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مقدمة
 في إط ار م ا طرح ه المخط ط اﻹس تراتيجي الق ومى لمص ر  ،2052فق د إتجه ت الدول ة إل ى تعظ يم
اﻻستفادة من مخرجاته س واء م ن من اطق تنمي ة ذات أولوي ة وش بكات العم ران ومح اور التنمي ة،
الت ي تس هم ف ي تنفي ذ المش روعات الداعم ة للتنمي ة عل ى المس تويين الق ومي واﻹقليم ي وعل ى
مس توى المحافظ ات بم ا يحق ق أعل ى عائ د ف ي مج اﻻت التنمي ة اﻹقتص ادية وف رص إس تثمارية
مؤكده.
 تأكيدا لما تناولته محاور ومرتكزات إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر  ،2030فقد ت م التركي ز
على كل من البع د اﻹجتم اعي واﻹقتص ادي ،والبع د الخ اص بالبيئ ة والتنمي ة العمراني ة إيمان ا ً ب أن
اﻹس تدامة ﻻ يمك ن تحقيقه ا إﻻ م ن خ ﻼل تن اول تل ك المرتك زات ف ي إع داد المخطط ات عل ى
المس تويات المكاني ة المختلف ة .ل ذلك أخ ذت الدول ة بأس لوب التخط يط اﻻس تراتيجي ال ذي يض من
اﻻستغﻼل اﻷمثل لﻺمكانيات والمقومات ويطرح رؤى التنمية القطاعية والمكاني ة والخط ط الفعال ة
لتنفيذ مشروعاتها.
 فى ضوء ماورد من تكليفات صادرة من إجتماع الس يد رئ يس الجمهوري ة ف ي  27فبراي ر 2017
بتكلي ف الهيئ ة العام ة للتخط يط العمران ى بإع داد تخط يط عمران ى متكام ل للواجه ة الش اطئية
لسواحل البحرين المتوسط واﻷحمر ،يهدف هذا الع رض إل ى إع داد إس تراتيجية التنمي ة العمراني ة
للواجهات الساحلية المصرية بم ا يعم ل عل ى إح داث ت وازن تنم وى له ا ف ي إط ار رؤي ة للتنمي ة
المستدامة ،آخذه في اﻹعتب ار الوض ع الح الي للس واحل بمش اكله وقض اياه ،وموجه ات ومتطلب ات
التنمية الداعمة لها.
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مقدمة
 بمراجعة الواجهات الساحلية لكل من البحر المتوس ط والبح ر اﻷحم ر ،ت م تقس يمها
إلى مجموعة من النطاقات على النحو التالي:
 تم تقسيم ساحل البحر المتوسط إلى ثﻼث نطاقات مكانية للتنمية وهي:
 نط اق الس احل الش مالي الغرب ي للبح ر المتوس ط )بإمت داد ح والي  550ك م عل ى س احل البح ر
المتوسط بدء من حدود محافظة اﻹسكندرية وإنتهاء بحدود محافظة مطروح(.
 نط اق الس احل الش مالي اﻷوس ط للبح ر المتوس ط )بإمت داد ح والي  215ك م عل ى س احل البح ر
المتوسط بدء من حدود محافظة دمياط وإنتهاء بحدود محافظة البحيرة(.
 نط اق الس احل الش مالي الش رقي للبح ر المتوس ط )بإمت داد ح والي  230ك م عل ى س احل البح ر
المتوسط بدء من حدود محافظة شمال سيناء وإنتهاء بحدود محافظة بورسعيد(.

 تم تقسيم ساحل البحر اﻷحمر إلى ثﻼث نطاقات مكانية للتنمية وهي:
 نطاق خليج العقبة )بإمتداد حوالي  180كم على الساحل الغربي لخليج العقبة(.
 نطاق خليج السويس )بإمتداد حوالي  325كم بساحل الشرقي لخليج السويس(.
 نطاق ساحل البحر اﻷحم ر )بإمت داد ح والي  1445ك م عل ى س احل البح ر اﻷحم ر ب دء م ن ح دود
محافظة السويس وإنتهاء بحدود محافظة البحر اﻷحمر مع السودان(.
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النطاقات التنموية للسواحل المصرية
)ZONE (3

)ZONE (2

البحر المتوسط
)ZONE (1

ZONE1

نطاق الساحل الشمالي
الغربي للبحر المتوسط
ZONE 2

نطاق الساحل الشمالي
اﻷوسط للبحر المتوسط
ZONE3

نطاق الساحل الشمالي
الشرقي للبحر المتوسط
ZONE4

نطاق خليج العقبة
ZONE5

نطاق خليج السويس
ZONE6

نطاق ساحل البحر اﻷحمر
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المناطق الشاطئية ومناطق الظهير الساحلي
 تعريف المناطق الشاطئية ومناطق الظهير الساحلي :


o
o
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أهداف الدراسة
 (1تحدي د النطاق ات ذات الفاعلي ة ال ُمطل ة عل ى ك ل م ن س احلي البح ر المتوس ط والبح ر اﻷحم ر وتحدي د
خصائصها ومقوماتها.
 (2تعظيم اﻹستفادة م ن تن وع خص ائص محافظ ات النطاق ات التنموي ة للس واحل المص رية ،وم ا تعكس ه م ن
إمكانيات للمناطق الساحلية المواجهة لها.
 (3تحقق التكامل والترابط للمحافظات الساحلية كنطاق تنم وى واح د ذا توج ه موح د ،ف ي إط ار المس تجدات
التنموية على المستوى القومي واﻹقليمي بما تمثله من إمكانيات تنموية.
 (4إعداد خطة متكاملة لتحديد الفرص المتاحة للتنمية واﻹستثمار على السواحل المص رية .عل ى أن يراع ى
في إعداد هذه الخطة اﻵتي:
 البناء على المشروعات والخطط التنموية والقطاعية السابقة والت ي ت م إعتماده ا م ن قب ل الجه ات المختلف ة
المعنية بتنمية السواحل المصرية.
 مراعاة اﻷبعاد البيئية واﻻجتماعي ة قب ل إتخ اذ ق رارات التنمي ة واﻹس تثمار حي ث أن الس واحل بص ورة عام ة
تعتبر من المناطق ذات الحساسية البيئية العالية وتحتوي على موائل طبيعية متحركة وهشة.
 تحقيق التوازن بين مقومات وفرص التنمية من ناحية ومتطلبات الكيانات العمراني ة ال ُمطل ة عل ى الواجه ات
الساحلية من ناحية آخرى.

 (5تحدي د أولوي ات التنمي ة المكاني ة عل ى مس توى ك ل نط اق س احلي م ن خ ﻼل تحدي د مش روعات وب رامج
إستثمارية وخدمية وعمرانية مختلفة يمكن تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد داعمة لتحقيق
الرؤية المطروحة لتنمية النطاقات التنموية للسواحل المصرية.
 (6إح داث ت وازن إقليم ى بالنطاق ات الس احلية ب ين الوض ع الح الى بمش اكله وقض اياه وب ين اﻷف اق الجدي دة
للتنمية.
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نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط
)ZONE (3

)ZONE (2

البحر المتوسط
)ZONE (1

ZONE1

نطاق الساحل الشمالي
الغربي للبحر المتوسط
ZONE 2

نطاق الساحل الشمالي
اﻷوسط للبحر المتوسط
ZONE3

نطاق الساحل الشمالي
الشرقي للبحر المتوسط
ZONE4

نطاق خليج العقبة
ZONE5

نطاق خليج السويس
ZONE6

نطاق ساحل البحر اﻷحمر
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1-1

الموقع واﻷهمية المكانية للنطاق الساحلي
الشمالي الغربي للبحر المتوسط
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الموقع واﻷهمية المكانية للنطاق اﻷشمل للساحل الشمالي الغربي من الجمهورية )المساحة والسكان(
النطاق التنموي

اﶈافظات
ضمن
النطاق

اﳌساحة
)كم* (2

%

الساحل الشماﱄ
الغربي للبحر اﳌتوسط

اﻹسكندرية
 -مطروح

168863

%16.7

الساحل الشماﱄ
اﻷوسط للبحر اﳌتوسط

دمياط –
كفر الشيخ
– الدقهلية
 -البحﲑة

17741.18

%1.8

عدد السكان
)نسمة( **

%

5417032

%6.0

16814264

%18.5

ﴰال سيناء
الساحل الشماﱄ
– جنوب
الشرقي للبحر
سيناء -
اﳌتوسط وخليج العقبة
بورسعيد
والسويس

61608.96

%6.1

1304705

%1.4

السويس –
البحر اﻷﲪر

128101.34

%12.7

1000839

%1.1

ساحل البحر اﻷﲪر

إﲨاﱄ اﳉمهورية

%100 1010407.87

%100 91023393

المصدر (*) :وصف محافظات الجمهورية بالمعلومات – مركز دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء – .2017
)**( البيانات اﻷولية للجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء .2016/7/1

اﻷهمية النسبية ﳌساحة
النطاق من إﲨاﱄ اﳉمهورية
16,7%

اﻷهمية النسبية لسكان
النطاق من إﲨاﱄ اﳉمهورية
6%

83.3%

النطاق التنموي
للساحل الشماﱄ الغربي

94%
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 يضم النطاق اﻷﴰل للساحل الشماﱄ الغربـي للبحـر اﳌتوسـط
كﻼ من ﳏافظتي )مرسى مطروح واﻹسكندرية( ﲜملـة مسـاحة
تبلغ ﳓـو 168.8ألـف كـم ،٢ﲤثـل  % 16.7مـن ﲨلـة مسـاحة
اﳉمهورية .وﳝتد بطول بإمتداد حـواﱄ  550كـم علـى سـاحل
البحر اﳌتوسط.
 يتميــز النطــاق بتنــوع بيئاتــه الطبيعيــة مــابﲔ الســاحلية
والصحراوية ،ويسـكنه حاليـا طبقـا لتعـداد عـام  2016حـواﱄ 5
مليون نسمة  ،ﲤثل  %6من ﲨلة سكان اﳉمهورية.
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توصيف النطاق الساحلي )حدود نطاق الساحل الشمالي الغربي(

محافظة اﻹسكندرية
محافظة البحيرة

محافظة مطروح
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ﳉمهورية مصر العربية ليشمل اﳌناطﻖ الساحلية لكل مـن ﳏـافظﱴ اﻹسـكندرية ومطـروح )ﳝتـد
الشماﱄ الغربي ً
 يتمد نطاق الساحل َ
النطاق من أبوقﲑ ﺷرقا إﱃ السلوم ﻏربا(
ً
 يصل إﲨاﱄ طول النطاق الساحلى إﱃ مايزيد عن  550كم وبعمﻖ يﱰاوح مابﲔ  20كم و 5كم وفقا ﳌسار الطريﻖ الدوﱃ الساحلى
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2-1

تشخيص الوضع الراهن لﻺطار اﻷشمل للنطاق الساحلي
الشمالي الغربي للبحر المتوسط
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إستعماﻻت اﻷراضي(
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اﳌتناﺛر ﰲ منـاطﻖ متفـرق عـﻼوة ً علـى النشـاط السـياحى
 يغلﺐ على نطاق التنمية النشاط الرعوﻯ والزراعى
ً
والعمراني والﺬﻯ ﳝتد بطول الساحل من اﻹسكندرية ﺷرقا وحﱴ مرسى مطروح ﻏربا .أما ﻏرب مدينة مرسى
مطروح فتنخفﺾ اﻷهمية النسبية للتجمعات العمرانية ﰲ مقابل اﻷنشطة الرعوية والزراعات البعلية.
 ويﻼحﻆ اﳔفاﺽ أهمية اﻷنشطة الصناعية حيﺚ تقتصر ﰲ ﳎملهـا علـى أنشـطة التعـدين بـالظهﲑ الصـحراوﻯ
وعلى اﻷنشطة اﳊرفية والصناعات الصغﲑة والبدوية ﰲ التجمعات العمرانية.
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الكتل واﻹمتدادات العمرانية(
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 كما يوضﺢ الشكل اﳌرفﻖ التوﺯيع اﳌكانى للكتـل العمرانيـة اﳌختلفـة بالشـريط السـاحلى ،حيـﺚ يتضـﺢ ﻏلبـة
العمران اﳊضرﻯ على ﲡمعات ﺷرق اﳌنطقة حيﺚ تزداد الكثافات العمرانية وتﻼحم الكتل العمرانية ﰲ نطاق
اﻹسكندرية وكﺬلﻚ ﰲ نطاق ﳏافظة مطروح من ناحية الشرق )اﳊمام وحﱴ رأﺱ اﳊكمة.
 ويزداد تبعثر التجمعات العمرانية وتفرقهـا بـدءأ مـن رأﺱ اﳊكمـة وتصـل إﱃ أقصـاها ﻏـرب مدينـة مرسـى
مطروح حيﺚ يقتصر ﺷكل العمران على كتل بسيطة متناﺛرة على مساحات ﺷاسعة من الصحارﻯ.
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مناطق التنمية الزراعية والرعي(
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 تشمل اﳌنطقة على مساحات كبﲑة من اﻷراضي التي ﳝكن استغﻼﳍا ﰲ عملية تنمية الثروة اﳊيوانية )ﳓو 3
مليون فدان( كمراعى طبيعية عﻼوة على مناطﻖ ﺻاﳊة لﻼستصﻼح والزراعة بدرجات متفاوتة من الصﻼحية.
 وتتميز اﳌناطﻖ الغربية )النجيلة – براني – السلوم( بإمكانـات كبـﲑة لتنميـة النباتـات الطبيـة والعطريـة ﰲ
مناطﻖ الصﻼحية للزراعة والرعي.
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مشروعات التنمية الزراعية الحالية والمقترحة(
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الموارد المائية وإمكانات التنمية الزراعية(
فوكه)مليون م/3سنه(
اﻷمكانات الكليه 8
3
كميات السحﺐ
اﻷمكانات اﳌتاحه 5

