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 إعالن إخالء مسئولية

ي المركز القانوني ألي ال تعبر التسميات المستخدمة أو طريقة عرض المعلومات في هذا المنشور ، بأي شكل من األشكال ، عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة ف
 منطقة أو لسلطاتها، أو فيما يتعلق بتعيين خطوط حدودها أو تخومها أو نظامها اإلقتصادي أو درجة نموها. بلد أو إقليم أو مدينة أو

جلس إدارة موئل األمم كما أن التحليالت واإلستنتاجات والتوصيات الواردة في المنشور ال تعكس بالضرورة آراء برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية أو م
 لدول األعضاء فيه. المتحدة أو ا

 ويؤذن لكل من يريد استنساخ أي أجزاء من هذا المنشور شريطة إيراد المصدر.
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 التقديم
 جهـــاز الدولـــة المســـئول عـــنالهيئـــة العامـــة للتخطـــيط العمرانـــي هـــي إن 

مــة لكافــة المــدن فــي مصــر.ونظرًا ااإلســتراتيجية الع اتخططــموضــع ال
خـالل  مخططـات سـوى لعـدد قليـل مـن المـدن الكبـرى يتم إنجـازألنه لم 

فقـــد أدركـــت  ونظـــرًا للتوســـع الكبيرفـــي المـــدن ، العقـــود الثالثـــة الماضـــية
الهيئة العامة للتخطيط العمراني ضرورة إعادة النظر في األساليب التي 

فقــد  ٢٠٠٦اعتبــارًا مـن عــام و  تـم إتباعهــا مسـبقا فــي تخطـيط المــدن، لـذا
ة بهدف الهيئة منهج استراتيجي المركزي قائم على تدعيم المشارك تبنت

تحديد االحتياجات الحقيقية والتصدي للتحديات التي تواجـه المجتمعـات 
 اتخططمالعمرانية الحالية. وقد أنجزت الهيئة حتى اآلن مهمة وضع ال

االســــــتراتيجية العامــــــة لجميــــــع القــــــرى وأعلنــــــت عــــــن تحديــــــد أولويــــــات 
االســـتراتيجية للمـــدن مـــن أجـــل تعزيـــز الـــروابط بـــين الريـــف  اتخططـــمال

 والحضر.

موئـل األمـم وبالتعـاون مـع برنـامج األمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (
ــــ االعاالســـتراتيجية  اتخططـــملاإعـــداد حاليـــا  يجـــريالمتحـــدة)   ٥٠مـــة ل

 )ألــف نســمة ٦٠أقــل مــن الصــغيرة  المدينــة عــدد ســكان(مدينــة صــغيرة 
السريع للقطاع العمراني من أجل االسـتدامة"  ليحلباستخدام منهجية "الت

 ولوية لتحقيق الرؤى الالمركزية.ذي يعتبر وسيلة فعالة تعطي األ، وال

للمـدن  المخططـات اإلسـتراتيجية العامـةومن المتوقع أن يساهم "مشروع 
فــــي مجـــــال إعـــــداد والمســـــاوه داء الصــــغيرة" فـــــي تحســــين مســـــتويات األ

 خصوصــــا تلــــك التــــي ُتحــــد مــــنالبــــرامج، وتنفيــــذ وتنســــيق اإلجــــراءات، 
والضــعف فــي مختلــف المنــاطق واألقســام  قصــاء)(اال ظــواهر االســتبعاد

 
 الريفيــة / الحضــرية. وباإلضــافة إلــى ذلــك، ســوف يســاهم المشــروع فــي

األهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة التــــي حــــددتها هيئــــة األمــــم  بعــــضتحقيــــق 
المتحـدة مــن خـالل تحديــد الثغــرات وأوجـه القصــور فـي مجــاالت التنميــة 
 مما يدعم واضعي الخطط وصانعي القرار على اتخاذ إجراءات عادلة.

ويتكون المشـروع مـن مكـونين أساسـيين، أولهمـا يتمثـل فـي وضـع آليـات 
لتنميـة العمرانيــة بمـا يتــيح وضـع وتنفيــذ اعناصـر ومكونــات رصـد فعالــة ل

ــــة فــــي إدارة التنميــــة العمران ــــي سياســــات فعال يــــة علــــى المســــتويين المحل
للمــدن مـة االعاالســتراتيجية  اتخططـمالثــاني يتـولى إعــداد ال، و  والقـومي

مشاركة أصحاب المصلحة في إطار عملية شاملة قائمة على الصغيرة 
اديين مـن خـالل تنظـيم سلسـلة مـن في المدن بما في ذلك المواطنين العـ

احتياجـــاتهم وتطلعــاتهم، ممـــا  تطـــرح وتلخــصالجلســات التشـــاورية التــي 
 يسمح لهم بالمساهمة الفعالة في صياغة مستقبل مدينتهم.

ـــة المنظـــور التنمـــوي اقـــوم هـــذيو  توثيـــق عمليـــة إعـــداد بتلخـــيص و  للمدين
 ااســـــتهدفه التـــــيالمـــــدن  دد مـــــنعـــــمـــــة لاالعاالســـــتراتيجية  اتخططـــــمال

لمحـة عــن كيفيــة تشــكيل المــدن  المنظــور التنمــويعطــي يالمشـروع، كمــا 
تصــورها فــي المســتقبل القريــب، واإلجــراءات المطلوبــة لتحقيــق و حاليــا، 

 على أرض الواقع.واالستراتيجيات هذه الرؤى 
ومـــــن المنتظـــــر أن تقـــــوم أجهـــــزة اإلدارة المحليـــــة وأصـــــحاب المصـــــلحة 

 تبعــت فــي إعــداد هــذه المخططــاتالمنهجيــة التــي أالرئيســيين بإســتخدام 
علــى نطــاق واســع كخارطــة طريــق لتحقيــق التنميــة المســتدامة وتحســين 

 مستويات الحياة المعيشية للمجتمعات المحلية.

 د/ محمد باسل عبدالحميد كاظم  / مصطفى كمال مدبولي.د.أ
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 ماالعــــــ اإلســــــتراتيجيمخطط ال:إعدادمــــقدمــــــــــة
 لمدينــــــــــــــــة المراغة

أدى ارتفـــــاع معـــــدالت النمـــــو الســـــكاني بمصـــــر مـــــع ثبـــــات المســـــاحة 
المأهولــــة بالســــكان إلــــى ظهــــور مشــــاكل عديــــدة يعــــانى منهــــا العمــــران 

مويــة المصــريحاليًا، األمــر الــذي يجعلــه يــؤثر ســلبًا علــى العمليــات التن
ـــد ارتفـــع عـــدد ســـكان  ـــة ، فق ـــة الطبيعي ـــى اســـتدامة البيئ المختلفـــة ، وعل

مليـــون  ٧٣إلـــى أكثـــر مـــن  ١٩٠٧مليـــون نســـمة عـــام  ١١مصـــر مـــن 
، ومن ثم تركزت هذه الزيادة السكانية على أراضـى  ٢٠٠٦نسمة عام 

الرقعة الزراعية المحـدودة للـوادي والـدلتا فـي صـورة نمـو عشـوائي غيـر 
 ر البناء الرسمي علي األراضي الزراعية.مخطط تزامن مع حظ

نـــى عـــن الـــذكر أن الزيـــادة العمرانيـــة الســـريعة فـــي المنـــاطق انـــه لغ و
العشـوائية غيــر المخططـة قــد ســاهمت فـي ظهــور العديـد مــن المشــاكل 
البيئية والعمرانية واالجتماعية واالقتصادية بالمدن المصـرية، مـع تفـاقم 

ة عـــــن ضـــــعف قـــــدرة اإلدارات العديـــــد مـــــن المشـــــاكل اإلداريـــــة الناتجـــــ
الحكوميــة ســواء المركزيــة منهــا أو المحليــة. فضــال عــن تــدهور البيئــة 
العمرانيـــة وتعـــارض اســـتعماالت األراضـــي . انتشـــار الفقـــر وعـــدم قـــدرة 
ـــة . تـــداعى  ـــى الخـــدمات العمراني ـــي الحصـــول عل ـــات المهمشـــة عل الفئ

 ة والحضارية.المناطق التراثية والتاريخية والمباني ذات القيمة المعماري

لذا يطمـح المشـروع إلـى تفعيـل مـنهج تشـاركي يجمـع المجتمـع المحلـى 
لتحديـــد وتنفيـــذ المشـــروعات ذات األولويـــة واألنشـــطة المختلفـــة بهـــدف 
خلـــق مدينــــة قـــادرة علــــى االســـتدامة فــــي مواجهـــة الظــــروف المتغيــــرة، 
واستحداث أدوات لخلق فرص عمل مناسـبة وتحسـين مسـتوى المعيشـة 

 الفقراء والفئات المهمشة. للجميع خاصة

وبنـاءًا علـى ذلـك قـام برنـامج االمـم التحـدة للمسـتوطنات البشـرية بـادارة 
مشـروع المخطـط االســتراتجى لخمسـين مدينــة صـغيرة بــدعم مـن الهيئــة 
العامــة للتخطـــيط العمرانـــي  التـــى تتبنــى مـــنهج التخطـــيط االســـتراتيجي 

ف فـي األسـاس إلـى لوضع رؤيـة مسـتقبلية متكاملـة لتنميـة المدينـة تهـد
تحقيق التنمية المسـتدامة للمدينـة، وضـمان الخـروج بإسـتراتيجية عمليـة 

المعنيــــة وشــــركاء قابلــــة للتطبيــــق يشــــارك فــــي وضــــعها كافــــة الجهــــات 
 .التنمية بالمدينة

 المنــــهجيـــــة 

 تنقسم  المنهجية  الي ثالث مراحل

 االولي:  ةالمرحل

ـــتم مـــن  ـــة أعمـــال المســـوحات الميدانيـــة : حيـــث ي ـــتم فـــى هـــذه المرحل ي
خاللهـــا تـــدقيق الخـــرائط المســـاحية المتاحـــة وأعمـــال المســـح العمرانـــي 

الســــتعماالت وملكيــــات االراضــــى ونظــــم اإلنشــــاء وارتفاعــــات المبــــاني 
 الطــرق والبنيــة األساســية الراهنــةبالمدينــة ، وأنمــاط اإلســكان وشــبكات 

 عمرانية الراهنة وتحديد االراضى المتاحة للتنمية.لتحديد األوضاع ال

عقــد اللقــاءات وطــرح األســئلة مــع مجموعــات الشــركاء كــل علــى حــدة 
مقابلـــة المحـــافظ  ، وتتـــزامن هـــذه المرحلـــة مـــع أعمـــال المســـح الميـــداني

 .حافظة للتشاور وعرض مجاالت العملوقيادات الم

طـة بتنميـة المدينـة عرض ومراجعة  التقارير والدراسات السـابقة والمرتب
موضــــوع الدراســــة. مراجعــــة السياســــات والخطــــط الخاصــــة بالجهــــات 
الحكوميـــة المختلفـــة. استشـــارة المـــواطنين ومناقشـــة مســـئولي المجلـــس 
التنفيــذي والشــعبي المحلــي للمدينــة والعــاملين بهــا ورجــال األعمــال عــن 
قضايا المدينـة مـن خـالل ورش عمـل واجتماعـات تـنظم لهـذا الغـرض. 

ن تلـــك المرحلـــة بعمـــل تحليـــل نقـــاط القـــوة و الضـــعف ومكـــام وتنتهـــى
 .الفرص والمخاطر لكافة القطاعات

 المرحلة الثانية 
صــياغة الرؤيــة المســتقبلية واألهــداف للمدينــة مــا ســتكون عليــه خــالل 

 .ركيز على تنمية القدرة التنافسيةفترة زمنية محددة مع الت
لي للمدينـــــة أستشـــــارة المدينـــــة حيـــــث يعـــــرض بوضـــــوح الموقـــــف الحـــــا

 .الرؤية واألهداف لمستقبل المدينةوتحليالته و 

، رسـم واالشـتراطات البنائيـة إلستراتيجي العـام لتنميـة المدينـةالمخطط ا
مدرج بهـا مخرجـات المخطـط .  GISقاعدة البيانات الجغرافية للمدينة 

ـــة  ـــد أولويـــات المشـــروعات مـــن خـــالل المشـــاركة. والبـــرامج الزمني تحدي
 .ذات االولويةارية لتمويل المشروعاتوالخطط االستثم
 المرحلة الثالثة

اعداد خطط العمل للمشروعات ذات االولوية بالمشاركة وبواسـطة كـل 
 الجهات المعنية المشاركة فى التنفيذ او التمويل.

 هيكل التقرير
خلفيـــه عامـــه عـــن القطـــاع الحضـــري فـــي المراغـــة اســـتنادا الـــي نتـــائج 

 ٢٠٠٧التـي عقـدت فـي المدينـة فـي يوليـو التقرير التقييمى والمقابالت 
(انظـــر الـــي الفهـــرس الخلفـــي لقائمـــة المشـــاركين   ٢٠٠٨حتـــى فبرايـــر  

فــي المقــابالت واستشــارة المدينــة). كمــا تتضــمن بيانــات عــن والمــأوى 
والعشــــــوائيات ، االقتصــــــاد المحلــــــى ، والفقــــــر الحضــــــري والخــــــدمات 

 .الحضرية األساسية

الحكــم الحضــري مــن حيــث التنظــيم تقيــيم القطاعــات عبــر القطاعيــة: 
المؤسســي واإلطــار التنظيمــي وتعبئــه المــوارد، قضــايا الفئــات المهمشــة 
والبيئــه الحضــرية. هــذا الجــزء الثــاني يبــرز األولويــات المتفــق عليهــا ، 

 .وتتضمن قائمه المشاريع المحددة

منظور مدينة 
المراغة

 –
  

المقدمة
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والقســـم الثالـــث واألخيـــر يتضـــمن الرؤيـــة المتفـــق عليهـــا لتنميـــة المدينـــة 
و خطــــــة  تيجية المتفــــــق عليهــــــا ويحــــــدد أولويــــــات المشــــــاريعواإلســــــترا

وتتضــمن   اســتعماالت االراضــى و االشــتراطات البنائيــة و التخطيطيــة
ملحق وصفى للمشروعات واالقتراحات والمسـتفيدين والشـركاء والتكلفـة 
ألتقديريـــــه واألهـــــداف واألنشـــــطة والنتـــــائج والخطـــــة االســـــتثمارية لتلـــــك 

 المشروعات.

 مي لمدينة المراغةالمنظور اإلقلي
محافظة سوهاج هى إحدى المحافظات الخمسة المكونة إلقلـيم جنـوب 

 –قنــا  –البحــر األحمــر  –الصــعيد بجانــب كــال مــن محافظــات أســوان 
االقصــر وتقــع محافظـــة ســوهاج شــمال إقلـــيم جنــوب الصــعيد ويحـــدها 
شـــماال محافظــــة أســــيوط وجنوبـــا محافظــــة قنــــا والبحـــر األحمــــر شــــرقا 

يــد غربــا وتعتبــر المحافظــة الثالثــة فــى اإلقلــيم مــن حيــث والــوادى الجد
 المساحة واألولى من حيث عدد السكان.

 فــدان مليــون٢,٦٢بمايعــادل ٢كــم١١٠٢٢ســوهاج محافظــة مســاحة تبلــغ
 عــــدد ويصـــل جنـــوب الصـــعيد، اقلـــيم مســـاحة جملـــة مـــن ٥,٣ تمثـــل 

 جملــة مــن % ٤٤,١يمثلــون .نســمة مليــون ٣,٧١٥ســكانهاإليحوالي
 .٢٠٠٦عام الجمهورية سكان جملة من % ٤,٩ونسبة  اإلقليم سكان

  تقريبـــا بـــين المســـافة منتصـــف فـــي ســـوهاج محافظـــة وتقـــع عاصـــمة
 عــــن أســــوانو  كــــم٤٦٧ن) وتبعــــد عــــن القــــاهرة مســــافة وأســــوا القــــاهرة
 كم.٤١٢مسافة

إحـــــدى مدينـــــة (١١إداريـــــا، مركـــــزا١١مـــــن ســـــوهاج محافظـــــة وتتكـــــون
أم+ ( قريــــة ٢٧٠) الجديــــدة ســــوهاج مدينــــة الــــى باالضــــافة عشــــرمدينة

 .)٢٠٠٧عزبة وكفر ونجع(تنمية محلية  ١٧٨٨و )التوابع

 محافظة سوهاج لالوضع االقتصادي 
 يقـدر حيـث البشـرية، المـوارد فـى نسـبية بوفرة سوهاج محافظة تحظى
 ٢٠٠٥ عـام نسـمة فـى مليـون ٢بنحـو  العمـل سـن فـى السـكان حجـم

 انخفاضـا بـذلك مسـجلة% من اجمـالى سـكان المحافظـة ٥٤.٦بنسبة 
 يزيـد ان المتوقـع مـن ونظـرا ألنـه ،% ٦٨.١ االقلـيم فـى نسـبتهم عـن

 فـتح وكـذلك التعلـيم فـى اكبـر بصـورة االناث التحاق تزايد نتيجة العدد
 ارتفاع يستمر ان المنتظر فمن اوسع بصورة .امامهن  العمل مجاالت
 بالمحافظـة العمـل قـوة بلغـت وقـد ٢٠٢٢ عـام حتـى تـدريجيا النسـبة
 وفقا السكان من العمل سن فى ممن %٤١.٤ بنسبة نسمة ألف ٨٤٠

ـــديرات  عـــن ارتفاعـــا بـــذلك وتســـجل ، ٢٠٠٥عـــام  لتق
 الفعليـين المشـتغلين بيانـات تشـير كمـا ،% ٣٥.١ بـاالقليم نسـبتهم 

ملحوظـاارتفاعـاتسـجلسـوهاجان محافظـةالـىالعمـلقـوةداخـل
بينمـا يبلـغ ذلـك علـى مسـتوى االقلـيم  ،% ٨٦.٩ الـى تصـل حيـث 

٨٢.٩ %  

 النشاط الزراعي و الحيوانى بالمحافظة 
 الدرجـة االراضـى سـوهاج، الراضـي الزراعيـة بمحافظـةا علـى يغلـب

 جملـة % مـن ٧٤ تمثـل فـدان ألـف ٣٢,٥ مسـاحتها الثانيـة وتبلـغ
 ٦ بمسـاحة لثالثـة أراضـى الدرجـة يليهـا الزراعيـة، األراضـى مسـاحة
 مسـاحتها وتبلـغ األولـى الدرجة ثم أراضى ،% ١٣,٥تمثل فدان أالف
بمسـاحة  الرابعـة الدرجـة وأخيـرا أراضـى ،% ٧,٤فـدان تمثـل ألـف ٣,٢

 من بالرغم .المنزرعة المساحة جملة من %٥,١ تمثل فدان ألف ٢,٢
 البحـر و غرًبـا الـوادى الجديـد حـدود حتـى المحافظـة مسـاحة إتسـاع

 إال وشـرًقا غرًبـا الشاسـعة المسـاحات الصـحراوية وتوافر شرًقا األحمر
 حيـث محـدودة تعـد ٢٠١٧ عام حتى القابلة لالستصالح المساحة أن

 وتقـع أكبـر ، المحافظـة بمراكـز متنشـرة فـدان ألـف ٥٨ تبلـغ حـوالى
 بنسـبة فـدان ألـف ٢٤ طهطـا غـرب فـى األراضـى تلـك مـن مسـاحة
 القابلــة لالستصــالح األراضــى مســاحة اجمــالى مــن% ٤١,٣٨

 بنسـبة فـدان ألـف ١٧.٥ سـوهاج جنـوب منطقـة تليهـا ، بالمحافظـة
 شـرق منطقة و %١٣,٨ شرق بنسبة طوق أوالد منطقة ثم % ٣٠,٢

المحاصـيل  بعـض بزراعـة سـوهاج محافظـة وتتميـز ،% ٧,٧ سـوهاج
 أهـم مـن والبصـل والقصـب القطـن و القمـح يعتبـر حيـث ،التقليديـة

 بهـا الفـدان إنتاجيـة بالمحافظـة، ومتوسـط زراعتها يتم التي المحاصيل
 ويزيد بل الجمهورية، مستوى على إنتاجية الفدان متوسط كثيرا يقارب
 المزروعة للمساحة وبالنسبة .والقصب البصل بالنسبة لمحاصيل عنه

 المزروعـة، للمسـاحة بالنسبة األولى فى المرتبة قمحال محصول فيأتى
 ويليـه .بالمحافظـة المنزرعـة المسـاحة إجمالي من %٨٣,٣ يمثل فهو

 زهـرة يحتل بينما فدان، ألف ١٩,٥ بمساحة  %١٠,١فيمثل  القصب
يمثل  فهو فدان ألف ٦,٧ المزروعة المساحة في الثالث المركز القطن
 محصـول ويأتى بالمحافظة، المنزرعة المساحة إجمالي من %  ٣,٥

 فـدان أالف ٥ مسـاحة علـى وتـتم زراعتـه األخيـرة المرتبـة فـى البصـل
 وتعتمـد .بالمحافظـة المنزرعـة األراضـى اجمـالى مـن %  ٢,٦بنسـبة 

 الجوفيـة اآلبـار محطـات علـى أيضـا النيـل و علـى الزراعيـة األراضي
 نطـاق فـي وتقـع المحافظـة .بالميـاه بعـض التـرع بتغذيـة تقـوم التـي

 مـن أكثـر إلـى الرسـوبي القطـاع سمك ( يصل عمالق رسوبي حوض
 لتكوين بالنسبة أهمية له الجيولوجي القطاع فان متر) ، كذلك ١٥٠٠
 المـواد وبعـض البناء مواد لتوفير وأيضا الكبيرة المياه الجوفية خزانات
 للصناعة. الالزمة

 قسمين الحيوانات إلى تقسم ، والداجني الحيواني اإلنتاج يخص وفيما
 واألغنـام األبقـار والجـاموس مثـل المنتجـة الحيوانـات بـه يقصـد األول

تمثـل  رأس ١٥٣٠٠ إلـى منـه المحافظـة والجمـال، نصـيب والمـاعز
 الصـعيد جنـوب اقلـيم مـن %  ٤٤,٢الجمهوريـة و  انتـاج مـن ١٠,١
 والشـعر والصـوفالحمـراء  للحـوم هاًمـا مصـدًرا الحيوانـات هـذه وتمثل
 لـبعض جيـدة خـام العضـوية ومـادة لألسـمدة مصـدًرا أيًضـا وهـى

 الداجنـة الثـروة وهـى الثانيـة المجموعـة أمـا .الغذائيـة الصـناعات
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 تمثـل طـن ٥٩٨٩ إلـى منـه المحافظـة نصـيب يصـل لـذى )(الطيـور
 .الصعيد جنوب اقليم من % ٤٨,٧ و الجمهورية من انتاج %٨,٨٥

 النشاط الصناعي بالمحافظة 
 :يلى فيما سوهاج بمحافظة الصناعية المناطق أهم حصر ويمكن

 مسـافة علـى المنطقـة هـذه تقـع:أخمـيم) بـالكوثر الصـناعية (المنطقـة
 علـى وهـى الجديـدة،ثر الكـو  ومدينـة أخمـيم مدينـة مـن كـل عـن كـم٣

 :التالية التنفيذ بمراحل وتمر فدان ٤٤٥ حوالى إجمالى مسطح

 ١٦٧ المصـانع عـدد بهمـا بلـغ والـذى والثانيـة األولـى المـرحلتين
 .فدان ٦٠ على مساحة جنيه مليون ٧٠٢ باستثمارات مصنًعا

 يماثل مشروعات عدد لها ويتوقع فدان ٢٣٠ بمسطح الثالثة المرحلة
 منطقـة مشـروعات عـدد والثانيـة ليصـل األولـى المـرحلتين مشـروعات

  للصـناعات قطعـة ٢٤٨ حجـز تـم مشـروًعا ٢٧٤ حـوالى الكـوثر
 ، .الجـاهزة والمالبـس والنسـيج الغزل صناعات الهندسية ، لصناعات
 .األعالف ، صناعات.جلدية صناعات كيماوية،  صناعات

 أعمـال وجارى فدان ١٠٢٦ بمسطح طهطا بغرب الصناعية المنطقة
 طلًبا ٢٠٠ بها للحجز وتقدم لها، األساسية البنية

 وجارى فدان ٢٥٠ بمسطح أخميم شرق باألخايوه الصناعية المنطقة
 الجديـدة الكولـة ومدينـة أخمـيم عـن وتبعد ، لها األساسية البنية أعمال
  .كم ١٢ بحوالى

 للحجـز وتقـدم فـدان، ١١٧٣ بمسـطح جرجا بغرب الصناعية المنطقة
 .كم ٢٠ بحوالى سوهاج  مدينة عن تبعد وهى طلباا، ٢٠ بها

 السياحة بالمحافظة 
 هـذه وتتمثـل التنميـة السـياحية مقومـات مـن بالعديـد المحافظـة تتمتـع

 :فى المقومات
  :الى تقسيمها ويمكن :ثقافية سياحة

 وتمثـال الهجارسـة أتـربيس ومقبـرة منطقـة مثـل :الفرعونيـة االثـار -١
 .الملك زوسر ومصطبة أبيدوس آمون ومنطقة ميريت

 .الطهطاوى الشيخ رفاعة منزل مثل االثرية المنازل -٢
 .جرجا مكتبة مثل الهامة المكتبات -٣

  :يلى فيما وتتمثل :ترفيهية سياحة

 مدينـة مواجهـة فـى النيـل بنهـر قرامـان جزيـرة مثـل النيليـة الجـزر -١
 األطفـال لمالهـى مدينـة سياحًيا بإنشـاء إستغاللها يمكن والتى سوهاج
 .النيلية المراسى طريق عن بالمدينة ربطها ويمكن

 علـى الكـوثر بمنطقـة الصـناعية الغابـة مثـل الصـناعية الغابـات -٢
 .أخميم من كم ٣ مسافة

 والتـى البحـر سـطح فـوق م ٣٧٥ إرتفاعهـا يبلـغ والتـى الصـحراء -٣
 .الصيد والسفارى سياحة فى إستغاللها يمكن

  :الى وتنقسم :دينية سياحة

 ومسجد باهللا العارف العتيق ومسجد الجامع مثل اإلسالمية اآلثار -١
 .وجامع المتولى محمد األمير ومئذنة األمير حسن

 ودير األبيض شنودة والدير األنبا دير مثل المسيحية اآلثار -٢
 المشايخ نجع مارجرجس ومقابر وكنيسة دميانة وكنيسة الست العذراء
 .الشهداء ودير

 العالقات المكانية وتوزيع االدوار العمرانية
 دينة بالمحافظةترتيب أهمية الم

 محافظـة لمـدن السـكانية الحجميـة ) الفئـات١(يوضـح الجـدول رقـم 
ســــوهاج ، حيــــث يتضــــح أن مدينــــة المراغــــة تقــــع فــــي المرتبــــة الثالثــــة 
بالنســبة لمــدن المحافظــة مــن حيــث عــدد الســكان( وذلــك طبقــا للنتــائج 

 ٥٠الــى  ٢٥) ، حيــث تقــع فــي الفئــة مــن ٢٠٠٦األوليـة لتعــداد ســكان 
 الف نسمة.

 الفئات الحجمية لمدن محافظة سوهاج بالمحافظة)١(جدول رقم

 مدن عدد الحجمية الفئات
 بالمحافظة المتواجدة المدنالمحافظة

 - - المليونية المدن
 - - مليون  -ألف ٢٥٠
 سوهاج ١ الف ١٠٠ - ٢٥٠

اخمـــــــيم، جرجـــــــا، طهطـــــــا، طمــــــــا،  ٥  الف ١٠٠ – ٥٠
 المنشأة

 البلينا، جهينةالمراغة،  ٣ الف ٥٠ – ٢٥

 ساقلتة، دار السالم ٢ الف  ٢٥ - ١٠
 سوهاج الجديدة ١ االف ١٠أقل من 
 - ١٢ اإلجمالي

ـــــة ـــــة العمراني ـــــى، اســـــتراتيجية التنمي ـــــة العامـــــة للتخطـــــيط العمران  المصـــــدر: الهيئ
  ٢٠٠٦لمحافظة سوهاج ، 

مـــن خـــالل المؤشـــرات العمرانيـــة للتخطـــيط اإلقليمـــي لمحافظـــة ســـوهاج 
 استنتاج ما يلي:يمكن 

أن مدينــة المراغـــة مــن المـــدن المركزيـــة بالمحافظــة، كمـــا أنهـــا ذات  -
وهـي غيـر مصـنفة  رتبة متوسطة علـى مسـتوى إقلـيم جنـوب الصـعيد ،

 .من ناحية الوظيفة

بــالرغم مــن أن مدينــة المراغــة تعتبــر مركــزا للخــدمات علــى مســتوى  -
المركز حيث تلعب دور مركزا تجاريـا بالنسـبة للوحـدات الريفيـة التابعـة 

منظور مدينة 
المراغة

 –
  

المنظور االقليمى لمدينة المراغه
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لهـــا إال أنهـــا ال تلعـــب دورا إداريـــا قويـــا علـــى مســـتوى المحافظـــة و ال 
 يمكن إن تنافس المدن المجاورة (سوهاج و طهطا).

لخدميـــة فـــي مجـــال التعلـــيم والصـــحة كمـــا تتركـــز  معظـــم الوحـــدات ا -
، كمــدارس الثــانوي العــام والصــناعي بأنواعــه ، المراغــةوغيرهــا بمدينــة 

كمــا تتركــز بهــا الخــدمات الصــحية كالمستشــفى المركــزي ، كمــا توجــد 
الخدمات اإلداريـة المركزيـة، وهـذا الـدور اإلداري يتطلـب مجموعـة مـن 

و لكن هـذه الخـدمات اقـل  المقومات الخدمية والعمرانية الالزمة لتأديته
 .ي مركزي سوهاج و طهطا المجاورتينفى المستوى من مثيالتها ف

 
 ) المركـــــز و عالقتـــــه المكانيـــــة بـــــالمراكز المحيطـــــة بمحافظـــــة ســـــوهاج١شـــــكل (

 (حدود المدينة)

 

 دور مدينة المراغة على مستوى المحافظة
مدينة المراغة هي قلب محافظة سوهاج حيث تقع  في وسط مراكز  -

 .المحافظة

بالنســبة للعالقــات االقتصــادية بــين مدينــة المراغــة والمــدن المجــاورة  -
فهي متمثلة في االتى : التجارة خاصة الموبيليا من طهطـا ، وسـوهاج 
ـــيم الزراعـــي  ـــيم الجـــامعي وجهينـــه فـــي خـــدمات التعل فـــي خـــدمات التعل

قــل البــري بأنواعــه) والســكة ومعظمهــا يســتخدم طــرق فرديــة ضــيقة (الن
 .يدالحد

اغـــة اقلهـــم فـــي النشـــاط االقتصـــادي، فالمر بالنســـبة للمـــدن المجـــاورة،  -
حيــــث تســــتورد المدينــــة الخضــــروات والفاكهــــة مــــن ســــوهاج فــــي غيــــر 
المواســــم المتعــــارف عليهــــا  كمــــا تســــتورد مــــواد البنــــاء ومعــــدات النقــــل 
واألجهــزة الميكانيكيــة والمعــدات واآلالت مــن ســوهاج وطهطــا، فمدينــة 

أقـــوى تجاريـــًا مـــن مدينـــة المراغـــة ولـــذلك تأخـــذ  طهطـــا وكـــذلك ســـوهاج
المراغـــة العديـــد مـــن البضـــائع مـــن تجـــار الجملـــة فـــى طهطـــا وســـوهاج 

 .والمواطنين بمدينة المراغة يعملون في طهطا أو سوهاج

 دور مدينة المراغة على مستوى المركز 
قرية ام  ٢٣يتكون مركز و مدينة المراغة من خمسة وحدات محلية و 

دات المحليــــة هــــى: الغريــــزات ، البطــــاخ، حــــنجــــع. الو  ١٠٠و تابعـــة و
بناويط، شندويل، اوالد اسماعيل . تتركز بعض الوحـدات الخدميـة فـي 
مجــــال التعلــــيم والصــــحة وغيرهــــا بمدينــــة المراغــــة الــــى جانــــب بعــــض 

 الخدمات اإلدارية المركزية.

: تتوسط مدينة المراغة محافظة سـوهاج وتتميـز بموقعهـا علـى  مــــوقع
أســوان و الســكة الحديــد كمــا تتميــز  –يــق الســريع الزراعــي مصــر الطر 

بموقعهــا علـــى نهـــر النيــل و مواجهتهـــا لجزيـــرة الشــورانية بمـــا فـــي هـــذه 
 .الجزيرة من إمكانيات غير مستغلة

التقســـــيم االدارى للوحـــــدات ) يوضـــــح مركـــــز المراغـــــة و ٢شـــــكل رقـــــم (
 .المحلية

دينـة  المراغـة نحـو :  بلـغ عـدد السـكان فـي مفيما يتعلق بعدد السكان
% مــن أجمــالي ســكان مركــز  ١٢) ويشــكالن نحــو  ٢٠٠٦( ٣٨٣٦٨

المراغــة.ومن حيـــث التقســـيم النـــوعي للســكان فنجـــد إن النســـبة متقاربـــة 
% مــن إجمــالي  ٤٩.٣بــين الــذكور واإلنــاث حيــث يشــكل االنــاث نحــو 

 ).٢٠٠٦سكان المدينة (

ـــــر المراكـــــ ٢كـــــم ٩٢٦.٢ويشـــــغل المركـــــز مســـــاحة  ـــــامن أكب ز وهـــــو ث
 ٢كــم ١٣٧، و تبلـغ المســاحة المأهولــة  المســاحة بالمحافظـة مــن حيــث

ـــــغ االراضـــــى  ١٤.٨بنســـــبة   ـــــة للمركـــــز و تبل % مـــــن المســـــاحة الكلي
تبلـــغ نســـبة االراضـــى الدرجــــة و  ٢كــــم ٦٧.٥الزراعيـــة داخـــل الزمـــام  

 : المشروعات الكبرى بمحافظة سوهاج ١إطار 
 افظة سوهاجالمطار الجديد بمح�

 سوهاجاالسمنت بمدينة مصانع �

 مركز سياحي عائم بمدينة اخميم�

 البحر األحمر/ سوهاجطريق �

 كوبري طهطا الذي يربط شرق و غرب النيل�
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ـــــى و الثانيـــــة حـــــوالي  % مـــــن إجمـــــالي المســـــاحة المنزرعـــــة  ٨٠األول
 .بالمركز

ــــدليل التنميــــة البشــــري لمصــــر  ، يمكــــن تقســــيم مراكــــز  ٢٠٠٥ووفقــــا ل
محافظة سوهاج الى ثالثة فئات وفق دليل التنمية البشرية الخاص بها 
حيث تضم الفئة العليا مراكـز سـوهاج و اخمـيم و يضـم الفئـة الوسـطى 

، طمــا ، المنشــأة و امــا الفئــة  مركــز المراغــة ، جرجــا، طهطــا، البلينــا
ــدنيا فتشــمل مراكــز دار الســالم و جهينــة و ســاقلتة وهــى ذات تنميــة  ال
بشرية منخفضة نسبيا . وقد كان مـن االهميـة بمكـان عـرض األهـداف 
االقليميــة التــى يجــب مراعاتهــا فــي الرؤيــة العامــة وتخطــيط المدينـــة ، 

هــداف القوميــة وتحقيــق الــربط بــين أهــداف المخطــط االســتراتيجي و األ
 واالقليمية.

 االهداف االقليمية على مستوى مركز المراغة

تحقيـــق الوحـــدة اإلقليميـــة بـــين المدينـــة ووحـــداتها المحليـــة مـــن ضـــرورة 
حيث االنتاج وتنوعـه وٕامكاناتـه وفـرص العمـل وتوزيعهـا ونوعياتهـا مـن 
ــــة.  تكــــوين وحــــدة  ــــق االســــتراتيجية القومي خــــالل مخطــــط إقليمــــي يحق

بادلية فيما بين المدينـة ونطاقهـا المحـيط بدراسـة اسـتراتيجية اقتصادية ت
مصــادر االنتــاج وعالقــات التوزيــع والتصــنيف المهنــي والفنــى. توجيــه 
التنميـــة العمرانيـــة علـــى أســـاس تخطيطـــي يحقـــق عالقـــة التـــرابط بـــين 

داعــــم المدينـــة ومـــا حولهـــا وعلـــى أســــاس اقتصـــادي واجتمـــاعي ســـليم 
 .الزراعية رات في مجال التنميةستثمالال

تحقيق االتصال بين شرق السكة الحديد المتمثلة فـى المدينـة و بعـض 
% مـــن المركـــز مـــع امكانيـــات المركـــز  ١٥القـــرى التـــى تمثـــل حـــوالى 

% مــــن الســــكان و الثــــروات  ٨٥بغــــرب الســــكة الحديــــد حيــــث يتــــوفر 
الزراعية و الحيوانية ووجود الظهير الصحراوى فى الجانب الغربى من 

 .المركز

ق عنصر الربط السكاني واالقتصـادي بـين مدينـة المراغـة ومدينـة تحقي
 .طهطا و جهينة

تحسين وتطوير سبل االتصـال فـي شـبكات الطـرق والمواصـالت وبـين 
الشرق و الغرب وٕابراز إمكانيات الموقع بما يحقق أهـداف واسـتراتيجية 

 التنمية.

توجيـه تحقيق األهداف من خالل مخططات تمكن الوحدة المحلية من 
االســـتخدامات وتحديـــد مواقـــع التعميـــر والتنميـــة للمشـــروعات المتنوعـــة 

 سواء في المجاالت االجتماعية أو االقتصادية أو العمرانية.

 محافظة سوهاج/مركز المراغة/موقع مدينة المراغة
تتوسط مدينة المراغـة محافظـة سـوهاج و تقـع بالجانـب الشـرقى للسـكة 

اسـوان  –الطريـق السـريع الزراعـى مصـر الحديد وتتميز بموقعها علـى 
، الجنـوبي والبـارود وحــدود مدينـــة المراغة : الشمالي : قرية بنى هـالل

: قريــة اقصــاص و قريــة شــندويل ، الشــرقي : جزيــرة الشــورانية و نهــر 
 .السكة الحديد و قرية الحرادية النيل، الغربي :

زراعــــة هــــي ال يوجــــد دور مميــــز للمدينــــة علــــى مســــتوى المحافظــــة، ال
 .بالزراعة ية حيث أن غالبية السكان يعملونالحرفة الرئيس

 
 والتقسيم االدارى للوحدات المحلية المراغة) مركز ٢شكل رقم (

 
 (مطرانية المراغة) احد المعالم الرئيسية بالمدينة) ٣شكل (

 
 الشيخ محمد مصطفي المراغي شيخ االزهر) ٣شكل (

منظور مدينة 
المراغة

 –
  

المنظور االقليمى لمدينة المراغه
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 التطور التاريخي ونشأة مدينة المراغة

 ٦٠٠مدينة المراغة من نجع باهوق في قبلي المدينة منـذ حـوالي نشاة 
ســـنة ومدينـــة المراغـــة اهتمـــت علـــى مـــدار التـــاريخ  بالناحيـــة  ٧٠٠ –

الزراعية على حسـاب التجـارة، وقـد نـال العلـم منهـا قسـطًا غيـر اليسـير 
حيــث انجبــت الشــيخ محمــد مصــطفي المراغــي شــيخ االزهــر وصــاحب 

ة وكذلك عالقته باالسرة المالكة قبل الثورة. المؤلفات والمواقف التاريخي
ثـــم مرتضـــي المراغـــي الـــذي تـــولي العديـــد مـــن الـــوزارات وكـــذلك رشـــاد 
ـــب مـــن قريـــة  المراغـــي البرلمـــاني الشـــهير والشـــاعر محمـــد عبـــد المطل

 قريـــةمـــن قريـــة شـــندويل وهـــى  –والشـــاعر محمـــد الجنـــدى  –باصـــونة 
 محافظة سوهاج. قرىقديمة من أقدم 

 محاور التنميــــــــة في مدينــــــــــــة المراغة

تعتمــد التنميــة العمرانيــة علــى التقســيم الحــالى لمراحــل التنميــة بالمدينــة 
والكــردون الخــاص بســنة  ١٩٩٩والمــأخوذ عــن الحيــز العمرانــى لســنة 

التنميــة فقــط  . االمــر الــذى اعــاق التنميــة كثيــرا بالمدينــة و حــدد١٩٣٨
طبقــا لتصــنيف وزارة فــى المــتخلالت المتبقيــة بالمرحلــة االولــى والثانيــة 

وقعـــا فـــى مشـــاكل االرث عـــدد مـــن العـــائالت الـــذى يمتلكهـــا الزراعـــة 
وتوزيعــه علـــى مســـتحقيه ممـــا ادى الـــى تعطيـــل التنميـــة و عـــدم ســـماح 

ـــاء اال بعـــد االنتهـــاء مـــن النســـب مجلـــس  ـــة باعطـــاء تصـــاريح بن المدين
% مـــن مرحلـــة قبـــل  ٨٠المحـــددة بقـــرار وزيـــر الزراعـــة بالبنـــاء علـــى 

 االنتقال الى المرحلة التالية.

باالضــافة الــى ذلــك يوجــد قــرار وزيــر التنميــة المحليــة بتحديــد المنــاطق 
ير لتطـو ولة و تصنيفها ليتم امدادها بالمرافق ضمن خطة الدالعشوائية 

ــــاء ــــه بصــــدور قــــانون البن  العشــــوائيات. اال انــــه مــــن الهــــام توضــــيح ان
ـــــــى  ١١٩/٢٠٠٨رقـــــــم  ـــــــاطق العشـــــــوائية عل ـــــــم اعـــــــادة تعريـــــــف المن  ت

نهــــا التــــى نشــــأت بصــــورة غيــــر قانونيــــة حيــــث تــــم تحديــــد منطقتــــين أ
 اضافيتين.

 
 )٢٠٠٧-١٩٣٨) التطور العمرانى بالمدينة (٤شكل (

المنفــــذة علــــى :المشــــروعات المخططــــة  ٢إطــــار 
 مستوى المركز

ـــق الهيئـــه ا - ـــه توصـــيل خدمـــة الصـــرف الصـــحي عـــن طري لقومي
 .لمياه الشرب والصرف الصحي

تنفيـــــذ خطـــــوط إضـــــافيه وكـــــذلك وصـــــالت منزليـــــه بـــــدعم مـــــن  -
 الصندوق اإلجتماعي للتنيمه وكذلك الصندوق السويسري.

انشــــاء  نــــادي للطفــــل و مكتبــــة طفــــل و لكــــن اإلقبــــال عليهــــا  -
النـادى نســائي تتـدرب فيــه السـيدات مــن المنطقـة حــول ضـعيف و 

 ة على الطهي و االقتصاد المنزلي.الجمعي

مشــروع مناهضــة العنــف ضــد المــرأة و الممــول مــن اليونيســيف  -
 .المنفذ من خالل الجمعيات االهلية بالمدينة

تنفيــذ مشــروع للتعامــل مــع أســباب تســرب األطفــال مــن التعلــيم  -
أوضــــاع المــــرأة  ة المجتمــــع و تحســــينبالتعـــاون مــــع جمعيــــة تنميــــ

 والطفل بسوهاج.

خطة تطوير التعليم في مصر (الالمركزية بتمويل من المعونـة  -
األمريكية) و التي تهدف إلى تحقيق أستقاللية لـإلدارات التعليميـة 

 فكرها، و خدماتها، و ميزانياتها.في 

اعتمــــــاد الوحــــــدات الصــــــحية و ذلــــــك علــــــى مســــــتوى المدينــــــة  -
الريفيــة  و ذلــك لقيــاس جــودة الخدمــة بجميــع الوحــدات  والوحــدات

مــــن خــــالل بنــــود و معــــايير جــــودة اعــــادة تنشــــيط  دور االرشــــاد 
 .الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية

االعـــــداد لعمــــــل مشــــــروعات تصـــــنيع زراعــــــي لالســــــتفادة مــــــن  -
 ية بالمدينة.المنتجات الزراع
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 بالمدينةاالطراف ذات الصلة 
ختلفــة تــم تشــكيل مجموعــات عمــل فــي عــدد مــن التخصصــات الم �

 .يمثل فيها جميع هذة الجهات
تــم تقســيم االطــراف ذات الصــلة بمدينــة المراغــة الــى المجموعــات  �

الل التالى ذكرها، وقد تـم مقابلـة تلـك الفئـات كـل علـى حـدة مـن خـ
 عدة لقاءات وزيارات للمدينة.

حـــرص فريـــق العمـــل علــــى اســـتبيان اكبـــر عــــدد ممكـــن مـــن تلــــك  �
 المجموعات كى يتسنى المشاركة العريضة للمجتمع.

تم اشراك األطراف منـذ البدايـة فـى مرحلـة جمـع البيانـات والتعـرف  �
 على رؤاهم المختلفة نحو مستقبل المدينة.

 االدارة المحليةأ) 
ادارة وقســـم . وتقـــوم االدارة باالشـــراف  ٢٢المحليـــة مـــن تتكـــون االدارة 

ـــــل اقامـــــة الخـــــدمات والمشـــــروعات االســـــتثمارية  ـــــى مشـــــروعات مث عل
نين وتنفيــــذ اوالتجاريـــة ، تمـــنح الـــرخص والتصـــاريح وفقـــا لقـــرارات وقـــو 

 المشروعات الخاصة الرصف والنظافة واالنارة.

