




إقليم القاهرة الكبرى
إستراتيجية التنمية العمرانية

الجزء األول: الرؤية والتوجهات اإلستراتيجية



تطلعات سكان  إقليم القاهرة الكبرى

ادراكببببا الهببمببيببة اإقببلببيببم الببقبباهببرة الببكببرى ,ودوره 
واالفريقية  العربية  واملنطقة  فى م�شر  احليوى 
قامت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ب�شياغة 
اأوىل العداد  لالقليم كخطوه  امل�شتقبلية  الروؤية 
املخطط اال�ببشببراتببيببجببى لببه , وذلبببك ببباال�ببشببراك 
مببع عببدد مببن اخلببببراء  الببدولببيببني واملحليني فى 

جماالت متعددة.
ويببباأتبببى هبببذا الببتببقببريببر لببعببر�ببض البببروؤيبببة املقرحة 
االقليم  لتنمية  وامل�شروعات  ال�شيا�شات  وحتديد 
البببتبببى �بببشبببوف متببكببن مبببن اعبببببداد اال�ببشببراتببيببجببيببة 

العمرانية لتنمية االقليم .
وتعتر منطقة الدرا�شة القليم القاهرة الكرى 
هبببى الببكببتببلببة احلبب�ببشببريببة لببالقببلببيببم والبببتبببى ت�شم 
حمببافببظببة الببقبباهببرة مبببا فيها الببقبباهببرة اجلببديببدة 
والبببب�ببببشببببروق وهببلببيببوبببولببيبب�ببض وبببببببدر واأجبببببببببزاء مببن 
حمافظة اجليزة )الكتلة احل�شرية ملدينة اجليزة 
امللتحم  زايببد(واجلببزء  وال�شيخ  اأكتوبر   6 ومدينة 

من حمافظة القليوبية .
الرئي�شى  الهدف  هى  ال�شكان  متطلبات  وتعتر 
ولذلك   , تنموية  روؤيببة  اأى  لتحقيقة  ت�شعى  التى 
القاهرة  اأقليم  �شكان  اأحتياجات  درا�ببشببة  مت  فقد 
التوجهات  و  الركائز  حتديد  وراء  �شعيا  الكرى 

الرئي�شية للروؤية املقرحة.
ومبببن هبببذا املببنببطببلببق , وفبببى عبببام 2008 مت اجبببراء 
القاهره  �شكان  رغبببببات  جمع  راأى  ا�شتطالع  اول 
يواجهونها  الببتببى  اليومية  للم�شكالت  وروؤيببتببهببم 

واولويات حلها.
ولبب�ببشببمببان مبب�ببشبباركببة قببطبباع عببريبب�ببض مببن املجتمع 
اأجببببرى الببعببديببد مببن اال�ببشببتببطببالعببات فببى مناطق 

خمتلفة فى القاهرة.
فى  امل�شتخل�شة  االحتياجات  اأهببم  ايجاز  وميكن   

النقاط التالية :-
.  ظروف معي�شية جيده لكل فئات ال�شكان .

. �شيولة مرورية وو�شائل موا�شالت عامة مالئمة 
جلميع فئات الدخل .. توفري اخلدمات واال�شكان 

وفر�ض العمل لكل فئات ال�شكان .

. بيئة امنة , نظيفة بال تلوث , بال اإزدحببام , بها 
مناطق خ�شراء .

. ازدهار االن�شطة الثقافية و ال�شياحية.
وقبببد مت بببلببورة هبببذه االحببتببيبباجببات فببى حمببوريببن 

ا�شا�شيني هما :-
1- الببعببدالببة االجببتببمبباعببيببة :  ويببقبب�ببشببد بببالببعببدالببة 
االجتماعية فى اطار هذا التقرير التوزيع العادل 
واملتوازن للخدمات واال�شكان وفر�ض العمل بني 

�شرائح املجتمع .
2- جودة احلياه : ي�شتخدم م�شطلح جودة احلياه 
لببتببقببيببيببم جمببمببوعببة مبببن الببعببنببا�ببشببر املبببوؤثبببرة على 
, وي�شتخدم  االفببراد واملجتمعات  م�شتوى معي�شة 
هذا امل�شطلح فى جمموعة وا�شعة من ال�شياقات 
وفر�ض  والدخل  التنمية.  ذلك جمبباالت  مبا فى 
الببعببمببل والبببببيببئببة الببعببمببرانببيببة والبب�ببشببحببة البببببدنببيببة 
واالنتماء  والرفيه  التعليم  كذلك  و  والعقلية 
تنعك�ض فى  التى  العنا�شر  اأى جميع  االجتماعى 
جمملها على نوعية احلياه التى يعي�شها االن�شان.
وعلى هذا النحو , فان جودة احلياه تعنى جوده 
واالجتماعية  واالقببتبب�ببشبباديببة  العمرانية  احلببالببه 
ال�شحية  وكببذلببك جببببوده اخلبببدمبببات   , والبببببيببئببيببة 
 , املجتمع  فببئببات  جلميع  والثقافية  والتعليمية 
وجببببودة و�ببشببائببل املببوا�ببشببالت وانببتبب�ببشببارالببفببراغببات 

العامه واملناطق اخل�شراء .



مطالب سكان القاهرة
عدالة اجتماعية............،

““جودة الحياة.................



تعتبر الرؤية المطروحة غاية و ميثاق عمل وطنى تتبناها الدولة 
ويتفاعل  معها االفراد  ومنظمات المجتمع المدنى  وتلتزم بها  
مختلف فئات المجتمع وتعطى الرؤية صورة لمستقبل أفضل  

““



تببعببتببر الببتببنببمببيببة البببعبببمبببرانبببيبببة املبب�ببشببتببدامببة 
الببروؤيببة  اال�ببشببا�ببشببيببة ل�شياغة  الببركببائببز  اأحبببد 
والتى   , الكرى  القاهرة  امل�شتقبلية القليم 
تهدف اىل حتويل اأقليم العا�شمة اىل بيئة 
التناف�شية  حتقيق  عببلببى  قببببادرة  مبب�ببشببتببدامببة 

االقت�شادية.
ول�شمان حتقيق التوازن بني الدور الثقافى 
ودولببيببا  اأقليميا  وال�شيا�شى  واالقببتبب�ببشببادى 
اف�شل  معي�شية  بيئة  ,وتببوفببري  ناحية  مببن 
مببراعبباة  ,مت  اخبببرى  ناحية  مببن  للمواطنني 

االعتبارات التالية :-
تببوفببري املبببنببباخ املبببالئبببم لببتببحببقببيببق الببتببحببوالت 
املوؤ�ش�شية الالزمة ل�شمان توفري اخلدمات 
جميع  فى  عادلة  ب�شوره  اال�شا�شية  والبنية 

انحاء االقليم.
زيادة تناف�شية االقت�شاد باالقليم واالعتماد 
على اقت�شاد املعرفة من خالل تطوير كفاءة 

وفاعلية البنية التحتية.
للعا�شمة  الن�شبية  املببزايببا  مببن  اال�ببشببتببفببادة   
املكونة  التجمعات  بببني  الببتببكببامببل   وحتقيق 

لالقليم.
ا�شتهالك  وامنبباط  انتاج  ال�شعى خللق نظم 

�شديقة للبيئة.
اأدارة  نظام  وتوفري  الببهببواء  تلوث  احلببد من 

ناجح ومتكامل للمخلفات ال�شلبة.
الروؤية  عليها  تبنى  التى  اال�ش�ض  اهببم  ومببن 
هى اعادة توزيع ال�شكان فى االقليم لتحقيق 

التوازن من خالل املبادئ التايل :- 
•  التعامل مع املناطق غري االمنة وغري 	

املخططة.
•  اأن�شاء طرق جديدة تربط بني املناطق 	

�شكنية  ومبببنببباطبببق  الببقببائببمببة  البب�ببشببكببنببيببة 
جديدة فى االإقليم.

•  احلبببمبببايبببة واحلبببببفببببباظ عبببلبببى املبببنببباطبببق 	
املخططة من خالل تفعيل اال�شراطات 
البببببنببائببيببة وكبببذلبببك و�بببشبببع اأ�بببشبببراطبببات 

للمناطق اجلديدة. 

تقديم من الهيئة العامة للتخطيط 
العمراني

•  خلق فر�ض جديدة للتنيمة وت�شجيع 	
جبببببذب مبببزيبببد مببببن اال�بببشبببتبببثبببمبببارت فببى 

املجتمعات العمرانية اجلديدة .
•  �ببببشببببرورة رفببببع كبببفببباءة الببعببامببلببني فى 	

املببحببلببيببات واتببببببباع احببببدث �ببشبببببل الدارة 
العمران.

والهيئة اأذ تتقدم بال�شكر اىل كل من منظمة 
الببببب�ببشببريببة  لببلببمبب�ببشببتببوطببنببات  املببتببحببده  االمم 
)UN-HABITAT(, وبرنامج االمم املتحدة 
مببن جهد  بببذلببوه  ملببا   ,)UNDP( االمنبببائبببى 
ودعم فنى ل�شمان حتقيق املعايري الدولية 
مبجل�ض  القرار  اأتخاذ  دعم  مركز  وكذلك 

الوزراء وجميع �شركاء التنمية.
 وفبببى هبببذا البب�ببشببيبباق فبببان تببلببك البببروؤيبببة هى 
املجتمعى  لببلببحببوار  مببطببروحببة  ببباال�ببشببا�ببض 
بببببني خمببتببلببف فبببئبببات املببجببتببمببع واخلببببببراء 
�شيغة  اىل  الببو�ببشببول  بببهببدف  املتخ�ش�شني 
تبببوافبببقبببيبببة لبببببببلبببورة البببببروؤيبببببة فببببى �ببشببكببلببهببا 
الببنببهببائببى مببببا يبببواكبببب مببتببطببلبببببات البب�ببشببكببان 
املرحلة  للبدء فى  وذلك متهيدا  واملجتمع 
املخطط  اأعبببداد  فى  تتمثل   والتى  التالية 

اال�شراتيجى القليم القاهرة الكرى.



6

الرؤية

ثمانية محاور 
عمل

المشروعات 
ذات االولوية 

المحققة 
لمحاور العمل 

الثمانية

التوجهات 
العامة

توجهات إستراتيجية الدارة التنمية االقتصادية  القليم القاهرة الكبرى

توجهات إستراتيجية لتحقيق العدالة االجتماعية

ثالث مبادرات 
قطاعية

سد الفجوة فى وحدات اإلسكان للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط 

تحويل أقليم القاهرة الكبرى إلى مركز أشعاع ثقافى بالنسبة ألفريقيا والشرق األوسط 

تنمية  أقليم القاهرة الكبرى كمقصد سياحي هام فى المنطقة

استدامةتنافسية أقتصاديةعدالة أجتماعية

1-تحقيق العدالة االجتماعية من خالل تحسين الظروف المعيشية للسكان. 
2-تطوير البنية التحتية لشبكة النقل والمواصالت القليم القاهرة الكبرى. 

3- إحياء المناطق المركزية القليم القاهرة الكبرى.
4- تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة كمراكز متنوعة  وجاذبة.  

5- تهيئة المناخ  لإلزدهار السياحي مع الحفاظ على المناطق التاريخية واالثرية.  
6- توفير مناخ  تنافسي لالقتصاد  المعرفى.  

7- تحسين الظروف البيئية وتحقيق االستدامة.  
8- توفير نظام فعال للحوكمة إلدارة مشروعات التنمية.  
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يعد النمو المطرد لسكان إقليم القاهرة  الكبرى ظاهرة تتطلب ضرورة 
التدخل لوضع رؤية بعيدة المدى للعاصمة. 

 وتعتمد الرؤية المستقبلية القليم القاهرة  الكبرى على ثالث ركائز رئيسية 
التنفيذفقد  امكانية  ولضمان  استراتيجية،  عمل  محاور  ثمانية  تتناول 
إلدارة  اإلرشادية  المبادئ  عن  فضال  االستراتيجية،  التوجهات  تحديد  تم 
عدة  وضع  عن  الجهود  هذه  أسفرت  وقد  العمرانية،   التنمية  مشروعات 
للحوار  الوثيقة  هذه  وتطرح  الرؤية.  تحقيق  فى  بفاعلية  تساهم  برامج 
المجتمعى العريض لمناقشة المشروعات التى يمكن ان تتضمنها هذه 

البرامج لتحديد المشروعات الرائدة ذات االولوية منها.
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العاصمة فى مفترق طرق
اأكببببر االأقببالببيببم احل�شرية  تببعببتببر الببقبباهببرة البببكبببرى)1( 
واأكرثها تاثريا فى ال�شرق االو�شط و القارة االإفريقية, 
على  والقائم  احلافل  بتاريخها  ثريه  الكرى  فالقاهرة 
املنطقة  ببببدول  اأرتببببباطببه  و  والببتببجببارى  الثقافى  الببتبببببادل 
والعامل , االمر  الذى �شكل ج�شرا تاريخياً ممتداً يربط 

بني ال�شرق والغرب.

وتعد القاهرة الكرى مبثابة القلب الناب�ض مل�شر, حيث 
يعي�ض داخل حدودها حوايل 19% من �شكان اجلمهورية. 
وميببثببل الببنبباجت االقببتبب�ببشببادي لببلببقبباهببرة الببكببرى 31% من 
املببقببار الرئي�شية  الببقببومببي. وتببركببز بها  الببنبباجت  اإجببمببايل 
لبببلبببوزارت واملببوؤ�ببشبب�ببشببات والبب�ببشببركببات احلببكببومببيببة وو�ببشببائببل 

االإعالم و كذلك املوؤ�ش�شات الدولية واالقليمية.  

عديدة  ق�شايا  من  الكرى  القاهرة  اأقليم  ويعانى 
املرورية,  واالختناقات   , ال�شكانية  الكثافة  اأرتفاع  اأهمها 
االمنه  وغري  املخططة  غري  للمناطق  امل�شتمر  والنمو 
واأرتفاع ن�شب تلوث الهواء وغريها من امل�شكالت البيئية 

والق�شايا االجتماعية واالقت�شادية .

وفى ظل املوؤ�شرات املتوقعة للزيادة ال�شكانية فى االقليم, 
فال مفر من التعامل مع هذه الق�شايا للحد من تدهور 
االأحوال املعي�شية بها. وو�شع روؤية ا�شراتيجية مل�شتقبل 
ال�شخمة  التنمية  اإمكانيات  اأمام  الباب  يفتح  القاهرة 

القليم القاهرة الكرى ال�شتعادة مكانتها الدولية.

وخطواط  منهجية  التقرير  من  اجلزء  هذا  ويتناول 
الكري,  القاهرة  الإقليم  اال�شراتيجية  الروؤية  اعداد 
العاملية.   املدن  خريطة  على  وو�شعها  مكانتها  �شوء  فى 
وفى اإطاراالهداف املرجوه وكذلك نطاق العمل اخلا�ض 

بتحقيق هذه الروؤية.
_______

يتكون اأقليم القاهرة الكربى من املنطقة العمرانيةاملتكاملة و املمتده لت�سمل اأجزاء   )1(
من ثلث حمافظات وهى حمافظة القاهرة واجليزة والقليوبية. 
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القاهـرة

         70% من  النمو 
العالمي يآتى من 

البلدان النامية

الرؤية المستقبلية للقاهرة: استراتيجية التنمية العمرانية القليم القاهرة الكبرى

         70% of 
global growth is 
currently coming 
from developing 
countries.

االطار العام

             كونت ظاهرة العوملة الطار الرئي�سى للقت�ساد 
حترير  ويعترب  الخريين  العقدين  فى  العاملى 
التجارة الدولية , وتدفق ال�ستثمارت الجنبية 
املبا�سرة , والتقدم العلمى التكنولوجى وتعاظم 
املناخ  ركائز  اهم  الدولية  ال�سركات  دور 
القاهرة  اأقليم  ان  اإل   , العاملى  القت�سادى  
لتحقيق  توؤهله  ثرية  مقومات  ميتلك  الكربى  
علي  والنفوذ  القوة  توزيع  فى ظل  مرتبة هامه 
اإيجابي على  م�ستوى العامل مما ينعك�س ب�سكل 

رفع م�ستوى معي�سة املواطنني.

مصر وحتمية العولمة
الدول  ت�سهد  العاملية,  الراأ�سمالية  للتدفقات  نتيجة 
فى  ل�سيما  ال�ستثمارات,  فى  هائلة  طفرة  النامية 
دول مثل ال�سني والهند ودول النمور الآ�سيوية وبع�س 
ُوجد  وقد  اأفريقيا.   فى  اقت�ساديا  املزدهرة  الدول 
اأن 70% من النمو العاملي حاليا م�سدره من البلدان 

النامية؛ مع ظهور اأمناط جديدة للتجارة.
قناة  فى  املرور  حركة  ر�سد  خلل  من  يت�سح  اذ   
ال�سوي�س على مدار ال�سنوات القليلة املا�سية حدوث 

زيادة ملحوظة فى عدد ال�سفن املتجهة من ال�سمال 
حركة  تراجعت  حني  فى  القناة,  عرب  اجلنوب  اإىل 
ال�سفن املتجهة من اجلنوب اإىل ال�سمال وذلك نتيجة 
اأوروبا  فى  امل�ستهلكني  بني  القت�سادية  للم�سكلت 
يتزايد  التجاري  النمط  وهذا  ال�سمالية.  واأمريكا 
مدفوعا بزيادة اعداد القوى العاملة املتعلمة والآتية 
خلل   فى  انه  املتوقع  ومن   , النامية  البلدان  من 
اأنه �سوف يتوفر 600  الفرتة من 2010 اإىل 2015  
مليون خريج جامعي من البلدان النامية, اأي �سعف 
العدد املتوقع تخرجهم من جامعات اأوروبا واأمريكا 

ال�سمالية )300 مليون خريج(.
الأخرية  ال�سنوات  فى  انه  تلحظ  وقد  هذا 
من  هائل  كما  جتتذب  اأن  م�سر  ا�ستطاعت 
ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة كما ا�ستطاعت اأن 
اأ�سبحت  فقد  �سادراتها,  وتنمي  الظروف  تتحدى 
ال�سركات امل�سرية اأكرث تاأهل ورغبة فى التناف�س 

على ال�سعيد العاملي.  

لإتاحة  اجلهود  موا�سلة  فى  الإخفاق  اأن  �سك  ل 
التجارية  وامل�سروعات  للأعمال  جاذب  مناخ 

واملعرفية يوؤدي اإىل التاآكل التدريجي لأ�سول م�سر 
الرئي�سية  ومقوماتها القت�سادية وهجرة كوادرها 
على  �سلبي  تاأثري  وحدوث  واملهرة  املوهوبني  من 
توفري فر�س العمل وعلى النمو القت�سادي والتنمية 

املجتمعية. 

ي�سهد العامل حاليا متغريات �سريعة وحا�سمة, حيث ت�سهم العوملة والنمو القت�سادي بال�سافة  	•
اإىل الوعي البيئي املتزايد فى تهيئة املناخ امللئم لعمليات التنمية فى اأفريقيا وال�سرق الو�سط 

والتى بالقطع �سوف توؤثر على اإقليم القاهرة الكربي خلل العقود القليلة القادمة.  
تتنا�سب  م�ستويات  اإىل  التنموية  بالروؤية  الو�سول  يلزم  العاملية,  املتغريات  هذه  وملواكبة  	•
فى  املتزايد  التناف�س  نتيجة  الكربي  القاهرة  اإقليم  تواجه  التى  الكثرية  مع حجم حتديات 

املنطقة, ف�سل عن التعر�س لل�سغوط الدولية ل�ستيفاء معايري حماية البيئة.
اأقليم القاهرة الكربي فى العتماد على الإمكانات املتاحة- مدفوعة  وتكمن فر�س �سكان  	•

بقوة النمو القت�سادي, ولذا يجب ا�ستغلل هذه الفر�س من اأجل م�ستقبل اأف�سل. 
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مقدمة: العاصمة فى مفترق طرقرؤية  مستقبلية

شكل رقم 1: موقع القاهرة على خريطة العالم
تقدم أفريقيا و الشرق األوسط   

رغم اعتلء القارة الأفريقية موجة جديدة للنمو, اإل 
اأنها مبا متثله من 20% من م�ساحة الأر�س و15% من 
ال�سكان ل ت�سارك �سوى بن�سبة �سئيلة فى  اإجمايل 
الناجت القومي العاملي مبا ل يتجاوز 4%,  ومع ذلك 
فقد  الواعدة.   الفر�س  من  الكثري  الأفق  فى  تلوح 
اأفريقيا ككل من موا�سلة النمو خلل فرتة  متكنت 
الركود العاملي, فقد مني الناجت القومي الإجمايل على 
م�ستوى القارة بن�سبة 2% مقارنة برتاجع وا�سح فى 
الناجت القومي الإجمايل فى كل من اأوروبا والوليات 

املتحدة خلل فرتة الركود. 

هذا وقد ُوجد اأن النمو فى اأفريقيا تدعمه جمموعة 
والتي  الأفريقية”,  “الأ�سود  با�سم  املعروفة  الدول 
اجلزائر,  املغرب,  افريقيا,  جنوب  م�سر,  ت�سم 
نيجرييا, ليبيا, بوت�سوانا, موري�سيو�س وتون�س, وفى 
واقع الأمر جتاوز اإجمايل الناجت القومي للفرد فى 
ت�سم  التي  فىالدول  نظريه  عام 2008  الدول  هذه 
الربازيل, رو�سيا, الهند وال�سني ذات القت�ساديات 
الأفريقية  الأ�سود  دول  جمموعة  وت�سري  العملقة.  
فى  العاملية  مكانتها  حت�سني  نحو  واثقة  بخطى 
�سياق تي�سري اإقامة امل�سروعات وجذب ال�ستثمارات 

الأجنبية بن�سب وم�ستويات عالية.   
ال�سرق  منطقة  دول  اأن  جند  النهج  نف�س  وعلى 
الأو�سط, ل �سيما دول اخلليج, اأ�سبحت تقدم اآفاقا 
التحول  اإىل  تتجه  القت�سادي.  فهي  للنمو  جاذبة 
تدريجيا عن العتماد فى اقت�سادها على البرتول.  
و ت�سكل هذه الدول مناف�سة قوية و�سركاء متميزين 

فى جمال التجارة.  
الكربى  القاهرة  لقليم  يتيح  الإيجابي  املناخ  هذا 
خل�سو�سية  نظرًا  مواتية  ا�سرتاتيجية  فر�سة 

وال�سرق  اأفريقيا  بني  يربط  كج�سر  موقعها 
الأو�سطوكذلك اأوروبا.  

على  اأوروبا  مع  قوية  علقات  م�سر  اأقامت  وقد   
يعترب  حيث  الأورومتو�سطية,  ال�سراكة  اأ�سا�س 
الأكرب  التجاري  ال�سريك  هو  الأوروبي  الحتاد 
مل�سر, والذي ميثل حاليا ن�سبة 42% من ال�سادرات 
امل�سرية و37% من الواردات, مع ا�ستمرار امليزان 
ارتفع  وقد  الأوروبي.   الحتاد  �سالح  فى  التجاري 
الأوروبي  الحتاد  بني  التجاري  التبادل  حجم 
وم�سر باأكرث من 5% فى ال�سنوات اخلم�س املا�سية 

واملن�سوجات  الطاقة  جمالت  على  بالرتكيز 
م�ستثمر  اأكرب  الأوروبي  الحتاد  ويعد  وامللب�س, 
بني  ترتاوح  با�ستثمارات  م�سر  فى  مبا�سر  اأجنبي 

30 و40 % من اإجمايل ال�ستثمارات.  
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القاهـرة
اإلهتمام بقضايا البيئة

الهامة  الق�سايا  اأبرز  اأحد  البيئة  م�سكلت  تعترب 
اأ�سبح  العاملي  املناخ  فتغري  العامل,  م�ستوى  على 
من  الكثري  اإلقاء  ميكن  وبينما  م�سهودة,  ظاهرة 
تت�سبب  التي  املتقدمة  الدول  على  وامل�سئولية  اللوم 
فى انبعاث ن�سب عالية من الكربون فى العامل, اإل 
اأنه ينبغي على الدول النامية, مبا فيها م�سر, اأن 

توؤدي دورها فى معاجلة هذه امل�سكلة.
بتغري  للتاأثر  ُعر�سة  التحديد  وجه  على  فم�سر 
املناخ, اإذ يوؤدي ارتفاع درجات احلرارة اإىل زيادة 
معدلت اجلفاف, مما �سي�سع مزيدا من ال�سغوط 
م�سر,  فى  والقت�ساد  الغذاء  امدادات  على 

ل  الكربى  القاهرة  اأقليم  ان  موؤ�سرات  عدة  وت�سري 
امكانياته,  مع  تتنا�سب  التي  الدولية  املكانة  يحتل 
العاملية  املدن  "موؤ�سر  تقرير  فى  ذلك  انعك�س  وقد 
احتلت  حيث   ,"Global City Index   2010 لعام 
القاهرة املركز الـ 43 فى قائمة املدن العاملية, بفارق 
كبري بعد مناف�ستها الإقليمية وهي مدينة دبي التي 
ارتفاع  اىل  الأ�سباب  وترجع  الـ27,  املركز  احتلت 
اىل  بال�سافة  بالقاهرة,  والتلوث  الزدحام  ن�سب 
عدم قدرتها على جذب الهتمام الدويل ل�ست�سافة 

املوؤمترات والفعاليات العاملية. 

تحديد مكانة إقليم القاهرة الكبرى على الخريطة العالمية

يت�سم اأقليم القاهرة الكربى بتاريخه العريق وتاأثريه على العامل, كما اأنه يعترب موقعًا رئي�سيًا  	•
ملقار بع�س املوؤ�س�سات الدولية وم�سرحًا لأهم الأحداث العاملية.

ت�سكل امل�سكلت احل�سرية/العمرانية احلالية لقليم القاهرة الكربى تهديدا متزايدا ملكانته,   •
ــان من ل �سيما فى ظل التناف�س املتزايد فى منطقة ال�سرق الأو�سط على اجتذاب الهتمام العاملي. ــن جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة واث 	•

البحوث  )معهد  العربية  معاهدها 
ومعهد   IARS العربية  والــدرا�ــســات 

املخطوطات العربية(
العربية  الدول  لعلوم  الإقليمي  املكتب  	•

.UNESCO التابع لليون�سكو
 -)WHO( العاملية  ال�سحة  منظمة  	•
املكتب الإقليمي ل�سرق البحر املتو�سط 
لــدرا�ــســات علوم  الــعــاملــيــة  املــنــظــمــة  	•

.WAEOالف�ساء
الطفولـــة  لرعايـــة  الأقليمـــى  املكتـــب  	•

.UNICEF والأمومة
•	املكتب الأقليمى لربنامج الأمم املتحده 
UN- )للم�ستوطنـــات الب�سرية )املوئل

.HABITAT

المؤسسات الدولية واإلقليمية 
ومقارها فى أقليم القاهرة الكبرى 

يتبنى  العربي  العامل  فى  اأخرى  مدن  خطى  وعلى 
القليم خطط التنمية الطموحة حلماية ريادتها فى 
ومكانتها  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

بني دول العامل.

وحتديدا فى اأقليم القاهرة الكربى.
وعلوة على ذلك, ف�سوف يتعني على اأقليم القاهرة 
الكربى اأن يتعامل مع ق�ساياه البيئية اخلا�سة, مثل 
ال�سلبة  املخلفات  واإدارة  الهواء  تلوث  م�سكلت 
وتزايد احتمالت ندرة املياه, والتي اأ�سبحت اليوم 
اأقليم  �سكان  معي�سة  م�ستوى  على  �سررا  ت�سكل 
القاهرة الكربى وتوؤثر �سلبا على مكانتها العاملية.  

وقد و�سعت معظم بلدان العامل الهتمامات البيئية 
ان  حيث  ال�سيا�سية,  اأعمالها  جداول  راأ�س  على 
تاأجيل الهتمام بالق�سايا البيئية حلني تاأمني النمو 
ميثل  ثم,  ومن  م�سئول,  غري  توجه  يعترب  املطلوب 

الوعي البيئي �سرطا ا�سا�سيا للنمو امل�ستدام والذي 
العمرانية  التنمية  ا�سرتاتيجية  علي  �سينعك�س 

للقاهرة الكربي.

الرؤية المستقبلية للقاهرة: استراتيجية التنمية العمرانيةالقليم القاهرة الكبرى
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مقدمة: العاصمة فى مفترق طرقرؤية  مستقبلية

جدول رقم 1: مؤشر مستويات المعيشة
البنية التحتيةالتعليمالثقافةالرعاية الصحيةاالستقرارالتقدير الكليالمدينة
19510010010096.4فانكوفر

29510096.5100100فيينا
39510095.1100100ملبورن
410010097.210089.3تورنتو
59510091.4100100بريث

110555069.758.367.9ا�ستنبول
111655069.458.360.7الدار البي�ساء

1137054.254.23855.4دم�سق
114655060.258.357.1القاهرة

1167066.729.958.371.4جدة

امل�سدر: موؤ�سرات م�ستوى املعي�سة فىاملدن العاملية للعام 2010

جدول رقم 2: مؤشرات ترتيب المدن العالمية
المدينةالترتيب

نيويورك1
لندن2
طوكيو3
باري�س4
هوجن كوجن5

بكني15
دبي27
ا�ستنبول41
القاهرة43

)Global City Index2010( 2010 امل�سدر: موؤ�سر املدن العاملية

القاهرة الكبرى فى التصنيف العالمي للمدن

ال�ست�سارية  الهيئات  و  العاملية  ال�سحف  و  الأكادميية  املوؤ�س�سات  تن�سر 
هذه  وت�ستخدم  الكربى,  املدن  عن  الت�سنيفات  من  العديد  بانتظام 
للمواقع  اختيارها  تدعم  الدولية كمدخلت  املنظمات  الت�سنيفات مبعرفة 
الأجانب  للمديرين  املعي�سة  نوعية  لتقييم  وكذلك  لل�ستثمارات  املر�سحة 
الذين يوفدون من اخلارج, وتعترب املكانة املتميزة ف�سل عن احل�سول على 
اأعلى فى هذه الت�سنيفات- خا�سة بالن�سبة للمناف�سة على امل�ستوى  تقدير 

العمرانية  التنمية  مجال  فى  التنافس  مؤشرات   :3 رقم  جدول 
العالمية

و�سعت الدرا�سة تقديرات لـ 500 مدينة بالن�سبة لقدراتها على جذب وا�ستغلل 
والنمو  الدخل  مثل  عوامل  قيا�س  خلل  من  وذلك  الرباح  حتقيق  فى  املوارد 

القت�سادي والبتكار وخلق فر�س العمل 
النقاطالدولةالمدينةالترتيب 

1.000الوليات املتحدةنيويورك1
0.944اململكة املتحدةلندن2
0.790اليابانطوكيو3
0.759فرن�ساباري�س4
0.696الوليات املتحدةوا�سنطن5

0.492الإمارات العربية املتحدةدبي39
0.355تركياا�ستنبول136
0.274الهنددلهي214
0.212م�سرالقاهرة286

)2008 GUCR( 2008 امل�سدر: موؤ�سرات املناف�سة العاملية فى جمال التنمية العمرانية

الإقليمي-هما عامل النجاح الرئي�سي لتحقيق النمو فى اأي مدينة عاملية.
موؤ�سرات م�ستوى  اأداءًا منخف�سًا فى  ي�سجل  الكربى  القاهرة  اأقليم  ومازال 
املعي�سة )كما هو مبني باجلدول رقم 1(, حيث يرجع ذلك التدهور اإىل م�ستوى 
التعليم والرعاية ال�سحية.  وي�سجل اقليم القاهرة الكربى اأداءًا اأف�سل اإذا ما 
مت اأخذ الثقل القت�سادي وال�سيا�سي فى العتبار )كما هو مبني فى اجلدولني 2 و 3(.  
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اإطار  فى  الكربى  القاهرة  اإقليم  روؤية  تاأتي 
اللتزام  مع  مل�سر,  القومية  ال�سرتاتيجية  اخلطة 
بخطوطها الإر�سادية, حيث ذكرت اخلطة القومية 
اأن عدد ال�سكان فى م�سر �سي�سل اإىل 140 مليون 
ن�سمة فى خلل اربع عقود قادمة. وبناء على ذلك 
بال�سكان  املاأهولة  امل�ساحة  زيادة  ت�ستهدف اخلطة 

من 5 % اإىل 15 % من امل�ساحة الجمالية مل�سر.

التو�سع فى حماور و م�سروعات  وبناءا عليه �سيتم 
ال�سرق  النيل اىل جهة  وادي  فى  التنمية اجلديدة 
اجتاه  فى  الغرب  واىل  الأحمر  البحر  باجتاه 
الكربى  القاهرة  اأقليم  على  الإبقاء  الواحات,مع 
باعتباره القلب الناب�س مل�سر, و�سيتم اإن�ساء مدن 
احتياجات  لتلبية  منها  القائم  وتطوير  جديدة, 
الزيادة ال�سكانية على امل�ستوى القومي, الأمر الذي 
ي�ساعد على التخفيف من �سغوط الهجرة الداخلية 

اإىل اأقليم القاهرة الكربى.  

أهداف ونطاق الرؤية االستراتيجية للتنمية العمرانية فى إقليم القاهرة الكبرى

ــم الــقــاهــرة الــكــربى  ــي ــل •	يــعــتــرب اإق
املــقــرتح لو�سع  الــعــمــل  نــطــاق  هــو 
 , العمرانية  التنمية  اأ�سرتاتيجية 
املتكاملة  العمرانية  املنطقة  وت�سم 
لت�سمل  متتد  والتى  القاهرة  حــول 
وهى  حمافظات  ثــلث  من  اأجـــزاء 

القاهرة واجليزة والقليوبية. 
 

لإقليم  التنمية  فر�س  الروؤية  حتدد  	•
الإدارة  ومتطلبات  الكربى  القاهرة 
تهدف  حيث  الــفــعــالــة,  العمرانية 
الــذي  الــعــبء  تخفيف  اإىل  ــة  ــروؤي ال
لتزايد  نتيجة  حتما  يــاأتــي  �ــســوف 
مع   , املتوقع  ال�سكان  وكثافة  حجم 
التاأكيد على حتقيق امال وطموحات 

املجتمع.

التنمية  ا�سرتاتيجية  تقرتح  ال�سياق  هذا  وفى 
للقليم فى �سوء مامت اإعداده من درا�سات مكثفة 
للحوار  لطرحها  الرائدة  امل�سروعات  من  حزمة 
تنفيذها,  ومراحل  اأولوياتها  لتحديد  املجتمعى 
القطاعني  والأدوار اخلا�سة بكل كيان من كيانات 

العام واخلا�س طوال فرتة التنفيذ.

الدرا�سة )اإقليم  ا�ستند تعريف حدود منطقة  وقد 
العلقات  عوامل:  ثلث  على   ) الكربى  القاهره 
التخطيطية بني خمتلف املناطق و الحياء املكونه 
و  القاهره الكربى ووجود �سوق عمل موحد  لقليم 
 , ال�سكان  ملعظم  مماثلة  معي�سية  واأو�ساع  ظروف 
ومن ثم فان كل هذه العوامل جمتمعه تكون وحده 
ال�سعور  تقويه  فى  ت�ساهم  عمرانيه  ديناميكيه 

بالنتماء امل�سرتك بني النا�س. 

         تشير  الخطة 
القومية  أن  عدد 

السكان فى مصر 
سيصل إلى 140 مليون 

نسمة خالل العقود 
االربعة القادمة  
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شكل رقم 2: الخريطة االستراتيجية للخطة القومية المصرية

امل�سدر: اخلطة القومية جلمهورية م�سر العربية

من املتعارف عليه انه كلما زاد حجم وكثافة املدن 
توافرت فر�س البــداع والبتكار وتنامى معها  كلما 
لديه  الت�سنيع  فــان  ثــم  ومــن  القت�سادى.  الداء 
فى  اجلديدة  الفكار  وتبادل  لتنوع  اف�سل  فر�سه 
املدن عالية الكثافة . وكذلك التجاره لديها فر�سه 
اأف�سل لزياده عدد امل�ستهلكني ,وبالتاىل تزيد فر�س 

العمل املتاحه مما يحقق فوائد اقت�سادية ملمو�سة.                                                                                            
التي  الكربى  املــدن  اأن  عليه  املتعارف  من  انــه  كما 
تتمتع باإدارة جيدة ت�سهم فى رفع الأداء القت�سادي 
تظهر  املدن  وكثافة  زيــادة حجم  مع  اأنه  اإل  للدول, 
وندرة  الإزدحـــام,  مثل:  حمددة  عمرانية  م�سكلت 
ــلــوث,  ومــن هنا تــاأتــي اأهــمــيــة دور  ــت الأرا�ـــســـي وال

التخطيط العمرانى الذي يجب اأن يتم طبقا ملعايري 
تتوافق مع الو�سع واملحيط العمراين والبنية التحتية 
واآليات القوى الب�سرية العاملة داخل اأي منطقة تنمية 

عمرانية.
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يو�سح ال�سكل رقم 3 واجلدول رقم 4 حدود اأقليم 
القاهرة الكربى والتى تتمثل فىالتاىل:

1. جزء من حمافظة القاهرة.
2.  جزء من حمافظة اجليزة

مناطق  وت�سم  القليوبية:   جزء من حمافظة   3
�سربا اخليمة والعبور.

ويت�سح اأن حجم اأقليم القاهرة الكربى والتداخل بني 
التحديات العمرانية التي تواجهها تتطلب اتباع مدخل 
واأن  خا�سة  ال�سرتاتيجية,  الــروؤيــة  لتحقيق  �سامل 
احللول  كثريا ما توؤدي اىل تاأثريات غري مرغوبة فى 
جمالت اأخرى, كما اأن العتماد على حلول تخطيطية 
فقط غري كاف, لذايجب و�سع خطة �ساملة ومرتابطة 
الأبعاد القت�سادية والجتماعية  تاأخذ فى العتبار 
لقليم  التخطيط  عملية  فــى  والعمرانية  والبيئية 

القاهرة الكربى.

وتتنـــاول الروؤيـــة ال�سرتاتيجية للتنميـــة العمرانية 
لقليم القاهرة الكربى العنا�سر التالية:

و�سع  فى  املتبعة  ال�ساملة  املنهجية  مراجعة  	•
املخطط.

يواجهها  التي  الرئي�سية  التحديات  حتديد  	•
اأقليم القاهرة الكربى.

تعريف الروؤية ال�ساملة لقليم القاهرة الكربى  	•
لتحقيق  اللزمة  الرئي�سية  العمل  وخطوات 

هذه الروؤية على اأر�س الواقع.
القت�سادية  ال�سرتاتيجية  التوجهات  عر�س  	•

لتنمية اأقليم القاهرة الكربى.
اأقليم  لإدارة  ال�سرتاتيجية  التوجهات  عر�س  	•

القاهرة الكربى.
•	حتديد املبادرات القطاعية.

عر�س تفا�سيل عن امل�سروعات املقرتحة. 	•

جدول رقم 4: السكان فى نطاق أقليم القاهرة الكبرى
السكان المقيمين داخل حدود أقليم 

القاهرة الكبرى )بالمليون نسمة(
المساحة داخل أقليم القاهرة 

الكبرى )بالكيلومتر مربع(
% للمساحة من إجمالي 

مساحة االقليم
48%9.11514حمافظة القاهرة
47%5.81471حمافظة اجليزة

5%1.2148حمافظة القليوبية
100%16.13133الإجمايل

امل�سدر: تقديرات الهيئة العامة للتخطيط العمراين بناء على قاعدة البيانات احلالية بالهيئة واجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ساء

شكل رقم 3: حدود إقليم القاهرة الكبرى )المحافظات(

امل�سدر: قاعدة بيانات نظم املعلومات اجلغرافية لإقليم القاهرة الكربى- الهيئة العامة للتخطيط العمراين

حدود اأقليم القاهرة الكربى
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شكل رقم 4: موقع إقليم القاهرة الكبرى

امل�سدر: قاعدة بيانات نظم املعلومات اجلغرافية لإقليم القاهرة الكربى- الهيئة العامة للتخطيط العمراين
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      المنهجية 
المشاركة المجتمعية

امتدت فرتة اإعداد ا�سرتاتيجية التنمية العمرانية 
 2008 من  املدة  خلل  الكربى  القاهرة  لقليم 
بحيث  العمل  منهجية  �سياغة  مت  وقد  الأن,  اإىل 
بنجاح  للتو�سل  املطلوبة  العنا�سر  جميع  تت�سمن 
اإىل ت�سكيل روؤية لإقليم القاهرة الكربى بالإ�سافة 
اإىل و�سع خمطط ا�سرتاتيجي عملي وفعال لحقا.  
ويتمثل اأحد الأهداف الرئي�سية ملنهجية العمل فى 
م�ساركة  على  تعتمد  العمرانية  للتنمية  روؤية  بناء 
فى  الأخذ  مع  التنمية  و�سركاء  املعنية  الأطراف 
النظر  ووجهات  واملدخلت  الراء  جميع  العتبار 

خلل مراحل اإعداد هذه ال�سرتاتيجية.  

العمراين  للتخطيط  العامة  الهيئة  تولت  وقد 
و�سع  الكربى  القاهرة  حمافظات  مع  بالتعاون 
لقليم  العمرانية  التنمية  ا�سرتاتيجية  و�سياغة 
من  العملية  هذه  بداأت  فقد  الكربى,  القاهرة 
فى  توقيعها  مت  فني  تعاون  اتفاقية  اإبرام  خلل 
دي�سمرب 2007 بني حكومة جمهورية م�سر العربية 
والتنمية  واملرافق  الإ�سكان  وزير  ال�سيد  فى  ممثلة 
العمرانية, ووزارة اخلارجية, وهيئة الأمم املتحدة.
الربنامج  من  كل  يقوم  التفاقية  هذه  ومبوجب 
املتحدة  الأمم  وبرنامج  املتحدة  للأمم  الإمنائي 
الفني  الدعم  بتقدمي  الب�سرية  للم�ستوطنات 
ي�سرتك  الفني  الدعم  هذا  وبجانب   , للم�سروع 
الدوليني  وال�ست�ساريني  اخلرباء  من  العديد 
واملحليني فى كافة مراحل العمل, وكذلك الهيئات 
املعلومات  ومركز  املعنية  الوزارات  مثل  املحلية 
واجلامعات  الوزراء  مبجل�س  القرار  اتخاذ  ودعم 

واملحافظات.  

الروؤيـــة  هـــذه  �سياغـــة  فـــى  اأي�ســـا  روعـــي  وقـــد 
ال�سرتاتيجيـــة لقليـــم القاهـــرة الكـــربى درا�ســـة 
املخطط العـــام للتنميـــة العمرانيـــة ال�سرتاتيجية 
امل�ستدامـــة للإقليـــم, والتـــي مت اإعدادهـــا فى عام 
2006 بالتن�سيـــق مـــع الوكالـــة اليابانيـــة للتعـــاون 

امل�سدر: قاعدة بيانات نظم املعلومات اجلغرافية 

شكل رقم 5: صورة عامة لقاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية

اشتملت عملية التخطيط على الخطوات الخمس التالية:

الـــدويل )JICA(  والذي ا�ستهـــدف ت�سليط ال�سوء 
علـــى التحديـــات وامل�ســـكلت التي تواجـــه الإقليم. 
ومـــن اأجل �سمـــان التكامـــل وتقدمي خطـــط العمل 
الفعالـــة, فقـــد قامت منهجيـــة العمل علـــى اجلمع 
بني حتليـــل الأو�ساع فى خمتلف قطاعـــات التنمية 

تقييم مدى 
قوة الرؤية 

األستراتيجية 
وتكاملها

الخطوة 5 الخطوة 4  الخطوة 3  الخطوة 2  الخطوة 1   

جمع البيانات

رؤية غير عمرانية، 
محددة حسب 

القطاع

المشروعات 
ذات األولوية 

ودراسات 
الجدوى

مشاركة 
السكان من 

خالل الدراسات 
االستقصائية 

والمسوح 
الميدانية

المناطق 
العمرانية: 

تعريف 
وتحديد فرص 
التنمية حسب 

المنطقة

الرؤية الكلية 
وصياغة 
األهداف

اإلعداد 
وأستتطالع الرأى

جمع وتحليل 
البيانات

األستشارات الفنية 
وصياغة الرؤية

المشروعات الرائدة 
ودراسات الجدوى

تكامل الرؤية 
األستراتيجية

فـــى اأقليم القاهرة الكربى والتحليل املكاين للو�سع 
احلـــايل با�ستخـــدام نظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة 
)قاعدة بيانات GIS(, وت�ستمل منهجية العمل على 

اخلطوات التالية :
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شكل رقم 6: موقع مشروع الرؤية المستقبلية للقاهرة الكبرى على شبكة اإلنترنت

وت�سمل  الكربى,  القاهرة  اإفقليم  فى  التنمية  على 
القطاعات التالية:

ال�سحى وال�سرف  ال�سرب  	•مياه 
والإ�سكان 	•الاأرا�سى 

واملوا�سلت 	•النقل 
	•ال�سناعة

	•التجارة
والتمويل 	•البنوك 

املعلومات وتكنولوجيا  	•الت�سالت 
	•ال�سحة
	•التعليم

	•ال�سياحة
والعلم 	•الثقافة 

	•البيئة
)احلوكمة( 	•الإدارة 

فهم  توافر  اأجل  ومن  مع هذه اخلطوة,  وبالتوازي 
اأعمق فيما يتعلق بالو�سع احل�سري احلايل وفر�س 

الهيئة  قامت  فقد  املتاحة,  العمرانية  التنمية 
العامة للتخطيط العمراين با�ستخدام �سور حديثة 
الرئي�سية  العمرانية  للكتلة  ال�سناعية  بالأقمار 
الأ�سا�س  ت�سكل  بحيث  الكربى,  القاهرة  اقليم  فى 
املكانية  البيانات  وجمع  العمراين  امل�سح  لعملية 

املطلوبة ملراحل امل�سروع اللحقة.

الخطوة الثانية: مرحلة جمع 
وتحليل البيانات

الدراسات غير العمرانية 
مع  عمل  وور�س  لقاءات  عقد  مت  اخلطوه  هذه  فى 
التنموية  التنمية بكل قطاع من القطاعات  �سركاء 
, حيث تعترب منهجية التخطيط بامل�ساركة من اهم 

الركائز التى يقوم عليها امل�سروع وذلك بهدف :-
	•حتليل مكامن القوة وال�سعف والفر�س واملخاطر 

لكل قطاع .

الخطوةاألولى:مرحلة 
اإلعدادوأستطالع الرأى

على  باأكمله  امل�سروع  اعتماد  �سمان  اإىل  �سعيا 
تاألفت اخلطوة الأوىل  اأ�س�س حتليلية را�سخة, فقد 
كافة  عن  البيانات  جلمع  مكثفة  جهود  توجيه  من 
تنمية  بدعم  ال�سلة  ذات  والق�سايا  املو�سوعات 

اأقليم القاهرة الكربى.  
وقد كان من ال�سروط الواجبة منذ البداية �سرورة 
من  امل�سلحة  واأ�سحاب  املعنية  الأطراف  اإ�سراك 

خلل القيام بعدة مهام واأن�سطة متثلت فى الآتي:
العام  للراأي  ا�ستق�سائية  ا�ستبيانات  اإجراء  •	
الكربى  القاهرة  �سكان  من  ع�سوائية  عينات  على 
منها  يعاين  التي  امل�سكلت  على  ال�سوء  لت�سليط 
�سكان القاهرة الكربى وكذلك لتحديد طموحاتهم 

امل�ستقبلية.  
كمر�سد  خم�س�سة  ا�ستعلمات  وحدة  اإقامة  •	
اأو  الأفعال  ردود  كافة  ت�سجيل  بغر�س  اإعلمي 
وكذلك  الإعلم  و�سائل  عرب  املطروحة  الأفكار 
جانب  من  املف�سلة  التوجهات  اختبار  بغر�س 
يتعلق  فيما  امل�سلحة  واأ�سحاب  املعنية  الأطراف 

بالتنمية ال�سرتاتيجية لقليم القاهرة الكربى.  
املعلومات  �سبكة  على  للم�سروع  موقع  اإن�ساء  •	
)الإنرتنت( لت�سليط ال�سوء على كافة املو�سوعات 
املبكرة من  امل�ساركة  اأجل �سمان  ال�سلة من  ذات 
و�سمان  التنمية  و�سركاء  املعنية  الأطراف  جانب 
قناة  خلل  من  التوا�سل  اإىل  �سعيا  ال�سفافية 

ات�سالت دائمة. 
 www.cairofuturevision.gov.eg

اإليها تقرير  وعقب ا�ستخل�س النتائج التي انتهى 
الوكالة اليابانية للتعاون الدويل )JICA( , وكذلك 
املعنية  الأطراف  اآراء  ا�ستطلع  نتائج  على  بناء 
الإعلمية,  الأفعال  وردود  امل�سلحة  واأ�سحاب 
على  درا�سات  اإجراء  على �سرورة  الإتفاق  فقد مت 
 13 حتديد  مت  فقد  وعليه  التنموية,   القطاعات 
الدرا�سات  اإجراء  مت  والتى  رئي�سى  تنموى  قطاع 
البالغ  تاأثريها  حيث  من  لهميتها  نظرا  عليها 
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امل�ستوى  على  للقطاع  التناف�سية  القدرة  تقدير  •	
املحلى والقومى والعاملى.

القاهرة  لقليم  امل�ستقبلية  الروؤية  على  	•التفاق 
الكربى وامل�سروعات ذات الولوية .

قطاع. لكل  امل�ستقبلية  الروؤية  	•حتديد 

وفى �سوء نتائج وتوجيهات ور�س العمل التى �سارك 
املعنية من  والقطاعات  كافة اجلهات  فيها ممثلى 
ومنظمات  وخا�سة  وعامة  واهلية  حكومية  جهات 
وال�سعف   القوة  مواطن  وحتليل  ر�سد  مت  مدنية, 
الو�سع  و�سف  مت  كما   SWOTواملخاطر والفر�س 
الراهن وحتديد امل�سروعات ذات الولوية املقرتحة 
التنمية امل�ستدامة, وذلك فى �سكل تقرير  لتحقيق 
لكل قطاع تنموى,  وقد �ساهمت هذه الدرا�سات فى 
حتديد الإجراءات التي من �ساأنها املبادرة بالتنمية 
توحيد  فقد مت  ثم  ومن  والقت�سادية,  الجتماعية 
هذه التقارير وبلورتها فى اإطار »الروؤية املقرتحة« 

لقليم القاهرة الكربى.

الدراسات العمرانية
 مت اأجراء حتليل مف�سل للكتلة العمرانية الرئي�سية 
حيث مت ربط نتائج هذا التحليل بالبيانات ال�سكانية 
للتعبئة  املركزي  اجلهاز  خلل  من  توافرت  التي 
املوحدة  البيانات  قاعدة  عرب  والإح�ساء  العامة 
قامت  والتي  اجلغرافية  املعلومات  لنظم  طبقا 
باإعدادها الهيئة العامة للتخطيط العمراين.  حيث 
منطقة   23 اإىل  الكربى  القاهرة  اأقليم  تق�سيم  مت 
للمجتمعات  مناطق   3 اىل  بال�سافة  عمرانية 
العمرانية اجلديدة,  وقد اعتمد هذا التق�سيم على 
ا�ستخدام  فى  ال�سائدة  الأمناط  مثل  خ�سائ�س 
البنائية,  والكثافة  ال�سكانية,  والكثافة  الأرا�سي, 
ومنط الن�سيج العمراين, ووجود حمددات طبيعية 
با�ستخدام  املناطق  هذه  حتليل  ومت  عمرانية,  اأو 
ا�ستخدام  مثل  امل�ساحية  للبيانات  جمموعات  عدة 
غري  واملناطق  البلوك,  م�ستوى  على  الأرا�سي 
املبنية, واملناطق غري املخططة)1( وغري الآمنة )2(, 
وكذلك  تنفيذها,  واجلاري  املقرتحة  وامل�سروعات 
والكثافة  )ال�سكان  الأ�سا�سية  الإح�ساءات  بع�س 
ال�سكانية ون�سيب الفرد من امل�ساحات اخل�سراء( 
املتعلقة  امل�ساحية  البيانات  اإدراج  مت  وقد  هذا 

�سندوق  بوا�سطة  واملعتمدة  الآمنة-  غري  باملناطق 
تطوير الع�سوائيات- فى اإطار قاعدة البيانات التي 
مت اإن�ساءها بال�ستعانة بنظم املعلومات اجلغرافية.  
والتاأكد  البيانات  تدقيق  مت  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة 
املناطق  حتديد  فى  الدقة  من  ملزيد  �سحتها  من 
امليداين,  امل�سح  اأ�ساليب  با�ستخدام  غري املخططة 
ودرا�سات املحليات ودرا�سة الوكالة الأملانية للتعاون 
فى  املخططة  غري  املناطق  عن   )GTZ( الدويل 

الكتلة العمرانية الرئي�سية.
  

وعلى �سوء نتائج تلك الدرا�سات مت حتديد امللمح 
اليات  جدول  على  والتفاق  منطقة  لكل  الرئي�سية 
ا�ستخدامات  ت�سنيف  خلل  من  منها  لكل  العمل 
الأرا�سي فى جدول موحد لكل منطقة بحيث ميثل 
2009,كما  عام  فى  الأرا�سي  ا�ستخدامات  هيكل 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  قاعدة  فى  التو�سع  مت 
اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  جميع  لت�سمل 

املتاخمة للكتلة الرئي�سية.

_______
تنق�سم املناطق غري الآمنة اإىل 4 م�ستويات ت�سم املناطق التي ت�سكل   )2(
الإ�سكان  �سروط  فيها  تتوفر  ل  التي  اأو  ال�سكان,  حياة  يهدد  خطرا 
على  تنطوي  التي  اأو  ال�سحة,  على  خطرا  ت�سكل  التي  اأو  املنا�سبة, 

خمالفات قانونية بالن�سبة ل�سروط احليازة.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وحدات  اإن�ساء  فيها  مت  التي  املناطق  فهي  املخططة  غري  املناطق  اأما   )1(
ت�سم  التي  اأو  ل�ساغليها,  قانونا  اململوكة  غري  ارا�سيها  فوق  �سكنية 

وحدات �سكنية مت بناوؤها باملخالفة لقوانني التخطيط والبناء.  
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شكل رقم 7: النطاقات العمرانية فى إقليم القاهرة الكبرى

امل�سدر: قاعدة بيانات نظم املعلومات اجلغرافية-الهيئة العامة للتخطيط العمراين
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الخطوة الثالثة : االستشارات الفنية 
وصياغة الرؤية

العمل  منهجية  عليها  تقوم  التى  الركائز  اأهم  من 
الطراف  كافة  مب�ساركة  التخطيط  هو  بامل�سروع 
والتعرف  قطاع  لكل  الروؤية  تعريف  وبعد  املعنية, 
على فر�س التنمية فى كل منطقة, تلى ذلك مرحلة 
�سملت:  والندوات,  الجتماعات  من  �سل�سلة  عقد 
م�ساركة  بجانب  املحلية,  والقيادات  اخلرباء, 
ممثلني عن �سكان اأقليم القاهرة الكربى ,مما اأتاح 

الفر�سة لتدعيم الروؤية والتاأكد من م�سداقيتها.
ووت�سمنت هذه اخلطوه اأجراء ا�ستطلع للراأى حول 
روؤية املواطنني لقليم القاهرة الكربى �سمل حواىل 

300 اأ�سرة ,مع مراعاة ردود الفعل العلمية.

المستوى  على  عقدها  تم  التى  الندوات 
الوزارى  

وقـــد مت تنظيـــم ور�س للقيـــادات واجلهـــات املعنية 
واملحافظني, وذلك بهدف تبادل اخلربات والتفاق 
علـــى اهـــم القطاعـــات التى يتـــم الرتكيـــز عليها , 
و�سياغـــة الروؤية التنموية لقليـــم القاهرة الكربى, 
فقد مت تنظيـــم ندوتني : الوىل فى 25 يناير 2009 
مب�ساركـــة نخبة مـــن ا�ساتـــذة التخطيـــط والتنمية 
العمرانيـــة , والثانية فى 22 مار�س 2009 مب�ساركة 
نخبـــة مـــن رجـــال الفكـــر والعـــلم وامل�ستثمرين 
واع�ســـاء جمل�ـــس ال�سعب وال�ســـورى , وقد بلغ عدد 

ال�ساده احل�سور 700 �سخ�س.
مشاركة القيادات المحلية 

اهتمام  �سوء  وفى  امل�سروع  اأن�سطة  مع  ات�ساقا 
عقد  مت  فقد  املجتمعية  بامل�ساركة  املعنى  الهيئة 
 2009 ويونيو  مايو  �سهرى  خلل  عمل  ور�ستني 
بهدف مناق�سة الروؤية التنموية امل�ستقبلية فى اأطار 
املنهج الت�ساركى وكذلك اليات التنفيذ وال�سيطرة 

قيادات  وذلك مب�ساركة    , العمرانية  التنمية  على 
مبحافظات  والتنفيذية  املحلية  املجال�س  واأع�ساء 

اأقليم القاهرة الكربى.

ديوان  فى  اأخرى  عمل  ور�س  تنظيم  اأي�سا  مت  وقد 
العمرانية  والتنمية  واملرافق  الإ�سكان  وزارة  عام 
والتي جمعت بني م�سئولني من حمافظات القاهرة 

الكربى واملجال�س املحلية التابعة لها. 
مار�س  �سهري  بني  الفرتة  اأي�سا خلل  ُعقدت  كما 
م�ساركة  ا�ستهدفت  عمل  ور�س   2009 واأبريل 

الهيئات واملوؤ�س�سات املعنية.

المشاركة العامة
ومن اأجل �سمان م�ساركة �سكان اأقليم القاهرة الكربى 
فى �سياغة روؤية املخطط التنموية, خا�سة املقيمني 
املناطق  )اأ�سوء  خا�سة  باأو�ساع  تت�سم  مناطق  فى 
غري  واملناطق  املقابر  مناطق  �سكان  مثل  و�سعا( 
املخططة وغري الآمنة وغريها, فقد اأجريت �سل�سلة 
من الدرا�سات ال�ستق�سائية وا�سعة النطاق ل�سمان 
التناول ال�سليم واملنا�سب لأولويات واحتياجات �سكان 
اإقليم  القاهرة الكربى فى اإطار �سياغة الروؤية, وقد 
اأجريت هذه الدرا�سات ال�ستق�سائية مبواقع خمتلفة 

حول اأقليم القاهرة الكربى.  

الرائدة  المشروعات  الرابعة:  الخطوة 
ودراسات الجدوى )جارى اإلعداد(

تبداأ هذه املرحلة بعد اأ�ستطلع الراأى الثانى والذى 
وبعد  التقرير  من  الن�سخه  هذه  ا�سدار  عقب  يتم 
التفاق على الروؤية التنموية فى اأطار يتوائم معها, 
جانب  من  والنطباعات  الروؤى  كافة  مراعاة  ومع 
�سيتم  التنمية,  و�سركاء  املعنية  الأطراف  خمتلف 
امل�سروعات  للأولويات  م�ستفي�سة  درا�سة  اإجراء 

م�سادر  وكذلك  تنفيذها  اليات  درا�سة  و  الرائدة 
التمويل والربامج الزمنية لها, هذا ومن املخطط  
درا�سة الطار املوؤ�س�سي الذى ي�سمن  و�سع خمطط 

تف�سيلى قابل للتنفيذ.

الخطوة الخامسة: تكامل الرؤية 
االستراتيجية  والبدء فى اعداد 

المخطط االستراتيجى )جارى اإلعداد(
و�سع  لعملية  النهائية  املرحلة  اخلطوه  هذه  متثل 
العنا�سر  كافة  جتميع  خللها  من  يتم  حيث  الروؤية 
التي مت التو�سل اليها من خلل الدرا�سات ال�سابقة, 
قوة  مدى  تقييم  يتم  �سوف  اخل�سو�س  وجه  وعلى 
�سيناريوهات  فى حالة حدوث  ال�سرتاتيجية  الروؤية 
غري متوقعة قد يكون لها اأثر بالغ على م�ستقبل اأقليم 
القاهرة الكربى  كما يتم خلل هذه املرحله العداد 

لبلوره املخطط ال�سرتاتيجى للقليم.
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 الفصل االول:

التحديات  نحومواجهة 
المستقبلية  

تعتر الق�شايا اخلا�شة بتح�شني نوعية احلياه, 
التناف�ض  وحتقيق  االجتماعية  القيم  وتر�شيخ 
فى  املطروحه  الق�شايا  اهببم  من  االقت�شادى, 

اإقليم القاهرة الكرى .
وميبببثبببل البببتبببعبببرف عببلببى البببتبببحبببديبببات اخلببا�ببشببة 
نحو  االوىل  اخلطوة  الكرى  القاهرة  باإقليم 
�ببشببيبباغببة روؤيبببببة وو�بببشبببع خمببطببط اأ�ببشببراتببيببجببى 
يفى باأحتياجات ال�شكان, حيث اأن جتاهل هذه 
الببتببعببامببل معها  مببن �شعوبة  يببزيببد  الببتببحببديببات 

مبرور الزمن.

يواجه إقليم القاهرة الكبرى ثالث 
تحديات رئيسية :

هو  واالقت�شادي  ال�شكاين  النمو  يعتر   •
القاهرة  اأقليم  ويحتاج  االول:  التحدى 
الهائل  ال�سكاين  النمو  احتواء  اإىل  الكربى 
القت�سادي  للنمو  الظروف  تهيئة  واإىل 
العدالة  حتقيق  �سمان  مع  امل�ستدام, 

الجتماعية.  
اأما التحدى الثانىهو اخلدمات العمرانية   •

اال�شا�شية :
تغيري  اىل  الكرى  القاهرة  اإقليم  يحتاج 
نتيجة  م�شر  منها  عانت  التى  املوروثات 
النمو الع�شوائى فى الفرة املا�شية , ومع 

اال�شتعداد للتنمية امل�شتقبلية .
الثالث  التحدى  البيئى  التدهور  وميثل   •
الكرى  القاهرة  اأقليم  يحتاج  بحيث 
املناطق  فى  البيئى  التدهور  وقف  اىل 

العمرانية..ل.نمو السكاني الهائل
مدار  على  الهائل  السكانى  النمو 

العقود الماضية:
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فى عام 2009 بلغ تعداد �سكان اأقليم  القاهرة
الكربى 16 مليون ن�سمة, اأي بن�سبة 19% من

اإجمايل تعداد �سكان جمهورية م�سر العربية,
وذلك ي�سع اأقليم القاهرة الكربى فى مرتبة

ثامن اأكرب منطقة ح�سرية ماأهولة بال�سكان فى
العامل كما هو مبني بال�سكل رقم 8.

وقد �سهدت اأقليم القاهرة الكربى فرتة منو هائل 
القرن  الثاين من  الن�سف  ال�سكان خلل  فى عدد 
الع�سرين, ففى عام 1927 بلغ عدد ال�سكان حوايل 
الفرتة بني 1937  ن�سمة,و بعد ذلك وخلل  مليون 
لي�سل  ال�سكان  تعداد  فى  طفرة  حدثت  و1970 
تباطاأ  وقد   ,1970 عام  فى  ن�سمة  مليني  اىل�ستة 
 %2 ن�سبة  و�سل  حتى  ال�سيء  بع�س  ال�سكاين  النمو 

حتى عام 2006 كما هو مبني بال�سكل رقم 9.

ب�سبب  ال�سكان  عدد  فى  النمو  هذا  تف�سري  وميكن 
معدلت الزيادة الطبيعية املرتفعة التي ترجع اإىل 
الأطفال  عدد  )متو�سط  املواليد  معدلت  ارتفاع 
لكل امراأة ل يزال يبلغ 2.5 تقريبا( وب�سبب كثافة 
القاهرة  اأقليم  اإىل  الداخلية  الهجرة  معدلت 
القرن  من  الو�سطى  العقود  وخلل  الكربى, 
الن�ساط  بدء  مرحلة  بعد  وخ�سو�سا  الع�سرين, 
م�سر  �سهدت  الرئي�سية,  املدن  فى  ال�سناعى 
تدفقات هجرة داخلية مرتفعة من املناطق الريفية 
اأقليم القاهرة الكربى,  اإىل املدن, وخ�سو�سا اإىل 
الهجرة  اأن معدلت  وا�سع  نطاق  املعتقد على  ومن 
قليل فى  تراجعت  الكربى قد  القاهرة  اأقليم  نحو 
الفرتة الأخرية, ومع ذلك فانه بني عامي 1996 و 

,2006

2.5 X 2 , فرص العمل X 2 , الوحدات السكنية X التحدي األول : مواجهة مشكالت النمو: عدد السكان

اأقليم  ي�سع  مما  ن�سمة,  مليون   16  )2009( عام  الكربى  القاهرة  اأقليم  �سكان  تعداد  يبلغ   •
القاهرة الكربى فى املرتبة الثامنة كاأكرث املناطق العمرانية املزدحمة بال�سكان فى العامل.  

عام  بحلول  ن�سمة  مليون   24 اىل  لي�سل  م�ستقبل  ال�سكانى  النمو  ي�ستمر  ان  املتوقع  ومن   •
.)2030(

وت�سري الجتاهات الدميوغرافية والجتماعية القت�سادية احلالية اأي�سا اإىل تقل�س فى حجم   •
الأ�سرة, وزيادة م�ساركة فى القوى العاملة, وزيادة حجم �سريحة كبار ال�سن فى املجتمع.

خيارات  تنوع  ودعم  جديدة  اقت�سادية  فر�س  خلق  الكربى  القاهرة  اأقليم  على  يجب  لذا   •
الإ�سكان وتعزيز اخلدمات العامة للتعامل مع هذه الزيادة املطردة فى عدد ال�سكان.

شكل رقم 8: سكان المدن الكبرى فى العالم عام 2009

 امل�سدر :1. تقرير اآفاق العمران العاملي-2009 ن�سخة مراجعة, الأمم املتحدة,
              2. التعداد ال�سكاين: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ساء, م�سر

القاهرة  اأقليم  اإىل  الداخلية  الهجرة  ا�ستمرت   
�سنويا, حيث  ن�سمة  بـ 76.000   يقدر  الكربى مبا 
ن�سمة   46.000( املهاجرين  هوؤلء  من   %60 جاء 
فى   , النيل  دلتا  فى  الواقعة  املناطق  من  تقريبا( 

حني جاء 40% )30.000ن�سمة تقريبا( من �سعيد 
م�سر, وقد وفد هوؤلء املهاجرين اإىل اأقليم القاهرة 
الكربى �سعيا وراء فر�س العمل, اأو لأ�سباب عائلية, 
اأو لل�ستفاده من البنية التحتية واخلدمات ب�سكل 

اأف�سل.

1

منطقة إقليم طوكيو الكبرى
إقليم العاصمة القومية دلهي

منطقة إقليم ساو باولو  الكبرى
إقليم المدينة العالمية مومباي

مدينة المكسيك الكبرى
منطقة بيو يورك العالمية الكبرى

شانغهاي
أقليم القاهرة الكبرى

منطقة كالكتا الكبرى
دكا

بيونس ايريس

السكان ) بالمليون(
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الفصل األول: نحو مواجهة التحديات المستقبلية

شكل رقم 9: تاريخ تطور النمو السكاني فى  أقليم القاهرة الكبرى

شكل رقم 10: تقديرات السكان حسب الفئة العمرية فى أقليم  القاهرة الكبرى 2006 - 2010

امل�سدر: 1. “مدينة ذات تاريخ”, رامينود, 2004 
2. خمطط التنمية العمرانية طويل املدى لإقليم القاهرة الكربى, اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ساء, درا�سة حتليلية 

-الهيئة العامة للتخطيط العمراين

امل�سدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ساء- تعداد ال�سكان ل�سنة 2006

عدد السكان

معدل النمو السنوى 
المركب %

معدل النمو 
السنوي المركب )%(

السكان

اناث 
ذكور

اناث 
ذكور

سكان القاهرة الكبرى حسب 
الفئات العمرية

سكان مصر حسب 
الفئات العمرية

عدد السكانعدد السكان

75 �سنة فاأكرث
71-75 �سنة
66-70 �سنة
61-65 �سنة
56-60 �سنة
51-55 �سنة
46-50 �سنة
41-45 �سنة
36-40 �سنة
31-35 �سنة
26-30 �سنة
21-25 �سنة
16-20 �سنة
11-15 �سنة
05-10 �سنة

اأقل من 5 �سنوات

2500.0002500.000300.000300.000

75 �سنة فاأكرث
71-75 �سنة
66-70 �سنة
61-65 �سنة
56-60 �سنة
51-55 �سنة
46-50 �سنة
41-45 �سنة
36-40 �سنة
31-35 �سنة
26-30 �سنة
21-25 �سنة
16-20 �سنة
11-15 �سنة
05-10 �سنة

اأقل من 5 �سنوات
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القاهرة  اقليم  ل�سكان  العمري  الهيكل  مبراجعة 
العمري  الهيكل  مع  يتنا�سب  انه  يت�سح  الكربى 
ل�سكان م�سر, اإل اأنه اأكرث تقدما فى العمر, حيث 
 45 اإىل  اأعمارهم  ت�سل  الذين  ال�سكان  اأن  ُوجد 
 18( ال�سكان  23% من جمموع  فاأكرث ميثلون  �سنة 
% بالن�سبة مل�سر( كما هو مبني فى ال�سكل رقم 10.  

استدامة النمو السكاني
فى  ال�سكان  عدد  تزايد  ي�ستمر  اأن  املتوقع  من 
اأقليم  القاهرة الكربى, وفى حالة تطبيق �سيناريو 
ا�ستمرار الجتاه ااحلايل )اأي عدم التدخل الفعلي 
للحد من النمو ال�سكاين والهجرة الداخلية(, فمن 
املقدر اأن ي�سل النمو ال�سكاين فى اأقليم  القاهرة 
العدد  لي�سل  �سنويا  ن�سمة   475.000 اإىل  الكربى 
اإىل نحو 24 مليون ن�سمة فى عام 2030, ول �سك 
اأن اإنفلت النمو ال�سكاين ميثل خطرا على التنمية 
فى اأقليم القاهرة الكربى, ويحول دون منو مراكز 
من  الرغم  وعلى  م�سر,  فى  الأخرى  اجلذب 
مرتفعة,   �سكانى  جذب  بدرجة  العا�سمة  احتفاظ 
و  مراكز  تنمية  على  تعمل  القومية  اخلطة  فاإن 
مع  م�سر,  داخل  بديلة  �سكانى  جذب  حماور 

الكربى.   القاهرة  اأقليم  منو  فى  التحكم  ا�ستمرار 
الهيئة  تقديرات  ت�سري  ال�سيناريو,  هذا  �سياق  وفى 
العامة للتخطيط العمراين - ا�ستنادا اإىل تقديرات 
الأمم املتحدة- اإىل اأن عدد �سكان اأقليم  القاهرة 
الكربى �سيزداد من 16 مليون ن�سمة فى 2010 اإىل 
22 مليون ن�سمة بحلول عام 2025, وي�سل اإىل 24 
مليون ن�سمة فى عام 2030, بزيادة قدرها حوايل 
94 % اأكرث من الإجمايل امل�سجل لعام 2010 كما هو 

مبني بال�سكل رقم 11.  

النمو  هذا  فى  ي�ساهمان  رئي�سيني  عاملني  وهناك 
املتوقع:

معدلت اخل�سوبة التي مازالت تعترب مرتفعة   •
لكل  طفل   2.5 اإىل  لت�سل  تراجعها  رغم 

امراأة.
فى  التحكم  بعد  حتى  ال�سكان  تعداد  يتزايد   •
الإحلل  م�ستوى  اإىل  اخل�سوبة  معدلت 
)فارتفاع معدلت املواليد من العقود ال�سابقة 
�سوف ي�ستمر عرب الهرم ال�سكاين, و ينتج عنه 

اأعدادا كبرية من الإناث فى �سن الإجناب(.

إن هناك العديد من األنماط الديموغرافية 
تتمثل  المستقبل  تشكيل  على  تؤثر  التي 
المتقدمة،  األعمار  ذوي  من  السكان  فى: 
والتدفق على سوق العمل، وتقلص حجم 

األسرة ، وتغيير أنماط االستهالك.  
عدة  توجد  املطلقة,  �سورته  فى  النمو  عن  وبعيدا 
اأمناط دميوغرافية هامة تتفاعل فى اإطار الرتكيبة 
فنتيجة  الكربى,  القاهرة  اأقليم  فى  ال�سكانية 
القليم  �سكان  فاإن  املواليد,  معدل  لنخفا�س 
نف�س  وعلى  العمر,  فى  تقدما  اأكرث  �سي�سبحون 
اأن  املتوقع  فمن   ,2030 عام  حلول  حتى  املنوال 
لل�سكان  العمري  الهرم  فى  ملحوظ  حتول  يحدث 
فى  يت�سبب  مما   ,12 رقم  بال�سكل  مبني  هو  كما 
املدى  على  العمل  �سوق  اإىل  كبرية  اأعداد  تدفق 
ارتفاع  مع  لحقا  تراجعا  �سي�سهد  ثم  الق�سري, 
وذلك  املواليد,  معدل  وتراجع  ال�سكان  اأعمار 
الدرا�سات  وت�سري   ,13 رقم  بال�سكل  مبني  هو  كما 
ال�سكانية )الدميوغرافية( اأي�سا اإىل تزايد اأعداد 
الأ�سر ال�سغرية داخل اأقليم القاهرة الكربى,  ففى 
عام 2030 يت�ساعف عدد الأ�سر فى القليم مبقدار 

2 تقريبا .
  واأخريا فمن املرجح اأن توؤثر التنمية القت�سادية 
وتخلق  لل�سكان  ال�ستهلكي  ال�سلوك  على  املتوقعة 
با�ستمرار  لوحظ  الذي  الأمر   , جديدة  احتياجات 
فى جميع البلدان التي �سهدت مراحل تطور مماثلة.

تحقيق النمو االقتصادي شرط أساسي فى 
دعم النمو السكاني

التغري  وهذا  ال�سكاين  النمو  هذا  على  يرتتب 
فالزيادة  النطاق,  وا�سعة  عواقب  الدميوجرافى 
للطلب  اإ�سافة  ت�سكل  ال�سكان  عدد  فى  املطلقة 
والبنية  العامة  اخلدمات  اأنواع  كل  على  املتزايد 
التحتية العمرانية, وتتزايد ال�سغوط ل�سمان كفاية 
تقل�س  ب�سبب  امل�ستويات.  خمتلف  فى  الإ�سكان 
فى  ال�سكان  اأعمار  ارتفاع  يت�سبب  الأ�سر,  حجم 
زيادة الطلب على البنية التحتية للرعاية ال�سحية 

شكل رقم 11: التطور السكاني بأقليم القاهرة الكبرى مقارنة بسكان مصر

امل�سدر:  بنك املعلومات/قاعدة بيانات البنك الدويل )2010(, اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ساء- التعداد ال�سكاين 
2006, وحتليل الهيئة العامة للتخطيط العمراين.

