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مقدمه الدراسة
أ-الخلفية ودوافع القيام بالدراسة
رأت الهيئه العامه للتخطيط العمراني القيام بالدراسة الحالية بناء علي مجموعتين من الدوافع:
الدافع االول
 أ عدت الهيئة العامة للتخطيط العمراني على مدار الثالثون سنة الماضية عدة مخططات عمرانية إلقليم
القاهرة الكبرى اهمها ما اعد سنة  1422واخرها ما تم إنهائه سنة  ( 2002باالشتراك مع الـ )JICA
ورغم جودة هذه المخططات سواء في تجميع البيانات وتحليلها وأفكارها إال أنه يالحظ أنها اتبعت في
غالبيتها علي منهجيات أقرب الى تخطيط مدينه منها إلى تخطيط منطقه متروباليتانيه بحجم القاهرة
الكبرى
 عالوة على ذلك فإن المنهجيات التى سبق اتباعها اقرب إلى االستجابة للمشاكل القطاعية وخاصه النقل
واستيعاب الزيادة السكانية بناء علي إسقاطات المستقبل منها وليس تحقيق رؤى إقليمية متكاملة
 كذلك لم تراعي تلك الدراسات التغيرات التي حدثت في النطاقات الريفية بشكل كافي و لم تحدد نطاقات
الدراسة او حدود االقليم بما يتماشى مع تلك المتغيرات ،وال شك ان اقليم القاهرة بحجمه و اهميته
يحتاج لمخطط و رؤيه معتمده علي منهجيات اكثر قوة وتحديد علمي لحدود االقليم التفاعلي ونطاق
الدراسة بشكل يمكن من ان تكون اطارا اكثر فاعليه للمخططات االستراتيجية للمحافظات الواقعة في
نطاقه.
الدافع الثاني
 الحظت الهيئه من االحتكاك المباشر مع اجهزه التخطيط المحليه أن المخططات االستراتيجية
للمحافظات سواء محافظات القاهرة الكبرى او المحافظات االخري :
 يصعب االستفادة منها بصورة مباشرة في ادارات التخطيط بالمحافظات لوجود فجوة تخطيطية بينها
وبين مخططات المناطق و بينها وبين المخططات التفصيلية طبقا لقانون البناء الموحد مما يتطلب مأل
هذه الفجوة بمستوى تخطيطي متوسط كهمزة وصل بين المخططات االستراتيجية ومخططات
المناطق ،كما هو مبين في الشكل التالي
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شكل  0توضيح الفجوة بين المخططات االستراتيجية والمخططات التفصيلية بالمحليات

ب -أهداف الدراسة الكلية
مما تقدم تحددت االهداف التالية للدراسة:
 إعداد رؤيه متكاملة لالقليم تتسق مع الرؤية القومية ومبنيه في االساس علي الرؤى الواردة في
دراسات المخططات االستراتيجية للمحافظات و في اطار حدود تخطيطية مناسبة لإلقليم
 اعداد مخطط هيكلي لإلقليم (أي التقسيم لقطاعات كما سيتم توضيحه الحقا)
 يسمح بملء الفجوة بين الرؤية االستراتيجية لإلقليم وبين مخططات المناطق
 يسمح بإعداد مخططات تفصيليه داخل تلك المناطق
 يسمح بإعداد مخططات استراتيجية للمحافظات متسقة فيما بينها وبين مخططات مناطقها الداخلية
 و سوف تعتمد الدراسة الحالية بالكامل على بيانات
 ومعلومات الدراسات السابقة لإلقليم وللمحافظات(.دون جمع أية بيانات إضافية)
 إعداد مشروع تخطيط عمراني ألحد القطاعات كدراسة تطبيقية إلختبار المخطط الهيكلي و
المعطيات والتوصيات القطاعية المقترحه
بعد إنهاء الدراسة السابقة ستقوم الهيئة بتحديث المخططات األستراتيجية للمحافظات بناء على النتائج
وبشكل منفصل وكمرحلة ثانية من الدراسة الحالية (خارج اطار الدراسة الحالية).
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ج – منهجيه الدراسة الكلية
حيث ان الدراسة الحالية ال تبدء من فراغ بل هي مرحله تكميليه وتطويريه لدراسات المخططات
االستراتيجية لإلقليم ( )2002و المخططات االستراتيجية لمحافظات االقليم وتعتمد علي بيناتها وهي ايضا
ليست دراسة إلعداد مخطط استراتيجي لالقليم تتبع في منهجياتها قانون البناء الموحد فقد تم تطوير
منهجيه خاصه بتلك الدراسة كما يلي:
 -1تحليل أولى لرؤى المخططات االستراتيجية للمحافظات ولإلقليم ولشرق القاهرة في إطار
رؤية المخطط القومي لتحديد المتوفق منها و المتعارض ،كذلك سيتم تحديد القضايا التي لم
تتعرض لها تلك الدراسات بشكل كافي وتحديد رؤي مناسبه للتعامل معها وضمها لتلك
المستنتجة من المخططات االستراتيجية السابقه للوصول الى رؤية متكاملة لإلقليم
 -2تحديد الحدود التخطيطية لإلقليم
ال شك ان تحديد الحدود التخطيطية لإلقليم المتروبوليتان مثل اقليم القاهرة الكبرى يختلف
عن منهجيه تحديده لمدينه كبيره ،وطبقا لفحصنا للمداخل النظرية وللتجارب التخطيطية
لبعض المناطق المتروبويتانيه (كما سبق في التقرير االول) فانه يلزم اوال تحديد المرحلة
الحضرية التي وصل اليها اقليم القاهرة الكبرى حتي يمكن تحديد المدخل المناسب لتحديد
معايير تحديد حدود الدراسة و االقليم .ثم القيام بتطبيق تلك المعايير لتحديد حدود االقليم
التي سيبني علي الهيكلة العمرانية للقاهرة
 -3وضع 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 ) ....
 -4إعداد بدائل التقسيم الى قطاعات وتدرجها الهرمي وأدوارها وقوامها االقتصادي وهويتها
وهو ما سيطلق عليها "الهيكل العمراني لإلقليم" والمفاضلة بينها واالستقرار على أفضلها .
 -5تطوير المتطلبات اإلقليمية الهيكلية " العالقات بين القطاعات" مع االخذ في االعتبار
 المشروعات المقترحة وخاصة مشروعات الطرق والنقل .
 المشروعات الجارية
 المخططات المعتمدة للمناطق والقرارات السيادية "كل ما أمكن ذلك"
وصوال للمخطط العمراني الهيكلي لإلقليم

 -6التطوير النهائي للرؤية واألهداف اإلقليمية .

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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 -7تحديد شكل ونوعية المعلومات( )Formatالالزمة والمستنتجة من المراحل السابقة
والالزمة إلعداد مخططات المناطق والقطاعات (  )Terms of referenceوشكل
مخرجات تخطيط المناطق .
 -2تطبيق الـ  Formatالسابقة على القطاعات الجديدة والخروج بتحديد دوركل قطاع
واألهداف المطلوب تحقيقها وكذا المعلومات الالزمة بحيث يمكن في مراحل الحقة (خارج
اطار الدراسة الحالية) اعداد مخططات للقطاعات المختلفة تحقق الرؤية اإلقليمية والقومية
ومتجانسة فيما بينها .
 -4إعداد مشروع تخطيط عمراني ألحد القطاعات (والسابق وجود مخططات ألجزاء كبيرة
منها) كدراسة تطبيقية إلختبار المعطيات والتوصيات القطاعية التي تمت في الخطوة
السابقة وإدخال أية تعديالت في نتائج الخطوتين السابقتين ( )7،2وهو هدف التقرير الحالي
(الثالث)

د  -تنظيم الدراسة الكليه
تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة اجزاء يقدم كل جزء منها في تقرير منفصل:
التقرير االول :الرؤية اإلقليمية وحدود الدراسة
التقرير الثاني :الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى
التقرير الثالث :مخطط عمراني تجريبي الحد قطاعات القاهرة الكبرى

هـ -الهدف من التقرير الثالث (الحالي)
يهدف التقرير الحالي الى :
 التحقق من التوجه العام للهيكلة العمرانية لالقليم  ،ومدى قابلتها للتطبيق. -تطوير منهجية اعداد المخططات الهيكلية للقطاعات الكبرى.

و -منهجية الدراسة بالتقرير الحالي
تم في التقرير الثاني و السابق تقديمه اقتراح مبسط و اساسي لمنهجيه اعداد مخطط هيكلي الحد
القطاعات و هو المبين في الشكل التالي:

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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شكل  5منهجية الدراسة

متطلبات هيكله االقليم من
كل القطاعات الرئيسيه

دراسات االوضاع
الراهنة بالقطاع

اهداف ودور القطاع
طبقا لعناصر الهيكلة

عملية اعداد مخطط هيكلى للقطاع
الرئيسى
مخرجات المخطط الهيكلي
للقطاع

وقد تم تطوير تلك المنهجية لتشمل الخطوات الرئيسية والمخرجات الرئيسية لكل خطوه كما هو مبين:

و  -الخطوات التفصيليه العداد المخطط الهيكلي للقطاع الرئيسي
بناء علي المنهجيه السابقه تم تطويرها إلى خطوات تفصيليه تبين مصادر المعلومات وخاصه ان كانت
مستقاه من هيكله القاهرة ككل – اي من التقريرين االول و الثاني -ام من بيانات متاحه او دراسات
سابقه او يلزم جمعها ميدانيا
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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جدول  0الخطوات التفصيليه العداد المخطط الهيكلي للقطاع الرئيسي
مسلسل
الخطوات

الخطوات

المخرجات لهيكلة القطاعات

مصادر البيانات
الهيكلة العمرانية
لإلقليم

الدراسات السابقة

0

مراجعة الحدود والشبكة
الهيكلية المحددة وشبكة
المستوى الثاني

الطرق المحيطة
بالقطاع وشبكة
المستوى الثاني

محاور الحركة الرئيسية
والنقل.

تدقيق الشبكة المحددة
وشبكة المستوى الثاني
وتعديلها ان تطلب االمر

5

توازن السكان واإلسكان
وفرص العمل ( تحقيق
 %20والتوازن )

عدد السكان المقترح

اعداد الوحدات السكنية
الموجودة ومستوياتها

فرص العمل
المقترحة وتوزيعها

هيكل العمالة باالنشطة
المختلفة

تحديد احتياجات االسكان
واحتياجات خلق فرص عمل
وتنوعها التي تحقق
التوازن طبقاً ألهداف
الهيكلة

8

مراجعة هيكلة الصناعة
والخدمات اللوجستية
وتحديد التوسعات أو
التغيرات المطلوبة

مقترحات الهيكلة

4

توزيع المراكز الرئيسية
تجاري  ،خدمات المال
والتجارة

نوعية المراكز
ودرجتها المطلوب
تزطينها بالقطاع

2

توزيع الخدمات التعليمية
والصحية والعامة على
مستوى القطاعات
الفرعية

7

مراجعة وتدقيق هيكل
الفراغات

5

تدقيق هيكل األانشطة
السياحية

حالة الطرق ومشاكلها

مدى تناسب االراضي
المتاحة مع متطلبات
االحتياجات االضافية طبقا
لفرص العمل المطلوبة كما
اتضح في الخطوة رقم 5
المراكز الحالية –توزيعها
وحجمها ومدى كفايتها
للسكان المقترحين ( من
خطورة ) 2

تحديد االحجام للتوزيع
المكاني على القطاعات
الفرعية ( دون تسكين دقيق
)

األراضي الفضاء والممكن
تحويل استعماالتها
مراجعة تناسب الخدمات
على مستوى القطاع
الرئيسي مع السكان ( مثالً
الجامعات – مدارس ثانوي
– مستشفيات

تحديد التوزيع على
القاطعات الفرعية ( دون
تسكين دقيق )

توصيات الهيكلة
الفراغات الرئيسية الموجودة الهيكلة التقصيلية للفراغات
على نوعية الفراغات ( االراضي الفضاء الممكن واالماكن المفتوحة الرئيسية
استغاللها
المطلوبة بالقطاع
توصيات الهيكلة
بالنسبة لقطاع
السياحة

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان

تقييم االوضاع المناخية
السياحية وحالتها

الهيكلة التفصيلية لألنشطة
السياحية
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ز  -تنظيم الدراسة الحالية
تم تنظيم الدراسة الحالية (المخطط الهيكلي الحد القطاعات الرئيسية للقاهرة الكبرى) في سبعة فصول:
 -0الفصل االول :تحديد قطاع الدراسة التجريبي و مراجعه حدوده واعداد سكانه
 -5الفصل الثاني  :اسقاطات الهيكلة العمرانية لالقليم علي القطاع الجنوبي
 -8الفصل الثالث :تاثير المحددات الطبيعيه و البيئيه علي الهيكل الداخلي للقطاع
 -4الفصل الرابع:اتوازن االنشطة وفرص العمل .
 -2الفصل الخامس :توازن الخدمات مع السكان
 -7الفصل السادس  :الرؤية العمرانية وبدائل المخطط الهيكلي للقطاع
 -7نتائج الدراسة و التوصيات
 -عالوة علي عدد من المالحق

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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0-0اختيار القطاع الجزئي للدراسة التجريبية
القطاعات الرئيسية إلقليم القاهرة الكبرى
انتهت الدراسة بالتقرير االول الخاص بالهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى إلى تقسيم االقليم لخمسة
قطاعات كما هو مبين بالشكل التالي
شكل  8القطاعات الرئيسية إلقليم القاهرة الكبرى

وقد سعت عملية الهيكلة العمرانية بذلك التقرير الى تفعيل الرؤى االستراتيجية على مستوى القطاعات
حيث تتفاوت القطاعات فى قدراتها على تحقيق تلك الرؤى طبقا لدورها ومقوماتها التنموية وما أملته
عناصر الهيكلة السابق عرضها  ،وحتي يمكن اختيار القطاع الذي سيتم اعد مخطط تجريبي له فسوف
نستعرض ما جاء في هذا التقرير السابق من تحديد دور كل قطاع فى تحقيق تلك الرؤى ،ويعرض
الجدول التالي)اسقاط الرؤى االستراتيجية على سياسات التعامل مع القطاعات ،طبقا لتوجهات عناصر
الهيكلة والرؤى القومية واالهداف التشغيلية:
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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جدول  5اسقاط توجهات عناصر الهيكلة على القطاعات الكلية باالقليم
القطاع
العناصر

العاصمة

الشرقى

الغربى

الشمالى

الجنوبى

11

6

4.2

1

4.3

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

12721
وسط البلد  ،مصر الجديدة

مراكز خدمات المال
واالعمال

مصر الجديدة  ،شبرا
الخيمة

المراكز الصناعية

المناطق الصناعية بشبرا
الخيمة .
المنطقة الصناعية على
امتداد طريق السويس

المراكز اللوجستية

-----

المناطق الترفيهية
والمفتوحة

الفراغات داخل الكتلة
الحضرية وتشمل كل من
معسكرات الجيش
والشرطة  ،المقابر كمقابر
صالح سالم ،المطارات
كمطار القاهرة والحرم
الخاص به ،مسارات

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان

414
425
السادس من
الشروق ،
أكتوبر
العبور
القاهرة الجديدة  ،السادس من
العبور  ،العاشر ،أكتوبر
الشروق
المنطقة
المنطقة
الصناعية بمدينة الصناعية
الخانكة  ،العبور بمدينة
السادس من
العاشر من
أكتوبر
رمضان
على طريق
اسماعيلية
الصحراوي.
على طريق
القطامية العين
السخنة.
على طريق
القاهرة السويس
المنطقتين
المنطقة
اللوجستيتين
اللوجستية
المقترحتين
المقترحة على
على طريق
طريق القاهرة
الواحات
السويس
المنطقة
اللوجستية
المقترحة
على المحور
األوسط
الموازي
لطريق
القاهرة
اسكندرية
الصحراوي
نطاقات
نطاق المنطقة
حماية
العازلة شرق
الكتلة الحضرية المناطق
للقاهرة وحلوان االثرية
الحزام األخضر بدهشور
مطار أكتوبر
المقترح حول
الطريق الدائري والحرم

374
القناطر
الخيرية
-----

372
حلوان
 15مايو

المنطقة
المنطقة
الصناعية
الصناعية
على طريق بمدينة حلوان
والتبين
القاهرة
المنطقة
اسكندرية
الصحراوي الصناعية
بأبو رواش بشق الثعبان

المنطقة
----اللوجستية
المقترحة
بالقرب من
مدينة الصف
المنطقة
اللوجستية
المقترحة
على تقطاع
طريق
القطامية
العين السخنة
مع الطريق
الدائري
اإلقليمي
نهر النيل
نطاق
والمناطق
المنطقة
المحيطة به
العازلة
شمال الكتلة نطاق
المنطقة
الحضرية
العازلة
للقاهرة
جنوب غرب
والجيزة
17
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المناطق التراثية
والسياحية

فرص
العمل

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

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 .

األول فيما تبقى
منه وحول
الطريق الدائري
اإلقليمي

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

------

شبرا
الترع
الرئيسية
والمناطق
المحيطة
بها

الخاص به
مجموعة من
الحدائق
اإلقليمية
المقترحة
نطاق
المنطقة
العازلة غرب
الكتلة
الحضرية
للقاهرة
والجيزة
نطاق النيل
-----والجزر
النيلية
والممده من
شمال
االقليم الى
جنوبه

االقليم والكتلة
الريفية
بالجيزة

نطاق النيل
والجزر
النيلية
والممده من
شمال االقليم
الى جنوبه
المنطقة
االثرية
بدهشور
وأهرامات
سقارة
121

323

224

221

025

525

32

33

12

21

40

31

30

24

30

34

14

12

15

17

2125

12

14

44

32

 5-0-0المعايير الخاصة باختيار القطاع التجريبي بإقليم القاهرة الكبرى
ان الختيار احد القطاعات الخمسة ليكون موضوع المشروع التجريبي يخضع لعده معايير هي
 البد ان يكون نمطيا لحد كبير بحيث ال يكون حاله فرديه
التنوع العمراني و اشتماله علي نوعيات مختلفة من العمران(العمران الحضري القائم والجديد /
العمران الحضري والعمران الريفي)  -التنوع الفئوى واالجتماعي -تنوع القاعده االقتصاديه
 ان تكون مالمحه مستقره بان تكون المحاور اإلقليمية المحدده له موجوده فعال في الطبيعه
 ان تكون به اراضي فضاء لها القدرة على استيعاب األنشطة والخدمات  -المشروعات التي قد تقترح
 وجود بيانات متاحه بشكل مناسب تمكن من انجاز العمل في وقت مناسب حيث انه مشروع تجريبي

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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جدول  3المعايير الخاصة باختيار القطاع التجريبي بإقليم القاهرة الكبرى

القطاع

( )0قطاع
العاصمة

المعايير

الثقل السكاني المستهدف

10.4

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان

( )5القطاع
الشرقى

6

( )8القطاع
الغربى

4.2

( )4القطاع
الشمالى

6.7

( )2القطاع
الجنوبى

4.3
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التنوع

العمراني

(وجود

القطاعات العمرانية المختلفة
(العمران

الحضري

القائم

يضم القلب الحضري

هناك تنوع فى القطاع

يضم شكلين من

يضم الظهير الريفي

يضم ثالثة اشكال

والمناطق التاريخية

حيث يحوي متنوع

العمران:

وشبة الحضري

من العمران االول

الرئيسية باإلقليم

القطاعات العمرانية كما

عمران الظهير الريفي بشمال االقليم ويضم

الظهير الريفي وشبة

يحوي أغلب المناطق

يلي:

وشبة الحضري جنوب

كتل عمرانية

الحضري جنوب

القديمة المخططة كما

القطاع الحضري المتمثل

شرق القطاع وشماله،

حضرية تتمثل فى

القطاع وغربه

توجد بعض المناطق شبه

فى القاهرة الجديدة

 -الكتل الحضرية

عواصم المراكز

والثانى الكتل

الحضرية والعشوائية على باإلضافة إلى كل من مدينة المتمثلة في مدينتي 6
أطراف القطاع

والجديد  /العمران الحضري
والعمران الريفي وتنوع فئوى
واجتماعي

العمرانية الحضرية

العاشر من رمضان

اكتوبر والشيخ زايد،

القائمة بكل من

والعبور والقاهرة الجديدة،

ووالمدن الحضرية

حلوان وجنوب

والشروق

(عواصم مراكز ريف

القاهرة  ،اما الشكل

 -بعض المناطق الريفية

الجيزة)

الثالث فيتمثل فى

المتحضرة على طريق

 -كما يضم مدينة جديدة

العمران الجديد

بلبيس وطريق القاهرة –

مقترحة شمال غرب

بمدينة  15مايو

اسماعيلية الصحراوي

القطاع

 المناطق الصناعيةوأهمها العاشر من
رمضان
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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استقرار حدود القطاع بالوجود
الفعلي للطرق االقليميه
المحدده

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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العديد من خطوط

نقطة تالقى شبكة الحركة

هناك مجموعة من الطرق

هناك العديد من

العديد من خطوط

والمحطات الرئيسية

اإلقليمية مثل القاهرة

المستجدات الجديدة

شبكة السكك الحديدية شبكة السكك

للمواصالت االقليمية بكل

السويس والقاهرة

التى من شأنها تقوية

والطرق اإلقليمية

الحديدية

انواعها

اسماعيلية الصحراوي

االتصالية الداخلية

وأهمها طريق مصر

طريق الكورنيش

والخارجية بالقاطاع

– اسكندرية

خط القطار فائق

المترو األربعة (القائمة

الزراعي والقاهرة العين

أهمها:

الزراعي ،طريق

السرعة

والمقترحة)

السخنة

محور  26يوليو

قليوب -التوفيقية

الطريق اإلقليمي

هناك مشكالت كبيرة فى

هناك العديد من

محور روض الفرج

أغلب شبكة الطرق

الدائري ،الطريق

الحركة داخل القطاع

المستجدات الجديدة التى

خط القطار فائق

القائمة تحتاج إلى

األوسط المقترح

التدفق المروري بصورة

من شأنها تقوية االتصالية

السرعة

التطوير

عامة أكبر من السعة

الداخلية والخارجية أهمها

خط الترام المقترح

التصميمية ألغلب الطرق

 :الطريق األوسط المقترح

الطريق اإلقليمي

مع خط مترو مع الطريق

الدائري

 -مخدوم من جميع خطوط والقاهرة اسماعيلية

األوسط
خط الترام المقترح
الطريق اإلقليمي الدائري

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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توافر فرص
العمالة
(بالمليون)
مراكز الخدمات
الرئيسية

323
القاهرة داخل الطريق
الدائري ومدينة الجيزة
داخل الطريق الدائري
والمعادى

التنوع فى
األنشطة
والخدمات
بالقطاع

224

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

221

025

121

الهايكستب ،أحمدعرابى
غرب القاهرة الكبرى

وامتدادها م .

