مشروعات تنموية اضافية وهكذا -ولهذا فمن الضرورى االلتزام بقيد حجم
السكان( 05مليون نسمة) وتحقيق التوازن الصعب بين التحسين وتحقيق الرؤية القومية
وجعله السقف الذى تتحرك فى حدوده الرؤية التنموية لالقليم كهدف مقيد للمشروعات التى
تحقق فرص العمل االضافية المحققة لهذا الحجم السكانى  ،بالتالى فان صياغة االهداف
التشغيلية يجب ان تراعى بل تلتزم بذلك التوازن.
جدول رقم ( ،)1-2الدور والحجم الذى رسمته الرؤية القومية ( )2502لالقليم

 3-2صياغة االهداف التشغيلية لهيكلة االقليم عام (:)2532
فى ضوء الركائز الى تم عرضها فى الجزء السابق ( ،)0-2القيود المذكورة فى الجزء ()2-2
سوف يتم صياغة األهداف التشغيلية للهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى والتى تنقسم الى
اهداف ذات األولوية واالهداف مكانية تسعى الى تحديد التوزيع المكانى للسكان والكثافات
المحققة للتوزان العمرانى واالقتصادى لمناطق االقليم:

(الجزء الثانى)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

 1-3-2األهداف ذات األولوية :
 اقامة ما ال يقل عن  7مليون نسمة فى المجتمعات العمرانية الجديدة فى الـ  25سنة القادمة معزيادة التنوع فى أنماط سكن األسرة وخاصة لمحدودى ومتوسطي الدخل .
 انشاء ما ال يقل عن  0.3مليون وحدة سكنية اضافية فى القاهرة الكبرى بأسعار ميسرة منها 2.0مليون وحدة سكنية لفئات المتوسطة  0.2 ،مليون وحدة سكنية لألسر ذات الدخل المحدود.
 تحقيق زيادة هائلة فى معدالت استخدام وسائل النقل العام لالنتقال الى أماكن العمل فى إطارمدة زمنية قصوى  50دقيقة للمسافة من المتمعات العمرانية الجديدة الى منطقة وسط المدينة .
 اخالء تام للسكان من كافة المناطق غير اآلمنة . توفير ما ال يقل عن  5مليون فرصة عمل جديدة مع زيادة حصة خدمات األعمال وصناعاتالتكنولوجيا الفائقة والسياحة .
 جذب القاهرة الكبرى لعدد كبير من المقار االقليمية لكبرى الشركات متعددة الجنسيات . تحقيق معدل يزيد عن  05ليلة سياحية من خالل توافر مزيج متوازن من عوامل الجذبالسياحي وتنوع األنشطة ومواقع الترفيه وعروض التجارة واسعة النطاق .
 خفض نسب االنبعاثات من غازات االحتباس الحرارى بنسبة  %05مقارنة بعام . 2502 زيادة اعتماد القاهرة الكبرى على الطاقة المتجددة بنسبة  %25من إجمالى استخدام الكهرباء.ويوضح الجدول رقم ( )2-2مؤشرات األداء الرئيسية فى القاهرة الكبرى .2502
جدول رقم ()2-2مؤشرات األداء الرئيسية فى القاهرة الكبرى 2532
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 2-3-2االهداف المكانية داخل الكتلة العمرانية الرئيسية للقاهرة الكبرى :
 نقل المصالح الحكومية من داخل العاصمة . تطويرنطاق النيل وجعله منطقة جاذبة للسياحة وعمل ممشى على طوله يعمل كأماكن ترفيهية، زيادة الحدائق واالستخدامات األخرى للمناطق مثل التجارة (المناطق المطلة على األهرامات)، تطوير المساحات الشاغرة واألراضى الصحراوية لعمل متنزهات ولالستخدامات التجارية ، نقل الصناعات الملوثة خارج القاهرة بعيدا عن المناطق السكنية، تأهيل الصناعات غير الملوثة، تنمية وتخطيط المتخلالت الزراعية، التوسع التجارى (الفنادق) والترفيهي (االندية الرياضية) على امتداد النيل، -غلق المحارق المكشوفة،

(الجزء الثانى)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

 اعادة تطوير المناطق غير المخططة، القضاء على المناطق غير اآلمنة من الدرجة األولى والثانية، تحسين المناطق الخضراء القائمة، الحفاظ على النسيج العمرانىللمناطق ذات القيمة، الحفاظ على العناصر العمرانية المميزة، تطوير قلب المدينة، تحسين الواجهة النيلية، وضع الضوابط واالشتراطات للمناطق المخططة، االرتقاء بالمناطق المتدهورة . 3-3-2محاور االهداف التشغيلية للهيكلة العمرانية :
من خالل العرض السابق لالهداف التشغيلية يمكن اعادة صياغتها من خالل أربعة محاور
أساسية تشمل االهداف التشغيلية المستهدفة حتى عام  ، 2502ويمكن تصنيفها الى مجموعة
االهداف الخاصة بتحقيق الرؤى التنموية داخل الكتلة القائمة والنمو العمرانى غير الرسمى على
االراضى ( المحور االول والثانى) ،ومجموعة االهداف الخاصة باستعادة التوازن العمرانية
لالقليم من خالل تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة  ،والمناطق الجديدة حول االقليم  ،وتركز
هذه المحاور على صياغة اهداف تشغيلية تشمل الحجم السكانى المستهدف ،المساحة ،الكثافة
،معدل كتلة البناء( ( F.A.R.كاهداف تشغيلية يمكن تحقيقها من خالل خطوات تنفيذية يوضيحها
الجدول رقم ( :)0-2
جدول رقم (  ) 3-2المحاور الرئيسية لالهداف التشغيلية للتنمية االقليم
المحاور
1

خفض كثافة الكتلة
العمرانية الرئيسية

2





المستهدف حتى عام 2532
1149مليون نسمة
101ألف فدان
30نسمة /فدان



F.A.R 240

وقف النموالعمرانى
غير
الرسمي على األراضى
الزراعية والصحراوية





مليون نسمة
25ألف فدان
 20نسمة /فدان



F.A.R 1

3

تطوير مناطق جديدة
للتنمية





.مليون نسمة
2.ألف فدان
 95نسمة /فدان



F.A.R 2

.

تطوير المجتمعات
العمرانية الجديدة





10مليون نسمة
202ألف فدان
 05نسمة /فدان



F.A.R 142











خطوات التنفيذ
توجيه نحو  5،3مليون نسمة خارج الكتلة
العمرانية الرئيسية
زيادة الضريبة العقارية كوسيلة لخفض الجذب
السكانى للكتلة القائمة باالقليم
وضع قوانين واضحة والحفاظ على عملية
التطويرالرسمية لألراضى الصحراوية والزراعية
المختارة
تطويرمناطق جذب جديدة )على سبيل المثال على
طول محور سقارة وروض الفرج لتجنب النموا
لعشوائي)
يوفروسائل مواصالت عالية الجودة
توفيرمستوى خدمى جيد
ضمان جودة الحياة المعيشية

 .-2-2-2توزيع المكانى للكثافات وحجم السكان المستهدف استيعابه باالقليم:
تسعى مخططات التنمية الى تحديد حجم االستيعاب السكانى وتوزيعه داخل حدود مكانية محددة
كاحدى آليات تحقيق الرؤية التنموية لالقليم  ،ويمثل هذا الحجم مؤشر لتوفير االحتياجات
االجتماعية واالقتصادية لتلك التوزيعات  ،وفى اطار عملية اعادة صياغة االهداف االستراتيجية
للتنمية العمرانية بمخططات محافظات االقليم يمكن تقسيم القطاعات الرئيسية المكونة له الى
خمسة قطاعات هى نطاق الكتلة العمرانية الرئيسية  ،نطاقين التجمعات العمرانية الجديدة شرق

(الجزء الثانى)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

وغرب االقليم  ،نطاقين االراضى الزراعية شمال وجنوب االقليم واالراضى الصحراوية شرق
وغرب االقليم ،واخيرا مناطق اليمكن تنميتها عمرانيا لخصائصها الطبيعية واالثرية داخل حدود
الكتلة وخارجها .وتسعى هذه االهداف الى التوزيع المتوازن للكثافات بما يتالئم والخصائص
العمرانية واالقتصادية للنطاق المكانى ،وبما يحقق الرؤية التنموية لالقليم  ،ويتم تحديد استيعاب
السكانى لهذه النطاقات على اساس االستيعاب العمرانى واالقتصادى المستهدف طبقا لدور وظيفة
النطاق ويوضح الجدول رقم ( )5-2التوزيع المكانى للسكان االقليم حتى عام :2502

القطاع
الكتلة العمرانية
الرئيسية
المجتمعات
العمرانية الجديدة
الرئيسية

الجدول رقم (  ).-2التوزيع المكانى للسكان االقليم حتى عام 2532
السكان 2532
السكان 2512
القطاعات الفرعية
(بالمليون نسمة)
(بالمليون نسمة)
94.
11
 القاهرة داخل الطريق الدائري ومدينة
الجيزة داخل الطريق الدائري
240
140
 المعادى وحلوان
0
540
 شرق القاهرة الكبرى) القاهرةالجديدة
العبور -الشروق  -بدر -هليوبوليس(

54.

043

 غرب القاهرةالكبرى) الشيخ زايد 0-
أكتوبر(
األراضى
الصحراوية
والزراعية

 الهايكستب،أحمدعرابى وامتدادها
 شرق حلوان
 م .الحوامدية والبدرشين
 م .كرداسة،أوسيم،منشأة القناطر

مناطق اليمكن
تحويلها عمرانيا

 محميات طبيعية) وادى دجلة (

543
541
54.
54.

24.
540
242
143

-

-

 المنطقةاألثرية) األهرام  -دهشور(

المصدر :

وتمثل الكثافات السكانية اآللية التخطيطية لضبط توزيعات الحجم السكانى داخل الحدود المكانى
المحددة تخطيطيا  ،ولذلك حرصت االهداف التشغيلية للتنمية العمرانية باالقليم على تحديد تلك
الكثافات بما يتفق مع الرؤية فى مجال االداور والوظائف التى تؤديها هذه القطاعات ،وتم تقسيمها
الى ثالثة مجموعة للكثافات تشمل التوزيعات داخل القطاعات الفرعية باالقليم ،ويوضح الجدول
رقم(  )0-2توزيعات الكثافات المستقبلية باالقليم:
جدول رقم ( ) 0-2الكثافات المستقبلية فى القاهرة الكبرى) إجمالى السكانى  /المناطق العمرانية(:
القطاعات الفرعية
مجموعات الكثافة
أكثرمن.5نسمة /فدان شرق حلوان – جنوب مدينة الجيزة -غرب وشمال غرب مدينة الجيزة
حوالى.5نسمة /فدان
حوالى05نسمة /فدان

الكتلةالعمرانية الرئيسية داخل الطريق الدائري) مدينةالقاهرة +مدينة الجيزة) –
القاهرة الجديدة
المعادى وحلوان – الشيخ زايد  0-أكتوبر  -الشروق  -هليوبوليس  -بدر -
العبور
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(الجزء الثالث)

الجزء الثالث -القطاعات والشبكات الهيكلية كمدخل للتعامل مع المنطقة المتوربوليتانية للقاهرة (مدخل
للهيكلة العمرانية):
تقديم :
ظهرت المدن والمناطق المتوربوليتانية كنتجة للتضخم الحضرى الذى واكب التحويالت االقتصادية
واالجتماعية والعمرانية للعمليات التحضر السريع فى معظم دول العالم فى بدايات القرن ال ، 02ولقد
تعددت النظريات المفسرة لمراحل نمو االقليم الحضرى المتروبولتيان وما يتعلق بهذا النمو من تحويالت
 ،ومع انتشار هذا النمط من المدن وبصفة خاصة مدن العواصم وتضخمها بشكل انعكاس بشكل مباشر
على النسق العمرانى القليمها بل لدولة كلها  ،اتجاه بعض المخططين الى تبنى مدخل القطاعات والشبكات
الهيكلية كاحدى اساليب التعامل مع المناطق المتوربوليتانية .
 -1-3مراحل نمو المناطق المتروبوليتانية (مرحلة إقليم القاهرة الكبرى):
يستتد االطتت ا ا ظتتاى دفستتيامااحل متت االقلتتي ا حضتتا فتتت دحليهد تت مااحتتل ا دحضتتا ألقتت ي
ا حضاية ا مدا ب يد ية  ،ا طهق من ج ماكز حضا ائيست ” ا م ي ة ا ماكزية” ب إلض فة إ ت
ا ط ق ت ا مج اة ا مد حة حاكه ا مدا ين ا ي مية ا دت غ ب دحدل مس ح ت كبياة دمد كثياا عتن
ا حت اإل اايتتة ا مةا فتتة لم ي تتة ا ماكزيتتة .داكتتز دلتتن ا ظايتتة علت دحليتتل ا ةهقتتة بتتين االدج ت ت
ا ستتك ية فت ا التتر ا حضتتا ا ط قت ت ا اجيتتة بت اي ا مدت  ،ا دغيتتاات ا ح ثتتة بكتته ا طت قين
ا س باين؛ حيث د ااسة ادج ت ا جاة ا د مية ب التر ا حضتا  ،ا ت ام ا ايفيتة اقداحت ا داستي
م ضح ب ج ل اق (:)1-3
مااحل ا دحضا إ أابع مااحل ائيسية كم
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 2-3التوجهات التخطيطية السابقة إلقليم القاهرة الكبرى:
تعددت الدراسات الموجهة لتنمية إقليم القاهرة الكبرى  ،وسيتم فيما يلى استعراض أهم مالمح تلك
الدراسات وفكر التعامل مع اإلقليم خالل تلك المخططات ومدى تطبيق فكرة القطاعات و الشبكة الهيكلية :
 التخطيط االبتدائي لإلقليم عام  1591والمخطط العام لسنة 1591تم إعداد المخطط العمراني العام األول للقاهرة في عام  6591حيث قدم هذا المخطط مقترحا ً بإنشاء 1
مجتمعات في الضواحي والتي كان من المقدر أن تصبح مدن صناعية في طبيعتها والتي لم يتحقق منها
سوى مدينة حلوان في الجنوب .ومن ناحية أخرى ،لم يتم تنفيذ التطوير المقترح للضواحي إال في منطقة
واحدة وهي مدينة نصر .ثم تم إعداد المخطط العام لسنة  6592،شكل رقم ( )6-3تحت ظروف خاصة
حيث كانت المناطق الحضرية إلقليم القاهرة الكبرى تمر خاللها بالكثير من التغييرات الجذرية والتوسعات
السريعة ،وتم التصديق على المخطط في عام  6593وبلغ عدد السكان المستهدف حتى عام  6552والذى
تراوح بين  6.49إلى  61مليون نسمة،و اتضح بعد ذلك أنها جاءت أعلى بكثير من المتحقق باإلقليم.
وكان الحد من االمتداد العمراني علي األراضي الزراعية من أهم أهداف المخطط  .و ذلك عن طريق
إنشاء أربعة تجمعات عمرانية علي األراضي الصحراوية و علي مسافة تتراوح ما بين .2-32كيلو متر
من مركز الكتلة العمرانية ويكون لكل تجمع قاعدته االقتصادية المتصاص الجزء األكبر من النمو
السكاني داخل االقليم ،علي أن تكون اثنين من هذه التجمعات فى الجهة الغربية لالقليم واالخرتين فى
الجهة الشرقية

شكل رقم ( )1-3المخطط العام لالقليم القاهرة لسنة 1591
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من هنا يالحظ أن المخطط إعتمد على إحتواء الكتلة العمرانية القائمة داخل الطريق الدائري علي أن يتم
استيعاب متطلبات النمو العمراني المستقبلية داخل المدن األربعة المقترحة ،واعتمدت الهيكلة على طرق
اشعاعية وطرق دائرية  ،وكما اعتمدت على فكرة التقسيم من ناحية القطاعات الى اثنين فقط هما الكتلة
القائمة و المدن الجديدة.
 المخطط العام للقاهرة الكبرى لسنة 1591تم البدء في إعداد هذا المخطط العام  ،شكل رقم ( ، )0-3في عام 6592بمشاركة فرنسية وقد اتسم اإلقليم
في تلك الفترة بالزيادة المطردة والسريعة فى النمو السكاني مما جعل قضية تنظيم عملية النمو السكاني
من األمور الضرورية التى اهتم بها المخطط .وقد تم تقدير الزيادة في حجم تعداد السكان حتى عام 0222
لتصل إلى  1169مليون نسمة  ،و تم وضع خطة الستيعاب تلك الزيادة والتكيف معها داخل الطريق
الدائري والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تقع خارج الطريق الدائري ،وقد تم تقدير سكان المجتمعات
العمرانية الجديدة بحوالى  511ألف نسمة في عام .1111

شكل ( )1-3مخطط تنمية اقليم القاهرة الكبرى 1591

وكان من اهداف مخطط عام  6590ايضا حماية االراضي الزراعية من الزحف العمراني من خالل
سياسة إعادة توزيع واختيار مواقع جديدة خارج الكتلة العمرانية القائمة لتوطين الصناعات واالنشطة
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االقتصادية واقامة مشروعات سكنية مرتبطة بها بما يخفض من تكاليف نقل العمال والبضائع والمواد
الخام  ،ومن جهة اخرى كانت هذه التجمعات العمرانية الجديدة تتوجه باألساس إلى توفير سكن لذوي
الدخل المنخفض والمتوسط كبديل للتجمعات العشوائية على اطراف الكتلة العمرانية على األراضي
الزراعية  ،كل ذلك يتم بالتوازي مع رفع كفاءة الكتلة القائمة والتي أخذت تعاني من تدهور مستمر
للعمران وضغط على المرافق وغيرها من المشاكل الحادة  .ولقد احتوى مخطط  6590على عدة اسس
تخطيطة يتم تنفيذها بالتوازي بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض كما يلي :
 محاور التنمية ..والمقصود بها دعم الطرق ومحاور الحركة التي تربط اقليم القاهرة الكبرى باالقاليم
االقتصادية المجاورة لخلق حركة تنمية عمرانية نشطة في المناطق المحصورة بين الكتلة العمرانية
الرئيسية للقاهرة الكبرى وبين المدن الجديدة البعيدة عنها  ،وغالبا ً ما تتوسط مشروعات المسستوطنات
الجديدة والمدن التابعة محاور التنمية وبالتالي فان تبادل االتصاالت واالنشطة االقتصادية فيما بين اقليم
القاهرة الكبرى وباقي األقاليم األخرى يعتبر اساسا اقتصاديا ً مناسبا ً لقيام هذه التجمعات  ،وقدم المخطط
العمراني العام مقترحا بإنشاء  9ممرات حضرية شكل رقم ( )3-3تربط بين القاهرة والمدن الخارجية
وهي  )6اإلسكندرية )0 ،السويس )3 ،العين السخنة ). ،اإلسماعيلية )9 ،وجنوب صعيد مصر.

شكل ( )3-3الممرات الحضرية المقترحة
 فكرة المستوطنات العمرانية التي تستند إلى مقياس عمراني مختلف عن المدن الجديدة التي اتضح
البطء الشديد في تنميتها منذ منتصف السبعينات في مواجهة الحالة الملحة والسريعة للنمو
العمراني وهي ليست بديلة عن المدن الجديدة التابعة ولكن يتم تنميتها بمعدل اسرع  .فتم اقتراح
عمل  62تجمعات جديدة اكثر قربا ً من الكتلة القائمة بحيث ال يتجاوز عدد سكان هذه التجمعات
عن  092222نسمة وذلك كحل عاجل لمشكلة العشوائيات واالمتداد على األراضي الزراعية .
ويمكن ان تتكامل هذه المستوطنات مع المدن الجديدة التابعة ليكونوا قطاع متجانس على ان تقدم
هذه المدن الخدمات ذات المستوى االعلى لسكان هذه المستوطنات المرتبطة بها وتتوزع أماكن
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تمركز هذه التجمعات كما يلي  :شرقا  /محاور السويس وبلبيس والعين السخنة بطاقة استيعابية
تزيد عن المليون نسمة جنوبا  ،شرق مدينة  19مايو بطاقة استيعابية تقدر ب  392الف نسمة،
غربا بين مدينة  1اكتوبر وطريق اسكندرية الصحراوي تستوعب نصف مليون نسمة .
 ربما اكثر ما يميز فكر مخطط عام  6556هو ادخال فكرة القطاعات .تحت مسمى "القطاع
المتجانس " وهو وحدة تخطيط تتمتع بخصائص مشتركة إلى حد ما أو سمات تخطيطية متجانسة
حيث تم إنشاء  11قطاعا متجانسا على مستوى إقليم القاهرة الكبرى ليقوم كل قطاع منهم
باستيعاب من  922ألف نسمة إلى  0مليون نسمة .بحيث يتوافر التوازن المطلوب بين االسكان
والخدمات وفرص العمل لكل قطاع على حدة  ،بما يقلل الحاجة إلى التبادل والتنقل فيما بينها .
شكل رقم (.).-3
ولقد قدم هذا المخطط بعض المشروعات التي يتم تنفيذها اليوم في إقليم القاهرة الكبرى  ،فعلى سبيل
المثال يعتبر إنشاء الطريق الدائري الذي يطوق الكتلة العمرانية الرئيسية أحد المشروعات المهمة التى
اشتمل عليها المخطط؛ حيث استهدف من الطريق الدائري تحديد الحدود الخارجية لنطاق التوسع العمراني
إلى جانب كونه شريان للحركة داخل اإلقليم.

شكل ( )4-3القطاعات المتجانسة المقترحة عام 1551
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تحديث المخطط العمراني للقاهرة الكبرى لسنة 1551
تمت مراجعة المخطط العام لسنة  6590خالل الفترة من عام  6552إلى  ،6556وإدخال بعض
التعديالت الجزئية عليه ،ولم تتضمن تلك التعديالت التي أدخلت على المخطط أي تغييرات في أطر عملية
التخطيط (مثل حجم السكان) وإنما اقتصرت على بعض التحديثات الثانوية في مخطط استخدامات
األراضي ،وكان الطريق الدائري المقترح إنشائه في مخطط  6590قد تم االنتهاء منه بالفعل في ذلك
الوقت حيث تم ذكره في تعديل المخطط ،شكل رقم ( .)9-3
اكتفى المخطط بتعديل استيعاب المجتمعات العمرانية الجديدة ليصل حجمها إلى  4مليون نسمة بدالً من
511ألف نسمة ،بينما يظل الـ  11مليون نسمة المتبقية في منطقة التكتل الحالية .ومن الجدير بالذكر
أن لتأخر استكمال المجتمعات العمرانية العشرة المقترحة حول القاهرة؛ فقد اتجه كثير من الزيادات
السكانية باإلقليم نحو الريف المتاخم للقاهرة الكبرى( القرى المتحضرة والمتضخمة والنمو العشوائى).

شكل ( )9-3مخطط اقليم القاهرة الكبرى 1551
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تحديث المخطط العمراني للقاهرة الكبرى لعام 1559
تم مراجعة المخطط العام لسنة  6590مرة أخرى في عام 6559حيث كان حجم السكان قد وصل في إقليم
القاهرة الكبرى إلى  63مليون نسمة في 6551؛ لذا تم تغيير عدد السكان المستهدف ليصل إلى 14
مليون نسمة في عام .1111
وقد افترض المخطط أن حجم السكان إلقليم القاهرة الكبرى سوف يصل إلى  11مليون نسمة في عام
 ،1111وبذلك تبلغ الزيادة المتوقعة للسكان حتى عام  1111حوالى  9مليون نسمة.
وقد أشار المخطط العمراني العام لسنة  6559إلى استيعاب  949مليون نسمة من أصل الزيادة المتوقعة
( 9مليون نسمة) في المجتمعات العمرانية الجديدة بينما يتم استيعاب  040مليون نسمة داخل المدينة
المركزية (الكتلة الحضرية الرئيسية) أو حولها.
كان توجه المخطط باألساس نحو المجتمعات العمرانية الجديدة (التجمعات العشرة المقترحة حول
القاهرة) ،حيث تم ضم التجمع رقم  1و  3و 9تحت مسمى القاهرة الجديدة ،والتجمع رقم 1أ و1ب تحت
مسمى الشيخ زايد وهو ما ساهم فى تسارع معدالت التنمية لهذه المجتمعات الجديدة خالل الفترات
الالحقة.كما فى شكل رقم ()1-3
شكل ( )1-3المخطط العمراني العام لعام 1559
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المخطط االستراتيجي للتنمية العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى 1119
تم اعداد المخطط بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،وقد اشتملت دراسات المخطط على عدة
مناطق تشمل محافظة القاهرة بأكملها ،وجزء من محافظتي الجيزة والقليوبية ،ومدينة العاشر من رمضان
كإحدى المجتمعات العمرانية الجديدة ،شكل رقم ( )9-3وقد استهدفت الدراسات ما يلى:
 التوصل إلى مخطط استراتيجي تنموي لعام  0209من أجل تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامةمن خالل تحقيق التوازن المطلوب للتنمية العمرانية
 تحديد خطة عمل لتنفيذ األولويات التنموية طبقا ألهميتها مع األخذ في االعتبار دمج عامل التنميةالعمرانية الفعالة في مخططات تنمية قطاع النقل.
وتعد هذه الدراسة من أهم الدراسات التى استوعبت المناطق الواقعة خارج الكتلة الحضرية الرئيسية
والمتأثرة باإلقليم الحضرى حيث تم تقسيم منطقة الدراسة إلى ثالثة قطاعات وهي:
 oالتكتالت الرئيسية التي تتكون من المناطق العمرانية الموجودة على نطاق الطريق الدائري
وجنوب الطريق الدائري بامتداد نهر النيل وعلى نطاق طريق االوتوستراد
 oالقرى والمدن الصغيرة التي يقع أغلبيتها في المناطق الزراعية خارج نطاق التكتالت الرئيسية
 oالمجتمعات العمرانية الجديدة.

شكل ( )9-3التكتالت العمرانية بإقليم القاهرة الكبرى بمخطط التنمية العمرانية 1119
المصدر(:الهيئة العامة التخطيط العمرانى)0229 ،

(الجزء الثالث)
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وقد ألقت الدراسة الول مرة الضوء على المناطق الريفية الواقعة في شمال اإلقليم ،حيث ذكرت أن
االستخدام الزراعى هو االستخدام الغالب بهذه المناطق ،وتتناثر القرى والمدن الصغيرة في تلك المنطقة
الزراعية ،ومع زيادة السكان في المجتمعات الريفية ،تتوسع المناطق العمرانية سريعا على حساب
األراضي الزراعية المحيطة  ،كما أن هناك تحسن وسهولة في الوصول إلى هذه المناطق خاصةً
بالتجمعات الواقعة على امتداد الطرق اإلقليمية ومحطات السكك الحديدية مما انعكس على التوسعات
العمرانية والتحوالت الوظيفية نحو األنشطة الحضرية بهذه التجمعات.
وقد استعانت الدراسة بتحليل صور القمر الصناعي لهذه المنطقة في الفترة ما بين  026و ،0229لرصد
أنشطة التوسع العمراني الجديدة في تلك المناطق البينية الحالية وما تحويه من قرى ومدن صغيرة.
كما أشارت الدراسة إلى التوسعات العمرانية بالتجمعات العمرانية الجديدة بشرق وغرب اإلقليم ،فقد
رصدت مساحة األراضي التي دخلت في نطاق أنشطة التوسع العمراني في المجتمعات العمرانية الجديدة
في الفترة ما بين  0226و ، 0229حيث بلغت حوالى  34566هكتار .كما موضح فى الجدول رقم ()0-3
جدول ( )1-3التغيرات التي طرأت على عمران المجتمعات العمرانية الجديدة الفترة ما بين  1111و1119

Built-up
% of Built- Between 1111
)Area (ha
up Area to
and 1119
1111 1119 Total Area Chang Growth
in 1119
e
Ratio
)(%
)(ha) (%/year
939 6،99
.49
6،6.9
0
0142
613 93.
6649
396
3945
029 .55
6241
056
0343
62
3.
241
09
.649
.00 559
04.
999
0049
612 099
949
669
6040
965 6،9.
.45
6،206
2
3049
659 913
949
31.
3241
0،.6 1،30
.49
3،566
1
9
0942

Total
Area
)(ha

NUC

.6،922

1th of October

.،969

Al Sheikh
Zayed
Al Shorouk
Badr
11th of
Ramadan
19th of May
New Cairo

.،151
1،6.0
.6،092
3،9.0
36،022
1،19.
635،.55

Al Obour
Total

Source: the result of analysis of Landover interpolating from LANDSAT images (1111/1119),
JICA study
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(الجزء الثالث)

كما أكدت دراسات المخطط أن انتقال السكان للمجتمعات العمرانية الجديدة أصبح بصورة أكثر ثباتا ً
واستقراراً ،اذ بلغ عدد السكان في المجتمعات العمرانية الجديدة حوالى  122ألف نسمة في تعداد 0221؛
وقفز معدل النمو لسكان المجتمعات الجديدة في الفترة  0221-6551حوالى  ٪6249بينما لم يتعدى معدل
النمو لسكان الكتلة الحضرية الرئيسية  ٪649لسكان في تلك الفترة.
وقد تم وضع تصور تخطيطي لمنطقة الدراسة في عام  0209على أساسه تم تحديد ثالث قطاعات
للمناطق التي لها أولوية باإلضافة إلى منطقة النشاط المركزية والمراكز الحضرية  ،وتتمثل مناطق
األولوية في "مناطق شديدة الكثافة" (المراكز الحضرية)" ،مناطق الفرص" (المناطق الجديدة للتنمية
وإعادة التطوير) ،و"مناطق التجديد" (تحسين بيئة المعيشة) .شكل رقم ()9-3
واهم ما يالحظ من العرض السابق أن المخططات التى تم اعدادها لالقليم ركزت على فكرة القطاعات ولم
تعطى هيكلة الطرق والمناطق شكال متكامال معها.
شكل ( )9-3الفكرة التخطيطية المقترحة إلقليم القاهرة الكبرى لعام  1119وفقا ً لدراسة الجايكا 1119

وبناء على ذلك ،تم وضع مخطط عام الستخدامات األراضي لمنطقة الدراسة لعام  0209كما هو موضح
في الشكل رقم ()5-3
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(الجزء الثالث)

شكل ( )5-3المخطط العام الستخدامات األراضي المقترحة إلقليم القاهرة الكبرى لعام  ( 1119الجايكا )1119

 دراسة الهيكلــة العمــرانية لقطاع شرق القاهرة 1122تم إعداد الدراسة عام  ، 0266واستهدفت الدراسة التنسيق بين الدراسات والمخططات السابقة لقطاع
شرق القاهرة بما يشمله من تجمعات ريفية قائمة ومجتمعات عمرانية جديدة ،وذلك في إطار رؤية إقليمية
للقاهرة الكبرى (وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية & الهيئة العامة التخطيط العمرانى،
.)0266وقد أشارت الدراسة إلى ضرورة إدخال النطاق الريفي لشمال شرق إقليم القاهرة الكبرى (جزء
من محافظتي الشرقية والقليوبية) للرؤية اإلقليمية المقترحة لإلقليم ،وقد أشارت الدراسة إلى ارتفاع
معدالت النمو السكاني للتجمعات الواقعة بالنطاق الريفي حيث وصلت إلى  %.49وذلك في الفترة
 ، 0221-6591باإلضافة إلى التحوالت الحادثة في هياكل األنشطة االقتصادية لصالح األنشطة
الحضرية (الصناعة والخدمات والنقل والتجارة)
وقد ركزت الدراسة على العالقة بين التجمعات الريفية والمدن الجديدة الموجودة شرق اإلقليم ،من خالل
إحداث عمليات تكامل بين التجمعات الريفية بالمنطقة البينية والمدن الجديدة  ،كما اقترحت الدراسة إعادة
صياغة أدوار التجمعات العمرانية بالنطاق الريفي ،وإنشاء عدة مراكز تنمية ريفية؛ لتساهم فى جذب
األنشطة الصناعية والزراعية المرتبطة باإلنتاج الزراعى ،ويوضح الجدول (  ) 3-3الهيكلة المقترحة
للمنطقة البينية في إطار دراسة هيكلة قطاع شرق القاهرة .0266
واعتمد فكرة الهيكلة على كل من هيكل شبكات الطرق وكذا التقسيم لقطاعات والبعد عن فكرة التعامل مع
مجمل استعماالت االراضى ’ الى هيكلة كل نوع من االستعماالت ،وقد رأينا فى الدراسة الحالية أن ذلك
المدخل هو انسب المداخل للتعامل مع اقليم القاهرة الكبرى.

(الجزء الثالث)
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الجدول (  ) 3-3الهيكلة المقترحة للمنطقة البينية في إطار دراسة هيكلة قطاع شرق القاهرة 1111

انعكاسها على الهيكلة العمرانية

الفكرة

فكره القطاعات

الهيكلية

الحل الوحيد لمعالجه االختالالت
تفعيل دور شبكات النقل والحركة
علي شكل GRID
تحقق
التكامل الوظيفى على مستوى اإلقليم
معالجه عدم اتزان فرص العمل مع
االسكان
عدم االتزان الفئوي
حريه االختيار و الحركه للسكان
معادله الخلل الحالي في توزيع
االستعماالت

درجات الطرق و مستوياتها

فكرة شبكة الطرق والحركة

طرق أقليمية
طرق درجة أولى
طرق درجة ثانية
تقاطعات هامة

 -أنشطه واستعماالت بها قصور:

اتزان األنشطه و األستعماالت
علي مستوي القطاع

االنشطه اللوجسنيه و تجاره الجمله
الحدائق االقليميه و الوطنيه و القطاعيه
الخدمات الحكوميه
الرياضيه العامه
الخدمات الحرفيه
اسكان الفئات ذات الدخل المنخفض
واالصل الريفي
 أنشطه واستخدامات بهازياده :االنشطه التعليميه
االستخدامات االداريه
االنشطه الصناعيه
االسكان الفاخر و المتميز

المصدر( :وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية & الهيئة العامة التخطيط العمرانى)1111 ،

(الجزء الرابع)
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 -4الجزء الرابع :الشبكات الهيكلية القليم القاهرة:
تقديم:
تعتمد فكرة الهيكلة العمرانية على محورين اثنين هما نمط شبكة الطرق والحركة من ناحية
والتقسيم الى قطاعات متوزانة من ناحية اخرى  ،وتعتبر شبكة الطرق االساس الهيكلى لتركيب
المدينة حيث تتشكل مناطقها الوظيفية وآحيائها بناء على تلك الشبكة ونمط الحركة بها ،فشبكة
الطرق بالمدينة وطبقا لخصائصها تمثل اعصاب الحركة واالتصال بين اجزائها ،كما انها تمثل
فى نفس الوقت حدود فاصلة لقطاعات واجزاء المدينة ،اما االساس الثانى فهو القطاعات
الوظيفية المتوازنة فى التوزيع المكافئ بين (السكان والخدمات وفرص العمل)بما يحقق التوازن
بين اجزاء المدينة وبصفة خاصة اقاليم المدن المتروبوليتانية
 1-4األنماط النظرية للشبكات والوحدات الهيكلية :
يختلف التشكيل العمراني للقطاعات الجزئية داخل اإلقليم الحضري المتروبوليتان فى ضوء
تشكيل شبكة الطرق والحركة القائمة والمقترحة فى اإلقليم؛ ويعزى اختالف تشكيل شبكة الطرق
من إقليم حضري إلى إقليم حضري أخر نتيجة إلى عدة عوامل والتى سيتم تناولها فى ذلك
العرض.وسوف نستعرض األنماط النظرية لشبكة الطرق والحركة وما يتبعها من تشكيل للكتلة
العمرانية ،ثم تحليل التشكيل الخاص بالقطاعات الجزئية فى إقليم القاهرة الكبرى فى ضوء
الوضع الراهن والمقترحات الخاصة باإلقليم ومن ثم الوصول إلى أكثر األنماط توافقا ً مع إقليم
القاهرة الكبرى.
ويستند التحليل إلى عرض نماذج من األقاليم الحضرية الكبرى حول العالم؛ والتوجهات
التخطيطية وما تبعها من تشكيل للقطاعات فى تلك األقاليم من أجل استنباط أنسب األنماط توافقا ً
مع إقليم القاهرة الكبرى.
هناك ثالث أنماط رئيسية لشبكة الطرق  ،تتشكل فى ضوئها القطاعات الجزئية لإلقليم هي:
النمط التلقائي
(غير المنتظم)

يعبر هذا النمط على النمط
التقليدي المتكون من النمو
التلقائي للكتلة الحضرية
وخاصةً فى دول العالم الثالث

النمط الشبكي
(المتعامد)

النمط اإلشعاعي
(الحلقي)

ينتشر هذا النمط فى المدن الكبرى ينتشر هذا النمط فى أقاليم المدن
الحديثة والمخططة وخاصةً فى الكبرى ذات الجذور التاريخية
الواليات المتحدة مثل نيويورك مثل طوكيو وموسكو ولندن
ومنهاتن وميامي

(الجزء الرابع)
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تحليل التشكيل الخاص بالقطاعات الجزئي فى إقليم القاهرة الكبرى فى ضوء الوضع الراهن
والمقترحات الخاصة باإلقليم
 التشكيل الحالي لشبكة الطرق بإقليم القاهرة الكبرى
شكل رقم ( )1-4انماط شبكة الطرق داخل إقليم القاهرة الكبرى

يمكن تقسيم شبكة الطرق داخل إقليم
القاهرة الكبرى إلى أربعة أنماط
كالتالي شكل رقم (:)1-4
 مجموعة من الطرق الرئيسيةداخل الطريق الدائري والتى
يمكن اعتبارها ذات نمط غير
منتظم
 الطريق الدائري حول الكتلةالحضرية الرئيسية وجاري
استكمال طريق دائري إقليمي
حول اإلقليم الحضري
المتروبوليتان وهى تأخذ
النمط الدائري أو الحلقي
 مجموعة من المحاور الطوليةخارج الكتلة الحضرية
الرئيسية وهي تأخذ النمط
اإلشعاعي
المحاور
 مجموعة منالعرضية خارج الكتلة
الحضرية الرئيسية وهي تأخذ
النمط اإلشعاعي
 التشكيل الحلقي وتطور فكر الطرق الدائرية فى إقليم القاهرة الكبرى :
تعتبر الطرق الدائرية هي الحل الشائع
لمشكلة المرور العابر المخترق للكتلة
الحضرية بدون ضرورة ،وتقوم الطرق
الدائرية بدورا ً هاما ً فى التدرج الهرمي
لشبكات الطرق داحل اإلقليم الحضري
باإلضافة إلى أنها تحقق الربط اإلقليمي
لإلقليم الحضري مع باق األقاليم.
تطور فكر الطرق الدائرية
طرحت أول فكرة لطريق دائري حول
القاهرة والجيزة من قبل مخطط مصلحة
التنظيم عام 1391حيث اعتمدت فكرة
المخطط األساسية على تحويل القاهرة إلى
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(الجزء الرابع)

مدينة يحيط بها طريق دائري من الخارج وتمثل منطقتي المعادي ومصر الجديدة ضواح منفصلة
تماما ً عن الكتلة الحضرية وتمثل منطقة وسط المدينة والزمالك مركز الكتلة الحضرية .كما فى
شكل رقم (.)2-4
 تم إعداد مخطط جديد للقاهرة عام 1391من قبل اإلدارة العامة
لتخطيط المدن إال أنه لم يتم اإلشارة
إلى الطريق الدائري فى ذلك
المخطط
 عادت فكرة الطريق الدائري فىالظهور فى مخطط  1311كما
يتضح من الشكل المقابل
 مع النمو المستمر للكتلة الحضريةللقاهرة الكبرى ظهر الطريق
الدائري الثاني فى مخطط 1399
 جاري اآلن استكمال الطريق الدائري اإلقليميالطريق الدائري اإلقليمي والتشكيل الحلقي الخارجي إلقليم القاهرة الكبرى
شكل رقم ( )2-4التشكيل الحلقي الخارجي إلقليم القاهرة الكبرى

جاري استكمال الطريق الدائري اإلقليمي وربطه بمحور روض الفرج والذي من شأنه الربط
اإلقليمي بين التجمعات الجديدة حول اإلقليم ،وتوجيه حدود اإلقليم الخارجية نحو التشكيل الحلقي
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 القواطع الرئيسية والمحاور الرئيسية فى إقليم القاهرة الكبرى:
ال شك أن هناك مجموعة
من القواطع الرئيسية التي
تسهم فى التشكيل الخاص
بالقطاعات الجزئية داخل
إقليم القاهرة الكبرى والتى
من أهمها نهر النيل حيث
يخترق الكتلة الحضرية من
الجنوب
إلى
الشمال
بصورة متعامدة مما يجعل
الميديول الشبكي مناسب
لتشكيل القطاعات الجزئية
لإلقليم
تعتبر المحاور الشرقية
والغربية هى المحاور
األنشط فى النمو العمراني
الرتباطها بالمدن الجديدة
وعلى رأسها القاهرة
الشرق،
فى
الجديدة
والسادس من أكتوبر فى
الغرب ،كما نجد أن جميع
المحاور اإلقليمية فى إقليم
القاهرة الكبرى تأخذ الشكل
اإلشعاعي الخارج من
القلب الحضري لإلقليم مما
يجعل الميديول اإلشعاعي
مناسب لتشكيل القطاعات
الجزئية لإلقليم.