العلمﲔ)مليون م/3سنه(
650
اﻷمكانات الكليه
416
كميات السحﺐ
234
اﻷمكانات اﳌتاحه

ﴰال سيوة )مليون
م/3سنه(
50
اﻷمكانات الكليه
كميات السحﺐ
50
اﻷمكانات اﳌتاحه

المغرة

وادي النطرون )مليون
م/3سنه(
467
اﻷمكانات الكليه
140
كميات السحﺐ
327
اﻷمكانات اﳌتاحه

اﳌوارد اﳌائية
البحار
البحيرات
نهر النيل

! آبار وعيون
«
ترع رئيسية

الواحات اﳌندﺛره )مليون
م/3سنه(
200
اﻷمكانات الكليه
كميات السحﺐ
200
اﻷمكانات اﳌتاحه

واحه سيوه )مليون
م/3سنه(
210
اﻷمكانات الكليه
160
كميات السحﺐ
50
اﻷمكانات اﳌتاحه

قطاع الزراعة

مشروع المليون ونصف فدان

الزراعة  ٢٠٥٠في نطاق البحر المتوسط
مشروعات إستصﻼح اﻷراضي لنطاق البحر المتوسط
الزراعة القائمة
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مطروح )مليون م/3سنه(
30
اﻷمكانات الكليه
7
كميات السحﺐ
23
اﻷمكانات اﳌتاحه

شرق
سيوة

شمال
سيوة

مشروعات اﳌليون ونصف
فدان
ﴰال سيوة
ﺷرق سيوة
اﳌغرة

اﳌساحة
بالفدان
 30ألف
 30ألف
 170ألف
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الموارد التعدينية واﻹستخراجية(

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع – الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

19

الموارد السياحية(

محمية سيوه
قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1219
لسنة 2002

عين كليوباترا

«
!
!(
!
!(
!(
!(
!(
(

آبار وعيون
مسار سفاري
المحميات الطبيعية القائمة
المحميات الطبيعية المقترحة

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع –
الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

عين شروف

 توافر بيئات طبيعية ﳐتلفة ﲟا ينوع اﳌنتج السياحي.
 ﲢقيﻖ تكامل اﳌنتج السياحي بربط مواقع التنمية السياحية.
 وجود ﳏميات طبيعية ومقومات سياحة أﺛرية وسفاري.
 وجود نواة أولية للتنمية السياحية )طاقة فندقية /مركز مؤﲤرات(.
20

الموارد السياحية(
موارد السياحة الثقافية

مواقع تمركز أهم الموارد السياحية
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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الموارد السياحية(
موارد السياحة الشاطئية

مواقع تمركز أهم الموارد السياحية
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

22

شبكات الطرق والمواصﻼت(

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

ً
 يتوفر بالنطاق الساحل ﳎموعة من ﺷبكات الطرق والنقل أهمها الطريﻖ الدوﱃ الساحلى الﺬﻯ ﳝتـد ﻏربـا مـن
الدولية بالسلوم وحﱴ حدود مدينة اﻹسكندرية ﺷرقا حيﺚ ﳛيط باﳌدينة من الناحية اﳉنوبية ﺛـم
مصر
حدود
ً
ً
يﺄخﺬ مسارا ﴰاليا عند أبو قﲑ وادكو.
23

)النسق العمراني بالمنطقة(
 يتميز النطاق الغربي بالبيئة الطبيعية من كثبان رملية وﺷواطﺊ رمليـة وﺻـخرية ومـا يتخللهـا مـن بعـﺾ
اﻷنشطة البشرية اﳌتنوعة واﳋفيفة من رعي وﺯراعات مطرية وبعﺾ القرﻯ السياحية .

كورنيﺶ اسكندرية

الشواطﺊ الصخرية ﻏرب مطروح

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

الكثبان الرملية الساحلية

24

)النسق العمراني بالمنطقة – اﻷحجام العمرانية(
نطاق اﻻسكندرية

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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)النسق العمراني بالمنطقة – اﻷحجام العمرانية(
نطاق برﺝ العرب  -اﳊمام

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

26

)النسق العمراني بالمنطقة – اﻷحجام العمرانية(
نطاق العلمﲔ  -الضبعة

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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)النسق العمراني بالمنطقة – اﻷحجام العمرانية(
نطاق رأﺱ اﳊكمة  -النجيلة

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

28

)النسق العمراني بالمنطقة – اﻷحجام العمرانية(
نطاقات النجيلة – براني  -السلوم

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

29

)وﻻيات اﻷراضي(

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

30

)وﻻيات اﻷراضي(
نطاق اسكندرية

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

31

)وﻻيات اﻷراضي(
نطاق برﺝ العرب  -اﳊمام

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

32

)وﻻيات اﻷراضي(
نطاق برﺝ العلمﲔ  -الضبعة

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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)وﻻيات اﻷراضي(
نطاق رأﺱ اﳊكمة  -النجيلة

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

34

)وﻻيات اﻷراضي(
نطاق رأﺱ النجيلة – براني  -السلوم

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

35

)وﻻيات اﻷراضي(
نطاق العلمﲔ  -الضبعة

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

36

)وﻻيات اﻷراضي(
نطاق رأﺱ اﳊكمة  -النجيلة

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

37

)وﻻيات اﻷراضي(
نطاقات النجيلة – براني  -السلوم

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )المقومات والمزايا التنافسية(
محافظة اﻹسكندرية
 -1توفر أراضي ﺫات مقومات سياحية عاﳌية تعتﱪ مقوم سياحي.
 -2ﳏاور الربط الطولية والعرضية مقوم تنموي.
 -3وجود مطار وميناء اﻹسكندرية مقوم تنموي.
 -4تعددية مصادر اﳌياه اﳉوفية باﶈافظة.

محافظة مطروح
 -1توفر أراضي ﺫات مقومات سياحية عاﳌية تعتﱪ مقوم سياحي.
 -2مناطﻖ اﶈميات الطبيعية تلعﺐ دور سياحي قومي.
 -3منطقة سيوة ﺫات مقومات بيئية وﺯراعية.

 -4وجود منخفﺾ القطارة كمقوم متعدد الفرﺹ التنموية.
 -5وجود مناطﻖ تركز الدولوميﺖ باﶈافظة.
 -6تعددية مصادر اﳌياه اﳉوفية باﶈافظة.

المصدر :الرؤيه المستقبلية والمشروعات الداعمة لمحافظات مطروح واﻹسكندرية . 2017

39

تشخيص الوضع الراهن للنطاق الساحلي )قضايا ومحددات التنمية المستقبلية(
ﳏافظة اﻹسكندرية

ﳏافظة مطروح

ﳏدودية الطاقة اﻻستيعابية للتجمعات القائمة.

تعدد وﻻيات اﻷراضي بـﲔ جهـات ومؤسسـات حكوميـة
عديدة .

إختﻼل التواﺯن بﲔ السكان واﳊيز اﳌكاني.

قصور اﳌوارد البشرية بسبﺐ ﳏدودية اﻷحجام السكانية
والتشتﺖ السكاني.
انتشار اﻷلغام ﰲ مناطﻖ عديدة.

تلوﺙ ﲝﲑة كينج مريوط بالصرﻑ الصناعي.

هشاﺷة القوام اﻻقتصادي.
تعدد اﳉهات اﳌنوط بهـا إدارة عمليـة التنميـة حيـﺚ
تفتقد خطط التنمية إﱃ اﳍيكل التنظيمـي والتنفيـﺬي
ﺫو الصﻼحيات اﳌناسبة ﻹدارة التنميـة ومتابعـة تنفيـﺬ
خططتها.
وجود نظم اﳌلكية اﳌشـﱰكة لﻸراضـي الصـاﳊة للزراعـة
بﲔ القبائل يعمل علـى ﺻـعوبة تنفيـﺬ سياسـة ﺯراعيـة
واحدة.
40

التوجهات الحالية والمستقبلية للمخططات القومية واﻹقليمية
3-1
والمحلية لتنمية النطاق الساحلي الشمالي الغربي للبحر المتوسط

41

التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات القومية

اﳌخطط اﻹسﱰاتيجي القومي

إسﱰاتيجية التنمية السياحية

للتنمية العمرانية 2052

2020

إسﱰاتيجية التنمية اﳌستدامة
مصر 2030

ﳏاور التنمية العمرانية القومية
)القرار اﳉمهورﻯ رقم  233لسنة (2016

مشروع اﳌليون ونصف فدان

42

توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻻستراتيجي القومي للتنمية العمرانية(2052

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015

43

توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻻستراتيجي القومي للتنمية العمرانية(2052

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015

 اﻻعتماد علي ﳏاور التنمية للـربط بـﲔ البحـرين اﻷﲪـر
واﳌتوسط ،ﻷجل :دعـم الـربط بـﲔ مـداخل وبوابـات مصـر
الساحلية بالعمﻖ العمران ونقل السكان من مناطﻖ كثيفة
السكان إﱄ مناطﻖ التنمية اﳉديدة.

التوﺯيع اﳌقﱰح للزيادة السكانية
التوﺯيع اﳌكاني
 4مليون نسمة
القاهرة الكﱪﻯ
 4مليون نسمة
اقليم اﻻسكندرية اﳊضرﻯ
 7مليون نسمة
قناة السويس وﴰال سيناء
 4مليون نسمة
ﻏرب الدلتا
 5مليون نسمة
الساحل الشماﱄ الغربي)البوابة الغربية(
 5.3مليون نسمة
ﻏرب ﴰال الصعيد
 1.7مليون نسمة
ﺷرق ﴰال الصعيد
 5مليون نسمة
البحر اﻷﲪر )البوابة الشرقية(
 3مليون نسمة
جنوب مصر )البوابة اﳉنوبية(
 15مليون نسمة
التجمعات القائمة
 52مليون نسمة
اﻹﲨاﱄ

44

توجهات التنمية للمخططات القومية )المخطط اﻻستراتيجي القومي للتنمية العمرانية(2052
مناطﻖ التنمية ﺫات اﻷولوية اﳌقﱰحة باﳌخطط
الساحل الشمالي الغربي

وسط سيناء

محور
قناة
السوي
س

 يضم النظاق اﻷﴰـل
لنطـــــاق الســـــاحل
الشـــماﱄ الغربـــي

منخفض
القطارة
سهل
المنيا
الغربي

منطقتـــــﲔ مـــــن

البحرية

اﳌناطﻖ ﺫات اﻷولوية

إمتداد شرم الشيخ
وقطاع الطور/
رأس محمد
الفرافرة

منطقة
أسيوط /
سوهاج /
الخارجة

مركز
إقتصادى لوجستى
جنوب مصر
المثلث الذهبى

للبحـــــر اﳌتوســـــط

اﳌقﱰحـــة بـــاﳌخطط
القـــومي للتنميـــة

الـــداخلة

الخارجة

العمرانية وهما:
 منطقـــة الســـاحل
الشماﱄ الغربي.

منطقة
حﻼيب  /شﻼتين  /رأس
حدربة

بحيرة السد العالى
وجنوب مصر

 منطقــة مــنخفﺾ
توشكى وشرق العوينات

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي القومى للتنمية العمرانية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2015

القطارة.
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توجهات التنمية للمخططات القومية )مشروع المليون ونصف فدان(

البحـــــــر المتوســـــــــط

 يضــم النظــاق
اﻷﴰل لنطـاق
الســـــــــاحل
الشـــــــــماﱄ
الغربي للبحـر
اﳌتوســـــــــط
منطقتﲔ مـن
اﳌنــــــــــاطﻖ
اﳌقﱰحـــــــــة
ﲟشـــــــــروع
اﳌليون ونصف
فدان وهما:
 اﳌغرة.
 ﺷرق سيوة.