 الجمعيات االهلية/ المنظمات غير الحكوميةب) 
جمعيــات أهليــة بالمدينــة علــى رأســهم الجمعيــة الخيريــة  ١٢د يوجــد عــد

اإلسالمية بالمراغة و جمعية تنميـة المجتمـع بالمراغـة وهـي تعتبـر مـن 
باالضـــافة الـــى جمعيتـــين اقـــل أنشـــط الجمعيـــات علـــى مســـتوى المركـــز 

 .نشاطا

 المجلس الشعبى المحلىجـ) 
العامـــة يتـــولى المجلـــس الشـــعبي المحلـــي للمدينـــة فـــي نطـــاق السياســـة 

للمركز الرقابة واإلشراف على مجالس األحياء والتنسـيق بينهـا والرقابـة 
على مختلف المرافق ذات الطـابع المحلـي فـي نطـاق المدينـة. ويتكـون 

أعضاء منتخبين . وللمجلـس الحـق فـى التوجيـه بـرفض اقامـة  ٢٤من 
اى مشـــروع او تخصـــيص ميزانيـــة، ولكـــن لـــيس لـــه الحـــق فـــى تتنفيـــذ 

ممثــــل فــــي عــــدد مــــن اللجــــان . ى تاخــــذ شــــكل التوصــــيةمقترحاتــــه التــــ
الداخليـة حيـث تشـارك كـل لجنـة فــي التخصـص لعمـل هـذة اللجنـة فــي 
ـــي  مجموعـــات العمـــل باإلضـــافة إلـــى أعضـــاء المجلـــس الشـــعبي المحل
الممثلين عن المركز بالمحافظـة . وتعتبـر هـذه الفئـة مـن انشـط الفئـات 

 .ى العمل المستمر مع مجموعة العملف

 اع الخاصالقطد) 
 يتمثل القطاع الخاص بالمدينة فى جهتين رئيسيتين:

و مـن خـالل  رالمـالك الصـغا أومزارعين سواء العائالت الكبيـرة ال �
اللقـــاءات تـــم التعـــرف علـــى اكبـــر مـــالك االراضـــى و مـــنهم عائلـــة 

 المراغى و عائلة صبحى سليمان و غيرهم من العائالت.

عظمهــم يعمــل لكــن مالتجــار و هــى فئــة ليســت صــغيرة بالمدينــة و  �
 .وقد تم دعوتهم الى مختلف االجتماعات فى التجارة الصغيرة

 القيادات الشعبيةهـ) 
يمثلــون صــوتا واحــدا  واوهــم  يمثلــون الفئــة العريضــة للمجتمــع وان كــان

مـــع المجلـــس المحلـــى المنتخـــب. يتكونـــون مـــن بعـــض ائمـــة المســـاجد، 
ى ان تكــون اعضــاء المجــالس الســابقين، بعــض المتقاعــدين. وقــد روعــ

ممثلـين فـى هـذه الفئـات ووجـد فريـق  ةالدينيالقيادات المراة، والبسطاء و 
 العمــــــل ان بعــــــض هــــــذه القيــــــادات لهــــــا مناصــــــب تنفيذيــــــة و شــــــعبية 
 عليــــــــا مثــــــــل الشــــــــيخ محمــــــــود المراغــــــــى / عضــــــــو مجلــــــــس شــــــــعبى 
المحافظة و حفيد الشيخ المراغى و المهندس / صبحى سـليمان خليـل 

ــــار مــــالك  المعــــروف بالمشــــاركه فــــى  االعمــــال الخيريــــة وهــــو مــــن كب
 االرض الزراعيــــة بالمدينــــة وفــــى نفــــس الوقــــت عضــــو مجلــــس شــــعبى

 محلي المحافظة.

 قائد المدينةو) 

يعتبر رئيس المجلـس الشـعبى المحلـي هـو القائـد المتوقـع لقيـادة عمليـة 
التنمية بالمدينة نظرا لسـابق اسـهامه فـى العديـد مـن المشـروعات سـواء 

تيـــة او مـــن خـــالل تحفيـــز االهـــالى ورؤوس االمـــوال فـــى بـــالجهود الذا
 اعداد وتنفيذ تلك المشروعات.

كمـــا انـــه لطبيعـــة منصـــبه (منتخـــب) ولـــه كلمـــة مســـموعة مـــن قطـــاع 
عريض من المجتمع بالمدينة كمـا انـه سـاهم مسـاهمة فعالـة فـى جميـع 
ـــع البيانـــات ودعـــوة المشـــاركين وتقريـــب وجهـــات  مراحـــل العمـــل وتجمي

 .االستراتيجيةالنظر واعداد 

 رئيس المجلس الشعبى المحلى - سامي سوس/د.
 لمامه بقضاياها بالتفصيل إكونه من أبناء المدينة أدى إلى  -

مـــن أكثـــر الحـــائزين علـــى ثقـــة األهـــالي والمســـئولين فـــي القطاعـــات  -
المختلفة وهو ما تم األشادة به في العديد من االجتماعات مع مختلف 

 الخبراء. 

لمجلـــــس الشـــــعبي المحلـــــي يجعـــــل لـــــه دور سياســـــي كونـــــه رئـــــيس ا -
 جتماعي بارز باإلضافة إلى قربه من المحليات.إ و 

 في العديد من األنشطة التجارية  عمله -

 مشاركاته المالية السابقة والحالية في العديد من المشروعات  -

 متطلع سياسيا مما سيحفزه على تقديم المزيد من الخدمات -

ـــــدور حقيقـــــة كونـــــه قيـــــادة  - شـــــابه، و مـــــتعلم، ومتفـــــتح يعظـــــم مـــــن ال
المستقبلي الذي يمكن أن يقوم به كما يجعله أكثر قربا وألمامـا بقضـايا 

 فئات هامة مثل الشباب.

منظور مدينة 
المراغة

–
الم

نظور االقليمى لمدينة المراغة
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 لمدينة المراغة بالمحافظة االقتصاديالدور 
وعـدد مـن تعتبر مدينة المراغة مدينة تابعة تخدم خمس وحدات محلية 

ا بالنشاط الزراعي لخدمـة القرى ويتميز النشاط االقتصادى الرئيسى به
  المحليـة . الحضـور الضـعيف جـدا  لالنشـطة االنتاجيـة حـداتتلك الـو

ل صغر احجام المنشأت والذي يعكسه  حجـم العمالـة ممـا يمكـن القـو و 
معة بدرجـة كبيـرة مـن الصـحة انهـا منشـات عائليـة .ان اكثـر االنشـطة 

والخــردوات ســواء كــان  المقــاهىالتجاريــة انتشــارا هــي محــالت البقالــه و 
اكثر االنشطة من حيث عدد العاملين و على مستوى المدينة او القرى. 

البقالــه والمطــاعم والمقــاهي والخـردوات.وان متوســط عــدد العــاملين  هـى 
والمطــاعم  المقــاهىة الواحــدة هــو عامــل واحــد تقريبــا فيمــا عــدا بالمنشــأ

.المكــون االساســي لهيكــل النشــاط االقتصــادي بالمراغــة عــاملين تقريبــا 
معظم الورش غيـر مرخصـة . ومـن ذلـك نسـطيع و هو القطاع الخاص 

ة مـن الركـود القول ان النشاط االقتصادي ضعيف ويعكـس درجـه عاليـ
 .االقتصادي والبطاله

 ةالزراع
والتـــــي تعـــــد الحرفـــــة الرئيســـــية للســـــكان المحليـــــين  وتبلـــــغ المســـــاحة  

فـــدان وهنـــاك مســـاحة  ٢٨٢٧٢حـــوالي  مـــن مدينـــة المراغـــة المزروعـــة
فدان قابله لالستصالح . ورغم ذلك اليوجـد بمركـز  ١٥٠٠تقدر بنحو 

كــم فـــي  ١٠المراغــة مدرســة ثانويــة زراعيــة واقــرب مدرســة علــى بعــد 
فـــي ســـوهاج والمـــزارع بمركـــز المراغـــة مـــزارع قزميـــة  كـــم ١٧طهطـــا و 

حــــائز  ١٠٣٠حــــائز مــــنهم  ١٤١٠حيــــث يبلــــغ عــــدد الحــــائزين نحــــو  
% يعدو تحت خط الفقر ، امـا ٧٣حيازاتهم اقل من فدان وهو مايمثل 

عـــن النوعيـــة فمعظــــم االراضـــي الزراعيـــة بمدينــــة المراغـــة تقـــع تحــــت 
 ١٥٠واالولــــى ( % ٧٥فــــدان) وهــــو مايمثــــل  ١٨٣٨الدرجــــة الثانيــــة (

 .%٦.٥ ) تمثلفدان

تشـــتهر مدينـــة المراغـــة بزراعـــة  الـــذرة الشـــامية والقمـــح والـــذرة الرفيعـــة 
 .ة والفاصوليا) والفول السودانيالبسلمثل ( واتوالخضر 

هـــذا وتتمثـــل مصـــادر ميـــاه الـــري فـــي تـــرعتين همـــا الطهطاويـــة ونجـــع 
كمــا تبلــغ / ثانيــة ،  ٣م٣حمــادي الغربيــة ويبلــغ كميــة الميــاه المســطحة 

يوجــــد بمدينــــة / يــــوم، كمــــا ٣م ١٥٥كميــــة االنتجــــه مــــن االبــــار نحــــو 
 .المراغة اربع مصارف

 الصناعات الحرفية
اما بالنسبة لقطاع الصـناعات الحرفيـة والصـغيرة بمدينـة المراغـة فيبلـغ 

عامـل  ، بينمـا  ٢٦ورشـة يعمـل بهـا نحـو  ٢٢عـدد ورش النجـارة نحـو 
عامـل ، فـي ١٣ه يعمل بها نحـو تبلغ عدد ورش البالط نحو سبع ورش
عامــل ، ١٥ورشــة يعمــل بهــا ١٠حــين يبلــغ عــدد ورش الحــداده نحــو 

ــــة  ٣إطــــار  ــــة العمراني : اإلدارة المختصــــة بالتنمي
 لألحياء في مدينة المراغة 

 ٢٣يتكــون مركــز و مدينــة المراغــة مــن خمســة وحــدات محليــة و 
دات المحليــــة هـــــى: حــــعزبــــة ونجـــــع. الو  ١٠٠وو تابعــــة قريــــة ام

 ط، شــــندويل، اوالد اســــماعيل. مدينــــةالغريــــزات ، البطــــاخ، بنــــاوي
المراغــة تعمــل كوحــدة عضــوية واحــدة نظــرا لصــغر مســاحتها وال 
يوجــد بهــا اى تقســيمات او شــياخات. الجــدول التــالى يوضــح اهــم 

 .االدارات باالدارة المحلية بالمراغة

ةادارات التنميــــــــــــــــــــــــــــــــ
العمرانيــة لألحيــاء فــي

 مدينة المراغة
 المهام

 رئيس الحي
 سكرتير عام الحي

التنســـيق واألشـــراف وٕادارة اإلدارات الهندســـية
فــي الحـــي  وتحديـــد األولويـــات بالتنســـيق مـــع

 الوحدات المحلية واإلدارات الهندسية
 اإلدارات الهندسية 

 إدارة البنية األساسية
البنيـــــة االساســـــيةالتنســـــيق واألشـــــراف وٕادارة 

ومتابعـــــــة تنفيـــــــذ المشـــــــروعات فـــــــى المدينـــــــة
 والمحافظة.

 ادارة التنظيم
التسجيل وتنفيذ القوانين والسياسـات العمرانيـة
والحـــد مـــن المخالفــــات وٕانـــزال العقوبـــة علــــي

 المخالف

اســـــــتخراج التــــــــراخيص للمبــــــــاني واألنشــــــــطة ادارة التخطيط
 المختلفة

 وتنفيذ الوائح الخاصة بهاتسجيل األمالك  ادارة األمالك
 متابعة سير تنفيذ المشاريع ادارة المشروعات

ــــــــل الطــــــــرق ،وٕادارة ادارة الصيانة تنســــــــيق المواقــــــــع وتجمي
 المخلفات الصلبة

ـــــس القـــــومى للمـــــرأة  ادارة المراة ادارة منبثقـــــة مـــــن المجل
 وليس لها ميزانية من االدرة المحلية 

 ادارة البيئة
ــــوث  ــــتحكم فــــي التل ــــوانينال البيئــــي وتنفيــــذ الق

الخاصــة بــه وٕانــزال العقوبــة للمخــالف للحــدود
 البيئية واإلدارة البيئية

مســئولة عــن قــرارات الهــدم واإلزالــة وشــكاوى ادارة الهدم والبناء
 األهالي
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، فــي حــين تبلــغ عــدد ورش دهان الســيارات لــواحــدة  ةورشــ توجــدبينمــا 
ورش يعمل بها ثمان عمال ، وعدد محالت  ٧اصالح االطارات نحو 

عامـــل بينمـــا يبلـــغ عـــدد  ٢٦وعـــدد العـــاملين نحـــو  محـــل ٢٢الحالقـــة 
محل ، بينمـا يبلـغ عـدد محـالت الجـزارة نحـو  ١٩محالت الترزي نحو 

 .محل ١٥

غ هــذا ويعكــس متوســط عــدد العمــال بالمنشــأة صــغر المنشــأت حيــث بلــ
عامـل / ورشـة .هـذا  ١.٤ة نحـو دمتوسط عدد العاملين بالمنشـاة الواحـ

محـــل ، بينمـــا يبلـــغ عـــدد  ١٤٠بينمـــا بلـــغ عـــدد محـــالت البقالـــه نحـــو 
محـــل . امـــا بالنســـبة لقطـــاع الصـــناعات  ٥٢محـــالت الخـــردوات نحـــو 

ـــــد غلـــــب عليهـــــا صـــــناعة االثـــــاث والصـــــناعات الجلديـــــة  الصـــــغيرة فق
 ٣٦٩عـــدد المنشـــات التجاريـــة نحـــو والصـــناعات الصـــغيرة . فقـــد بلـــغ 

ـــز بلـــدي،محالت  ـــات، مخب محـــل و اهـــم هـــذه المحـــالت: شـــحن بطاري
خضر وفاكهة، مركز كمبيوتر، مستودع خشب، مكتبـات، مقهـى، بيـع 

ليـا، ييع قطـع غيـار سـيارات ودرجـات، بيـع اقمشـه، موببادوات منزلية، 
مالبـــس جاهزه،مطـــاعم، مســـتلزمات بنـــاء، بيـــع احذية،عصـــير قصـــب، 

 حبوب. بيع

ن للتنميـة ان وبنكـابنوك منهما بنكان تجاري ٤كما يوجد بمدينة المراغة 
مين ومكتــب ســجل أن لشــركات تـــافرعـيوجــد أيضــا و  واالئتمـان الزراعــي

 .تجاري واخر للشهر العقاري

 
 ) األسواق التجارية٥شكل (

 
 ) المصنوعات الجلدية٦شكل (

 ) النشاط األفتصادي بالمدينة٢جدول (
 مدينة المراغة المركز

عدد  نوع المنشأة
عدد  عدد عاملين

 عدد عاملين

 ورش بالط ٧ ١٣ ١٣ ٢٨

ورش حدادة وتشغيل معادن ١٠ ١٥ ١٨ ٢١

 ورش سمكرة ٠ ٠ ١ ١

 ورش دهان ١ ١ ٣ ٣

 اصالح اطارات ٧ ٨ ١٠ ١٠

 نجارة ٢٢ ٢٦ ٢٦ ٢٦

 حالق ٢٢ ٢٦ ٤٥ ٥٢

 ترزي ١٩ ٣٣ ٤٧ ٦٤

 جزار ١٥ ١٥ ١٦ ١٦

٩١٥ ٩١٥  بقال ١٤٠ ١٤٠

١٠٠ ١٠٠  خردوات ٥٢ ٥٢

١١٩٤ ١٢٣٦  اإلجمالي ٢٩٥ ٣٢٩

التوجــد اي اســتثمارات اجنبيــة بمدينــة المراغــة وقطــاع التجــارة ضــعيف 
للغايــــة ويخلــــومن الكيانــــات الكبيــــرة والقــــوة الشــــرائية للســــكان المحليــــين  
ضـــعيفة جـــدا وتعتمـــد فـــي االســـاس علـــى شـــريحة المـــوظفين والتعامـــل 

 ..وامكانية النمو تعد محدودةجل باال

وتفتقــر مدينــة المراغــة الــى وجــود المشــروعات االقتصــادية الحكوميــة ، 
مطحـن  ٤٦باستثناء وجود بعض المنشأت في دائـرة المركـز تتضـمن  

 ١٥عامل ، بينما بلغ عدد المنشـأت البتروكيماويـة نحـو  ٨٩يعمل بها 
المعدنيـــة  نتجـــاتمنشـــأة للم ٢١عامـــل ، ونحـــو  ٢٠منشـــأة يعمـــل بهـــا 

 .عمل ٢٥يعمل بها 

 تطور الزيادة السكانية وتحليل اتجاهات الهجرة
 ٣٢٨٠ألف نسمة بمتوسط يبلغ  ٣٢٨تعتبر المحافظة طاردة لنحو  -

 ٣٩١٨٧، إال أنهــــا اســــتقبلت  ٨٦/١٩٩٦نســــمة ســــنويا خــــالل الفتــــرة 
مــن محافظــات مختلفــة ، ويــأتي فــي مقدمــة هــذه المحافظــات :  اً مهــاجر 

 ١٢.٠٧% ،  ١٧.١أسـيوط ، القـاهرة ، قنـا ، اإلسـكندرية بنسـب تبلـغ 
لـــــــة المهـــــــاجرين إليهـــــــا علـــــــى % مـــــــن جم ٦.٣٩% ،  ١١.٨١% ، 

 .الترتيب

 

منظور مدينة 
المراغة
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صادى لمدينة المراغه بالمحافظة
الدور االقت
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يالحــــظ أن اكبــــر حجــــم هجــــرة اتجــــه إلــــي محافظــــة القــــاهرة بنســــبة  -
% ، ومحافظـــة  ٢٠.٥٠بنســـبة % ، تليهـــا محافظـــة  الجيـــزة  ٣٠.٦٤

ــــة  ١٥.٥٧اإلســــكندرية بنســــبة  ــــم محافظــــة القليوبي % ،  ٨.٤٩% ، ث
% وهذه المحافظـات اسـتقر بهـا ثلثـي   ٤.٩٧ومحافظة السويس بنسبة 

المهـــاجرين مـــن محافظـــة ســـوهاج ، لكـــن ال يوجـــد أي مهـــاجرين إلـــي 
 .جنوب سيناء محافظة

 ١٩٩٦ - ١٩٨٦خـالل الفتـره انخفض حجم الهجـرة مـن المحافظـة  -
، كمــا بلــغ صــافي الهجــرة مــن  ١٩٨٦ألــف نســمة عــن عــام  ٦٢بنحــو 

 .)نسمة  ٢٧٠٠٢٢ (١٩٩٦عام المحافظة

 ريف ) مركز المراغة ومعدالت النمو –) تطور عدد سكان ( حضر ٣جدول (

عدد السكان (باأللف نسمة) معدالت النمو %
 السنة

 حضر ريف جملة حضر ريف جملة
٢.٢٦٣ ٢.١٧٦ ٢٠٥.٣ ٢.٩٠ ١٨١.٦ ١٩٨٦ ٢٣.٧
١.٦٤٩ ١.٦٠٣ ١.٩٧٣ ٢٥٦.٨ ٢٢٥.٢ ١٩٩٦ ٣١.٦
٢.١٣٢ ٢.٠٦٤ ٢.٦٣٧ ٣٠٢.٤ ٢٦٤.٠ ٢٠٠٦ ٣٨.٤

) الـوزن النسـبي لحجــم سـكان مدينـة المراغـة إلــى سـكان الحضـر وجملــة ٤جـدول (
 سكان محافظة سوهاج (السكان باأللف).

الوزن النسبي (%)
عدد سكان 
 المحافظة

عدد سكان 
حضر 
 المحافظة

عدد سكان
مدينة 
 المراغة

جملة  السنة
المحافظة الحضر

٢٤٤٧٠٣٣ ٤.٤ ٠.٩٧ ٢٣٧٠٨ ٥٣٧١٣٦ ١٩٨٦

٣١٢٣١١٥ ٤.٧ ١.٠١ ٣١٥٥٩ ٦٧٨٦٥٧ ١٩٩٦

٣٧٤٦٣٧٧ ٤.٨ ١.٠٢ ٣٨٣٦٨ ٨٠١٣٦٠ ٢٠٠٦
 

 
 ) الهرم السكانى لمدينة المراغة٧شكل (

 تحديد الخصائص السكانية
 بالخصائص السكانية التالية :تتميز المدينة 

سـنوات فأقـل ) عـام  ٦انخفاض نسبة  عدد السـكان فـي فئـة السـن ( -
 % من جملة سكان المدينة. ٠.٩بنحو  ١٩٩٦عن عام   ٢٠٠٦

ألقــل مــن –ســنوات  ٦انخفـاض نســبة  عــدد الســكان فــي فئــة الســن ( -
% مـن جملـة  ٢.٥بنحـو  ١٩٩٦عن عـام   ٢٠٠٦سنوات ) عام  ١٠

 .المدينةسكان 

سـنة  )  ٤٥ألقل من  ١٥ارتفاع نسبة  عدد السكان في فئة السن ( -
 ١٩٩٦عـــن عـــام    ٢٠٠٦وهـــي الفئـــة المنتجـــة  ( قـــوة العمـــل ) عـــام 

%  ٢.١% من جملة سكان المدينـة  ، يضـاف اليهـا نحـو  ٣.٩بنحو 
سنة) لتصـبح الزيـادة فـي  تلـك  ٦٠ألقل من  ٤٥زيادة في فئة العمر (

سـكان مدينـة المراغـة عـن عــام % مـن جملــة  ٦.٠مـل ) الفئـة( قـوة الع
لــذا يتطلــب تــوفير فــرص عمــل لهــم  وتــوفير المســكن المالئــم  ١٩٩٦

  .ية لالستفادة من قوة العمل هذهوكذا الخدمات األساس

%  لهـــذا  ٠.١بنحـــو  ســـنة فـــاكثر) ٦٠انخفـــاض نســـبة فئـــة الســـن ( -
ية لهـــذه النســـبة مـــن ســـكان يتطلــب تـــوفير الرعايـــة االجتماعيـــة والصــح

 المدينة.

 الهرم السكانى وبيانات السكان
 ٢٠٢٧عام  النمو السكانىتوقع 

 حجم السكان المستقبلي المتوقع) ٥جدول (

 حجم السكان المتوقع العام
 نسمة ٤٣٠٣٠ ٢٠١٢
 نسمة ٤٧٢٤٦ ٢٠١٧
 نسمة ٥١٧٦٦ ٢٠٢٢
 نسمة ٥٦٥٩٥ ٢٠٢٧

 

 
 ) الزيادة الطبيعية لمدينة المراغة٨شكل (

-
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 الحالة التعليمية
%  ٦٦.٧ترتفـع نسـبة األميـة بـين اإلنـاث عنهـا بـين الـذكور ( األمية :

.  ١٩٩٦%  من جملة حجم األمية ) على الترتيـب  بتعـداد  ٣٣.٣، 
نجـــــدها   ٢٠٠٦% ) عـــــام  ٢٤.٩وبمقارنـــــة نســـــبة األميـــــة بالمدينـــــة (

%) و مرتفعــة عــن  ٢٦.٥منخفضــة عــن حضــر كــل مــن المحافظــة ( 
 % ). ٢٠.٠حضر الجمهورية ( 

ــــوق المتوســــط :مؤهــــل متوســــط  بلغــــت نســــبة أجمــــالي الحــــاملين وف
مـن %)  ٥٢.٢%،  ٣٣.٤ق المتوسـط نحـو (لمؤهالت المتوسطة وفو 

،  ١٩٩٦سـنوات فـأكثر ) بتعـدادي  ١٠جملة سـكان مدينة المراغـة  ( 
علــي الترتيــب، أي ان هنــاك ارتفــاع كبيــر فــي تلــك الفئــة ممــا  ٢٠٠٦

ترتفـع نسـبة الحاصــلين يعكـس أهميـة التعلـيم بالنسـبة للفـرد والمجتمـع . 
علــى مــؤهالت أقــل مــن المتوســطة وحتــى فــوق المتوســطة بــين الــذكور 

علــــى الترتيــــب بتعــــداد % )  ٢٨.٤% ،  ٣٨.٢عنهـــــا  بــــين اإلنــــاث (
١٩٩٦. 

بلغـت نسـبة  الحاصـلين علـى المـؤهالت الجامعيـة و  المؤهالت العليا:
 ١٩٩٦%  عام  ٥.٢٨دكتوراه )  –ماجستير  -الدرجات العليا (دبلوم

،و ترتفــــع نســــبة الحاصــــلين   ٢٠٠٦% عــــام  ١٠.٧،  ارتفعــــت إلــــي 
علــى المؤهــل الجــامعي بــين الــذكور عنهــا بــين اإلنــاث إذا بلغــت نســبة 

 ب.الترتيعلى  ١٩٩٦% ) عام  ٣.٢،  %٨.٢كل منها (

 البطالة 
% مـن جملـة سـكان  ٤٨.٧سـنة  + )  ١٥تبلغ نسبة قوة العمـل  (  -

ـــة عـــام  ، بينمـــا انخفضـــت نســـبة قـــوة العمـــل لتبلـــغ نحـــو  ١٩٩٦المدين
 .٢٠٠٦% من جملة قوة العمل عام  ٤٥.٣

%) مــن  ٨٣.٧بلغــت نســبة  المشــتغلين مــن قــوة العمــل بالمدينــة  ( -
% بتعـــــداد  ٨٦.٢مقابـــــل   ، فـــــي  ١٩٩٦أجمـــــالي قـــــوة العمـــــل عـــــام 

%) مـن جملـة قـوة العمـل عـام  ١٦.٣، وبلغت نسـبة البطالـة ( ٢٠٠٦
 .% ١٣.٨لتبلغ  ٢٠٠٦نخفضت بتعداد ، ا ١٩٩٦

أن قــوة العمــل بمركــز  ٢٠٠٦كمــا أظهــرت النتــائج األوليــة لتعــداد عــام 
سـنة فـأكثر)  ١٥% من جملة سكان المركـز( ٣٩.٠المراغة تبلغ نحو 

%  ١٣.٠% بــــــــــــالريف . وان  ٣٣.١، % بالحضــــــــــــر  ٥.٩منهــــــــــــا 
% بـــالريف ، وان  ٨٧.٠مشـــتغلون بالحضـــر مـــن جملـــة المشـــتغلين ، 

 ١٣.٨حـو معدل البطالة بالحضـر تفـوق مثيلتهـا بـالريف حيـث بلغـت ن
 % علي الترتيب. ١٠.٢% ، 

 رسميالغير القطاع 

رســـمي فـــي التجـــارة (الباعـــة الجـــائلين ) الغيـــر يتركـــز نشـــاط القطـــاع 
وك تـــــوك ومنـــــدوبي مبيعـــــات والعمالـــــة فـــــي الـــــورش كذلكمشـــــروع التـــــ

 .مرخصةالالصغيرة غير الحرفية

 الفقــــــر الحضـــــــــــري
تعبــــر نســــبة الســــكان تحــــت خــــط الفقــــر احــــد المؤشــــرات التــــي يمكــــن 
االعتمـــاد عليهـــا فـــي التعـــرف علـــى الحالـــة االقتصـــادية للســـكان حيـــث 

ــــه مــــن حرمــــان اقتصــــادي ، وتتجــــاوز نســــبة   يعكــــس مقــــدار مايعانون
 ٣٤.٥السكان تحت خط الفقر في مركز المراغـة نحـو ثلـث السـكان ( 

%) وهـو بـذلك يحتــل المرتبـة الثانيــة بـين مراكـز المحافظــة ، كمـا تبلــغ 
% ) ٣٤.٦نســــبة الســــكان تحــــت خــــط الفقــــر بمدينــــة المراغــــة  نحــــو (

 وتحتل مدينة المراغة المرتبة الثانية بين مدن المحافظة.
الـــى تـــدنى مســـتوى التنميـــة  ٢٠٠٥لبشـــرية لســنة يشــير تقريـــر التنميـــة ا

البشرية في  مركز ومدينة  المراغة حيـث يشـير تقريـر التنميـة البشـرية 
الخاص بمحافظة سـوهاج الـى ان دليـل التنميـة البشـرية لمركـز ومدينـة 
المراغة  يقع في المستوى المتوسط فيمـا انجزتـه مـن تنميـة بشريةيشـير 

الــى ارتفــاع باالضــافة  ٠.٦٣٢شــرية الــى انخفــاض مســتوى التنميــة الب
 .نسبة الحرمان البشري

 البنيه االساسية والخدمات الحضريه
مــن المعــروف أن تــوافر ميــاه الشــرب اآلمنــة وانتشــار خدمــة الصــرف 
الصــحي الكــافي واتبــاع الممارســات الصــحية الســليمة فــى التعامــل مــع 
المخلفـــات الصـــلبة شـــروط أساســـية لســـالمة صـــحة البشـــر ولتخفـــيض 
معدالت األمراض والوفيات خاصة بين األطفال . وتعتبر مياه الشرب 
النقيـــة واالصـــحاح  البيئـــى بالمدينـــة عنصـــرين هـــامين لتحقيـــق األوجـــه 
األخري للتنمية المستدامة بدء من حماية البيئة وتحقيق األمن الغـذائي 
إلـي تخفــيض الفاقــد فـي االنتاجيــة الــذي يسـببه المــرض وســوء التغذيــة. 

د زيادة فرص الوصول إلي خدمات الميـاه والصـرف الصـحي ولذلك يع
المحلية وتحسين إدارة الموارد المائية  و التعامـل السـليم مـع المخلفـات 
الصلبة عوامل محفزة للجهـود التـي تسـاعد علـي محاربـة الفقـر وحمايـة 

 .صحة البشر وٕادارة وحماية الموارد الطبيعية

 بمدينــــــة المراغة الخدمات الصحيه
نالت المراغة النصيب الكبير مـن تطـوير لمنشـآت الرعايـة الصـحية  -

وســــهولة الوصــــول للخــــدمات الصــــحية فــــي مدينــــة المراغــــة مــــن قبــــل 
الساكنين. وجود بعض المبادرات المجتمعية مثـل المستوصـف الخيـري 
للجمعية الخيرية اإلسالمية، و وجود بعض أشكال الشراكة بـين اإلدارة 

 جتماعي و الجمعيات األهلية.اال الصحية و التضامن

اعتمــاد جــودة الخدمــة بالوحــدات الصــحية بــالريف بالفعــل و دخــول  -
و ســـيتم  ٢٠٠٤مستشـــفيات المراغـــة فـــي مشـــروع اعتمـــاد الجـــودة عـــام 

 جودة قريبا.تطبيق معايير قياس ال

عمـل العديـد مـن الجهـات مثــل اليونيسـيف فـي رفـع الـوعي بالقضــايا  -
 مثل ختان األناث.مرتبطة بالمرأة الصحية ال

منظور مدينة 
المراغة

 –
  

صادى لمدينة المراغه بالمحافظة
الدور االقت
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 بالمدينة  المستوصف الطبي الخيري) ٩شكل (

 
 ) العيادة الشاملة بالتأمين الصحي بالمدينة ١٠شكل (

 
 الخدمات الصحية المكملة وخدمات الطوارى) ١١شكل (

 
 ) الخدمات الصحية المكملة وخدمات الطوارى١٢شكل (

  الخدمات التعليميه:
تعتبر الخدمات التعليمية احـد اهـم التحـديات الرئيسـية بالمدينـة التـى  -

تحتاج الى مواجهة سريعة من مختلف الجهات و خاصة هيئـة االبنيـة 
 التعليمية.

ال يوجد أي فصل لرياض األطفال ملحق بأي مدرسة من المـدارس  -
) مــدارس ابتدائيــة تضــم ١٠كمــا يتــوفر بالمدينــة  ( االبتدائيـة بالمدينــة، 

ــــتظم بهــــا  ١٠٠ ــــي العــــام  ٤١٠١فصــــل دراســــي ، ين ــــدون ف ــــذ مقي تلمي
تلميــــذ / فصــــل  ،  ٤١، وبكثافــــة تبلــــغ نحــــو  ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراســـي 

 مدرس بأداء العملية التعليمية. ٢٣٢ويقوم 

ــــيم اإلعــــدادي العــــام ( - ــــي التعل ــــاع كثافــــة الفصــــول ف  ٣ويتضــــح ارتف
واألزهري (مدرستين) عن المعدل المعمـول بـه . و يرجـع هـذا  مدارس)

إلــى العجــز فــي المنشــآت  -كمــا أشــار الشــركاء ممــن تــم مقــابلتهم  -
% مـــن المـــدارس ٣٠التعليميــة و الـــذي أدى إلـــى عمـــل مــا يقـــرب مـــن 

 .وجودة في فترتينالم

فصــل  ٨٤مــدارس ثــانوي عــام تضــم  ٦يوجــد بمركــز المراغــة عــدد  -
ــــون   ٣٨٩٣دراســــي تســــتوعب  %مــــن جملــــه ســــكان  ١.٥طالــــب يمثل

مدرســة ثــانوي تجــارى تضــم  ٩المركــز . ويوجــد بمركــز المراغــة عــدد 
% من جملة  ٢.٧طالب يمثلون  ٧١٩٦فصل دراسي تستوعب  ١٦٣
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ثــانوي صــناعي مدرســة  ١ســكان المركــز . توجــد بمدينــة المراغــة عــدد 
% مـــن  ٠.٣طالـــب يمثلـــون  ٨٠٧فصـــل دراســـي تســـتوعب  ٢١تضـــم 

جملـــة ســـكان مركـــز المراغـــة .ال يوجـــد بمركـــز المراغـــة مدرســـة ثـــانوي 
زراعـــي ،  يفتقـــر المركـــز والمدينـــة والوحـــدات المحليـــة القرويـــة والقـــرى 

 ه النوعية من الخدمة التعليمية .الواقعة بدائرته إلى هذ
و خاصــة فــى  زال يمثــل مطلــب أساســي للســكانالتعلــيم األزهــري مــا -

معهـــد أزهـــري (بنـــين /  ٥٥، ويوجـــد بـــالمركز عـــدد محافظـــات الصـــعيد
معاهـد  ٧بنات) ، ( ابتدائي ، اعدادي ، ثانوي ) منهم بمدينة المراغـة 

% مـن ١.٦طالـب بنسـبة  ٤٢٧٨فصل دراسي ينـتظم بهـا  ٩٣يضموا 
 .جملة سكان المركز

 
 الخدمات التعليمية بالمدينة  ) ١٣شكل (

 
 ) الخدمات التعليمية بالمدينة ١٤شكل (

وجود نماذج للشراكة بـين اإلدارة التعليميـة و المجتمـع المـدني، مثـل  -
المشـاركات التـي تمـت مــع جمعيـة األطفـال ذوي االحتياجـات الخاصــة 

مشــاركة الجــاري تنفيــذها حاليــا مــع جمعيــة تنميــة المجتمــع بسـوهاج و ال
 ض بأوضاع المرأة و الطفل بسوهاج.للنهو 

االهتمام بجانب التدريب و بنـاء قـدرات المعلـم مـن خـالل التـدريبات  -
 .Video Conferenceالدورية التي تنظمها الوزارة على شبكات الـ

قـــادرين مثـــل الوجــود بعـــض المبـــادرات التـــي تســـتهدف الطلبـــة غيـــر  -
 .رمبادرة بنك األسكان و التعمي

المراغــة مــن المراكــز التــي نجحــت فــي تحقيــق مؤشــرات األلفيــة فيمــا  -
.يخص المساواة بين البنين و البنات في فرص التعليم المختلفة

 مصادر المياه
تحتوي مدينة المراغه علي نظام متكامل ألعمال التغذيه بالمياه يغطي 

 راغه ويتكون النظام من التالي:معظم منازل مدينة الم

 .محطات تنقية المياه ( مصدر التغذيه الرئيسي) -

 .خطوط المياه الناقله وخطوط شبكة التغذيه بالمياه وملحقاتها -

 .خزانات المياه العاليه واالرضيه -

% ٩٥بنسبة  ٦٥٧٨عدد المنازل المتصله بخدمات مياه الشرب =  -
 .من إجمالي المدينه

 محطة تنقيه مياه كالتالي: ٢تغذية المدينه من عدد يتم  -

 .)/يوم٣م ١٠٨٠٠ل/ث ( ١٥٠لقديمه  = محطة مياه المراغه ا -

 /يــــوم٣م ٢٨٨٠٠ل/ث أي ٤٠٠محطــــة ميــــاه المراغــــه الجديــــده =  -
 ./يوم)٣م ٥٧٦٠٠ل/ث أي  ٨٠٠طاقه مستقبليه = (

يـاه يبلغ إجمالي نصيب مدينة المراغه مـن الميـاه خـالل محطتـي الم -
/يــوم ) بينمــا يبلــغ إجمــالي إســتهالك ٣م ٣٩٦٠٠ل/ث ( ٥٥٠بمقــدار 

/يــوم إجمــالي إســتهالك ٣م ٩٥٨١م) ٢٠٠٧الســكان الحــالي بالمدينــه (
 ./يوم٣م  ١٢٩٠٠السكان المستقبلي المتوقع بالمدينه 

 
 المياه القديم خزان) ١٥شكل (

منظور مدينة 
المراغة

 –
  

صادى لمدينة المراغه بالمحافظة
الدور االقت
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 ) محطة المياه الجديدة١٦شكل (

 الصرف الصحى
ــــي نظــــام متكامــــل ألعمــــال الصــــرف  - ال تحتــــوي مدينــــة المراغــــه عل

الصــحي حيــث يــتم الــتخلص مــن ميــاه الصــرف خــالل خزانــات تحليــل 
وبيارات صرف لكل منزل ويتم كسـح ميـاه الصـرف الصـحي بإسـتخدام 

ـــتخلص  منهـــا  ٣ســـيارات الكســـح (  ـــتم صـــرفها وال ـــا ) وي ورديـــات يومي
 مدينه.كم من ال ٣٠خارج المدينة علي بعد حوالي 

لقوميـه وجاري حاليا تنفيذ مشروع صـرف صـحي مـن خـالل الهيئـه ا -
 .لمياه الشرب والصرف الصحي

=  هعـدد المنـازل المتصــله بخـدمات الصـرف الصــحي الجـاري تنفيــذ -
 .منزل ٣٠٠٠

/يــــوم ويبلــــغ ٣م٣٠٠٠٠محطــــة معالجــــة الغريــــزات بطاقــــه إجماليــــه  -
 .وم/ي٣م١٠٠٠٠نصيب مدينة المراغه من طاقة المحطه 

عـن وسـط  كـم ٢٠تقع محطة معالجة الغريزات علي مسـافة حـوالي  -
 ة.المدين

يبلــغ إجمــالي نصــيب مدينــة المراغــه مــن الميــاه مــن محطــة معالجــة  -
/يوم بينما يبلغ إجمالي ٣م ١٠٠٠٠الصرف الصحي بالغريزات مقدار 

 ٧٦٦٥م) ٢٠٠٧تصـــرفات ميـــاه الصـــرف الصـــحي الحاليـــه بالمدينـــه (
المتوقـع  الي تصرفات ميـاه الصـرف الصـحي الحاليـه/يوم بينما إجم٣م

 م./يو ٣م  ١٠٣٢٠بالمدينه 

 
 مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بالمدينة) ١٧شكل (

 جمع و تدوير المخلفات الصلبة
بخـــدمات جمـــع المخلفـــات  % مـــن الســـكان ٧٠يـــتم خدمـــة حـــوالى  -

  .بشكل منتظم

يوجد عدد من المعـدات لجمـع المخلفـات  ولكـن غيـر كافيـة لتغطيـة  -
المدينــــة بالكامــــل باالضــــافة الــــى ان المعــــدات الحاليــــة التتناســــب مــــع 

 .الشوارع الضيقة وكذلك ال يوجد العمالة الكافية

جــــامعى ال يــــتم ايــــة انشــــطة رســــمية العــــدادة التــــدوير وانمــــا يوجــــد  -
دة التــدوير ولكـــن الــذين يقومـــون بجمــع المخلفــات القابلـــة العــا القمامــة

 بشكل غير رسمى.

ال يوجــــد منــــاطق لــــدفن المخلفــــات بشــــكل صــــحى ولكــــن يــــتم القــــاء  -
المخلفات فى منطقـة مفتوحـة بجـوار السـكة الحديـد  والطريـق الزراعـى 

ك مـن المدينـة . كمـا ان بعـد المدينـة  ٢اسـوان) وعلـى بعـد   -(القاهرة
يـــر الصـــحراوى مـــع عـــدم وجـــود معـــدات تتناســـب مـــع النقـــل عـــن الظه

لمســافات بعيــدة مــع عــدم تــوافر اراضــى مناســبة بالمدينــة وارتفــاع قيمــة 
االراضــى ادى الــى عـــدم تــوافر موقـــع مناســب  للـــدفن الصــحى وســـوء 

 خدمات النظافة.
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 استخدام المجاري المائية للصرف الصحي غير المعالج) ١٨شكل (

 
 مخلفات) ١٩شكل (

 وسائل المواصالت
يســاعد بعــض الشــيء  الــذييعتمــد أهــالى المدينــة علــى التــوك تــوك،  -

كمـا  في تخفيف التكدس فـي المنـاطق المزدحمـة ذات الشـوارع الضـيقة
ظى بقبول يحال أنه ال إفرص العمل للعاطلين يساعد في توفير بعض 

معظــم االهــالى كنتيجــة طبيعيــة لســير التــوك التــوك فــي الشــوارع بــدون 
وبالتــــالي ال يخضــــع الســــائقون الي مســــائلة اذا تســــببوا فــــي  خيصتــــرا

 حادث.

كثيــر مــنهم و صــغار الســن هــم مــن كمــا أن معظــم ســائقي التوكتــوك  -
 .القيادة غير مدربين جيدا على

كـــذلك ال يوجـــد وســـيلة انتقـــال جيـــدة بـــين المدينـــة وجزيـــرة الشـــورانية  -
 .ائمًا معطلةسوى معدية واحدة فى حالة تشغيلية متدنية واألخرى د

 الطــــــــــــرق
تقـــــــع المدينـــــــة علـــــــى نهـــــــر النيـــــــل ويحـــــــدها مـــــــن الغـــــــرب طريـــــــق  -

 .أسيوط/سوهاج السريع و خط سكك حديد الصعيد

كـــم  ٣٢كـــم منهـــا  ٤٠الطـــول الكلـــي لشـــبكة الطـــرق الرئيســـية تبلـــغ  -
مـن مدينـة  كـم ٢٠طرق داخلية مرصـوفة. تبعـد مدينـة المراغـة حـوالى 

البحــر  ســوهاج، و مــن ابــرز مشــروعات الطــرق تنفيــذ طريــق ســوهاج 
 مليون جنيه. ٦٥٠و ٤٥٠األحمر بتكلفة تتراوح ما بين 

شـبكة الطــرق بالمدينــة تعـانى مــن االزدحــام نتيجـة ضــيق الشــوارع و  -
 .زدحام الشوارع بالباعة الجائلينا

السـكة الحديـد عدم وجود اتصال جيد بين المدينة و امتـدادها غـرب  -
كــوبري فــي اتجــاه واحــد (يعــوقهم عــدم وجــود  ٢حيــث يوجــد حاليــًا عــدد 

مزلقــان ســكة حديــد) و ممــا يعــزز المشــكلة وجــود المزلقــان بــالقرب مــن 
مدخل المدينـة الرئيسـى (شـارع عبـدالمنعم ريـاض) علـى طريـق أسـيوط 

 سوهاج  السريع.