(الجزء الرابع)
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(الجزء الرابع)

محاور التنمية الرئيسية إلقليم القاهرة الكبرى فى محاور التنمية اإلشعاعية المقترحة
من الجايكا JICA
فى ضوء مخطط مصر 2192

تم اقتراح مجموعة من المحاور اإلشعاعية للربط
الخارجي لإلقليم إلى جانب الطريق اإلقليمي
الدائري لربط المدن الجديدة فى شرق وغرب
اإلقليم ببعضها ببعض فضالً عن المدن الرئيسية
بالدلتا وشمال الصعيد بالقاهرة الكبرى
مما يؤكد على التشكيل الحلقي اإلشعاعي

اقترحت دراسة الجايكا ( )2119ثالث محاور إشعاعية
لتنمية إقليم القاهرة الكبرى هي:
 .1ممر التنمية المركزي :القاهرة – القاهرة الجديدة
 .2ممر التنمية الغربي :الجيزة – السادس من أكتوبر
 .9ممر التنمية :القاهرة – العاشر من رمضان
مما يؤكد على التشكيل اإلشعاعي
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(الجزء الرابع)

 2-4التجارب العالمية للتعامل مع المناطق المتروبوليتانية:
من دراسة التجارب التجارب العالمية للتعامل مع المناطق المتروبوليتانية مثل موسكو ولندن و
طوكيو ودراسة المخططات الهيكلية لكل من اقليم الخرطوم ( ملحق رقم  )9واقليم الرياض
(ملحق رقم  )4يتبين ما يلى:
 أستعمال الطرق كنظام شبكى يتم على اساسه اعداد المخططات الهيكلية
والتعامل التخطيطى مع االقليم فى منظومة متدرجة ) ) Hirarichalتشكل الطرق
االقليمية والرئيسية فواصل بين القطاعات المكونة لالقليم الى جانب استعمالها
كاعصاب الحركة الرابطة بين القطاعات الكبرى ببعضها البعض  ،ثم تدرج فيها
الطرق الرئيسية لتكون فواصل واعصاب حركة بين القطاعات الجزئية واالقل
حجما،
 أستعمال شبكات المترو أوالترام السريع كاعصاب للربط بين القطاعات الرئيسية
تحليل التشكيل بالعواصم المتروبوليتانية الكبرى المشابهة إلقليم القاهرة الكبرى "اإلقليم
الحضري لموسكو – عاصمة روسيا االتحادية "

يبلغ عدد سكان اإلقليم الحضري لموسكو حوالى  1119مليون نسمة ،وتقع الكتلة الحضرية
للمدينة على نهر موسكفا ،أما عن تشكيل شبكة الطرق والقطاعات بالكتلة الحضرية فهي تأخذ
الشكل الحلقي اإلشعاعي ،وعلى ضوء ذلك تتشكل القطاعات الجزئية داخل اإلقليم الحضري
اإلقليم الحضري للقاهرة الكبرى
اإلقليم الحضري لموسكو
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 إذا تم تحليل شبكة الطرق بموسكو نجد هناك تشابها كبيرا ً بينها وبين شبكة الطرق بإقليم القاهرةالكبرى ،خاصةً فيما يتعلق بالطرق الدائرية حول الكتلة الحضرية والطرق اإلشعاعية الخارجة
من الكتلة الحضرية الرئيسية نحو الضواحي
 وجود نهر موسكفا كقاطع رئيسي للكتلة الحضرية الرئيسية فى موسكو أكد التشكيل اإلشعاعيللقطاعات ،وكذلك نهر النيل فى اقليم القاهرة الكبرى

يبلغ عدد سكان لندن الكبرى حوالى  3مليون نسمة ،تأخذ شبكة الطرق بها التشكيل الحلقي
اإلشعاعي ،وعلى ضوء ذلك تتشكل القطاعات الجزئية داخل اإلقليم الحضري وإضافةً لذلك فإن
اختراق نهر التايمز للكتلة الحضرية بصورة عرضية أكد التشكيل اإلشعاعي لتشكيل قطاعات
المدينة
تحليل شبكة الطرق باإلقليم الحضري للندن الكبرى
الطرق الدائرية بالقاهرة الكبرى
الطرق الدائرية بلندن الكبرى
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اعتمدت المخططات السابقة للندن الكبرى على
مجموعة من الطرق الدائرية حول الكتلة
الحضرية التى ما لبث أن تحول الطرق الدائرية
القديمة إلى طرق داخلية فى ظل نمو الكتلة
الحضرية لمدينة لندن وهو ما يتشابه مع إقليم
القاهرة الكبرى ،باإلضافة إلى نهر التايمز
المخترق للكتلة الحضرية كما الحال مع نهر النيل
فى إقليم القاهرة الكبرى

اإلقليم الحضري لطوكيو – اليابان

يعتبر اإلقليم الحضري لطوكيو أكبر إقليم حضري على مستوى العالم حيث يصل عدد سكان
اإلقليم إلى أكثر من 91مليون نسمة ،تقع الكتلة الحضرية على خليج طوكيو ،ويمر بها نهر

(الجزء الرابع)
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سوميدا ،أما عن شبكة الطرق بها فهي تأخذ الشكل الحلقي اإلشعاعي ،وعلى ضوء ذلك تتشكل
القطاعات الجزئية داخل اإلقليم الحضري
 3-4بدائل تشكيل الهيكلية للقطاعات الجزئية فى إقليم القاهرة الكبرى .

يتوافق هذا البديل مع شبكة الطرق
والنقل بصورة محدودة حيث هناك
صعوبة في تشكيل القطاعات بصورة
شبكية متعامدة نظرا ً ألن أغلب
الطرق الرئيسية واإلقليمية تتخذ
الشكل اإلشعاعي المنتظم وغير
المنتظم ،باإلضافة إلى الطريق
الدائري الحالي واإلقليمي الجاري
تنفيذه والمتعارضين مع التشكيل
الشبكي المتعامد

يالئم هذا البديل التشكيل الحالي
لشبكة الطرق والنقل حيث نجد
الطرق اإلشعاعية المنتشرة باإلقليم
وتمثل عصب الحركة به مثل
طريق القاهرة اإلسماعيلية ،القاهرة
السويس ،القاهرة العين السخنة،
القاهرة اإلسماعيلية الزراعي.... ،
كما يتميز التشكيل اإلشعاعي
الشبكي بالمرونة في التوافق مع
شبكة الطرق غير المنتظمة والحلقية
باإلقليم تجعل هذا البديل منطقي
تماما من وجهه نظر شبكة الطرق
والنقل و الحركة

بالرغم من وجود عدة طرق دائرية
حلقية باإلقليم إال أنها ال تتوافق مع
التقسيم الحلقي اإلشعاعي نظرا ً ألن
تلك الطرق الدائرية (الطريق الدائري
األول والثاني واإلقليمي) ال يأخذون
الشكل الحلقي الصريح كما أن باق
الطرق الرئيسية واإلقليمية في اإلقليم
تتخذ الشكل اإلشعاعي مما يجعل هناك
عدم توافق لهذا البديل مع شبكة الطرق
والحركة

الشكل النظري للميديول

البديل الشبكي المتعامد

البديل اإلشعاعي الشبكي

البديل الحلقي اإلشعاعي

التوافق مع لشبكة الطرق والنقل والحركة
االتصالية وسهولة الوصول

يوفر التشكيل الشبكي المتعامد سهولة يوفر التشكيل اإلشعاعي الشبكي يوفر التشكيل الحلقي اتصالية جيدة
االتصالية والوصول لجميع القطاعات اتصالية جيدة بين القطاعات للمنطقة المركزية ولكن تقل االتصالية
كلما تم االبتعاد عن المركز
وخاصةً على المحاور اإلشعاعية
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االتزان المساحي والسكاني

يحقق هذا البديل مجموعة من
متساوية
الجزئية
القطاعات
المساحات ،وإن كان يصعب تحقيق
ذلك التجانس في توزيع السكان
لتواجد مجموعة من القطاعات
الجزئية في مناطق نائية وأخرى في
مناطق شديدة الكثافة

(الجزء الرابع)

يحقق هذا البديل مجموعة من
متقاربة
الجزئية
القطاعات
المساحات ،باإلضافة إلى تحقيق
قدر من التوازن بين القطاعات
الجزئية في توزيع عدد السكان

يحقق هذا البديل مجموعة من
القطاعات الجزئية مختلفة المساحات
والسكان حيث تزداد مساحة القطاعات
الجزئية كلما ابتعدنا عن المركز
الحضري في حين يحدث العكس مع
عدد سكان القطاعات حيث يقل عدد
السكان بها كلما ابتعدنا عن المركز
الحضري

التوافق مع القواطع والمحددات الطبيعية

أهم القواطع والمحددات الطبيعية:
 نهر النيل المخترق للكتلة الحضرية الرئيسية الطبوغرافيا الوعرة شرق اإلقليم الوديان ومخرات السيول وخاصةً بالهضبة الشرقية شرق اإلقليم المحميات الطبيعية وهي محمية وادي دجلة شرق القاهرة ومحمية قاون على الحدود الجنوبية الغربية لإلقليم مناطق االستصالح بشمال شرق اإلقليم المناطق األثرية وأهمها منطقة األهرامات بغرب اإلقليم الترع والمصارف المنتشرة في الوادي والدلتا بشمال وجنوب اإلقليم األراضي الزراعية المحيطة بالكتلة العمرانيةهناك صعوبة في تطبيق الميديول يعطي هذا البديل مرونة كبيرة في تواجد المحددات والقواطع الطبيعية في
الشبكي المتعامد في كثير من المناطق تشكيل القطاعات بما يتوافق مع مناطق متفرقة بالعديد من الحلقات حول
الكتلة الحضرية الرئيسية تجعل هناك
داخل اإلقليم نتيجة التشكيل غير القواطع والمحددات الطبيعية
صعوبة في تشكيل هذا البديل
الهندسي ألغلب المحددات الطبيعية

(الجزء الرابع)
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المحددات العمرانية واألمنية
توزيع فرص العمل
توزيع مراكز
الخدمات

يصعب تنفيذ ذلك البديل في ظل
إحاطة الكتلة الحضرية بمسطحات
كبيرة من األراضي المخصصة
للمناطق العسكرية والتجمعات الجديدة
والمرافق

يتميز ذلك البديل بقدر من المرونة
تمكنه من استبعاد بعض القطاعات
الجزئية ذات المحددات من
التشكيل الكلي للبديل دون اإلخالل
بالتشكيل النهائي

يصعب تنفيذ ذلك البديل في ظل إحاطة
الكتلة الحضرية بمناطق عسكرية
وخاصة في الجهة الشرقية والجنوبية
الغربية

يمكن أن يحقق ذلك البديل قدر كبير
من العدالة فى توزيع فرص العمل
بالقطاعات الجزئية إال أن توزيع
الموارد والسكان باإلقليم يحول دون
ذلك على أرض الواقع
 نسبة مقبولة من اتزان الفئات اوتناسب فرص العمل المتوقعة مع
االسكان الممكن توفيره عددا او
نوعيه
ال يحقق التبادل الوظيفي بين مكونات
القطاع الحضري والريفي

يمكن أن يحقق ذلك البديل قدر
كبير من العدالة فى توزيع فرص
العمل بالقطاعات الجزئية وخاصةً
فى ظل إمكانية دمج النطاقات
القائمة والجديدة داخل القطاعات
الجزئية
 نسبة جيدة من اتزان الفئات اوتناسب فرص العمل المتوقعة مع
االسكان الممكن توفيره عددا او
نوعيه
يحقق التبادل الوظيفي بين
مكونات القطاع الحضري والريفي
يحقق البديل قدر مناسب من تدرج
الخدمات وخاصةً في ظل انتقال
العديد من المراكز الخدمية خارج
الكتلة الرئيسية على الطرق
الرئيسية واإلقليمية

تتركز فرص العمالة بالمنطقة المركزية
للكتلة الحضرية الرئيسية وكذلك
بالحلقات الخارجية حيث المناطق
الصناعية بالتجمعات العمرانية الجديدة
حول اإلقليم
 نسبة مقبولة من اتزان الفئات اوتناسب فرص العمل المتوقعة مع
االسكان الممكن توفيره عددا او نوعيه
يحقق التبادل الوظيفي بين مكونات
القطاع الحضري والريفي

يؤكد البديل على فكرة التدرج الهرمي
لمراكز الخدمات باإلقليم
يحقق توزان بين مراكز السكن
والعمل والخدمات

يعتمد البديل على مركز خدمات مركزي
يتم االرتباط به من خالل مجموعة من
الطرق اإلشعاعية
ال يحقق توزان بين مراكز السكن
والعمل والخدمات

التكلفة

ترتفع التكلفة الخاصة بهذا البديل التكلفة متوسطة في ظل توافق التكلفة كبيرة وخاصةً في ظل االحتياج
وخاصةً في ظل عدم تماشيه مع البديل مع العديد من المحددات لمجموعة جديدة من الطرق الدائرية
للتشكل القطاعات الحلقية والتى تمثل
الموجودة باإلقليم
الوضع الراهن لتشكيل اإلقليم
عصب ذلك البديل
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(الجزء الرابع)

ويعتبرالميديول اإلشعاعي
الشبكي هو أكثر بدائل
التقسيم توافقا ً مع إقليم
القاهرة الكبرى ،وتجدر
اإلشارة إلى التشابه الكبير
بين التشكيل الخاص بإقليم
القاهرة الكبرى والتشكيل
الخاص بالعديد من
العواصم المتروبوليتانية
حول العالم والسيما
موسكو ولندن وطوكيو،
باإلضافة إلى التجانس فى
ارتفاع الكثافة السكانية فى
جميع تلك األقاليم؛ إال أنه
فى جميع تلك األقاليم
الحضرية الكبرى السابق
ذكرها قد اعتمدوا على
شبكات سكك حديدية
متقدمة (مترو) لخدمة
اإلقليم الحضري ،وهو ما
يفتقده اإلقليم الحضري
للقاهرة الكبرى.
شكل رقم ()9-4

الشكل رقم ( )3-4النمط اإلشعاعي الشبكي لشبكة لطرق والمحاور الرئيسية لالقليم

ويوضح الشكل رقم ( )4-4التشكيل الهيكلى لالقليم اعتمادا على فكرة هيكلة شبكات الطرق.
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(الجزء الخامس)

الجزء الخامس  :القطاعات المتوازنة
 1-5تعريف القطاعات المتوازنة:
تسعى القطاعات التخطيطية " المتوازنة " الى إحداث توازن بين السكن والعمل والخدمات
وتشجيع وتوجيه عملية لالمركزية االدارية للعمران  ،كما انها تحويل الظروف المعيشية
لسكان كل قطاع بالمدن المتروبولتيانية تماثل تلك الموجودة في مدينة إقليمية حيث تكون
المسافة إلى أماكن الخدمات والعمل مقبولة نسبيا  .وهذا التوازن يعنى انها قطاعات متوازنة
فى الوظائف واالدوارالتى تؤديها وتلعبها تلك القطاعات داخل االقليم المتروبولتيانى .وتنطلق
عملية التوازن من اعتبارات التنمية المتوازنة والتى تشمل :
• وضوح الدور الوظيفي للقطاع،
• تناسب الحجم السكاني للقطاع مع فرص العمل المتاحة به،
• وجود مركز رئيسي للخدمات واألنشطة،
• تكامل وتنوع فرص العمل بالقطاعات مع بعضها
• التواصل والتجانس البيئي والطبيعي،
• وضوح الهوية العمرانية،
• التجانس العمراني( فئات االسكان وتنوعها)
اما "القطاعات المتجانسة" هى مجموعة من المدن شبة االقليمية داخل النطاق المتروبولتى
متجانسة فى الخصائص والمقومات(الخصائص العمرانية والهوية ومقومات الطبيعية) وتهدف
هذه السياسة الى :
 تشجيع وتوجيه عملية المركزية االقتصادية والخدمية. تسعى الى تقليل المسافة إلى أماكن الخدمات والعمل الى حد ما . السعي نحو التكامل مع تنمية الظهير الصحراوى او الريفى. العمل على التبادل الوظيفى بين مكونات القطاع (الحضرى والريفى والصحراوى) 2-5المخططات السابقة القليم (محددات التقسيم لقطاعات تخطيطية) :
يالحظ من العرض السابق فى الجزء الثالث من الدراسة الحالية ان مخططات التنمية القليم
القاهرة الكبرى تبنت فكرة القطاعات منذ اكثر من  03عام  ،وظهرت تلك الفكرة فى مخطط عام
 2891والتى تنبى مدخل القطاعات المتجانسة كاسلوب لتحقيق الرؤية التنموية باالقليم ،
واستمرار العمل بهذا المخطط حتى تم تحديثه عام  2882ليؤكد دور للمدن الجديدة فى
االستيعاب السكانى والعمرانى بدال من التجمعات العشرة فى مخطط ( 2891شرق وغرب
االقليم )  ،وفى العام  2881تم تحديث ثانى للمخطط شمل تعديل االستيعاب السكانى للتجمعات
العمرانية الجديدة ( 9،8مليون نسمة ) مقابل (مليون نسمة  )1،8بالكتلة القائمة وذلك فى اطار
النظر الى االقليم كثالثة نطاقات رئيسية تشمل كل من الكتلة الحضرية والظهير الريفى فى
الشمال والجنوب ،والتجمعات الجديدة فى الشرق والغرب  ،واخيرا اكد مخطط العام  1339على
فكرة التكتالت الرئيسية باالقليم حيث شملت الكتلة الرئيسية داخل الطريق الدائرى وجنوبه بامتداد
نهر النيل وطريق االوتوستراد ،والتجمعات الجديدة شرق وغرب االقليم واخيرا القرى والمدن
الصغيرة شمال وجنوب االقليم ،وسوف نستعرض كل من مخطط العام 2891ومخطط العام
 1339بالتحليل للتعرف على المعايير المحددة للقطاعات المقترحة بكل منها.
1-2-5محددات تقسيم القطاعات المتجانسة بمخطط عام : 1892
تم تحديد القطاعات المتجانسة فى مخطط العام  2891في اطار مجموعة من االعتبارات التالية:
 أن يكون عدد السكان في حدود مليون إلى  1مليون نسمة، -أن تعمل نسبة  ٪93على األقل من القوة العاملة داخل القطاع،
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 أن يتوفر على األقل مركزا من مراكز خدمة في كل قطاع، توافر نظام نقل ومواصالت داخلي، وضوح الحدود العمرانية بين القطاعات، وإتباع الحدود التي تقسم الشياخات والحواجز الطبيعية.والجدول رقم (  )2-8تلخيص لمجموعة االعتبارات واالسس التى تم مراعاتها فى تحديد
القطاعات المتجانسة بمخطط عام :2891
الجدول رقم (  ) 1-5تلخيص لمجموعة المعايير التى تم مراعاتها فى تحديد القطاعات المتجانسة بمخطط 1892

االسس
التواصل الطبيعي

المحددات
المجاري المائية .
مظاهر السطح والحواجز
الطبيعية كالجبال والهضاب
والتالل .
نوعية التربة
الشياخات  ،األقسام

جحم السكان
الطرق والنقليات

الكثافات
المحاور الرئيسية والطرق
اإلقليمية
خطوط المترو الرئيسية
القائمة والمقترحة .
خطوط السكك الحديدية
القائمة والمقترحة.
أماكن تواجد العمالة " نقليات
خطوط البنية األساسية
كالصرف الصحي والمياه
والكهرباء والتليفونات .
مناطق مفتوحة غير مؤهولة

الحدود اإلدارية

المناطق الفاصلة
الدور االقتصادي
والوظيفي

المراكز الرئيسية والفرعية
لمراكز المال واألعمال
المراكز الرئيسية والفرعية
للنشاط الصناعي .
المركز الرئيسية والفرعية
لمراكز الخدمات الشبه إقليمية
.
الحقبة التاريخية

التجانس العمراني

مستويات اإلسكان
النسيج العمراني
المناطق الثابتة والمتغيرة
عمرانيا ً .

الهوية

التطبيق
نهر النيل  ،الترع الرئيسية مثل ترعة اإلسماعيلية .
مثل هضبة المقطم  ،التالل الرملية في الخانكة ،مثل
تقسيم القاهرة الكبرى إلى كتلة عمرانية رئيسية ،
القرى والمدن واالمتدادات على األراضي الزراعية ،
المدن الجديدة في األراضي الصحراوية.
حيث يتكون القطاع المتجانس رقم  1من جزء من
قسم الوايلي – منشية ناصر -الظاهر – باب الشعرية
– الجمالية – الدرب األحمر – األزبكية – الموسكي –
بوالق – عابدين – الزمالك – قصر النيل – السيدة
زينب – الخليفة – مصر القديمة .
من  2-1مليون نسمة
 مثل الطريق الدائري  ،محور االوتوستراد  ،محورصالح سالم  ،طريق الكورنيش  ،محور مصر أسوان
الزراعي  ،طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
 خطوط المتواجدة حاليا ً  ،خط مترو المرج -حلوان ،وخط مترو شبرا -الجيزة  ،وخط مترو العباسية –
المطار  ،وخطوط المترو األربعة المقترحة
مثل خط سكة الحديد المتجه إلى السويس ،ثالثخطوط سكك حديد جديدة لربط المجتمعات العمرانية
الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر والعاشر ومدينة
السادات بشبكة السكة الحديد اإلقليمية .
الجبانات ومعسكرات الجيش واألراضي الخالية
واألراضي المستصلحة والحواجز الطبيعية
 تعتبر منطقة وسط البلد المركز الرئيسي للمالواألعمال مع مدينة  6اكتوبر كقطب اقتصادي ومركز
مال واعمال اقليمي مع وجود مراكز فرعية للمال
واألعمال مثل مناطق مدينة نصر والمهندسين
والمعادي .
حيث تم تقسيم القاهرة إلى ست مناطق رئيسية لها
طابعها الخاص من واقع نشأتها التاريخية
مثل ضم مدينة نصر ومصر الجديدة في قطاع
تخطيطي واحد حيث االمناطق السكنية لذوي الدخل
المتوسط والمرتفع .

(الجزء الخامس)
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تم تقسيم االقليم الى  22قطاع متجانس و 8قطاعات وقائية تعمل كقطاعات ضابطة للنمو وال
يوجد بها تنمية حضرية تشمل كل من القطاع رقم ( )21 ، 28 ، 21 ، 20 ، 22ويوضح الشكل
رقم(  )2-8والجدول رقم ( )1-8القطاعات المتجانسة لعام .2891
الشكل رقم (  )2-8مخطط القطاعات المتجانسة لعام 2891

جدول رقم (  ) 1 -8معايير تقسيم قطاعات مخطط عام 2891
المعيار
االدارية
الحدود
الطبيعية الرئيسية

القطاعات
والحواجز

وضوح الحدود الفاصلة بين
القطاعات
طابعه الخاص – طبقا لما يتوافر
له من أنشطة و خصائص
عمرانية
التوزيع المتوازن لحجم السكان
على قطاعات االقليم
التوازن في توزيع فرص العمل
على القطاعات
التوزيع المكانى لمراكز الخدمات
على أن يتوفر مركزا على األقل
من مراكز الخدمة الرئيسية في كل
قطاع
االتصالية و تنوع انظم النقل
ومواصالت،

شمال وشرق القاهرة
وسط القاهرة – القطاع رقم 2
شبرا – القطاع رقم 0
شبرا الخيمة – القطاع رقم 1
المطرية – القطاع رقم 8
مصر الجديدة – مدينة نصر – القطاع رقم 1
السالم – العبور – هايكستب – القطاع رقم 8
التجمعات العمرانية الجديدة على طريق السويس القطاع رقم 23
سهل القليوبية الزراعي – القطاع رقم 28
حلوان والمعادي
المعادي – طريق القطامية – القطاع رقم 1
حلوان – القطاع رقم 9
الجيزة وضفة النيل الغربية
الجيزة – القطاع رقم 1
طريق الفيوم – القطاع رقم 22
طريق االسكندرية الصحراوي ومدينة  1اكتوبر القطاع رقم 21
منطقة االهرام األثرية – القطاع رقم 20
سهل شمال الجيزة الزراعي – القطاع رقم 21
سهل جنوب الجيزة الزراعي القطاع رقم 21
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 2-2-5محددات تقسيم القطاعات التخطيطية بمخطط عام :2009
اعتمد مخطط عام 1339على مجموعة من االعتبارات لتقسيم االقليم الى قطاعات تخطيطية
يمكن تقسيمها الى شبكة رقم (:)1-8
 التوزيع المتوازن للسكان وتشمل :
 الكثافات السكانية وما يرتبط بها من مؤشرات مثل معدالت النمو ، مؤشرات جودة الحياة (مستوى اإلسكان ,ونوعيته ،الكثافة السكانية ). سهولة االتصالية والحركة وتشمل :
 شبكات الطرق والمحاور الرئيسية كحدود عمرانية بين القطاعات ومحاور نقل، شبكة النقليات وخطوط المواصالت الرئيسية. وضوح االوظيفة والدور وتشمل :
 توزيعات النشاط األقتصادي والدور الوظيفي (المراكز التجارية والخدمية الرئيسية والفرعية،المراكز الصناعية الرئيسية والفرعية)،
 اماكن تركز األنشطة الحكومية والمنشآت العامة، اماكن تركز الخدمات ومناطق توزيعها. تحقيق متطلبات التنمية العمرانية المستدامة
 العناصر الرئيسية للبنية األساسية  ،الخطوط الرئيسية لصرف الصحي واإلمداد بالمياهوخطوط شبكات الكهرباء
 التوزيع المكاني لتركز العمران (الكتلة العمرانية الرئيسية  ،االمتدادت بأنواعها سواء علىاألراضي الصحراوية أو الرزاعية  ،التجمعات الريفية  ،المدن الجديدة ).
 وضوح التجانس العمرانى والهوية وتشمل :
 الحقب الزمنية والتاريخية (الطراز المعماري للمباني والنسيج العمراني ونمط شبكة الحركةداخل المنطقة ).ويوضح الجدول رقم (  ) 0-8االعتبارات والمحددات الرئيسية لتقسيم
قطاعات مخطط عام :1339
الجدول رقم (  ) 3-5االعتبارات والمحددات الرئيسية لتقسيم قطاعات مخطط عام 2009
المحددات
االعتبارات
 الكثافات السكانية وما يرتبط بها من مؤشرات مثل معدالت النمو ،التوزيع المتوازن للسكان
 مؤشرات جودة الحياة (مستوى اإلسكان ,ونوعيته ،الكثافة السكانية ). شبكات الطرق والمحاور الرئيسية كحدود عمرانية بين القطاعاتومحاور نقل،
االتصالية والحركة
 شبكة النقليات وخطوط المواصالت الرئيسية. توزيعات النشاط األقتصادي والدور الوظيفي (المراكز التجاريةوالخدمية الرئيسية والفرعية ،المراكز الصناعية الرئيسية والفرعية)،
الوظائف واالدوار
 اماكن تركز األنشطة الحكومية اماكن تركز الخدمات ومناطق توزيعها. العناصر الرئيسية للبنية األساسية  ،الخطوط الرئيسية لصرف الصحيواإلمداد بالمياه وخطوط شبكات الكهرباء
 التوزيع المكاني لتركز العمران (الكتلة العمرانية الرئيسية  ،االمتدادتالتنمية العمرانية المستدامة
بأنواعها سواء على األراضي الصحراوية أو الرزاعية  ،التجمعات الريفية
 ،المدن الجديدة ).
الحقب الزمنية والتاريخية (الطراز المعماري للمباني النسيج العمراني
ونمط شبكة الحركة داخل المنطقة ).
التجانس العمرانى والهوية
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الشكل رقم (  )2-5تقسيم القطاعات طبقا لمخطط عام 2009

واهم ما يالحظ من دراسة التجربتين ما يلى:
اعتمد معايير أساسية تشمل :
• الكثافات السكانية والعمرانية .
• استعماالت األراضي القائمة والمقترحة توزيعها يعتمد على تقلل ما تولده من حجم حركة .
 اهتمام خاص لمناطق وسط المدينة ومحاولة لتقليل كثافات االنشطة والحركة بها.
ومن الواضح تماما ان هذه قطاعات تخطيطية وليست قطاعات وظيفية سواء "متجانسة " مثل
مخطط عام  ، 1892وال"متوازنة " بمفهوم مخطط الهيكلة العمرانية لشرق القاهرة  .ولم يكن
لها أى ارتباط باالهداف الكاملة لالقليم اى أن تخطيط كل قطاع يعتمد على تحقيق اهداف عامة
لحل المشاكل ـ كما انها غير مرتبطة بالرؤية المتكاملة لالقليم .
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 3-5معايير التقسيم الى قطاعات متوزانة القليم القاهرة الكبرى:
ومن خالل الدراسات السابقة لكل من مشروع مخطط اقليم القاهرة الكبرى (القطاعات المتجانسة)
لعام  ، 2891ومشروع المخطط العام الستخدامات االارضى (الجايكا) عام  1339وبعض
التجارب من مخططات مدن العواصم العربية المشابهة لحالة القاهرة الكبرى مثل مخطط
الرياض الكبرى ومخطط العاصمة الخرطوم ( نظر ملحق رقم ،)0-
ولقد اجمعت تلك التجارب على ان فكرة القطاعات تسعى الى تحقيق التنمية المتوازنة من خالل-:
• وضوح الدور الوظيفي لكل قطاع،
• تناسب الحجم السكاني للقطاع مع فرص العمل المتاحة به،
• وجود مركز رئيسي للخدمات واألنشطة،
• التكامل بين األنشطة االقتصادية بين القطاعات.
 تحقيق التجانس الطبيعي والعمراني من خالل-:• التواصل والتجانس البيئي والطبيعي،
• وضوح الهوية العمرانية،
• التجانس العمراني ( اإلسكان والخصائص العمرانية).
 رفع كفاءة التنمية االقتصادية من خالل:• تعظيم المقومات التنافسية لإلقليم على المستوى القومي،
• تكامل الدور الوظيفي بين القطاعات بما يحقق الرؤية الشاملة لإلقليم،
• تكامل وتنوع فرص العمل بالقطاعات مع بعضها ،
• تعظيم عوائد القيم التنافسية للكل قطاع.
 وزيادة معدالت التنمية االجتماعية من خالل:• التجانس في حجم السكان (طبقا لتقديرات للطاقة االستيعابية للقطاع) ،
• الحد من التفاوتات االجتماعية بين القطاعات ،
• رفع معدالت جودة الحياة الحضرية للقطاعات اإلقليم.
ومن تحليل تلك التجارب يمكن تصنيف المعايير التى تم تطبيقها فى اطار االعتبارات التالية:
اوال  :معايير تحقيق التوجهات االستراتيجية للرؤية
ثانيا  :معاييرتحديد الحدود الفاصلة بين القطاعات بعضها البعض.
ثالثا :معاييرتحديد مقومات وركائز القطاعات.
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1-3-5معايير تحقيق التوجهات االستراتيجية للرؤية:
وتشمل مجموعة المعايير التى تحقق التوجهات االستراتيجية للرؤية وهى :
 التكامل أو التبادل الوظيفى بين القطاعات:تسعى فكرة التقسيم الى "قطاعات متوازنة" الى التأكيد على وضوح الدور الوظيفى لكل قطاع
بما يتفق ودوره فى تحقيق الرؤية االستراتيجية  ،كما تعتمد استراتيجية التنمية الى اقليم على
فكرة التكامل والتبادل الوظيفى بين اجزائه نظرا الختالف مقومات كل جزء فى االقليم ،وعلى
ذلك تمثل مقومات كل قطاع مدخل لتحديد دوره فى تحقيق التوجهات االستراتيجية ( الدور
الوظيفى وعدد فرص العمل فى ضوء هذا الدور ، ).....
 الدمج أوالفصل بين العمران الحضرى والريفى أو بين العمران القائم والعمران الجديد:تفرض خصائص العمران المشكل للكتل الرئيسية باالقليم ،أوالمناطق المكونة له من حيث
خصائص الطبيعية ( ريفية – حضرية -صحراوية)  ،تبنى اتجاه نحو الدمج أو الفصل بين كل
نوعين أو اكثر من تلك العمران أو المناطق بما يتفق وتحقيق التوجهات االستراتيجية للرؤية
التنموية باالقليم  ،ويختلف هذا االتجاه من اقليم الخر طبقا مجموعة من االعتبارات والشكالت
التى تسعى االهداف االستراتيجية الى تحقيقها – مثل اعادة التوازن السكانى بين اجزاء االقليم أو
الحد من التضخم الحضرى باالقليم -أو غيرها من االهداف.
التكثيف أواالنتشار (السكانى واالنشطة والخدمات):يتم ترجمة التوجهات االستراتيجية مكانية ( باالنتشار أو التكثيف أو االثنين معا ) طبقا لما تفرضه
الخصائص العمرانية والطبيعية لالقليم  ،أواحتياجات ومتطلبات –السكان والخدمات واالنشطة –
مما ينعكس على محددات التقسيم من حيث شكل وحجم النطاق المكانى للقطاعات ،
 حدود منطقة الدراسة وحدود االقليم:مما الشك فيه ان تحديد حدود منطقة الدراسة أوحدود االقليم تنطلق من التوجهات االستراتيجية
للمستوى االعلى (القومى) ،حيث تعتبرهذه الحدود النطاق المكانى للتنمية المقترحة على
المستوى االقليمى  ،ولذلك تسعى معايير تقسيم القطاعات الى ترجمة الحدود الخارجية
للقطاعات لمحددات تحقيق التنمية المكانية داخل هذا االقليم بما يتفق وتحقيق الرؤية الشاملة.
2-3-5معاييرتحديد الحدود الفاصلة بين القطاعات بعضها البعض:
وتشمل مجموعة المعايير التى تحدد الخطوط الفاصلة بين القطاعات بعضها البعض وهى-:
 معايير تحقيق التجانس البيئي والطبيعي داخل القطاع:
من خالل وضوح الخصائص الطبيعية المحددة لحدود القطاعات مثل المجارى المائية ومظاهر
السطح والحواجز الطبيعية( الجبال والهضاب) ونوعية الغطاء السطحى ( الكتلة العمرانية
والظهير الزراعى والصحراوى) والجدول رقم ( )1-8يوضح اهم تلك المحددات و مؤشراتها.
الجدول رقم ( )4-5محددات تحقيق التجانس البيئي والطبيعي و مؤشراتها
مؤشرات التحديد
المحدد
المجاري المائية (نهر النيل ) ،الترع والمصارف الرئيسية مثل
المجاري المائية
ترعة اإلسماعيلية ،والرياح الناصري
مظاهر السطح والحواجز الطبيعية
كالجبال والهضاب والتالل .
نوعية الغطاء السطحي

هضبة المقطم  ،التالل الرملية في الخانكة ،المحميات الطبيعية
الكتلة العمرانية الرئيسية  ،الظهير الزراعي  ،الظهير الصحراوي

ويوضح الشكل رقم ( )0-8محددات تحقيق التجانس البيئي والطبيعي باقليم القاهرة الكبرى.

محددات تحقيق التجانس البيئي
والطبيعي باقليم القاهرة الكبرى
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 وضوح عدم التجانس العمرانى:
تمثل وضوح حدود المكون العمرانى المشكل للبيئة العمرانية للقطاعات احدى معايير تحديد
الخطوط الفاصلة بين القطاعات مثل الحدود الفاصلة بين نوعيات االسكان وانماط النسيج
العمرانى والخطوط الفاصلة بين المناطق الثابتة والمتغيرة عمرانيا ً وحدود االستعماالت العازلة
(معسكرات الجيش والشرطة ،المطارات والمناطق داهمة الخطورة) والجدول رقم ()8-8
يوضح اهم تلك المحددات ومؤشراتها.
الجدول رقم ( )5-5يوضح محددات عدم التجانس العمرانى ومؤشراتها
المحدد
خصائص ومستويات اإلسكان.
النسيج العمراني
المناطق الثابتة والمتغيرة عمرانيا ً
المناطق واالستعماالت العازلة

مؤشرات التحديد
مثل مدينة نصر ومصر الجديدة كمناطق ضواحى لذوي الدخل المتوسط
والمرتفع .ومناطق عين شمس لذوى الدخل المنخفض
مثل جنوب القاهرة كمناطق امتداد تاريخى للقاهرة التاريخية ومناطق
المعادى الحديثة نسبيا
المناطق التي تتعرض لتغيرات عميقة بسبب موقعها االستراتيجي مثل
حي بوالق لقربه من المنطقة المركزية
الجبانات ومعسكرات الجيش والشرطة ،المطارات والمناطق داهمة
الخطورة

 وضوح الهوية العمرانية:
حيث تمثل حدود المناطق ذات الحقبة التاريخية المتميزة (القاهرة الفاطمية) أوتلك المناطق
ذات الطابع العمرانى والمعمارى المتميز( القاهرة الخديوية) خطوط فاصلة تهدف الى
الحفاظ على التراث الحضارى واالنسانى والجدول رقم( )1-8يوضح اهم تلك المحددات
ومؤشراتها.
الجدول رقم ( )6-5يوضح محددات تحقيق وضوح الهوية العمرانية ومؤشراتها
المحدد
الحقبة التاريخية
الطابع العمراني والمعماري

مؤشرات التحديد
حدود المناطق ذات الطابع الخاص من واقع نشأتها التاريخية
الخصائص العمرانية والمعمارية للمناطق و المبانى

ويوضح الشكل رقم ( )1-8وضوح عدم التجانس العمرانى وضوح الهوية العمرانية للمناطق
باقليم القاهرة الكبرى.

وضوح عدم التجانس العمرانى
وضوح الهوية العمرانية للمناطق
باقليم القاهرة الكبرى
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 وضوح حدود الوحدة المعلوماتية واالدارية:
تمثل الحدود االدارية ( شياخة  ،قسم) نطاق الوحدة المعلوماتية الرسمية ( االحصاءات
والتعدادات)  ،كما تمثل الوحدة المحلية (الحى ،المركزوالمنطقة) وحدة ادارة العمران ،وتمثل
حدود واليات االراضى ( المجتمعات جديدة والتنمية السياحية والهيئات العامة) وحدة ادارة
التنمية  ،وتمثل هذه الحدود خطوط فاصلة بين القطاعات التخطيطية.والجدول رقم ()1-8
والشكل رقم ( )8-8يوضح اهم تلك المحددات ومؤشراتها.
الجدول رقم ( )7-5يوضح محددات تحقيق وضوح حدود الوحدة المعلوماتية واالدارية ومؤشراتها
المحدد
الوحدة المعلوماتية
الوحدة المحلية
وحدة ادارة التنمية

مؤشرات التحديد
حدود الشياخة القسم.
حدود الحى ،المركز والمنطقة .
حدود اراضى المجتمعات جديدة والهيئات العامة

الوحدة المعلوماتية واالدارية

الشكل رقم () 5-5

الوحدة المعلوماتية واالدارية
باقليم القاهرة الكيرى
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 3-3-5معاييرتحديد مقومات وركائز تنمية القطاعات:
وتشمل مجموعة المعايير التى تحدد المقومات والركائز التنمية الواجب توافرها داخل كل
القطاعات وهى-:
 التوزيع المتوازن للسكان:
تهدف عملية التقسيم الى قطاعات تخطيطية التوازن فى توزيع السكان على مستوى القطاعات
ويتم ذلك من خالل تحديد حجم سكانى يتناسب مع الدورالوظيفى للقطاع أومن خالل تحديد
الكثافة السكانية االجمالية على مستوى القطاع  .والجدول رقم( )9-8يوضح اهم تلك المحددات
ومؤشراتها.
المحدد
الكثافة االجمالية
حجم سكانى

الجدول رقم ( )9-5يوضح محددات التوزيع المتوازن للسكان ومؤشراتها
مؤشرات التحديد
توزيع الكثافات على نوعيات وانماط االسكان المختلفة
توزيع السكان على مستوى الشياخة والقسم أوالمركز

 االتصالية وتنوع انظمة النقل والمواصالت:
تعتمد عملية تقسيم القطاعات عل تحقيق ىسهول الوصول الى كل قطاع تخطيطى وكذا سهولة
الحركة داخل القطاعات التخطيطية بين بعضها البعض ويتم ذلك من خالل اتصال القطاع باحدى
المحاور االقليمية (يمكن ان يعمل هذا المحور كعصب حركة أوفاصل بين قطاعين)
ومروراحدى الطرق الرئيسية داخل القطاع على االقل ،كما يجب ان تتنوع وسائل المواصالت
المارة بالقطاع الجدول رقم( )8-8والشكل رقم ( )1-8يوضح اهم تلك المحددات ومؤشراتها.
الجدول رقم ( )8-5يوضح محددات االتصالية وتنوع انظم النقل ومواصالت ومؤشراتها
مؤشرات التحديد على مستو االقليم
المحدد
محور مصر أسوان الزراعي  ،طريق مصر اسكندرية الصحراوي  ...إلخ.
المحاور القليمية
الطريق الدائري  ،االوتوستراد  ،صالح سالم  ،جسر السويس ،الكورنيش
الطرق الرئيسية
انوع المواصالت
 خطوط المترو (الخط االول ،خط مترو المرج -حلوان  ،والخط الثانى و شبرا -الجيزة ،والخط الثالث العباسية – المطار ) ،وخطوط المترو المقترحة
 خطوط السكة ( خط سكة الحديد السويس والسكة الحديد اإلقليمية بين القاهرة والوجهين البحرى و القبلى) .والخطوط المقترحة
 -خطوط النقل الجماعى الرئيسية

 التوازن فى توزيع فرص العمل:
يجب التاكيد على التوزيع المتوازن لفرص العمل داخل كل قطاع بحيث يتناسب هذا التوزيع مع
طبيعة ودور كل قطاع وحجم السكان  ،كما يجب ان تتنوع فرص العمل بالقطاع لتالئم التركيب
التعليمى والمهنى للسكان الجدول رقم( )23-8يوضح اهم تلك المحددات ومؤشراتها.
الجدول رقم ( )10-5يوضح محددات توزيع فرص العمل ومؤشراتها
مؤشرات التحديد
المحدد
توفر نسبة  %90من إجمالي فرص
نسبة فرص العمل داخل القطاع و تشمل القطاعات الرئيسية:
العمل المطلوبة على مستوى القطاع
 قطاع الصناعة قطاع المال واألعمال قطاع االقتصاد المحلي (تجارة  ،أسواق نوعية ) -قطاع الخدمات

الظهير الزراعي

الظهير الزراعي

يوضح محددات االتصالية
وتنوع انظم النقل ومواصالت
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الجزء السادس :التقسيم لقطاعات:
1-6بدائل التقسيم طبقا لالهداف التنموية لالقليم:
عرضا فى الجزء السابق معايير التقسيم لقطاعات متوازنة  ،وفى هذا الجزء سوف نستعرض
بدائل التقسيم الى قطاعات تعكس توجهات الرؤى االستراتيجية التى تم رصدها فى التقرير االول
وتم صياغة االهداف التشغيلية لها فى هذا التقرير  ،حيث تعتمد فكرة تلك البدائل على انعكاس
الت وجه االستراتيجى على معايير التقسيم كمحددات لحدود القطاعات وعلى آليات تحقيقها .ويهدف
هذا الجزء الى صياغة مجموعة البدائل التى تعكس اثر تلك التوجهات على الهيكلة العمرانية
لالقليم وذلك كل على حده على ان يتم تجميعها تركيبيا للوصول الى البديل المجمع.
 1-1-6بديل معايير تحقيق فاعلية نظام الحوكمة وإدارة العمران:
تمثل عملية تحديد الوحدات العمرانية المحققة لنظام فاعل للحوكمة وادارة العمران احدى اهداف
اعادة هيكلة المدن المتروبولتيانية ،ذلك الن زيادة قدرة مؤسسة االدارة الحضرية على التحكم فى
العمران والتنمية ينعكس ايجابيا على التنمية المستدامة للبئية العمرانية بالمدن  ،وتعتمد فكرة هذا
البديل على انعكاس التوجه نحو نظام فاعل للحوكمة وادارة العمران على محددات تحقيق معايير
التقسيم  ،فمساحة القطاع ،عدد سكانه ومقومات الطبيعية والعمرانية هى معايير تقسيم قطاعات
تحقيق فاعلية االدارة والحوكمة  ،ويوضح الجدول رقم (  ) 1-6والشكل رقم ( )1-6انعكاس
تحقيق اهداف التشغيلية لنظام فاعل للحوكمة وادارة العمران .
الجدول رقم (  ) 1-6انعكاس تحقيق معايير فاعلية الحوكمة وادارة العمران على التقسيم الى قطاعات
التوجهات التي لها انعكاسات
مؤثرة فى الهيكلة العمرانية
لإلقليم
فاعلية نظام الحوكمة وإدارة
العمران وزيادة القدرة
المؤسسية للتنمية المستدامة
باإلقليم

االنعكاس علي معايير التقسيم
محددات تحقيق المعايير
 -1تحقيق توجهات الرؤية:
 تحديد القطاعات طبقا لطبيعة نظاماإلدارة المحلية ( مدن – قرى-
مجتمعات جديدة )
 تحديد والية األراضي طبقا لإلطارالقانوني المنظم إلدارتها ( أراضى
صحراوية – زراعية – اثأر)..
 -2رسم الحدود الفاصلة القطاعات:
 حدود وحدة المعلومات اإلدارية محاور الحركة الرئيسية ومحاورالمواصالت (خطوط المترو والنقل
السطحي)
 -3مقومات وركائز القطاعات:
 تحديد مساحة وحدود القطاعات طبقالخصائص العمران وأنشطة
االقتصادية إمكانيات التنمية المستقبلية
 وجود معدالت مناسبة للخدمات العامةو البلدية تتناسب ودور القطاع .