المصدر :مشروع المليون ونصف فدان – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى .
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توجهات التنمية للمخططات القومية )إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر (2030
ﳏاور إسﱰاتيجية التنمية اﳌستدامة:
رؤية مصر 2030

رؤية إسﱰاتيجية التنمية اﳌستدامة :رؤية
مصر 2030

مصر جدي دة بحل ول ع ام ، 2030
ذات اقتص اد تنافس ي ومت وازن
ومتن وع يعتم د عل ى اﻻبتك ار
والمعرف ة ،قائم ة عل ى العدال ة
واﻻندماج اﻻجتم اعي والمش اركة،
ذات نظ ام إيكول وجي مت زن
ومتن وع ،تس تثمر عبقري ة المك ان
واﻹنس ان لتحقي ق التنمي ة
المس تدامة وترتق ي بج ودة حي اة
المص ريين .كم ا ته دف الحكوم ة
م ن خ ﻼل ه ذه اﻻس تراتيجية أن
تك ون مص ر ض من أفض ل  30دول ة
عل ى مس توى الع الم م ن حي ث
مؤش رات التنمي ة اﻻقتص ادية،
ومكافح ة الفس اد ،والتنمي ة
البش رية ،وتنافس ية اﻷس واق،
وجودة الحياه.

المصدر :إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر – 2030
وزارة التخطيط والمتابعة واﻹصﻼح اﻹداري .2015 -

يعمل البعد اﻹقتصادي ﻹسﱰاتيجية التنمية اﳌستدامة :رؤية مصر  2030على ﲢقيﻖ
الرؤية التالية:

" ﲝلول عام  2030يكون اﻻقتصاد اﳌصـري اقتصـاد سـوق منضـبط يتميـز
تدام،
باستقرار أوضاع اﻻقتصاد الكلي ،وقادر على ﲢقيﻖ ﳕو احتوائي ًمس ً
والتنوع ويعتمد علـى اﳌعرفـة ،ويكـون ﻻعبـا فـاعﻼ ﰲ
ويتميز بالتنافسية ً
اﻻقتصاد العـاﳌي ،قـادرا علـى التكيـف مـع اﳌتغـﲑات العاﳌيـة ،وتعظـيم
القيمة اﳌضافة ،وتوفر فرﺹ عمل ﻻئﻖ ومنتج ،ويصـل نصـيﺐ الفـرد مـن
الناتج اﶈلي اﻹﲨـاﱄ اﳊقيقـي إﱃ مصـاﻑ الـدول ﺫات الـدخل اﳌتوسـط
اﳌرتفع".
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توجهات التنمية للمخططات القومية )إستراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر (2030

48

توجهات التنمية للمخططات القومية )مخطط شبكة الطرق القومية(
 ﺻدر القـرار اﳉمهـوري رقـم
 233لســــنة  2016لتنميــــة
اﻷراضي حـول ﳏـاور الطـرق
الــﱴ تقــرر ﲣصيصــها لص ـاﱀ
وﺯارة الدفاع والواقعة بعمﻖ 2
كم على جانبيها.
 ﰎ تكليــــف وﺯارة اﻹســــكان
)اﳍيئـــة العامـــة للتخطـــيط
العمرانــي( بإعــداد اﳌخططــات
اﻹســـﱰاتيجية حـــول ﳏـــاور
التنمية خﻼل عام مـن تـاريخ
ﺻدور القرار.
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المصدر :المخططات اﻹستراتيجية لتنمية اﻷراضي حول محاور التنمية – الهيــئة العامـة للتخطيط العمرانى – .2016

م
1
2
3
4
5
6
7
8

بيان الطريق
م
بيان الطريق
الطريق الدائري اﻹقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة /اﻹسكندرية الصحراوي حتي تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا
بطريق الواحات ،الفيوم ،الصعيد الغربي ،الصعيد الحر شرق النيل ،العين السخنة ،السويس ،اﻹسماعيلية
 9محور الضبعة بوصﻼته
طريق بني سويف /الزعفرانة
 10طريق الواحات البحرية /الفرافرة
طريق اﻹسماعيلية /العوجة)الطريق اﻷوسط(
 11طريق بني مزار /الواحات البحرية )البويطي(
طريق طابا /رأس النقب
 12طريق أسيوط /الفرافرة
طريق رأس النقب /نويبع )وادي وتير(
 13طريق عين دالة /سيوه
طريق العريش /رفح
طريق شرق بورسعيد /الشط /عيون موسي /شرم الشيخ  14طريق سيوه /جغبوب
القطاع الشمالي من محور  30يونيو )من دائري بورسعيد حتي تقاطع طريق الصالحية(

م

بيان الطريق

 15طريق جنوب الفيوم /وادي الريان /الواحات البحرية
16
17
18
19
20
21

طريق الفرافرة /عين دالة
طريق أسيوط /سوهاج /البحر اﻷحمر
وصلة طريق الشيخ فضل /طريق رأس غارب
وصلة طريق المنيا /رأس غارب
طريق قنا /سفاجا
طريق مطروح /سيوه
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توجهات التنمية للمخططات القومية )إستراتيجية التنمية السياحية (2020
 الغاية الرئيسية وإهداﻑ إسـﱰاتيجية
تنمية السواحل اﳌصرية كما حددتها

اﳍيئــة العامــة للتنميــة الســياحية
هي وضـع منطقـة السـاحل الشـماﱄ

الغربي على خريطة السياحة العاﳌية

وتدعيم قدرتـه التنافسـية اﻹقليميـة

على جﺬب السياحة من ﳐتلف اﳓـاء

العاﱂ.

 كانﺖ اﳋطـوة الرئيسـية ﳓـو ﲢقيـﻖ
ﺫلﻚ هو ﺻـدور قـرار ﲨهـورﻯ رقـم

 445عـــام  1991بتحديـــد اﻷراضـــي
التابعــة ﳍيئــة التنميــة الســياحية

والتـــي تشـــمل منـــاطﻖ عديـــدة
بالساحل الشماﱄ الغربي.

المصدر :الخطة القومية ﻹستراتيجية تنمية السياحة المستدامة  - 2020وزارة السياحة  -هيئة التنمية السياحية – .2009
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التوجهات التنموية الحالية والمستقبلية للمخططات اﻹقليمية والمحلية
مقﱰح تنمية الساحل الشماﱄ
الغربي ومنخفﺾ القطارة من
اﳌخطط القومي للتنمية
خطة اﻹدارة الساحلية اﳌتكاملة
للساحل الشماﱄ الغربي
اﳌخطط اﻹسﱰاتيجي لتنمية
ﳏافظة مطروح .2032

العمرانية 2052
اﳌخطط اﻹسﱰاتيجي لتنمية
ﳏافظة اﻹسكندرية .2032
الرؤية اﳌستقبلية ﶈافظة
اﻹسكندرية 2050

اﳌنظور البيئي للتنمية
العمرانية – إقليم اﻹسكندرية
الرؤية اﻹقليمية واﳌخطط العام
للتنمية السياحية للساحل
الشماﱄ الغربي
51

التوجهات التنموية على المستويين اﻹقليمي والمحلى )اﻹدارة الساحلية المتكاملة للساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية(

 تهـــــدﻑ اﻹدارة الســـــاحلية
اﳌتكاملــة للســاحل الشــماﱄ
الغربــــي إﱃ إعــــداد خطــــة
متكاملـــة للتنميـــة علــــى
الســواحل اﳌصــرية الشــمالية
علــى البحــر اﳌتوســط .وقــام
هﺬا التقرير بتقسيم الساحل
إﱃ ﳎموعــة مــن الوحــدات
ً
وفقــا ﳋصائصــها الطبيعيــة
واﳌخــاطر واﳍشاﺷــة البيئيــة
وكـــﺬلﻚ لطبيعـــة اﻷنشـــطة
واﻻســتخدامات بهــا .كمــا ﰎ
ﲢديــد ﰲ كـــل وحــدة أهـــم
التحــــــديات واﳌشــــــروعات
البيئية واﻻجتماعية اﳌطلوبة
ﻹعداد اﻹدارة اﳌتكاملة ﳍا.

المصدر :اﻹدارة الساحلية المتكاملة للساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية – وزارة الموارد المائية والري
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المخطط اﻻستراتيجي لتنمية محافظة مطروح (2032

ﻣﻨﻄﻘﺔ
براني/السلوم

ﻣﻨﻄﻘﺔ
الحمام/العلمين/الضبعﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ رأس
الحكمﺔ/ﻣﻄروح/الﻨجيلﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ
الﻘﻄارة/الواحات
المﻨدثرة/سيوة

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي لمحافظة مطروح .2032

 تشمل اسﱰاتيجية التنمية على  4مناطﻖ رئيسية ﺫات أولوية للتوسع تشمل كل منطقة منها على ﳎموعـة مـن اﻷنشـطة واﳌشـروعات
اﳌقﱰحة التي تتوافﻖ مع اﳌزايا النسبية لكل نطاق .وتوﺯع اﳌشروعات على ﺛﻼﺙ خطوط اسﱰاتيجية رئيسـية :اﻻقتصـاد اﻷخضـر – تعزيـز
اﻷمن القومي واﳌواطنة – اﻻرتقاء باتمعات العمرانية واﳋدمات واﳌرافﻖ العامة.
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المخطط اﻻستراتيجي لتنمية محافظة مطروح (2032

الهيئﺔ العاﻣﺔ للتﺨﻄيط العمرانى – وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيﺔ

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي لمحافظة مطروح .2032
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المخطط اﻻستراتيجي لتنمية محافظة مطروح (2032
أهم اﳌشروعات التنموية بنطاق العلمﲔ:
استصـﻼح أراضـي على مياه منقولة  -تنمية
ﺛروة حيوانية وإنتاﺝ بﺬوروﺷتﻼت  -اسـتزراع
ﲰكـــي  -ﺻـــناعات البنتونيـــﺖ واﳉـــبس -
منطقة ﺻناعية وتكنولوجية حـرة  -ﺻـناعات
علـى منتجـات ﺯراعيـة  -البﱰوكيماويـات –
مدينة العلمﲔ اﳉديدة وجامعة تكنولوجية -
مركــز ســياحي ترفيهــي ﰲ ســيدﻯ عبــد
حديقــة دوليــة ﰲ العلمــﲔ -
الــرﲪن وفوكــهّ ُ ،
تنمية ﳏمية العميد
أهم اﳌشروعات بنطاق مطروح:
تنمية اﳌراعي الطبيعية  -استصﻼح اﻷراضـي
اﳌطرية  -مشاتل إنتاﺝ أﺷجار وﺷتﻼت مراعـى
 ﺻناعات مواد البناء والتشييد  -إنتاﺝ اﳌلـﺢﰲ مرســـى العاﺻـــى  -مينـــاء النجيلـــة -
ﺻناعات ﺻغﲑة حول مرسى مطـروح  -قـرﻯ
سياحية ﰲ مطروح وسـيوه  -مينـاء النجيلـة
ومنطقة سـياحية ومنطقـة ﺻـناعية  -مدينـة
مرســى مطــروح اﳉديــدة )مــدﻯ بعيــد( –
معهد أﲝاﺙ ﺻحراء

المﺨﻄط اﻻستراتيجي لمحافظﺔ ﻣﻄروح )(2032

المصدر :المخطط اﻹستراتيجي لمحافظة مطروح .2032

أهم اﳌشروعات التنموية بنطاق براني:
تنمية اﳌراعي الطبيعية وتسمﲔ اﳊمـﻼن  -استصـﻼح اﻷراضـي
اﳌطرية  -إنتاﺝ النباتات الطبيـة والعطريـة  -اﻻسـتزراع السـمكى
البحــرﻯ والﻼجــونى ،تطــوير مينــاء ﺻــيد واســتغﻼل اﻹســفنج
)السلوم(  -ﺻناعات فى النطاق الزراعى  -إنشاء مركزين للتنمية
السياحية الشاطئية فى بقبﻖ والسلوم  -ﲡمعات حدودية

أهم اﳌشروعات التنموية بنطاق سيوة:
استصﻼح اﻷراضي  -إنتاﺝ اﻷعﻼﻑ ﲟنـاطﻖ اﻹستصـﻼح  -إنتـاﺝ التقـاوﻯ اﳌنتقـاه -
ﲢسﲔ الرﻯ والصرﻑ  -إنتاﺝ النباتات الطبية والعطرية  -مشروعات إنتاﺝ الدواجن
والتقليديـة -
مشروعات تنمية متكاملة فى قارة أم الصـغﲑ  -الصـناعات اﳊرفيـة ّ
السياحة البيئية وسياحة السفارﻯ واﳌغامرات )القطارة(  -تنميـة ﳏميـة سـيوه -
مشروعات اﳌليون ونصف فدان )ﺯراعى – عمرانى(
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مقترح تنمية الساحل الشمالي الغربي ومنخفض
القطارة(

الزراعة
تطوير نظم الرى الحالية
 1مياه جوفية ومياه امطار بمساحة  5.5مليون فدان

سيدى براني

 2مياه جوفية ومياه مالحة بمساحة  5مليون فدان
 3مياه عذبة ومياه معالجة بمساحة  4مليون فدان