م .الحوامدية

)الشيخ زايد - 6أكتوبر(

كرداسة،أوسيم ،منشأة

والبدرشين و حلوان

القناطر

خدمة رجال أعمال

صحي

تجاري

تعليمي

إداري

تجاري

تعليمي

خدمة رجال أعمال

صحي

تعليمي

إداري

خدمة رجال أعمال

صحي

ترفيهي

خدمة رجال أعمال

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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التنافسييييييييييييييييييييية
والقييييييدرة علييييييى
اسييييييييييييييييييييييتيعاب
األنشييييييييييييييييييييييطة
والخييييييييييييييدمات -
المشييييييييييييروعات
المقترحة
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متنوع الموارد ،ويعتبر قطاع

متنوع الموارد ويتركز به

تنافسي فى مجال المال

معظم الجامعات الدولية،

مركز خدمات جديد

واألعمال

ويعتبر قطاع تنافسي فى

بمدينة  6اكتوبر إلى

مجال الخدمات الصناعية

جانب العديد من المناطق

يتركز به معظم الخدمات
القومية والسيادية واالقليمية

العديد من المناطق اللوجستية
يتركز به معظم الخدمات
االستثمارية للشركات متعددة
الجنسيات والقطاع الخاص،
كما يمثل نقطة تالقى حركة
التجارة مع اقليم قناة السويس

مقترح به مركز إقليمي +
مركز رئيسى  2 +مركز
فرعي

متنوع الموارد ،إلى جانب محدود التنوع فى

اللوجستية

الموارد

الصناعي

يتركز به بعض

هناك بعض المناطق

االنشطة غير الزراعية

اللوجستية
يتركز به صناعة

يتركز به منطقة صناعية

الحديد والصلب

كبيرة تحوى العديد من
الصناعات إلى جانب
المقومات األثرية بمنطقة
دهشور

مقترح به  4مراكز رئيسية  +مقترح به مركز
 2مركز فرعي

يتركز به النشاط

رئيسي +مركز فرعي
أهم المراكز القائمة:

مقترح به مركز رئيسى مقترح به  2مركز
فقط

رئيسي  2 +مركز
فرعي

السادس من أكتوبر

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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جدول  5البيانات المتاحة بالقطاعات الخمسة

الشرقى

العاصمة

الشمالى

الغربى

الجنوبى

استراتيجية التنمية العمرانية للقاهرة الكبرى 5105
(الجزء األول :الرؤية المستقبلية والتوجهات االستراتيجية)
مراكز األنشطة إلقليم القاهرة الحضرى
(الهيكل الحالى والرؤية المستقبلية)
 JICAتقرير الطرق
مشروع نقل مربع الوزارات
مشروع تطوير الجزر النيلية
المخطط االستراتيجي لمحافظة القاهرة
المخطط االستراتيجي لمحافظة الجيزة

دراسة شرق القاهرة
المخطط اإلستراتيجى الالستخدامات
األراضى حول طريق القاهرة /
االسماعيلية الصحراوى من الطريق
الدائرى إلى العاشر من رمضان
نظم المعلومات الجغرافية GIS
القاهرة الجديدة
نظم المعلومات الجغرافية GIS
الشروق
نظم المعلومات الجغرافية GIS
العاشر
نظم المعلومات الجغرافية  GISالعبور
نظم المعلومات الجغرافية  GISبدر

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان

المخطط االستراتيجي لمدينة 7
اكتوبر
دراسة مدينة العياط الجديدة
كمقترح تجمع عمرانى متكامل
بشمال الصعيد

محور القاهرة اسكندرية-
الصحراوي

نظم المعلومات الجغرافية
GISحلوان
نظم المعلومات الجغرافية
 02 GISمايو
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 5-0مراجعه حدود القطاع الرئيسي والقطاعات الفرعية
في دراسة هيكله القاهرة الكبرى يتم تقسيم اقليم القاهرة الكبري إلى خمسه قطاعات رئيسية وهي
 القطاع الشرقي والذي يبدأ من ترعه االسماعيلية وحتي طريق العين السخنة
 القطاع الجنوبي ويبدأ من طريق العين السخنه الصحراوي وحتي الحدود العربية لوادي النيل
 القطاع الغربي ويبدأ شرق من حدود المحمية االثرية وحتي طريق االسكندرية الصحراوي
 القطاع الشمالي ويشمل جزء الدلتا الواقع بالقاهرة الكبري واراض االستصالح  ،ويبدا من طريق
االسكندرية الصحراوي حتي ترعة االسماعيلية.
وبناء علي دراسة االوضاع الراهنة بيئية وعمرانية واقتصادية تم اجراء بعض التعديالت علي حدود
القطاع حيث ضم جزء من القطاع الغربي إلى القطاع ويشمل المنطقة (  ) W1والشريط الذي يضم
المحمية االثرية والتي تعتبر منطقة فاصلة وحرم بين المناطق الفرعية كما ضم جزء من القطاع المركزي
والذي ينحصر بين الطريق الدائري االول والحدود السابقة للقطاع الجنوبي ،وبالتالي فإن القطاع الجنوي
يشمل المناطق ،أو القطاعات الفرعية التالية.
شكل  4تدقيق حدود القطاعات الرئيسية والفرعية

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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المنطقة s1
وهي اكثر القطاعات الفرعية تعجيرا حيث يوجد بها المساحة العمرانية القائمة من صقر قريش جهه
الشمال وحتي مدينة حلوان والتبين جهه الجنوب ،كما يوجد االستخدامات الزراعية جهه الجنوب بين
التبين شماال والطريق الدائري االقليمي جنوبا ،ومن هذا القطاع الفرعي يوجد بعض المناطق التي لم تعمر
بعد ومنها منطقة محصورة بين طريق الكريمات شرقا والطريق االقليمي الدائري سنويا واالراضي
الزراعية جهه الغرب والتبين من الشمال ،وهذا القطاع اضيف اليه أجزاء من القطاع المركزي وتشمل
صقر قريش وجزء من زهراء المعادي .
المنطقة S2
وهي المنفق السبه صحراوية ويقع منها المحمية البيئية الطبيعية ( محمية وادي دجله ومدينة  15مايو
وبعص المناطق المحصوره مثل شق التعبان والقطامية االستثمارية واراضي استصالح رزاعي حول
طريق الكريمات ويحد هذه المنطقة شرق وجنوبا الطريق الدائري االقليمي وغربا طريق النصر
والكريمات وشماال الطريق الدائري االول ،وتم تعديل هذا القطاع الفرعي كيلون حدوده واضحة المعالم
حيث يحدها شرق وجنوبا الطريق االقليمي الدائري وشماال الطريق الدائري وطريق النصر غربا.
المنطقة S4
وقد تم فصل جزء من القطاع الفرعي وعمل قطاع فرعي جديد  S4حدود الشمالية طريق السخنة والغربية
طريق الكريمات والشمالية الغربية والطريق الدائري من حين ان الحدود تبعد بحوالي  10كم عن الحدود
الشمالية الغربية وتتماشي مع الصور الطبيعية لمنطقة المرتفعات الكونتورية المرتبطة بجبال البحر
االحمر:
المنطقة S3
وقد تم تعديل هذه المنطقة لتطابق حدودها مع طريق الكريمات ويمزها االراضي المزروعة بالوادي
الضيق وجود نهر النيل في وسطها وتحدها من الغرب المحمية االثرية ،وتقسم هذه المنطقة من الشرق
طريق الوادي .
المنطقة W1
وهي منطقة تم ضمها إلى القطاع الجنوب بدال من القطاع الغربي ،وأغلب اراضيها امنية وصحراوية
ويمر خاللها الطريق الدائري االقليمي ويوجد غربها طريق اسيوط وشمالها طريق المرازيق اكتوبر وفي
الجنوب يحدها طريق جرزة.

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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شكل  2القطاعات الجزئية بإقليم القاهرة الكبرى
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 8-0تقويم وتدقيق الشبكه الهيكليه
بعد ان تم عمل الشبكة العامة والفرعية علي مستوي اقليم القاهرة الكبري ضمن اطار مشروع هيكله
القاهرة كان من المهام تدقيق مسارات خطوط الشبكة بحيث تتوافق مع محددات قوية تتمثل في االتي :
 طرق سريعة ( قومية – اقليمية )وبالفعل تم تضيط الشبكة علي الطرق القومية واالقليمية وبعض
الطرق الرئيسية مثل طريق الكريمات وطريق اسيوط العربي والطرق الزراعية (اسيوط الشرقي
واسوان الزراعي ) ،وكذلك حدود الطريق الدائري االقليمي وطريق االوتوستراد ( طريق النصر )
وطريق الكورنيش .
 محميات طبيعية واثرية ونهر النيل حيث تم تدقيق الشبكة بحيث تراعي نهر النيل وكذلك حدود
المحمية الطبيعية ( وادي دجله ) والمحمية االثرية غرب النيل.
 حدود طبيعية محدوده وتشمل  :حدود هضبة البحر االحمر  ،ومن خالل هذا الشبكة يمكن عمل
المناطق الثانوية بمنطقة الدراسة والتي يتراوح مساحها بين  250كم 2و50كم ،2ويوضح الشكل
التالي الشبكة الموديولية لمنطقة الدراسة موقعة على المناطق الفرعية بعد التدقيق للشبكة الموديولية
والقطاعات الرئيسية والفرعية.
شكل  7القطاعات الفرعية بالقطاع الجنوبي (قطاع حلوان)

 4-0هيكلة ووصف طرق الشبكه الهيكليه بمنطقة الدراسة
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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تم دراسة وتحليل شبكه الطرق المحيطة او المتواجدة في المنطقة الجنوبية والتي تضم حلوان والمنطقة
الغريبة لنهر النيل مما تشمله من زراعة ومحمية اثرية والمنطقة االمنية والصحراوية غرب المحمية ،وقد
تم تصنيف شبكة الطرق بالمنطقة كما يلي -:
أوال  :الطرق القومية









هناك طرق قومية بالمنطقة تبدأ من جهه الشرق بطريق الكريمات والذي يبدأ من نهاية مدينة حلوان
ومدخله من االوتوستراد (طريق النصر ).
ويصل طول طريق الكريمات حوالي  300كم ويتقاطع مع الطريق الدائري االقليمي بتقاطع حر
رباعي بعد حوالي 11كم من مدخله ،ويربط الطريق مدينة القاهرة بالعديد من المحافظات والمدن في
جنوب البالد اخرها مدينة اسيوط  ،ويتوقع ان يمتد ليصل إلى مدينة ومحافظة اسوان ،ويتقاطع هذا
الطريق مع طريق الزعفرانة في الكيلو  65منه ،ثم بتالقي مع طريق اسيوط سفاجا في نهاية
الطريق.
طريق القاهرة اسوان الشرقي :ويبدأ من طريق الكورنيش جنوب حلوان ليصل إلى مدينة اسوان
جنوب البالد وبطول حوالي  750ويمر بأغلب المدن الرئيسية جهه الشرق من نهر النيل والتي تقع
في الوادي الضيق وتعتبر اسوان هي اخر المدن التي يصلها هذا الطريق وطريق اسوان .ويعتبر
طريق مرسي علم هو أخر الطرق التي تتقاطع مع هذا الطريق وقبله وصله طريق ابوصير.
طريق الجيزه – اسوان الزراعي :ويوجد غرب النيل موازيا للسكة الحديد ونهر النيل ويربط بين
الجيزه واسوان ويمر بعدة مدن رئيسية غرب النيل واهم الطرق التي تتقاطع معه هو طريقالواحات
الخارجة الصحراوي جنوبا عند اسيوط والذي يؤدي إلى الباجوات والخارجة ومنه إلى الوادي
الجديد ،وهذه الطريق يصل طوله إلى حوالي 700كم.
طريق اسيوط الغربي  :وهو من الطرق الصحراوية السريعة المنشاة حديثا ويصل بين القاهرة
الكبري واالقصر وطوله حوالي  600كم ويتالقي مع الطريق الزراعي الجيزة  -اسوان عند االقصر
وله تقاطع مع طريق الخارجة الصحراوي جهه الجنوب وأيضا مع طريق الفيوم الصحراوي جهه
الشمال علي مسافة حوالي 15كم من الطريق الدائري االقليمي جهه الشمال ،ويؤدي هذا الطريق إلى
العديد من المدن الرئيسية جهه الغرب بدأ من بني سويف وحتي مدينة االقصر.

ثانيا  :الطرق االقليميه
 الطريق الدائري االقليمي :يعتبر احد أهم الطرق الدائرية الرابطة بين االماكن والمحافظات واالقاليم
المختلفة حيث يربط بين محافظة القاهرة ومحافظة الشرقية والقليوبية وبني سويف والفيوم  ،ولهذه
االهمية يمكن اعتباره من الطرق القومية.
 تم تنفيذ حوالي  120كم من الطريق بدا من وصله دهشور والتقاطع مع طريق الفيوم جههالجنوب الغربي وحتي طريق االسماعيلية الزراعي جهه الشمال .
 وجاري االن تنفيذ الوصلة الجنوبية العربية من وصلة التقاطع مع طريق الفيوم حتي طريق مصراسكندرية الصحراوي وجاري االعداد التنفيذ باقي الطريق ليكمل تنفيذه بطول  362كم .
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 يمر الطريق جنوب مدينة حلوان و 15مايو وشرق القاهرة الجديد وغرب موقع العاصمة االداريةالمقترحة  .ويمر بين مدينة العاشر ومدينة بدر يتقاطع جزء مع الطريق المنفذ عده محاور هامة
منها طريق االسماعلية والصحراوي وطريق السويس الصحراوي والذان يربطان القاهرة باقليم
قناه السويس  .وتقاطع كذلك مع طريق السخنة ليربط بين القاهرة والبحر االحمر وايضا يتقاطع
مع الطرق القومية المؤدية إلى مدن الصعيد ومحافظات مثل طريق اسيوط الشرقي وطريق
اسوان الزراعي غربا وطريق ااسيوط الغربي تم طريق الفيوم الذي يؤدي إلى محافظة الفيوم.
 طريق االوتوستراد :وهو طريق يربط بين شمال شرق القاهرة عند المطار حتي طريق الكورنيش
جنوب التبين وبطول حوالي 55كم ويتقاطع هذا الطريق مع الطريق الدائري عند صقر قريش ومع
طريق الورنيش عند التبين كما ان مدخل طريق الكريمات يكون في الكيلو  45من هذا الطريق.
 طريق الفيوم الصحراوي:وهو الذي يحد منطقة الدراسة من جهه الشمال الغربي وهو يربط الجيزة
بمدينة الفيوم وطوله حوالي 25كم ،ويتقاطع مع الطريق القومي ( اسيوط الغربي ) والطريق الدائري
االقليمي.
ثالثا  :الطرق الرئيسية







باالضافة إلى طريق الكورنيش المالصق لنهر النيل جهه الشرق ،فان أغلب الطرق الرئيسية بهذه
المنطقة تربط عرضيا بين الطرق االقليمية والقومية حيث توجد طرق رابطه بين االوتوستراد
(طريق النصر) وطريق الكورنيش الرئيسي جهه الشرق،ومن امثال هذه الطرق طريق منصور
وطريق المصانع الذي تؤدي إلى كوبري المرازيق ومنه إلى طريق المرازيق اكتوبر وطريق طره .
يوجد طريق شق التعبان جهه الشمال والذي يؤدي إلى محاجر الرخام مناطق شق الثعبان وطريق
زهراء المعادي الذي يربط الكورنيش مع الطريق الدائري االول وطريق االوتوستراد
ويوجد جنوب الطريق الدائري االقليمي عده طرق رئيسية رابطه بين طريق الكريمات وطريق
اسيوط وهي من الشمال طريق غرب النصر – الصف،طريق الوادي – كفر الدسمي،وطريق كفر
الدسمي.
وفي الجهه االخري من النيل يوجد طريق طهما الذي يربط بين طريق اسيوط الغربي وطريق
المريوطية المتجة شماال ،وكذلك يوجد طريق جرزة في نهاية القطاع الجنوبي .والشكل التالي رقم ()-
يوضح هيكله شبكة الطرق بالقطاع الجنوبي.

رابعا  :السكك الحديدية والمترو
 في الجزء الغربي من القطاع الجنوبي يوجد السكك الحديدية الرابطة بين االسكندرية شماال وحتي
مدينة اسوان جنوبا ،كما يوجد سكك حديد المرازيق حلوان والتي كانت سابقا تستخدم في جلب الخامات
إلى مصانع حلوان وهذه السكه الحديد كانت تعبر النيل عبر كوبري المرازيق وفي الخطة القومية للنقل
تم اقتراح ان يتم تشغيلها مره اخري وعمل خط سكه حديد يربطها بالعين السخنة وكذلك يربطها
بالعاشر من رمضان جهه الشمال الشرقي .
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 يوجد خط لمترو االنفاق يشق العمران من المرج الجديدة ( شمال شرق القاهرة حتي مدينة حلوان
وبطول حوالي  42كم منها حوالي  25كم تمر في القطاع الجنوبي موضوع الدراسة.
 الكباري :يوجد عدد 2كوبري يعبران النيل ،أولهم جهه الشمال في التقاطع مع الطريق الدائري والثاني
هو كوبري المرازيق.
 االنفاق  :يوجد نفق صغير علي طريق طره طريق النصر.
شكل  5شبكة الطرق والحركة بقطاع حلوان
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 2-0مراجعة اعداد السكان
استكماال لعملية المراجعة السابقة فى الفصل االول ونتجة لتعديل حدود القطاع الجنوبى وما ترتب عليه
من ضم اجزاء شمال وغرب القطاع فان عملية مراجعة اعداد سكان قطاعات االقليم اصبحت عملية
ضرورية لتدقيق تقديرات احتياجات سكان القطاعات من فرص العمل والخدمات  ،ويوضح الجدول
التالي التوزيع السكانى لقطاعات االقليم للعام  2116بعد هذا التعديل .
جدول  7التوزيع السكانى لقطاعات االقليم لعام 5117
القطاع

العاصمة

الشمالى

الشرقى

الجنوبى

الغربى

االجمالى

السكان 7116

61612071

7015102

6101010

7116017

600111

66627661

المصدر :بتصريف من تعداد عام 7116

 6-5-6تقديرات اعداد سكان القطاعات المستقبلية لعام 7107
فى اطار توجهات الرؤية االستراتيجية لالقليم وانطالقا من ادوار ووظائف القطاعات المكونة له ضمن
الهيكلة العمرانية فان عملية تقدير اعداد السكان المستقبلى تتحدد فى ضوء المعايير التالية:
-

دور ووظيفة القطاع طبقا للرؤية،
عدد السكان المستقبلى طبقا لقيد المخطط القومى( 31مليون عام ، )2152
متوسطات معدالت النمو السكانى لقطاعات االقليم طبقا لتقديرات النمو السكانى فى كل من (المدن
الجديدة  ،%7الكتلة الخضرية %2446والقطاع الجنوبى ،)%1422
تناسب عدد السكان مع فرص العمل المقترحة بالقطاع وبما يالئم خصائص السكان ويضمن تقلل
الحركة بين القطاعات،
فرص النمو العمرانى على االراضى المتاحة للتنمية .