 
  المعديه وهى الوسيله الوحيده للوصول الى جزيرة الشورانيه) ٢٠شكل (

 مصــــادر الطاقــــــة
ال تعــانى المدينــة مــن اي قصــور فــى التغذيــة بالكهربــاء حيــث افــادت 

و حيث  % ٩٩الدراسات الميدانية الى تغطية المدينة بالكهرباء بنسبة 
اهـــتم محـــور تطـــوير العشـــوائيات بالمدينـــة بتوصـــيل الكهربـــاء الـــى كـــل 
المبـــانى المخالفـــة. امـــا التحـــدى االكبـــر بالمدينـــة فيمكـــث فـــى الجانـــب 
الغربى منها حيث يتواجد خط الضغط المتوسط الـذى يقـع بـالقرب مـن 
امتــداد المدينـــة و يعيــق احـــد االمتــدادات الرئيســـية المســتقبلية بالمدينـــة 

تعــــانى المدينــــة مــــن نقــــص االنــــارة بــــالطرق و الشــــوارع الرئيســــية كمــــا 
 .والثانوية

منظور مدينة 
المراغة

 –
  

صادى لمدينة 
الدور االقت

المراغه بالمحافظة
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 العشــــوائياتقضــايا المــــأوى و 
مخططة واحدة مـن أهـم المشـكالت التـي الغير  المناطقظاهرة تعد  -

تواجه مدينة المراغة، والسبب الرئيسي فيها هو عـدم إعـداد مخططـات 
وتــم  ١٩٣٨عمرانيــة للمدينــة ولكــن فقــط تــم إعــداد كــردون للمدينــة عــام 

 م.١٩٩٩إعداد حيز عمرانى عام 
بالمدينـة هـو المنـزل السـكنى ملـك العائلـة حيـث نوع اإلسكان السـائد  -

يقطن رب األسرة فى دور ويقطن بقية األوالد كل فى شقة مع إمكانيـة 
األرضــى لألغـــراض التجاريـــة.  تــأجير بعـــض الوحــدات وتـــأجير الـــدور

ولكن ضيق مساحات البناء بالمدينة و ندرة األراضـي أدى إلـى ارتفـاع 
اإلســكان باإلضــافة إلــى إرتفــاع تكلفــة حيــازة األهــالى لهــدا الــنمط مــن 

 أسعار مواد البناء األساسية.
اجمــالى  فــدان ٨٤.٢٨٧ل بالمدينــة تمثــ عشــوائيةمنــاطق  ٥ هنــاك -

اطق غيــر نــ، باضــافة الم% مــن مســاحة المدينــة ٢٣ مســاحتها حــوالى
لســنة  ١١٩مخططــة بنــاء علــى التعريــف الــوارد بالقــانون البنــاء رقــم ال

مناطق لتشمل المنطقة  ٧، يرتفع عدد المناطق العشوائية الى  ٢٠٠٨
 .شمال المدينة و غرب السكة الحديدفى اعلى 

ـــة  - ـــر المنـــاطق عشـــوائية بالمدين ـــة اكث تعتبـــر منطقتـــى بـــاهوق و النزل
 نب ضيق الشوارع.حيث ينقصها الخدمات و المرافق الى جا

تعتبر الثروة العقارية من اهم ثروات المدينة حيث تقل عـدد المبـانى  -
 .منزل ٤٥٠-٤٠٠الرديئة  لتصل الى 

بيت فقط من المنشئات السكنية الخفيفة (العشش  ٦٠يوجد بالمدينة  -
 .والجريد) و موزعة فى اكثر من منطقة

و  دون تــراخيصوال يوجــد بمدينــة المراغــة منــاطق نشــأت بالكامــل بــ -
تـــرخيص فـــى غـــرب المدينـــة.  نأة بـــدو ِشـــان ازدادت نســـبة المبـــانى المن

ولكن المبانى التى نشأت بدون ترخيص موجـودة بشـكل متـداخل وسـط 
صـدور القـرار بقيـة المبـانى و هـذه المبـانى هـى التـى لـم يـتم تقنينهـا بعد

 .٦/٢٠٠٦ الجمهورى الخاص بتقنين العشوائيات الصادر فى 
 التشريعات ونظم المدينة السكنيةالسياسات و 

يتم إصدار تراخيص البناء من مجلس المدينة لكافة المبانى الواقعـة  -
داخــل الحيــز العمرانــى المعتمــد  بالشــروط وقيــود االرتقاعــات المحــددة 
بالقــــانون الخــــاص بتنظــــيم اعمــــال البنــــاء ونتيجــــة لمحدوديــــة االمتــــداد 

اعيـــة المحيطـــة بهـــا ، االفقـــى للمدينـــة فـــى ضـــوء وجـــود االراضـــى الزر 
 تقييد االرتفاعات. هر الحاجة الى ضرورة المرونة فىفتظ
لـــم يـــتم  ١٩٣٨علـــى الـــرغم مـــن أن كـــردون المدينـــة  الصـــادر عـــام  -

تحديثـــه منـــذ ذلـــك الوقـــت، إال أن النمـــو العمرانـــى الحـــالى للمدينـــة لـــم 
و جــزء اخــر فــى يتعــدى حــدود هــذا الكــردون باســتثناء الجانــب الغربــى

الـذى  انتشـرت فيـه المبـانى بطريقـة عشـوائية و سـريعة.  دينـةشمال الم
اال انــه لــم يطبـــق  ١٩٩٩مرانــى تـــم اعتمــاده عــام عورغــم وجــود حيــز 

بخــالف  بشــكل فعــال نتيجــة وجــود تضــارب بينــه وبــين كــردون المدينــه
 .على المبانى الواقعة داخل الحيز اءبنتطبيق قانون ال

تشـــجع الســـلطات المحليـــة علـــي االرتقـــاء بالمنـــاطق العشـــوائية عـــن  -
طريق: توصيل الميـاه والكهربـاء وتغطيـة بعـض المنـاطق بخدمـة جمـع 
المخلفـــات الصـــلبة وجـــاري توصـــيل الصـــرف الصـــحي. ولكـــن االدارة 
الهندســية ال تســمح بتوصــيل المرافــق للحــاالت المخالفــة لخــط التنظــيم 

 انى المخالفة لإلرتفاعات.سم وكذلك المب ١٠ولو بمسافة 
 ضمـــــــان الحيـــــــــازة

تمثــل المبــانى المســجلة  نســبة قليلــة مــن اجمــالى الوحــدات الســكنية  -
بالمدينـــة ويرجـــع ذلـــك الـــى صـــعوبة اجـــراءات التســـجيل وارتقـــاع قيمتـــه 

الصــادر عــام  ٨٣وعلــى الــرغم مــن تخفــيض تلــك الرســوم طبقــا لقــانون 
جنيــــه فــــال يلجــــأ المواطنــــون  ٢٠٠٠ووضــــع حــــد اقصــــى لهــــا  ٢٠٠٦

ــــى تــــأمين  ــــة التســــجيل الســــتمرار طــــول االجــــراءات ولجــــوءهم ال لعملي
حيـــــازتهم بطـــــرق أخـــــرى منهـــــا دعـــــوى صـــــحة ونفـــــاذ أوصـــــحة توقيـــــع 
أوحصــولهم علــى شــهادة مــن ادارة التخطــيط العمرانــى بالمدينــة بوجــود 

يصال لخدمـة الكهربـاء أوالغـاز وحدتهم السكنية داخل الحيز أو وجود ا
 التليفونات.و أ

هناك رغبة من السـكان لضـمان حيـازة وحـداتهم السـكنية عـن طريـق  -
 .المقررةرسوم التقديم طلبات ودفع 

الخطــوات االداريـــة والقانونيـــة الرئيســـية التـــي يجـــب اجراءهـــا لتـــأمين  -
حقــوق الملكيــة لألراضــي بالمنــاطق العشــوائية بالمدينــة هــي: الحصــول 

السـجل العينـى برفـع وتسـجيل  ثـم طلـب مـن –على حكـم صـحة توقيـع 
ثـــم  –المســـاحة ثـــم طلـــب تســـجيل االرض او العقـــار بالشـــهر العقـــارى 
 الحصول على ترخيص للبناء بمجلس المدينة فى حالة األراضى.

رسمية بالمناطق العشوائية بالمدينة من أجـل تـأمين الالترتيبات غير  -
ــــازة هــــي شــــراء بعقــــد عرفــــي ثــــم صــــحة التوقيــــع ويحصــــل علــــي  الحي
 الترخيص طالما بعيد عن األرض الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد.

 

 المراغةب (المناطق غير المخططة) العشوائيات
تتسم مناطق قطاع اإلسكان الخـاص غيـر الرسـمى (العشـوائيات) 
ـــدر  بســـيطرة الشـــوارع الضـــيقة المتعرجـــة والحـــارات المســـدودة، وين

النســيج المتضــام فــى وجــود الشــوارع المتســعة المســتقيمة. ويظهــر 
معظم مناطق هذا القطاع، والعديد من شـوارع شـبكة الطـرق غيـر 
مرصوف وبحالـة غيـر جيـدة. ويقـع قطـاع اإلسـكان الخـاص غيـر 
الرسمى (العشوائيات) فى مناطق متفرقة بمدينة المراغة، كما فى 
مناطق (باهوق، النزلة، الشيخ صاحى، محمد فرغل عبـد القـادر، 

صـطفى مم وبهـا منطقـة اإلصـالح الزراعـى، الضياع، نجـع الحـاك
المنـــاطق غيـــر المخططـــة عمـــر). ويبلـــغ إجمـــالى مســـاحة قطـــاع 

 .مدينةل% من الكتلة العمرانية ل٢٣فدان، بما يمثل حوالى ٨٤
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 ) المباني الرديئة بالمدينة٢١شكل (

 
 ) المباني الرديئة بالمدينة٢٢شكل (

 
 ) المباني الرديئة بالمدينة٢٣شكل (

 
 ) المباني الرديئة بالمدينة٢٤( شكل

 توفير المأوى المناسب و تعبئـة المـوارد

ـــانى عـــدد ال - ـــة مب  يبلـــغالســـكنية بالمدينـــة مـــن واقـــع الضـــرائب العقاري
وحــــدة منهــــا  ١٢٠٠٤مبنــــى. ويبلــــغ إجمــــالى عــــدد الوحــــدات  ٥٩٧٨

 إدارى. ١٥١سكنى مؤجر، وعدد ١٣٨٥سكنى ملك، وعدد  ١٠٤٦٨

ترتفع قيمة ايجار تلك الوحدات حيث يصل االيجار الشهرى للوحدة  -
جنيــه بينمــا تصــل قيمــة ٢٥٠-٢٠٠المكونــة مــن غــرفتين وصــالة الــى 

يـه جن٣٥٠غـرف وصـالة الـى   ٣االيجار للوحدة السكنية المكونـة مـن 
 .تبعا لموقع الوحدة فى المدينة

 – ٢م٥٠متوســـط قطـــع األراضـــي التـــي يـــتم شـــرائها لإلســـكان مـــن  -
وتوجد حاالت نادرة اقـل وحـاالت اكثـر مـن ذلـك بسـعر المتـر  ٢م١٠٠

مميـزة، الفي المناطق غير  ٢جنيه / م ٢٠٠٠ – ١٠٠٠يتراوح حوالي 
ــــي  ــــى طريــــق  ٢يــــه / مجن ٤٠٠٠و حيــــث يصــــل ســــعر األرض ال عل

على شارع عبد المنعم ريـاض ،  ٢جنيه / م٦٥٠٠سوهاج ويصل الى 
 .٢جنيه / م ٦٠٠وتكلفة انشاء المتر المربع حوالى 

يتــاح االســكان بالمدينــة عــن طريــق إســكان أهــالي وٕاســكان حكــومي  -
 مثل:

مـنهم فقـط  عمـاراتتـم تنفيـذ اربـع حيـث  لالسـكان المشروع القومى -١
ـــم  جنيـــة / شـــهري علـــي  ٢٠٠ســـلم بعـــد بقســـط تمليـــك تومحجـــوزين ول

 متر مربع. ٦٣المساحة و جنيه  ٥٠٠٠عشرين سنه بمقدم 

عمـارات بقسـط  ٤، ٢٠٠٠-١٩٩٠بنك اإلسكان : أنشأ فى الفترة  -٢
متر مربـع  ٦٣االف جنيه مسطح الشقة  ٥جنيه / شهري بمقدم  ١٧٣

 بدون ضمان أو تحويل المرتب.

 رات والتدريب الدعــم المؤســسى وبناء القد
هنــاك حاجــة كبيــرة الــى تطــوير االدارات المعنيــة بالتنميــة العمرانيــة  -

بالمدينـــة مـــن خـــالل تـــوفير المعـــدات والتقنيـــات الحديثـــة وكـــذلك إعـــداد 
بـــــرامج للتـــــدريب المتخصصـــــة فـــــى مجـــــاالت التخطـــــيط االســـــتراتيجى 
واالرتقــاء بالمنــاطق العشــوائية. وتعــانى المشــروعات التــى يــتم تنفيــذها 
بواسطة االجهزة الحكومية مـن ضـعف التنسـيق فيمـا بـين تلـك الجهـات 

 وبعضها البعض.

ـــة تلعـــب دورا هامـــا فيمـــا يتعلـــق بتطـــوير  - ـــات االهليـــة بالمدين الجمعي
المناطق العشوائية ويتركز عملهـا علـى الجانـب االجتمـاعى مـن خـالل 
مســـاعدة االســـر الفقيـــرة بالمدينـــة بـــالقروض وتـــدريب الفتيـــات بالمشـــغل 

الخياطــة) وٕاعطــاء الفتــاة مبلـــغ مــالي عنــد النجــاح وتـــوفير  –التريكــو (
التجهيـــــــزات للعـــــــاملين بمشـــــــروعات الجمعيـــــــة تنفيـــــــذ بـــــــرامج تطـــــــوير 
ــــة وتحســــين  العشــــوائيات مــــن خــــالل توصــــيل خــــدمات بــــالجهود الذاتي

 المستوي التعليمي والحد من البطالة.

منظور مدينة 
المراغة

 –
  

ضايا
ق

 
المأوى والعشوائيات
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عجز فى كل الدعم مالئم من حيث النوعية لالولويات ولكن يحدث  -
وهنـــاك مرونـــة فـــى تعـــديل ارتبــــاط ،الميزانيـــة المطلوبـــة مـــن الحكومـــة 

على وكذلك يمكن الحصول ، بالخطة لزيادة بند على حساب بند اخر 
فائضــة مــن نفــس  دعــم اضــافى مــن المحافظــة فــى حالــة تــوفير ميزانيــة

 دورات مجانية من جهاز التنمية المحلية. توفير، القطاع بالمحافظة

تحتـــاج اإلدارة العليـــا الـــي دورات تدريبيـــة فـــي مجـــال إداره األعمـــال  -
واألشراف. بينما تحتاج اإلدارة المتوسطة الي دورات تدريبية في مجال 
الــربط بــين اإلدارة المنفــذة والعليــا. أمــا بالنســبة للمهنيــين والحــرفيين فهــم 

 يبية في مجال الفنيات كل في مجال تخصصه.بحاجة إلى دورات تدر 

 
 ) حاالت المباني المختلفة بالمدينة٢٥شكل (

 
 ) حاالت المباني المختلفة بالمدينة٢٦شكل (

 
 ) حاالت المباني المختلفة بالمدينة٢٧شكل (

 بالمدينة  السكنية) المباني ٢٨شكل (
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 ) حاالت المباني المختلفة بالمدينة٢٩شكل (

 

 قضــايا المــــأوى و العشــــوائيات والحكامة

بالمشـــــاركة هنـــــاك حاجـــــة الـــــى تأصـــــيل فكـــــر التخطـــــيط والتنميـــــة  -
واالســتفادة مــن الجهــود الحاليــة العــداد المخطــط االســتراتيجى لتــدعيم 

ة المحلية هذا التوجه فى ظل موافقة كافة شركاء التنمية وخاصة االدار 
 على هذا الفكر الجديد.

ال توجــــد آليــــات متاحــــة حاليــــا لــــدى مجلــــس المدينــــة او المحافظــــة  -
النشاء وحدات سـكنية التاحة اراضى مملوكة للدولة يمكن تخصيصها 

 .يدة ضمن البرنامج القومى لالسكانجد

 
 رئيس المدينةالعمل مع  ات) إجتماعات مجموع٣٠شكل (

 والمحاسبة الشفافية -وىأية بقضايا المناالدارات المع

الموازنة العامة للمدينـة والخطـة االسـتثمارية وكـذلك الخطـط القوميـة ال 
التنميـــة بالمدينـــة باســـتثناء  يــتم اتاحتهـــا أو عرضـــها علـــى بـــاقى شـــركاء

المجلــس الشــعبى المحلــى الــذى يمكـــن لــه ابــداء المالحظــات واعتمـــاد 
الموازنـــة طبقـــا لقـــانون االدارة المحليـــة. وقـــد تـــم اتاحـــة الموازنـــة لفريـــق 

 .عمل بالمخطط االستراتيجى للمدينةال

 
 ) إجتماعات فريق العمل مع األهالي٣١شكل (

 
 ئات المشاركةفوالعشوائيات مع ال المأوى ) إجتماعات مجموعةعمل٣٢شكل(

 مشكالت التنمية العمرانية
ال يوجــد تطبيقــات تــذكر فــى مجــال ادارة العمــران بالمدينــة تمكــن 
الخبراء من التوقف عندها إال انه يجب القـاء الضـوء علـى بعـض 

 المشاكل التى اعاقت التنمية لفترات طويبة و منها:

الحيـز العمرانـى و اسـتخدام الكـردون كـاداة  الخلط بـين الكـردون و
لمــنح التــراخيص بــدال مــن االعتمــاد علــى الحيــز العمرانــى المعتــد 

. حيــث اســتوقف المدينــة كثيــرا هــذا الخلــط ١٩٩٩للمدينــة بتــاريخ 
وتقسيم الحيز العمرانى الى مراحل و عدم منح التراخيص لمرحلة 

ون علـى مــنح % منهــا. و يحتـاج القــائم ٨٠اال عنـد االنتهــاء مـن 
التـــراخيص و ادارة العمـــران بـــالمجلس التنفيـــذى و الشـــعبى المزيـــد 
مـــن رفـــع القـــدرات و التـــدريب للتصـــدى لـــنقص الـــوعى حـــول هـــذا 

 الفرق الهام بين الكردون و الحيز العمرانى.

منظور مدينة 
المراغة

 –
  

ضايا
ق

 
المأوى والعشوائيات

 



٢٠ 

 مأوى و تعبئـة المـواردالميزانية الموجهة لل
بمدينـة المراغـه وذلـك  عمارات سـكنية لاليـواء العاجـل ٥عدد تم إنشاء 

للحاالت المستعجله والطوارى ء واألزمات  بمبلـغ حـوالى مليـون جنيهـا 
راغـه حيـث الصـرف الصـحى بمدينـة المكما انه جارى العمـل بمشـروع 

مليـون جنيهـا خـالل العـامين المـالين السـابقين كمـا  ٣٢م ضخ حوالى ت
تمت اعمال رصف طرق و تشجير و تجميل الطرق الداخلية و شارع 

لــــــك خــــــالل ذمليــــــون جنيهــــــا و  ٢الكـــــورنيش بالمدينــــــة مبلــــــغ حــــــوالى 
٢٠٠٦/٢٠٠٧. 

 البيئة - قضــايا المــــأوى و العشــــوائيات
مــن مخططــة  التعــانى المنــاطق الســكنية ســواء المخططــة او غيــر  -

 .نظام الجمع لجميع انحاء المدينة عدم تغطية
شـــبكة صـــرف صـــحي حيـــث انهـــا جـــارى تنفيـــذها وكـــل عـــدم وجـــود  -

 .المباني السكنية متصلة ببيارات
و تـــأثير  صـــرف المخلفـــات الســـائلة مـــن مجـــزر المدينـــة علـــى النيـــل -

 .نجع خليفة و نزلة الحاكم ىالمجزر على المناطق المحيطة به ف
ارتفــاع معــدالت الضوضــاء بســبب تــداخل الــورش واألنشــطة المقلقــة  -

 .كو ت كو المناطق السكنية. وسيارات التللراحة مع 

 
 ) مظاهر التلوث بالمدينة٣٣شكل (

 ) مظاهر التلوث بالمدينة٣٤( شكل

 قضايا النوع والفقر الحضرى

قــد تبــين أن مدينــة المراغــة تشــهد ارتفاعــا كبيــرا فــي أســعار الشــقق،  -
يصــل إلــى  ٢م ١٠٠فمتوســط إيجــار الشــقة ذات المســاحة فــي حــدود 

. و يعتبـــــر هـــــذا مبلغـــــًا كبيـــــرًا بالنســـــبة لشـــــاب للشـــــقه ج ٤٠٠: ٣٠٠
 وخاصة في ظل ظروف البطالة.

 يوجد في المراغة جمعيـات حكوميـة أو قطـاع خـاص أو شـركات ال -
لشــباب لعماليــة أو عقاريــة أو تعاونيــات ُتعنــى بقضــية تــوفير اإلســكان 

أو للفئــات محــدودة الــدخل. و قــد أدى محدوديــة هــذه البــدائل إلــى تــرك 
قـــــرار تحديـــــد اإليجـــــارات فـــــي يـــــد المســـــتأجرين و الـــــذين يغـــــالون فـــــي 

 .ين ندرة اإلسكان و األراضياإليجارات المطلوبة مستغل

هناك صعوبة لدى االسر الفقيرة او المتوسطة علـى الحصـول علـى  -
قـروض لتحســين المسـكن نتيجــة لعـدم قــدرة تلـك الفئــات علـى االســتفادة 

فعاليـــــة دور الجمعيــــات االهليـــــة  مــــن قـــــانون التمويــــل العقـــــارى وعــــدم
 المنظمات غير الحكومية بالمدينة فى هذا المجال الهام.أو 

ان الفقـــراء مـــن ســـكان مدينـــة المراغـــة مـــا زالـــوا يواجهـــوا العديـــد مـــن  -
المعوقات التي تحول دون تمتعهم داخل منـازلهم بهـذه الخـدمات. ومـن 
أهـــم هـــذه المعوقـــات ارتفـــاع تكـــاليف الوصـــالت المنزليـــة و العـــدادات 
والتـــــي يـــــدفعها المســـــتفيد و التـــــي ال تقـــــدم أي جهـــــة بمدينـــــة المراغـــــة 

ـــــي الح  صـــــول عليهـــــا بشـــــكل مباشـــــر. فمـــــثال ال توجـــــدالمســـــاعدات ف
باء للمنازل من خـالل قـروض برامج تسهم في توصيل المياه أو الكهر  

 ميسرة.

كــذلك تظهــر العديــد مــن المشــكالت فــي توصــيل المرافــق للوحــدات  -
الســكنية المورثــة حيــث يخــالف أســم مالــك الوحــدة أســم المتقــدم بالطلــب 

اإلجــراءات و التــي غالبــا مــا تجهلهــا ممــا يســتدعي القيــام بالعديــد مــن 
المرأة (في حالة مـا إذا كانـت الوريـث) و ال تسـتطيع القيـام بهـا. كـذلك 
ـــاب المرافـــق و تكـــدس األفـــراد فـــي المنـــازل الضـــيقة  ـــؤثر ظـــروف غي ت
الموجــودة بالمنــاطق العشــوائية بصــورة خاصــة علــى األطفــال حيــث ال 

لسـهل أن يصـابوا يكون هناك عنايـة بالنظافـة الشخصـية و يكـون مـن ا
بــاألمراض الجلديــة و كــذلك امــراض الجهــاز التنفســي و تكــون حــاالت 

 .التهوية وءالعدوي أكثر حدوثا بسبب س
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 ) حاالت المباني الجيدة بالمدينة٣٥شكل (

 

قضايا 
 المأوى
)١رقم (

 المشروع المقترح
نقل الشوادر والباعة الجائلين إلى سوق المدينة المقترح
فــى نهايــة مســاحة امــالك الــرى علــى ترعــة جنابيــة بنــى

 تغطيتهاهالل (الجزء الشمالى منها) المقترح 
 

قضايا 
 المأوى
)٢رقم (

 المشروع المقترح
إنشـــاء وحــــدات إســــكان حكــــومى متنوعــــة المســــاحة 

زيــــادة متــــر مربــــع مــــع دراســــة إمكانيــــة  ٦٣و ٣٦(
المساحة) ومتنوعة الحيازة (إيجـار وتمليـك بالقسـط) 

أســـرة  ٢٣٠حســـب الفئـــات المســـتهدفة منهـــا حـــوالى 
معدمة وذلك فى إحدى مسـاحتى الملكيـة العامـة أو 
كليهمــــا علــــى ترعــــة جنابيــــة بنــــى هــــالل وبإجمــــالى 

وحـــــدة ســـــكنية أو حســـــب المســـــاحة المتاحـــــة  ٥٠٠
 بالحيز العمرانى.

 

قضايا 
 المأوى

 )٣رقم(

 المشروع المقترح
حـــل النــــزاع القــــائم و تـــوطين الباعــــة الجــــائلين فــــى 
المحـالت المنشــأة حـديثا ابتــداء مـن مزلقــان المراغــة 

 محل ٨٠حتى مدخل محطة المراغة باجمالى 
 

قضايا 
 المأوى
)٤رقم (

 المشروع المقترح
زيــادة مســاحة الحيــز العمرانــى للمدينــة ووضــع وٕاعتمــاد

تنظـــيم مالئمـــة للمدينـــة فـــى إشـــتراطات بنائيـــة وخطـــوط
إطــار مخطــط عمرانــى يراعــى جميــع قطاعــات التنميــة

 مع تحسين الهيكل العمرانى للمدينة

 االولويات
نقل الشوادر والورش الموجودة داخل المدينة إلى سـوق المدينـة  -

مـــالك الـــرى علـــى ترعـــة جنابيـــة بنـــى المقتـــرح فـــى نهايـــة مســـاحة ا
مــع اعـــادة تأهيـــل المنطقـــة القديمـــة  هــالل (الجـــزء الشـــمالى منهـــا)

الكائنـــــة بشـــــارع عبـــــدالمنعم ريـــــاض و الجـــــالء بعـــــد نقـــــل الباعـــــة 
 الجائلين الى موقعهم الجديد.

متر  ٦٣و ٣٦نشاء وحدات إسكان حكومى متنوعة المساحة (إ -
مربع مع دراسـة إمكانيـة زيـادة المسـاحة) ومتنوعـة الحيـازة (إيجـار 

أسـرة  ٢٣٠وتمليك بالقسط) حسب الفئات المستهدفة منهـا حـوالى 
معدمــة وذلــك فــى إحــدى مســاحتى الملكيــة العامــة أو كليهمــا علــى 

لحمـــراء أمـــام بنـــى هـــالل ترعـــة جنابيـــة بنـــى هـــالل وترعـــة الميـــاه ا
حســب المســاحة المتاحــة بــالحيز أو وحــدة ســكنية  ٥٠٠وبإجمــالى 

 .العمرانى

حــــل النــــزاع القــــائم و تــــوطين الباعــــة الجــــائلين فــــى المحــــالت  -
ـــداء مـــن مزلقـــان المراغـــة حتـــى مـــدخل محطـــة  المنشـــأة حـــديثا ابت

) و عمــل امتــداد لهــذه المحــالت علــى محــل ٨٠المراغــة (حــوالى 
 و الجانب المقابل له على الترعة.نفس الجانب 

الحيــــــز العمرانــــــى للمدينــــــة ووضــــــع وٕاعتمــــــاد زيــــــادة مســــــاحة  -
إشتراطات بنائيةوخطوط تنظـيم مالئمـة للمدينـة فـى إطـار مخطـط 
عمرانـــــى يراعـــــى جميـــــع قطاعـــــات التنميـــــة مـــــع تحســـــين الهيكـــــل 

 للمدينة من خالل: العمرانى

االسـتراتيجى  االنتهاء من الحيز العمرانـى فـى اطـار المخطـط -١
 و اعتماده من الجهات المختصة. ةللمدين

ة لجميـــــــع المنـــــــاطق المضـــــــافة اعـــــــداد مخططـــــــات تفصـــــــيلي -٢
مخططــة الســبعة و بــاالخص اســتكمال االرتقــاء الغيــر والمنــاطق 

ـــة، الشـــيخ مالغيـــر  –بالمنـــاطق العشـــوائية  خططـــة (بـــاهوق، النزل
 ).صاحى

ص تلـــك و بـــاالخ اعـــادة التـــوطين المؤقـــت لـــبعض المنـــاطق -٣
 ة التيار المتوسط بغرب المدينة.منطق الواقعة بالقرب من

المتصـــدعة و المتهدمـــة بالمدينـــة  ســـرعة تأهيـــل تلـــك المبـــانى -٤
ـــانى المتـــدهورة كمـــاو  بدراســـات المـــأوى  جـــاءت جميـــع اشـــكال المب

 .واالسكان بالمدينة

تــدعيم اإلدارات التنفيذيــة بــالمركز بــأجهزة الحاســب واألجهــزة  -٥
باالضافة الى تنفيـذ  الخرائط والصور الفضائية الحديثةالمساحية و 

برامج تدريبية على ادارة العمران.

منظور مدينة 
المراغة

 –
  

ضايا
ق

 
المأوى والعشوائيات
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 المرافق الحضرية األساسيةدمات و الخ
فيمــــا يلــــى عــــرض الهــــم قضــــايا االمــــداد بالخــــدمات والمرافــــق بمدينــــة 

 .المراغة

 القضايا التي تواجــه المدينــة

 الخدمات االجتماعية

  انخفاض جودة الخدمة هي القضية الرئيسية -

 قدم من القطاع الحكومي أو الخاص.أما ت االجتماعيه الخدمات -

 لخدمات التعليمية:ا

وجود نماذج للشراكة بـين اإلدارة التعليميـة و المجتمـع المـدني، مثـل  -
المشـاركات التـي تمـت مــع جمعيـة األطفـال ذوي االحتياجـات الخاصــة 

 يذها للنهوض بأوضاع المرأة.الجاري تنف بسوهاج و المشاركة

رتين العجــز الكبيــر فــي أعــداد المــدارس و التــي تــدفع إلــى العمــل فتــ -
 مما يؤثر على جودة التعليم.

 .غياب أراضي أمالك الدولة إلنشاء مدارس -

ال توجد مدارس خاصة بالمراغة و بعض المقتدرين و يمثلـوا أعـداد  -
 سوهاج للتعليم في مدارس خاصة.لى معدودة يرسلوا أبنائهم إ

 الخدمات الصحية:

اعتمــاد جــودة الخدمــة بالوحــدات الصــحية بــالريف بالفعــل و دخــول  -
و ســـيتم  ٢٠٠٤مستشـــفيات المراغـــة فـــي مشـــروع اعتمـــاد الجـــودة عـــام 

 .تطبيق معايير قياس الجودة

التــزاحم الشــديد علــى الخدمــة و ذلــك بســبب وجــود أعــداد كبيــرة مــن  -
تلقــي العــالج ممــا يقلــل فرصــة أهــالي المدينــة للحصــول ســكان الريــف ل
 على الخدمة.

ــــــوي، الحاجــــــة للعديــــــد مــــــن التجهيــــــزات مثــــــل أجهــــــزة الغســــــيل ا - لكل
 .الحضانات، سيارات اإلسعاف

للعــالج و ذلــك يقصــد الكثيــر مــن أبنــاء المراغــة العيــادات الخاصــة  -
 .رغم أرتفاع أسعارها

 
 مستشفى المراغة) ٣٦شكل (

 ههيترفيالالخدمات 
 فى االنشطة الترفيهية بالمدينة. تعانى المدينة نقصا حادا -

 ٢مركـز للشـباب وسـاحة شـعبية واحـدة وعـدد  ٢يوجد بالمدينة عـدد  -
 .ياضي يقوموا بخدمة أبناء المدينةنادي ر 

 .توجد مالعبقر لمركز الشباب وال يوجد م -

نادي المراغة الرياضـي ونـادي الشـبان المسـلمين لـديهم ملعـب واحـد  -
 .قانوني ، وال توجد مالعب ثالثيةوغير 

 مصادر تعبئة الموارد لإلمداد بالخدمات
ال يــزال االعتمــاد علــى ميزانيــة الدولــة هــو االســلوب المتــاح لتمويــل  -

الخــدمات االجتماعيــة ممــا قــد يتســبب ســلبا فــى مســتوى تقــديم الخدمــة 
لضعف التمويل. المشاركات و المساهمات قلـت عمـا كانـت عليـه مـن 

 تتم فقط من أجل المصالح الشخصية.قبل. التبرعات اآلن 

(الجمعيـــات االهليـــة) المـــوارد مـــن  غيـــر الحكوميـــة تعبـــئ المنظمـــات -
 .ية و اعضاء المجلس الشعبى المحلىبعض الجهود الذات
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 ) النسيج العمراني للمدينة٣٧شكل (

 
 مركز الشباب بالمدينة) ٣٨شكل (

 
 بالمدينة السكة الحديد) ٣٩شكل (

 
 ) إجتماعات مجموعة عمل الخدمات مع الفئات المشاركة ٤٠شكل (

لمساعدة الطلبـة األيتـام والفقـراء  يوجد بند في المصروفات المدرسية -
مبـــادرة المنفـــذة مـــن بنـــك اإلســـكان والتعميـــر المـــرأة المعيلـــة. وكـــذلك الو 
ــــي يســــتفيد منهــــا و  ــــبهم مــــن  ٣٠٠الت ــــى مســــتوى المركــــز (أغل ــــيم عل يت

اإلدارة التعليميـــة بفــتح دفتـــر تــوفير لكـــل طالـــب المراغــة) و فيهـــا تقــوم 
ج. و يعطي هذا الدفتر فرصـة لصـاحبه فـي االسـتفادة فيمـا  ٥٠بقيمة 

بعـــــد مـــــن المســـــاكن التـــــي يقـــــدمها البنـــــك و تســـــاعد المـــــدارس اآلبـــــاء 
 .المحتاجين

 الدعــــم المؤســســـي
االجتماعيــــة هــــى اإلدارة المحليــــة أن المســــؤل عــــن تحســــين الخــــدمات 

عليم ومديرية الصحة والشباب والرياضة تريات المعنية كمديرية المديالو 
الى جانب بعـض  مديرية التضامن االجتماعى الخدمات االجتماعية و 

يقوم ادارة خدمـة المـواطنين بمتابعـة األعمـال . الجهات المدنية االخرى
بالوحــــدة والمصـــــالح الحكوميـــــة ومــــديريات الخـــــدمات التابعـــــة للمركـــــز 

 .ط العمل بها وبحث الشكاوي والعمل علي حلهاوالمدينة وأنما

اإلدارة الصــحية مســئولة عــن تقــدي الخــدمات الصــحية و العالجيــة  -
الصـــــحية المتــــوفرة بمركـــــز  الحكوميــــة مــــن خـــــالل مؤسســــات الرعايــــة

 المراغة.

الجمعيــة األهليــة تنفــذ مشــروع بالتعــاون مــع جمعيــة تنميــة المجتمــع  -
ك بالتعــاون مــع اإلدارة لتحســين أوضــاع المــرأة و الطفــل بســوهاج و ذلــ

 .التعليمية

هناك نموذج للشراكة بين اإلدارة التعليمية و بين القطـاع المجتمعـي  -
مـع و ذلك بتمويل من هيئة إنقاذ الطفولة و المشـروع يتضـمن التعامـل 

أسباب التسرب من التعليم و إمدادهم بالكسـاء و تـدفع لهـم مصـروفات 
المــــدارس و تــــوفر لهــــم مســــاعدات نقديــــة و ذلــــك بهــــدف مــــنعهم مــــن 
التســرب مــن التعلــيم. و فــي أهــداف مشــابهة ســتبدأ قريبــا جمعيــة تنميــة 

مشــروع شــبيه المجتمــع لتحســين أوضــاع المــرأة و الطفــل بســوهاج فــي 
 بتمويل من اليونيسيف.

 بنـــاء القدرات و التدريــب
تـــم تقـــديم التـــدريب فـــى مجـــال الخـــدمات االجتماعيـــة لمقـــدمى الخدمـــة 
أنفسهم سواء من خالل دورات تقوم بها وزارات الصـحة والتعلـيم، وهـى 

، بعـض دورات فنية وتربوية او من خـالل دورات فـى خدمـة المـواطنين
ـــة و يوجـــد التطورالمؤسســـى الســـابق ذكـــره مـــازال حـــديث العهـــد بالمدي ن

فيات مدينــــة شــــنقـــص شــــديد فــــى الكــــوادر المدربـــة  مــــن االطبــــاء بمست
 المراغة.

نحتاج الجمعيات األهلية إلى المزيد من التدريبات على كيفية كتابـة  -
مقترح مشـروع، و التعامـل مـع الجهـات الممولـة، و المتابعـة و التقيـيم. 

منظورمدينة
 

المراغة
 –

  
الخدمات

 
والمرافق

 
ضرية
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األساسية
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توجــد تــدريبات دوريــة تقــوم بهــا وزارة التربيــة والتعلــيم لتــدريب المدرســين 
فـــي طهطـــا.  Video Conferenceوالمـــوجهين مـــن خـــالل شـــبكة 

العديد من الدورات تنظمها وزارة الصحة، مثل برامج في طـب االسـرة، 
 .نار، المهارات القيادية، األشراففحوصات السو 

مكأفـــــاة وفــــرص العمـــــل تــــوفير بعـــــض فــــرص العمـــــل الموســــمية بال -
للمدرســين بالحصـــة خــالل الدراســـة وعقـــود مؤقتــة بمـــديريات الخـــدمات 
ومـــنح تـــراخيص محـــالت تجاريـــة وحرفيـــة مـــا عـــدا األنشـــطة المضـــرة 

 .بالبيئة

 المرافق الحضرية االساسية

 مياه الشرب 
% ٩٥بنسبة  ٦٥٧٨عدد المنازل المتصله بخدمات مياه الشرب =  -

 ة.من إجمالي المدين

 محطة تنقيه مياه كالتالي: ٢م تغذية المدينه من عدد يت -

 .)/يوم٣م ١٠٨٠٠ل/ث ( ١٥٠لقديمه  = محطة مياه المراغه ا -

/يــــوم ٣م ٢٨٨٠٠ل/ث أي ٤٠٠محطــــة ميــــاه المراغــــه الجديــــده =  -
 ./يوم)٣م ٥٧٦٠٠ل/ث أي  ٨٠٠(طاقه مستقبليه = 

 
 ) التغذية بمياة الشرب بالمدينة٤١شكل (

حـــــالل وتجديـــــد المواســـــير وضـــــع خطـــــة بعيـــــدة المـــــدى إل مطلـــــوب -
اإلسبســتوس والمواســير القديمــه حيــث أن نســبة المواســير اإلسبســتوس 

 .% من الشبكه قديم ومتهالك ٦٠% و نسبة حوالي  ٩٠

 .ضغط المياه ضعيف في ساعات الذروه -

 .كثرة األعطال والكسور -

 الصحى الصرف
االنشــــاء علمــــا بــــان هــــذا يوجــــد مشــــروع للصــــرف الصــــحي تحــــت  -

ســنوات و نســبة التنفيــذ فيــه لــم تتعــدى  ١٠المشــروع تــم البــدء فيــه منــذ 
 % حاليا.٤٠-٣٠

ــــي نظــــام متكامــــل ألعمــــال الصــــرف  - ال تحتــــوي مدينــــة المراغــــه عل
الصــحي حيــث يــتم الــتخلص مــن ميــاه الصــرف خــالل خزانــات تحليــل 

دام وبيارات صرف لكل منزل ويتم كسـح ميـاه الصـرف الصـحي بإسـتخ
  ورديــات يوميــا ) للمخلفــات الصــلبة ويــتم الــتخلص ٣ســيارات الكســح ( 
  .منها خارج المدينة

سوء أسلوب الصرف الصحي الحالي بالمدينة (الخزانات والبيـارات)  -
واألمــراض وتلــوث ممــا يــؤدي علــى تلــوث البيئــه وكثــرة إنتشــار االوبئــه 

 .المجاري المائيه

 المخلفات الصلبة

 .% من السكان بخدمات جمع المخلفات ٧٠يتم خدمة حوالى  -

يوجد عدد من المعـدات لجمـع المخلفـات  ولكـن غيـر كافيـة لتغطيـة  -
ـــة التتناســـب مـــع  ـــى  ان المعـــدات الحالي ـــة بالكامـــل باالضـــافة ال المدين

 .ة الكافيةالشوارع الضيقة وكذلك ال يوجد العمال

ال يتم اية انشطة رسمية العـدادة التـدوير وانمـا يوجـد اللقيطـة الـذين  -
دة التـــدوير ولكـــن بشـــكل غيـــر يقومـــون بجمـــع المخلفـــات القابلـــة العـــا

 رسمى.

ال يوجــــد منــــاطق لــــدفن المخلفــــات بشــــكل صــــحى ولكــــن يــــتم القــــاء  -
المخلفــات فــى منطقــة مفتوحــة بجــوار الســكة الحديــد والطريــق الزراعــى 

 .من المدينة مك ٢سوان) وعلى بعد أ -القاهرة(

 المرور النقل و الطرق و 

 .السريع سوانأ –القاهرة تقع المدينة مباشرة على طريق -

كـــم  ٣٢كـــم منهـــا  ٤٠الطـــول الكلـــي لشـــبكة الطـــرق الرئيســـية تبلـــغ  -
كـم مـن مدينـة  ٢٠طرق داخلية مرصـوفة. تبعـد مدينـة المراغـة حـوالى 

 .سوهاج
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بالمدينة تعانى مـن االزدحـام نتيجـة ضـيق الشـوارع أن شبكة الطرق  -
و ازدحـــام الشـــوارع بالباعـــة الجـــائلين، كـــذلك تعـــانى المدينـــة مـــن عـــدم 
وجــود خــدمات نقــل جمــاعى آمــن و يعتمــد أهــالى المدينــة علــى التــوك 

 توك.

ها غـــرب باالضـــافة عـــدم وجـــود اتصـــال جيـــد بـــين المدينـــة و امتـــداد -
كـوبري فـي  ٢يوجـد حاليـًا عـدد  ياع حيـثالسـكة الحديـد و منطقـة الضـ

 .اتجاه واحد (يعوقهم عدم وجود مزلقان سكة حديد)

عـدد  سـوى الشـورانيهال يوجد وسيلة انتقال جيدة بين المدينة وجزيرة  -
 .واألخرى في الصيانة حالة تشغيلية فىعدية واحدة م٢

 الميزانيــة الموجهــة  و الخــدمات مصــادر تعبئــة المــوارد لإلمــداد بــالمرافق) ٦جــدول (
  )٢٠٠٧- ٢٠٠٥للخدمات والمرافق  (

 البند الميزانية
 القطاع التعليمى ٢.٠٠٠.٠٠٠
 قطاع مياة الشرب ٦٩٥.٠٠٠

 الطرق و التجميل و النقل النهرى ٤.٥٥٠.٠٠٠
 الصرف الصحى ٣٣.٥٠٠.٠٠٠

 الكهرباء ٧٠٠.٠٠٠
 الصحة ٢.٠٠٠.٠٠٠
 التعليم االزهرى ٣.١٥٠.٠٠٠
 االجمالى ٤٦.٥٩٥.٠٠٠

ل للنقـــللصـــرف الصـــحى و  و منهـــا يظهـــر ارتفـــاع الميزانيـــات المتـــوفرة
ـــة و  ذلـــك تمشـــيا مـــع سياســـة الدولـــة لالهتمـــام والتعلـــيم والصـــحة بالمدين

 .بالصعيد

 بنـــاء القدرات و التدريــبو  الدعــــم المؤســٍســـي

يوجــــد ضــــعف شــــديد فــــى الكــــوادر العاملــــة بقطاعــــات االدارة المحليــــة 
العاملــــــة بــــــاجهزة المرافـــــــق المختلفــــــة  حيــــــث معظـــــــم االهتمــــــام مـــــــن 

القــدرات بســوهاج يتجــه الــى القــرى المؤسسســات الدوليــة المهتمــة ببنــاء 
لــــيس المــــدن (مشــــروعات البنــــك الــــدولى، المشــــروع السويســــرى) امــــا و 

فـــى مشـــروعات بنـــاء القـــدرات نحـــو  الصـــندوق االجتمـــاعى فقـــد اتجـــه
 المقترض و بعض الجمعيات االهلية.القطاع الخاص من الشباب 

 الحكامة والخدمات والمرافق الحضرية االساسية
أعضاء المجلس المحلى :  يقوموا باإلشراف ومراقبـة الجهـاز التنفيـذي 
وتقـديم المقترحـات وٕاصــدار التوصـيات الالزمــة التـي لــم يصـدر بشــأنها 

.اإلدارة ة : تقـــــوم بالمراقبـــــة والمتابعـــــةالقيـــــادات الشـــــعبيأو قانون.قـــــرار 
هــي القائمــة علــى تــوفير خــدمات الميــاه والصــرف الصــحي  المحليــة :

ـــــــات الصـــــــلبة ـــــــتخلص مـــــــن المخلف ـــــــةوال ـــــــوم بعمـــــــل  .:إدارة التنمي : تق

المشــروعات الخاصـــة بالشــباب والموضـــوعات العامــة وتنميـــة مهـــارات 
: تقوم بمراجعـة األحكـام القضـائية  القانونية إدارة الشئونالمرأة والطفل.

راضــى الخاصــة بتوصــيل المرافــق للمنــازل المقامــة بالمخالفــة علــى اال
: التـى تقـوم ببحـث شـكاوى المـواطنين  خدمة المواطنيندارة االزراعية. 