آليات التحقيق
-

-

-

تناسب مساحة القطاع وتنوع
المقومات العمرانية و الطبيعية
كأساس لحدود القطاع
إعادة رسم حدود إقليم العاصمة
بما يساهم فى فاعلية نظام
الحوكمة وادارة النطاقات المؤثرة
على عمران اإلقليم
حدود القطاعات تشكيل مناطق
نفوذ اإلدارة البلدية الفاعلة
لنطاقات العمران الحضري
والريفي والمجتمعات الجديدة
باإلقليم.
تشكيل هيئة عليا لإلدارة إقليم
العاصمة تتكون من ممثلون عن
مجموعة النطاقات الحضرية و
الريفية والمجتمعات الجديدة
ووزارات المعنية

إدارة وحوكمة العمران
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: 2-1-6بديل تحقيق الرؤية االستراتيجية القليم العاصمة "كمركز عالمى يحقق التنافسية على
جذب أنشطة خدمات اقتصاد المعرفي وخدمات السياحة الثقافية " :
تعتمد فكرة هذا البديل على التقسيم لقطاعات تشمل مقومات الدور الوظيفي المساهم فى تحقيق
هذا التوجه االستراتيجي(المناطق السياحية التاريخية والتراثية والثقافية) تعظيم الثقل النوعي
لمركب العمالة والحالة التعليمية للسكان القطاعات ذات المقومات السياحية والثقافية والتراثية
ومراكز توطين أنشطة خدمات اقتصاد المعلومات  ،األنشطة المتخصصة لشركات الخدمات
التكنولوجية كمراكز لنشاط االقتصادي بالتجمعات العمرانية الجديدة والمواقع األخرى  ،ويوضح
الجدول رقم ( )2-6والشكل رقم ( )2-6انعكاس زيادة قدرة اقليم العاصمة كمركز ثقافى تراثى
تنافسى على التقسيم الى قطاعات.
الجدول رقم ( )2-6انعكاس زيادة قدرة اقليم العاصمة كمركز ثقافى تراثى على التقسيم الى قطاعات
التوجهات التي لها انعكاسات
مؤثرة فى الهيكلة العمرانية
لإلقليم

زيادة قدرة إقليم العاصمة
على تحقيق الريادة كمركز -
عالمى للخدمات السياحة
الثقافية والتراثية والتنافس
على جذب أنشطة خدمات
اقتصاد المعرفي

االنعكاس علي معايير التقسيم
آليات التحقيق
محددات تحقيق المعايير
 -1تحقيق توجهات الرؤية:
 تحديد القطاعات طبقا لمعامل توطينأنشطة وخدمات االقتصاد المعرفي (
شركات تكنولوجية المعلومات
والشبكات – الجامعات المتخصصة
)....
خصائص السكان( مشتغلين
ومتعلمين)
 -2رسم الحدود الفاصلة القطاعات:
 حدود وحدة المعلومات التخطيطيةواإلدارية
 محاور الحركة الرئيسية ومحاورالمواصالت (خطوط المترو والنقل
السطحي)
 -3مقومات وركائز القطاعات:
 مواقع المراكز المتخصصة لخدماتتكنولوجية المعلومات والشبكات
االتصاالت
 مواقع المراكز الرئيسية والفرعيةللمال واألعمال

 القطاعات تشمل مقومات الدورالوظيفي المساهم فى تحقيق التوجه
االستراتيجي(المناطق السياحية
التاريخية والتراثية والثقافية) وإبراز
دورها داخل القطاع التنموي الواقعة
فيه.
 تعظيم الثقل النوعي لمركب العمالةوالحالة التعليمية داخل حدود قطاعات
ذات المقومات السياحية والثقافية
والتراثية ومتطلبات أنشطة خدمات
اقتصاد المعلومات
 القطاعات تشمل مواقع األنشطةالمتخصصة لشركات الخدمات
التكنولوجية كمراكز لنشاط
االقتصادي بالتجمعات العمرانية
الجديدة والمواقع األخرى خارج الكتلة
الرئيسية للعمران القائم.
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 3-1-6بديل تحقيق التوازن العمرانى:
تعتمد فكرة هذا البديل على التقسيم لقطاعات تشمل مقومات تحقيق التوازن فى البيئة العمرانية
من خالل التكامل وتتنوع بين فئات اإلسكان وإشكال العمران ( القديم والجديد والريفي) كما
يسعى الى تفعيل سياسات انتقال السكان واألنشطة من الكتل العمرانية القديمة الى التجمعات
العمرانية الجديدة فى دائرة نفوذ اإلقليم الحضري الستيعاب التنمية العمرانية المستقبلية لتخفيف
الضغط على الكتلة القديمة  ،.ويوضح الجدول رقم ( )3-6والشكل رقم ( )3-6يوضح انعكاس
معاييرتحقيق وضوح التوازن العمرانى على معايير التقسيم لقطاعات.
الجدول رقم ( )3-6انعكاس معايير تحقيق التوازن العمرانى على التقسيم الى قطاعات
التوجهات التي لها انعكاسات
مؤثرة فى الهيكلة العمرانية
لإلقليم

االنعكاس علي معايير التقسيم
محددات تحقيق المعايير

آليات التحقيق
-

وضوح التوازن العمرانى
من خالل :
 خلق بيئة عمرانية تحققمعدالت أفضل لمعايير جودة
الحياة فى مجاالت اإلسكان
والخدمات والمرافق.
 إعادة صياغة منظومةاألنشطة و االستعماالت لتحقق
توجهات الرؤية اإلستراتيجية
إلقليم العاصمة.
حماية النيل وزيادة مساحة
االستعماالت المفتوحة
والخضراء  -خلخلة الكتلة
القديمة والتأكيد على النطاقات
العازلة بين الكتلة القائمة
والمدن الجديدة

 -1تحقيق توجهات الرؤية:
 التوازن فى توزيعات الكثافاتالسكانية
 التوازن فى توزيعات فئات اإلسكان توزيعات المناطق المفتوحة والخضراء
 التركيب النوعي ألنشطة السكانوالتوزيع المكاني للمنشات االقتصادية
 -2رسم الحدود الفاصلة لقطاعات
 تحديد نطاقات وسعته الخطوطالرئيسية للبنية األساسية
 حدود وحدة المعلومات التخطيطيةواإلدارية
 تحديد نوعية العمران (حضري –شبة حضري -ريفي ) ( قائم –جديد)
 -3مقومات وركائز القطاعات:
مراكز الخدمات اإلقليمية وشبة اإلقليمية
(التعليم المتخصص والجامعات
ومراكز المتخصصة) المناطق
المفتوحة و العازلة

تحقيق التوازن فى البيئة العمرانية
من خالل التكامل و تتنوع بين
فئات اإلسكان و إشكال العمران
( القديم والجديد والريفي)
االعتماد على منظومة متنوعة
من النقل الجماعي للربط بين
أجزاء اإلقليم والتكامل مع شبكات
النقل والمواصالت اإلقليمية.
تفعيل سياسات انتقال السكان
واألنشطة من الكتل العمرانية
القديمة الى التجمعات العمرانية
الجديدة فى دائرة نفوذ اإلقليم
الحضري الستيعاب التنمية
العمرانية المستقبلية لتخفيف
الضغط على العاصمة .
إعالن نطاق حماية لحرم نهر
النيل واستمرار منع إشكال
االستغالل العمراني للمناطق
العازلة حول الكتلة الحضرية
الرئيسية لإلقليم

الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى
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(الجزء السادس)

: 4-1-6بديل تحقيق التوازن السكانى :
تعتمد فكرة هذا البديل على التقسيم لقطاعات تشمل مقومات التوازن السكانى واالجتماعى
والذى يتحقق من خالل توازن التوزيع النوعى والكمى للمتطلبات السكان االجتماعية والثقافية ،و
تناسب و توازن حجم سكان القطاعات مع فرص العمل وفئات اإلسكان ،ويوضح الجدول رقم
( )4-6والشكل رقم ( )4-6انعكاس تحقيق معايير التوازن السكانى االجتماعى على تقسيم
القطاعات :
الجدول رقم ( )4-6انعكاس تحقيق التوازن السكانى االجتماعى على التقسيم الى قطاعات
التوجهات التي لها انعكاسات
مؤثرة فى الهيكلة العمرانية
لإلقليم
التوازن السكانى االجتماعى
من خالل
 تقليل الفوارق النوعية فىالخدمات
 الحفاظ علي الهويةاالجتماعية و الثقافية للمناطق
الحضرية و الريفية باإلقليم
 -تشجيع الهجرة الى األقاليم

االنعكاس علي معايير التقسيم
آليات التحقيق
محددات تحقيق المعايير
-1تحقيق توجهات الرؤية:
 التوازن فى التوزيع النوعي والمكانيلمراكز الخدمات.
 توزيعات الكثافات السكانية -2رسم الحدود الفاصلة القطاعات:
 حدود وحدة المعلومات اإلدارية توزيعات فئات اإلسكان محاور الحركة الرئيسية ومحاورالمواصالت (خطوط المترو والنقل
السطحي)
 -3مقومات وركائز القطاعات:
 مواقع المراكز الرئيسية والفرعيةللخدمات اإلقليمية وشبة اإلقليمية
 الحجم السكاني المناسب لمساحةالقطاع وتنوع فرص العمل

 قطاعات تشمل التوزيع النوعيوالكمي للمتطلبات السكان وتفي
بالمعدالت المناسبة من الخدمات
األساسية .
 حدود القطاعات تناسب و توازنحجم السكان مع فرص العمل و
فئات اإلسكان 1،1-1 (.مليون
نسمة)
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 5-1-6بديل وضوح المحددات الطبيعية:
تعتمد فكرة هذا البديل على التقسيم لقطاعات تشمل العناصر الطبيعية كمحددات ومعالم توضح
حدود القطاعات  ،ويوضح الجدول رقم ( )1-6والشكل رقم ( )1-6انعكاس تحقيق معاييروضوح
المحددات الطبيعية على التقسيم للقطاعات .
الجدول رقم ( )5-6انعكاس وضوح المحددات الطبيعية على التقسيم الى قطاعات
التوجهات التي لها انعكاسات
مؤثرة فى الهيكلة العمرانية
لإلقليم

االنعكاس علي معايير التقسيم
آليات التحقيق
محددات تحقيق المعايير

 التاكيد على حماية المواردالطبيعية وجعلها حدود
فاصلة ومعالم واضحة
لحدود القطاعات وتشمل:

 عمل حزام اخضر على -1تحقيق توجهات الرؤية:
امتداد الطريق الدائري .
 التاكيد على حماية النيل كمورد انشاء متنزهات عامةطبيعى ووحدة طبيعية ضمن
وغابات خضراء داخل
قطاع رئيسى.
المدن الجديدة .
 -2رسم الحدود الفاصلة لقطاعات
 ترسيم المجارى المائية كاعصاب  -تحديد االستعماالت المثلىللمناطق المطلة على النيل
بيئية ضمن القطاعات
انشطة ترويح وسياحة " محليا ً
 المناطق العازلة تعمل كحدودودوليا ً "

 نطاق النيل والترعالرئيسية
 االستعماالت المفتوحةوالخضراء
 النطاقات العازلة بينالكتلة القائمة والمدن
الجديدة

بين القطاعات الرئيسية.
 -3مقومات وركائز القطاعات:
العناصر الطبيعية تعمل كالمناطق
مفتوحة وعازلة

3

2
1

الشكل رقم ( )5-6انعكاس تحقيق معايير
وضوح المحددات الطبيعية على التقسيم للقطاعات
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(الجزء السادس)

 6-1-6بديل تحقيق االتصالية فى الحركة والنقليات:
تعتمد فكرة هذا البديل على التقسيم لقطاعات تشمل مقومات تحقيق االتصالية وسهول االنتقال
بين القطاعات بعضها البعض وداخلها ،من خالل التكامل وتتنوع بين وسائل المواصالت ما بين
وسائل نقل سطحى ونقل باالنفاق  ،وما بين نقل برى ونهرى  ،كما يسعى الى تفعيل سياسات
سهول انتقال السكان والبضائع من خالل شبكة الطرق الرئيسية والداخلية بالكتل العمرانية القديمة
وبين التجمعات العمرانية الجديدة الواقعة فى دائرة نفوذ اإلقليم  ،كما يسعى الى العمل على
استيعاب متطلبات التنمية العمرانية واالقتصادية المستقبلية ،ويوضح الجدول رقم () 6-6
والشكل رقم ( ) 6-6انعكاس تحقيق االتصالية فى الحركة والنقليات على التقسيم الى قطاعات.
الجدول رقم ( ) 6-6انعكاس تحقيق االتصالية فى الحركة والنقليات على التقسيم الى قطاعات.

التوجهات التي لها
انعكاسات مؤثرة فى
الهيكلة العمرانية لإلقليم

االنعكاس علي معايير التقسيم
آليات التحقيق
محددات تحقيق المعايير

 -1تحقيق توجهات الرؤية:
 التوجه نحو دمج التنميةة  -التوزيع المكاني المتوازنة بينالمنشات االقتصادية وحجم
العمرانيةةةةة بةةةةاإلقليم مةةةةع
السكان بكل قطاع
عمليات تخطيط النقل
 -2رسم الحدود الفاصلة لقطاعات
( الجايكا)
 تحديد نطاقات وسعته الخطوط إعادة صياغة منظومةالرئيسية للمواصالت
 -3مقومات وركائز القطاعات:
النقل و الحركة والعمل
على تقليل معدالت التردد تحقيق تكامل الوظيفي للقطاعات
ذات المقومات المتنوعة
على الخدمات واالنشطة
 سهول الوصول والحركة من والى
القطاعات وداخلها

 االعتماد على منظومةمتنوعة من النقل الجماعي
للربط بين أجزاء اإلقليم
والتكامل مع شبكات النقل
والمواصالت اإلقليمية.
 معالجة الفجوة النوعية بينالنقل الجماعى و السيارات
الخاصة وبين والتوزيع
المكانى لألنشطة و
الخدمات

الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى
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 7-1-6بديل تحقيق االتزان الخدمى على مستوى االقليم:
تعتمد فكرة هذا البديل على التقسيم لقطاعات متوازنة فى الوضع الخدمى بما يتالئم وحجم
وخصائص السكان واالسكان من خالل التكامل وتتنوع بين متطلبات فئات السكان واالحتياجات
الخدمية لهم ،كما يسعى الى تفعيل سياسات التكامل بين دور ووظيفة القطاع وبين التدرج
الهرمى لمراكز الخدمات ،ويوضح الجدول رقم ( ) 7-6والشكل رقم ( ) 7-6انعكاس تحقيق
معاييراالتزان الخدمى على التقسيم الى قطاعات:
الجدول رقم ( ) 7-6انعكاس تحقيق معاييراالتزان الخدمى على التقسيم الى قطاعات

االنعكاس علي معايير التقسيم
آليات التحقيق
محددات تحقيق المعايير

التوجهات التي لها
انعكاسات مؤثرة فى الهيكلة
العمرانية لإلقليم

 -1تحقيق توجهات الرؤية:
-

االرتقاء بالوضع الخدمى
من خالل  -تقليل الفوارق
النوعية فى الخدمات -
الحفاظ علي الهوية
االجتماعية و الثقافية
للمناطق الحضرية و
الريفية باإلقليم

 حدود وحدة المعلومات التخطيطيةواإلدارية
 توزيعات فئات اإلسكان محاور الحركة الرئيسية ومحاورالمواصالت (خطوط المترو والنقل
السطحي)
الحجم السكاني المناسب لمساحة القطاع
وتنوع فرص العمل

مراكز الخدمات اإلقليمية وشبة
اإلقليمية (التعليم المتخصص
والجامعات ومراكز المتخصصة)
المناطق المفتوحة و العازلة

 حدود القطاعات تشملالتوزيع النوعي
والكمي للمتطلبات
السكان وتفي
بالمعدالت المناسبة من
الخدمات األساسية .
 حدود القطاعاتتناسب و توازن حجم
السكان مع فرص
العمل و فئات
اإلسكان1,1-1 (.
مليون نسمة)
-
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 -2-6التقسيم لقطاعات هيكلية من المنظور الوظيفى:
 1-2-6تقسيم القطاعات الوظيفية إلقليم القاهرة الكبرى :
 معايير تصنيف الوحدات الوظيفية:
ولقد تم وضع ترسيم حدود الوحدات الوظيفية لمراكز األنشطة اعتمادا على:
 تطور مراكز األنشطة والخدمات وتتبع ثبات تواجدها في الفترات المختلفة وثبات وجوداألنشطة الممثلة لوظيفته.
 االهمية النسبية لتوطن أنشطة األعمال المركزية فى االنشطة الخاصة بالنطاق الحضرى وهىاالنشطة السيادية وخدمات المال واالعمال وخدمات رجال االعمال واالنشطة السياحية ،حيث
يعطي توطنها ثقل لتكوين نواة مركز.
 أدوار مراكز األنشطة اعتمادا على حسابات التخصص. تصنيف أدوار مراكز األنشطة التجارية اعتمادا على األهمية النسبية للمنشأت والعمالة. التركيب الرأسي لمراكز األنشطة. زمن الوصول  Travel Timeمن أطراف المركز إلى النواة الرئيسية والتي تتراوح بين 33إلى  43دقيقة.ومن خالل التصنيف ظهر  7قطاعات وظيفية لالنشطة وهم :
-

قطاع السيدة زينب
قطاع شبرا
قطاع  6اكتوبر
قطاع التبين حلوان

 قطاع الزمالك قطاع القاهرة الجديدة -قطاع مصر الجديدة

تنقسم مستويات القطاعات إلى أربع (قومي  –Nationalإقليمي رئيسي– Supra Regional
اقليمي  - egionalمحلي) وتوضح الجداول ( )8-6و( )9-6و( )13-6مستوى القطاعات
ومستويات المراكز المكونة لها .أما األقسام التي لم تظهر داخل الوحدات هي أقسام تمثل مستوى
المحلي الفرعي أو مستوى األحياء السكنية  ، community Centerتعتمد هذا المستوى من
األقسام على أقرب مركز أنشطة له ومن الممكن أن يخدم من أكثر من مركز أنشطة .كما يوضح
شكل العالقة بين مراكز الوحدات والمراكز الرئيسي القومي  National Centerمن طبقا
للمستوى والتباعد الجغرافي.
 تصنف أشكال العالقات بين المراكز المكونة للوحدات:
تصنف العالقات بين المراكز المكونة للوحدات الوظيفية في أشكال متعددة:
 وحدات توأمية العالقة  : Twin Centerفي حالة وجود مركزين يوجد تقارب مكانى بينهموتشابهتركيب األنشطة ولكن قد يختلف تركيز االنشطة بهم.
 مراكز متكاملة العالقة  : Satellite Centerمركز رئيسى ومراكز ثانوية بها انشطة مكملةلنشاط الرئيسي بالمراكز .
 مركز رئيسى مهيمن :Prime Centerمركز رئيسى مهيمن ومسيطر ويمثل النطاقالمحيط نطاق انتشارأنشطته.

(الجزء السادس)
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جدول ( ) 8-6ادوار المراكز االنشطة والخدمات
ادوار مراكز االنشطة والخدمات
national center
super regional center
Regional center
local center

األقسام
السيدة زينب
القاهرة الجديدة – مدينة نصر – مصر الجديدة–
الزمالك –  6اكتوبر
الشيخ زايد – الدقى – شبرا – عابدين – قصر النيل – بدر

جدول (  ) 9-6ادوار مراكز االنشطة التجارية
ادوار مراكز التجارة
national center
super regional center
Regional center
local center

األقسام
القاهرة الجديدة – مدينة نصر – حلوان – السالم
عين شمس – البساتين – المرج – بوالق الدكرور – العمرانية
مصر الجديدة

شكل ( ) 8-6الترسيم النهائى لتدرج الوحدات الوظيفية لمراكز االنشطتها غير التجارية

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

يوضح ( )9-6الترسيم النهائى لتدرج مراكز األنشطة التجارية

(الجزء السادس)

(الجزء السادس)
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جدول ( )9-6يوضح التصنيف النهائى للوحدات الوظيفية ومراكز األنشطة إلقليم القاهرة الكبرى

القطاع

السيدة زينب

 6اكتوبر

الزمالك

مصر الجديدة

القاهرة الجديدة

شبرا

التبين

االقسام

عامل  /منشاة

االنشطة

المستوى

السيدة زينب

3.2

االنشطة السيادية

national centre

قصر النيل

8..1

االنشطة السيادية  -انشطة متخصصة غير تجارية

Regional centre

عابدين

8.1

االنشطة السيادية  -انشطة تجارية

Regional centre

البساتين

3.2

انشطة تجارية

Regional centre

الموسكى

2.3

انشطة تجارية

Local centre

االزبكية

8.1

انشطة تجارية

Local centre

الجمالية

2.3

انشطة تجارية

Local centre

مصر القديمة

3.1

انشطة تجارية

Local centre

مدينة  6اكتوبر

32

مستوى الوحدة

national

االنشطة السيادية-انشطة متخصصة غير تجارية  -انشطة تجارية
super regional centre

الشيخ زايد

2.3

االنشطة السيادية

Regional centre

بوالق الدكرور

3.8

انشطة تجارية

regional centre

العمرانية

3.1

انشطة تجارية

regional centre

الزمالك

2.9

االنشطة السيادية-انشطة متخصصة غير تجارية

super regional centre

الدقى

6.3

االنشطة السيادية-انشطة متخصصة غير تجارية

regional super regional centre

العجوزة

2.2

االنشطة السيادية  -انشطة تجارية

مصر الجديدة

9

super regional

Local centre

االنشطة السيادية-انشطة متخصصة غير تجارية  -انشطة تجارية
super regional centre

عين شمس

3.2

االنشطة السيادية  -انشطة تجارية

Local centre

السالم

2.8

االنشطة التجارية

super regional centre

المرج

3

انشطة تجارية

regional centre

الوايلى

2.1

االنشطة السيادية

Local centre

المطرية

3.2

انشطة تجارية

Local centre

الزيتون

8

انشطة تجارية

Local centre

القاهرة الجديدة

8.2

مدينة نصر

regional

االنشطة السيادية-انشطة متخصصة غير تجارية  -انشطة تجارية
super regional centre

 82.2االنشطة السيادية-انشطة متخصصة غير تجارية  -انشطة تجارية
super regional
super regional centre

بدر والشروق

1.1

االنشطة السيادية

Regional centre

شبرا

3.9

االنشطة السيادية

Regional centre

الساحل

3.1

االنشطة السيادية  -انشطة تجارية

Local centre

الزواية الحمراء

3.2

انشطة تجارية

التبين

82.6

االنشطة السيادية

Regional centre

حلوان

2.9

االنشطة التجارية

Super Regional centre

 82مايو

8.1

االنشطة السيادية

localcentre

local

local

(الجزء السادس)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

جدول ( )11-6يوضح التصنيف النهائى للوحدات الوظيفية ومراكز األنشطة إلقليم القاهرة الكبرى
الوحدة
وحدة
الصف
وحدة
اطفيح
وحدة
بلبيس
وحدة
مشتول
السوق
وحدة
امبابة
وحدة
العياط
وحدة
الواحات

وحدة بنها
وحدة
القناطر
الخيرية
وحدة
شبين
القناطر
وحدة
طوخ
وحدة
قليوب

المركز
مدينة الصف
ريف المركز

عامل /
منشاة
3.7
3.4

مدينة اطفيح

3.5

ريف المركز
مدينة بلبيس

3.5
59.2

ريف المركز
مدينة مشتول
السوق

59.7
59.8

ريف المركز
مدينة امبابة
ريف المركز
مدينة العياط
ريف المركز
مدينة الواحات
ريف المركز
مدينة بنها

59.7
2.5
1.9
2.7
1.8
1.4
1.6
3.4

ريف المركز
مدينة القناطر
الخيرية
ريف المركز
مدينة شبين
القناطر
ريف المركز
مدينة طوخ
ريف المركز
مدينة قليوب
ريف المركز
مدينة كفر شكر
ريف المركز
الخصوص حضر

1.5

زراعة  -خدمات المال
واالعمال

2.8
2.9

زراعة

وحدة كفر
شكر
الخصوص
العاشر
العاشر من
من
رمضان
رمضان
المصدر الخبير

االنشطة
خدمات
خدمات
خدمات المال واالعمال -
خدمات
زراعة  -تجارة  -خدمات
المال واالعمال -خدمات
خدمات المال واالعمال
زراعة  -صناعة -
االنشطة السيادية
زراعة -صناعة -
االنشطة السيادية
زراعة  -صناعة -
االنشطة السيادية
زراعة
تجارة  -انشطة سيادية
زراعة

2.4
1.6
2.2
2
16.6
2.4
2.1
2.5
2.6

زراعة
زراعة

59.8

زراعة  -صناعة -
االنشطة السيادية

زراعة
زراعة
زراعة

المستوى
Regional centre
Regional centre

مستوى الوحدة
regional

super regional centre
super regional centre
Regional centre
super regional centre

super regional

regional

super regional centre
super regional centre
community centre
Regional centre
community centre
super regional centre
community centre
Regional centre
community centre

super regional
regional
regional
regional
regional

super regional centre
community centre
Regional centre
community centre
Regional centre
community centre
Regional centre
community centre
Regional centre
community centre
Regional centre
Regional centre

super regional centre

regional

regional
regional
regional
regional
regional

super regional

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

(الجزء السادس)

 2-2-6البديل التجميعى :
يوضح الشكل رقم ( )13-6البديل التجميعى لمعايير التقسيم لقطاعات والتى تم شرحها تفصيال فى
االجزاء من ( 1-1-6الى ، )7-1-6والمنظور الوظيفى فى الجزء رقم ( )1-2-6وطبقا لهذه
المعايير يتكون االقليم من  14قطاع تشمل خمسة قطاعات داخل الكتلة الحضرية القائمة و تسعة
قطاعات خارج الكتلة الرئيسية شملت العمران الجديد شرق وغرب وشمال االقليم مع دمج النطاق
الريفى شمال و جنوب االقليم معه .

الشكل رقم ( )10-6البديل التجميعى لمعايير التقسيم لقطاعات

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

(الجزء السادس)

 3-6بديل التقسيم للقطاعات من منظور شبكة الطرق الرئيسية ومحاور الحركة:
تعتمد فكرة البديل على شبكة الطرق والتى تمثل االساس الهيكلى لتركيب المدينة حيث تتشكل
مناطقها الوظيفية وآحيائها بناء على تلك الشبكة ونمط الحركة بها ،فشبكة الطرق بالمدينة وطبقا
لخصائصها تمثل اعصاب الحركة واالتصال بين اجزائها ،كما انها تمثل فى نفس الوقت حدود
فاصلة لقطاعات واجزاء المدينة.

اقليم قناه السويس
بديل التقسيم للقطاعات من منظور شبكة
الطرق الرئيسية ومحاور الحركة

الشكل رقم ()11-6

(الجزء السادس)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

 4-6تركيب البدائل والتقسيم النهائى للقطاعات :
يوضح الشكل رقم ( )12-6التقسيم النهائى للقطاعات والهيكلة العمرانية لالقليم والتى سوف يتم
شرحها تفصيال فى االجزاء من ( 1-4-6الى  ، )1-4-6وطبقا لهذه الهيكلة يتكون االقليم من خمسة
قطاعات رئيسية تشمل كل من القطاع االوسط (قطاع العاصمة)  ،القطاع الشمالى ،والقطاع الشرقى
،والقطاع الجنوبى ،واخيرا القطاع الغربى .وتشمل هذه القطاعات قطاعات فرعية داخل تلك
القطاعات بلغت عشرون قطاع فرعى سوف يتم شرحها فى الجزء التالى رقم ( )1-6وفيما يلى شرح
الهم خصائص القطاعات الرئيسية :
 1-4-6قطاع العاصمة(:(A-B
يشمل الكتلة الحضرية والمناطق التاريخية الرئيسية باالقليم ويضم كتل عمرانية رئيسية من عمران
المحافظات الثالثة المكونة لالقليم ،ويتركز به معظم الخدمات القومية والسيادية واالقليمية  ،كما يمثل
نقطة تالقى شبكة الحركة والمحطات الرئيسية للمواصالت االقليمية بكل انواعها  ،ويضم قطاعين
فرعيين هما ( A1و )B1ويوضح الجدول رقم ( )11-6الخصائص الرئيسية لقطاع العاصمة:
الجدول رقم ( )11-6الخصائص الرئيسية لقطاع العاصمة
الخصائص ( قطاع العاصمة)
12721

المساحة /
بالف فدان
عدد
السكان /
بالمليون
نسمة
مقومات
اساسية
الحدود
استعماالت
االراضى
الرئيسية
بالف فدان

1527

طبيعية
السكنى

الخدمات

عمرانية
الصناعة

الطرق

مناطق
وعازلة

طبيعية

6.9 8861 44.6 57133 3.74 4788 16.6 21321 %27.9 35746

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

(الجزء السادس)

 2-4-6القطاع الشمالى(:(N
يمثل الظهير الريفي وشبة الحضري بشمال االقليم ويضم كتل عمرانية حضرية تتمثل فى عواصم
المراكز ،وتمثل االراضى الزراعية به نطاق المناطق الخضراء العازلة شمالى االقليم  ،ويتركز به
بعض االنشطة غير الزراعية  ، ،ويضم اربعة قطاعات فرعية هى ( ) N4 ,N3, N2 ,N1ويوضح
الجدول رقم ( )12-6الخصائص الرئيسية للقطاع الشمالى:
الجدول رقم ( )12-6الخصائص الرئيسية للقطاع الشمالى
الخصائص
379
المساحة  /بالف فدان
6.7
عدد السكان  /بالمليون نسمة
مقومات اساسية
عمرانية
طبيعية
الحدود
األراضي الزراعية المتاخمة لحدود
الكتلة الحضرية
مناطق طبيعية
الطرق واألراضي
الصناعة
الخدمات
السكنى
استعماالت االراضى الرئيسية
وعازلة
الزراعية
بالف فدان
14352
512514
1711
781
979.5

التقسيم النهائى للقطاعات والهيكلة
العمرانية لالقليم

الشكل رقم ()12-6

(الجزء السادس)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

 3-4-6القطاع الشرقى(:(E
يشمل الكتلة العمرانية الجديدة شرق االقليم واحدى المراكز الصناعية الكبرى والمناطق الخدمية
الرئيسية باالقليم ويضم الكتل العمرانية لكل من مدينة العاشر من رمضان والعبور والقاهرة الجديدة ،
والشروق  ،ويتركز به معظم الخدمات االستثمارية للشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص
ويتركز به معظم الجامعات الدولية ،كما يمثل نقطة تالقى حركة التجارة مع اقليم قناة السويس ،
ويضم اربعة قطاعات فرعية هى ( )E4,E3 ,E2,E1ويوضح الجدول رقم ( )13-6الخصائص
الرئيسية للقطاع الشرقى:
الجدول رقم ( )13-6الخصائص الرئيسية لقطاع الشرقى
الخصائص
485

المساحة /
بالف فدان
عدد
السكان /
بالمليون
نسمة
مقومات
اساسية
الحدود
استعماالت
االراضى
الرئيسية
بالف فدان

2.2

طبيعية
السكنى

عمرانية

الخدمات

الطرق

الصناعة

مناطق طبيعية وعازلة

23.1 248943 44.7 128658 2.4 13511 22.6 126151 7 39131

 4-4-6القطاع الجنوبى(:(S
يشمل ثالثة اشكال من العمران االول يمثل عمران الظهير الريفي وشبة الحضري جنوب القطاع
وغربه والثانى يضم الكتل العمرانية الحضرية القائمة بكل من حلوان وجنوب القاهرة  ،اما الشكل
الثالث نت عمران القطاع فيتمثل فى العمران الجديد بمدينة  11مايو و بدر  ،ويتركز به صناعة
الحديد والصلب  ،ويضم ثالثة قطاعات فرعية هى ( )S3, S2 ,S1ويوضح الجدول رقم ()14-6
الخصائص الرئيسية للقطاع الشمالى:
الجدول رقم ( )14-6الخصائص الرئيسية للقطاع الجنوبى
الخصائص
372
المساحة  /بالف فدان
2.95
عدد السكان  /بالمليون نسمة
مقومات اساسية
طبيعية
الحدود
استعماالت االراضى الرئيسية
بالف فدان

عمرانية

السكنى

الخدمات

الصناعة

الطرق

مناطق طبيعية وعازلة

6429

59136

7182

241164

119324

(الجزء السادس)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

 5-4-6القطاع الغربى(:(w
من اكبر قطاعات االقليم مساحة ( حوالى  373الف فدان) ويضم سبعة قطاعات فرعية هى ( W1
 )W7 ,W6,W1 ,W4,W3 ,W2و يشمل على شكلين من العمران االول يمثل عمران الظهير
الريفي وشبة الحضري جنوب شرق القطاع وشماله  ،والثانى يضم الكتل العمرانية الجديدة بكل من
مدينة  6اكتوبر والشيخ زايد  ،كما يوجد به مدينة جديدة مقترحة شمال غرب القطاع  ،ويتركز به
مركز خدمات جديد بمدبنة  6اكتوبر ومنطقة صناعية  ،ويوضح الجدول رقم ( )11-6الخصائص
الرئيسية للقطاع الغربى:
الجدول رقم ( )15-6الخصائص الرئيسية للقطاع الغربى
الخصائص
414

المساحة /
بالف فدان
عدد
السكان /
بالمليون
نسمة
مقومات
اساسية
الحدود
استعماالت
االراضى
الرئيسية
بالف فدان

.3

طبيعية
السكنى

الخدمات

عمرانية
الصناعة

الطرق واالراضي
الصحراوية

مناطق طبيعية وعازلة

21.1 241891 72.8 827724 2.2 26176 1.2 13898 2.4 27942

ويوضح الجدول رقم ( )16-6توزيعات المساحة وعدد السكان وعدد القطاعات الفرعية للقطاعات
الرئيسية باالقليم:
الجدول رقم ( )16-6توزيعات المساحة وعدد السكان وعدد القطاعات الفرعية للقطاعات الرئيسية باالقليم

القطاع

عدد القطاعات الفرعية

العاصمة
الشمالى
الشرقى
الجنوبى
الغربى
االجمالى

2
4
4
3
7
21

المساحة /بالف فدان
المساحة
127
379
485
372
414
1777

%
77
217
277
217
237
111

عدد السكان لعام 2116
/بمليون نسمة
%
العدد
517
15.6
227
6.7
77
2.2
117
2.95
17
.3
111
27.75

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

(الجزء السادس)

 5-6التقسيم لقطاعات فرعية (:)subsectors
تعتمد فكرة القطاعات الفرعية على تقسيم القطاعات الرئيسية لوحدات فرعية ( )subsectorsبناء
على شبكة الطرق الداخلية واحترام ال  Gridاالساسية لتلك الشبكة كما يعتمد هذا التقسيم على
مجموعة من االسس هى:
 1-5-6اسس التقسيم لقطاعات فرعية:
تم التقسيم بناء على األسس التالية :
 واحترام الشبكة (  )Gridاالساسية للطرق والحركة حيث ان هذا االحترام يضمن ترابط
واتصالية القطاعات الفرعية بعضها البعض،
 ان تكون مساحات القطاعات الفرعية متقاربة الى حد ما مما يساهم فى تحقيق االهداف
التشغيلية ،
 تحقيق التجانس بكافة أنواعه والسابق االشارة اليه فى الجزء الخامس من هذه الدراسة
حيث تعتمد فكرة التقسيم الى قطاعات رئيسية على كون القطاع "متزن " ويتكون من
قطاعات فرعية "متجانسة" ذات هوية واضحة (بمفهوم مخطط اقليم القاهرة لعام .)1982
 2-5-6التقسيم ل 21قطاع فرعى (:)subsectors
بتطبيق األسس السابقة والتى تم تقسيم القطاعات الرئيسية الخمسة الى  23قطاع فرعية على اساسها
وطبقا للشكل رقم ( )12-2فأنه ومن الجائز عن اعداد المخططات الهيكلية أو العامة للقطاعات سواء
الرئيسية أو الفرعية أن يتم تعديل حدود تلك القطاعات طبقا للبيانات التفصيلية والتى سيتم توفيرها
عند اعداد تلك الدراسات.
 3-5-6توصيف القطاعات الفرعية (:)subsectors
يبين الجدول رقم ( )16-6الخصائص الرئيسية لكل قطاع فرعى من القطاعات ال 23وتشمل هذه
الخصائص ثالثة مجموعة رئيسية هى :
 الطرق المحيطة والمحددة للقطاع ودرجتها فى الشبكة (  )Gridوبيان ان كانت رابطة أم
فاصلة،
 الخصائص الطبيعية والمساحة ونمط العمرانى العام للقطاع،
 عدد السكان الحالى والكثافة.