باقي الجمهورية

السكان )بالمليون(

السنة

القاهرة الكبرى
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الفصل األول: نحو مواجهة التحديات المستقبلية

شكل رقم 12: تقديرات عدد سكان أقليم القاهرة الكبرى حسب الفئة العمرية فى عام 2030

امل�سدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ساء, الهيئة العامة للتخطيط العمراين, تقرير املنظمة الدولية 
للأمم املتحدة التوقعات ال�سكانية العاملية: تقرير ُمراجع 2008

شكل رقم 13: السكان فى سن العمل بأقليم القاهرة الكبرى بحلول عام 2030

امل�سدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين

أقليم القاهرة الكبرى 2030
ذكر
انثى

السكان

سنة
سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

- ال�سكان فى �سن العمل من 
)15-60( مازالوا ميثلون ن�سبة تبلغ 

70% بحلول عام 2030.

75 �سنة فاأكرث

71-75 �سنة

66-70 �سنة

61-65 �سنة

56-60 �سنة

51-55 �سنة

46-50 �سنة

41-45 �سنة

36-40 �سنة

31-35 �سنة

26-30 �سنة

21-25 �سنة

16-20 �سنة

11-15 �سنة

05-10 �سنة

اأقل من 5 �سنوات
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التي تكاد تغطي الحتياج احلايل, وعلوة على ذلك 
ت�ساهم التنمية القت�سادية غالبا فى ازدياد ملكية 
ذات  اإ�سكان  وحدات  على  الطلب  وفى  ال�سيارات, 
م�ساحات اأكرب وزيادة الوحدات للفئات املحرومة, 

وزيادة الطلب على الأن�سطة الرتفيهية. 
الطبيعية  املوارد  على  ال�سغط  يزيد  �سوف  واأخريا 

الأ�سا�سية  ل �سيما املياه.

والتنمية  النمو  مفاهيم  فــاإن  نف�سه,  الوقت  وفــى 
الكربى  القاهرة  اأقليم  على  يجب  فر�سا"  متثل 
زيادة  اإىل  ال�سكاين  النمو  يوؤدي  حيث  تتبناها,  اأن 

اقت�سادي,  اإنتعا�س  واإيجاد  املحلية  ال�سوق  حجم 
�سوق  تزيد  القت�سادية  التنمية  فــاإن  املقابل  وفى 
يزيد  ممــا  ال�ستهلكية  ال�سلع  مــن  الحتياجات 
الفر�س اأمام جمموعة كبرية من مقدمي اخلدمات 

وامل�سنعني,كما هو مبني بال�سكل رقم 14.

فى   ال�ستهلك  منط  تطور  خلل  من  ويت�سح 
 15 رقم  بال�سكل  مبني  هو  كما  ال�سيني  النموذج 
معدل  بالتايل  زاد  الأ�سرة  ثراء  ازداد  كلما  اأنه 
اإنفاقها على املنتجات ال�ستهلكية غري الأ�سا�سية 
على  الإنفاق  متو�سط  اأن  حني  فى  )الرتفيهيه(,  

شكل رقم 14: بروز أنماط االستهالك مع ثراء األسرة)1( 

امل�سدر: اأطراف القوة ال�سرائية العاملية والإنفاق الفعلي, برنامج املقارنة العاملي 2005

الطعام وال�سراب لن يزيد ن�سبيا مع زيادة الدخل.

وبالتايل ينبغي على اأقليم القاهرة الكربى فى عام 
2030 تلبية احتياجات ال�سناعات وجتارة التجزئة 
ال�ستجابة  على  قادرة  تكون  التي  واخلدمات 
ملتطلبات التغيري املتوقع فى منط ال�ستهلك لدى 

�سكان اأقليم القاهرة الكربى.

احلفاظ  مع  القت�سادي  النمو  حتقيق  فاإن  ولذلك 
على العدالة الجتماعية  هو ال�سبيل الوحيد ل�ستيعاب 

الزيادة ال�سكانية فى القاهرة الكربى,            

ملكية السيارات/الناتج المحلي 
اإلجمالي )القوة الشرائية(

اإلنفاق على األثاث، األجهزة 
المنزلية والصيانة/الناتج المحلي 

اإلجمالي )القوة الشرائية(

اإلنفاق على الترفيه 
والثقافة/الناتج المحلي 
اإلجمالي )القوة الشرائية(

السيارات/1000 نسمة
األثاث، األجهزة 

المنزلية والصيانة الترفيه والثقافة

الناتج المحلي اإلجمالي/نسمة 
)القوة الشرائية(

الناتج المحلي اإلجمالي/نسمة 
)القوة الشرائية(

الناتج المحلي اإلجمالي/نسمة 
)القوة الشرائية(

الصين
الصين

الصين

ألمانيا

الهند الهند بنغالديشالهند
بنغالديش

بنغالديش

ألمانيا

الواليات المتحدة
الواليات المتحدة الواليات المتحدة

اليابان
اليابان

اليابان

المجر

المجر
المجر

بنين
مصر

مصر

مصر
بنين

بنين
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امل�سدر : درا�سة بحثية كمية ل�سلوكيات امل�ستهلك فى ال�سني- اإعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراين )ن = 2594 فى 12 مدينة, 2007( , ودرا�سة حتليلية –الهيئة العامة للتخطيط العمراين

وعلى مدار العقود املا�سية جنحت م�سر فى حتقيق 
منو  اقت�سادي  ملحوظ.

اأقليم  يتبنى  املتنوعة  القت�سادية  القاعدة  وبف�سل 
معطيات  ظل  وفى  الجتاه,  هذا  الكربى  القاهرة 

معدل  فى  الزيادة  وافرتا�س  ال�سكانية  املوؤ�سرات 
تعترب حاليا ذات  والتي  العاملة  القوى  امل�ساركة فى 
معدلت منخف�سة كما هو مبني بال�سكل رقم 16  يجب 
توفري4 مليون  فر�سة عمل فى اأقليم القاهرة الكربى 

شكل رقم 15: بروز أنماط االستهالك بالتوازي مع ثراء األسرة: )2(  النموذج الصيني

الطبقة الطموحة الطيقة المتوسطة الدنيا الطبقة المتوسطة الطبقة الطبقة الثرية
الفقيرة

مؤشر االستهالك

الطعام والشراب

الدخل السنوي لألسر )بالدوالر(

االحتياجات المتجانسة

ما فوقها
ة المتوسطة و

طبق
ت ال

حتياجا
ع ا

توس

السلع التي تعد للرفاهية

ديكورات المنزل

السفر والترفية

األجهزة المنزلية
االلكترونيات

الرعاية الصحية والتغذية
العناية الجلدية وأدوات التجميل
الرعاية المنزلية
الرعاية الشخصية

المالبس واألحذية

سيارة

 9 اإىل  الإجمايل  عددها  لي�سل   2030 عام  بحلول 
مليون فر�سة عمل كما هو مبني بال�سكل رقم 17.
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شكل رقم 16: معدل مشاركة القوة العاملة فى إقليم القاهرة الكبرى مقارنة بالدول األخرى

امل�سدر: درا�سة حتليلية للهيئة العامة للتخطيط العمراين

شكل رقم 17: التنبؤات الخاصة بفرص العمل فى عام 2030

امل�سدر: درا�سة حتليلية للهيئة العامة للتخطيط العمراين

إجمالي القوى 
العاملة )2030(

مساهمة النمو 
السكاني

المساهمة الناتجة 
عن زيادة المشاركة

مساهمة انخفاض 
نسبة البطالة

إجمالي القوى 
العاملة )2010(

4 مليون فرصة عمل

مصر
ايطاليا 
هنغاريا

أقليم القاهرة الكبرى
بلجيكا

تركيا
بولندا

فرنسا
اسبانيا

الهند
المانيا

المكسيك
اليابان

جنوب افريقيا
سنغافورة

انجلترا
البرتغال 

ماليزيا
الواليات المتحدة

األرجنتين
كندا

البرازيل
تايالند

قطر
الصين

المتوسط %62

اجمالي العمالة الموظفة بالماليين فى أقليم القاهرة الكبرى)2030-2010(

0.1301.367

2.491

5.1

9
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  تواجه اإدارة عمليات التنمية العمرانية فى  اأقليم 
القاهرة الكربى حتديني رئي�سيني هما :

من  ت�سرر  الذي  العمراين  الو�سع  اإ�سلح   •
النمو غري املخطط.

نظرا  امل�ستقبلي,  للنمو  بعناية  التخطيط   •
لندرة الأرا�سي املتاحة واعادة توزيع الكثافة 
ال�سكانية داخل اإقليم القاهرة الكربى, والذي 

ميثل �سرورة ق�سوى.

ميراث من النمو الحضري/العمراني 
غير المخطط 

خلل  العمرانى  النمو  معدلت  اإرتفاع  اأ�سفر  لقد 
العقود الأخرية عن عواقب متثلت فى تدهور وخلل 
القاهرة  اأقليم  اأنــحــاء  فى  العمراين  الن�سيج  فى 

الكربى.  
ويعتـــرب النت�ســـار الع�سوائي ملناطـــق ال�سكان غري 
املخططة هـــو الظاهـــرة الأكرث و�سوحـــا للعمران, 
ووفقا للدرا�سات احلديثة فقد تبني اأن م�ساحة هذه 
املناطق ت�سل اإىل 40% من م�ساحة املناطق ال�سكنية 
باأقليـــم القاهـــرة الكـــربى, وهـــذه املناطـــق تزيـــد 
م�ساحتهـــا عن 22.500 فدان, وقـــد ت�سل الكثافة 
ال�سكانيـــة فـــى هذه املناطـــق اإىل معـــدلت مرتفعة 
تقدر بـ 800 ن�سمة لكل فدان, و تتعدى هذه املناطق 

التحدي الثاني: النمو العشوائى لالسكان والخدمات

اأدى النمو املطرد لل�سكان اإىل اأو�ساع عمرانية اأ�سبحت ت�سكل حتديا يتمثل فى انت�سار املناطق   •
غري املخططة وغري الآمنة, وق�سور اخلدمات العامة وتفاقم الختناقات املرورية فى حركة 

املوا�سلت والنقل.
مع  تتواءم  ب�سورة  التعامل  يتم  حتى  متاأين  تخطيط  اإىل  امل�ستقبلي  العمراين  النمو  ويحتاج   •
فى  العملقة  التنمية  وم�سروعات  الرئي�سية  العمرانية  الكتلة  داخل  الأرا�سي  ندرة  م�سكلة 

املجتمعات العمرانية اجلديدة دون الخلل باحتياجات املواطنني. 

علـــى م�ساحـــات كبـــرية مـــن الأرا�ســـي الزراعية.  
ومـــن اأهـــم الأ�سبـــاب التـــي تكمـــن وراء منـــو هذه 
املناطـــق غـــري املخططـــة هـــو  عـــدم التـــوازن بني 
العر�ـــس والطلب علـــى الإ�سكان املتاح فـــى ال�سوق 
العقاري, فهناك نق�س كبري فى الوحدات ال�سكنية 

للفئـــات حمـــدودة ومتو�سطـــة الدخـــل, ممـــا يدفع 
الأ�سر لإقامة املزيد من امل�ساكن غـــري الر�سميـــة .

ن�سبيا  املناطق متثل  تلك  ان  البيانات  ك�سفت  وقد 
اقت�سادية  وجمــمــوعــات  اجتماعية  فــئــات  عــدة 

متنوعة.          

أحد المناطق غير المخططة في أقليم القاهرة الكبرى



36

القاهـرة رؤية مستقبلية: استراتيجية التنمية العمرانية القليم القاهرة الكبرىالقاهـرة

الكلي  الــدخــل  م�ستويات  فـــاإن  الأمـــر  واقـــع  فــى   
للمجتمعات غري املخططة ل تقل كثريا عن م�ستوى 

الدخل لدى �سكان املناطق احل�سرية ب�سكل عام.
درجة  توفر  املخططة  غري  املناطق  هذه  اأن  كما 
كونها  حيث  من  القت�سادي  ال�سلم  فى  اأ�سا�سية 
ومتو�سطة  �سغرية  للم�سروعات  خ�سبة  اأر�سا 
للن�ساط  هاما  م�سدرا  ت�سكل  والتي  احلجم, 

القت�سادي فى اأقليم القاهرة الكربى. 

اإىل  تفتقر  املناطق  هذه  فاإن  العموم,  وجه  وعلى 
وجود اإدارة منتظمة للمخلفات ونق�س فى اإمدادات 
العامة  اخلدمات  اإىل  والو�سول  والكهرباء  املياه 

الأخرى مثل املدار�س وامل�ست�سفيات. 
بقية  مع  والت�سال  الو�سول  �سعوبة  فاإن  لذا 
الرئي�سية  العمرانية  الكتلة  فى  ال�سيقة  ال�سوارع 
والتي قد تفتقر اإىل املعايريالتخطيطية, قد ي�سفر 
عن م�ساكل فى حالت الطوارئ والكوارث الطبيعية

املناطق  تلك  هي  خمططة  الغري  املناطق  واأخطر 
 115 بالفعل  فهناك  اآمنة,  غري  كمناطق  امل�سنفة 
القاهرة  اأقليم  داخل  معروفة  اآمنة  غري  منطقة 
وت�سم  فدان   550 م�ساحة  على  تنت�سر  الكربى 

63.000 وحدة �سكنية. 

أحد المناطق غير المخططة بمنطقة نزلة السمان - محافظة الجيزة
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هذا وب�سكل عام فقد عجز اإقليم القاهرة الكربى 
فق�سور  ال�سابقة,  الفرتات  فى  النمو  مواكبة  عن 
واأر�سفة  الطرق  �سبكة  وتــدهــور  التحتية,  البنية 
القاهرة  اأقليم  اأنحاء  فى  متكررة  ظاهرة  امل�ساة 
�سغطا  ال�سكاين  التكد�س  ي�سكل  كما  الــكــربى, 
واملوا�سلت,  النقل  ل�سبكات  التحتية  البنية  على 
 6 كوبري  مثل:  القليم  قى  الرئي�سية   وال�سرايني 
التي  مايو   15 وكوبري  يوليو   26 وحمــور  اأكتوبر, 
ي�ستد  الأ�سلية,كما  �سعتها  تفوق  �سغوطا  تتحمل 
الطرق  �سبكة  عرب  املرورية  والختناقات  الزحام 
وال�سواحي  الكربى  القاهرة  اأقليم  التي تربط بني 

املحيطة بها. 

امل�ساحب  والزحام  ال�سيارات  عدد  فى  فالزيادة 
القت�سادي,  النمو  على  مبا�سرة  عواقب  له  لها, 
املوردين  من  ال�سلع  تو�سيل  حركة  بطء  اأن  حيث 
م�ساكل  فى  يت�سبب  اأن  �ساأنه  من  امل�ستهلكني  اإىل 
اقت�سادية, كما تعاين و�سائل النقل العام اأي�سا من 
الزحام والختناق املروري ال�سديدين, حيث يخدم 
خطي املرتو احلاليني اأكرث من 2 مليون راكب يوميا, 
وهو ما ميثل �سعف عدد ركاب مرتو باري�س يوميا.

 نحو تحقيق نمو مستقبلي
الطبيعية  واملوارد  الف�ساء  امل�ساحات  اإن حمدودية 
الكربى,  القاهرة  اأقليم  فى  التنمية  عملية  يعوق 
نهر  مياه  فاإىل جانب حمدودية ن�سيب م�سر من 
فى  احلاجة  ل�سد  اأغلبها  توفري  يجب  والتي  النيل, 
على  ق�سرها  ميكن  ل  و  الزراعية  الأرا�سي  ري 
ال�ستهلك املنزيل, ي�ساف اليها حمدودية املوارد 
ل�سغوط  تخ�سع  والتي  الكهرباء,  مثل  الأخرى 

فىالقليم.   الهائل  ال�سكاين  التزايد  مع  متزايدة 
فاإن  الرئي�سية,  العمرانية  بالكتلة  يتعلق  وفيما 
على  ال�سوء  ي�سلط  املف�سل  العمرانى  التحليل 
ارتفاع  وت�سمل  العمرانية,  التحديات  من  العديد 
ن�سبة تركز الأن�سطة القت�سادية فى اأقليم القاهرة 
الكربى, وتكد�س املواطنني داخل املناطق ال�سكنية 
مل�سروعات  املتاحة  الف�ساء  امل�ساحات  وحمدودية 

التنمية اجلديدة.  

ولعـــل  هنـــاك  موؤ�ســـر  بالـــغ  الدللـــة  علـــى  حجم  
امل�سكلـــة يتمثل فى الح�سائيات التـــي توؤكد اأنه فى 
حالة عدم اتخاذ اأي اإجراء لتح�سني البنية التحتية 
للنقـــل واملوا�ســـلت فى اأقليـــم القاهـــرة الكربى,  
فاإنـــه بحلول عام 2022 �سوف يقـــل متو�سط �سرعة 

املوا�سلت بن�سبة %50 .  

ومن اأجل توفيق الأو�ساع مع م�سكلة ندرة الأرا�سي 
داخـــل الكتلـــة العمرانيـــة الرئي�سيـــة, فقـــد قامـــت 
احلكومـــات املتعاقبة منـــذ عقـــد اخلم�سينيات من 
القرن املا�سي بو�سع اأولوية لتنمية مناطق عمرانية 
جديدة يتو�سع فيها �ســـكان اأقليم القاهرة الكربى, 
حيـــث متثلـــت هـــذه امل�ساحـــات غالبـــا فـــى مواقع 
باأرا�ســـى �سحراوية, وعلى مـــدار الوقت منت هذه 
املجتمعـــات, وقـــد مت حاليـــا بالفعل اإكتمـــال �سبعة 
جمتمعـــات عمرانيـــة جديدة فـــى اأقليـــم  القاهرة 
الكـــربى وهـــي ال�ساد�س مـــن اأكتوبـــر وال�سيخ زايد 
والقاهـــرة اجلديـــدة والعبـــور وال�ســـروق وبدر و15 

مايو.

         فى حالة عدم اتخاذ 
أي إجراء لتحسين البنية 

التحتية للنقل والمواصالت 
فى القاهرة الكبرى، فإنه 

بحلول عام 2022 سوف 
يقل متوسط سرعة 

المواصالت بنسبة %50

املجتمعات  هذه  فى  النمو  معدلت  �سهدت  وقد 
تباطوؤا حتى خم�س �سنوات م�ست , ولكنها موؤخرا 
ويتطلب احلفاظ  اأ�سرع,  اتخاذ خطوات  بداأت فى 
عدد  لإقامة  اجلهود  تن�سيق  النمو  معدلت  على 
ال�سناعات  وجذب  ال�سكنية  اخليارات  من  كاف 
�سبكة  واإقامة  الأخرى  اجلذب  ومراكز  واخلدمات 

موا�سلت ونقل تتميز بالكفاءة.
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تعترب ال�سحـــة العامـــة لل�سكان اأحد اأهـــم اأهداف 
الإدارة العمرانية ال�سليمة و�سرورة لتحقيق العدالة 
الجتماعية,كما متثل اأي�سا جمال هاما فيما يتعلق 
با�ستمرارية النتاجية القت�سادية, ف�ساعات العمل 
املهـــدرة للموظف/العامـــل ب�سبـــب املر�ـــس تكلـــف 
القت�ســـاد املحلـــي املليـــارات �سنويا.  هـــذا و يوؤدي 
ارتفاع ن�سب تلوث الهواء فى اأقليم القاهرة الكربى 
اإىل عواقـــب وخيمـــة على ال�سحة العامـــة لل�سكان, 
وكذلـــك يت�سبـــب نق�ـــس اآليـــات فر�ـــس ال�سوابط 
البيئيـــة على ال�سيارات, والتكد�ـــس املروري املذمن 
فـــى تلوث الهواء داخل اأقليـــم القاهرة الكربى كما 

هو مبني بال�سكل رقم 18.  

كما اإن تواجد املناطق ال�سناعية بالقرب من الكتل 
بداخلها  اأو  حتديدا(  املخططة  )غري  ال�سكنية 
التلوث  على  لتقت�سر  وهي  خطرية,  م�سكلة  ميثل 
والفتقار  ال�سو�ساء  ت�سمل  بل  املنتجة  واملخلفات 
اأن  والواقع  املناطق.  هذه  ل�سكان  بالن�سبة  للأمان 
ال�سكنية  التجمعات  داخل  امل�سانع  بع�س  تواجد 
يوؤثر ب�سكل كبري على م�ستوى التلوث  وي�سر ب�سحة 

ال�سكان. 

التخطيط  فى  النظر  اإعادة  ال�سروري  فمن  لذا   
الدولة  وزارة  قامت  وقد  املناطق,  لهذه  العمراين 
ثلثة  اىل  امللوثة  امل�سانع  بت�سنيف  البيئة  ل�سئون 
اأنواع )اأ, ب , ج(, حيث توجد 21 من�ساأة �سناعية 
اإحداث  فى  تت�سبب  والتي  )ج(  الفئة  فى  م�سنفة 
تلوث �سديد حيث يقع معظمها داخل اأو بالقرب من 

التحدي الثالث: التدهور البيئى للمناطق العمرانية

تعر�ست البيئة لتاأثريات �سلبية نتيجة النمو العمرانى غري املخطط الهائل فى اإقليم القاهرة الكربى.  •
امل�سكلت اخلطرية التي يجب مواجهتها تتمثل فى تلوث الهواء واملخلفات ال�سلبة واإدارة املياه وندرة   •

امل�ساحات اخل�سراء .

شكل رقم 18: مقاييس مرجعية لنوعية الهواء

Molina and Molina ,)امل�سدر: برنامج امل�ستوطنات الب�سرية بالأمم املتحدة )املوئل
ملحوظة: TSP: اإجمايل اجل�سيمات العالقة )�سواء فى �سورة �سلبة اأو فى �سكل قطرات �سائلة ناجتة من الدخان والأتربة اأو 

رماد الوقود اأو الأبخرة املتكثفة العالقة فى الهواء( :SO2 ثاين اأك�سيد الكربيت

املناطق ال�سكنية. و ُوجد اأن 43 % من هذه امل�سانع 
هي م�سانع كيماوية فى حني متثل �سناعة الأغذية 
م�سروعات  اإىل حد كبري  يعرقل  وهذا  منها,    %33

التنمية امل�ستدامة فى اأقليم القاهرة الكربى.
ق�سية  اأي�سا  ميثل  واإدارتها  الطاقة  توليد  اإن 
التي  فاملرافق  الكربى,  القاهرة  اأقليم  فى  هامة 
مازالت  الكهرباء  لتوليد  الوقود  حرق  على  تعتمد 
انبعاث  عن  امل�سئولة  فهي  وبالتايل  ال�سائدة,  هي 

ونتيجة  احلراري,  للحتبا�س  امل�سببة  الغازات 
وما  الكربى  القاهرة  اأقليم  فى  ال�سكانية  للزيادة 
الكهرباء,  على  الطلب  فى  زيادة  من  ت�ستدعيه 
الطاقة  من  املزيد  انتاج  القليم  على  ف�سيكون 
املتوقعة  الندرة  مراعاة  مع  البيئة,  �سديقة 
م�ستقبل.   العامل  م�ستوى  على  احلفري  للوقود 
كما متثل الإدارة ال�سليمة للمياه م�سكلة دقيقة تواجه 
ال�سكان  ا�ستهلك  الكربى,  فمعدل  القاهرة  اأقليم 
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للمياه بلغ اأعلى املعدلت فى العامل بن�سب ا�ستهلك 
تفوق املدن املناظرة مثل بكني وباري�س, كما اأن نق�س 
الوعي لدى ال�سكان فيما يتعلق بالق�سايا وامل�سكلت 
البيئية ي�ساعد على تفاقم هذا الو�سع البيئي املتدين.
اإىل  املياه  ا�ستهلك  معدلت  ارتفاع  اإرجاع  وميكن 
ت�سور خاطئ و�سائع بني ال�سكان باأن املياه رخي�سة 
املياه  ا�ستهلك  يتاألف  و  ين�سب.  ل  م�سدرها  واأن 
ظل  وفى  العذبة,  املياه  ا�ستهلك  من  اأ�سا�سا 
اإمدادات  لنق�س  بالن�سبة  املحتملة  التهديدات 
الدولية  املعاهدات  انتهاك  اإىل  وبالإ�سارة  املياه- 
والنمو ال�سكاين ال�سريع املتوقع فى ال�سنوات املقبلة- 
ف�ست�سبح ق�سية اإدارة املياه فى بوؤرةالهتمام.  ول 
ال�سرف  مياه  ملعاجلة  حمطات  اإقامة  اأن  �سك 
ال�سحي واعادة ا�ستخدامها لتلبية احتياجات عدة 
�سي�ساعد على احلفاظ علىاملوارد املائية فى اأقليم  
القاهرة الكربى. واأخريا فاإن تهالك البنية التحتية 

ي�سبب اهدار هائل للمياه.

الصرف على مياه نهر النيل - أحد مظاهر تلوث المياه في أقليم  القاهرة الكبرى

اأما بالن�سبة لدارة املخلفات ال�سلبة فثمة ق�سيتني 
رئي�سيتني ينبغي تناولهما:

الوعي  انخفا�س م�ستوى  الأوىل فى  الق�سية  تتمثل 
�سوء  عن  الناجتة  البيئية  بامل�سكلت  ال�سكان  لدى 
تراكم  اإىل  يوؤدي  ما  وهو  ال�سلبة,  املخلفات  اإدارة 
اأكوام املخلفات ال�سلبة امللقاة بوا�سطة ال�سكان فى 
ال�سوارع وامل�ساحات املفتوحة داخل اأقليم القاهرة 
الكربى. وبالإ�سافة اإىل ذلك, فاإن الدفن  املخالف 
والهواء  املياه  تلوث  اإىل  يوؤدي  للنفايات  واخلاطىء 

والأرا�سي. 
اأما الق�سية الثانية فتتمثل فى عدم وجود منظومة 
متكاملة لإدارة املخلفات ال�سلبة خا�سة فى املناطق 
غري املخططة,  فاحلجم الهائل للمخلفات ال�سلبة 
الناجتة عن ا�ستهلك اأقليم القاهرة الكربى يوميا 
احلالية  املخلفات  دفن  مواقع  ت�سارع  فى  يت�سبب 
بالتايل  وهذا  اخلدمة  على  الطلب  ت�ستوفى  لكي 
املناطق  فى  العامة  ال�سحة  على  �سلبي  تاأثري  له 

املحيطة بهذه املدافن حيث اأن بع�س املخلفات قد 
ال�سكنية  املواقع  اىل  املدفن  خارج  الرياح  تدفعها 
املحيطة, فالتوعية ب�سرورة تخفي�س وف�سل كمية 
فى  ي�ساهم  �سوف  امل�ساكن  عن  الناجتة  املخلفات 
اجلهود  توجيه  اإىل  بالإ�سافة  امل�سكلة  هذه  احتواء 
املخلفات,  تدوير  اإعادة  برامج  لإقامة  املنتظمة 
ووجود  اإ�سلحات  عمل  �سرورة  ي�ستوجب  ما  وهو 
امل�سكلت  معاجلة  اأجل  من  كربى  ا�ستثمارات 

الأ�سا�سية.
واأخـــريا فـــاإن اأقليـــم القاهـــرة الكربى يعـــاين من 
وامل�سطحـــات  اخل�ســـراء  امل�ساحـــات  حمدوديـــة 
املفتوحة املتاحة لكل مواطن كما هو مبني بال�سكلني 
رقمـــى 19و20,وقد يعجـــز اأقليم القاهـــرة الكربى 
عن حتقيق ن�سيـــب الفرد من امل�ساحات اخل�سراء 
مثل مدينتي باري�س اأو رومـــا وذلك ب�سبب طبيعتها 
املناخيـــة, اإل اأنـــه يجب ال�سعى لزيـــادة هذا املعدل 

اىل ثلثة اأ�سعاف الرقم احلايل.
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شكل رقم 19: نصيب الفرد من المساحات الخضراء

امل�سدر: درا�سة حتليلية للهيئة العامة للتخطيط العمراين
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شكل رقم 20: المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة فى الكتلة العمرانية الرئيسية

امل�سدر: درا�سة حتليلية للهيئة العامة للتخطيط العمراين



القاهـرة



 الفصل الثاني:
رؤية واحدة وثمانية 

محاور عمل

يتناول هذا الف�شل �شياغة الروؤية اال�شراتيجية 
القليم القاهرة الكرى من خالل عر�ض املالمح 

الرئي�شية للروؤيا وحماور العمل التى حتققها.
وتنق�شم املحاور املقرحه اىل جمموعتني:- 

الرئي�شية  املحاور  وت�شم   : االوىل  املجموعة 
ومتثل  للروؤية  العام  االطار  ب�شورة  حتدد  التى 
الروؤية  عليها  بنيت  التى  الرئي�شية  الق�شايا 
وت�شم   , الكرى  القاهرة  القليم  اال�شراتيجية 

املحاور التالية :
- حتقيق العدالة االجتماعية من خالل حت�شني 

الظروف املعي�شية لل�شكان .
على  القائم  لالقت�شاد  تناف�شى  مناخ  توفري   -

املعرفة .
- حت�شني الظروف البيئية وحتقيق اال�شتدامة .

املكملة  املحاور  وت�شم   : الثانية  املجموعة 
كل  يحقق  بحيث   , الرئي�شية  الثالثة  للمحاور 
حمور من املحاور املكملة اهداف املحاور الثالثة 

الرئي�شية جمتمعة , ةت�شم تلك املحاور ما يلى :
-  تطوير البنية التحتية ل�شبكة النقل واملوا�شالت 

القليم القاهرة الكرى .
ال�شياحى واحلفاظ على  املناخ لالزدهار  تهيئة   -

املناطق التاريخية واالثرية .
- دعم وتطوير مراكز االعمال .

م�شروعات  الدارة  للحوكمة  فعال  نظام  توفري   -
التنمية.
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اأجـــرى اخلرباء على مـــدار عامني  عـــدة درا�سات 
تناولـــت نطاقـــا وا�سعا مـــن املو�سوعـــات, وعقدت 
خللهمـــا املوؤمترات املوؤ�س�سية واملناق�سات الوزارية 
والأفـــكار  امل�سروعـــات  خمتلـــف  جتميـــع  بهـــدف 
املطروحـــة مل�ستقبل اأقليم القاهرة الكربى والتفاق 
على الأولويـــات امل�سرتكة, كمـــا مت جمع مقرتحات 
واآراء �ســـكان  اأقليـــم القاهـــرة الكـــربى مـــن خلل 
ا�ستطلعات الراأي العام والدرا�سات ال�ستق�سائية 
وحلقـــات النقا�س كجزء اأ�سا�ســـي من هذه العملية, 
وقـــد اأعرب الغالبية العظمى من هوؤلء ال�سكان عن 
رغبتهم فى الإقامة داخل قاهرة اأكرث نظافة واأكرث 

عدالة واأقل ازدحاما بحلول عام 2030. 

 وفـــى ا�ستطلعـــات الراأي احتلـــت م�سكلة النظافة 
الولويـــة الوىل  فى اآراء مـــا يقرب من ن�سف عدد 
امل�ساركني, بينما جاءت فى املرتبة الثانية مبا�سرة 
ق�سية تطوير املرافق واحلد من الختناقات املرورية 
املتكـــررة, كما حر�س اأهايل اأقليم القاهرة الكربى 
على التاأكيد علـــى �سرورة ح�سولهم م�ستقبل على 

رؤية واحدة وثمانية  محاور عمل

ر�سيد كاف من بدائل الإ�سكان اجلديدة التي تلبي 
احتياجاتهـــم ب�ســـكل اأف�سل, وكان هـــذا هو املطلب 

الرئي�سي فى بع�س مناطق اأقليم القاهرة الكربى.
وقد تبني اأن �سكان القليم على وعي تام بامل�سكلت 
والق�سايـــا التي يواجههـــا االقليم, وهـــم ي�سعرون 
بالتفاوؤل والثقة باإمكانية متتع اأبنائهم فى امل�ستقبل 
باحلياة فى منطقة خالية من التكد�س والتلوث كما 
هو مبني ن�سبـــة ال�سكان التى اأعربـــت عن ر�ساءها 
ورغبتهـــا فـــى اأ�ستمـــرار القامـــة باأقليـــم القاهرة 

الكربى بال�سكلني رقمي 21 و22.
 

وقد مت �سياغة روؤية وا�سحة لقليم القاهرة الكربى 
للم�ســـي قدما, يتمثل هدفهـــا الرئي�سي فى حت�سني 
جودة احليـــاة جلميع �سكان القليـــم. وت�ستند هذه 
الروؤيـــة اإىل الهوية اخلا�سة باأقليم القاهرة الكربى 
وترتكـــز على تاريـــخ مـــن الثقافات املتعـــددة, كما 
ت�سكل هـــذه الروؤية التوجهات التـــي حتكم الأعمال 
التي مـــن �ساأنها تعزيـــز الديناميكيـــة القت�سادية 
والرتابط الجتماعي وو�سع اأقليم القاهرة الكربى 

علـــى خريطة املـــدن العاملية, وهنـــاك ثلثة  ركائز 
ت�سكل فى جمموعها اأف�سل تلخي�س للروؤية بالن�سبة 
للقليـــم هى : “العدالـــة الجتماعيـــة  والتناف�سية 

القت�سادية وال�ستدامة”.

          ثالثة ركائز تشكل 
فى مجموعها أفضل 

تلخيص للرؤية بالنسبة 
للقاهرة الكبرى:

 “العدالة االجتماعية، 
والتنافسية االقتصادية، 

واالستدامة
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شكل رقم 21: هل أنت راض عن المدينة التي تقيم بها؟ )النسبة المئوية للموافقين(

امل�سدر: مر�سد فيوليا لنمط احلياة احل�سرية: درا�سة م�سح ا�ستق�سائي 2010

امل�سدر: مر�سد فيوليا لنمط احلياة احل�سرية: درا�سة م�سح ا�ستق�سائي 2010

شكل رقم 22: هل تفضل أن يعيش أبناؤك فى نفس المدينة التي تسكنها؟ )النسبة المئوية للموافقين(

أقليم  ساوباولو لندن باريس بكين شيكاغو بومباي
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القاهـرة
العدالة الجتماعية

تتمثل تقاليد اإقليم  القاهرة الكربى فى احلفاظ على قيم املجتمع والت�سامن والت�سامح.  ويتمتع  اأقليم القاهرة 
الكربى بوجود بيئة خ�سبة منا�سبة لتبادل الأفكار والرتابط فى جميع اأنحائها بني خمتلف فئات ال�سكان.

وبناء عليه يجب اأن يعك�س اإقليم القاهرة الكربى القيم اخلا�سة ب�سكانه, والعدالة الجتماعية ت�سكل الركيزة 
الوىل التى متثل اأحد مكونات الروؤية اخلا�سة بتطوير اإقليم القاهرة الكربى, ف�سيكون علي الإقليم اأن ي�سعى 
جاهدًا فى توفري فر�س الإ�سكان واخلدمات العامة املتاحة حلل م�سكلة النفجار ال�سكانى, فالطموح الأ�سا�سي 
لقليم القاهرة الكربى يجب اأن يرتكز فى فتح الباب اأمام جميع �سكانه للح�سول على فر�س امل�سكن امللئم 
والرعاية ال�سحية والتعليم والنقل العام عايل الكفاءة والفر�س القت�سادية, و�سوف ي�سجع اأقليم القاهرة 

الكربى التعاي�س والتفاعل بني اأفراد املجتمع من خمتلف امل�ستويات واخللفيات الجتماعية.

التناف�سية القت�سادية
اإن الديناميكية القت�سادية والتاأثري الثقافى  عن�سران متلزمان عند اإجراء تقييم للمدن العاملية, فبالإ�سافة 
اإىل ما متثله  اأقليم القاهرة الكربى من ثقل واأهمية داخل منظومة القت�ساد القومي, ميتلك القليم العديد 
من الأ�سول التي توؤهله لكت�ساب �سفة العاملية, فهى مدعومة بقطاع اقت�سادي وخدمي قوي, هذا بالإ�سافة 
اإىل متيز قطاع ال�سياحة حيث  يحظى اأقليم القاهرة الكربى ب�سهرة عاملية ترجع اىل عنا�سر اجلذب التي 
تتمتع بها من مواقع اأثرية ومعامل معمارية يرتادها مليني ال�سائحون �سنويا, كما ميثل اأقليم القاهرة الكربى 
مركزًا هامًا للثقافة وتبادل املعلومات فى ال�سرق الو�سط. ويعترب اإقليم القاهرة الكربى حاليا ثامن اأكرب 
املناطق احل�سرية الكربى على م�ستوى العامل, لكنها �سهدت موؤخرًا تراجعًا فى مكانتها التاريخية وتاأثريها 
العاملي الذي طاملا ات�سمت بهما على مر الع�سور, ولذلك تتمثل الركيزة الأوىل للخطة فى ا�ستعادة املكانة 
العاملية لقليم القاهرة الكربى مرة اأخرى, فلن تتمكن هذه املنطقة من ال�ستفادة  احلقيقية من حجمها 
و�سلع,  اأفراد,  من  العاملية  التدفقات  خللها  من  تتداخل  عمل  منهجيات  تبني  اإىل  العودة  خلل  من  اإل 
وروؤو�س اأموال وابتكارات.  و�سوف تعزز مكانة اإقليم القاهرة الكربى النمو القت�سادي من خلل الدعم 
الفعال لل�سناعات واخلدمات التي تتمتع فيها بتناف�سية عاملية, كما �سيهيئ اأقليم القاهرة الكربى �سمان 
العاملية, وفى الوقت نف�سه �سوف يعتمد القليم على تراثه  بيئة موائمة للأعمال تي�سر ازدهارال�سراكات 

وهويته الفريدة لت�سبح منارة عاملية للثقافة والفكر ولتناف�س فى جمال القت�ساد املعرفى.  
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ال�سـتدامة

�سوف يدفع اأقليم القاهرة الكربى بعجلة التنمية القت�سادية لتحقيق العدالة الإجتماعية وتوافر الفر�س 
املحلية اأمام اجلميع, وعلوة على ذلك فاإن احلد من تلوث الهواء, والهتمام بنوعية املياه, واحلاجة اإىل 
توفري امل�ساحات اخل�سراء, ف�سًل عن كفاءة اإدارة املوارد الطبيعية, ل �سيما املياه,�ستكون ق�سايا يجب اأن 

حتظى باأولوية وا�سحة فى �سنع جميع القرارات ذات ال�سلة.
وطوال اأكرث من �سبعة اآلف عام, متتع �سكان اأقليم القاهرة الكربى مبناخ ا�ستثنائي على �سفاف نهر النيل, 
اإل اأن اأو�ساع التلوث احلالية فى القاهرة ت�سفر عن عواقب وخيمة, ل على �سحة ال�سكان ونوعية حياتهم 
اأ�سحاب  جذب  على  قدرتها  وعلى  الكربى  القاهرة  لقليم  القت�سادي  الأداء  على  اأي�سا  ولكن  فح�سب, 
م�سكلة  متزايد  قلق  ت�سكل م�سدر  التي  الق�سايا  ومن بني  العامل,  اأنحاء  واملوؤ�س�سات من جميع  اخلربات 
تغري املناخ وندرة املوارد الطبيعية, لذا فاإنه ل خيار اأمام امل�سئولني اإل بالعمل على تغيري م�سار ال�سيا�سات 

القائمة.
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اإن �سياغة روؤية لإقليم القاهرة الكربى وحتديد التوجهات ال�سرتاتيجية لي�س �سوى خطوة اأوىل على طريق التنمية ال�ساملة للقليم, اأما حتقيق هذه الروؤية على 
اأر�س الواقع فيتطلب من جميع �سركاء التنمية  اأن يجمعوا بتوازن بني الطموح والواقع العملي, وللنتقال من مرحلة ت�سكيل الروؤية اإىل الواقع الفعلي ومن اأجل 
توجيه عملية �سنع القرار خلل فرتة التنفيذ, فقد مت حتديد ثلثة حماور رئي�سية وخم�س حماور مكملة لها , بحيث ت�سكل هذه املحاور الثمانية الطار ال�سا�سى 

جلميع ال�سرتاتيجيات الهادفة لتنمية القليم , وت�سمل : 

املجموعة الوىل )املحاور الرئي�سية(

ثمانية محاور عمل أساسية لوضع الخطة

توفير مناخ تنافسي 
لالقتصاد القائم 

على المعرفة

تحسين الظروف 
البيئية وتحقيق 

االستدامة

تحقيق العدالة 
االجتماعية من خالل 

تحسين الظروف 
المعيشية للسكان
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67
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تطوير البنية 
التحتية لشبكة 

النقل والمواصالت 
بالقاهرة الكبرى

احياء المنظقة 
المركزية للقاهرة 

الكبرى

تهيئة المناخ 
لالزدهار السياحى 

والحفاظ على 
المناطق التاريخية 

واالثرية

تنمية المجتماعات 
العمرانية الجديدة 

كمراكز متنوعة 
وجذابة

توفير نظام فعال 
للحوكمة إلدارة 

مشروعات التنمية
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حتتل ق�سية  حت�سني الأو�ساع املعي�سية وحتقيق العدالة 
مو�سع  الكربى  القاهرة  اإقليم  ل�سكان  الجتماعية  

ال�سدارة  فى الروؤية  امل�ستقبلية  للقليم. 
 

وياأتي فى مقدمة الأبعاد املتعددة املوؤثرة على م�ستوى 
املعي�سة ,القدرة على التمتع مب�سكن ملئم, وفى هذا 
الإطار �سيتم اإعطاء اأولوية ق�سوى فى جميع مراحل 
حتقيق الروؤية لإتاحة فر�س ال�سكن فى مواقع ملئمة 
القاهرة  اأقليم  �سكان  متناول  فى  معقولة  وباأ�سعار 
الكربى, بجانب تي�سري ح�سولهم على اخلدمات العامة 

خا�سة خدمات ال�سحة  والتعليم. 

القاهرة  اأقليم  �سكان  من  الآلف  ع�سرات  فمازال 
الكربى حتى اليوم يقيمون فى مناطق غري اآمنة حيث 
اإتاحة  اأن  �سك  ول  للمخاطر.  يوميًا  حياتهم  تتعر�س 
فر�س الإ�سكان املنا�سبة لهم متثل اأولوية رئي�سية طاملا 
ا�ستمر تواجد تلك املناطق غري الآمنة ماأهولة بال�سكان 

داخل  اأقليم القاهرة الكربى , كما يلزم تطويرها.  

�سركاء  مع  م�ساورات  اإجراء  يتم  الأحوال,  كافة  وفى 
التنمية املقيمني بهذه املناطق غري الآمنة قبل ترحيلهم 
منها, ويتم اقرتاح خيارين اأمام الأ�سر املزمع ترحيلهم 

 المجموعة االولى - المحاور الرئيسية )المحور األول(
 تحقيق العدالة االجتماعية من خالل تحسين الظروف المعيشية للسكان

من تلك املناطق, اأولهما يتمثل فى تعوي�سهم تعوي�سًا 
وحدات  منحهم  فى  فيتمثل  الثانى  اخليار  اأما  نقديًا 
�سكنية بديلة, والتي �سيتم بناوؤها فى املوقع الأ�سلي اأو 
بالقرب منه, اأو فى اإحدى املدن اجلديدة, وفى حالة 
تنفيذ اخليار الثاين يتم اإعطاء ال�سكان م�ساكن موؤقتة 
مع مراعاة قرب املناطق اجلديدة من مواقع عمل هوؤلء 
الكربى  القاهرة  اأقليم   اأن جناح  �سك  ول  املنقولني, 
فى الإخلء التام لهذه املناطق غري الآمنة من جميع 
ال�سكان دون ا�ستثناء يعترب اأحد اأعظم الأهداف التي 
اأقليم  بتطوير  اخلا�سة  الروؤية  هذه  لتحقيقها  ت�سعى 

القاهرة الكربى فى امل�ستقبل.   

ونتيجـــة للنمـــو ال�سريع حلجم ال�سكان خـــلل العقود 
الأخـــرية, زاد انت�ســـار املناطق غـــري املخططة ب�سكل 
كبـــري اإذ باتت متثل اليوم 40% مـــن م�ساحة  املناطق 
ال�سكنية فى اأقليم القاهـــرة الكربى, وت�سغل املناطق 
غـــري الآمنـــة م�ساحة ت�ســـل اإىل 550 فـــدان فى حني 
تنت�ســـر املناطق غري املخططة  علـــى  م�ساحات متتد 

اإىل 22 األف فدان.   

فعليا  مت  لل�سكان  احلياة  جودة  حت�سني  اأجل  ومن 
مثل  املخططة  غري  املناطق  بع�س  تطوير  فى  البدء 
منطقة نزلة ال�سمان, ومنطقة �سمال اجليزة, حيث 
يهدف امل�سروع اجلاري تنفيذه على الأر�س الف�ساء 
مبنطقة مطار اإمبابة اإىل بناء منطقة �سكنية ت�ستوعب 
حماور  ولتو�سعة  اأخلئهم  يتم  �سوف  الذين  ال�سكان 
املرور الرئي�سية بامبابة, وجارى اإقامة حديقة عامة 
للرتقاء مب�ستوى معي�سة ال�سكان باملنطقة ليكون لهم 
ن�سيب من امل�سطحات اخل�سراء باملدينة, كما يتم  مد 
�سارع اأحمد عرابي لربطة بالطريق الدائرى لت�سهيل 
و�سول �سكان املناطق املحيطة اليه, كما يتم تدريجيا 
�سمان  مع  املخططة,  غري  املناطق  جميع  تطوير 

الأ�سا�سية  العامة  اخلدمات  على  �ساكنيها  ح�سول 
وربطهم ببقية �سبكة املوا�سلت, وفى بع�س املناطق 
يتم اتخاذ تدابري فعالة ملنع مزيد من التو�سع فى  هذه 
املناطق, بجانب تعزيز اإجراءات تطبيق قوانني ولوائح 
التخطيط العمراين واأنظمة واأكواد البناء فى جميع 
اأنحاء اأقليم القاهرة الكربى, على اأن يتم فى امل�ستقبل 
القريب التو�سع فى تنفيذ هذه املبادرات داخل جميع 

املناطق املماثلة الأخرى.  

وتعترب م�سروعات التو�سع فى احل�سول على اخلدمات 
الأ�سا�سية والبنية التحتية �سرطًا اأ�سا�سيًا من �سروط 
حتقيق العدالة الجتماعية مع اإقامة املدينة التي تتمتع 
خلل  ومن  ال�سكان,  من  خمتلفة  لفئات  بال�سمولية 

اإجراءات عملية التي يتبناها القليم. 

املناطق  فى  التطوير  ا�سرتاتيجية  اأن  يت�سح  وبذلك 
غري املخططة ترتكز على املبادئ التالية:

لربطها  حركة  حماور  وفتح  املناطق  هذه  خلخلة   -
بباقى ن�سيج املدينة.

املرافق  من  باأحتياجاتها  املناطق  تلك  امداد   -
واخلدمات احل�سرية الأ�سا�سية.

وبيئيًا(  واأجتماعيًا  )اأقت�ساديًا  متكاملة  تنمية   -
ل�سكان املنطقة مع توفري فر�س عمل منا�سبة وتعترب 
امل�ساركة املجتمعية ا�سا�س لأى تدخل لتطوير املناطق 

غري املخططة. 
ومـــن اأجل ا�ستيعاب الزيـــادة ال�سكانية  و تناق�س عدد 
اأفـــراد الأ�سرة, �سوف ي�سهد املعرو�س من امل�ساكن فى 
اأقليم القاهرة الكـــربى منوا هائل, حيث يتم الرتكيز  
على اإتاحة الفر�ـــس اأمام الأ�سر للح�سول على م�سكن 
ب�ســـروط منا�سبة   ومي�ســـرة, خا�سة بالن�سبة  لل�سباب 
الذين  يطرقون اأبواب ال�سوق العقارية  لأول مرة,  وتاأتي 
الَدفعـــة الرئي�سية ب�سكل اأ�سا�سي من جانب املجتمعات 

�سياغة  فى  ا�سا�سية  ركيزة  املحور  هذا  ميثل 
 , الكربى  القاهرة  لإقليم  امل�ستقبلية  الــروؤيــة 
للقاهرين  املعي�سة  حت�سني  اىل  يهدف  حيث 
وحت�سني  الجتماعية  م�ستوياتهم  مبختلف 
الظروف املعي�سية لت�سمل امل�سكن وفر�س عمل 

واخلدمات ال�سا�سية.
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العمرانيـــة اجلديـــدة امل�سوؤولـــة عـــن برامـــج الإ�سكان 
اجلديدة, اأما بالن�سبة  للكتلة العمرانية الرئي�سية, فيتم 
الت�سجيع على تبني حلول مبتكرة, و التوجه نحو تطوير 
املباين القدمية لتنا�ســـب اأغرا�س ال�سكن, ففى جميع 
اأنحاء اأقليم القاهرة الكربى هناك ع�سرات املواقع التي 
مل تعـــد ملئمة للإ�ستخدام احلـــاىل لها, ولكن ميكن 

اإعادة تاأهيلها لغر�س جديد, خ�سو�سًا للإ�سكان.
كما توفر الروؤية اأدوات لت�سجيع اإقامة الوحدات ال�سكنية 
املوجهـــة لأ�سحـــاب الدخـــل املنخف�ـــس واملتو�سط فى 
جميـــع اأنحاء اأقليم القاهرة الكـــربى, حيث يتم اإعادة 
النظر فى اللوائح والت�سريعات التي حالت دون اجلدوى 
القت�سادية للت�سدي لهذه ال�سريحة من �سوق ال�سكان,  
و�ســـوف ت�ستدعي معـــدلت الزيادة ال�سكانيـــة �سرورة 

توفري 6 مليون وحدة �سكنية اإ�سافية.
 و�سيتم ا�ستيفـــاء هذا الحتياج من خـــلل اإقامة 5.7 
مليـــون وحدة �سكنية اإ�سافيـــة  م�ستقبلعلى الرا�سى 
الف�ساء املتاحه من املدن بالتعاون مع القطاع اخلا�س, 
وبدعم مـــن ال�سيا�سات العامة الإيجابية, كما �سيعتمد 
اأ�ستغلل جـــزء من الوحـــدات ال�سكنيـــة ال�ساغرة فى 
القليـــم, ومن بني هـــذه الوحـــدات الإ�سافية املطلوب 
اإقامتهـــا, �سيتم تخ�سي�س 4.8 مليـــون وحدة �سكنية 
باأ�سعـــار مي�ســـرة  وتوجـــه ل�ستيفاء احتياجـــات الأ�سر 

وال�سرائح ذات الدخل املنخف�س  واملتو�سط(.
كما ي�سكل التعليـــم اأولوية ق�ســـوى لتح�سني الظروف 
املعي�سية ل�سكان اأقليم القاهـــرة الكربى,على م�ستوى 
التعليـــم ما قبـــل اجلامعى يتـــم بناء ف�ســـول درا�سية 
فى جميع اأنحـــاء القليم  بحيث ي�سل  معدل اخلدمة 
التعليمية اىل امل�ستهدف مبا ل يزيد على 30 طالب بكل 
ف�سل, مع الرتكيز ب�سكل خا�س على املناطق الفقرية 
واملناطق الريفية ف�سًل عن الطلب ذوي الحتياجات 

اخلا�سة.
وبحلـــول عـــام 2020 �سيتم التحـــاق  جميـــع الأطفال 
بالتعليم  فى الفئة العمرية من 4 اإىل 5 �سنوات, وذلك 
ليتكامل مع اللتحاق الكامل احلايل بالتعليم البتدائي, 
و�سوف يتم ت�سجيع املجتمع املدين كم�سارك ن�سط للحد 
مـــن الأمية من خـــلل برامـــج الدعـــم وامل�ساعدة مع 
�سمان اك�ساب التلميـــذ فى مرحلة التعليم اللزامى 

املعارف الأ�سا�سية اجلديدة.
 اأمـــا على م�ستـــوى التعليم العـــاىل واجلامعى ف�سوف 
ي�ستمر النهو�س بالعمليـــة التعليمية من خلل تطوير 
واقامـــة بنيـــة حتتيـــة جديدة ت�سمـــل معامـــل وقاعات 
حما�سرات لتخفيف ال�سغط على اجلامعات املكد�سة 
بالطـــلب وحت�ســـني جـــودة التعليـــم وتطويـــر برامج 
التعليـــم املهنـــى, هذا بالإ�سافـــة اإىل اإقامـــة �سراكات 

مع املوؤ�س�سات التعليميـــة الأجنبية الرائدة, مع �سمان 
التطوير امل�ستدام للدوات التعليمية واملناهج مبا ي�سع 
اجلامعات امل�سريـــة فى مركز تناف�سى مع اجلامعات 

القليمية والدولية.

الزيادة  عن  الناجتة  ال�سغوط  من  الرغم  وعلى 
ال�سكان,  لدى  الأعمار  معدلت  وارتفاع  ال�سكانية 
�سيتم التخطيط من اأجل �سمان قيام قطاع ال�سحة 
متناول  فى  وباأ�سعار  اجلودة  عالية  خدمات  بتقدمي 
اجلميع, و�سوف يتم تعزيزالرعاية ال�سحية الأولية, 
تدعيم  بجانب  الفقرية,  املناطق  فى  وبخا�سة 
التعليم الطبي, كما �سوف يتم توجيه اهتمام خا�س 
اللزمة  التحتية  البنية  واإقامة  القدرات  بتنمية 
لتلبية الحتياجات اخلا�سة )بالتن�سيق مع ال�سلطات 
والأجهزة املخت�سة(, كما �سوف يتوجه اأقليم القاهرة 
الكربى اإىل توفري مظلة التاأمني ال�سحي الجتماعي 

و�سناديق متويل الرعاية ال�سحية العامة للأ�سرة.  

منـــت منطقـــة �سمـــال اجليـــزة نتيجـــة التعـــدي 	•
والمتدادالع�سوائي على الأرا�سي الزراعية, ومثل 
معظـــم املناطق غري املخططة فـــى اأقليم القاهرة 
الكـــربى, تعاين هذه املنطقة من الكثافة ال�سكانية 
املرتفعة ومن عدم وجود البنية التحتية واخلدمات 
الكافيـــة التي حالت دون متتع ال�سكان باأي نوع من 

احلياة الجتماعية والبيئة املعي�سية ال�سليمة.  
وميثـــل  م�سروع تطويـــر اأر�س مطـــار اإمبابة على 	•

م�ساحـــة 204 فـــدان  خطـــوة هامـــة نحـــو الرتقـــاء  
باملنطقـــة , وقـــد مت تكليف وزارة الإ�ســـكان واملرافق 
والتنميـــة العمرانية بتخ�سي�س هـــذه الأر�س كنواة 
للتنمية ال�ساملة مـــن اأجل تلبية احتياجات واأهداف 

قطـــاع �سمـــال اجليزة, مـــع الو�سع فى العتبـــار اأن 
خط املرتو الثالث �سوف يخدم املنطقة , مما �سوف 

ي�ساعد على عملية الرتقاء بها.
تقوم هذه اال�سرتاتيجية على 3 مبادئ هي:

توفـــري وتدعيم جميـــع اخلدمـــات الأ�سا�سية   •
خا�سة اخلدمة التعليمية من خلل ال�ستفادة 

بالأرا�سي الف�ساء املنت�سرة فى القطاع.  
فتـــح حماورمرورية منا�سبة وخلخلـــة املناطق   •

املتدهورة وغري املخططة.  
ربط املنطقة بالطريق الدائرى وب�سبكة مرتو   •

النفاق.  

م�سروع تنمية اأر�ض مطار اإمبابة:
ي�ستهـــدف املخطـــط توفـــري اخلدمـــات املتكاملـــة 
والتي ت�سمـــل: 40 مدر�سة ومعهـــد للتعليم العايل, 
وم�ست�سفـــى عـــام و2 مركز طبي, ونقطـــة ا�سعاف 
ووحـــدة �سحة اأ�سرة, ومدينـــة ريا�سية  و5 مراكز 
�سبـــاب و 5 ملعـــب مفتوحـــة, و3 حدائـــق عامـــة 
وجمموعـــة مـــن املناطـــق اخل�ســـراء واحلدائـــق 
املفتوحـــة مع توفـــري وحدات �سكنيـــة لنقل ال�سكان 
نتيجة لفتح حماور طرق ومد �سبكة مرتو النفاق, 

كما هو مبني بال�سكل رقم 23.

مشروع تنمية منطقة شمال الجيزة: إستراتيجية شاملة لحل مشكالت الوضع الراهن:
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.تبداأ املرحلة الأوىل من خلل تنمية اأر�س مطار اإمبابة بتنفيذ 3 م�سروعات 
�سكنية  وحدة   3500 ت�سم  عمارة   178 من:  مكون  �سكني  حي   )1( هامة 
ت�ستوعب حوايل 14000 ن�سمة كما هو مبني بال�سكل رقم 24.          حديقةعامة: 
على م�ساحة 38 فدان من امل�ساحات اخل�سراء املفتوحة بحيث ت�سم العديد 

شكل رقم 23: المخطط العام لمنطقة شمال الجيزة

امل�سدر: وزارة ال�سكان واملرافق والتنمية العمرانية

من الأن�سطة الرتفيهية, وبحيث ت�سل �سعتها الق�سوى 10000 زائر .
فدان   11 تخ�سي�س  �سيتم  حيث   : عرابي  احمد  حمور  اإمتداد  م�سروع   
لتدعيم وازدواج حمور اأحمد عرابي, وهو ما �سوف ي�سهم ا�سهامًا كبريًا 

فى ت�سهيل حركة املرور فى املنطقة كما هو مبني بال�سكل رقم 26.  

- اأجتماعى

- حدائق - ترفيهى

شكل رقم 25: المخطط العام للحديقة العامة

شكل رقم 24: المخطط التفصيلى للحى السكنى

شكل رقم 26: مشروع امتداد محور أحمد عرابى

امل�سدر: وزارة ال�سكان واملرافق والتنمية العمرانية

امل�سدر: وزارة ال�سكان واملرافق والتنمية العمرانية

امل�سدر: وزارة ال�سكان واملرافق والتنمية العمرانية
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هذا وقد ُو�سعت خطط مف�سلة للمراحل املتبقية ت�ستهدف اإقامة 17 مركز 
من مراكز اخلدمة وكذلك اإقامة م�سارات للمرور مثل �سارع الن�سر, وترعة 

ال�سواح و�سارع التل, و�سارع طلعت حرب و�سارع الوحدة .

جناح انطلق املرحلة الأوىل
اأر�س  الأوىللتنمية  املرحلة  تنفيذ  فى  البدء  اإ�سارة  اإطلق  بنجاح  مت  وقد 
مطار اإمبابة ومت اإحراز تقدم ملحوظ على �سعيد كافة امل�سروعات الهامة 

ال�سابق ذكرها.

 صورة توضح الوضع الراهن
)المنطقة السكنية تحت اإلنشاء(

 صورة توضح الوضع الراهن
)الحديقة العامة( 

 صورة توضح الوضع الراهن
)محور أحمد عرابي تحت اإلنشاء(

تاريخ الت�سوير يوليو 2011
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تعترب املناف�سة القت�سادية هي �سريان احلياة جلميع 
املدن, ولذلك- وفى ع�سر العوملة الذي نعي�سه اليوم 
ال�سمحلل  هو  كبرية  مدينة  اأي  م�سري  �سيكون 
على  القدرة  مقومات  متتلك  مل  ما  التدريجي 
العقود املا�سية,  العاملية. وكما �سهدنا فى  املناف�سة 
م�سحوبا  يكون  ما  دائما  القت�سادي  النمو  فاإن 
العمل على  وتبعا لذلك �سيتم   , بالتنمية املجتمعية 
القت�سادية جلميع  والفر�س  النمو  توافر �سمانات 
ال�سكان من خلل تفعيل م�سروعات وبرامج التنمية 

القت�سادية فى اأقليم القاهرة الكربى.  
وفى اطار حتديـــات املناف�سة العامليـــة القوية, نوؤكد 
على امتلك القليم ملقومات عظيمة توؤهله ومتكنه 
من حتقيق طفـــرة اإيجابية.  فهنـــاك تكلفة العمالة 
املنخف�سة ن�سبيا, واأ�سحـــاب امل�سروعات من رجال 
الأعمال وامل�ستثمرين الأكفاء, واملعرفة التكنولوجية 

القيمة.                                           

المحور الثانى 
توفير مناخ تنافسي لالقتصاد القائم على المعرفة

 وتتمثـــل امليزة التناف�سيـــة وفر�س النمـــو الرئي�سية 
باأقليـــم القاهـــرة الكـــربى فـــى ال�سناعـــات فائقة 
ومتو�سطـــة التكنولوجيا وخدمـــات القيمة امل�سافة, 
لـــذا �سيتم الرتكيز علـــى اإقامة جممعـــات �سناعية 
قادرة على املناف�سة الدولية, تت�سارك ال�ستثمار فى 
البنية التحتيـــة, و�سمان النت�ســـار ال�سريع للأفكار 
اجلديـــدة, وحتقيـــق جـــذب اأف�ســـل للم�ستثمريـــن 

الأجانب.
  وفى القطاع ال�سناعي �سوف يتم دعم اإن�ساء وتنمية  
�سناعات فائقة ومتو�سطة التكنولوجيا كاأولوية مثل: 
املكونات الإلكرتونية, والأجهزة الطبية, والأم�سال 
واللقاحات, وبالن�سبة لل�سناعات التقليدية املتوارثة  
فىاأقليـــم القاهـــرة الكربى ذات الأثـــر القت�سادي  
وال�سياحـــي املرتفع - ل �سيما املولـــدة لل�سادرات - 
ف�سوف ي�ستمر دعمهـــا بكفاءة وفاعلية مع الت�سجيع 
علـــى اعـــادة هيكلتهـــا تدريجيا لتحقيـــق املزيد من 
القيمـــة امل�سافة والنتاجية املتنوعـــة, و�سوف يعمل 
القليـــم علـــى دعم هـــذه ال�سناعات مـــع احلد من 
تاأثرياتها امللوثة, وت�سمل هذه ال�سناعات التقليدية: 
�سناعة املن�سوجـــات والأقم�سة, وامللب�س اجلاهزة, 
واملنتجات الغذائية, واملنتجـــات امل�سنعة من املواد 

اخلام الطبيعية غري املعدنية. 

ولدفع  قطاع اخلدمات, �سوف يتم  ال�ستعانة  بخدمات 
الت�سال(,  مراكز  )مثل  خارجية  م�سادر  من 
املالية,  واخلدمات  املعلومات,  تكنولوجيا  وخدمات 
القاهرة  اأقليم  �سيدعم  كما  ال�سحية,  والرعاية 
الكربى  تطوير موؤ�س�ساته املالية ل�سمان وفرة راأ�س 
املال, تلبية للحتياجات التمويلية جلميع ال�سركات 
بدًء من ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة اإىل املوؤ�س�سات 
اأقليم  ي�سم  اأن  فى  يتمثل  هنا  والهدف  ال�سخمة, 
القاهرة الكربى املقار الرئي�سية العاملية لـ 10 �سركات 
على الأقل من ال�سركات املدرجة على قائمة اأف�سل 
واأكرب 2000 �سركة عاملية من حيث القيمة ال�سوقية, 
بل وي�سم اأي�سا عدد كبري من املقار القليمية لكربى 

ال�سركات  متعددة اجلن�سيات. 

وتعتـــرب املعرفة هـــي عامـــل املفا�سلـــة الرئي�سي فى 
جمال املناف�سة اليوم, و�سوف ي�ستثمر اأقليم القاهرة 
الكـــربى ب�سكل مكثف فـــى عمليات حت�ســـني وتنمية 
مهـــارات �ســـكان القاهرة وتطويـــر اإنتاجيـــة العمال 
من خـــلل تدعيـــم برامـــج ودورات التدريب املهني 
وتطويعها لتتنا�سب مع احتياجـــات اأرباب العمل, اإذ 
يجب توافر �سبل حتقيق التميز اأمام  العقول العلمية 

امل�سرية خلدمة اأبحاثهم اأو فى جمال التدري�س.

          تعتبر المعرفة هي عامل المفاضلة الرئيسي 
فى مجال المنافسة اليوم، وسوف يتم تنمية 

المهارات بما يضمن تطوير االداء االقتصادى

ي�سري كل مـــن النمو القت�ســـادي والتنمية 
الجتماعية جنبـــًا اإىل جنب, ويعترب توفري 
فر�ـــس العمل ورفـــع م�ستويـــات الدخل  هو 
الهـــدف ال�سا�ســـى  الـــذي ت�سعـــى الروؤيـــة 
امل�ستقبليـــة اإىل حتقيقـــه, بهدف اأن ي�سبح 
اأقليم القاهـــرة الكربى من اأهـــم املقا�سد 

فى جمال الأعمال فى ال�سرق الأو�سط.

ي�ساحـــب هـــذه اخلطـــوة ب�ســـكل رئي�ســـي 
حت�ســـني مهـــارات العمالة املحليـــة وتو�سيع 
املعرفـــة اللزمة لذلك, مما يوؤدي اىل رفع 
قيمـــة العمالة امل�سريـــة, وبالتـــايل �سيوؤثر 
على م�ستوياتهم الجتماعية والقت�سادية.
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 فمـــن خلل الرتقـــاء مب�ستـــوى التفـــوق الأكادميي 
املميز لقليم القاهرة الكربى, �سوف ترتقي بالتايل 
القدرات العلمية مبا يدعم ويوؤهل اجلامعات امل�سرية 
للمناف�سة العاملية الفعالة بهدف جذب كبار الباحثني 
فـــى جمالت تخ�س�ساتهم املختارة. وبالإ�سافة اإىل 
ذلك, �سيتم تنظيم �سراكات مع املوؤ�س�سات الأكادميية 
العامليـــة الرائدة,  ويعترب اإن�ســـاء مدينة زويل للعلوم 
والتكنولوجيا م�سروعا رئي�سيا لتحقيق الروؤية, والتي 
�سرتكـــز على جمـــايل التكنولوجيـــا واإدارة الأعمال, 
ومتكـــني اجلامعات والربامج البحثية  فى م�سر من 
الو�ســـول اإىل كافة فئات املجتمع, وت�سجيعا للبتكار 
العلمـــي, �سيتم تعزيـــز ومد اجل�سور بـــني ال�سناعة 

واملوؤ�س�ســـات الأكادمييـــة: وذلـــك من خـــلل اإن�ساء 
احل�سانات العلمية/املعامل, وجممعات التكنولوجيا, 

بالإ�سافة اإىل جممعات العلوم.  
و�سعيـــا اإىل تطويـــر اأقليم القاهرة الكـــربى كاأحدى 
اأف�سل املناطق املتمتعة  ببيئة �ساحلة ومتوافقة مع منو 
م�سروعات الأعمال التجارية, �سوف تتعاون اجلهات 
الإقليميـــة والقوميـــة املعنية عن قـــرب بغر�س احلد 
من الروتني والبريوقراطيـــة, و�سمان مرونة تطبيق 
القوانـــني  واللوائـــح التي تعـــزز من فعاليـــة الأعمال 
وامل�سروعـــات القت�ساديـــة, بالإ�سافـــة اإىل تطبيـــق 

الظروف ال�سريبية امللئمة بطريقة �سحيحة.   
 وفـــى اإطـــار تناف�س العديـــد من املـــدن العاملية على 

جذب ال�ستثمارات, فاإن  و�سوح مكانة اأقليم القاهرة 
الكـــربى اأمـــام امل�ستثمريـــن الأجانـــب ميثـــل حمورا 
اأ�سا�سيا,  و�سيتم تكوين منظمة تخت�س بهذا الغر�س  
على امل�ستوى القليمي : حيث �ستتعاون ب�سكل مبا�سر 
مـــع الوزارات املعنية  لت�سويق مقومات ال�ستثمار فى 
القليـــم اأمام امل�ستثمرين الأجانـــب. ويتمثل الهدف 
الأ�سا�ســـي هنا فـــى حتويـــل اأقليم القاهـــرة الكربى 
اإىل اأقليـــم يحظى باعرتاف عاملي كواحد من اأف�سل 
ثلث  مناطق عاملية فى جمال الأعمال التجارية فى 
ال�سرق الأو�سط والذى �سوف يوؤثر حتما على امل�ستوي 

املعي�سى  لل�سكان.  

تحسين مهارات السكان من خالل المعرفة
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اىل  اأدى  مما  القليم  فى  البيئية  امل�ساكل  تفاقمت 
مما  القت�سادى  والداء  العامة  بال�سحة  ال�سرار 

انعك�س على نوعية احلياه للمواطنني. 

ولذلك, فاإن اتخاذ اإجراءات للحد من  تلوث الهواء من 
اأجل ا�ستيفاء املعايري التي  و�سعتها منظمة ال�سحة 
العاملية �سوف ميثل اأولوية لتنفيذ الروؤية, حيث �سيتم 
تركيز اجلهود علـــى حل م�سكلت التلوث ال�سناعي 
وانبعاثـــات عـــوادم املركبـــات, وفى غ�ســـون �سنوات 
قليلـــة, �سيكون قـــد مت النتهاء من نقـــل ال�سناعات 
�سديـــدة التلوث خـــارج الكتلة العمرانيـــة الرئي�سية, 
و�سوف يكون الرتكيز الرئي�سي لإجراءات النقل على 
ال�سناعـــات امللوثة مثل م�سانـــع الأ�سمنت وم�سانع 
احلديد وال�سلب وامل�سابك.  وفى هذا ال�سياق �سيكون 
علـــى الهيئـــات احلكومية ذات ال�سلـــة اأن تعمل على  
�سمـــان توفيق الأو�ســـاع البيئيـــة والت�سغيلية جلميع 
امل�سانـــع  فـــى القاهرة الكـــربى ومراقبـــة التزامها 
با�سرتاطـــات اللوائح والت�سريعات البيئية التي �سيتم 

 المحور الثالث
تحسين الظروف البيئية وتحقيق االستدامة

تطبيقها بعناية, وعلى اأن يتم التو�سع فى تطبيق هذه 
املبادرات  لت�سمل م�سانع ومناطق مماثلة فى اأقليم 

القاهرة الكربى.  
انبعاثات  خف�س  فى  املتمثل  الهدف  حتقيق  و�سيتم 
عوادم املركبات  من خلل تطبيق اأربعة اآليات رئي�سية 
هي: الرتقاء اليجابي بو�سائل النقل العام, واحلد من 
زمن الرحلة  فى الطرق من خلل تخفيف الختناقات 
ا�ستخدام  على  امل�سجعة  احلوافز  وتقدمي  املرورية, 
وقود اأقل تلويثا, وفر�س الرقابة امل�سددة على التزام 
املركبات باللوائح والقوانني البيئية. كما اأن التو�سع فى 
اإقامة امل�ساحات اخل�سراء �سوف ي�ساهم فى حت�سني  
نوعية  الهواء, وطبقا لذلك, يتمثل الهدف الرئي�سي 
هنا فى العمل على خف�س انبعاثات غازات الحتبا�س 
  %30 بن�سبة  الكربى  القاهرة  اأقليم   فى  احلراري 

خلل اأربعني عاما. 

املياه,  نوعية  لتح�سني  املوجه  للمخطط  وبالن�سبة 
ف�سوف يتم مد �سبكة خدمات مياه ال�سرب وال�سرف 
ال�سحي لتغطي احتياجات ال�سكان بن�سبة 100 %, مع 
الرتكيز ب�سكل خا�س على املدن اجلديدة, كما يهدف 
لتجنب  امل�سارف  تغطية  اإىل  تدريجيا  املخطط 
التنقية  اإمكانيات  وزيادة  الناجتة,  البيئية  امل�ساكل 
فى حمطات تنقية مياه ال�سرب فى امل�ستقبل لتلبية 

الطلب املتزايد على تلك اخلدمات. 

و�سوف ي�سعى القليم اإىل تعظيم ال�ستخدام الأمثل 
للموارد الطبيعية,  فمن خلل التطوير املنهجي ل�سبكة 
ان�سباطا  اأكرث  اإدارة  وحتقيق  الت�سربات  ملنع  املياه 
ل�ستهلك املياه, �سوف ي�سعى اأقليم القاهرة الكربى 
للرت�سيد فى  معدلت ا�ستهلك املياه العذبة للفرد. 
وفى هذا الإطار �سيتم تعظيم اجلهود املوجهة لرفع 
الوعي العام باأهمية اتباع اأ�ساليب تر�سيد ا�ستهلك 

بحيث  اخلدمات  ت�سعري  خطط  مراجعة  مع  املياه, 
املجتمع  وفئات  ب�سرائح  اخلا�سة  الظروف  تراعي 
املختلفة, بالإ�سافة اإىل الرتكيز على تدعيم القدرة 
على ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املُعاجلة فى 

اأغرا�س الري.  

كما �سيوا�سل اأقليم القاهرة الكربى جهوده لزيادة 
املن�سات  فى  وبخا�سة  الطاقة,  ا�ستخدام  كفاءة 
املختلفة, كما �سيتم اتخاذ ال�سمانات اللزمة نحو 
فى  الطبيعي  الغاز  ا�ستخدام  اإىل  ال�سريع  النتقال 
التي  القليم  فى  احلرارية  الطاقة  توليد  حمطات 
من  حيث  الثقيل,  الوقود  با�ستخدام  تعمل  مازالت 
اأكرث  الطاقة  ا�ستهلك  منط  ي�سبح  اأن  املنتظر 

ا�ستدامة فى اأقليم القاهرة الكربى.

         الرؤية تهدف إلى 
زيادة نصيب الفرد من 

المساحات الخضراء 
فى جميع أنحاء إقليم 

القاهرة الكبرى مع توفير 
البنية التحتية الالزمة 

إلقامة تلك المساحات 
الخضراء وصيانتها

اهم  من  البيئية  ال�ستدامة  حتقيق  يعترب 
القاهرة  لقليم  امل�ستقبلية  الروؤية  اهداف 
وتطبيق  و�سع  خلل  من  وذلك  الكربى 
اللوائح والت�سريعات البيئية , التى ت�سمن 
وزيادة  للمواطنني  العامه  ال�سحه  حت�سني 
ملا  امل�ساحات اخل�سراء  من  الفرد  ن�سيب 
لها من اأثر بيئى على نوعية احلياه, وذلك 
الخرى  ال�ستدامة  عنا�سر  مع  بالتكامل 
ال�سديقة للبيئة وال�ستغلل المثل للموارد 

البيئية.
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وتنمية  ا�ستخدام  على  الت�سجيع  خلل  من  وذلك   
وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  مثل  املتجددة  الطاقة 
م�ستقبل  حتقيقه  املن�سود  الهدف  ويتمثل  الرياح. 
فى زيادة العتماد على م�سادر الطاقة املتجددة فى 
توليد وا�ستهلك الكهرباء فى اإقليم القاهرة الكربى 

بن�سبة %20. 

اإدارة املخلفات  اإمكانات وقدرات  كما �سيتم تطوير 
يتم  �سوف  ال�سياق  هذا  وفى  القليم,   فى  ال�سلبة 
من  النهائي  والتخل�س  وفرز  جمع  طرق  تطوير 
اإقامة م�سروع الإدارة املتكاملة  املخلفات من خلل 
للمخلفات ال�سلبة مع اإقامة جمموعة من املن�سئات 
اجلديدة لفرز  واإعادة  تدوير املخلفات, بالإ�سافة  
من  للتخل�س  �سخمة  �سحية  مدافن  اإقامة  اإىل 
اأقليم  خارج  ال�سحراوية  الأرا�سي  فى  املخلفات 
املتزايدة  الحتياجات  لتلبية  الكربى  القاهرة 

م�ستقبل.
لوائح  املعنية  البيئية  الأجهزة  تتبنى  و�سوف   
�سيتم  ولذا  ال�سامة,  املخلفات  ب�ساأن  �سرامة  اأكرث 
تخ�سي�س منطقتني للفرز القانوين للمخلفات خارج 

املناطق والكتل ال�سكنية.