 إدارة التخطيط :بالوحدة والوحدات التابعة لها ومحاولة إيجاد حل لها. 
دراســة مشــروعات التنميــة الريفيــة والتخطــيط  التــى تقــوم باإلشــتراك فــى

والتنسيق بين المشروعات المقترحة بالخطة وفقًا لإلعتمـادات المتاحـة، 
وٕاعداد البرامج الزمنية لتمويل المشروعات ونشر تعليمات تنفيذ الخطة 

: تقـــــــوم بإصـــــــدار التـــــــراخيص للمبـــــــانى  اإلدارة الهندســـــــيةبالوحـــــــدات.
االشــغاالت والنظافــة العامــة وتوصــيل  والمحــالت ومتابعــة التنفيــذ ورفــع

: يقـوم بتحـديث مركز المعلومـات المرافق واإلشراف علـى المشـروعات.
 المختلفة.البيانات فى القطاعات 

 
 ) التغذية بالكهرباء بالمدينة٤٢شكل (

 البيئة وقضايا الخدمات الحضرية االساسية
ة جهـــز و اال علـــي جهـــود مجلـــس مدينـــة المراغـــة مـــن خـــالل االعتمـــاد 

 : انجاز االتىفلقد تم الحكومية االخرى 

 .سيارات جديدة لجمع المخلفات ٦ شراء -

 بسرعة اعلى مما سبق تنفيذ مشروع الصرف الصحى الجديدجارى -
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 .مياه الشرب الجديدة بدء تشغيل محطة -

 .تجميل مداخل المدينة وتشجيرها -

 و لكن من الناحية السلبية فانه: 

 مخصصة لبرامج التوعية البيئية. ال يوجد اعتمادات -

كما تعانى المدينة من تلوث المجاري المائيـة نتيجـة إلقـاء المخلفـات  -
سـائلة مـن مجـزر الزراعية وناتج كسح الترنشات و صرف المخلفـات ال

 .المدينة على النيل

ارتفــاع معــدالت الضوضــاء بســبب تــداخل الــورش واألنشــطة المقلقــة  -
 .ة. وسيارات التكتكالمناطق السكنيللراحة مع 

ــــى معــــدات جيــــدة ومناســــبتها لجمــــع المخلفــــات  - الصــــلبة االفتقــــار إل
مـدفن صـحى للمدينـة وبعـدها عـن الظهيـر  وبالعدد الكافي وعـدم وجـود

تعامــــل مــــع المخلفــــات الطبيــــة الصــــحراوى و عــــدم وجــــود منظومــــة لل
 .الخطرة

 

 
 ) مناطق التلوث و المناطق الخطرة بالمدينة٤٣شكل (

 النوع والفقر الحضرىقضايا 
بمدينـــة المراغـــة امـــا مـــن نقـــص عـــانى قـــاطنى المنـــاطق العشـــوائية ي -

 .الخدمات الحضرية االساسية واما من الفقر الحضري والبطالة
فـي قطـاع التعلـيم، ففــى ظـل غيـاب المدرسـة الفنيــة للبنـات يحـد مــن  -

ات فـي اسـتكمال تعلـيمهن الثـانوي وذلـك أمـا يرجـع للعـادات تيفرص الف
طهطا (اقرب مدرسـة  إلىعدم رغبة األهالي في سفر البنات والتقاليد و 

 لتحمل نفقات سفر الفتاة اليومي. فنية) أو لعدم مقدرة األسر الفقيرة
غيـر م اعفاءات من المصاريف  للطلبـة رغم وجود سياسة تتيح تقدي -
ــيمهم غيــر أن قــادرين و ال األيتــام و ذلــك لتشــجيعهم علــى اســتكمال تعل

المالحظ أن هناك معوقات تواجه تنفيـذ هـذه السياسـات أهمهـا أن عـدم 
المدرسـة علـى تنفيـذ  تحصيل المصروفات من القادرين يعني عدم قـدرة

  هذه السياسة.
أمـــا بالنســـبة للخـــدمات الصـــحية فقـــد تبـــين وجـــود قـــرار وزاري يفيـــد  -

قـادرة البوضع سياسة لإلعفاء المرأة المعيلـة و غيرهـا مـن الفئـات غيـر 
مــن تكلفــة الخــدمات الصــحية. و لــم يــتم تطبيــق هــذا القــانون بعــد فــي 

 با مع افتتاح مركز الطب الحضري.المدينة و لكن ذلك سيتم قري
حدوث تقـدم ملمـوس فـي وعـي المـرأة بوسـائل تنظـيم األسـرة بمتابعـة  -

الحمل و أن هنـاك ارتفـاع كبيـر فـي أعـداد المسـتخدمات للوسـائل، فقـد 
مسـتخدمة  ٢١٨٠٦إلى  ٢٠٠٣مستخدمة في عام  ١٨٤٧٠ارتفع من 

 .٢٠٠٧مستخدمة في النصف األول من  ١١٤٠٠و  ٢٠٠٦في 
ــــزاحم شــــديد مــــن القــــرى المجــــاورة  - ــــاك ت النخفــــاض ســــعر تــــذكرة هن

المستشــــفى  أدى هــــذا التــــزاحم أن المســــتفيدين يوميــــا مــــن مستشــــفيات 
 .%٢٠المراغة ال يزيد نسبة أهالي المدينة منهم عن 

أمــا مشــكلة المرافــق، فقــد تبــين مــن المقــابالت أنــه بالنســبة للصــرف  -
الصـــحي، فـــأن األنظمـــة المســـتخدمة حاليـــا تـــؤدي إلـــى طفـــح مســـتمر 

 أن خدمة الكسح غير كافية ومكلفة.يواء و وخاصة في مساكن اال

 
 ) مظاهر التلوث بالمدينة٤٤شكل (
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قضــــــــــــــايا 
 خــــــــــدمات

 )١رقم (

 المقترحالمشروع 
إعـــــادة بنــــــاء المدرســـــة الثانويــــــة الجديـــــدة بمدينــــــة 

 المراغة
 

قضــــــــــــــايا 
 خــــــــــدمات

 )٢رقم (

 المشروع المقترح
ـــة المراغـــة  ـــات بمدين ـــي بن ـــانوي فن أنشـــاء مدرســـة ث

 بسيالة اقصاص

 

 

 

قضــــــــــــــايا 
 خــــــــــدمات

 )٣رقم (

 المشروع المقترح

تحســــين االنتقــــال داخــــل المدينــــة و بــــين شــــطرى 
الغربى عن طريق إنشاء كوبرى المدينة الشرقى و 

 علوى فوق السكة الحديد

 

قضــــــــــــــايا 
 خــــــــــدمات

 )٤رقم (

 المشروع المقترح

ـــال بـــين شـــطرى ا ـــة الشـــرقى و تحســـين االنتق لمدين
 انشاء مزلقانالغربى عن طريق

 

قضــــــــــــــايا 
 خــــــــــدمات

 )٥رقم (

 المشروع المقترح

تـــــــدعيم االنتقـــــــال بـــــــين مدينـــــــة المراغـــــــة وجزيـــــــرة 
تحســـين االنتقـــال مـــن خـــالل الشـــورانية مـــن خـــالل 

 دعم المعديات

 

قضــــــــــــــايا 
 خــــــــــدمات

 )٦رقم (

 المشروع المقترح

تحســين منظومــة  ادارة المخلفــات  الصــلبة لخدمــة 
% مـــن ســـكان المدينـــة ويشـــمل ذلـــك تـــوفير  ١٠٠

 -محطــــــة ترحيــــــل  –معــــــدات جديــــــدة  ومناســــــبة 
توعيـــــة  -زيــــادة العمالـــــة وبنـــــاء قــــدرات  العـــــاملين

 االهالى

 

 االولويات
 .إعادة بناء المدرسة الثانوية الجديدة بمدينة المراغة -١

نشـــــاء مدرســـــة ثـــــانوي فنـــــي بنـــــات بمدينـــــة المراغـــــة بســـــيالة إ -٢
 .اقصاص

تحســين االنتقــال داخــل المدينــة وبــين شــطرى المدينــة الشــرقى  -٣
 .والغربى عن طريق إنشاء كوبرى علوى فوق السكة الحديد

لمدينــة الشــرقى و الغربــى عــن تحســين االنتقــال بــين شــطرى ا -٤
 .انشاء مزلقانطريق

تدعيم االنتقال بين مدينة المراغة وجزيرة الشورانية من خـالل  -٥
 .تحسين االنتقال من خالل دعم المعديات

% مـن  ١٠٠تحسين منظومة ادارة المخلفات الصلبة لخدمـة  -٦
، ســــكان المدينــــة ويشــــمل ذلــــك تــــوفير معــــدات جديــــدة  ومناســــبة 

توعيـــة  ، زيـــادة العمالـــة وبنـــاء قـــدرات العـــاملين ،محطـــة ترحيـــل 
 .االهالى
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 تـنـمـيـة اإلقـتـصـاد الـمـحـلـي

ـــة  - علـــي مســـتوي المـــدن الرئيســـية التـــي تتنـــافس أو تتعـــاون مـــع مدين
المراغــــة: تتعــــاون المــــدن المجــــاورة مــــع المراغــــة فــــي التجــــارة خاصــــة 
الموبيليــا مــن طهطــا ، وســوهاج فــي خــدمات التعلــيم الجــامعي وجهينــه 

طـرق فرديـة  ممعظمهـا يسـتخددمات التعلـيم الزراعـي والجـامعي و في خ
 ضيقة والسكة الحديد.

عـــدد كبيـــر مـــن القـــرى المجـــاورة علـــى تســـويق منتجـــاتهم فـــي تعتمـــد  -
الفاصـــوليا والفـــول بســوق المراغـــة فمـــثال جزيـــرة الشــورانية تمـــد المدينـــة 

السوداني وتعتمد على المراغة في الخدمات ، الغريزات تعطي الفاكهة 
هـالل يعطـون المراغـة صاص ، بني قوالخضار للمراغة ، باصونة ، ا

قصب السكر لمحالت العصير المنتشرة ، اوالد اسماعيل تعطـي الـذرة 
الشـــامي والرفيعـــة والقمـــح وتعتمـــد فـــي نفـــس الوقـــت علـــى المدينـــة فـــي 

 و خاصة جمع المخلفات. الحصول على الخدمات

 
 ) األنشطة التجارية٤٥شكل (

 
 الحرفيه) األنشطة ٤٦شكل (

 ي ديناميكية االقتصاد المحل

رغم ذلك التوجد مدرسة القطاع الزراعي وهي الحرفة الرئسية للسكان و 
 .زراعية بها

القطـاع التجــاري عبـارة عــن منشــأت صـغيرة اقــرب الـى محــالت البقالــة 
 .يعمل فيها مالكها يعاونه في المتوسط فرد

ـــــدهور نتيجـــــة  ـــــار القطـــــاع الزراعـــــي مت لتأكـــــل االرض الزراعـــــي وانهي
االنتـــاج كمـــا ان ، ة واالرشـــاد الزراعـــي وبنـــك القريـــة الجمعيـــة التعاونيـــ

ـــــواني ـــــى المنـــــاطق  الحي ـــــل مناســـــبه ال ـــــه وســـــائل نق ـــــاح ل ـــــر ال تت الغزي
بهذه  رفع اسعار اللحوم ادى الى مما االستهالكية الكبرى مثل القاهرة 

ال ان االنتاج السـمكى رغم وقوع المدينة على ضفاف النيل او  المناطق
ـــو  متواضـــع جـــدالها  ةمتواضـــع فهـــى دواجنكـــذالك الحـــال فـــى انتـــاج ال

للغايــة امــا القطــاع الحرفــي صــغير ومعظمــه غيــر مــرخص فــي صــورة 
وعـدد العمـال  ٢م ١٥منشأت صـغيرة مسـاحتها التتعـدى فـي المتوسـط 

 .نشأة وغالبيتهم العماله عائليةعامل لكل م١نحو 

نة 
مدي

ر 
ظو

من
غة

مرا
ال

 –  
لى

مح
 ال

صاد
القت

ة ا
مي

تن
 



٢٩ 

 ت لتنمية اقتصاها ، اهمها:تواجه المدينة عدة عقبا

 .عدم توافر التمويل -

يـــة عـــدم وجـــود الدراســـات الفنيـــة المحـــددة الحتياجـــات المنطقـــة وكيف -
 .االستفادة من الموارد المتاحة

 .عدم توافر األسواق لتسويق المنتجات ( مشكلة التسويق ) -

تعقــد اإلجــراءات الخاصـــة بــالتراخيص ، نظــرا لتعـــدد الجهــات التـــي  -
 .لمرور عليها الستخراج التراخيصا يجب

 نقص العمالة المدربة بالمدينة. -

 رسمىالالقطاع غير 

ذو اال انه القطاع غير الرسمى بمدينة المراغة  ع إتساعلى الرغم من 
يعمـق علـى العكـس فانـه  بـل مضـافة للمدينـة، قدرة تنافسية واليعد ميـزة

مشــــكلة العشــــوائية بالمدينــــة رغــــم ضــــيق الطرقــــات بهــــا وهــــم  الباعــــة 
الجــــائلين والقهــــاوي والمطــــاعم ، والتــــوك تــــوك ، صــــاالت اإلنترنــــت ، 

 .وغرف صيانة المحمول ، ومعظم الورش الحرفية

 قضايا تنمية االقتصاد المحلي

المشــكالت االقتصــادية الرئيســية التــي تواجــه المدينــة: تتمثــل فــي الفقــر 
لة كأخطر مشكالت تواجه المدينة مع عـدم وجـود مراكـز تـدريب والبطا

ــــة الجمعيــــات  ــــى تــــدهور حال علــــى الحــــرف فــــي المراغــــة باالضــــافة ال
التعاونيـــة الزراعيـــة وجهـــاز االرشـــاد الزراعـــي فالمدينـــة احاديـــة النشـــاط 
االقتصادي حيث تعتمـد المراغـة علـى النشـاط الزراعـي بصـفة اساسـية 

 .ض الورش الحرفية الصغيرة جداً واليوجد بها صناعات عدا بع

 المورد المالية لالدارة المحلية
 مصـادر الدخل (اإليرادات) لمدينة المراغة 

 .إيرادات عامة -

 .% الرسوم المفروضة ٧٥ -

 .فرعى اشتراك المياه -

 .فرعى توصيلة المياه -

 .و ايجاراتمشتل  -

 .و كسحسلخانة  -

 .اعة محليةر ز  -

 .محافظة  (اتوبيس المجلس) ٢١٩دمة سيارت الخ -

 .توك و تبرع تلقائىتبرع توك -

 .كراسات الشروط -

 .شيكات -

 .ازالة وتعديات -

 .ات والنظافة و تصالح محاضر نظافةصناديق الخدم -

 .محافظةةللرسوم نظافة وارد -

 .متنوعةرسوم  -

 اإلطـــار المـــؤسـســــــي
تعتبر تنمية االقتصاد المحلى من الموضوعات الديناميكية حيـث ال  -

لـــى داخـــل الهيكـــل حتنميـــة االقتصـــاد الم تباشـــريوجـــد ادارات موجهـــة 
ـــــى وجـــــه  المؤسســـــى لمجـــــالس المـــــدن بمصـــــر عامـــــة و بالمراغـــــة عل

 الخصوص.

الغرفه تجارية تعقد من وقت الى اخر دورات عن ادارة المشـروعات  -
م رغـائف ولكـن شـباب الخـريجين يعزفـون عنهـا وتطرح وظـ ،والمحاسبة

 .الجر النها ال تتناسب مع طموحتهمارتفاع ا

ـــــة رجـــــال االعمـــــ - مـــــن  بســـــوهاجل االصـــــندوق االجتمـــــاعى و جمعي
الجهات الرئيسية الداعمة للتنمية بسوهاج علـى وجـه العمـوم و خاصـة 

 .فى المشروعات الصغيرة

 
 ) إجتماعات مجموعة عمل األقتصاد مع الفئات المشاركة ٤٧شكل (

 البرامــــــج الحــــاليــــــة

كمــا ذكرنــا مــن قبــل تعــانى المراغــة مــن ركــود شــديد لعجلــة التنميــة  -
 االقتصادية المحلية بالمدينة، اال انه يوجد بعض البرامج المضيئة:

منظور مدينة 
المراغة

 –
  

صاد المحلى
تنمية االقت
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ـــــات -  الصـــــندوق االجتمـــــاعى يعطـــــى قـــــروض دوارة  تعطـــــى للجمعي
 .االجتماعية

ة كمـــا القـــروض الـــدوار بمـــنح الجمعيتـــين النشـــتطتين بالمدينـــة يقومـــوا  -
 .هلصغير اتقوم بدعم المشروعات 

 الحكامة وتنمية االقتصاد المحلى

تتضمن الحوكمـة ثالثـة ميـادين أساسـية علـى المسـتوى المحلـى هـى  -
 السلطة المحلية، القطاع الخاص، والمجتمع المدنى،

م بالوظـــائف ى( الســـلطة المحليــة) ودوره فـــى القيـــاالجانــب الحكـــوم -١
 .فى إطار مركز المدينة

القطــاع الخــاص: يلعــب القطــاع الخــاص بمركــز المراغــة دورًا فــى  -٢
 .انعاش حركة التجارة

المنظمات غير الحكومية: تتسم المنظمات غيـر الحكوميـة بمركـز  -٣
ومدينة المراغة بالضعف والسبب يرجـع لـنقص التمويـل وعـدم مسـاعده 
الحكومــــة لتلــــك المنظمــــات ولقــــد وضــــح ذلــــك مــــن حصــــر المنظمــــات 
ـــة المراغـــة والتـــى ال تتجـــاوز األربعـــة مـــن  النشـــطة علـــى مســـتوى مدين

 .إجمالى إثنا عشرة منظمة تعمل بالمدينة

 والمحاسبيةالشفافية  -االدارات المعنية 
حتوية من تارة المحلية فى رئاسة مركز ومدينة المراغة بما وتتمثل اإلد

 و منها: ادارات

 االدارات المعنية باالقتصاد واالقتصاد المحلى فهى: 

 إدارة شئون العاملين التى تقوم التعيينات والتقارير السنوية. -

إدارة التنميـــــة التــــــى تقـــــوم بعمــــــل المشـــــروعات الخاصــــــة بالشــــــباب  -
 وتنمية مهارات المرأة والطفل.والموضوعات العامة 

إدارة الحســـابات والموازنــــة التـــى تقــــوم بمراجعـــة المرتبــــات واألجــــور  -
المتغيـرة واستصـدار ومراجعـة الشــيكات وجميـع مسـتندات الصـرف هــذا 

 -إلــى جانــب مــا تقــوم بــه إدارة الموازنــة بعمــل مشــروع الموازنــة الجاريــة
فيــذ الموازنــة عــة تنمتاب -شــراء الســلع والخــدمات -موازنــة المصــروفات
 خالل العام المالى.

إدارة التخطــيط التــى تقــوم باإلشــتراك فــى دراســة مشــروعات التنميــة  -
الريفيـــة والتخطـــيط والتنســـيق بـــين المشـــروعات المقترحـــة بالخطـــة وفقـــًا 

 لإلعتمادات المتاحة، وٕاعداد البرامج الزمنية لتمويل المشروعات.

التــراخيص للمبــانى والمحــالت  اإلدارة الهندســية التــى تقــوم بإصــدار -
المرافـــق ومتابعـــة التنفيـــذ ورفـــع االشـــغاالت والنظافـــة العامـــة وتوصـــيل 

 واإلشراف على المشروعات.

الشــفافية: ال يــتم نشــر الميزانيــة الســنوية ولكنهــا تعــرض علــى المجلــس 
 الشعبى المحلى كى تتم عملية المساءلة.

 الميزانية الموجهة لالقتصاد و تعبئـة المـوارد
 (المعلومات الخاصة بميزانيات مدينة  المراغة )الميزانيات

  ٧٦١٤٣٤بلغــــــت  ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦اإليــــــرادات عــــــن العــــــام المــــــالي  -
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦% عن العام المالي  ٣٠ بزيادة

بلغــــت ٣٠/٦/٢٠٠٧جملـــة اإليــــرادات مـــن صــــندوق النظافـــة حتــــي  -
  ٢٠٠٥/٢٠٠٦% عـــن العـــام   ١٦٤بنســـبة   زيـــاردة  ٢١٢٥٥٣.٧٠

 .٢٠٠٥% عن ٢٠٥بزيادة   ١٩٢٥٢٠والمصروفات منها بلغت 

ــــــى  - ــــــرادات صــــــندوق الخــــــدمات حت ــــــة إي بلغــــــت  ٣٠/٦/٢٠٠٧جمل
وبلغــــت المصــــروفات  ٢٠٠٥عــــن   ٣.٥بإنخفــــاض قــــدرة   ٤٠٨٩٢٥

  .% عن العام السابق ١٢بزيادة   ٣١٨٦٨١منها 

ميزانيـة صـندوق النظافـة  زادت فـى العـام الحـالى نظـرا لبـدء تطبيـق  -
 جنيــة عــن كــل شــقة ٢وتحصــيل  ٢٠٠٥لســنة  ١٠قــانون النظافــة رقــم 

 .جنية عن كل محل تجارى ١٠سكنية و

بلغـت  ٢٠٠٥/٢٠٠٦الخطة اإلستثمارية لمدينة  المراغة عن العـام  -
مليـــون بعـــد فصـــل  ٥للعـــام الحـــالى الـــى  مليـــون جنيـــة وانخفضـــت ١٠

ة القوميــة والصــرف الصــحى وتحويلهــا الــى الهيئــميزانيــة ميــاه الشــرب 
 .نفيذ مشروع الصرف الصحى بالمراغةلت

 البيئة وقضايا تنمية االقتصاد المحلى
تتمثـــل أهـــم مصـــادر التلـــوث البيئـــى فـــي مدينـــة المراغـــة فـــي عـــدد مـــن 

 النقاط كالتالى:

ـــوث الهـــواء :  - اختناقـــات التـــوك تـــوك و مـــا يصـــابها مـــن  لعربـــاتتل
 .مرورية، األتربة الناتجة عن الطرق الترابية

مثـــل مصاصـــات نـــاجم عـــن بعـــض المخلفـــات الزراعيـــة: التلـــوث ال -
القصــب و اســتعمالها مــن قبــل االهــالى كوقــود لالفــران ممــا يــؤثر ســلبا 

 .على جودة الهواء بالمدينة
 .الجائلين بالمدينةالتلوث المصاحب النتشار الباعة  -
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 تشريعات الخاصة بالبيئة للنظم واا

 التشريعات الفرعية التى تعالج قضايا بيئية: 

 .الخاص بالمخلفات الصلبة ١٠/٢٠٠٥ قانون -

 .١٩٦٧لسنة  ٣٨آخرها القانون رقم قوانين النظافة العامة و  -

فـــى شـــأن صـــرف المخلفـــات  ١٩٦٢لســـنة  ٩٣القـــرار بالقـــانون رقـــم  -
 السائلة.

فـى شـأن حمايـة نهـر النيـل والمجـارى  ١٩٨٢لسـنة  ٤٨القانون رقم  -
 المائية من التلوث.

ـــــانون رقـــــم  - فـــــى شـــــأن الـــــتخلص مـــــن البـــــرك  ١٩٨٠لســـــنة  ٥٧الق
 والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.

ـــانون رقـــم  - ـــة فـــى  ١٩٩٤لســـنة  ٤إصـــدار الق فـــى شـــأن حمايـــة البيئ
 مصر:

ـــــنظم  - ـــــي تطبيـــــق ال ـــــس مدينـــــة المراغـــــة عل تعمـــــل إدارة البيئـــــة بمجل
والتشريعات البيئية المتمثلة في إعداد استمارات التقييم البيئي، التفتيش 
البيئــــى علــــي المنشــــآت والمنــــازل واالشــــتراك فــــي لجــــان حمايــــة البيئــــة 

 .ومكافحة األوبئة

 قضايا النوع والفقر الحضرى 
ينـــــة المراغـــــة فـــــي ظـــــل محدوديـــــة فـــــرص التنميـــــة االقتصـــــادية بمد -

األراضـــي و ضـــيق فـــرص التســـويق تعـــد محـــدودة للغايـــة، و أن ذلـــك 
يــنعكس علــى األهــالي فــي صــورة زيــادة حــدة الفقــر و عــدم القــدرة علــى 

 الوفاء بالمتطلبات األساسية.

و قـــد لـــوحظ أن تطـــوير العشـــوائيات الـــذي تـــم فـــي مدينـــة المراغـــة  -
لميــاه و الكهربــاء و لــم يراعــي أقتصــر فقــط علــى تطــوير المرافــق مــن ا

تنفيذ أي مشروعات تنميـة اقتصـادية تسـتهدف الفقـراء لتحسـين مسـتوى 
 معيشتهم و مسكنهم.

ضـيق العـيش و قلـة الفـرص فـي المراغـة باإلضـافة إلـى التسـهيالت  -
ـــاء  التـــي يمنحهـــا بعـــض القيـــادات الطبيعيـــة و رجـــال األعمـــال مـــن أبن

شـاب أغلـبهم مـن  ١٢٠٠ب مـن المراغة لشبابها أدت إلى سفر مـا يقـر 
حملـــة المـــؤهالت المتوســـطة و النســـبة األصـــغر مـــن الحاصـــلين علـــى 

لشــــيخ للعمــــل فــــي المنشــــآت المــــؤهالت العليــــا إلــــى الغردقــــة و شــــرم ا
 السياحية.

أن المــرأة تعــد مشــارك واضــح فــي النــواحي االقتصــادية و ذلــك أمــا  -
ثـل مجلـس بعمل رسمي (وظائف و أكثرها انتشارا المصـالح الخدميـة م

ــــيم و نســــبة النســــاء  المدينــــة، التضــــامن االجتمــــاعي و التربيــــة و التعل
العــــاملين بهــــذا القطــــاع قليلــــة) أو فــــي غالبيــــة األمــــر بواســــطة قيامهــــا 
بأعمــال غيــر رســمية، و مــن أهــم هــذه اإلهمــال أعمــال البيــع الجائــل، 
تربيــة الطيــور و بيعهــا، بيــع األلبــان و منتجاتهــا، و كــذلك العمــل فــي 

طة الزراعية المختلفة سواء فـي حالـة ملكيتهـا لـألرض أو امـتالك األنش
 عائلتها أو زوجها.

شــطة للمرأة(التضــامن االجتمــاعي، تتفــاوت مصــادر تمويــل هــذه األن -
قليميــــة للتنميــــة و بنــــك التنميــــة الصــــندوق االجتمــــاعي و الجمعيــــة اإلو 
 االئتمان الزراعي و جمعية كاريتاس في إقـراض المـرأة، كـذلك تعطـيو 

بعـــض الجمعيـــات مثـــل الجمعيـــة الخيريـــة اإلســـالمية األولويـــة لتشـــغيل 
موظفـــة فـــي الحضـــانات و المستوصـــف  ٧٠اإلنـــاث فـــي مشـــروعاتها (

 .على األقل) و تعد هذه مبادرات جيدة و فرص لتوليد الدخل)

أن أهــم الثغــرات فــي مشــروعات القـــروض هــي عملهــا علــى نطـــاق  -
محدود و تركيزها على سيدات الريـف، كـذلك فـأن العديـد منهـا لـم يكـن 

و ذلـــك بســـبب اإلجـــراءات المطلوبـــة متـــاح للســـيدات األكثـــر احتياجـــا 
لمصــــدر لقــــاء رئــــيس ا الضــــمانات أو بســــبب عــــدم تــــوافر المعلومــــاتو 

 .الميةمجلس إدارة الجمعية الخيرية اإلس

 
 ) األسواق التجارية بالمدينة٤٨شكل (

 
 ) انتشار وسيلة التوك توك بالمدينة٤٩شكل (

منظور مدينة 
المراغة

 –
  

صاد المحلى
تنمية االقت
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 ) مصنع البالط اآللي٥٠شكل (

 
 ) مشروع البوتاجاز٥١شكل (

 
 ) شركة الغازات البترولية٥٢شكل (

 

قضـــــــــــــايا 
 االقتصـاد

 )١رقم(

 المشروع المقترح
ـــــة خضـــــروات و  تعبئـــــة انشـــــاء مصـــــنع انتـــــاج وتعبئ

كشــركة مســاهمة يشــارك فيهــا وتغليــف مــواد غذائيــة 
 الشباب ورجال االعمال

 

قضـــــــــــايا 
 االقتصاد

 )٢رقم(

 المشروع المقترح
حاضــنات مشــروعات صــغيرة ومتوســطة ومتناهيــة 

 الصغر
 

قضـــــــــــايا 
 االقتصاد

 )٣رقم (

 المشروع المقترح

 تطوير مركز المعلومات وربطه بالقرى
 

قضـــــــــــايا 
 االقتصاد

 )٤رقم (

 المشروع المقترح
خـــالل تنظـــيم بـــرامج دعـــم الجمعيـــات األهليـــة مـــن 

التـــــدريب الالزمـــــة لالرتقـــــاء بـــــدورها فـــــي التنميـــــة 
المحلية وبناء القـدرات وكـذا الموضـوعات المتعلقـة 

 بتمكين المرأة
 

قضـــــــــــايا 
 االقتصاد

 )٥رقم (

 المشروع المقترح

اعــــــداد و تنفيــــــذ دورات تدريبيــــــة للمــــــرأة والشــــــباب 
العــــــاطلين فــــــى مجــــــاالت المشــــــروعات الزراعيــــــة 

القائمـــة عليهـــا والصـــناعات المقترحـــة والصـــناعات 
 بالمنطقة الحرفية.

 االولويات
انتــاج وتعبئــة خضــروات وتعبئــة وتغليــف مــواد انشــاء مصــنع  -١

 .غذائية كشركة مساهمة يشارك فيها الشباب ورجال االعمال

 .حاضنات مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر -٢

 .تطوير مركز المعلومات وربطه بالقرى -٣

دعــــم الجمعيــــات األهليــــة مــــن خــــالل تنظــــيم بــــرامج التــــدريب  -٤
التنميــة المحليــة وبنــاء القــدرات وكــذا  الالزمــة لالرتقــاء بــدورها فــي

 .الموضوعات المتعلقة بتمكين المرأة

اعـــداد و تنفيـــذ دورات تدريبيـــة للمـــرأة والشـــباب العـــاطلين فـــى  -٥
مجـــــــاالت المشـــــــروعات الزراعيـــــــة والصـــــــناعات القائمـــــــة عليهـــــــا 

 والصناعات المقترحة بالمنطقة الحرفية.
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 تحليل بيانات الرفع العمرانى
نشــات مدينــة المراغــة مــن نجــع بــاهوق فــي قبلــي المدينــة منــذ حــوالي 

ســــــنة ومدينــــــة المراغــــــة اهتمــــــت علــــــى مــــــدار التــــــاريخ   ٧٠٠ – ٦٠٠
لمدينـة بالناحية الزراعية على حساب التجارة. تطورت الكتلـة العمرانيـة 

المراغة بشكل مطـرد كمـا يتضـح بالجـدول ان األراضـي الزراعيـة التـي 
فـــدان  ٨٣هـــى حـــوالى  ٢٠٠٧حتـــى عـــام  ١٩٩٩تـــم البنـــاء منـــذ عـــام 

فــدان/ سـنة ، كمــا  ١٠% وبمعــدل سـنوى يزيــد عـن ٢٩.٧بنسـبة زيـادة 
حتـــى  ١٩٣٨يوضـــح شـــكل التطـــور العمرانـــى للمدينـــة فـــى الفتـــرة مـــن 

٢٠٠٧. 
 لة العمرانية لمدينة المراغة) تطور الكت٧جدول (

 ٢٠٠٧ ١٩٩٩ ١٩٣٨ تطور الكتلة العمرانية
 ٣٦٠.٢ ٢٧٧.٦ ٦١.٧ المساحة بالفدان

 %٢٩.٧ %٣٥٠  نسبة الزيادة

تتعــــدد اســــتعماالت االراضــــى بالمدينــــة  و يظهــــر غلبــــة االســــتعماالت 
السكنية و السـكنية المختلطـة التـى تصـل اجمـالى هـذه المسـاحات الـى 

احة تصل سيظهر توافر بعض المتخلالت و الحظائر بم%  كما  ٦٧
 .فدان، يوضح الشكل نفس هذا التوزيع ٣٣الى ما يزيد عن 

 
 ) االستعماالت الرئيسية بالمدينة٥٣شكل (

 ) اإلرتفاعات بمدينة المراغة٨جدول (

 عدد المباني عدد االدوار
 (مبنى)

 المساحة 
 بالفدان

 النسبة المئوية
% 

 ٢٢.٩٢ ٣٩.٢٣ ١٢٤٩ دور واحد

 ٣٨.٣٦ ٦٥.٦٦ ٢٠٩٢ دورين

 ٢٧.٤٠ ٤٦.٩٠ ١٤٦٩ ثالثة ادوار

 ٧.٠٥ ١٢.٠٦ ٣٤٣ اربعة ادوار

 ٣.٩٩ ٦.٨٢ ١٣٤ خمسة ادوار

 ٠.٢٥ ٠.٤٣ ١٠ ستة ادوار

 ٠.٠٢ ٠.٠٣ ١ سبعة ادوار

 ٠.٠٢ ٠.٠٣ ٢ عشرة ادوار

 ١٠٠ ١٧١.١٥ ٥٣٠٠.٠٠٠ االجمالى

عناصـر الهامـة للتخطـيط المسـتقبلى للمدينــة. تمثـل االرتفاعـات احـد ال
ففــى مدينــة المراغــة، تمثــل عــدد المبــانى ذات الــدور الواحــد و الــدورين 

ـــانى بالمدينـــة. يوضـــح الجـــدول% مـــن اجمـــالى عـــد ٦١حـــوالى   د المب
 .عدد المبانى طبقا لعدد االدوار لكل مبنىالسابق 

 
 ) المناطق المتدهورة بالمدينة٥٤شكل (

منظور مدينة 
المراغة

 –
  

تحليل بيانات الرفع العمراني
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 حـــوالى مـــن واقــع الرفـــع العمرانــي تبلــغ عـــدد المبــانى الســـكنية بالمدينــة
 ١٠٤٦٦مبنـى ( ٤٦٦٤منزل تبلغ المنازل ذات الحالـة الجيـدة  ٥٣٠٠

فـــدان. وتحتـــاج هـــذه  ١٥٢.٧% وشـــغلت ٨٩.٢وحـــدة ســـكنية) بنســـبة 
الوحـدات إلـى صـيانة عاديــة وتشـطيبات خارجيـة. والمبـانى المتصــدعة 

فدان. وتحتـاج  ١٦.٦٥% وشغلت ٩.٧وحدة بنسبة  ٥٧٣تبلغ حوالى 
عناصـــر معماريــة هامــة كـــالحوائط هــذه الوحــدات إلـــى أعمــال صــيانة ل

ل الصــحية والكهربائيــة باإلضــافة الــى التشــطيبات اواألرضــيات واألعمــ
وحدة سكنية) بنسبة  ١٣٩مبنى ( ٦٤الخارجية. والمبانى الرديئة  تبلغ 

 .فدان ١.٨% وشغلت ١.٠٧

 التحليل المكانى

المدينــة مــن نقــص الخــدمات كمــا تعــانى مــن ضــعف عــام فــى تعــانى 
منـــاطق خاصـــة اللخـــدمات علـــى جميـــع منـــاطق المدينـــة و توزيـــع هـــذه ا

منــاطق عشــوائية  ٧. يوجــد بالمدينــة عــدد العشــوائية فــى جنــوب المدينــة
 تنتشر بالبعض منها المناطق المتدهورة و تضـعف فيهـا الخـدمات الـى

 .جانب تعرج الطرق و عدم انتظامها

 بالجـدولرتفاع الكثافـة البنائيـة بجميـع انحـاء المدينـة كمـا هـو موضـح ا
ـــة متجانســـة بالمنـــاطق ـــم اخـــذه لعين ـــاه فـــى  حيـــث ت ـــين اســـمائها ادن المب

حيث اوضح هذا الجدول ان منطقة الضياع هى اقل المناطق  الجدول
مــن حيــث الكثافــة البنائيــة حيــث تمثــل عــدد المبــانى ذات الــدور الواحــد 

الســكنية المختلطــة جمــالى عــدد المبــانى الســكنية و مــن ا %٤٠حــوالى 
تليها منطقة النزلة و نجع الحاكم اما اعلى المنـاطق مـن حيـث الكثافـة 

ــ ر بهــا المبــانى ذات االربــع ادوار البنائيــة فهــى غــرب الســكة حيــث يكث
 ر المتخلالت بهذا الجزء من المدينة.اعلى رغم انتشأو أ

 كثافة البنائية) المناطق المتجانسة من حيث ال٩جدول (

المنــاطق المتجانســة مــن 
 حيث الكثافة البنائية

مساحة 
 الكثافة البنائية المناطق(بالفدان)

 ٢.١٤٦ ٣٩.١٦ نجع الحاكم
 ٢.٨٦٧ ٩.٣٨ الشيخ صاحى

 ٢.١٤٦ ٣٢.٩٤ عمرو باشا
 ٢.١٦٨ ٢٥.٨٥ النزلة
 ٢.٣٨ ٣٠.١٤ باهوق

 ١.٩٩ ٤٥.٠٧٥ الضياع
 ٢.٩ ٣١.٦٢ غرب السكة

تعتبـــر المدينـــة باكملهـــا غيـــر مخططـــة مـــن حيـــث عـــدم تـــوافر شـــبكات 
الطــرق المالئمــة حيــث ان معظــم الطــرق متقطعــة و ال تســمح بمــرور 
الســـــيارات اال فـــــى بعـــــض القطاعـــــات مـــــن الطـــــرق و بعـــــض الطـــــرق 

م وجـــود خطـــوط تنظيميـــة الرئيســـية فقـــط كمـــا تعـــانى المدينـــة مـــن عـــد
اضحة تسير عليها نظام منح التراخيص سواء للـردود او االرتفاع،لـذا و 

فتعتبــــر المدينــــة باكملهــــا غيــــر مخططــــة و تحتــــاج الــــى اعــــادة تنظــــيم 
ـــاطق و  ـــك مـــن خـــالل وضـــع االشـــتراطات البنائيـــة للمن ســـوف يتـــأتى ذل

القائمـــة و االلتـــزام بعـــروض الشـــوارع المقترحـــة ضـــمن بـــرامج التطـــوير 
 ا.المناطق العشوائية الرسمية بهسواء للمدينة كلها او 

 
 ) توزيع الخدمات القائمة بالمدينة٥٥شكل (

 
 المناطق المتدهورة ذات امكانية اقتصادية للتطوير) ٥٦شكل (
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 والعشوائيات المأوى ظروف – البيانات تحليل

 أهداف مخاطر فرص ضعف قوة
 قضايا الحكم الحضرى

وجــــــــود بعــــــــض مصــــــــادر للــــــــدخل
خاصــة تــدر دخــال لــإلدارة المحليــة
مثــــل صــــندوق النظافــــة وصــــندوق
ــــة يمكــــن ان تســــاهم التنميــــة المحلي
فـــــــــى تحســـــــــين ظـــــــــروف المـــــــــأوى

 .بالمدينةبالمناطق العشوائية 

كاويوجـــــــود مكتـــــــب خـــــــاص للشـــــــ
 .ومكتب للخدمات الجماهيرية

يوجــــــد دعــــــم مــــــادي مــــــن القطــــــاع
 .الخاص لإلدارة المحلية

الجمعيــات األهليــة الموجــودة فــي 
المدينــــة لــــيس لهــــا تواجــــد تنمــــوى
ـــــى صـــــغر ـــــي  باالضـــــافة ال حقيق

 .جمعيات فقط) ٤عددها (

ضـــــــعف الشـــــــراكة مـــــــع القطـــــــاع
 .الخاص

وجهـــة للمـــرأةاليوجـــد تســـهيالت م
ـــة وخاصـــة فـــي اإلجـــراءات المعيل

 .اإلدارية

مــل مــع  تنميــةال يوجــد ادارة تتعا
 .وادارتهاالعشوائيات 

اليوجـــــد قاعـــــدة بيانـــــات جغرافيـــــة
ـــة بالنســـبة لملكيـــة األراضـــي حديث

 .واستخداماتها

ــــــــــات تفعيــــــــــل دور الجمعي
األهلية على المشاركة قي
إتخــــاذ القــــرار والمســـــاهمة

 .في عمليات التنمية

وجود مساهمات قويـة مـن
 .األفراد لإلدارة المحلية

السياســـــــــات المركزيــــــــــة
تحـــد مـــن حجـــم التنميـــة

 .وسرعة إتخاذ القرار

عــــــــدم شــــــــعور األفــــــــراد
بفاعليــــــــــــه مشــــــــــــاركتهم
لتحســــــــــــــــين الوضــــــــــــــــع

 .الحالي

تحســـــــــــــــــــــــــين دور
االدارة المحليـــــــــــــــة
فـــــــــــــــى تطــــــــــــــــوير
وتحسين الخدمات
المقدمـــة للمنـــاطق

 .العشوائية

 قضايا البيئية
اتخـــاذ الدولـــة للجهـــود فـــى التعامـــل
مع المناطق العشـوائية عامـة و مـن
ضـــــمنها محافظـــــة ســـــوهاج شـــــاملة

شـــــــــاكل البيئيـــــــــةالتعامـــــــــل مـــــــــع الم
ـــــد مـــــن المجهـــــودات وقيامهـــــا بالعدي
واتخاذ عدد من اإلجراءات لتحسـين

 البيئة.

تــــوافر  بعــــض المصــــادر الماليــــة  
مــن ميزانيــة الدولــة والتنميــة المحليــة

ـــــــــــدعموجهـــــــــــاز شـــــــــــئ ـــــــــــة ل ون البيئ
 .مشروعات التحسين البيئي

ــــة اال ــــة عتمــــاداتعــــدم كفاي المحلي
لبــــرامج التوعيــــة البيئيــــة  للمنــــاطق
العشــوائية علــى الــرغم مــن ضــعف

البيئـــي لـــدى األهـــالي بهـــذةالـــوعي 
 .المناطق

الجمعيــــات األهليــــة ال تعمــــل فــــي
 .مجال البيئة

إدارة البيئــــــــة لــــــــيس لهــــــــا ميزانيــــــــة
تمــد علــىخاصــة وبالتــالي فهــي تع

 .بعض الموارد من ميزانية الدولة

امكانيـــة تحســـين الخـــدمات
البيئية بالمناطق العشـوائية

 ة.بالمدينالموجوده 

تنفيــــــذ مشــــــروع الصــــــرف 
ــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــحى بالمدين
سيســــــــهاهم فــــــــى تحســــــــين
خــدمات الصــرف الصــحى

 .بالمناطق العشوائية

ـــــة ـــــار اإلدارات البيئي افتق
ــــى معــــ دات القيــــاس وإل

 .تباطؤ أعمال الرصد

يــــةتلــــوث المجــــاري المائ
مـــــع اســـــتمرار الصـــــرف

 .الصحي عليها

تـــــــراكم المخلفـــــــات فـــــــي
الشــــــــــــــوارع بالمنــــــــــــــاطق

عشـــــــوائية ينـــــــتج عنـــــــهال
 .انتشار األمراض

دماتتحســــين الخــــ
البيئيـــــــة للمنــــــــاطق

 .العشوائية
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 أهداف مخاطر فرص ضعف قوة
 ايا الفقر والنوعقض

الفقـــراهتمـــام المحافظـــة  بمشـــاكل 
ــــــــــاالخص بمــــــــــدن المحافظــــــــــة و ب

 المناطق العشوائية  .ب

بعــض المصــادر الماليــة مــنتــوافر 
ميزانيـــــة الدولــــــة والتنميـــــة المحليــــــة
وجهــــــــــاز شــــــــــئون البيئــــــــــة لــــــــــدعم

 .مشروعات التحسين البيئي

تنفيــــــذ مشــــــروع ألســــــكان الشــــــباب
 .بالمدينة (أسكان مبارك)

ـــــة مـــــع ـــــرص متكافئ ـــــال ف المـــــرأة تن
.الرجل في الحصول على مساكن

ق العشـــــوائية بمـــــدتطـــــوير المنـــــاط
 .المرافق األساسية

قيــــام بعــــض الجمعيــــات  بمســــاعدة
المــــــــــرأة الفقيــــــــــرة فــــــــــي المنــــــــــاطق

 .العشوائية

عدم وجود اعتمادات مخصصـة 
و دعـم الجمعيـاتوعيـة لبرامج الت
 بالمدينة.

عـــدم وجـــود شـــركات أو جمعيـــات
 .لتوفير اإلسكان

إدارة البيئـــــــة لـــــــيس لهـــــــا ميزانيـــــــة
علـى خاصة وبالتالي فهـي تعتمـد

.بعض الموارد من ميزانية الدولة

ارتفــــاع أســــعار المســــاكن و عــــدم
توافرهــا مــع محدوديــة مشـــروعات

 .أسكان الشباب

توقــــــف تنفيــــــذ مشــــــروع إلســــــكان
الشــــــــباب لمحدوديــــــــة األراضــــــــي

 بامالك الدولة.