(الجزء السابع)

مشروع الهيكلة لعمرانية القليم القاهرة الكبرى

الجزء السابع  :عناصر الهيكلة العمرانية
 تقديم :بعد هيكلة اقليم القاهرة الكبرى وتقسيمه الى خمسة قطاعات رئيسية  ،يلزم التمام عملية هيكلة
االقليم عرض التصور الهيكلى للعناصرالرئيسية المكونة للهيكلة العمرانية حتى يمكن فى الجزء
الثامن من هذا التقرير تحديد البيانات واالهداف التخطيطية للقطاعات الخمسة  ،وتشمل هذه
العناصر كل من :
 1-7هيكلة توزيع السكان والكثافات:
يتم هيكلة توزيع السكان والكثافات انطالقا من فكرة التوزان بين حجم السكان وخصائص
االسكان من ناحية وفرص العمل المتاحة والمقترحة للقطاع طبقا الدور الوظيفى الذى يلعبه هذا
القطاع فى اطار الرؤية االستراتيجية السابق عرضها فى التقرير االول  ،وعلى ذلك يمكن هيكلة
توزيع السكان والكثافات الى اربعة مجموعة من التوزيعات وهى سكان و كثافات الكتلة العمرانية
الرئيسية  ،التجمعات العمرانية الجديدة شرق وغرب االقليم  ،نطاق االراضى الزراعية شمال
وجنوب االقليم ،واخيرا مناطق اليمكن تنميتها عمرانيا لخصائصها الطبيعية واالثرية داخل حدود
الكتلة وخارجها .وتسعى هذه الهيكلة الى التوزيع المتوازن للكثافات والسكان بما يتالئم
والخصائص العمرانية واالقتصادية للقطاعات ،وبما يحقق الرؤية التنموية لالقليم وقيد المخطط
القومى  2502والذى حدد الحجم السكانى لالقليم  05مليون نسمة ،ويتم تحديد االستيعاب
السكانى لهذه النطاقات على اساس استمرا ارتفاع معدالت النمو السكانى بالتجمعات الجديدة
( %75،1بين تعداد  )2551-7991وانخفاض معدالت النمو السكانى بالكتلة العمرانية الرئيسية
( %7،1بين تعداد  )2551-7991هذا الى جانب االستيعاب العمرانى واالقتصادى المستهدف
طبقا لدور وظيفة القطاع ويوضح الجدول والشكل رقم (  )7-1التوزيع المكانى للسكان االقليم
حتى عام :2502
الجدول رقم ( ) 1-7التوزيع القطاعى للسكان االقليم حتى عام 2302
القطاع

العاصمة
شرق

مناطق

القاهرة داخل الطريق الدائري
ومدينة الجيزة داخل الطريق
الدائري والمعادى
شرق القاهرة الكبرى) القاهرة
الجديدة  -العبور -الشروق -

السكان 2312
(بالمليون
نسمة)

الكثافة
العامة
فرد /فدان

77

السكان 2302
(بالمليون نسمة)

75..
720

7.1
5.0

الكثافة
العامة
فرد /فدان

05
7،0

00

1

05

بدر  -هليوبوليس(
غرب القاهرة الكبرى) الشيخ زايد-

5،0

الشمالى

1أكتوبر(
الهايكستب ،أحمدعرابى وامتدادها
م .كرداسة،أوسيم ،منشأة القناطر

5.0
5.7

الجنوبى

م .الحوامدية والبدرشين و حلوان

غرب

مناطق اليمكن محميات طبيعية ) وادى دجلة (
تحويلها
األهرام -
)
المنطقةاألثرية
عمرانيا
دهشور(
االجمالى

00

00

.،0
7
5.1

05

05

5.0
5.0

00

7.2
7

05

-

-

-

-
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مشروع الهيكلة لعمرانية القليم القاهرة الكبرى

(الجزء السابع)

وتمثل الكثافات السكانية اآللية التخطيطية لضبط توزيعات الحجم السكانى داخل الحدود المكانى
المحددة تخطيطيا  ،ولذلك حرصت الهيكلة العمرانية باالقليم على تحديد تلك الكثافات بما يتفق مع
الرؤية فى مجال االداور والوظائف التى تؤديها هذه القطاعات ،

هيكلة توزيع السكان باالقليم
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مشروع الهيكلة لعمرانية القليم القاهرة الكبرى

 2-7هيكلة شبكة الطرق وخطوط المترو:
انطالقا من الفكرة االساسية للهيكلة العمرانية والتى تعتمد على شبكة الطرق لكونها تشكل
اعصاب الحركة واالتصال بين اجزائها  ،وكذا كونها عناصر فاصلة بين قطاعات واجزاء
المدينة ومن هذا المنطلق ياتى دورها كاحدى عناصر الهيكلة العمرانية لالقليم ويجعلها من اهم
عناصرالهيكلة  ،وتعتمد فكرة هيكلة شبكة الطرق على( )gridوالتدرج النوعية والوظيفى لشبكة
الطرق القائمة والمقترحة ضمن مشروعات الطرق والخطة القومية للطرق  ،كما تعتمد هذه
الهيكلة على شبكة المترو القائمة والمقترحة ويوضح الجدول والشكل رقم (  )2-1هيكلة شبكة
الطرق والحركة:
القطاع

الجدول رقم ( ) 2-7هيكلة الطرق وخطوط المترو
الطرق المحددة
الطرق المحددة
للقطاعات الفرعية
للقطاعات الرئيسية
مناطق
الطريق الرئيسية
المحاور اإلقليمية
الطريق الدائري األول

كوبري السادس من اكتوبر
طريق صالح سالم

خط المترو األول
( حلوان المرج )
خط المترو الثاني
( الجيزة شبرا الخيمة )
خط المترو الثالث
( المطار -امبابة)

الطريق الدائري األول
طريق القطامية العين
السخنة
طريق القاهره -
االسماعيلية الزراعي
الطريق الدائري االقليمي

طريق القاهره  -االسماعيلية
الصحراوي
طريق القاهره السويس
الطريق األوسط المقترح

خط ترام مقترح
خط مترو مقترح على
الطريق األوسط

غرب القاهرة الكبرى
)الشيخ زايد - 6

طريق القاهره -
اسكندرية الصحراوي
الطريق الدائرى االقليمى
طريق القاهرة-اسوان

طريق الفيوم
محور روض الفرج
طريق الواحات

خط مترو مقترح الجيزة –
 6اكتوبر
خط ترام مقترح
قطار سريع مقترح

الشمالى

الهايكستب،
أحمدعرابى وامتدادها
م .كرداسة،أوسيم،
منشأة القناطر

الجنوبى

م .الحوامدية
والبدرشين و حلوان

الطريق الدائري
طريق القاهرة-اسماعيلية
الزراعى
طريق القاهرة -
االسكندرية الصحراوى
الطريق الدائري
طريق القطامية -العين
السخنة
الطريق الدائري اإلقليمي
طريق القاهرة أسوان

طريق القاهرة-اسكندرية
الزراعى
طريق قليوب -التوفيقية

-------

طريق كورنيش النيل
الطريق األوسط المقترح

خط المترو االول حلوان
المرج
قطار سريع مقترح

العاصمة

شرق

القاهرة داخل الطريق
الدائري ومدينة
الجيزة داخل الطريق
الدائري والمعادى

خطوط المترو
كأعصاب للنقل
والحركة

شرق القاهرة الكبرى
)القاهرة الجديدة -
العبور -الشروق -
بدر  -هليوبوليس(

غرب

أكتوبر(

يمكن تقسيم شبكة الطرق داخل إقليم القاهرة الكبرى إلى خمسة أنماط كالتالي :
-

مجموعة من الطرق الرئيسية داخل الطريق الدائري ،
الطريق الدائري حول الكتلة الحضرية الرئيسية ،
طريق دائري إقليمي حول اإلقليم يأخذ النمط الدائري أو الحلقي،
مجموعة من المحاور الطولية خارج الكتلة الحضرية الرئيسية وهي تأخذ النمط اإلشعاعي،
مجموعة من المحاور العرضية خارج الكتلة الحضرية الرئيسية وهي تأخذ النمط اإلشعاعي.
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مشروع الهيكلة لعمرانية القليم القاهرة الكبرى

 0-7هيكلة الفراغات واألماكن الخضراء والمفتوحة:
تلعب الفراغات البينية والمسطحات الخضراء والمفتوحة دورا هاما فى تحديد مالمح الهيكل
العمرانى للمدينة حيث يمثل نمط توزيعها وخصائصها الطبيعية والمكانية احدى محددات
النطاقات العمرانية المشكلة لالقليم المتروبوليتاني  ،كما أن دورها االساسى فى تحسين واالرتقاء
بالبيئة العمرانية يجعلها احدى عناصر الهيكلة  ،وتعتمد فكرة هيكلة الفراغات البينية والمسطحات
الخضراء والمفتوحة على خلق نطاقات حلقية ومحاور طولية فاصلة بين القطاعات أوداخلها
تعمل كمسطحات ترفيهية ومناطق مفتوحة تساهم فى جودة البيئة العمرانية الى جانب استخدامها
كمناطق معادلة لتوزيع الكثافات السكانية  .وتشمل هيكلة الفراغات البينية والمسطحات الخضراء
المفتوحة كل من العناصر التالية:
 الفراغات داخل الكتلة الحضرية وتشمل كل من معسكرات الجيش والشرطة  ،المقابر،المطارات  ،مسارات السكة الحديدية وخطوط المترو،
 المسطحات المائية كنهر النيل و الترع الرئيسية ، المسطحات الخضراء والحدائق العامة الرئيسية، نطاقات حماية المناطق االثرية، المناطق العازلة بين الكتل الرئيسية المكونة للعمران االقليم وتشمل اربعة مناطق رئيسية هى : نطاق المنطقة العازلة غرب الكتلة الحضرية للقاهرة والجيزة،
 نطاق المنطقة العازلة شمال الكتلة الحضرية للقاهرة والجيزة شبرا ،
 نطاق المنطقة العازلة شرق الكتلة الحضرية للقاهرة وحلوان،
 نطاق المنطقة العازلة جنوب غرب االقليم والكتلة الريفية بالجيزة،
ويوضح الجدول والشكل رقم ( )0-1هيكلة الفراغات واألماكن الخضراء والمفتوحة على
قطاعات االقليم:
الجدول رقم ( ) 0-7هيكلة الفراغات واألماكن الخضراء والمفتوحة على قطاعات االقليم:
عناصرهيكلة الفراغات واألماكن الخضراء والمفتوحة
مناطق
القطاع
العاصمة

شرق

القاهرة داخل الطريق
الدائري ومدينة الجيزة
داخل الطريق الدائري
والمعادى

 الفراغات داخل الكتلة الحضرية وتشمل كل من معسكرات الجيش
والشرطة  ،المقابر كمقابر صالح سالم ،المطارات كمطار القاهرة
والحرم الخاص به ،مسارات السكة الحديدية وخطوط المترو االول
والثاني والثالث ،
 المسطحات المائية كنهر النيل و الترع الرئيسية والمناطق المحيطة
بهما،
 المسطحات الخضراء والحدائق العامة الرئيسية كحديقة األزهر
والفسطاط والدولية .

شرق القاهرة الكبرى
)القاهرة الجديدة  -العبور

 نطاق المنطقة العازلة شرق الكتلة الحضرية للقاهرة وحلوان
 الحزام األخضر المقترح حول الطريق الدائري األول فيما تبقى منه
وحول الطريق الدائري اإلقليمي

-الشروق  -بدر -

غرب

الشمالى

الجنوبى

هليوبوليس(
غرب القاهرة الكبرى
)الشيخ زايد - 6أكتوبر(
الهايكستب ،أحمدعرابى
وامتدادها م .
كرداسة،أوسيم ،منشأة
القناطر
م .الحوامدية والبدرشين و
حلوان

 نطاقات حماية المناطق االثرية بدهشور
 مطار أكتوبر والحرم الخاص به
 مجموعة من الحدائق اإلقليمية المقترحة
 نطاق المنطقة العازلة غرب الكتلة الحضرية للقاهرة والجيزة
 نطاق المنطقة العازلة شمال الكتلة الحضرية للقاهرة والجيزة شبرا
 الترع الرئيسية والمناطق المحيطة بها



 نهر النيل والمناطق المحيطة به
نطاق المنطقة العازلة جنوب غرب االقليم والكتلة الريفية بالجيزة

هيكلة الفراغات واألماكن الخضراء
والمفتوحة باالقليم
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مشروع الهيكلة لعمرانية القليم القاهرة الكبرى

 4-7هيكلة المناطق السياحية واآلثرية:
تمثل هيكلة المناطق السياحية واألثرية المدخل لتفعيل الدور الثقافي التاريخى لالقليم كونها احدى
مقومات التنافسية والمقصود بها دعم الدور الوظيفى لالقليم من جانب  ،واالستفادة من مقومات
االثرية والتراثيىة التي يشتهر به اقليم القاهرة الكبرى ولخلق مسارات ألنشطة ثقافية في المناطق
التاريخية والتراثية من جانب اخر  ،وغالبا ً ما تولدة تلك االنشطة أنشطة مساعدة تعمل على
االرتقاء العمراني واالقتصادي باالقليم كما انها تعتبر اساسا اقتصاديا ً مناسبا ً لالقليم  ،وتعتمد
فكرة هيكلة المناطق السياحية واألثرية على تحديد نطاقات ومسارات المزارات السياحية باشكالها
المختلفة حيث تشمل عناصرها كل من :
 المناطق اآلثرية ومتركزة فى كل من جنوب غرب االقليم و وسط قطاع العاصمة كما انهامنتشرة فى بعض المواقع االخرى،
 المناطق الثقافية وتتركز فى قطاع العاصمة ومنتشرة فى بعض القطاعات االخرى فى صورةمراكز فنية،
 نطاق النيل والجزر النيلية والممده من شمال االقليم الى جنوبه.ويوضح الجدول والشكل رقم ( ).-1هيكلة المناطق السياحية واآلثرية
القطاع

 الجدول رقم ( ) 4-7هيكلة المناطق السياحية واآلثرية على قطاعات االقليمالمناطق السياحية واآلثرية على قطاعات االقليم
مناطق

العاصمة

القاهرة داخل الطريق الدائري ومدينة
الجيزة داخل الطريق الدائري والمعادى

شرق

شرق القاهرة الكبرى) القاهرة الجديدة -

المناطق السياحية واألثرية بمصر القديمة والقاهرة
الفاطمية والتاريخية وأهرامات الجيزة والمناطق
التراثية كالقاهرة الخديوية بوسط المدينة والكوربة
بمصر الجديدة
-------------------

العبور -الشروق  -بدر  -هليوبوليس(

غرب

غرب القاهرة الكبرى) الشيخ زايد - 6

----------------------

أكتوبر(

الشمالى
الجنوبى

الهايكستب ،أحمدعرابى وامتدادها م .
كرداسة،أوسيم ،منشأة القناطر
م .الحوامدية والبدرشين و حلوان

نطاق النيل والجزر النيلية والممده من شمال االقليم
الى جنوبه
نطاق النيل والجزر النيلية والممده من شمال االقليم
الى جنوبه
المنطقة االثرية بدهشور وأهرامات سقارة

هيكلة المناطق السياحية واآلثرية باالقليم
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مشروع الهيكلة لعمرانية القليم القاهرة الكبرى

 5-7هيكلة مراكز الخدمات:
تعتمد فكرة القطاعات على التوزان بين حجم السكان من ناحية ومتطلباتهم من الخدمات
والوظائف من ناحية اخرى  ،وسوف نعتمد فى هيكلة الخدمات على مراكز الخدمات العامة
والخاصة بالتعليم والصحة وخدمات المال واالعمال والتجارة وبصفة خاصة الخدمات االقليمية
وشبة االقليمية المتاحة أوالمقترحة للقطاع وتتدرج مراكز الخدمات من حيث تركز االنشطة
ف هناك بعض المراكز نتيجة توطن مجموعة من األنشطة المتنوعة وبنسب كبيرة تمثل هذه
المراكز مستوى أعلى من السيطرة والميزات اإلقتصادية على مستوى اإلقليم ككل .بينما تتنوع
بعض المراكز في األنشطة ولكن بتسب توطن منخفضة ال تؤثر على مستواها اإلقليمي وانما
تصنف مراكز محلية  ،.كما تعتمد فكرة هيكلة مراكز الخدمات على التوزيع المتوازن للخدمات
والسكان بما يتالئم والخصائص العمرانية واالقتصادية للقطاعات ،وبما يحقق الرؤية التنموية
لالقليم وبما يحقق قيد المخطط القومى  2502لعدد السكان والذى حدد الحجم السكانى لالقليم
 05مليون نسمة ،ويتم تحديد مستوى المركز الخدمى طبقا للوظائف الخدمية التى يلعبها هذا
القطاع حاال ومستقبال  .ويوضح الجدول والشكل رقم ( )0-1هيكلة مراكز الخدمات على
مستوى االقليم:
الجدول رقم ( )5-7هيكلة مراكز الخدمات على مستوى قطاعات االقليم
القطاع

العاصمة
شرق

مناطق
القاهرة داخل الطريق الدائري
ومدينة الجيزة داخل الطريق
الدائري والمعادى
شرق القاهرة الكبرى) القاهرة

المراكز اإلقليمية
االنشطة
العدد
تجاري
1
اداري
صحي
-3

المراكز الرئيسية
االنشطة
العدد
خدمة رجال
1
أعمال
4

3

---

1

خدمة رجال
أعمال
تجاري
إداري
صحي
تعليمي
ترفيهي
تجاري
خدمة رجال
أعمال
صحي
تعليمي
صحي
ترفيهي

3

---

2

إداري
تعليمي
خدمة رجال
أعمال

الجديدة  -العبور -الشروق -
بدر  -هليوبوليس(

غرب

غرب القاهرة الكبرى) الشيخ

3

---

1

زايد - 6أكتوبر(

الشمالى
الجنوبى

الهايكستب ،أحمدعرابى
وامتدادها م .كرداسة،أوسيم،
منشأة القناطر
م .الحوامدية والبدرشين و
حلوان

المراكز الفرعية
االنشطة
العدد
خدمة رجال أعمال
2
تجاري
إداري
صحي
2
تعليمي
خدمة رجال أعمال

1

تجاري

3

-------

2

تجاري
اداري
ترفيهي

مشروع الهيكلة لعمرانية القليم القاهرة الكبرى

(الجزء السابع)

 6-7هيكلة المناطق الصناعية واللوجستية:
تعتمد فكرة هيكلة المناطق الصناعية واللوجستية على التنوع فى االنشطة االقتصادية للقطاعات
وتفاعل مراكز األنشطة االقتصادية في اإلقليم ،حيث التخصص الوظيفى لبعض القطاعات في
أنشطة الصناعة والتخزين واعادة التوزيع بنسبة تننافس بها القطاعات األخرى بما يجعلها
مراكز لجذب السكان  ،كما ان هيكلة توزيع المناطق الصناعية و اللوجستية يرتبط بتحقيق
الرؤية االقليمية من اعادة توزيع الوظائف على قطاعات االقليم بما يساهم فى خخلة السكان من
الكتلة الحضرية الى التجمعات الجديدة شرق وغرب االقليم  ،ويوضح الجدول والشكل رقم (-1
 )1هيكلة المناطق الصناعية واللوجستية على مستوى االقليم .
القطاع
العاصمة
شرق

الجدول رقم ( )1-1هيكلة المناطق الصناعية واللوجستية على مستوى االقليم
مناطق
المناطق الصناعية واللوجستية
القاهرة داخل الطريق الدائري ومدينة
الجيزة داخل الطريق الدائري والمعادى

المناطق الصناعية بشبرا الخيمة
المنطقة الصناعية على امتداد طريق السويس

شرق القاهرة الكبرى) القاهرة الجديدة -

المنطقة الصناعية بمدينة الخانكة
المنطقة الصناعية بمدينة العبور
المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية على طريق اسماعيلية الصحراوي
المنطقة الصناعية على طريق القطاعمية العين السخنة
المنطقة الصناعية على طريق القاهرة السويس
المنطقة اللوجستية المقترحة على طريق القاهرة السويس
المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر
المنطقتين اللوجستيتين المقترحتين على طريق الواحات
المنطقة اللوجستية المقترحة على المحور األوسط الموازي لطريق
القاهرة اسكندرية الصحراوي
المنطقة الصناعية على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي بأبو
رواش

العبور -الشروق  -بدر  -هليوبوليس(

غرب

غرب القاهرة الكبرى) الشيخ زايد - 6
أكتوبر(

الشمالى

الهايكستب ،أحمدعرابى وامتدادها م .
كرداسة،أوسيم ،منشأة القناطر

الجنوبى

م .الحوامدية والبدرشين و حلوان

المنطقة الصناعية بمدينة حلوان والتبين
المنطقة الصناعية بشق الثعبان
المنطقة اللوجستية المقترحة بالقرب من مدينة الصف
المنطقة اللوجستية المقترحة على تقطاع طريق القطامية العين
السخنة مع الطريق الدائري اإلقليمي

6-7

الهيكلة النهائية لقطاعات اإلقليم

الشكل رقم () 7-7

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

(الجزء الثامن)

الجزء الثامن  :إسقاط منظور هيكلة االقليم على الخمس قطاعات الرئيسية:
تقديم :
يجدر التذكير بأن الهدف الرئيسى للدراسة الحالية هو عبور الفجوة بين مرحلة المخططات
االستراتيجية والقومية (التى تم ايجازها فى االهداف التشغيلية فى الجزء الثانى من التقرير
الحالى) وبين مرحلة تخطيط القطاعات والمناطق  .وبمعنى اخر انه وبعد تقسيم االقليم الى
قطاعات رئيسية فان هدف هذا الجزء من الدراسة هو تمكين المخطط من اعداد مخططات هيكلية
لكل قطاع بحيث تحقق هذه المخططات الهيكلية للقطاعات مع بعضها اهداف التنمية العمرانية
لالقليم ومن ثم االهداف القومية ،وهذا اليتاتى اال بتحديد اهداف واضحة لكل قطاع مبنية على
اساس كل من :
 االهداف التشغيلية لالقليم  (،الجزء الثانى من التقرير)
 ما اوضحته عناصر الهيكلة العمرانية (الجزء السابع من التقرير)
وهذه العملية هى ما نطلق عليها مسمى " إسقاط منظور الهيكلة االقليم على القطاعات"
وتنطلق عملية االسقاط هذه من مستوي الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبري ككل  ،في
إطار الرؤية التنموية لإلقليم  ،وفي إطار خصائص كل قطاع وموقعه من األقاليم
والقطاعات األخري  ،يتم تحديد األهداف التشغيلية التفصيلية لكل قطاع علي أن تتضمن هذه
األهداف علي األقل :
 تحديد الدور الوظيفي للقطاع في إطار الهيكلة العمرانية ككل  ،وبالتالي األنشطة الممكن
توطينها به
 تحديد عالقة القطاع محل الدراسة ببقية القطاعات /المناطق المحيطة وعالقاتها
التبادلية/التكاملية مع بقية القطاعات
 نسبة إستيعاب القطاع من الزيادة السكانية المطلوب توطينها في إطار الهيكلة العمرانية
للقاهرة الكبري
وفي إطار هذه األهداف التفصيلية التشغيلية لكل قطاع  ،يتم تحديد عدد من المعلومات األساسية
المطلوب توفرها لتوجيه خطة التنمية (المخطط الهيكلي) لكل قطاع  ،والمحققة ألهداف الهيكلة
العمرانية للقاهرة الكبري ،والتي تظهر من خالل مجموعة من المحاور الرئيسية التخصصية بكل
قطاع التي من المفترض أن تمثل مفاتيح تحقيق الهدف من إجراء خطة الهيكلة لتحقيق التوازن
المطلوب بإقليم القاهرة الكبري  ،ولعل من أهم تلك المحاور :
 محور األنشطة اإلقتصادية :فالنشاط هو عصب الحياة  ،فبدونه ال تظهر شكل الحياة ،
وبالتالي ال يظهر شكل العمران بديناميكياته وعالقاته وطابعه  ،وفي نفس الوقت األنشطة
هي مولدات وجاذبات الحركة  ،وتركزها بالقاهرة وتوزيعها المكاني داخل الكتلة
العمرانية بشكلها الحالي  ،هي سبب الكثير من المشاكل العمرانية والمرورية والبيئية
و ، ...كما أنها عنصر الجذب الرئيسي للسكان (الباحثين عن الرزق)  ،وهو ما يزيد من
حجم المشاكل داخل القاهرة  ،وعلي أطرافها ،لذا كان ال بد من التعرف علي العديد من
المعلومات حتي يمكن التعرف علي خصائص األنشطة المتواجدة والمقترحة  ،يمكن أن
تتمثل تلك المعلومات في :
 oمراكز األنشطة الحالية والمقترحة
 oنوعيات األنشطة وتوزيعها المكاني والوظيفي داخل نطاق القاهرة
 oعالقات األنشطة المتواجدة بالقاهرة باألقاليم المحيطة  ،وببعضها البعض داخل
نطاق إقليم القاهرة الكبري

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

(الجزء الثامن)

 محورالحركة  :نظرا لما يمثله محور الحركة من أهمية قصوي في الحلول المقترحة
(والمشاكل الحالية) علي مستوي القاهرة الكبري ككل  ،خاصة وأنها نقطة إلتقاء وعبور
معظم الحركة القومية واإلقليمية في مصر ،هذا غير وجود أكثر من وظيفة تلعبها محاور
الحركة باإلقليم  ،فمنها ما يمثل مرور عابر  ،ومنها ما تمثله القاهرة كنقطة تبادلية  ،منها
ما تمثله القاهرة كهدف في حد ذاته  ،هذا غير محاور الحركة المحلية علي مستوي إقليم
القاهرة الكبري  ،لذا فإنه من الضروري أن يتوفر علي األقل معلومات عن األتي :
 oمحاور الحركة الرئيسية بأنواعها المختلفة علي مستوي القاهرة والتي تمر
بالقطاع (القائمة والمقترحة)
 oالدور الوظيفي المطلوب لشبكة الحركة الرئيسية (رابطة بالقطاعات المحيطة،
شبكة طرق محلية)... ،
 oأحجام الحركة المتولدة المتوقعة علي المحاور/المناطق بعد الهيكلة (لتحديد
مستويات/درجات محاور الحركة ،وأماكن اإلنتظار)
 oتحديد مواقع اإلستعماالت واألنشطة الرئيسية الجاذبة (المولدة) للحركة الرئيسية
بالقطاع.
 محور اإلسكان  :اإلسكان هو المكون األساسي في تشكيل القطاعات  ،حيث أن من أهم
أهداف الهيكلة هو محاولة التعامل مع الزيادة السكانية  ،وما لها من تبعات باإلقليم ،
وذلك من خالل التعامل مع قضية اإلسكان بأبعادها المختلفة ،والعمل علي الربط بين
مناطق اإلسكان ومناطق األنشطة  ،بهدف تقليل رحالت الحركة بين القطاعات  ،وتعظيم
رحالت الحركة داخل كل قطاع  ،لذا فكان من الضروري توافر معلومات كافية من
خالل هيكلة إقليم القاهرة الكبري عن :
 oنوعيات السكان المتوقعة/المقترحة
 oاإلستيعاب السكاني اإلضافي المطلوب توطينه في القطاع (عدد السكان
المطلوب تسكينه بالقطاع من الزيادة السكانية المتوقعة)
 oمناطق اإلحالل والتجديد ،المناطق المتدهورة ،المناطق العشوائية ،المناطق
المقترح تغيير إستخدامها (المناطق الصناعية مثال)،
 oمناطق اإلمتداد (إن وجدت)
 محور الخدمات  :تساهم أنواع الخدمات التي يقدمها أو تتوطن بالقطاع في الدور
الوظيفي الذي يلعبه هذا القطاع  ،كما أن مستوي الخدمه يلعب دورا أخر في تحديد شكل
العالقات التبادلية بين القطاع والقطاعات األخري لذا فإنه يجب أن تتوافر مجموعة من
المعلومات عن الخدمات يمثل حدها األدني :
 oالدور الخدمي للقطاع ككل (مستوي الخدمة المقدمة من القطاع  :قومي ،إقليمي،
علي مستوي القاهرة ككل ،علي مستوي القطاع فقط)
 oنوعية الخدمات المطلوب توطينها بالقطاع
 oالمواقع المتاحة لتوطين الخدمات (األراضي المملوكة للدولة  ،األراضي
الفضاء ،المناطق المتدهورة ،مناطق قرارات اإلزالة ،إستعماالت قُرر نقلها،
)...
 محور الفراغات العمرانية  :يحب اإلهتمام والتركيز علي القيمة الثقافية التراثية السياحية
الترفيهية للقاهرة  ،فهي من المفترض أن تكون درة تاج العمران المصري  ،وهذا لن
يتأتي إال من خالل إظهار وتأكيد دورها الحضاري (والعمراني) من خالل إظهار محاور

(الجزء الثامن)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

الحركة واألنشطة من خالل شبكة الفراغات العمرانية النشطة بالقاهرة  ،مع ربطها بأهم
المعالم المطلوب التأكيد عليها في إطار هدف رئيسي يتمثل في إعادة إظهار دور القاهرة
الحضاري بالعمران المصري  ،لذا كان من الضروري توافر معلومات عن األتي :
 oمحاور التنمية المرتبطة بالفراغات العمرانية (المحاور الترفيهية ،الثقافية،
التاريخية)... ،
 oالمحاور الخضراء وشبكة الفراغات المقترحين علي مستوي القاهرة وعلي
مستوي كل قطاع
 oالمشروعات الثقافية ،التراثية ،الترفيهية ،السياحية ، ... ،القائمة والمقترحة  ،في
إطار القاهرة الكبري.
وتسعى عملية الهيكلة العمرانية الى تفعيل الرؤى االستراتيجية على مستوى القطاعات حيث
تتقاوت القطاعات فى قدراتها على تحقيق تلك الرؤى طبقا لدورها ومقوماتها التنموية وما أملته
عناصر الهيكلة السابق عرضها  ،وفى هذا الجزء من الدراسة سوف نستعرض دور كل قطاع
فى تحقيق تلك الرؤى ،ويعرض الجدول رقم ()1-8اسقاط الرؤى االستراتيجية على سياسات
التعامل مع القطاعات ،طبقا لتوجهات عناصر الهيكلة والرؤى القومية واالهداف التشغيلية:
القطاع

جدول رقم ()1-8اسقاط توجهات عناصر الهيكلة على القطاعات الكلية باالقليم
الشمالى
الغربى
الشرقى
العاصمة

العناصر
عدد السكان المستهدف
(مليون نسمة )
المساحة ( ألف فدان )
مراكز الخدمات التجارية

11

6

1,721
وسط البلد  ،مصر الجديدة

584
الشروق  ،العبور

مصر الجديدة  ،شبرا
الخيمة

القاهرة الجديدة ،
العبور  ،العاشر،
الشروق

515
السادس من
أكتوبر
السادس من
أكتوبر

المراكز الصناعية

المناطق الصناعية بشبرا الخيمة
.
المنطقة الصناعية على امتداد
طريق السويس

المراكز اللوجستية

-----

المنطقة الصناعية
بمدينة الخانكة 2
العبور
العاشر من رمضان
على طريق
اسماعيلية
الصحراوي.
على طريق القطامية
العين السخنة.
على طريق القاهرة
السويس
المنطقة اللوجستية
المقترحة على طريق
القاهرة السويس

المنطقة
الصناعية بمدينة
السادس من
أكتوبر

المنطقة
الصناعية على
طريق القاهرة
اسكندرية
الصحراوي
بأبو رواش

المنطقتين
اللوجستيتين
المقترحتين على
طريق الواحات

-----

مراكز خدمات المال
واالعمال

4.8

المنطقة
اللوجستية
المقترحة على
المحور األوسط
الموازي لطريق
القاهرة
اسكندرية
الصحراوي

الجنوبى

1

4.4

973
القناطر
الخيرية
-----

97,
حلوان
 11مايو
المنطقة
الصناعية بمدينة
حلوان والتبين
المنطقة
الصناعية بشق
الثعبان

المنطقة
اللوجستية
المقترحة بالقرب
من مدينة الصف
المنطقة
اللوجستية
المقترحة على
تقطاع طريق
القطامية العين
السخنة مع
الطريق الدائري
اإلقليمي

(الجزء الثامن)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

المناطق الترفيهية
والمفتوحة

الفراغات داخل الكتلة الحضرية
وتشمل كل من معسكرات الجيش
والشرطة  2المقابر كمقابر
صالح سالم 2المطارات كمطار
القاهرة والحرم الخاص به2
مسارات السكة الحديدية وخطوط
المترو االول والثاني والثالث 2
المسطحات المائية كنهر النيل و
الترع الرئيسية والمناطق
المحيطة بهما2
المسطحات الخضراء والحدائق
العامة الرئيسية كحديقة األزهر
والفسطاط والدولية .

نطاق المنطقة العازلة
شرق الكتلة
الحضرية للقاهرة
وحلوان
الحزام األخضر
المقترح حول الطريق
الدائري األول فيما
تبقى منه وحول
الطريق الدائري
اإلقليمي

نطاقات حماية
المناطق االثرية
بدهشور
مطار أكتوبر
والحرم الخاص
به
مجموعة من
الحدائق اإلقليمية
المقترحة
نطاق المنطقة
العازلة غرب
الكتلة الحضرية
للقاهرة والجيزة

نطاق المنطقة
العازلة شمال
الكتلة
الحضرية
للقاهرة
والجيزة شبرا
الترع
الرئيسية
والمناطق
المحيطة بها

نهر النيل
والمناطق
المحيطة به
نطاق المنطقة
العازلة جنوب
غرب االقليم
والكتلة الريفية
بالجيزة

المناطق التراثية
والسياحية

المناطق السياحية واألثرية
بمصر القديمة والقاهرة الفاطمية
والتاريخية وأهرامات الجيزة
والمناطق التراثية كالقاهرة
الخديوية بوسط المدينة
والكوربة بمصر الجديدة

------

------

نطاق النيل
والجزر النيلية
والممده من
شمال االقليم
الى جنوبه

نطاق النيل
والجزر النيلية
والممده من
شمال االقليم الى
جنوبه
المنطقة االثرية
بدهشور
وأهرامات سقارة

4،4

9،2

9،1

5،1

1،1

1،1

48

44

19

91

45

41

45

92

45

44

12

18

11

11

91،1

19

12

44

49

فرص
العمل

الكلية
بالمليون
%الصناعة و
اللوجستى
%الخدمات
العامة
%المال
واالعمال
 %اخرى

وعالوة على تلك العناصر يوجد توحهات عامة لالقليم من االهداف التشغيلية يلزم اخذها فى
االعتبار،

(الجزء الثامن)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

 9-8اإلسقاط على القطاعات
 1-,-8القطاع (العاصمة)
شكل رقم ( )1-8عناصر الهيكلة لقطاع العاصمة

جدول رقم ( ),-8عناصر الهيكلة لقطاع العاصمة
قطاع العاصمة
عدد
السكان
المستهدف
(مليون
نسمة )

11

مراكز
خدمات
المال
واالعمال

المراكز
الصناعية

المراكز
اللوجستية

المناطق
الترفيهية
والمفتوحة

المناطق
التراثية
والسياحية

 1,721وسط مصر
البلد  ،الجديدة
مصر  ،شبرا
الجديدة الخيمة

المناطق
الصناعية
بشبرا
الخيمة .
المنطقة
الصناعية
على
امتداد
طريق
السويس

----

المقابر
كمقابر
صالح
سالم2
المسطحات
المائية
كنهر النيل
و الترع
الرئيسية
والمناطق
المحيطة
بهما2
المسطحات
الخضراء
والحدائق
العامة
الرئيسية
كحديقة
األزهر
والفسطاط
والدولية .

المناطق
السياحية
واألثرية
بمصر
القديمة
والقاهرة
الفاطمية
والتاريخية
وأهرامات
الجيزة
والمناطق
التراثية

المساحة (
ألف فدان
)

مراكز
الخدمات
التجارية

فرص العمل
الكلية
بالمليون

الصناعة و
اللوجستى%

%الخدمات
العامة

المال
واالعمال%

4،4

1،1

45

44

اخرى %

91،1

(الجزء الثامن)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

 ,-,-8القطاع الشمالى:
شكل رقم ( ),-8عناصر الهيكلة لقطاع الشمالي

جدول رقم ( )9-8عناصر الهيكلة للقطاع الشمالي
القطاع الشمالي
عدد
السكان
المستهدف
(مليون
نسمة )

المساحة
( ألف
فدان )

مراكز
الخدمات
التجارية

مراكز
خدمات
المال
واالعمال

المراكز
الصناعية

المراكز
اللوجستية

1

973

القناطر مصر
الخير الجديدة
 ،شبرا
ية
الخيمة

المنطقة
الصناعية
على طريق
القاهرة
اسكندرية
الصحراوي
بأبو رواش

-----

المناطق
الترفيهية
والمفتوحة

المناطق
التراثية
والسياحية

نطاق
المنطقة
العازلة
شمال
الكتلة
الحضرية
للقاهرة
والجيزة
شبرا
الترع
الرئيسية
والمناطق
المحيطة
بها

نطاق
النيل
والجزر
النيلية
والممده
من شمال
االقليم الى
جنوبه

فرص العمل
الكلية
بالمليون

الصناعة و
اللوجستى%

%الخدمات
العامة

المال
واالعمال%

5،1

19

92

11

اخرى %

44

(الجزء الثامن)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

 9-,-8القطاع الشرقى:
شكل رقم ( )9-8عناصر الهيكلة لقطاع الشرقي

جدول رقم ( )5-8عناصر الهيكلة للقطاع الشرقي
القطاع الشرقي
عدد
السكان
المستهدف
(مليون
نسمة )

المساحة
( ألف
فدان )

6

584

مراكز
خدمات
المال
واالعمال

المراكز الصناعية

المراكز
اللوجستية

المناطق
الترفيهية
والمفتوحة

المناطق
التراثية
والسياحية

مراكز
الخدمات
التجارية

الشروق القاهرة
الجديدة
،
العبور ،
العبور
،
العاشر،
الشروق

المنطقة الصناعية
بمدينة الخانكة 2
العبور
العاشر من رمضان
على طريق
اسماعيلية
الصحراوي.
على طريق القطامية
العين السخنة.
على طريق القاهرة
السويس

المنطقة
اللوجستية
المقترحة
على
طريق
القاهرة
السويس

نطاق المنطقة
العازلة شرق
الكتلة الحضرية
للقاهرة وحلوان
الحزام األخضر
المقترح حول
الطريق الدائري
األول فيما تبقى
منه وحول
الطريق الدائري
اإلقليمي

-----

فرص العمل
الكلية
بالمليون

9،2

الصناعة و
اللوجستى%

48

%الخدمات

المال
واالعمال%

اخرى
%

العامة

41

12

19

(الجزء الثامن)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

 5-,-8القطاع الجنوبى:
شكل رقم ( )5-8عناصر الهيكلة لقطاع الجنوبي

جدول رقم ( )4-8عناصر الهيكلة للقطاع الجنوبي
القطاع الجنوبي
عدد
السكان
المستهدف
(مليون
نسمة )

المساحة
( ألف
فدان )

مراكز
الخدمات
التجارية

مراكز
خدمات
المال
واالعمال

المراكز
الصناعية

المراكز اللوجستية

4.4

97,

حلوان

 11مايو

المنطقة
الصناعية
بمدينة
حلوان
والتبين

المنطقة اللوجستية
المقترحة بالقرب من
مدينة الصف

المناطق
الترفيهية
والمفتوحة

المناطق التراثية
والسياحية

فرص العمل
الكلية
بالمليون

المنطقة
الصناعية
بشق
الثعبان

المنطقة اللوجستية
المقترحة على تقطاع
طريق القطامية العين
السخنة مع الطريق
الدائري اإلقليمي

نهر النيل
والمناطق
المحيطة به
نطاق المنطقة
العازلة جنوب
غرب االقليم
والكتلة الريفية
بالجيزة

نطاق النيل
والجزر النيلية
والممده من
شمال االقليم الى
جنوبه
المنطقة االثرية
بدهشور
وأهرامات
سقارة

1،1

الصناعة و
اللوجستى%

91

%الخدمات
العامة

المال
واالعمال
%

45

11

اخرى %

49

(الجزء الثامن)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

 4-,-8القطاع الغربى:
شكل رقم ( )4-8عناصر الهيكلة لقطاع الغربي

جدول رقم ( )6-8عناصر الهيكلة للقطاع الغربي
القطاع الغربي
عدد
السكان
المستهدف
(مليون
نسمة )

المساحة
( ألف
فدان )

مراكز
الخدمات
التجارية

مراكز
خدمات
المال
واالعمال

المراكز
الصناعية

4.8

515

السادس السادس
من
من
أكتوبر أكتوبر
والشيخ والشيخ
زايد
زايد

المنطقة
الصناعية
بمدينة
السادس
من
أكتوبر

المراكز اللوجستية

المناطق الترفيهية
والمفتوحة

المناطق
التراثية
والسياحية

المنطقتين
اللوجستيتين
المقترحتين على
طريق الواحات

نطاقات حماية
المناطق االثرية
بدهشور
مطار أكتوبر
والحرم الخاص به
مجموعة من
الحدائق اإلقليمية
المقترحة
نطاق المنطقة
العازلة غرب الكتلة
الحضرية للقاهرة
والجيزة

------

فرص العمل
الكلية
بالمليون

المنطقة اللوجستية
المقترحة على
المحور األوسط
الموازي لطريق
القاهرة اسكندرية
الصحراوي

9،1

الصناعة
و
اللوجستى%

44

%الخدمات
العامة

45

المال
واالعمال%

18

اخرى %

12

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

(المالحق)

ملحق رقم (: )1ورقة عمل مقدمة من ا.م.د غادة حسن
بعنوان "مراحل ونمط نمو المناطق الحضرية المتروبوليتانية"
المداخل النظرية التى تبنت فكرة القطاعات كاساليب للتعامل مع اإلقليم الحضري المتروبوليتان :
بزغت عمليات التحضر في دول أوروبا وأمريكا الشمالية عقب الثورة الصناعية في إنجلترا (-0571
 ،)0571حيث تحولت المدن بسرعة فائقة إلى مدن صناعية ،وبدأ سكان الريف في التدفق نحو المدن
للعمل في المصانع؛ وقد أحدث ذلك النمو الصناعي تحوالت اجتماعية واقتصادية وعمرانية هائلة منذ
ذلك الوقت ،ولكن بلغت ذروتها فى الفترة ما بين  0557-0571حيث كانت قوى السوق في البلدان
المتقدمة (الرأسمالية) هى القوة الدافعة الرئيسية لعملية التحضر ( Hosszú & Landdistrikter,
.)9115وقد تعددت النظريات المفسرة لمراحل نمو اإلقليم الحضري المتروبوليتان Metropolitan
 Regionوما يتعلق بها من تحوالت حضرية بالمناطق الريفية المتاخمة ،وفيما يلى عرض ألهم تلك
النظريات:
 نظرية المراحل للنمو الحضري والتحضرتستتند نظريتة المراحتل للنمتو الحضتري لت ( )Van den Berg, et al., 0559فتي تحليتتهتا لمراحتل
التحضر لألقاليم الحضترية المتروبوليتانيتة  ،علتى وجتود مركتز حضتري رئيستي ” المدينتة المركزيتة”
باإلضافة إلى النطاقات المجاورة والمتاحة لحركت المتترددين اليوميتة والتتي غالبتا تحتتل مستاحات كبيترة
وتمتتد كثيترا عتن الحتدود اإلداريتتة المعروفتة للمدينتة المركزيتة (.)R.R.Boyce & J.Hewitt, 0551
وتركز تلك النظرية على تحليل العتقة بين االتجاهات السكانية فى القلب الحضري والنطاقات الخارجيتة
بالريف المتاخم ،والتغيرات الحادثتة بكتت النطتاقين الستابقين؛ حيتث تتم دراستة اتجاهتات الهجترة والتنميتة
بالقلب الحضري ،الهوامش الريفية واقترحوا تقسيم مراحل التحضر إلى أربع مراحل رئيسية كالتالى:
 -1مرحلة التحضر الكثيف Urbanization
 2مرحلة التحضر الجزئي بالضواحي Suburbanization
 -3مرحلة التحضر المضاد Dis-urbanization
 -4مرحلة إعادة التحضر Re-urbanization
ويقوم االفتراض األساسي لتلك النظرية على أن المنتاطق واألقتاليم الحضترية تستلك فتى رحلت تحضترها
المراحل السابقة ،وتتباين كل مرحلة من هذه المراحل فيما يتعلق بالخصائص التنموية والديموغرافيةة،
وطبقا لتغير تلك الخصائص تن تقل األقاليم الحضرية من مرحلة حضترية إلتى مرحلتة أخترر عبتر التزمن
(.)R.R.Boyce & J.Hewitt, 0551
ويوض ت شتتكل ( )0-9العتقتتة بتتين مراحتتل التحضتتر ونمتتط التنميتتة ومعتتدالت التغيتتر الستتكاني بتتاإلقليم
الحضتتري  ،كمتتا يوض ت جتتدول ( )0-9أهتتم الخصتتائص التنمويتتة والديموغرافيتتة لمراحتتل التنميتتة داختتل
اإلقليم الحضرر المتروبوليتان عبر الزمن:

شكل ( )1-2العالقة بين مراحل التحضر ونمط التنمية ومعدالت التغير السكاني باإلقليم الحضري

9

7

6

4

5

3

2

1

)Source:(Van den Berg, et al., 1892) , (Champion, 2001

جدول ( )1-2أهم الخصائص التنموية والديموغرافية لمراحل التنمية داخل اإلقليم الحضرى المتروبوليتان عبر الزمن
مرحلة التنمية
 .1مرحلة التحضر الكثيف

Urbanization
 .2مرحلة تحضر الضواحي

Suburbanization
 .3مرحلة التحضر المضاد

Des-urbanization
 .4مرحلة إعادة التحضر

Re-urbanization

تصنيف نمط التنمية

معدالت التغيرات السكانية
النطاقات الخارجية
القلب الحضري
اإلقليم الحضري
Fringe
Core
المتروبوليتان