زيادة  فى  املجال  هذا  فى  املن�سود  الهدف  ويتمثل   
اأقليم  فى  املخلفات  تدوير  لإعادة  املئوية  الن�سبة 

القاهرة الكربى لي�سل اإىل %60.  

ونظرا للدور الفعال الذي ت�سهم به البيئة فى حت�سني 
جودة احلياة, فالروؤية تهدف اأي�سا اإىل زيادة ن�سيب 
اأنحاء  جميع  فى  اخل�سراء  امل�ساحات  من  الفرد 
القليم مع تعظيم اأثره البيئي ال�سليم وتقلي�س البنية 
اخل�سراء  امل�ساحات  تلك  لإقامة  اللزمة  التحتية 

و�سيانتها.  
ولذلك يو�سى بتبني خيار تنمية  عدد من امل�ساحات 
على  الرتكيز  جمرد  من  بدل  الكبرية  اخل�سراء 
اأنحاء  جميع   فى  متناثرة  خ�سراء  مناطق  اإقامة 
اأقليم القاهرة الكربى,  و�سوف ت�سهم حديقة الأزهر 
اأماكن عامة  وم�سروعات  اخرى مماثلة  فى توفري 
للرتفيه, هذا ف�سًل عن التو�سع فى م�ساحات احلدائق 
خ�سراء  م�ساحات  اإقامة  على  والت�سجيع  احلالية, 

جديدة فى القليم.
النيل  �سيتم احلفاظ على جزر  وعلوة على ذلك, 
العمرانية  الكتلة  داخل  خ�سراء  م�ساحات  وزراعة 
الرئي�سية مما يوؤدي اىل تكوين رئة خ�سراء فى قلب 

املدينة. كما �سيكون على القليم تعظيم ال�ستفادة 
من اإطللتها على نهر النيل, وبالتايل فاإن م�سروعات 
التنمية  اجلديدة على جانبي النهر واللوائح املنظمة 
كورني�س  م�ستوى  رفع  ل�سالح  �ستعمل  ال�سلة  ذات 
النيل وا�ستعادة ممرات امل�ساة على �سواطئ النهر. 
و �سيتم تطوير ال�سوارع فى جميع اأنحاء القليم, مع 
تخ�سي�س ادارة ل�سبكة الطرق لت�سجع ال�سري وركوب 

الدراجات وت�سهيل حركة و�سائل النقل العام.
من  كبري  عدد  مع  احلوار  الية   تعزيز  �سيتم  كما   
البيئة  فى جمال حماية  العاملة  الأهلية  اجلمعيات 
بالق�سايا  العام  الوعي  م�ستويات  رفع  بغر�س 

وامل�سكلت البيئية.  

قلعة صالح الدين تظهر فى األفق خلف حديقة األزهر
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القاهـــرة  اأقليـــم  فـــى  املوا�ســـلت  �سبكـــة  تعتـــرب 
الكـــربى اليـــوم دون م�ستـــوى املقارنـــة بكثـــري مـــع 
مثيلتهـــا من ال�سبـــكات العاملية مـــن حيث م�ساحة 
وكفـــاءة تغطية اخلدمة,  مما ي�سفـــر عن ا�ستمرار 
التكد�س والختناقـــات املرورية والتاثريات ال�سلبية 
القت�ساديـــة , ويو�ســـح ال�ســـكل رقـــم 27 اطـــوال 

�سبكات املرتو فى مدن خمتلفة. 

ا�ستثمارات �سخمة لدعم �سبكة  يتم توفري  ولذلك 
�سل�سة  يكفل  مبا  الكربى  القاهرة  باأقليم  النقل 
اإعادة  القليم وحتقيق  الربط بني خمتلف مناطق 
اأجل  ومن  العمراين,  للهيكل  الفعال  التوازن 
خدمات  على  ال�سكان  كافة  ح�سول  فر�س  �سمان 

 المجموعة الثانية - المحاور المكملة ) المحور الرابع (
تطوير البنية التحتية لشبكة النقل والمواصالت بإقليم القاهرة الكبرى

شكل رقم 27: أطوال شبكة المترو لكل مليون نسمة

امل�سدر: درا�سة حتليلية للهيئة العامة للتخطيط العمراين

املوا�سلت بالكفاءة املطلوبة, �سيتم اإعطاء اأولوية 
�سوف  التي  العام,  النقل  و�سائل  لتطوير  وا�سحة 
ت�سكل ميزة وا�سحة بالن�سبة لل�سيطرة على التلوث, 
امل�ستهدفة  التح�سينات  لإدخال  التخطيط  بجانب 

فى �سبكة الطرق الإقليمية.

لتعزيز  الفورية  الأولوية  اإعطاء  يتم  و�سوف 
اخلطوط الفرعية ل�سبكة النقل العام داخل الكتلة 
اأولوية  اإعطاء  �سيتم  كما  الرئي�سية,  العمرانية 
ميزاتها  اىل  نظرا  وذلك  النفاق  مرتو  �سبكة  ملد 
يتم  بحيث  وال�سلمة,  والكفاءة  ال�سعة  حيث  من 
تدريجيا  جديدة  مرتو  خطوط   4 حوايل  اإ�سافة 
بجانب اخلطني القائمني بهدف تعزيز الربط بني 
املراكز احل�سرية الكربى,  ولقد بداأ بالفعل العمل 
ال�سكل   فى  واملو�سح  الثالث   املرتو  اإقامة خط  فى 
)28(, و�سيتم اإطلق اإ�سارة البدء فى اإن�ساء اخلط 
العام  النقل  خطوط  اإ�سافة  اأن  كما  قريبا,  الرابع 
�سوف ي�سهم اأي�سا فى زيادة كثافة �سبكةاملوا�سلت 

العامة فى الكتلة العمرانية الرئي�سية.

تهدف هـــذه اخلطوة اإىل توفـــري حلول عالية 
الكفـــاءة و�سديقة للبيئة فيمـــا يخ�س قطاع 
النقـــل واملوا�ســـلت, كمـــا �سيتـــم احلد من 
الختناقات املرورية  و�سيتم تعزيز ا�ستخدام 
املوا�ســـلت العامـــة مبا ي�سهم فـــى  احلفاظ 

علىالبيئة, والنظافة والأمان .  

من  العديد  فى  املوا�سلت  �سبكات  تتقاطع 
الكتلة  بني  الربط  لتعزيز  وذلك  املحطات 
العمرانية  واملجتمعات  الرئي�سية  العمرانية 
اجلديدة وبالتايل حتقيق �سهولة الو�سول مبا 

يوؤثر ايجابيا على البعد الجتماعي.

لندن

نيويورك

شانغهاي

باريس

ساوباولو

القاهرة

اسطانبول

تغطية المترو )كيلومتر( / السكان )مليون نسمة(
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موا�سلت  �سبكة  تطوير  يتم  ذلك  مع  وبالتوازي 
العمرانية  املجتمعات  لربط  الكفاءة  عالية  عامة 
�سبكة  خلل  من  املدينة  و�سط  مبنطقة  اجلديدة 
ال�سوبر ترام, حيث �سيتم خلل الفرتة من 2012 
طولها  اإجمايل  ي�سل  خطوط   9 اإقامة   2020 اإىل 
الكتلة  ربط  على  اأ�سا�سا  �ستعمل  حيث  كم,   180
اجلديدة,  القاهرة  من  بكل  الرئي�سية  العمرانية 
ال�سرق,  جهة  من  بدر  ومدينة  ال�سروق,  ومدينة 
ال�سمال  جهة  من  رم�سان  من  العا�سر  ومدينة 
ال�سرقي, ومدينة 6 اأكتوبر من جهة الغرب وحلوان 
من جهة اجلنوب, وتتقاطع خطوط ال�سوبر ترام مع 
خطوط مرتو الأنفاق فى حمطات تبادلية حمددة 
ل�سمان توافر �سبكة موا�سلت متكاملة على اأعلى 
م�ستوى, وقد مت تو�سيح هذه امل�سروعات مبزيد من 

التف�سيل فى الق�سم الرابع من هذا التقرير.  

م�ستويات  حت�سني  على  العمل  اإىل  بالإ�سافة  هذا 
النقل  و�سائل  فى  والنظافة  واخلدمة  ال�سلمة 
العام حلث ن�سبة كبرية من ال�سكان على ا�ستخدام 
على  الت�سجيع  فى  يتمثل  والهدف  الو�سائل,  هذه 
النقل  و�سائل  ا�ستخدام  فى  هائلة  زيادة  حتقيق 
العام و�سمان اإمكانية الو�سول اإىل اأي موقع داخل 
اأقليم القاهرة الكربى عن طريق ا�ستخدام و�سائل 
النقل العام فى مدة زمنية ل تتعدى 45 دقيقة من 
احلديدية  ال�سكك  هيئة  )حمطة  رم�سي�س  حمطة 

امل�سرية(. 

ال�سريعة  احلرة  الطرق  من  �سبكة  بناء  �سيتم  كما 
داخل  املناطق  خمتلف  بني  الربط  عملية  لتح�سني 
اأي�سا  املخطط  ومن  الكربى,  القاهرة  اأقليم 
العمرانية  الكتلة  حول  جديدة  دائرية  طرق  اإن�ساء 

الرئي�سية وداخل حميط الطريق الدائري احلايل, 
خارجية  طرق  باإن�ساء  الوقت  ذات  فى  القيام  مع 
ُتوجه  اأن  العمرانية اجلديدة على  حول املجتمعات 
ال�سريعة  الطرق  تدعيم  اأو  لإن�ساء  الأوىل  اخلطوة 
ب�سبكة  الرئي�سية  العمرانية  الكتلة  لربط  اجلديدة 

الطرق الإقليمية.

اأقليم القاهرة الكربى �سوف  اأن  اأي�سا  ومن املوؤكد 
يجني فوائد اإ�سافية من م�سروع الطريق الدائري 
اإن�ساءه  واجلاري  كم   325 بطول  املمتد  الإقليمي 
الذي  الطريق  وهو  القليم,  اأطراف  حول  حاليا 
داخل  العابر  املرور   تكد�س حركة  ُيحد من  �سوف 
اأقليم القاهرة الكربى وي�سمن وجود ربط جيد مع 

اإقليم الدلتا.
النقل  ال�سكل رقم 29 �سبكة  وتو�سح اخلريطة فى 

واملوا�سلت القائمة واجلارى تنفيذها.

         سيتمتع إقليم  
القاهرة الكبرى بشبكة 
نقل ومواصالت تبلغ 26 
كيلومتر/مليون نسمة

صورة لمترو أنفاق أالقاهرة
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بـــداأ تنفيـــذ خط املـــرتو الثالـــث بالفعـــل, وذلك 
الكـــربى  القاهـــرة  اأقليـــم  احتياجـــات  لتلبيـــة 
املتزايـــدة لتغطيـــة اأف�ســـل ب�سبـــكات املوا�سلت 
العامـــة, وبالعتماد على توزيع املراكز العمرانية 
ال�سخمة ومولدات حركة املرور فى القليم, وجد 
اأن الجتاه ال�سرقي - الغربي ميثل اأكرب عدد من 
الرحـــلت اليوميـــة فى اأقليم القاهـــرة الكربى , 
ونظـــرًا للم�سار املخطط للمـــرتو, فمن املتوقع اأن 
يوؤثر خط املرتو الثالث ب�سكل ملحوظ فى حت�سني 
عمليـــة الربط و�سهولة و�ســـول الركاب على طول 

الجتاه ال�سرقي - الغربي.

هذا ويتكون خط املرتو الثالث من اأربعة مراحل, 
من  كيلومرت,   36 املرتو  خط  طول  اإجمايل  ويبلغ 
الطريق  حتى  ال�سرق  فى  الدويل  القاهرة  مطار 
معظم  يغطي  بحيث  اجليزة,  غرب  الدائري 
املناطق املولدة للحركة املرورية على طول الجتاه 

ال�سرقي-الغربي كما هو مبني بال�سكل رقم 28.

تت�سمن املرحلة الأوىل اإن�ساء اأربعة حمطات هي على 
التوايل: باب ال�سعرية واجلي�س وعبده با�سا والعبا�سية 
, باجمايل  طول 4.3 كيلومرت. وت�سمل املرحلة الثانية 
معار�س  مركز  وهي:  حمطات  اأربعة  اإن�ساء  اأي�سًا 
و�سارع  البنات  كلية  و  القاهرة  وا�ستاد  القاهرة 
الأهرام بهليوبولي�س, باجمايل طول 7.2 كيلومرت, 
بينما �ستقوم املرحلة الثالثة بتغطية غرب القاهرة 
جامعة  تغطي  حمطة   17 و�ستت�سمن  واجليزة, 
القاهرة  وبولق الدكرور  و�سارع �سهاب و�سارع  وادي 
النيل  والتوفيقية و�سارع ال�سودان وامبابة واملنرية 
الفرج  رو�س  وحمور  الدائري  والطريق  والوحدة 
جمال  و�سارع  وما�سبريو   والزمالك  كات  والكيت 
اأما املرحلة الرابعة �ست�سمل  عبد النا�سر والعتبة, 
ثمان  على  و�ستحتوي  اخلط,  من  ال�سرقي  اجلزء 

وميدان  هارون  �سارع  حمطات: 
هليوبولي�س  واألف م�سكن و العرب  
وحمطتي عني �سم�س و�سارع عمر 
القاهرة  مطار  ثم  اخلطاب  بن 

الدويل.
املرحلتني  تنفيذ  الآن  جاري 
الأوىل والثانية من اخلط الثالث, 
املرحلة  من  النتهاء  املقرر  ومن 
من  الول  الن�سف  خلل  الأوىل 
للمرحلة  وبالن�سبة   ,  2012 عام 
الثانية فمن املقرر النتهاء منها 
املتوقع  ومن   ,2013 عام  فى 
املرحلتني  ا�ستثمارات  ت�سل  اأن 
الأوىل والثانية اإىل 8 مليار جنيه. 

والرابعة  الثالثة  املرحلتني  تنفيذ  �سيتم   كما 
بالتوازي بداأً من عام 2013.

وقد واجهت عملية التنفيـــذ العديد من التحديات 
منهـــا: التمويـــل, جتاوز البنيـــة التحتيـــة القائمة, 
م�ســـكلت الرتبة والختناقـــات املرورية فى مواقع 
الن�ساء, ومع ذلك فان الكيانات امل�ساركة فى عملية 

التنفيذ وهي هيئة الأنفاق, الهيئة العامة للتخطيط 
العمراين, حمافظة القاهرة, اإدارة املرور, �سركات 
املياه وال�سرف ال�سحي والكهرباء, قد جنحت فى 

التعاون ومواجهة مثل تلك التحديات.

شكل رقم 28: خط المترو الثالث

خط المترو الثالث

صور من 
الواقع

إنشاءات مترو األنفاق الخط الثالث
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شكل رقم 29: شبكة النقل والمواصالت القائمة والجارى تنفيذها
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القاهرة  اقليم  �سكان  عدد  يزيد  ان  املتوقع  من 
اعادة  �سمان  ي�ستلزم  مما  مطرده  زيادة  الكربى 
انحاء  خمتلف  فى  للن�سطة  املتوازن  التوزيع 
القليم , حيث يتبنى هذا املحور مبداأ حل م�سكلت 
معظم  فى  بالتكد�س  يت�سم  الذى  القائم  العمران 
وغري  املخططة  غري  املناطق  وتتخلله  مناطقه 
الآمنه من خلل دعم قيام املجتماعات العمرانية 
بتحقيق اجلذب  الكربى  القاهرة  باأقليم  اجلديدة 

ال�سكانى اليها , بحيث حتقق الهداف التالية :-
نتيجة  القائم  بالعمران  احلياه  جودة  حت�سني   -
خف�س الكثافة ال�سكانية واعادة توزيع ال�سكان مبا 
يحقق التوازن بني العمران القائم واجلديد ويوفر 
فر�س اأ�سكان باأ�سعار  ملئمة جلميع فئات ال�سكان 

وخا�سة فئة حمدودى ومتو�سطى الدخل.
غري  املناطق  من  ال�سكان  نقل  امكانية  حتقيق   -
التطوير  باأعمال  املتاثرين  ال�سكان  وبع�س  الآمنة 

باملناطق غري املخططة اىل مناطق جديدة.

 المحور الخامس
تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة كمراكز اقتصادية 

متنوعة وجاذبة
واملرافق  اخلدمات  على  ال�سغط  تخفيف   -

بالعمران القائم.
تنمية  بعملية  ال�سراع  يجب  ذلك  ولتحقيق 
تفعيل  خلل  من  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات 
اىل  اجلذب  مراكز  من  كبري  عدد  نقل  اأجراءات 
هذه املجتمعات على ان يتم البدء تدريجيا مببانى 
و�سط  منطقة  فى  حاليا  املتمركزة  الوزارات 

القاهرة.
ومن املتوقع ان ت�سم املجتمعات العمرانية اجلديدة 
الربعني  خلل  ن�سمه  مليون   15 حواىل  بالقليم 
اخلدمات  توفري  ي�ستلزم  مما  القادمة  عاما 
املتكامله من مدار�س ,م�ست�سفيات وجامعات ...., 
بال�سافة   , ال�سكان  الخ  خلدمة هذه العداد من 
وال�ستثمارية  ال�سناعية  امل�سروعات  اقامة  اىل 
فى  ال�سكان  عدد  جديدة)بلغ  عمل  فر�س  لتوفري 
حواىل  موؤخرا  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات 
ت�سجيع  اىل  بال�سافة  هذا   .) ن�سمة  مليون   1.7
اقامة م�سروعات ال�سكان التى ت�ستهدف ا�سحاب 
اجل  من  وذلك  واملتو�سطة  املنخف�سة  الدخول 
امل�ساكن  من  املعرو�س  بني  التوازن  حتقيق  �سمان 

وبني الطلب عليها.    

وتهدف الروؤية اإىل اأن ت�سبح مدينة 6 اأكتوبر مدينة 
للإقامة والأعمال والرتفيه جلميع طبقات املجتمع, 
ب�سكل  الرتكيز  مع  ال�سناعات  توطني  �سيتم  حيث 
واللكرتونيات  املتقدمة  التكنولوجيا  على  خا�س 
بغر�س  الزراعة,  على  القائمة  ال�سناعات  وكذلك 
اأبو  مثل  مناطق  من  املدينة  قرب  من  ال�ستفادة 
روا�س والفيوم, و�سيتم تطوير اخلدمات فى جمال 
الرعاية ال�سحية مع اإقامة املدينة الطبية, بجانب 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  جمال  تطوير 
�سيتم  كما  الذكية,  القرية  جناح  من  بال�ستفادة 

تطوير املرافق املوجهة خلدمة جمال ال�سياحة.

اأما فى القاهرة اجلديدة , فتهدف الروؤية اىل اإقامة 
جمتمعات للمعارف والتخ�س�سات املتعددة,خا�سة 
فـــى جمـــالت العلم والتعليـــم, والأعمـــال التجارية 
واملاليـــة وال�سحـــة واملعار�س,كما ت�ستفيـــد املدينة 
اأي�سا من قرب موقعهـــا من حي احلكومة اجلديد, 

حيث  �سيتم نقل عدد كبري من الوزارات اإليها.
  

 يوؤكـــد هذا املحـــور علـــى ان املجتماعات 
القاهـــرة  باأقليـــم  اجلديـــدة  العمرانيـــة 
الكـــربى هـــى الر�سيـــد ال�سرتاتيجى من 
الرا�ســـى الف�ساء القابلـــة للتنمية والتى 
يتـــم اأ�ستغللهـــا فى جـــذب ال�ستثمارات 
خارج الكتلة العمرانية القائمة وامل�ساهمه 
بهـــا  ال�سناعـــى  الرتكيـــز  تقليـــل  فـــى 
وا�ستيعـــاب الزيـــادة ال�سكانيـــة , واأقامـــة 
م�سروعـــات توفـــر فر�ـــس عمـــل جديـــدة 
ت�ساهم فـــى الناجت الجمـــاىل للقت�ساد 
بالقليم بال�سافـــة اىل امل�ساهمه فى حل 

م�ساكل املناطق غري المنه.

األجيال المصرية القادمة
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كمـــا تهدف الروؤيـــةاإىل حت�سني الطـــرق املوؤدية اإىل 
املجتمعـــات العمرانية اجلديـــدة وحت�سني اإمكانات 
�سبكـــة النقل العـــام, كما �ستتيح �سبكـــة املوا�سلت 
العمرانيـــة  املجتمعـــات  داخـــل  للحركـــة  ان�سيابـــا 

اجلديدة ذاتها. 

شكل رقم 30: ديجرام يوضح إعادة توزيع الكثافات فى إقليم القاهرة الكبرى

امل�سدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين

      بحلول عام 2030 
ستضم القاهرة الكبرى 

أكثر من 24 مليون نسمة، 
من بينهم 8 مليون 
نسمة بالمجتمعات 

العمرانية الجديدة

 

القاهرة الجديدة عين شمس وسط المدينة بوالق الدكرور السادس من أكتوبر

جذب سكان إلى المدن 
الجديدة )إسكان-فرص عمل( 

وزيادة اإلتصال

خفض الكثافة السكانية

الحفاظ على الكثافة من خالل 
جذب السكان إلى المدن الجديدة 

)اسكان-فرص عمل(

جذب سكان إلى المدن 
الجديدة )إسكان-فرص عمل( 

وزيادة اإلتصال

الكثافة

المسافة

الكثافات المتوقعة

الكثافات الحالية

و�سوف ت�سهم املجتمعـــات العمرانية اجلديدة بدور 
قوي فى اإن�ساء هيكًل عمرانيًا اأكرث توازنا فى اأقليم 
القاهـــرة الكربى, وذلك با�ستيعـــاب حوايل ن�سف 
جمموع ال�سكان, وباإتاحـــة العديد من فر�س العمل 
لل�سكان من كافة امل�ستويات والطبقات الجتماعية. 
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تعترب ال�سياحة اأحد املقومات القت�سادية الأ�سا�سية  
القاهرة  لقليم  �سيما  ول  القومى  امل�ستوى  على 
من  اأكرث  يوفر  اأن  ميكن  القطاع   فهذا  الكربى, 
400.000 وظيفة فى القليم التى متتلك العديد من 
املقومات التي توؤهلها لتوفري املزيد فى هذا املجال 
احليوي,   فعلى �سبيل املثال, جند اأن اأهرامات م�سر 
اخلالدة- بكل ما تثريه من اخليال لدى الكثريين فى 
جميع اأنحاء العامل على مر الع�سور- تعترب اإحدى 

املقومات التاريخية والثقافية امل�سرية والعاملية.
  

 ومن خلل التعاون مع القطاع اخلا�س, �سوف يتم 
تطوير  م�سروعات  لطلق  ال�ستثمارات  ت�سجيع 
الثقافية  م�سر  لأ�سول  املكانة  ل�ستعادة  رئي�سية 

واحل�سارية.  

 المحور السادس
تهيئة المناخ لإلزدهار السياحي وتطوير المناطق التاريخية واالثرية

التي  اجلذرية  التحولت  اإطار  وفى  لذلك-  وتبعا 
�سوف ت�سهدها منطقة و�سط القاهرة نتيجة اأعمال 
التطوير املذكورة- فمن املخطط اأن يتم العمل على 
ا�ستعادة مكانة ه�سبة الأهرام, وذلك بتطوير منطقة 
ان�ساء  اعمال  اأ�ستكمال  بعد  خا�سة  ال�سمان,  نزلة 
املتحف امل�سرى الكبري. كما �سيتم العمل على تنمية 
املناطق التي ت�سم مقومات �سياحية, مثل م�سروع 

تطوير مدينة ال�سم�س باملطرية وعني �سم�س .

الفر�س  تنوع  �سيزداد  التاريخية  املعامل  جانب  اىل 
الكربى  القاهرة  اأقليم  فى  ال�سياحية  واملجالت 
بطريقة تدريجية , كما �سيتم تعزيز مراكز اجلذب 
الثقافى البديلة, فى مواقع مثل جزيرة دهب, ومتنزه 
للخيول  مرابط  مركز  اإن�ساء  خلل  من  اأو  دجلة, 
اأي�سا  الدعاية  حملت  توفري  �سيتم   كما  العربية, 
احلرفيني  مبهارات   ال�سياحي   الهتمام  جلذب 
املتخ�س�سني فى �سناعة الفنون واحلرف التقليدية 
من اأجل تعزيز مكانة اأقليم القاهرة الكربى كمركز 
متميز للت�سوق عايل اجلودة, و�سوف ي�سعى القليم 
ومراكز  �سوارع  فى  للأزياء  العاملية  البيوت  جلذب 

جتارية حيوية.

كما �سيتم العمل على دعم اإن�ساء اأنواع من ال�سياحة 
وال�سياحة  الطبية/العلجية  ال�سياحة  البديلة مثل 
واملعار�س  املوؤمترات  و�سياحة  والبيئية,  التعليمية 
واملهرجانات والحتفالت الدولية فى كافة املجالت 

الثقافية والريا�سية وال�سيا�سية والفنية والعلمية. 
 

يعد  التحتية عالية اجلودة  البنية  توافر  اأن  ول�سك 
الأجانب,  الزوار  اأعداد  لزدياد  اأ�سا�سيا  �سرطا 
 – تنفيذها  املخطط  التح�سينات  ت�ساعد  ف�سوف 
واملوجهة ملعاجلة م�سكلت التكد�س وال�سلمة على 

ـــم  ـــن اأه ـــي واحــــــدة م ــاحــة ه ــي ــس ــ� تــعــد ال
باأقليم  الرئي�سية  القت�سادية  املقومات 
الـــقـــاهـــرة الـــكـــربى والـــتـــي �ــســتــعــمــل على 
ــــــرث مــــــــــــن400.000 فــر�ــســة  تـــولـــيـــد اأك
ـــى حتــ�ــســني الـــظـــروف  ــاهــم ف ــ�ــس عـــمـــل, ت
الكربى. القاهرة  اإقليم  ل�سكان  املعي�سية 
اجلــــودة,  عــالــيــة  التحتية  وتــعــتــربالــبــنــيــة 
من  التلوث  ن�سبة  وخف�س  الطرق,  وتطوير 

اأهم ال�سروط لت�سجيع ال�سياحة.
التى  املخططة  املناطق غري  و�سوف حتظى 
تقع  حول املعامل التاريخية باأولوية من حيث 

التمويل من اأجل تطويرها.  

اآلثار المصرية العريقة 
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الطرق وكذلك ملكافحة تلوث الهواء-  الق�ساء على 
امل�سكلت الرئي�سية التي يعاين منها ال�سائحون حاليا 
و�سوف تتم معاجلة العجز احلاىل فى �سعة الإقامة 
الفندقية بالت�سجيع على اإقامة فنادق 2 / 3 جنوم, 
بجانب اإن�ساء الفنادق الفاخرة فى املواقع املتميزة ,  
اإىل و�سع خمطط  لإن�ساء ملحق ملطار  بالإ�سافة 
القاهرة الدويل احلايل وبناء مطار جديد فى مدينة 

ال�ساد�س من اأكتوبر.
الكربى  القاهرة  اأقليم  متتع  ا�ستمرار  ي�سمن  مبا   
فى  اجلوي  للنقل  حموري  كمركز  الريادي  مبوقعه 

ال�سرق الأو�سط. 

  كما �سوف يتم حت�سني ا�ستخدام اللفتات وخدمات 
اإر�ساد الزوار فى جميع اأنحاء القليم. ونتيجة لتفعيل 
�سوف  الكربى,  القاهرة  اإقليم  فى  املبادرات  تلك 
يق�سيها  التي  ال�سياحية  الليايل  تتم م�ساعفة عدد 
ال�سائحون  فى القليم  مبقدار ثلثة اأ�سعاف , وتبعا 
لدى  الإنفاق  متو�سط  يزيد  اأن  املتوقع  فمن  لذلك 
ال�سائح من خلل توافر املزيد من عرو�س الإقامة 

الفندقية اأو فر�س الرتفيه اأو ال�سراء.  
�سيتم  الواقع,  اأر�س  الروؤية على  اإطار حتقيق  وفى 
التاأكيد على التميز الثقافى والفكري لقليم لقاهرة 
الكربى, بالإ�سافة اإىل دعم تطوير وحتديث قطاع 
الإعلم فى القليم , بجانب ت�سجيع �سناعة ال�سينما 
املحلية مبا ي�سمن الرتقاء باقليم القاهرة الكربى 
ال�سينمائي  والت�سوير  الإنتاج  اأقطاب  من  كقطب 
ال�ستثمارات  توظيف  اإىل  بالإ�سافة  العاملي, 
مكتبة  غرار  على  القليم  فى  عاملية  مكتبة  لإقامة 

        مضاعفة عدد ال�سكندرية. 
الليالي السياحية التي 

يقضيها السائحون فى 
أقليم القاهرة الكبرى 

بمقدار ثالثةأضعاف

منطقة أهرامات الجيزة



القاهـرة

68

القاهـرة رؤية مستقبلية: استراتيجية التنمية العمرانية القليم القاهرة الكبرى

ظلت القاهرة منذ ن�ساأتها مركزا للإ�سعاع الثقافى 
والتاريخي فى منطقة ال�سرق الأو�سط وعلى م�ستوى 
العامل, وقد �ساهم التنوع احل�ساري والتاريخي الرثي 
فى حتويل القاهرة اإىل مدينة عاملية حتى قبل ع�سر 
العوملة بزمن طويل,  حيث كانت الأهرامات والقلعة 
وبرج القاهرة وغريها من املعامل البارزة ال�ساهدة 

على عظمة تاريخ املدينة وعراقتها. 
للقاهرة  املركزية  املنطقة  تدهورت  تدريجيا  ولكن 
واملباين  القيمة  املعامل  ُتركت  حيث  الكربى, 
التاريخية دون اى عناية او �سيانة, واأ�سبح الو�سول 
�سعوبة  ي�سكل  للقليم  املركزية  املنطقة  اإىل 
ال�سيارات  انتظار  اأماكن  ندرت  كما  متزايدة, 

كنتيجة طبيعية للزحام والختناقات املرورية. 

 

 المحور السابع
إحياء المنطقة المركزية للقاهرة الكبرى

املنطقة  اأحياء  برنامج  فى  البدء  املقرتح  ومن 
املناطق  لتلك  املنظور  يغري  �سوف  والذى  املركزية 
مع الحتفاظ بالقيمة التاريخية / الجتماعية لكل 
منطقة, ويتمثل الهدف الأول فى التخفيف تدريجيا 
من ال�سغوط عن املنطقة املركزية لقليم القاهرة 
املطروحة  فالروؤية  الهدف  لهذا  وحتقيقا  الكربى, 
غري  املناطق  تطوير  تت�سمن  املخطط  هذا  فى 
املخططة مع ت�سجيع �سكان املنطقة املركزية لقليم 
القاهرة الكربى للإقامة فى املجتمعات العمرانية 
وال�سغوط  الأعباء  وطاأة  تخفيف  اإىل  اجلديدة 
فى  للكثافة  منا�سبا  توزيعا  ُيتيح  مبا  املنطقة  على 
�سوف  ذلك,  اىل  بال�سافة  القليم,  اأنحاء  جميع 
املوجهة  العمرانية  الربامج  من  �سل�سلة  تنفيذ  يتم 
املثال  �سبيل  فعلى  والتجديد,  الإحياء  مل�سروعات 
يتم اعداد برنامج طموح لرتميم املباين, مع اأتاحة 
املجال ملزيد من امل�ساحات اخل�سراء, وتخ�سي�س 
اأماكن للم�ساة فى املنطقة, كما �سيتم ال�ستثمار فى 
حت�سني �سبكة النقل واملوا�سلت عن طريق اإن�ساء 
لقليم  املركزية  املنطقة  فى  الأر�س  حتت  اأنفاق 
الرئي�سية  ال�سرايني  وتعديل  الكربى,  القاهرة 
ومناطق  اأف�سل,  �سياحية  مرافق  لتوفري  للحركة 
ترفيهية  مناطق  توفري  عن  ف�سل   , راقية  جتارية 

وثقافية. 

فعلى �سبيـــل املثال, تهدف الروؤيـــة اإىل عمل تطوير 
�سامل ملنطقة القاهرة اخلديوية, مع احياء الطرق 
واملياديـــن واإن�ســـاء مواقـــف انتظـــار )جراجـــات( 
لل�سيـــارات حتت الأر�ـــس, و�سيتم التو�ســـع فى هذه 
املبـــادرات م�ستقبل لت�سمل جميـــع املناطق املماثلة 
مثـــل منطقـــة القاهـــرة الفاطميـــة وجميـــع مراكز 

القاهرة القدمية.

  تتمثـــل تلـــك اخلطـــوة فى احيـــاء املنطقة 
املركزية للقاهرة الكربى وخلق  م�سطحات 
يوؤثـــر   للم�ســـاة, مبـــا  خ�ســـراء وم�ســـارات 
ايجابيا على القيمـــة القت�سادية للمنطقة 
وجـــذب ال�ستثمارات, التـــى �سوف ت�ساهم 
فـــى  توفـــري متويل عمليـــة تطويـــر �سبكات 
املوا�ســـلت والبنيـــة التحتيـــة بهـــا, بحيث 
يعـــود ذلك بالفائـــدة على ال�ســـكان خا�سة 
فى الأحيـــاء الفقرية, كذلك يوؤدي الرتقاء 
باملنطقـــة املركزيـــة للقاهـــرة الكربى اىل 
توليـــد فر�س عمل , كما �سيعمل على تعزيز 
التكامـــل الجتماعـــي واحلـــد مـــن تهمي�س 

بع�س الطبقات الجتماعية.

بعض المبانى الهامة الواقعة على ضفاف النيل وسط  أقليم القاهرة الكبرى
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        ظلت القاهرة على 
مدار أزمنة طويلة مركًزا 

لإلشعاع الثقافى
والتاريخي

كما تهدف الروؤية اىل اعادة تطوير كورني�س النيل 
انتظار  واماكن  اخل�سراء  امل�سطحات  وزيادة 
ل�سكان  ترويحية  كمنطقة  وتاأهيله  �سيارات, 

القاهرة. 

ال�سمانـــات  توفـــري  �سيتـــم  اإىل ذلـــك,  بالإ�سافـــة 
اللزمة لتجديـــد املباين تدريجيـــا من خلل دعم 
وتفعيل الت�سريعات التي ت�سمـــن اإلتزام مالكو هذه 
العقـــارات باإجـــراء ال�سيانـــة الواجبـــة ملمتلكاتهم 

العقارية.  

أقليم القاهرة الكبرى - لقطة بانورامية
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خلل ال�سنوات القليلة القادمة, �سيتم اإ�سراك العديد 
امل�سروعات  خمتلف  تنفيذ  فى  التنمية  �سركاء  من 
التي من �ساأنها الإ�سهام فى حتويل الروؤية املقرتحة 
اإىل حقيقة عمرانية على اأر�س الواقع. فل �سبيل اإىل 
بلورة الروؤية اخلا�سة بالن�سبة للقاهرة دون م�ساهمة 
فعالة من الوزارات واملحافظات, وقطاع ال�سناعة, 
اخلا�س  والقطاع  املدين  املجتمع  م�ساركة  اأن  كما 
كفاءة  �ست�سكل   وبالتايل  حتمية,   �سرورة  �ست�سكل 
التن�سيق و�سرعة اتخاذ القرار عنا�سر اأ�سا�سية فى 

�سمان فعالية التنفيذ فى مواعيده املحددة. 

امل�ستقبلية  الروؤية  م�سروع  اإدارة  �سيقوم جهاز  كما 
تنظيمي  هيكل  بو�سع  الكربى  القاهرة  لقليم 
اأهم  باإدارة  للمكلفني  وا�سحة  مب�سئوليات 
حيث  الروؤية,  حتقيق  فى  ت�سهم  التي  امل�سروعات 
حمددة,  موؤ�س�سية  قيادة  م�سروع  كل  اإعطاء  �سيتم 
ا�ستنادًا اإىل ميثاق امل�سروعات املتفق عليها عموما, 
ومبا يفى بالطموحات الرئي�سية للم�سروع واملراحل 

الأ�سا�سية للتنفيذ والبنود الرئي�سية فى امليزانية.

 المحور الثامن
توفير نظام فعال للحوكمة الدارة مشروعات التنمية

امل�سروعات م�سئوليات  قيادات هذه  تتوىل  اأن  على 
فى  التقدم  مراحل   ومتابعة  الإدارة,  و  التنظيم 

العمل, واإعداد التقارير الدورية.

اللزمة  ال�سمانات  توفري  اأهمية  من  وانطلقا 
ل�سرعة اتخاذ القرارات ذات ال�سلة – مع مراعاة 
درجة الرتابط املت�سعب بني جميع امل�سروعات- حيث 
م�سروع  اأي  تاأجيل  اأو  تعطل  املخاطره,  من  �سيكون 
نتيجة غياب التن�سيق بني الأطراف املعنية اأو �سركاء 
نتائج �سلبية تنعك�س على  التنمية مما يرتتب عليه 

الإقليم.
لإعادة  اإجراءات  اتخاذ  �سيتم  الإطار  هذا  وفى   
الهيكلة املوؤ�س�سية  تدعيما ملركزية �سلطة اتخاذ القرار 
تنظيم  اأي�سا  �سيتم  كما  الكامل,  التن�سيق  و�سمان 
ال�سنوي  للتمويل  متعددة  م�سادر  تاأمني  اإمكانات 
الحتياجات  حيث  من  �سواء  امل�سروعات,  لأهم 
ال�ستثمارية  وكذلك من حيث الإيرادات املتولدة من 

هذه امل�سروعات.
حتديد  ت�سمن  �سوف  التن�سيق  اآليات  فاإن  واأخريًا, 
وتطبيق ال�سيا�سات والقواعد التي ت�سكل اأهمية بالغة 

من حيث �سمان تنفيذ الروؤية .
اأقليم  ميثلها  التي  الكربى  الأهمية  اإىل   وبالنظر 
القاهرة الكربى بالن�سبة مل�سر,  ف�سوف يتم و�سع 
مل�سروع  احلاكمة  والإدارة  الإ�سراف  منظومة  هيكل 
الروؤية امل�ستقبلية للقليم على اأعلى امل�ستويات داخل 
اإدارات احلكومة امل�سرية, ومن اأجل �سمان كفاءة 
التن�سيق عرب خمتلف الأجهزة والهيئات احلكومية, 
ف�سيتم اإن�ساء جهاز متخ�س�س لإدارة هذا امل�سروع 
ال�سخم ي�سرف على عمل الوزارات والهيئات العامة 
وتلك  املخطط  هذا  و�سع  فى  م�ساهمتها  اإطار  فى 

الروؤية مو�سع التنفيذ.

 كما �سيتم العمل اأي�سا على �سمان اإ�سراك املجتمع 
املدين فى اأقليم القاهرة الكربى فى اإدارة امل�سروع, 
�سوف  التنمية  �سركاء  جميع  م�ساركة  اأن  �سك  فل 
ت�سهم فى �سمان التوافق واللتزام بالروؤية امل�سرتكة 

لقليم القاهرة الكربى.  

و�سيتم اإجراء ر�سد م�ستمر  ملتابعة  مدى القرتاب  نحو  
حتقيق الأهداف الكمية. كما �سيتم تنظيم مراجعات 
عر�سية بانتظام لقيا�س ما مت اإحرازه من تقدم نحو 
حتقيق هذه الروؤية, هذا بجانب النتظام اأي�سا فى 
درا�سة فر�س تعديل هذا املخطط اعتمادا على حجم 
هذا التقدم, وكذلك اعتمادا على العوامل اخلارجية, 
بالطموحات  الأمد  اللتزام طويل  اإغفال  ولكن دون 
التي مت حتديدها وفقا لروؤية القليم, وبذلك �سيكون 
والآليات  الأدوات  الكربى  القاهرة  لقليم  توافر  قد 
التي ت�سمن ا�ستكمال تنفيذ املخطط وم�سروعاته  فى 

الوقت املنا�سب.  

       سوف يتم االشراف 
على تنفيذ الرؤية من 

خالل الوزارات والهيئات 
المعنية فى ضوء 

مساهمة كل منها من 
خالل كيان مستقل

�سوف  الــتــى  املــ�ــســروعــات  تنفيذ  ان 
امل�ستقبلية  الــروؤيــة  اطــار  فــى  تقرتح 
يتطلب نظام  الكربى  القاهرة  لقليم 
كفء للحوكمة الذى ي�سمن امل�ساركة 
وخا�سة  التنمية  �سركاء  من  الفعالة 
ال�سكان وذلك فى اطار �سفافية تامة 

ومناخ ايجابى.



رؤية  مستقبلية

71

رؤية  مستقبلية
الكربى   القاهرة  لقليم  امل�ستقبلية  الــروؤيــة  تتمثل 
مقومات  ت�سم  كعا�سمة  بها  يليق  مبا  تطويرها  فى 
املدن العاملية و�سمولية اخلدمات واملرافق وا�ستدامة 
ورغبات  اأحتياجات  تلبى  الوقت  نف�س  وفى  املــوارد, 
�سيتم ترجمة هذه  فئاتهم حيث  املواطنني مبختلف 
الروؤية اإىل اأولويات حمددة التي �ستوجه ال�سيا�سات 

والقرارات خلل فرتة التنفيذ. 
وتو�سح النقاط التالية الهداف الع�سرة امل�ستهدفة 

والتى تلخ�س الولويات املطلوب حتقيقها: 
فى  ن�سمة  مليون    8 عن  ليقل  ما  اإقامة   	
خلل  فى  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات 
�سكن  اأمناط  فى  التنوع  زيادة  مع  �سنة,   20
الأ�سرة, مبا فى ذلك زيادة ن�سبة امل�ساكن ذات 
اأ�سعار فى متناول جميع فئات ال�سكان وخا�سة 

حمدودى الدخل.
�سكنية  اإقامة ما ل يقل عن 4.8 مليون وحدة  •	
باأ�سعار  الكربى  القاهرة  اأقليم  فى  اإ�سافية 
الدخل  لفئات  وحدة  مليون  منها 3.5  مي�سرة, 
املتو�سطة و 1.3 مليون وحدة للأ�سر ذات الدخل 
املحدود, اإما فى �سورة �سكن اجتماعي, اأو غري 
هادف للربح, اأو من خلل توافر خيارات وبدائل 

اأخرى. 
ا�ستخدام  معدلت  فى  هائلة  زيادة  حتقيق   	
العمل  اأماكن  اإىل  للنتقال  العام  النقل  و�سائل 
فى اإطار مدة زمنية ق�سوى ت�سل اإىل 45 دقيقة 
كحد اأق�سى للم�سافة من املجتمعات العمرانية 

اجلديدة اإىل منطقة و�سط املدينة. 
اإخلء تام لل�سكان من كافة املناطق غري الآمنة   	

والتى ت�سكل خطورة على حياه �سكانها. 

ل  ما  اإيجاد  فى  الكربى  القاهرة  اإقليم  جناح   	
يقل عن 8 مليون فر�سة عمل جديدة مع زيادة 
ح�سة خدمات الأعمال و�سناعات التكنولوجيا 

الفائقة وال�سياحة. 
مكانة  بلوغ  فى  الكربى  القاهرة  اأقليم  جناح   	
فى  مناطق  ثلث  اأف�سل  من  واحدة  جتعله 
الأعمال,  جمال  فى  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق 
بحيث ت�سم املقار الرئي�سية ملا ل يقل عن 10 
 2000 اأف�سل  قائمة  �سمن  م�سنفة  �سركات 
القيمة  حيث  من  العاملي  امل�ستوى  على  �سركة 

ال�سوقية. 
حتقيق معدل يزيد على 100 مليون ليلة �سياحية   	
من  �سنويا,  القليم  فى  ال�سائحون  يق�سيها 
توافر مزيج متوازن من عوامل اجلذب  خلل 
الأثرية,  املواقع  زيارة  على  القائمة  ال�سياحية 
الرتفيه,  ومواقع  املدينة,  فى  الأن�سطة  وتنوع 

وعرو�س التجارة وا�سعة النطاق. 
اأف�سل  �سمن  الكربى  القاهرة  اقليم  ت�سنيف   	

25 مدينة فى الرتتيب العاملي للمدن. 
ن�سب  الكربى فى خف�س  القاهرة  اأقليم  جناح   	
احلراري  الحتبا�س  غازات  من  انبعاثاتها 
امل�سجلة  بن�سبة 30% مقارنة بن�سب النبعاثات 

لها فى عام 2010. 
على  الكربى  القاهرة  اأقليم  اعتماد  زيادة   	
اإجمايل  من   %20 بن�سبة  املتجددة  الطاقة 

اإ�ستخدام الكهرباء فى القليم.

ملخص : صورة عامة إلقليم القاهرة الكبرى مستقبال 

الفصل الثاني: رؤية واحدة وثمانية محاور عمل
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اإعادة تطوير املناطق غري املخططة: عقب النتهاء 
املخططة  غري  املناطق  من  العديد  تطوير  من 
ال�سا�سعة لن ُي�سمح لأي مواطن بالإقامة فى مناطق 
احل�سول  فر�س  لل�سكان  يتوفر  اأن  بعد  اآمنة  غري 

على �سكن لئق وفى موقع منا�سب.

تعمل  �سوف  واملعرفية:  العلمية  الأن�سطة  جممعات 
املواهب  وتخريج  جذب  على  الأن�سطة  جممعات 
التحتية  البنية  فى  وامل�ساركة  الكفاءات  وتبادل 
والبتكار فى قطاع ال�سناعة  واخلدمات فى اإطار 
بالقليم, ف�سوف يتم حتديدا  التخ�س�س  جمالت 
اإقامة جممعات فى جمالت تكنولوجيا املعلومات, 
املتو�سطة  التكنولوجيا  وت�سنيع  املالية,  واخلدمات 
بدورها  �ستقوم  اجلامعات  باأن  علما  والفائقة, 

ك�سريك اأ�سا�سي فى هذه املجمعات.

اأنحاء  جميع  فى  �سا�سعة  خ�سراء  م�ساحات  اإقامة 
اأقليم القاهرة الكربى:

خمتلف  فى  املتنزهات  من  العديد  باإن�ساء  وذلك   
اأنحاء القليم بجانب اإعلن جزر النيل كمحميات 
اإىل  بالإ�سافة  البيئية,  ال�سياحة  لأغرا�س  طبيعية 

زراعة حزام اأخ�سر بامتداد الطريق الدائري. 

اإن�ساء �سبكة �سخمة خلطوط املرتو وال�سوبر ترام:
�سمان  بهدف  للمرتو  خطوط   6 تتوفر  �سوف   
للمدينة عرب  املركزية  املناطق  اإىل جميع  الو�سول 
ربطها  يتم  و�سوف  العام,  النقل  و�سائل  ا�ستخدام 
�سرعة  تتيح  �سوف  التي  ترام  ال�سوبر  �سبكة  مع 
النتقال بني املجتمعات العمرانية اجلديدة والكتلة 

العمرانية الرئي�سية. 

�سوف  متطورة:  جديدة  عمرانية  جمتمعات  اإقامة 
العمرانية  املجتمعات  داخل  ن�سمة  مليون   8 يقيم 
ميثلون  اوىل  كمرحلة  عاما   20 خلل  اجلديدة  
الكربى  القاهرة  اأقليم  ملجتمع  اجتماعيا  مزيجا 
وبحيث يتاح لهم نطاق وا�سع من اخلدمات العامة 

وفر�س العمل. 

تنوع العرو�س ال�سياحية العاملية:
 �سيتم العمل على اإعادة املكانة اإىل منطقة ه�سبة 
اخلديوية  القاهرة  مناطق  تطوير  بجانب  الأهرام 
الأمناط  تبني  �سيتم  كما  الإ�سلمية,  والقاهرة 
و�سياحة  البيئية,  ال�سياحة  مثل  الأخرى  ال�سياحية 
اأن�سطة  بجانب  العلجية,  وال�سياحة  الت�سوق, 

الأعمال مثل  �سياحةاملوؤمترات. 

�سيتم  املدينة:  و�سط  ملنطقة  العام  التكوين  تغيري 
منطقة  فى  والزدحام  ال�سغوط  تخفيف  مراعاة 
املوا�سلت  �سبكة  املدينة من خلل حت�سني  و�سط 
جتمع  و�سوف  الأن�سطة,   مراكز  من  العديد  ونقل 
منطقة و�سط املدينة بني معامل اجلذب ال�سياحية 
املًطورة )مثل مناطق القاهرة اخلديوية(, وفر�س 
التجارة والبيع بالتجزئة, ومراكز الأعمال واملناطق 

ال�سكنية. 

لمحة عن إقليم القاهرة الكبرى مستقبال
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السكان المقيمين 
فى المجتمعات 

العمرانية الجديدة
)بالمليون نسمة(

1,7 :2010
8 :2030

إجمالي الكثافة 
السكانية فى المناطق 

العمرانية
)شخص/فدان(

82 :2010
77 :2030

المواصالت
)كم/مليون نسمة(

4 :2010
24 :2030

إعادة تدوير المخلفات 
الصلبة

%20 :2010
%45 :2030

السكان
)بالمليون نسمة(

16 :2010
24 :2030

مساحة المناطق غير 
اآلمنة

)بالفدان(

550 :2010
2030: صفر

عدد الوحدات 
السكنية
)بالمليون(

6 :2010
11 :2030

عدد الليالي السياحية 
المقضاة فى القاهرة 

الكبرى
)بالمليون(

35 :2010
59 :2030

إنخفاض إنبعاثات غازات 
االحتباس الحراري

)معادل ثاني أكسيد 
الكربون(

2010: غير منطبق
%30- :2030

عدد األسر
)بالمليون أسرة(

4 :2010
7 :2030

المساحة العمرانية
)بالفدان(

175,238 :2010
340 :2030

مساحة المناطق غير 
المخططة

)بالفدان(

22,000 :2010
1100 :2030

عدد الوظائف 
المتاحة

)بالمليون(

5 :2010
8.6 :2030

عدد الشركات 
المصنفة ضمن 

قائمة أفضل 2000 
شركة عالمية

5 :2010
10 :2030

الترتيب بين المدن 
العالمية

43 :2010
2030: ضمن قائمة 
أفضل 25 مدينة

الطاقة المتجددة 
المستخدمة

2010: غير منطبق
%20 :2030

مؤشرات األداء الرئيسية فى إقليم القاهرة الكبرى 2030

ية
س

ئي
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ء ا
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األ
ت 
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 الفصل الثالث
التوجهات اإلستراتيجية 
للتنمية االقتصادية فى 

إقليم القاهرة الكبرى

متثل ق�سية �لنمو �لتحدي �لرئي�سي فى �أقليم 
�لقاهرة �لكربي خالل �لعقود �لقادمة، خا�سة 
�أن يوفر مناخاً  �لنمو �القت�سادي و�لذى يجب 
م�سروعات  ك��اف��ة  يجعل  مب��ا  للتمويل  مالئما 
وبر�مج �لتنمية �أمر�ً قاباًل للتنفيذ، ومبا يوفر 

�لفر�ص �أمام جميع �ل�سكان.
 وياأتي �لنمو �القت�سادي نتيجة لالبتكار وبناء 
��ستحد�ث  �أو  �أ����س���و�ق ج��دي��دة،  وف��ت��ح  �ل���ق���در�ت 
خ���دم���ات ج���دي���دة، وع�����ادة م���ا ي�����س��اح��ب��ه ح��رك��ة 
حتما  ت��وؤدى  �سوف  و�لتى  �الجتماعية  للتنمية 

�ىل حتقيق جودة �حلياه.  

وتعر�ص مقدمة هذ� �جلزء �لهيكل �القت�سادي 
تناول  يتم  ثم  �لكربى،  �لقاهرة  القليم  �لعام 
�ال�سرت�تيجية  و�لتوجهات  �لر�هن  �لو�سع 
�لتي  �لثمانية  �لتنموية  للقطاعات  �مل�ستقبلية 
ُو�سفت باأنها �أ�سا�سية وحا�سمة بالن�سبة للن�ساط 

�القت�سادى القليم �لقاهرة �لكربى وت�سمل:
�ل�سناعة  •
�لتجارة  •

�خلدمات �مل�سرفية و�ملالية  •
�لتنمية �لعمر�نية و��ستعماالت �الر��سى  •

�ل�سحة  •
�لتعليم  •

�الت�ساالت وتكنولوجيا �ملعلومات  •
�ل�سياحة  •

�لثقافة و�العالم  •
�لدر��سات  م��ن  �ملتبقية  �ل��ث��الث  �لقطاعات  �أم��ا 
�لتعميري  ق��ط��اع��ات  ت�سمل  و�ل��ت��ى  �ل�سلة،  ذ�ت 
و����س��ت��ع��م��االت �الر������س����ى و�ال����س���ك���ان )�الر������ص 
و�ملاأوى( ، �لبيئة، �لنقل و�ملو��سالت ف�سوف يتم 

تناولها فى�لف�سل �لر�بع.
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من  الكربى  القاهرة  اأقليم  ي�ضمه  ما  اإىل  ا�ضتنادًا 
و�ضوق  جيدة  خدمات  وقاعدة  قوية  �ضناعية  بنية 
املحرك  هو  االقليم  اعتبار  ميكن  �ضخم،  عمل 
بلغ   2006 عام  ففى  حاليًا،  مل�ضر  االقت�ضادي 
اإجمايل  من   ٪31 للعا�ضمة  املحلي  الناجت  اإجمايل 
االقت�ضادي  النمو  معدل  وا�ضتمر  القومي،  الناجت 
اأعلى من املتو�ضط على امل�ضتوى القومي،  لالقليم  
ارتباطًا  االقليم   فى  التنمية  ارتباط  يعني  وهذا 
ولذلك  م�ضر.  اأنحاء  باقي  فى  بالتنمية  وثيقًا 
جديدة  عمل  وفر�ص  وظائف  خلق  اإىل  فال�ضعي 
داخل اأقليم القاهرة الكربى �ضوف ينعك�ص ايجابيًا 

على كافة القطاعات فى جميع اأنحاء البالد. 

ويبلغ حجم القوة العاملة فى اأقليم القاهرة الكربى 
فى  العاملني  فيهم  مبا  ن�ضمة،  ماليني  خم�ضة  نحو 
الت�ضنيع  جم��ايل  وم��ازال  الر�ضمي،  غري  القطاع 
العمل  قوة  على  املهيمنان  املجاالن  هما  والتجارة 
ال�ضكلني رقمي 31 و32.  وتعترب  كما هو مبني فى 
اخل���دم���ات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة، وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 
وال�ضياحة خدمات  التجزئة،  واالت�ضاالت، وجتارة 
اأقليم   فى  العاملة  القوى  ل�ضوق  بالن�ضبة  اأ�ضا�ضية 
القاهرة الكربى، فى الوقت الذي تعترب فيه القوى 
العاملة فى جماالت مثل �ضيد االأ�ضماك والزراعة 
ن�ضف  ح��وايل  ويرتكز  حم��دودة.  عمالة  والتعدين 
اأحياء  فى   )٪44( االقليم  داخ��ل  العاملة  القوى 
وم�ضر  واجل��ي��زة،  املدينة،  وو�ضط  ن�ضر،  مدينة 
فى  البطالة  معدل  يقل  كما  وال��دق��ي،  اجل��دي��دة، 
م�ضر،  اأقاليم  بقية  عن  الكربى  القاهرة  اأقليم 
اأقل  بن�ضبة  يقرب من ٪7  ما  بلغ عام 2006  حيث 

عن املعدل القومي احلايل البالغ ٪9.  

للبالد،  االإدارية  العا�ضمة  هي  القاهرة  اأن  وحيث 
العام،  بالقطاع  بها  الوظائف  من  العديد  ترتبط 
من  اكرث  الكربى  القاهرة  اأقليم  ي�ضم  حيث 

الهيكل االقتصادي إلقليم القاهرة الكبرى 

ال�ضعب،  جمل�ص  مثل  حكومية  موؤ�ض�ضة   20.000
التابعة  واالإدارات  احلكومية  الوزارات  وجمموعة 
ملحافظات االقليم، والتي ت�ضم جميعها قوي عاملة 
االقت�ضادي  الن�ضاط  تدعيم  فى  بدورها  ت�ضهم 

القليم القاهرة الكربى.  

اأقليم  فى  واالأعمال  للمال  العام  املناخ  �ضهد  وقد 
الفرتة  فى  ملحوظًا  حت�ضنًا  الكربى  القاهرة 

االأخرية، كما هو مبني باجلدول رقم 5.
الكربى  القاهرة  اأقليم  فى  ال�ضرائية  القوة  اأن  اإال   
مازالت منخف�ضة، كما اأن معدالت اإنتاجية العمالة 
احل�ضول  اأن  اإىل  باالإ�ضافة  حمدودة،  مازالت 
على عمالة ماهرة ميثل م�ضكلة لدى معظم اأرباب 
االحتياجات  ا�ضتيفاء  عدم  م�ضكلة  بجانب  العمل، 
فى تخ�ض�ضات معينة نتيجة لقلة اإمكانات التدريب 

املهني فى االقليم.

والزال اأ�ضحاب امل�ضروعات اال�ضتثمارية يعانون من 
اللوائح االإدارية البريوقراطية املعقدة. كما تتزايد 
الفكرية  امللكية  حقوق  بغياب  املرتبطة  املخاوف 
اإقليم   جاذبية  من  ُيحد  مما  معينة  قطاعات  فى 

القاهرة الكربى بالن�ضبة للم�ضتثمرين االأجانب.

مت اإب���رام اتفاقي���ة تعاون ب���ني الهيئة العامة 
للتخطيط العمراين ومركز املعلومات ودعم 
اتخاذ القرار التابع ملجل�ص الوزراء، حيث مت 
بحث املو�ض���وعات الدقيقة اخلا�ضة بتنمية 
اأقليم القاهرة الكربى وذلك عن طريق عقد 
�ضل�ض���لة من ور����ص العمل وحلق���ات النقا�ص 
املتخ�ض�ض���ة لكل قطاع رئي�ضي علي حدي، 
وقد ت���وىل تنظيمها مرك���ز املعلومات خالل 
الف���رتة املمتدة بني نوفم���رب 2008 وفرباير 

 .2009

ومتثلت االأه���داف الرئي�ض���ية لور�ص العمل 
على م�ضتوى كل قطاع فيما يلي : 

وال�ض���عف  الق���وة  مواط���ن  حتدي���د   •
والفر�ص واملخاطر. 

التو�ض���ل اىل اتفاق ب�ضاأن امل�ضروعات   •
ذات االأولوية الق�ضوى. 

تقييم القدرة التناف�ضية ال�ضاملة على   •
امل�ضتويات املحلية والقومية والدولية.
حتديد الروؤية امل�ضتقبلية لكل قطاع.    •

وق���د مت االأخذ بنتائج هذه املناق�ض���ات وكذا 
املُدخالت املقرتحة من جميع �ضركاء التنمية 
فى االعتبار، حيث اعُتربت مبثابة املدخالت 
واملقرتحات الرئي�ضية لتحليل مواطن القوة 
وال�ضعف والفر�ص واملخاطر SWOT التي مت 
اإعدادها لكل قطاع.  ونتيجة لهذا التحليل - 
بجانب مدخالت ومقرتحات اخلرباء فى كل 
قطاع - مت ت�ض���جيل و�ضف �ض���امل لالأو�ضاع 
الراهنة فى اأقليم القاهرة الكربى فى �ضكل 

تقارير ُمف�ضلة عن خمتلف القطاعات.  

منهجية العمل

         فى عام 2006 بلغ 
إجمالي الناتج المحلي 

للعاصمة 31٪ من إجمالي 
الناتج القومي
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شكل رقم 31 : توزيع العمالة طبقا للقطاعات فى أقليم القاهرة الكبرى عام 2008

امل�ضدر : اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ضاء: الكتاب االإح�ضائي ال�ضنوي ، الهيئة العامة للتخطيط العمراين

الشكل رقم 32: توزيع العمالة داخل وخارج أقليم  القاهرة الكبرى حسب القطاع عام 2008

امل�ضدر : اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ضاء: الكتاب االإح�ضائي ال�ضنوي، الهيئة العامة للتخطيط العمراين

القاهرة الكبرى خارج القاهرة الكبرى
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التيسيرات المتاحة أمام ممارسة 
أنشطة المال واألعمال فى مصر

ممارسة أنشطة المال 
واألعمال وفقًا لتقديرات 2010

ممارسة أنشطة المال واألعمال 
وفقًا لتقديرات 2009

درجة التغير فى التقدير

+10611610ممار�ضة اأن�ضطة املال واالأعمال
+244319بدء ن�ضاط فى جمال املال واالأعمال

+1561659التعامل مع ت�ضاريح البناء
-1201191تعيني موظفني
-87843ت�ضجيل ملكية

+718413احل�ضول على ائتمان
-73703حماية امل�ضتثمرين
+1401422�ضداد ال�ضرائب

-29272ن�ضاط جتاري عرب احلدود
+1481546تنفيذ العقود

-1321302اإنهاء ن�ضاط مال /اأعمال

جدول رقم 5 : تيسيرات ممارسة أنشطة المال واألعمال فى مصر : التقييم الدولي لمصر

امل�ضدر: التمويل التعاوين الدويل - تقرير البنك الدوىل 2009.

ويعر�ص هذا اجلزء من التقرير القطاعات التنموية 
التف�ضيلية بحيث يبداأ كل قطاع با�ضتعرا�ص الو�ضع 
 ، وال�ضعف   ، القوة  نقاط  وا�ضتخال�ص   ، الراهن 

واالمكانات واملخاطر.
واهم  بالقطاع  اخلا�ضة  الروؤية  عر�ص  ذلك  يلى 
قطاع  كل  ويختتم  اال�ضترياتيجية،  التوجهات 

بامل�ضروعات ذات االولوية.

ان موؤ�ضرات االقت�ضاد مرتبة من )1 : 183( ح�ضب �ضهولة ممار�ضة ان�ضطة االعمال بها، بحث يكون االقت�ضاد االف�ضل فى املرتبة االوىل. ويعنى 
ت�ضنيف عاىل على موؤ�ضر �ضهولة ممار�ضة اأن�ضطة االعمال فى البيئة التنظيمية التى من �ضاأنها ان تف�ضى البدء فى العمل ومزاولة الن�ضاط.
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20102030مؤشرات األداء الرئيسي للصناعة

 38.000 21.000 اإجمايل امل�ضاحة بالفدان

الوضع الراهن

يوؤدي القطاع ال�ض���ناعي دورًا حموريًا فى اقت�ضاد 
اأقلي���م القاه���رة الك���ربى، فق���د ُوج���د اأن قطاع���ا 
ال�ض���ناعة والت�ض���نيع يوفران فر�ص عمل ملا يقرب 
م���ن 1.2 ملي���ون عام���ل )مبا ف���ى ذل���ك الوظائف 
غري الر�ض���مية(، ويو�ض���ح ال�ض���كل رقم 33،  توزيع 
الوظائف علي قطاعات الت�ضنيع الفرعية.  ويتميز 
الن�ض���اط ال�ض���ناعي بالتنوع �ض���امال عدة جماالت 
مث���ل �ض���ناعة م���واد البن���اء، وال���ورق، والكرت���ون، 
وال�ض���ناعات الغذائي���ة، واملن�ض���وجات، واملالب����ص 

اجلاهزة، واالأثاث.

الصناعة

اإقت�ضاد  فى  اأ�ضا�ضية  ركيزة  الت�ضنيع  يعترب   •
اأقليم القاهرة الكربى، ويرتكز هذا الن�ضاط 
وال�ضاد�ص  حلوان  مثل  معينة  مناطق  فى 
املن�ضوجات  �ضناعات  وترتكز  اأكتوبر،  من 
اجليزة  مثل  مناطق  فى  وااللكرتونيات 

والقاهرة على التوايل. 
ويتطلب التقدم  فى ال�ضناعة وزيادة االنتاج،   •
اأحدث  تبنى   ، التناف�ضية  القدرة  وحتقيق 
ال�ضناعة  من  والتحول  املتطورة   اال�ضاليب 
اىل  الب�ضيطة  التكنولوجيا  على  املعتمدة  

ا�ضتخدام التقنيات احلديثة. 
فى  الرئي�ضي  اال�ضرتاتيجي  التوجه  يتمثل   •
وتنمية  القائمة،  ال�ضناعية  القاعدة  دعم 
والعالية،  املتو�ضطة  التكنولوجيا  �ضناعة 
الكتلة  خارج  امللوثة  ال�ضناعات  نقل  �ضمان 

العمرانية القليم القاهرة الكربى. 

 حي���ث ت�ض���هم جمي���ع ه���ذه ال�ض���ناعات جمتمع���ة 
اإ�ض���هامًا كبريًا فى ال�ضادرات وجذب اال�ضتثمارات 
االأجنبي���ة املبا�ض���رة. ويرتك���ز جزء كب���ري من هذا 
الن�ضاط ال�ضناعي فى مراكز الت�ضنيع مثل مدن 6 
اأكتوبر وحلوان كما هو مبني بال�ضكل رقم 34، ومتثل 
احلرف التقليدية )خا�ضة منتجات خان اخلليلي( 
جزءًا كبريًا من هذه ال�ضناعة داخل اأقليم  القاهرة 
الكربى، واإجم���ااًل فهناك JICA(13483( من�ض���اأة 

�ضناعية م�ضجلة لدى هيئة التنمية ال�ضناعية.  

اأكربقطاع �ضناعى  املالب�ص اجلاهزة  وميثل قطاع 
من   ٪30 ي�ضم  حيث  القاهرة  حمافظة  فى 
قطاع  ميثل   بينما  املحافظة،  فى  امل�ضانع  عمال 
والكهربائية   وااللكرتونية  الهند�ضية  ال�ضناعات 
اأكتوبر   6 مدينتي  فى  ال�ضناعية  القطاعات  اأكرب 
وحلوان والذي ي�ضم 30٪ من عمال امل�ضانع، بينما 
وامل�ضروبات  الغذائية  املواد  ت�ضنيع  قطاع  ي�ضم 
من   ٪49 اجليزة  حمافظة  فى  )الدخان(  والتبغ 

عمال امل�ضانع.

عة
نا

ص
ال

         قطاع الصناعة 
والتصنيع يوفران فرص 

عمل لما يقرب من 1,2 
مليون عامل )بما فى ذلك 

الوظائف غير الرسمية(
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تقرير قطاع الصناعة - تحليل النتائج الرئيسية

نقاط الضعف/المشكالتنقاط القوة/المقومات

تنوع االأن�ضطة ال�ضناعية باالقليم.  	•
وجود ا�ضرتاتيحية للتنمية ال�ضناعية.   	•

•	القرب من خطوط النقل واملوا�ضالت. 
دعم ال�ضادرات ال�ضناعية.   	•

•	القرب من اال�ضواق ومنافذ التوزيع.

نق�ص املناطق واملجموعات ال�ضناعية املتكاملة مما يوؤثر على   •
القدرة التناف�ضية.

نق�ص التدريب املهني واخلدمات اللوجي�ضتية.    •

�ضعف اجلانب التكنولوجي فى معظم ال�ضناعات.   •

•	تعدد جهات الواليه على املناطق ال�ضناعية.

التهديداتالفرص

اإعداد خمطط لتنمية ال�ضناعة امل�ضرية من خالل ابرام اتفاقية  	•
�ضراكة بني م�ضر واالحتاد االأوروبي.  

توافر ال�ضوق املحلية الهامة.   •

حتديث اأدلة اال�ضتثمار للمناطق ال�ضناعية ون�ضرها داخليا   •
وخارجيا.

اآثار االأزمة املالية على ال�ضادرات.    •

التناف�ص مع الدول ال�ضناعية االأخرى مثل تركيا وال�ضني.    •

امل�ضكالت والق�ضايا البيئية.    •

•	االحداث ال�ضيا�ضية وتاأثر القطاعات االقت�ضادية عامة.

شكل رقم 33: حجم القطاعات الصناعية الفرعية فى إقليم القاهرة الكبرى

امل�ضدر: درا�ضة حتليلية للهيئة العامة للتخطيط العمراين

المساهمة فى العمالة التصنيعية بأقليم القاهرة الكبرى حسب القطاع الصناعي الفرعي

 إجمالي
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شكل رقم 34: المناطق الصناعية الرئيسية فى أقليم القاهرة الكبرى

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين: قاعدة بيانات نظم املعلومات اجلغرافية الإقليم القاهرة الكربى
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1-

التوجهات االستراتيجية لقطاع 
الصناعة:

تتمثل الروؤية امل�ضتقبلية فى ان ي�ضبح اأقليم القاهرة 
ومتوافق  تكنولوجيا  متقدم  �ضناعى  اأقليم  الكربى 
ال�ضناعية  املناطق   35 رقم  ال�ضكل  ويو�ضح  بيئيا، 
امل�ضتقبلية فى القاهرة الكربى، وقد مت حتديد �ضتة 
اأهداف مرحلية رئي�ضية يتم اال�ضرت�ضاد بها لتطوير 
قطاع الت�ضنيع فى االقليم ، وذلك على النحو التايل: 
توافر  ي�ضمن  مبا  البيئية  االعتبارات  مراعاة   •
بيئة نظيفة فى املناطق ال�ضناعية داخل اأقليم 
التدابري  اتخاذ  الكربى، مع �ضرورة  القاهرة 
خارج  للتلوث  امل�ضببة  امل�ضانع  لنقل  الالزمة 
الكتلة العمرانية للقاهرة الكربى وفقًا للوائح 

والت�ضريعات ذات ال�ضلة. 

على  م�ضر  فى  ال�ضناعية  االإ�ضرتاتيجية  تقوم 
ال��ق��درات  ب��ن��اء  ه��م��ا:  رئي�ضيني  ه��دف��ني  حتقيق 
امل�ضرية  ال�ضركات/امل�ضروعات  وربط  املحلية، 
اعتماد  خ��الل  م��ن  وذل���ك  العاملية،  ب��االأ���ض��واق 
ركائز  ثالث  على  امل�ضرية  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضة 

رئي�ضية مت حتديدها على النحو التايل:

ال�ضناعية  لل�ضيا�ضة  االأوىل  الركيزة  ترتبط   -1
ت�ضافر  خ��الل  م��ن  املحلية  ال��ق��درات  بتعميق 

اجلهود فى �ضتة قنوات كما يلي: 

�مل�����س��روع��ات  وت��ن��ظ��ي��م  �ل��ب�����س��ري��ة  �مل�������و�رد  )�أ( 
�ال�ستثمارية

ي�ضتهدف رفع م�ضتوى املهارات لدى العاملني   
فى قطاع ال�ضناعة من خالل: ال�ضراكة مع 

القطاع اخلا�ص. 

)ب( نظام �البتكار �لقومي
ويهدف ايل تنمية القدرات التكنولوجية من   
خ���الل رب���ط ق��ط��اع ال�����ض��ن��اع��ة ب��اأ���ض��واق 

التكنولوجيا العاملية.  

�لنظام �لقومي ملر�قبة �جلودة )ج( 
يهدف هذا النظام اإىل توفري منظومة تقييم   
واملوا�ضفات  باملعايري  االلتزام  ملدى  قوية 
بحيث يرتفع م�ضتوى املنتجات امل�ضرية مبا 

يتوافق مع املعايري العاملية.

�لتموي��ل  )د( 
يهدف ايل تطوير �ضوق راأ�ص املال مبا يوفر   

م�ضادر بديلة لتمويل قطاع ال�ضناعة.

�لبنية �لتحتية  )ه�( 
مت  اإن�ضاء “هيئة  التنمية   ال�ضناعية” التي    
حيازة  اإج���راءات  ت�ضهيل  م�ضئولية  تتوىل 

االأرا����ض���ي م��ع اإدخ�����ال امل���راف���ق ال��الزم��ة 
لعمليات التنمية ال�ضناعية.  

 
)و( بر�مج �لتناف�ص بني �ل�سركات 

اجلهاز  هو  ال�ضناعة  حتديث  مركز  يعترب   
ال��رئ��ي�����ض��ي ال����ذي ي��ق��دم دع��م��ًا م��ب��ا���ض��رًا 
للدخول  وتاأهليها  ال�ضناعية  للم�ضروعات 

اإىل �ضوق املناف�ضة املحلية والعاملية.  

2- وتخت�ص الركيزة الثانية لل�ضيا�ضة ال�ضناعية 
العاملية عن طريق  االأ�ضواق  مع  الروابط  بتعزيز 
االأجنبية  اال�ضتثمارات  من  اال�ضتفادة  ت�ضجيع 

املبا�ضرة واأدوات تنمية ال�ضادرات. 

3- اأما الركيزة الثالثة لل�ضيا�ضة ال�ضناعية فتتعلق 
بتدعيم منظومة القيم االجتماعية التي توؤدي اإىل 
االجتماعية  االآث��ار  تعظيم  مع  املن�ضودة،  التنمية 

والبيئية االإيجابية لعمليات الت�ضنيع. 

االستراتيجية الصناعية فى مصر 

دعم ا�ضتمرارية ال�ضناعات التقليدية فى اأقليم   •
ا�ضتمرار  ل�ضمان  وتطويرها  الكربى  القاهرة 
هذه ال�ضناعات فى توفري فر�ص العمل للعمالة 
اإمكاناتها فى  املاهرة، مع الرتكيز على زيادة 

الت�ضدير اإىل االأ�ضواق اخلارجية .
تعزيز القدرة التناف�ضية لل�ضناعات التقليدية   •
التناف�ضية  بالقدرة  تتمتع  التي  االقليم  فى 
هذه  وت�ضمل  العاملية.  االأ�ضواق  فى  العالية 

ال�ضناعات: 
�ضناعة املالب�ص اجلاهزة. اأ.   

�ضناعة املنتجات الغذائية.  ب.   
اخلام  املواد  من  املنتجات  �ضناعات  ج.   

الطبيعية غري املعدنية. 

التكنولوجية  ال�ضناعات  اإقامة  على  الرتكيز   •
الهند�ضية  املتو�ضطة والعالية مثل ال�ضناعات 

وال�ضناعات االلكرتونية. 
تنمية وتطوير امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة   •
وبني  امل�ضروعات  هذه  بني  الربط  خالل  من 
امل�ضروعات وا�ضعة النطاق، و�ضيتم تنفيذ ذلك 
من خالل اإن�ضاء جمموعات �ضناعية، وكذلك 
عن طريق االرتباط بقاطرات االإنتاج العاملية. 
ت�ضجيع القطاع ال�ضناعي غري الر�ضمي فى اأقليم   •
القاهرة الكربى  على التكيف مع امل�ضتجدات من 
اأجل احلفاظ على قدرته فى توفري فر�ص العمل 
ل�ضريحة كبرية من القوة العاملة غري املاهرة، ال 

�ضيما فى اأوقات االأزمات.
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المشروعات ذات األولوية
القاهرة  خارج  للبيئة  الملوثة  المصانع  نقل 

الكبرى، وتوفير كتلة عمرانية نظيفة 
واملن�ضاآت  امل�ضانع  نقل  اإىل  امل�ضروع  هذا  يهدف 
اإىل  عالية  بن�ضبة  التلوث  فى  املت�ضببة  ال�ضناعية 
حماولة  فى  الكربى  القاهرة  اأقليم  خارج  مواقع 
اأن يتم تنفيذ هذا  التناف�ضية، على  لزيادة قدرتها 
حدوث  عدم  ل�ضمان  اأو�ضع  منظور  �ضمن  امل�ضروع 
م�ضتوى  حيث  من  منطقة  اأي  على  �ضلبي  تاأثري  اأي 
التناف�ضية اأو ن�ضب التلوث، و�ضوف يت�ضمن امل�ضروع 
خطوات النقل التدريجي لهذه امل�ضانع امللوثة، على 

اأن تتم مراعاة االآتي: 
التكاليف املرتبطة بتنفيذ عمليات النقل.    •

االآثار االجتماعية والدميوغرافية )ال�ضكانية(   •
الناجمة عن تنفيذ عمليات النقل.  