 .ظلم المرأة في حاالت الميراث

المــــرأة و األطفــــال أكثــــر تعرضــــا
للمشــكالت الصــحية الناجمــة عــن

 .البيئة المتدهورة 

ــــة المنــــاطق العشــــوائية. قل
بالمدينـــة وامكانيـــة تحســـين

 .الخدمات البيئية بها

تنفيـــــــذ مشـــــــروع الصـــــــرف
الصـــــــــــــــــــحى بالمدينـــــــــــــــــــة
سيســـــــهاهم فـــــــى تحســـــــين
خدمات الصـرف الصـحى

 .بالمناطق العشوائية

وضــــــــع الدولــــــــة لقضــــــــايا
صــــــــــــادياالقتاإلســــــــــــكان 

ـــــــــــي مقدمـــــــــــة للشـــــــــــباب ف
 .األولويات

وجــــــــــــــود فــــــــــــــرص فــــــــــــــي
للتوســـــــعات فـــــــي منـــــــاطق

 .جديدة

ــــة افتقــــار اإلدارات البيئي
قيـــــــاسإلـــــــى معـــــــدات ال

ــــــــــاطؤ يــــــــــؤدي إلــــــــــى تب
 .أعمال الرصد

تلـــوث المجـــاري المائيـــة
مــــع اســـــتمرار الصـــــرف

 .الصحي عليها

تـــــــراكم المخلفـــــــات فـــــــي
الشـــــــــــــوارع بالمنـــــــــــــاطق

عشــــــوائية ينـــــــتج عنـــــــهال
 .ألمراضانتشار ا

ـــــــــى ـــــــــال عل عـــــــــدم األقب
منــــــــاطق التوســــــــعات و

ركـــــــز فـــــــيأســـــــتمرار الت
 .المدينة

ارتبــاط مشــكلة اإلســكان
ارتباطا وثيقا بالبطالة و
غيرهــــا مــــن المشــــكالت

الحاجــــــــةاإلجتماعيــــــــة و 
لبــــرامج شــــاملة للتعامــــل

 .مع هذه القضايا

العمل على تـوفير
نمــــــــاذج أســــــــكانية
مالئمــــــــــــة لغيــــــــــــر
القــــــــــــادرين مــــــــــــن
الشـــباب و غيـــرهم
مـــــــــــــــن الفئــــــــــــــــات
المهمشـــــة و ذلـــــك
بمشـــــــــاركة كافـــــــــة
مؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــات

 ع.المجتم

تحســـين الخـــدمات
ــــــاطق ــــــة للمن البيئي

ت  .العشوائية
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 األساسية الحضرية والمرافق الخدمات – البيانات تحليل

 أهداف مخاطر فرص ضعف قوة
 توفير المرافق الحضرية األساسية 

 نظام التغذيه بالمياه-
د نظــــام متكامـــل لتغطيــــة كــــلوجـــو 
 ة.المدين

قــدرة محطــات الميــاه الحاليــه علــي
االحتياجــــــــــــات الحاليــــــــــــهتغطيـــــــــــة 

والمســــــتقبليه للمدينــــــه حتــــــي ســــــنة
 .م٢٠٢٧الهدف 

 نوعية المياه جيده.
% من المدينه.٩٥تغطي الشبكة 

 نظام الصرف الصحي-
شـــــــروع الصـــــــرفجـــــــاري تنفيـــــــذ م

 .الصحي لتغطية المدينة
جــــــــاري انشــــــــاء محطــــــــة معالجــــــــة

٣٠٠٠٠الغريــزات بطاقـــه إجماليـــه 
ونصـــــيب مدينـــــة المراغـــــة /يـــــوم٣م

 ./يوم٣م ١٠٠٠٠منها 
 الطرق والنقل والمواصالت-

 .يمكن استغالل طريق الكورنيش
مشروع التوك تـوك يمكـن اسـتغالله

 .لحل مشاكل االنتقال بالمدينة
ــــق اخــــر غــــرب الســــكة وجــــود طري
ــــــــد لــــــــربط المدينــــــــة بالمــــــــدن الحدي

 .االخرى
وجــود العديــد مــن الطــرق الرئيســية
التـــــــى تـــــــربط المدينـــــــة بالوحـــــــدات

 .المحلية
 لكهرباء واالتصاالتا-

ال يوجد مشاكل كهربـاء بالمدينـة و
نســــبة توصــــيل المبــــانى تزيــــد عــــن

٩٨%. 

 نظام التغذيه بالمياه-
 .% ٩٠نسبة المواسير اإلسبستوس 

 .% من الشبكه قديم ومتهالك ٦٠
 .عدم وجود محابس هواء كافيه

.وب زيادة نصيب المدينه من المياهمطل
 .نقص العماله في قطاع المياه

 نظام الصرف الصحي-
مال الصرفعدم وجود نظام متكامل ألع

 .الصحي (جاري التنفيذ )
 نقص العماله في قطاع الصرف.

 الطرق والنقل والمواصالت-
شبكة الطرق بالمدينة تعانى من االزدحـام

 .نتيجة ضيق الشوارع والباعة الجائلين
من عدم وجود خدمات نقلتعانى المدينة 
 .جماعى آمن

زلقان بـالقرب مـن مـدخل المدينـةوجود الم
الرئيســـــى علـــــى طريـــــق أســـــيوط ســـــوهاج

 السريع
ال يوجــد وســيلة انتقــال جيــدة بــين المدينــة

معديــــة ٢وجزيـــرة الشــــورانية ســـوى  عــــدد 
 .واحدة بحالة جيدة

 .إهمال رصف الطرق الرئيسية
 الكهرباء واالتصاالت-

ــــة وجــــود الضــــغط المتوســــط غــــرب المدين
وعـــــدم إنـــــارةيحـــــد مـــــن االتجـــــاه التنميـــــة 

 الشوارع.
 المخلفات الصلبة-

 .يوجد عجز فى نوعية معدات الجمع
ال يوجــد انشــطة اعــادة تــدوير و ال يوجــد

 .موقع مناسب يصلح كمدفن صحى

 نظام التغذيه بالمياه-
وجـــــود دعـــــم لتنفيـــــذ خـــــزان

٣م ١٠٠٠ميــــــــــــاه ســــــــــــعة 
مشروع شبكات مياهضمن 

 .جهينه والمراغه
 نظام الصرف الصحي-

مــــــن الهيئــــــهوجــــــود دعــــــم 
القوميـــــــــه لميــــــــــاه الشــــــــــرب
والصــــرف الصــــحي لتنفيــــذ

.مشروع الصرف الصحي
وجــــود دعــــم لتنفيــــذ محطــــة
معالجــــة الغريــــزات  بطاقــــه

ــــوم٣م ٣٠٠٠٠إجماليــــه  /ي
 .(جاري التنفيذ)

النقــــــــــــــــــــــــلالطــــــــــــــــــــــــرق و -
 والمواصالت

 .وجود نهر النيل
وجود المدينة على الطريـق
ــــــى الرئيســــــي للصــــــعيد وعل

 .السكة الحديد
ـــــــة اهتمـــــــام و تركيـــــــز الدول

مدن الصـعيد و على تنمية
 .رفع مستوى المعيشة

 المخلفات الصلبة-
وجـــود الظهيـــر الصـــحراوى
مما يزيـد مـن فرصـة انشـاء

 .مدفن محكوم

وث البيئـــه وكثـــرةتلــ
.إنتشار ااألمراض

تلـــــــــوث المجـــــــــاري
ـــــــه المختلفـــــــه المائي
نتيجـــة لعـــدم وجـــود
نظـــــــــــــام صــــــــــــــرف
صــــــــــــحي حــــــــــــالي

 متكامل.
تلـــــــــــــــوث الميـــــــــــــــاه

ه نتيجــــــــــةالجوفيــــــــــ
الـــتخلص مـــن ميـــاه
الصـــــــــرف خـــــــــالل
ــــــــــل خزانــــــــــات تحلي
وبيــــــــارات صــــــــرف

 لكل منزل.

تحســـــــــــــــــــــــــــين
المرافــــــــــــــــــــــــــق
االساســـــــــــــــــــية
ــــــــــــــــــاطق بالمن
المحرومــــــــــــــــة

 .بالمدينة

  

تحليل البيانات 
- 

ضرية األساسية
الخدمات والمرافق الح
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 أهداف مخاطر فرص ضعف قوة
 توفير الخدمات االجتماعية

وجــــــود رؤيـــــــة مســـــــتقبلية واضـــــــحة
لإلدارة التعليمية  و نماذج للشـراكة

ارة التعليميـــــة و المجتمـــــعبـــــين اإلد
 .المدني

منشــــآت الرعايــــة الصــــحية تطــــوير
 .بالمراغة

وجــود بعــض المبــادرات المجتمعيــة
رة الصــــــــحيةالشــــــــراكة بــــــــين اإلداو 

 .والتضامن االجتماعي

الخدمـــــة بـــــالريف واعتمــــاد جـــــودة 
تطبيــــــــق معــــــــايير الجــــــــودة قــــــــرب

 .بالمراغة

وجـــــــــود بعـــــــــض المبـــــــــادرات مـــــــــن
ــــات تنميــــة المجتمــــع النشــــاء جمعي

 .نادي ومكتبة للطفل

ط للخـدمات التعليميـةالمركزية في التخطي
 .و الموازنات

 .سوء توزيع المدرسين

ـــــي مؤسســـــات ـــــي ف ـــــب العمل إغفـــــال الجان
 .التعليم الفني و المهني

.طباء، خاصة األخصائيينالعجز في األ

 .عجز في تجهيزات المستشفيات

ضـــــــعف مشـــــــاركات رجـــــــال األعمـــــــال و
ــــــي فــــــي ت قــــــديم و تحســــــينالقطــــــاع األهل

 .الخدمة

رفيهية المتاحة منعدم كفاية الخدمات الت
 .حدائق و نوادي

عدم توافر مدارس ثانوي زراعي بالمدينة.

مشــروع اليونيســيف الجــاري
تنفيــذه و الـــذي يهـــدف إلـــى

حـــد مـــن ظـــاهرة التســــربال
 .من التعليم

لدولة  بتنفيـذ خطـةاهتمام ا
 .تطوير التعليم

الخبــــــــرة الكبيــــــــرة لمديريــــــــة
مــلالتعلــيم بســوهاج فــي الع

ـــــــــــيم ـــــــــــادرات التعل فـــــــــــي مب
 المجتمعي.

بتقـــــــديماالهتمـــــــام القـــــــومي 
خــــــــدمات صــــــــحية عاليــــــــة

 .الجودة

يادة ثقافــــــــــــــــةســــــــــــــــ
المركزيــــــــــــــة فــــــــــــــي

 .اإلدارة

التبرعـــــات ضـــــعف
و المشــــــــــــــــــــــاركات

 .المجتمعية

مــنحــدوث المزيــد 
األعطـــــــــــــال فـــــــــــــي
.المعدات واألجهزة

ــــــــدهور اســــــــتمرار ت
األوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 .االقتصادية

تحســـــــــــــــــــــــــــين
الخـــــــــــــــــــدمات
االساســـــــــــــــــــية
ــــــــــــــــــاطق بالمن
المحرومــــــــــــــــة

 .بالمدينة

 تعبئـة المـوارد لتوفير الخدمات والمرافق
النشــاء الدوليــةوجــود بعــض المــنح 

 مبانى الخدمات بالمحافظة.

ــــال ــــوك تــــوك مث يعتبــــر مشــــروع الت
جيـــــــد لالســـــــتخدام الجيـــــــد للمـــــــوارد

 .المحلية

ـــه ـــ  عـــدم وجـــود اإلعتمـــادات المالي هالكافي
ـــــــة لتحســـــــين مســـــــتوي الخـــــــدمات المطلوب

 بالمستوى المطلوب.

اتجــــاه التطـــــوير بالمنـــــاطق
العشـــــــوائية ينصـــــــب علـــــــى
تطــــوير الطــــرق و االمــــداد

 .حىبالصرف الص

تـــــوفير مـــــوارد ال يوجد
ماليــة لتحســين
مســـــــــــــــــــــــــــــتوي

 .الخدمه

 الدعــم المؤســسى وبناء القدرات والتدريب 
تــم حضــور بعــض العــاملين بقطــاع
المياه والصرف الصـحي لمجموعـه
مــــــــن الــــــــدورات التدريبيــــــــه ضــــــــمن

 .مشروع سوهاج للتنميه الريفية

ال يوجــد تــدريب كــافى للعمالــه فــي مجــال
كفايــــة معــــداتالميــــاه والصــــرف و عــــدم 

 .التشغيل والصيانة

ة قطـاعوجود اهتمـام بهيكلـ
ميــــــاة الشــــــرب و الصــــــرف

 .الصحى

عــدم وجــود العمالــه
المدربــة فــى مجــال

 .مياة الشرب

تـــــــــــــــــــــــــــــدريب
 .العمالة
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٣٩ 

 أهداف مخاطر فرص ضعف قوة
 قضايا الحكم الحضرى

رئـــيس المدينـــة نشـــيط وتــــم
نــة حــديثا  ويرغــب فــىتعيي

 .اثبات وجودة
وجــــــــود بعــــــــض مصـــــــــادر
للـــدخل خاصـــة تـــدر دخـــال
ــــــــــل ــــــــــة مث ــــــــــإلدارة المحلي ل
قصندوق النظافـة وصـندو 

التنميـــــة المحليـــــة  القطـــــاع
 .الخاص

وجـــــــــــــود ادارة للخـــــــــــــدمات
الجماهيريـــة داخـــل الهيكـــل

 .للمدينةالمؤسسى 

 .ضعف الشراكة مع القطاع الخاص
ضـــــــعف اإلمكانـــــــات داخـــــــل المجلـــــــس

 .(حاسبات آليه) يعوق مستوي األداء
ـــة للمنـــاطقاليوجـــد قاعـــدة بيانـــات  حديث

 .المخدومة بالمرافق
تفتقـــــــــــــر إدارات البيئـــــــــــــة  و المرافـــــــــــــق

 .االساسية إلى وجود دعم مؤسسى
ــــــىضــــــعف دور ا ــــــة ف ــــــات األهلي لجمعي

 .العمل البيئى

تفعيـــل دور الجمعيـــات
األهلية على المشاركة
قـــــــــي إتخـــــــــاذ القـــــــــرار
والمســــــــــــــــاهمة فـــــــــــــــــي

 .عمليات التنمية
مســاحة المدينــةصــغر 
يعزز من فـرصنسبيا 

 تنميتها اقتصاديا.

السياســــات المركزيــــة تحــــد
مـــن حجـــم التنميـــة وســـرعة

 .إتخاذ القرار
عدم شعور األفراد بفاعليـه
مشاركتهم لتحسين الوضـع

 .الحالي

 .الشراكة تسهيل
مــع القطاعــات غيـــر

 .الحكومية

 القضايا البيئية
تـــوافر مصــــادر ماليـــة مــــن
ميزانيــــــة التنميـــــــة المحليـــــــة
لــدعم مشــروعات التحســين

 البيئي.
يــــــتم جمــــــع تبرعــــــات مــــــن
رجـــال األعمـــال باإلضــــافة
إلـــــــــى حصـــــــــيلة إيـــــــــرادات

تـــــدخلالمخالفـــــات، حيـــــث 
ــــــــــــى ــــــــــــرادات إل هــــــــــــذه اإلي
صــــــندوق الخــــــدمات ويــــــتم
الصـــــــــــرف منهـــــــــــا علـــــــــــى

 .المشروعات البيئية

مخصصــة لبــرامجال عتمــاداتضــعف اال
 التوعية البيئية.

تلـــــوث المجـــــاري المائيـــــة نتيجـــــة إلقـــــاء
المخلفــــــــــات الزراعيــــــــــة ونــــــــــاتج كســــــــــح

 الترنشات.
ارتفــــــاع معــــــدالت تلــــــوث الهــــــواء مــــــن 

 مصادر عديدة.
الســــائلة مــــن مجــــزرصــــرف المخلفــــات 

 .يلالمدينة على الن
ارتفــــــاع معــــــدالت الضوضــــــاء بســــــبب 

تــداخل الــورش واألنشــطة المقلقــة للراحــة
.المناطق السكنية. وسيارات التكتكمع 

االفتقـــار إلـــى معـــدات جيـــدة ومناســـبتها 
لجمع المخلفات الصلبة وبالعدد الكافي.

عــــــدم وجـــــــود منظومــــــة للتعامـــــــل مـــــــع 
 .ة المخلفات الطبية الخطر 

عـــــدم وجـــــود  مـــــدفن صـــــحى للمدينـــــة 
 داخل حدود الكتلة العمرانية بها.

مقاومة القطاع الخاص وعدم استجابته 
لالشــــتراطات البيئيــــة خاصــــة لــــو كانــــت

.مكلفة

ــــوافر  مــــواردبعــــض الت
ــــــدى بعــــــضماليــــــة ال ل

الجهــات االخــرى مثــل
الصـــندوق االجتمـــاعى
او الجهـــــــات المانحـــــــة
لدعم المشاريع البيئية.

رد البشــريةلمــواوجــود ا
 .الجيدة بادارة البيئة

تلوث المجـاري المائيـة مـع
استمرار الصـرف الصـحي
ـــادة ـــى زي عليهـــا، يعمـــل عل
معــــــــــــــــــــــدالت انتشــــــــــــــــــــــار

 األمراض.
القـــــــــــرىالمدينـــــــــــة و قيـــــــــــام 

المنتشـــــــرة حـــــــول المدينـــــــة
بإلقاء نـاتج كسـح المجـاري
فــي التــرع والمصــارف ممــا

 يتسبب في تلوثها.
اســـتمرار تـــداخل األنشـــطة
الصـــــــــناعية مـــــــــع الكتـــــــــل
الســكنية ســوف يــؤدي إلــى

 .تزايد معدالت التلوث

الحــــد مــــن المشــــاكل
البيئيــــــــــة المرتبطــــــــــة
.بالخدمات والمرافق

 

تحليل البيانات 
- 

ضرية األساسية
الخدمات والمرافق الح
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 أهداف مخاطر فرص ضعف قوة
 قضايا الفقر والنوع

االهتمــام بالفئــات المهمشــة
و تســـهيل حصــــولهم علــــى
ــــــــــــــــة و الخدمــــــــــــــــة التعليمي
الصحية و أستصدار قـرار

 ري.وزا

بـــرامج و مؤسســــات وجـــود
ســـربتســـعى للحـــد مـــن الت

مـــــــن التعلـــــــيم و مســـــــاعدة
قــــــادرين والغيــــــر الطلبــــــة 

رفــــــع الــــــوعي الصــــــحي و
تــــــوفير خــــــدمات للمــــــرأة و

 .األطفال

المراغـــــة تحقـــــق مؤشـــــرات
األلفيــــة فــــي المســــاواة بــــين
البنين و البنـات فـي فـرص
التعلــــــــــــــــــــــيم األبتــــــــــــــــــــــدائي
واإلعدادي و الثانوي زيـادة
ــــرددات علــــى خــــدمات المت
متابعــــــة الحمــــــل و تنظــــــيم

 .األسرة

وجـــود بـــرامج و مؤسســـات تســـعى للحـــد
ـــــيم و مســـــاعدةمـــــن الت ســـــرب مـــــن التعل

قـــــادرين و رفـــــع الـــــوعيالالطلبـــــة غيـــــر 
تــوفير خــدمات ترفيهيــة للمــرأةالصــحي و 
 .و األطفال

المراغـــــة تحقـــــق مؤشـــــرات األلفيـــــة فـــــي
المساواة بين البنين و البنات فـي فـرص

.عدادي و الثانويالتعليم األبتدائي واإل

زيـــادة المتـــرددات علـــى خـــدمات متابعـــة
 .الحمل و تنظيم األسرة

قومي بتعلـيماالهتمام ال
ـــــــــال ـــــــــات و األطف الفتي

ــــــــــيو  ــــــــــك ف وضــــــــــع ذل
الخطـــــــة االســـــــتراتيجية
ــــــــى مصــــــــر ــــــــيم ف للتعل

٢٠٠٧/٢٠٠٨– 
٢٠١١/٢٠١٢. 

االهتمــــــــــــــام القــــــــــــــومي
بالقضــــــــــايا المرتبطــــــــــة
بصحة المرأة و الطفـل

كة العديـــد مـــنو مشـــار 
قطاعـــــــــــات الفعالـــــــــــةال
الم فــــــيأهمهـــــا األعــــــو 

ـــــــة النـــــــاس بهـــــــذه توعي
 .القضايا

استمرار التمييز ضد الفتاة
 والمرأة.

ضــــــــــــــــعف المشــــــــــــــــاركات
 .المجتمعية

اتانخفـــــــــــــاض اإلمكانيـــــــــــــ
االقتصــــــــــــادية و الــــــــــــوعي

ضـــــغوط الحيـــــاة اليوميـــــةو 
تـــؤدي إلـــى األســـتمرار فـــي
إهمـــــال الجانـــــب الصـــــحي

ت المهمشـــةلمختلـــف الفئـــا
ـــــــــراء و الن ســـــــــاءمـــــــــن الفق

 .األطفالو 

تــــــــــــــوفير خــــــــــــــدمات
اجتماعيـــــــــــة كافيـــــــــــة
وعاليــــــــــــــة الجــــــــــــــودة

وضـــع نظـــام للتأكـــدو 
بتكلفـــة مــن وصــولها

مقبولــــــــــــــة للفئــــــــــــــات
 المهمشة.

 

ت 
انا

لبي
ل ا

حلي
ت

- 
ية

اس
ألس

ة ا
ري

ض
لح

ق ا
راف

الم
 و

ات
دم

لخ
ا

 



٤١ 

 المحلي االقتصاد تنمية – البيانات تحليل
اهداف مخاطر فرص ضعف قوة

 ديناميكية االقتصاد المحلي و قضايا تنمية االقتصاد المحلي
وجـــود طاقـــة هائلـــة مـــن 
القــــــوى البشــــــرية  قابــــــل 
وراغـــــــب فـــــــي التـــــــدريب 

 .واقامة مشروعات

جودة االراضي الزراعية 
 .)% درجة ثانية٧٥(

ـــــة  وجـــــود مبـــــاني للجمعي
ــــــــــــــة واالرشــــــــــــــ اد الزراعي

 .والتعاون

المراغـــــــة قـــــــع مدينـــــــة مو 
 .على شاطئ النيل

ــــــــائض انتــــــــاج  وجــــــــود ف
 .زراعي

صـــحراوي  وجـــود ظهيـــر
بـــــــــــالقرب مـــــــــــن قريــــــــــــة 

 .الغريزات

ــــــ ــــــة تــــــوفر االي دي العامل
الرخيصـــــــــــــــة  لوجـــــــــــــــود 

 .بطالة

ــــــرب  مــــــن عاصــــــمة  الق
المحافظـــــــــــة والمنطقـــــــــــة 

 .الصناعية بالكوثر

اعتمـــاد الحيـــز العمرانـــي 
 .الجديد

 .التوجد حوافز استثمار داخل المراغة

ــــــراكم وعــــــ ــــــة ت ــــــواتج الثانوي دم اســــــتغالل معظــــــم الن
 .للحاصالت الزراعية

ى الـى قرب المراغة من مدينتي سـوهاج وطهطـا اد
 .جذب المستثمرين من المراغة

وحاضـــــنات أتحـــــويلي  عـــــدم وجـــــود مراكـــــز تـــــدريب
 .مشروعات صغيرة

ـــــة عـــــدم وجـــــود فـــــرع ل لصـــــندوق االجتمـــــاعي بمدين
 .المراغة

والتعـدي السـافر الزراعيـة  احاطة المدينة بـاالرض 
 .عليها

فــي مجــال التــدريب   تــدني مســتوى الــدعم الرســمي
 .وبناء القدرات

 .وجود اماكن فضاء القامة مشروعات عدم

 .تصال بين المدينة والقرى التابعةضعف اإل

ممــا  فة بــين المدينــة والظهيــر الصــحراويبعــد المســا
يتطلـــــــب تكـــــــاليف باهظـــــــة لشـــــــراء معـــــــدات لنقـــــــل 

 المخلفات الى هذه المناطق.

 .عدم استثمار الموقع على النيل

 .التحتية بالمدينة تخلف البنية

انتشـــــــــار الـــــــــورش ومحــــــــــالت البقالـــــــــة الصــــــــــغيرة 
 .ة لشروط الترخيصقالمطابغير 

نميــــــــة الرســــــــمي لتاالتجــــــــاه 
محافظــــــة ســــــوهاج ومركــــــز 

 .المراغة

لجهـــات وجـــود العديـــد مـــن ا
ـــــروض المانحـــــة  واتاحـــــة الق

 .للمشروعات الصغيرة

وجـــــــــــود قيـــــــــــادات واعيـــــــــــة 
المحافظـة  تـدعم محــاوالت ب

 .التنمية

طريـــــق جـــــاري العمـــــل فـــــي 
و البحـــر االحمـــر  الصـــعيد 

 اقامــــــــــة مطــــــــــار بســــــــــوهاج
 بالمحافظة.

طــة انتــاج التقــاوى وجــود مح
 ل.المحسنة بشندوي

امكانية صدور قـرار بانشـاء 
يـــــــــــة غـــــــــــرب منطقـــــــــــة حرف

.زات بالظهير الحراويالغري

فـــــدان امـــــالك  ٢٠٠وجـــــود 
 .دوله بالشورانية

تحديــــــــــــــــــــد سياســــــــــــــــــــة 
الصــــندوق االجتمــــاعي 
ومصــــــــــــادر التمويــــــــــــل 
االخـــــــــــــرى الخاصـــــــــــــة 
بشــروط مــنح القــروض 
او زيادتهـــــــــــا مركزيــــــــــــا 
ويشــــــــترك فيهــــــــا عــــــــدة 

 .جهات اجنبية مانحة

تغيـــــــــــــــــــر القيـــــــــــــــــــادات 
 .المحلية

تفشـــــــــــــــي مشـــــــــــــــكالت 
ـــــــــــــرة  اجتماعيـــــــــــــة خطي

الة مرتبطة بالفقر والبط
خاصــــــــــــة بانخفــــــــــــاض 
نســــبة الــــزواج وانتشــــار 
الجريمـــــــــة واالغتـــــــــراب 
السياســــــي واالحســــــاس 

 .بالضياع

افضـــــــــــــــــل 
اســــــــــتخدام 
ممكـــــــــــــــــــن 
للمـــــــــــــــوارد 
المحيطــــــــة 

 .بالميدنة

 

تحليل البيانات 
- 

صاد المحلي
تنمية األقت
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 اهداف مخاطر فرص ضعف قوة
 البرامج الحالية و اإلطار المؤسسي

ـــــــــــاء  يمكـــــــــــن تطـــــــــــوير البن
ــــــــى المؤسســــــــى  ــــــــة ف للمدين

ضـــــــــــوء اهتمـــــــــــام الدولـــــــــــة 
 بالالمركزية

لتنميــة االقتصــاد  عـدم وجــود خطــة اسـترتيجية
 .دى القائمين على االدارة المحليةالمحلي ل

تيجية لتنميـــة االقتصـــاد اغيـــاب الرؤيـــة االســـتر 
القطـــــاع الخـــــاص المحلـــــي لـــــدى الشـــــعبيين و 

 .والجمعيات االهلية

ضــــعف دور الجمعيـــــات االهليـــــة فـــــي تنميـــــة 
االقتصاد واقتصار دورها في مشـروعات رفـع 

 .او تجميل مدخل قرية او االعانات وعي

ــــي  ــــدعم الرســــمي المحل محدوديــــة وضــــعف ال
 .لالستثمار في التنمية البشرية

افتقــاد الرؤيــة الواضــحة لــدى القطــاع الخــاص 
 .نيورجال االعمال المحلي

لحصـــــول علـــــى صـــــعوبة وطـــــول اجـــــراءات ا
 .ترخيص القامة اي مشروع

وجـــود ضـــمانات كافيـــة للحصـــول علـــى  عـــدم
قـــرض خاصـــة بالنســـبة للفقـــراء خاصـــة ربـــات 

 .البيوت

عــــدم وجــــود قســــم لالعــــالم بالوحــــدة المحليــــة 
 .بمدينة المراغة  للترويج لالستثمار

تمويــــــل المشــــــروعات امكانيــــــة 
والصــغيرة ومتناهيــة المتوســطة 

للصـــندوق  الصـــغر مـــن خـــالل
االجتمـــاعي وصـــندوق التنميـــة 

 ناعات الحرفية.المحلية والص

امكانيــــــــة اســــــــتغالل الجهــــــــات 
المانحــــــــــــة وجمعيــــــــــــة رجــــــــــــال 

فــــي رعايــــة  بســــوهاجاالعمــــال 
ات المتوســــطة ودعــــم الصــــناع

 .والصغيرة والمتناهية

مركزيــــــة المصــــــرية المبـــــادرة ال
رســـــــــمي مـــــــــن وزارة والــــــــدعم ال

الموجهــة الــى التنميــة المحليــة و 
 .الصعيد

 .تغير القيادات

انســــــــــــحاب بعــــــــــــض 
 .الجهات المانحة

زيـــادة الفقـــر والبطالـــة 
 .والمشاكل المترتبة

ــــــــــادة دور  زي
القطـــــــــــــــــــــاع 
الخــاص فــى 
دعــــــــــــــــــــــــــــــــم 
االنشـــــــــــــــطة 
االقتصـــــادية 
المحليــــــــــــــــــــة 

 .بالمدينة
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اهداف مخاطر فرص ضعف قوة
 التدريب وبناء القدرات -تحليل التسرب االقتصادي والسوق 

 الرخيصة.وفرة االيدي العاملة 
ود كيانـــــات اقتصـــــادية عـــــدم وجـــــ

 .كبيرة منافسة

ـــــدعم المخصـــــص  التواضـــــع الشـــــديد  لل
لبنــاء القــدرات الرســمي وشــبه الحكــومي 

 .من القطاع الخاص والجهات المانحة
المحلـــين عـــن عـــزوف كبـــار الرأســـمالين 

 .االستثمار فى المراغة
ــــــة ســــــوه ــــــرب مــــــن مدين اج وطهطــــــا الق

 .وتفعيل االستثمار فيهما
بنيـة االساسـية مستوى كفـاءة الانخفاض 

 .والخدمات االساسية
 .انخفاض مستوى المعيشة

وجـــــــود امـــــــاكن القامـــــــة  
بقريـــــــة بنـــــــى مشــــــروعات 

ولــــــة دهــــــالل و امــــــالك ال
 .بالشورانية

اعتمــــاد الحيــــز العمرانــــي 
 .الجديد

تســـرب رجـــال االعمـــال الـــى 
المحافظــــات الحضــــرية ممــــا 
يــــؤثر علــــى دعــــم االقتصــــاد 

 المحلى بالمدينة

جـــــــــــــــــــذب 
االســتثمار 
مـن خـالل 
بنـــــــــــــــــــــــــاء 

 .القدرات

 قضايا الحكم الحضرى
ــ ةرئــيس المدينــة نشــيط وتــم تعيين

ــــــــات ــــــــى اثب حــــــــديثا  ويرغــــــــب ف
 ه.وجود

ة الموحدة ساعدت مجلسنالمواز 
المدينــــــــة علــــــــى اعــــــــادة توجيــــــــه
المـــــــــــــــوارد الماليـــــــــــــــة لصـــــــــــــــالح

 .المشروعات الملحة

 .ضعف الشراكة مع القطاع الخاص

فعليــة مــن المجلــس عــدم وجــود مشــاركة
فــــي طــــرح والتخطــــيطالشــــعبى المحلــــى 

 .للميزانيات

 .عدم تداول المعلومات ونشرها

ة للمدينــــــةال يوجــــــد خريطــــــه إســــــتثماري
 .وفرص استثمار بالمدينة

يوجـــد خلـــل فـــي التنســـيق بـــين اإلدارات
 .واألقسام

الجمعيـــــــــات تفعيـــــــــل دور
األهليـــــة علـــــى المشـــــاركة

ي إتخـــــــــــــاذ القـــــــــــــرارفـــــــــــــ
ليــــاتوالمســــاهمة فــــي عم

 .التنمية

صــــــغر مســــــاحة المدينــــــة
نســــبيا يعــــزز مــــن فــــرص

 .تنميتها اقتصاديا

السياسات المركزية تحد مـن
حجــم التنميـــة وســـرعة إتخـــاذ

 .القرار

ـــــــــةال توجـــــــــد فـــــــــرص  حقيقي
.لمشروعات تنموية بالمدينة

دعـــــــــــــــــــــــــم
الشــــــــــــراكة
مـــــــــــــــــــــــــــــع
الجمعيــات

 .االهلية

 ايا البيئيةضالق
يـــــتم جمـــــع تبرعـــــات مـــــن رجـــــال

باإلضــافة إلــى حصــيلةاألعمــال 
إيرادات المخالفـات، حيـث تـدخل
هــــــذه اإليــــــرادات إلــــــى صــــــندوق
الخـــــدمات ويـــــتم الصـــــرف منهـــــا

 .على المشروعات البيئية

يوجـــد عـــدد مـــن رجـــال االعمـــال
كــــن ان يســــاهمو فــــى التنميــــةيم

 .البيئية

يوجــــد اعتمــــادات مخصصــــة لبــــرامجال 
ضــعفالتوعيــة البيئيــة علــى الــرغم مــن 

 .ى األهاليالوعي البيئي لد

مقاومــــــــــة القطــــــــــاع الخــــــــــاص وعــــــــــدم 
ات البيئية خاصة لـواستجابته لالشتراط

 .كانت مكلفة

رسمية لها اضرار كبيرةالغير االنشطة 
 .على البيئة

تــــوافر مـــــوارد ماليــــة مـــــن
ـــة لـــدعم الحكومـــة المركزي

 المشاريع البيئية.

ــــــــــة ــــــــــة البيئ صــــــــــندوق حماي
بالقــــــــــاهرة يســــــــــتحوذ علــــــــــى
مالمــــــوارد الماليــــــة التــــــي يــــــت

جمعهـــــــــا مـــــــــن المخالفـــــــــات
 البيئية بالمدينة.

اســــــتمرار تــــــداخل األنشــــــطة
الحرفيـــة مـــع الكتـــل الســـكنية
ـــــــد ـــــــى تزاي ـــــــؤدي إل ســـــــوف ي
معــــــدالت التلــــــوث الســــــمعي
والهــــــــــــــــــوائي واألمـــــــــــــــــــراض

 .الصدرية

دعـــــــــــــــــــــــــم
الالمركـــــزي
ــــــــة ة المالي
ـــــــــــــــــــــــــــــى ف
قطاعـــــــات
البيئـــــــــــــــــــــة
.المختلفة

تحليل البيانات 
- 

صاد المحلي
تنمية األقت

 



٤٤ 

 اهداف مخاطر فرص ضعف قوة

 قضايا الفقر والنوع
المرأة أصبحت أكثر مشاركة فـي

االقتصــادية عمــا كانــتاألنشــطة 
 .عليه من قبل

ـــــــل اهتمـــــــام بعـــــــض الجهـــــــات مث
الصندوق االجتمـاعي و الجمعيـة
اإلقليمية و بنك التنمية و جمعيـة

ــــإقراض المــــرأة  ــــاس ب لتنفيــــذكاريت
أنشــــــــطة توليــــــــد دخــــــــل (قائمـــــــــة

 ومستقبلية).

وجود جمعيات أهلية توفر فـرص
 .مشروعاتهاعمل للمرأة في 

اإليجابية من الشـباب المشاركات
المهـــاجرين فـــي تحســـين اقتصـــاد

 المدينة.

ظهـــــور بعـــــض مجـــــاالت العمـــــل
الجديــــــــدة للشــــــــباب فــــــــي مجــــــــال

 .التكنولوجيا

وجــود شــبكة مــن رجــال األعمــال
المســــتثمرين مــــن أبنــــاء المراغــــةو 

المتحمســـون للعمـــل علـــى التنميـــة
االقتصــــــادية المحليــــــة و تشــــــغيل

 الشباب.

اع نسـب البطالـة و ضـيق العـيشرتفا
الت اجتماعيــــــة مثــــــلظهــــــور مشــــــكو 

 حاالت السرقة.

رســمية و مــاالغيــر انتشــار األنشــطة 
عهــا مــن عــدم االســتقرار و األمــانيتب
 .اصطدام بالقوانينو 

ــــــاع نســــــبة هجــــــرة ا لشــــــباب مــــــنارتف
 .المراغة

عـــــدم وجـــــود مراكـــــز تـــــدريب و عـــــدم
دريب العملـــي فـــي المـــدارستـــوافر التـــ
 المهنية.

عـــــدم مالئمـــــة القـــــروض مـــــن حيـــــث
الشـــــــــروط و الضـــــــــمانات و ارتفـــــــــاع

البيروقراطيــــــــــة و تعقيـــــــــــدالفوائــــــــــد و 
 اإلجراءات.

الجهــات الُمقرضــة ال ُتعنــى بالتــدريب
علــــــى التســــــويق أو بقيــــــاس المــــــردود
ــــــــى االجتمــــــــاعي أو االقتصــــــــادي عل

 المرأة أو الشاب المقترض.

ب المفـاهيم الخاصـة ببنـاء قــدراتغيـا
و سـيطرة فكـر إعانـاتكين المـرأة تمو 
 مساعدات المرأة الفقيرة.و 

العادات و التقاليد و التي تمنع المـرأة
ن المشــــاركةفــــي بعــــض األحيــــان مــــ

 بالعمل خارج المنزل.

ضــــعف دور الجمعيــــات األهليــــة فــــي
 القتصادية.التنمية ا

عمـــــل بعـــــض األطفـــــال فـــــي أعمـــــال
 تفتقر لألمان مثل قيادة التوك توك.

وجــــــــود جهــــــــات قوميــــــــة و
دوليــــة مهتمــــة بتفعيــــل دور
الجمعيـــــــات األهليـــــــة مـــــــن
الممكـــــــن أن تســـــــاعد فـــــــي
بــــــــــــرامج لبنــــــــــــاء قــــــــــــدرات

جمعيـــات األهليـــة بمدينـــةال
ذلـــــــك بتـــــــدريبهمالمراغـــــــة و 

علــــى جــــذب التمــــويالت و
إدارة القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض و
المشـــروعات و تفعيـــل دور
ــــــــــــــة ــــــــــــــي التنمي المــــــــــــــرأة ف

 االقتصادية .

وجـــــــــــود فـــــــــــرص إلقامـــــــــــة
مشروعات لتشغيل الشـباب

مـــــرأة فـــــي االمتـــــداداتو ال
العمرانيـــــــــــة التـــــــــــي ســـــــــــيتم

 التخطيط لها.

ـــــــــل مشـــــــــاركة المـــــــــرأة تفعي
اقتصــــــاديًا يســــــتتبعه زيــــــادة
ــــــــــى ــــــــــاء الملقــــــــــاة عل األعب
عاتقتهــــا خاصــــة فــــي ظــــل
ــــــــع ضــــــــرورة قيامهــــــــا بجمي

 ليدية.أدوارها التق

التنميـــــة االقتصـــــادية لـــــيس
بالضرورة أن يواكبها تنميـة
إجتماعيــــــة عادلــــــة، هنــــــاك

ن عـــــدمدائمـــــا مخـــــاوف مـــــ
تكــــــــافؤ الفــــــــرص و عـــــــــدم
وصـــــــــــــــول المشـــــــــــــــروعات
لمســــــتحقيها. لــــــذلك هنــــــاك
ــــاج لبــــرامج اقتصــــادية احتي
حساسة للبعد األجتماعي.

ضرورة أن يواكـب مشـاركة
ــــــــــــــي التنميــــــــــــــةالمــــــــــــــرأة  ف

االقتصــــــــــــــــادية تمكينهــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــزو  توعيتهـــــــــــــــــــا و تعزي

مشـــــــاركتها فـــــــي الجوانـــــــب
 صنع القرار.السياسية و 

ــــــــــــــــدريب الت
وبنــــــــــــــــــــــــــاء
ــــــــــــــــدارت الق
ــــــــــــــــــــوفير وت
فــــــــــــــــــــــــرص
متكافئــــــــــــــــــة
تتـــيح للمـــرأة

الشــــــــــــــبابو 
المشـــــــــــاركة
فـــي التنميـــة
االقتصادية

 

ت 
انا

لبي
ل ا

حلي
ت

-
لي

مح
 ال

صاد
ألقت

ة ا
مي

تن



٤٥ 

 واألهداف المستقبلية الرؤية
 المراغة.تم عمل مجموعة من ورش العمل و من خالل اللقاء تم التوصل الى األصول والفرص التى تواجه مدينة 

 وخاصة شركاء التنمية فى نقاط القوة والفرص التى يمكن استغالها فى المدينة ) وتلك الجداول تعبر عن رأى سكان المدينة٩جدول (

 فرص قوة
 العمران

 .المجاور بشبكة طرق متسعة ومرصوفةترتبط المدينة بالقري والمدن 
الســريع القــاهرة/ تقـع المدينــة علــى خــط الســكة الحديــد وكــذلك  الطريــق 

 .أسوان وكذلك على الخط الغربى القاهرة أسوان وعلى نهر النيل
ـــة االساســـية والخـــدمات فـــى الخمســـة ســـنوات  التطـــور فـــى مجـــال البني

 .االخيرة
 .ظهير صحراوي فى أحدى القرى وهى العزيزاتوجود 

وجــود مســاحة أمــالك عامــة تابعــة لهيئــة الــرى علــى إمتــداد ترعــة بنــى 
 .ل لنهاية الحيز العمرانى المقترحبطول يصهالل الجديدة 

 .توسيع الحيز العمراني من خالل المخطط العمراني الجديد
ز للمراغـــة كمدينـــة تتوســـط فرصـــة الســـتغالل الموقـــع الجغرافـــي المتميـــ

 .المحافظة
 .ع حالى لتطوير المناطق العشوائيةوجود مشرو 

ى بقريـة وجود اراضى امالك دولـة بجزيـرة الشـورانية و بعـض امـالك ر 
كـم و بمسـاحات  ٢-١بنى هـالل و تبعـد بعضـها عـن المدينـة بحـوالى 

 .كبيرة
 .ل و نهر النيل الذى يجب استغاللهكورنيش الني

 

 بشرية/ اجتماعية
القــوى البشــرية بمدينــة المراغــة وجــود عــدد هائــل مــن شــباب الخــرجين 

 العاطلين الذين يمكن استثمار طاقاتهم في اقامة اقتصاد حضري.
 .الوحدة الوطنية التى تميز اهل المراغة

 .قيام بعض الجمعيات  بمساعدة المرأة الفقيرة في المناطق العشوائية

المدينة والمركز و المحافظة  اهملت لسنين عديدة مما يزيد من فرص 
 .النمو السريع بها

فرص الالمركزيـة فـى ادارة الخـدمات علـى المسـتوى القـومى و فوائـدها 
 افظة سوهاج و مركز المراغة.على مستوى مح

ى نظـرًا لموقعهـا يمكن لمدينة المراغة ان تستغل كسياحة و ترفيه داخلـ
 .النيل و قربها من جزيرة الشورانية المتميز على نهر

 

 اقتصادية
وجود االرض الزراعية الجيدة و الزراعات الهامة مثل البصـل والقطـن 

ــــة و  االهتمــــام باالفكــــار غيــــر ووجــــود بعــــض الزراعــــات غيــــر التقليدي
 .التقليدية بجزيرة الشورانية

تواجد الثروة الحيوانية على مستوى المركز مع وجود بعض الـدعم مـن 
 .بنك االئتمان الزراعى لتربية المواشى

دعــــم بعــــض الجهــــات مثــــل الصــــندوق االجتمــــاعى و جمعيــــة رجــــال 
ة االعمال باسـيوط للمشـروعات التنمويـة المقرضـة و الصـغيرة بمحافظـ

 .سوهاج

ـــى محافظـــات  ـــروة الحيوانيـــة بســـوهاج للتصـــدير ال امكانيـــة اســـتغالل الث
 .خرىأ

توســــط المركــــز ككــــل للمحافظــــة وارتباطهــــا بهــــا بشــــبكة طــــرق واســــعة 
 وميسرة.

 توافر الطاقات البشرية العاطلة.
 .ص للتوسعات في المناطق الصحراويةوجود فر 

المركـز كمركـز استغالل قرب موقع المدينة من مدينـة سـوهاج عاصـمة 
 .لتسويق الحاصالت الزراعية

 

 فرص قوة

 امكانيات التمويل
ــــة  ــــة المختلف ــــى التخصصــــات التجاري وجــــود بعــــض رجــــال االعمــــال ف

 بالمدينة.
وجود العديد من الجهات المانحة واتاحة القروض للمشروعات الصغيرة 

دوق ومتناهيــة الصــغر والمســاعدات الفنيــة واالداريــة التــي يقــدمها الصــن
المجلــس القــومي للشــباب  وفــرع المجلــس القــومي االجتمــاعي للتنميــة و 

 .للمرأة بسوهاج
 

الرؤية المستقبلية 
ف

واالهدا
 



٤٦ 

 الرؤية المستقبلية لمدينة المراغة

 
 تحديد الرؤية المستقبلية للمدينة) إجتماعات ٥٧شكل (

 " و اقتصادياً  " المراغة مدينة ذات شخصية  منافسة خدمياً 

يعتمـــد بنـــاء رؤيـــة التنميـــة اإلســـتراتيجية لمدينـــة المراغـــة علـــى تعظـــيم 
االســتفادة مــن مقومــات وٕامكانــات المدينــة بفكــر االســتدامة دون إهــدار 
لتلــك المقومــات إضــافة إلــى عــالج أوجــه القصــور والمشــكالت القائمــة 
فـــي بعـــض قطاعـــات التنميـــة بهـــا بمـــا يمكنهـــا مـــن المشـــاركة فـــي دفـــع 

اء علــى ذلــك فترمــي الرؤيــة المســتقبلية للمدينــة إلــى عجلــة التنميــة. وبنــ
ة بمــا يجاورهــا مــن مــدن المحافظــة إظهــار القــدرة الحاليــة لهــا بالمقارنــ

مقوماتهـا الذاتيـة مـن الخـدمات و المرافـق التـى تـدفع  اجعلها مدينة لهـو 
 بتنمية المدينة نحو أفاق المستقبل.