 .0المركزية المطلقة

++

-

+

.9المركزية النسبية

++

+

+++

.1التمركزية النسبية

+

++

+++

 .4التمركزية المطلقة

-

++

+

 .7التمركزية المطلقة

--

+

-

 .6التمركزية النسبية

--

-

---

 .5المركزية النسبية

-

--

---

 .5المركزية المطلقة

+

--

-

)Source: (Hosszú & Landdistrikter, 2008

وفيما يلى شرح لمالمح وخصائص مراحل التحضر وفقا ً لنظرية المراحل للنمو الحضري:
المرحلة االولى :مرحلة التحضر الكثيف Urbanization
تنجتتذب العمالتتة الريفيتتة المتاخمتتة والقريبتتة إلتتى األمتتاكن الحضتترية ذات معتتدالت النمتتو الصتتناعية العاليتتة
وإمكانيات التوظيف المرتفعة بالقطاع االقتصادي الصناعي  ،ويالحظ أن هناك اختالف فةى عمةر وزمةن
دخول تلك المرحلة التصنيعية فةي كة مل مةن الةدول المتقدمةة والناميةة ،وبصتورة عامتة فت ن تلتك المرحلتة
تتسم بارتفاع معدالت النمو السكاني والعمرانى بالمدينة المركزيتة بينمتا تتنخفض معتدالت النمتو الستكاني

فى النطاقتات الريفيتة المتاخمتة طبقتا لتتدفق تيتارات المتوارد والعمالتة والستكان صتوب المدينتة المركزيتة
وبالتالي تزايد قور الجذب للمدينة المركزية (.)R.R.Boyce & J.Hewitt, 0551
المرحلة الثانية :مرحلة التحضر الجزئي بالضواحى Suburbanization
تنشأ في تلك المرحلة شبكة كثيفة للنقل والمواصتت العامة بين المدينة المركزية والضتواحي التابعتة لهتا
مصحوبة بتحسن مستور اإلسكان والخدمات والبيئة الحضرية والمرافق والبنية األساسية بتلك الضواحي
إلى جانب مد نطاق الخدمات الحضرية إلى المناطق الخارجية بالضواحى؛ بما يمهد لبدء عمليات الخلخلة
والتمركزيتتة والتفريتتتز الجزئتتتي للمصسستتات الصتتتناعية واإلنتاجيتتتة والخدميتتة ومراكتتتز التجتتتارة صتتتوب
الضواحى وبعيدا عن القلب الحضري.
وتزداد مع مرور الزمن جدور الميزة التوطينية بمواقع الضتواحى خاصتة ألنشتطة الصتناعة والتجتارة،
كنتيجتتة لتتتوافر وستتائل ا لنقتتل والمواصتتتت العامتتة متتع إنشتتاء مزيتتد متتن الطتترق الستتريعة وازيتتاد ملكيتتة
السيارات الخاصة مع اتاحة مسطحات كبيرة من االراضي  ،ثم يتبع ذلتك تزايتد اإلقبتال الستكاني لألفتراد
والعتتائتت التتتي رغبتتت فتتي التتتوطن والستتكن بالضتتواحى خاصتتة فتتي ظتتل المميتتزات اإلستتكانية الهادئتتة
واالتستاع المستاحي للمستتاكن والكثافتات المنخفضتة وانخفتتاض معتدالت التتزاحم واإلزدحتتام ،وهنتا تتأكتتد
الوظيفة الستكنية بالضتواحى باإلضتافة إلتى بتاقي الوظتائف المتوطنتة ستابقا ومتن ثتم تتبلتور أهميتة نطتاق
الضواحى كأحد النطاقات المكانية المكونة لإلقليم الحضري (.)R.R.Boyce & J.Hewitt, 0551
يستتمر النتزوا الستتكاني نحتو الضتواحى ويصتتاحب التنتاقص الستكاني بالمدنيتتة المركزيتة ،باإلضتافة إلتتى
ازدياد حدة التنافس بين الوظائف السكنية والوظائف غير السكنية بالمدينة المركزية ،والتى تنتهى لصال
الوظائف غير السكنية والتى تظهتر فتي استتغتل كثيتر متن الوحتدات الستكنية فتي االستتخدامات التجاريتة
واإلدارية واألعمال والتي تحقق عائد اقتصادي وقيم إيجاري مرتفعة تتناسب مع قتيم األراضتي المرتفعتة
بالمدينة المركزية.
يستمر اإلقليم الحضري ككل في عملية النمتو ،ح يتث ال تقضتي التحتوالت الحادثتة بالمدينتة المركزيتة فتي
حدوث تداعي وتأكل سكاني لإلقليم الحضري أو تحول إلى إقليم طارد للسكان؛ وبالتتالي تستتمر معتدالت
النمو السكانية الجاذبة حتي ولو بمعدالت بطيئة ومنخفضة (.)R.R.Boyce & J.Hewitt, 0551
ويتحظ أن نادرا ما تقاوم السلطات المسئولة عتن التخطتيط ذلتك الزحتف صتوب الضتواحى واألطتراف،
ومن ثم يظهر في نهاية تلك المرحلة تزايد شديد فتي معتدالت النمتو الستكاني بالنطاقتات الخارجيتة لإلقلتيم
الحضري خاصة بالضواحى؛ ليتخطى الحجم الستكاني ومعتدالت النمتو الستكاني للمدينتة المركزيتة نفستها
(.)R.R.Boyce & J.Hewitt, 0551
وباستمرار عمليات التناقص السكاني بالقلب الحضري لإلقليم المتروبوليتان ،يبدأ القلب الحضري في فقد
أعتتداد متتن المصسستتات اإلنتاجيتتة والخدميتتة وفتترص التوظيتتف بصتتورة تدريجيتتة ،ومتتن ثتتم يحتتدث تتتداع
اقتصادر بالمدينتة المركزيتة نتيجتة لتتدهور وتنتاقص المركزيتة الوظيفيتة لهتا ،إلتى جانتب ظهتور مراكتز
فرعية جديدة لكل وظيفة من الوظائف الحضرية بمناطق الضواا القديمة (بيومى.)9111 ،
تفقد المدينة المركزية العديتد متن وظائفهتا األساستية والتتي تنتقتل إلتى المراكتز الثانويتة والفرعيتة وتتبقتي
الوظيفيتتة اإلداريتتة (األعمتتال اإلداريتتة العامتتة والخاصتتة – مبتتاني المكاتتتب واألعمتتال والمهتتن والختتدمات

الشخصتية والمقتار الرئيستية للشتركات والمصسستات) متمركتزة بالمدينتة المركزيتة لفتترات طويلتة إال أنت
باستتتمرار معتتدالت االزدحتتام واالختنتتاق المتترورر وصتتعوبة الوصتتول وتفتتاقم مشتتكتت أمتتاكن االنتظتتار
يكتتون دافعتتا لبتتدء عمليتتات المركزيتتة للوظيفتتة اإلداريتتة أيضتتا للتوجت صتتوب المراكتتز الثانويتتة والفرعيتتة
بالمواقع الهامشية واألطراف غير المزدحمة وذات إمكانيات الوصول المقبولة (بيومى.)9111 ،
المرحلة الثالثة :مرحلة التحضر المضاد Dis-urbanization
تظهتتر فتتي هتتذح المرحلتتة عمليتتات المتتد الحضتتري لإلقلتتيم الحضتتري المتروبوليتتتاني بالنطاقتتات الريفيتتة
المتاخمتتة؛ ومتتن ثتتم تتتزداد وتتستتارع التحتتوالت الحضتترية بتلتتك النطاقتتات الريفيتتة ،وال تقتصتتر العتقتتات
التفاعلية على المدينة المركزية والضواحى فقط بل يمتد نطاق العتقتات والتفتاعتت إلتى الظهيتر الريفتى
الزراعي.
أدر تزايد عمليات التحوالت الحضرية بالمناطق الريفية المتاخمتة إلتى مشتكتت جديتدة ،أهمهتا مشتكتت
التضتتخم المتترورر ومشتتاكل الحركتتة خاصتتة بالمجمعتتات الحضتترية الكبتترر  ،Conurbationحيتتث أن
األحجام التصميمية لشبكة الطرق والحركة تعجز عن استيعاب زيادات ترددية جديدة خاصة على الطرق
السريعة بين الكتلة الحضرية الرئيسية والريف المتاخم والتي لم تصمم ألغراض رحتتت العمتل اليوميتة
للستتكان المقيمتتين بالضتتواحي الخارجيتتة والقتترر بتتالهوامش الريفيتتة؛ وبالتتتالي ف ت ن تزايتتد حجتتم االزدحتتام
واالختناق المروري يزيد من صعوبة الوصول لكافة أماكن العمتل متن جهتة ومراكتز الختدمات الرئيستية
بالمدينة المركزية من جهة أخرر (بيومى.)9111 ،
تشهد المرحلة في نهايتها مجموعة من الظواهر المتتابعة أهمها:
امتداد عمليات التناقص السكاني لتشمل الضواحي والتى أصبحت ضواحى داخليتة (النطتاق االنتقتالي
األوستتتط) بينمتتتا تتزايةةةد معةةةدالت النمةةةو السةةةكاني للمنةةةاطق شةةةبر الحضةةةرية (األطةةةراف والهةةةوام
الحضةةرية) بشتتكل غيتتر مستتبوق ويتزايتتد حجمهتتا الستتكاني لتستتيطر علتتى نمتتو األقتتاليم المتروبوليتتتان
وتتزايد أهميتها النسبية.
التحةةوالت الحضةةرية المتسةةارعة للتجمعةةات الريفيةةة بمنةةاطق الهةةوام الريفيةةة والظةةل الحضةةري
وبدايات الظهير الريفي الزراعي مع سةرعة نمةو تلةك التجمعةات مكانيةا ً وتضةخم أحجامهةا السةكانية
على حساب األراضي الزراعية والموارد الطبيعية.
تأكد تكوين المراكز الثانوية الفرعية للتجارة والخدمات واألعمال والوظائف وتحول اإلقليم الحضري
إلى نمط اإلقليم متعدد األنوية والمراكز.
تزايتتد االستتتقتلية واالكتفتتاء التتذاتي للهتتوامش واألطتتراف متتن الختتدمات والتجتتارة وفتترص التوظيتتف
وزيتتتادة التفتتتاعتت الوظيفيتتتة فيمتتتا بيتتتنهم وتقلتتتص التتترحتت اليوميتتتة والتفتتتاعتت الوظيفيتتتة لحركتتتة
المترددين مع المدينة المركزية ألقل قدر ممكن.
ومن الجدير بالذكر أن متم تلك المرحلة تظهر على مستويين تخطيطيين:
المستوي األول (المستوي القومي) حيث تظهر عملية التمركزية أو االستتقطاب العكستي علتى مستتور
التجمعات الحضرية ككل.

المستوي الثاني (على مستوى اإلقليم الحضري المتروبوليتان) حيث تفضي إلتى بتروز عمليتة التحضتر
المضاد كما يحدث بالدول المتقدمة أو عملية المد الحضري باألقاليم الحضرية العاصتمية بالتدول الناميتة،
وفي تلك المرحلة تزداد أهمية األطراف والهوامش الريفية.
ويوض شكل ( )9-9مراحل التحضر المقترحة فى نظريتة مراحتل التحضتر والتغيترات الحادثتة بتالحجم
السكاني بالمدينة المركزية والضواحى والمدينة المتروبولس ككل (المدينة المتروبوليتان) كما يلى:
شكل ( )2-2مراحل التحضر المقترحة فى نظرية مراحل التحضر

)Source: Adapted from (Kipnis, 2008),(Van den Berg, et al., 1892

المرحلة الرابعة :مرحلة إعادة التحضر Re-urbanization
يحتتدث فتى تلتتك المرحلتتة تناقصتا ستتكانيا لإلقلتتيم الحضتتري ككتتل ،حيتتث تحتتدث عمليتتات الفقتتد والتنتتاقص
السكاني للضتواحى الداخليتة القديمتة وبعتض أجتزاء األطتراف فضتت عتن المدينتة المركزيتة ،ولكتن تبقتى
معتتدالت النمتتو المتستتارعة بنطاق تات الهتتوامش الحضتترية الريفيتتة كمتتا هتتي ،حيتتث يتركتتز النمتتو لإلقلتتيم
الحضري المتروبوليتان بتلك المناطق الخارجية .)(R.R.Boyce & J.Hewitt, 0551
ويقترح  Van de Bergفي تلك المرحلة إقامة مجموعة من المدن التابعة علةى بعةد يتةراوح بةين -50
100كم من المدينة المركزية؛ لالستفادة مةن حةدة عمليةات الالمركزيةة الحضةرية للمدينتة المركزيتة فتى
بتدء دورة الحيتتاة الحضتترية لكتتل مدينت جديتتدة ،وبالتتتالي تستتتفيد كتتل مدينت جديتتدة متتن الت كتتل االقتصتتادر
السكانى للنسق الحضري األصلي ،وتركيزح في تلك المدن الجديدة بدال من انتشارح بشتكل عشتوائي علتى
مستور اإلقليم بما يحفظ المركزية الوظيفية لإلقليم الحضري من التدهور ،إلتى جانتب الحتد متن الخستائر
المتوقعة في اقتصاديات الحجم بهذا اإلقليم (بيومى.)9111 ،
وبالت الي تناقش النظرية االحتماالت القوية إلعادة التحضر الكثيف من جديد ليس كظتاهرة طبيعيتة ستوف
تحدث تلقائيا ،ولكن كسياسة مستهدفة ومحصل لكافة الجهتود المبذولتة لتكثيتف التنميتة بتاإلقليم الحضتري
المتروبوليتان (.)R.R.Boyce & J.Hewitt, 0551

ويرى (بيومى )2000 ،أن األقةاليم الحضةرية المتروبوليتةان بالةدول ذات مرحلةة التصةنيع المبكةر ت كةد
دخولهةا مرحلةةة إعةا دة التحضةةر ،بينمةةا أغلةب األقةةاليم الحضةةرية العاصةمية بالةةدول الناميةةة مةا زالةةت فةةي
المرحلة الثالثة والبواكير األولي للمرحلة الرابعة ،كما يالحظ أنر في بعض األقاليم الحضرية العاصةمية
بالدول النامية يحدث تسارع للنمو الهامشي وتزايد لمعدالت التحول الحضةري بةالريف المتةاخم دون أن
يقتةةرن ذلةةك بتنةةاقص سةةكاني بالمدينةةة المركزيةةة ،وفتتي أقتتاليم أختترر يحتتدث التنتتاقص الستتكاني بالمدينتتة
المركزية دون أن يحدث تسارع فى النمو السكاني بالنطاقات الخارجية المتاخمة ،ويوضت شتكل ()1-9
التغيرات الحادثة بالحجم السكانى باإلقليم الحضري فى مراحل التحضر المختلفة.
شكل ()3-2التغيرات الحادثة بالحجم السكاني باإلقليم الحضري فى مراحل التحضر المختلفة

المصدر(:بيومى)2000 ،

-

نظرية القلب واألطراف Core-Periphery

يرر فريدمان ) Friedman (1866ان النظام الجغرافي فتي التدول الناميتة يتكتون متن نظتامين فترعيين همتا
إعادة التحضر
القلتتتتب الحضتتتتري مرحلة
التحضراألطتتتتراف  Peripheryوهتتتتي منتتتتاطق الظهيتتتتر
مرحلةة) ،و
الحضتتتتر الرئيستتتتي
(المنطقتتتتة
 Hinterlandأو المنتتاطق الهامشتتية ،والعتقتتة المضاد
القائمتتة بتتين األطتتراف (الظهيتتر والهتتوامش) والقلتتب هتي
عتقة تبعية ،حيث تتبع تلك األطراف المركز الحضري ،وقد حاول فريدمان من ختل نظريتت أن يفستر
عمليتتة التنظتتيم المكتتاني متتن ختتتل دراسةةة وتحليةةل العالقةةة بةةين التركيةةب المكةةاني مةةن جهةةة والتنميةةة
االقتصادية من جهة أخرى ،ولتوضي ذلك طور نموذجا من أربع مراحل رئيسية هي:
أ -مرحلة النمط المكاني المستقل وتمتاز هذح المرحلة بوجود العديد من المدن أو المراكز المبعثرة
والمعزولة عن بعضها ،وهو التركيب السائد فيما قبل توطين الصناعة ()Pre-industrial
ب -مرحلة القلب أو المركز الوحيد على المستور القومي تظهر تلك المرحلة مع توابع عملية الصناعة
( )Transitionalحيث تظهر إحدى المدن الكبرى ذات المزايا النوعية (غالبا العاصمة) لتكون مركزا ً
رئيسا ً على مستوى الدولة وتحدث عمليات هجرة من األطراف والهوامش التابعة المحيطة صوب ذلك

المركز الرئيسي ليتكون اإلقليم المتروبوليتان األوحد ،وظهر ذلك النمط واضحا في انجلترا مع أواخر
القرن الثامن عشر ،وكذلك في المستعمرات التابعة لها في أفريقيا مثل إقليم القاهرة الكبرى في مصر.
ج  -مرحلة المراكز الفرعية تظهر تلك المرحلة مع ازدياد عمليات التصنيع (مرحلة النضج الصناعي)
( )Industrialحيث تتكون عدد من المراكز الفرعية في مناطق األطراف والهوامش التابعة للقطب
التنموي ،وتزداد عمليات التحول الحضري بنطاقات الهوام الريفية والظهير.
د -مرحلة الهرمية تظهر تلك المرحلة ما بعد توطن الصناعة ( )Post-industrialحيث تتشابك
العالقات بين القلب الحضري وأطرافر (الهوام والظهير) ويصب النسق العمراني كامل االندماج مما
يصدر إلى تحسين أحوال التجمعات الهامشية ،وتقليص الفوارق اإلقليمية بينها وبين القلب الحضري
بصورة ملحوظة؛ والذر ينعكس على زيادة معدل النمو االقتصادي على المستور القومي (يحي &
صورية .)9100 ،ويوض شكل ( )4-9نموذج التنمية المكانية لفريدمان
وبصورة عامة ف ن دور المناطق الريفية المتاخمة بالهوامش والظهير يتض مع بدايات المرحلة الثالثة،
ومن ثم تزداد عمليات التحول الحضري بتلك المناطق الريفية لإلقليم الحضرر المتروبوليتان.
شكل ( )4-2نموذج التنمية المكانية لفريدمان

)Source:(Kipnis, 2008) , adapted from Friedmann, J. (1866

-

نظرية المكان المركزي Central Place Theory

صيغت هذه النظريّة سنة  3311على يد العالم الجغرافي األلماني (فالتر كريستالر Walter
 )Christallerبوصفها نظرية استنتاجية عا ّمة ،ص ّممت أساسا ً لتحديد حجم المدن وعددها وتوزيعها ،وقد
تأثر كريستالر بمفاهيم نظريات المواقع التقليدية.
والمكان المركزي وفق إطار هذه النظريّة يعنى به المركز الحضري ،وقد اهتمت هذه النظريّة أساسا ً
بعمليّة إحصاء لهذه المراكز الحضريّة بحيث إذا نظرنا إلى فحوى هذه النظريّة ،وجدناها مركبة في سلسلة
من التأكيدات ،والمفاهيم ،والنتائج المنطقيّة لما يمكن أن نسميّه (بالترتيب التسلسلي لمراكز العمران)،
وذلك وفقا ً لوظائفها ،فكانت هناك القريّة الصغيرة ،Village Hamletوالقريّة  ،Villageوالبلدة Town

،والمدينة  ،Cityثم المجمع الحضري  Conurbationوقد ارتبط هذا الترتيب أساسا ً بمناطق السوق،
وشبكة المواصالت (.)Abd-Allah, 7002
وفي ضوء هذه المفاهيم استنتج (كريستالر) نظاما ً تسلسليا ً مترابطا ً من األماكن المركزيّة التي تتدرج في
أعدادها ،وأحجامها السكانيّة .ولقد فكر (كريستالر) في الشكل الذي يمكن للمنطقة التكميليّة أن تأخذه ،وبما
أنّه كان يبحث عن توزيع متساو ومتجانس ،من خالل منهجه العلمي لقياسات مثل هذه المفاهيم ،وعلى
الرغم من مالءمة شكل الدائرة ،إال أنّها تبرز مشكلتين ،فالمشكلة األولى هي وجود فراغات ومناطق
فجوات في حال تالمس الدوائر لمحيطاتها  ،فهذا يعني أنّه تتكون مناطق ليست تابعة ألي مركز من
المراكز وتنجم المشكلة الثانية عن تقاطع الدوائر  ،حيث تتداخل بعض المناطق مع أكثر من منطقة
تكميليّة ،وحتى يتخلص من هاتين المشكلتين فقد تبنى الشكل السداسي ،ولهذا تعرف نظرية (كريستالر)
أحيانا ً بإسم النظام السداسي ،ويوضح شكل ( )5-7نموذج المكان المركزي لكاليستلر.
شكل ( )5-2نموذج المكان المركزي لكاليستلر

النمو :Growth Poles Theory
 نظرية أقطابّ
يعد(فرانسوا بيروكس ّ ) Fransoi Perrouxأول من وضع دعائم هذه النظريّة في سنة  ،3355ويتلخص
جوهر هذه النظريّة في وجود منطقة أو أكثر من المناطق الدولة ،تتمتع بميزات معينة ،اقتصاديّة
واجتماعيّة ،وجغرافيّة تجعلها محورا ً للتنمية بالنّسبة للمناطق األخرى )غالبا ً ما تتمتع بمميزات فى قطاع

)Source: Adapted from (Rodrigue, 0555

الصناعة) وتؤثر فيها بحيث تجعلها تتجه إليها دائماً.
ويذهب(فرانسوا بيروكس) إلى أن تنمية ذلك القطب تؤثر على تنمية المناطق التي تقع في نطاق نفوذه،
ويمكن لهذا القطب أن يتسبّب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحديد العالقات بين األنشطة االقتصادية،
واالجتماعيّة وفي طريقة تأديتها لوظائفها.
النمو تعبيرا ً مشابها ً إلى حد ما في المعنى،
ويطلق(البرت هيرشمان  )Albrt Hirschmanعلى أقطاب
ّ
النمو  )Growing pointsويقصد بها تلك المناطق التي تظهر فيها قوى لها تأثير خاص في
وهو (نقط
ّ
النمو غير
للنمو االقتصادي في الدولة ،ويصحب ظهور هذه( النقط) انبثاق ظاهرة
عمليّة التركيز المكاني
ّ
ّ
المتوازن سواء بين الدولة وغيرها من الدول ،أو بين اإلقليم وجيرانه ،أو حتى بين بعض الجماعات داخل
اإلقليم الواحد.
 نظريّة وسائل االتصال Communication Theoryيحلّل كثير من السوسيولوجيين ،اإلقليم الحضري والظواهر المتصلة به في ضوء فكرة التفاعل البشري،
والعالقات بين األفراد ،فمثالً نجد (ماير  )Meirقد تصور اإلقليم الحضري من خالل هذا التفاعل ،فالنقل
ي
واالتصاالت في نظره ماهي إالّ وسائل إلحداث ذلك التفاعل البشر ّ
نمو الحضري واتساعه يتمثل في سهولة االتصاالت الدائرة بين األفراد ،واالنتقال من
إن السبب الرئيس لل ّ
النمو الحضري لم يحدث هكذا بشكل مطرد ،بل ّ
إن اتجاهات التقدم الفني لوسائل
مكان إلى آلخر ولكن
ّ
االتصال ،وهيكل النقل وما ترتب على ذلك من احتقان في نظم المواصالت بالمدينة ،ك ّل ذلك أسهم في
خلق وسائل اتصال أخرى بديلة تسهل التعامل الذي يت ّم بين األفراد داخل المركز الحضري نفسه أو بينه
وبين المراكز الحضرية األخرى ،األمر الذي يمكن معه في النهاية القول ّ
سر ذاته
بأن
النمو الحضري يف ّ
ّ
في ضوء نسبة وسائل االتصال المتاحة في المركز الحضري.
النمو
وقد حاول بعض الباحثين التركيز على دور وسائل االتصال الجمعي وتحديد وظيفتها في عمليّة
ّ
الحضري ،فهذه الوسائل قد أصبحت جزءا ً مكمالً للحياة الحضريّة ،وبغيرها اليمكن تصور النشاط
الحضري وهو يقوم بوظائفه المحدّدة له ،وينظر إليها معظم السوسيولوجيين بوصفها انعكاسا ً لمجموعة
من الخصائص التي تبدو عليها تعقيدات األقاليم الحضريّة.
ّ
إن كفاءة شبكة وسائل االتصال بين المدن ،والمراكز الحضريّة األخرى التتوقف على النمط الفيزيقي
فقط ،بل ترجع أيضا ً إلى مدى تقبل األفراد والهيئات للمعلومات التي يتلقونها ،أو بمعنى آخر يمكن القول
بأن كفاءة هذه الشبكة تعتمد على مايمكن تسميته بنقاط التقاء وسائل االتصال (الحيدري.)b7033 ،
-

اتجاه اإليكولوجيا البشريّةHuman Ecology Trend :

المدنية ظاهرة حضاريّة واجتماعيّة ،وتختلف عن الظواهر الطبيعيّة في كونها تحمل اإلنسان وحضارته،
وبذلك ال يمكن النظر إلى اإلقليم الحضري على أنه فقط هيكل اقتصادي ،أو أنه بناء فيزيقي ،أو شكل
معماري ،أو وحدة إدارية ،بل إن اإلقليم الحضري ك ّل ذلك ،وعالوة على ذلك فهو نظام اجتماعي.
وقد حاول (موريس  )R.N.Morrisفي كتابه علم االجتماع الحضري ،حصر عدد من العمليات
اإليكولوجيّة التي تت ّم داخل اإلقليم الحضري ويحدّدها في ثالث عمليات هي:

أ-التركيز وعدم التركيز :Concentration and Deconcentration
وتظهر هذه العملية نتيجة للتفاوت في توزيع السكان على حيز الدولة ،وهذا التفاوت ناجم عن عاملين
أساسين هما:
االختالف في معدالت الزيادة الطبيعية (مواليد ،ووفيات) بين المناطق المختلفة.عدم االتّساق في أحجام الهجرة و معدالتها بين مناطق الوطن الواحد و أقاليمه.ب -المركزية والالمركزية Centralization and Decentralization
يشير هذان التعبيران إلى زيادة أو نقص سيطرة المدينة أو مكانها المركزي ،على مجال إقليم المدينة
الكبرى وبخاصة فيما يتعلق بالخدمات المتاحة لإلقليم.
والمراد بالمركزية تركز الوظائف حول نقط حيويّة داخل المدينة ،وترتبط الالمركزية بمواقع الصناعة
والتجارة وبالتحديد في المراحل التي تنمو فيها المدينة وتتّسع لتنتقل المصانع ،والمتاجر ،والهيئات
الحكوميّة خارج مركز المدينة.
جـ  -الغزو و االنسحاب Invasion and Retreat
وتحدث هاتان العمليتان عندما يكون هناك انفصال بين القاطنين في المركز الحضري ،وأماكن صناعتهم
أو تجارتهم أو بين بعض القاطنين مع بعضهم.
ويشير (الغزو) كعملية ايكولوجية إلى وصول عدّة جماعات ،ذات انتماءات طبقيّة متباينة إلى منطقة ما
للمرة األولى بهدف العمل والربح ،وذلك بافتراض توافر مصادر ثروة كافية في هذه المنطقة،
ّ
أ ّما االنسحاب أو (التراجع) فنعني به الحركة التدريجيّة التي يترك بمقتضاها القاطنون أماكنهم لكي ينتقلوا
خارج منطقة سكناهم ،أو منطقة عملهم ،أو االثنتين معاً ،سواء تم ذلك في اإلقليم نفسه أم في خارجه،
وليس من الضروري أن يعقب الغزو انسحاب في الوقت نفسه.
-

قاعدتا جفرسون وزيف Jeffersan and Zipf Bases

استخدم (مارك جفرسون  )Mark Jeffersonفي عام  3313مفهوم المدينة األولى كظاهرة مميزة
ألحجام المدن الرئيسة في البلدان النامية ،ولكن ذلك اليعني عدم وجودها في الدّول المتقدّمة ،وقد الحظ
(جفرسون) ّ
أن في ك ّل دولة من دول العالم توجد مدينة أوليّة ،هي أكبر مدينة في الدولة ،وغالبا ً ما تكون
العاصمة ،وهي أكبر المدن حجماً ،وأكثرها سكانا ً وانشطة ،وأهمها موقعاً ،وأعظمها تأثيرا ً في حياة الدولة
وسكانها ،وتتصف هذه المدينة بأنها تلتهم معظم االستثمار واإلنفاق في الدولة ،وتمتص معظم األيدى
العاملة والقوى المنتجة ،كما أنها المسيطرة على الحياة الثقافيّة واالقتصاديّة ،وهي لهذا تتميز بمعدل
استهالك عال بمقارنتها مع بقية المدن ،وتترك تأثيرات ضارة على بقية حياة الدول الجديدة ،ولكن ذلك
اليعني أن هذه الظاهرة مقتصرة على هذه الدول ،بل إنها موجودة في العراق حيث تمثل فيها بغداد مدينة
أوليّة ،وموجودة بمصر حيث تمثل القاهرة مدينة أوليّة وتعد عمان مدينة االردن األوليّة .والحظ أيضا ً أن
الفروق في أحجام المدينة األولى و الثانية في الدول الناميّة أكبر منها في الدول المتقدمة ،حيث أن
المتوسط العام لسكان المدينة ( )%10بالنسبة لسكان المدينة األولى والمدينة الثالثة (.)31()%70وهذا
يعكس الظاهرة االستقطابيّة التي تميز نمو العواصم في الدول الناميّة فتوزيع المدن حسب دراسة
(جفرسون) تتوزع في مدينة أوليّة إلى مدن متوسطة ،فإلى مدن ،صغيرة وتستمر في التدرج إلى مركز
استقراريّة أصغر فأصغر.

ومن القواعد األخرى التى برزت لتوضيح العالقات بين أعداد المدن وأحجامها قاعدة الرتبة  -الحجم
 Rank-Size Ruleمن قبل  ، George Zipfوتقوم الفرضيّة الرئيسة في قاعدة (زيف) على أنه يوجد
في ك ّل دولة وفي ك ّل إقليم مدينة كبيرة (مدينة أوليّة) تاتي بالمرتبة األولى .من حيث حجمها السكاني.
والمدينة التي تأتي بالمرتبة الثانيّة من حيث الحجم تساوي نصف حجم المدينة األولى ،ويساوي حجم
المدينة الثالثة ثلث حجم األولى والرابعة ربع حجم األولى وهكذا تستمر العالقة بين أحجام المدن
ومرتباتها .والدّول التي تنطبق عليها هذه القاعدة هي الدول المتقدّمة التي تكون قد حققت توازنا ً معقوالً بين
مدنها ومراكزها الحضريّة ،فالمدينة األولى في هذه المناطق ال تحتكر ثروات الدولة وحياتها كما في حال
المدينة األولى عند (جفرسون) ،وقد وجد ايضا ً ّ
أن الدّول العريقة بالتحضّر كالعراق ومصر والهند
والصين هي من الدول الذي تقترب من هذه القاعدة ،لكن الغالب على مدن البلدان العربيّة أنها تبتعد كثيرا ً
عند حال التوازن الحضري التي تمثلها العالقات الواردة في هذه القاعدة.
النمو الحضري والتحضّر
زيادة على هذه النظريات والقواعد ،فقد ظهرت نماذج مختلفة لدراسة عمليّة
ّ
ويمكن تصنيف هذه النماذج في المجموعات اآلتية:
أ -مجموعة النماذج الديموغرافيّة التي تركز على أثر التزايد السكاني والتغيرات الديموغرافيّة على حركة
السكان وانتقالها من المناطق الريفيّة إلى المناطق الحضريّة.
ب -مجموعة النماذج االقتصادية التي ارتبطت بنظريات الموقع التقليديّة كنموذج  Von Thunenفي
دراسة مواقع المدن في المناطق الزراعيّة ونموذج (فيبر ) Webberفي دراسة مواقع المدن في المناطق
الصناعيّة.
جـ -مجموعة نماذج التغير االجتماعي التي تنظر إلى المدن كمراكز لتوليد وإحداث عمليات التحول
االجتماعي عن طريق خلق مفاهيم اجتماعيّة جديدة تتصارع مع المفاهيم التقليديّة.
النمو الحضري والتحضّر ترتبط بشبكة معقدة
د -مجموعة نماذج األنظمة التي تؤكد أن الدراسة ظاهرة
ّ
من العالقات التي تشكل وحدة النظام الحضري ،ولهذا تدرس الظاهرة كوحدة مترابطة بعضها مع بعض
من ناحية ومع العوامل والمتغيرات التي تؤثر وتتأثر بها من ناحية أخرى .
هـ -مجموعة نماذج تركيب المدينة التي تنظر إلى المدينة كمجموعات متبانية من استخدامات األرض التي
تشكل االنماط المميزة لها ،وتعد نماذج ( Burgesو Howme Hoytو Harrisو )Ullmanاكثرها
شهرة رغم التقليديّة التي ميزت المفاهيم الرئيسة المتعلّقة بها.
النمو
وفي ضوء ما سبق ،يالحظ أنّ نظريّة المكان المركزي أبرزت عدّة عوامل يمكن أن تسهم في عمليّة
ّ
الحضري والتحضّر لع ّل أهمها :وجود السلع المركزية داخل نطاق هذا المكان ،ونشاط سكانه ،وتوافر
النمو
طرق المواصالت ووسائل النقل ،وكذلك اهتمت هذه النظريّة بتحليل المشكالت الناجمة عن
ّ
الحضري مثل وضوح التمييز الطبقي ،وأزمة اإلسكان ،وأزمة النقل والمواصالت.
النمو الحضري في ضوئها على عوامل مثل :
النمو فيعتمد
وفي ضوء ما سبق ،يالحظ أنّ نظريّة اقطاب
ّ
ّ
وجود ميزة نسبيّة في المكان سواء أكانت ميزة جغرافيّة ،أم اجتماعيّة ،أم اقتصادية ،أم ك ّل ذلك مجتمعاً ،ث ّم
استغالل هذه الميزة ،وكذلك قيام عالقات تبادليّة بين منطقة القطب ،والجزء محيط بها ،أما من حيث

بالنمو الحضري غير المتوازن القائم بين أجزاء
النمو الحضري في هذه النظريّة ،فقد ارتبطت
مشكالت
ّ
ّ
الدولة كك ّل ،وكذلك بالظواهر الناجمة عن وجود صناعات رائدة.
النمو الحضري في المركب
وفي ضوء ما سبق ،يالحظ أنّ اتجاه اإليكولوجيا البشريّة تبلورت عوامل
ّ
اإليكولوجي بعناصره األربعة وهي (البيئة ،والسكان ،والتنظيم االجتماعي ،والمستوى التكنولوجي) وفي
بالنمو الحضري ومن أهمها :ظهور
ظل هذه المكونات األربعة تظهر مجموعة من المشكالت التي تتصل
ّ
مناطق متخلفة في أجزاء من النمط الحضري ،فضالً عن معيشة األفراد والنازحين من المناطق الريفيّة
إلى مواقع بالنمط الحضري.
النمو الحضري التي
وفي ضوء ما سبق ،يالحظ أنّ وفيما يتعلّق بنظريّة وسائل االتصال كانت عوامل
ّ
أشارت إليها محدّدة في التقدم الفني الذي الحق وسائل االتصال ،وهيكل النقل وتكلفته ،ووسائل االتصال
البديلة ،بينما كانت المشكالت تتصل بمجال تغطية وسائل االتصال ألجزاء النمط الحضري ،وبتنوعها،
وبدرجة سرعتها ،وبانتظامها ،وبدرجة تأثيرها ومجالها.
وفي ضوء ما سبق ،يالحظ أنّ قاعدتي (جفرسون وزيف) أبرزتّ ،
النمو
أن المدن ال تزداد نتيجة معدالت
ّ
الطبيعي للسكان فقط وإن ّما تتوسع أحجامها بفعل الذين يطرقون أبوابها ك ّل صباح ،باحثين عن حياة جديدة
وفرص عمل أفضل ،أولئك هم المهاجرون الذين يفدون إلى المدن من األرياف المحيطة بها.
تحليل التفسير االقتصادى لمراحل التحضر
يمثل التحضر وفقا لهذا التصور  ،مرحلة متقدمة من مراحل التطور االقتصادي البشري  ،وبالتالي
ارتبط التحضر والنمو الحضري بحركة تحوالت وتنظيمات اقتصادية أكثر تعقيدا  ،أو بمعنى أخر حركة
االنتقال من اقتصاد المعيشة إلي اقتصاد السوق  ،ولقد ترجم هذا التصور في صياغات مختلفة بالدراسات
الحضرية الغربية ،واألمريكية بصفة خاصة  ،والتي اهتمت بدراسة االقتصاد المتروبوليتان والتى أكدت
االرتباط بين عمليتي التصنيع والتحضر
نموذج جراس
ولعل من أهم األمثلة البارزة في هذا المجال  ،دراسة جراس في محاولت استعراض التاريخ االقتصادي
للحضارة الغربية سنة 0519م لقد أوض جراس في مدخل التطوري  ،عتقة التطور االقتصادي بأنماط
التوطن واالستقرار البشري على مر التاريخ  ،كما ربط طرق ووسائل العيش بالتطورات التكنولوجية
من ناحية  ،وبتطور أشكال االستيطان البشري من ناحية أخرر وفي تحليل لتاريخ الحضارة الغربية ميز
جراس خمس مراحل تطورية أساسية هي :مرحلة اقتصاد الجمع وااللتقاط ،فمرحلة اقتصاد الرعي ،يليها
مرحلة اقتصاد القرية المستقرة ،ثم مرحلة اقتصاد المدينة الصغرر ،وأخيرا مرحلة االقتصاد
المتروبوليتان(الحيدري.)9100 ،
ولقد كان تطور الزراعة كأسلوب أو طريقة للمعيشة أهم العوامل التي أدت إلي دخول البشرية في مرحلة
أكثر تقدما على طريق التحضر ويتوالى هذا التطور في نظر جراس لتنمو المدن الصغرر نتيجة تزايد
اإلنتاج الزراعي وتزايد إعداد الحرفيين وتطوير وسائل النقل وازدهار النشاط التجاري  ،وكان ظهور
المتروبولس بعد ذلك نتيجة الزمة الرتباط التغيرات التكنولوجية والتنظيمية المصاحبة النتشار التصنيع
وسيطرة االقتصاد المتروبوليتان (الحيدري.)9100 ،

نموذج المراحل االقتصادية
يقتوم نمتوذج المراحتتل االقتصتادية للعمليتتات االنتاجيتة لتقتصتتاد الحضتري Model of Economic
 Transformation Stagesفى تفستيرح لعمليتات التحضتر واالنتقتال متن مرحلتة حضترية إلتى مرحلتة
حضرية أخرر؛ على التفسيرات االقتصتادية خاصتة فيمتا يتعلتق بديناميكيتة التحتوالت االقتصتادية لهيكتل
تركيتتب العمالتتة والقطاعتتات االقتصتتادية وعتقتتة ذلتتك بتتالنمو الستتكانى وتطتتور الخصتتائص االجتماعيتتة
االقتصتتادية ،و يظهتتر هتتذا النمتتوذج علتتى هيئتتة متصتتل كتتل متتن نهايت ت طرفتتى نقتتيض وتستتير العمليتتات
االنتاجية والتحوالت االقتصادية من مرحلة ألخرر كنقلة اقتصادية على طول هذا المتصل ( & Dogan
.)Kasarda, 0555
وتبتتدأ المراحتتل االقتصتتادية متتن نقطتتة البدايتتة بالصتتناعات اليدويتتة الحرفيتتة البستتيطة إلتتى مرحلتتة القواعتتد
االقتصادية التجارية والصتناعات النظاميتة التتى تمتارس فتى مصسستات انتاجيتة ذات ثقتل وظيفتى وهيكتل
تنظيمى متدرج (هيراركتى) ،وتنتدرج المراحتل االقتصتادية حتتى تصتل إلتى مرحلتة االقتصتاد المعرفتى،
واألنشطة الرباعية والخدمات ذات المستويات العليتا الموجهتة لألغتراض التصتديرية ( & B.J.L. Berry
 ،)Kasarda, 0555وتتمثل مرحل التحوالت االقتصادية فيما يلى:
المرحلة األولى
تستتود األنشتتطة ا ألوليتتة وأنشتتطة القطتتاع االقتصتتادر الهامشتتى (أنشتتطة غيتتر رستتمية) متتع عتتدم تنظتتيم
القطاعتتات االقتصتتادية حيتتث تستتود ملكيتتة العائلتتة والقطتتاع األستترر ،كمتتا يتتتم االعتمتتاد علتتى تقليتتل تكلفتتة
المدختت االقتصادية فى العمليتة االنتاجيتة واستتخدام تكنولوجيتا االنتتاج كثيفتة العمالتة ،والتتى تعبتر عتن
خصائص مرحلة ما قبل التصنيع حيث تمتزج األنشطة االقتصتادية الحضترية متع القطاعتات االقتصتادية
التقليدية (بيومى.)9111 ،
المرحلة الثانية
هى المرحلة التتى تتواجتد فيهتا أغلتب التجمعتات الحضترية بالتدول الناميتة – خاصتة المتدن المتوستطة –
حيث تحولت األنشطة االقتصتادية الحضترية جزئيتا متن ستيادة القطتاع األهلتي إلتى الوحتدات االقتصتادية
المندمجتتة خاصتتة االنشتتطة اال نتاجيتتة الصتتناعية المصتتحوبة بنمتتو رأس المتتال ،واألجتتور ،وارتفتتاع فتتى
األنشطة اإلنتاجية الصناعية بالمقارنة مع األنشتطة األخترر ،وتتمثتل أهتم مظتاهر التحتوالت فتى التطتور
التكنولوجي وتحسين تكنولوجيا االنتاج والتتراكم الرأستمالي وتنميتة شتبكة متن التجمعتات الحضترية علتى
مستور النسق العمرانى بتدرج هرمى معين؛ لتلعب كل منها دور السوق التجتاري ،والمراكتز الصتناعية
المتدرجتتة لكتتل منت ا مستتتور معتتين متتن التتتوطن والتركيتتز الصتتناعي بمتتا يفضتتى إلتتى نمتتو وتضتتخم تلتتك
التجمعتتات لتتحتتول إلتتى متتدن أوليتتة مستتتقطبة  Primate Cityويتحتتول النستتق العمرانتتى إلتتى التركيتتز
بأولويات الحضر ،وفى تلك المرحلة التصنيعية التخصص الوظيفي للمدن فى األنشطة الصتناعية خاصتة
الصناعات التحويلية يصدر إلى نموها واتساعها العمرانى السريع والمفرط.
ونمو القطاع الصناعي باألقاليم الصناعية خاصة الصناعات األساسية والتحويلية كقوة دافعتة أساستية فتى
القواعتتد االقتصتتادية طبقتتا لقتتدراتها علتتى التوجتتت نحتتو األستتواق العالميتتة وإمكانيتتات التصتتدير (قاعتتتدة
اقتصادية) لها العديد من تأثيرات المضاعف االقتصادر بخلق فترص عمتل اقتصتادية جديتدة ،ومضتاعفة

فرص التوظيف الحالية؛ بما يعنتى استتمرار جتذب تيتارات جديتدة متن المهتاجرين التريفيين البتاحثين عتن
فرص العمل ،والتوظيف بالقطاع االقتصادر الحضري ،وبالتالى تشهد األقاليم تيارات من الهجرة الريفية
إلى األقاليم الحضرية الكبرر.
مع استمرار تقدم المستويات التكنولوجيتة ،وميكنتة االنتتاج الصتناعى ف نت يمكتن تحقيتق زيتادة كبيترة فتى
كميتتة االنتتتاج الصتتناعى بزيتتادة محتتددة فتتى حجتتم العمالتتة الصتتناعية؛ طبقتتا لمستتتور تكنولوجيتتا االنتتتاج
المستخدمة؛ وبالتالى تقلص القدرة االستيعابية لألنشطة الصناعية كثيفة رأس المال علتى استتيعاب فترص
عمل جديدة مما يشجع على نمو القطاع االقتصادي غير الرسمي ليلعب التدور األعظتم فتي تتوفير فترص
جديدة ،حيث يمتاز القطاع االقتصادي غير الرستمي بعتدة مميتزات اقتصتادية توظيفيتة بالمقارنتة بالقطتاع
االقتصادي الرسمي وتتضمن :
 -0القتدرة والمرونتة الفائقتة المتصتاص فتائض العمالتة الوافتدة والمهتاجرة متن الريتف إلتى األقتاليم
الحضرية الكبرر .
 -9ارتفاع األجور والمرتبتات للعمالتة المهتاجرة الغيتر مصهلتة وغيتر متاهرة بالمقارنتة بتاألجور فتي
القطاعات االقتصادية األخرر المتاحة لهم.
 -1عدم وجود تمايز للنوع والجنس والسن
 -4إتاحتتتة الفرصتتتة للحتتتراك االجتمتتتاعي القتصتتتادي نحتتتو الفئتتتات االجتماعيتتتة األعلتتتى متتتن ختتتتل
الرأسمالية وقطاع األعمال الهامشي وغير الرسمي.
 -7ال توجد بطالة إجبارية وخروج إلزامي عند سن التقاعد.
وتلك االعتبارات االقتصادية هي التي تشكل متم التحضر الكثيف التذي يحتول المركتز الحضتري إلتى
مركز استقطاب جاذب للهجرة الريفية (بيومى.)9111 ،
المرحلة الثالثة
هي مرحلة النضوج االقتصادي لتقتصاد القومي والحضري خاصة باألقاليم الحضرية مع امتداد واتساع
نطاق المناطق المخدومة بشتبكات النقتل والحركتة وتحستن وستائل المواصتتت وزيتادة امكانيتة الوصتول
وبالتالي تزداد منافسة المناطق الخارجية منخفضتة التكتاليف للحصتول علتى األراضتي التزمتة وتكتاليف
التوطن للمشروعات اإلنتاجية في األقاليم الحضرية مقارنة مع المنطقة الحضرية المتروبوليتان الرئيستية
بما يفضي إلى تقليل حجم العمالة الصناعية الحضرية داخل المناطق المتروبوليتتان حيتث أنت ختتل تلتك
المرحلتتة االقتصتتادية الثالثتتة يحتتدث هجتترة واستتعة النطتتاق للوحتتدات والمصسستتات اإلنتاجيتتة الكبتترر إلتتى
األطراف الحضرية أوال ثم إلى الهوامش الحضترية الريتف والمتدن الصتغرر الواقعتة فتي تلتك الهتوامش
واستبدال تلك المصسسات اإلنتاجية الصناعية الكبرر بالمصسسات والشركات الكبرر للمعلومات والبيانات
" االقتصتتاد المعلومتتاتي والختتدمات العليتتا " بالمدينتتة المركزيتتة ذات إمكانيتتات التوظيتتف للعمالتتة المدربتتة
المهارات المرتفعة – مع التخصص الوظيفي للمدن المركزية في االقتصاد المعلوماتي ومعالجتة البيانتات
" مراكز الرئيسية " للت حكم في البيانات والقرارات " واالقتصاديات الخدميتة خاصتة الختدمات العليتا ذات
المراتتتتب الخدميتتتة العليتتتا الموجهتتتة لخدمتتتة الستتتوق القتتتومي فتتتي مجموعتتتة الستتتوق العتتتالمي "الختتتدمات
التصديرية".