مزارع سمكية مقترحة
اراضى لﻼنشطة السياحة

مطروح
اﻻسكندرية
دمنهور
العلمين

1

40
كم

طنطا
شبين الكوم

اراضى سياحة السفارى
مسار مقترح لسياحة السفارى
محميات طبيعية صدر قرارات بتحديدها

280
كم

محميات طبيعية تحت الدراسة

الصناعة
 /اماكن مصانع اﻻسمنت
مواقع مزارع الرياح ﻻنشطة
الطاقة الجديدة والمتجدده
مناطق الصناعات مقترحة

الفيوم

2
3

المناطق الصناعية معتمدة
اراضى لﻼنشطة التعدينية

المنيا

التجمعات العمرانية المقترحة 2017

الواحات البحرية

محاور اتصال دوليه واقليمية
محاور اتصال رئيسية
محاور اتصال فرعية

o

مطار دولى

o

مطار محلى

موانئ النقل العالمية
موانئ النقل المحلية

منافذ برية

 منطقة جاﺫبة للسكان من وادﻯ النيل والدلتا وﲢتوﻯ على ﳎموعة من اﳌوارد اﳌتنوعة التي ﳝكن اﻻستفادة
منها ﰲ تعظيم اﻷنشطة الزراعية والصناعية والسياحية ﰲ إطـار مـن اﳊفـاظ علـى التنـوع والتميـز البيئـي
للمنطقة.
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المخطط اﻻستراتيجي لمدينة اﻹسكندرية (2032
 يشــــمل اﳌخطــــط
اﻻســــــــــﱰاتيجي
لﻺســكندرية إضــافة
مناطﻖ توسع ﺷرق
اﳌدينـــة ووســـطها
عﻼوة علـى منـاطﻖ
توســـــع جديـــــدة
بالعامريـــــة مـــــع
ﲢديــــــد اﳊيــــــز
العمرانــي اﳉديــد
ليشـــمل منـــاطﻖ
جديدة ﰲ الغرب.
 كما يشـمل اﳌخطـط
علــى ﳎموعــة مــن
اﳌشـــــــــــــروعات
التنمويــة اﳌتنوع ـة
التـــي تســـاهم ﰲ
دفـــــع التنميـــــة
باﳌدينــــة وتــــوفﲑ
اﳋـــدمات الﻼﺯمـــة
لسكانها
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المنظور البيئي للتنمية العمرانية – إقليم اﻹسكندرية(

 ﳛدد اﳌنظور البيئـي للتنميـة العمرانيـة انسـﺐ اﳌنـاطﻖ الصـاﳊة ﳉمعـي اﻻسـتخدامات واﻷنشـطة اﳌختلفـة
باﻻقليم ،حيﺚ ﰎ دراسة كـل مـن ﺻـﻼحية اﻷراضـي للزراعـة والصـناعة والعمـران والسـياحة وكـﺬلﻚ منـاطﻖ
اﳊساسية البيئية ومناطﻖ اﳌخاطر اﳌختلفة.
المصدر :المنظور البيئي للتنمية العمرانية – إقليم اﻹسكندرية – الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
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التوجهات التنموية على المستويين اﻹقليمي والمحلى )الرؤية اﻹقليمية والمخطط العام للتنمية السياحية للساحل الشمالي الغربي(

 تقوم الدراسـة علـى إعـداد خطـة
للتنمية السـياحية للنطـاق مـن
رأﺱ اﳊكمــة إﱃ مطــروح ،وﺫلــﻚ
يشـــــمل منـــــاطﻖ التنميـــــة
العمرانيــة والتنميــة الســياحية
وكــﺬلﻚ منــاطﻖ ﳏــددة للحفــاظ
البيئي.

المصدر :الرؤية اﻹقليمية والمخطط العام للتنمية السياحية للساحل الشمالي الغربي – رأس الحكمة  /مطروح – الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

59

الرؤية المستقبلية لمحافظة اﻹسكندرية (2050
 ﲢـــدد الدراســـة
مراكــز التنميــة
العمرانيــــــــــة
اﳊالية واﳌقﱰحـة
ﲟحافظــــــــــــة
اﻹســـــــــكندرية
ﺷـــاملة مدينـــة
اﻹســـــــــكندرية
ومـــــدن بـــــرﺝ
العــرب اﳉديــدة
والقدﳝة واﳊمام
وكـــﺬلﻚ مقـــﱰح
العلمــــــــــــﲔ
اﳉديــدة ،عــﻼوة
علـــــى ﲡمـــــع
عمرانــى جديــد
ﲟنقار اﳍدهد.
المصدر :الرؤية المستقبلية لمحافظة اﻹسكندرية .2050
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4-1

مقومات ومحدات التنمية لﻺطار اﻷشمل للنطاق الساحلي
الشمالي الغربي للبحر المتوسط

61

)مناطق الخطورة(

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

تعﱰي اﳌنطقة ﳎموعة من اﳌخاطر التي تهدد التنمية وأهمها:
 مناطﻖ اﻷلغام واﻷجسام القابلة لﻼنفجار والتي ﲤتد ﰲ مساحات كبـﲑة
بالعلمﲔ وجنوب مطـروح وبرانـي ،وقـد تصـل بعـﺾ هـﺬه اﳌخـاطر إﱃ
الشواطﺊ
 مناطﻖ الفوالﻖ اﻷرضية والتي ﳚﺐ مراعاة خصائص اﳌباني بها
 الوديــان ومســارات الســيول والتــي تنتهــى ﰲ كثــﲑ مــن اﻷحيــان ﰲ
اﳌناطﻖ الشاطئية
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)مناطق الخطورة(

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

 تعتــﱪ هــﺬه الدراســة مــن اﻷهميــة لتحديــد
اﳌخاطر الناﲡة عن ارتفاع منسـوب ميـاه البحـر
ً
نتيجة للتغﲑات اﳌناخية اﶈتملة .وعموما فـإن
اكثـر اﳌنـاطﻖ تعرضـا لغـدق اﳌيـاه الناﲡـة عـن
منســوب اﻷرﺽ هــي تلــﻚ اﻷراضــي الواقعــة ﰲ
نطــاق مدينــة وﳏافظــة اﻹســكندرية .أمــا بــاقى
ً
الســاحل ﰲ اﲡــاه الغــرب فهــو اكثــر امانــا مــن
الغرق الناتج عن ارتفاع منسوب اﳌياه.
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)مناطق الحفاظ(

 تتميــز اﳌنطقــة بوجــود منــاطﻖ ﺫات هشاﺷــة بيئيــة وبعــﺾ
اﳌوائل واﳌعاﱂ التي ﲢتاﺝ إﱃ حفاظ.

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

 فى الشريط الساحلى تتنوع مصادر اﳊفاظ من مناطﻖ سـﻼحف
ﲝرية ومناطﻖ كثبان رملية ومناطﻖ نباتـات طبيعيـة وكـﺬلﻚ
ﳏميات حالية ومقﱰحة.
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)صﻼحيات اﻷراضي للتنمية(

 يعتﱪ الساحل الشـماﱄ الغربـي مـن اﳌنـاطﻖ الصـاﳊة للتنميـة العمرانيـة والسـياحية نتيجـة
اﳉيومورفولوجيــة البســيطة للنطــاق الســاحلى وعــدم وجــود ميــول كبــﲑة ﰲ اﻷراضــي تعيــﻖ
التنمية بها .وفى اﳌقابل فإن الشريط الساحلى يعتﱪ من اﳌوائل واﳌناطﻖ الطبيعية اﳍشة التي
ﲢتاﺝ إﱃ اﳊفـاظ علـى خصائصـها البيئيـة – حيـﺚ ﳝكـن مـثﻼ عنـد اهمـال الكثبـان الرمليـة
الشاطئية ﰲ التنمية أن تزيد عمليات النحر الشاطﺊ – وبالتاﱄ فإنه من اﻷهمية ﲟكـان مراعـاة
اﳉانﺐ البيئي ﰲ التنمية.
 كما تشمل اﳌنطقة الساحلية على أنشطة ﺯراعية ورعوية ﳐتلفة ﲤيز النطاق عن ﻏﲑ من نطاقـات
اﳉمهورية{.
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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تحليل اﻹمكانات اﻻقتصادية

إمكانات تعدينية وبترولية
إمكانات تنمية صناعية
إمكانات تنمية زراعية
وصناعات زراعية

إمكانات سياحة شاطئية
إمكانات استزراع سمكى






تتسم اﳌنطقة بغناها باﳌوارد التعدينية والبﱰولية ﻏﲑ اﳌستغلة ﳑا يتيﺢ امكانية توطﲔ ﺻـناعات بﱰوكيماويـة بهـا
مع مراعات حساسية اﳌنطقة للتلوﺙ .
التوسعات الصناعية ﲟنطقة الدراسة ﲤثل مناطﻖ امتداد طبيعى للصناعات القائمة واﳌتمركزة فى اﻻسكندرية ومـن
هنا تاتى اهمية دراسة التكامل بﲔ هﺬه الصناعات على طول ﳏور الدراسة.
امكانية استغﻼل اﳌنتجات الزراعية كمدخﻼت لصناعات ﻏﺬائية كتعبئـة التـﲔ والتمـور ومصـانع اسـتخﻼﺹ الزيـوت
واستغﻼل النباتات الطبية والعطرية ،إضافة إﱃ استغﻼل اﳌخلفات الزراعية فى تصنيع اﻷعﻼﻑ.
امكانية التوجه إﱃ تكثيف اﻻستثمارات السياحية مـع التوسـع فـى إقامـة اﳌنتجعـات السـياحية متكاملـة اﳋـدمات
ً
واﳌرافﻖ ﳋدمة السياحة اﶈلية والدولية معا ولضمان استغﻼل الشاطﺊ على مدار العام.

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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تحليل الوضع الراهن للنطاق الساحلي )التحليل الوصفي  - SWATالوضع اﻹقتصادي(
نقاط القوة






يتوافر بالشريط الساحلى بعض المحاصيل الزراعية ويمكن إقامة عدة
مش روعات ص ناعية تعتم د ف ي م دخﻼتها عل ي تل ك المنتج ات )مث ل:
الزيتون – التين(.
يت وافر بالش ريط الس احلى ث روة حيواني ة نتيج ة لوج ود مس احات
للمراعى الطبيعية
تتمت ع المنطق ة بس طوع الش مس ط وال الع ام وم ن ث م يمك ن ت وفير
مصادر جديدة للطاقة من الشمس.
تتمتع المنطقة وبخاصة الشريط الساحلى بمقومات وإمكانيات سياحية
متنوع ة :المحمي ات الطبيعي ة المعلن ه ) العمي د – الس لوم( ،من اطق
سياحة السفاري ،الشواطئ الصافية والرمال البيضاء الناعمة... ،

مكامن الفرﺹ اﳌتاحة





إمكانية التوسع في الزراعات المطرية والمراع ي حي ث تق در بنح و 3
مليون فدان إذا ما تم حل مشكلة نقص المياه وتحلية مياه البحر.
إمكانية التوسع في الثروة السمكية حيث أن المنطقة تظ ل عل ي البح ر
المتوسط بمواجهة تزيد عن  600كم.
امكانية إقامة عدة مشروعات صناعية تعتمد علي المنتجات الزراعي ة
وعلي الثروة الحيوانية المتوافرة بالنطاق الساحلى.
خلق مناطق عمرانية جديدة بالمحافظة تؤدي إلى تخفيف الضغط علي
الم دن القائم ة كم ا ت ؤدي إل ى إع ادة توزي ع الس كان عل ي المن اطق
الجغرافية بالبﻼد بصورة أفضل .

نقاط الضعف







مشكلة نقص المياه تعد أهم المشاكل التي تواج ه التوس ع اﻷفق ي ،كم ا
تؤثر علي تنمية القطاعات اﻻقتصادية اﻷخرى مث ل التنمي ة الص ناعية
والتنمية السياحية.
انخف اض حج م اﻹنت اج الس مكي عل ي ال رغم م ن أن الش ريط الس احلى
على البحر المتوسط بطول يزيد عن  600كم
اتج اه إع داد الث روة الحيواني ة نح و اﻻنخف اض بس بب مش كلة نق ص
المياة.
ضعف القاعدة الصناعية وﻻ توجد صناعة بالمعنى المفهوم.
اتجاه إعداد الفنادق نحو الثبات وربما ينخفض إعدادها.

اﳌخاطر والتهديدات
 وجود منطقة اﻷلغام يق ف حج را ً عث ر أم ام عملي ة التنمي ة اﻻقتص ادية
للمحافظة بصفة عامة كما يشكل تهديداً لسﻼمة حياة سكان المنطقة.
 تذب ذب حج م اﻹنت اج الزراع ي والمس احة المنزرع ة والمس احة
المحصولية يهدد الثروة الحيوانية
 مشكلة نقص المي اه يه دد قط اع الزراع ة بانخف اض حج م اﻹنت اج كم ا
يهدد بزيادة معدﻻت البطالة في هذا القطاع ويشكل أيضا ً تهديداً لسائر
القطاعات اﻻقتصادية اﻷخرى.
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تحليل الوضع الراهن للنطاق الساحلي )التحليل الوصفي  - SWATالوضع العمراني(
نقاط القوة

نقاط الضعف

 المش روع الق ومى لتنمي ة إقل يم اﻹس كندرية حت ى ع ام  2017ت م
إع داده به دف ت دعيم ق درة مح افظتى اﻹس كندرية والبحي رة عل ى
اس تيعاب ق در م ن الزي ادة الس كانية باﻹض افة إل ى الخ روج بالتنمي ة
الشاملة إلى صحراء محافظة مطروح والعمل على اﻻستفادة القص وى
من الظهير الصحراوى والمناطق الس احلية بم ا يس اهم ف ى امتص اص
ق در م ن الزي ادة الس كانية م ن من اطق ال دلتا المكتظ ة ،م ع اﻻس تفادة
القصوى من الموارد المتاحة.
 تشجيع أنماط مختلفة من السياحة الشاطئية الدولية عن طري ق حص ر
المسافات الصالحة لﻼستعمال السياحى من اﻹسكندرية حتى السلوم.