العوامل  ببع�ص  امل�ضروع  خمطط  يتاأثر  و�ضوف 
الرئي�ضية، التي ت�ضمل: 

اختيار املواقع املنا�ضبة.  •
من�ضاآت  ال�ضتيعاب  املتاحة  امل�ضاحات  حتديد   •

الت�ضنيع التي �ضوف ُتنقل اإليها. 
التي متثل  املناطق  املواقع اجلديدة من  قرب   •
م�ضادر للمواد اخلام الالزمة لهذه امل�ضانع.  

توافر البنية التحتية.    •
املحيطة  البيئة  بني خ�ضائ�ص  التوافق  درجة   •
املن�ضاآت  هذه  من  الناجت  التلوث  وم�ضتوى 

ال�ضناعية املقرر نقلها.  
العمالة  عدد  مثل  االجتماعية،  االعتبارات   •

الالزمة للم�ضروعات املنقولة.  
اخلدمات املتاحة باملناطق اجلديدة .    •

لمواجهة  االنتاجى  التعاونى  االتحاد  دور  تعزيز 
االنتشار العشوائى للصناعات   

اأن�ضطة  م�ضكالت  مواجهة  اإىل  امل�ضروع  يهدف هذا 
الت�ضنيع التي تفتقر اإىل التخطيط وذلك من خالل 
التعاونية للحرفيني التي تعمل عن  دعم اجلمعيات 
طريق جمع العديد من العمال احلرفيني حتت مظلة 
واحدة، حيث توفر هذه اجلمعيات التعاونية اأدوات 
باملهام  وتقوم  االإنتاج،  لعمليات  وتخطط  االإنتاج، 
ملنتجات  تقود  بيئة  اإيجاد  اإمكانية  وتتيح  االإدارية، 
العامل، وعالوة على  اأنها حتمي حقوق  جيدة، كما 
جماعي  ب�ضكل  املنتجات  بت�ضويق  تقوم  فهي  ذلك، 
للعمال وتوفر املواد اخلام باأف�ضل االأ�ضعار من خالل 

عمليات ال�ضراء باجلملة. 
ويتطلب هذا امل�ض���روع دعمًا من احلكومة وي�ضتلزم 
تعديل الت�ض���ريعات ذات ال�ض���لة، كما يتطلب توفري 
الدعم للتعاونيات فى هذا القطاع ب�ضورة مت�ضاوية 
م���ع القطاع���ات االأخ���رى. وباالإ�ض���افة اإىل ذل���ك، 
�ض���يتم اإن�ض���اء برنام���ج تنفي���ذي لت�ض���جيع التعاون 
ب���ني اجلمعي���ات التعاوني���ة العدي���دة ف���ى خمتلف 
ال�ضناعات الفرعية، ف�ضال عن برامج اال�ضتثمار. 

إطار  فى  القائمة  الصناعية  المناطق  تطوير 
المجموعات الصناعية المتكاملة 

يهدف هذا امل�ضروع اإىل توفري جمموعات �ضناعية 
وح�ضانات  تكنولوجية  مبراكز  مزودة  متكاملة 
خمتلف  فى  التكنولوجي  املكون  لتدعيم  االأعمال 
اإىل  اأي�ضا  امل�ضروع  يهدف  و�ضوف  ال�ضناعات. 
توفري مراكز لتدريب عمال امل�ضانع وفقًا ملتطلبات 
ي�ضمل  �ضوف  ذلك،  اإىل  وباالإ�ضافة  ال�ضناعة، 
»منافذ  متثل  وحدات  جمموعة  اإقامة  امل�ضروع 
للخدمة املوحدة« لت�ضهيل احل�ضول على تراخي�ص 
هذه  تقوم  و�ضوف  ال�ضناعية،  امل�ضروعات  الإقامة 
امل�ضنعة،  لل�ضركات  الدعم  بتقدمي  اأي�ضا  »املنافذ« 

وتي�ضري ممار�ضة اأن�ضطة املال واالأعمال.
كما �ضيتم اإقامة مرافق اأخرى لدعم الكيانات داخل 

املجموعات ال�ضناعية املتكاملة، وذلك كما يلي:

أحد مصانع الغزل والنسيج
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املتكاملة  ال�ضناعية  للمجموعات  يتاح  �ضوف  �أواًل: 
بالتجزئة،  البيع  منافذ  من  عدد  على  احل�ضول 

ومعار�ص لرتويج منتجاتها ال�ضناعية املختلفة.  

التخزين  من�ضاآت  من  عدد  توفري  �ضيتم  ثانياً: 
التحتية  البنية  توفري  اأي�ضًا  �ضيتم  كما  والتربيد، 
حركة  لت�ضهيل  وذلك  والنقل،  املوا�ضالت  حلركة 
املناطق  خمتلف  اإىل  اخلام  واملواد  العمال  انتقال 

ال�ضناعية. 

ويتطلب هذا امل�ضروع �ضرورة توفري التمويل الالزم 
متويل  فى  امل�ضرفى  القطاع  م�ضاركة  خالل  من 

اإن�ضاء املجموعات ال�ضناعية املتكاملة. 

حماية الصناعات التي تخدم األسواق السياحية
تراث  مراكز  اأكرب  اأحد  اخلليلي  خان  منطقة  تعد 
كونها  بجانب  العربي  العامل  فى  االإ�ضالمي  الفن 
مق�ضدًا �ضياحيًا هامًا. ويحظى �ضوق خان اخلليلي 
ب�ضهرة عاملية هائلة حيث ي�ضم اأكرث من 30 حرفة 
من  اأكرث  به  ويعمل  املختلفة،  اليدوية  احلرف  من 

300 الف عامل. 

االآونة  فى  احلرفية  ال�ضناعة  هذه  �ضهدت  وقد 
فادحة  خ�ضائر  عن  اأ�ضفر  حادا  تراجعا  االأخرية 

اأدت ايل ت�ضريح بع�ص احلرفيني.   

ولذلك ينبغي توفري احلماية الكاملة لهذه العمالة، 
وكذلك تدعيم مهاراتهم من خالل برامج التدريب 
للرتويج  فىاخلارج  معار�ص  واإقامة  امل�ضتمر 

ملنتجاتهم ودعم اأن�ضطة ت�ضديرها.  

         يحظى سوق 
خان الخليلي بشهرة 

عالمية هائلة حيث 
يضم أكثر من 30 حرفة 

من الحرف اليدوية 
المختلفة، ويعمل به 
أكثر من 300 الف عامل

منطقة خان الخليلى
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شكل رقم 35 : المناطق الصناعية المستقبلية فى  أقليم القاهرة الكبرى

امل�ضدر: درا�ضة حتليلية للهيئة العامة للتخطيط العمراين
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20102030مؤشرات األداء الرئيسية للتجارة

8500 3.000 اإجمايل امل�ضاحة بالفدان
1.535 0.57 اإجمايل الوظائف )باملليون وظيفة(
1.34 0.54 التجارة التقليدية )باملليون وظيفة(
0.195 0.03 التجارة احلديثة )باملليون وظيفة(

الوضع الراهن 
بالنظر اإىل حجم �ضكان اأقليم  القاهرة الكربى، جند 
اأنها ت�ضم اأكرب اأ�ضواق البيع بالتجزئة واجلملة على 
امل�ضتوى القومى، يحركها وجود 16 مليون م�ضرتي، 
ثراء  االأكرث  االجتماعية  للطبقات  االأعلى  والتمثيل 
والثانية  االأوىل  االجتماعية  الطبقات  متثل  )حيث 
الكربى  القاهرة  اأقليم   �ضكان  من   ٪14 يوازي  ما 
�ضكان  جمموع  من  فقط   ٪7 مقابل  فى  جمتمعني، 
اأخرى  مبقومات  اأي�ضا  االقليم  يتمتع  كما  م�ضر(. 
مثل موقعه اجلغرافى املركزي، و�ضهولة الو�ضول اإىل 
الرخي�ضة،  العاملة  االأيدي  ووفرة  املجاورة  املواين 
والتي تعترب جميعها عوامل تربز الدور املحلى لالقليم 

وجتذب املت�ضوقني من خارج حدودها. 

التجـارة

يعترب اأقليم القاهرة الكربى مركز التجارة   •
على امل�ضتوى القومي، وي�ضم قاعدة جيدة 
من امل�ضتهلكني والتى ت�ضمل ن�ضبة جيدة من 

فئات امل�ضتهلكني ذوى الدخول املرتفعة.
 

ن�ضبيًا  مرتاجعًا  التجارة  قطاع  مازال   •
يت�ضدر  حيث  الدولية،  باملعايري  مقارنة 
من  بداًل  التجزئة  جتار  �ضغار  االأ�ضواق 

املتاجر الكربى ال�ضاملة. 

لتنمية  اال�ضرتاتيجية  التوجهات  تت�ضمن   •
قطاع التجارة �ضرورة تطبيق اأطر قانونية 
جديدة للتعامل مع االقت�ضاد غري الر�ضمي، 
ف�ضاًل عن بذل جهد كبري لتعزيز التجارة 
اأو  املحلي  ال�ضعيد  على  �ضواء  احلديثة، 
�ضغار  قدرات  بناء  �ضرورة  مع  العاملي، 

جتار التجزئة وتاأهيلهم للمناف�ضة.

م�ضدر  الكربى  القاهرة  اإقليم  فى  التجارة  ت�ضكل 
اأظهرت  وقد  املجاورة،  للمجتمعات  قوي  جذب 
التجارة  وزارة  مبعرفة  موؤخرًا  اأجريت  درا�ضة 
وال�ضناعة فى مدينة املن�ضورة، اأن اأكرث من ٪10 
من جمموع اإنفاق ال�ضكان الذين �ضملهم اال�ضتطالع 
يتم خارج املدينة، ولكن هذا الرقم ارتفع اإىل ٪30 
حيث  ثراءًا،  االأكرث  االجتماعية  للطبقات  بالن�ضبة 
متيل هذه الطبقات اإىل الت�ضوق فى مدينة القاهرة 
خا�ضة ل�ضراء املالب�ص واالأجهزة املنزلية واحل�ضول 

على منتجات اف�ضل من حيث التنوع واال�ضعار.
وتتم حاليا اغلب عمليات التجارة فى اأقليم القاهرة 
ال�ضغرية  التقليدية  املنافذ  خالل  من  الكربى 
وجمموعة من اأ�ضواق اجلملة. فهناك 80 األف متجر 

للبيع بالتجزئة، منها ما ُيقدر ب� 300 منفذ متطور للبيع 
بالتجزئة تعمل داخل االقليم )وت�ضمل املتاجر الكربى 
وال�ضوبر ماركت(.  ومع وجود هذه االأعداد، جند اأن 
اأقليم القاهرة الكربى ي�ضم اأعلى كثافة للتجارة فى 
البالد وخا�ضة  التجارة احلديثة  والتي تقدر م�ضاحتها 
ب�حوايل  9.8 مرت مربع لكل 1000 ن�ضمة، وهو اأعلى 
بكثري من نظام التجارة التقليدي الذي ُتُقدر م�ضاحته 
امل�ضاحة  وهي  ن�ضمة،   1000 لكل  مربع  مرت   2.2 ب� 
املتاحة على امل�ضتوي القومي، اإال اأن هذا املعدل مازال 

اأدنى بكثري من املعايري العاملية.  

         هناك 80 ألف متجر 
للبيع بالتجزئة يعمل داخل 

إقليم القاهرة الكبرى

رة
جـا

لت
ا
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تقرير قطاع التجارة - تحليل النتائج الرئيسية

نقاط الضعف/المشكالتنقاط القوة/المقومات

�ضعف البنية التحتية االأ�ضا�ضية.  •	�ضهولة الو�ضول اإىل املواين.    •

نق�ص خطوط املوا�ضالت العامة. •	تناف�ص قوي فى اأقليم القاهرة الكربى.    •

•	�ضوق داخلية قوية.                                                                                                   
•	موقع جغرافى متميز.

•	توافر القدرة ال�ضرائية.

التغري املفاجئ لل�ضيا�ضات.  •

التهديداتالفرص

التو�ضع فى ال�ضوق الداخلية..   تراجع بع�ص املزايا التى كانت ت�ضجع بيئة اال�ضتثمار.   •   •

عمالة مدربة وباأجور رخي�ضة.  زيادة التلوث واالختناقات املرورية. •   •

عدم اال�ضتقرار ال�ضيا�ضى.  •

احد مخازن البضائع
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مت موؤخرا االإنتهاء من اإعداد ا�ضرتاتيجية لتنمية 
هذه  م�ضر،وتعمل  فى  الداخلية  التجارة  قطاع 
اال�ضرتاتيجية على حتقيق خم�ضة اأهداف كما يلي: 

حت�ضني �ضبل احل�ضول على منتجات عالية   •
االأ�ضعار  خالل  من  للم�ضتهلكني  اجلودة 
وااللتزام  االأ�ضواق،  ومتابعة  املُخف�ضة، 

باملعايري ال�ضحية العاملية.

اإيجاد منوذج جتارة متوازن يعود بالفائدة   •
على جميع امل�ضتهلكني، ولي�ص على الطبقات 
�ضوف  ما  وهو  فح�ضب،  ثراءًا  االأكرث 
عرب  باأكملها  العمرانية  الكتلة  فى  يتحقق 
اال�ضرتاطات  من  �ضاملة  جمموعة  تبني 

الت�ضميمية  وال�ضيا�ضات. 

اإدخال حت�ضن على كفاءة التجارة، مبا يجعل   •
للم�ضتثمرين،  جاذبية  اأكرث  التجارة  قطاع 
بالبنية  االرتقاء  اإىل  التح�ضن  هذا  وي�ضتند 

التحتية للتجارة واال�ضتثمار فيها.

خالل  من  التقليدية  بالتجارة  االرتقاء   •
اآليات التمويل، وت�ضجيع جمموعات ال�ضراء 
املتاجر  حتديث  ومبادرات  امل�ضرتك، 
لالأطراف  القوي  الدور  تعزيز  اأجل  من 

الرئي�ضيني على امل�ضتوى القومي.  

رفيعة  مكانة  الكربى  القاهرة  اإقليم  بلوغ   •
كمق�ضد جتاري قوي من خالل عملية اإعادة 
الهيكلة تدريجيًا ل�ضناعة التجارة الداخلية 

وجذب االأطراف الدولية الرئي�ضية.
ذات  االإجراءات  من  العديد  تنفيذ  حاليا  ويتم 

االأولوية مثل: 

تطبيق  يتم  �لتجارة:  ��سرت�طات  تطوير   •
القدرة  فى  )واملتمثل  االإجراء  هذا 
دفة  توجيه  على  والقانونية  التنظيمية 
من  النمو(  اإعاقة  دون  ال�ضليمة   التنمية 
خالل ال�ضلطة التنظيمية القائمة.  و�ضوف 
الداخلية«  التجارة  تنمية  »هيئة  تتوىل 
الالئحة  اقرتاح  م�ضئولية  حديثًا  املن�ضاأة 
التنظيمية اجلديدة للتجارة، م�ضتوحاة من 
اللوائح القيا�ضية املماثلة املطبقة فى بلدان 
لالأعراف  ت�ضخي�ص  على  وبناء  اأخرى، 

والقوانني احلالية. 

�لد�خلية:  �لتجارة  حتديث  برنامج   •
الداخلية  التجارة  حتديث  برنامج  ير�ضم 
التي  ال�ضيا�ضة  ملراحل  العري�ضة  اخلطوط 
جتارة  لدعم  املتعاقبة  احلكومات  تتبناها 
التحديث  اإىل  ال�ضاعية  التقليدية  التجزئة 
�ضال�ضل  بني  التناف�ص  وت�ضجيع  التدريجي، 
هذا  من  والهدف  املوردين/واملتاجر. 
الرتكيز على �ضل�ضلة متاجر التجزئة املحلية 
الإقامة  متجان�ضة  تنمية  وجود  �ضمان  هو 
منظومة متطورة لتجارة التجزئة فى جميع 
تعزيز  هو  ذلك  من  واالأهم  م�ضر،  اأنحاء 
وبناء قدرات املناف�ضني املحليني املعتمدين 
العاملية.  ال�ضركات  �ضال�ضل  كربي  ملناف�ضة 
التوريد  �ضل�ضلة  تعزيز  مبادرة  متثل  و 
االأ�ضا�ص الذي ي�ضمن حت�ضني معايري جودة 
املنتجات، حيث ُتهدر حاليا كمية كبرية من 
النقل  اأ�ضاليب  ب�ضبب  الطازجة  املنتجات 

غري املنا�ضبة.  

�إقامة مناط���ق جتارية جديدة: يعد افتتاح   •
متاجر جديدة هو احلل االأ�ضا�ض���ي للتو�ض���ع 
فى التجارة الداخلية فى م�ضر.وباالإ�ضافة 
اإىل تطوي���ر اإج���راءات ترخي����ص املح���الت 
التجاري���ة، �ض���يتم تنفيذ اإجرائ���ني مبعرفة 
يتمث���ل  الداخلي���ة،  التج���ارة  تنمي���ة  هيئ���ة 
االإج���راء االأ�ضا�ض���ي االأول ف���ى تخ�ض���ي�ص 
االأرا�ض���ي لالأن�ض���طة املرتبطة بالتجارة فى 
جميع اأنحاء املحافظات، اأما االإجراء الثاين 
فيتطلب جذب املزيد من اال�ض���تثمارات فى 
جمال التجارة. وهذه اال�ض���تثمارات �ض���واء 
كانت حملية اأو عاملية  متثل �ض���رطًا اأ�ضا�ضيًا 
لتدعي���م افتت���اح متاجر جديدة ف���ى جميع 

اأنحاء البالد. 

اإجراءات  �لتفتي�ص و�لرقابة: يعترب توافر   •
ال�ضروط  من  الرقابة  ووظائف  التفتي�ص 
االأ�ضا�ضية احلا�ضمة ل�ضمان تطبيق معايري 
متثل  فهي  ال�ضبب  ولهذا  املطورة،  اجلودة 
ركيزة فى بناء ا�ضرتاتيجية حتديث التجارة 

حاليًا.  

تطبيق  �ضرامة  متثل  �ملعايري:  تطبيق   •
اجلودة  ومعايري  ال�ضحة  معايري 
مميزة  �ضمات  امل�ضتهلك  حماية  ومعايري 
املتقدمة  الدول  فى  التجارة  القت�ضاديات 
وهي االأ�ضا�ص فى ك�ضب ثقة امل�ضتهلكني كما 

تعترب ميزة لدفع عجلة املبيعات.  

إستراتيجية تنمية قطاع التجارة فى مصر
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التوجهات اإلستراتيجية لقطاع 
التجارة

تتمثل الروؤية امل�ضتقبلية لقطاع التجارة فى حتويل 
للن�ضاط  اإىل مق�ضد حيوي  القاهرة الكربى  اأقليم 
وامل�ضتهلكني  التجار  اجتذاب  على  قادر  التجاري، 

من خارج حدود االقليم.
الواقع،  اأر�ص  على  الروؤية  هذه  حتقيق  اأجل  ومن   
ف�ضوف يقوم  قطاع التجارة فى بنفيذ اإ�ضرتاتيجية 

التنمية، وتعتمد على االآتي : 
�ضرعة اإعداد هيكل جديد لتجارة التجزئة فى   •

جميع اأنحاء اأقليم القاهرة الكربى.  
تقدمي الدعم لعمليات التحديث وبناء قدرات   •

�ضغار التجار.  
اإدخال حت�ضني جوهري على قدرات واإمكانات   •
التوكيالت/�ضال�ضل  قطاع  فى  العاملني 
م�ضادر  تطوير  خالل  من  املوردين/املتاجر، 

االإمدادات اللوج�ضتية.  

التجارية  للخدمات  االحتياج  زيادة  املتوقع  ومن 
م�ضتقبال، فا�ضتنادًا اإىل املعايري الدولية، ينبغي اأن 
يقوم اأقليم القاهرة الكربى بزيادة م�ضاحة  جتارة 
التجزئة مبقدار اأربعة اأ�ضعاف كما هو مبني بال�ضكل 
التجزئة  جتارة  منوذج  يبقى  و�ضوف   ،36 رقم 
التقليدية م�ضيطرة )املنافذ التقليدية، واالأك�ضاك...
الخ( على الرغم من  تناق�ص عددها مقارنة بنموذج  
التجارية  التوكيالت  التجزئة احلديثة )مثل  جتارة 

وال�ضوبر ماركت واملتاجر الكربى..الخ(..

المشروعات ذات األولوية 
المشروعات الرائدة
إنشاء مدينة التجارة 

موقعه  التجارة  قطاع  تنمية   حمددات  اهم  من 
احلايل الذي يحد من االندماج ومن عمليات النقل 
ومن كفاءة اخلدمات اللوج�ضتية، و�ضوف تتم اإقامة 
القليم  التناف�ضية  القدرة  لتعزيز  للتجارة  مدينة 

القاهرة الكربى فى هذا القطاع.

شكل رقم 36: تطور االحتياجات من مساحات تجارة 
التجزئة بين 2010 و2030 )بالمليون متر مربع(

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين

تخ�ضي�ص  و�ضيتم   ،37 رقم  بال�ضكل  مبني  هو  كما 
ون�ضف  باجلملة  البيع  وجتارة  للتخزين  مناطق 
و�ضيتم  اللوج�ضتية،  واالإمدادات  والنقل  اجلملة 
الو�ضول  ي�ضهل  منطقة  فى  املدينة  هذه  اإن�ضاء 
القومي  اإليها وذلك ل�ضمان الربط على امل�ضتويني 

والدويل. 

مشروعات تخص قطاع التجارة
أقليم   فى  الحديثة  للتجارة  مناطق  إقامة 

القاهرة الكبرى 
�ضوف يتم تدريجيا طرح قطع متميزة من االأرا�ضي 
جممعات  الإقامة  املتخ�ض�ضة  ال�ضركات  الجتذاب 
اخلا�ضة  التجارية(  )املراكز  التجاري  الت�ضوق 
زيادة  بهدف  بالتجزئة  البيع  ملتاجر  والتوكيالت 
فى  احلديثة  للتجارة  املُخ�ض�ضة  امل�ضاحات  ح�ضة 

اأقليم القاهرة الكربى. 

         ينبغي زيادة مساحة 
تجارة التجزئة فى أقليم 

القاهرة الكبرى بمقدار 
أربعة أضعاف ما هى عليه

النموذج الحديث

النموذج التقليدي

تجازة التجزئة 
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شكل رقم 37:  مناطق التجارة الحالية والمستقبلية فى أقليم القاهرة الكبرى

امل�ضدر: درا�ضة حتليلية للهيئة العامة للتخطيط العمراين
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الوضع الراهن:
الرئي�ضية  املقار  الكربى  القاهرة  اأقليم  ي�ضم 
ويحقق  الكربى،  امل�ضرية  املالية  املوؤ�ض�ضات  ملعظم 
ل�ضناعة  املطرد  النمو  ا�ضتفادة كبرية من  االقليم 
العديد  اختارت  كما  م�ضر،  فى  املالية  اخلدمات 
الكربى  القاهرة  اأقليم  اأي�ضا  االأجنبية  البنوك  من 

لتنفيذ عملياتها املحلية. 

القطاع المصرفى: 

يعمل  تنظيميا  اإطارا  حاليًا  املايل  القطاع  ميتلك   
املالية  لالأزمة  كان  وقد  الدولية،  املعايري  وفق 
العاملية اأثرًا حمدودًا على القطاع املايل فى م�ضر، 
القوي  امل�ضرفى  القطاع  من  بدعم  حظي  حيث 
الذي مل يتعر�ص �ضوى للحد االأدنى لتاأثري املنتجات 
ن�ضبة  بلغت  )حيث  الزائدة  وال�ضيولة  املهيكلة، 
القرو�ص اإىل الودائع نحو 50٪( وحمدودية ن�ضاط 

الرهن العقاري فى م�ضر.

الخدمات المصرفية والمالية

مركزا  الكربى  القاهرة  اأقليم  يعترب   •
وال  التمويل.  لقطاع  واإقليميًا  قوميًا 
تنعك�ص  التمويل  قطاع  ق��وة  اأن  �ضك 

على االقت�ضاد باأ�ضره. 

لهذا  اال�ضرتاتيجي  التوجه  ي�ضمل   •
القطاع اإقامة �ضوق حملية للخدمات 
من  )وب��خ��ا���ض��ة  املالية/التمويلية 
على  احل�ضول  فر�ص  زي���ادة  خ��الل 
عن  ف�ضال  امل�ضرفية(،  اخل��دم��ات 
االأط���راف  اأم���ام  ت��دري��ج��ي��ًا  التو�ضع 

االأكرث قدرة على املناف�ضة العاملية. 

ومن �أهم خ�سائ�ص �لقطاع �ملاىل ما يلي:
خ�ضخ�ضة وتوحيد منظومة العمل امل�ضرفى.    •
لل�ضروط  املخالفة  القرو�ص  من  التخل�ص   •

داخل البنوك اململوكة للدولة.  
البنوك  فى  واالإدارية  املالية  الهيكلة  اإعادة   •

اململوكة للدولة.  
واالإدارة  االإ�ضراف  وقدرات  اإمكانات  تطوير   •

امل�ضرفية فى البنك املركزي امل�ضري.  

فى حت�ضني  اإيجابي  اأثر  االإجراءات  لهذه  كان  وقد 
البنوك  فى  االأموال  روؤو�ص  ووفرة  االأ�ضول  نوعية 
االأداء  ذات  البنوك  ا�ضتبعاد  مت  حيث  امل�ضرية، 
فقد  لذلك،  ونتيجة  امل�ضتوى.  دون  اأو  ال�ضعيف 
بنكا   40 اإىل   62 من  البنوك  عدد  اإجمايل  تقل�ص 

فى عام 2008.  
وتخدم منظومة املنافذ اخلدمية امل�ضرفية والبنية 

فرع   2345 توافر  )مثل  التجارية  للبنوك  التحتية 
اآيل-عام  �ضرف  ماكينة  وحواىل3111  م�ضر  فى 
والتعامالت  االأفراد  احتياجات  تخدم   )2008
القائمة  والكبرية  ال�ضغرية  لل�ضركات  االقت�ضادية 

فى اأقليم القاهرة الكربى.   

وعلى الرغم من هذا التطور الهائل خالل ال�ضنوات 
االأخرية، اإال اأن القطاع امل�ضرفى فى م�ضر مازال 
مبني  هو  كما  الدولية  باملعايري  مقارنة  متاأخرًا 
بال�ضكلني رقمي 38 و39، واليزال انت�ضار اخلدمات 

امل�ضرفية بطيئًا للغاية.
حيث ُوجد اأن 15٪ فقط من ال�ضكان هم من ميلكون 
االئتمان  توزيع  ن�ضب  اأن  كما  م�ضرفية،  ح�ضابات 

مازالت �ضعيفة.  
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شكل رقم 38: عدد البنوك فى مصر تبعا للملكية )2008-2004(

امل�ضدر: بنك التنمية االأفريقي )2009(: تقرير �ضمات القطاع اخلا�ص فى الدولة امل�ضرية

بنوك عامة فروع لبنوك أجنبية   بنوك خاصة ومساهمة 

20

5
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شكل رقم 39 : حجم الميزانية العمومية لبنوك مصر مقارنة بالمعايير الدولية

امل�ضدر : قاعدة بيانات الهياكل التمويلية بالبنك الدوىل )2010(

إجمالي الميزانية العمومية للبنوك/الناتج المحلي اإلجماليإجمالي الميزانية العمومية لبنوك مصر )بالمليار جنيه(

فرنسا

بولندا

تركيا

أوكرانيا

المغرب

مصر

ساحل العاج

السينغال

غير متاح

تقرير الخدمات المصرفية - تحليل النتائج الرئيسية

نقاط الضعف/المشكالتنقاط القوة/المقومات

توافر كوادر م�ضرفية عالية الكفاءة.  القطاع امل�ضرفى ترتيبة �ضعيف وال يناف�ص.  •   •

تنوع قطاعات االقت�ضاد مما يتيح امكانيات للتمويل.  القرارات االقت�ضادية الفجائية. •   •

التهديداتالفرص

تفعيل دور القطاع امل�ضرفى.   طول فرتة االجراءات ال�ضتخراج تراخي�ص اال�ضتثمار.   •   •

امكانية متويل ال�ضرائح املتو�ضطة وحمدودى الدخل.  •

اعادة �ضياغة دور البنوك املتخ�ض�ضة فى حتقيق االهداف التنموية.  •
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شكل رقم 40 : السوق المصرفية المصرية مقارنة بالمعايير الدولية

امل�ضدر : درا�ضة امل�ضح الكمي التحليلي 

بورصة األوراق المالية:  

اأقليم القاهرة الكربى اأكرب بور�ضة لالأوراق  ي�ضم 
املالية فى م�ضر، حيث بلغ اإجمايل القيمة ال�ضوقية 
 ،2010 فى  اأمريكي  دوالر  مليار   83 من  اأكرث  لها 
بالن�ضبة  �ضواء  اقت�ضاديًا  �ضرحًا  متثل  والبور�ضة 
اأو ال�ضركات املحلية التي تبحث  للموؤ�ض�ضات املالية 
عن ا�ضتثمار راأ�ص املال. ومن اأجل �ضمان ا�ضتيفاء 
االأوراق  بور�ضة  فى  امل�ضتثمرين  جميع  احتياجات 
املالية للم�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة، مت اإطالق 
اأكتوبر 2007  فى   NILEX النيل  بور�ضة  فى  العمل 
بفر�ص  وال�ضغرية  املتو�ضطة  ال�ضركات  لتزويد 

احل�ضول على متويل طويل املدى.  
ومع ذلك، مازال احلجم الكلى وال�ضيولة االإجمالية 
اأمامها  يظل  ولكن  حمدودًا،  امل�ضرية  للبور�ضة 

فر�ص كبرية للنمو امل�ضتقبلى.

شكل رقم 41: إجمالي نسبة رأس المال إلى دوران رأس 
المال فى بورصة األوراق المالية المصرية

امل�ضدر: بنك التنمية االأفريقي )2009(: تقرير �ضمات القطاع اخلا�ص فى الدولة امل�ضرية

عدد الفروع/100.000 نسمة

مصر الجزائر المغرب تونس مصر الجزائر المغرب تونس

نسبة من  إجمالي عدد السكان

عدد السكان 
المستخدمون 

لخدمات البنوك 
)بالمليون(

عدد الفروع

نسبة معدل دوران رأس المال
سوق رأس المال فى نهاية السنة )بالمليار جنيه(

)يناير - يوليو(

%43

%30

%25

%15

2345127249001194
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         ُوجد أن 15٪ فقط 
من السكان يملكون 

حسابات مصرفية

شركات التأمين:

وحمدود  �ضعيفًا  م�ضر  فى  التاأمني  قطاع  مازال 
ُقدمًا  احلكومة  م�ضت  فقد  ذلك  ومع  النطاق، 
التاأمني  و�ضركات  التاأمني  قطاع  هيكلة  اإعادة  فى 
قانون  اإقرار  مت   2008 مايو  وفى  للدولة.  اململوكة 
جديد للتاأمينات يدعم ا�ضتقاللية امل�ضروع، ويف�ضل 
املختلفة  التاأمني  اأنواع  عن  احلياة  على  التاأمني 
اأموال  لروؤو�ص  االأدنى  احلد  من  ويزيد  االأخرى، 
باالإ�ضافة  م�ضري،  جنيه  اإىل60مليون  ال�ضركات 

اإىل اإدخال و�ضطاء/�ضما�ضرة ال�ضركات. 

اأق�ضاط  قيمة  رفع  مت  فقد   ، ذلك  ايل  باال�ضافة 
التي   ،)MTPL( الثالث  للطرف  التاأمني  م�ضئولية 
منخف�ص  م�ضتوى  عند  بتثبيتها  احلكومة  قامت 
لتمكني  وذلك  طويلة.  �ضنوات  مدار  على  للغاية 
يوؤدي  مبا  تكاليفها  تغطية  من  التاأمني  �ضركات 
قائمة  كاملة  اأ�ضعار  و�ضع  اإىل  املطاف  نهاية  فى 
القطاع  �ضهد  لذلك  ونتيجة  ال�ضوق.  اآليات  على 
ال�ضوق  اإىل  الكربى  العاملية  ال�ضركات  اأي�ضا دخول 

امل�ضرية. 

للقطاع  اإلستراتيجية  التوجهات 
المالى والمصرفى

املاىل  القطاع  لتطوير  بالن�ضبة  الروؤية  تتمثل 
حتقيق  فى  الكربى  القاهرة  اأقليم  فى  وامل�ضرفى 
التمويل  جمال  فى  تناف�ضي  كمركز  الئقة  مكانة 
وذلك من  االأو�ضط.   ال�ضرق  منطقة  فى  واالأعمال 
خالل اتباع ا�ضرتاتيجية ثنائية املحاور على النحو 

التايل: 
زيادة  مع  املحلية  امل�ضرفية  ال�ضوق  تطوير   •
وعامل  ال�ضكان  بني  امل�ضرفية  اخلدمات  ن�ضر 

ال�ضركات.  
العاملة   لالأطراف  التناف�ضية  القدرة  �ضمان   •
يتيح  وامل�ضرفى مبا  املاىل  القطاع  فى جمال 

االنت�ضار عامليًا. 

الروؤية  هذه  لتحقيق  االأ�ضا�ضية  ال�ضروط  ومن 
التي  واحليازة  االندماج  عمليات  مراعاة  �ضرورة 
من �ضاأنها اأن ت�ضمح بظهور الكيانات القادرة على 
املناف�ضة الدولية، ف�ضاًل عن موا�ضلة رفع القدرات 
يتمثل  اآخر  اأ�ضا�ضي  اإىل �ضرط  باالإ�ضافة  الب�ضرية، 
جمال  فى  العاملني  مهارات  منظومة  تقوية  فى 

اخلدمات املالية. 

المشروعات ذات األولوية 
إنشاء مجموعات مكاتب المساندة  

�ضوف ت�ضتفيد �ضناعة اخلدمات املالية فى القاهرة 
لتقدمي  متخ�ض�ضة  جمموعات  ظهور  من  الكربى 
اخلدمات امل�ضاندة او امل�ضاعدة وخدمات املراجعة 
هذه  من  العديد  درا�ضة  حاليًا  وجاري  امل�ضرفية، 

اخلدمات  �ضركات  كربى  تقوم  حيث  امل�ضروعات، 
اأقليم  اختيار  بدرا�ضة  تدريجيًا  الدولية  املالية 
عمليات  لتنفيذ  قوي  كمر�ضح  الكربى  القاهرة 

ت�ضغيل فروع لها على امل�ضتوى االقليمى والدوىل. 

البنك المركزى المصرى



رؤية  مستقبلية

95

الفصل الثالث: التوجهات اإلستراتيجية للتنمية االقتصادية في أقليم القاهرة الكبرى

الوضع الراهن :

فى  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ضاالت  قطاع  �ضهد 
ملمو�ضًا،  ازدهارًا  موؤخرًا  الكربى  القاهرة  اأقليم 
واحتل مكانه كمحرك رئي�ضي للنمو، وتوفري فر�ص 
القوة فى تخ�ض�ضات هذه  وتعتمد مواطن  العمل، 
�ضركات  ديناميكية  على  النمو  �ضريعة  القطاعات 
فى  مبا  املحلية،  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ضاالت 
االقليم  ا�ضتطاع  قد  و  اجلديدة.  امل�ضروعات  ذلك 
الكربى  اجلن�ضيات  متعددة  ال�ضركات  اجتذاب 
�ضاعيااإىل اال�ضتفادة من خربائها وعمالها املوؤهلني 
وكذلك  لغات،  لعدة  اإتقانهم  مع  جيدا  تاأهيال 
املتطورة  التحتية  البنية  من  اال�ضتفادة  اإىل  �ضعيا 
مبني  هو  كما  املعلومات  وتكنولوجيا  لالت�ضاالت 
االأخرية  ال�ضنوات  �ضهدت  وقد    .42 رقم  بال�ضكل 
التعهيد  بخدمات  اال�ضتعانة  فى  كبريا  تطورا 

فىاأقليم القاهرة الكربى.

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

بذلت احلكومة امل�ضرية جهودًا كبرية   •
اإن�ضاء  اأهمها م�ضروع  فى هذا املجال، 
اال�ضتثمارات  جل��ذب  الذكية  القرية 
االأجنبية املبا�ضرة فى قطاع االت�ضاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.  
دفعت الديناميكية املحلية  واالهتمام   •
عجلة  االأجنبية  ال�ضركات  جانب  من 
العمل وا�ضتيعاب تكنولوجيا االت�ضاالت 

احلديثة.  
وتكنولوجيا  االت�ضاالت  تطوير  يعتمد   •
امل���ع���ل���وم���ات ع��ل��ى ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

واملهارات املتاحة.

تقرير قطاع االتصاالت - تحليل النتائج الرئيسية

نقاط الضعف/المشكالتنقاط القوة/المقومات

توافر البنية التحتية لالت�ضاالت.   	•
توافر مواقع جاذبة لل�ضركات متعددة  	•

اجلن�ضيات )العاملية(.
توافر جمال تناف�ضي للخدمات. 	•

�ضعف اإمكانات التمويل.    •

قلة املراكز البحثية فى جمايل االت�ضاالت   •
وتكنولوجيا املعلومات.   

التهديداتالفرص

تطلع ال�ضكان لالأ�ضتفادة من جمال   •
التكنولوجيا.

تعاون ثنائي مع �ضركاء دوليني )الهند   •
وكوريا و�ضنغافورة(.

املناف�ضة العاملية.   •

ت
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ع
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لو
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غرفة الخدمة اإللكترونية
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السلبياتااليجابيات

توافر كوادر الموظفين المتحدثين لعدة لغات
وجود عدد من اخلريجني �ضنويا من موؤ�ض�ضات التعليم العايل   •

  .BOT يتقنون عدة لغات موؤهلني وراغبني فى العمل فى �ضناعة
معدل اال�ضتنزاف: �ضعيف )٪20-15(  •

عامل التكلفة قابل للمقارنة مع نظيره فى الهند
متو�ضط اأجر احلا�ضل على �ضهادة التعليم فى جمال احلا�ضب االآيل   •

CCP تزيد عن نظريه فى الهند بن�ضبة ٪10
ارتفاع االأجور يعو�ضه بنية حتتية وتكاليف اأقل لالت�ضاالت   •

وتكنولوجيا املعلومات

دعم حكومي هائل
ا�ضتثمارات قوية فى البنية التحتية )النقل واملوا�ضالت، املياه   •

وال�ضرف ال�ضحي ، ومن�ضاآت االأعمال اال�ضتثمارية(.  
تقدم احلكومة اإعفاءات �ضريبية واأرا�ضي باأ�ضعار اأقل.    •

المناخ االقتصادي يواجه تحديات رغم ما طرأ عليه من تحسن
ت�ضاعف الت�ضخم )متوقع انخفا�ضه فى ال�ضنة القادمة(  •

وجود فساد بيروقراطي
تدهور ترتيب م�ضر موؤخرا من املركز 105 اإىل 111 فى قائمة   •

ال�ضفافية العاملية -املوؤ�ضر العاملي للف�ضاد االإداري.

تأمين البيانات والملكية الفكرية والخصوصية 
مازالت أمور مدعاة للقلق

فى درا�ضة عن حماية حقوق امللكية الفكرية، احتلت م�ضر ترتيبا   •
اأقل من املتو�ضط العاملي باالإ�ضافة اإىل املتو�ضط بالن�ضبة لل�ضرق 

االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.  

شكل رقم 42: تصور خاص اليجابيات وسلبيات االستعانة بمتعهدين خارجيين/مصادر خارجية 
لمراكز االتصال لشركات متعددة الجنسيات فى أقليم القاهرة الكبرى
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شبكة اإلنترنت فى مصر

شكل رقم 43: عدد مستخدمي شبكة االنترنت ومعدل انتشار خدمة االنترنت فى مصر 
)2008-2000(

امل�ضدر: وزارة االت�ضاالت وتكنولوجيا املعلومات )2010( موؤ�ضرات  -ICTالبوابة االلكترونية للحكومة املصرية  

الدولية  املعلومات  �ضبكة  انت�ضار  يحقق 
املواطنني  ال�ضتفادة  كربى  فر�ضة  )االإنرتنت( 
للتكنولوجيات  الهائلة  االإمكانات  فى م�ضر من 
احلديثة، وقد ُبذلت جهود على امل�ضتوى القومي 
فى  باأ�ضعار  التكنولوجيا  من  املزيد  الإتاحة 
متناول اجلميع باإطالق ت�ضغيل خدمة االإنرتنت 
يناير 2002، وهو قرار ق�ضى على  املجاين فى 
ر�ضوم اال�ضرتاك ال�ضهري مقابل الدخول ل�ضبكة 
عدد  زاد  وقد  التليفوين،  باالت�ضال  االإنرتنت 
م�ضتخدمي االإنرتنت مبعدل 6 اأ�ضعاف فى �ضنة 

واحدة.

خدمة  اإدخال  مبادرات  توالت  عام 2004،  وفى 
التي   )Broadband( النطاق  وا�ضعة  االنرتنت 
املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ضاالت  وزارة  تبنتها 
بو�ضع �ضيا�ضة الطار جديد يتيح خدمات وا�ضعة 
النطاق من خالل االت�ضاالت الال�ضلكية وخف�ص 
تكلفة احل�ضول على تلك اخلدمة اإىل 45 جنيه 
تكاليف  اأقل  من  واحدة  تعترب  والتي  �ضهريًا، 
وذلك  العامل،  فى  اخلدمة  هذه  على  احل�ضول 

ت�ضجيعًا على التو�ضع فى ا�ضتخدامها.  

وفى عام 2005، مت اإن�ضاء �ضندوق اخلدمة العاملية 
لتنظيم  القومي  اجلهاز  اإ�ضراف  حتت   USC
االت�ضاالت، بغر�ص توفري احلوافز امل�ضجعة على 
لتوفري  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�ضراكة 
االإنرتنت  خدمات  فيها  مبا  االت�ضاالت  خدمات 
للمناطق النائية واملحرومة فى جميع اأنحاء م�ضر 

وباأ�ضعار مقبولة.   

املعلومات  تكنولوجيا  نوادي  اأي�ضًا  اعُتربت  كما 
خدمة  اأتاحت  حيث  كربى  مبادرة  مبثابة 
االإنرتنت واالأجهزة والربجميات ل�ضكان م�ضر، 

شكل رقم 44: مستخدمو االنترنت فى مصر حسب نوع االتصال )2008-2000(

ICT امل�ضدر: وزارة االت�ضاالت وتكنولوجيا املعلومات )2010( موؤ�ضرات  - البوابة االلكترونية للحكومة املصرية

التدريب،  خدمات  بتوفري  االأندية  هذه  تقوم  كما 
نادي   1900 من  يقرب  ما  االآن  هناك  وحاليا 
املناطق  فى  معظمها  ويقع  القومي،  ال�ضعيد  على 

املحرومة.

ومن اأجل حت�ض���ني ا�ض���تخدام تكنولوجيا املعلومات 
ف���ى املدار����ص واجلامع���ات، مت توقي���ع اتفاقي���ات 

تع���اون م���ع وزارت���ي الرتبي���ة والتعلي���م والتعليم 
الع���ايل الإطالق م�ض���روعات مثل “حا�ض���ب لكل 
معلم وطالب مدر�ض���ي”، و”حا�ض���ب لكل اأ�ضتاذ 
وطالب جامعي”، و”حا�ض���ب لكل �ضحفى”، فى 
حني توفر مبادرة “حا�ض���ب لكل طالب متفوق” 
اأجهزة كمبيوت���ر متقدمة للتالميذ املتفوقني فى 

املدار�ص االبتدائية فى جميع اأنحاء البالد.

نسبة انتشار االنترنت
عدد مستخدمي االنترنت )بالمليون(

مستخدمي االنترنت non-broadband )بالمليون(
مستخدمي االنترنت broadband )بالمليون(
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التوجهات اإلستراتيجية لقطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

االت�ضاالت  لقطاع  القومية  الروؤية  تق�ضيم  مت 
ملمو�ضة  اأهداف  ثالثة  اإىل  املعلومات  وتكنولوجيا 
بحيث ميكن حتديد غاياتها النهائية وقيا�ص مدى 
على  وهي  �ضبيل حتقيقها،  فى  تقدم  اأُحرز من  ما 

النحو التايل: 
1. جذب اال�ضتثمارات ودعم القطاع فنيا. 

اخلدمات  وم�ضتوى  نوعية  وتطوير  2. حت�ضني 
املتاحة. 

وزيادة  خارجية  مب�ضادر  اال�ضتعانة  3. زيادة 
مع  اتفاقيات  اإبرام  خالل  من  العمل  فر�ص 

�ضركات عاملية.
امل�ضتوى  على  اال�ضرتاتيجية  هذه  تنعك�ص  و�ضوف 
باأقليم  االأ�ضول اخلا�ضة  قيمة  وتزيد من  االإقليمي 

القاهرة الكربى.  

المشروعات ذات األولوية

مشروعات خاصة بقطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات:

إنشاء مجموعات تكنولوجية فى جميع أنحاء 
أقليم القاهرة الكبرى:

ال�ضبل  اف�ضل  من  التكنولوجية  املجموعات  اإقامة 
لتحقيق االبتكار وك�ضب القدرة التناف�ضية، ويهدف 
امل�ضروع اإىل تطوير املجموعات القائمة، مثل القرية 
م�ضروعات  واإقامة  اأكتوبر،   6 مدينة  فى  الذكية 
التي  باملعادى  التكنولوجية  املنطقة  مثل  جديدة 
�ضناعة  اإقامة  فى  كبريًا  اإ�ضهامًا  ت�ضاهم  �ضوف 
اال�ضتعانة  فى  ت�ضهم  �ضوف  كما  االت�ضال،  مراكز 
مب�ضادر خدمات خارجية للت�ضدير، و�ضيتم تنفيذ 
احلكومة  بني  �ضراكة  اإقامة  خالل  من  امل�ضروع 

والقطاع اخلا�ص، على غرار القرية الذكية. 

المساهمة فى تنمية القدرات البشرية 
جمال  فى  باملناف�ضة  الت�ضمح  احلالية  املهارات  ان 
يجب  لذا  املعلومات،  وتكنولوجيا  االت�ضاالت 
الأهميتها  نظرًا  الب�ضرية  باملهارات  االإهتمام 
البالغة، و�ضوف يهدف امل�ضروع اإىل تنمية القدرات 
الكربى  القاهرة  اأقليم  امل�ضتويات داخل  على كافة 

من خالل االآتي: 
واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيا  اإدخال   •
التعليم  �ضواء  التعليم،  مراحل  جميع  فى 
من  العايل  التعليم  اأو  الثانوي،  اال�ضا�ضىاأو 

خالل م�ضروع املدر�ضة الذكية. 
دعم توافر اأجهزة الكمبيوتر باأ�ضعار منا�ضبة،   •
عن  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  وزيادة 
فى  املعلومات  تكنولوجيا  نوادي  ن�ضر  طريق 

اأقليم القاهرة الكربى.  
وتكنولوجيا  لالتصاالت  التحتية  البنية  إقامة 

المعلومات 
�ضروريًا  اأمرًا  التحتية  البنية  توافر  �ضمان  يعد 
لتحقيق اال�ضتفادة الق�ضوى من التقدم التكنولوجي، 
التكنولوجية  املناطق  جميع  جتهيز  يتم  و�ضوف 
بالبنية التحتية احلديثة  لتكنولوجيا املعلومات مما 
املعلومات  �ضبكة  ا�ضتخدام  مع  عالية  �ضرعة  يتيح 
الإمدادات  م�ضمون  م�ضدر  واإتاحة  )االإنرتنت( 
الطاقة، ومن خالل مبادرة »املنزل الذكي«، �ضوف 
يتم دمج التكنولوجيات اجلديدة ب�ضكل منتظم فى 

ت�ضغيل املعدات واالأجهزة املنزلية.
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»مجمع تكنولوجي رئيسي ومنتدى لألعمال 
فى مصر«

الفكرة
مت اإطالق م�ضروع القرية الذكية فى عام 2003 
الرئي�ضي  املجمع  مبثابة  االآن  ا�ضبح  والذى 
مقر  واأهم  املعلومات  وتكنولوجيا  لالت�ضاالت 

لالأعمال فى م�ضر.
�ضركات حملية  الذكية جمموعة  القرية  وت�ضم   
حكومية  واإدارات  اجلن�ضيات  متعددة  و�ضركات 
اإىل  باالإ�ضافة  متويلية،  ومنظمات  وهيئات 

موؤ�ض�ضات تعليمية ومراكز للبحوث والتطوير. 

وحتظى القرية الذكية بدعم يتمثل فى احتوائها 
على اأحدث ما تو�ضل اإليه العلم فى جمال البنية 
التحتية التكنولوجية بجانب اأحدث نظام فى اإدارة 
كاملة  اإىل جمموعة  باالإ�ضافة  املرافق/املن�ضاآت، 
كما  الرتفيهية،  واخلدمات  االأعمال  من خدمات 
مت تدعيم منطقة القرية الذكية مبرافق متميزة 
االأطفال،  لريا�ص  دار  ذلك  فى  مبا  امل�ضتوى 
وعدد  طبية  وعيادة  ومطاعم،  ونادي،  ومدر�ضة، 

من خدمات دعم االأعمال التجارية.

القرية الذكية: مركز متطور لتكنولوجيا المعلومات 

حجم القرية

االأعمال  وحي  املعلومات  تكنولوجيا  منطقة  متتد 
االأرا�ضي  من  م2  مليون   3 على  تزيد  م�ضاحة  علي 
وتوفر  الكربى،  القاهرة  اأقليم  غرب  منطقة  فى 
بحيث  تكنولوجيًا  متقدمة  عمل  م�ضاحات  املنطقة 
يقرب  ما  بها  يعمل  �ضركة  اأكرث من 120  ت�ضتوعب 

من 28.000 موظف. 

مستقبل القرية
القرية  فى  النمو  تتوا�ضل حركة  اأن  املتوقع  من 
�ضركة   500 من  اأكرث  ت�ضتوعب  بحيث  الذكية 
واأكرث من 100 األف موظف بحلول عام 2014، 
الذكية  بالقرية  االأعمال  مركز  جناح  دفع  وقد 
فى  مماثلة  م�ضروعات  اإقامة  اإىل  بالقاهرة 
اإعداد  حاليًا  يجري  حيث  م�ضر،  اأنحاء  جميع 
الذكية  القرية  مل�ضروع  النظرية  الت�ضميمات 
بدمياط وم�ضروع مركز النقل واالإمداد )الدعم 
الذكية  بالقرية  االأعمال  ومركز  اللوج�ضتي( 

باالإ�ضكندرية. 

أحد منشآت القرية الذكية
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االعداد المطلوب إضافتها 20102030مؤشرات األداء الرئيسية للصحة

84 )باالألف(51135االأ�ضرة )باالألف(
 138 )باالألف( 47185املمر�ضات )باالألف(

38 )باالألف(3876االأطباء )باالألف(

الوضع الراهن 
الكربى  القاهرة  اأقليم  فى  ال�ضحة  قطاع  يعترب 
من  العديد  االقليم  ي�ضم  حيث  متطورًا،  قطاعًا 
كليات الطب، كما توجد 21 م�ضت�ضفى تابعة لوزارة 
وتعترب  م�ضت�ضفى خا�ص،  واأكرث من 611  ال�ضحة، 
تغطية اخلدمات ال�ضحية فى االقليم اأف�ضل مرتني 
عدد  حيث  من  االأخرى  م�ضر  اأقاليم  باقي  من 
على  التاأكيد  مع  وذلك  عالج،  �ضرير  لكل  ال�ضكان 
اأن بع�ص املناطق فى اأقليم القاهرة الكربى حتتاج 

تغطية اأف�ضل للخدمات الطبية.  

الصحـة 

يعترب م�ضتوى اخلدمات ال�ضحية املتاحة   •
فى اأقليم القاهرة الكربى مقبول مقارنة 
اإىل  يفتقر  لكنه  م�ضر،  اأقاليم  بباقي 
عدة  فمازالت  املعتمدة،  العاملية  املعايري 
مناطق داخل اإقليم القاهرة الكربى تفتقر 

اإىل بع�ص هذه اخلدمات االأ�ضا�ضية.  
حت�ضني  فى  اال�ضرتاتيجي  التوجه  يتمثل   •
وتطويرها  املقدمة  اخلدمات  نوعية 
به  يعرتف  لكى  الطبى  التعليم  وتطوير 
اال�ضتفادة  م�ضتوى  رفع  اأجل  من  عامليا 
الطب  جمال  فى  املوؤهلني  العاملني  من 
وهناك  االإقليم،  فى  ال�ضحية  والرعاية 
ل�ضد  �ضخمة  ا�ضتثمارات   اإىل  حاجة 
لالحتياج  واال�ضتعداد  احلالية  الفجوة 

امل�ضتقبلى.  
ميكن اأن  متثل خدمات الرعاية ال�ضحية   •
جزًءا من اخلدمات التي تزيد من اجلذب 

االإقليمي للقاهرة الكربى.

ة 
حـ

ص
ال

باعرتاف  االقليم  فى  ال�ضحية  الرعاية  وحتظى 
فى  اأخرى  بلدان  مع   تناف�ضى   ومب�ضتوى  دويل 
منطقة ال�ضرق االأو�ضط، وقد �ضاهم هذا االعرتاف 
عندما  ات�ضح  كما  االقليم،  مكانة  تدعيم  فى 
 Medhealth Cairo موؤمتر  القاهرة  ا�ضت�ضافت 
2010 بح�ضور 11 وزيرًا لل�ضحة من الدول العربية 
ملناق�ضة م�ضتقبل قطاع الرعاية ال�ضحية فى العامل 
فى  ال�ضحة  قطاع  فمازال  ذلك  ورغم  العربي، 
االقليم يفتقر اإىل تطبيق معايري اأف�ضل املمار�ضات 

بني  الن�ضبة  حيث  من  املتقدمة  الدول  فى  املتبعة 
لكل  ال�ضحية  الرعاية  جمال  فى  العاملني  عدد 
الف مواطن، وذلك كما هو مبني بال�ضكلني رقمى 

45 و46.  

تطور الخدمات الصحية
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تقرير قطاع الصحة - تحليل النتائج الرئيسية

نقاط الضعف/المشكالتنقاط القوة/المقومات

توافر العديد من كليات الطب وامل�ضت�ضفيات.   	•
توافر العديد من مراكز التدريب للرعاية االأ�ضا�ضية وحاالت الطوارئ. 	•

توافر العديد من خريجي كليات الطب �ضنويًا. 	•
واالأم�ضال  ال���دواء  ل�ضناعة  املحلية  املنتجات  م�ضادر  ب��ه  ت��واف��ر  	•

واملكمالت الغذائية والبدائل الدوائية.

نق�ص االعرتاف العاملي بكليات الطب امل�ضرية.  •

�ضعف االإ�ضراف الطبي فى املنتجعات ال�ضحية.    •

االفتقار اإىل معايري الرعاية ال�ضحية.    •

�ضعف التمويل الأطباء الرعاية االأ�ضا�ضية. 	•

�ضعف كفاءة التمري�ص. 	•

التهديداتالفرص

تزايد عدد كبار االأطباء املتخ�ض�ضني فى امل�ضت�ضفيات العربية.  •

ال�ضوق املتنامي لالأع�ضاب الطبية واالأدوية البديلة فى اأفريقيا   •
واأوروبا والدول العربية.

اأمكانية تطوير ال�ضياحة العالجية مثل عيون حلوان.  •

تاأثري التلوث واملناخ غري ال�ضحي.  •

عدم تقييم مراكز البحوث الطبية.  •

شكل رقم 45: عدد األطباء الممارسن لكل ألف نسمة

امل�ضدر : اإح�ضائيات منظمة ال�ضحة العاملية 2009

شكل رقم 46: عدد أعضاء هيئة التمريض لكل ألف نسمة

امل�ضدر : اإح�ضائيات منظمة ال�ضحة العاملية 2009

سنغافورة اليابان  القاهرة
الكبرى

مالطا إيطاليا فرنسا أسبانيا النمسا النرويج

 %3،1
متوسط 

بسيط

3،93،83،83،73،7
3،4

2،42،1
1،5

 القاهرة
الكبرى

سنغافورة مالطا النمسا إيطاليا أسبانيا فرنسا اليابان النرويج

 %7،7
متوسط 

بسيط
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التوجهات اإلستراتيجية لقطاع 
الصحة

ال�ضحة  قطاع  لتطوير  امل�ضتقبلية  الروؤية  تتمثل 
خدمات  اإتاحة  فى  الكربى  القاهرة  اأقليم  داخل 
وفقًا  ال�ضكان  فئات  جلميع  ال�ضحية  الرعاية 

للمعايري العاملية. 
االإجراءات  خالل  من  الروؤية  تلك  تتحقق  و�ضوف 

التالية :
الطبى من  العاملني فى املجال  تطوير قدرات  	•

خالل توفري فر�ص تعليم طبي تتميز باجلودة.
املتعلقة  املجاالت  فى  الفنية  اخلربات  تطوير  	•
االأجهزة  ت�ضنيع  مثل  ال�ضحية  باخلدمات 

الطبية. 
تطوير البنية التحتية للقطاع الطبي. 	•

خالل  من  العالجية  ال�ضياحة  قطاع  تنمية  	•
اإن�ضاء منتجعات العالج واال�ضت�ضفاء والنقاهة

على  امل�ضتقبل  فى  املتزايد  الطلب  حجم  ولتلبية 
خدمات الرعاية ال�ضحية نتيجة زيادة عدد ال�ضكان 
وارتفاع معدل االأعمار- كما هو مبني بال�ضكل رقم 
47، ومن اأجل ا�ضتيفاء املعايري العاملية فى الرعاية 
ال�ضحية، فثمة حاجة اإىل توفريا�ضتثمارات �ضخمة 
فى هذا املجال ل�ضد الثغرات احلالية، وا�ضتنادًا اإىل 
امل�ضتقبلية،  لالو�ضاع  وا�ضتعدادًا   ، امل�ضكلة  تاريخ 
اأقليم  فى  �ضرير  األف   135 توفري  ال�ضروري  فمن 

القاهرة الكربى كما هو مبني بال�ضكل رقم 48.

شكل رقم 47: التعداد التقديري لسكان أقليم القاهرة الكبرى حسب الفئة العمرية

امل�ضدر: الهيئة العام للتخطيط العمراين

المشروعات ذات األولوية 
المشروعات الرائدة

إنشاء مدينتين طبيتين:
يتميز اأقليم القاهرة الكربى بتاريخ عريق وم�ضرف 
فى جمال االإمكانات واملهارات الطبية حيث ي�ضم 
عددًا كبريًا من االأطباء املهرة، اإال اأنه يفتقر حاليًا 
املعايري  ال�ضتيفاء  الالزمة  التحتية  البنية  اإىل 
مما  فرد،  لكل  العالج  توافر  حيث  من  الدولية 
ال�ضفر  اإىل  القاهرة  �ضكان  بع�ص  اأحيانًا  ي�ضطر 
اإن�ضاء  اأن  �ضك  وال  اخلارج،  فى  العالج  لتلقي 
جمموعة من املراكز الطبية اخلا�ضة والعامة على 
زيادة  فى  ي�ضاعد  �ضوف  للدولة  اململوكة  االأرا�ضي 
القدرة التناف�ضية فى املجال الطبي و�ضمان جودة 
اأهايل االقليم، وعالوة على ذلك،  اخلدمة جلميع 
فمن املوؤكد اأن اإقامة بنية حتتية عالجية على اأعلى 
اإىل  �ضيوؤدي  الكربى  القاهرة  اأقليم  فى  امل�ضتويات 
اإىل  ال�ضاعني  واالأفارقة  العرب  املواطنني  جذب 

عالج طبي عايل اجلودة وباأ�ضعار معقولة.  

تقدير سكان القاهرة الكبرى حتى عام 2030

ستنخفض الشريحة السكانية دون 
سن العمل >15 من 23% - 17%، أي 
بنسبة 1.3 فى األحوال المطلقة.

نمو شريحة السكان فى سن العمل لتصل إلى 
65 )15 - 65(، ستحتفظ نسبيا بحجمها وهو %70 

حتى 2030، أي الضعفين فى األحوال المطلقة.

السنة

سنة سنة سنة سنة سنة

سنة سنة سنة سنة سنة

سنة سنة سنة سنة سنة

سنة

نمو شريحة السكان فوق سن العمل <65 
بنسبة 7% - 13%  أى ثالثة اضعاف فى االحوال 

المطلقة.
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شكل رقم 48: االحتياج التقديري 
لمنظومة الرعاية الصحية فى أقليم  

القاهرة الكبرى بين 2010 و2030

شكل 48 )أ(: عدد األطباء المطلوب توافرهم خالل الفترة بين 2010 و2030

شكل 48 )ب(: عدد أعضاء هيئة التمريض المطلوب توافرهم خالل الفترة بين 2010 و2030

شكل 48 )ج( عدد أٌسرة المستشفيات المطلوب توافرها من 2010 إلى 2030 )باأللف(

انشاء كليات جديدة للتمريض :
خلدمات  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  اإىل  �ضعيا 
كليات  اإن�ضاء  اإىل  امل�ضروع  يهدف  التمري�ص، 
متري�ص تقوم بتنظيم برامج تدريب عاملية امل�ضتوى، 
وت�ضمن توافر عمالة عالية املهارة من اخلريجني، 
من  بالقرب  التمري�ص  كليات  مقر  اختيار  و�ضيتم 
التن�ضيق  التي ميكن  والعامة  امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة 

معها فى و�ضع املناهج الدرا�ضية ذات ال�ضلة.  

مشروعات تخص قطاع الصحة:
إنشاء منتجع عالجي

عالجية  منتجعات  ت�ضم  م�ضروعات  اإن�ضاء  يقرتح 
و�ضياحة  العالجية  بال�ضياحة  االرتقاء  بهدف 
الطبية  اخلدمات  توافر  خالل  من  اال�ضت�ضفاء 
فرتة  حت�ضني  على  عماًل  اجلودة  عالية  واالإقامة 

العالج بامل�ضت�ضفيات.  

الحالي 2010 المطلوب توافرهم
2030 - 2010

الهدف فى 2030

27

الحالي 2010 المطلوب توافرهم
2030 - 2010

الهدف فى 2030

6527

38

12578

47

امل�ضدر لالأ�ضكال الفرعية الثالثة: الهيئة العامة للتخطيط العمراين

الحالي 2010 المطلوب توافرهم
2030 - 2010

الهدف فى 2030

51

10352

51
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امل�ضدر: درا�ضة حتليلية - الهيئة العامة للتخطيط العمراين

شكل رقم 49: مناطق تمركز منشآت الرعاية الصحية فى إقليم القاهرة الكبرى
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         تبلغ معدالت االلتحاق 
فى إقليم القاهرة الكبرى 

106٪ للتعليم االساسي 
و 64٪ للتعليم الثانوي، 

باإلضافة إلى 37٪ للتعليم 
العالي والجامعي

وحدات إضافية20102030مؤشرات األداء الرئيسية للتعليم

�سكان �أقليم �لقاهرة �لكربى ح�سب �لفئة �لعمرية
 3.00 2.66التعليم اال�ضا�ضي، ال�ضن )4-16( باملليون
 1.1 0.95التعليم الثانوي، ال�ضن )15-17( باملليون
 2.3 2.07التعليم العايل، ال�ضن )18-23( باملليون

�اللتحاق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟106٪106٪اال�ضا�ضي

100٪64٪الثانوي
94٪37٪العايل

879477عدد الف�ضول )باالألف(
كثافة �لف�سل

4330اال�ضا�ضي )تلميذ/ف�ضل(
3330الثانوي
250100العايل

الوضع الراهن 
الكربى  القاهرة  اأقليم  فى  التعليم  قطاع  ا�ضتهر 
بتاريخه وتقاليده العريقة كقبلة للتعليم وااللتحاق 
باملوؤ�ض�ضات االأكادميية فى العامل العربي، كما يتميز 
االقليم بتغطية جيدة خلدمات التعليم املدر�ضي فى 
املناطق  بع�ص  با�ضتثناء  التعليمية-  املراحل  كافة 
غري املخططة- حيث ي�ضم االقليم املقار الرئي�ضية 
للمرحلتني  وبالن�ضبة  م�ضر،  فى  اجلامعات  الأكرب 
تعليمية  خيارات  توفري  يتم  والثانوية،  اال�ضا�ضية 
تقدم  التي  والعامة  اخلا�ضة  املدار�ص  من  متوازنة 
االلتحاق  معدالت  تبلغ  حيث  التعليمية،  اخلدمات 
فى القاهرة الكربى 106٪ للتعليم االأ�ضا�ضي و ٪64 

التعليـم 

بالرغم من ان معدل االلتحاق بالتعليم  	•
اال�ضا�ضى فى م�ضر مرتفعا اال انه يظل 
بالدول  مقارنة  املطلوب  امل�ضتوى  دون 

االخرى.  
تف���ى  ال  اجلامع���ي،  امل�ض���توى  عل���ى  	•
التجهيزات املتاحة للمتطلبات التعليمية 
ب�ض���بب زيادة عدد الطالب، ولذا ينبغي 

العمل على تطويرها.  
الطلب  نوعية  بني  الفجوة  تقليل  ميكن  	•
وبني  العمل  �ضوق  فى  الوظائف  على 
التعليم،  املوؤهالت املتاحة عرب منظومة 
ال �ضيما من خالل تطوير برامج التدريب 

املهني. 

للتعليم الثانوي، باالإ�ضافة اإىل 37٪ للتعليم العايل 
واجلامعي. 

ولك���ن تبق���ى هن���اك بع����ص التحدي���ات، فكثاف���ة 
الف�ض���ول املدر�ض���ية مازالت مرتفع���ة كما هو مبني 
بال�ضكل رقم 50، كما اأن معدل االلتحاق فى التعليم 
الثانوي يعترب دون امل�ض���توى، وي���وؤدي تكد�ص الطلبة 
ف���ى اجلامعات اإىل �ض���عوبة ح�ض���ول الطالب على 

خدمات املعامل/املختربات واملكتبات. 

م 
ليـ

ع
لت

ا
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تعليم المرحلة الجامعية )23-18(

شكل رقم 50: تطور عدد السكان تبعا للفئة العمرية فى أقليم القاهرة الكبرى

امل�ضدر: وزارة التعليم 

شكل رقم 51 : كثافة التعليم األزهري

امل�ضدر : وزارة التعليم

مصر 

أقليم القاهرة الكبرى

عدد الطالب/الفصل

ستتزايد نسبة السكان التي ستحتاج  	•
إلى التعليم االساسي  والتعليم 

الثانوى وكذلك التعليم الجامعى 
بنسب متفاوتة خالل 20 عام.

. - 5 سنة

تعليم ما بعد الجامعى

تعليم المرحلة االساسية )14-6(

تعليم المرحلة االثانوية  )17-15(



رؤية  مستقبلية

107

الفصل الثالث: التوجهات اإلستراتيجية للتنمية االقتصادية في أقليم القاهرة الكبرى

تقرير قطاع التعليم االساسي والثانوي - تحليل النتائج الرئيسية

نقاط الضعف/المشكالتنقاط القوة/المقومات

توافر تعليم اأ�ضا�ضي عام.   	•
التمييز فى النوع االجتماعي حمدود.   	•

توافر دعم حكومي قوي.   	•

�ضعف معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي.    •

ارتفاع معدالت االأمية.    •

ارتفاع كثافة الف�ضول املدر�ضية.    •

�ضعف التفاعل بني التعليم و �ضوق العمل.    •

عدم وفرة اأرا�ضى لبناء مدار�ص جديدة فى الكتلة القائمة.    •

التهديداتالفرص

توافر وتنوع اخت�ضا�ضات املدر�ضني.   •

توافر االأرا�ضي والبنية التحتية فى التجمعات  اجلديدة.    •

زيادة اال�ضتثمارات فى قطاع التعليم.   •

زيادة كبرية متوقعة فى عدد ال�ضكان.    •

نق�ص برامج تنمية املهارات املتوافقة مع التقدم الراهن فى جمال   •
تكنولوجيا املعلومات.  

تقرير قطاع التعليم العالي: - تحليل النتائج الرئيسية

نقاط الضعف/المشكالتنقاط القوة/المقومات

تنوع التخ�ض�ضات العلمية فى التعليم اجلامعي.   	•
توافر وحدات بحثية خا�ضة فى اجلامعات العامة.   	•
تناف�ص الباحثني فى خمتلف جماالت التخ�ض�ص.   	•

توافر بنية حتتية هامة لتكنولوجيا املعلومات و�ضبكات احلا�ضب االآيل. 	•

�ضعف حجم التعليم اخلا�ص.    •

انخفا�ص م�ضتوى املعدات/االأجهزة.    •

توزيع غري عادل للموؤ�ض�ضات التعليمية فى االقليم.    •

�ضعف العالقة بني التعليم و�ضوق العمل وخا�ضة ال�ضناعة.    •

التهديداتالفرص

اإقامة �ضراكة دولية مع اجلامعات/مراكز البحوث العاملية.    •

  .GATS اإقامة عالقات اقت�ضادية دولية واتفاقيات للتجارة احلرة  •

تاأهيل الكوادر العلمية امل�ضرية للعمل باخلارج.   •

زيادة كبرية متوقعة فى عدد ال�ضكان.    •

هجرة االأ�ضاتذة ذوي الكفاءات العالية.   •
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التوجهات اإلستراتيجية لقطاع 
التعليم

داخل  التعليم  قطاع  بتطوير  اخلا�ضة  الروؤية  تتمثل 
اأقليم القاهرة الكربى فى ان ي�ضبح االقليم مركزا 
تعليميا  جاذبا  اقليميا و االرتقاء مب�ضتوى التعليم 

وتطويره  ليتواكب مع امل�ضتوى املطلوب.

وميكن تلخي�ص االأهداف الرئي�ضية لقطاع التعليم 
فى اأقليم القاهرة الكربى فيما يلي:

1. تعميم مرحلة التعليم قبل اجلامعي بحلول عام 
2018 و�ضمان ا�ضتمراره .

2. حتقيق ن�ضبة 55٪ فى معدل االإلتحاق بالتعليم 
العايل عام 2020 مع زيادتها مبرور الوقت.  

3. اإقامة البنية التحتية الالزمة للحد من اأرتفاع 
كثافة الف�ضول املدر�ضية: بحيث ال يزيد عدد 
الطلبة فى كل ف�ضل عن 30 طالب بحلول عام 

2020 وا�ضتمرار هذا املعدل.   
4. تقدمي اخلدمة املطلوبة من حيث جودة وحجم 
البنية التحتية التعليمية ملواكبة النمو ال�ضكاين.

بالتعليم  االلتحاق  فى  امل�ضاواة  مبداأ  5. حتقيق 
اأمام جميع الطبقات وفئات الدخل.

كاأداة  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  6. تطوير 
من اأدوات دعم التدريب والتدري�ص.

مبا  بال�ضناعة  التعليم  ربط  قنوات  7. حت�ضني 
يلبي طلبات اأ�ضحاب العمل. 

8.تطوير العملية التعليمية واالرتقاء باملدار�ص. 
االأولويات  مع  متا�ضيًا  فاإنه  العموم،  وجه  وعلى 
اإىل  حاجة  هناك  �ضيكون  م�ضر،  فى  القومية 
مع  للتعامل  التعليم،  قطاع  فى  كبرية  ا�ضتثمارات 
اأو�ضاع تكد�ص اأعداد الطالب فى الف�ضل املدر�ضي 
بكثري  تتجاوز  ن�ضب  اإىل  و�ضلت  والتي  الواحد 
املتوقع  للنمو  ا�ضتعدادًا  وكذلك  الدولية،  املعايري 
 52 رقمى  ال�ضكلني  فى  مبني  هو  كما  م�ضتقباًل، 
و53.  وبحلول عام 2030، يجب االنتهاء من اإقامة 
اأكرث من 125 األف ف�ضل مدر�ضي جديد فى اأقليم 

القاهرة الكربى كما هو مبني بال�ضكل رقم 54.

المشروعات ذات األولوية

المشروعات الرائدة
إنشاء مدينتين للعلوم والمعرفة: 

العاملية  البحث  جامعات  بجذب  املدينتني  �ضتقوم 
الرائدة من اأجل توفري اأف�ضل الربامج وال�ضهادات 
مع قطاعي  �ضراكات  بعمل  �ضتقوم  وكذلك  العلمية 

ال�ضناعة واالأعمال

على  القطاع  قدرة  حت�ضني  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
املناف�ضة االإقليمية، وتدعيم البحوث والتطوير، من 

خالل االآتي:
اإن�ضاء مدينة القاهرة الدولية للعلوم واملعرفة  	•
ف�ضال  العامة،  املن�ضاآت  بني  جتمع  بحيث 
واحل�ضانات/املعامل  عاملية  جامعات  عن 

التكنولوجية .
املدار�ص  ت�ضويق  عن  م�ضئولة  هيئة  اإن�ضاء  	•
بجانب  اخلارج  فى  امل�ضرية  واجلامعات 

هيئات لتمويل تكاليف العملية التعليمية.  

شكل رقم 52 : معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي /العالي بأقليم 
القاهرة الكبرى مقارنة بالمعايير الدولية )نموذج دولة فنلندا 2010(

امل�ضدر : الهيئة العامة للتخطيط العمراين 

مشروعات خاصة بقطاع التعليم

محو األمية 
يتمثل الغر�ص من هذا امل�ضروع فى حتقيق هدفني 

اأ�ضا�ضيني هما:
اإن�ضاء 350 مدر�ضة، مع الرتكيز ب�ضكل خا�ص  	•

على املناطق املحرومة من اخلدمة.
على  تعتمد  التي  االأمية  حمو  برامج  دعم  	•

املُعلمني واملتطوعني من اأفراد ال�ضعب.  

التعليم العالي التعليم الثانوي التعليم االساسى
معدل االلتحاق 

اإلجمالي 
المعادل
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شكل رقم 53: كثافة الفصول الدراسية فى أقليم 
القاهرة الكبرى مقارنة بمثيالتها فى فنلندا

شكل رقم 54 : تقدير احتياجات أقليم القاهرة الكبرى 
من الفصول المدرسية فى عام 2030 )بااللف(

امل�ضدر: درا�ضة حتليلية -الهيئة العامة للتخطيط العمراين 

تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية 
و�ضع معايري عالية اجلودة واالرتقاء مب�ضتوى  	•

نوعية التدري�ص تدريجيًا.
و�ضوق  التعليم  بني  تربط  التي  ال�ضلة  تقوية  	•
من  املهني  التدريب  برامج  العمل،وتدعيم 
اأجل توفري قوى عاملة اأكرث ا�ضتعدادا وتاأهياًل 

لاللتحاق ب�ضوق العمل بعد التخرج .