وهكذا يتم التحول االقتصادي ألغلب المدن المركزية والمنطقة الحضرية الرئيسية متن معالجتة وتصتنيع
للسلع واالنتاج الصناعي والخدمات المحلية واإلقليمية " على مستور إقليم المدينة " إلى معالجتة البيانتات
والمعلومات والتخصص الوظيفي في الخدمات العليا لخدمة السوق اإلقليمتي األشتمل والقتومي والعتالمي،
وعلى الرغم من تلك الوضعيات االقتصادية فهى تشكل متم االعتبارات األساستية للتدخول فتي مرحلتة
التحضر المضاد وهي المرحلة التي دخلت فيها أغلب األقاليم الحضرية المتروبوليتان الرئيسية في الدول
المتقدمة خاصة بأوروبا الغربية وأمريكا – إال أن أغلب الشواهد والدالئل تصكد على دخول عتددا متن
األقاليم الحضرية الكبرر بالدول النامية تلك المرحلة االقتصادية والحضرية ،ويأتي علتى رأستهم األقتاليم
الحضرية بكل من :القاهرة ومكسيكو سيتي وساو بولو ودلهي وكلكلتا (بيومى.)9111 ،
وفي ضوء تلك المحددات والقوي السابقة فأن اغلب األقتاليم الحضترية للتدول الناميتة ذات تجربتة مغتايرة
في التنمية االقتصادية الحضرية عن تجربة األقاليم الحضرية بالدول المتقدمة ويعزر التباينات بينهم لما
يلى:
 .0الستتكان الحضتتريين باألقتتاليم الحضتترية بالتتدول الناميتتة تتتم متتدهم بقتتدر ضتتئيل ومحتتدود متتن التنميتتة
الصناعية كقواعد اقتصادية أساسية وبالتالي قدر ضئيل من المنش ت والمصانع ومن ثم محدودية فرص
التوظيف بالقطاع الصناعي بما أفضي إلى افتراض كثير من الباحثين أن المدن بالدول النامية تعتاني متن
تضخم حاد في القطاعات االقتصادية الثتثية " قطاع التجارة والختدمات" وبالتتالي أصتبحت تلتك األقتاليم
الحضرية تعاني من مشتكتت التضتخم الحضتري كتأهم مشتكتت التحضتر بهتا نظترا آلن ضتخامة حجتم
السكان لتلك األقاليم الحضرية غير مبترر بالمقارنتة بحجتم القطتاع االقتصتادي اإلنتتاجي الثنتائي الرستمي
خاصة الصناعي التزم إلحداث التنميتة الستليمة وبالتتالي تعتاني تلتك األقتاليم متن مشتكلة اقتصتادية هامتة
وهي مشكلة التضخم االقتصتادي نظترا لنمتو القطتاع الختدمي دون تناستب متع القطتاع اإلنتتاجي وبالتتالي
حدوث تحوالت اقتصادية غير عادية إلى األنشطة الثتثية دون المترور بقتدر كتافي متن األنشتطة الثنائيتة
اإلنتاجيتتة التزمتتة إلحتتداث التتتراكم الرأستتمالي اإلنتتتاجي المفضتتي إلتتى تنميتتة حضتترية ووظيفيتتة ستتليمة
ويضاف إلى ذلك مشكلة النمو المفرط للقطاع االقتصادي غيتر الرستمي وتزايتد أهميتت ودورح الحيتوي
في امتصاص أغلب فرص العمل وتضخم الحجم السكاني لتلك األقاليم الحضرية بالدول الناميتة (بيتومى،
.)9111
ويتحظ مما ست بق أن مراحتل التنميتة " مراحتل التحضتر " تبنتي علتى التحتوالت والتغيترات الحادثتة فتي
التنمية االجتماعية االقتصادية – خاصة التغيرات في هيكل التركيب االقتصادي ومستوي الدخل الفردي
حيث تحدث التحوالت الحادثة في الهيكل االقتصادي في ثتثة مراحل أساسية وهي :
 -0التحول من المجتمع واالقتصاد الزراعي الكثيف إلى المجتمع الصناعي وبدء عمليات التصنيع .
 -9التحول من المجتمع الصناعي إلى هيكل األنشطة الثتثية " التجارة والخدمات "
 -1التحول إلى النمو الكثيف في األنشتطة الثتثيتة حتتي تصتل إلتى مرحلتة األنشتطة الرباعيتة " االقتصتاد
ألمعلوماتي – أنشطة البحث العلمي والتنمية ومعالجة البيانات والخدمات ذات المستويات العليا " والتي
تعرف بمرحلة النضوج االقتصادي .
ويتحظ أن التحول من مرحلة اقتصادية إلى أخري يكون مصثر وينعكس على األبعتاد العمرانيتة ويفضتي
إلى تغير هيكل اإلقليم الحضري وبنيت األساستية " تغيترات مكانيتة حضترية مصتاحبة طبقتا للتدخول فتي
مرحلة اقتصادية حضرية جديدة (بيومى.)9111 ،

 رصد وتحليل نسق المدينة اإلقليميةيعتبر نمط المدينة اإلقليمية أحد أهتم األنمتاط الموضتحة للنستق العمرانتى علتى مستتور اإلقلتيم الحضترر
المتروبوليتتان  ، Metropolitan Regionويعتزر ( C.R. Bryant, Russwurm, & McLellan,
 )0559ظهور نمط نسق المدينة اإلقليمية على مستور اإلقليم الحضري نتيجة لعدة قور أهمها ما يلي:
 النمو السكاني وإعادة توزيع السكان على أجزاء اإلقليم الحضري وعدم تركزهم بالمدينة المركزية. الرغبات السكانية في سكن الريف المجاور وسكن الضواحى الريفية والهوامش الحضرية الريفية. التحسينات في وسائل النقل والمواصتت وتنمية محاور الطرق.كمةا يضةيف ( )C.R. Bryant, et al., 1892أن ظهةور هةذا النسةق الحضةرى يتضةمن المةرور بة ربع
مراحل أساسية كالتالى:
 .0مرحلة سيطرة االستقطاب الحضرر للمدينة المركزية
 .9مرحلة االنتشار الحضرر خاصة نزوا الوظيفة السكنية صوب األطراف والهوامش مصحوبا بتنميتة
وسائل النقل والمواصتت.
 . 1مرحلتتة نتتزوا األنشتتطة االقتصتتادية وستتيطرة الهتتوامش والضتتواحى والمحتتاور العمرانيتتة علتتى النمتتو
المتروبوليتان وتكوين المراكز الثانوية بالنطاقات الخارجية.
 .4مرحلة تكوين الميجالوبوليتان حيث تندمج عدة مدن إقليمية معا.
ويُعزر تزايد عمليات التحول من األنماط الريفيتة إلتى االستتخدامات الحضترية باإلضتافة إلتى تزايتد نمتو
واتستتاع النطاقتتات المكانيتتة للهتتوامش الريفيتتة إلتتى تزايتتد إمكانيتتات الوصتتول إلتتى الهتتوامش نتيجتتة لتكثيتتف
المواصتت العامة وتحسينها بالهوامش أو كنتيجة لتزايد ملكية السيارة  ،ويوض الشتكل التتالى مكونتات
النسق العمراني لإلقليم الحضري ،ويوض شكل ( )6-9مراحل التحضر وتكوين المدينة اإلقليمية.
شكل ( )6-9مراحل التحضر للمينة األولية المستقطبة وتكوين المدينة اإلقليمية

)Source:(Collin & Robertson, 2004), (C. R. Bryant, Philip M. Coppack and Clare J.A. Mitchell, 2000

وقد أكد بعتض البتاحثين علتى الصتفة العالميتة و األستاس االقتصتادي التوظيفي التذي تتنهض عليت األقتاليم
الحضرية ،وبالتالي أكتدوا علتى إمكانيتة حتدوث قتدرا متن التشتاب أو التكترار الجزئتي فتي بعتض مراحتل
التنمية والتحضر ،حيث عملتوا علتى صتياغة نمتوذج مرحلتي متتتابع لعمليتات ومراحتل التحضتر توضت
مكان تركز النمو السكانى للحضر واقترحوا أن يمكن تصنيف مراحل نمتو المدينتة واألقتاليم عبتر التزمن
والمكان الحضري ،ولعل من أفضل تلك النماذج لمراحل نمو وانحدار المدن األولية ،وهو النمتوذج التذي
اقترحتت  Peter Hallوالمكتتون متتن خمستتة مراحتتل لحركتتة التحتتوالت فتتي نمتتو الستتكان الحضتتريين
( )Forbes, 0565وتتضمن المراحل اآلتية:
المرحلة األولي
وتظهر تلك المرحلة تحت ظروف محدودية التنمية االقتصتادية والتكنولوجيتة متع بتدء عمليتات التصتنيع
باألقاليم الحضرية الكبرر ،بما يفضي إلى حدوث نزوا واسع النطاق وهجرة متن الريتف إلتى الحضتر
(هجرة ريفية حضرية) صتوب المتدن األوليتة واألقتاليم العاصتمي بشتكل أساستي حيثمتا الجانتب األعظتم
والتركيز الشديد لمشتروعات التصتنيع والختدمات علتى المستتور القتومي ويطلتق عليهتا مرحلتة التحضتر
الكثيف .
المرحلة الثانية
وهتتي المرحل ت ة التتتي تشتتهد بتتواكير مرحلتتة التحضتتر الجزئتتي بالضتتواحي وبدايتتة حركتتة النتتزوا صتتوب
الضواحى ،حيث ان مع تطتور ونمتو الطترق الشتريانية والرئيستية بالمدينتة األولتي والمنطقتة الحضترية
المتروبوليتانية إلى جانب تبلور التخصص الوظيفي بالصناعات التحويليتة ونضتوج اقتصتاديات التصتنيع
تكتسب المدن الثانوية والصغرر باإلقليم الحضري دور البتديل المكتاني األنستب لتتوطن الصتناعات بتدال
من التمركز في القلب الحضري ،وذلك في إطار بحثهتا عتن المكتان االقتصتادي ذو التكتاليف االقتصتادية
األقل " لتحقيتق قتدرا متن الوفتورات االقتصتادية " ،كمتا أن تلتك المتدن الثانويتة يحتدث بهتا عتدة تحتوالت
وظيفية بتحولها إلى تجمعات جاذبة للسكان وتظهر فى حركة الهجرة الريفية الوافدة بدال من توجهها إلتى
القلب الحضري مع استمرار النمو السريع الجاذب للمدن األولية ،ثتم بنهايتة تلتك المرحلتة تتحتول المدينتة
األولية " القلب الحضري " إلى تجمع عمراني ضخم كثيف تتفاقم ب مشكتت الحجم الكبير وبالتالي يبدأ
في التفريز الحضري للسكان واألنشطة صوب نطاقات الضواحى الخارجية واألطراف الحضرية .
المرحلة الثالثة
وهي المرحلة التي يتأكد فيها مرحلة التحضر الجزئي بالضواحي ونمو األطراف الحضرية حيث تتسارع
وتتزايتتد عمليتتات التفريتتز الحضتتري للستتكان واألنشتتطة متتن المدينتتة المركزيتتة األوليتتة صتتوب الضتتواحى
واألطتتراف بمتتا يعمتتل علتتى نمتتوهم النمتتو الستتريع المتزايتتد وبالتتتالي تنمتتو منتتاطق الضتتواحى واألطتتراف
بمعدالت نمو أسرع كثيرا من معدالت نمو المدينة المركزية األولية .
المرحلة الرابعة
وهي مرحلة التناقص السكا ني والحضري للمدينة المركزية وبداية عمليات التحضر المضاد كمصشر هام
لبدء مرحلة التفكك الحضري حيث أ ن في تلك المرحلة يبدأ القلب الحضري " المدينتة المركزيتة األوليتة
" في الفقد والتناقص السكاني وتناقص كثير من منش ت ومصسسات االقتصادية وتتدهورح اقتصتاديا متن

جا نب وتزداد أهمية الضواحى واألطتراف فتي ستيطرتها علتى النمتو المتروبوليتتان ،واستتمرار معتدالت
نموها الموجبة والجاذبة والسريعة وبدء ظهور وتكوين نطاق الهوامش الحضرية الريفية؛ ثم بدء عمليات
الجذب السكاني لتلك النطاقات الهامشتية خاصتة للستكان الحضتريين متن المدينتة المركزيتة ،وتمتتاز تلتك
المرحلة بصف أساسية أن درجة االستقطاب الحضري للمدينة المركزية األولية تتناقص وتتدهور بالتواز
مع نمو المدن الثانوية داخل اإلقليم وخارج كما تتزايد قوي الجذب التوطينية لتلك المتدن الثانويتة لجتذب
وتوطن األنشطة الصناعية والسكان الريفيين المهاجرين (.)Hardoy, et al., 9110
المرحلة الخامسة
يتأكد بهذح المرحلة التفكك الحضري للمينة المركزية؛ حيث يتسارع الفقتد الستكاني متن المدينتة المركزيتة
األولية ،كما تبدأ األطراف الحضرية هي األخرر في عملية الفقد السكاني والتدهور االقتصادي ثم يتحول
هذا الفقد السكاني في المناطق المركزية إلى كستب ستكاني واقتصتادر فتي المنتاطق غيتر المتروبوليتانيتة
وال مدن الثانوية فيما وراء حدود المنطقة الحضرية حيث تسيطر الهوامش والضواحي الخارجية على نمو
األقليم المتروبوليتان مشكلة بذلك نهاية مراحل التحضر (P. Hall, 0566؛ بيومى.)9111 ،
ذكر  Peter Hallأن أغلب األقاليم الحضرية بالدول النامية ما زالت في المرحلة األولي أو الثانية بينما
التتدول الناميتتة حديثتتة التصتتنيع وذات األدوار والمواقتتع المحوريتتة مثتتل المكستتيك – البرازيتتل – كوريتتا –
مصتتر ،وبعتتض متتن دول أوروبتتا الشتترقية تقتتع متتا بتتين المرحلتتة الثانيتتة والثالثتتة ووصتتل بعضتتا منهتتا إلتتى
المرحلة الرابعة كما تقع أغلب األقاليم الحضرية بغرب أوروبا في المرحلة الرابعة والخامسة ،بينما تأكد
دختتول كتتل متتن األقتتاليم الحضتترية الكبتترر بالواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة ولنتتدن الكبتترر وإقلتتيم بتتاريس
المرحلة الخامسة بكل خصائصها ومشكتتها (بيومى. )9111 ،
ويتحظ أن ه ذا النموذج متوافق مع نظرية النمو اإلقليمي خاصة في الفقد الستكانى واالقتصتادر باألقتاليم
العاصمي األولية المستقطبة إلى مكاسب ومنافع سكانية واقتصادية بالمناطق المتروبوليتان التالية لها فتي
النسق العمراني (P. Hall, 0566؛ بيومى.)9111 ،
شكل ( )7-2التدرج الهرمى للمدن العالمية

(Source:)Friedmann, 0556
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ملحق رقم (: )2ورقة عمل مقدمة من ا.م.د غادة حسن
بعنوان "بدائل استراتيجية التنمية العمرانية للقاهرة من المنظور القومي"
 بدائل استراتيجيات التعامل مع المناطق المتروبوليتانية :بدائل استراتيجية التنمية العمرانية من المنظور القومي
يستند كل بديل على أحد األهداف طويلة المدى لتحقيق التنمية القومية .
البديل األول :تحسين الطاقة االستيعابية للمدن القائمة
يمثل هذا البديل أهمية خاصة لظروف مصر ،فإذا ما استمرت معدالت نمو السكان العالية على حالها فمن
المتوقع أن يبلغ سكان القاهرة مع حلول عام 0202م  02مليون نسمة ،وقد يبلغ إجمالي سكان الحضر
مليون نسمة .وتستدعي اعتبارات الكفاءة استيعاب نسبة معقولة من هذه الزيادة السكانية المتوقعة في
سكان الحضر من خالل التنظيم القائم للمراكز الحضرية.
البديل الثاني  :االنتشار العمراني على مستوى المناطق من خالل المدن الجديدة
اقتصرت سياسات العديد من الدول في معالجة تركز السكان في عدد محدود من المدنعلى تبني سياسات
تدعو إلىالالمركزية .وعليه صممت برامج التنمية بهدف الحد من سرعة نمو المدن الكبرى وذلك من
خالل تشجيع إمكانيات خلق فرص عمل إضافية بمدن جديدة..
وتمثلت أهم المشاكل التي واجهت المخططين في العديد من دول العالم في اتخاذ القرارات الخاصة
باختيار مواقع للمدن الجديدة  .فقد تم اختيار مواقع للمدن الجديدة بالقرب من المدن الكبرى القائمة حاليـا
وفي نطـاق تأثيرهـا  Satellite Townsبهدف تخفيف الضغط عن المدن الكبرى واالستفادة من مزايا
حجم السوق واقتصاديات النطاق التي تقدمها المدن الكبرى ،إال ان التجارب بينت أنه مع مرور الوقت
تنحصر المسافات التي تفصل هذه المدن الجديدة التوابع عن المدينة الكبرى نتيجة التوسع العمراني
وتتالحم التنمية العمرانية لكالهما وتزداد مشاكل المدن الكبرى تعقيدا على المدى الطويل.
وقد استخدمت الحكومة الفرنسية هذا النموذج لتخفيف الضغط عن العاصمة وذلك بإنشاء الكثير من المدن
العنقودية حول مدينة باريس لالستفادة من المزايا التي تقدمها المدينة .وبمقتضى ذلك تم إنشاء حزام
أخضر حول مدينة باريس وخمس مدن جديدة في أقليم المدينة .وتمثل المدن العنقودية الجديدة التي تم
بناؤها حول مدينة القاهرة الكبرى خالل الثمانينيات نموذجا تطبيقيا آخر لهذا البديل ..فبهدف تخفيف
الضغط عن مدينة القاهرة الكبرى قامت الحكومة المصرية ببناء العديد من المدن الجديدة التوابع على
امتداد محيط مدينة القاهرة الكبرى وشملت هذه المدن العاشر من رمضان  -السادس من أكتوبر  -العبور
 مدينة  52مايو.أهم الدروس
 تواضع األحجام السكانية المستهدفة لتلك المدن ومنطقية معدالت نموها الزمنية المخططة وقابلية
برامجها الزمنية للتطبيق فعلي مستوي األحجام السكانية المستهدفة تراوحت جميعها مابين – 02
 022ألف نسمة ووضعت مخططات التنمية الزمنية لسنوات تراوحت مابين  02-02عاما.
 لتاكيد االستقرار لتلك التجمعات و النمو المتوازن لها استهدفت معظم المخططات في اختيارها
لمواقع انشاء المدن الجديدة مواقع تتواجد بها قاعدة سكانية التقل عن  % 02-2من الحجم
السكاني المستهدف لهذه المدن .
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 تقع المدن الجديدة على مسافات من المدن القائمة تساعد على تنميتها وعدم التحامها بالمدينة
القائمة .
 يلعب الحزام األخضر والمسطحات الخضراء حول مدينة لندن دورا ً هاما في منع التحام المدن
الجديدة مع إقليم مدينة لندن.
 إعادة التوازن في النسق العمراني اإلقليمي بما يحقق عدالة في توزيع االستثمارات على المستوى
القومي.
البديل الثالث :االنتشار اإلقليمي عن طريق تدعيم مراكز للنمو ومراكز جذب مضاد:
يتم من خالل هذا البديل تقليل الفوارق اإلقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة من خالل المنظومة القائمة للمدن
 ،وذلك عن طريق توجيه االستثمارات الحكومية لخلق اقتصاديات متنوعة ومتكاملة في عدد معين من
مراكز النمو الحضرية Urban Counter magnetالقادرة على استيعاب السكان والتي تتوفر بها
مقومات النمو.
ويرجع األساس النظري لذلك البديل إلى أفكار العالم االقتصادي الذي يرى أن تركز الصناعات
األساسية Basic Industriesذات العالقات اإلنتاجية القوية األمامية والخلفية Backward and
 Forward Linkagesفي أحد المراكز الحضرية عادة ما يؤدي إلى قفزة كمية في مستويات النشاط
االقتصادي بالمركز الحضري مع إمكانية انتشار آثار تلك إلى المناطق المجاورة التي تقع في نطاق تأثيره
(  .)Hirschman,5792 :502-522والشك أن اتباع هذا البديل كاستراتيجية للتنمية العمرانية
يتسمبالتحيز الختيار المراكز الحضرية الكبيرة التي عاصرت نموا سريعا خالل الفترة الماضية لتوجيه
مثل هذه الصناعات إليها انطالقا من ضرورة تحقيق اكبر قدر من الكفاءة في استخدام الموارد .ومع أن
هذا البديل قد يحقق توزيعا أكثر توازنا للسكان واألنشطة االقتصادية بين عواصم المناطقإال أنه قد يؤدي
إلى تشجيع الهجرة من المناطق الريفية والمدن الصغيرة تجاه عواصم المناطق مما يؤدي إلى زيادة فجوة
التباينات بين أجزاءاإلقليم الواحد.Intra-regional disparities
أما فيما يتعلق بإنشاء مراكز جذب مضاد جديدة Counter magnetالستقطاب السكان بعيدا عن المدن
الكبرى وتحقيق انتشار في التوزيع السكاني واألنشطة االقتصادية فيتم من خالل توجيه جرعات مكثفة
 Polarized developmentمن االستثمارات تجاه مركز حضري قائم أو مدينة جديدة على مسافة
غير قريبة من المدن الكبيرة التي تعاني من الضغط على مرافقها .وقد قامت العديد من الدول بإنشاء مدن
جديدة كبيرة بهدف تنمية أقاليم متخلفة نسبيا أو لتخفيف الضغط على مرافق المدن المتروبوليتانية الكبيرة.
فعلى سبيل المثال قامت حكومة فنزويال خالل فترة الستينيات بإنشاء مدينة جديدة وهي مدينة سيفداد
جيوانا بهدف اإلسراع في تنمية اإلقليم الجنوبي الغربي من البالد وتخفيف الضغط على مرافق وخدمات
العاصمة كراكاس .و مدينة برازيليا بالبرازيل وكنبارا باستراليا ومدينة السادات بمصر ومدينة نيودلهي
بالهند ومدينة إسالم أباد بالباكستان.
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البديل الرابع :تدعيم دور المدن الثانوية الواقعة على امتداد محاور التنمية
بنى هــذا النمــوذجالــذي يأخـذ في االعتبار تداخل العالقات بين المراكز الحضرية والمناطــق الريفية،
على أهمية توجيه التنمية لنقط توطن  Location Pointsفي الحــيزات الجغرافيــة بـين المدن الكبرى
من خالل مراكز للتنمية تمثل نقط تركز  Nodal Pointsيتم من خاللها تفاعل التنمية في الحيز المكاني
لمحور التنمية Transition Of Development
وتعتبر فكـرة محـاور التنميـة ترجمـة تطبيقيـة لنموذج التنمية اإلقليمية Center-periphery model
الذي استحدثه  )Friedmann&Sulivan ( Friedmannوحاول فيه الباحثان التفكير في أسلوب يتم
من خالله تقليل األهمية الملقاة على عاتق المدن الكبرى في تخفيف حدة التباينات اإلقليمية .ويأخذ هذا
النموذج في االعتبار مشاكل المناطق الريفية وتداخل العالقات بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية ،
والتي أثبتت أن توجيه التنمية ألحد مراكز النمو في المناطق الريفية المتخلفة نسبيا في حد ذاته دون
المراكز األخرى عادة مايكون على حساب المنطقة المجاورة .وعليه فان تدعيم المدن المتوسطة
والصغيرة الواقعة على امتداد الحيزات المكانية لمحاور التنمية العمرانية يمثل حال وسطا بين
استراتيجيات التنمية التي تحبذ استهداف المدن المتروبوليتانية الكبيرة كأفضل المواقع لتوجيه أي
استثمارات جديدة للتنمية الحضرية وتلك االستراتيجيات التي هى على النقيض اآلخر والتي تحبذ توجيه
التنمية للمناطق الريفية دون غيرها.
وتؤكد البيانات المتاحة والدراسات التحليلية الخاصة بنمط التنمية الحضرية بمصر عن وجود إمكانات
تنموية قوية وكفيلة بتدعيم محاور للتنمية العمرانية آخذة في التكوين ومحاور يمكن تدعيمها على المدى
القصير وأخرى يمكن تدعيمها على المدى البعيد.
مزايا محاور التنمية
تتمثل مزايا محاور التنمية فيما يلي:
أ ) تأخذ محاور التنمية في االعتبار ديناميكية العالقة بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية
المجاورة ،حيث أثبتت التجارب أن التنمية العمرانية التي تركز على المدن الكبرى في توفير الخدمات
للسكان دون األخذ في االعتبار العالقات المتبادلة بين هذه المدن والمناطق الريفية عادة ما تنتهي بتحيز
التنمية لصالح المدن الكبرى على حساب المناطق الريفية ،أو ما يسميها المتخصصين Dominance-
.Dependency Relationshipوينتج عن ذلك مشاكل عديدة ( بيئية  ،ومرور ،واقتصادية ...
ب) تؤكد فكرة محاور التنمية على تحقيق التنمية المستدامة من خالل تعزيز دور وإمكانات المدن
المتوسطة والصغيرة من خالل استغالل الموارد المتاحة بالمناطق المجاورة لهذه المدن والتي يعتمد عليها
توسع أنشطتها.
جـ) استهداف المدن المتوسطة والصغيرة داخل محاور التنمية هو لكسر حلقة تركز األنشطة
 Polarizationفي عدد محدود من المدن الكبرى.
د) توجيه التنمية العمرانية من خالل محاور للتنمية يسمح بتحقيق التكامل بين المستويات
التخطيطية واألنشطة القطاعية.
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هـ) توجيه التنمية من خالل محاور للتنمية لمجموعة من المدن الصغيرة والمتوسطة بدال من مدينة
واحــدة يسمح باقتراح خليط متوازن ومتكامل من برامج التنمية ،منها الموجه لتحسين هياكل البنية
األساسية لبعض المدن ،ومنها الموجه للمشاريع التنموية لتحسين فــرص التنميــة االقتصاديــة ببعض
المدن األخــرى ،وبهــذا يمكن تالشي السلبيــات التي تترتب على اقتراح مشروع أو مشروعين للتنمية قد
ال يكون بينهما صلة  Fragmented Developmentفي مركز حضري واحد مما قد ال يترتب على
تنفيذها أي اثر ملموس على الحيز المكاني ككل .هذا وقد أثبتت التجارب أن المشروعات الموجهة لتحسين
البنية األساسية إذا ما نفذت دون غيرها  Shaped in Isolationعادة ال توفر المناخ المناسب لجذب
االستثمارات أو إيجاد ترتيب مكاني أفضل لألنشطة االقتصادية.
ويستند الجدل واالهتمام بتنمية المدن الثانوية المتوسطة والصغيرة إلى االعتبارات التالية:
أ ) على الرغم من أن المدن الكبيرة تعتبر أفضل األماكن لالستثمارات في األنشطةاإلنتاجية والخدمية
الموجهة لالستهالك ويسهل فيها استخدام وسائل التقنية الحديثة إال أن هذه األنشطة هي جزء محدود
من االستثمارات الالزمة لتحقيق استدامة التنمية وعلى العكس فان المدن المتوسطة والصغيرة توفر
مناخا مالئما للتوسع في العديد من الصناعات التحويلية والصغيرة واألنشطة التجارية والخدمية.
ب) في كثير من الدول الن امية  ،يتطلب تحقيق المزيد من المساواة بين المناطق تدعيم المدن الثانوية
المتوسطة والصغيرة كمراكز نمويمكنها القيام بدور اكثر فاعلية كأسواق ومراكز خدمية وتجارية
ونقل وتوزيع واتصاالت وكمراكز ألنشطة صناعية تحويلية صغيرة.
وقد أوضح ( )Rondinelli,:5748، 84-52بناء على دراسات نظريةوتطبيقية أن المدن المتوسطة
والصغيرة تلعب دورا حيويا في تطوير المناطق الريفية المجاورة وتنظيم اقتصادياتها ..إضافةإلى توفير
الكثير من الخدمات وسبل المواصالت واألسواق والعمالة في القطاع غير الزراعي.
ويبين  Richardsonفي إحدى الدراسات للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ( :5799 -55
 )Richardsonأن تطوير المراكز الحضرية المتوسطة والصغيرة التي تشكل الجزء األكبر من
التسلسل الهرمي للمنظومة الحضرية عادة مايكون لها تأثير فعال في تحقيق قدر اكبر من العدالة في
مستويات النمو االقتصادي بين األقاليم الريفية  ،وتخفيف حدة تيارات الهجرة من المناطق الريفية إلى
المدن الكبرى وتطوير تجارة المنتجات الزراعية وتوفير خدمات افضل للمناطق الزراعية ونشر األساليب
الحديثة للتقنية وإعادة توزيع فرص العمل بما يحقق الالمركزية.
ولعل أهـم المشاكل التي تواجه تدعيم دور المدن المتوسطة والصغيرة هو هيمنة  Dominanceالمدن
الكبيرة على المناطق المجاورة وبالتالي تهميش دور المدن المتوسطة والصغيرة بهذه المناطق ..ولتجنب
هيمنة المدن الكبيرة على المناطق المجاورة فقد تضطر بعض الدول إلى تدعيم المدن المتوسطة
والصغيرة بالمناطق البعيدة عن المدن الكبرى وقد يكون ذلك غير مجدي من الناحية االقتصادية.
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وبهدف التعويض عن قصور جدوى تدعيم وتنمية المدن المتوسطة والصغيرة كل على حدة  ،فعادة مايتم
تدعيم وتنمية للمجموعات المتجاورة من هذه المدن  Cluster of Citiesفي نفس الوقت  ،واستهداف
المجموعات المتجاورة من المدن المتوسطة والصغيرة في آن واحد يحقق التكامل بين هذه المدن ويسمح
باقتراح خليط متوازن من برامج التنمية  .Balanced Development Packagesوإذا ما تم
اختيار المجموعات المتجاورة للمدن المتوسطة والصغيرة على امتداد شبكة الطرق الرئيسة فيكون لهذه
المدن المتجاورة دور اكثر فاعلية كنقط تركز  Nodal Pointsيتم من خاللها تفاعل التنمية في حيزات
مكانية اكبر وهي محاور التنمية  .Development Corridorsوقد أشارت دراسة للبنك الدولي
لإلنشاء والتعمير أن أي استراتيجية عمرانية تركز على تدعيم المدن المتوسطة  -التي يتم تصنيفها وفقا
لظروف كل بلد  -والتي تقع على امتداد المحاور الرئيسة لشبكة الطرق الرئيسة فانها استراتيجية تنطلق
أساسا من نقاط قوة (.)Renaud, 5745 ، 525-47
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ملحق رقم (: )3ورقة عمل مقدمة من ا.م.د محمد شحاته بعنوان
"المخطط الهيكلي العمراني الخامس لوالية الخرطوم ( -)0220دراسة فى تخطيط المناطق
الحضرية المتروبوليتانية "
تقديم:
يمثل اقليم الخرطوم احدى اقليم العواصم في العالم العربى  ،وتواجه تلك العواصم كالخرطوم
ثالثية من التحديات تتمثل في  :تدهور العمران  ،محدودية الموارد والخدمات ،و تدهور
نوعية الحياة  .وذلك يعتبر نتيجة منطقية للتسلسل الهرمي لسياسات التنمية المبنية على
التعدد والتنوع والتباين في مستويات التنمية المختلفة  ،وال سيما في العواصم الكبرى  ،ولكن
ربما نجد أن العامل األكثر أهمية هوالحاجة إلى سياسات منسقة ومتسقة  ،وفق منظور
منطقي وشامل للعمل على جميع مستويات التخطيط المختلفة ( قومي  ،إقليمي  ، ،حضري
ومحلي ) ،في مجمل المتطلبات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتقنية والبيئية مع تزامن
هذا المنظور المنطقي والشامل مع التنمية اإلقليمية والقومية وتحديد األهداف والمعايير ،
لوضع وتنفيذ المخططات الهيكلية.
بالرغم من أن اقليم الخرطوم حظي ولعدة مرات سابقة بمخططات تعتبرشاملة نسبيا ً  ،إال أنها
كانت تتسم بالتعدد والتباين في إبراز مقاصدها وأهدافها  ،مما أدى إلى عدم وضوحها وفهمها
للمؤسسات ذات الصلة  ،وبالضرورة صعوبة ومشقة فهمها للمجتمع  ،مما حتم مقابلتها
بمستويات منخفضة من التنفيذ  .كما أن اآلليات اللحظية وغير المنتظمة في مقابلة إشكاالت
تنمية الخرطوم  ،تعتبر محدودة مع تدني كفاءتها وتشابك صالحياتها  .ولقد أدى ذلك في
نهاية المطاف إلى عدم الثقة لدى متخذي القرار في أن يتم التصدي للتحديات الماثلة أمام
تنمية الخرطوم بالطرق العلمية والعملية المنظمة والمنسقة مستقبالً .
 مرتكزات المخطط الهيكلى القليم:إست ُخرجت األهداف والرؤى المستقبلية للمخطط الهيكلي من القضايا (الحيزية ،التراثية
والمتراكمة ) والتي ظهرت بصورة واضحة في حدة القصور في الوقت الحالي  ،مقروءةً مع
اإلحتياجات المستقبلية بالتنسيق بين التنمية القطاعية والمواقع الحيزية والتخصيص .وقد
وضٌع المنظور الزمني المستقبلي للمخطط الهيكلي لمدى  02سنة ممرحلة لخمس مراحل ،لكل
مرحلة  2سنوات وأعتبرت 0220م سنة أساس للخطة.
وقد أخذ المخطط في اإلعتبار:المستوى القومي المؤثر على الخرطوم ،المستوى الوالئي
المتداخل ،المستوى اإلقليمي ،مستوى المناطق الريفية والحضرية بالوالية –لكل من هذه
المستويات -مجموعة من اإلجراءات والمتطلبات المسبقة للتنمية المستقبلية للخرطوم  ،والتى
عبر عنها في اآلتي  :نظام المعلومات التخطيطية  ،المنهجية  ،التعاريف اإلقليمية ،
إستخدامات األرض والمستوطنات ،السكان ،النشاط اإلقتصادي ،الخدمات األساسية  ،البيئة ،
الطرق و النقل  ،اإلسكان  ،الحوكمة و التمويل.
 معايير الهيكلة العمرانية لالقليم:عند صياغة المخطط الهيكلى  ،وضعت عدة معايير أساسية لهيكلة الوضع الحالي
والتنمية المستقبلية المتوقعة القليم الخرطوم  ،وقد تمثلت تلك المعايير في :
 توسيع المنظور المتكامل من أوجه النظر التخطيطية ومستويات التخطيط التي تؤثر
وتتاثر بالخرطوم( .تحديد نطاق االقليم)
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 الهيكلة الشاملة لقطاعات التنمية المختلفة وحالة اإلقليم (.التنمية المتوزان)
 اإلعتبار الالزم للمكون البيئي والتوجه نحو بيئة نظيفة (.التنمية المستدامة)
 وضع مجموعة من التحسينات المتسقة والتي إشتملت بصورة أساسية على إعادة
التأهيل  ،تغييـر بعض المواقع /تغييـر بعض اإلستخدامات /وإعادة الهيكلة (.التوازن
العمرانى)
 مجموعة من السيناريوهات ذات الطبيعة الحيزية (.القطاعات التخطيطية)
مجموعة من المشاريع لجميع مكونات الخطة في كل مراحلها متضمنة التكلفة المالية
ومقترحات مصادر التمويل والجهات المنفذة (.االهداف التشغيلية)
 إطر الهيكلة العمرانية القليم الخرطوم:تمت عملية الهيكلة العمرانية القليم الخرطوم بناءا على مجموعة من اإلطر شملت:
 اإلطار البيئي .
 اإلطار اإلقتصادي اإلجتماعي.
 إطــار التنمية العمرانية.
 إطــار التنمية اإلقليمية.
 إطــار التنمية الحضرية.
 إطــار التنمية الريفية.

شكل رقم ( )1-3الهيكلة الشبكية والقطاعية القليم الخرطوم

(المالحق)

الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

المخطط الهيكلى القليم الخرطوم
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(المالحق)

ملحق رقم ( )4ورقة عمل ا.د فتحى مصيلحى بعنوان
"الحدود النظرية المستقبلية لإلقليم من المنظور القومي ( مخطط ") 0505
ينعكس اثر التأثير المتبادل بين اقليي الاياةرا الكبيرو ه ايل اقليي العابيم ابيين بياق اقيالي
مصر عل فكيرا الييكلي العمراايي في ااعكيا داا اامياكز مراهية اناايا بنااقيا التنميي
الجااي العمل بيا االمستيدف ف الرؤي الا مي عل داا ااماكز الاااعا داخل انقليي فمين
المستيدف استيعاب الةيادا السكااي المرتاب التي تبلغ سبع ن ملي اا حتي عيا  2502فيي سيبع
مناطق تنمي تاع أغلبيا بالنااق الخااجي للمعم ا المصري ،تتألز من أابع مناطق غرب النيل
اثالث شرقل ،امنااتان متداخلتان اةي:
أان :مناطق التنمي بالصحراء الغربي غرب المعم ا الفيضي:
مناا التنمي بالساحل الامالي الغربي ( محافظ ماراح امنخفض الااااا).
 اسط غرب الصعيد اااحا الصحراء الغربي .
 مناا ت شك االع ينا .
 مناطق انستصالح اانستةااع الجديدا( الملي ن فدان
ثاايا مناطق التنمي شرق المعم ا الفيضي بالصحراء الارقي اسيناء:
 مناا التنمي الامالي الارقي (مح ا قناا الس يس اسيناء).
 مناا المثلث الذةبي.
 منطقة حاليب وشالتين.