مدينـــة فقـــد وفــي إطـــار دراســـات الوضـــع الــراهن والمنظـــور الحضـــري لل
 أجمع شركاء التنمية على أن أهم مقومات وٕامكانيات المدينة هى :

مســتغلة مــع احســاس االهــالى الغيــر تــوافر الطاقــة البشــرية الهائلــة  -
باحتياجاهم من تطوير الطاقة البشرية الالزمة لمنافسة المدن المجـاورة 

 .مثل طهطا و سوهاج

امـالك الدولـة ايضـا فـى  تواجد امالك الدولـة بغـرب المدينـة و تـوافر -
كـم مـن  ٢-١شمال و جنوب المدينة على مسافات متباينة تتراوح بين 

 .جميع انحاء المدينة

ــــع المدينــــة فــــى موقــــع جيــــد مــــن حيــــث اتصــــالها بجميــــع انحــــاء  - تق
 .المحافظة برا و نهرا كما يمر خط السكة الحديد بالمدينة

تتوافر االقتصادية و  وانية اهم المقوماتتشكل القاعدة الزراعية/ الحي -
بعــض االفكــار حــول تنميــة هــذه القواعــد االقتصــادية و التــى يمكــن ان 

 .تشكل مصدر التطور التكاملى للمدينة

يوجد تطور فى مجال الخدمات و المرافق و يمكن استغالل اهتمـام  -
الدولــة الحـــالى بمحافظــة ســـوهاج فـــى احــداث المزيـــد مــن التطـــور فـــى 

 .حتاجها المدينةو المرافق التى تالخدمات 

وبناء على ذلك فقد اتفق كافة شركاء التنميـة خـالل استشـارات المدينـة 
 على الرؤية التالية لمدينة المراغة: ٢٠٠٧التى عقدت فى نوفمبر  

 " و اقتصادياً  " المراغة مدينة ذات شخصية  منافسة خدمياً 

عمرانيــا حيـث امكانيـة المســاهمة فـى تحقيــق التنميـة الشــاملة و المتزنـة 
علــــى المســــتويات المحليــــة واإلقليميــــة مــــن خــــالل إســــتغالل مواردهــــا 
ـــــــى والتكامـــــــل  ـــــــربط العمران ـــــــاءة، ال ـــــــة والبشـــــــرية بكف ـــــــة الطبيعي المحلي

 %٨٥اإلقتصادى مع جميع انحاء إقليمها (شرقا و غربا حيث يتواجـد 
مـــن الســـكان و الثـــروات بـــالمركز)، االكتفـــاء الـــذاتى خـــدميا (بـــدال مـــن 

طهطا و سـوهاج فـى بعـض الخـدمات)، وتطـوير قطـاع  االعتماد على
الزراعــة والصــناعات المرتبطــة لتحقيــق فــائض للتصــدير وزيــادة فــرص 
العمــل ومســتويات الــدخول وزيــادة النــاتج المحلــى حيــث تعتبــر القاعــدة 
الزراعيــة هــى اكثــر قطاعــات المدينــة جــدوى فــى االســتثمار و االنتــاج 

العمالة مما يساعد على توفير  الى جانب تميز هذا القطاع بانه كثيف
 فرص العمل المستقبلية.

 الغاية واألهداف الرئيسية للرؤية 
تهــدف هــذه الرؤيــة الــى تحقيـــق الغايــة األساســية لتنميــة المدينــة وهـــى 
جعــــل مدينــــة المراغــــة مدينــــة منافســــة و لهــــا اســــتقالليتها فــــى مســــتوى 

 التالية: الخدمات الحضرية للمواطنين باالضافة الى األهداف العامة

بهــدف االرتقــاء بظــروف الســكن و االرتقــاء  ةنظــيم العمــران بالمدينــت -
 بالمناطق المتدهورة و العشوائية

 تحسين البيئة العمرانية بالمدينة و تقليل التلوث و خلق بيئة نظيفة -

االرتقاء بشبكة الطـرق الداخليـة مـع ضـرورة تحسـين االتصـال بقـرى  -
 .المركز و بجزيرة الشورانية

رفــع مســتوى الخــدمات التعليميــة بالمراحــل المختلفــة ، رفــع مســتوى  -
 .نشيط  التعليم الزراعى و الفنىتالخدمات الصحية ، و 

التنمية البشرية للفائض البشرى الحالى و المستقبلى من خالل خلق  -
األقتصـــادية مـــن خـــالل تحســـين  و دفـــع عجلـــة التنميـــة فـــرص عمـــل

 .ظروف العمل بالزراعة
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 و اقتصادياً  رؤية المدينة: المراغة مدينة ذات شخصية  منافسة خدمياً  ) يوضح٥٨شكل (

ية واإلقليمية من خالل إستغالل مواردها المحلية الطبيعية المساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة و المتزنة على المستويات المحل
والبشرية بكفاءة، الربط العمرانى والتكامل اإلقتصادى مع جميع انحاء إقليمها، االكتفاء الذاتى خدميا، وتطوير قطاع الزراعة 

 ج المحلى.والصناعات المرتبطة لتحقيق فائض للتصدير وزيادة فرص العمل ومستويات الدخول وزيادة النات

 الخط االستراتيجى االول
تطــــويراالرتقـــاء بالبيئـــة العمرانيـــة مـــن خـــالل 

المناطق المتدهورة و العشوائية و المدينـة ككـل
مــــن خــــالل تنظــــيم وتحســــين مســــتوى البيئــــة
ـــــامين الحيـــــازة، تـــــوفير االســـــكان ـــــة، ت العمراني

تقليل حدة التلوث البيئى بالمدينةباالضافة إلى 

 االستراتيجى الثالثالخط 
تحســين مســتوى معيشــة الفــرد بشــريا مــن
خالل تحقيق االكتفاء الذاتى فـى الخـدمات
التعليميــة المختلفــة و الصــحية والترفيهيــة
 الخط االستراتيجى الثانى مع مد هذه الخدمات لخدمة قرى المركز 

اتـــزان عمرانـــى نحوالشـــرق و الغـــرب مـــع
ءضــــرورة  الــــربط العمرانــــى بجميــــع انحــــا

المركز من خالل طـرق النقـل والمواصـالت
 المختلف

 الخط االستراتيجى الرابع
تنشــــيط الحركــــة االقتصــــادية القائمــــة علــــى
المــــوارد المحليـــــة وبــــاالخص الزراعـــــة مـــــع
االستغالل المستدام لجميـع المـوارد الطبيعيـة

 بالمدينة وماحولها

 االهداف المحققة
 ننظيم العمران بالمدينة

 وف السكناالرتقاء بظر 

 بالمناطق المتدهورة و العشوائية

تحســـــين البيئـــــة العمرانيـــــة بالمدينـــــة
 وتقليل حدة التلوث 

 خلق بيئة نظيفة

 االهداف المحققة
رفــع مســتوى الخــدمات التعليميــة بالمراحــل

 المختلفة 

 ةرفع مستوى الخدمات الصحي

 نشيط  التعليم الزراعى و الفنىت
 االهداف المحققة

 بشبكة الطرق الداخليةاالرتقاء 

تحســـين االتصـــال بقـــرى المركـــز و بجزيـــرة
 الشورانية

 االهداف المحققة
ــــائض البشــــرى ــــة البشــــرية للف التنمي

مــن خـالل خلــق الحـالى و المسـتقبلى
 فرص عمل

دفـــع عجلـــة التنميـــة األقتصـــادية مـــن
 خالل تحسين ظروف العمل بالزراعة

 المشروعات ذات االولوية
وتعبئــة خضــروات انشــاء مصــنع انتــاج

وتعبئــــة وتغليــــف مــــواد غذائيــــة كشــــركة
شـــارك فيهـــا الشـــباب ورجـــالمســـاهمة ي

 االعمال
حاضــــــــــــنات االعمــــــــــــال والتكنولوجيــــــــــــا
للمشــــــــــروعات الصــــــــــغيرة والمتوســــــــــطة

 والمتناهية
تطوير مركز المعلومات وربطه بالقرى
توسـيع الحيـز العمرانــى للمدينـة ووضــع

 وٕاعتماد إشتراطات بنائية
قــــال بــــين شــــطرى المدينــــةتحســـين االنت

 الشرقى و الغربى 
انشــاء مركــز  تــدريب تحــويلي (صــنعة

ـــيم حاســـب آلـــي) وبنـــاء –حرفـــة  – تعل
 قدرات وتنمية مهارات. 

ــــذ دورات تدريبيــــة للمــــرأة  اعــــداد و تنفي
والشـــــــــباب العـــــــــاطلين فـــــــــى مجـــــــــاالت

زراعيـــــــــة والصـــــــــناعاتالمشــــــــروعات ال
 القائمة عليها

دعـــــم الجمعيـــــات االهليـــــة مـــــن خـــــالل
 عمل برامج التدريب الالزمة

 المشروعات ذات االولوية
بنــــات فنــــىأنشــــاء مدرســــة ثــــانوي 

 بسيالة اقصاص بمدينة المراغة
ــــــــة ــــــــاء المدرســــــــة الثانوي إعــــــــادة بن

 الجديدة بمدينة المراغة
أعـــــادة بنـــــاء مدرســـــة محمـــــد عبـــــد

 المطلب االبتدائية 
أعــادة بنــاء مدرســـة الســكة الحديـــد

بمدينة المراغةاألبتدائية بالضياع 
المختــار الخيــري مستوصــف دعــم

 .بالنزلة باألجهزة الطبية 
ــــــــة المركــــــــزة ــــــــاح وحــــــــدة العناي افتت
بمدينــــــــــــــــة المراغـــــــــــــــــة و تـــــــــــــــــوفير

 األخصائيين 
 مدرسة اعدادى  ٢انشاء 

التوســـــــــع فـــــــــي مدرســـــــــة الثــــــــــانوي
الصــــــــــــناعي الموجــــــــــــودة بمدينــــــــــــة

 المراغة بأنشاء قسم نجارة 

 المشروعات ذات االولوية
االنتقـــــــــال بـــــــــين شـــــــــطرى تحســـــــــين

 المدينة الشرقى و الغربى
بــين مدينــة المراغــةتــدعيم االنتقــال 
 وجزيرة الشورانية

نقــل الشــوادر والباعــة الجــائلين إلــى
 .سوق المدينة المقترح

حـــل النـــزاع القـــائم وتـــوطين الباعـــة
الجــــــائلين فــــــي المحــــــالت المنشــــــأة

 .حديثاً 
ــــــى للمدينــــــة ــــــز العمران توســــــيع الحي

 .إشتراطات بنائيةووضع وٕاعتماد 
نقـل موقــف بنــي هــالل الــى االتجــاه

 .القبلى او البحرى
 الحلقى عمل الطريق

 المشروعات ذات االولوية
نقـــل الشـــوادر والباعـــة الجـــائلين إلـــى

 سوق المدينة 
إنشــــــــاء وحــــــــدات إســــــــكان حكــــــــومى

 متنوعة المساحة 
تطــــــوير مركــــــز المعلومــــــات وربطــــــه

 بالقرى
الباعـــــةحــــل النـــــزاع القــــائم وتـــــوطين 

الجائلين في المحالت المنشأة حديثاً 
 توسيع الحيز العمرانى للمدينة 

 نقل المواقف 
ــــــدعيم اإلدارات التنفيذيــــــة بــــــالمركز ت
 بأجهزة الحاسب واألجهزة المساحية

 تحسين منظومة المخلفات 
تحســـين منظومـــة المخلفـــات الصـــلبة

 مع توفير معدات جديدة
ـــــــوفير محرقـــــــة للمخلفـــــــات الطبيـــــــة ت

 ة الخطر 
ســيارة كســـح مخلفـــات ٤تــوفير عـــدد 

 الصرف الصحي
اســـتكمال مشـــروع الصـــرف الصـــحى

 بالمدينة

الرؤية المستقبلية 
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 مصفوفة األهداف والمشروعات لمدينة المراغة
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 الخطوط اإلستراتيجية للتنمية
عـدد مـن الخطـوط  وضـعلتحقيق رؤية  المدينة السـابق ذكرهـا، فقـد تـم 

اإلســتراتيجية للتنميــة مــن فريــق العمــل بنــاء علــى اتفــاق شــركاء التنميــة 
بحيث يمكن تحت كل خط استراتيجى تنفيذ مجموعـة مـن المشـروعات 
التنمويــة التــى تــؤدى فــى النهايــة الــى تحقيــق هــذا الخــط وبالتــالى إدراك 

 الرؤية على المدى المتوسط حتى سنة الهدف.

 لمقترحة لتحقيق الرؤيةمشروعات التنمية ا
فــي إطــار الرؤيــة االســتراتيجية المقترحــة لتنميــة المدينــة وفــي محاولـــة 
لتعظـــــيم امكانيـــــات المدينـــــة ومقوماتهـــــا الطبيعيـــــة وتحويـــــل الخطـــــوط 
االستراتيجية للتنمية الى واقع عملى ، فقد حدد شركاء التنمية بالمدينـة 

وقـد تـم تحديـد كل علـى حـدة عـدد مـن المشـروعات القطاعيـة الهامـة.  
تلـــك المشـــروعات بحيـــث يتحقـــق مـــن خـــالل تنفيـــذها تنميـــة القطاعـــات 

الخـدمات والمرافـق االساسـية  –الرئيسية بالمدينة (المأوى والعشـوائيات 
االقتصــاد المحلــى) كــل علــى حــدي كمــا يــتم أيضــا تحقــق الخطــوط  –

االســـتراتيجية لتنميـــة المدينـــة مـــن خـــالل الـــربط بـــين تلـــك المشـــروعات 
هـــا معـــا  تحـــت كـــل خـــط اســـتراتيجى علـــى مـــدار الفتـــرة الزمنيـــة وتكامل

وبنــاء علــى ذلــك فقــد تمثلــت حزمــة  ٢٠٢٧القادمــة حتــى ســنة الهــدف 
 المشروعات طبقا للقطاعات الرئيسية فيما يلى: 

 فى قطاع المأوى والعشوائيات
 اتفق شركاء التنمية على المشروعات التالية:

المدينـــة إلـــى ســـوق المدينـــة نقـــل الشـــوادر والـــورش الموجـــودة داخـــل  -
بنــى هــالل  المقتــرح فــى نهايــة مســاحة امــالك الــرى علــى ترعــة جنابيــة

 (الجزء الشمالى منها).

متـــر  ٦٣و ٣٦إنشـــاء وحـــدات إســـكان حكـــومى متنوعـــة المســـاحة ( -
مربـــع مـــع دراســـة إمكانيـــة زيـــادة المســـاحة) ومتنوعـــة الحيـــازة (إيجـــار 

أســـرة  ٢٣٠هـــا حـــوالى وتمليـــك بالقســـط) حســـب الفئـــات المســـتهدفة من
وحـــدة  ٥٠٠معدمـــة وذلـــك علـــى ترعـــة جنابيـــة بنـــى هـــالل وبإجمـــالى 

 سكنية أو حسب المساحة المتاحة بالحيز العمرانى.

حــل النــزاع القــائم و تــوطين الباعــة الجــائلين فــى المحــالت المنشــأة  -
حديثا ابتداء من مزلقان المراغـة حتـى مـدخل محطـة المراغـة  (حـوالى 

 .)محل ٨٠

ة مســاحة  الحيــز العمرانــى للمدينــة ووضــع وٕاعتمــاد إشــتراطات زيــاد -
بنائية وخطوط تنظيم مالئمة للمدينة فى إطار مخطـط عمرانـى يراعـى 

 جميع قطاعات التنمية مع تحسين الهيكل العمرانى.

 فى قطاع الخدمات والمرافق الحضرية األساسية
 اتفق شركاء التنمية على المشروعات التالية:

 .المدرسة الثانوية الجديدة بمدينة المراغة إعادة بناء -

 .أنشاء مدرسة ثانوي فنى بنات بمدينة المراغة بسيالة اقصاص -

 .ى المدينة الشرقى والغربىتحسين االنتقال بين شطر  -

تــــــدعيم االنتقــــــال داخــــــل المدينــــــة و بــــــين مدينــــــة المراغــــــة وجزيــــــرة  -
 .الشورانية

 .احية البيئيةانشاء مجزر جديد فى موقع مناسب من الن -

 .تحسين منظومة المخلفات الصلبة مع توفير معدات جديدة -

 فى مجال تنمية االقتصاد المحلى
 اتفق شركاء التنمية على المشروعات التالية:

ء مصــنع انتــاج وتعبئــة خضــروات وتعبئــة وتغليــف مــواد غذائيــة راشــ -
 .كشركة مساهمة يشارك فيها الشباب ورجال االعمال

االعمـــال والتكنولوجيـــا للمشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة حاضـــنات  -
 .الصغر والمتناهية

 .تطوير مركز المعلومات وربطه بالقرى -

اعداد و تنفيذ دورات تدريبيـة للمـرأة والشـباب العـاطلين فـى مجـاالت  -
المشروعات الزراعية والصـناعات القائمـة عليهـا والصـناعات المقترحـة 

روات وتعبئـــة وتغليـــف مـــواد غذائيـــة انشـــاء مصـــنع انتـــاج وتعبئـــة خضـــ
 .كشركة مساهمة يشارك فيها الشباب ورجال االعمال

 .دعم الجمعيات االهلية من خالل عمل برامج التدريب الالزمة -

 الخطوط اإلستراتيجية للتنمية والمشروعات القطاعية 
نظــــرا لضــــرورة تحديــــد أولويــــات هــــذه المشــــروعات القطاعيــــة وتحديــــد 

الــــــبعض لتحقيــــــق الرؤيــــــة فــــــى إطــــــار الخطــــــوط ارتباطهــــــا ببعضــــــها 
اإلســـتراتيجية لتنميـــة المدينـــة بحيـــث تتكامـــل تلـــك المشـــروعات فقـــد تـــم 
إعـــادة ترتيـــب المشـــروعات طبقـــا للخطـــوط اإلســـتراتيجية كخطـــوة أولـــى 

تحديـد أولويـات تنفيـذيها حتـى سـنة ييم أهمية تلـك المشـروعات و نحو تق
 الهدف.

المشـــروعات طبقــــا للخطــــوط وبنـــاء علــــى ذلـــك فقــــد تــــم إعـــادة ترتيــــب 
 االستراتيجية كما يلى:

االرتقـــاء بالبيئـــة العمرانيـــة مـــن خـــالل االرتقـــاء العمرانـــى بالمدينـــة و  -
 .تقليل حدة التلوث البيئى بالمدينة
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داخل المدينة مع ضرورة  الربط العمرانى  اً غربو  اً شرقاتزان عمرانى  -
 ة.ت المختلفالمواصالنحاء المركز من خالل طرق النقل و بجميع او 
تنشيط الحركة االقتصادية القائمة على الموارد المحليـة و بـاالخص  -

مـا و عيـة بالمدينـة الزراعة مـع االسـتغالل المسـتدام لجميـع المـوارد الطبي
 .حولها

تحسين مستوى معيشة الفرد بشريا من خالل تحقيق االكتفاء الذاتى  -
يهيـــة مـــع مـــد هـــذه فـــى الخـــدمات التعليميـــة المختلفـــة و الصـــحية والترف

 .الخدمات لخدمة قرى المركز

الخــط االســتراتيجى االول: االرتقــاء بالبيئــة العمرانيــة 
ــة و تقليــل حــدة  ــاء العمرانــى بالمدين مــن خــالل االرتق

 التلوث البيئى بالمدينة
وتظهــر مقومــات وتظهــر مقومــات هــذا الخــط االســتراتيجى للتنميــة فــى 

 والفرص التى تمكنها االتية :يات امتالك المدينة للعديد من االمكان
امــتالك المدينــة الراضــى امــالك الدولــة التــى تمكنهــا مــن تــوطين  -١

 .االنشطة و المشروعات
 .اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية والمتدهورة -٢
 .امتالك المدينة لرصيد عقارى ضخم يجب الحفاظ عليه -٣

تســــاهم فــــى ) يوضــــح اهــــم المحــــاور و المشــــروعات التــــى ٥٩شــــكل (
 تحقيق الرؤية المستقبلية تحت هذا الخط االستراتيجى كما يلى:

 .الباعة الجائلين إلى سوق المدينةنقل الشوادر و  -
 .ت إسكان حكومى متنوعة المساحةإنشاء وحدا -
حـــل النـــزاع القـــائم وتـــوطين الباعـــة الجـــائلين فـــي المحـــالت المنشـــأة  -

 حديثاً 
 .توسيع الحيز العمرانى للمدينة -
تـــــــدعيم اإلدارات التنفيذيـــــــة بـــــــالمركز بـــــــأجهزة الحاســـــــب واألجهـــــــزة  -

 المساحية
 .تحسين منظومة المخلفات الصلبة مع توفير معدات جديدة -
انشــاء مجــزر جديــد فــى موقــع مناســب مــن الناحيــة البيئيــة بــدال مــن  -

 .المجزر الحالى وملحق به  مجزر الى  لذبح الطيور
ة او الالزمـة الســابق ذكرهــا و اخيــرا باالضـافة الــى المشــروعات المكملــ

 المشروعات الداعمة من القطاعات الثالثة االخرى، و منها: 
 .ير محرقة للمخلفات الطبية الخطرةتوف -
 .نقل المواقف -
 سيارة كسح مخلفات الصرف الصحي. ٤توفير عدد  -
 .استكمال مشروع الصرف الصحى بالمدينة -

 
المشروعات التى تساهم فـى تحقيـق الرؤيـة المسـتقبلية ) اهم المحاور و ٥٩شكل (

 األول تحت الخط االستراتيجى

الخــط االســتراتيجى الثــانى: اتــزان عمرانــى نحوالشــرق 
الـــربط العمرانـــى بجميـــع انحـــاء الغـــرب مـــع ضـــرورة و 

 المركز من خالل طرق النقل و المواصالت المختلف
الخــط االســتراتيجي للتنميــة فــى امــتالك المدينــة  وتظهــر مقومــات هــذا

 للعديد من اإلمكانيات والفرص وتتمثل أهمها فيما يلى:

وقـــوع المدينـــة علـــى نهـــر النيـــل و مقومـــات الوصـــول بـــرا و نهـــرا  -١
 .توسط المدينة للمحافظةووقوعها على خط السكة الحديد

شــديد ان السـكة الحديــد تقسـم المركــز الـى قســمين و هنـاك اجمــاع  -٢
الـــربط بـــين الشـــرق و غـــرب المركـــز ســـوف يســـاهم بصـــورة كبيـــرة فـــى 

 .التغلب على المشاكل العمرانية و االقتصادية و الخدمية

يوضــح اهــم المحاوروالمشــروعات التــى تســاهم فــى تحقيــق  )٦٠شــكل (
 الرؤية المستقبلية تحت هذا الخط االستراتيجى كما يلى:

 .الشرقى و الغربى تحسين االنتقال بين شطرى المدينة -

تــدعيم االنتقــال بــين مدينــة المراغــة وجزيــرة الشــورانية باالضــافة الــى  -
المشـــروعات المكملـــة او الالزمـــة الســـابق ذكرهـــا و اخيـــرا المشـــروعات 

 الثالثة االخرى و منها: الداعمة من القطاعات

 .نقل الشوادر والباعة الجائلين إلى سوق المدينة المقترح -
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حـــل النـــزاع القـــائم وتـــوطين الباعـــة الجـــائلين فـــي المحـــالت المنشـــأة  -
 حديثاً 

 .توسيع الحيز العمرانى للمدينة ووضع وٕاعتماد إشتراطات بنائية -

 .نقل موقف بني هالل الى االتجاه القبلى او البحرى -

 .عمل الطريق الحلقى -

ى باصــــونة علــــى الطهطاويــــة رصــــف الطريــــق الترابــــى حتــــى كــــوبر  -
طريـــق والطريـــق المـــوازى للســـكة الحديـــد مـــن الجهـــة الشـــرقية وبـــاقى ال

 .الدائرى حتى ترعة الطهطاوية

 .شراء معدية ثالثة -

 
اهــم المحاوروالمشــروعات التــى تســاهم فــى تحقيــق الرؤيــة المســتقبلية  )٦٠شــكل (

 الثاني تحت الخط االستراتيجى

الخــط االســتراتيجى الثالــث : تحســين مســتوى معيشــة 
ــذاتى فــى  ــاء ال ــق االكتف الفــرد بشــريا مــن خــالل تحقي
الخدمات التعليمية المختلفة و الصحية والترفيهية مع 

 مد هذه الخدمات لخدمة قرى المركز 
وتظهــر مقومــات هــذا الخــط االســتراتيجى للتنميــة فــى امــتالك المدينــة 

 فرص وتتمثل أهمها فيما يلى:للعديد من االمكانيات وال

امــتالك المدينــة لثــروة بشــرية هائلــة غيــر مســتغلة و معظمهــا مــن  -١
 .الشباب

امتالك االهالى للـوعى الخـاص باهميـة تعلـيم البنـات و مشـاركتهم  -٢
 .فى الحياة العملية

 .الوحدة الوطنية التى تميز اهل المراغة -٣

ـــــات بمســـــاعدة المـــــرأة  -٤ ـــــاطق قيـــــام بعـــــض الجمعي ـــــرة فـــــي المن الفقي
العشوائية و امكانية اشتراكها فى بعض االعمل الخاصـة بـادارة بعـض 

 .هذه المشروعات او االشراف عليها لتحسين الخدمات المقدمة

المدينة والمركـز و المحافظـة  اهملـت لسـنين عديـدة ممـا يزيـد مـن  -٥
 .فرص النمو السريع بها فى قطاع الخدمات االساسية

المدرســة الثانويــة الجديــدة بمدينــة المراغــة باالضــافة الــى إعــادة بنــاء  -
المشروعات المكملة او الالزمة االخرى او المشروعات من القطاعات 

 .االخرى التى تدعم الخط االستراتيجى

 .درسة محمد عبد المطلب االبتدائيةأعادة بناء م -

 .و الغربى تحسين االنتقال بين شطرى المدينة الشرقى -

 .مدينة المراغة وجزيرة الشورانية النتقال بينتدعيم ا -

 .توسيع الحيز العمرانى للمدينة -

 .أعادة بناء مدرسة السكة الحديد األبتدائية بالضياع بمدينة المراغة -

 .الخيري بالنزلة باألجهزة الطبية دعم مستوصف المختار -

 .يينافتتاح وحدة العناية المركزة بمدينة المراغة و توفير األخصائ -

لخطــــــرة بإحــــــدى المستشــــــفيات تــــــوفير محرقــــــة للمخلفــــــات الطبيــــــة ا -
 .بالمدينة

 .مدرسة اعدادى ٢انشاء  -

فــــرص الالمركزيــــة فــــى ادارة الخــــدمات علــــى المســــتوى القــــومى و  -
فوائدها على مستوى محافظة سوهاج و مركز المراغة و الموجودة فى 

 .قطاع الصحة و التعليم

و المشــــروعات التــــى تســــاهم فــــى ) يوضــــح اهــــم المحــــاور ٦١شــــكل (
 تحقيق الرؤية المستقبلية تحت هذا الخط االستراتيجى كما يلى:

 .أنشاء مدرسة ثانوي فنى بنات بمدينة المراغة بسيالة اقصاص -

الرؤية المستقبلية 
ف

واالهدا
 



٥٢ 

 
) اهم المحـاور و المشـروعات التـى تسـاهم فـى تحقيـق الرؤيةالمسـتقبلية ٦١شكل (

 الثالث تحت الخط االستراتيجى

الخط االستراتيجى الرابع : تنشـيط الحركـة االقتصـادية 
القائمة على الموارد المحليـة و بـاالخص الزراعـة مـع 
االستغالل المستدام لجميـع المـوارد الطبيعيـة بالمدينـة 

 و ما حولها
وتظهــر مقومــات هــذا الخــط االســتراتيجى للتنميــة فــى امــتالك المدينــة 

 االمكانيات والفرص وتتمثل أهمها فيما يلى: للعديد من
 .خصصات التجارية المختلفةعمال فى التأرجال  بالمدينةوجود  -١
وجــود العديــد مــن الجهــات المانحــة واتاحــة القــروض للمشــروعات  -٢

لتــي يقــدمها الصــغيرة ومتناهيــة الصــغر والمســاعدات الفنيــة واالداريــة ا
للشباب  وفرع المجلس القومي المجلس القومي الصندوق االحتماعي و 

 .للمرأة بسوهاج
دعــم بعــض الجهــات مثــل الصــندوق االجتمــاعى و جمعيــة رجــال  -٣

 .الصغيرة بسوهاجوط للمشروعات التنموية المقرضة و االعمال باسي
ة و الزراعـــات الهامـــة مثـــل البصـــل وجـــود االرض الزراعيـــة الجيـــد -٤
غيـر  هتمـام باالفكـارالقطن ووجود بعض الزراعات غير التقليديـة واالو 

 .التقليدية بجزيرة الشورانية
تواجد الثروة الحيوانية على مستوى المركز مع وجود بعض الـدعم  -٥

 .من بنك االئتمان الزراعى لتربية المواشى

اســتغالل قــرب موقــع المدينــة مــن مدينــة ســوهاج  كمركــز لتســويق  -٦
 .الحاصالت الزراعية

وعات التـى تسـاهم فـى تحقيـق ) يوضح اهم المحاور والمشر ٦٢شكل (
 الرؤية المستقبلية تحت هذا الخط االستراتيجى كما يلى:

تعبئــة وتغليـف مــواد غذائيــة و انشـاء مصــنع انتـاج وتعبئــة خضـروات  -
 .شارك فيها الشباب ورجال االعمالكشركة مساهمة ي

 .حاضنات االعمال والتكنولوجيا للمشروعات الصغيرة والمتناهية -
 .لمعلومات وربطه بالقرىتطوير مركز ا -
اعداد و تنفيذ دورات تدريبيـة للمـرأة والشـباب العـاطلين فـى مجـاالت  -

 .لزراعية والصناعات القائمة عليهاالمشروعات ا
 .دعم الجمعيات االهلية من خالل عمل برامج التدريب الالزمة -

باالضــــافة الــــى المشــــروعات المحققــــة لــــنفس االهــــداف مــــن الخطــــوط 
 االخرى و المشروعات المكملة االتية:االستراتيجية 

آلـي) تعليم حاسـب  –حرفة  –انشاء مركز  تدريب تحويلي (صنعة  -
 وبناء قدرات وتنمية مهارات.

حـــل النـــزاع القـــائم وتـــوطين الباعـــة الجـــائلين فـــي المحـــالت المنشـــأة  -
 حديثاً 

 .توسيع الحيز العمرانى للمدينة -
شـــرقى و الغربــى  و تـــدعيم تحســين االنتقــال بـــين شــطرى المدينــة ال -

 .مدينة المراغة وجزيرة الشورانية االنتقال بين
 .نقل المواقف -

 
) اهم المحـاور والمشـروعات التـى تسـاهم فـى تحقيـق الرؤيـة المسـتقبلية ٦٢شكل (

 الرابع تحت الخط االستراتيجى
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 المخطط االستراتيجي لمدينة المراغة
اإلســـتراتيجية لتنميــــة بنـــاء علـــى عـــرض الرؤيـــة المســـتقبلية والخطـــوط 

المراغة والخروج بالمشروعات ، تم تطوير المخطط االستراتيجي العام 
للمدينة بحيث يقوم المخطط فى األساس بتحديد األطار المكانى لكافة 
منــــاطق المدينــــة وكــــذا مشــــروعات التنميــــة طبقــــا للقطاعــــات الرئيســــية 

 وط اإلستراتيجية التى سبق عرضها.والخط

لك استعماالت االراضى الرئيسية فى كافة المناطق ويحدد المخطط كذ
واالشتراطات البنائية لكل منها بنـاء علـى الرؤيـة المسـتقبلية ومتطلبـات 
التنمية فى المدينة. كما يحدد المخطط الحيز العمرانـى الجديـد للمدينـة 
والذى تم تحديده فى األساس لتلبية متطلبـات التوسـع العمرانـى للمدينـة 

 .٢٠٢٧ حتى سنة الهدف

وطبقــا لــذلك فيقــوم المخطــط االســتراتيجى بتقســيم المدينــة الــى المنــاطق 
 التالية:

 عادة التخطيط مناطق ا -١
القريبـــة مــن الكتلـــة العمرانيـــة  وهــى منـــاطق اإلســكان الرســـمية بالمدينــة

والتـى تمثـل المنـاطق التقليديـة بالمدينـة  القديمة لممدينة (دايـر الناحيـة)
حيث يغلب االستعمال السكنى عليها مع بعض االستعماالت التجاريـة 
الممثلة فـى المحـال الصـغيرة للـوازم المعيشـة اليوميـة ويوصـى بالحفـاظ 
علــى االســتعمال االساســى لتلــك المنــاطق وبكثافــة بنائيــة متوســطة مــع 

طريـــق علـــى اال يقـــل عـــرض زيـــادة االرتفاعـــات بهـــا مـــرتين  عـــرض ال
م و ذلــك مــن خــالل ارتــداد كافــة المبــانى مــن الجنبــين  ٨الطريــق عــن 

 .لنصف الفرق فى حالة قيام مالكيها بإعادة البناء

هـة شـماال كمـا تنتشر هـذه المنـاطق بـاالخص فـى وسـط المدينـة و متج
مخططة والتى سبق ذكرها كما هـو الحـال الغير تنتشر حول المناطق 

بــاهوق وتختلــف احتياجــات هــذه المنــاطق مــن الخــدمات مــثال بمنطقــة 
 .حيث ال تشكل الخدمات مشكلة للمناطق القريبة من وسط المدينة

ذات قيمــة اقتصــادية مرتفعــة يلــزم اعــادة منــاطق  -٢
 (منطقة المحور المركزى للمدينة) تخطيطها 

وهى المناطق حول طريقى عبـد المـنعم ريـاض و شـارع الجـالء بوسـط  
ـــــانونى  ـــــى االلتـــــزام الق المدينـــــة ويحـــــدد المخطـــــط ضـــــرورة التركيـــــز عل
لالنشطة التجارية بااللتزام بخطوط التنظيم و عدم اعاقـة المـرور علـى 
ان تكــون معظمهـــا بقـــدر االمكـــان مـــن المحـــال تجاريـــة كبيـــرة ومكاتـــب 

فــــه مــــع بعــــض االنشــــطة الســــكنية ذات القيمــــة اداريــــة وعيــــادات وخال
المرتفعـــة وتمثـــل تلـــك المنطقـــة مركـــز المدينـــة ومحـــور اتصـــالها   مـــع 
المناطق المحيطة بشرق و غرب المدينة. وتتحدد االشتراطات البنائيـة 

 ٢٥بهـا علـى أســاس ارتفـاع المبــانى مثلـى عـرض الشــارع بحـد أقصــى 
علـى طـول قطاعـه و متر  ١٢مترعلى أال يقل عرض الشوارع بها عن  

حالة ذلك من خالل ارتداد كافة المبانى من الجنبين لنصف الفرق فى 
 .قيام مالكيها بإعادة البناء

تتمثــــل هــــذه المنــــاطق فــــى تلــــك المنــــاطق الواقعــــة نهايــــة شــــارع  كمــــا 
عبدالمنعم رياض وفى اتجاه شارع الكورنيش و هـى منـاطق ذات قيمـة 

يـة مرتفعـة. وتتحـدد االشـتراطات اقتصادية مرتفعة  و ذات كثافـات بنائ
ـــانى مثلـــى عـــرض الشـــارع بحـــد  ـــى أســـاس ارتفـــاع المب ـــة بهـــا عل البنائي

متــر علــى ١٢مترعلــى أال يقــل عــرض الشــوارع بهــا عــن   ٢٥أقصــى 
طـــول قطاعــــه و ذلـــك مــــن خـــالل ارتــــداد كافـــة المبــــانى مـــن الجنبــــين 

 .لنصف الفرق فى حالة قيام مالكيها بإعادة البناء

تنميـــة و تطـــوير عـــادة مخططـــة الغيـــر منـــاطق  -٣
 للمناطق العشوائية

الــواردة فــى مخططــة الغيــر او   كافــة المنــاطق العشــوائية فــى وتشــمل
و منهـا (بـاهوق، النزلـة، الشـيخ  ٢٠٠٣قرار وزير التنمية المحلية لعام 

صاحى، محمـد فرغـل عبـد القـادر، الضـياع، نجـع الحـاكم وبهـا منطقـة 
هذه الزالت تحتـاج الـى اسـتكمال اإلصالح الزراعى، مصطفى عمر) و 

 تنفيذ أعمال التطوير وتتدرج فى االهمية فى اعمال التطوير كاالتى: 

منطقــــة بــــاهوق تعتبــــر اكثــــر المنــــاطق عشــــوائية و تعتبــــر االولويــــة  -
ـــى لشـــركاء التنميـــة فـــى التطـــوير و ذلـــك مـــن واقـــع االجتماعـــات  االول

 .دانف ١٢.٥٨الدورية و مساحة هذه المنطقة تقدر بحوالى 

تعتبـــر منطقـــة الشـــيخ صـــاحى ثـــانى المنـــاطق العشـــوائية مـــن وجهـــة  -
نظــر شــركاء التنميــة و ذلــك مــن واقــع االجتماعــات الدوريــة و مســاحة 

 .فدان ٥.٨هذه المنطقة تقدر بحوالى 

وتعتبر منطقة  النزلة  هى ثالـث االولويـات مـن وجهـة نظـر شـركاء  -
مســاحة هــذه المنطقــة  التنميــة و ذلــك مــن واقــع االجتماعــات الدوريــة و

 .فدان ١٢.٧٤تقدر بحوالى 

تـــاتى منطقـــة االصـــالح الزراعـــى الواقعـــة بمنطقـــة نجـــع الحـــاكم فـــى  -
 .فدان ٩.٢٣طوير  و تقدر مساحتها المرتبة الرابعة كاولوية الت

والجـــدير بالـــذكر انـــه يوجـــد بنـــد فـــى موازنـــة المركـــز الخـــاص بتطـــوير 
ســوف يــأتى تحــت مســمى بنــد المنــاطق العشــوائية ، لــذا فــان هــذا البنــد 

مشــروع اعــداد المخطــط االســترتيجى للمدينــة و اعــداد الحيــز العمرانــى 
للمدينــة. وتتحــدد االشــتراطات البنائيــة بهــا علــى أســاس ارتفــاع المبــانى 

مترعلـى أال يقـل عـرض الشـوارع  ١٦مثلى عرض الشـارع بحـد أقصـى 
انى علـى طـول قطاعـه و ذلـك مـن خـالل ارتـداد كافـة المبـ ٨بها عن  

 .من الجنبين لنصف الفرق فى حالة قيام مالكيها بإعادة البناء

المخطط االستراتيجى للمدينه
 



٥٤ 

المنـــاطق التـــى تـــم بنائهـــا  كمخططـــة تلـــالكمـــا تشـــمل المنـــاطق غيـــر 
بطريقة غير قانونية مخالفة خارج الحيز العمرانـى للمدينـة المعتمـد فـى 

الحكومية بغرب و شمال  . وهى األراضى الواقعة حول المبانى١٩٩٩
يتم تخطيط هذه المناطق لتمثل االمتـداد الطبيعـى للمدينـة فـى المدينة و 

المســــتقبل والمخطــــط لتلــــك المنــــاطق ممــــا يحــــد مــــن نمــــو المزيــــد مــــن 
العشــــوائيات فــــى هــــذا الجانــــب مــــن المدينــــة. وتضــــم منــــاطق التحــــزيم 

د منــاطق امتــداد غــرب المدينــة وكــذلك المنطقــة التــى تــم ضــمها كامتــدا
لمنطقة بحرى المدينة (نجع الحاكم و نجع خليفة). وتتمثل استعماالت 
االراضــــى االساســــية فــــى االســــتعمال الســــكنى مــــع تــــوطين عــــدد مــــن 
المشروعات الخدمية مثل المدارس و رياض االطفال المطلوبة لخدمـة 

مقلقــة للراحــة و الغيــر ض االنشــطة االقتصــادية التنمويــة المدينــة و بعــ
 .١٩٩٤/ ٤اى شكل من االشكال قانون البيئة رقم التى ال تخالف ب

م   ١٤وجميــــع هــــذه المنـــــاطق تلتــــزم بــــاال يزيـــــد ارتفــــاع المبــــانى عـــــن 
يجب التعامل مع هذه المناطق مـن . م ٨عروض الشوارع ال تقل عن 

خـالل مخطـط تفصـيلى يحـدد الطـرق و المحـاور التـى ينبغـى فتحهــا و 
م اعطـاء اولويـة لمشـروع خطـوط التنظـيم. و بالنسـبة لغـرب السـكة، فيـت

احــالل كابــل الكهربــاء الهــوائى ذات الضــغط المتوســط بغــرب المدينــة 
بكابـــــل ارضـــــى و خاصـــــة بالمنـــــاطق القريبـــــة مـــــن المنـــــاطق الســـــكنية 

 .المتناثرة بغرب السكة الحديد

منــاطق التنميــة العمرانيــة المضــافة شــرق وغــرب  -٤
 السكة الحديد

راضى الفضاء أو المنزرعة التـى وتتمثل فى كافة المناطق الجديدة واال
ـــاطق  ضـــمها الحيـــز العمرانـــى الجديـــد للمدينـــة ويـــتم تصـــنيف تلـــك المن
وتحديــد اســتعماالت االراضــي بكــل منهــا طبقــا للغــرض المطلــوب منهــا 
تحقيقــــه ســــواء كــــان اســــتيعاب الزيــــادة الســــكنية المســــتقبلية أو تــــوطين 

ـــــة االقتصـــــادية أو ا لحـــــد مـــــن الخـــــدمات األساســـــية الجديـــــدة أو التنمي
 العشوائيات القائمة. وتشمل: ثالث مناطق رئيسية هى:

وحـوض السـاحل جنـوب  ٣١المنطقة الواقعة فى حوض عـالم نمـرة  -
وتقدر الكثافة بهـا  فدان٢٥.٢٦للنزلة و تقدر مساحتها المدينة كامتداد 

 .فدان فرد / ١٥٠

فـــدان  ٨.٨٢المنطقـــة الموجـــودة كامتـــداد لمنطقـــة الضـــياع بمســـاحة  -
فـرد /فـدان  ١٥٠و تقـدر الكثافـة بهـا  ٢٩بعة لحـوض حسـان نمـرة والتا

 .م٨عروض الشوارع ال تقل عن   م ١٩وارتفاع المبانى ال يزيد عن 

كماتتمثــــل فــــى الجيــــب المضـــــاف مــــن االراضــــى المضــــافة خلـــــف  -
المستشــفى المركــزى و الــذى يمــر علــى حــده الشــرقى الطريــق الــدائرى 
المقتــرح للمدينــة. وتمثــل أفضــل منــاطق االمتــداد العمرانــى للمدينــة مــن 
الناحية االقتصادية نتيجـة الرتفـاع قيمـة االراضـى نظـرا للموقـع المميـز 

ك المنطقــة فــى مجموعــة مــن االســتعماالت لهــا. ويوصــى باســتغالل تلــ
المختلطــة مــع تخطــيط شــبكة الشــوارع بمــا ال يقــل ارتفــاع المبنــى عــن 

متــر مــع تخصــيص جــزء مــن  ١٩ضــعف عــرض الشــارع بحــد أقصــى 
الــى المــدارس و المستشــفى المســتقبلى االراضــى للخــدمات العامــة مثــل 

منطقــة عــن جانـب المنــاطق المفتوحـة. ال تزيــد الكثافـة الســكانية بهـذه ال
فرد/فدان كما هو الحال بالنسبة للكتلة العمرانيـة القائمـة بالمدينـة  ١١٠

مـــا عـــدا االراضـــى الواقعـــة علـــى الطريـــق الحلقـــى شـــماال فيســـمح فيهـــا 
 مترا. ٢١باقصى ارتفاع بما اليزيد عن مرتين عرض الطريق او

كمــا انــه الجــدير بالـــذكر انــه يجــب التعامــل مـــع هــذه المنــاطق مـــن  -
مخطــــط تفصــــيلى يحــــدد الطــــرق التــــى ينبغــــى فتحهــــا وخطــــوط خــــالل 
 التنظيم.

