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 إعالن إخالء مسئولية

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

المتحدة للمستوطنات البشرية أو مجلس إدارة موئل األمم  كما أن التحليالت واإلستنتاجات والتوصيات الواردة في المنشور ال تعكس بالضرورة آراء برنامج األمم
 المتحدة أو الدول األعضاء فيه. 

 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
منهج استراتيجي المركزي قائم على تدعيم المشاركة بهدف  الهيئة 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 
ة للمـــدن مـــن أجـــل تعزيـــز الـــروابط بـــين الريـــف االســـتراتيجي 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.، والذي يعتبر وسيلة فعالة تعطي األ

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

 خصوصــــا تلــــك التــــي ُتحــــد مــــنات، البــــرامج، وتنفيــــذ وتنســــيق اإلجــــراء
والضــعف فــي مختلــف المنــاطق واألقســام  (االقصــاء) 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 
 أتبعــت فــي إعــداد هــذه المخططــاتالمنهجيــة التــي الرئيســيين 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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 مــــقدمــــة
  منظور المدينةاعداد منهجية 

يهـــــدف مشــــــروع إعــــــداد المخططـــــات االســــــتراتيجية للمــــــدن الصــــــغيرة 
)SUPSCP التـــابع لبرنـــامج األمـــم المتحـــدة للمســـتوطنات  -) بمصـــر

رانـى فـى إلى تقديم الدعم الفنـى للهيئـة العامـة للتخطـيط العم –البشرية 
. ويتبنــــى المشـــروع فــــى ذلــــك االســــتراتيجيةعمليـــة إعــــداد المخططـــات 

ــــة  ــــات تنموي ــــة نطاق ــــى التعامــــل مــــع ثالث مــــدخل متكامــــل والمركــــزى ف
رئيســية: المــأوى والعشــوائيات، الخــدمات الحضــرية الرئيســية والمرافــق، 
وتنميــة االقتصــاد المحلــى.  وتتــداخل مــع هــذه النطاقــات مجموعــة مــن 

 يتكون ية مثل البيئة والحكم  الحضرى والفقر والنوع.القطاعات العرض
رئيسـية كمـا هـو  ثـالث مراحـل منإعداد المخطط االستراتيجى للمدينة 

هــو  (City Profile)إن منظــور المدينــة  فــى الشــكل المرفــقموضــح 
عبارة عن إطار عـام مـن المعلومـات والبيانـات األساسـية عـن المدينـة، 

صــيل المعلومــات المتــوفرة مــع اجــراء والتــى تــم صــياغتها مــن خــالل تح
بعــض االســتنتاجات األوليــة، وبــدون االستفاضــة فــى تفاصــيل تحليليــة 
دقيقـــة لقطاعـــات التنميـــة. وتكمـــن أهميـــة خطـــوة اعـــداد منظـــور مدينـــة 
ـــــات المستخلصـــــة منهـــــا، مضـــــافًا إليهـــــا  وادى النطـــــرون فـــــى أن البيان

واعـداد رؤيـة البيانات التـى تـم تجميعهـا أثنـاء خطـوات تحديـد األصـول 
التنمية، ستساهم فى مجموعها فـى تحديـد األولويـات ومجـاالت التنميـة 

إعـداد منظـور مدينـة وادى المتبعـة فـى منهجية التعتمد و  ذات األهمية.
بصــــورة أساســــية علــــى المشــــاركة ومخططهــــا االســــتراتيجى النطــــرون 

بتوصيف مدينتهم وتحديـد  المحلية، حيث يقوم شركاء التنمية المحليون
ــــتهم وتتطلعــــاتهم مــــو  لتحقيــــق اطن القــــوة والضــــعف بهــــا وصــــياغة رؤي

  التنمية.مخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النطرون مراحل اعداد المخطط االستراتيجي لمدينة وادي )١شكل رقم (

منظور مدينـة وادى النطـرون إلـى األقسـام التاليـة: دراسة  وقد تم تقسيم
 الهيكــل فــىالعوامــل المحيطــة التــى تــؤثر  يســتعرض المــدخل االقليمــى

العمرانـــــى واالقتصـــــادى واالجتمـــــاعى والبيئـــــى للمدينـــــة. كمـــــا يوضـــــح 
المــدخل االقليمـــى العالقـــات التبادليـــة بــين المدينـــة والمـــدن والتجمعـــات 

وجهـــات تأهــم المــؤثرات وال المحيطــة. ويخلــص هــذا الجــزء إلـــى تحديــد
يقوم المنظور القطاعى المؤثرة على عمران المدينة الحالى والمستقبلى.