ثالثااا :منييياطق تنميييي مايييتره بيييين المعمييي ا الفيضيييي االصيييحرااي (بالصيييحراء الايييرقي
اسيناء) :اتض مناا ااحدا في السد العالي اجن ب مصر ،اأخرو ح ل الااةرا الكبرو.
اتختلز م قع منياطق التنميي عيا  2502مين اااقاتييا افايا للتجربي المصيري فيي التنميي
االتعمييير فييي اصييز الاييرن ا خييير ( ) 2559/0695حيييث ت جييد خمسيي أقييالي افاييا للسييياق
التا اي للسكان تترهة في اسق من الحلايا المكاايي متسلسيل مين الالير المرهيةي تلي التخي
الخااجي  ،اتتفاا في حال ام ةا بين اااقا سيريع اليتالب بييقلي الني اا – الالير ،ااااقيا
التالب البائ في الحلاتين الداخليي االخااجيي مين المعمي ا المصيري ،ااااقيا تةاييد المكي ن
النسبي للسكان (اااق ة امش الالر احلا التخي الخااجيي للدالي ) .ايمكين أن اميية مين بينييا
ثالث اااقا للتفريغ السيكااي ةيي ااياق الني اا المرهةيي االحلاي الداخليي االخااجيي للمعمي ا
المصييري ،أمييا اااقييا انسييتيعاب السييكااي السييريع فتتمثييل فييي ة ي امش اايياق الن ي اا  -المرهيية
ااااق التخ الخااجي للدال  .اتاع غالبي مناطق التنمي المستيدف حت عا  2502في الحلا
الخااجي التي تمية باداتيا عل استيعاب السكان بمعدن هبيرا ،عدا ااحدا تايع فيي ةي امش
الالر ح ل الااةرا الكبرو
انشك أن امط ااتااا مناطق التنمي االمجتمعيا المسيتيدف فيي منتصيز الايرن الحيادي
االعارين ستغير الم ازين النسبي للسكان اق ا العمل بين ا قالي الجغرافي االتخاياي للدالي ،
اتأسيسا عل ذليك سيتتغير م قيع المنااي المرهةيي لخرياي التنميي بالدالي التيي قيد تتباعيد عين
المرهة اتتعدو حداد اإلقلي .
الإلجاب عل تلك التساؤن سيناس التحليل لمست يين اكيسيين  :أاليما يتعلق بتعييين خيط
تسااي جاذبي  Isozerogravityمناطق التنمي المستيدف الخااجي امناا التنمي المرهةي
في منتصز الارن الحادي االعارين.
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شكل ( )1-4مناطق التنمية الرئيسية والفرعية وشبكة الطرق القائمة والمستجدة ومناطق االستزراع لعام 2502

-

منطقة تساوي جاذبية مناطق التنمية:

 المنهجية ونطاقات التجاذب المتعادل:أحد المداخل الممكين تابياييا لتحدييد حيداد اإلقليي مين المنظي ا الاي مي لتحدييد الناياط التيي
عندةا تتالش تأثير جاذبيي المرهية الاي مي إلدااا الدالي بالاياةرا علي منياطق التنميي بالناياق
الخااجي للدال
يؤسس تحليل تجاذب مناطق التنمي بالنااق الخااجي عن مناا التنمي المرهةي عل عدا
متغيرا ل جستي ابيئي اسكااي عا  2502امؤشراتيا ةي:
 الكتل السكااي (اسم ).
 الااق اإلقتصادي (فرب عمل).

(المالحق)
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 ا ااا اناتاجي (فرب عمل).
 ا ااا الخدمي (فرب عمل).
 المين اإلدااي االفني االعلمي االكتابي (فرب عمل).
 العامل ن بالتم يل اخدما ا عمال االمجتمع (فرب عمل).
تالر اس خراكط خط تسااي تعادل جاذبي مناطق التنمي الثمااي لكل مؤشر أا متغير من
السابق اإلشااا تلييا تاااء قاعدا تترااح بياااتيا بين السكان افرص العمل حت ( 2502المؤشر
ا ال االثيييااي) اتييي اشيييتااق المؤشيييرا ( ا ابعييي ) تأسيسيييا علييي المعيييدن الا ميييي للعييياملين
با ااا اإلاتاجي االخدمي االمين اا عمال اندااي االمكتبي االفني  ،اتعديليا لمناا التنمي
المرتبا بسيناء اقناا الس يس ناتفاع مك ن أااانيا الل جستي عن اظيراتيا بالدال .
االجييدال التييالي اق ي (  ) 0-4ي ضييا ال ي زن النسييبي لمنيياطق التنمي ي بالنايياق الخييااجي
امناا ي التنمي ي المرهةي ي عييا  2502افاييا للمؤشييرا السييالف الييذهر .االجييدال اق ي ( ) 4-2
ي ضا اااط تعادل الجاذبي بينيا عل محااا الارق التي تربايما.
جدول رقم (  ) 4-1الوزن النسبي لمناطق التنمية بالنطاق الخارجي ومنطقة التنمية المركزية عام
 5505وفقا لمؤشرات مختارة .
نطاقات التنمية

الكتلة
السكانية(مليون
نسمة)

الطاقة
اإلقتصادية
(فرص
عمل)

األنشطة
اإلنتاجية(نسمة)

األنشطة
الخدمية

التمويل
وخدمات
األعمال
والمجتمع

المهن الفنية
واإلدارية
والكتابية

سيناء وقناة السويس
القاهرة الكبرى

8
11

5.8
0.1

1.4
1.1

1.4
5.5

5.8
1.1

1.1
5.5

منخفض القطارة
المثلث الذهبي
الداخلة
حاليب-شالتين-رأس
حدرية
بحيرة السد العالي
وجنوب مصر
العوينات
اإلجمالي

14
1
0

11.1
5.1
1.8

1.1
1.5
1.5

4.1
5.8
5.1

5.1
5.0
5.4

4.1
5.8
5.1

1

1.1

5.1

5.4

5.5

5.4

1
1
85

5.0
5.4
58

1.0
5.5
11.1

1.5
5.1
11.1

5.0
5.1
1.1

5.1
5.1
15.1

جييدال اق ي ( )4-2اايياط تعييادل الجاذبي ي ميين المناا ي المرهةي ي للدال ي مييع منيياطق التنمي ي
بالنااق الخااجي حت  2502افاا لمؤشرا اقتصادي ال جستي اسكااي مختيااا(المسياف مين
محيط الااةرا الكبرو)
نطاقات التنمية

طول
الطريق
(كم)

الكتلة
السكانية
(نسمة)

الطاقة
االقتصادية
(فرصة
عمل)

العاملون
باالنشطة
االنتاجية
(فرصة
عمل)

العاملون
باالنشطة
الخدمية
(فرصة
عمل)

العاملون
بالتمويل
واألعمال
والمجتمع
(فرصة
عمل)

اصحاب
المهن
االدارية
والفنية
والكتابية

خط
التجاذب
المتعادل
المركب

سيناء وقناة السويس
القاهرة الكبرى

111
5

81
5

81
5

11
5

154
5

154
5

154
5

15
5

منخفض القطارة
المثلث الذهبي
الداخلة
حاليب-شالتين-رأس حدرية
بحيرة السد العالي وجنوب مصر
العوينات
اإلجمالي

415
155
111
1141
1511
141
4115

515
511
111
510
401
01
1411

110
511
111
510
401
01
1011

501
511
111
510
401
01
1455

515
511
111
510
401
01
1411

515
511
111
510
401
01
1411

515
511
111
510
401
01
1411

511
511
111
510
401
01

بربط اااط تسااي تعادل جاذبي مناطق التنمي المرهةي بالنااق الخااجي مع اااق التنمي
المرهةي افاا للمؤشرا الست السالف الذهر الم ضح بالاكل اق (.)2
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(المالحق)

 خط التجاذب المرهر المتعادل بين الياماي االمرهةي :
 ابترهير خا ط تسااي الجاذبي المتعادل للمؤشرا انقتصادي االسكااي اانجتماعي بين
مناطق التنمي بالنااق الخااجي من ااحي امناا التنمي المرهةي من ااحي أخرو يظير خيط
تسااي التجاذب (المتعادل) المرهةي الجديد االمحتمل للتسييال اا ااا اإلداايي االمت افيق
مع خريا التنمي عا  ،2502ايمكن من أي م ضع عليل أن تداا التنمي بكفاءا اعدال اتحاق
أقص ع اكد بافي  .أاظر الاكل اق ( ).
 ايمكن تاخيب مالما النااق المرهةي الجديد للدال داخل خط تسيااي التجياذب المتعيادل
مع مناطق التنمي بالنااق الخااي فيما يلي:
 يظير في شكل مثلث مال ب اأسل مع مدين سي ةا اقاعدتيل تتفيق اؤاسييا ميع اأ خليي
الس ي يس شييرقا احالييي اب ي الغراديييق اسيينان شييرق الااييااا غربييا .ايض ي اايياقين ميين شييمال
الصحراء الايرقي االغربيي امعمي ا شيمال الصيعيد (جني ب الجييةا االفيي االمنييا) االناياق
الامالي من تقلي جن ب الصعيد(محافظ أسي ط اشمال محافظ س ةا ).
 تجييااز التييأثير انسييتااابي نقلييي الايياةرا الكبييرو اح ي الجن ي ب لياييتمل عل ي الصييعيد عييدا
شمالل( شمال ااسط الجيةا) االصعيد جن ب س ةا .
 يختةل المعم ا المصري بمنتصز الارن الحادي االعارين حيث اشتمل علي ااياق طي لي
ميين المعم ي ا الفيضييي الكثيييز سييكاايا االمتضيياغط بيئيييا ااايياق بييحرااي مسييتيدف بييالتعمير
مستابال ،أي يعكس الثناكي الجغرافي االبيئي (ال ادي االدلتا االصحااو).
 امن الناحي التنظيري اجد أن أي م ضع عل حداد ةذا الناياق المرهيةي الجدييد يعيد بعييدا
عن الاداا انسيتااابي لمنياطق التنميي الا ميي بالناياق الخيااجي االمرهيةي ،ايمكين أن تاي
عليل مراهة أعمال تدااي تا د التنمي الاامل حت منتصز الارن الحادي االعارين.
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(المالحق)

شكل (  ) 1-4خطوط تساوي الجذب المتعادل بين مناطق التنمية  5505وفقا ً لمؤشرات
متختارة

شكل (  ) 4-4خط التجاذب المتعادل المركب

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

(المالحق)

شكل (  ) 0-4مراكز األعمال مالحتملة في نظاق التجاذب المتعادل بمصر

 أثر الاي د البيئي ح ل حةا التجاذب المتعادل:
 اغ أن الحية المساحي لمصير يتجيااز المليي ن هيلي متر مربيع ( لكين ا ااضيي التيي تتسي
بتايييدا امخيياطر بيئيي يمكيين أن تعاييل أا تعي ق عمليييا التنميي تاييكل مسيياحتيا  %0695ميين
مسياح مصيير ،امين ثي فيين خرياي التنميي الماترحي قييد اسيتيدف ت افييق ت زيعييا مييع خرياي
ت زيع انستثمااا اأعمال التنميي حتي  ، 2502ايجير اضيعيا أيضيا فيي انعتبياا فيي تعييين
مراهة ا عمال اإلدااي المناسب إلدااا التنمي حت منتصز الارن الحادي االعارين .
 اتتفيا ا ا ااضييي المايييدا بيئييا افاييا لداجي الايي د االمخيياطر البيئيي  ،فينيا قيي د بيياام
يستحيل تنميتيا حاليا مثيل بحير الرميال العظيي االغيراد المتحرهي  ،اقيي د شيديدا تضيربيا ثالثي
قي د طبيعي  ،اأخرو مت سا ثناكي الاي د ،اأخيرا قي د خفيف قد تعيق التنمي بيا قيد بيئي ااحد.
أاظر الاكل اق ( ،)4ايكاد يخل الناياق المرهيةي للدالي الجدييد (ااياق التجياذب المتعيادل بيين
مناطق التنمي بالنااق ااااق التنمي المرهةي ) من الايي د االعابيا البيئيي سي و بعيض الغيراد
اا ادي .

شكل (  ) 1-4نظاق التجاذب المتعادل بين مناطق التنمية المركزية عام 5505
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(المالحق)

 م قز حةا التجاذب المتعادل من اااقا التفريغ اانستيعاب:
 ت جد أابع مراهة اكيس لالستاااب االتفريغ السكااي متفاات :
 مرهيية قليير الييدلتا :اة ي مرهيية اسييتااابي قييدي تك ي ن فييي الفتييرا ( )0699-0695ميين س ي
محافظا  ،يمتد ب سط الدلتا االمحافظا الامالي لارق الدلتا ،ايضخ التفريغ السيكااي الةاكيد
منل تل المناطق المحياي هالاياةرا الكبيرو جن بيا اجني بي شيرق اليدلتا اشيمال سييناء ،اتلي
غرب الدلتا في البحيرا .
 قلر الصعيد :اة مرهة استااابي مماثل لالر الدلتا ،تك ن عا  0695من ثيال محافظيا (
قنا اسي ةا اأسيي ط) ،ابيدأ أعميال التفرييغ السيكااي شيمان اجن بيا ااحيي محيافظتي المنييا
اأس ان بالفترا ( ،)0699-0695ااستمر التفريغ منيل تجياا الايرق االغيرب ااحيي محيافظتي
البحر ا حمر اال ادي الجديد.
 مرهة شمال الصعيد (بني س يز) :اة مرهة فرعي تك ن في  0695ااتسيع ااحيي الجني ب
اح ي محافظ ي المنيييا ،اهييان ااتايياا التفريييغ السييكااي منييل تجيياا الاييمال اح ي محافظييا شييمال
الصعيد (الفي االجيةا) االااةرا.
 مرهييية اأ خليييي السييي يس -الاييياةرا :تكييي ن عيييا  ،0699ايتيييألز مييين محيييافظتي الاييياةرا
االس يس ،ابدأ أعمال التفريغ السكااي في اناتااا منل تجاا الغرب (الجيةا) اجن ب شرق
الدلتا شمان امحافظتي شمال اجن ب سيناء.
 مرهة اإلسكنداي التنم ي :اتك ن عيا  ،0699ايتيألز مين محافظي حضيري متفيردا عكيس
المراهة انستااابي السابا .
 ايتلخب النم ذ العا لنااقا انستاااب اانستيعاب الكبرو في تاكيل اااقين تقليميين:
( ا) اااق التفريغ الدلتااي (عدا جن بيا الارقي) ااااق التفريغ الصعيدي جن ب محافظ بني
س يز.
( ب) مييير اايياق انسييتيعاب السييكااي امييازال بمرحل ي انسييتاااب االتييراه السييكااي لياييمل
اااق جن ب شرق اليدلتا اشيمال الصيعيد االيذي يضي ااياق ةي امش الني اا -الالير (الالي بيي
االجيةا) ،أضيف تلييا ة امش جديدا للالر بثال محافظا (الارقي االفي ابني س يز).
 ) ( يحيييط بنايياق انسييتاااب االتفريييغ السييكااي الفيضييي اايياق اسييتيعاب ميين المحافظييا
الصحرااي في تقلي تخ البالد في الارق (محافظتا شمال اجن ب الصيعيد االبحير ا حمير)
االغرب (ال ادي الجديد اماراح) عل الت الي
 )0-2( مراهة ا ااا اإلدااي الماترح :

(المالحق)
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شكل ( ) 1-4

يجيير انسييتفادا ميين قي و التييدفيع الذاتيي المرتباي بمليييا اميكاايةمييا النمي الجاايي ميين
خالل سياق تا اي تحد فيل:
 تفريغ حاد من المناا المرهةي الركيس (العابم ) اتفريغ اايط مين المعمي ا الفيضيي فيي
الحلا ي ال سييا لصييالا اايياق الح ي اف المرهةي ي (المحافظييا المحيا ي بالكتل ي الحضييري
للايياةرا) ااايياق التخي الصييحرااي بتخايييط تعمييير بييحرااي مت افييق بيي امش المعمي ا
الفيضي افي ج ف الصحراء.
 انستفادا من ااتاال مرهة الثال االتراه السكااي المتجل اح اااق معمي ا غيرب ايير النييل
عام اغرب الاياةرا الكبيرو خابي فيي ت سيع قاعيدا اليدلتا لتضي دلتيا النييل الاديمي لتمتيد
للح اف الارقي لمنخفض الااااا لتست عر اظاما حضريا عمالقا بين الااةرا ااإلسيكنداي
يا عل الصناعا التاني من خالل اظ حضري فرعي .
 الحفام عل ت ازن المعم ا في ال ادي بتنمي معم ا شيرق ايير النييل اليذي يتصيز بالثبيا
ليتكافئ مع المعم ا الغربي اتاااء أقااب امراهة تنمي في بدايا محيااا الايرق الراباي
بالبحر ا حمر.
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(المالحق)

 تنظي التفريغ السكااي من مراهة انستاااب السيكااي الحاليي التيي سيجل تراهميا سيكااي
ذُ ْااي ي فييي فتييرا زمني ي قديم ي تح ل ي لمراهيية تفريييغ سييكااي تا ي بضييخيا تل ي منيياطق
انسيتيعاب اانسيتاااب الجدييدا المسيتيدف  ،امين ثي التخاييط اسياق ااتايااي مين مراهية
انستاااب االتفريغ ا قد تل المراهة انستااابي الجديدا ا حد بالي امش الصحرااي .
 مراهة ا ااا اإلدااي الماترح :من العرض السابق ااترح أابع م اضع بالح لايا مراهة تدااي :
 المرهة الامالي الغربي(الغراديق شرق).
 المرهة الامالي الارقي (الااامي شرق).
 المرهة الغربي ا اسط (بينس المنيا).
 المرهة الارقي ا اسط (ميدان س ةا ).
يرتكة تختياا تلك المراهة اندااي الماترح عل الما ما التالي :
 تاع عل حةا تعادل تجاذب مناطق التنمي مع المناا المرهةي .
 يت فر بيا بالحيا تضافي مثل ج دا انتصالي علي شيبك الايرق االسيكك الحديديي
الحالي االمستيدف  ،اخل ةا من قي د المخاطر الابيعي  ،ات افاييا ميع اتجاةيا التفرييغ
ااناتااا اانستيعاب الجااي للسكان امن ث ت فر لما ما المبدي للتعمير.
 يت فر لكل منيا ما ما بؤاي امرهةي بين مناطق التنمي ا ابع الكبرو ( سيناء اقناا
الس يس ،االساحل الامالي الغربي االاايااا ،االناياق ا اسيط مين الصيحراء الغربيي ،
االنايياق الجنيي بي الاييرقي االجنيي بي ميين مصيير) ،اميين ثيي تلعيير دااا تنم يييا عليي
المست و اإلقليمي.
 يمكيين أن يرتاييي المرهيية الاييمالي الغربييي(الغراديييق شييرق) ليلعيير دااا ق ميييا فييي تدااا
التنمي علي المسيت و الاي مي فضيال عين دااا انقليميي لميا ليل مين بيالحيا احي افة
أهبر.

شكل (  ) 8-4نطاقات نفوذ مراكز االعمال اإلدارية للتنمية حتى عام 5505

اسنحاال عرض تايي المةايا النسبي للم اضع ا ابع عل حدا.
 -مراهة ا ااا اإلدااي المحتمل :
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(المالحق)

أان :المرهة الامالي الغربي(الغراديق شرق):
(ا) تمكااا الم قع االتسييال الل جستي :
ياع شرق منخفض الااااا بينل ابين هل من منخفض الفي اشمال الصعيد جن با ،اتقليي
الااةرا الكبرو االدلتا شرقا ،االساحل الامالي غرب انسكنداي شيمان  ،أي يتخيذ م قعيا اسياا
داخل الح ض الارقي لمنخفض الااااا غربي الدلتا .ايتيا م قعل تدااا التنمي للنصز الامالي
من الصحراء الغربي اتقلي الدلتا عدا شرقل االناياق الايرقي مين تقليي الاياةرا الكبيرو .ايمكين
الاريق الداكري اإلقليمي ح ل الااةرا اتصالي عالي بارق الدلتا اتقلي قناا الس يس ،هما تسيما
الارق الصحرااي السريع اح الصعيد اقلر الصحراء الغربي اتصالي مماثل ل سيط اجني ب
الصحراء الغربي .
ةذا الم قع المرهةي لمرهة ا عميال الغربيي يتباعيد عين الميدن المجياااا بمسياف مت سيا
قداةا  009هيل مترا اة معدل تباعد يتماثل تاريبا مع اظيرا بين ح اضير ال جيل الابليي ،اأقيل
من ابع مت سط تباعد الح اضر الصحرااي افسيا ،اةي مساف بعدي مناسب تحفة عل تي طين
السكان اتح ل دان حدا احال عمل ي مي بين المرهة اندااي الماترح تاااؤا امجتمعاتييا
ا بييلي فييي افييس ال ق ي  ،فيييي تبلييغ  021ه ي ميين مدين ي السيياد ميين أهت ي بر 69 ،ميين مدين ي
السادا  021 ،ه مين مديني انسيكنداي  69 ،هي مين مديني العلميين 55 ،مين تجميع الغرادييق،
 055ه من مدين الن بااي  059 ،من مدين الفي .
ايحيط بالمرهة الماترح أابع طيرق اكيسيي  ،طرييق الاياةرا انسيكنداي الصيحرااي مين
الغرب اطريق الساد من اهت بر-ال اح البحري من الجن ب االاريق الميؤدي بيي الغرادييق
االعلمييين غربييا  ،اابييل اادي الناييران -العلمييين شييمان ،ةييذا فضييال عيين الحلا ي الغربي ي ميين
الارييييق اليييداكري للاييياةرا الكبيييرو اليييذي ييييربط الصيييحرااين الغربيييي االايييرقي عبييير أااضيييي
محافظا الجيةا االارقي االالي بي االمن في االبحيرا اماراح االذي يرتبط بارياي الصعيد
الغربي االارقي ،اةذا يعني اتصالي عالي بارق اغرب اجن ب البالد.

شكل (  ) 1-4نطاق تكامل شبكة النقل والطرق مع التنمية العمرانية باإلقليم

(ب) أثر ةجرا مرهة الثال السكااي الا مي تجاا الغرب:
يدع مرهةي ةذا المرهة اإلدااي ةجرا مرهة الثال السكااي تجاا الغرب في اصز الارن
ا خير ( )2559-0669حيث ااتال الثال االتراه السكااي اح اااق معم ا غيرب ايير النييل،
فاد زاد المكي ن السيكااي ليخيير مين  %4099عيا 0695تلي  %4490فيي عيا  ،2559بينميا
اتس اااق معم ا شرق اير النيل بالثبا ( ،)%1995في ال ق الذي تالب فيل اااق المعم ا
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البيني -النيلي بنسيب  .%1اةيذا يؤشير علي اجي د مظياةر للتايبع االتفرييغ السيكااي مين اسيط
الدلتا اتةايد الااق انستيعابي للسكان في اااق غرب اير النييل(الي ادي االيدلتا) .فيالت ازن بيين
معم ا شرق اغرب النيل ( %4099-1995لكل منيما عل الت الي) هان ت ازاا اسبيا فيي بدايي
الفترا ( )0695حيث هان الفيااق محيدادا ،الكين اتسيع الفجي ا بينيميا مين  %196تلي %999
حت عا .2559
يتضا ترهة مساا حره مرهة الثال السكااي الا مي بالمناا المرهةي للمعم ا المصري
في اتجاا الغرب من شرقي الدلتا ااسيايا تلي جن بييا حييث محيافظتي الالي بيي االاياةرا عيابرا
لنير النيل تل محافظتي الجيةا االساد من أهت بر ساباا ،فاد تةايد اسب مك ايا السكااي مين
 %090تل ي  %599ميين جمل ي سييكان مصيير فييي الفتييرا ( ،)2559-0695بينمييا تظييل محافظيي
البحيرا غرب الدلتا في حال ثبا .
يؤهد ةذا المساا الم قز التا اي لسكان محافظا اسط الدلتا التي دخلي مرحلي التفرييغ
لسيييييييييكااي منيييييييييذ بدايييييييييي
السبعينيا حت اآلن .افي
ال ق ي الييذي بييدأ تييتالب
فيييل الايياةرا ميين مرهةيتيييا
السييكااي (بنسييب )%292-
اااتال مرهة الثال السكااي
الا ي مي تليي مدينيي الجيييةا
عييييا  ،0669اتجاازتييييييا
تليييي مدينيييي السيييياد ميييين
أهت بر في العاد ا خير.
اسيييييييييتمثل الت ابيييييييييع
الحضييييييييييييري الجديييييييييييييدا
بمحافظتي أهتي بر احلي ان
السيييياباتين (السيييياد ميييين
أهتييييي بر غربيييييا– الاييييياةرا
الجديدا شيرقا) أقاياب امي
سييييييريع سينتايييييير منيييييييا
السييكان تليي مسييافا أبعييد
في عمق الصحراء الغربيي
االاييييرقي (مييييدن الب ابييييا
الصييحرااي ) عل ي الت ي الي
فيييي السييين ا الاادمييي مميييا
يرفييييع ميييين اسييييب مك ايييييا
السييييكااي عليييي المسييييت و
الايي مي فيييي اصييز الايييرن
ا ال مييين الايييرن الحيييادي
شكل (  ) 15-4مسار حركة أقطاب النمو السكاني
االعارين.
حول الدلتا في الفترة من 5551 - 1115

(ب) أثر الساا االاي د البيئ :
تتس ا ااضي ال اقع شمال طريق أهت بر -البحري بيابساطيا ،حيث تنحدا تاحيدااا خفيفيا
فيي تجيياا الاييمال الغربيي احي ميينخفض الااييااا مين منسي ب  205متييرا تلي منسي ب ماكي متيير
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(المالحق)

بمعدل متر اأسي لكل هيل متر أفاي .اتت اجد عل سا حيا عيدد مين الكثبيان الا ليي (الغيراد)
متفاات ا ط ال اانستمرااي مثل غرد المدق االحلز امباا تتجل محاااةا من شمال الامال
الغربييي لجني ب الجني ب الاييرقي بف ابييل بينيي تبلييغ  22هيلي مترا  ،تاسي تلييك الغييراد الا ليي
المناا لنااقا ط لي تتجااز الماكي هيلي متر بينفس المسياف البينيي  ،اأااضيي الم قيع الماتيرح
ذا أبعاد ( 050-99هيل مترا ) بين غيردين ،الييذا فيين المنااي بأهملييا تايع فيي ااياق الايي د
البيئي الخفيف (أحادي الاي د) بتأثير تلك الغراد الرملي .

ثاايا  :المرهة الامالي الارقي (الااامي شرق):
ياع ةذا المرهة اإلدااي الماترح الثااي جن ب شرق هيل مين اليدلتا االاياةرا الكبيرو ،ايايع
أيضا جن ب غرب تقلي قناا السي يس علي طرييق الاااميي –السيخن شيرق تااطعيل ميع الارييق
الداكري انقليمي بمساف  24هيل مترا .ايتباعد عن ميناء العيين السيخن ب 42هي ا 00هي مين
المدخل الجن بي الارقي للااةرا الجديدا .ايمكن أن يتصل بغرب الدلتا ااإلسيكنداي عين طرييق
ال بل الجن بي االامالي من الاريق الداكري انقليمي ،أاظر الايكل () اليذي ي ضيا ابيال
الاريق الداكري انقليمي ح ل الااةرا الكبرو.
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ال ربي من الطريق الدا ر

تخطيط القو

ال

ا ول  -تح

ال

ال ني  -تح

ال

 -تح

ال ل

التن ي

(المالحق)
ا قليمي والت م العمراني ال ديد لمح فظة

توبر

و ار النقل

التن ي

و ار ا س ن

الدراسة

و ار ا س ن
تق ط اس ندرية ال راعي

مدينة الس دا

مدينة الع ر

تق ط اس ندرية
الصحراو عند ال يلو

تق ط اسم عيلية الصحراو
تق ط السوي

محور رو

مدينة الق ر ال ديد

ال ر

مدينة توبر
تق ط القط مية

مط ر توبر
وبر

الطريق الدا ر

تق ط طريق ال يوم عند ال يلو

تق ط طريق الواح

عند ال يلو

ايتمتع المرهة الارقي الماترح بيتصالي عالي بم ااي الاااع الجن بي إلقلي قناا السي يس
(الس ي يس اا دبي ي اح ي ض البتييرال االسييخن ) ،استتسييع تتصيياليتل باييمال الصييحراء الاييرقي
اشيييمال الصيييعيد بربايييل بمحييي اي الكريميييا – الةعفرااييي (95هييي ) اأ غيييااب – الاييييخ
فضل( 005ه ).
ايبلغ مت سط تباعد الح اضر االمدن الركيسي المحيا بيذا المرهة اندااي الماترح 052
ه  ،فتبلغ المساف البعدي من مديني السي يس  92هي  ،ا 90هي مين مديني العاشير مين امضيان ،
ا 06ه من مدين الااةرا  ،ا 050ه من مدين انسماعيلي  ،ا 060ه من مدين الفي  ،ا005
ه مدين الةقازيق ،ا 000ه من مدين بنيا.
الماهان المرهة اإلدااي الماترح ياع في مناا اساي بين شرقي الااةرا الكبري اجني ب
غرب تقلي قناا الس يس اشمال شرق تقليي شيمال الصيعيد فأاييا سيتك ن دعامي للتنميي االتعميير
شمال الصحراء الارقي اشبل جةيرا سيناء بانسيتفادا مين عملييا التفرييغ السيكااي مين تقليميي
الااةرا الكبرو اشمال الصعيد ،ااظر الاكل اق ().

(المالحق)

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

اي جييد م ضييعان ماترحييان ليييذا المرهيية ،يمتييد أااضييي ا ال شييبل المسييت ي (095-229
مترا) جن ب طريق العين السخن بما يارب من عارا هيل مترا في مناا ملتا أاديي ضيحل
عل ي مح ي ا أحييد الراافييد الركيسييي ل ي ادي ع ين ي اة ي اادي الا ي ا حيييث تلتاييي مجم ع ي ميين
الراافييد ميين الاييمال الغربييي (اادي عرب ي ااادي جرفييان) مييع أادي ي قادم ي ميين الغييرب .ايأخييذ
الم ضع شكال شبل مندم مساحتل تتجااز الخمسين هيل مترا(  09ه  ) 2تحيايا مرتفعا ةين
تترااح بين  205-255مترا .أما الم ضع الثيااي فيايع شيرق تاياطع طرييق السيخن ميع الارييق
الداكري انقليمي عل مدو عايرا هيلي مترا حتي ابيل تيربط طرييق العيين السيخن اطرييق
الس يس ،أاظر الاكل اق ().

شكل ( ) 04-4
ايمكن أن تعيق التنمي بيذ المرهة اإلدااي الماترح اح لل عدا الاي د التنم ي :
 الارب الاديد من الاياةرا االسي يس االتيأقير انسيتااابي التيي قيد ي ليد احيال عميل ي ميي
بباحي مساكي اتداعياتيا.
 الارب الاديد من المدخل الامالي الارفي لمصر امايفرضل من م اءما .
 الارب اللصيق من مسااا الايران عام االحربي خاب مع سيحلي البحير ا حمير اخليي
الس يس.
ااااالقا من ان عتبااا الدفاعي اقي د الم ضع االتيأثير انسيتااابي للتجمعيا الحضيري
الكبرو يمكن ت جيل ةذا المرهية اإلدااي الماتيرح دااا تقليميي إلدااا التنميي بيالرهن الايمالي
الارقي من مصر ،أا أدااا تخصصي هيدااا ا عمال الل جستي أا مرهة لياايا الدبل ماسيي
المال ب تفريغيا من الااةرا الكبرو.
ثالثا :المرهة الغربي ا اسط (بينس المنيا):
ياع ةذا المرهة اندااي الماترح غربي اادي النيل فيي تقليي شيمال الصيعيد غيرب محافظي
المنيا في م ضع منبسط غربي البينسا(سيل المنيا) عندما يتااطع مح ا الاريق العرضي (اأ
غييييااب -بنييييي مييييةاا – الايييييخ فضييييل  -ال احييييا البحرييييي ) مييييع طريييييق الصييييعيد الغربييييي
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(المالحق)

الصييحرااي(الجيييةا –أسييي ط -ا قصيير) الييذي يتعمييق بأااضييي تقليمييي أسييي ط اجني ب الصييعيد
التخايايين.
ااظرا للم قع المدخلي ليذا المرهة اندااي الماترح بين قلر الصحراء الغربيي فيي الغيرب
اشمال الصعيد بالمعم ا الفيضي فأال يتباعد عن مراهة التنميي االح اضير المجياااا االمي اائ
المجاااا عل البحر ا جمر بف ابل هبيرا اسبيا تصل لمياكتي هيلي مترا ،فييي تبعيد  46هي مين
مدين المنيا ،ا 094من مدين أسي ط ،ا 65من مدين الفي  ،ا 290ه من اأ غااب ،ا206
ه من منفذ الةعفراا البحري ،ا 090ه من البااياي بمنخفض البحري  ،ا 256هي مين قصير
الفرافرا ،ا 199ه من منخفض ال اح الداخل .

ةييذا الم قييع البينييي يخلييق مفيياعال تنم يي هبيييرا تعتمييد علي ا ااييا الل جسييتي نمتالهييل
اااط تااااع جغرافي ابيئي احرهي بين ع ال الصحراء االبيئ الفيضي  ،ايربط العمق اليداخلي
االظيير بالجبي البحري عل البحر ا حمر ااظيرةا البحري اابط الصعيد ا عل اا سفل.
انشك أن التنمي ح ل المرهة اندااي الماترح ستستفيد من مراف التفرييغ السيكااي التيي
تس د محافظا الصعيد عام ابالتالي تأمين العمال اانسيتفادا مين ا سي اق الحضيري االريفيي
االاداا انستيعابي لمحافظ ال ادي الجديد عام اقلر الصحراء الغربي  ،امن ث تيسير اناتااا
السييكااي ميين المعم ي ا الفيضييي لاييمال اقليير الصييعيد لمنيياطق التنمي ي ب احييا قليير الصييحراء
الغربي  ،أاظر الاكل اق ().
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(المالحق)

شكل ( ) 09-4
ايس د ةذا الم ضع اندااي الماترح الذي يتس بيست اكل ااابساطل فيما يسم بسيل المنييا
عمليا تعمير أةلي غرب الاريق الصحرااي تمتد لمساف تنياةة سيت هيلي مترا تظيير بعيدةا
فرشا املي اقيا تمتد من الامال للجن ب بعراض متفاات  .أاظر الاكل اق ().
ايمكن أن يلعر دااا في تدااا التنمي همرهة تدااي تقليميي (جني ب غيرب ااسيط مصير)
أا مرهة متخصب يعتمد عل ا اايا الل جسيتي الكبيرو لم قعيل فيي المرهية اليندسيي للدالي
ام ضعيا المعبري عل مح ا الاريق المرهةي للدال من الغرب للارق.
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(المالحق)

اابعا :المرهة الارقي ا اسط (ميدان س ةا ):
ياع شرق النيل بيقلي جن ب الصعيد شمال شرق مدين س ةا  ،ايتخيد م ضيعل فيميا يسيم
بميييدان س ي ةا بملتا ي ثالث ي طييرق فييي اتجيياا مينيياء سييفاجا عل ي البحيير ا حميير .ايتحييدد اف ي ذا
اندااي عل الرهن الجن بي الارقي من بحراء مصر الارقي حيث مناطق التنمي فيي المثليث
الذةبي احالير احداي ايتمتع بيتصالي عالي بجن ب مصر حييث منياطق التنميي بالسيد العيالي
امنااي ت شييك عبيير الاييرق الصييحرااي السييريع فضييال عيين طييرق المعمي ا الفيضييي جني ب
الصعيد .
ايتباعد ةذا المرهة اندااي الماترح فيي الجني بي الايرقي عين ح اضير محافظيا جني ب
ال جل الابلي االم ااي الم اجي ليا عل البحر ا حمر امراهة مناطق التنمي ال اقعي فيي مجيال
تأثيرةا بح الي  259ه في المت سط ،في يبعد عن مدين س ةا ب 04هي  ،ا 002مين مديني
أسييي ط ،ا 065ه ي ميين مينيياء سييفا  ،اا  099ميين مدين ي الغردق ي  ،ا 219ميين مدين ي الاصييير،
ا 140ه من مدين مرس عل  ،ا 100من مدين أس ان ،اأخير  210ه من مدين الخااج .
ةييذا الم قييع المييدخلي لجن ي ب الصييحراء الاييرقي االغربي ي اجن ي ب الصييعيد ا عل ي يسيييل
الربط بين مناطق التنمي المحيا بالمجتمعا الفيضي بمحافظا تقليمي الصعيد اأسي ط ،امين
ثي تيسيييير تييدفق التفريييغ السييكااي ميين منيياطق التفريييغ الفيضييي (اسييي ط اس ي ةا اقنييا اشييمال
أس ان) تجاا مناطق انستيعاب السكااي جن ب محافظا ال ادي الجديد اأس ان االبحر ا حمر،
اتيسير تدفاا العمال االتس يق.
ايتمييية م ضييعيا بانسييت اء النسييبي اغ ي ااتفاعيييا بييين أادي ي قنييا اه ي أمب ي  ،اتعييد اال ي
تعميريي لاليير الصيحراء الاييرقي اميين ثي بيئي انادسيكير مت افييق مييع خص بيي م ضييع ةييذا
المرهة،

ملحق رقم ( )5ورقة عمل بعنوان ( تحديد مراكز االنشطة والخدمات ) ا.م.د ابتهال احمد


مقدمة
تمثل األنشطة اإلقتصادية والخدمية مكون أساسي في عمران واقتصاد األقاليم الحضرية أنماط وشبكات من
العالقات المتشابكة مع إقتصاديات التنمية العمرانية لي إقليم .كما تعطي األنشطة االقتصادية شخصية
للمناطق المختلفة المكونة لإلقليم والتي ترتبط بطبيعة النشاط وعالقاته باألنشطة العمرانية األخرى .تصنف
األنشطة اإلقتصادية والخدمية إلى مجموعات مختلفة منها ما يعطي وظيفة القلب الوظيفي واإلداري لإلقليم
ومنها من يعطي تخصص في نشاط محدد ومتخصص للمناطق المختلفة لإلقليم .وكلما زاد الثقل السكاني
لإلقليم الحضري يؤدي إلى تزايد انجذاب االنشطة االقتصادية والحضرية على جميع المستويات (االقليمية
والمحلية والقومية والعالمية) وكلما واكبة ثقل اقتصادي ال منافس له على المستوى القومي أو االقليمي.
لذلك سوف يتم تحديد مراكز االنشطة والخدمات ومستوياتها لالقليم القاهرة سواء داخل الكتلة الحضريةاو
فى المراكز اإلدارية المحيطة بها وذلك من خالل دراسة بعض االنشطة وهى عبارة عن:
-1
-2

-3
-4
-5

-6

االنشطة السيادية  :وهى يتربط وجودها داخل الكتلة الحضرية فى المنطقة المركزية ( )C.B.D
وتتكون من :الوزرات ,النقابات والووكاالت ,المنظمات والهيئات الدولية ,والسفارات.
خدمات المال واالعمال  :وهى ايضا توجد داخل الكتلة الحضرية أو المدن الرئيسية وهي مصاحبة
لمراكز األنشطة الرئيسية األكثر حضرية واألكثر كثافة لألنشطة السيادية وتتكون من :الوساطة
المالية(البنوك وشركات تداول األموال) ,والتامين ,وانشطة خدمات االعمال انشطة االعمال الحرة.
وتمثل هذه النوعية من االنشطة البعد األقتصادي لمراكز األنشطة فعندما تتواجد تبدأ مراكز التجارة
والترفيه في االنجذاب للمناطق المتوطنه بها ,وترتبط أيضا للمناطق ذات مستويات اإلسكان
المرتفعة.
خدمات رجال االعمال  :وتضم كال من :انشطة خاصة بخدمات المعدات االلكترونية والحاسوب,
انشطة المراكز البحثية واالستشارية وهي ترتبط أكثر بمراكز األنشطة التعليمية.
االنشطة اللتجارية  :وتضم كال من :تجارة الجملة والتجزئة الغذية والسلع المنزلية  ,وتجاره
ج مله وتجزئه المعدات وقطع الغيار المحركات وصيانه واصالح المحركات ,وتجارة جملة وتجزئه
غير متخصصه.
األنشطة الصناعية :وتشمل المنشأت الصناعية بأنواعها والمنشآت الحرفية الصناعية وهي
تتمركز في االغلب في المدن القائمة الصناعية مثال الحوامدية وحلوان أو التجمعات الجديدة مثال
العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ,أما األنشطة الحرفية الصناعية جزء منها يتمركز في
القلب القديم للقاهرة وتنتشر في المراكز اإلدارية الريفية.
األنشطة الزراعية  :وتضم المنشأت الخادمة للزراعيةوصيداألسماكوتربيهحيوان.
وهناك ارتباطات ما بين بعض االنشطة التجارية وخاصة مراكز التجارة المجمعة لتجارة التجزئية
حيث يرتبط وجودها ببعض األنشطة مثل خدمات المال واالعمال واألنشطة السيادية  .اما األنشطة
التجارية المتخصصة سواء التجزئة أو الجملة فوجودها يرتبط اكثر بالبعد التاريخي الماكن توطنها
 ,بينما ترتبط أنشطة تجارة التجزئة غير المتخصصة بالحجم السكاني.
ولتصنيف تكوين مراكز األنشطة ومستوياتها لنطاق الدراسة تم االعتماد علىالتعداد العام للمنشأت
 2006بتحليل التمركز والتخصص لحجم المنشات والعمالة لهذه االنشطة.
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جدول ( )1تفصيلى االنشطة طبقا لتعداد العام للمنشات 2006
االنشطة
زراعة

تفصيلى النشاط
انشطه خدمات زراعيه و صيد اسماك و تربيه حيوان
انشطه صناعات الجلود و الصباغه  -انشطة المنتجات الكيميائية البسيطة
انشطة اعمال الكهرباء ومستلزماتها  -انشطة مرتبطة بالبناء والتشييد
صناعة االثاث  -انشطة صناعات االخشاب وورق وطباعة

صناعة

انشطه خدمات قطاع النفط و الغاز و التعدين  -انشطة صناعات معادن
خدمات وانشطة غذائية  -انشطة المالبس والمنسوجات  -انشطة صناعات االحهزة واالالت والمحركات
تجارة الجملة والتجزئة الغذية والسلع المنزلية  -تجاره جمله وتجزئه المعدات وقطع الغيار المحركات وصيانه واصالح المحركات
تجارة
تجارة جملة وتجزئه غير متخصصه
سياحة