 تركز مجهودات التنمية اﻻقتصادية والعمرانية عل ى الش ريط الس احلى
دون العمق الصحراوى
 تبعث ر الس كان عل ى مس احات واس عة م ن اﻷرض الص حراوية يجع ل
تكلف ة تنميته ا مرتفع ة نتيج ة لحاجته ا للخ دمات اﻻجتماعي ة والبني ة
التحتية .وفى المقابل ت زداد الكثاف ات بص ورة ش ديدة ف ي نط اق مدين ة
اﻹسكندرية
 تباين مستويات توفر الخدمات في التجمعات العمرانية مع ض عف ه ذه
الخدمات في التجمعات الغربية.

مكامن الفرﺹ اﳌتاحة

اﳌخاطر والتهديدات

 تتوفر مساحات كبي رة عل ى الس احل تس مح بنم و التجمع ات العمراني ة
القائمة بصورة مخططة ومنتظمة ،وبخاصة غرب مدينة الحمام.
 ت وفر رص يد كبي ر م ن الوح دات الس ياحية الش اطئية الش اغرة والت ي
يمكن استغﻼلها في احداث طفرة تنموية بالساحل والظهير.

 اﻻستغﻼل غير المتوازن للشريط الساحلى الهش قد يسبب تأكل ونح ر
الشواطئ في نطاق التنمية وحولها
 خط ر اس تمرار الزح ف العمران ى بالش ريط الس احلى عل ى مس احات
زراعي ة وبخاص ة عل ى زراع ات الت ين ف ى ظ ل اﻻوض اع التش ريعية
والتنفيذية الحالية ونقص ادوات التحكم في العمران.
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تحليل الوضع الراهن للنطاق الساحلي )التحليل الوصفي  - SWATالوضع البيئي(
نقاط القوة






تتمي ز المنطق ة الس احلية والش واطئ بنط اق الدراس ة بجماله ا وتن وع
الطبيع ة به ا مم ا تجعله ا مقص دا هام ا للس ياحة الش اطئية الدولي ة
والمحلية
توافر موائل طبيعية متنوعة يمكن استغﻼلها في دعم السياحة البيئية
ت وفر محط ات معالج ة للص رف الص حى بالش ريط الس احلى وب القرى
السياحية مما يساهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية
وجود اشتراطات بيئية تحتاج إلى تفعيل.

نقاط الضعف
 البيئة الساحلية الهشة يمكن أن تتأثر سلبا ً بزي ادة النش اطات البش رية
والتنمية العمرانية بها
 الزح ف العمران ى والس ياحى عل ى الش واطئ ﻻيراع ى أهمي ة الحف اظ
على البيئة الطبيعية
 التموي ل الح الي للحف اظ البيئ ي وحماي ة الس واحل المص رية متواض ع
وﻻيساهم بصورة قوية في درء المخاطر البيئية المحتملة.

مكامن الفرﺹ اﳌتاحة

اﳌخاطر والتهديدات

 اﻻهتمام الدولى بالس ياحة البيئي ة والش اطئية وتمي ز المنطق ة بمناخه ا
المعتدل طوال العامة يمكن أن يساهم في الترويج للسياحة البيئية
 وج ود ف رص م نح وتموي ل دول ى للحف اظ عل ى البيئ ة وتط وير إدارة
ساحلية متكاملة للساحل الشمالي الغربي للجمهورية.

 تآك ل الش واطئ نتيج ة للنح ر بس بب التعام ل غي ر المحس وب عل ى
الشواطئ من إزالة الكثبان الرملية وعمل منشآت بحرية خ ارج نط اق
المتابعة من الدولة
 ارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات المناخي ة ت ؤثر بص ورة مباش رة
عل ى التنمي ة الش اطئية وبخاص ة ف ي المن اطق الش رقية م ن النط اق
الساحلي.
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الرؤية التنموية المقترحة للنطاق الساحلي
الشمالي الغربي للبحر المتوسط
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الرؤية التنموية

"النطاق الساحلي للساحل الشماﱄ الغربي
نطاق متنوع ﲟوارده وإمكاناته ﳛقﻖ التنمية
اﳌتواﺯنة بﲔ متطلبات النمو العمراني
واﻻقتصادي من ناحية وبﲔ متطلبات اﳊفاظ
على اﳌوارد والتنمية اﻻجتماعية من ناحية
أخرﻯ".
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الرؤية التنموية
تدعم الرؤية اﻷهداف التالية:











توفير فرص عمل جدي دة وج ذب الس كان واﻹس تثمارات المختلف ة وبالت الى اﻹرتق اء بالمجتمع ات
المحلية في النطاق الساحلي في صورة اقتصاد معرفي أخضر.
إس تغﻼل التن وع اﻻقتص ادي واﻻجتم اعي والثق افي المت وفر بالنط اق الس احلي وك ذلك الم وارد
الكامن ة والموق ع اﻻس تراتيجي إقليمي ا ً ودولي ا ف ى اح داث نقل ة نوعي ة لﻼقتص اد والمس تقرات
إل ى
العمرانية من كيانات قائمة على إستغﻼل الموارد
.
كيانات ومستقرات مبنية على إكتساب المعرفة
تحقي ق التكام ل والت رابط ب ين التنمي ة بالنط اق الس احلي وباﻹمكان ات المت وفرة ب الظهير
الصحراوي.
المكون ة للنط اق وفيم ا
الحد من التفاوتات اﻻقتصادية واﻻجتماعية فيما ب ين القطاع ات المختلف ة
ّ
بين التج ّمعات الحضرية على امتداد الساحل والتج ّمعات البدوية في العمق الصحراوي.
اﻹرتقاء البيئي وصون الموارد الطبيعية لضمان تواصل عمليات التنمية وتعظيم منافعها.
تنظيم العمران للتخلص من مشكلة التداخل فى وﻻيات اﻷراضي فى الشريط الساحلى والتى تهدد
فرص التنمية واﻻستثمار.
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التحديات الرئيسية لتحقيق الرؤية
يتطلب تحقيق الرؤية التنموية للنطاق مراع اة بع ض التح ديات الرئيس ية  -الت ي ف ي ح ال
ت ذليلها يمك ن تحقي ق الطف رة التنموي ة المأمول ة للنط اق الس احلي )الس احل الش مالي
الغربي( .من أهم هذه التحديات:













تكاتف شركاء التنمية من كافة أطرافهم وتوجهاتهم حول تحقيق الرؤية وأهداف التنمية من خﻼل
مجموعات عمل موحدة وقيادة واعية تقوم بالتوجيه السليم.
دعم العﻼقات القومية واﻻقليمية التى تحقق التوازن بين التوجهات التنموية على كامل السواحل
المصرية.
إزالة اﻷلغام واﻹستمرار فى جهود التطهير وخاصة بالنسبة للمناطق ذات اﻷولوية للتنمية.
تحقيق التوازن بين العﻼقات اﻹقليمية الداخلية )مع المحافظات المجاورة( وكذلك مع العﻼقات اﻹقليمية
الدولية مع دول البحر المتوسط من خﻼل التسويق للمنتجات البيئية والسياحية للعالم الخارجى.
تحقيق طفرة تنموية من خﻼل مشروعات داعمة للتنمية تساهم فى تحقيق تحسن ملموس فى الوضع
اﻻجتماعى واﻻقتصادى للسكان المحليين بما يشجعهم على اﻹندماج فى تنفيذ ورعاية مشروعات
تنموية عديدة.
عدم إغفال الربط بين التنمية الساحلية وتنمية الظهير الصحراوى بما فيه منخفض القطارة والواحات
المحيطة به.
السعى لتنفيذ هيكل إدارة العمران بصورة تحقق اﻹستقﻼلية فى إتخاذ القرار وضمان مشاركة الجهات
الخاصة والعامة فى إتخاذ قراراته.
73

6-1

تحديد القطاعات التنموية وخصائصها للنطاق الساحلي
الشمالي الغربي للبحر المتوسط
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اﻷسس المتبعة لتحديد القطاعات التنموية
لتحديد القطاعات التنموية المختلفة من حيث العمق والحدود العرضية تم تقسيم المنطقة إلى قطاعات
متجانسة باستخدام المعايير واﻻعتبارات التالية:
اﻻستعانة بمشروع اﻹدارة الساحلية المتكاملة للساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية )وزارة
الموارد المائية والرى( في تحديد القطاعات التنموية
مراعاة الخصائص الطبيعية لكل قطاع من وجود بحيرات وسبخات ساحلية أو انتشار بيئة الكثبان
الساحلية أو الشواطئ الصخرية.
مراعاة وجود المحميات الطبيعية أو المقترحة وعدم تقسيمها على عدة قطاعات
مراعاة التجمعات العمرانية وتأثيرها على كل قطاع
مراعاة حدود المراكز اﻹدارية
اما بالنسبة لعمق القطاع فقد تم مراعاة حواف السهول والهضاب
الداخلية والتغير في طبيعة اﻷرض وكذلك التغير
في طبيعة اﻻستخدامات.
كما تم مراعاة قانون البيئة رقم 4/1994
وتعديله ) 9/2009البند رقم  (39لتعريف الحدود
الساحلية بعمق ﻻيزيد عن  30كم في الظهير
الصحراوي وحتى كونتر 3متر في منطقة الدلتا.
وعلى اﻻ يقل عمق النطاق الساحلى في جميع
اﻷحوال عن  10كم من خط الساحل.
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القطاعات التنموية المقترحة لنطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط
ﳏافظة
اﻻسكندرية

ﳏافظة مطروح
قطاع النجيلة  /براني  /السلوم

قطاع
مدينة اﻻسكندرية

قطاع رأﺱ اﳊكمة  /مرسى
مطروح /النجيلة

قطاع برﺝ العرب  /اﳊمام

قطاع اﳊمام  /العلمﲔ  /رأﺱ اﳊكمة

أبو قﲑ

اﳊمام
برﺝ العرب

العلمﲔ

رأﺱ اﳊكمة

مرسى مطروح

النجيلة

سيدﻯ براني

السلوم

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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البيانات اﻷساسية للتجمعات العمرانية أو الكيانات الساحلية للنطاق الساحلي
التجمع العمراني  /نوع التجمع عدد السكان
يوليو 2016
/الكيان
الكيان
اﻹسكندرية

مدينة

حاﱄ

النشاط/اﻷنشطة الرائدة

الصناعة – النقل البحرى –
 4939093الخدمات )صحية – تعليمية –
اجتماعية (.. -

مستقبلي

حاﱄ

مستقبلي

)ميناء/مطار/سكة حديد(.../

تطوير منظومة اللوجستيات المرتبطة
بالنقل والصناعة

مدينة رئيسية
عاصمة اﻻقليم

مدينة رئيسية
عاصمة اﻻقليم

ميناء اﻹسكندرية – ميناء الدخيلة – مطار
النزهة – مطار برج العرب – سكك
حديدية – شبكات نقل برى

أبو قﲑ

منطقة

47671

الصناعة – النقل البحرى

الصناعة – النقل البحرى

برﺝ العرب

مدينة

21037

خدمات زراعية – خدمات عامة

خدمات زراعية – خدمات عامة

اﳊمام

مدينة

العلمﲔ

مدينة

الضبعة

مدينة

مرسى مطروح

مدينة

النجيلة

مدينة

سيدي كرير

الخدمات – السياحة – التجارة مركز سياحى متكامل – مركز صناعات
55223
صغيرة
والنقل
السياحة – الخدمات البترولية – خدمات
السياحة – الخدمات البترولية –
6618
اجتماعية )مندمجة بمدينة العلمين
خدمات اجتماعية
الجديدة(
مركز سياحى متكامل – خدمات اجتماعية
السياحة – خدمات زراعية
24534
متنوعة
مركز سياحى متكامل – امتدادات عمرانية
السياحة – الخدمات
161044
)مدينة جديدة بالجنوب( – خدمات
متنوعة – خدمات تعليمية ومعاهد بحثية
مركز سياحى – أنشطة لوجيستية
خدمات زراعية
15667
وصناعية – ميناء جديد