ويوضح الجدول التالي تقديرات توزيعات السكان على قطاعات االقليم لعام  2132طبقا للمعايير
السابقة :
جدول  6تقديرات توزيعات السكان لقطاعات االقليم لعام 7107
القطاع

العاصمة

الشمالى

الشرقى

الجنوبى

الغربى

االجمالى

السكان 7116

61612071

7615102

6101010

7116017

600111

66101621

معدل النمو
السنوى%
السكان 7107

7216

6211

2

6277

2

-

66011111

7275111

6111111

0611111

7011111

76511111
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 7-0التوجهات الرئيسية لتوقعات الحجم السكانى للقطاع:
 0-7-0الوضع السكانى طبقا لتعداد عام :5117
يمثل القطاع الجنوبى القطاع الريفى الثانى باالقليم حيث يتركز به حوالى  244مليون نسمة تمثل %14
من اجمالى عدد سكان االقليم طبقا لتعداد عام  ، 2116ويمثل عدد سكان العمران الريفى به حوالى 1442
مليون نسمة بنسبة  %59وسكان العمران الحضرى  1.981مليون نسمة بنسبة  %41من اجمالى عدد
سكان القطاع الجنوبى ويتوجد العمران الريفى غرب وجنوب القطاع بالقطاعت الثانوية (  )S1,S3تشمل
خمسة مراكز ومدن (الصف والعياط وابوالنمرس والحوامدية والبدرشين) الى جانب ريف مركز الجيزة،
ويوضح الجدول التالي توزيع السكان على التجمعات الحضرية والريفية بقطاع لعام .2116
جدول  5توزيع السكان على التجمعات الحضرية والريفية بالقطاع الجنوبى لعام 5117
المكونات اإلدارية

العمران الحضري

العمران الريفي

قسم التبين
جملة قسم حلوان
المستقبل (مدينة 65مايو)
حي المعادى
حي طرة
إجمالي العمران الحضري
مدينة الصف
ريف مركز الصف
مدينة أبو النمرس
ريف مركز الجيزة
مدينة البدرشين
ريف مركز البدرشين
قسم الحوامدية
مدينة العياط
ريف مركز العياط
إجمالي العمران الريفي

إجمالي سكان القطاع

سكان 7116
68897
649571
90740
78122
94107
981437
15606
752050
52266
600211
60006
060221
611110
00657
060011
6171165
 7.1مليون نسمة

 5-7-0توقعات الوضع السكانى المستقبلى لعام 5185
اعتمدت توقعات الوضع المستقبلى لعدد سكان القطاع على مجموعة من المقومات داخل القطاع منها
الوضع العمرانى كون القطاع يجمع بين العمران الحضرى والريفى  ،كما أدى تنوع االنشطة االقتصادية
به  -منطقتين اللوجستية ومنطقة حلوان الصناعية والخدمات – الى تنوع فرص العمل به ،كما ساهمت
مجموعة قرى الظهير الصحراوى على اطراف القطاع فى زيادة فرص العمل فى انشطة الزراعة
والمحاجر ،كما اعتمدت تقديرات عدد السكان المستقبلى على مجموعة من االسس منها :
 دور ووظيفة القطاعات الثانوية طبقا لمقومات االوضاع الراهنة والمشروعات المستقبلية، متوسط معدل النمو السكانى للقطاع االقليم ،%1422التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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 تناسب عدد السكان مع فرص العمل المتاحة بالقطاع وبما يالئم خصائص السكان ويضمن تقللالحركة بين القطاعات،
 فرص النمو العمرانى على االراضى المتاحة للتنمية ( الظهير الصحراوى ومركز الخدماتالمقترح وامتداد مدينة  15مايو.
ويوضح الجدول التالي توزيع السكان على العمران الحضرى والريفى لعام .2132
جدول  3توقعات عدد سكان القطاع عام 5185
سكان 7116

المكونات اإلدارية
إجمالي العمران الحضري القائم

981437

إجمالي العمران الحضري الجديد(مركز خدمى)

-

إجمالي العمران الريفي القائم

1421465

العمران الحضري

العمران الريفي

سكان 7107

6011111

6011111
إجمالي العمران الريفي الجديد (قرى الظهير)

إجمالي سكان القطاع
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الفصل الثاني
اسقاط رؤيه الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى علي القطاع الجنوبي
 0-5موجهات (اهداف) الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى
تنطلق موجهات عملية اعداد المخططات العامة من عناصر الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى ككل ،
الى جانب الرؤية التنموية لإلقليم  ،وفي إطار خصائص كل قطاع وموقعه من األقليم والقطاعات األخرى،
ويتم 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
وتحقيق أهداف الهيكلة العمرانية للقاهرة الكبري ،على مستوى المخططات العامة للقطاعات تعتمد على
مجموعة من المحاور الرئيسية التى يجب دراستها بكل قطاع والتي من المفترض أن تمثل مفاتيح تحقيق
اهداف الهيكلة وتساهم فى تحقيق التوازن المطلوب بإقليم القاهرة الكبري
 5-5مخرجات مخططات القطاعات الرئيسية:
مخططات القطاعات الخمسة الرئيسية لالقليم هى المخططات العامة التقليدية وهى موجهات المخططات
التفصيلية للقطاعات الفرعية ( 20قطاع) والتى يتم فيها وضع الضوابط و االشتراطات التخطيطية
والبنائية وخطوط التنظيم وغيرها من مخرجات،وبالتالى فأن المخططات العامة للقطاعات هى الخطوة
المؤهلة العداد المخططات التفصيلية للقطاعات الجزئية والمناطق ولذلك يجب ان تشمل على
المخرجات التالية:
 توطين االنشطة االقتصادية بما يحقق فرص العمل المحققة للتوازن السكانى  /العمرانى،
 توزيعات استعماالت االراضى بما يحقق متطلبات الهيكلة العمرانية على مستوى القطاعات
الرئيسية و االقليم وبما يتناسب مع مقومات القطاع،
 تحقيق وتأكيد شبكات الطرق بما يحقق ال gridوتدرجها بما يتناسب مع الهكيلة العمرانية لشبكات
الطرق،
 توزيع مراكز الخدمات بما يتناسب مع دور ووظيفة القطاع بالهكيلة العمرانية ويحقق التوازن
المطلوب بين الخدمات والحجم السكانى ،
 توزيع السكان بما يتناسب مع الهكيلة العمرانية لتوزيع السكان والكثافات ويحقق التوازن
المطلوب بين فرص العمل والحجم السكانى،
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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 توزيع االسكان بما يتناسب مع الهكيلة العمرانية ويحقق التوازن المطلوب بين فئات االسكان
والهرم الوظيفى لسكان القطاع والرصيد السكنى،
 توزيع الفراغات العمرانية والمناطق الخضراء بما يتناسب مع الهكيلة العمرانية ويحقق مؤشرات
للجودة الحياة،
تعريف 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 العمرانية0-8-5معايير 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):التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان

39

مشروع الهيكلة العمرانية للقاهرة الكبرى

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.
 0-5إسقاط 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 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 الثاني)
 ما اوضحته عناصر الهيكلة العمرانية (الجزء السابع من التقرير الثاني)
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  ،و قد تم
تحديد األهداف التشغيلية التفصيلية لكل قطاع متضمنه األهداف التاليه :
 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 استيعاب القطاع من الزيادة السكانية المطلوب توطينها في إطار الهيكلة العمرانية للقاهرة
الكبرى
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
الكبرى ،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 الكبرى،

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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وتسعى عملية الهيكلة العمرانية الى تفعيل الرؤى االستراتيجية على مستوى القطاعات حيث تتفاوت
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 التالي اسقاط الرؤى االستراتيجية على سياسات التعامل مع القطاعات ،طبقا لتوجهات
عناصر الهيكلة والرؤى القومية واالهداف التشغيلية:
جدول  9اسقاط توجهات عناصر الهيكلة على القطاعات الكلية باالقليم
القطاع
العاصمة
العناصر
عدد السكان المستهدف
(مليون نسمة )

11

6

4.2

1

4.3

12721

425

414

374

372

وسط البلد  ،مصر
الجديدة

الشروق  ،العبور

السادس من
أكتوبر

القناطر
الخيرية

حلوان

السادس من
أكتوبر

-----

 15مايو

المساحة ( ألف فدان )
مراكز الخدمات
التجارية
مراكز خدمات المال
واالعمال

الشرقى

الغربى

الشمالى

الجنوبى

مصر الجديدة  ،شبرا
الخيمة

المراكز الصناعية

المناطق الصناعية
بشبرا الخيمة .
المنطقة الصناعية
على امتداد طريق
السويس

المراكز اللوجستية

-----

المناطق الترفيهية

الفراغات داخل الكتلة

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان

القاهرة الجديدة ،
العبور  ،العاشر،
الشروق
المنطقة الصناعية
بمدينة الخانكة ،
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

المنطقة
الصناعية
بمدينة السادس
من أكتوبر

المنطقة
المنطقة
الصناعية
الصناعية
على طريق بمدينة حلوان
والتبين
القاهرة
المنطقة
اسكندرية
الصحراوي الصناعية
بأبو رواش بشق الثعبان

المنطقتين
اللوجستيتين
المقترحتين
على طريق
الواحات
المنطقة
اللوجستية
المقترحة على
المحور األوسط
الموازي
لطريق القاهرة
اسكندرية
الصحراوي

-----

نطاقات حماية

نطاق

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

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

المناطق التراثية
والسياحية

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

------

فرص
العمل

الكلية
بالمليون
%الصناعة
واللوجستى
%الخدمات
العامة
%المال
واالعمال
 %اخرى

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

نطاق النيل
والجزر
النيلية
والممده من
شمال
االقليم الى
جنوبه

323

224

221

025

نطاق النيل
والجزر
النيلية
والممده من
شمال االقليم
الى جنوبه
المنطقة
االثرية
بدهشور
وأهرامات
سقارة
121

------

525

32

33

12

21

40

31

30

24

30

34

14

12

15

17

2125

12

14

44

32

 5-5إسقاط الرؤية اإلقليمية علي القطاع الجنوبي
تم في التقرير الثاني وضع اسقاط الرؤيه االقليميه علي القطاع الجنوبي طبقا للمبين باللوحه التاليه التي
تبين اهم مؤشرات القطاع المطلوب تحقيقها عند اعداد المخطط الهيكلي له
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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شكل  3إسقاط الرؤية اإلقليمية على قطاع حلوان

جدول 01عناصر الهيكلة للقطاع الجنوبي
القطاع الجنوبي

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان

الكلية
بالمليون

المنطقة
الصناعية
بشق
الثعبان

الصناعة و
اللوجستى%

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

نطاق المنطقة
العازلة جنوب
غرب االقليم
والكتلة الريفية
بالجيزة

%الخدمات
العامة

 15مايو

المنطقة
الصناعية
بمدينة
حلوان
والتبين

المنطقة اللوجستية
المقترحة بالقرب من
مدينة الصف

نهر النيل
والمناطق
المحيطة به

نطاق النيل
والجزر النيلية
والممده من
شمال االقليم الى
جنوبه

121

21

30

المال
واالعمال%

4.3

855

حلوان

مراكز
خدمات
المال
واالعمال

المراكز
الصناعية

المراكز اللوجستية

17

المنطقة االثرية
بدهشور
وأهرامات
سقارة
43

اخرى %

عدد
السكان
المستهدف
(مليون
نسمة )

المساحة
( ألف
فدان )

مراكز
الخدمات
التجارية

المناطق
الترفيهية
والمفتوحة

المناطق التراثية
والسياحية

فرص العمل
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الفصل الثالث تأثير المحددات الطبيعية والبيئية علي الهيكل الداخلي للقطاع
يتناول هذا الفصل المحددات البيئية على تخطيط القطاع ،وتتمثل تلك المحددات فى :






محددات التلوث
الطبوغرافيا ومخرات السيول
االراضي العسكرية
المحميات الطبيعية والمناطق االثرية
التشريعات المنظمة للعمران على نهر النيل وأيضا التشريعات المنظمة لعمليات إعادة التخطيط.

 0-8تلوث الهواء
يعتبر القطاع الجنوبي موضوع الدراسة من اكثر قطاعات القاهرة التي تعاني من تلوث الهواء نتيجه
للوجود الكثيف للصناعات الملوثه – االسمنت و الحديد و المسابك والتي قطعا ستصبح احد محددات
تطبيق الرؤيه التي حددتها الدراسة (في التقرير الثاني) للقطاع الحالي.
وقد قامت وحده تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث بالعديد من الدراسات و اخرها مشروع تحسين
جوده الهواء بالقاهرة الكبري و التي أوضحت ما يلي

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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صناعة االسمنت وتلويث بيئة الهواء
تعد صناعة االسمنت بطبيعتها صناعة متربة في كل مرحلة من مراحلها بدءا من المحجر وحتي تعبئة
االسمنت في الشكاير حيث يتم التعامل مع ماليين االطنان من الصخور الطبيعية والمواد السائبة التي تمر
بعمليات ميكانيكية ومعالجات حرارية وكيمائية وطبيعية لذا تحتاج صناعة االسمنت إلى بذل جهود كبيرة
لتطوير االبحاث العلمية في مجال خفض التلوث عند المنبع واعادة تدوير المخلفات وذلك للتقليل من
اضرارها البيئية بل يلزمها طرق خاصة للتحكم في االنبعاثات الغازية والصلبة او االثنين معا وتعد مرحلة
تصنيع الكلنكر ( كتل االسمنت المحروق قبل الطحن ) .
االفران الدوارة اكثر مراحل صناعة االسمنت تلويثا للبيئة الداخلية والخارجية للمصنع ( انظر صورة رقم
 )25بما يختلف عنها يوميا من مئات االطنان من االنبعاثات الغازية والصلبة تتمثل في نوعين من االتربة
 :تراب فرن االسمنت واتربة الممرات الجانبية .
تنتج مصانع االسمنت بالمنطقة حوالي نصف حجم انتاج االسمنت في مصر وذلك من خالل سبعة افران
تعمل بالطريقة الجافة  ،في مقابل اربعة عشر فرنا تعمل بالطريقة الرطبة ومن مزايا الطريقة الجافة في
صناعة االسمنت انها توفر نحو ( )%41من الطاقة الكهربائية المستهلكة عن الطريقة الرطبة ومن جهة
اخري فان افرانها اكثر سعة حيث تتعامل مع حجم ضخم من المواد المغذية يفوق ما كانت تتعامل معه
االفران بالطريقة الرطبة  ،مما دفع بالطريق الجافة إلى مجال التصنيع لمزيد من االنتاج وال سيما مع
تضاعف الطلب علي االسمنت محليا وعالميا وان كانت الطريق الجافة اكثر تلويثا للبيئة ( قد تتجاوز نسبة
 %17من جملة تغذية الفرن ) اال انها قد باتت اكثر ترجيحا بعد ارتفاع اسعار الطاقة ونجاح فكرة " الممر
الجانبي " كحل تطبيقي ومخرج ثان للتخلص من مشكلة الشوائب باالفران الدوارة .
دراسة الملوثات وآثارها
وسائل الهواء من التلوث الصناعي
عندما قامت الدولة بانشاء قلعة صناعية في حلوان لرفع مستوي المواطنين لم تدخل البيئة في اعتبارها
حيث كان االهتمام باالنتاج دون اي اهتمام اخر ولقد كانت المشاكل الناجمة من التلوث الصناعي رغم
خطورتها الصحية تعتبر من االمور الثانوية  .والذي جعلها ثانوية هو ارتفاع ثمن حماية البيئة حيث كانت
ارخص الطرق تتمثل في اطالق الملوثات الغازية واالتربة في السماء ولمنع التلوث الصناعي بدأت بعض
المصانع باستخدام الوسائل التالية :
 – 1احالل الغاز الطبيعي في عمليات الحريق بالتدريج محل المازوت والسوالر المستخدم في بعض
المنشات الصناعية الكبيرة ومحطات القوي الكهربائي واضافة إلى ذلك فان مصر تملك فائضا كبيرا من
الغاز الطبيعي.
 – 2استخدام مرشحات الهواء في المصانع سواء كانت المرشحات الميكانيكية او باستخدام وسائل لترسيب
الملوثات من الهواء سواء بالطرد المركزي او بارتطام الجزئيات بعدة حواجز او باستخدام وسائل ترطيب
الهواء للمساعدة علي تجميع الحبيبات وتكبيرها التاحة الفرصة لترسيبها .
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 – 3استخدام النبات في تصفية الملوثات  ،حيث ان النبات لة قدرة علي امتصاص ثاني اكسيد الكربون من
الجو ويخرج منها االكسجين .
محصلة درجة التلوث الصناعي بالمنطقة
سبق تحديد درجة التلوث البيئي بالمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والغازية وكذلك درجة التلوث بعادم
الصناعات المتربة التي تؤكد في مجملها درجة التلوث الصناعي بالمنطقة ومن ذلك المنظور يمكن تحديد
محصلة درجة التلوث علي مستوي الشياخة بقطاعات المنطقة خالل سنة ( )2111بالصورة التالية :
القطاع الشمالي  :تدور شياخاتة الثالثة الشمالية ( طرة الحجارة  /منشية المصري  /طرة البلد ) حول
درجة التلوث الخفيفة بحكم اقتران الموقع بريح الشماليات التي تدفع امامها الملوثات الجوية وسجلت اربعة
من شيخاته درجة تلوث شديدة ( طرة الحيط  /المعصرة البلد  /الزهراء  /المعصرة المحطة ) بينما قد
سجلت شياخة منشاة ناصر شياخة طرة االسمنت في درجة التلوث الفائقة ( شديدة جدا ) وبذلك ياتي
القطا ع الشمالي في المركز الثالث بين قطاعات المنطقة بمحصلة تلوث تقترب من الدرجة الشديدة حيث
يؤثرفي القطاعين االخرين االوسط والجنوبي .
القطاع االوسط  :ظهرت اربعة من شياخات في درجة التلوث المتوسطة ثالثة منها في قلب المنطقة
(حلوان الغربية  /حلوان البحرية  /المساكن االقتصادية) والرابعة في الهامش الصحراوي (شياخة مايو
االولي) بينما تظهر شياختان في درجة التلوث شديدة جدا هما  :حلوان الشرقية وحلوان البلد في حين
سجلت شياخة حلوان القبلية تلوثا شديد الدرجة وبذلك ترتفع محصلة تلوث القطاع االوسط بصورة تدخلة
في درجة التلوث الشديدة مما يجعلة يحتل المركز الثاني بعد القطاع الجنوبي .
القطاع الجنوبي (التبين  65/مايو )  :يفوق القطاعين االخرين في درجة تلوثة ارتباطا بمخلفاتة الصناعية
كبيرة الحجم في الهواء والماء والتربة واليابس حيث ظهرت شياخاتان كبيرتان بدرجة تلوث شديدة جدا
هما  :مدينة الصلب وكفر العلو بينما ظهرت ثالثة شياخات في درجة التلوث الشديدة (حكر التبين /التبين
القبلية  /مساكن التبين الشعبية) يقابلها ثالثة شياخات اخري بدرجة التلوث المتوسطة (الشياخة الثانية
واالولي والثالثة من مايو) وبذلك تفوق محصلة التلوث الدرجة الشديدة ليحتل القطاع الجنوبي المركز
االول بين قطاعات المنطقة ومن ذلك يتضح تدهور بيئة المنطقة  ،حسب التصنيف البيئ للموقع ومحصلة
درجة التلوث الصناعي التي فائقت كل الحدود فعجزت البيئة عن تنقية مجاالتها مما يلوثها حيث قد حرمها
التلوث الجوي والضباب الدخاني الكثيف من قدر كبير من طاقة االشعاع الشمسي مع انخفاض نصيبها
الكلي من االشعاع الشمسي المباشرة بل اثرت بملوثاتها الخطيرة في بيئة المناطق المحيطة .
تعرضت عدة مواقع بصحراء مدينة مايو بالقطاعين االوسط والجنوبي الى الغرق بكميات ضخمة من مادة
الفيناس  ،وقد ترتب على ذلك
/1تلويث ألجزاء من مخرات السيول
 /2حرائق مستمرة بطريق االتوستراد قبالة مطار حلوان بموقع التخلص من المخلفات الصلبة
/3المياة الراكدة وقد افترشت مساحات واسعة داخل الكتلة السكنية
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 /4هباب متطاير ودخان خانق وال سيما أثناء ساعات الليل من مسبك المصرية لتشغيل المعادن وأفران
عياد لدرفلة الصلب
/5تعرض بعض المباني السكنية بمدينة  15مايو لمشاكل تصدعات انشائية
 /6المراسي النهرية لشركات االسمنت والحراريات والكوك والبترول والتلوي الناتج عنها نتيجة حركة
الشحن والتفريغ
 /7استغالل مخر سيل التبين في صرف الصناعة من المصانع التي يمر بها وأثر ذلك في تلويث مياة النهر
ومن خالل عرض واقع مشكالت التلوث البيني للسكان بمنطقة حلوان  ،يمكن ايجاز تلوث اليابس والماء
على النحو التالي:
 /1تخلف أتربة االسمنت (الباي باص) بكميات هائلة من أفران مصانع االسمنت  ،بشياخات طرة
االسمنت والزهراء بالقطاع الشمالي وحلوان البلد بالقطاع الجنوبي
 /2انتشار مواقع المخلفات الصلبة دائمة التعرض لالشتعال واالحتراق بامتداد المنطقة قرب المناطق
العشوائية
 /3االثر التراكمي لعمليات التفجير المستمرة بمحاجر الحجر الجيري/4 .زيادة المناطق السكنية المحرومة
من الصرف الصحي نتيجة الحالة الراهنة لمشروع مجاري حلوان  /5.استخدام مخرات السيول والترع
والمصارف ونهر النيل في التخلص من المخلفات السائلة والصلبة  /6.تلوث طبقات التربة والخزان
الجوفي بخاصية التسرب االرضي نتيجة الصرف المباشر للمخلفات الصناعية السائلة  /7.تزايد النقص
في مساحة المزارع أمام عملية التبوير من أجل بناء المساكن.
المخلفات الصناعية السائلة  /البيئات المستقبلة
بلغت نسبة الفاقد في ميزان المائي نحو(  )%22.4من كميات المياة المستهلكة بالمصانع والكميات
المنصرفة من مياة الصرف الصناعي حيث تقدر المخلفات الصناعية السائلة خالل سنة  2111بنحو
( )%1.81مليون من االمتار المكعبة بنسبة (  )%9.1( ، )%31( ، )%59.9بالقطاع الجنوبي واالوسط
والشمالي على التوالي ومن ناحية أخرى يكاد يتساوي حجم المخلفات الصناعات الحربية مع مخلفات
قطاع الغزل والنسيج والمالبس  ،أي ان تسع من المصانع الحربية كبيرة الحجم في المنطقة يتخلف عنها
من مياه الصناعة قدر ما يتخلف من مصنع واحد ولكنهما يختلفان اختالفا كبيرا في طبيعة ومحتوى مياهها
الصناعية  ،حيث تزيد درجة خطورة المياة المنصرفة عن المصانع الحربية عن مثيالتها المنصرفة من
مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج .
هذا وتختلف طريقة التخلص من ص ناعة الى اخرى حيث جاءت البيئات المستقبلة لمياة الصرف الصناعي
خالل سنة  2111على النحو التالي :
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ترعة الخشاب :التي استقبلت حوالي (  )31مليون من االمتار المكعبة من مياة الصرف الصحي بنسبة
( )%29.1( ، )%71.9بالقطاعين الجنوبي واالوسط على التوالي حيث يلقى مصنع الحديد والصلب في
مجراها حوالي 22مليون من االمتار المكعبة من مياة الصرف الصناعي .
باطن االرض كميات الصرف المباشر خالل التربة ومنها الى جوف االرض حيث تستخدم كثير من
مصانع المنطقة تلك الوسيلة السهلة للتخلص من مخلفاتها الصناعية السائلة بدون اى معالجات بيولوجية أو
كيمائية التي قدرت بنحو حوالي  21مليون من االمتار المكعبة بنسة ()%8.6(، )%26.5( ، )%64.9
بالقطاع الجنوبي والشمالي على التوالي حيث تطرق في برك مياة الصناعة ويتسرب جزء منها الى باطن
االرض ويقوم مصنع الحديد والصلب نحو (  )13مليون من االمتار المكعبة  ،أي اكثر من ثالثة اضعاف
الصرف الجوفي من المصانع الحربية و قد رصد الباحث في مايو  2111مفردات البحث رقم  4التي تقوم
بالتخلص من مخلفاتها الصناعية السائدة من االرض خلف المصنع بوادي حوف الصناعية بالقطاع
الشمالي .
مخرات السيول :تقوم بعض مصانع المنطقة بالتخلص من مخلفاتها السائدة على مخرات السيول الثالثة
(التبين  /كفر العلو  /المعصرة ) التي تصب في نهر النيل فتلوثة باالحمال العضوية والمعادن الثقيلة
والمواد السامة  .وقد استقبل مخرات السيول بنحو حوالي 18.3مليونا من االمتار المكعبة بنسبة
( )%1.6( ، )%29.5(، )%68.9بالقطاع الجنوبي واالوسط والشمالي .
ترعة حلوان البلد :تستقبل المياة الصناعية المنصرفة من مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج المحتوية
في الغالب على الملوثات من المعادن الثقيلة ويبلغ حجم تلك المياة نحو ( )4.7ماليين من االمتار المكعبة .
نهر النيل :استقبل من مياة الصناعة نحو (  )4.2ماليين من االمتار المكعبة بنسبة ( ( ، )%99.6
 )%1.4من القطاعين الشمالي والجنوبي على التوالي .باالضافة الى احمال مخرات السيول  ،وكذلك
مصرف حلوان الزراعي الذي يحمل مخلفات صناعية من القطاع االوسط وبذلك يزيد حجم ما يستقبله
النهر من مياة الصناعة التي وصلت الى أكثر من ربع حجمها من كافة المصانع  .من ناحية اخرى يتسرب
الى النهر قدر غير قليل من مياة الصناعة المنصرفة الى باطن االرض .
شبكة الصرف الصحي :استقبلت تلك الشبكة غير المحتملة نحو  1.4مليون متر مكعب من مياه الصرف
والمصانع بنسبة (  )%7.3( ، )%18.8 ( ، )%13.9من القطاع الشمالي واالوسط والجنوبي على
التوالي .
مصرف حلوان الزراعي :استقبل نحو  21الفا من االمتار المكعبة من مخلفات مصانع القطاع االوسط
حيث ترى نباتات المصارف قد مألت مجراه قبل عبوره تاريخ الكورنيش عند مصبه النهري بالقطاع
الشمالي بالمنطقة .
•المخلفات الصناعية:
−تنتج عن الصناعات الكبرى فى القطاع الحضرى مخلفات صلبة من خطوط اإلنتاج يمكن تجميعها فى
البيان االتى:
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−تراب الممرات الجانبية فى مصانع لالسمنت حوالى  ٠٠٤٤٤٤طن  /سنة
−حمأه القطران من الكوك  ٠٤٤٤طن/سنة
−اكاسيد الحديد والخبث من شركة الحديد والصلب  ٠٠٤٤٤٤طن/سنة
−أتربة أسمنتية محتوية على اسبستوس من شركة سيجورات  ٠٤٤طن/سنة
−هذا باإلضافة إلى المخلفات التى تنتج عن الوحدات اإلنتاجية الصغيرة وهى غير محددة.