انشطه سياحيه (الفنادق والمطاعم والمقاهي )  -المكاتب السياحية ووكاالت السفر  -انشطة المتاحف والمكتبات ودور الوثائق

خدمات المال واالعمال

الوساطه الماليه والتامين  -انشطة خدمات اعمال ,انشطه االعمال الحره

االنشطة السيادية

الوزارات  ,ونقابات ووكاالت  -منظمات وهيئات دولية وسفارات

خدمات رجال االعمال

انشطه خاصه بخدمات المعدات االكترونية والحاسوب  -انشطة المراكز البحثية واالستشارية

خدمات

خدمات تعليمية  -خدمات صحية ( مستشفيات) -االنشطة الترفيهية

المصدر  :التعداد العام للمنشات 2006

أوالً :إختبار حدود التفاعل الوظيفيإلقليم القاهرة الكبرى :
تتفاعل مراكز األنشطة في اإلقليم الحضرى فيما بينها لتبادل األدوار التكاملية ,حيث تتخصص بعض المراكز
في وظائف نتيجة توطن مجموعة من األنشطة بنسبة تننافس بها المراكز األخرى .وهناك بعض المراكز
نتيجة توطن مجموعة من األنشطة المتنوعة وبنسب كبيرة تمثل هذه المراكز مستوى أعلى من السيطرة
والميزات اإلقتصادية علىمستوى اإلقليم ككل .بينما تتنوع بعض المراكز في األنشطة ولكن بتسب توطن
منخفضة ال تؤثر على مستواها اإلقليمي وانما تصنف مراكز محلية.
يضم نطاق الدراسة ثالث مناطق رئيسية:
 النطاق الحضرى  :ويضم المنطقة الحضرية للقاهرة والجيزة وهو النطاق الذي يضم األنشطةالحضرية التي تعطي وظائف المركز اإلدارى لإلقليم واألعمال.
 النطاق الر يفي  :ويضم اجزاء من محافظات االقليم التخطيطي للقاهرة الكبرى وأجزاء منالمحافظات التي تأثرت بالزحف العمراني للكتلة الحضرية أو بالهجرة العكسية أو بزحف األانشطة
الحضرية إليها .وأيضا مراكز الصناعة الكبرى مثال العاشر من رمضان كوجهة لحركة العمالة من
القاهرة .قد أظهرت الدراسات أهمية التعامل مع النطاق الريفى المتاخم للكتلة الحضرية الرئيسية
لالقليم بإعتباره جزءا ً أصيالً ضمن كيان االقليم حيث يقوم بدوره فى عملية ديناميكية التفاعل والنمو
العمرانى والحراك السكانى
 مجتمعات عمرانية جديدة :وقد شكلت في الخمسة عشر سنه االخيرة كيانات منافسة لمراكز االنشطةالقائمة.
2

ومن خالل تحليل التخصص والتوطن لألنشطة من خالل المنشأت وعماله المنشأت على مستوى األقسام
,حيثيعتبر:
التخصص:التركزالرأسىلألنشطةفىالقطاعبمقارنتهباألهميةالنسبيةللنشاطعلىمستوىنطاق الدراسة.
التوطن:تركزاالنشطة بالمناطق "االقسام اإلدارية"بالنسبةلنفسها .
أمكن تصنيف مراكز األنشطة لنطاق الدراسة إلى ثالث مستويات طبقا لنوع ومستوى التخصص والتوطن:
 1-1تصنيف حضر نطاق الدراسة "دون الكتلة الحضرية" طبقا للمستوى والنوع:
 مراكز اقليمية رئيسية  :هى المراكز المتخصص فى مجموعة من األنشطة الحضريةو توطن
االنشطة ( االنشطة السيادية – خدمات رجال االعمال – صناعة ).
 مراكز اقليمية ثانوية  :هى المراكز المتخصص فى نشاطين من األنشطة الحضرية ويتوطن بها
االنشطة ( خدمات المال واالعمال–الخدمات العامة ).
 مراكز اقليمية متخصصة  :هى المراكز المتخصصة فى نشاط واحد (مركز متخصص خدمى –
مركزمتخصص خدمات رجال االعمال . )....
ويظهر التصنيف أن العاشر من رمضان ومشتول السوق وبلبيس مراكز حضرية اقليمية منافسة ولها دور
بيني بين اقليم القاهرة كمركز للمنشأت الصناعية والخدمية وكونها مراكز جذب أيضا للعمالة ببن شرق الدلتا
والقاهرة ولكن قربها المكاني من القاهرة يعطي ثقل جغرافي لشرق اقليم القاهرة عن غربه .أما النطاق
الغربي فلم تظهر مراكز ثقل اقليمي لألنشطة برغم وجود تمركز متنوع من األنشطة في مدينة السادس من
أكتوبر .
مدن النطاق الريفي للجيزة ( اطفيح والصف) تعمل كمراكز اقليمية وفرعية لمجال الخدمات العامة للقطاع
الريفي .وقد تاثر ريف المدن بتخصص وتوطن األنشطة الحضرية (الصف -اطفيح – العياط – بنها – بلبيس
 مشتواللسوق ) مما يزيد من سيطرة المراكز اإلدارية (حضر وريف) .أما ريف (امبابه – الواحات –القناطرالخيرية – شبينالقناطر  -طوخ – قليوب – كفرشكر) فهي مراكز اقليمية فرعية ذات ثقل ضعيف وهذا
يفسر عدم ظهور مدنها كمراكز خدمات اقليمية .ويوضح جدول ( )3تصنيف ريف المراكز.
جدول (  ) 2تصنيف مراكز االنشطة لحضر النطاق الريفى المتاخم ( حضر مراكز نطاق الدراسة )

حضر المراكز

تصنيف مراكز االنشطة
مركز اقليمى رئيسى

مدينة العاشر من رمضان –مدينة مشتول السوق

مركز اقليمى ثانوى

مدينة اطفيح

مركزاقليمى فرعي متخصص خدمى (خدمات عامة )

مدينة الصف

مركز اقليمى فرعي متخصص خدماترجال االعمال

مدينة بلبيس

مركز اقليمى فرعي متخصص زراعى

المنطقة الحضرية الخصوص

جدول (  ) 3تصنيفمراكزاالنشطةداخاللنطاقالريفىالمتاخم ( ريفالمراكز )
ريف المراكز

تصنيف مراكز االنشطة

الصف -اطفيح – العياط – بنها – بلبيس  -مشتول

ريف متخصص فى االنشطة الحضرية

السوق
امبابه – الواحات البحرية– القناطر الخيرية –

ريف متخصص فى النشاط الزراعى

شبين القناطر  -طوخ – قليوب – كفر شكر
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وبهذا يمكن تقسيم حدود الدراسة من حيث تفاعل مراكز االنشطة إلى:
-

-

النطاق المباشر :وهو الظهير الريفي للقاهرة وتتنوع فيه توطن األنشطة بدون ظهور تخصص
واضح ويضم مدن أنشطة ذات المستوى الثانوي .وال يزيد تمركز عمالة منشآت االنشطة في المدن
عن  250ألف عامل وتتضائل عمالة منشأت االنشطة في الريف ألقل من  150ألف ماعدا مركز
أوسيم حيث ترتفع أحجام العمالة إلى  250ألف .تتوطن في هذا النطاق أنشطة متنوعة بدون
تخصص في المدن بينما يتخصص الريف في منشأت النشاط الزراعي .حدود هذا النطاق المناطق
الشمالية للطريق الدائري ( امبابة  ,القناطر الخيرية ,الجزء الجنوبي لمركز قليوب ,الخصوص,
جنوب مركز الخانكة ,طوخ ,العبور) أما الحدود الجنوبية تضم (ريف الجيزة ,مركز الحوامدية,
مركز البدرشين).
النطاق اإلنتقالي :ويضم نطاقات مدن وريف تقل توطن المنشأت والعمالة وال تظهر لها تخصص
مسيطر والوظيفة األساسية للمنشأت للحضر والريف األنشطة الزراعية .وهي غالبا ت ُخدم من مراكز
أنشطة خارج إقليم القاهرة.
النطاق غير المباشر :ويظهر بها مدن تمثل مراكز انشطة اقليمية رئيسية ,مصادر العمالة لها تتدفق
من داخل القاهرة وأقاليم أخرى .وتضم أنشطة سيادية وخدمات المال واألعمال وخدمات عامة
وتجارة بدرجات توطن مرتفعة .يرتفع تمركز عمالة المنشآت في مدنها وريفها من  250ألف إلى
أكثر من  500ألف عامل ويرتفع توطن المنشآت بها .كلما قربت من القاهرة كلما زادت تمركز
األنشطة بها واستفادت من التكتل الحضرى للقاهرة ويظهر أيضا النشاط الصناعي في هذه النطاقات
لطبيعة التنمية اإلقتصادية بها وخاصةمدينة العاشر من رمضان .ويضم ( العاشر من
رمضان,مشتول السوق ,بلبيس ,اشمون ,بنها) وجنوبا الصف وأطفيح  ,كما يتأثر ريف هذه المدن
بتمركز األنشطة الحضرية.
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جدول (  )4تصنيفمستوياتمراكزاالنشطةلنطاقالدراسةخالفالكتلةالحضرية (حضروريف)
التخصص

زراعة

صناعة

خدمات
عامة
خدمات
رجال
األعمال
انشطة
سيادية
خدمات
المال
واالعمال
تجارة

زراعة

صناعة

خدمات
خدمات
رجال
االعمال
االنشطة
السيادية
خدمات
المال
واالعمال
تجارة

المراكز

التوطن ( درجة التوطن )

الوظائف

امبابة ريف

ريف متخصص فى النشاط الزراعى

الصف حضر

مركز اقليمى متخصص خدمى

الصف ريف

ريف متخصص فى االنشطة الحضرية

اطفيح حضر

مركز اقليمى ثانوى

اطفيح ريف

ريف متخصص فى االنشطة الحضرية

العياط ريف
الواحات البحرية
ريف

ريف متخصص فى االنشطة الحضرية
ريف متخصص فى النشاط الزراعى

بنها ريف

ريف متخصص فى االنشطة الحضرية

القناطر الخيرية ريف

ريف متخصص فى النشاط الزراعى

شبين القناطر ريف

ريف متخصص فى النشاط الزراعى

طوخ ريف

ريف متخصص فى النشاط الزراعى

قليوب ريف

ريف متخصص فى النشاط الزراعى

كفرشكر ريف

ريف متخصص فى النشاط الزراعى

الخصوص حضر

مركز اقليمى متخصص زراعى

بلبيس حضر

مركز اقليمى متخصص خدمات رجال االعمال

بلبيس ريف

ريف متخصص فى االنشطة الحضرية

مشتول السوق حضر

مركز اقليمى رئيسى

مشتول السوق ريف
العاشر من رمضان

ريف متخصص فى االنشطة الحضرية
مركز اقليمى رئيسى



راجع الملحق المرفق لمعرفة درجة التوطن والتخصص
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شكل (  ) 1تصنيف مراكز األنشطة لنطاق الدراسة(بإستثناء الكتلة الحضرية)

6

شكل (  ) 2يوضح تركز العمالة فى نطاق الدراسة

7

ثانيًا :اختبار حدود منطقة األعمال المركزيةللكتلة الحضرية لنطاق الدراسة :
تم فصل النطاق الحضرى ( القاهرة والجيزة ) حيث له تصنيف مختلف عن النطاقات التى تجمع ما بين الحضر
والريف .إذ يمثل النطاق الحضرى القلب اإلقتصادي للعواصم حيث يضم منطقة أو مناطق األعمال المركزية التي
تخدم على المستوى القومي في بعض األنشطة .حدود منطقة االعمال المركزية يختلف من أقليم حضرى ألخر
حسب حجم االقليم وثقلة اإلقتصادى ,وحسب توجهات التنمية العمرانية التي توجه نمط األنشطة االقتصادية,
وأيضا األتصالية .وبالتالي تتقارب أو تتباعد عنها أنشطة أخرى لتكون التمركز أو التشتت لألنشطة  .منطقة
األعمال المركزية يمكن أن تكون في منطقة واحدة متصلة Monocentricأو عدد من المناطق
. Polycentric
إختلفت الدراسات والنماذج العالمية في خصائص منطقة األعمال المركزية داخل الكتلة الحضرية وإنما هناك عدد
من المعايير االساسية وهي:
-

تمركز عدد العاملين في منشأت األنشطة وقد اختلفت في النماذج العالمي من  1000إلى  20الف
حركة التردد لرحالت العمل أو غير العمل للسكان من خارج المنطقة وقد تراوحت من  25ألف
وأكثر إلى المناطق المركزية.
سيطرة األنشطة المركزية على استعماالت األراضي ومعدالت إشغال االراضي من المساحة الكلية.

مكونات المنطقة المركزية متنوع من أنشطة سيادية وخدمات المال واألعمال إلى األنشطة الخدمية العامة
أو المتخصصة إلى جانب األنشطة التجارية .ومع أختالف التمركز ونوع األنشطة يمكن تصنيف مستوى
وتخصص المنطقة المركزية.
قامت الدراسة أوال بتحديد نطاق منطقة األعمال المركزية داخل الكتلة الحضرية والتي يوضحها شكل ( 3
) بناءا ً حجم تمركز المنشأت وعمالة األنشطة السيادية وخدمات المال واألعمال ورجال األعمال
واألنشطة السياحية ,وهي األنشطة التي تمثل طبيعة منطقة األعمال المركزية .وتم فصل األنشطة
التجارية بإعتبار أن األنشطة التجارية تعتبر أنشطة ترتبط بجميع أنماط المراكز  ,وأوضح اإلختبار امتداد
منطقة االعمال المركزيةلتضم المناطق الجديدة في القاهرة الجديدة وبدر والسالم ,أيضا مناطق
مدينةنصر ومصر الجديدة وعين شمس والوايلي والنزهة  ,وامتدت إلى شبرا والشرابية شماال
والبساتين جنوبا واختفاظ قسم السيدة زينب كمركز رئيسي لألعمال المركزية .كما امتد نطاق منطقة
األعمال المركزية غربا للكتلة الحضرية للجيزة لتشمل قسم بوالق الدكرور بما يضمه من مناطق العجوزة
والمهندسين وأيضا قسم الدقي.
تختلف مستويات مناطق األعمال المركزية في كثافة التمركز ونوع النشاط المتخصص فيها .ونظرا لعدم
توفر بيانات رحالت العمل أو غير العمل اليومية من خارج المنطقة المركزية  ,تم االعتماد على تحليل
التخصص لمنشأت األنشطة وأمكن تصنيف مناطق األعمال المركزية إلى ثالث مستويات من ال C.B.D
كالتالي:
 C.B.D -1مركزى  :تتركز به األنشطة السيادية وخدمات المال واألعمال وخدمات رجال األعمال
والسياحة والترفيه (اعلى تخصص فى هذه االنشطة) .
 C.B.D -2رئيسى  :يتركز بها إحدى االنشطة المكملة إلى جانب األنشطة السيادية ( خدمات المال
واالعمال – أو خدمات رجال االعمال – أوالسياحة والترفيه ) مع تخصص اقل من  C.B.Cالمركزى .
C.B.D -3فرعى  :يتركز به نشاط واحد من االنشطة الحضرية المميزة لمناطق االعمال المركزية (
خدمات المال واالعمال – أو خدمات األعمال – أو سياحة والترفيه) .
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شكل (  ) 5تصنيف مراكز األنشطة واألعمال المركزية للكتلة الحضرية
تصنيف مراكز االنشطة
والخدمات
 C.B.Dمركزى
 C.B.Dرئيسى
 C.B.Dفرعى

األقسام

األنشطة
انشطة سيادية  -خدمات المال واالعمال وخدمات
رجال االعمال
انشطة سيادية  -خدمات المال واالعمال وخدمات
رجال االعمال
خدمات المال واالعمال واالنشطة السيادية
االنشطة السيادية والسياحة والترفيه
خدمات المال واالعمال
خدمات رجال االعمال
سياحة والترفيه

السيدة زينب
مدينة نصر
عين شمس
شبرا
الشرابية – روض الفرج –الوايلى – الدقى
النزهة
القاهرة الجديدة – بدر – البساتين – السالم

شكل (  ) 3مراكز األنشطة واألعمال المركزية للكتلة الحضرية
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ثالثًا :التكوينالمكاني لمراكز األنشطة والخدمات لإلقليم الحضري Activities centers
:Morphology
 تطور التكوين المكاني لمراكز األنشطة والخدمات غير التجارية:
حركة مراكز األنشطة والخدمات في األقاليم الحضرية تتغير في شكلها وتكوينها المكاني نتيجة عدد من العوامل:
 تطور حجم سكان المناطق الحضرية وتغير تركيبها السكاني والذي يؤدي إلى تطور أساليب الحياةفي بعض المناطق السكنية مما يؤثر على زيادة الطلب على بعض األنشطة وتوطين الخدمات.
 التغير في القيمة العقارية للمباني واألراضي نتيجة التدهور العمراني أو التطوير أو االحياء والتجديدألنماط االسكان والذي يؤدي إلى تغير الطلب عليها وبالتالي يتغير تنافس بعض األنشطة على
التوطن.
 تغير العالقة بين األنشطة المختلفة بتغير استعماالت األراضي في المناطق ,فهناك أنشطة تتوطنبالتكامل مع أنشطة أخرى.
 تطوير شبكات النقل والحركة يرفع من امكانيات الوصول إلى بعض المناطق إلى جانب تعدد وسائلاإلنتقال ,حيث تعطي امكانيات الوصول ميزات لبعض المحاور والمناطق ويجعلها جاذبة لتنافس
األنشطة عليها.
األشكال المكانية لمراكز األنشطة تأخذ إما التكوين النووى  Monocentricوه تركز األنشطة المختلطة في
مركز واحد لإلسنفادة من أقتصاديات التكتل للنشاط أو ميزات التقارب من رواد أو حجم التردد ألنشطة أخرى.
وفي بعض االحيان تكون النواة متخصصة في نشاط معين وتتجاور معها تخصص نشاط آخر وهكذا .وفي
مراحل معينة من نمو األنشطة تبدأ بعض األنشطة نتيجة العوامل السابق في االنتقال إلى مكان آخر لتكوين
نواة جديدة متخصصة .يكون المركز متصل بوسائل األنتقال في مركزه وأيضا أطرافه بواسائل فرعية.
الشكل المتعدد األنوية من المراكز يكون أقل كثافة في تركز العمالة واألنشطة ومنها متعدد األنشطة ومنها
متخصص األنشطة .وال تأخذ المراكز المتعددة النواه دور النواه الرئيسية وانما تمثل مستوى أقل من المراكز.
وإذا تكتلت األنوية الفرعية لتتبادل العالقات الوظيفية الثقل الوظيفي والحجمي يجعلها تأخذ دور المركز
الرئيسي .تتصل المراكز متعدد األنوية من خالل حدودها بشبكات االنتقال وهي في الغالب تعتمد على وسائل
النقل الفردية ومجمعات األنتظار الكبرى كما تأخذ نمط المجمعات الخدمية الرأسية.
كما يأتي الشكل مراكز المحاور وهي تنشأ في المستويات األقل من المراكز وهي لخدمة المناطق السكنية أو
المناطق الترفيهية المميزة مثال محاور األنهار أو الشواطئ .وهذا النمط يتكون أيضا في المناطق االنتقالية
بين مراكز رئيسية وفي هذه الحالة اليكون له سمه مميزه من األنشطة ولكن تكون متنوعة األنشطة وفي
األغلب يسيطر عليها النشاط التجارى.
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شكل ( ) أنماط التكوين المكاني لمراكز األنشطة والخدمات

تطور مراكز األنشطة في اقليم القاهرة وخاصة المنطقة الحضرية أخذت الثالث اشكال من التكوين والتوزيع
على النحو التالي:

 المرحلةاالولى ماقبل وحتى  : 1896ثنائىالمركزالرئيسىوالمراكزالفرعيةالمتخصصة
الحضرية
.نتيجةضعفالمراكزاالقليميةاالخريفيالنطاقاتالمحيطةبالكتلة
والتوجهنحوتمركزالخدماتاالداريةالحكوميةفيمنطقةالمركزبالقاهرةهذابخالفالعوامالالقتصاديةاالخريزادتمركزاالن
شطةوالخدماتفيمنطقةالمركزحيثتعتبرالقاهرةوالجيزةمركزرئيسى,وظهرتايضاالمراكزالفرعيةالمتخصصةوظيفيا
مثل ( الهرم – المعادى – مصرالجديدة ) وتعتبرمراكزتجاريةفرعيةللتجارةوخدماتالمالواالعمالوالسياحة
والترفيه .كما ظلت مناطق تجارة الجملة المتخصصة وغير المتخصصة حول منطقة األعمال المركزية في
السيدة زينب وعابدين باعتبار أن هذه المناطق لها بعد تاريخي وايضا ترتبط بمناطق الربط "المواصالت"
الرئيسية التي تستقبل مترددين من خارج اإلقليم ,بل وارتفع تركيز األنشطة بها وتزايدت العمالة بها مع تغير
بعض أنشطة التجارة بها واحتفاظها بالمكان.

مصر الجديدة
السيدة
زينب
وعابدين
المعادي
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الزمالك
الدقى
والمهندسين

الهرم

شكل (  )8يوضحتطورمراكزاالنشطةوالخدماتلنطاقالحضرى ( 1896مرتبةحسباالهمية )

 المرحلة الثانية في الفترة حتى  :1886مراكز الرئيسية األنشطة الجديدة وفصل
الوظائف
بعد اكتمال التنمية العمرانية في المناطق المخططة ( مدينة نصر –  6اكتوبر ) جذبت هذه المناطق مراكز
األنشطة الجديدة حيث حدت انتشار لالنشطة وفصلت بعض األنشطة عن المركز الرئيسى (منطقة االعمال
المركزية ) كخدمات المال واالعمال وخدمات رجال االعمال أما األنشطة السيادية كالوزرات والسفارات ظلت
النسبة الكبرى منها مرتبطة بمنطقة االعمال المركزية .وزاد التمركز في المراكز الثنائية والفرعية لجذبها
لعدد من االنشطة المكملة ألنشطة المنطقة المركزية مثال المباني الحكومية وخدمات المال واألعمال وذلك في
اقسام الزمالك والدقي والمهندسين .فقد بعض المراكز التخصص الوظيفي لها وتحولها إلى مراكز أنشطة
متنوعة من المستوى األقل مثال الجيزة وقصر النيل وفقدهم تمركز األنشطة السياحية والترفيهية .نتيجة
إنتشار بعض أنشطة المال واألعمال وتمركزها في الدقي بدأ مناطق العجوزة في فقد الوظيفة السياحية
والترفيهية لصالح أنشطة خدمات رجال األعمال  .زيادة تمركز األنشطة في شبرا والساحل وروض الفرج
لتأخذ في مراحل قادمة دور المراكز األنشطة اإلقليمية.
بصفة عامة المراكز في القطاع الشرقى أخذت شكل المتعدد األنوية وقد ساعد على هذا ظهور المناطق
الجديدة والتطوير العمراني وتطور شبكات النقل واالنتقال .أما القطاغ الغربي يمكن اعتباره مجال لمراكز
أنوية منفصلة وأيضا الشكل المحوري.

مصر الجديدة

شبرا
الزمالك

مدينة نصر

السيدة
زينب
وعابدين
المعادي
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الدقى
والمهندسين

الهرم
 6اكتوبر

تابع شكل (  )8يوضح تطور مراكز األنشطة والخدمات غير التجارية لنطاق الحضرى1886 /1896
(مرتبة حسب االهمية )

 المرحلة الثالثة :مراكز األنشطة الجديدة المستقلة
في هذه المرحلة استقلت مراكز األنشطة الجديدة عن المركز الرئيسي وظهر لها أيضا مراكز ثنائية twin
(مدينة نصر والقاهرة الجديدة –  6أكتوبر والشيخ زايد) استخوذت هذه المراكز على األنشطة المكملة
والمرتبطة باالنشطة السيادية كخدمات المال واالعمال وخدمات رجال االعمال والسياحية والترفيهية .وظلت
األنشطة السيادية في ال C.B.Dالمركزى (في القاهرة والجيزة) اما المراكز الفرعية المتخصصة تحولت الى
مراكز متنوعة في األنشطة وتراجعت في تخصصها في المرحلة األولى والثانية .

بدر

الشروق

القاهرة
الجديدة

مصر الجديدة

مدينة نصر

شبرا
السيدة
زينب
وعابدين
المعادي

 15مايو
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حلوان

الشيخ زايد
الزمالك
الدقى
والمهندسين

الهرم

 6اكتوبر

يوضح تطور مراكز األنشطة والخدمات غير التجارية لنطاق الحضرى( 2006 /1886مرتبة حسب االهمية)

 التكوين الحالي لمراكز األنشطة والخدمات غير التجارية:
التكوين الحالي لمراكز األنشطة برغم تشكلة خالل فترات طويلة إال انها تمتد بشكل محورى امتدادا للمراكز
القائمة ,وساعدت تطوير خطوط مترو األنفاق على امتداد مراكز شماال ً وجنوب ليتحول اإلقليم إلى متعدد
األنوية لألنشطة والخدمات يمثل فيها  .بينما يظل القطاع الغربي مراكز أحادية النواة بها جميع أنواع االنشطة
المميزة لمراكز األعمال المركزية إلى جانب األنشطة التجارية.
هناك أربع محاور رئيسية يتمركز عليها مراكز األنشطة المختلفة:
-

المحور الغربي الرئيسي  :الزمالك  -الجيزة والدقي والعجوزة  6 -اكتوبر
المحور الشرقي المركزي  :السيدة زينب عابدين–مصر الجديدة مدينة نصر  -القاهرة الجديدة
المحور الشرقي الرئيسي  :شبرا والساحل – المرج – السالم
المحور الجنوبي الثانوي :المعادي – حلوان
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شكل () يوضح التكوين المكاني لمراكز االنشطة والخدمات غير التجارية

 التكوين الحالي لألنشطة التجارية:
تم فضل األنشطة التجارية عن األنشطة والخدمات ألنها تعتمد على معايير مختلفة في التوطين وترتبط أكثر
بالعتبة الحدية السكانية ومستويات االسكان  ,كما أنها تعتبر أنشطة تكميلية للمناطق المركزية تستفيد من
أحجام التردد وما يسمي بإقتصاد الوقت Time economicحيث تستمر األنشطة التجارية في تقديم
خدماتها للمترددين عليها في أوقات أطول من الخدمات واألنشطة األخرى.
وتضم ثالث مجموعات أساسية من األنشطة التجارية :
 تجارة الجملة والتجزئة المتخصصة  :ويرتبط توطنها بالمناطق القديمة المستقرة والمناطق التاريخية وتأخذنمط التركز في مناطق محددة ويقل إختالطها بالنشاط السكني وهناك بعض األنماط منها في مجمعات رأسية
 Mallsفي المناطق الجديدة.
 تجارة الجملة والتجزئة والسلع المنزلية :ويرتبط توطنها بالمناطق السكنية ذات الكثافات المرتفعة وتأخذنمط االنتشار األفقي  .كما تتواجد أسواق الجملة منها في مناطق مجمعة أفقية األمتداد في المناطق القديمة.
 تجارة الجملة والتجزئة غير متخصصة :وال تخضع لنمط محدد للتوطن ولكنها تستفيد من الشوارعالرئيسية في التوطن .ويوضح شكل () يوضح مراكز األنشطة التجارية للنطاق الحضرى اعتمادا على حجم
المنشآت وحجم العمالة في المنشآت التجارية طبقا لتعداد المنشآت  ( 2006مرتبة حسب االهمية )
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شكل ( ) تصنيف درجات التخصص لألنشطة التجارية مرتبة طبقا لألهمية

*النسب تمثل األهمية النسبية لتمركز النشاط
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 التركيب الرأسي لمراكز الخدمات واألنشطة والتجارة :Vertical Morphology
توضح العالقة الرأسية بين مراكز األنشطة المختلفة على طول المحاور األفقية مدى تركز توزيع
العمالة والمنشآت ومعدل العمالة لكل منشأة .تأتي أهمية دراسة التكوين الرأسي في معرفة التالي:
 اتجاهات نمو اإلقليم الحضري ونطاقات التأثير لكل مركز  ,حيث من المتعارف عليه في حالة االقليماحادى النواه تقل كثافة التركيز لألنشطة في المنشأت والعمالة كلما اتجه إلى األطراف في هذه الحالة
يمكن توجيه التنمية الجديدة لإلقليم.
 معرفة مناطق الفجوات أو المناطق االنتقالية بين النطاقات المختلفة وتكون دالة على إما بدايةظهور مركز آخر أو تفكك لألنشطة ناتجة عن وجود أنشطة غير متجانسة مع نطاقات المراكز.
فيما يلي تحليل التركيب الرأسي :
-

-

-

-

-

يشير التركيب الرأسي للقطاع الشرقي وجود نطاقات فجوات على المحور المركزي (السيدة زينب –
القاهرة الجديدة) حيث ينخفض عدد المنشأت والعمالة في المركز الرئيسي (السيدة زينب) مقارنة
بعدد المنشأت والعمالة في أطراف المحور بينما تزيد معدل العامل  /منشأة في المركز الرئيسي
نتيجة أن تركيب األنشطة يميل إلى األنشطة الثالثية (الخدمات وخدمات األعمال والمرافق الخدمات
من مخازن البضائع والتجارة والمنشآت الترفيهية والسياحة) ومن المعروف عن هذه النوعية من
المنشأت ارتفاع معدالت العمالة للمنشأت .تنخفض تركز العمالة والمنشأت ومعدل العمالة  /منشأة
في أقسام (مصر القديمة والخليفة) بهذا تمثل منطقة عازلة وطرف لحدود مركز األنشطة الرئيسي
جنوبا  .يزدات تركيز المنشأت والعمالة بينما ينخفض معدل العامل  /منشأة في األطراف الشرقية
المركز الرئيسي في أقسام (الجمالية والدرب االحمر والموسكي) لتخصصها في األنشطة التجارية.
تظهر منطقة منخفضة في التركز مع انخفاض المعدل أيضا لتمثل بهذا منطقة فاصلة طرفية (الظاهر
والوايلى) لبدايات ظهور مركز آخر يتدرج فيه التركز المنشأت والعمالة ليصل إلى اقصاه في (مدينة
نصر القاهرة الجديدة) برغم انخفاض معدل عامل  /منشأة لنظرا لطبيعة االنشطة الرباعية
(الجامعات ومراكز العمل المتطورة والتجارية المجمعة) .يبدأ التركيز في اإلنخفاض مرة أخرى في
(الشروق وبدر) لكونهم مراكز غير متنوعة األنشطة.
يوضح تركيب المحور الشمالي أن هناك كتلتين رئيسيتين يمثلوا مراكز األنشطة الرئيسية للمحور,
األول نقطة مركزه (روض الفرج والساحل وشبرا) بينما يقل التركيز في اتجاه اطرافه .يبدأ المركز
الثاني في تزايد تركز المنشأت والعمالة في االتجاة الشمالى الشرقي ويمثل مركزه (عين شمس)
أعلى تركز بينما يقل في أطرافه بنسب ضئيلة في( السالم والنزهة)  .وال تتباين معدالت معدالت
عامل  /منشأه لتخصصها في أنشطة محدده من األنشطة الثالثية ذات المستويات اإلقليمية األقل.
تركيب المحور الغربي يشير إلى مركزين رئيسين  :األول يمثل فيه قسمي (الهرم والعمرانية) نواة
التركز في المنشأت والعمالة بينما تمثل ( العجوزة والدقي) النواة الثانية للمركز وطرفها الشرقي
(الجيزة) وطرفها الغربي ( بوالق الدكرور).معدالت العمالة  /للمنشأة ترتفع في نواة الدقي
والمهندسين لتمركز األنشطة الثالثية بها بينما تنخفض في نواة(الهرم والعمرانية) في األطراف
لتنوع األنشطة الثالثية من المستوى اإلقليمي األقل وبدون تخصص.
يظهر مركز الطرف الغربي للمحور في نواة (مدينة  6أكتوبر) بينما تمثل ( الشيخ زايد) الطرف
الفاصل بين المركزين واألقرب إلى نواة مركز ( 6اكتوبر) .توضح معدالت العمالة  /للمنشأة أعلى
معدالت في اإلقليم الحضرى ككل برغم عدم ارتفاع نسب العمالة فيه على مستوى اإلقليم أيضا,
والسبب األساسي يرجع إلى سيطرة تمركز األنشطة الثنائية وهى األنشطة الصناعية والخدمات
الصناعية ,بينما يرتفع تمركز المنشأت أيضا على مستوى االقليم الحضري نظرا لتوطن األنشطة
الثالثية والرباعية .بذلك يمثل مركز  6اكتوبر يرشح لمستوى المراكز األقليمية العليا Supra
 . regionalويوضح شكل ( ) التركيب الرأسي لإلقليم الحضرى.
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شكل ( ) التركيب الرأسي لإلقليم الحضرى

رابعا ً :ترسيم القطاعات الوظيفية إلقليم القاهرة الكبرى :
 معايير تصنيف الوحدات الوظيفية:
تم وضع الترسيم النهائى للوحدات الوظيفية لمراكز األنشطة اعتمادا على:
-

تطور مراكز األنشطة والخدمات وتتبع ثبات تواجدها في الفترات المختلفة وثبات وجود األنشطة الممثلة
لوظيفته.
االهمية النسبية لتوطن أنشطة األعمال المركزية فى االنشطة الخاصة بالنطاق الحضرى وهى االنشطة
السيادية وخدمات المال واالعمال وخدمات رجال االعمال واالنشطة السياحية ,حيث يعطي توطنها ثقل
لتكوين نواة مركز.
أدوار مراكز األنشطة اعتمادا على حسابات التخصص.
تصنيف أدوار مراكز األنشطة التجارية اعتمادا على األهمية النسبية للمنشأت والعمالة.
التركيب الرأسي لمراكز األنشطة.
زمن الوصول  Travel Timeمن أطراف المركز إلى النواة الرئيسية والتي تتراوح بين  30إلى 40
دقيقة.
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ومن خالل التصنيف ظهر  7قطاعات وظيفية لالنشطة وهم :
-

-

قطاع السيدة زينب
قطاع شبرا
قطاع  6اكتوبر
قطاع التبين حلوان

قطاع الزمالك
قطاع القاهرة الجديدة
قطاع مصر الجديدة

تنقسم مستويات القطاعات إألربع (قومي –Nationalإقليمي رئيسي  – Supra Regionalاقليمي
 - Regionalمحلي) وتوضح الجداول () و( ) و ( )مستوى القطاعات ومستويات المراكز المكونة لها.
أما األقسام التي لم تظهر داخل الوحدات هي أقسام تمثل مستوى المحلي الفرعي أو مستوى األحياء السكنية
 , community Centerتعتمد هذا المستوى من األقسام على أقرب مركز أنشطة له ومن الممكن أن
يخدم من أكثر من مركز أنشطة .كما يوضح شكل العالقة بين مراكز الوحدات والمراكز الرئيسي القومي
 National Centerمن طبقا للمستوى والتباعد الجغرافي.


تصنف أشكال العالقات بين المراكز المكونة للوحدات:

تصنف العالقات بين المراكز المكونة للوحدات الوظيفية في أشكال متعددة:
-

وحدات توأمية العالقة  : Twin Centerفي حالة وجود مركزين يوجد تقارب مكانى بينهم
وتشابه تركيب األنشطة ولكن قد يختلف تركيز االنشطة بهم.
مراكز متكاملة العالقة  : Satellite Centerمركز رئيسى ومراكز ثانوية بها انشطة مكملة
لنشاط الرئيسي بالمراكز .
مركز رئيسى مهيمن :Prime Centerمركز رئيسى مهيمن ومسيطر ويمثل النطاق المحيط
نطاق انتشار أنشطته.
جدول (  ) 6ادوار المراكز االنشطة والخدمات
ادوار مراكز االنشطة والخدمات
national center
super regional center
Regional center
local center

األقسام
السيدة زينب
القاهرة الجديدة – مدينة نصر – مصر الجديدة–
الزمالك –  6اكتوبر
الشيخ زايد – الدقى – شبرا – عابدين – قصر النيل
– بدر

جدول (  ) 6ادوار مراكز االنشطة التجارية
ادوار مراكز التجارة
national center
super regional center
Regional center
local center

األقسام
القاهرة الجديدة – مدينة نصر – حلوان – السالم
عين شمس – البساتين – المرج – بوالق الدكرور –
العمرانية
مصر الجديدة
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شكل () الترسيم النهائى لتدرج الوحدات الوظيفية لمراكز االنشطتها غير التجارية
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شكل يوضح ( ) الترسيم النهائى لتدرج مراكز األنشطة التجارية
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شكل () شجرة الترج الهرمى العالقة بين مراكز الوحدات والمراكز الرئيسي
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مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

جدول () يوضح التصنيف النهائى للوحدات الوظيفية ومراكز األنشطة إلقليم القاهرة الكبرى

القطاع

االقسام عامل  /منشاة

االنشطة

المستوى

مستوى الوحدة

national centre
االنشطة السيادية
السيدة زينب 2.3
االنشطة السيادية  -انشطة متخصصة غير تجارية Regional centre
قصر النيل 11.8
Regional centre
االنشطة السيادية  -انشطة تجارية
4.8
عابدين
Regional centre
انشطة تجارية
2.5
البساتين
national
السيدة زينب
Local centre
انشطة تجارية
الموسكى 3.2
Local centre
انشطة تجارية
4.8
االزبكية
Local centre
انشطة تجارية
3.2
الجمالية
Local centre
انشطة تجارية
مصر القديمة 2.8
super regional centre
مدينة  6اكتوبر  29االنشطة السيادية-انشطة متخصصة غير تجارية  -انشطة تجارية
Regional centre
االنشطة السيادية
الشيخ زايد 3.2
super regional
 6اكتوبر
regional centre
انشطة تجارية
بوالق الدكرور 2.4
regional centre
انشطة تجارية
العمرانية 2.8
االنشطة السيادية-انشطة متخصصة غير تجاريةsuper regional centre
9.7
الزمالك
االنشطة السيادية-انشطة متخصصة غير تجاريةsuper regional centre
6.2
الدقى
regional
الزمالك
Local centre
االنشطة السيادية  -انشطة تجارية
5.3
العجوزة
super regional centre
مصر الجديدة  7االنشطة السيادية-انشطة متخصصة غير تجارية  -انشطة تجارية
Local centre
االنشطة السيادية  -انشطة تجارية
عين شمس 2.5
super regional centre
االنشطة التجارية
3.4
السالم
regional
regional centre
انشطة تجارية
2
المرج
مصر الجديدة
Local centre
االنشطة السيادية
3.8
الوايلى
Local centre
انشطة تجارية
2.3
المطرية
Local centre
انشطة تجارية
4
الزيتون
super regional centre
القاهرة الجديدة 4.3االنشطة السيادية-انشطة متخصصة غير تجارية  -انشطة تجارية
super regional
super regional centre
القاهرة الجديدة مدينة نصر 19.3االنشطة السيادية-انشطة متخصصة غير تجارية  -انشطة تجارية
Regional centre
االنشطة السيادية
بدر والشروق 8.8
Regional centre
االنشطة السيادية
2.7
شبرا
local
Local centre
االنشطة السيادية  -انشطة تجارية
2.8
الساحل
شبرا
انشطة تجارية
الزواية الحمراء 2.3
Regional centre
االنشطة السيادية
15.6
التبين
local Super Regional centre
االنشطة التجارية
3.7
حلوان
التبين
 15مايو

المصدر  :الخبير

4.8

االنشطة السيادية

localcentre

مشروع الهيكلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى

جدول () يوضح التصنيف النهائى للوحدات الوظيفية ومراكز األنشطة إلقليم القاهرة الكبرى
المركز

عامل /
منشاة

االنشطة

مدينة الصف
ريف المركز

3.7
3.4

خدمات
خدمات

مدينة اطفيح

3.5

خدمات المال واالعمال  -خدمات

وحدة اطفيح

ريف المركز
مدينة بلبيس

3.5
59.2

زراعة  -تجارة  -خدمات المال واالعمال -خدمات
خدمات المال واالعمال

وحدة بلبيس

ريف المركز
مدينة مشتول
السوق

59.7

زراعة  -صناعة  -االنشطة السيادية

59.8

زراعة -صناعة  -االنشطة السيادية

ريف المركز
مدينة امبابة
ريف المركز
مدينة العياط

59.7
2.5
1.9
2.7

زراعة  -صناعة  -االنشطة السيادية

ريف المركز
مدينة الواحات
ريف المركز
مدينة بنها

1.8
1.4
1.6
3.4

ريف المركز
مدينة القناطر
الخيرية
ريف المركز
مدينة شبين
القناطر
ريف المركز
مدينة طوخ
ريف المركز
مدينة قليوب
ريف المركز
مدينة كفر شكر
ريف المركز
الخصوص حضر
العاشر من
رمضان

1.5

زراعة  -خدمات المال واالعمال

2.8
2.9

زراعة

الوحدة
وحدة الصف

وحدة مشتول
السوق
وحدة امبابة

وحدة العياط
وحدة الواحات

وحدة بنها
وحدة القناطر
الخيرية
وحدة شبين
القناطر
وحدة طوخ
وحدة قليوب
وحدة كفر شكر
الخصوص
العاشر من
رمضان

زراعة

تجارة  -انشطة سيادية
زراعة

2.4
1.6
2.2
2
16.6
2.4
2.1
2.5
2.6

زراعة
زراعة

59.8

زراعة  -صناعة  -االنشطة السيادية

زراعة
زراعة
زراعة

المستوى
Regional centre
Regional centre
super regional
centre
super regional
centre
Regional centre
super regional
centre
super regional
centre
super regional
centre
community centre
Regional centre
community centre
super regional
centre
community centre
Regional centre
community centre
super regional
centre
community centre
Regional centre
community centre
Regional centre
community centre
Regional centre
community centre
Regional centre
community centre
Regional centre
Regional centre
super regional
centre

مستوى الوحدة
regional

super
regional

regional

super
regional
regional
regional

regional
regional

regional

regional
regional
regional
regional
regional
super
regional
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المالحق
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شكل ( )4درجة تخصص األقسام وأهميتها النسبية طبقا لألنشطة المختلفة
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شكل ( )4تابع درجة تخصص األقسام وأهميتها النسبية طبقا لألنشطة المختلفة
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شكل (  )4تابع درجة تخصص األقسام وأهميتها النسبية طبقا لألنشطة المختلفة