منطقة

0

السياحة

سيدي عبد الرﲪن

قرية

6018

السياحة

سيدي براني

مدينة

31234

التجارة والنقل – خدمات
زراعية

السلوم

مدينة

16765

خدمات – التجارة والنقل

فوكة

قرية

3838

العلمﲔ اﳉديدة

جديد

-

برﺝ العرب اﳉديدة

جديد

70511

الدور الوﻇيفي

نقاط اﻻتصال

مركز سياحى

)شرق المدينة( :
البوابة الشرقية
مركز خدمى وترفيهى ميناء أبو قير – الطريق الساحلى الدولى
لمدينة اﻻسكندرية
وتنمية عمرانية
مطار برج العرب – الطريق الساحلى
مدينة مستقلة
مدينة مستقلة
الدولى
عاصمة المركز

عاصمة المركز

الطريق الساحلى الدولى

عاصمة المركز

مندمجة بمدينة
العلمين الجديدة

مطار العلمين – الطريق الساحلى الدولى
– طريق وادى النطرون العلمين

عاصمة المركز

عاصمة المركز

الطريق الساحلى الدولى

عاصمة المحافظة

عاصمة المحافظة

الطريق الساحلى الدولى – مطار مرسى
مطروح

عاصمة المركز

عاصمة المركز

منطقة

منطقة

قرية

قرية

مركز سياحى متكامل
مركز سياحى متكامل – خدمات اجتماعية
متنوعة – أنشطة صناعية على المنتجات عاصمة المركز
الزراعية
مركز لوجيستى – مركز سياحى

مركز سياحى – خدمات زراعية – أنشطة
خدمات زراعية
صناعية على المنتجات الزراعية
مركز سياحى متكامل – مدينة معتمدة
على اقتصاد المعرفة – صناعات متكاملة
تطوير الصناعات الحالية – تطوير
الصناعة – خدمات تعليمية –
خدمات تعليمية – امتدادات عمرانية
تنمية عمرانية

الطريق الدولى الساحلى – )ميناء تجارى
جديد تحت اﻻنشاء(
الطريق الدولى الساحلى – مطار برج
العرب
الطريق الدولى الساحلى – مطار العلمين

عاصمة المركز

الطريق الدولى الساحلى

عاصمة المركز

عاصمة المركز

الطريق الدولى الساحلى – ميناء السلوم –
الميناء البرى مع ليبيا

قرية

قرية

الطريق الدولى الساحلى

-

مدينة مستقلة

مطار العلمين – الطريق الساحلى الدولى
– طريق وادى النطرون العلمين

مدينة تابعة

مدينة مستقلة

مطار برج العرب – شبكات نقل برى
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تقييم الوضع الراهن للنطاق الساحلي الشمالي الغربي للبحر المتوسط
التجمع العمراني
 /الكيان
اﻹسكندرية
أبو قﲑ
برﺝ العرب
اﳊمام
العلمﲔ
الضبعة
مرسى مطروح
النجيلة
سيدي كرير
سيدي عبد
الرﲪن

سيدي براني
السلوم
فوكة
العلمﲔ اﳉديدة
برﺝ العرب
اﳉديدة

اتساق اﳌوارد والدور الوﻇيفى
النشاط الرئيسى استغﻼل اﳌورد
اﳌورد الرئيسى

شاطئ ساحلى
موانئ تجارية ومطارات
مناطق صناعية ومنطقة حرة
أراضى زراعية وبحيرة مريوط
مواد خام

شاطئ ساحلى؛ ومناطق أثرية وقﻼع
ميناء أبو قير
أراضى زراعية
مطار برج العرب
شاطئ ساحلى
محمية العميد وأراضى زراعية
خامات تعدينية
شاطئ ساحلى؛ مطار العلمين
مقابر العلمين
أراضى زراعية ومراعى
خامات تعدينية وبترول
شاطئ ساحلى
أراضى زراعية ومراعى
خامات محاجر
شاطئ ساحلى
أراضى زراعية؛ وميناء صيد
مطار مرسى مطروح
شاطئ ساحلى
أراضى زراعية ومراعى

سياحة
موانئ وتجارة.
الصناعة
زراعة وصيد
استخراج
سياحة
صناعة
صيد
زراعة
خدمات ونقل
سياحة
طبيعية وزراعة

السياحة ونقل
مزارات
زراعة ورعى
استخراج
السياحة
زراعة ورعى
محطة نووية
السياحة
زراعة وصيد ورعى
نقل
سياحة
زراعة ورعى
السياحة
زراعة ورعى
السياحة
زراعة ورعى

شاطئ ساحلى
أراضى زراعية
شاطئ ساحلى
أراضى زراعية
شاطئ ساحلى
أراضى زراعية ومراعى
شاطئ ساحلى
منفذ السلوم البري مع ليبيا
شاطئ ساحلى
أراضى زراعية

زراعة ورعى
الصيد
النقل والتجارة
السياحة
زراعة

مدينة جديدة

مخطط

منطقة صناعية
مدينة جديدة

الصناعة
خدمات تعليم
تنمية عمرانية

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
×
√
×
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
×
√
√
√
√
√

تكامل/تنافسية اﻷدوار الوﻇيفية
التكامل
التخصص

شاطئية وتسوق
بضائع وركاب
ثقيلة؛ غذائية؛ أخرى
فاكهة وصيد أسماك
كلوريد الصوديوم
شاطئية وأثرية
أسمدة ومتنوعة
صيد أسماك
فاكهة ومتنوعة
خدمات متنوعة
شاطئية
تين وزيتون

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

التنافس

√
√
√

شاطئية
تين وزيتون وقمح وأغنام وماعز
بترول وغاز
شاطئية
تين وزيتون وفواكه وأغنام وماعز
كهرباء
شاطئية
تين وزيتون وأسماك
ركاب
شاطئية
تين وزيتون وشعير وقمح وأغنام وماعز

√
√

شاطئية
تين وزيتون وفواكه
شاطئية
تين وزيتون وفواكه

√
√
√
√

تين وزيتون وشعير وقمح وأغنام وماعز
صيد اﻷسماك
شاحنات بضائع
شاطئية
تين وزيتون وموالح

√

√

تنمية وتنويع سياحى
تطوير نشاط الموانئ
تنمية صناعية
تصنيع زراعى وأسماك
تنمية نشاط اﻻستخراج
تنمية سياحى
تطوير ميناء الصيد
تصنيع زراعى
تحسين وتطوير الخدمات
تنمية سياحية
سياحة بيئية
تصنيع خامات؛ وحرف صغيرة
تنمية وتنويع سياحى.
تصنيع زراعى ومزارع سمكية.
استخراج خامات وتصنيع.

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

صناعات تكنولوجية وتعدينية؛ وجامعة
غذائية وكيماوية وهندسية؛ ومتنوعة.
خدمات تعليمية متطورة وأكاديميات

مﻼحظات

√

تنويع المنتج السياحى
تصنيع زراعى وتعدينى
إقامة محطة الطاقة النووية
تنويع المنتج السياحى
تصنيع زراعى وتنمية المصايد
تطوير المطار
تنويع المنتج السياحى
تصنيع زراعى.
نشاط الموانئ والتجارة.
تنويع المنتج السياحى
تصنيع زراعى وتعدينى
تنويع المنتج السياحى
تصنيع زراعى وتعدينى
تنمية سياحية
تصنيع زراعى.
ميناء صيد ومزارع سمكية.
منطقة تجارة ولوجيستيات.
تنمية سياحية.
تصنيع زراعى.
منطقة صناعية؛ وجامعة
تنمية عمرانية
استغﻼل المساحات المخصصة للمصانع تحت اﻹنشاء.
استكمال أنشطة الخدمات التعليمية والترفيهية والسكنية.

√
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التوجهات التنموية للنطاقات الساحلية  /المساحات غير المستغلة  /الظهير
التجمع العمراني /
الكيان
اﻹسكندرية
أبو قﲑ
برﺝ العرب

التوجهات التنموية لنطاقات الساحل الشماﱄ الغربي /اﳌساحات ﻏﲑ اﳌستغلة /الظهﲑ
تنمي ة وتنوي ع س ياحى ترفيه ى ومرك ز س ياحى متكام ل غ رب اﻻس كندرية؛ وس ياحة بيئي ة ورياض ات ص يد؛ وتط وير نش اط الم وانئ واللوجيس تيات لمين ائى
اﻻسكندرية والدخيلة؛ توفير تطاقات للتوسع الصناعى وتنمية أنشطة الصناعات الغذائية؛ وأنشطة استخراج المعادن واﻷمﻼح.
تنمية النشاط السياحى وإقامة خدمات ترفيهية ومركز سياحى؛ وتطوير نشاط ميناء الصيد.
تنمية أنشطة التصنيع الزراعى؛ وتحسين وتطوير الخدمات ومحاور الحركة.

اﳊمام

تنمية مراكز سياحية متكاملة وخدمات تسوق وتجارة؛ تنمية السياحة البيئية بمحمية العميد؛ تصنيع لخامات الجبس والبنتونيت؛ والصناعات والحرف الصغيرة.

العلمﲔ

تنمية مراكز سياحية متكاملة وخدمات للمزارات ومقابر العلمين؛ تصنيع زراعى لمنتج ات الزيت ون والت ين؛ وم زارع س مكية؛ اس تخراج خام ات وتص نيع للكل ور
وكربونات الصوديوم والنشادر.

الضبعة

تنويع مراكز سياحية متكاملة وخدمات ترفيه وتسويق؛ تصنيع زراعى واستخراج وتصنيع خامات المحاجر ومواد البناء؛ إقامة محطة الطاقة النووية.

مرسى مطروح
النجيلة

تنويع مراكز سياحية متكاملة وخدمات ترفيه وتسويق؛ تطوير ميناء الصيد؛ ومزارع سمكية؛ وأنشطة التصنيع الزراعى؛ تطوير مطار مرس ى مط روح للس ياحة
الدولية والمحلية.
تنويع المنتج السياحى م ن خ ﻼل إقام ة مش روع مرك ز اقتص ادى وس ياحى ع المى ومرك ز استش فاء ،وإقام ة منطق ة ص ناعية ولوجس تية ،وإقام ة مين اء تج ارى
بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة.

سيدي كرير

تنويع مراكز سياحية متكاملة وخدمات ترفيه وتسويق؛ تصنيع زراعى واستخراج وتصنيع خامات المحاجر ومواد البناء.

سيدي عبد الرﲪن

تنويع مراكز سياحية متكاملة وخدمات ترفيه وتسويق؛ تصنيع زراعى واستخراج وتصنيع خامات المحاجر ومواد البناء.

سيدي براني
السلوم
فوكة
العلمﲔ اﳉديدة
برﺝ العرب اﳉديدة

تنمية بع ض النطاق ات الس احلية س ياحيا وانش اء ك ورنيش للمدين ة؛ وإقام ة منطق ة ص ناعية حرفي ة ف ى الظهي ر ،وإقام ة مين اء تج ارى بمنطق ة جرج وب بمرك ز
النجيلة.
تطوير البنية اﻷساسية للصيد وإقامة ميناء صيد؛ ومزارع سمكية؛ تنمية أنشطة التجارة والنقل من خﻼل إنشاء منطقة تجارة ولوجيستيات.
تنمية مراكز سياحية متكاملة وخدمات ترفيه وتسويق؛ مشروعات تصنيع زراعى.
إقامة مجتمع عمرانى جديد؛ ومنطقة صناعات تكنولوجية ومواد بناء واستخراجية؛ وإنشاء جامعة تكنولوجية.
استغﻼل المساحات المخصصة للمصانع تحت اﻹنشاء؛ واستكمال أنشطة الخدمات التعليمية والترفيهية والسكنية.
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للساحل الشمالي الغربي
قطاع رقم ) :(1السلوم  -سيدي براني

ﻣحميﺔ
السلوم

سيدى براني

السلوم

بﻘبق
أبو زريبﺔ

الوﺻف العام:
• القطاع اﻷول )السلوم( يقع ﰲ اقصى الغرب وحدودها مع ليبيا .يشمل القطاع
على مدينة واحدة وهى السلوم وﲡمعﲔ رئيسﲔ هما بقبﻖ وابوﺯريبة .يصل
إﲨاﱄ طول الساحل ﰲ هﺬا القطاع ﳓو  102كم.
• تعتﱪ هﺬه اﳌنطقة من التي تتميز بوجود ﺷريط ضيﻖ من السـهل السـاحلى
وﲢتوﻯ من الشمال إﱃ اﳉنوب على الكثبان الرمليـة السـاحلية ﺛـم الكثبـان
الداخليــة ،اﳍضــبة الداخليــة ﺛــم اﳌنخفضــات اﳌلحيــة وأخــﲑا اﳌنخفضـات ﻏــﲑ
اﳌلحية.
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