 5-8األراضي العسكرية كمحدد مؤقت للتخطيط
تعتبر األراضي العسكرية بموجب القانون أراضي ال يمكن التصرف فيها إال من خالل وزارة الدفاع لذلك
تعتبر كمحدد قوي للتنمية نظراً لكبر مساحتها في منطقة الدراسة ولو انه في نفس الوقت ال يعتبر محدد
ثابت و لكن من الممكن ان يتغير مستقبال
شكل  9المناطق العسكرية بمنطقة الدراسة
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 8-8المحميات الطبيعية
تحوى منطقة الدراسة محميتين طبيعيتين هما محمية الغابة المتحجرة ،ومحمية وادي دجلة ويوضح الشكل
التالي هاتين المحميتين فى إطار المحميات الطبيعية بجمهورية مصر العربية
شكل  01المحميات الطبيعية بجمهورية مصر العربية

الغابة المتحجرة بالمعادى
−محمية الغابة المتحجرة بالمعادى هي إحدى المحميات الطبيعية بجمهورية مصر العربية طبقًا لقانون
المحميات رقم  ٠٤٠لسنة  ٠٨٩٠لحماية المناظر الطبيعية وقد تم إنشاؤها طبقا لقرار السيد رئيس مجلس
الوزراء بجمهورية مصر العربية رقم  ٨٠٠لسنة ٠٨٩٨
−تعتبر الغابة المتحجرة بالمعادى والتي تكونت عبر ماليين السنيين منذ العصر االوليجوسينى  ٠٠مليون
سنة ) من الزمن الثالث لحقب الكاينوزوى) جزء من التاريخ الجيولوجي الهام والنادر حدوثه ولذا وجب
الحفاظ عليها وحماية هذه الثروة الطبيعية النادرة والفريدة كتراث حضاري و ثقافي و علمي و سياحي
ويطلق على هذه الغابة المتحجرة فى كثير من المراجع العلمية اسم جبل الخشب وتعتبر هذه المنطقة أثرا
جيولوجيًا نادرًا ال يوجد له مثيل في العالم من حيث االتساع واالستكمال
موقع محمية الغابة المتحجرة
−تقع محمية الغابة المتحجرة على بعد  ٠٩كيلو مت ًرا شرق مدينة المعادى بمحافظة حلوان شمال شرق
طريق القطامية – العين السخنة بمواجهة  ٠,٠كم جنوبًا على طريق القطامية /العين السخنة وبعمق ٠كيلو
متر شماال وبمساحة تقريبية  ٦,٦كيلو متر مربع
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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الجيولوجيا السطحية لمنطقة موقع المحمية
−يوجد بمنطقة الغابة المتحجرة كثافة من السيقان وجذوع األشجار ضمن تكوين جبل الخشب من ٠٠
مليون سنة و الذي يتكون من طبقات رملية وحصى وطفلة وخشب متحجر ،غير أن تلك الغابة غنية
بدرجة ملحوظة ببقايا جذوع وسيقان األشجار الضخمة المتحجرة والتى تأخذ أشكال قطع صخرية سليسية
ذات مقاطع اسطوانية تتراوح أبعادها من سنتيمترات إلى عدة أمتار والتى تتجمع مع بعضها على شكل
غابة متحجرة.
−وتوجد جذوع األشجار أما منتشرة على السطح أو متداخلة بالطبقات الرملية بتكوين جبل الخشب وغالبًا
ما توجد هذه الجذوع والسيقان مرتبة أفقيا فى اتجاهين رئيسيين األول  ٠٤درجة مع الشمال الشرقى
وتصل أطوال جذوع هذه المجموعة إلى حوالى  ٠٠متر بمتوسط قطر  ٠٤سنتيمترًا واالتجاه الثانى هو
 ٠٤درجة مع الشمال الغربى وهذا االتجاه األخير األكثر شيوعًا وتصل أطوال جذوعه إلى أكثر من ٠٠
مترًا وأقطاره حوالى المتر ويالحظ أن اتجاه جذوع األشجار يتفق إلى حد ما مع اتجاهات الفوالق الرئيسية
والتى يعتقد أنها كانت المنافذ التى سهلت صعود المحاليل السليسية المصاحبة للنشاط البركانى فى أواخر
عصر االوليجوسين نتيجة للحركات االلتوائية التى تأخذ اتجاهًا جغرافيًا عا ًما يمتد من الشمال الشرقى إلى
الجنوب الغربى مع بعض التغيرات المحلية فى زاوية الميل.

محمية وادى دجلة بمحافظة القاهرة
تاريخ االعالن 1444 :
مساحتها 60 :كم2
نوعها  :محمية أراضى صحراوية
المسافة من القاهرة 10 :كم
يعتبر وادى دجلة من األودية الهامة التى تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالى  30كم ،أثرت مياه
األمطار التى تتساقط من الشالالت المائية على صخور الحجر الجيرى على مر العصور حيث كونت ما
يسمى دجلة كانيون الذى يشبه إلى حد ما "جراند كانيون بالواليات المتحدة األمريكية .
وتعتبر أراضي المحميات الطبيعية من المحددات العمرانية بموجب القانون وال يمكن البناء بها
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 4-8المناطق األثرية
تعتبر مناطق اآلثار بدهشور وأهرامات سقارة وجرزا من محددات التنمية بالمنطقة وفقا ً للقانون بعدم
البناء عليها او القرب منها بالعمران لمسافة ال تقل عن  3كم .
شكل  00المنطقة األثرية بدهشور وسقارة ومناطق المحميات الطبيعية بنطاق الدراية

 2-8الطبوغرافيا
التضاريس
تنقسم منطقة الدراسة إلى:
القسم األول :سهل وادي النيل و الذي يتكون أساسا من رسوبيات طميويمثل اغلب مساحة المنطقة ( الجهات الشمالية والجنوبية ) ويحده خط كونتور  ٠٤ +م فوق سطح البحر.
 القسم الثاني :ينتمي إلى الهضبة الشرقية لنهر النيل ) أعلى خط كنتور  ٠٤ +م ( والتى تتكون منالصخور الرسوبية االيوسينية بصفة عامة ويصل ارتفاع أعلى نقطة داخل القطاع الحضرى  ٩٩ +م
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ويزداد االرتفاع كلما اتجهنا شرقًا وتقع نحو  % ٠٤من مساحة المنطقة أعلى خط كونتور  ٠٤ +م فوق
سطح البحر
 القسم الثالث  :يشمل منطقة جبل طره ) أقصى الشمال ( التي تتكون من الصخور الرسوبيةااليوسينية بصفة عامة أيضا ويصل ارتفاع األرض إلى  ٠٨٦ +م شرق مساكن حدائق حلوان،
وطبوغرافية المحافظة بتضاريسها (الضفة الشرقية لنهر النيل ( تنتشر بها ارتفاعات جبلية ووديان أهمها
أطراف جبل الجاللة وجبل المسخرة ووادي جراوي ووادي الرشاش
أثر خصائص السطح بالمنطقة
يتبين من خصائص السطح أن منطقة الدراسة يحدها من الشرق مجموعة من التالل والهضاب المرتفعة
يتخللها أربعة وديان رئيسية منحدرة غربا كمخرات للسيول تجاه حلوان  ،تقع المناطق العمرانية السكانية
والصناعية عند مصبات هذه الوديان مما يجعلها عرضة لمخاطر السيول فى حالة حدوثها.
تتميز هضبة الصحراء الشرقية بشدة تضاريسها حيث توجد سالسل الجبال المرتفعة حيث ينحدر من
أعالها وديان شديدة االنحدار ذات مجارى ضيقة وتقترب هذه الجبال من بعض من مناطق سهل وادى
النيل ،وقد أمكن استخدام الخصائص الجيولوجية لتقسيم المنطقة المحيطة لعدد من الوديان التي تقترب من
الكتلة العمرانية القروية ولكنها قد تسبب لها مصدر خطورة وهى من الجنوب للشمال:
وادى الجراوى – وادى الجبو – وادى حوف – وادى دجلة وتشرف عليها حافات صخور االيوسين
األوسط ونظرًا الن هذه المخرات يقع الجزء األعظم منها فى الصحراء الشرقية فهى بعيدة عن التلوث
الصناعى الناتج عن المناطق الصناعية القريبة من النهر بينما تختفى مصبات هذه المخرات عند اختراقها
الكتلة العمرانية مما قد يسبب خطرًا كبيرًا فى حالة حدوث السيول ،ويوضح الشكل التالى أماكن مخرات
السيول بالمنطقة.
شكل  05أماكن مخرات السيول بالمنطقة
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أثر جيولوجية المنطقة
تقع منطقة الدراسة فى سهل وادى النيل منخفضة المنسوب عن مناطق المرتفعات الشرقية المتاخمة لها
والمشتمله على مجموعة كبيرة من الوديان التى تنحدر غربا تجاه منطقة حلوان ونهر النيل هذه الوديان
تشكل شبكة صرف لمياه األمطار مما يجعلها تعمل كمخرات للسيول تهدد المنطقة.
اقتراب منسوب سطح الماء الجوفى من سطح األرض فى منطقة حلوان يسبب تهديدا للمنشآت .
تقع العيون الكبريتية فى منطقة حلوان بالقرب من خزان الماء الجوفى وشبكة الصرف الصحى مما يجعلها
عرضة للتلوث بملوثات حيوية وكيماوية كثيرة.
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شكل  08المحددات الطبوغرافيا في منطقة الدراسة
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شكل  04التاثير المجمع للمحددات علي الهيكل الداخلي للقطاع

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان

56

مشروع الهيكلة العمرانية للقاهرة الكبرى

 تخلص دراسة المحددات إلى التالي : -1تحديد المناطق الصالحة للتنمية والمناطق الغير صالحة
المناطق الغير للصالحة للتنمية هي مناطق المحددات وتشمل كل من :


منطقة المحميات الطبيعية ( وادي دجلة – الغابة المتحجرة )



المنطقة االثرية بدهشور وأهرامات سقارة وجرزاص والحرم الخاص بها .



المناطق الجبلية ذات الطبيعة الوعرة فوق خط كونتور 400



مناطق الميول أكبر % 2



المناطق العسكرية



مخرات السيول مثل ( الجوف – الجبو –وادي دجلة – وادي الجراوي )



مناطق التلوث الشديد بالرصاص وثاني اكسيد الكبريت ونطاق تأثيره وذلك لتأثيره على الصحة العامة .

 -2تعديل الشبكة المديولية بناء على عناصر المحددات وليس فقط عن طريق االعتماد على شكبة الحركة ،
وتم تعديل الشكبة لتتماشى مع المحددات وخصوصا المحميات الطبيعية ومناطق مخرات السيول .
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الفصل الرابع :توازن االنشطة وفرص العمل مع السكان
 0-4توازن فرص العمل الكلية مع عدد السكان المتوقع للقطاع
جدول  00توزيع السكان وإجمالي العمالة الحالية والمستقبلية لقطاع الدراسة
سكان 7107

المكونات اإلدارية

سكان 7116

عمالة
7116

العمالة
المفترضة
5117

العمران
الحضري

العمران
الريفي

إجمالي العمران الحضري القائم

981437

إجمالي العمران الحضري الجديد(مركز
خدمى)

-

إجمالي العمران الريفي القائم

6011111

2032

885424

5185

852111

1421465
6011111

إجمالي العمران الريفي الجديد (قرى
الظهير)
إجمالي سكان القطاع

525422

542829

عمالة

العمالة
المفترضة

849805

355116

488645

450000

-

 1.7مليون
نسمة

 6.0مليون
نسمة

717575
عامل

711111

357199
عامل

552111

بقسمة عدد السكان الحالي والمستقبلي على  ( 4معدل اإلعالة ) للوصول إلى العمالة المفترضة في عامي
 2132-2116ومقارنتها مع العمالة الحالية  2116والمتوقعة  2132نصل إلى اآلتي :
العمالة على المستوى إجمالي القطاع الرئيسي اكثر من العمالة المفترضة وبالتالي يعتبر القطاع جاذب
لأليدي العاملة نتيحة توفر فرص العمل ،ولتحقيق التوازن يجب زيادة التكثيف السكاني في القطاع .
لمزيد من الدقة الزيادة في العمالة ناتيجة عن تركز فرص العمل في القطاع الحضري مع وجود عجز في
فرص العمل في القطاع الريفي زيادة معدل اإلعالة عن  4أشخاص لكل عامل ولتحقيق التوازن يتم
التكثيف السكاني في القطاع الحضري وتكثيف االنشطة في القطاع الريفي .
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 5-4توازن فرص العمل مع السكان في األجزاء المخلتفة من القطاع
عمالة 5117

عمالة 5185

(المفترض)
5117

الفرق بين العمالة
المفترضة والحالة

المفترض
5185

الفرق بين العمالة
المفترضة والحالة

قسم التبين

16643

21464

17224.25

531.25

22500

536

جملة قسم حلوان

163744

215442

162392.8

-1351.25

212500

-2948

المستقبل (مدينة 15مايو)

25450

34144

22685

-3265

35000

856

حي المعادى

25535

المكونات اإلدارية

العمران الحضري

33542

19530.5

-6004.5

25000

-8598

حي طرة

25533

32300

23526.75

-2006.25

30000

-2300

إجمالي العمران الحضري

257455

337454

245359.3

-12095.8

325000

-12454

مدينة الصف (حتى الطريق الدائري)

10253

15182

11282.75

429.75

15000

-182

ريف مركز الصف (حتى الطريق الدائري)

60264

85148

64464.5

3595.5

81250

-3898

مدينة أبو النمرس

15451

22313

14441.5

-1509.5

18750

-3563

ريف مركز الجيزة

52402

73304

45935

-6467

60000

-13304

مدينة البدرشين

16373

22903

15959

-414

21250

-1653

ريف مركز البدرشين

21302

113731

79943.5

-1358.5

102500

-11231

قسم الحوامدية

31422

44655

35102

3180

45000

345

قرى مركز العياط (حتى الطريق الدائري)

74640

111406

79575

-65

93750

-17656

إجمالي العمران الريفي

344312

488645

346703.3

-2608.75

437500

-51145

606767

226044

العمران الريفي

إجمالي عمالة القطاع
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شكل15
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 2-4توازن فرص العمل مع السكان في األجزاء المخلتفة من القطاع
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نتائج دراسة توازن فرص العمل مع السكان في األجزاء المخلتفة من القطاع
 تمت هذه الحسابات على اعتبار معدل اإلعالة للفرد الواحد = 4 يالحظ ان العمالة اكبر من المعدل الطبيعي ( عامل لكل اربعة أشخاص ) في جميعأجزءاء القطاع ما عدا قسم التبين ومركز الصف  ..مما يعطي انطباعا ً ان العمالة
المتواجدة في القطاع ليست جميعها تسكن هذا القطاع وان هناك حركة بندولية
بداعي العمل نظراً لتركز فرص العمل الصناعية والخدمية بالمدينة .
لتحقيق التوازن بين العمالة والسكان على مستوى األجزاء المختلفة من القطاع
 يجب زيادة فرص العمل وتوطين االنشطة في قسم التبين ومركز الصف مع مراعاةخصائص السكان وتوطين االنشطة التي يمكنهم العمل بها لتحقيق التوازن بين مناطق
السكن ومناطق العمل أيضا ً داخل القطاع وتقليل الحركة البندولية منها واليها .
 يجب زيادة التكثيف السكاني في بقية أجزاء الثقطاع مع مراعاة التدريب المهني للعمالةللتتناسب مع نوعية االنشطة المتواجدة في هذه االجزاء .