الشـــريط الممتـــد غـــرب الســـكة والمحصـــور بـــين ترعـــة نجـــع حمـــادى  -
وجنابيــة بنــى هــالل وهــى اراضــى امــالك دولــة تــم اســتغاللها لتــوطييين 

فـــرد /  ١٥٠تقـــدر الكثافـــة بهـــا و  بعـــض الخـــدمات الرئيســـية بالمدينـــة
 .فدان

 ضي المضافة بالمدينة) إجمالي األرا١٠جدول (

 المساحة بالفدان المنطقة

اراضى تحزيم العشوائيات يتم اضافتها (شمال 
 ١٩.٤٦ وغرب المدينة)

اراضـــــى مضـــــافة يـــــتم عمـــــل تقســـــيم لهـــــا يـــــتم 
 ٦٤.٤٨ اضافتها (شرق وغرب السكة)

 ٨٣.٩٤ اجمالى االراضى المضافة

  ٢٠٢٧المساحة المتوقعة للمدينة 
 فدان٣٦٠,١=  ٢٠٠٧مساحة المدينة  -
 نسمة ١٧٤٨٧=    ٣٩١٠٨  -  ٥٦٥٩٥ الزيادة السكانية  =  -
 فدان ٦٨,٩٥الزيادة فى المساحة الستيعاب االسكان بالمدينة=  -
الزيادة فى المساحة المطلوبـة للخـدمات و الشـروعات ذات االولويـة  -
 فدان١٥= 
 فدان ٨٣,٩٤اجمالى المساحة المطلوبة =  -
 فدان ٤٤٤,١٥= ٢٠٢٧المتوقعة فى مساحة المدينة  -
خريطـــة توضـــح االراضـــى التـــى يقتـــرح اضـــافتها الســـتيعاب الزيـــادة  -

 السكانية وفقا لبرامج التنمية الجارية بالمدينة.
يــتم تقســيم االراضــى المضــافة مــع تــرك مســاحات مناســبة بمــا يــوفر  -

 .الخدمات االساسية للسكان
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 ) المخطط االستراتيجي لمدينة المراغة٦٣شكل (

المخطط االستراتيجى للمدينه
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 ةلبرامج التنمية الجارية بالمدين) االراضى التى يقترح اضافتها الستيعاب الزيادة السكانية وفقا ٦٤شكل (
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 تطوير الخدمات والمرافق األساسية
وتشمل المناطق وقطـع االراضـى التـى يـتم اسـتغاللها لتلبيـة احتياجـات 

 المدينة من الخدمات األساسية وتضم:
: وتتضـــمن باالضـــافة الـــى تطـــوير الخـــدمات الترفيهيـــة والمفتوحـــة -

للمالعــــب بمســــاحة تطــــوير مركــــز الشــــباب الحــــالى باضــــافة اراضــــى 
ومــد ســاعات العمــل بــه حتــى الفتــرة المســائية خاصــة فــى  ٢م ٤٨٠٠

 فصل الصيف.

 االحتياج المستقبلى من الخدمات
وتشــــمل تطــــوير المستشــــفى المركــــزى  تطــــوير الخــــدمات الصــــحية -

الحالى برفع عدد االسرة به باإلضـافة الـى انشـاء مستشـفى متخصـص 
 .٢م ٤٢٠٠منفصل عن مجمع الخدمات القائم بمساحة ال تقل عن 

وق للباعــة الجــائلين بغــرب مــن خـالل ســ تطــوير الخــدمات التجاريــة -
 .المدينة

موعــة مــن وتتضــمن إنشــاء مج تطــوير الطــرق و المــرور المواقــف -
المحــاور المروريــة الجديــدة واألعمــال الصــناعية المطلوبــة لرفــع كفــاءة 

  الطرق وتحقيق السيولة المرورية وأهمها:

 ).١٧،١٨توسيع طريق المراغة اوالد اسماعيل (مرفق فى ادوات  -

توســيع طريــق طهطــا ســوهاج وذلــك بتغطيــة اجــزاء مــن جنابيــة بنــى  -
 .الله

ربــط طريــق اســيوط ســوهاج الســريع مــع طريــق طهطــا ســوهاج عــن  -
طريـــق كبـــرى علـــوى عنـــد مـــدخل مدينـــة المراغـــة البحـــرى علـــى طريـــق 

هطاويـة ونجـع حمـادى القاهرة اسـوان الزراعـى الغربـى علـى ترعتـى الط
 .والسكة الحديد

انشــاء مزلقـــان باصـــونة وملحقاتـــه عنـــد كيلـــومتر الســـكة الحديـــد رقـــم  -
ــــى ، و ٤٥٠/٤٠٠ ــــى حتــــى كــــوبرى باصــــونة عل ــــق التراب رصــــف الطري

الطهطاويـة والطريــق المــوازى للســكة الحديــد مــن الجهــة الشــرقية وبــاقى 
 الطريق الدائرى حتى ترعة الطهطاوية.

تنشيط الطريـق الحلقـى (الـدائرى) داخـل المدينـة واسـتغاللة فـى ربـط  -
مــن الشــوارع الرئيســية بالمدينــة وخاصــة الطــرق التجميعيــة التــى تصــل 

هذا الطريق الـدائرى الـى الطـرق الشـريانية التـى تقـع فـى وسـط المدينـة 
وتــــرتبط الطــــرق التجمعيــــة بطــــرق محليــــة للوصــــول الــــى اســــتخدامات 

 االراضى المختلفة وهى فى معظمها سكنية.

رصــف الطريــق المقتــرح مــن مزلقــان المدينــة وحتــى كــوبرى الضــياع  -
شـرق  كيلـومتر ١بين السكة الحديد وترعـة نجـع حمـادى بطـول حـوالى 

 .رعة نجع حمادى وغرب السكة الحديدت

ربــط الطريــق الــدائرى جنــوب الضــيياع فــوق ترعــة الطهطاويــة يلــزم  -
 كورة.ذعمل كوبرى سطحى على الترعة الم

ات ســوهاج الــى الموقــف الجديــد علــى البــر الغربــى نقــل موقــف ســيار  -
 لترعة الطهطاوية.

نقـــل موقـــف بنـــى هـــالل وطهطـــا الـــى موقـــع ســـوهاج الحـــالى شـــمال  -
 .مزلقان المدينة الرئيسى بين السكة الحديد وترعة الطهطاوية

بتغطيـة توسيع موقفى بناويط، شبل، فزارة والغريـزات والبطـاخ وذلـك  -
 .لاجزاء من جنابية بنى هال

 من خالل إنشاء عدد من المدارس: تطوير الخدمات التعليمية -
 .فصل رياض اطفال ٣٥انشاء عدد  -
مدرســـــــة علـــــــى االرض  ٢مـــــــدارس ابتـــــــدائى (يـــــــتم بنـــــــاء عـــــــدد  ٦ -

مدرسة ابتدائى  ٢سة محمد عبدالمطلب + عدد ر المخصصة حاليا لمد
 .)بالمراغة المشتركة

مدرســـة جديـــدة للمراغـــة مـــدارس اعـــدادى (باضـــافة  ٣انشـــاء عـــدد  -
ريــة ياالعداديــة القديمــة للبنــين لتعمــل فتــرة واحــدة، احــالل و تجديــد مد

 .المراغة االعدادية للبنات + انشاء مدرسة جديدة على ارض)
انشــاء مدرســة اعــدادى مهنــى مــع فصــل  فصــول االعــدادى المهنــى  -

 .بالوحدات المحلية عنها
 ٣ثــــانوى تجــــارى، مدرســــة  ٢مــــدارس ثــــانوى عــــام،  ٣انشــــاء عــــدد  -

حـــالل و تجديـــد ا( -مدرســـة ثـــانوى فنـــى (صـــناعى/زراعى) كـــاالتى: 
مدرستى الثانوية الجديدة و المراغـة الثانويـة القديمـة بنجـع الحـاكم  مـع 

نشاء مدرسة فنـى تجـارى للبنـات اانشاء مدرسة ثانوى جديدة لها ) ،  (
الفصــول فصـل  -بالمدينـة و انشـاء مدرسـة فنـى تجــارى بنـين بالمدينـة 

التجاريــة بالوحــدات المحليــة و جعلهــا مــدارس مســتقلة و انشــاء مبــانى 
مدارس بالقرى) ، (انشاء مدرسة ثانوى صـناعى  ٦عدد  -مستقلة لها 

 .فنى بنات، مدرسة ثانوى صناعى و زراعى خارج المدينة)
وذلك لخدمة المدينة حتى سنة الهدف ويتم تحديـد مواقـع المـدارس مـن 

 .تفصيلية لمواقع االمتدادخططات الخالل الم
مـــن خـــالل تطـــوير االنشـــطة بـــالمركز  تطـــوير الخـــدمات الثقافيـــة -

ـــة العامـــة بالمد ـــافى الحـــالى و االرتقـــاء بالمكتب ـــى جـــزء مـــن الثق ينـــة عل
 أراضى االمتداد.

ـــة  تطـــوير الخـــدمات االجتماعيـــة - مـــن خـــالل انشـــاء وحـــدة اجتماعي
د موقعهـا مـن خـالل جديدة على جزء من أراضى االمتداد و ويتم تحديـ

 .٢م ١٥٠٠المخططات التفصيلية لمواقع االمتداد بمساحة 

من خالل تطـوير مركـز االطفـاء والشـرطة تطوير الخدمات االمنية  -
 .٢م٢٤٠٠وزيادة المساحة المخصصة لهما بالمخطط بزيادة مقدارها

 خدمات البنية األساسية وتتمثل فى :

المخطط االستراتيجى للمدينه
 



٥٨ 

نــاطق مومــد الخدمــة الــى الاســتبدال شــبكات ميــاه الشــرب المتهالكــة  -
 .غير المخدومة

استكمال شـبكة الصـرف الصـحى للمنـاطق غيـر المخدومـة بالمدينـة  -
 و باالخص للمناطق المضمومة حديثا.

تــدعيم نظــام التغذيــه بالميــاه الحــالي للمدينــه وخاصــة فــي المنــاطق  -
مسـاكن  –التـي تعـاني مـن ضـعف ضـغط الميـاه (غـرب السـكة الحديـد 

 ية واقصاص و شندويل).يدر االيواء و الح

تشغيل محطة ميـاه المراغـه الجديـده بكامـل طاقتهـا وسـرعة اإلنتهـاء  -
وذلـك لزيـادة زيـادة  ٣م ١٠٠٠من تنفيذ تنفيذ خزان الميـاه الجديـد سـعة 

 .مدينه من المياه وتحسين الضغوطنصيب ال

التغييــر التــدريجى لالعمــدة الســلم باعمــدة حديثــة  بالمنــاطق الخطــرة  -
 % من اعمدة المدينة. ٦٠تمثل  –ة ينبالمد

 .% ١٠٠ تغيير االسالك العارية باسالك معزولة -

غــــرب الســــكة ( ل اكشــــاكخــــمحــــوالت معلقــــة بــــاخرى دا ٥اســــتبدال  -
 بالبارود). ٢يق المراغة /اقصاص، الحديد، طر 

) غــرب المدينــة بكــابالت ارضــية ٦٦اســتبدال خــط الضــغط العــالى ( -
غـــرب المدينــة بكـــابالت ارضـــية  ســطخـــط متو ٣اســتبدال كـــم و ٢بطــول 
 .كم٩بطول

 استعماالت األراضي المقترحة بالمخطط االستراتيجي
طبقـــا للمخطـــط االســـتراتيجي العـــام وكافـــة المنـــاطق الموجـــودة ضـــمن 
المخطــط والتــى يحــدد المخطــط اســتعماالتها فقــد تــم تقســيم اســتعماالت 

 االراضى الرئيسية الى :

ســـكنى ويمثـــل مـــع االســـتعمال الســـكنى المخـــتلط االســـتعماالت الغالبـــة 
 للمدينة.

وق المدينــة المقتــرح تجــارى ســواء تجــارى قــائم أو مقتــرح ويتركــز فــي ســ
 غرب المدينة.

استعمال تعليمى ويتمثل فى المدارس القائمة بالمدينة واالخرى المقترح 
 .إنشائها لتغطية العجز المتوقع حتى سنة الهدف

ـــة منـــاط ق خضـــراء واســـتعمال ترفيهـــى: وتتمثـــل فـــى الخـــدمات الترفيهي
الحاليــــة و مراكــــز الشــــباب الحاليــــة و المشــــاحات االضــــفية المطلوبــــة 

 لتطويراداء خدمات الشباب و الرياضة بالمدينة.

أراضى تقسـيم يـتم اسـتغاللها سـواء كمنـاطق تحـزيم عشـوائيات وٕاسـكان 
.ق تنمية ذات قيمة اقتصادية مميزةأو مناط

 االراضى المقترحة فى الحيز العمرانى الجديدستعماالت أهم األنشطة وا)١١جدول (

المساحة  العدد اسم_المشروع
 بالمتر

المساحة 
 بالفدان

٤٣٤٢٤٣٨٩٧٧١٠٥.٠٥ اسكان مضاف
 ١.١٥ ٤٨٠٠ ٢ مالعب شباب و رياضة

 ٠.٤٢ ١٧٨٠ ٣٥ فصول رياض اطفال
 ٢.٣٦ ١٠٠٠٠ ٤ مدارس تعليم اساسى

 ٣.٨ ١٥٩٠٠ ٤ ثانوى بانواعهامدارس 
 ١ ٤٢٠٠ ١ مستشفى متخصص جديد

 ٠.٦ ٢٥٠٠ ٥ وحدة اجتماعية
 ٠.٣ ١٤٠٠ ١ قسم شرطة و مركز اطفاء

 ٢٠٠٣.٩٦٠.٤٧٠ ٤ مواقف مستدحثة
 ٠.٨٣ ٣٥٠٠ ٢ مشروعات اقتصادية

 ٠.٣٦ ١٥٠٠ ١ مركز تدريب
 ٠.٣٦ ١٥٠٠ ١ سوق جديد

 ٠.٦ ٢٥٠٠ ١ المجزر الجديد
 ٢.٧٥ ١٣٤٤٠----طرق تحمل على الخدماتمساحة 

 ٥٠٤٠٠٠١٢٠---- اجمالى المساحة المضافة
 الحيز العمرانى الجديد للمدينة

تــــم تحديــــد الحيــــز الجديــــد للمدينــــة بنــــاء علــــى الدراســــات الديموجرافيــــة 
والعمرانيـــة للمخطـــط االســـتراتيجى للمدينـــة والتـــى أوضـــحت أن المدينـــة 

بزيــادة قــدرها  ٢٠٢٧عــام مــواطن  ٥٦٥٩٥سيصــل عــدد ســكانها الــى 
عن العدد الحالى للسكان ونظرا ألن المسـاحة الحاليـة للحيـز  ١٧٤٨٧

فـدان وفـى ضـوء الكثافـة اإلجماليـة  ٣٦٠دينة تبلغ العمرانى السابق للم
شـخص/فدان ، فقـد تـم تحديـد الحيـز العمرانـي  ١٠٨الحاليـة التـى تبلـغ 

الجديد على أساس كثافة سكانية إجمالية على االراضى المضافة تبلغ 
ـــى تقليـــل مســـطح  ١٥٠ ـــد تلـــك الكثافـــة ال شـــخص/فدان. ويهـــدف تحدي

يز، حيـث يقـوم المخطـط علـى األراضى الزراعية التى سيتم ضمها للح
فكــرة رفـــع الكثافـــة البنائيــة مـــن خـــالل الســماح بزيـــادة االرتفاعـــات الـــى 

متر فى منطقة المحور المركزي  ٢٥مثلى عرض الشوارع بحد أقصى 
ــــى تخفــــيض نســــبة االراضــــى الجديــــد  للمدينــــة وبالتــــالي يــــؤدى ذلــــك ال

يـــد المطلـــوب إضـــافتها للحيـــز العمرانـــي. وبنـــاء علـــى ذلـــك فقـــد تـــم تحد
 مســــطح األراضــــي الجديــــدة المطلــــوب إضــــافتها إلــــى الحيــــز الحــــالي

 ١٥فــدان باإلضــافة إلــى حــوالي  ٦٨.٩٥بحــوالي  الســتيعاب االســكان
أفدنـــة إضـــافية للخـــدمات الرئيســـية المطلوبـــة للمدينـــة وبنـــاء علـــى ذلـــك 

فدان وتوضـح الخريطـة  ٤٤٤,١٥فتبلغ مساحة الحيز العمراني الجديد 
والمنــاطق المضــافة كمــا يوضــح  المقتــرحعمرانــى التاليــة حــدود الحيــز ال

المضـــافة للحيـــز  الجـــدول أهـــم األنشـــطة واالســـتعماالت فـــى األراضـــى
 .المقترحالعمراني 
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الحيز العمراني المقترح) ٦٥شكل (

المخطط االستراتيجى للمدينه
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 االشتراطات البنائية لمناطق المخطط االستراتيجى العام
 طبقا لمناطق المخطط االستراتيجى العام واالستعماالت الرئيسية فقد تم وضع اشتراطات بنائية لكافة المناطق الموضحة بالخريطة التالية:

 مناطق المخطط االستراتيجى العام) االشتراطات البنائية ل١٢جدول (

 المنطقةوصف  المنطقة

نسبة المستقطع من
مساحة العقار/قطعة
االرض بعد اعداد 
المخطط التفصيلى 
او مشروع التقسيم

 االرتفاع

الكثافةالسكانية

 فرد/فدان

(الحد االقصى)

 االستعمال

 األساسي

اقل عرض
 لقطعة
 األرض

نسبة 
البناء فى

و  طعةقال
 الردود

 المناطق القائمة

 (أ)
 تنمية عمرانية حذرةمنطقة 

 )غير مخططة (منطقة

طبقا للنسب المقررة 
 باالالئحة

 عرض الشارع ٢

طبقا للكثافات 
الحالية او تلك 
التى تحددها 
المخططات 
 التنفصيلية

و التجارى سكنى
مسموح فقط فى 
الشوارع الرئيسية
على اال يقل 

طبقا للحدود 
التى بينتها 
الالئحة 

التنفيذية فى
هذا 

 الخصوص

٩٠% 

الردود امامى

 (ب)
قيمة مناطق اعادة تخطيط ذات 

(منطقة المحوراقتصادية مرتفعة 
 المركزى للمدينة)

 سكنى

 ادارى تجارى

 (ج) كالقائم
(يتخللها  عادة التخطيطمناطق ا

وب و الزرايب المتخلالت و الجي
 الموجودة بالمدينة)

عال اال يقل عرض الشارع  ٢
 متر ٨عرض الشوارع عن 

 سكنى

 تجارى

 غير مخططةمناطق  )د(

 عرض الشارع بحد اقصى ٢

 سكنى

 تجارى

 )ز(
منطقة إسكان قائم ومقترح 

لإلسكان القومى و الحكومى و 
 .مشروعات اقتصادية

 تجارى

 سكنى

٨٠ % 

الردود امامى
 و خلفى

 مناطق االمتداد العمرانى

 (ح)
عمراني مضافة امتداد  مناطق 

يد الحدشرق و غرب السكة 
طبقا للنسب المقررة  (بحرى و قبلى المدينة)

 باالالئحة

طبقا للكثافات  عرض الشارع ٢
الحالية او تلك 
التى تحددها 
المخططات 
 التنفصيلية

 سكنى

 تجارى

طبقا للحدود 
التى بينتها 
الالئحة 

التنفيذية فى
هذا 

 الخصوص

٩٠ % 

الردود امامى

 )هـ(
تنمية عمرانية مضافة  منطقة 

 عرض الشارع ٢ المدينة.بوسط  
 سكنى

 تجارى

٨٠ % 

الردود امامى
 و خلفى

 )و(

منطقة بامتداد المدينة جنوبا 
مواجهة لنهر النيل (منطقة تنمية
مشروطة بموافقة الجهات المعنية

 االخرى و منها وزارة الرى).

وزارة الرى بدرسة المنطقة و تحديد الردود جميع االشتراطات البنائية و التخطيطية لهذه المنطقة يمكن تحديدها بعد قيام 
 ١٠/١٩٨٤مترا من حد نهر النيل و ذلك تمشيا مق قانون الموارد المائية رقم  ٣٠الذى يبلغ 

مناطق يحظر االستعمال غير  (ط)
 السكنى عليها

سكنى لوقوعها على  يطبق بهذه المناطق جميع االشتراطات البنائية و التخطيطية فيما عدا عدم السماح باى استعمال غير
 الطريق االقليمى اسوان/سوهاج/ القاهرة و ذلك للمبانى المواجهة للطريق

مـن خـالل اعـداد مخطـط تفصـيلى فـان مـنح التـرخيص البنـاء يـتم  وبشـكل عـامالموجودىة بالمخطط االسـتراتيجى باالضافة الى بعض االشتراطات المكلة 
  ١١٩/٢٠٠٨طبقا لما جاء بقانون البناء الصادر بالقرار الجمهورى رقم  كذللكل منطقة على حدى او مشروع تقسيم اراضى و 
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 االشتراطات البنائية) ٦٦شكل (

المخطط االستراتيجى للمدينه
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 إطار العمل للمخطط االستراتيجي لمدينة المراغة
 ، رؤية المدينة و االهداف الرئيسية و المؤشرات و اخيرا مصادر القياس لهذه االهدافاطار العمل للمدينة يحدد الخطوط االستراتيجية ضمن 

 خطط االستراتيجى لمدينة المراغة ) اطار العمل للم١٣جدول (

 الهدف ( الغاية الرئيسية)
 رؤية المدينة: المراغة مدينة ذات شخصية  منافسة خدميا و اقتصاديا

الشاملة و المتزنة والمسـتدامة علـى المسـتويات المحليـة واإلقليميـة مـن خـالل اسـتغالل مواردهـا المحليـة الطبيعيـة المساهمة في تحقيق التنمية 
ت والبشرية بكفـاءة، الـربط العمرانـي والتكامـل االقتصـادي مـع جميـع أنحـاء إقليمهـا، االكتفـاء الـذاتي خـدميا، وتطـوير قطـاع الزراعـة والصـناعا

 ير وزيادة فرص العمل ومستويات الدخول وزيادة الناتج المحلى.المرتبطة لتحقيق فائض للتصد
 االرتقاء بالبيئة العمرانية من خالل االرتقاء العمراني بالمدينة و تقليل حدة التلوث البيئي بالمدينةالخط االستراتيجى االول : 

 االهداف 

االرتقـــــــــــاء بمســـــــــــتوى 
المعيشــــــى بالمنــــــاطق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهورة و  المت
 العشـــوائية و بالمدينـــة

 عامة من خالل :

تنظـــــيم وتحســـــين  -١
مســـــــــــــــــتوى البيئـــــــــــــــــة 

 العمرانية

 تأمين الحيازة -٢

ـــــــوفير وحـــــــدات  -٣ ت
إسكان للفئات األولـى 
ــــــــــــرة  ــــــــــــة والفقي بالرعاي

 ومتوسطة الدخل

ـــــــوفير وحـــــــدات  -٤ ت
ســـــــكنية مـــــــع فـــــــرص 

 عمل جديدة

تحســــــــــــــــــين ادارة  -٥
 .العمران بالمدينة

تحســــــــين البيئــــــــة  -٦
ـــــــــة  ـــــــــة بالمدين العمراني

ــــل حــــدة  التلــــوث وتقلي
 وخلق بيئة نظيفة

 المؤشر
 )١٨مدى تنفيذ اإلجراءات التنفيذية (كما فى ملحق  :١مؤشر 
مؤشــرات اإلســكان: عــدد الوحــدات، عــدد الوحــدات/ الــف  : ٢مؤشــر 

نسـمة، عــدد الوحــدات المنتجـة/ الــف نســمة، نسـبة اإلســكان المتــدهور، 
العجــز فــى الوحــدات، متوســط عــدد الغــرف/، متوســط مســطح الوحــدة 

ســـكنية، حـــاالت الوحـــدات الســـكنية أســـعار األراضـــى، نســـبة اإليجـــار ال
(متــر مســطح)/ الــدخل، نســبة ســعر التمليــك (متــر مســطح)/ الـــدخل، 

 الوحدات المنتجة من كل من القطاع الحكومى والقطاع الخاص.
 : مدى رضا شركاء التنمية عن المشروعات بعد التنفيذ٣مؤشر 
 م تأمين حيازتهاعدد الوحدات السكنية التى ت :٤مؤشر 
انعــدام الشــكوى مــن تلــوث ميــاة نهــر النيــل و بــاالخص مــن  :٥مؤشــر

اهـــالى   نجـــع   الحـــاكم و نجـــع خليفـــة مـــن القـــاء المخلفـــات  الســـائلة 
 والصلبة من  السلخانة الحالية  و  تقليل حدة الروائح الكريهة بها

% مـــن المخلفـــات الطبيـــة الخطـــرة  ٨٠حـــرق مـــا يزيـــد عـــن  :٦مؤشـــر
 ا.حرقا آمن

تقليل حدة التلوث من خالل تحسـين خدمـة المخلفـات الصـلبة :٧مؤشر
ـــول  ـــة تـــدريجيا بحل ـــع أنحـــاء المدين ـــاءة  ٢٠٢٧لتغطـــى جمي ـــادة كف و زي

عمليـات الجمــع و النقـل مــن خــالل انشـاء محطــة مناولـة وســيطة علــى 
اراضــى امــالك الدولــة بالوحــدة المحليــة بالبطــاخ  مــع امكانيــة  تحســين 

ئي مـــن خـــالل تجهيـــز مقلـــب محكـــوم فـــى مكـــان عمليــة الـــتخلص النهـــا
مناســـب فـــى االراضـــى الصـــحراوية المالصـــقة للغريـــزات و زيـــادة عـــدد 

سـنوات  ٥-٣سـيارة كسـح خـالل فتـرة  ٤سيارات الكسح المجارى بعـدد 
لتحســين جمــع المخلفــات الســائلة لحــين االنتهــاء مــن مشــروع الصــرف 

 الصحى الجارى بالمدينة
ل نقــل الباعــة الجــائلين مــن الشــوارع تحســين البيئــة مــن خــال :٨مؤشــر

الرئيســـية بالمدينـــة (شـــوارع عبـــدالمنعم ســـعيد و الجـــالء) إلـــى مـــوقعهم 
 المقترح بغرب المدينة

 مصدر القياس :
ــــــذ  -١ اســــــتبيان شــــــركاء التنميــــــة عــــــن تنفي

 اإلجراءات التنفيذية.
زيـــارة ميدانيـــة لموقـــع المشـــروع وتوثيـــق  -٢

 فوتوغرافى لمراحل التنفيذ.
ميــدانى شــامل أو بإســلوب العينــة مســح  -٣

 وتوثيق فوتوغرافى.
حســـابات مبنيـــة علــــى إحصـــاءات مــــن  -٤

مصـــــــــادر المعلومـــــــــات الثانويـــــــــة: الوحـــــــــدة 
المحليــة، هيئـــة الضـــرائب العقاريـــة، الجهـــاز 

 المركزى لإلحصاء.
ــــة عــــن مســــتوى  -٥ اســــتبيان شــــركاء التنمي

 الرضا عن المشروع بعد تنفيذه.
ن اداء الوحـدة استبيان شركاء التنمية ع -٦

المحلية: سرعة اصـدار التـراخيص، تجـاوب 
كالت المحليــــــة، ســــــرعة ضــــــبط مــــــع المشــــــ

 مخالفات البناء والتخطيط العمرانى.وٕايقاف 
اســـــــتمارات االقصـــــــاء للتعـــــــرف علـــــــى  -٧

التحسن فى خدمات ادارة المخلفات الصلبة 
تقارير مجلس المدينـة عـن عـدد طـالبى  -٨

 خدمات الكسح
المدينـــــة للتحســـــن فـــــى تقـــــارير مجلـــــس  -٩

 جودة المياه.
الشــــــكوى مــــــن تلــــــوث الميــــــاه  انعــــــدام -١٠

والهواء

 توغرافىو التصوير الجوى او الف -١١
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االرتقاء بمستوى معيشة الفرد بشريا من خـالل تحقيـق االكتفـاء الـذاتي  بالخـدمات التعليميـة المختلفـة و االستراتيجى الثانى: الخط 
 قرى المركز الصحية مع مد هذه الخدمات لخدمة

 االهداف 
رفع مستوى الخدمات 
ـــة و الصـــحية  التعليمي
بالمراحـــل المختلفـــة و 
تنشــــــــــــــيط  التعلــــــــــــــيم 

 الزراعى من خالل:
التوســـــــــــــع فـــــــــــــى  -١

انشـاء مـدارس التعلـيم 
 االساسى بالمدينة

التوسـع فـى خلـق  -٢
ـــــــــــــــــرص التعلـــــــــــــــــيم  ف
ــــــــــات  المتســــــــــاوية للبن

 مثل البنين
التوســـــــــــــع فـــــــــــــى  -٣

ــيم  تحقيــق فــرص التعل
الثـــانوى باشـــكاله مــــع 
ـــــة عـــــن  فصـــــل المدين
القــــــــــرى فــــــــــى هــــــــــذه 

 الخدمات
تحسين الخدمات  -٤

الصــــحية الــــى تخــــدم 
ـــة المركـــز  فيهـــا المدين
ككـــــل و التـــــى تخـــــدم 
فيها المدينـة المنـاطق 

 الغبر مخدومة بها

زيـادة عـدد الفصـول االبتـدائي و اإلعـدادي تـدريجيا و تقليـل :١٠مؤشر
 ٢٠٢٧تدريجي لمدارس الفترتين  حتى تنعدم بحلول ال

زيـادة عـدد الفصـول الثــانوي العـام تـدريجيا  لخلـق االكتفــاء  :١١مؤشـر
 الذاتي بالمدينة و المركز مع اعادة بناء المدارس االيلة للسقوط   

:فصـــل الفصـــول الثانويـــة التجاريـــة بالوحـــدات المحليـــة عـــن ١٢مؤشـــر
ها تدريجيا الى مدارس مستقلة مع انشاء المدرسة االم بالمدينة و تحويل

زيـــادة فـــرص تعلـــيم البنـــات فـــي التعلـــيم   -ابنيـــة تعليميـــة خاصـــة بهـــا 
 الثانوي التجاري تدريجيا بانشاء المدرسة الثانوية الفنية للبنات

زيادة فرص تعلـيم البنـين تـدريجيا  فـي التعلـيم الصـناعي و  :١٣مؤشر
ــــك مــــن خــــالل أنشــــاء العــــدد الــــ ــــة الزراعــــي و ذل الزم للمــــدارس الثانوي

الزراعيـة و الصـناعية و ذلـك علـى حسـاب التعلـيم التجـاري بالمدينـة و 
ــيم الفنــى و الزراعــى حــوالى  %   ٤٠-٣٨المركــز بحيــث يجتــذب التعل

من االوالد فى الفئة الثانوية  (الخدمات التعليمية االقليمية خارج حدود 
 الحيز العمرانى للمدينة)

رة بالمستشفى  المركـزي تـدريجيا مـع تـدعيم زيادة عدد األس :١٤مؤشر
ـــادة عـــدد  ـــة المركـــزة و زي المستشـــفى بوحـــدة للحـــاالت الحرجـــة و العناي
األخصــائيين و تحســـين الخدمــة الصـــحية (زيــادة المستشـــفيات القرويـــة 
بتحويـــــل الوحـــــدات الصـــــحية الريفيـــــة الـــــى مســـــتثفيات قرويـــــة وتـــــوفير 

 االخصائيين و الفنيين) 

وصــفات بــالتجهيزات الطبيــة الالزمــة وخاصــة تجهيـز المست :١٥مؤشــر
 بالمناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات الصحية بمنطقة النزلة

 مصدر القياس

حصــــر عــــدد التالميــــذ الحــــالى و المــــراد  -
الحـاقهم حاليــا و الفــرق بينهمــا يطلــب انشــاء 

 المدارس االبتدائية و الفصول

حصر المدارس القابلة لالحالل والتجديـد  -
المــــــدارس التــــــى ال يمكــــــن اضــــــافة و كــــــذا 

فصــــــول اليهــــــا علـــــــى المســــــتويات الثالثـــــــة 
(االبتدائى/االعـــدادى/الثانوى) وكــــذا التعلــــيم 

 للذكور و االناث –الفنى 

ــــــــــــاء  - حصــــــــــــر عــــــــــــدد االســــــــــــرة و االطب
ــــــة الالزمــــــة بالمستشــــــفى  والتجهيــــــزات الطبي
المركـــــــــزى و متابعـــــــــة اجـــــــــراءات تحويـــــــــل 

 البوحدات الصحية الى مستثفيات قروية

إحداث اتزان عمراني نحو الشرق و الغـرب مـع ضـرورة  الـربط العمرانـي بجميـع أنحـاء المركـز شـرقا و الخط االستراتيجى الثالث: 
 غربا من خالل طرق النقل و المواصالت المختلفة

 االهداف 
اإلرتقــــــــاء بالمســــــــتوى 
 المعيشي  من خالل:

تحســـــــين ســـــــهولة -١
علـــــــــــــــى االتصـــــــــــــــال 

 مستوى المدينة

تحسين االتصال  -٢
 و المركز .

 المؤشر
الحـــد مـــن مشـــاكل االختنـــاق عنـــد مـــدخل المدينـــة بانشـــاء  :١٦مؤشـــر

الطريق الحلقى من خالل توسـعة الطـرق القائمـة طبقـا للمسـار المقتـرح 
 للطريق الحلقى  

الحـــد مـــن مشـــاكل االختنـــاق المـــرورى عنـــد مـــدخل المدينـــة :١٧مؤشـــر
رياض) من خالل انشاء المزلقان فـى جنـوب المدينـة  (شارع عبدالمنعم

 ٢٠١٢وذلك قبل 

زيـــادة عـــدد المعـــديات بإضـــافة معديـــة ثالثـــة خـــالل الفتـــرة  :١٨مؤشـــر
ــــة و جزيــــرة  ٢٠١٢-٢٠٠٧ ــــين المدين مــــع توســــعة الرصــــيف للــــربط ب

الشورانية و الصيانة الجيدة للمعدتيتين الموجودتين طوال فترة المخطط 

 مصدر القياس :
 :مركز العلومات بالمدينة ١مصدر  -١

:الجهــــاز المركــــزى للتعبئـــــة  ٢مصــــدر  -٢
 العامة واالحصاء

: مســح ســنوى تقــوم بهــا إدارة ٣مصــدر  -٣
 التخطيط بالمدينة

المخطط االستراتيجى للمدينه
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: تحقيـق التنميـة  االقتصـادية المحليـة المسـتدامة القائمـة علـى المـوارد المحليـة و بـاألخص الزراعـة مـع  الخط االسـتراتيجى الرابـع
 االستغالل االمثل  لجميع الموارد المحلية  بالمدينة و ما حولها

 االهداف 
دفـــــع عجلــــــة التنميــــــة 
األقتصــادية  المحليــة 
 بالمدينة من خالل :

التنميــــــــــــــة البشــــــــــــــرية 
للفــــــــــــائض البشــــــــــــرى 

 الحالى و المستقبلى

ــــــرص عمــــــل  ــــــق ف خل
ــــــــــات  تناســــــــــب امكاني

 الشباب بالمراغة

 المؤشر
عاطـــل ســـنويا  ، وزيـــادة  ١٥٠خفـــض البطالـــة  بنحـــو    :١٩مؤشـــر 

 % سنويا ١٠الدخول الزرعية بنسبة 

 ١٥زيـــادة المشـــروعات الصـــغيرة المقامـــة بالمدينـــة بواقـــع  :٢٠مؤشـــر 
 فرصة عمل ٣٠مشروع صغير سنويا يوفر 

:  انشــاء قاعــدة بيانــات  للقطاعــات المختلفــة بواقــع قــريتين ٢١مؤشــر 
 سنويا  وربطها بشبكة المركز 

افــــراد ســــنويا علــــى انشــــاء وادخــــال واســــترجاع ومعالجــــة  ٦وتــــدريب  
فردا على جمع ومراجعة وتفريغ البيانات عـن القطاعـات  ٢٠البيانات  

 المختلفة سنويا 

ـــدربيتين ســـنويا ل  ٢٢مؤشـــر  ـــدريب : عقـــد دورتـــين ت فـــردا علـــى  ٣٠ت
 المشروعات الزراعية والصناعية الصغيرة  

 ١٥:عقــد ثــالث دورات تدريبيــة ســنويا كــل دورة لتــدريب   ٢٣مؤشــر 
 عشر من العاطلين   على حرف المعمار واشغال الحديد والنجارة 

دورات ســـنويا  فـــي مجـــاالت االدارة والتســـويق  ٣:عقـــد    ٢٤مؤشـــر 
ادارة  ١٠ثون  متدرب بالدورة الواحدة  ( ومهارات الكومبيوتر بواقع ثال

 كومبيوتر ) ١٠وتسويق ) ( 

ارتفاع  كفـاءة الجمعيـات األهليـة و زيـادة عـدد الجمعيـات  : ٢٥مؤشر
جمعيــات مــن خــالل عقــد دورات تدريبيــة  ١٠الفاعلــة لتصــل الــى عــدد 

لهم في مجال تحسين خدمة جمع المخلفـات الصـلبة بالمدينـة، تحسـين 
ـــرة، الرقابـــة علـــى جـــودة  الخـــدمات الصـــحية ـــى مســـتوى األســـر الفقي عل

خدمة مياه الشرب المقدمـة و جمـع المخلفـات السـائلة مـن الترنشـات و 
 التخلص النهائي اآلمن من هذه المخلفات

 مصدر القياس :
استمارة  حصر عدد فرص العمالة التـي تـم 
ـــــــدخول  توفيرهـــــــا واســـــــتبيان عـــــــن تطـــــــور ال
الزراعيــة والزيــادة الســنوية المحققــة  ودراســة 

 الحالة االقتصادية للزراع 

اســتمارة حصــر للمشــروعات الصــغيرة التــي 
 تم الموافقة عليها وتم ترخيصها 

ــــرى التــــي تــــم  كشــــف متابعــــة عــــن عــــدد الق
ربطهــــا والقطاعــــات التــــي تــــم انشــــاء قواعــــد 

 بيانات لها 

ـــــــدورات ومجـــــــاالت  كشـــــــف بعـــــــدد ونـــــــوع ال
التدريب ونسبة النجاح والمشروعات المقامة 
واسـتبيان بالمقابلـة الشخصـية لمعرفـة فـرص 

 العمل التي تم توفيرها والدخول المحققة 

ـــــــدورات ومجـــــــاال ت كشـــــــف بعـــــــدد ونـــــــوع ال
التــدريب ونســبة النجــاح  واســتبيان بالمقابلــة 
الشخصـــية لمعرفــــة فــــرص العمــــل التــــي تــــم 
توفيرهـــا والـــدخول المحققـــة واســـعار الخدمـــة 

 في السوق.

ـــــــدورات ومجـــــــاالت  كشـــــــف بعـــــــدد ونـــــــوع ال
التدريب ونسبة النجاح والمشروعات المقامة 
ــــــى فــــــرص عمــــــل   واســــــتبيان  والحــــــول عل

مــــل بالمقابلـــة الشخصــــية لمعرفـــة فــــرص الع
 التي تم توفيرها والدخول المحققة

 الخطة االستثمارية
 لى اهم الجهات ذات الشأن بتنفيذ المخطط االستراتيجىع) توزيع هذه المبالغ ١٤جدول (

 بالجنيهالمبلغ  اسم الجهة
 ٤٣٦٣٠٠٠٠ مجلس المدينة و المحافظة 
 ١٠٤٠١٥٠٠٠ (االسكان، النقل، التعليم، الصحة ، البيئة، الكهرباء، الشباب و الرياضة)مساهمات الجهات الوزارية 

 ٣٩٢٥٠٠٠ سوهاجمساهمات القطاع الخاص، الصندوق االجتماعى و جمعية رجال اعمال 
 ١٠٦٠٥٠٠٠ االهالى (المنح و الهبات) و المستفيدون من المشروعات

 ٥٠٠٠٠٠٠ القروض و المنح الدولية المطلوبة
 ١٦٧١٧٥٠٠٠ االجمالى 
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ـــــــــــة  ـــــــــــأوى  –المشـــــــــــروعات ذات األولوي الم
 والعشوائيات

قضايا 
 المأوى
 )١رقم (

 مشروع ذو أولوية
نقل الشوادر والباعة الجائلين إلى سوق 
المدينة المقترح فى نهاية مساحة امالك 
الرى على ترعة جنابية بنى هالل (الجزء 

 تغطيتهاالشمالى منها) المقترح 

نهاية مساحة امالك الرى على ترعة جنابية بنى هالل  الموقع *
 متر مربع ٢٢٢٠(الجزء الشمالى منها). على مساحة 

 متر). ١٨٥*١٢(

 شهر ٣٦ مدة التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

 أصحاب الشوادر والورش بالمدينة

 -المجلس الشعبى المحلى للمدينة -الوحدة المحليةشركاء التنفيذ
أصحاب الشوادر والورش بالمدينة و اخيرا القطاع 
الخاص المهتم بتمويل المشروع مقدما (استاذ صبحى 

 خليل و استاذ سامى سوس)

التكلفة 
 التقديرية

 الف جنيه مصرى   ٤٥٠

تسبب الشوادر والورش الموجودة داخل المدينة اختناق  الخلفية
مرورى وتلوث سمعى وبصرى وبيئى مما يدعو لنقلها 

 على أطراف الكتلة السكنية.

 تنظيم العمران األهداف

الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

خالل منع رفع مستوى البيئة العمرانية بالمدينة من 
مصدر رئيسى للتلوث وتقليل اشغاالت الطرق 
بالبضائع واألنشطة الحرفية و زيادة فرص العمل 

 المتاحة

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

عمل دراسة لحجم إستيعاب الموقع من المحالت 
وانواع ومسطحات المحالت والتكلفة لكل نوع أخذ 
موافقة المجلس الشعبى المحلى للمدينة والمركز 

المحافظة على اإلعالن عن تخصيص المحالت و 
 وجمع الرسوم وتجهيز الموقع ونقل المنتفعين.

اجراءات 
 التنفيذ

 رفع موقع المشروع مساحيا.

 تكليف ادارة التخطيط العمرانى بتصميم المشروع.

تصميم المشروع.

الموافقة على التصميم ومستندات الطرح واسعار 
 المحالت واسلوب الدفع.

 -توصيل المرافق لموقع المشروع. (مياهاستكمال 
 مخلفات صلبة). -اتصاالت -صرف صحى -كهرباء

طرح المشروع للمقاولين شامال أعمال الوحدات 
 والموقع العام والبدء فى التنفيذ واإلنتهاء من التنفيذ.

الموافقة على اإلعالن عن المشروع تخصيص 
المحالت وتسليمها وتحديد موعد اقصى لإلنتقال 

 وقع الجديد.للم

 ال يوجد األجهزة 

االنشطة 
ة المكمل

 الالزمة أو 

استغال الدور فوق االرضى لعمل وحدات سكنية  
 صغيرة للتجار

تطوير المنطقة التجارية بوسط المدينة بعد تطبيق 
 االشتراطات البنائية عليه م

 

قضايا 
 المأوى
 )٢رقم (

 مشروع ذو أولوية
إنشاء وحدات إسكان حكومى متنوعة 

متر مربع مع دراسة  ٦٣و ٣٦المساحة (
إمكانية زيادة المساحة) ومتنوعة الحيازة 
(إيجار وتمليك بالقسط) حسب الفئات 

أسرة معدمة  ٢٣٠المستهدفة منها حوالى 
وذلك فى إحدى مساحتى الملكية العامة أو 
كليهما على ترعة جنابية بنى هالل 

وحدة سكنية أو حسب  ٥٠٠وبإجمالى 
 المساحة المتاحة بالحيز العمرانى.

إحدى مساحتى الملكية العامة أو كليهما على ترعة  الموقع *
جنابية بنى هالل وترعة المياه الحمراء أمام بنى هالل 

وحدة سكنية او حسب المساحة  ٥٠٠وبإجمالى 
 المتاحة بالحيز العمرانى.

 (الخطط الخمسية االربعة)طوال فترة المخطط  مدة التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

اسرة) ومنخفضة الدخل  ٢٣٠الفئات المعدمة (حوالى 
 ومتوسطة الدخل كفئة اولى بالرعاية 

المشروعات ذات األولوية
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شركاء 
 التنفيذ

-هيئة الرى-وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية
المجلس  -الوحدة المحلية -المنتفعين من األهالى
 .الشعبى المحلى للمدينة

 التكلفة 

 لتقديريةا

الف جنيه للوحدة السكنية ومن المتوقع أن  ٣٥بمعدل 
وحدة حسب  ١٠٠٠-٤٠٠يستوعب المشروع من 

المساحات المخصصة وبافتراض أن عدد الوحدات هو 
 مليون جنيه  ١٧.٥وحدة تصبح التكلفة  ٥٠٠

اسرة فى مدينة المراغة من عدم  ٢٣٠تعانى حوالى  الخلفية
حيازتها اآلمنة لمسكن مثل سكان العشش وعمارات 

 اإليواء والمساكن القديمة 

توفير مأوى مالئم لمجموعة من الفئات األولى  األهداف
 بالرعاية 

الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

رفع مستوى البيئة العمرانية بالمدينة من خالل توفير 
الئم بدل العشش وعمارات اإليواء والحجرات مأوى م

 المستقلة بالمساكن القديمة المتدهورة.

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

مخاطبة وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية 
بشأن وجود مساحة يمكن انشاء عليها وحدات اسكان 
ضمن البرنامج القومى لإلسكان. والبدء فى التنفيذ 

 ات على المنتفعين.وتوزيع الوحد

اجراءات 
 التنفيذ

رفع الموقع المخصص للمشروع مساحيا وتحديد 
 األبعاد والمساحة.

مخاطبة وزارة اإلسكان بشأن وجود مساحة يمكن 
انشاء عليها وحدات اسكان ضمن البرنامج القومى 

 لإلسكان.