اﻹمكانات والقضايا:
• يتميز هﺬا القطاع بوجود نسبة كبﲑة من اﳌساحات الطبيعية التي ﱂ تستغل ﰲ
أنشطة تنمويـة .ويﻼحـﻆ أن الرعـي وأنشـطة الزراعـة )ﲟـا فيهـا ﺯراعـة النباتـات
الطبية والعطرية( تعتﱪ ﳏدودة بها.
• ﳝكن تصنيف اﻷهميـة النسـبية لﻼنشـطة اﻻقتصـادية بهـا إﱃ ﳓـو  %38.7ﺯراعـة
)قمﺢ ،ﺷعﲑ ،تﲔ ،ﺯيتون( وكﺬلﻚ رعى وﺻيد %30.5 ،ﲡـارة ﲨلـة وقطـاعى%10 ،
للنقل والتخزين .ويرجع ﺫلﻚ إﱃ وجود نشاط ﲡارﻯ هام من خﻼل منفﺬ ليبيا.
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للساحل الشمالي الغربي
قطاع رقم ) :(2سيدي براني

أبو سﻄبل
الظافر

شماس

سيدى
براني

الزوايدة

الزهيرات

الﻨجيلﺔ

الوﺻف العام:
ً
ً
• القطاع الثانى ﳝتد من سـيدﻯ برانـي ﻏربـا إﱃ النجيلـة ﺷـرقا ويشـمل علـى
ﳎموعة من التجمعات الصغﲑة  :أبوسطيل ،الضافر ،الزوايدة و ﴰاﺱ .ﳝتـد
القطاع على مسافة تقدر بنحو  75كم.
• الشريط الساحلى ﰲ هﺬا النطـاق ضـيﻖ وأﻏلبـه ﺻـخرﻯ حيـﺚ تصـل الصـخور
اﳉﲑية إﱃ الشواطﺊ .يتوفر باﳌنطقة بعﺾ الكثبان الرملية القليلة واﳌتناﺛرة.
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

اﻹمكانات والقضايا:
• يتميز هﺬا القطاع بوجود نسبة كبﲑة من اﳌساحات الطبيعية التي ﱂ تستغل ﰲ
أنشطة تنمويـة .ويﻼحـﻆ أن الرعـي وأنشـطة الزراعـة )ﲟـا فيهـا ﺯراعـة النباتـات
الطبية والعطرية( تعتﱪ ﳏدودة بها.
• ﳝكن تصنيف اﻷهمية النسبية لﻼنشطة اﻻقتصادية بها إﱃ ﳓو  %76ﺯراعة )قمـﺢ،
ﺷعﲑ ،تﲔ ،ﺯيتون( وكﺬلﻚ رعى وﺻيد %6.8 ،ﲡـارة ﲨلـة وقطـاعى ،عـﻼوة علـى
أنشطة أخرﻯ ﺫات أهمية نسبية ضعيفة.
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للساحل الشمالي الغربي
قطاع رقم ) :(3مرسى مطروح  -النجيلة

الزهيرات
السوسﻨات
ابو لهو بحرى
راس ام الرخم

الﻨجيلﺔ

الﻘصر
ﻣرسى ﻣﻄروح

علوش

المثانى
اوﻻد ﻣرعى

الﻨصر

الوﺻف العام:
ً
القطاع الثالﺚ ﳝتد من النجيلة ﻏربا إﱃ ﺷرق مدينة مرسى مطروح عند اﳉراولـة
ورأﺱ علم الروم .يشمل هﺬا القطاع على ﳎموعة كبﲑة من التجمعـات السـاحلية
مثل أبوﳍو ورأﺱ أم الرخم والقصـر عـﻼوة علـى ﳎموعـة أخـرﻯ مـن التجمعـات
اﳉنوبية .ويصل طول هﺬا القطاع إﱃ ﳓو  108كم ويتميز التكوين الطبيعـى ﳍـﺬا
القطاع بوجود السهل الساحلى اﻷكثـر رحابـة مقارنـة بـاﳉزء الغربـي ويتـوفر فيـه
مساحات من الكثبان الرملية التي تعمل علـى تثبيـﺖ السـاحل وﲪايـة الظهـﲑ
الداخلى .كما يتوفر بها ﳐرات السيول التي تنتهى ﰲ مياه البحر اﳌتوسط.
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

الحﻼزين

ابولهو جﻨوب

اﻹمكانات والقضايا:
• يتميز هﺬا القطاع بوجود نسبة كبﲑة من اﳌساحات الطبيعية التي ﱂ تستغل ﰲ
أنشطة تنموية وﺫلﻚ ﰲ اﳉزء الغربي منه .أما اﳉزء الشرقى منه فيتميز بغزارة
النشاط البشرﻯ داخل وحول نطـاق مدينـة مرسـى مطـروح ﲟـا ﰲ ﺫلـﻚ القـرﻯ
السياحية.
• تــنخفﺾ اﻷهميــة النســبية للزراعــة ﰲ هــﺬا القطــاع إﱃ ﳓــو  %20.2مــن إﲨــاﱄ
للتجــارة و %13.8ﰲ قطاعــات اﻹدارة العامــة .كمــا ﳛتــل نشــاط
اﻷنشــطة%16.4 ،
ً
السياحة والفندقة جزءا هاما من النشاط ﰲ هﺬا النطاق.
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للساحل الشمالي الغربي
قطاع رقم) :(4اﳉراولة – رأﺱ اﳊكمة

ﻣرسى ﻣﻄروح

الجروالﺔ
ابوالمرقيق

الداخلﺔ
ساحل راس الحكمﺔ

الﻘواسم

اطﻨوح

حﻨيش

علوش

الزيات

راس الحكمﺔ

كشوك عميرة
الوﺻف العام:
• القطاع الرابع )اﳉراولة – رأﺱ اﳊكمة( ﳝتـد بطـول يقـدر بنحـو  73كـم وتتميـز
اﳌنطقة بوجود كثﲑ من اﳋلجان والرؤوﺱ البحريـة التـي تسـمﺢ بوجـود سـياحة
ﺷاطئية متميزة وكﺬلﻚ ﳎموعة من اﳌوائل الطبيعية اﳌتميزة.
• تشمل اﳌنطقة على ﳎموعة مـن التجمعـات ﳏـدودة اﳊجـم مثـل أبـو مرقيـﻖ
والزيات وسيدﻯ حنيﺶ واطنوح والقواسم.
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

اﻹمكانات والقضايا:
• ﳚﺐ اﻻهتمام ﰲ هﺬا القطـاع بتحقيـﻖ التـواﺯن اﳌطلـوب بـﲔ التنميـة واﳊفـاظ،
وﺫلﻚ ﳌا ﲣتص به اﳌنطقة من مناطﻖ فريدة من حيﺚ الطبيعة اﳌتميزة بها.
• وﳝكن تصنيف اﻷهمية النسبية لﻼنشطة اﻻقتصادية بها إﱃ ﳓو  %20ﺯراعة )قمﺢ،
ﺷعﲑ ،تﲔ ،ﺯيتون( وكﺬلﻚ رعى وﺻيد %16.4 ،ﲡارة ﲨلة وقطاعى %13.8 ،لﻺدارة
العامة .ويوجد ﰲ اﳌنطقة ﳎموعة من القرﻯ السياحية واﳌنتجعـات اﳍامـة مثـل
أﳌاﻇة
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للساحل الشمالي الغربي
قطاع رقم) :(5الضبعة

فوكا
الحريب
الضبعﺔ
سوانى جابرسيدى سبيب
جميمﺔ

الجﻔيرة
ﻣحﻄﺔ جﻼل

زوايﺔ العواﻣى
الزيتون

غزال
اوﻻد علوانى

الوﺻف العام:
ً
• القطاع اﳋامس ﳝتد من رأﺱ اﳊكمة ﻏربا إﱃ ﻏرب سـيدﻯ عبـد الـرﲪن .ﳝتـد
هﺬا القطاع بطول يقدر بنحو 123كم ويشمل على ﲡمعات أهمها فوكـا والزيتـون
واﳉفﲑة وﳏطة جﻼل وسوانى جابر والضبعة وﻏزال.
• تنتمى طبيعة هﺬه اﳌنطقة إﱃ اﳉزء الشرقى من الساحل )من اﻹسكندرية وحﱴ
رأﺱ اﳊكمــة ،حيــﺚ تتميــز ﲟجموعــة مــن اﳍضــاب اﳌتواﺯيــة التــي يتخللهــا
اﳌنخفضات..
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

اﻹمكانات والقضايا:
ً
• ﲤتد القرﻯ السياحية ﰲ هﺬا النطاق لتشغل جزء منه ،واﳌنطقة حاليا من اﳌناطﻖ
اﻷكثر عرضة للتغﲑات الساحلية نتيجة ﻻعمال اﻻنشاءات اﳉارية بها.
• وﳝكن تصنيف اﻷهمية النسبية لﻼنشـطة اﻻقتصـادية بهـا إﱃ ﳓـو  %37.7ﺯراعـة
)قمﺢ ،ﺷعﲑ ،تﲔ ،ﺯيتون( وكﺬلﻚ رعى وﺻيد %24.1 ،ﲡارة ﲨلة وقطـاعى ،عـﻼوة
على نشاط السياحة الشاطئية والفندقة .كمـا تشـمل اﳌنطقـة علـى موقـع ﳏطـة
الضبعة النووية وماﳝكن ان ﲤثله من ﳏدد للتنمية اﳌستقبلية باﳌنطقة.

84

القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للساحل الشمالي الغربي
قطاع رقم) :(6العلمﲔ

سيدى عبد الرحمن

تل العيس
سوانى سمالوس
برج العرب
اوﻻد ﻣسعود
الحمام
اوﻻد جبريل

ساحل العميد
العميد
الشماﻣسﺔ
اوﻻد جبريل

الوﺻف العام:
القطاع السادﺱ ﳝتد من ﻏرب سيدﻯ عبد الـرﲪن وحـﱴ مدينـة اﳊمـام )حـدود
ﳏافظة مطروح( وتشمل على ﳎموعة كبـﲑة مـن التجمعـات مثـل سـيدﻯ عبـد
الرﲪن وتل العـيس العلمـﲔ والشماسـة والعميـد واﳊمـام .يصـل إﲨـاﱄ طـول
الساحل ﰲ هﺬا القطاع ﳓو  83كم .تتميز اﳌنطقة بوجود كثبان رمليـة سـاحلية ﰎ
إﺯالة أجزاء كبﲑة منها واستبداﳍا بقرﻯ سياحية ﲤتـد بكثافـة مرتفعـة ﰲ أﻏلـﺐ
اﳌســاحات الشــاطئية بالقطــاع .كمــايتميز القطــاع بوجــود موقــع انشــاءات مدينــة
العلمﲔ اﳉديدة وكﺬلﻚ ﳏمية العميد.
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

العلمين

اﻹمكانات والقضايا:
• يتميز القطاع بوجود كثافات مرتفعة من اﻷنشطة البشرية والقرﻯ السياحية وكـﺬلﻚ
اﳌنشــآت اﳉديــدة ﲟدينــة العلمــﲔ اﳉديــدة .وﳚــﺐ مراعــاة الدراســات البيئيــة
ودراسات اﻵﺛر البيئي ﻹﲨاﱄ هﺬه اﻷنشطة مع مراعـاة اسـتخدام أسـاليﺐ لتـدوير
اﳌخلفات بانواعها .كما ﳚﺐ مراعاة التهديـدات البشـرية للمحميـة وكيفيـة تﻼفـى
اﻵﺛار السلبية ﳍا.
• ﳝكن تصنيف اﻷهمية النسبية لﻼنشطة اﻻقتصادية بها إﱃ ﳓو  %41.7ﺯراعـة )قمـﺢ،
ﺷعﲑ ،تﲔ ،ﺯيتون( وكﺬلﻚ رعى وﺻيد %11.9 ،ﲡارة ﲨلة وقطاعى ،و %8.9للتشـييد
والبناء.
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القطاعات التنموية المقترحة للنطاق الساحلي للساحل الشمالي الغربي
قطاع رقم) :(7اﻻسكندرية

الوﺻف العام:
ً
ً
• القطاع السابع ﳝتد من اﳊمام ﻏربا إﱃ أبو قﲑ ﺷرقا .يشمل القطـاع علـى مدينـة
اﻹسكندرية عﻼوة على مدينة برﺝ العـرب وبـرﺝ العـرب اﳉديـدة .يصـل إﲨـاﱄ
طول الساحل ﰲ هﺬا القطاع ﳓو  147كم.
• تتميز اﳌنطقة بوجود ﳎموعـة اﳍضـاب اﳉﲑيـة التـي تتخللهـا منخفضـات مـن
أهمها منخفﺾ مريوط والﺬﻯ ﳛتوﻯ على ﲝﲑة مريوط .ويتصف القطـاع بكثافـة
اﻷنشطة البشرية وﲞاﺻة ﰲ ﻇل وجود مدينة اﻹسكندرية وامتداداتها .
المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -

اﻹمكانات والقضايا:
• يتميز القطاع بتنوع خصائصه الطبيعيـة وكـﺬلﻚ العمرانيـة نتيجـة لوجـود أنشـطة
متنوعــة بــه ﻻتتــوفر ﰲ القطاعــات اﻷخــرﻯ مثــل الصــناعات والتنميــة العمرانيــة
الكثيفة .وﳚﺐ مراعاة اﳊفاظ على اﳌوارد بهﺬا القطاع ووضع خطة تنموية تساهم ﰲ
اﻻستغﻼل اﻷمثل للمنشآت واﳌوارد الساحلية.
• بيعية التي ﱂ تستغل ﰲ وﳝكن تصنيف اﻷهمية النسبية لﻼنشطة اﻻقتصادية بهـا
إﱃ ﳓو  %19.9للصناعات %19.8 ،ﲡارة ﲨلة وقطاعى %11.2 ،للتشييد والبناء.
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7-1

إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية
بالنطاق الساحلي الشمالي الغربي للبحر المتوسط
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع السلوم – سيدي براني(
قطاع رقم) :(1السلوم – سيدي براني
ﻣﻨﻔذ برى

خدﻣات لوجستيﺔ
ﻣﻨاطق حﻔاظ وحمايﺔ

ﻣحميﺔ السلوم

سيدى براني
اكثار اسﻔﻨج – استزراع سمكى

صﻨاعات زراعيﺔ – تعبئﺔ وتغليف

السلوم

بﻘبق
ﻣركز سياحى

تﻨميﺔ عمرانيﺔ

أبو زريبﺔ
رعى – نباتات طبيﺔ وعﻄريﺔ

القطاع رقم ) :(1البوابة الغربية ﳌصر – اﳊفاظ البيئي واﳋدمات اللوجستية
فرﺹ اﻻستثمار  :إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة

•
•
•
•

اﳊفاظ واﳊماية البيئية )اﶈمية الطبيعية – الكثبان الرملية واﳌوائل الطبيعية اﳌتميزة – البيئة الشاطئية واﳌائية(
 مركز سياحى متكامل ﰲ بقيﻖ والسلومأنشطة ﲡارية ولوجستية على هضبة السلوم
تنمية مراعي طبيعية واكثار نباتات طبية وعطرية – استزراع ﲰكى واسفنج
خدمات اجتماعية متنوعة بالتجمعات العمرانية القائمة واﳌقﱰحة  -تنمية عمرانية باﳌدن القائمة والتجمعات الصغﲑة.

المصدر :قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمشروع  -الهيئة العامة للتخطيط العمراني .2017 -
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع سيدي براني(
قطاع رقم ) :(2سيدي براني

استزراع
سمكى

ﻣيﻨاء
تجارى

الزهيرا
ت

شما
س

ﻣركز
سياحى

خدﻣات
لوجستيﺔ
تﻨميﺔ
عمرانيﺔ

ﻣﻨاطق حﻔاظ
وحمايﺔ

الﻨج
يلﺔ

الزوا
يدة

رعى – زراعات
ﻣﻄريﺔ

الظا
فر

أبو
سﻄب
ل

سيدى
براني
تﻨميﺔ
عمرانيﺔ

صﻨاعات زراعيﺔ – تعبئﺔ
وتغليف
صﻨاعات ﻣواد بﻨاء
وتشييد

القطاع رقم ) :(2التوﺯان بﲔ اﳊفاظ البيئي وتنمية اتمعات اﶈلية والتنمية اﻻقتصادية بعيدة اﳌدﻯ
فرﺹ اﻻستثمار  :إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة

•
•
•
•
•

اﳊفاظ واﳊماية البيئية )اﶈمية الطبيعية – الكثبان الرملية واﳌوائل الطبيعية اﳌتميزة – البيئة الشاطئية واﳌائية(
مركز سياحى متكامل ﰲ النجيلة – .مناطﻖ حفاظ وﲪاية ﳝكن استخدامها كشواطﺊ مفتوحة للعامة
ميناء ﲡارﻯ وخدمات مكملة  -انشطة ﺻناعية متنوعة
تنمية مراعى طبيعية واكثار نباتات طبية وعطرية – استزراع ﲰكى
خدمات اجتماعية متنوعة بالتجمعات العمرانية القائمة واﳌقﱰحة  -تنمية عمرانية باﳌدن القائمة والتجمعات الصغﲑة
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع مرسى مطروح  -النجيلة(
قطاع رقم ) :(3مرسى مطروح  -النجيلة

استزراع
سمكى

استزراع
سمكى

ابو لهو بحرى
راس ام الرخم

ﻣيﻨاء صيد
علم الروم

صﻨاعات ﻣواد بﻨاء
وتشييد

الﻘصر
ﻣرسى
ﻣﻄروح

تﻨميﺔ
علوشعمرانيﺔ

تﻨميﺔ
عمرانيﺔ

ﻣرسى ﻣﻄروح
الجديدة

الزهيرات

اوﻻد ﻣرعى

ﻣﻨاطق حﻔاظ
وحمايﺔ

استﺨراج
الملح
رعى – زراعات
ﻣﻄريﺔ

تﻨميﺔ
عمرانيﺔ

الﻨجيلﺔ

المثانى

الحﻼزين

ابولهو جﻨوب

ﻣعهد أبحاث
صحراء
صﻨاعات
ﻣتﻨوعﺔ

القطاع رقم ) :(3مركز تنمية عمرانية وسياحية رئيسى وامتدادات للعمرا ن البيئى
فرﺹ اﻻستثمار  :إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
•
•
•
•
•

تنمية اﳌراعي الطبيعية ) 30ألف فدان(  -استصﻼح اﻷراضي اﳌطرية  -مشاتل إنتاﺝ أﺷجار وﺷتﻼت مراعى.
اﻻستزراع السمكى البحرﻯ والﻼجونى  -تطوير ميناء ﺻيد فى علم الروم
ﺻناعات مواد ومستلزمات البناء والتشييد  -إنتاﺝ اﳌلﺢ فى مرسى العاﺻى  -ميناء النجيلة  -ﺻناعات ﺻغﲑة حول مرسى مطروح
قرﻯ سياحية وخدمات سياحية.
مدينة مرسى مطروح اﳉديدة )مدﻯ بعيد( – معهد أﲝاﺙ ﺻحراء
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع الجراولة – رأس الحكمة(
قطاع رقم ) :(4اﳉراولة – رأﺱ اﳊكمة

ﻣيﻨاء صيد
علم الروم

ﻣرسى ﻣﻄروح

الجروالﺔ
ابوالمرقيق

الداخلﺔ
ﻣﻨاطق حﻔاظ
راس الحكمﺔ
ساحل
وحمايﺔ
تﻨميﺔ
عمرانيﺔ
راس الحكمﺔ

علوش

الﻘواسم

اطﻨوح

ﻣﻨاطق حﻔاظ
وحمايﺔ

صﻨاعات زراعيﺔ – تعبئﺔ
وتغليف
صﻨاعات ﻣواد بﻨاء وتشييد

حﻨيش

الزيات
رعى – زراعات
ﻣﻄريﺔ

كشوك عميرة

القطاع رقم ) :(4التنمية السياحية اﳌكثفة واﳊماية البيئية ﰲ مناطﻖ ﳏددة

فرﺹ اﻻستثمار  :إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
•
•
•
•
•

اﳊفاظ واﳊماية البيئية )اﶈمية الطبيعية اﳌقﱰحة – الكثبان الرملية واﳌوائل الطبيعية اﳌتميزة – البيئة الشاطئية واﳌائية(
مركز سياحى متكامل ﰲ رأﺱ اﳊكمة
تنمية مراعى طبيعية
خدمات اجتماعية متنوعة بالتجمعات العمرانية القائمة واﳌقﱰحة  -تنمية عمرانية باﳌدن القائمة والتجمعات الصغﲑة
ﺻناعات مواد ومستلزمات البناء والتشييد – ﺻناعات ﺯراعية وتعبئة وتغليف
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع الضبعة(
قطاع رقم ) :(5الضبعة

استزراع
سمكى

ﻣحﻄﺔ
طاقﺔ نوويﺔ

غزال
رعى – زراعات
ﻣﻄريﺔ

تﻨميﺔ
عمرانيﺔ

الضبعﺔ

الحريب
سوانى
جابر
جميمﺔ

سيدى شبيب

فوكا
زوايﺔ العواﻣى

الجﻔيرة
ﻣحﻄﺔ جﻼل

الزيتون

صﻨاعات زراعيﺔ – تعبئﺔ وتغليف
صﻨاعات ﻣواد بﻨاء وتشييد

اوﻻد علوانى

القطاع رقم ) :(5التنمية السياحية والعمرانية اﳌكثفة واﳌشروعات القومية لتوليد الطاقة بالضبعة

فرﺹ اﻻستثمار  :اسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
• مراكز سياحية بطول الساحل فيما عدا مناطﻖ اﳊفاظ البيئي برأﺱ اﳊكمة ومنطقة ﳏطة الطاقة النووية.
• تنمية مراعى طبيعية – استزراع ﲰكى
• خدمات اجتماعية متنوعة بالتجمعات العمرانية القائمة واﳌقﱰحة  -تنمية عمرانية باﳌدن القائمة والتجمعات الصغﲑة
• ﺻناعات مواد ومستلزمات البناء والتشييد – ﺻناعات ﺯراعية وتعبئة وتغليف
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع العلمين(
قطاع رقم ) :(6العلمﲔ
ﻣركز
سياحى

ﻣيﻨاء
بترول/تجارى

ﻣركز
سياحى

برج العرب

ﻣركز
سياحى

اوﻻد ﻣسعود

الحمام
اوﻻد جبريل
تﻨميﺔ

صﻨاعات
عمرانيﺔ
زراعيﺔ –
تعبئﺔ
وتغليف

ﻣحميﺔ

استزراع
العميد
سمكى

ساحل العميد
العميد
الشماﻣسﺔ
اوﻻد جبريل
ﻣﻨاطق حﻔاظ
وحمايﺔ

العلمين
تﻨميﺔ
عمرانيﺔ

زراعات على ترعﺔ الحمام
واﻣتدادها

القطاع رقم ) :(6مركز عمرانى جديد وتنمية سياحية واقتصادية متكاملة مع
اﳊفاظ البيئى ﲟحمية العميد

سيدى عبد الرحمن

تل العيس
سوانى سمالوس
العلمين
الجديدة

ﻣﻨﻄﻘﺔ
صﻨاعيﺔ

جاﻣعﺔ
تكﻨولوجيﺔ

صﻨاعات تكﻨولوجيﺔ
وﻣعرفيﺔ
صﻨاعات تشييد
وبﻨاء
مشروعات
دعم
استﺨراجيﺔ
صﻨاعات

فرﺹ اﻻستثمار  :إسﱰاتيجية ّالتعامل اﳌقﱰحة
•
•
•
•
•
•

استصـﻼح أراضـى )ترعـة اﳊمام وامتداد الﱰعة(  -تنمية ﺛروة حيوانية وإنتاﺝ البﺬور والشتﻼت اﳌنتقاه – استزراع ﲰكى
ﺻناعات البنتونيﺖ واﳉبس واﳊوائط اﳉبسية  -منطقة ﺻناعية وتكنولوجية  -ﺻناعات على اﳌنتجات الزراعية
خدمات اجتماعية متنوعة بالتجمعات العمرانية القائمة واﳌقﱰحة  -تنمية عمرانية باﳌدن القائمة والتجمعات الصغﲑة
مدينة العلمﲔ اﳉديدة  -جامعة تكنولوجية
ﲡاري /ترفيهي فى سيدﻯ عبد الرﲪن وفوكه  ،وحديقة دولية فى العلمﲔ.
مركز سياحيّ ُ /
تنمية ﳏمية العميد
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إستراتيجية التعامل المقترحة للقطاعات التنموية )قطاع اﻻسكندرية(
قطاع رقم ) :(7اﻻسكندرية

ﻣيﻨاء
أبوقير

ﻣشروعات حمايﺔ
الشواطئ

تﻨميﺔ
عمرانيﺔ

ﻣيﻨائي
اﻹسكﻨدريﺔ
والدخيلﺔ

تﻨميﺔ
عمرانيﺔ

القطاع رقم ) :(7التنمية العمرانية والثقافية واﻻقتصادية
اﳌكثفة ودعم مشروعات اﻻمتدادات العمرانية فى الظهﲑ

استزراع
سمكى
ﻣﻨاطق حﻔاظ
وحمايﺔ

ﻣركز
سياحى

الكيﻨج ﻣريوط

جاﻣعات
بحثيﺔ
وﻣراكز
ﻣﻨﻄﻘﺔ
صﻨاعيﺔ

فرﺹ اﻻستثمار  :إسﱰاتيجية التعامل اﳌقﱰحة
 اﳊفاظ واﳊماية البيئية )ﲝﲑة مريوط( – مشروعات ﲪاية الشواطﺊ -مركز سياحى متكامل ﻏرب اﻻسكندرية  -استزراع ﲰكى ﻻجونى ببحﲑة مريوط خدمات اجتماعية متنوعة بالتجمعات العمرانية القائمة واﳌقﱰحة  -التنمية العمرانية ﲟناطﻖ امتداد مدينة اﻹسكندرية )ﺷرق – ﲝﲑة اﳌطار -العامرية
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