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان

62

مشروع الهيكلة العمرانية للقاهرة الكبرى

 8-4مراجعة التوازن الداخلي لالنشطه بالقطاعات المختلفه بالنسبة للمتوسطات القومية الحالية
عمالة 5117

عدد

زراعة %

عدد

صناعة ()%

عدد

نقل %

عدد

خدمات%

عدد

العمران الحضري

األقسام

قسم التبين

16693

113

5356

1344

10275

3138

جملة قسم حلوان

163744

960

44406

12253

89082

20288

(مدينة 15مايو)

25950

96

8110

1776

12879

3069

حي المعادى
حي طرة

25535
25533

111
96

2804
5370

899
2161

18129
14337

4211
3098

إجمالي العمران الحضري

257455

1376

1%

66046

25%

18433

7%

144702

55%

33804

العمرانالريفي
المراكز

مدينة الصف

10853

1216

2771

831

4899

1274

ريف مركز الصف

60869

11495

24157

5363

15881

4877

مدينة أبو النمرس

15951

1470.3

3839

916.3054921

7560.48

2164.2

ريف مركز الجيزة

52402

22009

10480

2620.1

13624.5

3144.1

مدينة البدرشين

16373

892

7771

1209

4498

2306

ريف مركز البدرشين

81302

17583

35429

6495

11676

10851

قسم الحوامدية

31922

1410

14568

2249

9125

5145

مدينة العياط

2105

767

2003

478

3944

1129

قرى مركز العياط

79640

33834

16381

3973

21054

5083

إجمالي العمران الريفي

357417

إجمالي عمالة القطاع

614872

90676
92052

25%
15%

117400
183446

33%
38%

24134
42567

7%
9%

92261
236964

26%
49%

35973
69777

تجارة %

المكونات اإلدارية

13%

10%
14%

جدول التوازن الداخلي لالنشطه بالقطاعات المختلفه بالنسبة للمتوسطات القومية الحالية
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جدول  08األنشطة على مستوى الجمهورية ومقارنتها بقطاع الدراسة

االنشطة

العدد ( بالمليون )

النسبة على مستوى
الجمهورية

النسبة على مستوى قطاع الدراسة

زراعة

5.4

24%

15%

صناعة

2.86

12%

38%

تجارة

2.8

12%

14%

نقل

3.16

14%

9%

خدمات

8.71

38%

49%

اجمالي

22.93

100









011

يالحظ انخفاض نسبة الزراعة في القطاع عنها في الجمهوربة بفارق  % 4فقط
كما يالحظ ارتفاع نسبة الصناعة في القطاع عنها في الجمهورية بفارق كبير يصل إلى
 % 26نظراً لوجود العديد من الصناعات من الريف في مراكز البدرشين والعياط
والحوامدية مما يرفع من نسبة الصناعة ويقلل من نسبة الزراعة .
تنخفض نسبة النقل في قطاع الدراسة عنها في الجمهورية بفارق  % 5مما يجعل وجود
مناطق لوجستية وانشطة تتعلق بالنقل احد االنشطة الرئيسية الموصى بتوطينها في
القطاع لخلق التوازن في االنشطة في إجمالي القطاع ..
تتناسب نسبة التجارة على مستوى القطاع مع نسبتها في إجمالي الجمهورية حيث ترتفع
بفارق طفيف في قطاع الدراسة عنها في الجمهورية يصل إلى  % 2فقط
ترتفع نسبة الخدمات في قطاع الدراسة عنها في اجمالي الجمهورية بفارق يصل إلى
 %11لوجود العديد من المدن في قطاع الدراسة تحتوي على العديد من الخدمات
اإلقليمية مثل جامعة حلوان والخدمات الصحية مثل المستشفى العسكري  ..إلخ

ويتضح من الجدول الدور الوظيفي المسيطر على القطاع هو الصناعي ويليه الخدمي  .ولدلك
فسوف تحاول الرؤية التخطيطية للقطاع التقليل من هذه الفوراق في محاولة لتحقيق االتزان في
مجال النقل والزراعة  .لكن سيظل النشاط الصناعي هو المسيطر فى اطار تحقيق التوازن على
مستوى اقليم القاهرة .

مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

 4-4رؤية أنشطة القطاع والبدائل الممكنة في إطار المتوسطات القومية المستقبلية















يتضح من الجدول السابق وجود خلل في االتزان وخاصة في قطاعي الصناعة والخدمات
حيث انهم اكبر من متوسط الجمهورية بنسبة من . % 25-15
ليس هذا فحسب انما وجود خلل في التوازن داخل قطاع الصناعة نفسه من حيث نوعية
الصناعة حيث ان كل الصناعات المتواجدة بمنطقة الدراسة هي من الصناعات الثقيلة
والمتوسطة والتي تعتمد على االيدي العاملة بكثافة .
وليس فقط أ ي نوع من االيدي العاملة وانما الرجال فقط لما يحتاجه هذا العمل من مجهود
شاق  ،مما ادى إلى وجود خلل في هيكل العمالة نفسه وعدم وجود عمالة للمرأة إال بنسبة
صغيرة جداً مما يستدعي إيجاد انشطة جديدة تشجع من عمل المرأة ولو كانت هذه االنشطة
صناعية ولكن يجب مراعاة نوعية الصناعة  ..باإلضافة إلى التأثيرات السلبية لتوطن كل هذا
الكم من المناطق الصناعية الملوثة في منطقة واحدة .
هناك تشابة كبير بين مكونات النشاط الصناعي علي مستوي مدن محافظة حلوان وهي
تعتبر صناعات تنافسية قد ال تساعد علي تحقيق التكامل الصناعي بين مكونات القطاع
الصناعي ويؤكد ما سبق دراسة نقل المصانع الكبرى بحلوان وكذلك االستعماالت المقترحة
مكان المصانع المقترح نقلها .
وكنتيجة للدراسة السابقة يقترح توطين العديد من االنشطة في القطاع الريفي يتناسب مع
خصائص سكان المنطقة ولذلك تم اقتراح منطقة صناعات غذائية وصناعات مكملة لتعتمد
على منطقة الظهير الزراعي وتستفيد منها وجذب العمالة من القطاع الريفي .
وذلك باإلضافة إلى المناطق الصناعية واللوجستة المقترحة على طريق العين السخنة
وجنوب الطريق الدائري اإلقليمي بالقرب من مدينة العياط الجديدة لخدمة قطاع الصناعة
والنقل في الجانب الغربي من النيل
مناطق االستصالح الزراعي المقدرة بـ  100ألف فدان شرق وغرب النيل في القطاع الريفي
بالقرب من مركز الصف والعياط لتحقيق التوازن ولو بنسبة ضئيلة في قطاع الزراعة
وإيجاد صناعات غذائية قائمة على االستصالح الزراعي لمعادلة مركب العمالة وهيكلة
النش اط الصناعي وكذلك لتوفير فرص عمل في القطاع الريفي لتحقيق التوازن ايضا بين
السكان والعمالة
مناطق تجارة الجملة بالقرب من محمية الغابة المتحجرة على طريق العين السخنة.

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

 0الفصل الخامس توازن الخدمات مع توزيع السكان
 0-2توزيع الخدمات
تناقش الدراسة توزيع الخدمات بالقطاع  ،ومن ثم وضع التصور المستقبلي لتوزيع الخدمات
بالقطاع ،بعد حساب العجز الحالي واالحتياج المستقبلي وذلك فى ضوء عدد السكان المستقبلي
ودور القطاع على المستوى اإلقليمي ،من خالل التركيز على الخدمات اإلقليمية ذات المستوى
األعلى وفيما يلى رصد للوضع الرهن للخدمات داخل القطاع سواء على مستوى القطاع
الحضري (حي المعادي وطره وحلوان و 15مايو) أو القطاع الريفي (قرى مركز البدرشين
والصف والعياط)
 0-0-2القطاع الحضري بمنطقة الدراسة – قطاع حلوان و 02مايو والمعادي وطره
توزيع الخدمات التعليمية اإلقليمية داخل القطاع

تعتبر الخدمات التعليمية من أهم الخدمات التي تقدم للمجتمعات ألنها تؤثر بصورة مباشرة في
تحسين مؤشرات التنمية في أي مجتمع .
جدول  04الخدمات التعليمية اإلقليمية على مستوى القطاع الحضري بحلوان
قسم  65مايو

قسم حوان

عدد المدارس

عددالفصول

عدد الطالب

(تلميذ/فصل)

كثافة الفصل

عدد المدارس

عددالفصول

عدد الطالب

(تلميذ/فصل)

كثافة الفصل

عدد المدارس

عددالفصول

عدد الطالب

(تلميذ/فصل)

ثانوي عام

5

67

6101

71

71

770

0620

06

6

660

1056

02

ثانوي مهني

6

61

20

0

6

61

051

75

-

-

-

-

ثانوي فني صناعى

0

67

6126

71

1

01

7260

70

6

76

211

01

ثانوى فنى تجارى

-

-

-

-

7

16

6660

72

6

01

276

71

جملة الثانوي

0

601

0115

-

06

022

67061

-

-

-

-

-

جامعات /كليات

-

جامعة حلوان (تضم  21كلية ويلتحق بها
أكثر من  111ألف طالب)

االكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا
بالمعادي (تضم  4تخصصات هندسية
ويلتحق بها مايقرب من  5آالف طالب)

المصدر  :االدارة التعليمية بحى حلوان وحى  15مايو وحي المعادي

الخدمات الصحية

تعكس جودة الخدمات الصحية مدى جودة الحياة لألفراد ،وتظهر دراسة رصد الخدمات الصحية
على مستوى قطاع جنوب القاهرة (حلوان) تركز الخدمات الصحية اإلقليمية بحي المعادي حيث
يتواجد به  16مستشفى متنوعة المستوى ،اما الخدمات الصحية التقليدية فتتوزع بالقطاع بصورة
متوازنة.
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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كثافة الفصل

نوعية التعليم

قسم المعادي وطره

مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

جدول  02توزيع الخدمات الصحية على مستوى القطاع الحضري بحلوان
البيان

عدد
عدد
المستشفيات االسرة

الوحدة المحلية
حلوان شرق
حلوان غرب
وادى حوف

عدد
االطباء

عدد
عدد
الممرضات الوحدات
الصحية

0

553

حدائق حلوان

527

513

عين حلوان
المثلث
حى المستقبل
المعادي
حي طرة

001
477
3

0
07
0

58
42
-

78
45
-

عدد
عدد
سيارات مكاتب
االسعاف الصحة

5
4

5
5

0
5

5

0

0

5
5

5

0

8
0
-

8

5
5
-

-

مصدر البيان  :مركز المعلومات واتخاذ القرارات حلوان

الخدمات االجتماعية
تتنوع الخدمات االجتماعية بقطاع جنوب القاهرة (حلوان) ويوضح الجدول التالي توزيع
الخدمات االجتماعية بالقطاع
جدول  07الخدمات االجتماعية على مستوى القطاع الحضري بحلوان
وحدة اجتماعية

جمعية تنمية
مجتمع

جمعية رعاية
اهلية

دار حضانة

مشغل فتيات

مؤسسات
أخرى

قسم  65مايو

4

14

10

36

4

2

قسم حلوان

13

44

317

21

25

14

المعادي وطره

1

5

142

51

3

3

الجهة

مصدر البيان  :مركز المعلومات واتخاذ القرارات

الخدمات الدينية
تنتشر الخدمات الدينية بكامل القطاع وإن كانت متركزة بصورة أكبر بحي حلوان؛ نظراً الرتفاع
الكثافة السكانية ،ويوضح الجدول التالي توزيع الخدمات الدينية بالقطاع
جدول  05الخدمات الدينية على مستوى القطاع الحضري بحلوان
الجهة

عدد المساجد

عدد الكنائس

قسم  65مايو

50

7

قسم حلوان

602

67

المعادي وطره

06

61

مصدر البيان  :إدارة االوقاف بحلوان  ،مركز المعلومات حلوان
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

الخدمات األمنية
يتواجد في كل حى من أحياء القطاع قسم شرطة إلى جانب مجموعة من نقاط الشرطة ونقاط
اإلطفاء المتوزعة بالقطاع ،وفيما يلي توزيع الخدمات األمنية بالقطاع
جدول  03الخدمات األمنية على مستوى القطاع الحضري بحلوان
الجهة

قسم شرطة

نقطة شرطة

نقطة اطفاء

قسم  65مايو

1

1

3

قسم حلوان

1

5

5

المعادي وطره

1

1

5

الخدمات الثقافية
تتنوع الخدمات الثقافية الموجودة بقطاع حلوان ،وفيما يلي توزيع للخدمات الثقافية الموجودة
بالقطاع
جدول  09الخدمات الثقافية القطاع الحضري بحلوان
نوع المنشأة الثقافية

العدد

قصر ثقافة

3

مكتبة عامة

5

مسرح

2
مصدر البيان  :مركز المعلومات واتخاذ القرارات

الخدمات الرياضية
يتوافر بقطاع حلوان العديد من الخدمات الرياضية المتنوعة ،ويشهد حي حلوان بصورة عامة
تركز ألغلب تلك الخدمات ويوضح الجدول التالي توزيع الخدمات الرياضية بالقطاع
جدول  71الخدمات الرياضية على مستوى القطاع الحضري بحلوان
الجهة

مراكز شباب وساحات
شعبية

نادى رياضى

صاالت
مغطاه

مالعب مفتوحة

قسم  65مايو

1

1

-

9

قسم حلوان

5

(16 +15نادى شركات )

3

2

المعادي وطره

4

5

-

-

المصدر  :مركز المعلومات واتخاذ القرارات بمدينة حلوان

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

الخدمات البريدية واالتصاالت (السنتراالت)
يتواجد بالقطاع العديد من مكاتب البريد ،فضالً عن السنتراالت المتوزعة بالقطاع ،وفيما يلى
توزيع تلك الخدمات بالقطاع
جدول  50الخدمات البريدية على مستوى القطاع الحضري بحلوان
الجهة

عدد السكان عام 7110
بااللف نسمة

جملة مكاتب البريد
الحالية

معدل الخدمة الحالي مكتب بريد /
أالف نسمة

قسم  65مايو

97078

9

 11/1الف نسمة

قسم حلوان

675130

15

 45/1الف نسمة

المعادي وطره

172194

11

 17/1ألف نسمة

المصدر  :مركز معلومات حلوان

جدول  55الوضع الراهن للسنتراالت القطاع الحضري بحلوان
الجهة

عدد السنتراالت

عدد خطوط التليفون

قسم  15مايو

6

00111

قسم حلوان

7

144953

المعادي وطره

0

66688

المصدر  :مركز معلومات حلوان

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

 5-0-2القطاع الريفي بمنطقة الدراسة – قرى مركز الحوامدية والبدرشين والصف والعياط
يشهد القطاع الريفي بالقطاع الجنوبي للقاهرة الكبرى (قطاع حلوان) تنوع في الخدمات وإن
كانت رتبة الخدمات اإلقليمية في النطاق الريفي أقل قليالً في بعض الخدمات والسيما الخدمات
الصحية والتعليمة ،وفيما يلى رصد لتوزيع الخدمات بالقطاع الريفي
جدول  58توزيع الخدمات التعليمية والصحية بمراكز الحوامدية والبدرشين والعياط والصف

0

1

1

28

0

208

524

211

2

14

10

0

0

164

710

410

عام

مركز ومدينة البدرشين

0

1

1

مركز ومدينة العياط

0

1

2

0

مركز ومدينة الصف

0

2

6

4

مركزى

مدينة الحوامدية

1

0

عدد االطباء

مستشفى
تخصصى

1

0

1

1

9

3

92

188

15

مستشفى تكامل
صحى

مركز صحى

مركز رعاية طفل

مكتب صحة

وحدة صحية

مجموعة صحية

1

0

0

1

1

1

1

130

171

274

مركز الجيزة ومدينة ابو
النمرس

0

1

عدد هيئة
التمريض

1

2

0

0

4

9

0

80

75

120

الحى /المركز /القرية

عدد االسرة

مستشفى

المصدر :مشروع خطة التنمية المحلية لمحافظة الجيزة

جدول  54توزيع الخدمات االجتماعية بمراكز الحوامدية والبدرشين والعياط والصف

مركز

وحدات
إجتماعية

الجمعيات
األهلية

دور
الحضانة

جمعيات
تنمية

أسر
منتجة

أندية
طفل

المكتبات
العامة

مركز
تدريب
فتيات

مركز الجيزة ومدينة أبو
النمرس

6

93

65

12

230

3

2

5

مدينة الحوامـــدية

3

32

58

9

6

0

1

6

مركز البدرشين

15

105

115

17

0

0

4

15

مركز العــياط

12

60

100

27

12

2

40

5

مركز الصف

20

61

55

2

0

1

0

1

المصدر :مشروع خطة التنمية المحلية لمحافظة الجيزة

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

جدول  52توزيع الخدمات الثقافية بمراكز الحوامدية والبدرشين والعياط والصف
المركــــز

بيوت وقصور
ثقافة

المسارح
والسينما

أندية
الطفل

المكتبات

المعارض
الفنية
الدائمة

المتاحف

مركز الجيزة ومدينة أبو النمرس

1

0

0

2

1

1

مدينة الحوامـــــــــــدية

0

0

0

30

0

0

مركــــز البدرشين

1

1

1

2

1

1

مركـــــز العــياط

4

0

0

0

0

0

مركـــــــز الصف

1

0

1

1

0

0

المصدر :مشروع خطة التنمية المحلية لمحافظة الجيزة

جدول  57توزيع خدمات الشباب والرياضة بمراكز الحوامدية والبدرشين والعياط والصف
المركــــز