         بحلول عام 2030، 
يجب االنتهاء من إقامة 

أكثر من 54 ألف فصل 
مدرسي جديد فى 

إقليم القاهرة الكبرى

التعليم 
العالي

التعليم 
االساسى

التعليم 
الثانوي

 مخزون الفصول فى 2030 التطور حتى عام 2030 مخزون الفصول الحالي

توفير عدد كبير من  	•
فصول المرحلة االساسية  

الستيعاب العدد األكبر من 
صغار السن

 تركيز متزايد على
فصول الثانوية واالساسية

تطور عدد فصول  	•
المرحلتين االساسية 

والثانوية

كثافة الفصول 2010
كثافة الفصول فى فنلندا

التعليم العالي التعليم الثانوي التعليم االساسى

امل�ضدر: درا�ضة حتليلية -الهيئة العامة للتخطيط العمراين 

69

23

8
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شكل رقم 55: الجامعات الحالية والمقترح إقامتها مستقباًل فى أقليم القاهرة الكبرى

امل�ضدر : درا�ضة حتليلية -الهيئة العامة للتخطيط العمراين 
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20102030مؤشرات األداء الرئيسية لقطاع السياحة

8.85 3.8   عدد ال�ضائحني فى القاهرة الكربى )باملليون(
66.15 34.7   عدد الليايل ال�ضياحية )باملليون(

111.85 61.4   عدد غرف الفنادق )باالألف غرفة فندقية(

الوضع الراهن 
املواقع  من  جمموعة  الكربى  القاهرة  اأقليم  ي�ضم 
قيمتها  حيث  من  العامل  فى  �ضهرة  االأكرث  االأثرية 
موقعًا   15 من  اأكرث  فهناك  واملعمارية،  التاريخية 
عام،  كل  ال�ضائحون  ماليني  يرتادها  االقليم  فى 
االإ�ضالمية،  العمارة  من�ضاآت  املزارات  هذه  وت�ضمل 
والكنائ�ص القبطية، واملتاحف، واآثار م�ضر القدمية، 
مبا فى ذلك اأهرامات اجليزة، والتي �ضمتها منظمة 
وتتوزع  العاملي،  الرتاث  مواقع  قائمة  اإىل  اليون�ضكو 
كما  الكربى  القاهرة  اأٌقليم  اأنحاء  فى  املواقع  باقي 
هو مبني بال�ضكل رقم 56.  وتعترب القاهرة القدمية  
املعروفة اأي�ضا بالقاهرة التاريخية  اأحد اأقدم واأعرق 
املدن فى العامل االإ�ضالمي، حيث ت�ضم اأ�ضهر امل�ضاجد 
واملدار�ص الدينية ال�ضهرية، وال �ضك اأن تواجد هذه 
املقومات �ضاهم فى اعتبار م�ضر فى دي�ضمرب عام 
فى  العاملي  امل�ضتوى  على  الدول  اأف�ضل  من   2008

 .CBI ranking قوائم

السياحة 

ة 
ح

يا
س

ال

ي�ضم اأقليم القاهرة الكربى جمموعة  	•
من اأعظم املقومات واملعامل ال�ضياحية 

فى العامل.  
فى  عظيمًا  اإ�ضهامًا  ال�ضياحة  ت�ضهم  	•

دعم االإقت�ضاد فى االقليم.  
ال�ضائحني  عدد  زي��ادة  فر�ص  تتوافر  	•
وبالتايل  الكربى  القاهرة  اأقليم  فى 
م�����ض��اه��م��ة ال�����ض��ي��اح��ة ف����ى ال��ن��م��و 
االقت�ضادي من خالل تنويع العرو�ص 
البنية  وتطوير  ال�ضياحية  واملنتجات 

التحتية. 

         تم اعتبار مصر أفضل 
دولة مميزة فى التاريخ 
على المستوى العالمي

جامع محمد على بقلعة صالح الدين أحد أهم اآلثار األسالمية
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شكل رقم 56: المعالم التاريخية والثقافية الرئيسية فى أقليم القاهرة الكبرى

امل�ضدر : قاعدة بيانات نظم املعلومات اجلغرافية الإقليم القاهرة الكربى-الهيئة العامة للتخطيط العمراين
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تقرير قطاع السياحة -تحليل النتائج الرئيسية

نقاط الضعف/المشكالتنقاط القوة/المقومات

توافر عنا�ضر الرتاث التاريخي واحل�ضاري.    •

تنوع املقا�ضد ال�ضياحية الرئي�ضية.  	•
تنوع اأمناط ال�ضياحة.   	•

ات�ضال جيد بو�ضائل املوا�ضالت. 	•

نق�ص فى ال�ضعة الفندقية.  •

نق�ص اخلدمات فى املواقع ال�ضياحية واملطاعم.    •

ارتفاع تكاليف االإقامة فى الغرف الفندقية.   •

التهديداتالفرص

توافر عنا�ضر جذب طبيعية عاملية.    •

توافر اإمكانات ال�ضياحة البيئية والعلمية.  •

توافر امل�ضروعات املقرتحة لدعم حركة ال�ضياحة م�ضتقباًل.  •

متيز عنا�ضر ال�ضياحة الثقافية.       •

نق�ص الوعي االجتماعي باالأهمية االقت�ضادية لل�ضياحة.    •

م�ضكالت املرور والتلوث.    •

ارتفاع ال�ضرائب العقارية على الفنادق.   •

البوابة  الكربى  القاهرة  اأقليم  العتبار  ونظرا 
الرئي�ضية للدخول اىل م�ضر، لذا فااالقليم ي�ضتفيد 
جمهزة  وهى  البالد،  اإىل  ال�ضائحني  تدفق  من 

جتهيزًا جيدًا خلدمة املواقع ال�ضياحية.
وال�ضكل رقم 57 يو�ضح تطور اعداد ال�ضائحني فى 

اأقليم القاهرة الكربى. 

شكل رقم 57: تطور أعداد السائحين فى أقليم القاهرة الكبرى بالمليون

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين



القاهـرة

114

القاهـرة رؤية مستقبلية: استراتيجية التنمية العمرانية القليم القاهرة الكبرى

وقد مت ربط اأنحاء االقليم من خالل �ضبكة داخلية 
وجهات  اإىل  ال�ضائحني  حتمل  اجلوي  للنقل  قوية 
الربط  ت�ضهيل  مت  حيث  ودولية،  حملية  ومقا�ضد 
اجلوي بدول العامل من خالل افتتاح حمطة الو�ضول 
رقم 3 مبطار القاهرة الدوىل، بجانب التجديدات 
التي ت�ضهدها حمطات الو�ضول القدمية والتي ت�ضهل 
عمليات الربط العاملي للم�ضافرين، وفى 2009، مر 
مطار  خالل  من  م�ضافر  مليون   14 القاهرة  علي 
 865 من  اأكرث  القاهرة  وغادرت  الدويل  القاهرة 
رحلة جوية كل اأ�ضبوع كما هو مبني بال�ضكل رقم 58، 
وحركة  ازدحامًا  املطارات  اأكرث  ثاين  يجعلها  مما 
فى اأفريقيا )بعد جوهان�ضربج فى جنوب اأفريقيا(، 
وفى ال�ضرق االأو�ضط )بعد دبي فى االإمارات العربية 
املتحدة(، وفى االأ�ضهر االأوىل من عام 2010، �ضهد 
الطريان  حركات  اأ�ضرع  من  واحدة  القاهرة  مطار 

منوا فى العامل. 

األمن والسالمة فى أقليم  القاهرة الكبرى 

فى عام  2009، �سجلت م�سر �أقل معدالت 
�جلر�ئم بالن�سبة للفرد مبقد�ر ثالث 
مر�ت �أقل من فرن�سا و�سبع مر�ت �قل 
وتو�فر   �ال�ستقر�ر  وبعودة  تركيا،  من 
�الأ�سا�ص �الأمنى �لقوي مل�سر ب�سكل عام  
والإق��ل��ي��م �ل��ق��اه��رة �ل��ك��ربى على وجه 
���س��وف ي�سهم ف��ى تدعيم  �خل�����س��و���ص 

�لروؤية �مل�ستقبلية لالإقليم.

حتتية  بنية  وجود  ال�ضياحة  �ضناعة  ويدعم 
فندقية  غرفة   26000 تتوفر  حيث  قوية،  فندقية 
ن�ضبة  اأن  اإال  الكربى،  القاهرة  اأقليم  فنادق  فى 
مقارنة  قلياًل  اأقل  تعترب  الفندقي  االإ�ضغال 
بال�ضكل  مبني  هو  كما  اأخرى  مدن  فى  مبثيالتها 
الفنادق  فى  امل�ضنفة  الغرف  وتبلغ   ،59 رقم 
ذات 4 اأو 5 جنوم 73٪ من املعرو�ص، ومع ذلك، 
فاإن نق�ص الفنادق ذات 2 / 3 جنوم يحول دون 

ال�ضائحني.  من  طبقات  بع�ص  طلبات  تلبية 
فى  ال�ضياحة  وزارة  طموحات  مع  ومتا�ضيًا 
مت  فقد  م�ضر،  فى  ال�ضياحة  لتنمية  خمططاتها 

بالفعل اإتخاذ جمموعة اإجراءات هامة.  

التوجهات اإلستراتيجية لقطاع 
السياحة

تتمثل الروؤية اخلا�ضة بتطوير قطاع ال�ضياحة داخل 
اأقليم القاهرة الكربى فى حتويل االقليم اإىل 

االإقليمي  ال�ضعيدين  على  �ضياحي  جذب  منطقة 
والدويل، من خالل تعظيم اال�ضتفادة من جماالت 

ال�ضياحة الثقافية والتاريخية و�ضياحة املوؤمترات.
لتح�ضني  العاملية  م�ضر  ا�ضرتاتيجية  مع  وتوافقا 
القدرة التناف�ضية فى جمال ال�ضياحة بغر�ص حتويل 
تتناف�ص  دول  ع�ضر  اأكرب  من  واحدة  اإىل  م�ضر 
خطط  و�ضع  مت  العامل،  فى  ال�ضياحة  جمال  فى 
من  ا�ضتفادة  اأق�ضى  حتقق  كربى  ال�ضتثمارات 
اأ�ضوله ومقوماته الثقافية والتاريخية بجانب تنويع 
عرو�ضه ومنتجاته ال�ضياحية، وعلى ذلك �ضوف يتم 

توجيه العمل اىل االتى: 

         يستقبل مطار 
القاهرة أكثر من 865 

رحلة جوية كل أسبوع

مطار القاهرة الدولى الجديد
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شكل رقم 58: حركة الطيران من مطار القاهرة

امل�ضدر: بيانات املطار بالن�ضبة لالأ�ضبوع 7-13 يونيو 2010 

شكل رقم 59: معدالت اإلشغال فى فنادق أقليم القاهرة الكبرى مقارنة بمدن عالمية أخرى

امل�ضدر: تقارير املطارات الدولية

بيرث
نيويورك
ابوظبي

هونج كونج
لندن

الغردقة
بريسبان
سيدني
ميلبورن
اوساكا

دبي
ادياليد
سيول
باريس

بالي
القاهرة الكبرى

سنغافورة 
طوكيو

ساوباولو اسطنبول دبي دلهي القاهرة

عدد الرحالت
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				•ترميم معامل الرتاث التاريخي، ال �ضيما الرتاث           
وتعظيم  اخلديوية،  والقاهرة  واالإ�ضالمي  القبطي 
ال�ضياحية  املعامل  كاأحد  النيل  نهر  من  اال�ضتفادة 

البارزة.  
تنمية فر�ص ال�ضياحة البديلة، ال �ضيما تعظيم   •
ل�ضياحة  كمركز  الكربى  القاهرة  اأقليم  دور 
الرتفيهية  ال�ضياحة  وتطوير  املوؤمترات، 

والعالجية.  
وخا�ضة  لل�ضياحة،  التحتية  بالبنية  االرتقاء   •

زيادة اأعداد الغرف الفندقية.  
حيث  من  املدين  للمجتمع  العام  الوعي  رفع   •
عن�ضرًا  باعتباره  ال�ضياحة  قطاع  اأهمية 

اأ�ضا�ضيًا فى التنمية االقت�ضادية لالقليم.

من امل�ضتهدف اأن تزيد عدد الليايل ال�ضياحية �ضنويا 
فى اأقليم القاهرة الكربى ايل حوايل 45 مليون ليلة 
الأفواج  اإ�ضافى  بتدفق  باالأ�ضا�ص  مدفوعة  �ضياحية، 
انخفا�ص  يحدث  اأن  املتوقع  من  بينما  ال�ضائحني، 

طفيف فى متو�ضط مدة االإقامة ال�ضياحية، و�ضوف 
ي�ضتدعي ذلك �ضرورة اإقامة حوايل 40.000 غرفة 
بال�ضكلني رقمي  60  اإ�ضافية كما هو مبني  فندقية 

و61.

المشروعات ذات األولوية 

المشروعات الرائدة
التاريخية  المناطق  وتطوير  ترميم  من  االنتهاء 

القائمة 
املناطق  تطوير  ا�ضتكمال  اإىل  امل�ضروع  هذا  يهدف 
مدينة  واإحياء  التحتية  البنية  تطوير  مع  التاريخية 
القاهرة التاريخية التي ترجع اإىل الع�ضور الفاطمية، 
واخلديوية والقبطية، و�ضوف يت�ضمن امل�ضروع اإقامة 
التجمع لروؤية معامل كل  طريق �ضياحي مير بنقاط 
منطقة من خالل ا�ضتخدام حافلة �ضياحية مفتوحة 
م�ضممة للجوالت ال�ضياحية، هذا الطريق �ضيبداأ من 
ال�ضفة ال�ضرقية لنهر النيل اأمام جزيرة الرو�ضة،  ثم 
يتجه �ضمااًل حيث تتوزع الطرق اإىل عدة مواقع اأثرية 
التالية  واملحطة  اال�ضالمية،  القاهرة  فى  خمتلفة 
�ضوف تكون فى ال�ضمال ال�ضرقي، حيث حديقة االأزهر 
وحدائق القبة، ثم اإىل اجلنوب ال�ضرقي حتى اأ�ضوار 
القاهرة القدمية والقاهرة القبطية،  و�ضوف تكون 
اىل  ومنها  زينب،  ال�ضيدة  منطقة  النهائية  الوجهة 

القاهرة اخلديوية مرة اأخرى حيث تنتهي اجلولة. 
هذا ف�ضال عن االهتمام بتطوير املناطق التاريخية 
من خالل بع�ص الربامج مثل برنامج تطوير املناطق 
غري املخططة باملطرية وعني �ضم�ص مع اإبراز االآثار 

واملعامل االأثرية املُكت�ضفة. 
  

تطوير طريق كورنيش النيل كمسار للمشاة 
كورني�ص  طريق  تطوير  اإىل  امل�ضروع  هذا  يهدف 
القريبة  املواقع  فى  خا�ضة  للم�ضاة،  كم�ضار  النيل 
والتاريخية  االأثرية  واملواقع  الكربى  الفنادق  من 
�ضيتم  ذلك،  اإىل  وباالإ�ضافة  اخلا�ضة،  واالأن�ضطة 

اإن�ضاء عدة مرا�ضي للقوارب ال�ضراعية ال�ضغرية.

مياه  �ضالمة  لر�ضد  جلنة  ت�ضكيل  �ضيتم   •
والنفايات  التلوث  من  حمايتها  بغر�ص  النيل 

ال�ضارة.  
�ضيتم اإقامة ممر للنقل النهري بامتداد اأقليم   •
نهرية  حمطات  اإتاحة  مع  الكربى،  القاهرة 

الرتياد املقاهي واال�ضرتاحات. 

مشروعات خاصة بقطاع السياحة
تطوير جزر النيل كمناطق محميات طبيعة 

اجلزر  وحت�ضني  تطوير  اإىل  امل�ضروع  هذا  يهدف 
القائمة و�ضط نهر النيل فى اأقليم القاهرة الكربى 
كمناطق حمميات طبيعية ر�ضمية وت�ضجيع املنتجات 

ال�ضياحة البيئية امل�ضتدامة. 
املرحلة االأوىل من امل�ضروع : تتمثل فى حت�ضني   •

وتطوير البنية التحتية جلزر النيل. 
منتجات  ت�ضجيع  فى  تتمثل  الثانية:  املرحلة   •

احلرف اليدوية التي ت�ضتهر بها تلك اجلزر.
ل�ضيد  قرية  اإن�ضاء  تت�ضمن  الثالثة:  املرحلة   •

االأ�ضماك، مع مرافق لالإقامة. 

تطوير السياحة العالجية 
طبية/ �ضياحة  اإقامة  اىل  امل�ضروع  هذا  يهدف 

عالجية فى اإقليم القاهرة الكربى.  
اإقامة  فى  تتمثل  امل�ضروع:  من  االأوىل  املرحلة   •
العالج  خدمات  تقدم  التي  العالج  مراكز 

احلالية واملتكاملة مب�ضتويات عاملية. 
عالجي  مركز  اإن�ضاء  ت�ضمل  الثانية  املرحلة   •
واالأ�ضاليب  التقنيات  باأحدث  جمهز  متكامل 
اإ�ضافية  خدمات  توفري  و�ضيتم  العالجية، 

تت�ضمن مناطق لالإ�ضت�ضفاء والنقاهه. 

فى  الجودة  مواصفات  توافر  على  التأكيد 
فى  السياحية  واألماكن  الفندقية  الغرف 

اأقليم لقاهرة الكبرى
جديدة  �ضياحية  مراكز  توفري  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
ال�ضياحة  لن�ضاط  جذب  نقطة  ت�ضكل  �ضوف  والتي  نهر النيل ودوره في السياحة الترفيهية
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شكل رقم 60: عدد الليالي السياحية المتوقعة 
سنويًا فى أقليم القاهرة الكبرى عام 2030

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين

ة الفندقية المتوقع إضافته  شكل رقم 61: عدد اأَلسَرًُ
فى أقليم القاهرة الكبرى عام 2030

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين

وذلك  املنطقة  فى  الديناميكية  وزيادة  واالأعمال 
عن طريق:  

الطابع  لتاأخذ  املدينة  بو�ضط  منطقة  تطوير   •
�ضياحية  جتربة  توفر  اأن  وعلى  ال�ضياحي 
ال�ضوت  وعرو�ص  املتاحف  ملرتادي  ا�ضتثنائية 
املتكاملة،  واملتاجر  الرتفيه  ودور  وال�ضوء، 
وبنية  الفنادق  من  ومتنوعة  كبرية  وجمموعة 
حتتية حديثة ذات فاعلية وقادرة علي حتويل 
والعمل  للمعي�ضة  مكان  اإىل  املنطقة  هذه 

والرتفيه. 
توفره  ما  على  اعتمادا  ال�ضياحى  املنتج  تنوع   •
البيئة الطبيعية التى تتميز باملناظر الطبيعية 
الريا�ضة  ممار�ضة  ت�ضهيل  بجانب  اخلالبة، 

والرتفيه واالأن�ضطة الثقافية. 

إقامة مركز للخيول العربية 
للجذب  مركز  وتدعيم  اإقامة  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
علي  يعتمد  اجلديدة  املدن  اأحدى  فى  ال�ضياحي 
العاملي  »مرابط«  مركز  اإقامة  مع  العربية  اخليول 
للخيول،  �ضاحات  من  ي�ضمله  اخليول،مبا  لرتبية 

وفنادق، ومدار�ص، وفيالت. 

وسياحة  االيكولوجية  السياحة  مشروع 
السفاري 

يهدف هذا امل�ضروع اىل اإقامة �ضياحة ايكولوجية. 
املرحلة االأوىل من امل�ضروع:  تتمثل فى التاأكيد   •
الطبيعية وحمايتها من  املحميات  على حدود 

اأية تعديات.  
�ضيافة  دار  اإن�ضاء  تت�ضمن  الثانية:  املرحلة   •

للزوار. 
املرحلة الثالثة: ت�ضمل ت�ضييد متحف بيئي مفتوح.  •

جميع  تطوير  تطوير  ت�ضمل  الرابعة:  املرحلة   •
م�ضرح  واإن�ضاء  الرتاثية  وخا�ضة  احلدائق 

مفتوح وتطوير امل�ضطحات اخل�ضراء.
 

مليون

مطلوب حوالي 100.000 غرفة فندقية لحلول عام 2030

 ما تم تطويره
بحلول 2030

 ما تم تطويره
بحلول 2020
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يعترب م�ض���روع اإحياء القاهرة اخلديوية م�ض���روعًا هامًا فى اإط���ار اإعداد الروؤية 
واملخطط اال�ضرتاتيجي للتنمية العمرانية القليم القاهرة الكربى، و�ضيتم اإعادة 
ت�ض���كيل املنطقة املركزية وتطويرها باعتباره���ا متحفًا مفتوحًا، وموقعًا للتجارة 
العاملية وال�ضركات املحلية بجانب كونها مق�ضدًا �ضياحيًا متميزًا فى قلب املدينة. 

وموق���ع القاهرة اخلديوية فى قلب املدينة بالقرب من نهر النيل �ض���وف يوؤهلها 
ملهمتني اأ�ضا�ضيتني:

�ض���وف ت�ض���بح القاهرة اخلديوية املق�ضد الرئي�ضى لل�ض���ائحني وال�ضكان   •
املقيمني فى مدينة القاهرة .

�ضوف ت�ضتعيد القاهرة اخلديوية مكانتها كموقع للمعي�ضة والعمل والرتفيه   •
ل�ضكانها مبا يتنا�ضب مع قيمتها التاريخية.

و�ض���وف يتم العمل على تطوير املنطقة بغر�ص حتويلها اإىل منطقة جذب �ض���ياحي 
حيوي، واإبراز هويتها املعمارية، حيث ميكن للم�ضاهد ان يتعرف وير�ضدتاريخ كل 

مبني من املباين التاريخية مبعزل عن �ضو�ضاء الزحام واالختناقات املرورية. 

وت�ض���مل هذه امل�ض���روعات التو�ض���ع فى اإقامة املناطق املخ�ض�ضة للم�ضاة، وبناء 
اجلراج���ات ومواق���ف ال�ض���يارات علي ح���دود املنطق���ة، مبا ي�ض���مح للمواطنني 
بال�ض���ري اأو ركوب و�ض���ائل النقل العام فى جميع اأنحائها، كما ي�ض���مل امل�ض���روع 

اإن�ضاء العديد من اخلدمات الثقافية واالجتماعية والرتفيهية.

النقل  على  إضافية  وإمكانات  قدرات  إدخال 
الجوي 

يهدف امل�ضروع اإىل تطوير قدرات واإمكانات مطار 
اأكتوبر   6 مدينة  فى  جديد  مطار  وبناء  القاهرة، 
الزيادة  نتيجة  اخلدمة  على  املتزايد  للطلب  تلبية 
اأقليم  اإيل  الوافدين  ال�ضائحني  عدد  فى  املتوقعة 
حتديث  عمليات  تنفيذ  و�ضيتم  الكربى،  القاهرة 
من  الدويل  القاهرة  مطار  فى  الن�ضاط  وتطوير 

خالل اتخاذ عدة اإجراءات: 

واخلدمات  التجارية  لالأن�ضطة  منطقة  اإن�ضاء   •
مثل االأن�ضطة ال�ضياحية والطبية والرتفيهية .

  

م�ضكلة  حلل   4 رقم  الو�ضول  حمطة  بناء   •
ال�ضغوط التي تفوق �ضعة ا�ضتيعاب امل�ضافرين 
اأن  املتوقع  ومن  حاليًا،  املطار  فى  املتزايد 
طاقتها  من   ٪75 الفعلية  التحتية  البنية  تبلغ 
 ،2015/2014 بحلول  الكاملة  الت�ضغيلية 
ومتتلك املحطة اجلديدة اإمكانية ا�ضتيعاب 20 

مليون راكب �ضنويًا.
و�ضط  منطقة  بني  يربط  للمرتو  خط  اإن�ضاء   •

املدينة ومطار القاهرة.

 

ثاين  مطار  اإقامة  اإىل  اأي�ضا  امل�ضروع  ويهدف 
الركاب  من  جزء  ال�ضتيعاب  اأكتوبر   6 مدينة  فى 
على  العمل  و�ضيتم  القاهرة.  مطار  على  املتدفقني 
ما  اال�ضتيعابية  �ضعته  ترتاوح  جديد  مطار  اإقامة 
�ضيتم  كما  �ضنويًا،  راكب  مليون   10 اإىل   8 بني 
اإن�ضاء منطقة ا�ضتثمارية لالأن�ضطة التجارية  اأي�ضا 

واخلدمات على م�ضاحة 80 مليون مرت مربع.

إحياء تراث القاهرة الخديوية

شكل رقم 62: المخطط العام للقاهرة الخديوية
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شكل رقم 63: مناطق تركز النشاط السياحي داخل أقليم القاهرة الكبرى

امل�ضدر : قاعدة بيانات نظم املعلومات اجلغرافىة الإقليم القاهرة الكربى-الهيئة العامة للتخطيط العمراين
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بالقاهرة  االأزهر  حي  فى  املعز  �ضارع  يقع 
وقلب  الرئي�ضي  املحور  ويعترب  الفاطمية. 
يتبع  التاريخية وهو معلم تراثي عاملي  القاهرة 
لليون�ضكو. يبلغ طول �ضارع املعز واحد كيلومرت، 
ويحتوي على اأكرث من 34 مبني اأثري يعود تاريخ  

ان�ضاأهم اإىل حقب خمتلفة.
 وي�ضمل العديد من امل�ضاجد، واملدار�ص الدينية، 
اإىل  تاريخها  يعود  التي  ال�ضكنية  واملجمعات 
العثماين،  الع�ضر  بداية  حتى   االأموي  الع�ضر 
كما ي�ضمل املحالت واملبانى واحلرف التقليدية 

احليوية.
لتطوير  مببادرة  موؤخرًا  الثقافة  وزارة  قامت 
على  مفتوح  متحف  اإىل  وحتويله  املعز  �ضارع 
م�ضتوى عاملي، فاأ�ضبح ال�ضارع خم�ض�ضًا  متامًا 
حتى  م�ضاءًا   8 ال�ضاعة  من  عدا  فيما  للم�ضاة، 

تحويل شارع المعز إلى متحف مفتوح

االن�ضطة  خدمة  الأهداف  وذلك  �ضباحًا،   11
ال�ضارع  تطوير  عملية  اأجريت  وقد  التجارية. 

بالتن�ضيق مع �ضكان املنطقة. 

االثرية  املبانى  تطوير  عملية  املبادرة  �ضملت 
وكذلك  ال�ضارع  طول  على  تقع  التى  باملنطقة 

املعامل االأثرية  فى املناطق املجاورة. 
على  واحلفاظ  للتاأكيد  االأولوية  اأعطيت  وقد   

النمط املعماري للمباين. 
املنظر اجلمايل  لتطوير  ومت بذل جهود خا�ضة 
بر�ضف  يتعلق  فيما  خا�ضة  لل�ضارع،  العمراين 

الطرق، والتفا�ضيل واملعاجلات املعمارية.

شارع المعز لدين اهلل الفاطمى - القاهرة الفاطمية شارع المعز

شارع المعز
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الوضع الراهن 
العريقة   بتقاليده  الكربى  القاهرة  اأقليم  يتمتع 
كمركز حيوي للثقافة العربية، فهى موطن الروائي 
الوحيد  العربي  الكاتب  حمفوظ  جنيب  العاملي 
يتميز  كما  االأدب،  فى  نوبل  جائزة  على  احلائز 
الثقافى داخل املجتمع والتي  االقليم بتنوع احلوار 
متثل جوهر هويتها، ويحظى قطاع الثقافة بتوافر 
ودور  امل�ضارح  ت�ضم  التي  املكثفة  التحتية  البنية 
ال�ضينما ودار االأوبرا وقاعات املعار�ص الفنية، كما 
القاهرة  اأقليم  فى  مكتبات م�ضر  ترتكز 40٪ من 
معر�ص  �ضنويا  االقليم  ي�ضت�ضيف  و  الكربى، 
القاهرة الدويل للكتاب والذي يعد االكرب واالقدم 
فى العامل العربي، كما ي�ضم اأقليم القاهرة الكربى 
تتعافى  بداأت  التي  ال�ضينما  �ضناعة  موؤ�ض�ضات 
عقدي  خالل  �ضهدته  الذي  التدهور  بعد  تدريجيًا 
الثمانينات والت�ضعينات من القرن املا�ضي كما هو 

مبني بال�ضكل رقم 64. 

م 
ال

إلع
وا

ة 
اف

ثق
ال الثقافة واإلعالم 

الثقافى   الرتاث  من  الرغم  على   •
للرتاث  التحتية  البنية  جودة  وتوافر 
الثقافى، فمازال هذا القطاع الثقافى 
�ضعيف  الكربى  القاهرة  اأقليم  فى 

االأداء.
وينطبق نف�ص الو�ضع على حالة قطاع   •
من  قوية  مبناف�ضة  املهدد  االإعالم 

الدول االأخرى باملنطقة العربية. 
تعترب زيادة التمويل واالرتقاء مب�ضتوى   •
واالإعالم  الثقافة  قطاعات  ادارة 
�ضروطًا اأ�ضا�ضية ملعاجلة �ضعف االأداء. 

شكل رقم 64 : إنتاج األفالم السينمائية فى مصر منذ 1940

امل�ضدر : موقع قاعدة بيانات االأفالم IMDB على �ضبكة االإنرتنت 

عدد األفالم التي انتجت فى مصر

دار األوبرا المصرية أحد أهم الصروح الثقافية في مصر
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تقرير قطاع الثقافة واالعالم - تحليل النتائج الرئيسية

نقاط الضعف/المشكالتنقاط القوة/المقومات

املوؤ�ض�ضات  واأع���رق  اأك��رب  م��ن  بنية  وج��ود  	•
الثقافية واالإعالمية فى املنطقة.

توافر الكوادر الثقافية واالعالمية املبدعة. 	•
واالأحتفاليات  املعار�ص  من  العديد  تنظيم  	•

الثقافية واالعالمية.  

�ضعف امليزانية املخ�ض�ضة ملجاالت الثقافة  	•
واالعالم.

عدم مواكبة املنظومة التعليمية املتخ�ض�ضة  	•
فى جماالت الثقافة واالعالم.

�ضعف املنظومة الت�ضريعية لهذا القطاع. 	•
�ضعف الوعى الثقافى لدى ال�ضكان. 	•

التهديداتالفرص

امل�ضرى. الرتاث  اأهمية  	•
امل�ضرى  ال�ضناعى  القمر  من  اال�ضتفادة  	•

لزيادة توجيه االعالم امل�ضرى للخارج.
اال�ضتفادة من الكوادر الثقافية واالعالمية  	•

ذات الثقل اجلماهريى.
فى  االأك��ادمي��ي��ة  اجلهات  من  اال�ضتفادة  	•

جماالت الثقافة واالعالم.
االقليم. ميثلها  التى  الفكرية  احل��رك��ة  	•

هجرة الكوادر االعالمية اىل خارج م�ضر. 	•
القيود التى تفر�ضها ال�ضلطات على جماالت  	•

االعالم.
واالعالمية  الثقافية  املوؤ�ض�ضات  اأف��ت��ق��اد  	•

للخطط الت�ضويقة.
�ضعف حماية امللكية الفكرية. 	•

اأ�ضتمرار �ضعف م�ضتوى التعليم بني ال�ضكان. 	•

تتميز املتاحف  فى اأقليم القاهرة الكربى بتنوعها على 
الرغم من متركزها ب�ضكل كبري داخل الكتلة العمرانية 
الرئي�ضية، وعلى الرغم من امل�ضتوى العاملي الذي مييز 
املتحف امل�ضري، اإال اأن العديد من املتاحف االأخرى 
ت�ضم جمموعات اأثرية بالغة االأهمية وقادرة على جذب 
تفوق كثرًيا املرتددين عليها  باأعداد  الزوار  عدد من 
هذه  لرتميم  كبرية  م�ضروعات  ُر�ضدت  وقد  حاليًا، 

املتاحف الكربى، مثل متحف الفن االإ�ضالمي.  

لكن هناك عدة عوامل تعوق ا�ضتغالل اإمكانات اأقليم 
القاهرة الكربى بطاقته الكاملة، وكلها عوامل ترتبط 
اللذان عانى منهما قطاع  واالهمال  التمويل  بنق�ص 

الثقافة فى ال�ضنوات االأخرية.

ويرجع  حمدودًا  الكتب  قراء  عدد  اأي�ضا  يظل  كما 
االأمية  ن�ضبة  فى  ال�ضائد  االرتفاع  اإىل  جزئيًا  ذلك 
واالفتقار اإىل اإ�ضرتاتيجية وا�ضحة لزيادة عدد القراء، 
باالإ�ضافة اإىل ترجمة عدد حمدود من الكتب االأجنبية 
ال�ضوق  االأفالم فى  توزيع  اأن  العربية، كما  اللغة  اإىل 

الفكرة
 يوفر املتحف اجلديد اجلارى اإن�ضائه على مقربة 
وعر�ص  توزيع  الإعادة  فر�ضة  االأهرامات   من 
املعرو�ضة  االأثرية  واملجموعات  القطع  جميع 
حاليًا فى املتحف القدمي، و�ضيتم اعتبار املتحف 
امل�ضري  للمتحف  ُمكمل  ملحق  مبثابة  اجلديد 
القدمي فى و�ضط القاهرة، ويتميز موقع املتحف 
و�ضوف  اجليزة،   اأهرامات  من  بقربه  اجلديد 
جديدة  �ضمات  اجلديد  املتحف  هذا  ي�ضفى 
روؤيتها.   يحجب  اأن  دون  االأهرام  له�ضبة  مميزة 
وقد مت تقييم هذا املتحف مع و�ضع فى االعتبار   

نحو إقامة المتحف المصري الكبير الجديد

على  ليطل  املتحف  موقع  من  الب�ضرية  املحاور 
االأهرامات الثالثة. 

الموقع 
ميتداملتحف اجلديد على م�ضاحة 50 هكتارًا تقع على 
ُبعد ثالث كيلومرتات من اأهرامات اجليزة،،و�ضمم 
املعماريني  املهند�ضني  جمموعة  بوا�ضطة  املتحف 
وي�ضم  عاملية،  م�ضابقة  خالل  باأيرلندا  بينج  ه�. 
اأق�ضام  اإىل  توؤدي  مرتابطة  وج�ضور  م�ضارات  عدة 
م�ضتقل  مبنى  اإن�ضاء  بجانب  املتحف،  من  اأخرى 
وغريها  اإعالمي  ومركز  ومكتبة،  مر�ضد،  ي�ضم 

ت�ضمل تخ�ضي�ص م�ضاحات  التي  من اخلدمات 
لعقد املوؤمترات واإقامة املعار�ص، ومن املقرر اأن 

ي�ضتوعب املتحف  15.000 زائر يوميًا. 

الكنوز 
باالإ�ضافة اإىل مائة األف قطعة اأثرية وتاريخية، 
�ضوف ي�ضم املتحف متثال امللك رم�ضي�ص الثاين 
الذي مت نقله من ميدانه ال�ضهري بو�ضط املدينة 

فى عام 2006.
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املنتجه حمليًا مازال حمدودًا، مع عدم  ال�ضينمائية 
وجود منافذ لت�ضويق االأفالم  فى �ضوق ال�ضينما العاملية، 
امل�ضتوى.  دون  حاليًا  يعترب  امل�ضرحي  االإنتاج  اأن  كما 

االإعالم،  ل�ضناعة  بالن�ضبة  تقريبًا  الو�ضع  ويت�ضابه 
التحتية  البنية  من  ي�ضتفيد  الكربى  القاهرة  فاأقليم 
االإعالمية اجليدة، مثل ال�ضحافة املعرتف بها والقمر 
االإعالمي،  االإنتاج  ومدينة  �ضات«  »نايل  ال�ضناعي 
باالإ�ضافة اإىل وجود وكالة اأنباء عاملية تتميز باأداءها 
وت�ضهم مُبنَتج ذو م�ضمون جيد، كما يعترب معدل قراءة 
ال�ضحف مرتفعا، ف�ضاًل عن حتقيق دخل مرتفع من 
اأخرى  بدول  مقارنة  واالإذاعة  التلفزيون  اإعالنات 
فى املنطقة، وال �ضك اأن جودة البنية التحتية ل�ضبكة 
املعلومات العاملية »االإنرتنت« فى اأقليم القاهرة الكربى 
توفر فر�ضة الإبتكار و�ضائل اإعالم قائمة على ا�ضتخدام 
كمركز  لالقليم  االإعالمية  الريادة  اأن  اال  االإنرتنت، 
رئي�ضي يواجه حتديات من جانب املراكز االإعالمية 
ال�ضاعدة والتي تنجح فى جذب جمهور امل�ضاهدين، 
ذوي  من  والكتاب  ال�ضحفيني  جذب  فى  وكذلك 

اخلربة.  

التوجهات اإلستراتيجية لقطاع 
الثقافة واإلعالم:

تتمثل الروؤية بالن�ضبة لتطوير قطاع الثقافة واالإعالم 
عا�ضمة  ي�ضبح  ان  فى  الكربى  القاهرة  اأقليم  فى 
وم�ضدرا  العربي،  العامل  فى  واالإعالم  للثقافة 

لالإلهام والتنوير الثقافى ل�ضعوبه. 
الواقع،  اأر�ص  الروؤية على  وعمال على حتقيق هذه 

يجب حتقيق االأهداف التالية: 
نظم  حتديث  خالل  من  باالأدب  النهو�ص   •
الو�ضول  اإمكانيات  وحت�ضني  والطباعة  الن�ضر 

اإىل املكتبات.  
بالتو�ضع  وذلك  وامل�ضارح،  ال�ضينما  دور  اإقامة   •
التحتية  البنية  وم�ضاعفة  امل�ضاحات  فى 
املجتمعات  فى  الثقافية  املن�ضاآت  واإقامة  لها 

املهم�ضة حاليًا.  

والتلفزيون،  واالإذاعة  بال�ضحافة  النهو�ص   •
و�ضمان متتع ال�ضركات االإعالمية العاملة فى 

القاهرة بقدرتها على املناف�ضة العاملية.  
اإقامة املتاحف لال�ضتفادة من الرتاث الثقافى   •
)انظر  الكربى  القاهرة  اأقليم  فى  العاملي 
هذا  فى  »ال�ضياحة«  بقطاع  اخلا�ص  اجلزء 

التقرير(.  

المشروعات ذات األولوية

مشروعات خاصة بقطاع اإلعالم
إقامة البنية التحتية للمكتبات:

مكتبة  الإقامة  االإعداد  فى  االأوىل  املبادرة  تتمثل 
عاملية فى اأقليم القاهرة الكربى، على غرار مكتبة 

االإ�ضكندرية، ت�ضم الرتاث الثقافى امل�ضري.
اأما املبادرة الثانية فتتمثل فى تطبيق اأنظمة تكنولوجيا 
املعلومات واالت�ضاالت احلديثة فى مكتبات االقليم، 
والن�ضبة املئوية للمكتبات التي تطبق هذه التكنولوجيا 
حاليًا ال تتجاوز 50٪، وت�ضمل هذه املبادرة اإخ�ضاع 
التقييم  لعمليات  العامة  املكتبات  وخدمات  اأن�ضطة 
امل�ضتمر، وذلك وفقا ملوؤ�ضرات االأداء الكمي والنوعي، 
على  واالإجراءات  املبادرات  تلك  ت�ضاعد  اأن  وينبغي 

حت�ضني كفاءة اأداء املكتبات وزيادة فعاليتها. 

إقامة دور السينما والمسارح والمراكز الثقافية 
فى جميع أنحاء أقليم القاهرة الكبرى:

يخطط هذا امل�ضروع الإقامة دور العر�ص ال�ضينمائي 
وامل�ضرحي واملراكز الثقافية فى اأنحاء اأقليم القاهرة 
اخلدمات  ملد  مبتكرة  مناهج  تبني  الكربى،مع 
الثقافية  للمناطق النائية مثل م�ضروع اإقامة امل�ضرح 
اجلوال الذي يهدف اإىل جتهيز م�ضارح متنقلة على 
التكنولوجيات  اأ�ضكال  بكافة  مزودة  �ضاحنات  منت 
كما  فىاالقليم،  املناطق  جميع  بني  للتنقل  الالزمة 
املحلية  املهرجانات  اإقامة  وتن�ضيط  دعم  �ضيتم 

والدولية. 

مشروع إقامة المركز االعالمي العالمي:
�ضوف يعيد هذا املركز جتميع كافة اإدارات ووكاالت 
املرا�ضالت  مكاتب  عن  ف�ضال  م�ضر،  فى  االإعالم 
العاملية،  لل�ضحف  واالإقليمية  ال�ضحفية اخلارجية 
االت�ضاالت  بخدمات  املركز  جتهيز  يتم  و�ضوف 
عن  ف�ضال  للموؤمترات  وقاعات  واال�ضتوديوهات 

مراكز التدريب. 

         تحويل إقليم 
القاهرة الكبرى  إلى 

عاصمة للثقافة واإلعالم 
فى العالم العربي

المتحف المصرى



القاهـرة



 الفصل الرابع:
التوجهات االستراتيجية 

للتنمية االجتماعية 
والعمرانية فى  إقليم 

القاهرة الكبرى
طريق  خارطة  ر�سم  عملية  �ل�سابق  �لق�سم  تناول 
�سرطاً  يعد  و�لذي  �القت�سادي،  �لنمو  لدعم 

�أ�سا�سياً لتح�سني م�ستوى �ملعي�سة. 

ولتحقي���ق ذلك يلزم على �مل�س���ئولني و�س���ع برنامج 
الد�رة �لعم���ر�ن ب�س���ورة عاجل���ة لتحديد �لتوجهات 
و�ملبادئ  �ال�سا�سية �لالزمة لتحقيق �لتنمية بكفاءة  
ف���ى جمي���ع �لقطاع���ات ذ�ت �ل�س���لة، ويتطل���ب ذلك 
معاجلة �سحيحة للق�سايا �ملتد�خلة مثل: م�سكالت 
�لتل���وث وظ���روف �الإ�س���كان  �الختناق���ات �ملروري���ة، 
�ملتفاقمة، وبذلك  ي�سهم كل قطاع فى تهيئة �لبيئة 

�أو �ملناخ �ل�سليم لالإنطالق نحو �لتطوير �ملن�سود.
وبالتايل يبحث هذ� �لق�سم �ملحاور �خلم�سة �لتالية:
ي�سف  و  األراضي:  واستعماالت  العمران  	•
ب�ساأن  �ال�سرت�تيجية  �لتوجهات  �ملحور  هذ� 
�الأر��سي  ول�ستعماالت  �لعمر�ين  �لتو�سع 
�لقطاعات  �حتياجات  بتلبية  يتعلق  فيما 

�ملختلفة و�ل�سكان.  
اإلسكان: ويركز هذ� �ملحور على �حتياجات  	•
و�سع  على  وكذلك  �مل�ستقبل  فى  �الإ�سكان 
م�سكالت  مبعاجلة  تتعلق  ��سرت�تيجية 

�ملناطق غري �ملخططة وغري �الآمنة.  
�ملحور  هذ  ي�سلط  والمواصالت:  النقل  	•
�ل�سوء على �مل�سروعات �لرئي�سية �لتي �سوف 

ت�ساهم فى �لربط بني �ملر�كز �لعمر�نية.  
�لتوجهات  يحدد  �لذي  �ملحور  وهو  البيئة:  	•
�لرئي�سية �لتي ت�ستهدف و�سع حد للتدهور 

�لبيئي.  
تقدمي  �ملحور  هذ�  يت�سمن  الحوكمة:  	•
�إد�رة  �لتي ت�سمن كفاءة وفاعلية  �ملقرتحات 
يتم  �أن  على  �ال�سرت�تيجي  �ملخطط  تنفيذ 
بو��سطة  �ملقرتحات  تلك  على  �لت�سديق 

�لهيئات �ملخت�سة.
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ميثل اأكرث من 78٪ من �ضكان اأقليم القاهرة الكربى، 
وتقدر الكثافة االجمالية للكتلة العمرانية الرئي�ضية 
املجتمعات  حتافظ  بينما  الفدان،  فى  ن�ضمة   95 ب� 
العمرانية اجلديدة على معدل كثافة منخف�ص حيث 
ي�ضل متو�ضط الكثافة االإجمالية اإىل 53 ن�ضمة فى 
الفدان. ويو�ضح �ضكل رقم 67 ا�ضتعماالت االرا�ضى 

باأقليم القاهرة الكربى.

الوضع الراهن

ميكن تق�ضيم الهيكل العمراين القليم القاهرة الكربى 
اإىل ثالث قطاعات رئي�ضية كما هو مبني بال�ضكل رقم 

65 وذلك على النحو التايل:
من   %76 وتمثل  الرئيسية-  العمرانية  الكتلة 
القاهرة  فى  العمرانية  المساحة  إجمالي 
فى  التقليدية  واالأحياء  االأق�ضام  وتغطي  الكبرى:  
العمرانية  املناطق  خا�ضة  الكربى،  القاهرة  اأقليم 
داخل نطاق الطريق الدائري واملمتدة على طول نهر 
باالإ�ضافة  حلوان(،  )املعادي،  اجلنوب  جهة  النيل 
اإىل ذلك اجلزء من حمافظة القاهرة الواقع خارج 

الطريق الدائري جهة ال�ضمال )مدينة ال�ضالم(. 
وتمثل   - الجديدة  العمرانية  المجتمعات 
فى  العمرانية  المساحة  إجمالي  من   %14
وي�ضم هذا القطاع كافة  أقليم  القاهرة الكبرى: 
على  اأن�ضاأت  التى  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات 
اأطراف الكتلة العمرانية الرئي�ضية، و ت�ضمل كل من 
والعبور  وبدر،  وال�ضروق،  اجلديدة،  القاهرة  مدن 
اأكتوبر وال�ضيخ زايد اإىل  اىل جهة ال�ضرق، ومدن 6 
جهة الغرب، باال�ضافة ايل مدينة 15 مايو اإىل جهة 

اجلنوب.
القرى والتجمعات )المدن( الصغيرة التي تمثل 
10% من إجمالي المساحة العمرانية فى أقليم 
القرى  اإىل  ي�ضم  القطاع  وهذا  الكبرى:  القاهرة 
والتجمعات ال�ضغرية الواقعة فى املناطق الزراعية 
خارج الكتلة العمرانية الرئي�ضية وخارج املجتمعات 
العمرانية اجلديدة، حيث متتد باالأ�ضا�ص فى مناطق 
ال�ضمال الغربي واجلنوب الغربي من منطقة الدرا�ضة 

باأقليم القاهرة الكربى.

للقاهرة فى االت�ضاع  العمرانية  الكتلة  ا�ضتمرت  وقد 
منذ ثورة يوليو 1952 وذلك ال�ضتيعاب النمو ال�ضكاين 

املتزايد كما هو مبني فى ال�ضكل رقم 66.

التنمية العمرانية واستعماالت األراضي

وتبلغ م�ضاحة الكتلة العمرانية حوايل 3181 كيلومرت 
مربع )757390 فدان( وهو ما ي�ضاوي �ضتة اأ�ضعاف 
ما كانت عليه تلك امل�ضاحة فى عقد اخلم�ضينات من 
القرن املا�ضي، و�ضعف امل�ضاحة ال�ضا�ضعة التي كان 

عليها اأقليم القاهرة الكربى فى عقد الثمانينات.
وتعترب الكتلة العمرانية الرئي�ضية التى تبلغ م�ضاحتها 
عالية،  �ضكانية  بكثافة  مكد�ضة  فدان(   131980(
ما  وهو  ن�ضمة  مليون  �ضكانها 12.6  عدد  بلغ  حيث 

يجمع اإقليم القاهرة الكربى بني ثالثة اأمناط عمرانية خمتلفة لكل منها حتدياته اخلا�ضة: فهناك الكتلة •	
العمرانية الرئي�ضية، واملجتمعات العمرانية اجلديدة، باال�ضافة ايل القرى والتجمعات ال�ضغرية.  

اأ�ضبحت الكتلة العمرانية الرئي�ضية  مكد�ضة  متامًا، اإذ ال يتبق حاليًا �ضوى م�ضاحات  حمدودة للغاية من •	
االأرا�ضي املتاحة للتو�ضعات، باال�ضافة ايل اأن م�ضاحة كبرية من الكتلة العمرانية الرئي�ضية  ُبنيت دون تخطيط 
�ضليم، وهو ما اأ�ضفر عن كثافة �ضكانية عالية و�ضغوط  هائلة على اخلدمات العامة، كما ت�ضم هذه الكتلة بع�ص 

املناطق التي تعترب غري اآمنة  لل�ضكن.
     توفر املجتمعات العمرانية اجلديدة فر�ص ال�ضتيعاب عدد كبري من ال�ضكان اإال اأن معدل منو هذه املجتمعات •	

حتي االآن  يعُترب متوا�ضعًا، ولذا يجب العمل على حتقيق اال�ضتدامًة.
كما �ضيتم دعم خطط تنمية التجمعات والقرى ال�ضغرية، وذلك بتحويل م�ضاحات اجليوب الزراعية  اإىل •	

مناطق عمرانية من اأجل ا�ضتيعاب التو�ضع العمراين.
تت�ضمن التوجهات اال�ضرتاتيجية  حتديد مواقع اجلذب ذات االولوية على اأطراف الكتلة الرئي�ضية خا�ضة •	

تلك التي تقع فى املجتمعات العمرانية اجلديدة وذلك للم�ضاهمة فى تنميتها، كما تت�ضمن اأي�ضا التخطيط 
العمراين  ال�ضليم للمناطق التي تقع خارج الكتلة العمرانية احلالية، باالإ�ضافة اإىل التعامل مع  املناطق غري 
االآمنة  واملناطق غري املخططة بال�ضيا�ضات العمرانية التى تتنا�ضب مع كل منطقة، وتخفيف ال�ضغوط على 
الكتلة العمرانية الرئي�ضية بجانب تبني برنامج  طموح العادة  تاأهيل املنطقة املركزية  القليم القاهرة الكربى.

أحدى التجمعات العمرانية الجديدة
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شكل رقم 65: الهيكل العمراني القليم القاهرة الكبرى

امل�ضدر: قاعدة بيانات نظام املعلومات اجلغرافية الإقليم القاهرة الكربى –الهيئة العامة للتخطيط العمراين
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شكل رقم 66: مراحل تطور الكتلة العمرانية

امل�ضدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ضاء
قاعدة بيانات نظام املعلومات اجلغرافية الإقليم القاهرة الكربى–الهيئة العامة للتخطيط العمراين
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شكل رقم 67: استعماالت األراضي الحالية للكتلة العمرانية القليم القاهرة الكبرى 2010
)و االستعماالت المقترحة لألراضي الفضاء/الصحراوية بالمجتمعات العمرانية الجديدة(

امل�ضدر: قاعدة بيانات نظم املعلومات اجلغرافية –الهيئة العامة للتخطيط العمراين

االأرا�ضى الزراعية
املناطق الع�ضكرية
املناطق اخل�ضراء

االأرا�ضى ال�ضحراوية

نهر النيل
حدود منطقة الدرا�ضة

الطريق الدائرى االقليمى
الطريق الدائرى االأو�ضطى

الطريق الدائرى
الطرق االأقليمية
الطرق الرئي�ضية

�ضكنى
جتارى
تعليمى
�ضحى

�ضناعى

اأمنى 
ثقافى

�ضياحى
تاريخى

دينى

مرافق عامة
مرافق نقل

خدمات عامة
خمازن

ا�ضتعماالت خمتلطة

مقابر
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تشبع الكتلة العمرانية الرئيسية 
العمرانية  للكتلة  املُف�ضل  العمراين  التحليل  يو�ضح 
وتدور   . االأ�ضا�ضية  العمرانية  التحديات  الرئي�ضية 
جميع هذه التحديات حول الكثافات املرتفعة فى اأقليم 
اأو  االأن�ضطة،  كثافات  ارتفاع  �ضواء  الكربى:  القاهرة 
ارتفاع الكثافة ال�ضكانية و حمدودية االأرا�ضي الف�ضاء 
والتى مت حتديدها  التنمية،  ب�ضدة فر�ص  تعوق  التي 
وي�ضري  املثلي،  البنائية  الكثافات  حتقيق  خالل  من 
على  الو�ضع  اإبقاء  »�ضيناريو  ان  ايل  اخلرباء  بع�ص 
 2022 عام  بحلول  يوؤدي  اأن  �ضاأنه  من  عليه«  هو  ما 
الكتلة  داخل  احلركة  �ضرعة  متو�ضط  انخفا�ص  اإىل 
العمرانية الرئي�ضية لالآليات وال�ضيا�ضات بن�ضبة ٪50 
والذى  ُيقدر حاليًا ب� 20 كم/�ضاعة والذى يعترب اقل 
من امل�ضتوى الطبيعى مقارنة مبتو�ضط ال�ضرعات مبدن 

اجلمهورية.

مت عمل درا�ضة للمناطق املتجان�ضة وذلك بهدف  حتليل 
دقيق لالأرا�ضي  والعمران باإقليم القاهرة الكربى.  

وقد مت مبدئيًا تق�ضيم الكتلة العمرانية  اإىل 23 منطقة 
للمجتمعات  اأخرى  مناطق   3 اإ�ضافة  ومت  عمرانية 
العمرانية اجلديدة، حيث اعتمد هذا التق�ضيم على 
اال�ضتخدام  طبيعة  االتية:  وال�ضمات  اخل�ضائ�ص 
والكثافات  ال�ضكانية،  والكثافة  لالأرا�ضي،  ال�ضائد 
ووجود حمددات  العمراين،   الن�ضيج  ونوع  البنائية، 
يتيح  �ضوف  التق�ضيم  وهذا  عمرانية،  اأو  طبيعية 
للم�ضئولني  عن  التخطيط  فهما وا�ضحا للمحركات 
املحلية واقرتاح خيارات التنمية امل�ضتهدفة واملنا�ضبة 

لكل منطقة من هذه املناطق.  

كشفت دراسات تحليل استعماالت األراضي   •
على مستوى المناطق فى الكتلة العمرانية 
فيما  تتمثل  رئيسية  نتائج  عدة  عن  الرئيسية 

يلي:
االأرا�ضي  ا�ضتعماالت  ن�ضب  فى  كبري  ارتفاع   -
التي  املناطق  فى  حتى  لالإ�ضكان  املخ�ض�ضة 
)على  �ضكنية  اخري غري  اأن�ضطة  بها   ترتكز 
فى  ال�ضكانية  الكثافة  ارتفاع  املثال:  �ضبيل 

منطقة االأهرامات(.  
تواجد املن�ضاآت ال�ضناعية ب�ضكل كبري وترتكز   -
الن�ضبة االكرب منها فى جهة ال�ضمال مبنطقة 

�ضربا اخليمة وفى اجلنوب مبنطقة حلوان.  
تركز االأن�ضطة املوؤ�ض�ضية /االإدارية بن�ضب عالية   -

فى مناطق و�ضط الكتلة العمرانية الرئي�ضية.

دراسة التحليل العمراني على مستوى القطاعات المتجانسة

ندرة �ضديدة فى االأرا�ضي الف�ضاء غري املاأهولة،   -
حمافظة  من  ال�ضرقي  اجلزء  فى  ترتكز  حيث 

القاهرة.  
الأغرا�ص  االأرا�ضي  ا�ضتعماالت  معدالت  ارتفاع   -
الزراعة التي ترتكز فى اجلزر النيلية املوجودة  
فى  وكذلك  الرئي�ضية  العمرانية  الكتلة  و�ضط 

املناطق الواقعة جنوب حمافظة اجليزة.  
من  الفرد  ن�ضيب  ن�ضبة  فى  �ضديد  انخفا�ص   -

امل�ضاحات اخل�ضراء فى جميع املناطق.  
جميع  فى  االإجمالية  ال�ضكانية  الكثافة  ارتفاع   -

املناطق، وخا�ضة فى  املناطق غري املخططة. 

المستهدفة  التنمية  العديد من فرص  تتوافر   •
على النحو التالي:

اإعادة تخطيط املناطق غري املخططة خلف�ص   -
الكثافة.  

بع�ص  فى  ال�ضكانية  الكثافة  توزيع  اإعادة    -
قيم  من  ا�ضتفادة   اأكرب  لتحقيق  املناطق 

االأرا�ضي. 

تكدس الكتلة العمرانية  القليم القاهرة الكبرى
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شكل رقم 68: التوصيات المكانية داخل الكتلة العمرانية الرئيسية القليم القاهرة الكبرى

تكدس الكتلة العمرانية  القليم القاهرة الكبرى



القاهـرة

132

القاهـرة رؤية مستقبلية: استراتيجية التنمية العمرانية القليم القاهرة الكبرى

شكل رقم 69: الكثافة السكانية اإلجمالية تبعا للمناطق داخل أقليم القاهرة الكبرى )نسمة/فدان(

امل�ضدر: قاعدة بيانات نظم املعلومات اجلغرافية الإقليم القاهرة الكربى-الهيئة العامة للتخطيط العمراين
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1950

على الرغم من اأن الكثافة ال�ضكانية 
القاهرة  اأقليم  فى  االإجمالية 
الكربى ت�ضل نظريًا اإىل حوايل 22 
ن�ضمة/الفدان، اإال اأن �ضكان االقليم 
ومع  متجان�ص،  ب�ضكل  غري موزعني 
فقط،  املبنية  امل�ضاحة  احت�ضاب 
لالقليم  ال�ضكانية  الكثافة  اأن  جند 
بع�ص  الفدان فى   / ن�ضمة  تبلغ 82 
النقا�ص  الرغم من  وعلى  املناطق، 
الكثافة،  تعريف  حول  امل�ضتفي�ص 
اإال اأن هذه الن�ضبة تعترب ب�ضكل عام 
باملدن  مقارنة  �ضكانية  كثافة  اأعلى 
الكثافات  ذات  العمرانية  واملناطق 
رقم  بال�ضكل  مبني  هو  كما  العالية 

.70

شكل رقم 70: الكثافة السكانية للمدن الكبرى فى العالم

امل�ضدر: تقرير اآفاق العمران العاملي، االأمم املتحدة، اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 
واالإح�ضاء

شكل رقم 71: التطور التاريخي إلنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

JICA امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين، الوكالة اليابانية للتعاون الدويل

مقارنة بين الكثافة السكانية القليم القاهرة الكبرى وبعض المدن الكبرى األخرى

القاهرة الكبرى

باندونج

سوراط

الجوس

مترو مانيال

يانجون

طهران

نيودلهي

جابوتابيك 

بغداد

إجمالي الكثافة بالمناطق العمرانية ش/ف

19601970198019902000

المخطط العام للقاهرة الكبرى
1990 - 1970

تغير عمراني هائل فى القاهرة الكبرى 	•
من 14.5 حتى 16 مليون تقديريًا فى 1990  -

من المقترح وجود ~4 مليون نسمة فى المدن التابعة 	•
أربعة من المجتمعات العمرانية الجديدة أنشئت وفقًا للمخطط )استهدفت 

2.75 مليون نسمة بحلول عام 2000(
السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور ومدينة 15 مايو  -

مخطط التنمية العمرانية للقاهرة الكبرى
2000 - 1992

استكمال المخطط 1982 	•
ثمان مجتمعات صغيرة تم تعديلها وجمعها فى مجتمع  	•

عمراني يعرف حاليًا بالقاهرة الجديدة، الشروق وبدر
عدد سكان المجتمعات العمرانية الجديدة المستهدف  	•

يقدر ب 4 مليون نسمة بحلول عام 2000

مشروع المخطط العام للقاهرة
1990 - 1956

تم اعداده وتكوينه عقب ثورة 1952 	•
تم اقتراح 6 مجتمعات فى الضواحي، تم تنفيذ 2  	•

وهم: حلوان، مدينة نصر

مخطط التنمية العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى
2000 - 1982

تصحيح التوقعات بشأن عدد السكان بإقليم القاهرة  	•
الكبرى ليصبح 16 مليون نسمة بحلول عام 2000

اقتراح الطريق الدائري 	•
اقتراح 8 مجتمعات عمرانية جديدة 	•

عدد السكان المستهدف بالمجتمعات العمرانية  	•
الجديدة 900.000 نسمة بحلول عام 2000

مخطط التنمية العمرانية طويل المدى إلقليم 
القاهرة الكبرى

2020 - 1997
استكمال المخطط 1992  	•

يقدر سكان إقليم القاهرة الكبرى بنحو 24 مليون  	•
نسمة بحلول عام 2020

من بينهم 5.8 مليون نسمة سيتم استيعابهم  	•
من خالل المجتمعات العمرانية الجديدة

عدم استيعاب المجتمعات 
العمرانية الجديدة الزيادة السكانية 

حتى اآلن
على مدار اخلم�ضون عاما املا�ضية، �ضدرت القرارات 
العمرانية  املجتمعات  باإقامة  املتعاقبة  احلكومية 
فمنذ  ال�ضكاين،  النمو  ا�ضتيعاب  اأجل  من  اجلديدة 
فرتة  وطوال  املا�ضي،  القرن  من  اخلم�ضينات  عقد 
تنفيذ خمتلف املخططات العمرانية املتتالية  القليم 
القاهرة الكربي، مت ر�ضد ا�ضتثمارات لتنمية مناطق 
 .71 رقم  بال�ضكل  مبني  هو  كما  جديدة  عمرانية 

وعقب عملية دمج التجمعات العمرانية اجلديدة فى 
ال�ضنوات االأخرية، اأ�ضبح اأقليم القاهرة الكربى ي�ضم 
اأكتوبر،   6 وهي:  جديدة  عمرانية  جمتمعات  �ضبعة 
وال�ضيخ زايد، والقاهرة اجلديدة، والعبور، وال�ضروق، 
اإىل 15 مايو، حيث مت تخطيط كل  وبدر باالإ�ضافة 
واحدة من هذه املجتمعات اجلديدة من اجل هدف 
االأرا�ضي  تخ�ضي�ص  ا�ضرتاتيجية  فى  يوؤثر  رئي�ضي  
ال�ضكل رقم 72 واجلدول رقم 6. كما هو مبني فى 
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عام 2006عام 1996عام 1986المجتمعات العمرانية الجديدة

24.10665.56090.324مدينة 15 مايو
24817.172-مدينة بدر

118.678--القاهرة اجلديدة
20.983--مدينة ال�ضروق

99743.802-مدينة العبور
52835.354157.135مدينة 6 اأكتوبر

29.553--مدينة ال�ضيخ زايد
24.634102.159477.647�الإجمايل

املجتمعات  اإىل  ال�ضكان  انتقال  فاإن  عام  وب�ضكل 
كان خمططًا  بكثري مما  اأبطاأ  العمرانية اجلديدة 
له فى البداية، ويرجع ذلك ب�ضفة خا�ضة اإىل وجود 
الوحدات  والطلب على  العر�ص  نوعية  اختالل بني 
ال�ضكنية وايل قلة فر�ص العمل التي توفرها بع�ص 
هذه التجمعات، باال�ضافة ايل �ضعوبة الو�ضول اإىل 
عامة  موا�ضالت  وجود  وعدم  االأماكن  هذه  بع�ص 
ومل  التجمعات،  وتلك  الرئي�ضية  الكتلة  بني  ت�ضل 
فى  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  معظم  تنجح 

ا�ضتقطاب احلجم امل�ضتهدف لل�ضكان.  

وبالرغم من ذلك فقد حدث حت�ضن ملحوظ فى قدرة 
هذه املجتمعات العمرانية اجلديدة على جذب ال�ضكان 
هذه  خالل  �ضنوي  منو  مبعدل  املا�ضي،  العقد  خالل 
الفرتة ُقدر باأكرث من 10٪، حيث عام 2006، ُقدر عدد 
�ضكان املجتمعات العمرانية اجلديدة بنحو 480.000 
املجتمعات  متكنت  التقديرات،  لبع�ص  ووفقًا  ن�ضمة، 
وحتى   2006 من  الفرتة  خالل  اجلديدة  العمرانية 
2010 من جذب حوايل 50٪ من الزيادة ال�ضكانية فى 
اأقليم القاهرة الكربى، ال �ضيما فى منطقتي 6 اأكتوبر 
والقاهرة اجلديدة.  وُتبذل حاليًا جهود متوا�ضلة لدعم 
للنقل  التحتية  البنية  حت�ضني  خالل  من  النمو  هذا 
والت�ضويق  للمدن  املتوازن   والتخطيط  واملوا�ضالت، 
وهو  ال�ضناعية،  وامل�ضروعات  للم�ضتثمرين   الن�ضط 
املجال الذي جنحت فيه موؤخرا املجتمعات العمرانية 
�ضمان  اأن  �ضك  فال  لذلك  خا�ص،  ب�ضكل  اجلديدة 
اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  جاذبية  ا�ضتمرار 

مازالت تعترب م�ضاألة اأ�ضا�ضية فى جناحها. 

استعماالت األراضي
من املتوقع اأن يت�ض���اعف عدد �ض���كان اأقليم القاهرة 
الك���ربى خالل 40 عام���ًا، وذلك عل���ي الرغم من انه 
ي�ضتهدف فى الوقت نف�ضه العمل على تخفي�ص متو�ضط 
الكثاف���ة ال�ض���كانية لالقليم، مما ي�ض���تدعي �ض���رورة 
تنمية املناطق العمرانية مبعدل اكرب من معدل النمو 

ال�ضكاين.

شكل رقم 72: االستراتيجيات المتعلقة بتخصيص 
األراضي فى المجتمعات العمرانية الجديدة

امل�ضدر: هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة، املخططات التمهيدية للمجتمعات العمرانية اجلديدة

جدول رقم 6: سكان المجتمعات العمرانية الجديدة فى أقليم القاهرة الكبرى)بااللف(

امل�ضدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ضاء 2006 

مدينة 15 مايو  السادس من
أكتوبر

بدر العبور الشروق  القاهرة
الجديدة

الشيخ زايد

مدن صناعية خدمية

خدمية
صناعية
سكنية

%%%%%%%
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         ستزيد المساحة 
العمرانية بإقليم القاهرة 

الكبرى من 23٪ فى 2010 
إلى 58٪ فى 2030

تحليل قطاع استخدامات األراضي-تحليل النتائج الرئيسية

نقاط الضعف/المشكالتنقاط القوة/المقومات

داخل  االقت�ضادية  لالأن�ضطة  وا�ضع  تنوع   •
اإقليم القاهرة الكربى. 

تنمية عقارية تتميز بال�ضرعة والديناميكية.  •
خمزون كبري من امل�ضاكن اخلالية.   •

وجود مناطق غري خمططة وغري اآمنة.   •
االقت�ضادي  االإ�ضكان  �ضوق  فى  نق�ص   •

واملتو�ضط.
للتمويل  فعال  نظام  وجود  اإىل  االفتقار   •

العقاري.
حمدودية امل�ضاحات اخل�ضراء  •

التهديداتالفرص

دولية  واقليمية  حملية  �ضخمة  ا�ضتثمارات   •
فى جمال االإ�ضكان.

م�ضاحات من االرا�ضي ال�ضحراوية الوا�ضعة   •
ت�ضلح لالمتداد العمراين  

ا�ضتقرار ن�ضبي فى �ضوق العقارات امل�ضرية.  •

اأزمة ركود فى ال�ضوق العقاري.  •
زيادة كبرية متوقعة فى عدد ال�ضكان.  •

تعديالت قانونية م�ضتمرة و�ضريعة.  •
•	عدم االألتزام مبخطط اأ�ضتعماالت االأرا�ضى 

املقرتح

كم���ا ان هناك م�ض���احات �ض���حراوية �ضا�ض���عة قابلة 
للتنمية، حيث اأن اأكرث من ن�ض���ف هذه امل�ضاحات قد 
تقرر بالفعل و�ضعها �ضمن جداول وخطط م�ضروعات 
التنمية كاإمتداد للمجتمعات العمرانية اجلديدة وذلك 
وفقًا ملخططات رئي�ض���ية قائمة، ت�ض���من جتنب خطر 

التو�ضع الع�ضوائي.
  

للتنمية  االستراتيجية  التوجهات 
العمرانية واستعماالت األراضي

التنمية العمرانية
اإىل  الكربى  القاهرة  اإقليم  تخطيط  يهدف 
كل  يكون  اأن  على  االأقطاب،   متعدد  اإقليم  تكوين 
الكتلة  دعم  يتم  �ضوف  كما  املراكز،  متعدد  قطب 
املركز  متثل  كانت  والتي  الرئي�ضية  العمرانية 
الوحيد فى االقليم، وذلك من خالل اإقامة مراكز 
اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  فى  جديدة  جذب 
امل�ضتقبلية،  العمرانية  التنمية  مناطق  وداخل 
الكتلة  بني  الواقعة  املناطق  اعتبار  يتم  و�ضوف 
العمرانية الرئي�ضية واملجتمعات العمرانية اجلديدة 
)االأرا�ضي الزراعية وال�ضحراوية( كمناطق بينية 
عازلة ت�ضمح بالتحكم فى النمو العمراين امل�ضتقبلي 
املحلية  العمرانية  التنمية  مل�ضروعات  وامل�ضاحب 

عالية الكثافة.  

شكل رقم 73: التطور المتوقع لحركة توزيع استعماالت األراضي 
فى أقليم القاهرة الكبرى من 2010 إلى 2030 )باأللف فدان(

ملحوظة: تقع معظم املناطق العمرانية احلالية بداخل املجتمعات العمرانية اجلديدة فى مواقع متناثرة. والغر�ص من اإبراز املناطق املبينة 
فى ال�ضكل هو للتو�ضيح فقط

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين بناءا على قاعدة بيانات نظم املعلومات اجلغرافية واملخططات العمرانية الرئي�ضية للمحافظات.

توزيع استخدامات األراضي بأقليم القاهرة الكبرى 2010

حضري غير حضري

توزيع استخدامات األراضي بأقليم القاهرة الكبرى  2030

حضري غير حضري

583174315442
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1.9 M

 

شكل رقم 74: مكونات استعماالت األراضي فى أقليم 
القاهرة الكبرى فى عام 2010 )باأللف فدان(

شكل رقم 75: األقطاب التنموية 

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين

امل�ضدر: درا�ضة حتليلية للهيئة العامة للتخطيط العمراين، تقارير املحافظات

الكربى  القاهرة  الأقليم  العمراين  املخطط  ويهدف 
اإىل حت�ضني امل�ضتويات املعي�ضية ل�ضكان االقليم من 
خالل اإن�ضاء اأحياء ذات ا�ضتعماالت خمتلطة تت�ضم 
ذات  االحياء  خلخلة  علي  والعمل   باال�ضتدامة، 
ا�ضتغالل  طريق  عن  واملرتفعة  املتو�ضطة  الكثافات 
من  واال�ضتفادة  املنخف�ضة  الكثافات  ذات  املناطق 
العمراين  لالمتداد  القابلة  ال�ضحراوية  االرا�ضي 
امل�ضتقبلي. و�ضوف ي�ضمح ذلك بتحجيم االمتدادات 
العمرانية التي تطلب بنية ا�ضا�ضية �ضخمة ومكلفة، 
ال�ضعور  من  وتقلل  االحياء  ديناميكية  من  وحتد 

باالنتماء.
القاهرة  القليم  اال�ضرتاتيجية  الروؤية  وتراعي 
احلالية  املختلفة  اخل�ضائ�ص  اعتبارات  الكربي  
وبالتايل  االقليم،  مناطق  خمتلف  فى  وامل�ضتقبلية 

تق�ضيم هذه املناطق وفقًا لثالثة اأهداف رئي�ضية: 
1. خف�ص الكثافة ال�ضكانية فى الكتلة العمرانية 

الرئي�ضية.  
العمرانية  باملجتمعات  للتنمية  دفعة  2. اإعطاء 

اجلديدة.  
3. تنفيذ م�ضروعات التنمية العمرانية فى مناطق 

جديدة.  

الكتلة  فى  السكانية  الكثافة  خفض   .1
العمرانية الرئيسية:

�ضدة  من  حاليا  الرئي�ضية  العمرانية  الكتلة  تعاين 
وتعترب  ال�ضكانية،  الكثافة  وارتفاع  املروري  التكد�ص 
الكتلة العمرانية الرئي�ضية م�ضبعة متاما، و مع االخذ 
للمباين  العمراين  التطوير  م�ضروعات  االعتبار  فى 
القائمة فاإن القدرة علي بناء وحدات �ضكنية جديدة 
تعترب حمدودة لعدم وجود اأرا�ضى �ضاغرة. ومن جهة 
اخري، تو�ضح املوؤ�ضرات احلالية انخفا�ص متو�ضط 
ثبات  �ضبه  ذلك  علي  ويرتتب  اال�ضرة،  افراد  عدد 
لعدد الوحدات ال�ضكنية مع انخفا�ص متو�ضط حجم 
االأ�ضرة، مما �ضوف يوؤدي اىل انخفا�ص عدد ال�ضكان 

ب�ضكل عام فى كل من القاهرة واجليزة.

سكني
صناعي

تجاري
مؤسسي

أمن وجيش
مقابر

مساحات خضراء
زراعي

شاغرة/صحراوية
أخرى

قرى/بلدات صغيرة

غير عمرانيعمراني

مخصص للمجتمعات العمرانية الجديدة

الكتلة العمرانية الرئيسية
مركز المدينة: محور مالي، سياسي وثقافى

حلوان: محور صناعي وسكني

المجتمعات العمرانية الجديدة
محور سكني ومنطقة أعمال

مناطق محتملة للتنمية فى المستقبل
مزيج من األحياء المحلية المستدامة ومناطق 

زراعية/صحراوية تخدم كمناطق عازلة

 

الكتلة العمرانية الرئيسية
المجتمعات العمرانية الجديدة

فى  للتنمية  مخصصة  مناطق 
المستقبل

أعمال/إدارة
صناعة

خدمات )تعليم/صحة/تجارة(
سياحة

170576

165

363

233

39

52

21

13

13

26

020406080100

12
12

14

3

9

2
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شكل رقم 76: أربعة محاور للمناطق ذات النسيج العمراني المتميز وأربعة استراتيجيات تنمية

امل�ضدر: درا�ضة حتليلية- الهيئة العامة للتخطيط العمراين

شكل رقم 77: تعداد السكان فى عام 2010 

امل�ضدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ضاء 2006، املخططات الرئي�ضية للمجتمعات العمرانية اجلديدة، 
درا�ضة حتليلية للهيئة العامة للتخطيط العمراين

وباالإ�ضافة اإىل املوؤ�ضرات الطبيعية، فقد مت اتخاذ 
ال�ضكانية  الكثافة  اأجل خف�ص  من  فعالة  اإجراءات 
امل�ضاكن  من  اأجزاء  تطوير  اأو  نقل  خالل  من 
ال�ضرائب  قوانني  وتفعيل  املخططة،  واملناطق غري 
العقارية وحت�ضني املناطق البديلة مثل: املجتمعات 
على  ي�ضاعد  �ضوف  ما  وهو  اجلديدة،  العمرانية 
الكثافة  ال�ضكاين وخف�ص  النمو  توازن بني  اإحداث 
باإقليم  الرئي�ضية  العمرانية  الكتلة  فى  ال�ضكانية 

القاهرة الكربى.  