اختيار النماذج المالئمة للفئات المستهدفة من النماذج 
ة مع اعطاء األولوية للفئات األولى المتوفرة بالوزار 
 اسرة. ٢٣٠بالرعاية حوالى 

تصميم موقع المشروع، اعداد مستندات الطرح وطرح 
 المشروع للتنفيذ 

 ال يوجد األجهزة 

المشروعات 
الجارية 

 المكملةو أ

عمارات  ٦يوجد مشروع جارى تنفيذه النشاء عدد 
 وحدة سكنية ١٢٤باجمالى 

مكملة اال توصيل المرافق و ال يوجد اية مشروعات 
 الالزمة للوحدات السكنية الجديدة

 

قضايا 
 المأوى
 )٣رقم (

 مشروع ذو أولوية
حل النزاع القائم و توطين الباعة الجائلين 
فى المحالت المنشأة حديثا ابتداء من 
مزلقان المراغة حتى مدخل محطة المراغة 

 محل ٨٠باجمالى 

ابتداء من مزلقان المراغة حتى مدخل محطة المراغة  الموقع *
 محل) و عمل امتداد لهذه المحالت  ١٥٠(حوالى 

 شهر  ٤٨ مدة التنفيذ
الفئة 

 المستهدفة
 الباعة الجائلين

قطاع خاص (خليل  -هيئة الرى -هيئة السكة الحديد شركاء التنفيذ
 المجلس الشعبى المحلى -الوحدة المحلية -صبحى)
 للمدينة.

التكلفة 
 المقدرة 

 جنيه مصرى ٣٨٠٠٠٠

 % منها ٥٠يتحمل القطاع الخاص 

 % الباقية ٥٠يتحمل التجار 

 تقوم الوحدة المحلية بمد المرافق المطلوبة للمحالت

يشغل الباعة الجائلين الشوارع مما يسبب مشكلة  الخلفية
اختناق المرور وكذلك تلوث سمعى وبصرى مما 

 فى موقع ثابت.يتطلب توطينهم 

 توطين الباعة الجائلين فى موقع ثابت. األهداف

الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

رفع مستوى البيئة العمرانية بالمدينة من خالل توفير 
مأوى مالئم بدل العشش وعمارات اإليواء والحجرات 

 المستقلة بالمساكن القديمة المتدهورة.

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

 السكة الحديد وحل النزاع القائم.اإلتصال بهيئة 

 اإلعالن عن المحالت وتخصيصها وتلقى المبالغ.

اخذ الموافقات الالزمة من هيئة السكة الحديد وهيئة 
 الرى لتوسعة المشروع على نفس الجانب 

اجراءات 
 التنفيذ

 اإلتصال بهيئة السكة الحديد وحل النزاع القائم.

 المبالغ. اإلعالن عن المحالت وتخصيصها وتلقى

 تسليم الوحدات الحالية للمنتفعين.

اخذ الموافقات الالزمة من هيئة السكة الحديد وهيئة 
الرى لتوسعة المشروع على نفس الجانب او الجانب 

 المقابل او كليهما.
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تصميم المشروع.اعداد مستندات الطرح 

 ال يوجد األجهزة 

المشروعات 
الجارية 

 والمكملةأ

محالت على نفس الجانب و عمل امتداد لهذه ال
محل  ٢٢٠الجانب المقابل له على الترعة باجمالى 

 متر مربع/ محل. ٥اضافى  مساحة 

 

قضايا 
 المأوى
 )٤رقم (

 مشروع ذو أولوية
زيادة مساحة الحيز العمرانى للمدينة ووضع 
وٕاعتماد إشتراطات بنائية وخطوط تنظيم 
مالئمة للمدينة فى إطار مخطط عمرانى 

جميع قطاعات التنمية مع تحسين يراعى 
 الهيكل العمرانى للمدينة

 الوحدة المحلية (إجرائى) الموقع *

 اشهر  ٩-٦ مدة التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

 جميع الفئات بالمدينة

شركاء 
 التنفيذ

محافظة  -الهابيتات -الهيئة العامة للتخطيط العمرنى
وزارة  -الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة -سوهاج

 رئاسة الوزراء. -اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية

التكلفة 
 المقدرة 

ال يوجد تكلفة حيث تتحمل الهيئة العامة للتخطيط 
 العمرانى تكاليف اعداد المخطط االستراتيجى للمدينة

 نمت مدينة المراغة تاريخيا دون وجود مخطط عمرانى الخلفية
يوفر المساحات الالزمة  (استراتيجى او تفصيلى )

لإلستخدامات الحضرية بالكم والكيف المالئم لتحقيق 
التوازن بين الخدمات واإلسكان واماكن العمل والطرق 
مما يتطلب اعداد مخطط يحاول ان يعيد التوازن بين 
ميزانية استعماالت األراضى ويعطى فرصة للنمو 
 العمرانى المحسوب والمخطط على األراضى الزراعية.

توسيع الحيز العمرانى للمدينة ووضع وٕاعتماد  األهداف
إشتراطات بنائية وخطوط تنظيم مالئمة للمدينة فى 
إطار مخطط عمرانى يراعى جميع قطاعات التنمية 

 مع تحسين الهيكل العمرانى.

الناتج 
الرئيسي 

رفع مستوى البيئة العمرانية بالمدينة من خالل توفير 
والخدمات والطرق والعمل مع مساحات لإلسكان 

 تحسين الصورة المرئية للمدينة.

 للمشروع

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

اعداد المخطط العمرانى اإلستراتيجى للمدينة واعتماده.

اشرح كيف 
سيتم تطبيق 

 المشروع

تشكيل فريق العمل من قبل الهابيتات والهيئة العامة 
 للتخطيط العمرانى.

الراهن باإلشتراك مع شركاء اعداد الدراسات للوضع 
 التنمية.

عقد لقاء استشارة المدينة لعرض نتائج الدراسات 
 والمشروعات وترتيب اولوياتها.

اعداد المخطط اإلستراتيجى وعرضه على شركاء 
 التنمية.

 ال يوجد األجهزة 

المشروعات 
الجارية 

 المكملةو أ

االنتهاء من و اعتماد الحيز العمرانى فى اطار 
 االستراتيجى  المخطط

تدعيم اإلدارات التنفيذية بالمركز بأجهزة الحاسب 
واألجهزة المساحية والخرائط  والصور  الفضائية 

 وبرامج تدريبية على ادارة العمران.

 عمل مخططات تفصيلية لجميع المناطق المضافة

استكمال االرتقاء بالمناطق العشوائية (باهوق، النزلة، 
 الشيخ صاحى ) 

 للدخل ةلتوليد انشطة مدر قروض 

قة اعادة التوطين المؤقت لبعض المناطق الواقعة بمنط
بل الكهربائى االتيار المتوسط بغرب المدينةوتغيير الك

 الهوائي الى كابل ارضى

 

المشروعات ذات األولوية
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الخدمات والمرافـق  –المشروعات ذات األولوية 
 الحضرية
قضايا 
 خدمات
 )١رقم (

 مشروع ذو أولوية
إعادة بناء المدرسة الثانوية الجديدة بمدينة 

 المراغة

 موضح على خريطة المدينة  الموقع *

 شهر  ٣٦ مدة التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

تالميذ و تلميذات المرحلة الثانوية بمركز ومدينة 
 المزاغة . 

مديرية التربية والتعليم ، هيئة األبنية التعليمية ،  شركاء التنفيذ
اإلدارة التعليمية، الشعبيين و القيادات الطبيعية، 

 الصندوق االجتماعي للتنمية

التكلفة 
 المقدرة 

 مليون جنية  ٢

رغم وجود مدرستين ثانوي عام بمدينة المراغة، إال أن  الخلفية
الوضع الفعلي يشير إلى عدم صالحية أي منهما و 
حاجتهما لإلحالل و التجديد ، حيث أن مبنى الثانوية 
الجديدة متصدع و تم إخالئه و نقل تالميذه و 
تلميذاته للفترة الصباحية بمدرسة مصطفى كامل 

ديمة فمبناها متهالك و اإلعدادية ، أما الثانوية الق
تعمل رغم ذلك فترتين. و قد أدى هذا الوضع إلى 
ارتفاع كثافة فصول بالمدرسة ، باإلضافة إلى عدم 
استغالل األراضي المخصصة للمدرستين الموجودتين 
بالصورة المثلى، لذلك أصبح بديل أحالل و تجديد 
المدرسة الثانوية الجديدة ضروريا للتعامل مع 

 المشكلة.   

تحسين اإلمداد بالتعليم الثانوي العام لطلبة و طالبات  األهداف
مدينة المراغة و القرى المحيطة بها التي تتلقى هذا 

 النوع من الخدمة من مدينة المراغة.  

الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

 زيادة نسب االلتحاق و إتمام رحلة الثانوي العام 

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

 تعليمية .

اجراءات 
 التنفيذ

تقوم مديرية التربية والتعليم باالشتراك مع هيئة األبنية 
التعليمية باتخاذ اإلجراءات التنفيذية إلنشاء المدرسة 

 ومتابعة التنفيذ .

األجهزة 
 الالزمة

تجهيزات الفصول من مقاعد وسبورات ومكاتب  
ألعضاء هيئة التدريس ، وتجهيزات معملية مختلفة 

 لية التعليمية ، وخطوط تليفونية. تتطلبها العم

المشروعات 
الالزمة 

 المكملةأو 

أعادة بناء مدرسة محمد عبد المطلب االبتدائية و 
تقسيم المدرسة إلى جناحين (مدرستين) مع أنشاء 

 فصول رياض أطفال

أعادة بناء مدرسة السكة الحديد االبتدائية بالضياع 
مدرسة بمدينة المراغة او تخصيص قطعة ارض لبناء 
 بديلة بالضياع مع أنشاء فصول رياض أطفال

مدرسة اعدادى على سيالة اقصاص و سيالة  ٢انشاء 
 البارود

 

قضايا 
 خدمات
 )٢رقم (

 مشروع ذو أولوية
أنشاء مدرسة ثانوي فني بنات بمدينة المراغة 

 بسيالة اقصاص

 موضح على خريطة المدينة  الموقع *

 شهر ٣٦ مدة التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

تلميذات المرحلة الثانوية الفنية بمركز ومدينة المراغة  

شركاء 
 التنفيذ

مديرية التربية و التعليم ، هيئة األبنية التعليمية، قطاع 
 التعليم الفني، الشعبيين و القيادات الطبيعية

التكلفة 
 المقدرة 

 مليون جنية . ٢ 

للتعليم الفني للبنات . ال توجد بمدينة المراغة مدرسة  الخلفية
و يؤدي هذا إلى التحاق طالبات مركز ومدينة المراغة 
بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات بمدينة طهطا ، و 
يصاحب ذلك تكلفة مالية ووقت و التعرض لمخاطر 
السفر. و قد أدى غياب هذا النوع من الخدمة من 
مدينة المراغة إلى أحجام العديد من األسر عن إرسال 
بناتهن للتعليم الفني و يقلل هذا من فرصة الفتيات في 

رحلة اإلعدادية، و يزيد من استكمال تعليمهن بعد الم
ملتحقات بالمرحلة الثانوية. و قد أتضح الغير نسب 

الحاجة الماسة لهذا النوع من الخدمة بهدف توصيله 
 لهذه الفئة االمهمشة. 
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و القرى المحيطة تحسين فرصة فتيات مدينة المراغة  األهداف
 في االستفادة من التعليم الثانوي الفني 

الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

زيادة نسبة االلتحاق و أتمام مرحلة الثانوي الفني بين 
 الفتيات. 

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

تعليمية ، إكساب مهارات فنية وعملية للبنات تسهم في 
مختلفة تلبية احتياجات السوق المحلي من المهن ال

 الالزمة .

اجراءات 
 التنفيذ

تقوم مديرية التربية والتعليم باالشتراك مع هيئة األبنية 
التعليمية باتخاذ اإلجراءات التنفيذية إلنشاء المدرسة 

 ومتابعة التنفيذ .

األجهزة 
 الالزمة 

تجهيزات الفصول من مقاعد وسبورات ومكاتب 
ألعضاء هيئة التدريس ، وتجهيزات معملية مختلفة 
تتطلبها العملية التعليمية ، وخطوط تليفونية ، 
وتجهيزات الورش المختلف من معدات وأآلت الزمة 

 للعملية التعليمية.  

المشروعات 
الالزمة 

 والمكملةأ

لموجودة التوسع في مدرسة الثانوي الصناعي ا
 بمدينة المراغة بأنشاء قسم نجارة

 

قضايا 
 خدمات
 )٣رقم (

 مشروع ذو أولوية
تحسين االنتقال داخل المدينة و بين شطرى 

 المدينة الشرقى و الغربى عن طريق 

 إنشاء كوبرى علوى فوق السكة الحديد
عند مدخل مدينة المراغة البحرى على طريق القاهرة  الموقع *

الغربى على ترعتى الطهطاوية ونجع  اسوان الزراعى
 حمادى والسكة الحديد

 الخطة الخمسية الثالثة  مدة التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

 اهالى مدينة المراغة والقرى التابعة لها 

هيئة الطرق والكبارى والنقل البرى، الرى ، السكة  شركاء التنفيذ
 الحديد، المحافظة

التكلفة 
 المقدرة 

 مصرى مليون جنية ٣٣

تعانى المدينة من نقص حاد من اداء وظيفتها  الخلفية
كعاصمة للمركز بسبب الفصل بين شرق و غرب 

موجود حاليا حيث يسكن اكثر من السكة الحديد ال
% من سكان المركز فى غرب السكة الحديد ٨٥

ويعانون االنتقال المباشر السريع مع المدينة و بعض 
االنتقال الى المدينة المراكز المجاورة بسبب اعتماد 

 على مزلقان واحد

تخفيف الزحام وسط مدينة المراغة ونقل حركة النقل  األهداف
 الثقيل خارج وسط المدينة

الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

سيولة لحركة المشاه والمركبات داخل مدينة المراغة 
وكذلك فى حركة المرور القادم من شمال وجنوب 

 اسوانالمدينة على طريق القاهرة 

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

الرفع المساحى لمنطقة المشروع، تخطيط وتصميم 
الكبرى العلوى ليوائم حركة المرور المتوقعة خالل 

 العمر االفتراضى للكبرى

اجراءات 
 التنفيذ

موافقة هيئة الكبارى بالسكة الحديد، هيئة الطرق 
 والكبارى والنقل البرى، الرى ووزارة الدفاع

 ال يوجد  زة األجه

المشروعات 
الجارية 

 والمكملةأ

رصف الطريق الترابى حتى كوبرى باصونة على 
الطهطاوية والطريق الموازى للسكة الحديد من الجهة 

 الشرقية وباقى الطريق الدائرى حتى ترعة الطهطاوية 

 عمل الطريق الحلقى بالمدينة

نقل موقف بني هالل  الى موقف سوهاج الحالى و   
نقل موقف سوهاج الى الموقف الجديد  او اى منطقة 

 اخرى مالئمة فنيا

 

 

قضايا 
 خدمات
 )٤رقم (

 مشروع ذو أولوية
تحسين االنتقال بين شطرى المدينة الشرقى و 

 الغربى عن طريق انشاء مزلقان

عند  ٤٥٠/٤٠٠عند كيلومتر السكة الحديد رقم  الموقع *
 مدخل قرية باصونة  

 شهر ١٢ مدة التنفيذ

 

المشروعات ذات األولوية
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الفئة 
 المستهدفة

الطريق الدائرى حول المراغة واهالى القرى 
الغربية التابعة للوحدة المحلية بالغريزات واوالد 

 اسماعيل 

شركاء 
 التنفيذ

 الرى ، السكة الحديد، المحافظة، وزارة الدفاع

التكلفة 
 المقدرة 

 مليون جنية مصرى ٥

  الخلفية

 ربط قرى المراغة الغربية بالطريق الدائرى األهداف

الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

سيولة لحركة المركبات داخل مدينة المراغة 
وكذلك فى حركة المرور القادم من غرب 

 المدينة.

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

الطريق الترابى نزع ملكية االراضى المحيطة ب
وفاصل االحواض لتوسعة الطريقين بالعرض 

 التصميمى ثم الرفع المساحى للطريقين 

اشرح كيف 
سيتم تطبيق 

 المشروع

 موافقة هيئة السكة الحديد، الرى ووزارة الدفاع

 جرس للمزلقان األجهزة 

المشروعات 
الجارية 

 والمكملةأ

رصف الطريق الترابى حتى كبرى باصونة على 
الطهطاوية والطريق الموازى للسكة الحديد من 
الجهة الشرقية وباقى الطريق الدائرى حتى ترعة 

 الطهطاوية.

 

قضايا 
 خدمات
 )٥رقم (

 مشروع ذو أولوية
تدعيم االنتقال بين مدينة المراغة وجزيرة 
الشورانية من خالل تحسين االنتقال من خالل 

 دعم المعديات

عند المرسى الموجود حاليا بجوار مجلس المدينة  الموقع *
 والمقابل فى جزيرة الشورانية

 شهر ٣٦ مدة التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

 سكان جزيرة الشورانية والمراغة

حماية النيلمجلس مدينة المراغة، المحافظة، جهاز  شركاء التنفيذ

التكلفة 
 المقدرة 

 مليون جنية مصرى ١.٥

يعانى اهالى المدينة و قرية الشورانية من صعوية  الخلفية
االنتقال من و الى المدينة و الجزيرة حيث تمتار 
الجزيرة بالزراعات الممتازة التى تصلح النشاء 
مشروعات تنموية تخدم المدينة و القرية كما تعتمد 

المدينة فى العديد من الخدمات و اخيرا الجزيرة على 
فان الجزيرة تعتبر فرصة رائعة لكى يستغلها اهالى 
المدينة من خالل انشاء مسروعات ترفيهية بسيطة 
بالجزيرة ال تتعارض مع كون الجزيرة محمية طبيعية و 
تحقق النقص الواضح بالمدينة فى المسطحات 

 الترفيهية

الشورانية بمدينة المراغة و الطريق تدعيم ربط جزيرة  األهداف
 الحلقى

الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

سيولة لحركة المركبات واالهالى من والى جزيرة 
 الشورانية

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

 ترميم واصالح المرسى الحالى 

 الصيانة الوقائية للمعديتين الموجودتين

اجراءات 
 التنفيذ

 المحافظةموافقة جهاز حماية النيل، 

األجهزة 
 الالزمة

 ال يوجد

المشروعات 
الالزمة 

 والمكملةأ

طن (يتم دراسة هذا  ٧٠شراء معدية ثالثة سعة 
 الموضوع بالمحافظة)

ية
لو

ألو
ت ا

 ذا
ات

وع
شر

الم
 



٧١ 

 

قضايا 
 خدمات
 )٦رقم (

 مشروع ذو أولوية
تحسين منظومة  ادارة المخلفات  الصلبة لخدمة

% من سكان المدينة ويشمل ذلك توفير ١٠٠
زيادة  -محطة ترحيل  –معدات جديدة  ومناسبة 

توعية االهالى ، -العمالة وبناء قدرات  العاملين
 توفير مكان امن للدفن الصحى

بالنسبة لمحطة الترحيل يتم اختيار احد امالك الدولة الموقع *
المدفن الصحىالموجودة بالوحدة المحلية بالبطاخ اما 

فيجب مراجعة المواقع المالئمة بالوحدة المحلية
 بالغريزات.

اما بالنسبة للتدريب فيقوم به احد المكاتب االستشارية
الموجودة بالمحافظة و المتخصصة فى التدريب على

 القضايا البيئية
 شهر   ٢٤  مدة التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

 اهالى مدينة المراغة   

 االهالى   -مجلس مدينة المراغة   التنفيذشركاء 

 مليون  ٢.٥التكلفة المقدرة 

% من المخلفات المتولدة ٦٠يتم حاليا جمع حوالى  - الخلفية
بالمدينة وتعانى المناطق الفقيرة من عم جمع المخلفات
بها بسبب عدم توافر المعدات الالزمة ، وبشكل عام
تعانى المدنية من : عددم توافر المعدات المناسبة لجمع

ضعب قدرات العاملين فى ادراة –ونقل المخلفات 
الوعى العام لدى االهالى بمشكالت ضعف –المخلفات 

ادارة المخلفات الى جانب عدم وجود مدفن صحى
 للتخلص النهائى من المخلفات.  

 تحسين ادراة جمع المخلفات  األهداف

 تحسين البيئة الهالى المدينة وخاصة المناطق الفقيرة 

 التخلص االمن من المخلفات 

 الحفاظ على مياه النيل  والترع من من التلوث 

تحسين نوعية الهواء والتخلص من حرق المخلفات فى
 المناطق المكشوفة  

الناتج الرئيسي 
 للمشروع

 

بيئة صحية ونظيقة وخالية من ملوثات المخلفات   -
 الصلبة  

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

دراسة عن متطلبات  تحسين ادارة المخلفات الصلبة 

 تحديد نوعية وعدد المعدات المطلوبة 

 انشاء محطة ترحيل المخلفات 

 البدء فى انشاء المدفن الصحى 

 شراء المعدات 

 وضع الرسومات الهندسية  للمدفن 

 التدريب ودعم البناء المؤسسى  

 تنفيذ براج التوعية   

ت جمع، معدات محطة الترحيل، ضمن البناءمعدااجراءات التنفيذ
 المؤسسى ورفع القدرات ، اجهزة كمبيوتر 

بالنسبة لمحطة الترحيل يتم اختيار احد امالك الدولةاألجهزة الالزمة
الموجودة بالوحدة المحلية بالبطاخ اما المدفن الصحى
فيجب مراجعة المواقع المالئمة بالوحدة المحلية

بالنسبة للتدريب فيقوم به احد المكاتببالغريزات.اما 
االستشارية الموجودة بالمحافظة و المتخصصة فى

 التدريب على القضايا البيئية

المشروعات 
الالزمة 

 والمكملةأ

توفير محرقة للمخلفات الطبية الخطرة باحد المستشفيات
تحسين ادارة –بالمدينة او بالمركز الحضرى الحديث 

 الخطرةالمخلفات الطبية 
 
 
 
 
 

قضايا 
 خدمات
 )٧رقم (

 مشروع ذو أولوية
انشاء مجزر جديد فى موقع مناسب من الناحية 
البيئية بدال من المجزر الحالى وملحق بة 

 مجزر الى  لذبح

موقع امالك الدولة على امتداد سوق المراغة غرب  الموقع *
 السكة الحديد

 شهر  ٢٤  مدة التنفيذ
الفئة 

 المستهدفة
 اهالى مدينة المراغة والقرى المجاورة 

شركاء 
 التنفيذ

مديرية الطب البيطرى  –مجلس مدينة المراغة 
 االدارة الطبية بالمراغة  –بسوهاج 

التكلفة 
 المقدرة 

 مليون جنية مصرى 

يوجد مجزر قديم على مجرى نهر النيل بالراغة  - الخلفية
يصب مخلفاتة على النيل ويسبب ذلك تلوث مياه 
النيل باالضافة الن مأخذ محطة مياه الشرب يقع 

المشروعات ذات األولوية
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تحت مصب المجزر . ويتسبب القاء المخلفات فى 
النيل فى انتشار الكالب الضالة ورائحة سيئة نتيجة 

. حرق المخلفات بجوار التجمعات السكنية 
الف مواطن من التاثير السلبى  ٢٠ويتضررحوالى 

 للمجزر على الصحة والبيئية . 

 الحفاظ على جودة البيئة و حمايتها األهداف

 تحسين نوعية مياه الشرب

 القضاء على النتائج السلبية لوجود المجزر الحالى  

 الحفاظ على مياه النيل من التلوث 

 لوث الحفاظ على المزبوحات والطيور من الت

الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

 مجزر جديد متوافق مع المعايير البيئية والصحية  -

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

 االنتهاء من تخصيص االرض 

 وضع الرسومات الهندسية  

 الطرح على المقاولين والترسية على احدهم  

 بدء التنفيذ 

اجراءات 
 التنفيذ

المعنية (مديرية بعد الحصول على موافقة االطراف  -
لتى ستتولى اعداد المواصفات الطب البطرى وا

سومات الهندسية وبعد توفير االعتمادات المالية والر 
 يمكن البدء فى تنفيذ المشروع 

األجهزة 
 الالزمة 

 ال يوجد 

المشروعات 
الالزمة 

 والمكملةأ

سيارة كسح مخلفات الصرف  ٣توفير عدد 
الورديات الصحي من المنازل مع زيادة عدد 

 اليوميه

سرعة االنتهاء من مشروع الصرف الصحى 
 بالمدينة

 

ية
لو

ألو
ت ا

 ذا
ات

وع
شر

الم
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تنميـــة االقتصـــاد  –المشـــروعات ذات األولويـــة 
 المحلي
قضايا 
 اقتصاد
 )١رقم (

 مشروع ذو أولوية
مصنع انتاج وتعبئة خضروات وتعبئة انشاء 

وتغليف مواد غذائية  كشركة مساهمة 
 يشارك فيها الشباب ورجال االعمال

 على ارض امالك الدولة  على جنابية بنى هالل الموقع *
 شهر ٢٤ مدة التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

 زراع الخضر والفاكهة والشباب  والفقراء

رجال االعمال ، االهالي ، الصندوق االجتماعي ،  شركاء التنفيذ
 وجمعية رجال اعمال اسيوط  

التكلفة 
 المقدرة 

 مليون  جنيها

وجود مناطق انتاج خضر متخصصه في التصدير  الخلفية
ووجود مشاكل كثيرة في النقل و مشاكل تسويقية مما 

يؤدي الى تذبذب الدخول واالضرار بدرجة كبيرة  
 بالمزارعين . 

وانخفاض القدرة االستيعابية لشركة المطاحن ، كذلك  
الشركة المصرية للسلع الغذائية  االمر الذي يمثل 

فرصة استثمارية جيدة  يمكن استخدامها لتنمية 
 المجتمع المحلي 

 زيادة الدخل الزراعي األهداف

تشغيل الشباب ( خفض البطاله والفقر ) من خالل 
)  و تنشيط خدمات قيام صناعات ( صناعة العبوات 

اخرى كالنقل والتخزين  و اخيرا لمحافظة على استقرار 
 الدخول الزراعية 

 االنتعاش االقتصادي المحلى للمدينة

الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

زيادة الدخل واستقرارة وتوفير فرص عمل مولده للدخل 
 وانخفاض الفقر والبطالة وتنمية االقتصاد المحلي 

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

اقامة مصنع  تعبئة خضروات كشركة مساهمة 
ومصنع تعبئة مواد غذاية لحساب شركة السلع 

 الغذائية 

 ومطحن يعمل لحساب المطاحن كشركة مساهمة 

اجراءات 
 التنفيذ

تخصيص االرض

 وعمل البنية االساسية  

 اخذ الموافقات 

 وطرح االسهم  لالكتتباب 

 البدء في التنفيذ 

األجهزة 
 الالزمة

 االت تجهيز وتعبئة  وتغليف مبردات  

 ماكينة تعبئة وتغليف 

 مطحن 

المشروعات 
الالزمة 

 والمكملةأ

 

 

قضايا 
 اقتصاد
 )٢رقم (

 مشروع ذو أولوية
حاضنات مشروعات صغيرة ومتوسطة 

 ومتناهية الصغر

 بنى هاللعلى ارض امالك الدولة  على جنابية  الموقع *

 شهر (خطتين خمسيتين) ٦٠-٢٤ مدة التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

 شباب الخريجين والراغبين في عمل المشروعات 

شركاء 
 التنفيذ

 الصندوق االجتماعي والوحدة المحلية 

التكلفة 
 المقدرة 

يتحمل الصندوق االجتماعي  باعداد وتجيهزاالموقع 
 مليون جنيهابشرط توفر البنية االساسية  بتكلفة 

معظم شباب الخريجين لديه افكار لمشروعات ولكن  الخلفية
تنقصهم خبرة رجل االعمال خاصة في مجاالت 

الدراسات التسويقية والفنية والمالية واالدارية والقانونية 
ورسم خطة المشروع كما يحتاجون الى الرعاية الفنية  
خاصة خالل المراحل االولى للمشروع واليتوفر ذلك 

 اال من خالل الحاضنه 

بناء قدرات ونشر ثقافة العمل الحر وتنمية مهارات  األهداف
االدارة والتسويق  وتأهيل الشباب لعمل مشروعات 

 وضمان نجاحها واالعتماد على النفس في توليد الدخل

 انتعاش االقتصاد المحلي

المشروعات ذات األولوية
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الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

زيادة فرص العمل وارتفاع نسبة نجاح  المشروعات 
 بطالة وانخفاض نسبة ال

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

 تدريب وبناء قدرات ورعاية فنية ومادية 

اجراءات 
 التنفيذ

المرحلة االولى التخطيط والدراسات االساسية وتشمل 
االتصاالت والمناقشات ، التصميم المبدئ وتقدير 

 تكلفة المنشأت ، دراسة جدوى المشر وع 

المرحلة الثانية التنفيذ والتشغيل المبدئي ، ويشمل 
التصميم النهائي للمنشأت تنفيذ المنشآت  االعداد 

 لتشغيل الحاضنه  بداية التشغيل 

 المرحلة الثالثة : التشغيل المستقر 

األجهزة 
 الالزمة 

 يتم التجهيز على نفقة الصندوق 

المشروعات 
الالزمة 

 والمكملةأ

 

 

قضايا 
 اقتصاد
 )٣رقم (

 مشروع ذو أولوية
 تطوير مركز المعلومات وربطه بالقرى

 قرى المركز و مجلس المدينة  الموقع *

اما بالنسبة للتدريب فيكون تحت اشراف مركز 
 المعلومات دعم و اتخاذ القرار بالمحافظة و مركز

معلومات االدارة المحلية مع االستعانة ببعض الخبراء 
 المتخصصين فى انشاء قواعد البيانات

 شهر ١٢ مدة التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

 شباب الخريجين العاملين بمراكز المعلومات  

 جمعية رجال اعمال اسيوط الوحدة المحلية  شركاء التنفيذ

التكلفة 
 المقدرة 

 الف  ١٠٠

تبنى القرارات  السليمة على مستوى الحكومة المركزية  الخلفية
على بيانات سليمة ودقيقه ، كما تحتم بعض الظروف 

خاصة اوقات االزمات والكوارث الى قرارات سريعة 
ودقيقه ،  االمر الذي يشير الى توفر بيانات سريعة 

 ودقيقه 

 توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقه وحقيقية  بالمركز األهداف
"عن القرى التوابع " وسريعة تستخدم في اتخاذ 

 القرارات ورسم الخطط التنموية 

 التمهيد القامة الحكومة االلكترونية 

 

الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

زيادة فرص العمل وتوفير قاعدة سليمة  التخاذ 
 القرارات و رسم الخطط

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

 تدريب وبناء 

عمل الشبكات وربط شبكات القرى بعضها بالبعض 
 وبالمركز 

اجراءات 
 التنفيذ

التعاقد مع جمعية رجال االعمال باسيوط او احد 
 الشركات المتخصصه في عمل الشبكات 

 تنفيذ الشبكات وشراء االجهزة 

 تدريب العاملين على البرامج المستخدمة 

 تدريب القائمين بجمع وتفريغ البيانات   

األجهزة 
 الالزمة

 عمل الشبكة  اجهزة حاسوب 

 برامج 

المشروعات 
الالزمة 

 والمكملةأ

 تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بمركز المعلومات 

 

قضايا 
 اقتصاد
 )٤رقم (

 مشروع ذو أولوية
دعم الجمعيات األهلية من خالل تنظيم 
برامج التدريب الالزمة لالرتقاء بدورها في 

وبناء القدرات وكذا التنمية المحلية 
 الموضوعات المتعلقة بتمكين المرأة

هيئة كير الدولية لما لها من برامج لدعم الجمعيات الموقع *
 االهلية و ايضا الصندوق االجتماعى بسوهاج

خالل الخطة الخمسية االولى و الثانية و هى عملية  مدة التنفيذ
 مستمرة

ت 
عا

رو
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ألو

ت ا
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الفئة 
 المستهدفة

جمعية تنمية المجتمع و الخدمات العامة بمدينة 
المراغة، و الجمعية الخيرية اإلسالمية و جمعية تنمية 
المرأة الريفية بجزيرة الشورانيه. اعضاء الجمعيات 
األهلية بمدينة المراغة كمستفيد مباشر و المجتمع 
ككل و خاص الفئات المهمشه ( المرأة ، والشباب، 

 ير مباشرين.  واألطفال) كمستفيدين غ

شركاء 
 التنفيذ

مديرية التضامن االجتماعي، إدارة التضامن 
االجتماعي، الجمعيات األهلية بمدينة المزاغة ، 
الجمعيات األهلية من خارج المدينة، الجهات المانحة، 
المؤسسات و المكاتب االستشارية المتخصصة في 

 التدريب

التكلفة 
 المقدرة 

 ألف جنية  ١٥٠

تعد مشكلة انخفاض قدرات أعضاء الجمعيات األهلية  الخلفية
باستثناء جمعيتين  –و منظمات المجتمع المدني 

من المشكالت البارزة التي تواجه نشاط   -بالمدينة 
 الجمعيات األهلية بمدينة المراغة 

خلق منظمات مدنية فعالة و كوادر مدربة تسهم في  األهداف
خدمة و تنمية المجتمع المحلي و باألخص الفئات 

 المهمشة 

الناتج 
الرئيسي 
 للمشروع

منظمات مجتمع مدني فعالة تشارك بقوة في 
المشروعات و في تقديم الخدمة و في تفعيل دور 

 الفقراء و المهمشين 

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

عضاء مجالس إدارات الجمعيات المختلفة تدريب أ
لرفع مهاراتهم وٕاكسابهم المهارات التنموية المختلفة في 
مجاالت : اإلدارة ، التخطيط ، التمويل والمحاسبة ، 

 الحاسب اآللي ..  

اجراءات 
 التنفيذ

تحديد االحتياجات ، رسم البرامج التدريبية ، تحديد 
ن ، تحديد المدربين الدورات التدريبية ، تحديد المتدربي

 ، مكان التدريب ، تحديد تكلفة كل برنامج . 

األجهزة 
 الالزمة 

أجهزة ومعينات تدريبية مختلفة ( بروجيكتور ، فيديو ، 
 تليفزيون ، تجهيزات قاعة التدريب .  

المشروعات 
الالزمة 

 والمكملةأ

 

 

قضايا 
 اقتصاد
 )٥رقم (

 مشروع ذو أولوية
اعداد و تنفيذ دورات تدريبية للمرأة والشباب
العاطلين فى مجاالت المشروعات الزراعية
والصناعات القائمة عليها والصناعات

 المقترحة بالمنطقة الحرفية.

قسم االرشاد الزراعى و االقتصاد الزراعى و الصناعات  الموقع *
الزراعة جامعة سوهاج او اسيوطالغذلئية و االلبان بكلية 

 شهر  ٢٤ مدة التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

 المرأة والشباب العاطلين 

الجميعة الخيرية ، مركز التدريب الحرفي المقترح جمعية  شركاء التنفيذ
رجال اعمال اسيوط  والوحدة المحلية  والصندوق 

 االجتماعي  والجمعيات االهلية 
 الف جنيه   ٣٥٠التكلفة المقدرة 

اوضحت المقابالت ان اهم مشاكل المدينة تدور حول  الخلفية
الفقر و البطالة وماارتبط بها من مشكالت خاصة لدى 
الفئات المهمشة وشباب الخريجين وان السوق في حاجة 
ماسة الى الحرف التي يعتمد على سد حاجاته منها على

 المراكز المجاورة "  طهطا "
من الفقر برفع قدرات الفئات المهمشة بهدف زيادة الحد  األهداف

 قدرتهم التنافسية فى الحصول على فرص عمل.
الناتج الرئيسي

 للمشروع
زيادة القدرة التنافسية للمتدربين في الحصول غلى فرصة 

عمل او التأهيل لعمل مشروع  وانتعاش االقتصاد 
المحلي وتراجع الفقر وسد حاجة السوق من الحرف  

 ر مناسبة  باسعا

األنشطة 
الرئيسية 
 للمشروع

انشاء منطقة حرفية ، مركز تدريب حرفي  حاضنة 
 صناعات صغيرة 

عقد اتفاق بين الوحدة المحلية والصندوق االجتماعي اجراءات التنفيذ
 اوجمعية رجال االعمال بسيوط 

تخصيص االرض وعمل البنية االساسية وتسليمها 
 للصندوق  

 وفقا للحرفة األجهزة الالزمة

المشروعات 
الالزمة 

 والمكملةأ

تعليم  –حرفة  –انشاء مركز تدريب تحويلي (صنعة 
حاسب آلي) وبناء قدرات وتنمية مهارات مع النظر في 

تعديل التشريعات المعوقة لمثل هذه التدريبات مثل تدخل 
 التأمينات و تضارب المصالح.

المشروعات ذات األولوية
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 قائمة شركاء التنمية
 

 عبد المحسن ابو الفتوح
 مركز ومدينة المراغة رئيس

 صفوتالقاضي/ النائب

 عضو مجلس الشعب
 النائب/ محمد عالم محمد

 عضو مجلس الشورى
 ساميفتحسسوس

 رئيس المجلس الشعبي

 عبدزكيحسانين

 رئيسحملةالنظافة

 احمداسماعيالحمد

 كهرباءبالوحدة. م

 احمدرمضانسلطان

 مديرالحملةالميكانيكية

 احمدعبدالبارياحمد

 رئيسقريةالبطاخ

 احمدمحمدابوضيف

 رئيسقريةالغريزات

 احمدمحمدحجازي

 مديرأدارةالمجالس

 احمدهاشممحمد

رئيسقسماإلحصاءبمركزالمعلو
 مات

 إسماعيلاحمد  إسماعيل
 رئيس قرية بناويط

 اشرف كامل عبد هللا
 المراغة مفتش أوقاف

 السيد محمد السيد بخيت
 مدير مركز المعلومات

 الفريد سامي وهبه
 مدير اإلدارة الهندسية

 

 

 إبراهيم عبد العال محمد

 مدير اإلدارة الزراعية 

 إبراهيم يوسف عبد العال

 مدير أدارة األمالك

 جمال جورجي حبشي

 مدير شئون البيئة

 جمال خلف محمودد/ 

 مدير مجزر المراغة

 الدسوقى مناعحسين 

مدير شبكة المياه والصرف 

 الصحي

 رشاد محمود حسند/ 

 مدير الطب البيطري

 زين الزغبي يحي

 مدير الشئون القانونية

 سعدية محمد عبد الرحيم

مسئول حاسب آلي بإدارة 

 التنمية 

 عبد الرحيم فخري احمد

 مدير أدارة المجالس بالوحدة

 عبد الرحيم محمود على

 رئيس قرية شندويل

 عبد العاطى حسن غزالي

سكرتير عام مساعد محافظة 
 سوهاج (سابقا)

 عبد القادر محمد فريد

 مدير أدارة المراغة التعليمية

 

 

 عبدالنعيممحمودمرسي

 عضومجلسمحلي

 محمد عبد العزيز عبد الحميد
 نائب رئيس مركز المراغة

 محمد محمود حسان

 سكرتير المركز
 عبد المنعم احمد مهران

التخطيط العمراني مهندس 
 بالمحافظة

 عثمان دياب محمد
 مدير أدارة األزمات

 عصمت محمد احمد زيدان
 رئيس قسم الجمعيات

 على عثمان سالمان
رئيس حماية األراضي 

 بالزراعة

 الوفا أبوعلى محمود 
 إسماعيلرئيس قرية اوالد 

 عنايات أبو الفتوح د/ 
 بالمراغة مدير اإلدارة الصحية

 توفيقعوض عبد الرحيم 
 مدير الحملة الميكانيكية

 عيد زكي حسين
 رئيس حملة النظافة

 فاروق احمد محمود
 سكرتير عام محافظة سوهاج

 فؤاد احمد القاضي

أمين مساعد الحزب الوطني 
 بالمراغة

 فتوح احمد حسن
مدير بنك التنمية واالئتمان 

 الزراعي

 

 

 فيصل محمد محمد
 عضو أدارة البيئة

 قدري ابو حسين
 الحزب الوطني بسوهاجامين 

 كمال مجلع حناد/ 
 رئيس قسم اإلدارة البيطرية

 مؤمن فريد محمد على

 مدير هندسة ري المراغة

 ماهر محمد علي
 وكيل أدارة شئون البيئة

 مجدي حليم رياض
 مدير اإلدارة التخطيط

 محمد احمد محمد على
 فنى تنظيم وتخطيط عمراني

 محمد الصغير شيبه
 مدير أدارة الشباب

 محمد إسماعيل محييالدين
 رئيس أدارة اإلسكان

 محمد حمدهللا إبراهيم
 مدير أدارة الطرق 

 محمد رفاعي حسين
 مدير الشئون االجتماعية

 محمد صديق محمد بيومي
 وكيل شركة بترول

 محمد عبد العال محمد
 م. كهرباء بالوحدة

 محمد عبد العزيز أبو شامه
 مدير عام الحسابات 

 محمد محمود حسان
 سكرتير المركز

 محمود ابو زيد محمد
 مدير عام أدارة أوقاف المراغة
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 محمود فكرى أبو جبل
 مدير عام أدارة التضامن

 نجاح أبو شامه عبد العال
 مدير أدارة التنمية

 عبد العال رشاد عبد العال
 كهربائية أجهزةتجارة 

 انور احمد محمد محمود
 تجارة مجوهرات

 محمد صديق محمد بيومي
 شركة بترولوكيل 

 مصطفي زايد ابو الدهب
 تجارة عامة

 مصطفي كامل عبد العال
 تجارة اسماك

 نبيل ميخائيل شحات
 تجارة اسمنت

 عبد الحكيم احمد موسي
 وكيل مجلس محلي المراغة

 خليل صبحي سليمان
 عضو مجلس محلي 

 أعمالالمحافظة ورجل 

 هشام الشطورى

 عضو مجلس محلي المحافظة
 ومقاول

 غبريالاسحق مشرقي 
 سر المجلس الشعبي أمين

 ابو بكر الصديق على 
 عضو مجلس محلي 

 احمد إسماعيل 
 عضو مجلس محلي 

 خليفة احمد على
 عضو مجلس محلي 

 رفعت السيد محمود
 عضو مجلس محلي 

 سليم مصطفي محمد سليم
 عضو مجلس محلي

 صابر نصيف مهني

 عضو مجلس محلي

 عبد النعيم محمود مرسي
 عضو مجلس محلي 

 فتحي صادق بيومي
 عضو مجلس محلي 

 فوزي محمد إسماعيل
 عضو مجلس محلي 

 كمال محمد عثمان
 عضو مجلس محلي

 مجدي فخري إبراهيم

 ضو مجلس محلي ع

 مصطفي عبدالحميد
 عضو مجلس محلي 

 منتصر محمد طه
 عضو مجلس محلي 

 نصر الدين صادق
 عضو مجلس محلي 

 كمال عبد اللطيف فرغلي
 عضو مجلس محلي

 سليم مصطفي محمد سليم
 عضو مجلس محلي

 محمود فتح هللا المراغي
مدير الضرائب العامة وعضو 

 مجلس محلي المحافظة

 القمص/ بيشوى رزق
 كاهن كنيسة العذراء

 حافظ عبد الحميد على
 مدير مدرسة محمد عبد

 المطلب

 رشاد إبراهيم بدوي

 مدرسة مبارك مدير

 كمال حافظ عطا هللا
الخيرية رئيس الجمعية 

 اإلسالمية

 يسرى محمد على
رئيس جمعية تنمية المجتمع 

 والخدمات العامة

 محمد إسماعيل قداره
 تاجر ومزارع

 نيفين نظمي اسكندر
 مدرسة الكاثوليك

 عبد العزيز محمد فراج
 تاجر بقاله

 المعتصم باc احمد احمد
 تاجر -مدرس أول بالشورانية 

 احمد محمد أبو الدهب
شندويل اإلعدادية مدير مدرسة 

 مالك أراضي -

 ابوغريب احمد عبد الباري
 يعمل بالخارج

 اشرف أبو اليزيد محمد
 لتأمينات االجتماعية موظف با

 على إسماعيل قداره
 تاجر أسمدة وأعالف

 رشاد السيد احمد
 صاحب مخبز

 محمد نصر عبد الرجال
ت بالضرائب مراجع حسابا

 العقارية 

 خالد مصطفي منصور
 قانونيباحث 

 اشرف صادق موريس
 محام حر ورجل أعمال

 عبد الصادق محمد
 صاحب شادر

 سمسم محمد عبد الموجود
 عميدة معهد الفتيات بالمراغة

 قدرية حسن مصطفي
 وكيلة بمعهد فتيات المراغة

 محمد عباس محمد عبد الحافظ
رئيس جمعية عمر بن عبد 

 العزيز

 عثمان محمد عثمان
مدير جمعية تنمية المرأة 

 بالشورانية
 سمير عبد المسيح مجلع
جمعية خالص النفوس 

 بالمراغة
 محمود احمد محمد

رئيس جمعية الشبان المسلمين 
 بالمراغة

 السيد مصطفي على
 جمعية تنمية المجتمع بالمراغة

 يسري محمد على
مدير عام التأمينات االجتماعية 

 سابقا
 الرحيمرشا رشاد محمد عبد

الجمعية اإلقليمية للتنمية 
 والمشروعات

 صالح الدين عبد السميع
مدير جمعية نور اإلسالم بنجع 

 البارود
 حمدية فوزي محمود

 سكرتارية أدارة التنمية 

 كاملة شنودة وهبه
 الوحدة المحلية بالمراغةموظفة 

 هناء صبحي عطية
 الوحدة المحلية بالمراغةموظفة 

 سميحة غطاس كمال
 الوحدة المحلية بالمراغةموظفة 

 