أندية رياضية

مالعب

مراكز شباب
مدن

مراكز شباب
قرى

مركز الجيزة ومدينة أبو النمرس

0

0

3

11

مدينة الحوامـــــــــــدية

1

0

2

2

مركــــز البدرشين

0

0

1

17

مركـــــز العــياط

1

0

1

30

مركـــــــز الصف

0

4

1

29

المصدر :مشروع خطة التنمية المحلية لمحافظة الجيزة

ويوضح الشكل التالي توزيع الخدمات بالقطاع الريفي

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

شكل  05توزيع الخدمات بالقطاع الريفي

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

 5-2دراسة العجز الحالي واالحتياج المستقبلي من الخدمات بقطاع حلوان
استناداً على المعايير القياسية للخدمات ( )1وفي ضوء حجم السكان الحالي والمستقبلي لسكان
قطاع حلوان اقترحت الدراسة مجموعة من الخدمات اإلقليمية الالزمة لسد العجز الحالي من تلك
الخدمات باإلضافة إلى توفير االحتياج المستقبلي في ضوء الزيادة المتوقعة في حجم السكان،
وتوضح الجداول التالية االحتياج من الخدمات على مستوى النطاق الحضري والنطاق الريفي
 0-5-2القطاع الحضري
بلغ إجمالي عدد سكان القطاع الحضري  981ألف نسمة تقريبا ً (وفقا ً لتعداد  )2116ومن المتوقع
أن يصل حجم سكان القطاع الحضري إلى  1.3مليون نسمة عام  2132أي أنه من التوقع زيادة
حجم سكان القطاع بمقدار  321ألف نسمة؛ وذلك في ضوء الهيكلة العمرانية والسكانية لكامل
القطاع ،وباالستناد إلى المعدالت القياسية للخدمات السابق اإلشارة إليها والوضع الراهن لتوزيع
الخدمات داخل أقسام منطقة الدراسة -مع مراعاة الدور الذى يقوم به القطاع على المستوى
اإلقليمي  -تم تقدير االحتياج من الخدمات بالقطاع الحضري كالتالي:
جدول  55توزيع العجز الحالي واالحتياج المستقبلي من الخدمات التعليمية بالقطاع الحضري
قسم  65مايو
األقسام

نوع الخدمة

حي حلوان

حي المعادي

عدد المدارس المطلوبة

ثانوي عام

2

17

4

ثانوي مهني

1

0

0

ثانوي فني صناعى

1

2

1

ثانوى فنى تجارى

1

1

1

جدول  53توزيع العجز الحالي واالحتياج المستقبلي من الخدمات الصحية بالقطاع الحضري
قسم  65مايو
النوع

األقسام

حي حلوان

حي المعادي

عدد وحدات الخدمة المطلوبة

المستشفيات

6

6

6

الوحدات الصحية

0

0

1

مكاتب الصحة

7

1

0

عدد األسرة

611

011

011

1

للرجوع إلى المعايير القياسية التى تم االستناد عليها فى تقدير االحتياج من الخدمات – انظر ملحق 0
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جدول  59توزيع العجز الحالي واالحتياج المستقبلي من الخدمات الرياضية واالجتماعية بالقطاع الحضري
األقسام

النوع

قسم  65مايو

حي المعادي

حي حلوان

عدد وحدات الخدمة المطلوبة
مراكز شباب

1

11

2

أندية رياضية

1

7

0

مالعب مفتوحة

7

2

0

وحدة اجتماعية

3

2

2

قصر ثقافة

3

4

2

 5-5-2القطاع الريفي
بلغ إجمالي عدد سكان القطاع الريفي حوالي  1.4مليون نسمة تقريبا ً (وفقا ً لتعداد  )2116ومن
المتوقع أن يصل حجم سكان القطاع الريفي إلى  1.8مليون نسمة عام  2132أي أنه من التوقع
زيادة حجم سكان القطاع بمقدار  411ألف نسمة؛ وذلك في ضوء الهيكلة العمرانية والسكانية
لكامل القطاع ،وباالستناد إلى المعدالت القياسية للخدمات السابق اإلشارة إليها والوضع الراهن
لتوزيع الخدمات داخل مراكز منطقة الدراسة -مع مراعاة الدور اإلقليمي لبعض التجمعات
المركزية -تم تقدير االحتياج من الخدمات بالقطاع الريفي كالتالي:
جدول  81توزيع العجز الحالي واالحتياج المستقبلي من الخدمات بالقطاع الريفي
تعليمية
نوع الخدمة

اجمالي القطاع
الريفي

صحية

ثقافية

رياضية

ثانوى
عام

فني

معاهد
أزهرية

وحدة
صحية

مستشفى
عام

مستشفى
متخصص/
مركزي

مركز
شباب

نادي
رياضي

مكتبة
طفل/
بيت
ثقافة

قصر
ثقافة

5

2

2

20

4

4

2

8

24

8

 8-2فكر توزيع الخدمات للتناسب مع توزيع السكان
اعتمدت دراسة توزيع الخدمات على اقتراح المحل المكاني باستخدام الثقل السكاني  ،و قد تم
اس تخدام التحليالت المكانية باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه لتحديد المركز الثقلي للخدمات
للمستويات المختلفه ) (Center of Gravityباستخدام االوزان النسبية لعدد السكان و قد تم
استخدام-:
Spatial statistical analysis -1
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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Weighted center model tool -2
لتحديد افضل االماكن المختلفة على كل مستوى من مستويات الخدمة المختلفة -:
 -1المستوى االول  -:القطاع الرئيسي الجنوبي
 -2المستوى الثاني  -:القطاعات الفرعيه ( (s1,s2
 -3القطاعات الثانويه
 -4القطاعات المحلية
و قد تم استخدام الطريقة النظرية في تحديد المركز الثقل للخدمات مبدئيا عوضا عن استخدام
زمن الرحلة المستغرق و ال  Location allocation modelو ال Network analysis
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .

القطاعات
الفرعية

القطاعات الثانوية

قطاع البساتين

القطاع الرئيسي الجنوبي

S1

قطاع حلوان

قطاع  15مايو
مركز البدرشين
مركز الصف

S2
مركز العياط

القطاعات المحلية

عدد السكان

قسم البساتين

822513

قسم المعادي

78122

قسم طره

94117

قسم حلوان

649571

قسم التبين

68897

قرى الظهير

231111

قسم  15مايو

91741

امتداد  15مايو

151111

مركز البدرشين

383611

قرى الظهير

351111

مركز الصف

283345

مركز العياط

286457

مدينة العياط الجديده

251111

وتوضح اللوح التالية افضل االماكن لتوطين مراكز الخدمات وفقا ً لكل مستوى
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شكل  03فكر توزيع الخدمات للتناسب مع توزيع السكان
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الفصل السادس :الرؤية العمرانية وبدائل المخطط الهيكلي للقطاع
 0-7النسق العمراني الحالي بالقطاع
يتشكل النسق العمراني داخل قطاع حلوان من خالل مجموعة متباينة من التجمعات المتدرجة فى
أحجام السكان والتى ترتبط فيما بينها بمجموعة من الطرق اإلقليمية والرئيسية ،كما تتكامل فيما
بينها فى بعض الخدمات اإلقليمية وفيما يلى تفصيل النسق العمراني داخل القطاع
أوالً النطاق الحضري والتمثل فى أقسام المعادي وطره وحلوان و 15مايو والتبين والتى تتفاوت
فيما بينها من حيث حجم السكان والدور الوظيفي ،حيث نجد أن قسم حلوان هو األكثر ثقالً من
حيث حجم السكان حيث يبلغ حجم سكان  650ألف نسمة ،ثم يأتى بعده قسم طره بإجمالي سكان
 45ألف نسمة ثم المعادي بإجمالي سكان  40ألف نسمة ثم التبين حيث ال يتعدى عدد سكان القسم
 70ألف نسمة وذلك وفقا ً للتعداد النهائي للسكان لعام .2006
من ناحية أخرى نجد أن الدور الصناعي هو المسيطر على أغلب أجزاء النطاق الحضري حيث
تتركز العديد من الصناعات الكبرى بأقسام حلوان والتبين وطره ،بينما نجد أن الدور الخدمي هو
الدور األوضح فى قسم المعادي والسيما فى الخدمات الصحية اإلقليمية.
وإذا تطرقنا إلى شبكة الطرق واالتصالية بين أجزاء النطاق الحضري نجد أن طريق األوتوستراد
هو العصب الرئيسي الذي يربط بين أقسام القطاع الحضري من جهة الشرق ،وكذلك بالنسبة
لطريق الكورنيش حيث يمثل عصب الحركة واالنتقال داخل النطاق الحضري من جهة الغرب.
ثانيا ً القطاع الريفي والمتمثل فى تجمعات مراكز البدرشين والحوامدية والصف والعياط والشك
أن لوقوع تلك المراكز فى نطاق تأثير القاهرة الكبرى انعكس على أحجام سكان التجمعات
الواقعة فى تلك المراكز حيث نجد قسم الحوامدية على سبيل المثال قد تعدى عدد سكانه  140ألف
نسمة وفقا ً لتعداد  2006ويقل تأثير المد الحضري كلما ابتعدنا عن القلب الحضري إلقليم القاهرة
الكبرى ،وبصورة عامة فإن باق حضر المراكز الواقعة فى النطاق الريفي لقطاع حلوان تقع فى
الفئة الحجمية من  50إلى  60ألف نسمة ،بينما إذا نظرنا إلى أحجام السكان القرى فى تلك
المراكز نجد أيضا ً أن تأثير المد الحضري ظاهراً بوضوح فى التجمعات المتاخمة مباشرةً للكتلة
الحضرية إلقليم القاهرة الكبرى حيث نجد قرية منيل شيحة بمركز الجيزة على سبيل المثال
يتعدى عدد سكانها  30ألف نسمة ،فى حين أن أغلب القرى الواقعة فى باق المراكز تقع فى الفئة
الحجمية من 20-10ألف نسمة.
ومن الجدير بالذكر أن الدور الخدمي هو الدور المسيطر على أغلب القرى الم (المركزية)
وبصورة عامة فإن الوظيفة الزراعية هي الغالبة على التجمعات الريفية بالقطاع ،أما بالنسبة
لشبكة الطرق فإن التجمعات الريفية الموجودة شرق النيل حيث مركز الصف ترتبط فيما بينها من
خالل طريق الصعيد الشرقي ،بينما التجمعات الريفية غرب النيل ترتبط فيما بينها من خالل
طريق الصعيد الزراعي والطريق اإلقليمي الغربي
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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وبصورة عامة فإن هناك اختالل فى النسق العمراني بقطاع حلوان وخاصةً فيما يتعلق بالفجوة
بين الحضر والريف بالقطاع ،وهو ما يسعى المخطط الهيكلي الجاري عمله من تحقيق اإلتزان
المطلوب بين التجمعات الموجودة بالقطاع من خالل الرؤية العمرانية المقترحة والتى تهدف
إلى تحقيق اإلتزان فى هيكل األنشطة والعمالة والسكان داخل كامل القطاع.

 5-7بدائل توزيع السكان واالنشطة والعمران
معطيات البديل
 خلصت دراسة توزيع الخدمات على اقتراح المحل المكاني باستخدام الثقل السكاني ،و قد تماستخدام التحليالت المكانية باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه لتحديد المركز الثقلي للخدمات
للمستويات المختلفه ) (Center of Gravityباستخدام االوزان النسبية لعدد السكان لتحديد
افضل االماكن المختلفة على كل مستوى من مستويات الخدمة المختلفة -:
المستوى االول  -:القطاع الرئيسي الجنوبي
المستوى الثاني  -:القطاعات الفرعيه ( (s1,s2
المستوى الثالث  :القطاعات الثانوية
المستوى الرابع  :القطاعات المحلية
 خلصت دراسة التوازن بين العمالة والسكان إلى  :إلى تكثيف االنشطة في قسم التبين ومركزالصف الذي يعاني من نقص في فرص العمل .
 خلصت دراسة مراجعة التوازن الداخلي لالنشطه بالقطاعات المختلفه بالنسبة للمتوسطات القوميةالحالية إلى وجود خلل في نشاطي الخدمات والصناعة حيث أن نسبتهم أكبر من متوسط
الجمهورية بنسبة تتراوح من  % 25-15على التوالي ويتضح الدور الوظيفي المسيطر على
القطاع هو الصناعي ويليه الخدمي  .ولذلك فسوف تقوم البدائل على التقليل من هذه الفوراق في
محاولة لتحقيق االتزان في مجال النقل والزراعة .
 كما خلصت دراسة السكان إلى ان هناك زيادة سكانية حتى سنة الهدف تقدر بـ  400الف نسمة .وقد تم اقتراح بديلين للمخطط الهيكلي قائمين على فكر توزيع األنشطة والسكان داخل القطاع
حيث يتشكل هيكل العمران المقترح فى ضوء هذين المتغيرين
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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البديل االول توزيع األنشطة طبقا لتوزيع السكان

فكرة البديل ان االنشطة االقتصادية تتبع السكان
 حيث ان السكان وتواجدهم محصور بين طريق أسوان الصحراوي على الضفة الغربية
من النيل في مركزي البدرشين والعياط  ،وفي الضفة الشرقية بين طريقي االوتوستراد
وكورنيش النيل .
 مما وجه التنمية في هذا البديل إلى ان تكون تنمية طولية على المحور الموازي المقترح
لكورنيش النيل
فكرة توزيع االنشطة بالبديل
 تم توزيع االنشطة بناء على دراسة مقارنة بين عدد العمالة المفترض وجودها والعمالة
الحالية المتواجدة فعليا ً وإيجاد أماكن الخلل ( تركز للعمالة – تركز لسكان )  ،ففي
المناطق ذات تركز العمالة يتم توطين المناطق السكنية وفي مناطق تركز السكان
واالحتياج إلى فرص العمل يتم توطين االنشطة لخلق التوازن بين السكن والعمل .
 وبناء عليه تم توطين:
 منطقة لوجستية وصناعية للصناعات الثقيلة والملوثة المقترح نقلها من مدينة حلوانوالتبين من خالل اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم  410لسنة  2005إلى المنطقة
الواقعة عند تقاطع الطريق الدائري اإلقليمي وطريق العين السخنة ( مناطق تركز
عمالة ) ( سياسة خلخلة االنشطة ) .
 منطقة صناعات عذائية ومكملة لالنشطة الصناعية القائمة بالقرب من منطقة عربابو ساعد وتكون متخصصة في الصناعات العذائية (مناطق ترطز سكاني واحتياج
إلى فرص العمل)

.1
.2
.3

-

استخدام أراضى المصانع التى يتم نقلها يكون كالتالى طبقا ً لهذه األولويات :
حدائق ومشاتل أو أنشطة ترفيهية وسياحية (النسبة التى تحدد وفقا ً للتخطيط العمرانى
المقترح للمنطقة) .
مناطق حرفية وخدمية .
كما يمكن توطين الصناعات الخفيفة التى تم الموافقة عليها من قبل من خالل اللجنة
المشكلة بالقرار الوزارى رقم  410لسنة . 2005
وذلك لمجموعة من االسباب :
وجودها بالقرب من الموارد الزراعية المتمثلة في االراضي الزراعية في القطاع الريفي
من الدراسة .
الموقع يقع على خط سكة حديد الواحات المستخدمة فى نقل الخامات ويوفر حوالى 20
كم فى الرحلة .
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-

الموقع قريب من شبكة الغاز الطبيعى وشبكة الكهرباء
تكاملها مع منطقة عرب ابو ساعد لصناعة السكر .
انها صناعات غير ملوثة يجوز توطينها بالقرب من الكتلة العمرانية القائمة .
تواجد الكثافات السكانية حول هذه المنطقة ووقوعها في منطقة متوسطة بين القطاع
الحضري والريفي مما يساعد على وجود عمالة بسهولة وخصوصا ً من المرأة .
وقوعها على الطريق الدائري الثالث مما يوفر اتصالية جيدة لها .

 توطين منطقة لوجستية لخدمة المناطق الصناعية بالقطاع غرب النيل بالقرب من مدينة
العياط الجديدة جنوب الطريق الدائري الثالث ولزيادة العمالة بقطاع النقل وعمل توزان
في هيكل العمالة بالقطاع.
 توطين مناطق واراضي لالستصالح لخدمة كال من القطاع الريفي ومناطق الصناعات
الغذائية شرق وغرب النيل بالقرب من مركزي الصف والعياط بمسطح يبلغ مسطحها
 100الف فدان .
فكرة توزيع العمران






ان ينمو السكان في نفس المكان مع االنتقال إلى مناطق االمتداد بما ال يزيد عن  10كم
من العمران ال قائم  ،ولذلك تم توطين قرى في الظهير الريفي جنوب الطريق الدائري في
الضفة الشرقية من النيل بالقرب من مركز الصف بإجمالي استيعاب  120الف نسمة .
باإلضافة إلى مدينة العياط الجديدة على الضفة الغربية من النيل بالقرب من مدينة العياط
القائمة وتستوعب  250الف نسمة ومدينة الصف شرق النيل وتستوعب  250الف نسمة
امتداد مدينة  15مايو الجديدة يمكن أن يستوعب  150الف نسمة .
اقتراح تجمع جديد جنوب مدينة  15مايو متوسط الحجم يستوعب  150الف نسمة
وبالقرب من المنطقة الصناعية المقترحة بعرب ابو ساعد ومنطقة الصناعات الغذائية
المقترحة .

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان

83

مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

شكل  09فكرة البديل األول

فكرة شبكة الحركة
-

المحاور القومية  :محور اسوان القاهرة الصحراوي  ،محور اسوان القاهرة الزراعي ،
محور الكريمات  ،الطريق الدائري اإلقليمي
المحاور اإلقليمية  :محور العين السخنة
الطرق الرئيسية  :طريق االوتوستراد  ،طريق الكورنيش  ،الطرق العرضية الرابطة
بين العمران القائم ومحور العين السخنة والطريق الدائري الثالث .
خلق محاور ربط موازية لطريق الكورنيش لتخفيف الضغط عليه ونقل التنمية إليه .

التأكيد على محور القطار السريع من العين السخنة وحتى الواحات باقتراح طريق بجانبه لتأكيد
الربط العرضي وسهولة االتصال بين مراكز االنشطة ومناطق االسكان وتقليل زمن الرحالت
والتكاليف .
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فكرة توزيع الخدمات
-

-

-

-

تم توزيع الخدمات عن طريق ايجاد الثقل السكاني الحالي والمقترح للمناطق المختلفة في
القطاع عن طريق الشياخات واالقسام وعدد السكان بها والمناطق الخدمية المتواجدة
حاليا ونمط توزيعها باإلضافة إلى دراسات العجز واالحتياج الحالي والمستقبلي وكان
توزيعها كالتالي :
مركز فرعي متخصص وظيفيا – في المعادي  -تتوطن فيه الخدمات على المستوى
اإلقليمي نظراً لوجود نواة لها متمثلة في المستشفى العسكري بالمعادي والعديد من
المعاهد العليا والمدارس الدولية بالضافة الى توطن الخدمات االدارية وخدمات رجال
االعمال .
مركز اقليمي خدمي تجاري بحلوان ويتوطن به جامعة حلوان باإلضافة إلى توطين بعض
الخدمات التي تخدم قطاع الصناعة ووخدمات بيئية مثل مركز الوعي البيئي وتتوطن
الخدمات لسد االحتياج في األراضي الفضاء بحلوان التي تصل إلى  2700فدان وفي
مناطق الصناعات المقترح نقلها .
التجمع الخدمي المتوسط الحجم يلعب دور خدمي جنوب مدينة  15مايو للخدمات
الصحية والتجارية واإلدارية  ( .مركز خدمي فرعي )
مدينة العياط الجديدة تقوم بالدور الخدمي للقطاع الريفي ككل في الخدمات الصحية
والتعليمية والتجارية ( مركز خدمي رئيسي )
مدينة الصف تقوم بالدور الخدمي للقطاع الريفي جنوب الطريق الدائري الثالث ( مركز
اقليمي فرعي متخصص –خدمات عامة. ) -

فكرة توزيع المناطق الخضراء
 تعتمد فكرة توزيع المسطحات الخضراء والمفتوحة على خلق نطاقات حلقية ومحاورطولية فاصلة بين التجمعات  .كما تساهم المسطحات الترفيهية والمناطق المفتوحة داخل
تلك التجمعات فى جودة البيئة العمرانية الى جانب استخدامها كمناطق معادلة لتوزيع
الكثافات السكانية عن طريق استغالل المقومات السياحية والمناطق المفتوحة بمنطقة
الدراسة والمتمثلة في المحميات الطبيعية بالمنطقة لوادي دجلة والغابة المتحجرة ،
باإلضافة إلى المنطقة األاثرية بدهشور واهرامات سقارة ومنطقة جرزا .
 النطاق المحيط بالنيل شرقا وغربا ً كمسار مفتوح للمشاة والمناطق الترفيهية والسياحية . اقتراح مسارات ربط خضراء بين نطاق النيل ومناطق المحميات والمناطق األثرية علىمستوى نطاق الدراسة .
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شكل  51توزيع مراكز الخدمات المقترحة بالبديل األول