العمرانية  الكتلة  داخل  الرئي�ضي  التحدي  ويتمثل 
الرئي�ضية فى عملية تطوير املناطق غرياالآمنة وغري 
املخططة، حيث �ضيتم نقل جميع �ضكان املناطق غري 
غري  للمناطق  تدريجي   تطوير  تنفيذ  مع  االآمنة، 
البنية  توفري  طريق  عن  الوقت  نف�ص  فى  املخططة 
التحتية وحت�ضني اخلدمات، وال �ضك اأن تنمية مراكز 
�ضوف  ال�ضحراوية  االأرا�ضي  علي  جديدة  عمرانية 
الكتلة  املناطق غري املخططة على حدود  مينع منو 

العمرانية.

تخفيف كثافة الكتلة 
العمرانية الرئيسية

العمل علي تطوير المجتمعات 
العمرانية الجديدة

تطوير مناطق 
جديدة للتنمية

وقف النمو العمراني غير  الرسمي  
على األراضي الصحراوية والزراعية

15 مليون نسمة 	•
252 ألف فدان 	•

60 نسمة/فدان )شاملة القاهرة  	•
الجديدة 80 نسمة/فدان(

F.A.R 1.2 	•

3.8 مليون نسمة 	•
28 ألف فدان 	•

•	90 نسمة/فدان 
F.A.R 2 	•

مليون نسمة 	•
20 ألف فدان 	•

25 نسمة/فدان  	•
F.A.R 1 	•

11.9 مليون نسمة 	•
151 ألف فدان 	•

75 نسمة/فدان 	•
F.A.R 2.6 	•

زيادة المساحات الخضراء 	•

نقل نحو 2.1 مليون نسمة خارج  	•
الكتلة العمرانية الرئيسية

زيادة الضريبة العقارية كوسيلة  	•

توفير وسائل مواصالت عالية  	•
الجودة

توفير مستوى خدمي جيد 	•
ضمان جودة الحياة المعيشية 	•

تطوير مناطق جذب جديدة 	•
على سبيل المثال: على طول  	•

محور سقارة وروض الفرج لتجنب 
النمو العشوائي

وضع قوانين واضحة والحفاظ  	•
على عملية التطوير الرسمية 
لالراضي الصحراوية والزراعية 

المختارة

خطوات التنفيذالمستهدف حتي عام 2030

عدد الطوابقالمساحة المشغولة

1.9 M

الكتلة العمرانية الرئيسية

المجتمعات العمرانية الرئيسية

األراضي الصحراوية والزراعية

مناطق ال يمكن تحويلها إلى عمرانية

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون
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         سيتم تحويل 
المجتمعات العمرانية 

الجديدة إلى أنوية / 
مراكز متعددة حيوية 

ألنشطة اقتصادية شاملة 
األنشطة السكنية، 

ومراكز المال واألعمال 
واألنشطة الترفيهية

شكل رقم 78: السكان ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة فى عام 2030

امل�ضدر: اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ضاء 2006، املخطط الرئي�ضي للمدن اجلديدة، درا�ضة 
حتليلية للهيئة العامة للتخطيط العمراين، تقارير عن املحافظات

اإحياء   كما �ضيتم تنفيذ م�ضروعات �ضخمة الإعادة 
املناطق التاريخية والثقافية التي تقع �ضمن الكتلة 
مراكز  تنمية  اإىل  باالإ�ضافة  الرئي�ضية،  العمرانية 
غري  املناطق  اأما  وال�ضياحي،  التجارى  لال�ضتثمار 
االآمنه �ضوف يتم ا�ضتغاللها بعد اإخالئها وتخ�ضي�ضها 
�ضيتم  كما  مفتوحة،  واأماكن  خ�ضراء  كم�ضطحات 
ترميم املباين ذات القيمة التاريخية واالأثرية، وهو 
ما �ضوف يعزز ظهور مركز جذب �ضياحي فى منطقة 
و�ضط املدينة وكذلك مركز االأعمال، وجتارة التجزئة 
املدينة  احتفاظ  ذلك  على  و�ضيرتتب  املتطورة. 
ولكن  ال�ضكنية  ب�ضماتها  العمرانية(  )املركزية 
لالن�ضطة  مزدهرة  كمنطقة  تطويرها  �ضوء  فى 

ال�ضيا�ضية والثقافية واالقت�ضادية.

إعطاء دفعة للتنمية بالمجتمعات   .2
العمرانية الجديدة

تنمية مدن متعددة االنشطة ومتعددة المراكز
اإىل  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  حتويل  �ضيتم 
مراكز حيوية الأن�ضطة اقت�ضادية متنوعة متزج بني 
االأن�ضطة ال�ضكنية ومراكز املال واالأعمال واالأن�ضطة 
العمرانية  املجتمعات  على  و�ضيكون  الرتفيهية، 
ونظرًا  ن�ضمة،  مليون   15 ت�ضتوعب  اأن  اجلديدة 
ميكن  ال  انه  جند  حتقيقه  امل�ضتهدف  ل�ضخامة 
على  االعتماد  اجلديدة  العمرانية  للمجتمعات 
منوذج التنمية املب�ضط امل�ضمى ب� »املحور والفروع«   
بل يجب ان ت�ضبح هذه املجتمعات كاأنوية م�ضتقلة 
مع  حمدد  جمال  فى  كل  متخ�ض�ضة  احياء  ت�ضم 
مراعاة ان تكون مرتابطة من خالل اال�ضتعماالت 

ال�ضكنية واالن�ضطة االقت�ضادية وو�ضائل املوا�ضالت 
مما يدعم ا�ضتدامتها كمجتمع متكامل للمعي�ضة. 

المتطلبات األساسية لالنتقال إلى التجمعات 
العمرانية الجديدة:

وحتويلها  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  تنمية  اإن 
اإىل مدن وجتمعات جاذبة لن يتم اإال ب�ضرط توفري 
م�ضتوى معي�ضة مرتفع، وذلك من خالل اإقامة ن�ضيج 
عمراين مرتابط ومتكامل، يزيد فيه ن�ضيب الفرد 
من اخلدمات وامل�ضطحات اخل�ضراء، ويتحقق فيه 
التوازن بني فر�ص العمل وال�ضكن، وخف�ص م�ضافة 
و�ضائل  حت�ضني  ذل��ك:  ويتطلب  اليومية،  االنتقال 
املوا�ضالت املوؤدية اإىل املجتمعات العمرانية اجلديدة 
حافزًا  ت�ضكل  اأنها  حيث  نطاقها،  داخ��ل  تعمل  والتي 
ت�ضبح  املجتمعات،بحث  تلك  اإىل  لالنتقال  اأ�ضا�ضيًا 
م�ضافة االنتقاالت اخلا�ضة باالأن�ضطة اليومية فى دائرة 
يرتاوح ن�ضف ُقطرها ما بني 5-7 كيلومرتات )رحالت 
اأماكن   / املدر�ضة   / العمل  اإىل  امل�ضكن  من  االنتقال 
لالنتقاالت  بالن�ضبة  اأم��ا  املتاجر...الخ(،   / الرتفيه 
اال�ضتثنائية، مثل الذهاب اإىل منطقة و�ضط املدينة، اأو 
للقيام باإجراءات اإدارية، ف�ضوف تتم فى نطاق دائرة 

ي�ضل ن�ضف قطرها اإىل 20 كيلومرت.   
يجب  االنتقال،  عملية  ت�ضهيل  اإىل  باالإ�ضافة  هذا 

1.9 M

r

الكتلة العمرانية الرئيسية

المجتمعات العمرانية الرئيسية

مناطق التنمية المستقبلية المقترحة )المرحلة األولى(

مناطق التنمية المستقبلية المحتملة

األراضي الصحراوية والزراعية

مناطق ال يمكن تحويلها إلى عمرانية

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليونمليون

مليون

مليون
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 ستنخفض مسافة 
االنتقاالت الخاصة 

باألنشطة اليومية فى 
دائرة يتراوح نصف ُقطرها 

ما بين 5-7 كيلومترات 
)رحالت االنتقال من 
المسكن إلى العمل 
/ المدرسة / أماكن 

الترفيه / المتاجر...الخ(

شكل رقم  79: تخفيف الضغوط على القاهرة والجيزة

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين

اأن توفر املجتمعات العمرانية اجلديدة ال�ضمانات 
املتمثلة فى مزايا قرب �ضاكنيها من اأماكن عملهم، 
لذا يتعني حاليًا على املواطنني املفا�ضلة بني املدة 
جودة  وبني  االنتقال،  ي�ضتغرقها  التي  الزمنية 
�ضتوفر  حيث  اجليدة،  العمل  وفر�ص  اخلدمات 
التعليمية  املرافق  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات 
املقيمة  االأ�ضر  احتياجات  تلبي  التي  والرتفيهية 
�ضكنية  خمتلطة  ا�ضتعماالت  ت�ضم  مناطق  حول 

واقت�ضادية وخدمية .   
الإقامة  االأف�ضلية  تكون  �ضوف  املنطلق  هذا  ومن 
االأن�ضطة تقدم مزيجًا  جمتمعات عمرانية متعددة 
اأن  املتوقع  من اال�ضتخدامات واالأن�ضطة، حيث من 
توؤدى االأحياء واملجاورات التي جتمع بني االأن�ضطة 
)با�ضتثناء  وال�ضناعية  واخلدمية  ال�ضكنية، 
اأن�ضطة التجارة  ال�ضناعات امللوثة للبيئة( وكذلك 
اأقوى  حملي  اقت�ضاد  حتقيق  فى  دورًا  واال�ضتثمار 

وكثافة مرورية اأقل، بجانب مدة زمنية اقل للو�ضول 
وال  االأخرى،  اليومية  باالأن�ضطة  والقيام  العمل  اإىل 
اأن هذا �ضيوؤدي بدوره اإىل احلد من معدالت  �ضك 
البيئة  و حت�ضني  البيئي  التدهور  ومن  الهواء  تلوث 
العمرانية كما�ضي�ضمن حيوية االأن�ضطة فى املدينة 

على مدار اليوم. 

اأن  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  ت�ضم  و�ضوف 
املجتمع  ا�ضتدامة  ي�ضمن  اجتماعيًا  مزيجًا  ت�ضم 
البقاء  على  وقادرا  ذاتيًا  ومكتفى  متجان�ص  ككيان 
والنمو. وي�ضم التكوين احلايل للمجتمعات العمرانية 
اجلديدة خليطا اجتماعيا حمدود النطاق، حيث اأن 
االأ�ضر  احتياجات  تلبي  ال  املتاحة  االإ�ضكان  خيارات 
ذات الدخل املنخف�ص واملتو�ضط، والتي تعترب عن�ضرًا 

حا�ضما بالن�ضبة لبقاء اأي مدينة وا�ضتمراريتها. 

عالوة على ذلك، فاإن اإن�ضاء وحدات االإ�ضكان ملحدودى 
ومتو�ضط الدخل  بالقرب من مناطق العمل واالن�ضطة  
التي  االتنقاالت  وم�ضافة   مدة   من  يقلل   �ضوف  
تزيد حاليًا من تكد�ص املرور، وقد ك�ضفت التجارب 
ال�ضابقة عن املخاطر التي تخلقها مثل تلك الثغرات 
للعمران.    ع�ضوائي  زحف  اإىل  توؤدي  ما  غالبًا  الأنها 
الن�ضق  تخطيط  منظومة  ت�ضاعد  �ضوف  واأخريًا، 
العمراين واالجتماعي فى تدعيم الرتابط والتاألف 
املجتمعي، وهو ما �ضوف يحدث ب�ضكل طبيعي جراء 
العمل  اأماكن  مثل  اليومية  اخلدمات  من  القرب 
واملدار�ص وهو ما ي�ضمن التفاعل بني املواطنني. كما 
اإقامة  على  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  �ضتعمل 
اأماكن للتجمعات مثل احلدائق العامة وامل�ضطحات 
اخل�ضراء، واملنتديات الثقافية، )مثل املتاحف ودور 
الريا�ضية(، وهو ما �ضوف يعزز  ال�ضينما واملالعب 

االإح�ضا�ص باالنتماء لتلك املجتمعات. 

M

الكتلة العمرانية الرئيسية

المجتمعات العمرانية الرئيسية

األراضي الصحراوية والزراعية

مناطق ال يمكن تحويلها إلى عمرانية
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الحرص على التنوع حفاظًا على البقاء
العمرانية  املجتمعات  فيه  تتجه  الذي  الوقت  فى 
اجلديدة  اإىل �ضم مناطق  ذات ا�ضتعماالت  خمتلطة 
ومتكاملة، يجب مراعاة التنوع، اإذ ينبغى اأن يت�ضم 
كل جمتمع عمراين جديد، اأو علي االقل التجمعات 
الكبرية منها، بخ�ضائ�ص و�ضمات مميزة اأو بطابع 
التعاون  دعم  فى  امل�ضاهمة  اأجل  من  وذلك  خا�ص 
ويجب  التكرار.  وجتنب   القطاعات  بني  والتكامل 
تخ�ض�ضات  تنوع  اإىل  االأن�ضطة  توزيع  يوؤدي  اأن 
كفاية  �ضمان  مع  اجلديدة،  العمرانية  املجتمعات 

كل  فى  ن�ضبيًا  اال�ضتقاللية  وحتقيق  االأن�ضطة  تلك 
لديه  اأن كل جمتمع  من  التحقق  مع  منها،  جمتمع 
نطاقه  فى  كل  الالزمة  والفر�ص  االمكانيات  من 
املثال، �ضوف  �ضبيل  بالتخ�ض�ص. فعلى  يتميز  لكي 
جانب  اىل  �ضياحي  بتوجه  اأكتوبر   6 مدينة  حتظى 
من  قربها  نتيجة  ال�ضناعى  االقت�ضادى  �ضمتها 
االأهرام  ه�ضبة  مثل:  ال�ضياحية  املعامل  بع�ص 
واملطار املخطط اإن�ضاءه فى امل�ضتقبل، كما �ضي�ضهم 
م�ضروع اإن�ضاء جممع �ضياحي ومدينة عاملية للعلوم 
ال�ضياحي  املق�ضد  املدينة �ضفة  واملعرفة على منح 

اأخرى،  ناحية  ومن  العاملي،  امل�ضتوي  ذو  التعليمي 
�ضوف ت�ضتفيد مدينة القاهرة اجلديدة بقربها من 
منطقة »و�ضط املدينة«، لت�ضبح بذلك مركزًا للمال 
بالفعل  ملحوظ  التوجه  وهذا  والتجارة،  واالأعمال 

حاليًا و�ضوف يتم التاأكيد عليه م�ضتقباًل.
متثل الروؤية اال�ضرتاتيجية القليم القاهرة الكربى 
اال�ضرتاتيجى  املخطط  العداد  االوىل  اخلطوة 
لالقليم والذى �ضوف ياأخذ فى االعتبار ما مت من 
وفيما  القاهرة   ملحافظة  ا�ضرتاتيجية  خمططات 

يلى اهم ما جاء بتلك املخططات:-

المخطط االستراتيجى لمحافظة القاهرة - ركائز الرؤية
شكل رقم 80: المخطط األستراتيجى لمحافظة القاهرة القاهرة  ملحافظة  االأ�ضرتاتيجى  املخطط  يعتمد 

علي النقاط التالية:
ونطاقه  النيل  نهر  حيز  اإىل  االعتبار  اإع���ادة   -
املناطق  مع  للتعامل  خا�ضة  ا�ضرتاطات  وو�ضع 

املختلفة داخل املدينة.
- معاجلة اأ�ضباب مركزية العا�ضمة، والعمل على 

نقل اال�ضتعماالت واالن�ضطة اإىل خارج املدينة.
- التناول ال�ضحيح مل�ضكلة ع�ضوائيات العمران فى 
اإطار تاأهيل العا�ضمة للمرتبة العمرانية الالئقة 
العك�ضية  الهجرة  ت�ضجيع  العمل على  مب�ضر، مع 

ل�ضكان املناطق غري املخططة واملتدهورة.
للنقل  امل�����رورى  ال��ت��ك��د���ص  م�����ض��اك��ل  م��ع��اجل��ة   -

واحلركة. 
املدينة  ف��ى  ب��امل��ن��اط��ق اخل�����ض��راء  االه��ت��م��ام   -

وزيادتها كما ونوعا.
املختلفة  البيئة  تلوث  م�ضادر  على  ال�ضيطرة   -
النظافة  منظومة  الإدارة  جديدة  نظام  وو�ضع 

العامة طبقًا للمعايري العاملية.
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 -
المخطط االستراتيجى لمدينة الجيزة

شكل رقم 81: المخطط األستراتيجى لمحافظة الجيزة

االأ�ضرتاتيجى ملدينة اجليزة على  يعتمد املخطط 
النقاط التالية:

لها  االأ�ضمل  املنظور  اطار  فى  املدينة  تنمية   -
وخا�ضة اأقليم القاهرة الكربى وذلك فى جماالت 
املناطق  �ضبكة   ، واالقليمية  القومية  اخلدمات 
ال�ضياحية  امل�ضارات  وتنمية  املفتوحة  اخل�ضراء 
اخلدمات  ومراكز  االقليمية  احلركة  وحماور 

التجارية واال�ضتثمارية .

مع  بالتكامل  النيل  لنهر  الغربية  ال�ضفة  تنمية   -
نهر  واعتبار  القاهرة  مبحافظة  ال�ضرقية  ال�ضفة 
الكربى  القاهرة  القليم  الفقرى  العمود  النيل 
النهرى  والنقل  الرتويحية  االأن�ضطة  جمال  فى 
مبراكز  وربطها  اال�ضتثمارية   وامل�ضروعات 

اخلدمات فى عمق مدينة اجليزة.
- توظيف اخلدمات القومية واالقليمية الواقعة فى 
البحوث  مراكز  )اجلامعية-  اجليزة  مدينة  اطار 

كمراكز   ).... الدم  – بنك  احليوان  – حديقة 
الواقعة  املناطق  وتطوير  تنمية  فى  تنموية  ا�ضعاع 
فى نطاق تاأثريها وا�ضتخدامها فى ت�ضكيل الفكر 

العمرانى للمدينة .
- تنمية املدينة فى اطار مناطق تنموية متجان�ضة 
ومتكاملة  ومقوماتها  وم�ضكالتها  فى خ�ضائ�ضها 

مع بع�ضها فى وظائفها املتنوعة .
الدرا�ضات  من  املر�ضودة  املعطيات  مراعاة   -
القومية  امل�ضتويات  على  ال�ضابقة  وامل�ضروعات 
الروؤية  اطار  فى  ودجمها  واملحلية  واالقليمية 

ال�ضاملة لتنمية املدينة .
- تطوير املناطق غري املخططة واملتدهورة للحد 
بني  والعمران  التنمية  م�ضتوى  فى  التفاوتات  من 
واال�ضتفادة  باملحافظة  ال�ضكنية  واملناطق  االأحياء 
من هذا التطوير فى فتح اآفاق جديدة لال�ضتثمار 

فى املجاالت املختلفة .
- تخطيط حماور رئي�ضية جديدة للطرق والنقل 
على  ال�ضغط  لتخفيف  بديلة  وخطوط  كم�ضارات 

املحاور القائمة .
- تخطيط ا�ضتعماالت االأرا�ضى بحيث تتوافق مع 
ديناميكية التنمية االقت�ضادية امل�ضتقبلية للمدينة 
الطرق  ل�ضبكة  املقرتحة  املحاور  تاأثري  ومراعاة 

والنقل .
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الرئي�ضية  للمراكز  التخطيط  هذا  ي�ضمح  و�ضوف 
الثالث )الكتلة العمرانية الرئي�ضية، ومدن ال�ضاد�ص 
من اأكتوبر والقاهرة اجلديدة وغريها من التجمعات 
لال�ضتخدامات  ا�ضرتاتيجيات  املحيطة(بتبني 
املختلطة ذات توجهات خا�ضة )مع اعتبار ا�ضتمرار 
ال�ضيا�ضية  باالأدوار  القاهرة واجليزة فى االحتفاظ 
بدورها  حلوان  احتفاظ  و  واالقت�ضادية،  والثقافية 
ال�ضناعات  ا�ضتبعاد  مع  ولكن  وال�ضكني  ال�ضناعي 

امللوثة  للبيئة(. 

العمرانية فى  التنمية  3. تنفيذ مشروعات 
مناطق جديدة

واملجتمعات  الرئي�ضية  العمرانية  الكتلة  تتمكن  لن 

ال�ضكاين  النمو  ا�ضتيعاب  من  اجلديدة  العمرانية 
ب�ضكل كامل، مما يتطلب التحول التدريجي لبع�ص 
القيمة  ذات  وال�ضحراوية  الزراعية  االأرا�ضي 
حمدود  ب�ضكل  ولكن  عمرانية  مناطق  اإىل  العالية 
املناطق  تلك  اإىل  احلاجة  عن  فبعيدًا  وموجه، 
تنمية  �ضيتم  ال�ضكاين،  النمو  وا�ضتيعاب  خلدمة 
وباتباع مناهج عمل  بتخطيط م�ضبق  املناطق  تلك 
اأن قرب هذه  اإذ  متنع الزحف الع�ضوائي للعمران، 
بالفعل  هو  الرئي�ضية  العمرانية  الكتلة  من  املناطق 
ال�ضبب فى التو�ضع ال�ضريع للمناطق غري املخططة.
و من مقومات حتقيق الروؤية امل�ضتقبلية القليم القاهرة 
الكربى �ضرورة دعم تنفيذ م�ضروع اإحتواء اأو حتزمي 
املناطق غري املخططة بهدف وقف زحف تلك املناطق 

داخل الكتلة العمرانية الرئي�ضية وما حولها، وبذلك 
�ضوف تقت�ضر املرحلة االأوىل من اخلطة على تنمية 
حمددة للمناطق العمرانية تدريجيًاً فى ال�ضمال وعلى 
طول حمور رو�ص الفرج، ومن ناحية اأخرى، يهدف 
م�ضروع طريق �ضقارة اإىل تنمية م�ضاحة 7500 فدان 

من االأرا�ضي ال�ضحراوية.  
وفى مرحلة ثانية، ميكن تعمري ال�ضفة الغربية لنهر 
النيل املواجهه حللوان مما �ضيوفر وحدات �ضكنية 
م�ضروعات  ترتكز  و�ضوف  املتناول.  فى  باأ�ضعار 
ذات  املناطق  فى  اجلديدة  العمرانية  التنمية 
مناطق  فى  اإقامتها  من  بداًل  ال�ضكانية  الكثافة 
االمتداد العمراين منخف�ضة الكثافة التي قد تعوق 
ويكون  للمنطقة  واالجتماعية  االقت�ضادية  احليوية 

لها اأثر �ضلبي على البيئة.  
اإقليم  روؤية  حتقيق  علي  القائمون  يحر�ص  و�ضوف 
االأرا�ضي  على  احلفاظ  على  الكربى  القاهرة 
الزراعية داخل احليز العمراين، ولذلك فاملناطق 
عمرانية  مناطق  اإىل  حتويلها  �ضيتم  التي  الريفية 
من �ضاأنها اأن توؤدي دورها كمناطق بينية اأو فا�ضلة 
اندماج  ومنع  العمراين  الزحف  احتواء  اأجل  من 
الكيانات العمرانية لت�ضبح مدينة واحدة مت�ضخمة 
يتعذر اإدارتها، وباالإ�ضافة اإىل ذلك، فمع التخطيط 
بعيد املدى، �ضيكون من ال�ضروري توفري ر�ضيد من 

الوحدات ال�ضكنية.
م�ضروعات  مع  �ضديد  بحر�ص  التعامل  يتم  و�ضوف 
تعمري املناطق الزراعية وال�ضحراوية، مع التاأكيد 
اأقليم القاهرة الكربى لكل ما  اأهمية مراعاة  على 

يتعلق باحلفاظ على مواردها الطبيعية.    

المؤشرات الخاصة باستعماالت األراضي
ومع امل�ضي ُقدمًا فى خطوات العمل بامل�ضروع، �ضيتم 
اأرا�ضي  تخ�ضي�ص م�ضاحات االرا�ضي املطلوبة من 
)االأرا�ضي  مثل:  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات 
اال�ضتفادة  تعظيم  و�ضيتم   ، وال�ضحراوية(  الف�ضاء 
من ا�ضتغالل االأرا�ضي الف�ضاء الواقعة داخل الكتلة 
االأرا�ضي  تنمية  �ضيتم  كما  الرئي�ضية،  العمرانية 

شكل رقم 82:  الكثافة المستقبلية فى أقليم القاهرة الكبرى
)إجمالي السكان/المناطق العمرانية(

امل�ضدر: درا�ضة حتليلية للهيئة العامة للتخطيط العمراين

أكثر من 100 نسمة/فدان

حوالي 80 نسمة/فدان

حوالي 50 نسمة/فدان
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         سيتم التعامل 
بحرص شديد مع 

مشروعات تعمير المناطق 
الزراعية والصحراوية، مع 

التأكيد على أهمية مراعاة 
إقليم القاهرة الكبرى فى 

كل ما يتعلق بالحفاظ 
على موارده الطبيعية

الزراعية املوجودة داخل الكتلة العمرانية الرئي�ضية 
لت�ضبح اما مناطق عمرانية اأو حتويلها اإىل م�ضاحات 
يتم  ف�ضوف  النيلية،  للجزر  بالن�ضبة  اأما  خ�ضراء، 
تطويرها  مع  طبيعية  حمميات  كونها  على  التاأكيد 
من  االأدنى  احلد  على  فيها  العمل  يقت�ضر  بحيث 

م�ضروعات التنمية.  

فى  االأرا�ضي  من  املطلوبة  امل�ضطحات  ح�ضاب  مت 
روؤية االقليم خالل االربع عقود القادمة على اأ�ضا�ص 
توقعات النمو ال�ضكاين واحتياجاتهم من اخلدمات 
املخ�ض�ضة  امل�ضاحات  ح�ضاب  واعتمد  واملرافق، 
معدل  حتقيق  على  الروؤية  فى  ال�ضكنية  لالأغرا�ص 
الكثافة امل�ضتهدف، كما اعتمد تخ�ضي�ص االأرا�ضي 
الالزمة لالأغرا�ص االدارية على موؤ�ضرات اخلدمات 
الالزمة  االأرا�ضي  تقدير  ومت  وال�ضحة،  كالتعليم 
لالن�ضطة التجارية واالقت�ضادية على اأ�ضا�ص النمو 
ال�ضكاين والزيادة املتوقعة فى اال�ضتهالك واالإنفاق، 

فى  التطور  على  ال�ضناعية  املناطق  حجم  ويعتمد 
قطاعات ال�ضناعة وفر�ص العمل التي تتولد منها.

االأرا�ضي  ا�ضتعماالت  اأهداف  بني  توافق  وثمة 
للمجتمعات  االإ�ضرتاتيجية  املخططات  ومبادئ 
اأمناط  مع  اأي�ضا  تتوافق  كما  اجلديدة،  العمرانية 
الهيئة  حددتها  التي  العمرانية  التنمية  م�ضروعات 
الرئي�ضية  املناطق  فى  العمراين  للتخطيط  العامة 
خطوطًا  االأهداف  هذه  متثل  و�ضوف  والفرعية،  
اإر�ضادية لتعزيز وتوحيد خطط التنمية العمرانية، 
ف�ضال  االإقليمي،  امل�ضتوى  على  ت�ضاغ  �ضوف  والتي 
للمناطق  الرئي�ضية  املخططات  متثل  كونها  عن 

املقرتح تنميتها عمرانيًا.

شكل رقم  83: أنماط استعماالت األراضي فى أقليم القاهرة الكبرى مستقبال

 امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين

سكني
صناعي
تجاري
مؤسسي
أمن وجيش
مقابر
مساحات خضراء
زراعي
شاغرة/صحراوية
أخرى
قرى/بلدات صغيرة

عمراني غير عمراني
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الوضع الراهن
الكربى  القاهرة  اإقليم  فى  االإ�ضكان  قطاع  �ص  تعٌرَ
الذي  الهائل  ال�ضكاين  النمو  نتيجة  �ضلبية  الآثار 

�ضهده االقليم فى العقود االأخرية.
فى  اال�ضكان  جمال  فى  الرئي�ضى  التحدي  ويتمثل 
االنت�ضار الوا�ضع للمناطق غري املخططة داخل الكتلة 
العمرانية الرئي�ضية. ووفقا للدرا�ضات احلديثة تغطى 
القاهرة  اإقليم  فى  املخططة  غري  املناطق  م�ضاحة 
وتغطي  االقليم.   م�ضاحة  من   ٪40 حوايل  الكربى 
اإىل  ت�ضل  اإجمالية  م�ضاحة  املخططة  غري  املناطق 
22500 فدان، و كثافة �ضكانية ت�ضل اأحيانًا اإىل 800 
املناطق غري املخططة، ومازالت  ن�ضمة/الفدان فى 
هذه املناطق تنمو مبعدل 2.5٪ �ضنويًا، بينما تنمو 
 ٪40 من  اقل  بن�ضبة  االقليم  فى  املخططة  املناطق 
غري  املناطق  هذه  من  كبريًا  جزءًا  اأن  كما  �ضنويا، 

املخططة يزحف على االأرا�ضي الزراعية.
وميكن تف�ضري ظاهرة منو املناطق غري املخططة فى 

اإلسـكان

اأنحاء  جميع  فى  االإ�ضكان  اأو�ضاع  ت�ضكل   •
اإقليم القاهرة الكربى حتديًا هائاًل ناجتا 
هذا  فى  والطلب  العر�ص  بني  اخللل  من 

القطاع.
اأكرب  املخططة  غري  املناطق  وجود  ميثل   •
اأقليم  فى  االإ�ضكان  قطاع  يواجه  حتدي 

القاهرة الكربى.
اإزالة  اال�ضرتاتيجية  التوجهات  تت�ضمن   •
وتطوير  االآمنة،  غري  ال�ضكنية  املناطق 
اإىل  باالإ�ضافة  املخططة،  غري  املناطق 
وحدات  اإقامة  من  اخلا�ص  القطاع  متكني 
الدخل  فئات  تنا�ضب  باأ�ضعار  �ضكنية 
املنخف�ص واملتو�ضط، باال�ضافة ايل ال�ضعى 
لتكوين مزيج اجتماعي فى جميع االأحياء.

بعجز  تتعلق  الأ�ضباب  كنتيجة  الكربى  القاهرة  اإقليم 
الطلب  تلبية  عن  ال�ضكنية  الوحدات  من  املعرو�ص 
املتزايد على امل�ضاكن، لي�ص من حيث الكم  ولكن من 
حيث املقدرة على حتمل التكاليف، وبالن�ضبة لالأعداد 
املتزايدة  من ال�ضكان، فاإن بديل ال�ضكن غري الر�ضمي 
تفوق  هائلة  تناف�ضية  ميزة  له  اأ�ضبح   الع�ضوائي  اأو 
البدائل الر�ضمية املُكلفة، فتكلفة امل�ضكن الع�ضوائي اأو 
غري الر�ضمي اأقل بكثري، خ�ضو�ضًا فى ظل عدم توافر 
فر�ص االإ�ضكان اأمام الفئات حمدودة الدخل، وتعترب 
االأن�ضطة  مراكز  من  قريبة  املخططة  غري  املناطق 
�ضواء من  العمل   املدينة، حيث فر�ص  االأ�ضا�ضية فى 
حيث  قربها من املوقع اأو قربها من امل�ضارات الرئي�ضية 

كما هو مبني بال�ضكل رقم 84. 
واجلدير بالذكر، اأن بداية منو املناطق غري املخططة 
كان نتيجة عدم وجود اإدارة عمرانية �ضارمة بجانب 

التخاذل  فى تطبيق القوانني ذات ال�ضلة.  
املناطق  باأن جميع  االعتقاد  ال�ضائعة  االأخطاء  ومن 
غري املخططة تعترب فقرية، فقد ك�ضفت اإح�ضاءات 
اجتماعية  درا�ضات  وعدة  ال�ضكاين  التعداد 
فى  املخططة  غري  املناطق  معظم  اأن  واقت�ضادية 
متنوعة  دخل  م�ضتويات  ذات  اأ�ضر  ت�ضم  القاهرة 
املعي�ضية ال  ان م�ضتوياتهم  املوؤ�ضرات  ،حيث ك�ضفت 
تقل كثريًا عن الطبقة املتو�ضطة فى املناطق العمرانية 
غري املخططة، باالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن املناطق غري 
املخططة غالبا ت�ضم العديد من امل�ضروعات متناهية 
واأحيانا  الن�ضطة  ال�ضغرية  وامل�ضروعات  ال�ضغر 
امل�ضروعات املتو�ضطة، والتي يتولد منها معظم فر�ص 

العمل فى اأقليم القاهرة الكربى.
ومع ذلك فاملناطق غري املخططة تعاين من م�ضكالت 
عديدة، حيث يتعذر على �ضاكنيها احل�ضول ب�ضهولة 
مياه  كاإمدادات  التحتية،  البنية  خدمات  على 
والكهرباء،  ال�ضحي،  ال�ضرف  وخدمات  ال�ضرب، 

كما  ال�ضلبة،  املخلفات  من  والتخل�ص  والطرق، 
يتعذر ح�ضولهم على اخلدمات العامة مثل املدار�ص، 
ونتيجة  العامة،  واحلدائق  امل�ضت�ضفيات،  العيادات، 
لذلك، يعاين �ضكان هذه املناطق من اأو�ضاع معي�ضية 

بالغة ال�ضوء.  
فى  االأخطر  الو�ضع  ان  يت�ضح  االطار،  هذا  وفى 
املناطق  او�ضاع  فى  يتمثل  املخططة  غري  املناطق 
غري االآمنة كما يتحمل الكثريين منهم خماطر بالغة 
من احتمال التعر�ص للكوارث الطبيعية مثل الزالزل 
واالنهيارات االأر�ضيةوالتى يعانى �ضكانها من ظروف 
التي  احل�ضر  لقوائم  ووفقا  ال�ضوء،  بالغة  معي�ضية 
اأعدها »�ضندوق تطوير الع�ضوائيات«، فقد ُوجد اأن 
اأقليم القاهرة الكربى ي�ضم 115 منطقة غري اآمنة 
وت�ضم  فدان،   550 على  تزيد  م�ضاحة  على  تنت�ضر 

مايقرب من 63000 وحدة �ضكنية.  

التعديات على األراضى الزراعية
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شكل رقم 84: المناطق غير المخططة داخل الكتلة العمرانية الرئيسية

امل�ضدر: قاعدة بيانات بنظم املعلومات اجلغرافية الإقليم القاهرة الكربى، �ضندوق تطوير املناطق غري املخططة 
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فى عام 2008، مت اإن�ضاء �ضندوق تطوير املناطق 
الع�ض���وائية  حتقيقًا الأهداف اأ�ضا�ض���ية تتمثل فى 
معاجل���ة م�ض���كالت تل���ك املناط���ق والتعامل مع 
م�ضكالت وخماطر املناطق غري االآمنة على وجه 
اخل�ض���و�ص من خالل تن�ض���يق اجله���ود وبرامج 

التمويل املوجهة. 
وقد مت ت�ض���نيف املناطق غري االآمنة وفقا مل�ضتوى 
اخلطورة، ووفق���ا الولوية  تدخل احلكومة ملعاجلة 
اأو�ضاع االإقامة فيها، وتبعًا لذلك فقد انتهى �ضندوق 
تطوير الع�ض���وائيات من و�ض���ع ت�ض���نيف ُمف�ضل  
للمناط���ق غ���ري االآمنة، وطبق���ا لهذا الت�ض���نيف 
اعُتربت املناط���ق غري االآمنة  هي االأرا�ض���ي التي 
ينطبق عل���ى 50٪ م���ن هياكلها االإ�ض���كانية واحد 
اأو اأك���رث من االأو�ض���اع التالية املُرتب���ة وفقا لدرجة 
املخاطر- وبالتايل وفقا ل�ضرورة تطبيق تدخالت 

االإ�ضالح واملعاجلة الفورية مل�ضكالتها.

السكان  حياة  تهدد  التي  المناطق   .1
متضمنة المناطق الكائنة: 

اأ. اأ�ضفل التكوينات اجليولوجية املنزلقة. 
اأو  الطفوحات  اأو  الفي�ضانات  م�ضار  فى  ب. 

ال�ضيول. 
ج. فى مواقع ُمعر�ضة حلوادث القطارات. 

المناطق غير اآلمنة فى أقليم القاهرة الكبرى

شكل رقم 85: تقسيم المناطق غير اآلمنة تبعا لتصنيفاتها ومواقعها عام 2010

امل�ضدر: �ضندوق تطوير املناطق غري املخططة )2010( مدخل اإىل تنمية املناطق غري املخططة، درا�ضة من اإعداد الهيئة العامة للتخطيط 
العمراين

غير  إيواء  مساكن  تضم  التي  المناطق   .2
مناسبة بما فى ذلك: 

موادبناء  من  امل�ضنوعة  ال�ضكنية  الهياكل  اأ. 
موؤقتة اأو بدائية، مثل االأكواخ والع�ض�ص. 

مقالب  مثل  للبناء،  ال�ضاحلة  غري  املواقع  ب. 
املخلفات ال�ضلبة.

ج. االأطالل واخلرائب.   

3. المناطق التي بها مخاطر صحية بما فى 
ذلك: 

اأ. املناطق التي ي�ضعب الو�ضول فيها اإىل م�ضادر 
خدمات  على  احل�ضول  اأو  نظيفة  �ضرب  مياه 

ال�ضرف ال�ضحي.  
م�ضادر  من  مقربة  على  القائمة  املناطق  ب. 

التلوث ال�ضناعي.  
الكهربائية  الكابالت  اأ�ضفل  الواقعة  املناطق  ج. 

عالية اجلهد.  

4. المناطق غير المستقرة : 
عقود  اأي  على  احلائزين  غري  ال�ضكان  اأ. 
اأ�ضا�ضا  تقع  املناطق  وهذه  ثابتة  اإيجار 

داخل اأقليم القاهرة الكربى.

توزيع المناطق غير اآلمنة حسب الفئة والموقع

القاهرة والجيزةخارج أقليم القاهرة الكبرى

المناطق الغير 
آمنة

النسبة من إجمالي المناطق الغير آمنة

الفئة 1

الفئة 2

الفئة 3

الفئة 4

 فى مصر% 

المناطق غير اآلمنة في القاهرة الكبرى المناطق غير اآلمنة في القاهرة الكبرى
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         العرض المحدود من 
الوحدات السكنية الموجهة 

لمحدودي ومتوسطي 
الدخل بإقليم القاهرة 

الكبرى أدى إالى نشأة 
المناطق غير المخططة 

والطلب  العرض  بين  جزئي  خلل 
على اإلسكان

من  وافر  بر�ضيد  الكربى  القاهرة  اأقليم  يتمتع 
بناء  حركة  ا�ضتمرت  حيث  ال�ضكنية،  الوحدات 
�ضيما  ال  االأخرية،  الفرتة  خالل  بكرثة  الوحدات 
هناك  اأن  اإال  اجلديدة،  العمرانية  املجتمعات  فى 
�ضوق  فى  االأداء  مرونة  تعوق  عديدة  م�ضكالت 

اال�ضكان وعلى �ضبيل املثال: 
املعرو�ص من الوحدات ال�ضكنية غري متوافق مع   •
نوعية الطلب فى ال�ضوق، فعلى مدار ال�ضنوات 
من  ثابت  اجتاه  هناك  كان  املا�ضية،  القليلة 
�ضكنية  وحدات  لتوفري  اخلا�ص  القطاع  جانب 
الدخل  ذات  االجتماعية  الفئات  اىل  موجهة 
حمدودة  الفئات  جانبا  تركت  بينما  املرتفع، 
وباالإ�ضافة  الدخل،  متو�ضطة  والفئات  الدخل 
ومعايري  ا�ضرتاطات  ت�ضببت  فقد  ذلك،  اإىل 
حوافز  توفري  فى  املختارة  والبناء  التخطيط 
عالية  �ضكنية  وحدات  الإقامة  االولوية  تعطي 

التكاليف. 
من  للغاية  عالية  ن�ضبة  توافر  مالحظة  ميكن   •
الوحدات  �ضواًء  ال�ضاغرة،  ال�ضكنية  الوحدات 
القطاع  اأو  العام  القطاع  بوا�ضطة  املن�ضاأة 
اخلا�ص، )وهي غالبا الوحدات الفاخرة وفوق 
القطاع  قام  ال�ضنني،  مر  وعلى  املتو�ضطة(، 
العام باإن�ضاء الوحدات ال�ضكنية علي االأرا�ضي 
ال�ضحراوية النائية التي ال تتوفر معها فر�ص 
وبالتايل  الدخل،  عمل كافية لالأ�ضر حمدودة 
اأنه  كما  �ضاغرة،  كوحدات  قائمة  بقيت  فقد 
تنظيم  قانون  فاإن  اخلا�ص،  للقطاع  بالن�ضبة 
االيجارات ال يوفر احلوافز امل�ضجعة على بناء 

الوحدات ال�ضكنية ملحدودي الدخل.
التمويل  عمليات  فى  ق�ضور  اأوجه  وجود   •
تظل  االأخرية،  التغيريات  بعد  حتى  العقاري، 
جميع وحدات االإ�ضكان الغري ر�ضمى م�ضتبعدة 
اأق�ضاط  وتظل  العقاري  التمويل  منظومة  من 

�ضداد القيمة تتجاوز قدرات معظم ال�ضكان. 

وثمة خلل ملحوظ بني العر�ص والطلب على الوحدات 
العقد  خالل  الكربى  القاهرة  اأقليم  فى  ال�ضكنية 
املا�ضي كما هو مو�ضح بال�ضكل رقم 86، وقد �ضاهم 
هذا التعار�ص بجانب عوامل اأخرى- ا�ضهامًا كبريًا 
فى ن�ضاأة املناطق غري املخططة، حيث تركز املعرو�ص 
ال�ضكنية فى �ضوق االقليم خا�ضة فى  من الوحدات 
املجتمعات العمرانية اجلديدة على االإ�ضكان املوجه 
التي  للقوانني  نظرًا  وذلك  الدخل،  مرتفعة  للفئات 
تقلل من الكثافة، بجانب االرتفاع املتزايد فى قيمة 
اأن العر�ص  االأرا�ضي. وعالوة على ذلك، فقد ُوجد 
ملحدودي  املوجهة  ال�ضكنية  الوحدات  من  املحدود 
ومتو�ضطى الدخل فى املجتمعات العمرانية اجلديدة 
مل  حيث  عمل،  فر�ص  بتوفري  م�ضحوبًا  يكن  مل 
جتذب �ضوى القادرين على االنتقال، وبالتايل متثل 
االإن�ضاءات غري الر�ضمية للمناطق غري املخططة حاًل 
عمليًا الإيجاد فر�ص االإ�ضكان املي�ضر للفئات حمدودة 

الدخل. 

شكل رقم 86: عدد اأًلسر وعروض اإلسكان حسب شرائح الدخل عام 2010

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين
ملحوظة: )اأ/ب/ج/د/ه�( تعرب عن �ضرائح دخل ال�ضكان من االأعلى اىل االقل.

إجمالي االسر 2010
إجمالي عدد الوحدات السكنية 2010

أ\ب ج1\ج2 د\هـ
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إحتواء )تحزيم( المناطق غير 
المخططة وتوفير إسكان للفئات 

محدودة ومتوسطة الدخل 
تنفيذ مبادرتني رئي�ضيتني من  التوازي  يتم على 
اأجل وقف امتداد وزحف املناطق غري املخططة 
الوحدات  من  املطلوب  الر�ضيد  لتوفري  وذلك 
ال�ضكنية باأ�ضعار معقولة، وتتمثل هاتني املبادرتني 

فى م�ضروع »التحزمي« وم�ضروع »ابني بيتك«.  

باأقليم  حمددة  مناطق  تخ�ضي�ص  مت  حيث 
للفئات  االإ�ضكان  مل�ضروعات  الكربى  القاهرة 
بناوؤها  يتم  التي  الدخل  ومتو�ضطة  حمدودة 
بوا�ضطة القطاع اخلا�ص، ويعترب م�ضروع التحزمي 
هو اأحد اأهم املبادرات التي تتبناها احلكومة من 
اأجل ال�ضيطرة على امتداد املناطق غري املخططة 
املناطق،  بتلك  املعي�ضية  الظروف  وحت�ضني 
اأخرى خم�ض�ضة الإقامة  و�ضوف ت�ضاف مناطق 
ومتو�ضطة  حمدودة  للفئات  ال�ضكنية  الوحدات 
الدخل فى مناطق غري خمططة حمددة، بحيث 
االأ�ضا�ضية  التحتية  البنية  اإقامة  احلكومة  تتوىل 
الوحدات  اإقامة  �ضتدعم  كما  باأكملها،  للمنطقة 
وقد  واملتو�ضط،  املحدود  الدخل  لذوي  ال�ضكنية 
مناطق   9 فى  املبادرة  هذه  تنفيذ  بالفعل  مت 
حمافظة  و�ضمال  و�ضط  تقع  خمططة   غري 
نا�ضر،  ومن�ضية  الهجانة  عزبة  مثل  القاهرة 
الرئي�ضية  املخططات  �ضياغة  بنجاح  مت  حيث 
الت�ضعة  املناطق  وتنمية  لتحزمي  االإ�ضرتاتيجية 

بنجاح، وهي حاليًا قيد التنفيذ.  

و�ضوف ت�ضاهم بع�ص املناطق االأخرى فى احتواء 
اأو ال�ضيطرة على الزحف العمراين الغري خمطط 
وفى معاجلة م�ضكالت النمو ال�ضكاين من خالل 
القريبة  املواقع  للتنمية فى  توفري فر�ص جديدة 
يتم  اأن  على  القائمة،  العمرانية  املناطق  من 

الجهود والقوانين المنظمة لتوفير وحدات سكنية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل

شكل رقم 87: الخطة اإلستراتيجية العامة لمشروع تحزيم منطقة منشأة ناصر

االأحياء اجلديدة  لتخ�ضي�ص هذه  االأولوية  اإعطاء 
بغر�ص توفري خيارات �ضكن بديلة لالأ�ضر املنقولة، 

وذلك على النحو التايل:  
داخل  فدان   2940 مب�ضاحة  ممتدة  منطقة   •
تبلغ  م�ضتهدفة  بكثافة  الدائري  الطريق  حيز 
من  اأكرث  ا�ضتيعاب  ميكنها  ن�ضمة/فدان   100

70000 وحدة �ضكنية.

حيز  خارج  فدان   3400 مب�ضاحة  منطقة   •
تبلغ  م�ضتهدفة  بكثافة  الدائري  الطريق 
اأكرث  ا�ضتيعاب  ميكنها  ن�ضمة/فدان   100

من 85000 وحدة �ضكنية.
بالقرب  فدان   12900 مب�ضاحة  منطقة   •
من حمافظة حلوان بكثافة م�ضتهدفة تبلغ 
اأكرث  ا�ضتيعاب  ميكنها  ن�ضمة/فدان   100

من 320000 وحدة �ضكنية.

�ضكنى حاىل
�ضكنى مقرتح
�ضكنى جتارى
تعليم اأ�ضا�ضى

تعليم ثانوى
معهد اأزهرى

وحدة رعاية �ضحة االأ�ضرة

دينى
مناطق خ�ضراء

ممرات م�ضاه
ح�ضانة مقرتحة

مركز �ضباب
حرم الطريق الدائرى
حدود منطقة الدرا�ضة

دينى
خدمات عامة

تعليمى

اأ�ضتعماالت مقرتحة اأ�ضتعماالت قائمة

�ضكنى
حماور جتارية
تعليم اأ�ضا�ضى

تعليم ثانوى
تعليم خا�ص

�ضحى

نادى اأجتماعى ريا�ضى
دينى

مناطق خ�ضراء
حمطة بنزين

طرق
ممر منت�ضف اجلزيرة
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الشكل رقم 88: المناطق المختارة لمشروعات إقامة وحدات سكنية بأسعار مناسبة و�ضوف يتم تنمية املناطق الواقعة داخل الطريق 
الدائري اأواًل، ثم تليها م�ضروعات تنمية املناطق 
الواقعة خارج الطريق الدائري واملنطقة الواقعة 
حلجم  طبقا  الحق  وقت  فى  حلوان  من  بالقرب 

الطلب على االإ�ضكان. 

ملحدودي  �ضكنية  م�ضروعات  بناء  ولت�ضجيع 
الدخل، قامت وزارة اال�ضكان واملرافق والتنمية 
لتوفري  بيتك«  »ابني  م�ضروع  باإطالق  العمرانية 
تقوم  حيث  منا�ضبة،  با�ضعار  �ضكنية  اأرا�ضى 
الوزارة بتوفري البنية التحتية الالزمة فى مناطق 
العمرانية  املجتمعات  فى  )حتديدًا  خمتارة 
قطع  اإىل  االأرا�ضي  تق�ضيم  يتم  ثم  اجلديدة(، 
مب�ضاحة 150 م2 على اأن يتم تخ�ضي�ضها ملاُلك 
االأرا�ضي ممن تنطبق عليهم �ضروط اجتماعية 
واقت�ضادية معينة، فعلى �ضبيل املثال، يتم اإعطاء 
االأولوية حلديثي الزواج وذوي الدخل املنخف�ص 
من ال�ضباب، ويتم تزويد املاُلك اجلدد بنماذج 
�ضكنية ولوحات اإن�ضائية ُملزمة و�ضعتها الوزارة 
العمراين  التخطيط  اأ�ضاتذة  مع  بالتن�ضيق 
ماىل  دعم  منحهم  ثم  امل�ضرية.  باجلامعات 
)15000 جنيه م�ضري ب�ضفة مبدئية( لتمكينهم 
التنفيذ.  فى  للبدء  خمت�ص  مقاول  تكليف  من 

رؤية جديدة
وفرت  املا�ضية،  القليلة  االأعوام  مدار  وعلى 
احلكومة عددًا من الوحدات ال�ضكنية منخف�ضة 
حوايل  املتو�ضط  فى  اأن�ضاأت  حيث  التكلفة، 
35000 وحدة �ضكنية �ضنويًا، ومن اأجل تعظيم 
هدف الربامج ب�ضورة اأكرب، �ضيتم بذل جهود 
لتنمية  واخلا�ص  العام  القطاعني  م�ضرتكة بني 

املناطق التي يتم اختيارها فى امل�ضتقبل. 

تعمل علي  اآليات  االعتماد على عدة  �ضيتم  كما 

م�ضاركة القطاع اخلا�ص، مثل امل�ضروعات امل�ضرتكة، وتقدمي الدعم على اأ�ضعار االأرا�ضي، باالإ�ضافة اإىل 
باإقامة  التوازي  الفاخر ب�ضرط االلتزام على  احلوافز ال�ضريبية، والدعم عند بناء م�ضروعات لال�ضكان 

وحدات �ضكنية ملحدودي الدخل. 

فعلى �ضبيل املثال، مت تنفيذ منوذج "االإ�ضكان احلر" من خالل وزارة االإ�ضكان، واملرافق والتنمية العمرانية، 
عن طريق ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ص، حيث �ضتقوم هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة بتقدمي 
اأرا�ضي باأ�ضعار مدعمة للم�ضتثمرين العقاريني لتنفيذ م�ضروعات تنمية عمرانية ت�ضم ا�ضتخدامات خمتلطة  
على نطاق وا�ضع، على اأن يلتزم امل�ضتثمرون بتخ�ضي�ص ح�ضة من عملية التنمية الإن�ضاء وحدات �ضكنية 
لهيئة  ومنحها  �ضكنية(  مربع/وحدة  مرت   100-70 من  ترتاوح  )مب�ضاحات  الدخل  ومتو�ضطي  ملحدودي 
املجتمعات العمرانية اجلديدة التي �ضتوفر بدورها هذه الوحدات للم�ضتحقني من هذه الفئات، اإىل جانب 

منح قر�ص مي�ضر يتم �ضداده على مدة 40 عامًا.  

جتمعات �ضكنية جديدة
وحدات ملحدودى الدخل

مناطق التحزمي
مناطق االمتداد العمرانى

م�ضاحة مناطق حمدودى املدينةم
الدخل )بالفدان(

وحدات حمدودى الدخل
�ضنة الهدف)وحدة(

410228002017بدر1
190211202017العبور2
1517097002017 مايو3

77053620االجماىل

3

1

2

القاهرة اجلديدة
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         فى خالل عقدين  
من اآلًن سيكون هناك 
حاجة لبناء 2.5 مليون 

وحدة سكنية، ٪85 
منهم  لموجهة محدودي 

ومتوسطي الدخل

التوجهات االستراتيجية لمشكلة 
اإلسكان

فى  احلالية  التحديات  تتفاقم  اأن  املنتظر  من 
عدد  فى  املتوقعة  الزيادة  نتيجة  االإ�ضكان  قطاع 
ال�ضكان الذي من املقدر اأن يت�ضاعف فى ال�ضنوات 
فى  وا�ضح  ازدياد  عن  ي�ضفر  �ضوف  مما  القادمة، 
داخل  معقولة  باأ�ضعار  اإ�ضكان  وحدات  على  الطلب 
تراجع  ما مت ح�ضاب  واإذا  الكربى.  القاهرة  اأقليم 
اأفراد  اإىل 3  االأفراد فى كل م�ضكن من 3.8  عدد 
يكون  ف�ضوف   ،2030 اإىل   2010 من  الفرتة  خالل 
اأُ�ضرة بحاجة اإىل وحدات �ضكنية  هناك 10 مليون 

ذات فئات خمتلفة. 

وبالتايل فاإن الهدف الرئي�ضي لقطاع االإ�ضكان فى 
ا�ضتيعاب  من  التمكن  هو  الكربى  القاهرة  اأقليم 
هذا النمو الهائل لل�ضكان من خالل توفري م�ضاكن 

اآمنة وباأ�ضعار منا�ضبة جلميع م�ضتويات الدخل.

للطبقة  اقت�ضادي   انتعا�ص  حدوث  وبافرتا�ص 
العمل  فيجب  االقت�ضادي،  النمو  بف�ضل  املتو�ضطة 
اإقامة 2.5 مليون وحدة �ضكنية جديدة بحلول  على 
عام 2030. ونظرًا للق�ضور احلايل فى املعرو�ص من 
ومتو�ضطي  ملحدودي  املخ�ض�ضة  ال�ضكنية  الوحدات 
الدخل، ف�ضوف تركز اخلطة هنا على اإقامة وحدات 
�ضكنية لتلبية احتياجات ال�ضريحتني املذكورتني كما 

هو مبني باالأ�ضكال من رقم 89 اإىل رقم 91.  

شكل رقم 89: تقدير االحتياج الى الوحدات السكنية
حسب شريحة الدخل من 2010 إلى 2030

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين

شكل رقم 90: تقدير احتياجات البناء اإلضافية للوحدات 
السكنية حسب فئات الدخل بين 2010 - 2030

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين

األسر فى أقليم القاهرة الكبرى حسب الطبقة االجتماعية/االقتصادية 2010 - 2030
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حاجة  هناك  �ضيكون  عامًا   40 خالل  �ضبق،  ومما 
اأن  حني  فى  �ضكنية،  وحدة  مليون   5.5 لبناء 
االأرا�ضي  من  املرتفعة  الن�ضبة  فى  االنخفا�ص 
ت�ضتوعب  �ضوف  الكربى  القاهرة  باأقليم  الف�ضاء 
اإ�ضافية مطلوبة كما هو  0.5 مليون وحدة �ضكنية 

مبني باالأ�ضكال من رقم 92 اإىل رقم 94 .
االجتماعي  التنوع  حتقيق  على  العمل  �ضيتم  كما 
العمرانية بالقاهرة  املطلوب داخل خمتلف املراكز 
الكربى، وهو ما �ضوف ي�ضهم بقوة فى تقلي�ص منو 

املناطق غري املخططة.
اإ�ضرتاتيجية  تدعم  اأن  ينبغي  اإىل ذلك،  وباالإ�ضافة 
قطاع االإ�ضكان اإجراءات نقل الوحدات ال�ضكنية التي 
تقع فى املناطق غري االآمنة واملناطق غري املخططة 
من خالل توفري وحدات �ضكنية بديلة، وقد مت بنجاح 
حت�ضني  اإىل  الداعية  املبادرات  من  العديد  تنفيذ 

م�ضتويات املعي�ضة وتطوير املناطق غري املخططة.

المشروعات ذات األولوية
المشروعات الرائدة

شكل رقم 91 : تقديرات اإلنشاءات المتزايدة للوحدات 
السكنية حسب فئات الدخل بين 2010 - 2030

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين

مشروع ابنى بيتك
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شكل رقم 92 : المناطق المخصصة إلسكان محدودى الدخل 
بمدينة العبور

شكل رقم 93 : المناطق المخصصة إلسكان محدودى الدخل 
بمدينة 15 مايو

Land use map

Services
Low-income housing

parks

اإ�ضكان حمدودى الدخل
خدمات

مناطق مفتوحة

Land use map

Services
Low-income housing

parks

اإ�ضكان حمدودى الدخل
خدمات

مناطق مفتوحة

190م�ضاحة مناطق اال�ضكان حمدودى الدخل )بالفدان(
21120عدد وحدات اال�ضكان حمدودى الدخل )وحدة(

2017�ضنة الهدف

170م�ضاحة مناطق اال�ضكان حمدودى الدخل )بالفدان(
9700عدد وحدات اال�ضكان حمدودى الدخل )وحدة(

2017�ضنة الهدف
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شكل رقم 94 : المناطق المخصصة إلسكان محدودى الدخل بمدينة بدر

Land use map

Services
Low-income housing

parks

اإ�ضكان حمدودى الدخل
خدمات

مناطق مفتوحة

410م�ضاحة مناطق اال�ضكان حمدودى الدخل )بالفدان(
22800عدد وحدات اال�ضكان حمدودى الدخل  )وحدة(

2017�ضنة الهدف
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         يجب على الحكومة 
العمل على تمكين 

القطاع الخاص من أداء دور 
رئيسي فى تنمية مناطق 

مخصصة إلسكان محدودي 
ومتوسطي الدخل

تمكين القطاع الخاص من إقامة وحدات 
سكنية موجهة لمحدودي الدخل

ومتو�ضطي  ملحدودي  �ضكنية  وحدات  اإقامة  يقرتح 
الكربى  القاهرة  اأقليم  ل�ضكان  وطرحها  الدخل 
تفر�ضها  التي  واملتطلبات  االحتياجات  لتلبية 
بني  اخللل  م�ضكلة  وحل  املتوقعة  ال�ضكانية  الزيادة 
العر�ص والطلب فى �ضوق االإ�ضكان والذي اأدى فى 
ال�ضنوات االأخرية اإىل اأنت�ضار املناطق غري املخططة 

واملناطق غري االآمنة.  

اخلا�ص  القطاع  متكني  احلكومة  على  يجب  ولذا 
خم�ض�ضة  مناطق  تنمية  فى  رئي�ضي  دور  اأداء  من 
الإ�ضكان حمدودي ومتو�ضطي الدخل، ويتم ذلك من 
من  النوع  لهذا  املخ�ض�ضة  االأرا�ضي  توفري  خالل 
االإ�ضكان، ال �ضيما فى املجتمعات العمرانية اجلديدة، 
مع �ضرورة ح�ضول هذه امل�ضروعات على دعم خا�ص 
واإخ�ضاعها لت�ضريعات خا�ضة ت�ضمن حتقيق الهدف 
منها ومنع اأي تغيري حمتمل فى طبيعة ا�ضتخدام هذه 

الوحدات اأو اال�ضرتاطات القيا�ضية املنظمة لها.

 وضع وتطبيق تشريعات ولوائح البناء المالئمة 
فى مناطق التنمية العمرانية الجديدة

تخ�ضي�ضها حتديدًا  �ضيتم  التي  املناطق  بع�ص  فى 
اأقليم  فى  اجلديدة  التنمية  م�ضروعات  الإقامة 
القاهرة الكربى �ضيتم تطبيق ت�ضريعات وا�ضرتاطات 
اأعلى  �ضكانية  كثافة  حتقيق  بغر�ص  مرونة  اأكرث 
ن�ضبيًا، وعالوة على ذلك، يجب اأن ت�ضجع ت�ضريعات 
اال�ضتخدام  ايجاد  طبيعة  على  البناء  وا�ضرتاطات 
املختلط لالأرا�ضي، وعلى التنوع االإجتماعي بغر�ص 
يجب  كما  حيوية،  اأكرث  عمرانية  جمتمعات  اإقامة 
اأن ت�ضجع ت�ضريعات وا�ضرتاطات البناء على حتقيق 
التنوع فى م�ضاحات الوحدات ال�ضكنية لدعم قدرات 
التكاليف، والتغلب  جميع فئات املجتمع على حتمل 
على تاأثري االرتفاع املحتمل فى قيمة االأرا�ضي على 

اأ�ضعار الوحدات ال�ضكنية.  

إسكان اأُلسرة
العمرانية  والتنمية  واملرافق  االإ�ضكان  وزارة  قامت 
فى  م�ضروعاتها  اإطار  فى  اخلطة  هذه  بتبني 
املجتمعات العمرانية اجلديدة، حيث مت تخ�ضي�ص 
قطع اأرا�ضي ترتاوح م�ضاحتها من 150 اإىل 300 مرت 
مربع ومنحها اإىل جمموعة من االأُ�ضر بحيث يتولون 
اإقامة مباين �ضكنية لهم وال�ضرهم، هذا وقد مت توفري 
اأرا�ضى  فى املجتمعات العمرانية اجلديدة فى اأقليم 
القاهرة الكربى، مثل مدينة ال�ضيخ زايد، ال�ضاد�ص 
من اأكتوبر والقاهرة اجلديدة، وترتاوح م�ضاحة قطع 
االأرا�ضي من 600 اإىل 1000 مرت مربع باأ�ضعار تبداأ 

من 450 اإىل 500 جنيه م�ضري للمرت املربع. 

األنشاءات الجارية فى أقليم القاهرة الكبرى



رؤية  مستقبلية

155

الفصل الرابع: التوجهات االستراتيجية للتنمية االجتماعية والعمرانية فى  أقليم القاهرة الكبرى

الوضع الراهن
هائال  �ضغطا  ت�ضكل  ال�ضديدة  املركزية  اأن  �ضك  ال 
القاهرة  اأقليم  فى  واملوا�ضالت  النقل  �ضبكة  على 
الكربى، ومع انتقال ماليني االأفراد والب�ضائع يوميًا 
عرب املحاور الرئي�ضية ل�ضبكة طرق االقليم، اأ�ضبحت 
الطرق  والكباري  تتحمل اأكرث من �ضعتها الق�ضوى، كما 
اأ�ضبح االزدحام والتكد�ص ظاهرة �ضائعة، فقد ُوجَد 
اأن كوبري 6 اأكتوبر يتحمل �ضعفى �ضعته الت�ضميمية 
 1،5 مقدار  مايو   15 كوبري  يتحمل  كما  االأ�ضلية، 
�ضبكة  اأي�ضا  وتعاين  الق�ضوى.  حمولته  فوق  �ضعف 
الطرق االإقليمية التي تربط الكتلة العمرانية الرئي�ضية 
باملجتمعات العمرانية اجلديدة من التكد�ص، ال �ضيما 
وال�ضيخ زايد فى  اأكتوبر  الربط بني مدينتي 6  طرق 
الغرب، وباالإ�ضافة اإىل ذلك، يتحمل حمور 26 يوليو 
حاليًا 1،2 �ضعف �ضعته الق�ضوى كما هو مبني بال�ضكل 

رقم 95.  

النقل والمواصالت

القاهرة  اأقليم  داخل  النقل  �ضبكة  تعاين    •
الكربى من �ضدة التكد�ص واالإزدحام.  

اأ�ضبح االزدحام واالختناقات املرورية على   •
فى  ق�ضور  وهناك  �ضائعة،  ظاهرة  الطرق 
ال�ضتيعاب  العام  النقل  �ضبكة  وتغطية  �ضعة 
الطلب املتزايد على اخلدمة، هذا باالإ�ضافة 
اإىل ا�ضتمرار �ضعوبة الو�ضول اإىل املجتمعات 

العمرانية اجلديدة.
تت�ضمن التوجهات اال�ضرتاتيجية العمل على   •
زيادة و�ضائل النقل العام، ال �ضيما املتجهة 
اجلديدة،  العمرانية  املجتمعات  واإىل  من 
ف�ضاًل عن توفري حوافز التقليل من ا�ضتخدام 
املوا�ضالت  ا�ضتخدام  وتف�ضيل  ال�ضيارات 
العامة، كما �ضيتم تنفيذ امل�ضروعات املوجهة 

لتطوير �ضبكة الطرق.

شكل رقم 95: االختناقات المرورية على محاور الطرق الرئيسية

JICA امل�ضدر: الوكالة اليابانية للتعاون الدويل

شكل رقم 96 : خطوط المترو الحالية داخل أقليم القاهرة الكبرى

الحركة المرورية القائمة فى مقابل القدرة االستيعابية للمحاور المرورية الرئيسية بأقليم القاهرة الكبرى 2030

القدرة االستيعابية القصوى
حركة المرور المرصودة

المرور بالسيارات الخاصة

محور 26 يوليو كوبري 6 أكتوبر كوبري 15 مايو

الحاليةخطوط مترو االنفاق 
الخط الثانىالخط االول

M t 1M t 6Metro 2
Metro 3

Metro 1Metro 6Metro 2

الخلفاوي

محور روض الفرج سراي القبة

الخلفاوي

Metro 5

M t 3
الخلفاوي

الشھداء
Metro 3

سراي القبة

ھ

السادات
طريق السويس

االستاد
العتبة

Metro 4

كم ١
المعرض

قاعة 
المؤتمرات

مباركيوسف عباس

الناصر عبد كم٢
ر ؤ

العتبة

عبد الناصر

منشية ناصر
الخط الثانى

Metro 6

كم٧
كم ٧

ب

السادات

Metro 3
.  كم ٧

السيدة عائشة

Metro 5
الملك الصالج

خط المترو األول

الحكوم الح ة ال ة القا

الجيزة
خط المترو الثانى

الحي الحكومي القاھرة الجديدة
Metro 4

الخط االول
الطريق الدائرى

Metro 2 امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين
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تقرير قطاع النقل والمواصالت-تحليل النتائج الرئيسية

نقاط الضعف/المشكالتنقاط القوة/المقومات

وجود خطوط �ضكك حديدية تربط معظم   •
املدن امل�ضرية.  

وجود مطار دويل متطور.    •
وجود و�ضائل نقل خا�ضة بديلة)امليني   •

با�ص(.  

�ضعف كفاءة الت�ضغيل فى و�ضائل النقل العام.    •
اختناقات حادة فى �ضاعات الذروة )مرتو   •

االأنفاق والطرق(.
�ضوء م�ضتوى اخلدمة وتهالك و�ضائل   •

املوا�ضالت العامة.  
التهديداتالفرص

تكلفة الوقود تعترب رخي�ضة ن�ضبيًا.   •
وجود خطة الن�ضاء خطوط مرتو انفاق وترام   •

تربط بني املواقع عالية الكثافة.

زيادة الطلب على و�ضائل النقل واملوا�ضالت.  •
حمدودية اال�ضتثمارات العامة لو�ضائل النقل   •

العام.
م�ضكلة التلوث.  •

زائد،  تكد�ص  العام من  النقل  و�ضائل  تعاين  وباملثل 
فخطي مرتو االأنفاق االأول والثاين يحمالن اأكرث من 
مليوين راكب يوميًا، وهو ما يعني 31250 راكب فى 
الكيلومرت الواحد يوميا، وهو ما يزيد مبعدل ع�ضرة 
اآالف راكب عن ركاب مرتو باري�ص الذي يعد ثاين 
اأكرث �ضبكات املرتو ازدحامًا فى اأوروبا. كما اأن �ضبكة 
خطوط مرتو االأنفاق فى القاهرة ال تربط بني جميع 
املناطق داخل اأقليم القاهرة الكربى، مبا فى ذلك 
اإىل  حتتاج  والتي  اجلديدة،  العمرانية  املجتمعات 

اإن�ضاء �ضبكة موا�ضالت عامة عالية الكفاءة.  
نتيجة  تظهر  واملرور  النقل  م�ضكالت  اأن  ُوجَد  وقد 

لعاملني اأ�ضا�ضيني هما: 
�ضرعة تزايد الطلب على اخلدمة:حيث ي�ضتهلك   •
ال�ضكان املقيمني فى الكتلة العمرانية الرئي�ضية 
االقليم، وخالل  املوا�ضالت داخل  اأنواع  جميع 
ُمالك  عدد  قفز  اإىل 2006  من 1996  الفرتة 
ال�ضيارات اخلا�ضة من 46 �ضيارة/1000 ن�ضمة 
واعتبارًا  العدد،  لنف�ص   76 اإىل  ال�ضكان  من 
املجتمعات  اإىل  الهجرة  اأدت   ،2009 عام  من 
الركاب  عدد  زيادة  اإىل  اجلديدة  العمرانية 
حيث يتجه نحو 238000 راكب يوميًا اإىل مدن 

6 اأكتوبر وال�ضيخ زايد. 
املتاحة،  واملوا�ضالت  النقل  خدمات  ق�ضور   •
ُبذلت  ولقد  العام:  النقل  و�ضائل  خ�ضو�ضًا 
اإال  الطرق،  �ضبكات  لتح�ضني  ملحوظة  جهودًا 
هو  العام  النقل  لو�ضائل  االإيجابي  التطوير  اأن 
القاهرة  فاأقليم  املرور،  م�ضكالت  حل  مفتاح 
الكربى يعاين نق�ضًا �ضديدًا فى و�ضائل النقل 
العام، اإذ ال متتلك �ضوى 4 كم من خطوط املرتو 
لكل مليون ن�ضمة، مقارنة ب�23 كم لنف�ص العدد 
فى باري�ص و56 كم فى لندن، كما ت�ضمل �ضبكة 
)اأتوبي�ص  حافلة   4.3 االقليم  فى  املوا�ضالت 
حافلة  مقابل 10.6  ن�ضمة  لكل 10000  عام( 
الكربى،  لندن  فى  ال�ضكان  من  العدد  لنف�ص 
وباالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن نق�ص و�ضائل النقل 
العام يظهر ب�ضدة فى الو�ضائل املتنقلة من واإىل 

املجتمعات العمرانية اجلديدة وحتي تلك التي 
تعمل بداخلها. 

ويوؤدي نق�ص خدمات و�ضائل النقل العام اإىل التحول 
لالإعتماد على ا�ضتخدام و�ضائل النقل اخلا�ضة، وقد 
ي�ضتخدمون  الذين  للركاب  املئوية  الن�ضبة  انخف�ضت 
اأتوبي�ضات النقل العام من 31٪ اإىل 21٪ خالل الفرتة 
ارتفعت  التوايل، فى حني  اإىل 2001 على  من 1996 
الن�ضبة املئوية للركاب الذين ي�ضتخدمون امليكروبا�ص 
الفرتة، وهو  نف�ص  اإىل 25٪ خالل  اخلا�ص من ٪15 
ما ي�ضكل تهديدًا وا�ضحًا مل�ضروعات التنمية فى اأقليم 
القاهرة الكربى، اإذ �ضوف يت�ضبب ذلك فى مزيد من 
التكد�ص فى الكتلة العمرانية الرئي�ضية، ويعوق تنمية 
املجتمعات العمرانية اجلديدة، كما �ضيوؤدي اإىل مزيد 
ا�ضتهالك  زيادة  خالل  من  البيئة  فى  التدهور  من 

الوقود وما ينتج عنه من تلوث الهواء. 

التوجه االستراتيجي لحل مشكالت 
قطاع النقل والمواصالت

النقل  قطاع  اأزمات  حلل  طموحة  روؤية  اقرتاح  مت 
واملوا�ضالت فى اأقليم القاهرة الكربى، حيث يت�ضح 
ان  ي�ضم ااالقليم �ضبكة طرق �ضاملة واآمنة ومتطورة 

للمركبات ف�ضاًل عن منظومة متكاملة للنقل العام 
فى متناول جميع الطبقات االجتماعية حيث �ضتوؤدي 
دورًا هامًا فى دعم كافة قطاعات التنمية االأخرى، 

باالإ�ضافة اإىل احلد من التلوث. 
وفى �ضوء حتديات الو�ضع الراهن للنقل واملوا�ضالت 
اأقليم القاهرة الكربى، و�ضعيًا اإىل حتقيق هذه  فى 
اأهداف  ثالث  الواقع، مت حتديد  اأر�ص  على  الروؤية 

رئي�ضية هي: 
حل م�ضكلة االختناقات املرورية و�ضمان توافر   •
و�ضائل نقل وموا�ضالت اآمنة ومريحة لالأفراد 

والب�ضائع فى جميع اأنحاء االقليم .  
�ضمان اإمكانية و�ضول و�ضائل النقل العام اإىل   •
خمتلف اأنحاء االقليم وخا�ضة اإىل املجتمعات 

العمرانية اجلديدة.  
تقليل االآثار البيئية ال�ضلبية الناجمة عن ت�ضغيل   •
الهواء  تلوث  من  احلد  مثل  النقل،  و�ضائل 
الناجت عن عوادم املركبات، وكذلك احلد من 

ا�ضتهالك الوقود املعتمد علي االحرتاق. 
و�ضبق اال�ضارة ان اآليات التنمية العمرانية فى اأقليم 
اأقطاب   اإقامة  فى  تتمثل  �ضوف  الكربى  القاهرة 
ومراكز عمرانية جديدة فى اأنحاء االقليم من اأجل 
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خطوط مترو االنفاق الحالية والجاري تنفيذھا والمقررة والمقترحة
Metro 1Metro 6Metro 2

M t 1M t 6Metro 2

Metro 3

Metro 3
Metro 1Metro 6Metro 2

محور روض الفرجالخلفاوي

محور روض الفرج
Metro 5

Metro 3 سراي القبة

الخلفاوي

Metro 4
Metro 5

M t 3
الخلفاوي

Metro 5

الشھداء

االمعرض
Metro 4

Metro 3
سراي القبة

ھ

السادات
قاعة 
المؤتمرات

كم ٢

ناصر منشية
طريق السويس

االستاد
Metro 6العتبة

أكتوبر ٦القاھرة الجديدة .  كم ٧
ك٧

ر ي 

Metro 4

كم ١
المعرض Metro 5
الملك الصالج

السيدة عائشة كم٧
الجيزة

االمتحف
قاعة 
المؤتمرات

مباركيوسف عباس

الناصر عبد
Metro 4

االمتحف
الطريق الدائري

كم٢
ر ؤ

العتبة

عبد الناصر

منشية ناصر
Metro 2االھرامات

Metro 6

كم٧
كم ٧

ب

خط المترو األولالسادات
الثانى المترو خط

Metro 3
.  كم ٧

السيدة عائشة

ى رو   

خط المترو الثالث

Metro 5
خط المترو الرابعالملك الصالج

الخامس المترو خط

الحكوم الح ة ال ة القا

سالجيزة رو ا  ا

خط المترو السادس
ا ال الط الحي الحكومي القاھرة الجديدة

Metro 4

Metro 1

الثالث ت ال خط ل ال ا عاان ا ٢ال ١٥
الطريق الدائرى

Metro 2
٢٠١٥والرابع عام انھاء العمل بخطي المترو الثالث

الخامس المترو خط ف العمل عامبدأ ٢٠١٦٢٠٢٠والسادس

تخفيف ال�ضغوط احلالية على و�ضط املدينة والتو�ضل 
اإىل هيكل عمراين متوازن، وهذا املنظور �ضيكون له 
دالالت عميقة على التوجهات اال�ضرتاتيجية لقطاع 
النقل واملوا�ضالت، و�ضوف ي�ضكل ا�ضتكمال م�ضروع 
لتحقيق  اأ�ضا�ضيًا  حمورًا  االإقليمي  الدائري  الطريق 

هذه اال�ضرتاتيجية.  