البديل الثاني توزيع السكان ليتبع توزيع األنشطة فكرة البديل
تقوم فكرة البديل الثاني على خلخلة السكان او تخفيض الكثافات في مناطق العمران القائم ،
وبدلك فأن توزيع السكان يتبع توزيع األنشطة االقتصادية وفرص العمل ،وبدلك تقوم فرضية
البديل على انه إذا أمكن توجيه األنشطة وفرص العمالة إلى مناطق جديدة؛ يمكن أن ينتقل السكان
إلى تلك المناطق الجديدة الرتباطهم بأماكن توافر فرص العمل ،وبنا ًء على ذلك فإن البديل األول
يدعم فكرة محاولة التوازن فى توزيع هياكل األنشطة والخدمات والسكان على مستوى كامل
القطاع ليكون القطاع ذو هيكل اقتصادي متوازن من خالل مايلي:
فكرة توزيع االنشطة بالبديل الثاني
اقتراح تجمع خدمي شرق مدينة  15مايو ليكون مركزاً رئيسيا ً بالقطاع الحضري ،باإلضافة إلى
مدينة  15مايو والمقترح لها أن تكون مركزاً للمال واألعمال ،أما على ستوى النطاق الريفي فقد
تم اقتراح مركز تنمية رئيسي فى الشرق لخدمة القرى الريفية الواقعة شرق النيل ،باإلضافة إلى
العياط الجديدة كمركز تنمية رئيسي لخدمة التجمعات الريفية الواقعة غرب النيل
يقترح البديل تجمع صناعي جديد قائم على الصناعات الكبرى والمتوسطة المكملة للصناعات
المتوطنة بالقطاع الحضري والسيما فى حلوان والتبين ،وقد تم اختيار موقع التجمع الصناعي
بالمنطقة الواقعة عند تقاطع الطريق الدائري اإلقليمي وطريق القاهرة العين السخنة والمتاخمة
للمنطقة اللوجستية المقترحة شرق القطاع وعلى ارتباط مباشر بخط القطار السريع المقترح ،بما
يضمن لهذا التجمع االتصالية بكال من الصناعات القائمة بالغرب وموانئ التصدير واالستيراد فى
الشرق.
االستفادة من الميزة التنافسية والتخصص الصناعي بالقطاع والتأكيد علي دور المناطق
االقتصادية ذات االستثمارات الكبيرة مثل منطقة شق الثعبان الواقعة فى شمال القطاع حيث
يقترح البديل التوسع فى تطوير منطقة شق الثعبان وزيادة قدرتها التصنيعية والتصديرية وتقوية
اتصاليتها بمحور القاهرة العين السخنة الرابط بموانئ التصدير واالستيراد الواقعة على البحر
األحمر.
التوسع فى مناطق استصالح األراضي لخدمة القطاع الريفي وتدعيم مناطق الصناعات الغذائية
شرق وغرب النيل بالقرب من مركزي الصف والعياط بمسطح يبلغ  100الف فدان
وتوضح األشكال التالية تحليالت البديل

مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

فكرة توزيع العمران
يؤكد البديل على تحقيق أهداف الدولة فى الخروج نحو الظهير الصحراوي واالستفادة من مناطق
االستصالح الممتدة شرق وغرب القطاع من خالل انشاء تجمعات وقري الظهير الصحراوي
بإجمالي استيعاب  120الف نسمة .
اقتراح مركز لتجارة الجملة والخدمات اإلقليمية على الطريق الموازي لخط القطار السريع
المقترح لالستفادة من االتصالية العالية للموقع والقرب من موانئ ومن المنطقة الصناعية
واللوجستية
شكل  50فكرة البديل الثاني

فكرة تدرج شبكة الطرق والحركة بالبديل الثاني
يتشكل هيكل شبكة الطرق في البديل من خالل محاور حركة متدرجة المستوى تربط القطاع
داخليا ً وخارجيا ً حيث الطريق الدائري اإلقليمي من الشرق والجنوب و الطريق الدائري وطريق
القاهرة العين السخنة من الشمال والمحور الصحراوي الغربي من الغرب باإلضافى إلى الطرق
الرئيسية مثل طريق األوتوستراد وطريق الكورنيش والطريق الصعيد الزراعي والذين يمثلوا
عصب الحركة الداخلية بالقطاع ،وعالوة على ذلك هناك شبكة ميديولية تخدم جميع التجمعات
التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان
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واألنشطة بالقطاع حيث تتشكل فى ضوء المحددات الطبيعية القائمة ،وتمتد إلى خارج القطاع
حيث تربط القطاعات الجزئية بالقطاع بباقي القطاعات الجزئية بالقطاعات المجاورة.
تم تخطيط شبكة الطرق اإلقليمية المقترحة فى إطار نطاق اشمل يضم القطاع الحضري المتمثل
في حلوان والمعادي والتبين والقطاع الريفي المتمثل في مراكز الحوامدية والبدرشين والعياط
والصف بحيث تحقق مجموعة من االهداف اهمها ربط مناطق التوسعات العمرانية الجديدة مع
التجمعات العمرانية القائمة ، ،وكذلك تحسين شبكة الطرق بين مراكز الخدمات والتجمعات التى
تقع فى نطاق تاثيرها باالضافة الى رفع كفاءة اتصال منطقة الدراسة باالقاليم والمحافظات االخر
 ،وياتى تحقيق هذه االهداف من خالل شبكة متدرجة من محاور الحركة اإلقليمية والمحلية .
وتوضح الخريطة التالية التخطيط الهيكلى لشبكة الطرق وتندرج هذه المحاور تحت ثالث
مستويات رئيسية تتضح فيما يلى :
الطرق القومية  :الطريق الدائري اإلقليمي –طريق الصعيد الصحراوى الشرقى

والطريق االقليمى الرئيسى ( طريق القاهرة  /اسوان )


طرق إقليمية وأهمها طريق الكريمات



الطرق الرئيسية وأهمها طريق األوتوستراد وطريق الكورنيش

ومن الجدير بالذكر أن للمحددات الطبيعية بالقطاع تأثيراً واضحا ً فى تشكيل البديل ،وخاصةً فيما
يتعلق بوعورة الطبوغرافيا وحدة الميول ووجود العديد من مخرات السيل الرئيسية ،ويتضح
ذلك واضحا ً فى وجود مناطق واسعة ذات محددات فى التنمية بالبديل ،يمكن استخدام بعضها
كمناطق مفتوحة وخضراء من أجل زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء بالقطاع.
فكرة توزيع الخدمات
تم توزيع الخدمات عن طريق ايجاد الثقل السكاني الحالي والمقترح للمناطق المختلفة في القطاع
عن طريق الشياخات واالقسام وعدد السكان بها والمناطق الخدمية المتواجدة حاليا ونمط توزيعها
باإلضافة إلى دراسات العجز واالحتياج الحالي والمستقبلي وكان توزيعها كالتالي :
مركز فرعي متخصص وظيفيا – في المعادي  -تتوطن فيه الخدمات على المستوى اإلقليمي
نظراً لوجود نواة لها متمثلة في المستشفى العسكري بالمعادي والعديد من المعاهد العليا
والمدارس الدولية بالضافة الى توطن الخدمات االدارية وخدمات رجال االعمال .
مركز اقليمي خدمي تجاري بحلوان ويتوطن به جامعة حلوان باإلضافة إلى توطين بعض
الخدمات التي تخدم قطاع الصناعة ووخدمات بيئية مثل مركز الوعي البيئي وتتوطن الخدمات
لسد االحتياج في األراضي الفضاء بحلوان التي تصل إلى  2700فدان وفي مناطق الصناعات
المقترح نقلها .
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التجمع الخدمي شرق مدينة  15مايو للخدمات الصحية والتجارية واإلدارية ( مركز خدمي
رئيسي)
فى ضوء ال تغيرات الجذرية المتوقع حدوثها داخل القطاع الريفي نتيجة اكتمال الطريق الدائري
اإلقليمي ،يطرح البديل فكرة اعادة صياغة أدوار التجمعات العمرانية الريفية من خالل إعطاء
أدوار تنموية لبعض التجمعات فى الظهير الصحراوي حيث يظهر مركزين رئيسيين للتنمية
أحدهما فى الشرق فى الظهير الصحراوي لمركز الصف واألخر فى الغرب فى مدينة العياط
الجديدة جنوب الطريق الدائري اإلقليمي ،وال تواجه هذه الفكرة عقبات ادارية كبيرة حيث أن
معظم هذه األراضى تقع فى نطاق 2كم خارج الزمام والتى تتبع اداريا الوحدات المحلية بالمركز.
وقد تم استخدام نظم المعلومات الجغرافية  GISفي تحديد أنسب األماكن المقترحة لتوفير مراكز
الخدمات بما يحقق االتزان داخل اإلقليم ،أما بالنسبة لالنشطة االقتصادية داخل القطاع فتكون
خادمة للسكان وليست جاذبة لحركة جديدة من خارجه.
شكل  55شبكة الطرق المقترحة بالبديل الثاني
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شكل  58توزيع مراكز الخدمات المقترحة بالبديل

 2-7مقارنة البدائل
تقييم البدائل واختيار البديل األنسب
يتضح من العرض السابق للبدائل االستراتيجية التركيز على فكرة الهيكلة وكيفية توزيع السكان
وفرص العمل كمغيرات أساسية لعملية الهيكلة ،ويالحظ أن البديل األول كان أكثر تماشيا ً مع
التوجهات الحالية بالقطاع من خالل تعظيم االستفادة من التخصص الصناعي بالقطاع باإلضافة
إلى التأكيد على محاور األوتوستراد والعين السخنة وميديول الطرق المقترحة كمحاور تنمية
رئيسية يستمر دورها فى ذلك البديل ،بينما اعتمد البديل الثاني على محور القطاع السريع
المقترح حيث تركزت عليه التنمية فى البديل والسيما التجمع الصناعي المقترح عند تقاطع
الدائري اإلقليمي مع محور العين السخنة ،وقد تم تقييم البديلين من خالل المعايير التالية :


تحقيق االتزان في توزيع األنشطة والخدمات والسكان وفرص العمل



إمكانية التنفيذ على المدى المتوسط والقريب



مدى توفير أساس اقتصادي واسع ومتنوع لفتح أفاق جديدة للعمل واالستقرار



مدى االستفادة من الميزات النسبية الحالية المتوفرة فى التجمعات القائمة



التوافق مع التوجهات واالستراتيجيات القومية واإلقليمية للتنمية العمرانية



التأثير على تدرج شبكة التجمعات العمرانية الحالية ونطاقات التأثير لمراكز الخدمات

واتضح خالل عملية تقييم البديلين أن البديل الثانى يواجه تطبيقه بعض الصعوبات وخاصةً أنه
يعتمد على خط القطار السريع المقترح في التنمية ،فى حين أن البديل األول كان أكثر تناسبا ً مع
التخصص الصناعي بالقطاع ،لذلك تقترح الدراسة األخذ به على المدى المتوسط والبعيد.
جدول مقارنة البدائل االستراتيجية للتنمية العمرانية
البديل
االول

معايير تقويم البدائل االستراتيجية

البديل
الثانى

تحقيق االتزان في توزيع األنشطة والخدمات والسكان وفرص العمل
إمكانية التنفيذ على المدى المتوسط والقريب
مدى توفير أساس اقتصادي واسع ومتنوع لفتح أفاق جديدة للعمل واالستقرار
مدى االستفادة من الميزات النسبية الحالية المتوفرة فى التجمعات القائمة
التوافق مع التوجهات واالستراتيجيات القومية واإلقليمية للتنمية العمرانية
التأثير على تدرج شبكة التجمعات العمرانية الحالية ونطاقات التأثير لمراكز الخدمات

ضعيف

متوسط

قوي
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الفصل السابع :نتائج الدراسة و التوصيات
 0-5النتائج
اوضحت الدراسة في تقاريرها الثالثة ما يلي:
أ -ان مدخل الهيكلة العمرانية كما تم تقديمه و استعماله في التقرير الثاني من الدراسة
الحالية هو مدخل مناسب من الناحيتين العلمية و العملية و ذلك لتغطيه الفجوة الموجودة
حاليا بين المخططات االستراتيجية وبين المخططات التفصيلية وخاصه في استعماله
الشبكات المنظمة للهيكلة وكذلك فكره التقسيم لقطاعات متوازنة.
ب -ان المنهجيات المقترحة و التي تم استخدامها علي مستوي كل من الهيكلة العمرانية
لالقليم (التقريرين االول و الثاني من الدراسة الحالية و الهيكلة العمرانية لقطاع جزئي
(التقرير الثالث الحالي) هي منهجيات ناجحة إلى حد بعيد وتحقق االهداف المرجوه منها
بصفه عامه -ولكنها الشك احتوت علي بعد نقاط الضعف ولهذا فإننا نقترح مشروعات
تطويريه و تكميليه

 5-5التوصيات بمشروعات مكمله
أ -اعداد مخطط هيكلي لمدينه كبري اخري سبق ان اعد لها مخطط استراتيجي و ذلك
ال عداد مخطط هيكلي لها بنفس المنهجية التي تم استعمالها في الدراسة الحالية
وكذلك اعداد مخطط هيكلي الحد قطاعاتها لتأكيد صالحيه المنهجيات و ادخال ما قد
يلزم عليها من تطوير.
ب -اعداد مخطط عام  master planالحد القطاعات الفرعيه في القطاع الجنوبي
للقاهره الكبري و الذي تم دراسته في التقرير الثالث الحالي وقد يكون القطاع s1
 ,s2طبقا للمنهجيه المقترحة في الفقره 3-7
ت -ان تقوم الهيئه العامه للتخطيط العمراني بعد انهاء التوصيات السابقه بوضع
منهجيات الهيكله في شكل ممنهج و في توصيفات محدده تدخل ضمن او مكمله
لشروط االعمال TERMS OF REFERENCEاو SCOPE OF WORK
اعداد المخططات االستراتيجية للمدن الكبري و المتوسطه.
ث -ان تسعي الهيئه العامه للتخطيط العمراني مخططات الهيكلة العمرانية و
المخططات العامه لوضع تعاريف و اساليب الهيكل في صلب القوانين المنظمه
للتخطيط العمراني كحللقه وصل بين المخططات االستراتيجية و التفصيليه

 8-5منهجيه مقترحه إلعداد مخطط عام لقطاع فرعي
انتهت الدراسة التجريبية باعداد مخطط هيكلي للقطاع الجنوبي من القاهرة الكبرى كما اوضح
التقرير الحالي وحتي يتم العبور بينه وبين المخططات التفصيليه – كما سبق ذكره -فيلزم اعداد

التقرير الثالث  -المخطط العمراني التجريبي لقطاع حلوان

95

مشروع الهيكلة العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

مخطط عام للقطاعات الفرعيه ولتسهيل تلك العمليه فقد تم اقتراح المنهجيه المبينه في الجدول
التالي:
جدول  80منهجيه اعداد مخطط عام لقطاع فرعي
الخطوة

مصادر البيانات
من الهيكلة
العمرانية للقطاع

مخرجات ومعطيات
المخطط العام
من الدراسات
السابقة

من
األوضاع
الراهنة
واالستبيان

مسلسل
الخطوات

الوصف

1

تحديد شبكات
الطرق وتدرجها
وعروضها

2

الشبكات الرئيسية االوضاع الحالية وتناسبها مع
خطوط النقل العام
حجم السكان وتوزيع الخدمات
والمترو والمحطات والمقترحة
والوظائف بالقطاع

تدرج شبكة
الحركة

الحاالت
واالختناقات
والمشاكل

*اقتراح نوعيات
ومسارات الحركة
واماكن المحطات

3

صالحيات األراضي
الفضاء

4

األراضي الفضاء المناسبة
اعداد الوحدات
مقابلة توزيع
االسكان واألراضي السكنية المطلوب لإلسكان
توفيرها لكل فئة الملكيات باستعمال المعدالت
للفئات المخلتفة
القياسية
الكثافات المقترحة حاالت المباني والكثافت
مراجعة الكثافات
المتوقعة
ووضع االشتراطات
البنائية ألراضي
االسكان

6

تسكين الخدمات
الخدمات الرئيسية توزيع وحالة الخدمات الفرعية تسكين وتوقيع الخدمات
بحالتها الحالية واالراضي
بأنواعها ومستوياتها والفرعية
مع مراعات نطاقات
الصالحة وملكياتها (باستعمال التخديم
المعدالت القومية )

5

هيكل األراضي الفضاء
وملكياتها

تدرج شبكة الطرق

هيكلة الصناعة
والمناطق
اللوجستية

7

تحديد االستعماالت
الصناعية

2

تسكين
تحديد وتسكين
استخدامات المناطق االستخدامات
الخضراء والترفيهية المطلوبة
والسياحية

4

المخطط العام
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تحديد صالحيات
االراضي الفضاء
لالستعماالت المختلفة
توزيع اراضي االسكان

وضع االشتراطات
التخطيطية لالراضي
السكنية

الصناعات الحالية واالراضي أ -تسكين الصناعات
الصالحة
وكثافة الصناعات
لوضع تعاريف و
اساليب الهيكل
(العمالة )
امكانيات االراضي
مخطط الستعمالت
( المعدالت القومية المستهدفة ) االراض المقترحة

االشتراطات التخطيطة
والبنائية
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مالحق الدراسة
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ملحق  1األنشطه الحاليه بالقطاع و نمط توزيعها
يتركز في منطقة الدراسة نشاطي الصناعة والخدمات ويقوم بهذين الدورين بشكل اساسي مدينتي المعادي
كمركز خدمي وما بها من خدمات في كافة المجاالت  ،صحية  ،تعليمية  ،امنية  ..إلخ ويقوم بالدور
الصناعي أقسام حلوان وطرة والتبين واجزاء من مدينة  51مايو  ،ويتوطن النشاط الزراعي في النطاق
الريفي
 تتوزع االنشطة في المنطقة المحصورة بين طريق االوتوستراد شرقا وحتى كورنيش النيلغربا ( الصناعة  ،الخدمات ) في المعادي وحلوان والتبين  ،ويتوطن النشاط الزراعي في النطاق
الريفي الذي يبدأ من منطقة جنوب الطريق الدائري اإلقليمي عند مركز الصف تحديداً كما يتواجد
على الضفة الغربية من النيل وحتى طريق أسوان الصحراوي في مركزي البدرشين والعياط
 تتوزع االنشطة الصناعية في اقسام حلوان وطرة والتبين التى تضم مجموعة من المصانعالضخمة وشركات كبرى لألسمنت تنتج حوالى  %15من إنتاج مصر من األسمنت باإلضافة إلى
صناعات الحديد والصلب ،صناعة الفحم والكوك ،صناعة السيارات ،صناعات المواسير ،الغزل
والنسيج ،النشا والجلوكوز ،وأغلبها من الصناعات النمطية .باإلضافة إلى العديد من المصانع
الصغيرة والورش المغذية للصناعات الكبيرة  ،وكذلك مجموعة من المصانع الصغيرة العشوائية
للطوب الطفلي والمسابك.
 المنطقة الصناعية بشق الثعبان :يوجد بهذة المنطقة 015منشأة صناعية لمواد البناء والرخاموالخزف والصيني والحراريات والكيماويات  ،تعتبر هذه المنطقة من أهم المناطق الصناعية على
مستوى الجمهورية .
 المنطقة الصناعية بحلوان  :ويتركز بها صناعات الحديد والصلب والصناعات الهندسيةوالكيماوية وصناعة األسمنت والغزل والنسيج .
 المنطقةالصناعية بالكريمات (مقترحة)  :تقع على مساحة  0515فدان تقريبا ً خارج زماممنطقة الكريمات الواقعة على جانبى طريق الكريمات  /الزعفرانة .
 المنطقة الصناعية بعرب ابومساعد : .تقع على مساحة  5055فدان تقريبا ً خارج زمام منطقةعرب أبو ساعد مركز الصف .
 المنطقة الصناعية بالبدرشين . منطقة سجن طرة ومستشفى القوات المسلحة ( المعادي العسكري ) وجامعة حلوان وغيرهمهم اساس النشاط الخدمي في منطقة الدراسة .
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تحليل التركيب االقتصادي وهيكل العمالة بمنطقة الدراسة (القطاع الجنوبي بإقليم القاهرة
الكبرى)
أظهرت الدراسات التحليلية لهيكل األنشطة والعمالة بالقطاع الجنوبي بإقليم القاهرة الكبرى
ان النشاط الصناعي هو النشاط السائد بالقطاع الجنوبي حيث تراوح نسب العاملين باألنشطة
الصناعية بالقطاع من 05إلى  %05من إجمالي عدد العاملين داخل أحياء منطقة الدراسة،
كما ظهر النشاط الخدمي بصورة واضحة فى أغلب أجزاء منطقة الدراسة بنسب تراوحت
من  51إلى  %02من إجمالي عدد العاملين.