التحول إلى استخدام وسائل النقل العام 
التحديات  ملواجهة  جذريًا  حاًل  التحول  هذا  ميثل 
ما  وهو  واملوا�ضالت،  النقل  قطاع  ي�ضهدها  التي 

�ضوف ي�ضهم ب�ضورة هائلة فى احلد من االختناقات 
املرورية واالزدحام، وكذلك احلد من االآثار البيئية 
من  التحول  هذا  مثل  حتقيق  وميكن  ال�ضلة،  ذات 

خالل توجهني ثانويني هما: 
التو�ضع  فى البنية التحتية للموا�ضالت العامة:   •
احلالية  التحتية  البنية  حمدودية  تعترب  حيث 
الكثافة وكفاءة  العام من حيث  النقل  لو�ضائل 
توؤدي  التي  الرئي�ضية  االأ�ضباب  اإحدى  التغطية 
اإىل زيادة االعتماد على و�ضائل النقل اخلا�ضة 
فى اأقليم القاهرة الكربى، ولذلك �ضوف يعمل 

فى  �ضخمة  ا�ضتثمارات  تنفيذ  على  امل�ضروع 
مع  تتنا�ضب  حتى  العام  للنقل  التحتية  البنية 
النقل  و�ضائل  وا�ضتعادة جاذبية  الطلب  زيادة 
ال��رك��اب،  يجذب  م��وا���ض��الت  كبديل  العامة 
على اأن يتم اإعطاء االأولوية اإىل و�ضائل النقل 
وال��رتام(،  امل��رتو  )مثل  احلديدية،  بال�ضكك 
الإقامة  خا�ص  اهتمام  توجيه  اإىل  باالإ�ضافة 
تغطي  العام  النقل  الأتوبي�ضات  متكاملة  �ضبكة 

جميع اأنحاء االقليم. 

شكل رقم 97: خطوط مترو االنفاق الحالية والجارى تنفيذها والمقترحة

مرتو 1
مرتو 3

مرتو 4

مرتو 5

مرتو 2مرتو 6

مرتو 3
مرتو 5

مرتو 6

مرتو 2
مرتو 4

مرتو 1
امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين
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اخلا�ضة:   النقل  و�ضائل  ا�ضتخدام  من  احلد   •
يجب تبني عدة اأ�ضاليب ت�ضجع على احلد من 
على  وذلك  اخلا�ضة  النقل  و�ضائل  ا�ضتخدام 

النحو التايل: 
   - اختيار عدة طرق/�ضوارع وحتويلها اإىل �ضوارع 
و�ضط  منطقة  فى  )خ�ضو�ضًا  فقط  للم�ضاة 

املدينة(.  

  التحول إلى استخدام 
وسائل النقل العام،  
يسهم بصورة هائلة 

فى الحد من االختناقات 
المرورية واالزدحام

بع�ص  فى  اخلا�ضة  املركبات  �ضري  حظر   -    
فى  حمددة  اأيام  خالل  املدينة  و�ضط  مناطق 

االأ�ضبوع.  
   - فر�ص زيادة كبرية على ر�ضوم مواقف انتظار 

ال�ضيارات فى املناطق �ضديدة االزدحام.  

صور مستقبلية لوسائل النقل والمواصالت فى القاهرة الكبرى
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والمقترحةوالمقررة الحالية الترام خطوط شكل رقم 98 : خطوط الترام الحالية والمقترحة

ترام العاشر

الدائري ريالطريق ريق 
ترام العاشر

ترام الشروق ومدينتيي
ترام  روض الفرج ترام  المطرية

ترام  الماظة

ترام القاھرة الجديدة

ترام  مدينة نصر

ترام  أكتوبر

كم ٤٥خطوط ترام حالية مطلوب تطويرها واستكمالها بطول 
۲۰۱۲-كم  ۱۰٥خطوط ترام جاري تصميمها بطول 

۲۰۱۳-كم   ۱۱۰خطوط ترام مقررة بالمخططات   بطول 
  ۲۰۲۰ -كم   ۲٥خطوط ترام مقترحة  بطول 

محطات تبادلية مع خطوط مترو االنفاق 

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين
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فى  الطرق  لشبكة  الرئيسية  التحسينات 
أقليم القاهرة الكبرى 

يعترب اإيجاد �ضبكة طرق تتميز بكفاءة فنية منا�ضبة 
اأقليم  فى  التنمية  عمليات  لتدعيم  اأ�ضا�ضيًا  �ضرطًا 
كربى  حت�ضينات  اإدخال  وينبغي  الكربى،  القاهرة 

والتاأكيد  االقليم  فى  احلالية  الطرق  �ضبكة  على 
اإىل  باالإ�ضافة  عليها،  ال�ضالمة  زيادة  عوامل  على 
التو�ضع فى اإقامة الطرق ال�ضريعة والطرق الدائرية 
الرئي�ضية  العمرانية  الكتلة  مركز  فى  تتقابل  التى 

واملجتمعات العمرانية اجلديدة.

اأهمية من  اأن حت�ضني �ضبكة الطرق ميثل   وال �ضك 
و�ضائل  تطوير  عملية  اإ�ضتيعاب  على  القدرة  حيث 
النقل العام مثل تخ�ضي�ص م�ضارات وحارات خا�ضة 

بها علي هذه الطرق.

كم  ٩٢٠شبكة الطرق الحالية والمقررة بطول   شكل رقم 99 : شبكة الطرق الحالية والمقترحة بطول 920 كم
االقلي الدائري االقليميالدائ

االعاشر

الدائري الطريق

العبور

الطريق الدائري

الشروق
االقليم الدائري

محور روض الفرج
الدائري االقليمي

الدائري االوسطي

أكتوبر٦أ
طريق  العين السخنة

االقل ا الدائري االقليميال
كم ٣٦طرق حضرية سريعة قائمة بطول 

كم ١٧٠طرق حضرية سريعة مقترحة بطول 
بطول القائمة االقليمية الطرق كم١٨٠مداخل كم ١٨مداخل الطرق االقليمية القائمة بطول 

ط اال ق لالط ط ه ت ك٨٤ا
كم ١٠٠جاري تطويره بطول –الطريق الدائري 

كم ٨٤جاري تصميمه بطول –الطريق االوسطي 
كم ٣٥٠جاري التنفيذ بطول – الدائري االقليمي 

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين
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تطوير طرق نقل البضائع والسلع وتنظيم 
الدعم اللوجستي

ي�ضكل دخول و�ضائل نقل الب�ضائع اإىل اأقليم القاهرة 
الكربى اأحد امل�ضكالت التي تواجه عملية تطوير قطاع 
النقل واملوا�ضالت فى االقليم، وتتمثل الروؤية هنا فى 
ال�ضكك  خطوط  عرب  وال�ضلع  الب�ضائع  نقل  ت�ضجيع 

مركبات  مرور  حركة  توجيه  عن  ف�ضاًل  احلديدية، 
باأقليم  املحيطة  الطرق  اإىل  وال�ضلع  الب�ضائع  �ضحن 
القاهرة الكربى )اأي اإىل الطريق الدائري االإقليمي(، 
االإقليمية  باملحاور  مبا�ضرة  يت�ضل  �ضوف  والذي 
ويتجنب اخرتاق و�ضط االقليم، وتدعيمًا لهذا الهدف 
يجب تبني مبادرة ا�ضتخدام االأرا�ضي الإقامة منافذ 

لتخزين  لوج�ضتية  خدمات   ومراكز  جافة   وموانئ 
وجتارة اجلملة على حدود اأقليم القاهرة الكربى.  

شكل رقم 100 : مراكز النقل والمواصالت حول الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى

مركز النقل المتكامل١
قل محطة قليوبطة

٢
مركز النقل المتكامل
٢محطة شرق القاھرة ق

مركز النقل المتكامل٤
ة محطة روض الفرج٤

٥
٣

٥
المتكامل النقل مركز المتكامل النقل مركز ل٣ ل  ز  ر
محطة أكتوبر

مركز النقل المتكامل
محطة المنيب

ة ق ة محطات تبادلية كبرى مقترحةط

امل�ضدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراين



القاهـرة

162

القاهـرة رؤية مستقبلية: استراتيجية التنمية العمرانية القليم القاهرة الكبرى

البيئـة 

مازالت ن�ضب تلوث الهواء فى اأقليم القاهرة   •
الكربى مثرية للقلق، فهي اأعلى بكثري من 
يجعل  مما  بها،  امل�ضموح  العاملية  املعايري 
املناطق  اكرث  من  الكربى  القاهرة  اأقليم 

العمرانية تلوثًا فى العامل. 
اإدارة  ملنظومة  التحتية  البنية  مازالت   •
ومازالت  مكتملة،  غري  ال�ضلبة  املخلفات 
معدالت ا�ضتهالك املوارد الطبيعية خا�ضة 
اما  مرتفعة،  معدالت  تعترب  املياه  موارد 
امل�ضطحات  من  الفرد  ن�ضيب  تقديرات 
اخل�ضراء تقل كثريا اإذا ما قورنت بامل�ضتوى 
البيئي  الوعي  اأن  اإىل  باالإ�ضافة  العاملي، 

مازال حمدودًا. 
�ضرورة  اال�ضرتاتيجية  التوجهات  تت�ضمن   •
بذل جهودًا كبرية لتح�ضني نوعية الهواء، ال 
لنقل  طموح  برنامج  تبني  خالل  من  �ضيما 
وتر�ضيد  بعيدة،  اأماكن  اإىل  امللوثة  امل�ضانع 
امل�ضطحات  فى  والتو�ضع  املياه،  ا�ضتهالك 
اخل�ضراء وبرامج تر�ضيد ا�ضتخدام الطاقة. 

تتجاوز احلدود التي و�ضعتها منظمة ال�ضحة العاملية 
والتي تقدر فقط ب� 40 ميكروجرام لكل م3، من هنا 
يتبني لنا اأن ن�ضب تركيز اجل�ضيمات العالقة واملت�ضببة 
بلغت  الكربى  القاهرة  اأقليم  فى   الهواء  تلوث  فى 
تقريبًا �ضعف احلدود امل�ضموح بها فى قانون البيئة، 
التلوث  عن  ف�ضال  االقليم  ت�ضاري�ص  �ضاهمت  وقد 
واحلرق  واملوا�ضالت  املركبات  وعوادم  ال�ضناعي 
املك�ضوف للمخلفات ال�ضلبة فى تفاقم ن�ضب تركيز 
الر�ضا�ص واالأوزون ال�ضطحي فى هواء اأقليم القاهرة 

الكربى.  

هذه  ملعاجلة  كبرية  جهودًا  موؤخرًا  ُبذلت  وقد 
اإن�ضاء  االأخرية  ال�ضنوات  خالل  مت  ولهذا  الق�ضية، 
اإطار  فى  الهواء  نوعية  لر�ضد  �ضاملة  قومية  �ضبكة 
التابع   )EIMP( البيئية«  املعلومات  ر�ضد  »برنامج 
جلهاز �ضئون البيئة، حيث يقوم نظام الر�ضد بقيا�ص 
تت�ضبب  م�ضرتكة  عنا�ضر  لعدة  الرتكيزات  ن�ضب 
ثاين  الكربيت،  اأك�ضيد  ثاين  مثل  الهواء  تلوث  فى 
االأوزون  الكربون،  اأك�ضيد  اأول  النيرتوجني،  اأك�ضيد 
هذه  جميع  تنفيذ  مت  وقد  العالقة،  واجل�ضيمات 

املبادرات فى اإطار قانون البيئة رقم 4 ل�ضنة 1994 
ل�ضنة   9 رقم  القانون  مبوجب  ال�ضادرة  وتعديالته 
2009، وذلك الإدماج الُبعد البيئي فى جميع املجاالت 

حتقيقًا الأهداف التنمية امل�ضتدامة.  
مع  التلوث  اأ�ضكال  من  اآخر  �ضكل  ال�ضو�ضاء  وتعترب 
االإن�ضان،  �ضحة  على  �ضلبًا  املوؤثرة  اأ�ضرارها  انت�ضار 
وال �ضك اأن تواجد املن�ضاآت ال�ضناعية داخل املناطق 
ال�ضكنية من دون اأي تخطيط �ضليم م�ضبق، ف�ضاًل عن 
ارتفاع الكثافة املرورية، ي�ضهمان فى ارتفاع م�ضتوى 
التلوث ال�ضمعي داخل اأقليم القاهرة الكربى، وقد قام 
القومية ملكافحة  بو�ضع »اخلطة  البيئة  �ضئون  جهاز 
مع  بالتن�ضيق  م�ضادرها«  من  واحلد  ال�ضو�ضاء 
الوزارات املعنية، وفى عام 2007 بداأ تنفيذ املرحلة 
االأوىل من »ال�ضبكة القومية لر�ضد ال�ضو�ضاء« حيث 

اكتملت اأركانها حاليًا.  
عام  الدويل  البنك  بوا�ضطة  اأجريت  درا�ضة  وفى 
2004، جاء ترتيب القاهرة كاأعلى مدن العامل تلوثًا 
من حيث قيا�ص اجل�ضيمات العالقة، بن�ضب تتجاوز 
)املركز  بيكني  مثل  العامل  فى  املماثلة  املدن  كثريًا 
�ضيتي  ومك�ضيكو   )38 )املركز  وا�ضطنبول   )13

شكل رقم 101:  نسب ملوثات الهواء الرئيسية فى أقليم القاهرة الكبرى مقارنة بمعايير 
منظمة الصحة العالمية والحدود المسموح بها فى قانون البيئة رقم 1994/4 )2008(

امل�ضدر: تقرير حالة البيئة فى م�ضر، 2008

مايكروجرام/متر مكعب

القاهرة
القانون رقم 4 لسنة 1994
معايير منظمة الصحة العالمية

التلـوث 
الوضع الراهن

الكربى  القاهرة  اأقليم  داخل  الهواء  نوعية  مازالت 
يزيد  الذي  ال�ضناعي  فالن�ضاط  امل�ضتوى،  متدنية 
عدد  ارتفاع  بجانب  الوقود،  ا�ضتهالك  معدالت  من 
�ضنويًا(،  مركبة  مليون   0.2 من  )باأكرث  املركبات 
ي�ضكالن معا اأهم عوامل التلوث، كما اأدت زيادة عدد 
املركبات على الطرق اإىل زيادة بن�ضبة 30٪ فى املعدل 
العام لرتكيز اأك�ضيد النرتوجني، وفى عام 2008 بلغ 
املعدل ال�ضنوي الأك�ضيد النرتوجني 64 ميكروجرام/
 2007 عام  فى  /م3  ميكروجرام   46 ب�  مقارنة  م3 
وذلك كما هو مبني بال�ضكل رقم 101، وهذه الن�ضب 
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)املركز 39( كما هو مبني بال�ضكل رقم 102.

قضية  لمعالجة  االستراتيجية  التوجهات 
تلوث الهواء

وتحديث  الملوثة  الصناعية  المنشآت  نقل 
الوقود  استخدام  وتحسين  تشغيلها  عمليات 

بها )مشروع مكافحة التلوث الصناعي(
يعترب نقل ال�ضناعات الرئي�ضية امل�ضببة للتلوث احد 
اأهم امل�ضروعات الرائدة بالن�ضبة مل�ضكالت البيئة فى 
اأقليم القاهرة الكربى، كما �ضيتم الت�ضجيع ب�ضدة على 
حتديث هذه املن�ضاآت، والتحول اىل ا�ضتخدام م�ضادر 
ال�ضلة  ذات  املن�ضاآت  فى  للبيئة  ال�ضديقة  الطاقة 
وال�ضلب  احلديد  و�ضناعات  اال�ضمنت  م�ضانع  مثل 
وكذلك امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة، وقد مت اأي�ضًا 
اقرتاح نقل هذه املن�ضاآت ال�ضناعية بعيدًا عن املناطق 
ال�ضحة  على  ال�ضارة  اآثارها  من  للحد  العمرانية 
العامة، بجانب اإعادة تاأهيل املواقع االأ�ضلية الأرا�ضي 

تلك املن�ضاآت املنقولة نظرًا لقيمتها املالية املرتفعة.  

تخفيض نسب انبعاثات/ عوادم السيارات
القاهرة  اأقليم  فى  القدمية  ال�ضيارات  اإلزام  يجب 
الكربى بتوفيق اأو�ضاعها وفقًا لالأدلة االإر�ضادية البيئية 
الناجمة عن  للتحكم فى االنبعاثات/العوادم  املوَجهة 
هذه املركبات، و�ضوف يتم حتويل 5000 مركبة حكومية 

ال�ضتخدام الغاز الطبيعي بداًل من البنزين.
المسطحات الخضراء

الوضع الراهن
يجب العمل على توفري م�ضطحات خ�ضراء الأغرا�ص 
فى  احلاد  فالنق�ص  واجتماعية،  وعمرانية  بيئية 
فى  املفتوحة  وامل�ضاحات  العامة  اخل�ضراء  املناطق 
اأقليم القاهرة الكربى يوؤثر �ضلبًا باالأخ�ص على الكتلة 

العمرانية الرئي�ضية وعلى وجود احلياه.
فى  حديثة  م�ضروعات  اإقامة  من  الرغم  وعلى   
يتجاوز  فال  االأزهر(،  حديقة  )مثل  املجال  هذا 
اخل�ضراء  امل�ضطحات  من  م2   3.1 الفرد  ن�ضيب 

شكل رقم 102: ترتيب أكثر مدن العالم تلوثًا بالجسيمات العالقة

امل�ضدر: البنك الدويل-تقرير »موؤ�ضرات التنمية العاملية«

فى احلدائق/املتنزهات، وهو معدل اأقل بكثري من 
باري�ص )11،8 م2 للفرد(، ولندن )26.9م2للفرد( 

وطوكيو )5،5 م2للفرد(. 

ورغم تكد�ص الكتلة العمرانية الرئي�ضية متامًا باملباين، 
لكن ثمة اأماكن اأخرى فى م�ضاحات مزلقانات ال�ضكك 
القدمية املقرر  واأرا�ضي املباين احلكومية  احلديدية 
خ�ضراء  م�ضطحات  الإقامة  ا�ضتخدامها  ميكن  نقلها 
هذه  ا�ضتخدام  اإعادة  اي�ضا  املقرتح  ومن  جديدة، 

امل�ضاحات وحتويلها اإىل حدائق عامة. 

التوجه االستراتيجي لتخطيط المسطحات 
الخضراء

ن�ضيب  زيادة  اإىل  اال�ضرتاتيجية  الروؤية  تهدف 
االأثر  تعظيم  مع  اخل�ضراء  امل�ضطحات  من  الفرد 
البيئي، واحلد من البنية التحتية الالزمة لعمليات 

االإن�ضاء وال�ضيانة ذات ال�ضلة.  

يتم  اأن  الكربى  القاهرة  اإقليم  �ضالح  فى  و�ضيكون 
بدال  وا�ضعة  خ�ضراء  م�ضطحات  اإقامة  اإىل  التوجه 
خ�ضراء  مناطق  اإن�ضاء  على  الرتكيز  جمرد  من 
االأزهر  حديقة  وتوفر  اأنحائه،  جميع  فى  متناثرة 

فى  م�ضتقباًل  اإقامتها  املقرتح  املركزية  واحلديقة 
الف�ضطاط اأماكن عامة للرتفيه، وعالوة على ذلك، 
فمع احلفاظ على املناطق ال�ضكنية فى جزر النيل 
تخ�ضي�ص  �ضيتم  جديدة،  ترفيهية  مرافق  واإقامة 
خ�ضراء  كم�ضطحات  �ضا�ضعة  م�ضاحات  وتنمية 
اىل  يوؤدي  مما  الرئي�ضية،  العمرانية  الكتلة  داخل 

تكوين متنف�ص اأخ�ضر فى قلب املدينة.

و�ضوف ت�ضتفيد القاهرة ا�ضتفادة كاملة من تعظيم 
امتداد  فعلى  النيل،  �ضفاف  اإىل  الو�ضول  فر�ص 
�ضفاف النيل �ضيكون من االأف�ضل اقامة م�ضروعات 
بتطوير  اخلا�ضة  الت�ضريعات  وتعديل  تطوير  مثل 
مبا�ضرة  يت�ضل  م�ضاه  م�ضار  وان�ضاء  النيل  كورني�ص 

ب�ضفاف النيل.

فى  اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  و�ضعت  وقد 
غابات  منطقة  الإقامة  خطة  الرئي�ضية  خمططاتها 
�ضجرية تف�ضل الكتل العمرانية او لزراعة م�ضطحات 
لديها  يكون  اأن  االف�ضل  من  زال  ما  ولكن  خ�ضراء، 
م�ضاحات خ�ضراء مفتوحة على نطاق اأو�ضع وعلى بعد 

م�ضافات �ضري قريبة من ال�ضكان.

1. القاهرة
2. دلهي

3. كالكوتا
4. تيانجين

5. تشان شوين
6. كانبور
7. الكناو

8. جاكارتا
9. شين يانج
10. جينج جو

13. بكين
38. اسطانبول

39. مكسيكو سيتى
54. ساو باولو

91. لندن

مستوى PM10 )ميكروغرام لكل متر3( 
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إقامة حزام أخضر حول أقليم القاهرة الكبرى
�ضوف يتم اإقامة حزام اأخ�ضر من االأ�ضجار الكثيفة 
حول الطريق الدائري الأقليم القاهرة الكربى بطول 
�ضجرة،  مليون  ن�ضف  زراعة  خالل  من  كم   100
ال�ضحي  ال�ضرف  مياه  من  اال�ضتفادة  يتم  بحيث 
املُعاجلة فى الري، بجانب توفري فر�ص عمل وحتقيق 

عائد اجتماعي واقت�ضادي. 
المياه

الوضع الراهن
من بني املدن الكربى فى جميع اأنحاء العامل �ضواء فى 
البلدان املتقدمة او النامية،  يربز ا�ضم اأقليم القاهرة 
ا�ضتهالكًا  املدن  اأعلى  من  واحدة  باعتبارها  الكربى 
عام  ففى  للفرد،  ال�ضكنية  اال�ضتخدامات  فى  للمياه 
القاهرة  فى  املياه  من  الفرد  ا�ضتهالك  بلغ   ،2007
208 لرت/اليوم مقارنة ب� 138 لرت فى بكني و120 لرت 
هذا  يرجع  االقليم  اأنحاء  م�ضتوى  وعلى  باري�ص،  فى 
اال�ضتهالك املرتفع جزئيًا اإىل ا�ضتخدامات املجتمعات 
العمرانية اجلديدة )300 لرت للفرد تقريبًا( يليه معدل 
اال�ضتهالك فى الكتلة العمرانية الرئي�ضية )220 لرت فى 
اليوم تقريبًا(، فى حني يبلغ معدل اال�ضتهالك اليومي 
ال�ضغرية 130 لرت  واملدن  القرى  املياه فى  للفرد من 

تقريبًا فى اليوم الواحد.  

التوجه االستراتيجي لمعالجة قضية المياه
م�ضكلة  الكربى  القاهرة  اأقليم  تواجه م�ضر وخا�ضة 
تلبية الطلب املتزايد على املياه فى ظل النمو ال�ضكاين 
العمرانية  التنمية  حركة  ظل  فى  وكذلك  املت�ضارع، 
املت�ضارعة وامل�ضتمرة، وال �ضك اأن االإدارة االأمثل للمياه 
فى  امل�ضتدامة  التنمية  لتحقيق  اأ�ضا�ضيًا  �ضرطًا  متثل 

اأقليم القاهرة الكربى.
والندرة  املياه،  من  املدينة  الحتياجات  ونظرًا 
الن�ضبية للمياه العذبة فى البالد، يجب تقليل معدل 
ا�ضتهالك املياه للفرد الواحد، فمن املرجح اأن ت�ضبح 
االقليم. فى  التنمية  لدعم  طبيعي  مورد  اأهم  املياه 

وتتمثل اأهداف التوجه اال�ضرتاتيجي فيما يلي:
تلبية احتياجات الطلب على املياه فى امل�ضتقبل   •
اخلدمة  �ضبكات  اإمكانات  تطوير  طريق  عن 
ال�ضحي،  ال�ضرف  مياه  اأو  ال�ضرب  ملياه  �ضواء 

ف�ضاًل عن كفاءة اإدارة هذه اخلدمات.  
مياه  ا�ضتخدام  اإجراءات  وتنفيذ  ت�ضجيع   •
ال�ضرف ال�ضحي املُعاجلة فى اأغرا�ص الري.

ندرة  بق�ضايا  العامة  التوعية  حمالت  زيادة   •
املياه والت�ضجيع على تر�ضيد ا�ضتهالكها.

مشروعات خاصة بقطاع المياه
زيادة سعة شبكة مياه الشرب  •

زيادة �ضعة خدمات تو�ضيل مياه ال�ضرب عن   -
ال�ضعة احلالية التي تقدر ب�7.233.000م3/
15.163.000م3/ اإىل  ت�ضل  بحيث  يوم 
يوم فى عام 2027، وبالتاأكيد �ضوف ي�ضكل 
التي  املياه  تنقية  حمطات  على  جهدًا  هذا 
�ضتخدم املجتمعات العمرانية اجلديدة، لذا 
املياه  تنقية  �ضعة حمطات  زيادة  تتم  �ضوف 
فى منطقة 6 اأكتوبر مبقدار خم�ضة اأ�ضعاف 

عقب تنفيذ خطة التو�ضعات بعيدة املدى.

زيادة سعة محطات معالجة مياه الصرف   •
الصحي

العمرانية  الكتلة  من   ٪85 حوايل  ربط  مت   -
الرئي�ضية و11٪ من القرى واملدن ال�ضغرية 
فى اأقليم القاهرة الكربى ب�ضبكات ال�ضرف 
ال�ضحي، وجدير بالذكر اأنه فى بقية املناطق 
االخرى يتم ت�ضريف مياه ال�ضرف ال�ضحي 
اأو  الزراعية  امل�ضارف  على  املُعاجلة  غري 
االأرا�ضي ال�ضحراوية مبا�ضرة، مما يت�ضبب 
فى حدوث تلوث وتردي هائل فى نوعية املياه، 
كما اأن معظم املناطق غري املخططة ال تتمتع 

بخدمات معاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي.
مبعاجلة  ال�ضلة  ذات  البيئية  الق�ضايا   -
القاهرة  اأقليم  فى  ال�ضحي  ال�ضرف  مياه 
اإنتاج  الأن  كبري،  قلق  م�ضدر  متثل  الكربى 
الزراعية  ذلك  فى  مبا  الغذائية  املواد 
االأ�ضماك يعتمد ب�ضكل كبري على  وم�ضايد 

اإعادة ا�ضتخدام مياه ال�ضرف ال�ضحي. 
ال�ضرف  مياه  ملعاجلة  حمطة   13 توجد   -
 2007 عام  وفى  االقليم،  خلدمة  ال�ضحي 
بلغ حجم الطلب على خدمات معاجلة مياه 
م3/يوم،   3.482.200 ال�ضحي  ال�ضرف 

صورة مستقبلية لمحطات معالجة الصرف الصحى فى أقليم القاهرة الكبرى
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المخلفات المتولدة بالطن يوميًاالمحافظات والمدن

18.436القاهرة
6.309اجليزة

1.425القليوبية
26.170�إجمايل �أقليم �لقاهرة �لكربى

ال�ضبكات  �ضعة  للغاية من  وهو معدل قريب 
التي ت�ضل اإىل 4.084.000 م3/يوم.

ا�ضتنادًا اإىل خطط التو�ضع، �ضيتم رفع �ضعة   -
ال�ضحي  ال�ضرف  مياه  معاجلة  حمطات 
من 4.290.000 م3/يوم حاليًا لت�ضل اإىل 

8.456.000 م3/يوم فى عام 2027.

العمرانية  والتنمية  واملرافق  االإ�ضكان  وزارة  وترغب 
املرحلة  و�ضيانة  وت�ضغيل  اإن�ضاء  م�ضئوليات  تويل  فى 
الثانية من حمطة اأبو روا�ص ملعاجلة ال�ضرف ال�ضحي 
من  املعاجلة  م�ضتوى  وتطوير  اجليزة،  مبحافظة 
االبتدائية اإىل الثانوية لت�ضل اإىل 1.2 مليون م3/يوم 

من خالل �ضراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.  

ال�ضحي  ال�ضرف  معاجلة  حمطة  تطوير   -    
الت�ضغيلية  �ضعتها  زيادة  مع  اأكتوبر   6 مبدينة 

مبقدار 150.000 م3/يوم. 
ال�ضحي  ال�ضرف  معاجلة  حمطة  تطوير   -   
املحطة  �ضعة  فى  التو�ضع  خالل  من  بحلوان 
م3/يوم   700.000 ب�  تقدر  التي  احلالية 

لت�ضل اإىل 1.050.000م3/يوم 
ال�ضحي  ال�ضرف  حمطة  �ضعة  فى  التو�ضع   -   
ما  تعالج  اأن  ينبغي  التي  اجلديدة  بالقاهرة 
مياه  من  م3/يوم  مليون   1.25 اإىل  ي�ضل 
ال�ضرف ال�ضحي عند االنتهاء من اإن�ضاءاتها. 

المخلفـات الصلبـة
الوضع الراهن

الكربى  القاهرة  اأقليم  �ضكان  ا�ضتهالك  يتولد عن 
ال�ضلبة فى  املخلفات  ناجت  يقرب من 58٪ من  ما 
يوميًا،  يبلغ  حوايل 26.000 طن  م�ضر، مبعدل  
اإدارة  جمال  فى  احلالية  امل�ضكالت  اأن  ُوجد  وقد 
اإزالة  فى  تتمثل  االقليم  تواجه  والتي  املخلفات 

املخلفات ثم التخل�ص االآمن منها.   

التوجه االستراتيجي لتناول 
مشكلة المخلفات الصلبة

االإمكانات  زيادة  فى  الرئي�ضي  الهدف  يتمثل 
وا�ضتخدام التكنولوجيا فى عمليات جمع املخلفات 
القاهرة الكربى،  اأقليم  والتخل�ص االآمن منها فى 
تولد  خف�ص  علي  العمل  يتم  نف�ضه  الوقت  وفى 
اإعادة  حلول  ا�ضتحداث  خالل  من  املخلفات 
تدويرها، كما �ضوف يتم توجيه اهتمام خا�ص اإىل 

حت�ضني اإدارة املخلفات ال�ضامة.  

المشروعات واإلجراءات الرائدة 
المخلفات  إلدارة  متكاملة  أنظمة  إقامة   •

الصلبة
جديدة  �ضحية  مدافن  خم�ضة  اإن�ضاء   -
يتم  اأن  على  ال�ضحراء،  فى  للمخلفات 
املدافن  لهذه  �ضخمة  م�ضاحة  تخ�ضي�ص 
ي�ضمح  مبا  فدان،   6.745 اإىل  ت�ضل 

با�ضتخدامها على االأقل ملدة 50 عامًا. 
املناطق  خارج  منطقتني  وجتهيز  اختيار   -
واإقامة  للفرز،  وتخ�ضي�ضهما  ال�ضكنية 

من�ضاآت اإعادة التدوير. 
اأكرث  مركبات  بوا�ضطة  املخلفات  جمع   -

حداثة ومالئمة.
 

اإدخال نظام الفرز من املنبع للمخلفات فى   -
االقليم لت�ضهيل عمليات اإعادة التدوير.  

تدوير  اإعادة  اإجراءات  وتطوير  حت�ضني   -
ال�ضماد  لت�ضنيع  وا�ضتخدامها  املخلفات 

الع�ضوي، بهدف اإعادة ا�ضتخدامها. 
الطاقـة 

الوضع الراهن
بخدمات  الكربى  القاهرة  اأقليم  تغذية  يتم 
القاهرة  �ضركة  طريق  عن  االأ�ضا�ضية  الكهرباء 
التابعة  ال�ضركات  اإحدى  وهي  الكهرباء،  الإنتاج 
لل�ضركة القاب�ضة للكهرباء بالقاهرة، وت�ضم �ضركة 
لتوليد  حمطات  خم�ص  الكهرباء  الإنتاج  القاهرة 
من   ٪20 بن�ضبة  ت�ضهم  حيث  الكهربائية،  القوى 

اإجمايل الطاقة الكهربائية املولدة فى م�ضر.

ب�ضراء  الكهرباء  لتوزيع  امل�ضرية  ال�ضركة  تقوم 
توليد  حمطات  فى  املنتجة  الكهربائية  الطاقة 
تبيعها  ثم  لالحتياجات،  وفقًا  الكهربائية  الطاقة 
ذات  الكهرباء  م�ضتخدمي  من  امل�ضتهلكني  اإىل 
لتوزيع  االإقليمية  ال�ضركات  واإىل  العايل،  اجلهد 
الكهرباء مل�ضتخدمي الكهرباء ذات اجلهد املتو�ضط 

)22 كيلوفولت و11 كيلوفولت(. 

جدول رقم )7(: المخلفات الصلبة المتولدة من أقليم القاهرة الكبرى

امل�ضدر: املخطط الرئي�ضي ملنظومة اإدارة املخلفات ال�ضلبة فى اإقليم القاهرة الكربى )2010(، الهيئة العامة للتخطيط العمراين
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السعة المستخدمة )ميجاوات(الطرازالمحطة

ST1.260�ضربا اخليمة
ST350غرب القاهرة

ST660امتداد غرب القاهرة
CC570جنوب القاهرة 1
CC165جنوب القاهرة 2

CC1.500�ضمال القاهرة
G100وادي حوف

4.605�إجمايل

وجنوب  القاهرة  �ضمال  �ضركتي  من  كل  وتقوم 
الكهرباء  بتوزيع  الكهرباء،  لتوزيع  القاهرة 
 22( املتو�ضط  اجلهد  م�ضتخدمي  من  للم�ضتهلكني 
املنخف�ص  واجلهد  كيلوفولت(،  و11  كيلوفولت 
معظم  �ضراء  يتم  حيث  فولت(،   230  –  400(
الكهرباء من �ضركة التوزيع، وجزء اآخر يتم �ضراوؤه 
مبا�ضرة من حمطات توليد الكهرباء التابعة ل�ضركة 
القاهرة الإنتاج الكهرباء بالن�ضبة للجهد املتو�ضط. 
الإقليم  احلايل  الكهربائي  احلمل  ذروة  وُتقدر 

القاهرة الكربى ب� 5.600 ميجاوات. 

توفير  مشكالت  لحل  االستراتيجي  التوجه 
الطاقة 

على  متزايد  طلب  الكربى  القاهرة  اأقليم  يواجه 
ال�ضكان  عدد  الرتفاع  نظرًا  الكهرباء  خدمات 
وحت�ضن م�ضتوياتهم املعي�ضية، وبالتايل فاإن الهدف 
ا�ضتخدام  تعظيم  فى  يتمثل  هنا  اال�ضرتاتيجي 
البيئة،  تلوث  من  واحلد  املتاحة  الطاقة  م�ضادر 
كما �ضوف يتم توفري خدمة الكهرباء باحلد االأدنى 
لالأ�ضعار، وباأف�ضل نوعية مع الرتكيز ب�ضفة خا�ضة 
من  كل  فى  الطاقة  ا�ضتخدام  وتر�ضيد  كفاءة  على 

جانبي العر�ص والطلب. 
على  االعتماد  اإىل  خا�ص  دعم  توجيه  يتم  و�ضوف 
 ٪20 اإىل  ت�ضل  اأن  على  املتجددة  الطاقة  م�ضادر 
القاهرة  اأقليم  فى  الطاقة  ا�ضتهالك  اإجمايل  من 

الكربى خالل امل�ضتقبل القريب.  
مشروعات قطاع الطاقة

زيادة إنتاج الكهرباء بطرق صديقة للبيئة 	•
ويتم العمل على زيادة ح�ضة الطاقة املتجددة   
فى  للكهرباء  القومية  اخلطة  مع  يتما�ضى  مبا 
جمهورية م�ضر العربية بحيث ي�ضل اال�ضتهالك 
اإىل 20٪ من الطاقة املتجددة خالل 40 عامًا،  
لت�ضمل طاقة الرياح، الفولت ال�ضوئي، الطاقة 
اأن  �ضك  وال  الهيدروليكية،  والطاقة  ال�ضم�ضية، 
من  تكلفة  اأكرث  تعترب  الطاقة  من  االأنواع  هذه 

مالحظة : ST: تعمل بالبخار ، CCو: دورة ُمركبة، G: تعمل بالغاز 
امل�ضدر : ال�ضركة امل�ضرية القاب�ضة للكهرباء، التقرير ال�ضنوي 2008/2007 

جدول رقم 8: محطات توليد الكهرباء التابعة لشركة القاهرة إلنتاج الكهرباء فى عام 2008

الطاقة التي تعتمد على احرتاق الوقود، ولذلك 
�ضوف يتم الت�ضجيع على ا�ضتخدامها من خالل 
تقدمي احلوافز وتقليل املعوقات القانونية اأمام 
ا�ضتخدام  اأي�ضًا  ميكن  كما  املنتجة،  ال�ضركات 
الطاقة  توليد  فى  ال�ضحي  وال�ضرف  القمامة 
ا�ضتخدام  على  الت�ضجيع  ولذلك  املتجددة، 
كم�ضدر  احليوية  الكتلة  اأو  الع�ضوية  املخلفات 
اإقامة  فى  التو�ضع  اإىل دعم  باالإ�ضافة  للطاقة، 
توليد  اأجل  من  الطبيعي  للغاز  التحتية  البنية 
الطاقة، حيث يعترب الغاز الطبيعي اأنظف اأنواع 

الوقود املعتمد علي االحرتاق.  
من اأجل حتقيق الهدف املتمثل فى ا�ضتهالك   -
الطاق���ة املتج���ددة بن�ض���بة 20٪ ف���ى اأقلي���م 
القاه���رة الكربى، �ض���وف يت���م اإقامة حمطة 
كهرب���اء بنظام ال���دورة املُركبة تعم���ل بالغاز 
ب�ض���عة x 2 750 ميجاوات فى منطقة �ض���مال 
اجليزة على م�ضاحة تفدر بحواىل 230.000 
م2. وَت�ضتخدم حمطة الكهرباء الغاز الطبيعي 
كوقود اأ�ضا�ضي لها، على اأن تتاح اأي�ضا اإمكانات 
ت�ضغيلها با�ض���تخدام الطاقة ال�ضم�ضية )زيت 
الوقود اخلفي���ف(. ومن املوؤكد اأن ا�ض���تخدام 
الغ���از الطبيع���ي كوقود اأ�ضا�ض���ي م���ع حمارق 

ي�ض���من  املنخف����ص  النيرتوج���ني  اأكا�ض���يد 
انخفا����ص كب���ري فى ن�ض���بة غاز ثاين اأك�ض���يد 

الكربون CO2 وانبعاثات اجل�ضيمات. 
الطاقة  ا�ضتخدام  على  الت�ضجيع  يتم  كما   -
الكربى  القاهرة  اأقليم  فى  ال�ضم�ضية 
فى  والتربيد  الت�ضخني  اأغرا�ص  ال�ضتيفاء 

اال�ضتخدامات املنزلية.  

مشروع تحسين كفاءة الطاقة والحد من  	•
غازات االحتباس الحراري )الصوبة الزراعية( 

يهدف  امل�ضرية،  القومية  االأهداف  مع  ومتا�ضيا 
اليومي  اال�ضتهالك  معدل  تخفي�ص  اإىل  امل�ضروع 
للكهرباء فى م�ضر بحلول عام 2020، واحلد من 
الكهرباء،  تو�ضيل  �ضبكات  فى  الكهربائي  الفاقد 
جانب  من  الكهرباء  ا�ضتهالك  تر�ضيد  بجانب 
االأهداف  حتقيق  اإطار  فى  النهائي  امل�ضتهلك 

القومية من خالل عدة م�ضروعات ت�ضمل:
التوزيع  عمليات  اأثناء  الطاقة  فاقد  تقليل   -

والنقل.
حت�ضني طرق تخزين الطاقة.    -

ا�ضتهالك  تر�ضيد  على  القدرة  حت�ضني   -
الطاقة فى قطاع البناء والت�ضييد  
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         سوف يتم توجيه 
دعم خاص إلى أهمية 

االعتماد على مصادر 
الطاقة المتجددة على 

أن تصل إلى 20٪ من 
إجمالي استهالك الطاقة 

فى القاهرة الكبرى فى 
المستقبل القريب

اأجل  رفع الوعي العام لدى امل�ضتهلكني من   -
تر�ضيد وتقليل ا�ضتهالكهم.  

التوليد المشترك للكهرباء  	•
التوليد  للكهرباء  امل�ضرتك  بالتوليد  وُيق�ضد 
القوة  امل�ضتخدمة، وغالبًا  والقوة  للحرارة  املتوازي 
با�ضتخدام  واحدة  عملية  خالل  فى  الكهربائية 
وت�ضغيل  اإدخال  ت�ضجيع   يتم  و�ضوف  الوقود،  نف�ص 
وحدات التوليد امل�ضرتك للطاقة من خالل احلوافز 
لل�ضركات  املي�ضرة  القرو�ص  منح  مثل  احلكومية 

التي ت�ضتخدم هذه التكنولوجيا. 

استخدام طاقة الرياح فى توليد الطاقة الكهربائية
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تقرير قطاع اإلدارة )الحوكمة(- تحليل النتائج الرئيسية

نقاط الضعف/المشكالتنقاط القوة/المقومات

تواجد موؤ�ض�ضات �ضيا�ضية قوية.  •
متثيل برملاين ذو تاريخ عريق.  •

توافر اخلربات والكوادر االإدارية   •
وال�ضيا�ضية املدربة.

نق�ص ال�ضفافية والو�ضوح فى �ضنع   •
القرار. 

�ضعف القدرة على امل�ضاركة املجتمعية.  •
���ض��م��ات مم��ي��زة خل�ضائ�ص  وج���ود  ع���دم   •
املجتمعات التى  تتكون منها القاهرة الكربى. 

التهديداتالفرص

م�ضروع االإ�ضالح القومي.    •
توافر املوؤ�ض�ضات الت�ضريعية ذات اخلربات   •

العري�ضة.

تعدد الهيئات واالأجهزة احلكومية وتداخل   •
اخت�ضا�ضاتها الت�ضريعية فى احلدود 

االإدارية للقاهرة الكربى.  
االفتقار اإىل وجود روؤية حمددة الإقليم   •

القاهرة الكربى كمنظومة متكاملة.

الوضع الراهن
ي�ضمل اأقليم القاهرة الكربى وحدات اإدارية متعددة، 
ب�ضاأن  القرار  �ضنع  عملية  تعقيد  اإىل  يوؤدي  وهذا 
وعالوة  حمافظة.  من  اأكرث  على  املوؤثرة  امل�ضروعات 
اأقليم  للوزارات داخل  التواجد القوي  على ذلك فاإن 
القاهرة الكربى غالبًا ما ي�ضفر عن ت�ضارب اأو تعار�ص 
ال�ضلطات واالخت�ضا�ضات بني الوزارات واملحافظات.

التوجهات االستراتيجية
امل�ضرتكة  املبادئ  على  االقليم  روؤية  و�ضع  يعتمد 
العمراين  للتخطيط  الوا�ضحة  والتوجهات 
وينبغي  االرا�ضي،  ا�ضتخدامات  وا�ضرتاتيجيات 
على  ومتزامنة  مت�ضقة  ب�ضورة  التوجهات  تطبيق 
التنظيمية  للهياكل  االإدارية  امل�ضتويات  جميع 
لالقليم ، يهدف حتويل الروؤية املقرتحة اإىل حقائق 

ملمو�ضة لل�ضكان.

الجهاز اإلداري ألقليم لقاهرة الكبرى )نظام الحوكمة(

احلاكم  االإداري  النظام  يعتمد  اأن  يجب  	•
الأقليم القاهرة الكربى على موؤ�ض�ضات قوية 

وعلى �ضلطة التمثيل الربملاين التقليدية.  
مازالت خطوات �ضنع القرار عملية معقدة،  	•
الرقابية  واالأجهزة  الهيئات  تعدد  ب�ضبب 
داخل  اخت�ضا�ضاتها  وتعار�ص  واإزدواجية 

احلدود االإدارية لالقليم.  
التوجهات اال�ضرتاتيجية املحتملة واملطلوب  	•
الت�ضديق عليها مبعرفة ال�ضلطات املخت�ضة 
خم�ض�ص  اأعلى  جمل�ص  ان�ضاء  تت�ضمن 
تقدم  من  اإحرازه  يتم  ما  ومتابعة  لر�ضد 
املخطط  تنفيذ  �ضياق  فى  واإجنازات 
من  االنتهاء  بعد  لالقليم  اال�ضرتاتيجي 

اعداده .
حلدود  حمدد  تعريف  و�ضع  �ضرورة    •

العا�ضمة.
ملنظومة  جذري  ت�ضكيل  اإعادة  �ضرورة  يعني  وهذا 
القاهرة  اأقليم  داخل  )احلوكمة(  االإداري  احلكم 
الكربى بالكامل، وذلك بالتن�ضيق مع اجلهات ذات 

ال�ضلة وبعد الت�ضاور مع جميع �ضركاء التنمية.

دور المخطط االستراتيجي للتنمية 
العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى

الإقليم  العمرانية  للتنمية  الروؤية   اإعداد  مت  لقد 
ل�ضنة   119 رقم  للقانون  تطبيقًا  الكربى  القاهرة 
2008، وكخطوة العداد املخطط اال�ضرتاتيجي يحدد 
ا�ضرتاتيجية التنمية فى اأقليم القاهرة الكربى، على 
تنفيذها،  املقرتح  االإقليمية  امل�ضروعات  تو�ضح  ان 
تنفيذ  خاللها  من  �ضيتم  التي  املراحل  تو�ضح  كما 
امل�ضروعات االإقليمية، واالأدوار املنوطة بكل كيان من 
كيانات القطاعني العام واخلا�ص طوال فرتة التنفيذ، 
حتت  اال�ضرتاتيجي  املخطط  �ضياغة  تتم  و�ضوف 
القومية مل�ضر، اجلاري  مظلة اخلطة اال�ضرتاتيجية 

اإعدادها حاليا. 
 

وطبقا الأحكام القانون رقم 119 ل�ضنة 2008، يجب 
اأن تتوافق املخططات اال�ضرتاتيجية امل�ضتقبلية على 
ا�ضرتاتيجة  مع  العموم  وجه  على  املحلي  امل�ضتوى 
وجه  على  يجب  كما  لالقليم،  العمرانية  التنمية 
اخل�ضو�ص مراعاة �ضياغة املخططات التي تر�ضم 
العمرانية  للتنمية  والربامج  وال�ضيا�ضات  االأهداف 
فى كل حمافظة، بحيث تو�ضع فى اإطار ا�ضرتاتيجية 

التنمية العمرانية التي ت�ضمل هذه املحافظة.  

لتنفيذ  الحاكم  اإلداري  النظام 
الرؤية

وا�ضرتاتيجية  املقرتحة  الروؤية  كل من  �ضوف حتدد 
جميع  اأمام  طريق  خارطة  العمرانية  التنمية 
اأقليم  باإدارة  املعنية  العامة  الكيانات/الهيئات 
بالن�ضبة  االقليم  الأهمية  ونظرًا  الكربى.  القاهرة 
جلمهورية م�ضر العربية، ف�ضوف يتم متابعة تنفيذ 

امل�ضروع على اأعلى م�ضتوى فى الدولة.
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         هناك ضرورة إلعادة 
تشكيل جذري لمنظومة 

الحكم اإلداري )الحوكمة( 
داخل إقليم القاهرة 

الكبرى بالكامل، وذلك 
بالتنسيق مع الجهات 

ذات الصلة وبعد التشاور 
مع شركاء التنمية

وتقرتح روؤية التنمية العمرانية تطبيق منوذج اإداري 
الأقليم القاهرة الكربى ي�ضمن �ضال�ضة التنفيذ كما 
التفا�ضيل  ترك  ومع   ،103 رقم  بال�ضكل  مبني  هو 
جدواها  ودرا�ضة  حتديدها  ليتم  الدقيقة  االإدارية 
مبعرفة ال�ضلطات املخت�ضة. ويجب اأن يلتزم النظام 
بتطبيق  الروؤية  لتنفيذ  املقرتح  احلاكم  االإداري 

املبادئ التالية :
القاهرة  القليم  األعلى  المجلس  إنشاء  	•

الكبرى: 
 يتم اإن�ضاء املجل�ص االأعلى الأقليم القاهرة الكربى 
على اأن يكون موازيًا للمجل�ص االأعلى للتخطيط 
والتنمية العمرانية القائم حاليًا، حيث يخت�ص 
الت�ضديق  مبهمة  املقرتح  االأعلى  املجل�ص 
للتنمية  اال�ضرتاتيجي  املخطط  على  الر�ضمي 
ويقوم  اعداده،  من  االنتهاء  بعد  العمرانية 
التي  العامة  االجنازات  حجم  بر�ضد  الحقًا 
املتعلقة  القرارات  جميع  واتخاذ  حتقيقها،  مت 
االأعلى  املجل�ص  �ضيتويل  كما  املخطط،  بتنفيذ 
املقرتح الأقليم القاهرة الكربى مهمة التحكيم 
بني االأطراف املعنية فى حالة حدوث اأي خلل اأو 
تعار�ص اأو اختالف بينهم، ويجب اأن ت�ضارك فى 
ع�ضوية املجل�ص االأعلى كافة الوزارات الرئي�ضية 
املعنية بامل�ضروع، وكذلك حمافظي املحافظات 
و�ضوف  االقليم،  حميط  فى  الكائنة  الثالث 
اأعلى �ضلطة فى  االأعلى املقرتح  يراأ�ص املجل�ص 
الدولة. و�ضوف يعقد املجل�ص االأعلى اجتماعاته 

باأنتظام.
إنشاء جهاز مستقل لدعم المجلس األعلى  	•

ألقليم القاهرة الكبرى: 
املرفوعة  التقارير  ا�ضتقاللية  �ضمان  اأجل  ومن   
التقدم  مدى  عن  لالقليم  االعلي  للمجل�ص 
واالجنازات فى تنفيذ املخطط اال�ضرتاتيجي ، 
يجب اإن�ضاء جهاز م�ضتقل يخت�ص بالتفاعل مع 
واإعداد  التنفيذ،  امل�ضئولة عن  خمتلف اجلهات 
تقارير ر�ضمية عن التقدم الذي يتم اإحرازه طوال 
مراحله، وير�ضد التحديات وامل�ضكالت الرئي�ضية 

املتوا�ضلة  للمهام  ونظرًا  التنفيذ.  تواجه  التي 
اإعداد  بني  فيما  املقرتح  اجلهاز  بها  املكلف 
املخطط اال�ضرتاتيجي ومتابعة تنفيذه، فانه يجب 
اإن�ضاء هذا اجلهاز داخل الهيئة العامة للتخطيط 

العمراين.
تبعية التنفيذ :    	•

التبعية  مبداأ  تطبيق  ينبغي  االأحوال،  اأغلب  فى 
كل  تبني  �ضيتم  حيث  امل�ضروعات،  تنفيذ  فى 
ال�ضلطة  اإىل  االأقرب  هو  م�ضتوى  عند  م�ضروع 
معظم  تندرج  اأن  املتوقع  فمن  لذا  التنفيذية، 
امل�ضروعات حتت م�ضئولية املحافظات الكائنة 
على  الت�ضديق  و�ضيتم  االقليم،  حميط  فى 
اإجراءات  بتطبيق  امل�ضروعات  هذه  ميزانيات 
يتم  كما  االعتيادية،  املوازنات  معاجلة 
واملعلومات  البيانات  اأحدث  تقدمي  بانتظام 
الذي  التقدم  حجم  تتابع  دورية  تقارير  فى 
ُترفع  حيث  املخطط،  تنفيذ  فى  اإحرازه  يتم 
. لالقليم  االأعلى  املجل�ص  اإىل  التقارير  هذه 

شكل رقم 103: مقترح هيكل النظام اإلداري المختص بتنفيذ المخطط االستراتيجي

اإلعداد الجتماعات المحلس األعلي  •
جمع المعلومات عن اإلنجازات  •

توحيدالتقارير  •

رصد ومتابعة اإلنجازات  •
اتخاذ القرارات وتحديد األولويات  •

مشروع  رائد

مشروع  رائد

حزمة إجراءات/مشروعات 
يتم تنفيذها على 
المستوى المحلي

وزارة...

وزارة...

وزارة...

وزارة...

القليوبية القاهرة

المجلس األعلى للقاهرة الكبرى

األمين العام

الجيزة
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اختيار مجموعة محدودة من “المشروعات  	•
اإلقليمي:   المستوى  على  إلدارتها  الرائدة” 
         فى اإطار حزمة امل�ضروعات واالإجراءات املخطط 
ا�ضتكمالها بغر�ص اإجناح تنفيذ الروؤية، �ضيتم 
الرائدة  امل�ضروعات  من  حمدود  عدد  اختيار 
ح�ضب طبيعة تلك امل�ضروعات التي تغطي عدة 
حمافظات، و�ضيتم و�ضع هذه امل�ضروعات حتت 
الأقليم  االأعلى  للمجل�ص  املبا�ضرة  امل�ضئولية 
اأجهزة  حتديد  يتم  اأن  على  الكربى،  القاهرة 
لتن�ضيق  االإقليمي  امل�ضتوي  على  متخ�ض�ضة 
حني  فى  التقدم،   ومتابعة  التنفيذ  عمليات 
تنفيذية،  ك�ضلطات  املحافظات  دور  ي�ضتمر 
و�ضيتم الت�ضديق على ميزانيات هذه امل�ضروعات 
مبا�ضرة مبعرفة املجل�ص االأعلى وحتت م�ضوؤوليته 
هذه  اإخ�ضاع  ويتم  اعتمادها،  بعد  املبا�ضرة 
اأعاله. املذكورة  املتابعة  الآلية  امل�ضروعات 

التحديث المنتظم للرؤية:  	•
   مراعاة الأي متغريات فى الظروف واالأو�ضاع، 
تنفيذ  فى  لالت�ضاق  و�ضمانًا  للمرونة  وتوفريا 
الروؤية على املدى الطويل، �ضيتم اإجراء حتديث 
منتظم للمخطط اال�ضرتاتيجي على اأن ُيعتمد 
ر�ضميًا من قبل املجل�ص االأعلى القليم القاهرة 
متابعة  عن  امل�ضئول  الطرف  اأن  كما  الكربى، 
تنفيذ املخطط �ضوف يتوىل م�ضئولية االعمال 
واالجراءات التح�ضريية لتحديث املخطط  علي 

ان يتم هذا التحديث كل خم�ص �ضنوات.  
كما يجب تناول م�ضاألة و�ضع تعريف حمدد للعا�ضمة،  
مدينة  متيز  التي  اخلا�ضة  الطبيعة  اإىل  فبالنظر 
يجب  العربية،  م�ضر  جلمهورية  كعا�ضمة  القاهرة 
على  للمدينة،  واملنا�ضب  ال�ضحيح  الو�ضع  حتديد 
فى  ي�ضهم  مبا  العاملية،  العوا�ضم  من  العديد  غرار 
التنفيذ،  مو�ضع  اال�ضرتاتيجية  الروؤية  و�ضع  ت�ضهيل 
حمافظات   يغطي  العا�ضمة  املدينة  فمحيط 
القاهرة  واجليزة، وفى حني تبقى القاهرة واجليزة 

الو�ضع  فهذا  ومتكاملتني،  منف�ضلتني  حمافظتني 
ونطاق  القرار  �ضنع  عملية  بو�ضوح  يحدد  �ضوف 

امل�ضائالت بالن�ضبة للعا�ضمة.  

االشتراطات المسبقة للتنفيذ:
ميكن ت�ضهيل تنفيذ الروؤية اال�ضرتاتيجية فى التوقيت 
اال�ضرتاطات  بع�ص  �ضياغة  طريق  عن  املنا�ضب 
والتدابري التنظيمية اأو املوؤ�ض�ضية، وذلك على النحو 

التايل:
ثمة  المحتملة.  التنظيمية  التعديالت  	•
اإجراءات  حاليًا  تعوق  عديدة  قانونية  ق�ضايا 
تنفيذ  يعطل  قد  مما  االأرا�ضي  ا�ضتخدام 
املخطط اال�ضرتاتيجي، ونظرًا للمخاطر التي 
على  العمل  ينبغي  امل�ضالح،  خمتلف  تهدد 
بحث هذه الق�ضايا بدقة وايجاد حلول لها فى 

مرحلة مبكرة من تنفيذ املخطط.

القانونية  القضايا  هذه  ضمن  قضية  أهم  	•
على  الحكومة  قدرة  فى  تتمثل  الحرجة 
تخصيص األراضي  ذات الملكية الخاصة من 
التعوي�ص  تقدمي  مع  العامة    المنفعة  اجل 
امل�ضتحق للمالك. وبرغم اأن هذه االإمكانية ن�ص 
عليها وعرفها القانون رقم 10 ل�ضنة 1990 فى 
املادتني 1 و2 منه، اإال اأن تطبيقها ظل حمدود 
ا�ضتحداث  ينبغي  ثم  ومن  االآن،  حتى  النطاق 

طرق اأخرى ل�ضمان �ضرعة تطبيقه.
قدرة  لتأمين  ُسبل  تطبيق  ال�ضروري  من   	•
الزيادة  الحكومة على االحتفاظ بجزء من 
تلك  تنمية  عن  الناجتة  األراضي  قيمة  فى 
م�ضتوى  وحت�ضني  البيئة،  وحت�ضني  االأرا�ضي، 

تغطية اخلدمات العامة.
التعديالت المؤسسية المحتملة: من املوؤكد  	•
اأن �ضمان �ضال�ضة تنفيذ الروؤية �ضوف يتطلب 
اأ�ضحاب  من  العديد  بني  فعال  تعاون  قيام 
امل�ضلحة واالأطراف املعنية من امل�ضاركني فى 

االإقليمية،  املخططات  وتنفيذ  اإعداد  عمليات 
وفى اإطار هذا التوجه ميكن اتباع عدة خطوات 

ت�ضمل االآتي:
مستوى  على  متخصصة  كيانات  إنشاء  	•
أقليم القاهرة الكبرى وتكليفها بمسئولية 
التنفيذ: مت موؤخرا اإن�ضاء اأجهزة وكيانات على 
امل�ضتوي االإقليمي وتكليفها مب�ضئوليات حمددة 
ال�ضركة  اإن�ضاء  مثل  تخ�ض�ضها  جماالت  فى 
القاب�ضة ملياه ال�ضرب وال�ضرف ال�ضحي، وعلى 
نف�ص النمط يجب اإن�ضاء عدة كيانات اإ�ضافية 
مماثلة مع تكليفها مب�ضئولية تنفيذ امل�ضروعات 

الرائدة فى جماالتهاعلى امل�ضتوى االإقليمي.

ونظرًا  دعم تنظيم االتصاالت المؤسسية:  	•
العمل  مهام  وت�ضابك  امل�ضئوليات  لتداخل 
واعتماد املوؤ�ض�ضات على اأدوار بع�ضها البع�ص، 
الدقيق  والتوافق  االن�ضباط  مراعاة  يجب 
ال�ضرتاتيجيات العمل واجلداول الزمنية لتنفيذ 
اأ�ضا�ضية ل�ضمان دقة  امل�ضروعات كا�ضرتاطات 
تن�ضيق  اآليات  تنظيم  يجب  ولذلك  التنفيذ، 
خم�ض�ضة واجتماعات على امل�ضتوى الت�ضغيلي 

ل�ضمان �ضال�ضة تدفق املعلومات.

مبادئ تمويل المخطط 
االستراتيجي

ميكن حتديد بع�ص االمتيازات التمويلية ذات الطابع 
الكمي للم�ضروعات، مثل الزيادة فى قيمة االأرا�ضي 
التاأجري  اأو  للبيع  املطروحة  العامة  امللكية  ذات 
للم�ضتثمرين من القطاع اخلا�ص، بينما يتم تقييم 
بع�ص االمتيازات االأخرى ب�ضكل غري مبا�ضر، و�ضوف 
يطلق املخطط اال�ضرتاتيجي دورة عمل اإيجابية من 
الكربى  القاهرة  اأقليم  على  بالنفع  تعود  اأن  �ضاأنها 
ككل، فمن املتوقع اأن ت�ضاهم اجلهود املوجهة لتحقيق 
اإىل  وباالإ�ضافة  هائلة،  عمل  فر�ص  خلق  فى  الروؤية 
زمن  تخت�ضر  �ضوف  امل�ضروعات  هذه  فان  ذلك، 
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ما  وهو  االقليم،  اجزاء  بني  واملوا�ضالت  االنتقال 
�ضيحقق زيادة فى معدالت االإنتاجية، وزيادة جذب 
اال�ضتثمارات االأجنبية املبا�ضرة، والتي �ضوف ت�ضاعد 
ل�ضكان  عمل  فر�ص  توفري  على  املطاف  نهاية  فى 

االقليم.  
املخطط  لتنفيذ  الالزم  التمويل  توفري  يتم  و�ضوف 
املتوقع  من  حيث  متكاملة،  بطريقة   اال�ضرتاتيجي 
اأن توؤدي بع�ص امل�ضروعات ذات الفوائد االجتماعية 
املبا�ضرة  االيرادات  توازي  �ضلبية  اآثار  اإىل  الكبرية 

الناجتة من م�ضروعات اأخرى.
�ضيتم  اال�ضرتاتيجي،  املخطط  متويل  اأجل  ومن 

اال�ضتفادة من عدة م�ضادر للتمويل:

متويل ايجابي قائم على حتديد قيمة االأرا�ضي  	•
ورفع م�ضتوى التح�ضيل ال�ضريبي، مما يزيد من 

القيمة املالية املحققة عن طريق امل�ضروعات.  
ا�ضراك القطاع اخلا�ص، اإما عن طريق بيع /  	•
تاأجري االأرا�ضي التجارية، اأو من خالل تنظيم 
اأو  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  ال�ضراكات 
م�ضروعات  لتنفيذ  �ضركات  اإقامة  خالل  من 

حمددة.  
ال�ضرائب العقارية.   	•

العامة  امليزانية  من  للتمويل  خم�ض�ضات  	•
للدولة.  

لقطة بانورامية  توضح بعض من أهم الفنادق المطلة على نهر النيل كأحد عناصر صناعة السياحة فى إقليم القاهرة الكبرى - 

فى  امل�ضروعات  تنفيذ  �ضال�ضة  �ضمان  اأجل  ومن 
امل�ضروعات  متويل  و�ضع  �ضيتم  املحددة،  مواعيدها 
الرائدة حتت امل�ضئولية املبا�ضرة للمجل�ص االأعلى الأقليم 
امليزانية  للتمويل من  احتياج  وثمة  الكربى،  القاهرة 
العامة للدولة من اأجل اإطالق عدة م�ضروعات الإعادة 
التنمية والتعمري، و�ضمان �ضرعة التو�ضل اإىل مرحلة 
قيمة  ا�ضرتداد  الحقًا  يتم  و�ضوف  احلرجة،  الكتلة 
اال�ضتثمارات الراأ�ضمالية عن طريق عمليات البيع اأو 
التاأجري للقطاع اخلا�ص اأو ب�ضورة غري مبا�ضرة من 

خالل حت�ضيل الزيادة فى قيمة االأرا�ضي.
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تنفيذ الرؤية

نظرة عامة

ال�سابقة  الدرا�سات  ,اأنتهت  الر�ؤية  حتقيق  ل�سمان 
�سكان  من  الراأى  اأ�سحاب  �سملت  التى  العمل  ��ر�ش 
ذات  �القيادات  املتخ�س�سني  �ال�سادة  القاهرة 
ال�سلة,اىل ر�سد جمموعة من االفكار �امل�سر�عات 
التى من �ساأنها توفري االحتياجات القطاعية,�بد�ن 
�سك ان هذه امل�سر�عات الطموحة �سوف ت�ساهم فى 
االجتماعية,�التناف�ش  العدالة  يحقق  اأقليم  بناء 

االقت�سادى ,�اال�ستدامة. 
ذات  امل�سر�عات  من  جمموعة  الر�ؤية  �تطرح  هذا 
املحلى  امل�ستوى   على  تاأثريها  �سوء  فى  االأ�لوية 
�االإقليمي �الد�يل �درجة تعقيدها, �ميكن تق�سيم 

تلك امل�سر�عات اإىل نوعني:

حما�ر  اأهم  حول  تتمركز  قطاعية  3مبادرات  	•
اأ�سا�سية  قاعدة  بناء  اإىل  تهدف   � الر�ؤية, 
للم�ساركة �التن�سيق بني جميع �سركاء التنمية 

�اجلهات املعنية للو�سول اإىل هدف م�سرتك.
مع  العمرانية  للتنمية  رائد,  22م�سر�ًعا  	•
حتديد دقيق لنطاق كل م�سر�ع ,�خا�سًا طرق 

التنفيذ �امل�سئوليات.
تهدف  االأ�لوية  ذات  امل�سر�عات  من  احلزمة  تلك 
التى  العاجلة  امللفات  مع  التعامل  اإىل  باال�سا�ش 
حتديد   ��سيتم  هذا  الفوري,  االهتمام  اإىل  حتتاج 
ا�ستكمال  بغر�ش  امل�سر�عات  من  اخرى   جمموعة 
الر�ؤية ال�ساملة للتنمية العمرانية الإقليم القاهرة 

الكربى .

�سوف  التى  �االأن�سطة  امل�سر�عات  تنفيذ  ��سيتم 
يتفق عليها من خالل جهه �احدة تقوم بالتن�سيق 
الدائم بني االدارات اأ� الهيئات املختلفة لكى ينجح 

تنفيذها.
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مت حتديد ثالث مبادر�ت �أ�سا�سية تدعم حماور 
وتدعم  تقوى  �سوف  مبادرة  كل  �لروؤية. 
هدف  لتحقيق  �لتف�سيلية  �لعمل  خطو�ت 
�لتنمية.  �سركاء  جميع  �ليه  ي�سبو�  م�سرتك 

وقد مت حتديد �ملبادر�ت على �لنحو �لتاىل:-
�سد �لفجوة �ملوجودة فى وحد�ت �إ�سكان �لأ�سر   •

ذ�ت �لدخل �ملنخف�ض و�ملتو�سط
لال�سعاع  مركز�  لي�سبح  �لقليم  تطوير   •

�لثقافى فى �إفريقيا و�ل�سرق �لأو�سط
تنمية  �أقليم �لقاهرة �لكربى كمق�سد �سياحي   •

هام فى �ملنطقة

 المبادرة االولى:
سد الفجوة الموجودة فى 

وحدات إسكان األسر ذات الدخل 
المنخفض والمتوسط

يوجد حالًيا فجوة و��سحة بني �لعر�ض و�لطلب فى 
�لإ�سكان فى �إقليم �لقاهرة �لكربى، وخا�سة �إ�سكان 
�لأ�سر ذ�ت �لدخل �ملنخف�ض/�ملتو�سط،  ومتثل هذه 
و�ساعد  �لآقليم؛  ل�سكان  �لرئي�سى  �لتحدى  �لفجوة 
وغري  �ملخططة  غري  �ملناطق  �نت�سار  على  ذلك 
�مل�سكلة   �ستزد�د  �لتدخل   عدم  حالة  وفى  �لآمنة، 

تفاقًما مع ��ستمر�ر �لنمو �ل�سكانى.
�إىل  �لإ�سكان  لفجوة  �لفعالة  �ملو�جهة  تتطلب 
�لتن�سيق بني �لعديد من �جلهات �ملعنية  و�لتي تتمثل 
وجمال�ض  �ملحافظات،  )وخا�سة  �لعام  �لقطاع  فى 
�لعمر�نية  �ملجتمعات  وهيئة  و�لوز�ر�ت،  �ملدن، 
�إىل  �لعمر�ين( و�سوًل  �لتخطيط  �جلديدة، وهيئة 
�لتنمية  �لبناء، و�سركات  �لقطاع �خلا�ض )مقاولو 
�ىل  بال�سافة  و�لبنوك(  و�مل�ستثمرون،  �لعقارية، 

عامة �ل�سعب. 
من  هامة  جمموعة  تنفيذ  على  �ملبارد�ت  وت�ستمل 

�لإجر�ء�ت:

ثالث مبادرات قطاعية

فى  وخا�سة  �لر��سي  تخ�سي�ض  �سيا�سة   •
�ملجتمعات �لعمر�نية �جلديدة

•  تنمية مناطق خم�س�سة لالإ�سكان منخف�ض/
متو�سط �لدخل

مر�جعة قو�نني �لبناء   •
حو�فز لال�ستثمار  •

و�لبناء  �لت�سييد  جمال  فى  �لقدر�ت  وتعتربتنمية 
�لتمكني  عو�مل  �أحد  �لكربى  �لقاهرة  �إقليم  د�خل 
�ل�سريبية  �حلو�فز  مر�عاة  و�سيتم  �لهامة، 
و�لت�سهيالت �لتي من �ساأنها ت�سجيع �لإ�ستثمار فى 
جلذب  �لالزمة  �جلهود  بذل  و�سيتم  �ملجال،  هذ� 

�سركات �لت�سييد و�لبناء �لأجنبية.

 المبادرة الثانية:
تطوير االقليم  ليصبح مركزًا 
لالشعاع الثقافى فى إفريقيا 

والشرق األوسط
فريدة  مبقومات  �لكربى  �لقاهرة  �إقليم  يحظي 
�ملوؤ�س�سات  من  فالعديد  للمعرفة،  منارة  كونه  فى 
�لثقافية و �لتعليم �لعايل )حملية ودولية( �مل�سهود 
بها جتمعات طالبية  و�لتي  �لأكادميي  بالتفوق  لها 
يعطي  مما  لها،  مقر�  �لقليم  من  تتخذ  كبرية 
�ل�سرق  منطقة  فى  عالية  تناف�سية  قدرة  �لقليم 
فر�سة  ذلك  ويوفر  �أفريقيا،   و�سمال  �لأو�سط 
و�مل�ساهمة  لالقليم،  �لعقول  �أف�سل  جلذب  �سانحة 
�إيجاد  �إىل  بالإ�سافة  �لفكري،  و�لتاأثري  �لإبد�ع  فى 
قيمة  ذ�ت  مبا�سرة  وغري  مبا�سرة  توظيف  فر�ض 

م�سافة عالية. 
جهود  �لطموحة  �ملبادرة  هذه  حتقيق  يتطلب 
�لعام  بدءً�بالقطاع  �لأطر�ف  من  كبرية  جمموعة 
�لعايل،  �لتعليم  وز�رة  و  �لثقافة  وز�رة  )مثل 
�لتعليم، ووز�رة �لإ�سكان و�ملر�فق و�لتنمية  ووز�رة 

�ملجتمعات  وهيئة  �ل�ستثمار،  ووز�رة  �لعمر�نية، 
�لعمر�نية �جلديدة(، و�سوًل �إىل �جلهات �خلا�سة 
�لتعليم  وموؤ�س�سات  �مل�ستثمرين  �أو  �ل�سركات  )مثل 
�ل�سركاء  جذب  على  �لقدرة  وتعترب  �خلا�سة(، 

�لأجانب �أحد عو�مل �لنجاح �لهامة.   
و�لجر�ء�ت �لتالية متثل ��س�ض تنفيذ تلك �ملبادرة :

تنمية �لن�سطة �لثقافية و�خلدمات.   •
تاأ�سي�ض �سر�كة دولية مع �ملوؤ�س�سات �لأكادميية   •

و�لثقافية �لعاملية.
بذل �جلهود جلذب ذوي �لكفاءة من باحثني   •
وطالب وذلك لت�سويق �لعر�ض �لأكادميي فى 

�إقليم �لقاهرة �لكربى. 
حت�سني جودة �حلياة لدى �لطالب )�لإ�سكان،   •

و�لنقل، و�ملر�فق و�لرتفيه(.

 المبادرة الثالثة:
تنمية إقليم القاهرة الكبرى 

كمقصد سياحى هام فى المنط
قة                                                   

�إقليم  �سخ�سية  مالمح  �أهم  �أحد  هي  �ل�سياحة 
�لقوية  �لعو�مل  �أحد  �أنها  كما  �لكربى.  �لقاهرة 
��ستغالل  ويعترب  �لقليم،  و�سورة  �لقت�ساد  لدعم 
لتحقيق  �لو��سحة  �خلطو�ت  �أحد  �لقدر�ت  هذه 

�لنمو  وتوفري فر�ض �لعمل فى �مل�ستقبل.
�ن �زدهار �ل�سياحة مرهون بتوفري �لبنية �لأ�سا�سية 
�سرًطا  �ل�سياحة  لرتويج  �لتحرك  ويعترب  �ملنا�سبة، 
خالل  من  ذلك  يتم  �أن  وينبغي  للنجاح  �أ�سا�سًيا 
�ل�سياحة،  وز�رة  )وخا�سة  وز�رى  عمل  جمموعة 
وز�رة �لإ�سكان و�ملر�فق و�لتنمية �لعمر�نية، وز�رة 
�لنقل، وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة، وز�رة �ل�ستثمار( 

بالإ�سافة �إىل م�ستثمري �لقطاع �خلا�ض.
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وت�سمل هذه �ملبادرة  جمموعة كبرية من �لإجر�ء�ت 
كجزٍء من متطلباتها:

�ملدينة وحت�سني منطقة  تن�سيط مركز  �إعادة   •
كورني�ض �لنيل. 

تنمية وتطوير �ملناطق �لتاريخية.  •
�سياحة  )مثل  �لبديلة  �ل�سياحة  تطوير   •
�لتعليمية/�لثقافية  و�ل�سياحة  �ل�ست�سفاء، 

موؤمتر�ت ت�سوق(.
�سياحية  مر�كز  و�إن�ساء  �لفنادق  �سعة  زيادة   •

خم�س�سة. 
جمال  فى  مهرة  عاملني  لتوفري  �لتدريب   •

�ل�سياحة.
�لهو�ء،  تلوث  )مثل  �لبيئة  جودة  حت�سني   •

ومعاجلة �ملخلفات �ل�سلبة(.

   وجدير بال�سارة �ن حتقيق هذه �ملبادر�ت لن 
�سبق  كما  ر�سيدة  حوكمة  �طار  فى  �ل  يتم 
جناح  و�ن  �ل�سابق،  �لف�سل  فى  �ليه  �ل�سارة 
�لفعالة  �مل�ساركة  يتطلب  وم�سروعاتها  �لروؤية 
من كل �لقطاعات فى �طار قو�نني و��سرت�طات 
تدعمها، ولن يتم ذلك �ل بوجود وعى  و�تفاق 
جمتمعى لهمية تنفيذ هذه �لروؤية ودورها فى 
يكمل  قطاع  كل  �ن  �حلياه، حيث  توفري جودة 
�عالء  فى  وي�ساهم  عمل  فر�ض  ويوفر  �لآخر 

�ساأن �لقت�ساد �مل�سرى.