 تحليل التركيب اإلقتصادى للعاملين باالنشطة بمركز الصف
من خالل تحليل لنسب العاملين باالنشطة اإلقتصادية بإجمالى مركز الصف نجد ان نسبة العاملين
بنشاط الصناعات التحويلية كان هو النشاط السائد حيث بلغت نسبته ( ،) %05ثم نشاط الزراعة
حيث بلغت نسبته ( ،) )%50ثم نشاط التشييد والبناء حيث بلغت نسبته ( ،)%55وهى االنشطة
المشكلة ألقتصاد المركز  ،ويمكن أن يعزى ذلك إلى تركز النشاط الزراعى بريف مركز الصف
حيث تعتبر الظهير الريفى الجنوبي للقاهرة الكبرى ،باالضافة الى تركز النشطة التشييد والبناء
وذلك لوقوع مركز الصف في منطقة الهوامش الريفية للكتلة الحضرية القليم القاهرة الكبرى
حيث تنشط حركة التحوالت الحضرية واالمتدادات العمرانية.
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تحليل التركيب اإلقتصادى للعاملين باالنشطة بمدينة  11مايو
مدينة  51مايو
عند النظر للتركيب االقتصادى للعاملين باالنشطة االقتصادية بمدينة  51مايو نجد ان االنشطة
الحضرية هى المشكلة القتصاد المدينة ويتضح ذلك فى تركز انشطة التجارة والتجزئة ()%50
والتعليم ( ، ) %50والصناعات التحويلية ( ، )%02باالضافة الى انشطة خدمات االفراد
( ) %51وذلك العتبار مدينة  51مايو مركز حضرى يخدم جنوب اقليم القاهرة الكبرى وقطاع
حلوان.

تحليل التركيب اإلقتصادى للعاملين باالنشطة بأحياء محافظة حلوان
 -1حى التبين

عند استعراض التركيب االقتصادى لحى التبين بمحافظة حلوان نجد ان نسب العاملين باالنشطة
االقتصادية تتركز فى انشطة خدمات االفراد وخالفه والذى يمثل ( )%02والصناعات التحويلية
( )%01وذلك لقرب حى التبين من المناطق الصناعية جنوب حلوان .
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 -2حى حلــــــوان
من خالل التركيب االقتصادى لحى حلوان نجد ان نسب العاملين باالنشطة االقتصادية تتركز فى
انشطة الصناعات التحويلية ()%01و خدمات االفراد وخالفه والذى يمثل ( )%00وانشطة
تجارة الجملة والتجزئة ( )%50وانشطة التشييد والبناء ( )%50وذلك العتبار حى حلوان امتداد
للكتلة الحضرية القليم القاهرة الكبرى وتركز للمال واالعمال فى جنوب القاهرة واالنشطة
التجارية .

 -3حى المعـــــــادى
نجد ان حى المعادى يختلف التركيب االقتصادى له عن باقى االحياء نظرا لطبيعة الحى السكانية
واالجتماعية ويعتبر من االحياء الراقية بجنوب القاهرة وبالتالى نجد انه يتركز فيه العاملين
بانشطة الخدمات (  ) %03واالنشطة التجارية بين التجزئة والجملة (  )%53واالنشطة االدارية
(  ، )%55ويغلب الطابع الحضرى على الحى .
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حى طــــــــره
يتضح من خالل تحليل التركيب االقتصادى للعاملين باالنشطة االقتصادية بحى طره تركز
النشطة الخدمات والتجارة ( )%50والنقل والتخزين باالضافة الى وجود نسبة للعاملين بنشاط
التشييد والبناء () % 55
وذلك الرتباط حى طره بحلوان وقربه من التأثير الحضر لحلوان ومدينة  51مايو وبالتالى يغلب
عليه الصبغة الحضرية .
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ملحق  2دراسة نقل المصانع الكبرى الموجودة بنطاق اقليم القاهرة الكبرى :
قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم  255لسنة 0551
تم تشكيل لجنة إلعداد دراسة كاملة بشأن نقل المصانع الكبرى الموجودة بنطاق اقليم القاهرة
الكبرى – وقد تضمن نطاق العمل ما يلى :
-

حصر المصانع الكبرى الموجودة بنطاق القاهرة الكبرى وتحديد المشاكل الناشئة عنها فى
المناطق الحالية.
وضع المقترحات لألماكن البديلة وتحديد االفضليات واختيار أحد البدائل مع األخذ فى
االعتبار البعد البيئى .
دراسة مدى توافر البنية األساسية والمرافق والخدمات فى األماكن البديلة .
تحديد متطلبات عمليات النقل وتكلفة تنفيذها وتقييم نتائج النقل .
وضع خطة للتنفيذ واقتراح آلية لها ولتمويل تنفيذها .

 -2نتائج المرحلة األولى من دراسة نقل المصانع الكبرى الموجودة بنطاق القاهرة الكبرى :
الجهات الممثلة باللجنة  :الهيئة العامة للتنمية الصناعية – وزارة الدولة لشئون البيئة – وزارة
االستثمار – مركز تحديث الصناعة – وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (المرحلة
الثانية) .
اطار عمل اللجنة  :قامت اللجنة بوضع اطار عام للدراسة وتم تقسيمه على مرحلتين :
 المرحلة األولى : -5حصر كافة المصانع الكبرى الموجودة بنطاق القاهرة الكبرى وتصنيفها من حيث درجة
التلوث البيئى ونوعية الصناعة .
 -0اعداد المعلومات األساسية والمؤشرات االقتصادية للمصانع الكبرى األكثر تلويثا ً.
 المرحلة الثانية : -5وضع المقترحات لألماكن البديلة وتحديد األولويات مع األخذ فى االعتبار البعد البيئى
واالجراءات القانونية واالدارية .
ً
ً
 -0تحديد متطلبات عملية النقل وتكاليفها وتأثير ذلك اقتصاديا واجتماعيا ووضع خطة تنفيذية
لذلك .
وفيما يلى ملخص بأعمال ونتائج دراسة المرحلة األولى :
 -1نطاق الحصر  :محافظة القاهرة – محافظة حلوان – محافظة الجيزة – محافظة  3أكتوبر –
محافظة القليوبية .
حيث بلغ عدد المصانع المسجلة بالسجل الصناعى فى المحافظات الخمس  2135منشأة متضمنة
جميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عدا الورش والمخابز والمطاحن
والتى يبلغ عددها  0200منشأة .
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 -2معيار المصانع الكبرى  :تم حصر المصانع ذات التكاليف االستثمارية أكثر من  55مليون
جنيه أو عدد عمالها أكثر من  155عامل .
 -3بلغ عدد المصانع الكبرى التى تم حصرها فى الخمس محافظات وفقا ً لهذه المعايير 914
مصنعا ً فى القطاعات الصناعية المختلفة .
 -9مصدر المعلومات  :غرفة معلومات السجل الصناعى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية
المعلومات المتوفرة لدى وزارة شئون البيئة .
 -1البيانات األساسية التى تم حصرها ( :حجم االستثمارات – عدد العمالة – المساحة – نوعية
وكمية وقيمة االنتاج – التأثير البيئى وتحديد درجة تأثير األنشطة الصناعية على البيئة) .
 -6تم تقسيم هذه المصانع طبقا ً لتصنيف وزارة شئون البيئة من حيث نسبة التلوث الى 3
شرائح (أ ،ب ،ج) وفقا ً لدرجة التلوث كما يلى :
أ -المصانع ذات التلوث المحدود وتحت السيطرة وغير مؤثر تأثيراً ملحوظا ً على البيئة المحيطة
وبلغ عدد مصانعها  550مصنعا ً) .
ب -المصانع الملوثة للبي ئة ولها تأثير سلبى وملحوظ على البيئة المحيطة ويجب أن يكون بها
معدات للتحكم فى التلوث (وبلغ عدد مصانعها  003مصنعا ً) .
ج -المصانع شديدة التلوث وتؤثر سلبيا ً على البيئة الداخلية والمحيطة بها ولها أولوية أولى عند
اتخاذ قرار النقل وذلك لوجود معظمها داخل أو قرب المنطقة السكنية (وبلغت  05مصنعا ً) .
 -7تم التركيز فى هذه المرحلة على المصانع األكثر تلويثا ً للبيئة (الشريحة ج) – حيث تم
وضعها فى جداول تضمنت البيانات اآلتية :
اسم الشركة أو المصنع – نوعية االنتاج – قيمة االستثمارات – قيمة االنتاج – عدد العمال –
تاريخ بدء االنتاج أو اقامة المصنع – اجمالى األجور – الكيان القانونى – الموقع والعنوان –
المساحة بالمتر .
 -8تم اعداد جداول تصنيف وتوزيع هذه المصانع وفقا ً لآلتى :
عدد المصانع فى كل محافظة وبيانها وأماكن تواجدها بالمحافظة ونوعية التلوث الذى تحدثة
ونسبة عدد المصانع فى كل محافظة حيث أسفرت عن اآلتى :
المحافظة
مصانع بمحافظة القاهرة
مصانع بمحافظة حلوان
مصانع بمحافظة الجيزة
مصانع بمحافظة  6أكتوبر
مصانع بمحافظة القليوبية
اجمالى عدد المصانع

عدد المصانع
3
7
1
6
9
21
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تقسيم هذه المصانع على القطاعات الصناعية المختلفة :
القطاع
قطاع الصناعات الكيماوية
قطاع الصناعات الغذائية
قطاع الصناعات المعدنية
قطاع الصناعات البترولية

النسبة
%93
%33
%14
%1

عدد المصانع
4
7
9
1

مؤشرات المصانع المطلوب نقلها فى المرحلة األولى األكثر تلويثا ً :
( 05مصنع) الموجودة بنطاق اقليم القاهرة الكبرى المتضمن بالشريحة (ج) حيث أسفرت عن اآلتى :

اجمالى قيمة االستثمارات بها
اجمالى عدد العمال
اجمالى األجور السنوية
اجمالى االنتاج السنوى
المساحة الكلية
متوسط تكلفة فرصة العمل
متوسط أجر العامل
متوسط انتاجية العامل
متوسط انتاجية الجنيه /أجر
متوسط انتاجية الجنيه  /استثمار
متوسط تكلفة المتر من االستثمارات

55.5
550
2.0
11.0
530.5
5.00

مليار جنيه
ألف عامل
13
مليون جنيه
مليار جنيه
مليون م0
 525.0ألف جنيه
 50.0ألف جنيه  /سنة
ألف جنيه
 55.0انتاجية جنيه /أجر
انتاجية جنيه  /استثمار
 011ألف جنيه للمتر

 -13تم استخراج المؤشرات المالية واالقتصادية االجمالية على مستوى كل محافظة :
البيان
متوسط
العمل

تكلفة

فرصة

متوسط أجر العامل

متوسط انتاجية العامل
متوسط انتاجية الجنيه /
أجر

محافظة حلوان

محافظة القاهرة

محافظة الجيزة

محافظة القليوبية

محافظة  6أكتوبر

 500.0ألف
جنية

 515.1ألف
جنيه

 055.5ألف
جنيه

 015.5ألف جنيه

 555ألف جنيه

5101

55.0

51.2

0.0

50

ألف جنيه /سنة

ألف جنيه/سنة

ألف جنيه/سنة

ألف جنيه/سنة

ألف جنيه /سنة

501.1

005.3

000.0

550.05

050.3

ألف جنيه /سنة

ألف جنيه/سنة

ألف جنيه/سنة

ألف جنيه/سنة

ألف جنيه /سنة

0.5

00.5

51.5

51.0

03.3
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تم حصر مساحات المناطق الصناعية بنطاق محافظة حلوان عام  2331حيث تبين ما يأتى :
المحافظة اسم المنطقة

المساحة (بالفدان)
االجمالية المرفقة

المنطقة الصناعية بطرة 93
وشق الثعبان
المنطقة الصناعية بجنوب 7
حلوان
الصناعية 83
المنطقة
بالقطامية
المنطقة الصناعية بشق 243
حلوان
الثعبان وضع يد
133
منطقة الروبيكى
2316
المنطقة الصناعية بدر
المنطقة الصناعية بمدينة 371
 11مايو
الصناعية 1343
المنطقة
بالقاهرة الجديدة
9647
االجمالى 8

3

مرفقة
مرفقة
ومخصصة ولم
تخصص
3
3

بدون
مرافق
93

7

3

9

3

3

3

3

83

3

3

3

243

3
1931
331

3
434
171

3
962
139

133
411
66

137

137

3

413

1813

1213

633

2897

ومن الجدول السابق يتضح ما يأتى :
اجمالى المساحات بالمناطق الصناعية بمحافظة حلوان على النحو التالى :
 اجمالى المساحات المرفقه والمخصصة  5015فدان .
 اجمالى المساحات المرفقة ولم تخصص  355فدان .
 اجمالى المساحات بدون مرافق  0015فدان .
 -12المشاكل التى يمكن أن تواجه عملية النقل لهذه المصانع عند التنفيذ  :وجود قرارات
لدراسة توفيق أوضاع عدد من المصانع الكبرى بمحافظة حلوان مثل (النصر لصناعة الكوك
والكيماويات األساسية) .
 اتخاذ اجراءات تنفيذية من قبل وزارة االستثمار لحصول بعض المصانع على منح من جهات
خارجية لتمويل توفيق األوضاع البيئيه دون التنسيق مع وزارة الدولة لشئون البيئة والهيئة
العامة للتنمية الصناعية.
 استمرار الهيئة العامة لالستثمار فى اصدار موافقات جديدة لبعض المشروعات على
األراضى الخاصة بالمصانع الكائنة داخل نطاق محافظة حلوان والتى قد يشملها قرار النقل .
 استمرار اصدار خطابات "جارى السير" بالنسبة لرخص التشغيل من المحليات .
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 استغالل األراضى الفضاء التى تقع فى نطاق األرض المقام عليها هذه المصانع القامة
مشروعات صناعية جديدة عليها باالضافة الى المساحات الفعلية المستغلة من األرض
والصادر لها قرارات بأنها تستغل لألنشطة الصناعية .
التوصيات والمقترحات :
يقترح أن يتم البدء بنقل المصانع (عدد  7مصانع) الغير متوافق أوضاعهم بيئيا ً مع األخذ فى
االعتبار المعايير اآلتية عند اتخاذ قرار النقل :






تحديد المساحات الفعلية الالزمة لعملية النقل التى يحتاجها كل مصنع .
مدى توافر المرافق بالمناطق المقترح النقل اليها .
سعر متر األرض بالمناطق الجديدة .
أماكن توافر الخامات والمستلزمات الداخله فى االنتاج .
المالئمة بين األنشطة التى سوف يتم نقلها مع الخصائص البيئية للمناطق الجديدة (من حيث
أحمال ونوعية التلوث) .

بالنسبة للمصانع الجارى توفيق أوضاعها البيئية  ،فإن اللجنة توصى بعدم السماح بإقامة أى
أنشطة أو توسعات صناعية جديدة داخل نطاق األراضى المملوكة لها فى المواقع الحالية والتى
سوف يتسبب عنها زيادة فى األحمال البيئية .
وسوف يتم فى المرحلة الثانية من هذه الدراسة ووفقا ً لما ورد باالطار العام للدراسة ما يلى :







تحديد متطلبات عملية النقل الواجبة ومدتها الزمنية وتكلفتها على ضوء ما ورد بالمرحلة
األولى فى دراسة الوضع القائم .
تحديد المناطق الصناعية البديلة فى نطاق القاهرة الكبرى بصفة عامة ومحافظة حلوان بصفة
خاصة والمساحات المتوفرة والمجهزة بالمرافق والبنية التحتية .
ً
وضع برنامج زمنى محدد فيه المدة والتكلفة الالزمة لعملية النقل أخذا فى االعتبار العائد
المالى واالقتصادى واالجتماعى والبيئى المتوقع من عملية النقل .
تحديد مصادر التمويل المتاحة التمام عملية النقل .
وضع الوقاعد واألسس الالزمة لعملية النقل وكيفية توفيق األوضاع .
اعداد دراسة اقتصادية عن عملية نقل المصانع المحددة (دراسة جدوى اقتصادية) متضمنة
ما يلى :
 oالتكاليف االستثمارية المترتبة عن عملية النقل لكل قطاع مطلوب نقله .
 oتحديد التأثير االقتصادى واالجتماعى والبيئى الناتج عن عملية النقل .
 oالنتائج والتوصيات .
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نتائج وتوصيات أخرى بعد العرض على وزير التجارة الخارجية والصناعة :
 دراسة مدى امكانية اعداد دراسة كاملة عن نقل جميع المصانع (كبيرة  /متوسطة  /صغيرة)الملوثة للبيئة خارج نطاق القاهرة الكبرى .
 دراسة العديد من األسس األخرى وأخذها فى االعتبار عند اتخاذ قرار النقل  ،مثل : كيفية االستفادة من األراضى المقام عليها هه المصانع المطلوب نقلها مثل :
 oعن طريق البيع .
 oعن طريق اقامة مشروعات صناعية جديدة غير ملوثة للبيئة .
 البعد االجتماعى :
 oدراسة االمكانيات المتاحة من وسائل النقل للعاملين بهذه المصانع الى المواقع الجديدة .
 oتشغيل جزء من هذه العمالة بالمشروعات التى يمكن اقامتها على أراضى المصانع التى
سيتم نقلها .
 oدراسة طرق أخرى لجذب العمالة الى المناطق الجديدة .
 oتكلفة نقل العمالة الى األماكن البديلة وكيفية توفير سبل ووسائل النقل .
 دراسة توفير أفضل السبل والوسائل الستغالل هذه األراضى المقام عليها المصانع التى
سيتم نقلها بناء على دراسات التخطيط العمرانى لهذه األراضى .
وهذا المقترح يحقق اآلتى ( :المزايا التى يحققها هذا الموقع) :
 -5الموقع يقع على خط سكة حديد الواحات المستخدمة فى نقل الخامات ويوفر حوالى  05كم
فى الرحلة .
 -0يتم استخدام باقى الخط فى نقل بلوكات الحديد المنتجة الى مقر الشركة بالتبين وفى العودة
ينقل فحم الكوك المستخدم .
 -0يمكن ايجاد منطقة قريبة لمدفن األتربة والخبث .
 -1يمكن نقل باقى المصانع الخمسة المقترح نقلها بجواره .
 -1يمكن استخدام مدينة  3أكتوبر فى اسكان العاملين أو اقامة مجتمع سكنى جديد بالمنطقة لعمال
الشركة ( 50155عامل) .
 -3الموقع قريب من شبكة الغاز الطبيعى وشبكة الكهرباء .
ً
ثانيا ً  :استخدام أراضى المصانع التى يتم نقلها يكون كالتالى طبقا لهذه األولويات :
 -5حدائق ومشاتل أو أنشطة ترفيهية وسياحية (النسبة التى تحدد وفقا ً للتخطيط العمرانى المقترح
للمنطقة) .
 -0مناطق حرفية وخدمية .
 -0كما يمكن توطين الصناعات الخفيفة التى تم الموافقة عليها من قبل من خالل اللجنة المشكلة
بالقرار الوزارى رقم  255لسنة . 0551
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ملحق  3دراسة الخدمات  -المعدالت القياسبة للخدمات االجتماعية
نوع الخدمة

المساحة الكلية
م2

فدان

السعة

الكثافة

الثانوى العام
الخدمة

الثانوى التجارى

0666

4.1

60

/ف

تلميذ

الثانوى الصناعى

مالحظات
تم تقدير عدد السكان في المرحلة الثانوية ب
 %6من اجمالي حجم السكان
الكثافة  60تلميذ/فصل

 22ألف

0

 2فدان (مناطق خاصة بالورش)

م/2ف

 2فدان (مناطق خاصة بالمزارع والبساتين)

24666

2

 10-60فصل

مستشفى عام

26666

1.4

 166-666سرير

تخدم عاصمة المحافظة او مدينة كبيرة

مستشفى مركزى

46266

2.2

 666-466سرير

تخدم عاصمة المركز او مدينة كبيرة

الثانوى الزراعى

مستشفى صدر
الصحية

الفرد

ما تخدمه من السكان

 1م2

 60فصل

الثانوى الفندقى

نصيب

تخدم عاصمة المركز او مدينة كبيرة

مستشفى رمد
مستشفى حميات

1266

4

 466-26سرير

خدمة إقليمية
تتواجد في المناطق المركزية

مستشفى نفسية
مركز طبى
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مستشفى قروي
االجتماعية

الثقافية

 66سرير

وحدة اجتماعية

26- 62ألف نسمة
 46آالف

فصر ثقافة

 4666م2

مكتبة عامة

 466م2

بيت ثقافة

االمنية

تخدم عاصمة المركز

 22-46ألف
تخدم عاصمة المحافظة او مدينة كبيرة

نادى رياضى
مركز شباب

تخدم عاصمة المحافظة او مدينة كبيرة

 266ألف

استاد رياضى
الرياضية

على مستوى الريف

 466ألف نسمة
1266

 26-22آلف

قسم شرطة

4466

 466أألف

نقطة شرطة

466

 26ألف

مركز اطفاء

4066

 466ألف

نفطة اطفاء

466

 26ألف
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