مبانى أقليم القاهرة الكبرى
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متثل �مل�سروعات �لر�ئدة �ملقرتحة جوهر �خلطة �ل�سرت�تيجية للقاهرة فى �مل�ستقبل، وميكن �لنظر �إىل هذه �مل�سروعات �لر�ئدة على �أنها �أمثلة يتم تكر�رها 
لحقا فى جميع �أنحاء �لقاهرة �لكربى ومن ثم فهي ت�سهم فى ��ستد�مة �لروؤية. 

البرامج والمشروعات الرائدة

الركــــــــــائز الرؤية البرامج المشروعــــــــــــــــات
 تحقيق العدالة االجتماعية من خالل تحسين الظروف المعيشية للسكان

  استدامـــــــة–عدالة اجتماعية 

نقل الوحدات السكنية التى تقع فى مناطق غير آمنة والمناطق •
الغير مخططة من خالل توفير وحدات سكنية بديلة فى المناطق 

 القريبة منها او فى المدن الجديدة.
تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية فى المناطق الجديدة واعطاء •

 دفعة لتنمية مدن متعددة االنشطة والمراكز.
عمل مشروعات لتحسين كفائة الطاقة ومياه الشرب والصرف •

 الصحى.
تحقيق التنوع االجتماعى المطلوب داخل مختلف المراكز •

 العمرانية باالقليم لتقليص نمو المناطق الغير مخططة.

التعامل مع ملف المناطق الغير آمنة بما يتناسب مع اهميته •
وطبقا لطبيعة كل حاله على ان يتم اشراك المجتمع المحلى 

 والتفاوض بخصوص البدائل المطروحة.
تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق غير المخططه من •

 خالل توفير البنية االساسية والخدمات الالزمة.
توفير خيارات اسكان مناسبة لمحدودى ومتوسطى الدخل لخدمة •

 عدد السكان المتزايد.
يتناسب معهم من بما توفير االسكان البديل لالسر المنقولة و •

 خدمات عامة ومرافق.

 .القضاء على المناطق الغير آمنة•
 تحسين المناطق غير المخططة.•
سد الفجوه فى وحدات االسكان للفئات ذات الدخل المحدود •

 والمتوسط.

 توفير مناخ تنافسى لالقتصاد القائم على المعرفة

 تنافسية اقتصادية

تحديث نظم وضع المناهج التعليمية ووسائل التعليم, والتحديث •
 المستمر للبنية التحتية والتجهيزات.

إنشاء المدينة العالمية للمعرفة بالقاهرة التى تجمع بين مرافق •
رفيعة المستوى للتعليم العالى ومشروعات التكنولوجيا 

 واالبتكار.
إنشاء مدينتين طبيتين, تشمل كل منهما مستشفى عام حكومى, •

وعدد من المستشفيات المتخصصة ومجموعة كاملة من 
المرافق, وتشمل كذلك مناطق وفنادق ومراكز تجارية لخدمة 

 المرضى وعائالتهم.
إنشاء هيئة لتمويل المدارس ومؤسسات التعليم العالى مع •

 تسويقهم دولياً .
 إنشاء مجلس اعلى للمكتبات وصندوق لدعم الثقافة.•
إنشاء مكتبة عالمية باالقليم.•

تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات وتحسين قنوات •
 ربط التعليم بالصناعية.

 النهوض بالمناخ الثقافى واالعالمى والبنية التحتية التعليمية•
إنشاء بؤر اشعاع ثقافى ومعرفى بمستوى عالمى (مدن عالمية •

 للمعرفة).
تطوير البنية التحتية للقطاع الطبى وانشاء مراكز طبية •

 ذات تنافسية عالمية.
 

إقليم القاهرة الكبرى عاصمة الثقافة والعلم فى أفريقيا والشرق •
 االوسط.

تحقيق العدالة االجتماعية فى قطاع الصحة وسبل المنافسة •
 االقليمية والعالمية.

• 

 تحسين الظروف البيئية وتحقيق االستدامة

 أســــــــتدامـــــــة

نقل المنشات الصناعية الملوثة وفقاً لبرنامج زمنى محدد ونقل •
 المصانع الملوثة خارج المناطق السكنية.

تطوير وانشاء مناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة خارج •
 الكتلة العمرانية.

 تغطية وتطهير الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية.•
اقامة حزام اخضر حول القاهرة وتكثيف اقامة مسطحات •

 خضراء.
نقل محطات المعالجة, وتطوير مصانع وسيطة, وتطوير تدوير •

المخلفات من خالل انشاء مناطق جديدة للفرز والتدوير 
 والتخلص النهائى من المخلفات.     

فرض قوانين تتماشى مع المعايير البيئية وتضمن سالمة •
 للسكان.

 اقامة انظمة متكاملة الدارة المخلفات الصلبة.•
توفير بيئة نظيفة فى المناطق الصناعية داخل االقليم واتخاذ •

التدابير الالزمة لنقل المصانع المسببة للتلوث وفقا للوائح 
 والتشريعات.

 توفير بيئة صحية نظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.•
 تبنى استراتيجية لمعالجة قضية التلوث والقضاء على مسبباته.•

 تطوير البنية التحتية لشبكل النقل والمواصالت بالقاهرة الكبرى

  - أســــــــتدامـــــــة تنافسية أقتصادية–عدالة اجتماعية

 خطوط للمترو لضمان التغطية الكاملة للكتلة العمرانية 4اقامة •
 وحتى الطريق الدائرى.

  خطوط للترام السريع.9انشاء •
  كيلومتر من الطرق.750اضافة •
انشاء كيان مؤسسي خاضع لمجلس الوزراء لوضع سياسات •

 قطاع النقل والمواصالت والتنسيق بين الجهات المعنية.
  محطات تبادلية (من بينها محطات المنيب وحلوان).6انشاء •
تطبيق النظم الحديثة الدارة وتنظيم المرور والتحكم فى الطلب •

 على االنتظار ورفع كفاءة التقاطعات بانشاء كبارى وانفاق.
 توسيع شبكة المترو.•
 إنشاء شبكة الترام.•
 تطوير شبكة طرق سريعة شاملة.•

 دعم الشبكة القائمة وتطويرها.•
انشاء شبكة لربط المجتمعات العمرانية الجديدة بمحيط القاهرة •

 الكبرى.
تطوير الشبكة القائمة واضافة شبكة لربط االقليم باالقاليم •

 المحيطة
انشاء مجموعة من المحطات التبادلية لربط جميع شبكات •

 المواصالت واستخدمها كبؤر للتنمية.

تحقيق شبكات متكاملة وآمنة متطوره لطرق النقل •
 والمواصالت.
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الفصل الخامس: تنفيذ الرؤية

الرؤية البرامج المشروعات الركـــــــــــــائز
 تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة كمراكز متنوعة وجذابة

 تنافسية اقتصادية

تطوير مراكز سياحية واستثمارية جديدة بالسادس من اكتوبر •
 لجذب السياحة وانشطة االعمال وزيادة ديناميكية المنطقة.

تطوير المنطقة على طول محور سقارة الجديد مع انشاء البنية •
التحتية الالزمة والمرافق (محطة حلوان- كوبرى سقارة 

 المعلق- مساحات خضراء)وخلق منطقة مال واعمال.
 انشاء مدينة تجارية بحلوان.•
انشاء اسواق ومخازن وتحسين طرق ربط الكتلة العمرانية •

 الرئيسية بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
 فدان كمركز لممارسة 1500انشاء مركز اعمال على مساحة •

 االنشطة التجارية والمالية واالدارية.

 تدعيم المجتمعات العمرانية الجديدة.•
 خلق مراكز جاذبة للسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.•

 تدعيم المجتمعات العمرانية الجديدة وخلق مناخ جاذب للتنمية.•

 تهيئة المناخ لالزدهار السياحى والحفاظ على المناطق االثرية

  استدامـــــة– تنافسية اقتصادية 

حماية المناطقة االثرية والمناطق االثرية فى حرم هضبة •
االهرام, وتحسين وتطوير المنطقة المحيطة بهضبة االهرام, 
وتحسين طرق الوصول اليها, واالستفادة من انشاء المتحف 

المصرى الكبير وتسهيل عملية االتصال بينهما,وتطوير 
 المناطق الغير آمنة فى منطقة هضبة االهرام.

تحسين كورنيش النيل من خالل وضع قانون مالئم وخلق بنية •
 تحتية العادة تشكيلها لتكون بمثابة منتزه عام لسكان القاهرة.

  اكتوبر.6تطوير مراكز سياحية بمدينة •
 تطوير هضبة الهرم.•
 تطوير كورنيش النيل.•
 االنتهاء من تطوير وترميم المناطق التاريخية القائمة .•
 تطوير جزر النيل كمناطق محمية طبيعية.•
 اقامة مركز للخيول العربية.•

 تطوير المقاصد السياحية القائمة.•
 انشاء مراكز جذب سياحى جديدة.•

 القاهرة الكبرى مركز سياحى عالمى متميز.•
 

 احياء المنطقة المركزية للقاهرة الكبرى

  استدامــــــة– تنافسية اقتصادية –عدالة اجتماعية 

الدمج بين المنطقة المركزية والقاهرة الخديوية بحيث تتناسب •
 ومقاييس أفضل مراكز المدن العالمية.

تطوير ميدان التحرير والمنطقة المحيطة وخلق مساحات للمشاه •
 وربطه بالواجهه النيلية.

تطوير وسط المدينة واالحياء والميادين المركزية للقاهرة •
 الكبرى.

 استعادة القيمة الحضرية للمناطق المركزية بمفهومها االشمل.•

 توفير نظام فعال للحوكمة الدارة مشروعات التنمية

  استدامــــــة– تنافسية اقتصادية –عدالة اجتماعية 

تحديد حدود العاصمة لتصبح القاهرة اقليم ادارى واحد يمثل •
 الثقل السياسى واالقتصادى للبلد.

انشاء المجلس االعلى للقاهرة الكبرى وتكوين ادارة مركزية •
وتقليل دور المحليات فى المشروعات ذات البعد االقليمى 

 للعاصمة.
 اصدار قانون خاص باالقليم لالدارة للحفاظ على تنافسية االقليم.•

 

حكم رشيد للقاهرة الكبرى يؤهلها الى دور رائد كعاصمة • توفير نظام فعال للحوكمة والدارة مشروعات التنمية.•
 سياسية.

 



وا�ضًحا  م�ضاًرا  العمرانية  التنمية  روؤي��ة  حت��دد 
حلل  وذل����ك  ال��ك��رى  ال��ق��اه��رة  اإق��ل��ي��م  للتنمية 
امل�����ض��اك��ل ال��ع��اج��ل��ة ب��الإق��ل��ي��م واحل���د م��ن تفاقم 
لي�ضتعيد  واخل��دم��ات  وامل��راف��ق  ال�ضكن  ق�ضايا 
ذلك  مت  وق��د  ودول��ي��ا,  واإقليميا  حمليا  مكانته 
ب��ا���ض��ت�����ض��ارة ج��م��ي��ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة و���ض��رك��اء 
ال��ت��ن��م��ي��ة, و����ض���وف ي��ت��م م���زي���د م���ن احل������وارات 
املجتمعية حتى الو�ضول اىل روؤية متفق عليها.

خاتمة
فى  الروؤية  هذه  من  الأ�ضمى  الهدف  يتمثل 
مع  القليم  �ضكان  جلميع  احلياة  جودة  حت�ضني 
التاأكيد ب�ضكل خا�ض على ذوي الدخل املنخف�ض, 
النمو  اأجل  من  طموحة  خطط  و�ضع  مت  لقد  و 
البيئة  وحت�ضني  والعمراين,  القت�ضادي 

للإ�ضهام فى حتقيق هذا الهدف الرئي�ضي.
التف�ضيلية  اخلطط  ر�ضم  الآن  وجاري 
و�ضيتم  املالية,  اللتزامات  تاأمني  و  للم�ضروعات 

وتنظيم  التنفيذ,  عن  امل�ضئولة  الهيئات  حتديد 
مراحل  جميع  فى  منتظمة  مراجعة  عمليات 

التنفيذ.
واملجتمعات  ال�ضكان  جلميع  هي  الروؤية  هذه 
الكرى.  القاهرة  اإقليم  فى  املعنية  واجلهات 
هذه  بناء  ل�ضتكمال  مدعوون  جميعا  فهم 
التفاعل اليجابى معها حتى  الروؤية من خلل 

“عاملية, �ضاملة, م�ضتدامة”. القاهرة  ت�ضبح 
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التحليل العمرانى 
وفرص التنمية
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 1: المرج

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

127132127132133434139836خمطط
42011483123991038610غري خمطط

471471551602�سناعي
180201251301جتاري
1223122313031404�د�ري
251251251251�أمني
170170150150مقابر

حز�م �أخ�سر: 
170170351501�سكني-زر�عي

132434127232124032112529زر�عي
11531003602401�أر�ض ف�ساء

54314545146001565017�أخرى
3919100391910039181003919100�إجمايل
418414433238415920419240�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
247247240235فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
0.170.160.350.5م2/فرد

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

تتكون �ملنطقة �لأوىل من عدة مناطق �سكنية غري 
خمططة،�أقيمت  على �أر��سى زر�عية على �طر�ف 
وماز�لت  �ل�سرقية.  �ل�سمالية  �لعمر�نية  �لكتلة 
)حو�ىل  �سا�سعة  زر�عية  �ر��سى  ت�سمل  �ملنطقة 

1324فد�ن( وتقع حتت حماية وز�رة �لد�خلية.
يباغ عدد �ل�سكان فى �ملنطقة حو�ىل 418000ن�سمة 
ن�سيب  ويبلغ  247فرد/فد�ن  تبلغ  �سكانية  وكثافة 
�أقل من مرت مربع  �مل�ساحات �خل�سر�ء  �لفرد من 
و�حد، هذ� بال�سافة �ىل وجود بع�ض �ملناطق غري 

�لآمنة )18فد�ن(.

ا�ضتعمالت الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط 

- تقلي�ض فر�ض جذب �ل�سكان للمنطقة من خالل 
فر�ض  تولد  �سخمة  �أن�سطة  بان�ساء  �ل�سماح  عدم 

عمل جديدة.
خمططة  �سكنية  ملناطق  حمدود  بنمو  �ل�سماح   -

�سنة 2020 )+ 5%(،و�سنة 2030 +)%10(.
- �إز�لة �ملناطق غري �لآمنة.

�ملخططة  غري  �ملناطق  من  �ملزيد  �إقامة  جتنب   -
على ما تبقى من �لأر��سي �لزر�عية، وحتويل بع�ض 

�مل�ساحات �لزر�عية �إىل متنزهات عامة.  
- تطوير �ملناطق �ل�سكنية �ملخططة )�لقانونية(.

)مبعدل  �ملخططة  غري  �ملناطق  من  �حلد   -
 )2030 �سنة   %8– وبن�سبة   ،2020 –5%�سنة  
وزيادة �ل�ستخد�مات �خلدمية  �لأخرى لالر��سي 
- �ل�سماح بتو�سع حمدود لل�سناعات غري �مللوثة. 
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 2: السالم

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

تتكون �ملنطقة �لثانية من عدة مناطق �سكنية غري 
�سرق  �سمال  زر�عية  �أر��سي  على  �أقيمت  خمططة 
هذه  وماز�لت  �لقاهرة،  مطار  و�سمال  �لقاهرة 
ومركزية  متناثرة  زر�عية  م�ساحات  ت�سم  �ملنطقة 
�ملوقع كما ت�سم �أي�سا �أر��سي ت�ستخدمها �حلكومة 
عدد  ويبلغ  �لأمن(.  و�أجهزة  لإد�ر�ت  )كمناطق 
�سكان هذه �ملنطقة 307000 ن�سمة وبكثافة �سكانية 
من  �لفرد  ن�سيب  ويبلغ  فرد/فد�ن.   165 تبلغ 
هذ�  مربع،  مرت   3.5 حو�يل  �خل�سر�ء  �مل�ساحات 
بالإ�سافة �إىل وجود �لعديد من �ملناطق غري �لآمنة 

)53 فد�ن(.

ا�ضتعمالت الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- �حلد من �لتو�سع �ل�سكني بحيث تقت�سر �لزيادة 
على+3% �سنة2020،و +5 �سنة 2030.

�لف�ساء  و�لأر��سي  �ل�سحر�وية  �لأر��سي  تنمية   -
ومبانى  وخدمات  ملوثة  غري  �سناعات  لإقامة 
�لطريق  )�ملطار،  مو�قعها  من  لال�ستفادة  �د�رية 

�لد�ئري(.
- �ز�لة �ملناطق غري �لآمنة.

متنزهات  �إىل  �لف�ساء  �لأر��سي  بع�ض  حتويل   -
عامة.  

- تطوير �ملناطق �ل�سكنية �ملخططة )�لقانونية(.
 ،%5– بن�سبة  �ملخططة  غري  �ملناطق  من  �حلد   -
�سنة2020 و–8% �سنة2030 وزيادة �ل�ستخد�مات 

�لأخرى لالر��سي )�د�رية، جتارية(.
�إىل  �ملقابر  �ثنتني من مناطق  �أو  - حتويل منطقة 

متنزهات عامة.

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

169126169126174226177627خمطط
1703250416121562غري خمطط

53985508593964710�سناعي
541551591621جتاري
4036420644374637�د�ري
71911719117191171911�أمني
80806040مقابر

حز�م �أخ�سر: 
2544254426942824�سكني-زر�عي

4016370638063605زر�عي
145322136521118418401�أر�ض ف�ساء

910149201410461695014�أخرى
6602100660210066021006602100�إجمايل
307134320265313995318780�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
165165165165فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
3.473.333.63.71م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 3: عين شمس

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

من  وتتكون  �لقاهرة  �سمال  �لثالثة  �ملنطقة  تقع 
�ملن�ساآت  عدة مناطق �سكنية غري خمططة وبع�ض 
�لتعليمية وعياد�ت طبية، ومركزً� للت�سوق،  وت�سم 
�أر��سي ف�ساء كما ت�سم عدد حمدود من  �ملنطقة 
هذه  �سكان  عدد  ويبلغ  �ملبنية.   غري  �مل�ساحات 
مرتفع  �سكانية  بكثافة  ن�سمة  مليون   1.3 �ملنطقة 
�أية  تتوفر  ول  فرد/فد�ن.    518 يبلغ  حيث  للغاية 
م�ساحات خ�سر�ء تقريبا حيث ي�سل ن�سيب �لفرد 
�إىل 0.6 مرت مربع، هذ� بالإ�سافة �إىل وجود عدة 

مناطق غري �آمنة )61 فد�ن(.

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

للمنطقة  �لعمر�نية  �حلالة  وحت�سني  �لرت��ق��اء   -
بال�سافة �ىل �قامة م�سروعات �لتنمية �لعمر�نية.  

- �إيقاف �لتو�سع �ل�سكنى فى �ملنطقة.
و�لأر��سي  �لف�ساء  �لأر��سي  بع�ض  حتويل   -

�لزر�عية �إىل مناطق خ�سر�ء.
- �إز�لة �ملناطق غري �لآمنة.

- تطوير �ملناطق �ل�سكنية �ملخططة )�لقانونية(.
�سنة2020  �ملخططة  غري  �ملناطق  من  �حلد   -
)-5%(، و�سنة 2030 )-8%( وزيادة �ل�ستخد�مات 

�لأخرى لالأر��سي )�لد�رية(.

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

134629134629134629124630خمطط
11512511962610932480920غري خمطط

2054205420542055�سناعي
220241261301جتاري
3137313731372636�د�ري
00000000�أمني
251251200150مقابر

حز�م �أخ�سر: 
1924192431873579�سكني-زر�عي

481301401351زر�عي
4159380834072506�أر�ض ف�ساء

8611987098801992022�أخرى
4581100458110045811004130100�إجمايل
1293824131675612634021064490�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
فرد/فد�ن

518518518518

�ملناطق �خل�سر�ء 
م2/فرد

0.60.61.063.19
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 4: شبرا

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

غري  �سكنية  مناطق  من  �لر�بعة  �ملنطقة  تتكون 
زر�عية  �أر��سي  على  بناوؤها  مت  ممتدة  خمططة 
�جلنوب  من  �ملنطقة  هذه  د  وحتحُ �لقاهرة.  �سمال 
�سكان هذه  ويبلغ عدد  �ل�سماعيلية  ترعة  و�ل�سرق 
�سكنية  كثافة  مبعدل  ن�سمة  مليون  حو�يل  �ملنطقة 
عدة  �ملنطقة  هذه  وت�سم  فرد/فد�ن.   330 يبلغ 
مناطق �سناعية �لبع�ض منها �سديد �لتلوث وحماطة 
بالكتل �ل�سكنية  ول تتوفر �أية م�ساحات خ�سر�ء فى 
مناطق  وجود  �إىل  بالإ�سافة  هذ�  تقريبا،  �ملنطقة 
�ملناطق  من  جزء�  ت�سكل  فد�ن(   45( �آمنة  غري 
�ل�سناعية. و�ملناطق  �ملخططة  غري  �ل�سكنية 

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- �إز�لة �ملناطق غري �لآمنة و�أ�سباب تو�جدها.
- جتنب �لتو�سع يف �لتنمية �ل�سكنية على �لأر��سي 

�لزر�عية �ملتبقية.
- تقنني وتوفيق �أو�ساع �ملناطق غري �ملخططة.

- �إقر�ر م�سروعات �لتحزمي.
لالأر��سي  �لأخرى  �ل�ستخد�مات  فى  �لتو�سع   -

)��ستخد�مات جتارية، �ل�سناعات غري �مللوثة(.
- حتويل بع�ض �ملناطق �لزر�عية �إىل متنزهات.

�لزر�عية  �ملناطق  فى  �لعمر�ين  �لتو�سع  جتنب   -
�ملحيطة.

- نقل �مل�سانع �مللوثة �إىل خارج �لقاهرة بعيد� عن 
�ملناطق �ل�سكنية.

نقل  )بعد  �مللوثة  �ل�سناعات  تاأهيل  �إعادة   -
�مل�سانع( ل�ستخد�مات �أخرى غري �سكنية.

- تو�سيل �سبكة خطوط �ملرتو �إىل �ملنطقة )م�سروع 
مقرتح(.  

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

158921175923207727242232خمطط
142819170022128517114215غري خمطط

1394181394181000137009�سناعي
6060120180جتاري
3765376537653765�د�ري
40404040�أمني
11011011080مقابر

حز�م �أخ�سر: 
26432643102813153720�سكني-زر�عي

1323179391268093004زر�عي
208315021001501�أر�ض ف�ساء

104414104414104714109014�أخرى
7647100764710076471007647100�إجمايل
995487106656011371801192620�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
330330330330فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
1.113.95.5م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 5: حدائق القبة

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

من  حمدود  عدد  من  �خلام�سة  �ملنطقة  تتكون 
�ملناطق �ل�سكنية غري �ملخططة تقع �سمال منطقة 
عدد  ويبلغ  �خلديوية(،  )�لقاهرة  �ملدينة  و�سط 
�سكان هذه �ملنطقة 1.17 مليون ن�سمة بكثافة �سكنية 
مو�قع  �ملنطقة  وت�سم هذه  فرد/فد�ن.   تبلغ 514 
�لق�سر  �ىل  بال�سافة  مو��سالت  و�سبكة  �سناعية 
�جلمهوري.  ول توجد تقريبا �أية م�ساحات خ�سر�ء 
فى هذه �ملنطقة، وت�سكل �ملناطق غري �لآمنة )27 
�ملخططة  غري  �ل�سكنية  �ملناطق  من  جزء�  فد�ن( 
وبع�ض �ملو�قع �ل�سناعية.  وتعترب منطقة مت�سبعة 
حمدودة. بها  �ملبنية  غري  �مل�ساحات  فاإن  وعليه  

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030  
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- �إز�لة �ملناطق غري �لآمنة.
)�لقانونية(،  �ملخططة  �ل�سكنية  �ملناطق  تطوير   -

مع �إمكانية تقليل �مل�ساحات.
- �حلد من زيادة �ملناطق �ل�سكنية غري �ملخططة 
وزيادة   )%8-(  2030 و�سنة   ،)%5-(  2020 �سنة 
�ل���س��ت��خ��د�م��ات �لأخ�����رى ل��الر����س��ي )�د�ري�����ة ، 

جتارية(.
�إىل  �أ�سا�سى  ب�سكل  �مللوثة  �ل�سناعات  نقل   -

�لر��سى �لغري �ساحلة لالأ�ستخد�مات �ل�سكنية.
- زيادة �ملتنزهات �لعامة و�ل�ستخد�مات �لأخرى 

لالأر��سي.  
- تطوير مناطق �ل�سكك �حلديدية يف منطقة ميد�ن 

رم�سي�ض دون �حلاجة �إىل نقل �سكان �ملنطقة.

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

217143220043215042213042خمطط
1102115210421012غري خمطط

85417854177691569214�سناعي
7728029021102جتاري
64613646136401362012�د�ري
1092109210921092�أمني
10101010مقابر

حز�م �أخ�سر: 
972972280614218�سكني-زر�عي

102282251100زر�عي
3812000000�أر�ض ف�ساء

87017870178801789018�أخرى
5074100507410050741005074100�إجمايل
1171517118991011585561146734�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
فرد/فد�ن

514514514514

�ملناطق �خل�سر�ء 
م2/فرد

0.350.341.021.54
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 6: النزهه

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

�ملناطق  من  عدد  من  �ل�ساد�سة  �ملنطقة  تتكون 
�ل�سكنية �ملخططة )�لقانونية( )ول توجد مناطق 
�لقاهرة  �إقليم  �سرق  تقع  و  بها(،  خمططة  غري 
�إىل  )بالإ�سافة  �ملطار  منطقة  وت�سم  �لكربى 
و�لكلية  �سا�سعة  �أمن  ومناطق  ع�سكري(،  مطار 
�حلربية ونادي �ل�سم�ض �لريا�سي ونادي �لفرو�سية 
حو�يل  �ملنطقة  هذه  �سكان  عدد  ويبلغ  �لع�سكري. 
 158 يبلغ  �سكانية  كثافة  مبعدل  ن�سمة   611000
فرد/فد�ن.  وت�سم هذه �ملنطقة م�ساحات خ�سر�ء 
مبعدل �أعلى من �ملتو�سط فى �لقاهرة، وب�سكل عام 

فاإن �مل�ساحات غري �ملبنية بها حمدودة.

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- تطوير �ملناطق �ل�سكنية �ملخططة )�لقانونية(.
وم�سروعات  �جلارية  �لتطوير  �أعمال  تنفيذ   -

�ل�سكان. 
�إىل  وحتويلها  �لف�ساء  �مل�ساحات  ��ستغالل   -
)�د�رية،  �خرى  و��ستخد�مات  عامة  متنزهات 

جتارية(.

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

387417400018420019430019خمطط
00000000غري خمطط

931142931142920041910041�سناعي
2031203125013001جتاري
12966129661400616007�د�ري
248411248411248411248411�أمني
670670600500مقابر

حز�م �أخ�سر: 
11445127161282613006�سكني-زر�عي

6243624355024422زر�عي
8794600340022001�أر�ض ف�ساء

244511247011250011255011�أخرى
2232610022326100223261002232611�إجمايل
611163632000663600679400�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
158158158158فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
7.868.458.118.04م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 7: مدينة نصر ثان

من  حمدود  عدد  من  �ل�سابعة  �ملنطقة  تتكون 
ت�ستخدم  �أنها غالبا  �إل  �ل�سكنية �ملخططة  �ملناطق 
�ملنطقة  هذه  وت�سم  �ل�سكنية.  غري  �لأغر��ض  فى 
و�أر�ض  �لريا�سي  �لقاهرة  و��ستاد  �لأزهر  جامعة 
�أمنية خا�سة.  �ملعار�ض ومناطق ع�سكرية ومناطق 
 42000 حو�ىل  �ملنطقة  هذه  �سكان  عدد  ويبلغ 
وتتوفر  تبلغ 278 فرد/فد�ن.  �سكنية  بكثافة  ن�سمة 
مو�قع  �أية  توجد  ول  باملنطقة.   خ�سر�ء  م�ساحات 
غري �آمنة بهذه �ملنطقة. ولن �ملنطقة مت�سبعة فهي 
ت�سم عدد حمدود للغاية من �مل�ساحات غري �ملبنية.

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- توطيد �ملناطق �ل�سكنية �ملخططة وتطوير منطقة 
�أر�ض �ملعار�ض.

�لع�سكرية  �إعادة تطوير �ملناطق  �إمكانات  - تقييم 
لأغر��ض  �مل�ستخدمة  �خلا�سة  �لأمنية  و�ملناطق 

�أمنية.
لالأر��سي  �أخرى  ��ستخد�مات  �لتو�سع فى  - ميكن 
و�مل�ساحات  �لتجارية  �ملناطق  �أو  �لطرق(  )مثل 

�خل�سر�ء )مالعب �أو متنزهات عامة(.
  

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

1504150415041504خمطط
00000000غري خمطط

1655165415041504�سناعي
84625846248002475022جتاري
71321713217132171321�د�ري
86526865248002475022�أمني
211211211211مقابر

حز�م �أخ�سر: 
44213442134421344213�سكني-زر�عي

512401301100زر�عي
100000000�أر�ض ف�ساء

8631077243736311�أخرى
3349100334910033491003349100�إجمايل
41739417394173941739�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
278278278278فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
52.352.352.352.3م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 8: منشية ناصر والخليفة

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

�ملمتدة  �ملقابر  مناطق  من  �لثامنة  �ملنطقة  تتكون 
مناطق  �إىل عدة  بالإ�سافة  �سا�سعة  م�ساحات  فوق 
�سكنية غري �ملخططة بالإ�سافة �إىل �لقلعة وبع�ض 
�سحر�وية  منطقة  توجد  كما  �لزر�عية  �مل�ساحات 
�سكان  عدد  ويبلغ  �ل�سرقي.  �جلزء  عند  كبرية 
بكثافة  ن�سمة   378000 حو�يل  �ملنطقة  هذه 
�أحد  �ملنطقة  وت�سم  فرد/فد�ن.  تبلغ 298  �سكنية 
�ل�سناعات �مللوثة )�مل�سابك( ويبلغ ن�سيب �لفرد 
هذ�  مربع،  مرت   1.7 �خل�سر�ء  �مل�ساحات  من 
بالإ�سافة �إىل وجود مناطق غري �آمنة )297 فد�ن( 

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030   
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- �ز�لة �ملناطق غري �لآمنة.
- �لنقل �لتدريجي للمناطق غري �ملخططة و�إن�ساء 
�أر��سى  وتنمية  معزولة  ومقابر  عامة  متنزهات 

�ل�ستخد�م �ل�سكنى.  
- جتنب زحف �ملناطق �ل�سكنية غري �ملخططة على 

�جلزء �ملتبقى من �لر��سي �لزر�عية.
- تطوير �ملناطق �ل�سكنية غري �ملخططة و�ملخططة.
- زيادة �ل�ستخد�مات �لأخرى لالر��سي )�د�رية، 

جتارية(.
�ملتو�جدة  �لعديدة  �لأثرية  �ملناطق  ترميم   -

باملنطقة.
- نقل �مل�سابك �إىل خارج �لقاهرة.  

- تنمية �ملو�قع �ل�سرقية و�جلنوبية باملنطقة.

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

388638866001070011خمطط
8811410001650083005غري خمطط

2434243415021502�سناعي
3315516011202جتاري
6901169011690169011�د�ري
681681681681�أمني
118919118919750124507مقابر

حز�م �أخ�سر: 
15321532108318160326�سكني-زر�عي

245423041302501زر�عي
12342011001810001680013�أر�ض ف�ساء

100716102017110018120020�أخرى
6131100613110061311006131100�إجمايل
377858413624327800298000�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
298298298298فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
1.71.5513.8822.6م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 9: مدينة نصر

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

تقع �ملنطقة �لتا�سعة جزئيا على منحدر�ت حادة. 
�لد�ئري  و�لطريق  �سماًل  �ملطار  �ملنطقة  ويحُحد 
�إد�ر�ت  بها  و�ملنطقة  �سرقًا.  �جلديدة  و�لقاهرة 
�سا�سعة  م�ساحات  �ىل  بال�سافة  �مل�سلحة،  للقو�ت 
�ملنطقة  �سكان  عدد  ويبلغ  م�ستخدمة.  غري  �أخرى 
�أكرث من 341000 ن�سمة بكثافة �سكنية 159 فرد/
�ل�سناعات  من  �ثنتني  باملنطقة  وتوجد  فد�ن.  
للتخزين.  من�ساآت  �إىل  بالإ�سافة  �لكربى  �مللوثة 
�إىل  �مل�ساحات �خل�سر�ء  �لفرد من  وي�سل ن�سيب 
غري  مناطق  �إىل  بالإ�سافة  هذ�  مربع،  مرت   13.9

�آمنة حمدودة �لنطاق )12 فد�ن(.

ا�ضتخدامات الأرا�ضي الفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- �إز�لة �ملناطق غري �لآمنة.
�ملناطق  على  �لع�سو�ئى  �ل�سكنى  �لتو�سع  �إيقاف   -

�ل�سحر�وية على �سبيل �ملثال.
- تطوير �ملناطق �ل�سكنية �ملخططة.

�حلكومية  بالإد�ر�ت  خا�ض  جديد  حي  �إقامة   -
و�لأن�سطة �لتجارية.

- نقل �مل�سانع �مللوثة �إىل خارج �لقاهرة.
�ملناطق  يف  �لتنمية  م�سروعات  و�إنهاء  تطوير   -

�ل�سكنية باملقطم على �لأر��سي �ل�سحر�وية.
و��ستخد�م  �لع�سكرية  �ملو�قع  نقل  عملية  تقييم   -
�لإ�سكان،  م�سروعات  فى  �خلالية  �مل�ساحات 

و�مل�سروعات �لرتفيهية �أو �ل�ستخد�مات �لد�رية.

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

16399180010210011250014خمطط
5043504345424092غري خمطط

6464646450034002�سناعي
9495100051200714008جتاري
1149611496371020450025�د�ري
765242765242509128400022�أمني
2772277220011501مقابر

حز�م �أخ�سر: 
11356113561400816009�سكني-زر�عي

2071207115011001زر�عي
318317297116243013197611�أر�ض ف�ساء

994599451100613007�أخرى
18335100183351001833510018335100�إجمايل
341620366336406086462531�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
159159159159فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
141314.514.5م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 10: األزبكية

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

�سرقًا  �لنيل  نهر  بطول  �لعا�سرة  �ملنطقة  متتد 
ما�سبريو،  منطقة  جنوبًا  يقع  حيث  �ملدينة،  و�سط 
)م�ساحة  و�د�رية  �سناعية  مو�قع  وباملنطقة 
�إجمالية تقدر ب� 258 فد�ن(، يوجد باملنطقة بع�ض 
�مل�ساحات �ل�سغرية غري �لآمنة وهى �سكنية غالبا 
)م�ساحة �إجمالية 21 فد�ن(. ويبلغ عدد �سكان هذه 
�ملنطقة حو�يل 686000 ن�سمة بكثافة �سكنية يبلغ 
384 فرد/فد�ن. وتتمثل �لأن�سطة �ل�سناعية �مللوثة 
�ملك�سوف.  وبع�ض مو�قع �حلرق  للطوب  يف م�سنع 
للغاية، حيث  وتعترب �مل�ساحات �خل�سر�ء حمدودة 

ي�سل ن�سيب �لفرد �إىل 0.28 مرت مربع.

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- �إز�لة �ملناطق غري �لآمنة و�إعادة تخطيطها.
- تطوير �ملناطق �ل�سكنية �ملخططة.

�حل��رق  مناطق  و�إغ����الق  �ل��ط��وب  م�سنع  نقل   -
�ملك�سوف.

�ل�سناعية  للمو�قع  بالن�سبة  �لنقل  بد�ئل  تقييم   -
�لأخرى.

و�قت�سادية  �جتماعية  جدوى  در��سة  �إجر�ء   -
لتمويل م�سروعات تطوير كورني�ض �لنيل.  

- تطوير منطقة متنزه فندق بال�ض ودخول �مل�ساة 
�إىل جزيرة �لور�ق.

- زيادة �مل�ساحات �خل�سر�ء من خالل م�سروعات 
على  �سابق  وقت  فى  )�ملقامة  �جلديدة  �لإ�سكان 

�أر��سي زر�عية( وم�سروع تطوير كورني�ض �لنيل. 
- تطوير منطقة ما�سبريو.  

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

162132162132164033178936خمطط
1653250565100غري خمطط

4208420835072505�سناعي
1042125315032004جتاري
668136681342083707�د�ري
170170170170�أمني
00000000مقابر

حز�م �أخ�سر: 
46146115032004�سكني-زر�عي

796166951440581443زر�عي
50000000�أر�ض ف�ساء

115523115523120024122124�أخرى
4997100499710049971004997100�إجمايل
686181718464654720686976�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
384384384384فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
0.280.270.961.22م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 11: الموسكى

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

حتتل �ملنطقة �حلادية ع�سر موقعا مركزيا مبدينة 
تعليمية  من�ساآت  �ملنطقة  ه��ذه  وت�سم  �ل��ق��اه��رة. 
�لعديد  �أي�سا  ت�سم  كما  ريا�سية،  ونو�دي  و�سحية 
�ساملة  �ل��ت��ل��وث(  )قليلة  �ل�سناعية  �مل��و�ق��ع  م��ن 
�ملناطق  بع�ض  ت�سم  كما  فرعية.  كهرباء  حمطة 
غري  �ملناطق  وبع�ض  ف��د�ن(   15( �ملخططة  غري 
�لآمنة )9 �أفدنة(. ويبلغ عدد �سكان �ملنطقة حو�يل 
ف��رد/  452 تبلغ  �سكنية  بكثافة  ن�سمة   245000

فد�ن.  وت�سم هذه �ملنطقة م�ساحات خ�سر�ء ت�سل 
بع�ض  ت�سمل  �أنها  حيث  للفرد  مربع  مرت   4.1 �إىل 

�لنو�دي �لريا�سية.

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- �إز�لة �ملناطق غري �لآمنة.
- نقل/�إعادة تخطيط �ملناطق غري �ملخططة.

- تطوير �ملناطق �ل�سكنية �ملخططة.
- تقييم بد�ئل تطوير منطقة �ملقابر.

- تقييم �سرورة/ �إمكانية نقل �ملو�قع �ل�سناعية.
�لتنمية  م�سروعات  فى  �لتو�سع  فر�ض  �إتاحة   -

�لتجارية و�لد�رية.
- تقييم بد�ئل نقل/تطوير �ملو�قع �لأمنية.

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

52721540224751938115خمطط
1511510000غري خمطط

2229222915061004�سناعي
57265315062008جتاري
69428694287503090036�د�ري
3061230612306121506�أمني
382382191191مقابر

حز�م �أخ�سر: 
23910239102501030012�سكني-زر�عي

2411000000زر�عي
141000000�أر�ض ف�ساء

36315371154001645018�أخرى
2500100250010025001002500100�إجمايل
244843250860214700172212�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
452452452452فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
4.144.897.32م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 12: قصر النيل

�ملركزي  �لأعمال  حي  ع�سر  �لأثنى  �ملنطقة  تعترب 
�لوز�ر�ت  مقار  من  �لعديد  وت�سم  بالقاهرة، 
و�ل�سفار�ت  و�لفنادق  و�ل�سورى  �ل�سعب  وجمل�سى 
مناطق  باملنطقة  توجد  ول  �لتجارية،  و�لأن�سطة 
غري �ملخططة، و تعترب �لأر��سي �لف�ساء حمدودة 
للغاية، ويبلغ عدد �سكان هذه �ملنطقة حو�يل 47000 
وت�سم  تبلغ 336 فرد/فد�ن.  �سكنية  بكثافة  ن�سمة 
هذه �ملنطقة م�ساحات خ�سر�ء حمدودة تبلغ 6.8 
مرت مربع للفرد وتتو�جد غالبا بامتد�د نهر �لنيل 
�مل�ساحات  وحتتاج  �ملنطقة،  �أنحاء  فى  تتناثر  كما 
�لتقييم. من  مزيد  �إىل  �ملنطقة  يف  �خل�سر�ء 

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

و�ل�سماح  �ملخططة  �ل�سكنية  �ملناطق  تطوير   -
�مكانية  )مثل  �لأر��سي  ��ستعمالت  منط  بتغيري 
جتديد منطقة جاردن �سيتي و��ستخد�مها لت�سبح 
منطقة فنادق وي�سم بع�ض �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية(.

- جتديد �ل�ساحات �لعامة وتوفري م�ساحات للم�ساة 
�لد�خلية  لل�سياحة  جذب  عامل  ت�سكل  بحيث 

و�لعاملية بالإ�سافة �إىل �سكان �لقاهرة.  
- �لتو�سع فى �ل�ستخد�مات �لتجارية لالأر��سي.

�لعامة  و�ملو��سالت  �لنقل  خطوط  تطوير   -
وتخ�سي�ض جر�جات و�أماكن �نتظار لل�سيار�ت.  

- �لتو�سع فى �إقامة �أماكن خم�س�سة للم�ساة بطول 
كورني�ض �لنيل.  

لالأر��سي  �ل�سناعية  �ل�ستخد�مات  حتويل   -
جر�جات  و�إقامة  �أخرى  ��ستخد�مات  �أمناط  �إىل 

و�أماكن �نتظار لل�سيار�ت حتت �لأر�ض.
ملنطقة  �لعام  �لعمر�ين  �ملخطط  على  �حلفاظ   -

جاردن �سيتي و�ملباين �لأثرية.
  

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

1391713917100138010خمطط
00000000غري خمطط

20320310100�سناعي
10613117152723438248جتاري
261332613313016506�د�ري
71717171�أمني
00000000مقابر

حز�م �أخ�سر: 
761076101001310013�سكني-زر�عي

101000000زر�عي
20000000�أر�ض ف�ساء

17922179221802318023�أخرى
799100799100799100799100�إجمايل
46668467043360026880�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
336336336336فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
6.86.812.815.6م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 13: مصر القديمة

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

�لأعمال  منطقة  �سرق  ع�سر  �لثالثة  �ملنطقة  تقع 
�لنيل،  نهر  مبحاذ�ة  جزئيا  متتد  حيث  �ملركزية، 
غري  �ل�سكنية  �ملناطق  من  �سا�سعة  م�ساحة  وت�سم 
فد�ن   197 منها  فد�ن،   629 �إىل  ت�سل  �ملخططة 
مناطق غري �آمنة، و�لعديد من �مل�ساحات �ملخططة 
بها متدهورة. وتتنوع �أمناط ��ستخد�مات �لأر��سي 
فى �ملنطقة، بال�سافة �ىل �لعديد من �ملو�قع �لأثرية 
و�مل�ساجد و�ملقابر، كما تعترب �مل�ساحات �خل�سر�ء 
 0.7 �إىل  ت�سل  حيث  للغاية  حمدودة  �ملنطقة  فى 
�ملنطقة  هذه  �سكان  عدد  ويبلغ  للفرد.  مربع  مرت 
487000 ن�سمة بكثافة �سكنية تبلغ 299 فرد/فد�ن.

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقل ل�ضيناريو التخطيط

-�إز�لة �ملناطق غري �لآمنة و�إعادة �أ�ستغالل موقعها.
-تطوير �أو نقل �ملناطق �ل�سكنية غري �ملخططة

-ترميم �ل�ساحات �لعامة وتوفري م�ساحات للم�ساة 
بحيث ت�سكل �ملنطقة عامل جذب لل�سياحة �لد�خلية 
و�ملحال  )�لآثار  عموما  وللم�سريني  و�لعاملية 

�لتجارية و �ملناطق �لرتفيهية و�ملو�قع �لثقافية(. 
-ترميم �لآثار وتطوير �ل�ساحات �لعامة �ملحيطة بها.  
لالأر��سي  �لتجارية  �ل�ستخد�مات  فى  -�لتو�سع 

)�ملحال �لتجارية و�ملكاتب و�لفنادق(.
-نقل �مل�سابك.

�ملركزية  �لأعمال  منطقة  �إىل  �لوز�ر�ت  -نقل 
�جلديدة.

-تقييم بد�ئل نقل �ل�سناعات �ل�سغرية �مللوثة.

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

108333120037131740138743خمطط
545175451730092508غري خمطط

140414041003502�سناعي
1003120415052006جتاري
55317553175531755317�د�ري
120120120120�أمني
1715171514041003مقابر

حز�م �أخ�سر: 
82382315052006�سكني-زر�عي

65250230100زر�عي
5625020000�أر�ض ف�ساء

44514329105001550015�أخرى
3252100325210032521003252100�إجمايل
486626521755483483489463�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
299299299299فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
0.70.661.31.72م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 14: البساتين

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

�ملناطق  �أك��رب  �أح��د  ع�سر  �لر�بعة  �ملنطقة  تعترب 
�ل�سكنية غري �ملخططة حيث متتد على 938 فد�ن، 
�ملخططة  �ل�سكنية  �ملناطق  م�ساحة  �إجمايل  ي�سل 
�إىل 492 فد�ن. ومل يتم ر�سد �أية مو�قع غري �آمنة 
باملنطقة كما ل توجد �أية م�سانع ملوثة للبيئة، ومتتد 
و�لد�ري��ة،  �لتجارية  �مل�سروعات  بع�ض  �لنيل  على 
ول  �ل�سرب،  مياه  لتنقية  رئي�سية  حمطة  وجود  مع 
توجد �أية م�ساحات خ�سر�ء ولكن متتد بع�ض قطع 
�لزر�عية متتد بطول  و�لأر��سي  �لف�ساء  �لأر��سي 
نهر �لنيل، ويبلغ عدد �سكان هذه �ملنطقة 635000 
ف���رد/ف���د�ن.  446 تبلغ  �سكنية  ب��ك��ث��اف��ة  ن�سمة 

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- ��ستخد�م �لأر��سي �لزر�عية و�لر��سي �لف�ساء 
كمناطق ترفيهية، خا�سًة فى �لأجز�ء �ملركزية.

ي�ستهدف  حيث   ، �ملخططة  غري  �ملناطق  تطوير   -
تقلي�سها فى عام 2020 �ىل 90% مما هي عليه فى 

عام 2009 ، و�أن ت�سل �ىل 80% فى عام 2030.
�ز�لة  عمليات  بدون  �ملنطقة  تطوير  فى  �لبدء   -

و��سعة �لنطاق.
لالأر��سي  �لتجارية  �ل�ستخد�مات  فى  �لتو�سع   -
خ�سو�سا  و�لفنادق(،  و�ملكاتب  �لتجارية  )�ملحال 

بطول نهر �لنيل.
 1.3 �ىل   0.1 من  �خل�سر�ء  �مل�سطحات  زيادة   -

مرتمربع للفرد.

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

49219492195862368026خمطط
938361117438443375029غري خمطط

1315131512051004�سناعي
833100415061506جتاري
1958195822592259�د�ري
30300000�أمني
00000000مقابر

حز�م �أخ�سر: 
10010017571958�سكني-زر�عي

17574020000زر�عي
7332010000�أر�ض ف�ساء

48419476184841948419�أخرى
2584100258410025841002584100�إجمايل
638410717592637869637958�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
446446446446فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
0.10.11.21.3م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 15: المعادى

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

�سكنية  منطقة  ع�سر  �خلام�سة  �ملنطقة  تعترب 
خمططة  غري  مناطق  ت�سم  ول  خمططة،  رئي�سية 
�ملنطقة  وت�سم  نافع"،  "عزبة  �سغري  جزء  �سوى 
عدد� من �مل�ست�سفيات و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية ونادي 
كما  �آمنة  غري  مناطق  �أي  ر�سد  يتم  ومل  ريا�سي. 
�أنها ل حتتوي على �أية �سناعات ملوثة للبيئة، وفى 
�ل�سحر�وية  �لأر��سي  بع�ض  توجد  �ملنطقة  �سرق 
�مل�ساحات  وت�سل  �ل�سا�سعة.  �لف�ساء  و�لأر��سي 
مرت   10.9 �إىل  �لنيل  على  متتد  �لتى  �خل�سر�ء 
مربع للفرد،  ويبلغ عدد �سكان هذه �ملنطقة حو�يل 
فرد/فد�ن.  32 تبلغ  �سكنية  بكثافة  ن�سمة   27000

و2030   2020 للفرتتني  الأرا�ضي  ا�ضتخدامات 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

�لوحد�ت  بع�ض  لإن�ساء  �لتنمية  بد�ئل  تقييم   -
�ل�سكنية ملحدودي �لدخل تخ�س�ض ل�سكان �ملناطق 

غري �ملخططة �ملجاورة.  
- �لتو�سع فى �إن�ساء �ملناطق �ل�سكنية �ملخططة.  

مناطق  فى  �ل�سكنية  �ملجاور�ت  دمج  �سيانة/   -
تخطيطية �أكرب.

- �لتو�سع فى �ملناطق �لتجارية )�لفنادق(.  
  

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

84938100045100045110049خمطط
00000000غري خمطط

723723723723�سناعي
1356135615071507جتاري
28913289132891328913�د�ري
30303030�أمني
00000000مقابر

حز�م �أخ�سر: 
70370312051406�سكني-زر�عي

89460350200زر�عي
25411100459300�أر�ض ف�ساء

46321494224802246921�أخرى
2223100222310022231002223100�إجمايل
26981320003200035200�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
32323232فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
10.99.213.116.7م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 16: التبين

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

تقع �ملنطقة �ل�ساد�سة ع�سر جنوب �لقاهرة وتعترب 
جزء� من حمافظة �لقاهرة، وهي منطقة �سا�سعة 
متتد مبحاذ�ة نهر �لنيل.  حيث ت�سم مناطق غري 
 224 منها  فد�ن،   1980 م�ساحة  على  خمططة 
هذه  وت�سم  �آمنة.    غري  كمناطق  م�سنفة  فد�ن 
وم�سبك  كبرية  �سناعية  من�سئات  ثمانية  �ملنطقة 
وماز�لت  للبيئة،  ملوثة  ك�سناعات  م�سنفة  و�حد 
عدد  ويبلغ   ، كبرية  زر�عية  مناطق  ت�سم  �ملنطقة 
�سكانها حو�يل 708000 ن�سمة بكثافة �سكنية ي�سل 
�مل�ساحات �خل�سر�ء  وتعترب  فرد/فد�ن،  �إىل 149 

حمدودة حيث ت�سل �إىل 1.89 مرت مربع للفرد.

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- �إز�لة �ملناطق غري �لآمنة. 
- نقل/تطوير �ملناطق غري �ملخططة.
- تطوير �ملناطق �ل�سكنية �ملخططة.

- نقل �مل�سانع �مللوثة.
- تقييم �سرورة/�حتمالت نقل �ملناطق �ل�سناعية 

�مللوثة للبيئة.
- تقييم بد�ئل �إعادة تخطيط منطقة �ملقابر.

�لتجاري���ة  �مل�سروع���ات  ف���ى  بالتو�س���ع  �ل�سم���اح   -
و�لد�رية.

 

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

328223340024520037560040خمطط
1483101800130000غري خمطط

277820277820170012150011�سناعي
440100130023502جتاري
9327932713009160011�د�ري
3272327232723272�أمني
1571157110011001مقابر

حز�م �أخ�سر: 
31823182900610007�سكني-زر�عي

1319910007100079507زر�عي
132791152873751371�أر�ض ف�ساء

219716220016260018260018�أخرى
14164100141641001416410014164100�إجمايل
707937774800774800774800�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
149149149149فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
1.891.724.885.03م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 17: 15 مايو

ن�سبيا جنوب  �ل�سابعة ع�سر �ل�سغرية  تقع �ملنطقة 
�ل�سكن  �ملنطقة لأغر��ض  �إن�ساء  ، وقد مت  �لقاهرة 
وهي ماز�لت فى طور �لتنمية.  وت�سم �ملنطقة موقع 
للتلوث، ومل  للحرق �ملك�سوف و�لذي ميثل م�سدر� 
مو�قع غري  �أو  مناطق غري خمططة  �أي  ر�سد  يتم 
�آمنة باملنطقة وتعترب �لكثافة �ل�سكانية منخف�سة، 
ومل يتم تنمية �ملنطقة عمر�نيا بالكامل. ويبلغ عدد 
بكثافة  ن�سمة   49000 حو�يل  �ملنطقة  هذه  �سكان 
�مل�ساحات  وتعترب  فرد/فد�ن،   54 يبلغ  �سكنية 
�خل�سر�ء حمدودة للغاية حيث ت�سل حتديد� �إىل 

0.94 مرت مربع للفرد.  

و2030   2020 للفرتتني  الأرا�ضي  ا�ضتخدامات 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

�لتنمية  خمطط  مع  رئي�سية  �ختالفات  توجد  ل   -
�ملتو��سلة  �ملتوقع باملنطقة.

مثل  �أ�سا�سية  خدمات  �إىل  �لحتياج  در��سة   -
�ملد�ر�ض و�ملر�كز �لعالجية.

- �ز�لة موقع �حلرق �ملك�سوف)�ملخلفات �ل�سلبة(.
- زيادة �مل�ساحات �خل�سر�ء.

�ن�ساء  من  �خلا�سة  )�جلدوى(  �إمكانية  تقييم   -
مو�قع �سناعية و/�أو جتارية فى �ملنطقة، خا�سة يف 

تو�سعات �ملنطقة ناحيتي �جلنوب و�ل�سرق.  

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

90319150031250052350072خمطط
00000000غري خمطط

752100215032004�سناعي
23050110021503جتاري
1864186430064008�د�ري
00000000�أمني
00000000مقابر

حز�م �أخ�سر: 
11011010022004�سكني-زر�عي

25251503100200زر�عي
10752240080000�أر�ض ف�ساء

2526522447511594333948�أخرى
4844100484410048441004844100�إجمايل
4888581000135000189000�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
54545454فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
0.940.573.14.44م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 18: الجزر النيلية

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

نهر  فى  جزر   9 من  ع�سر  �لثامنة  �ملنطقة  تتكون 
�لنيل. ويتم ��ستغالل �جلزر فى �جلنوب و�ل�سمال 
)مثل �لور�ق( فى �لزر�عة فى حني جند �أن �جلزر 
�أن�سطة  ت�سم  كمنطقة  ت�ستخدم  مركزية  �لأكرث 
ونو�دي  وثقافية  ودبلوما�سية  و�د�رية  فندقية 
ريا�سية )مثل جزيرة �لزمالك(.  ول توجد باجلزر 
�لنيلية �أي مناطق غري خمططة �أو غري �آمنة ولكن 
توجد تنمية غري خمططة فى جزر �لدهب و�لور�ق 
و�لقر�ساية. ويبلغ عدد �سكان هذه �ملنطقة حو�يل 
100000 ن�سمة بكثافة �سكنية تبلغ 225 فرد/فد�ن.

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- �ل�سيط���رة عل���ى �لنمو غري �ملخط���ط  خا�سة فى 
جزر �لدهب و�لقر�ساية و�لور�ق.

- �إقام���ة م�سروع���ات تنمي���ة فى جزيرت���ي �لدهب 
و�لقر�ساية لت�سم �أن�سطة ترفيهية و�سياحية.

- تنمي���ة جزي���رة �ل���ور�ق كمتن���زه ع���ام يخ�س�ض 
ل�سكان �لقاهرة.

- ترميم �لآثار و�ل�ساحات �لعامة �ملحيطة بها.
)�لفن���ادق(  �لتجاري���ة  �لأن�سط���ة  ف���ى  �لتو�س���ع   -
و�لرتفيهي���ة )�لن���و�دي �لريا�سي���ة و�لرتفيه( على 

�متد�د نهر �لنيل.
- و�س���ع بد�ئل لال�ستخد�م���ات �لزر�عية لالأر��سي 

فوق �جلزر.

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

44012440124001140011خمطط
0010030000غري خمطط

411411411411�سناعي
30140120063008جتاري
250725076001770020�د�ري
30303030�أمني
00000000مقابر

حز�م �أخ�سر: 
29282928100028150042�سكني-زر�عي

1895531811511034293349زر�عي
8626020000�أر�ض ف�ساء

541155411530083008�أخرى
3578100357810035781003578100�إجمايل
991981215009000090000�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
225225225225فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
12.410.146.770م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 19: الدقى

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

تق���ع �ملنطق���ة �لتا�سع���ة ع�س���ر مبحافظ���ة �جليزة 
مبح���اذ�ة  غ���رب �لنيل، وه���ي �ملنطق���ة �لتي ت�سم 
ومعظ���م  �حلي���و�ن،  وحديق���ة  �لقاه���رة  جامع���ة 
��ستخد�م���ات �لأر��سي تغل���ب عليها �ل�ستخد�مات 
�ل�سكنية، وت�سم �ملنطقة مناطق غري خمططة متتد 
فوق م�ساحة 58 فد�نا، منها 14 فد�نًا مت ت�سنيفها 
كمناط���ق غري �آمنة، وتتوفر باملنطقة بال�سافة �ىل 
حديق���ة �حلي���و�ن م�ساحات خ�س���ر�ء �سا�سعة، كما 
ت�س���م �أي�سا ع���دة ن���و�دي ريا�سية، ويتج���اوز عدد 
�س���كان �ملنطقة 297000 ن�سم���ة بكثافة �سكنية تبلغ 

243 فرد/فد�ن.

و2030   2020 للفرتت���ني  الأرا�ض���ي  ا�ضتخدام���ات 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- تطوير �أماكن �نتظار �ل�سيار�ت و�جلر�جات.
- �إز�لة �ملناطق غري �لآمنة.

- تطوير �ملناطق غري �ملخططة.
- تطوير و�سيانة �ملناطق �ل�سكنية �ملخططة.

- تنمي���ة �لأر��س���ي �لف�س���اء و�لزر�عي���ة �ملحدودة 
باأن�سط���ة غ���ري �سكني���ة )�ل�ستخد�م���ات �لتجارية 

و�لد�رية(.
- �قامة �أن�سطة جتارية بامتد�د نهر �لنيل.

    

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

117138120839110036100032خمطط
5325320000غري خمطط

461461461461�سناعي
47260215052508جتاري
84827848279002990029�د�ري
90000000�أمني
00000000مقابر

حز�م �أخ�سر: 
289928993481134811�سكني-زر�عي

5023010000زر�عي
3111000000�أر�ض ف�ساء

54118541185411854118�أخرى
3085100308510030851003085100�إجمايل
297461306423267300243000�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
243243243243فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
4.13.975.476.01م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 20: امبابة

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

مبحاذ�ة  �جليزة  �سمال  �لع�سرون  �ملنطقة  تقع 
�لنيل وهي منطقة �سكنية، كما ت�سم �ملنطقة  نهر 
فد�ن   175 فوق  متتد  خمططة  غري  مناطق  عدة 
�آمنة،  غري  كمناطق  ت�سنيفها  مت  فد�نًا   13 منها 
وممر  �ل�سفن  لإ�سالح  ور�سة  �ملنطقة  وت�سم 
طائر�ت ع�سكري غري م�ستخدم حاليا، كما توجد 
�ملناطق  و�لعديد من  �ملك�سوف  للحرق  �أماكن  عدة 
�لريفية �ملتاخمة لها جهة �لغرب.  ول توجد تقريبا 
�إىل 0.2 مرت  ت�سل  �أية م�ساحات خ�سر�ء )حيث 
مربع للفرد(، ويبلغ عدد �سكان هذه �ملنطقة حو�يل 
543000 ن�سمة بكثافة �سكنية تبلغ 294 فرد/فد�ن.

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- �إقامة �ملتنزه �ملطل على كورني�ض �لنيل.
- و�سع بد�ئل لتطوير منطقة �ملطار.

�لنيل  على  �ملطلة  �مل�ساحة  لتطوير  بد�ئل  و�سع   -
جنوب �ملتنزه �ملطل على كورني�ض �لنيل.

- تطوير �ملناطق �ل�سكنية �لقائمة.
- �لتو�سع فى �خلدمات بطول نهر �لنيل.

- فتح حماور حركة جديدة د�خل �ملنطقة.
�ساكنيها  ونقل  �لآمنة  غري  �ملناطق  �إز�لة   -
فى  �ملناطق  تلك  �أ�ستغالل  و�إعادة  جديدة  ملناطق 

�أ�ستعمالت غري �سكنية.

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

167155170056190063190063خمطط
175620070000غري خمطط

31911319111114502�سناعي
18125110032007جتاري
2669266916661104�د�ري
30303030�أمني
00000000مقابر

حز�م �أخ�سر: 
271271238930010�سكني-زر�عي

8836020000زر�عي
8034620000�أر�ض ف�ساء

36612366124491544915�أخرى
3012100301210030121003012100�إجمايل
542645558600558600558600�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
294294294294فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
0.210.22.132.26م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 21: الهرم

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

تقع �ملنطقة �حلادية و�لع�سرون بجو�ر ه�سبة �لأهر�م 
وتتكون من عدة مناطق �سكنية غري خمططة متتد 
فوق م�ساحة 520 فد�ن منها م�ساحة ت�سل �إىل 15 
فد�ن م�سنفة كمناطق غري �آمنة، وماز�لت �لزر�عة 
�ل�سمال  فى  �ملوجودة  لالأر��سي  �مل�ستخدم  �لنمط 
عدة  وتوجد  للمنطقة،  �لغربي  و�جلنوب  �لغربي 
وثالثة  �ل�سلبة  للمخلفات  �ملك�سوف  للحرق  مو�قع 
م�سانع كبرية ملوثة للبيئة. ويبلغ عدد �سكان هذه 
 190 تبلغ  �سكنية  بكثافة  ن�سمة   790000 �ملنطقة 
حمدودة  �خل�سر�ء  �مل�ساحات  وتعترب  فرد/فد�ن، 
للفرد. مربع  مرت   0.59 تتجاوز  ل  حيث  للغاية 

و2030     2020 للفرتتني  الأرا�ضي  ا�ضتخدامات 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط:
-�إز�لة �ملناطق غري �لآمنة.

-نقل �سكان �ملناطق غري �ملخططة �إىل م�سروعات 
�إ�سكان �جتماعي جديدة �أو تطوير تلك �ملناطق.  

�مل�سانع  ونقل  �ملك�سوف  �حلرق  مو�قع  -�إغالق 
�مللوثة للبيئة �إىل خارج �جليزة وبعيد� عن �ملناطق 

�ل�سكنية.  
�لتجارية  و�ل�ستخد�مات  �ملتنزهات  عدد  -زيادة 

لالأر��سي )�لفنادق �ملطلة على �لأهر�مات(.  
-�إن�ساء �ملتحف �مل�سري �جلديد.

�ملجاور�ت  وتطوير  �لأهر�مات  منطقة  -حماية 
�ل�سكنية �ملجاورة له�سبة �لأهر�م.  

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

362742380044410047440051خمطط
52066007260300غري خمطط

199219921001501�سناعي
1412180240056007جتاري
4245424530033003�د�ري
20202020�أمني
90900000مقابر

حز�م �أخ�سر: 
1111111130033334�سكني-زر�عي

17082014671757573003زر�عي
35143003175200�أر�ض ف�ساء

1620191620191500176007�أخرى
8712100871210087121008712100�إجمايل
789728111111411111141472582�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
190190190190فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
0.590.60.60.9م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 22: العمرانية

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

تتكون �ملنطقة �لثانية و�لع�سرون �أ�سا�سًا من مناطق 
�سكنية خمططة وبع�ض �ملناطق غري �ملخططة فوق 
م�ساحة 180 فد�ن منها 11 فد�ن م�سنفة كمناطق 
�ملك�سوف  للحرق  مو�قع  عدة  وتوجد  �آمنة،  غري 
و�ثنني من �مل�سانع �ل�سغرية �مل�سنفة ك�سناعات 
ملوثة للبيئة. وماز�لت فى �ملنطقة بع�ض �مل�ساحات 
�لزر�عية �ملحدودة.  ويبلغ عدد �سكان هذه �ملنطقة 
فرد/   324 تبلغ  �سكانية  بكثافة  ن�سمة   750000
�مل�ساحات �خل�سر�ء حمدودة حيث  وتعترب  فد�ن. 

ل تتجاوز 0.16 مرت مربع للفرد.

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط

- �إز�لة �ملناطق غري �لآمنة.
�إىل  وحتويلها  �ملخططة  غ��ري  �ملناطق  تطوير   -

م�سروعات ��سكان �جتماعي جديدة.  
�مل�سنعني  ونقل  �ملك�سوف  �حلرق  مو�قع  �إغالق   -

�مل�سببني لتلوث �لبيئة.  
- �قامة م�سروعات للتنمية �لعمر�نية فى �ملنطقة.  

- زيادة �لن�سطة �لرتفيهية بامتد�د نهر �لنيل.  

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

212851240058240058250060خمطط
1804250690200غري خمطط

1895189510021002�سناعي
61180230073809جتاري
3007300730073007�د�ري
120120120120�أمني
00000000مقابر

حز�م �أخ�سر: 
28128113831383�سكني-زر�عي

3981091250100زر�عي
133380240100�أر�ض ف�ساء

71417714177141771417�أخرى
4144100414410041441004144100�إجمايل
748593858600806760810000�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
324324324324فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
0.160.140.720.72م2/فرد
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التحليل العمرانى وفرص التنمية

المناطق غير المخططة وغير اآلمنة

توزيع نسب أستخدامات األراضى والسكان

أستعماالت األراضى عام 2009

أستعماالت األراضى

حدود المنطقة

موقع المنطقة رقم 23: المنيب

�ملناطق �لغري �آمنة
درجة �أوىل
درجة ثانية
درجة ثالثة
درجة ر�بعة

�ملناطق غري �ملخططة

تقع �ملنطقة �لثالث���ة و�لع�سرون عند ملتقى �حل�سر 
بالري���ف جن���وب �س���رق �جلي���زة وت�س���م م�ساحات 
زر�عية �سا�سعة،وهذه �ملنطقة معر�سة لزحف بناء 
�ملناط���ق غري �ملخطط���ة على �لأر��س���ي �لزر�عية. 
وتتك���ون من منطق���ة غري خمططة كب���رية حماطة 
بع���دة مناط���ق غ���ري خمطط���ة �أ�سغر حجم���ا، كما 
ت�س���م منطق���ة غ���ري �آمنة عل���ى م�ساح���ة ل تتجاوز 
�أربع���ة �أفدنة. ويبلغ عدد �سكان هذه �ملنطقة حو�يل 
203000 ن�سم���ة بكثاف���ة �سكني���ة تبل���غ 325 ف���رد/
ف���د�ن، وتعترب �مل�ساحات �خل�سر�ء حمدودة للغاية 

حيث ل تتجاوز 0.45 مرت مربع للفرد.

ا�ضتخدامات الأرا�ضي للفرتتني 2020 و2030 
طبقا ل�ضيناريو التخطيط:
- �إز�لة �ملناطق غري �لآمنة.

- تطوير �ملناطق غري �ملخططة.  
- تطوير منطقة �ملنيب.  

- فر�ض قيود على �لبناء فى �ملنطقة.  
- حماي���ة �لأر��سي �لزر�عية، و�ل�سماح مب�سروعات 
تنمية عمر�ني���ة حمدودة جتنبا لزحف �لع�سو�ئيات 

على �لأر��سي �لزر�عية فى جنوب �ملنطقة.  

��ستعمالت 
�لر��سي

200920202030
�ملخطط �مل�ستهدف�ملخطط �مل�ستهدف�ملتوقع

%فد�ن%فد�ن%فد�ن%فد�ن

�ل�سكان

49230600378004990055خمطط
13583001860400غري خمطط

60606060�سناعي
0025210061509جتاري
423423423423�د�ري
91919191�أمني
00000000مقابر

حز�م �أخ�سر: 
2212217551006�سكني-زر�عي

6474036122255161409زر�عي
2721510000�أر�ض ف�ساء

25015250152501525015�أخرى
1630100163010016301001630100�إجمايل
203466292500279500292500�ل�سكان

�لكثافة �ل�سكنية 
325325325325فرد/فد�ن

�ملناطق �خل�سر�ء 
0.450.321.131.44م2/فرد
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ملحق  2

قائمة المصطلحات

اإلتاح��ة ‑ ت�سري �إىل درجة �إتاح���ة منتج، خدمة �أو 
بيئة معينة لأكرب عدد من �لأ�سخا�ض

اإلس��كان بأس��عار معقول��ة ‑ ت�سم���ل خي���ار�ت 
�لإ�س���كان لكل م���ن �لأ�سر منخف�س���ة وحمدودة 

�لدخل
مجموع��ات/ عناقي��د ‑ تركز �س���ركات تناف�سية 
وتكاملي���ة، د�ئمًا م���ا تكون مركزة ف���ى منطقة 
جغر�في���ة، حي���ث تتفاع���ل وتتعل���م م���ن بع�سها 

�لبع�ض مما ي�سكل حمرك للتناف�ض
التولي��د المش��ترك ‑ هو نظام تولي���د طاقة عايل 
�لكف���اءة، ينتج كهرباء وح���ر�رة، وهو و�حد من 
�أكرث �أ�سكال تدوير �لطاق���ة ��ستخد�مًا. �لتوليد 
�مل�سرتك ميكنه خف�ض �إجمايل تكاليف �لطاقة، 

وكذلك تقليل �نبعاثات �لغاز�ت �لد�فئة
ع���دد  �لإجمالية/�لعام���ة:  �لكثاف���ة   ‑ الكثاف��ة 
�ل�سكان لكل وحدة م�ساحة، مع مر�عاة �حلدود 
�لإجمالي���ة ملدين���ة معين���ة �أو جمتم���ع عم���ر�ين 
)ق���د ت�سمل �ملنطقة عنا�س���ر غري عمر�نية مثل 

�لأحزمة �خل�سر�ء و�مل�سطحات �ملائية(
الكثافة اإلجمالية ‑ �إجماىل عدد �ل�سكان من�سوبًا 
�ىل م�ساح���ة �لكتلة �لعمر�نية للمدينة �أو �لقرية 
بع���د خ�س���م م�ساح���ات �جلبان���ات و�لأر��س���ى 
�لزر�عي���ة و�ل�سحر�وي���ة و�مل�سطح���ات �ملائي���ة 
وم�ساح���ات �لأر��س���ى ذ�ت �ل�سف���ة �لقليمي���ة 

و�لقومية.
الكثافة الس��كنية الصافي��ة  ‑ نو�جت ق�سمة عدد 

�سكان �ل�ستعمال �ل�سكنى فقط.
معدالت االلتح��اق بالتعليم )يتم وصفها على 
أس��اس صاف��ى مع��دالت االلتح��اق( ‑ عدد 
�لط���الب من فئة عمري���ة معينة �لت���ي �لتحقت 
بجمي���ع م�ستوي���ات �لتعليم  مق�سوم���ا على عدد 

�ل�سكان فى تلك �لفئة �لعمرية.
فدان ‑ �لفد�ن هو ما ي�ساوي 4200 مرت مربع

مع��دل الخصوبة - هو متو�سط عدد �لأطفال لكل 
�مر�أة خالل حياتها.

المدين��ة العالمي��ة ‑ ه���ي �ملدينة �لتي له���ا تاأثري 
مبا�سر وملمو�ض على �مل�ستوى �لعاملى �أقت�ساديًا 

و�أجتماعيًا وثقافيًا و�سيا�سيًا.
إقلي��م القاهرة الكبرى ‑ ه���ى �ملنطقة �لعمر�نية 
�ل�ساملة ح���ول �لقاهرة، و�لتي متتد عرب �أجز�ء 
�لقاه���رة، �جلي���زة،  ث���الث حمافظ���ات:  م���ن 

و�لقليوبية.
الطاقة المتجددة ‑ �لطاقات �ملتجددة ت�ستخدم 
و�مل���اء  �لري���اح  كال�سم����ض،  �لطبيعي���ة  �مل���و�رد 
و�لكتل���ة �حليوي���ة لتوليد �لكهرب���اء. على عك�ض 
�لطاقة �مل�ستمدة من �لوقود �حلفري، فالطاقة 
�ملتج���ددة ل ميك���ن �أن تفن���ى. كم���ا �أن �لطاقة 
�ملتج���ددة ل ت�سب���ب �نبع���اث �لغ���از�ت �لد�فئة 

وبالتايل ل ت�ساهم فى �لحتبا�ض �حلر�ري.
الطبقات اإلجتماعية ‑ يق�سم �ل�سكان �إىل طبقات 
�أ،ب،ج،د،ه� و�لتي لكل منها خ�سائ�سها وميكن 
من خاللها ت�سني���ف �ل�سكان د�خل جمموعات 
ح�س���ب م�ستويات �لتعليم، من���ط �لنفاق، منط 
�لعم���ل و�أ�سلوب �ملعي�سة )�لأعلى هو �أ، �لأقل هو 

ه�(.
جلن���ة  ح���ددت   ،1987 ع���ام  ف���ى   ‑ االس��تدامة 
برونتالن���د  �لتابع���ة ل���الأمم �ملتح���دة “�لتنمية 
�مل�ستد�م���ة ه���ي �لتنمي���ة �لتي تلب���ي �حتياجات 
�حلا�س���ر دون �مل�سا����ض باحتياج���ات �لأجي���ال 
�خلا�س���ة.”  �حتياجاته���م  لتلبي���ة  �مل�ستقبلي���ة 
فمبادئ �ل�ستد�مة هي �لإن�ساف بني �لأجيال، 

�لإحتياط و�ملحافظة على �لتنوع.
المناط��ق غي��ر اآلمن��ة ‑ ميك���ن تق�سيمه���ا �إىل 4 
�أنو�ع. فهي �ملناطق �لتي متثل تهديدً� على حياة 
�ساكنيها. �أو ت�سكل ماأوى غري منا�سب من حيث 
ظروف���ه. و ت�سكل خطورة عل���ى �ل�سحة �أو ميثل 

ملكية غري �سرعية.  

المناط��ق غير المخططة ‑ �ملناط���ق �لتى ن�ساأت 
باملخالفة للقو�ن���ني و�للو�ئح �ملنظمة للتخطيط 
و�لبناء ويت���م حتديدها باملخطط �ل�سرت�تيجي 

�لعام �ملعتمد للمدينة �أو �لقرية.
المنطق��ة العمراني��ة ‑ هي �ملناط���ق �ملقامة على 
�أ�سا����ض �ل�ستخ���د�م �لعمر�ين، م���ع عدم وجود 
�أي فجو�ت �أكرث من200 م���رت، وت�ستخدم �سور 
�لقم���ر �ل�سناعي ب���دًل �ملبان���ى  لتحديد حدود 

�ملنطقة �لعمر�نية.
البني��ة التحتي��ة العمراني��ة )البني��ة األساس��ية( 
‑ وت�سم���ل �لبني���ة �ل�سا�سي���ة �ملي���اه و�ل�سرف 
و�لطاق���ة و�لطرق و�سبكة �لت�سالت و�لتخل�ض 
م���ن �ملخلف���ات �ل�سلب���ة و�ملو��س���الت �لعام���ة 

و�خلدمات �ملجتمعية.
اإلحياء العمراني )مناطق إعادة التخطيط(    

‑ �إع���ادة �إحياء �ملناطق �لعمر�نية �لقائمة من �أجل 
توفري نط���اق �أو�سع من �لإ�س���كان، فر�ض �لعمل 

و�لأن�سطة �لإجتماعية.
)SWOT Analysis( تحليل النتائج الرئيسية

‑ ر�س���د لنقاط �لق���وة و�ل�سع���ف ومكامن �لفر�ض 
و�لتهديد�ت لكل قطاع.
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