فـــى ثالثـــة مجــــاالت التشـــخيص الســـريع لالوضــــاع الحضـــرية  جراءبـــإ
ظــــــروف المــــــأوى والعشــــــوائيات، الخــــــدمات والمرافــــــق  :رئيســـــية وهــــــى

يقوم المنظور القطاعى  كماالحضرية األساسية، واالقتصاد الحضرى. 
بتحليــل وعــرض القضــايا العرضــية التــى قــد تتواجــد فــى واحــد أو أكثــر 

تــم تجميــع القضــايا العرضــية تحــت مــن المجــاالت الســابق ذكرهــا. وقــد 
ثــالث بنــود رئيســية وهــى: الحكــم الحضــرى (اإلدارة والحكامــة)، الفقــر 
والنوع (ويشمل دور المرأة فـى المجتمـع)، وقضـايا البيئـة. ولتحديـد أهـم 

جمـع معلومـات مـن تـم  القضايا والمشروعات المقترحـة ذات األولويـة
ومراكـــز المعلومـــات  شـــركاء التنميـــةخـــالل اللقـــاءات والمناقشـــات مـــع 

ويســتعرض . بهــدف تقيــيم مــواطن القــوة والضــعف والفــرص والمخــاطر
هذا الجزء أيضًا أهـم األصـول والمزايـا التـى تتمتـع بهـا المدينـة ، حيـث 

ًا قويــًا للتنميــة يحفــز األهــالى علــى دافعــيمكــن أن تمثــل تلــك األصــول 
 ينـــــة.المشـــــاركة ويحـــــدد التوجهـــــات المســـــتقبلية للتنميـــــة المتكاملـــــة للمد

ونتيجـــة لتلـــك االجتماعـــات تـــم تحديـــد أهـــم المشـــروعات ذات األولويـــة 
مـواطن القـوة والفـرص المتاحـة من خالل التى تلبى احتياجات األهالى 

المخــاطر مــن ناحيــة تجنــب  مــن ناحيــة، ومعالجــة مــواطن الضــعف و
الرؤيــة إلـى تحديـد  (City Profile)منظـور المدينـة  خلـصأخـرى. وي
لمدينـــة التـــى تتوافـــق مـــع تطلعـــات شـــركاء التنميـــة لتنميـــة ا المتكاملـــة

التـى يمكـن مــن  األهــداف الرئيسـيةوآمـالهم. كمـا يخلـص إلـى صـياغة 
تلـــك الرؤيـــة إلـــى بـــرامج  تحـــولاســـتراتيجيات وخطـــط  صـــياغةخاللهـــا 

 .تنفيذية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى

 :وادى النطروندينة لمالحضرى  المنظور دراسة
المنظور الحضرى لمدينة وادى النطرون وفقـًا  يقوم هذا التقرير بعرض
يعتمد على اللقاءات واالجتماعـات والمسـوحات للمنهجية السابقة، وهو 

تـم .وقـد ٢٠٠٧الحقلية التى تمت فى الفترة من أغسطس حتى أكتـوبر 
مسـئولين وشـركاء التنميـة بالمدينـة المقـابالت مـع إجراء مجموعـة مـن ال

حيــث شــملت تلــك المقــابالت وائــق، لجمــع المعلومــات للتعــرف علــى الع
 المجموعات التالية:

(رئــــيس مجلــــس  أعضــــاء مــــن اإلدارة  المحليــــة والمجلــــس التنفيــــذى -
ـــــرئيس، مديريـــــة االســـــكان، إدارة المرافـــــق، الشـــــئون  المدينـــــة، نائـــــب ال
االجتماعيـــة، التخطـــيط العمرانـــى، مديريـــة الصـــحة، شـــئون العـــاملين، 

 مركز المعلومات، شئون البيئة،...)
أعضاء المجلس الشعبى المحلى-
 القيادات الشعبية -
 الجمعيات األهلية -
 المستثمرون والقطاع الخاص -
 المجتمعات األهلية المحلية -

منظور مدينة وادى النطرون 
–  

المقدمة
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كمـــا اعتمـــد هـــذا التقريـــر علـــى مشـــاهدات ولقـــاءات خبـــراء واستشـــاريو 
المشــــروع الفرديــــة والمعلومــــات التــــى تــــم تجميعهــــا فــــى صــــورة وثــــائق 

الجهات المعنية على المستويات المحلية ومستوى  وتقارير وقرارات من
ويـــدعم التقريـــر مجموعـــة مـــن التقـــارير  المحافظـــة والمســـتوى القـــومى.

التفصــــــيلية القطاعيــــــة ومحاضــــــر االجتماعــــــات والتســــــجيل الصــــــوتى 
والمرئــى للمقـــابالت الهامــة، إضـــافة إلــى قاعـــدة متكاملــة مـــن البيانـــات 

لى واسـتخالص المعلومـات مـن التى تم اعدادها بالمسح الحقالجغرافية 
متــر)، إضــافة إلــى  ١صـور األقمــار  الصــناعية فائقـة الدقــة (أقــل مـن 

االســــتعانة باألهــــالى فــــى تحديــــد المواقــــع مــــن خــــالل نظــــام العلومــــات 
 .(Participatory GIS)الجغرافى بالمشاركة 

 
 االجتماعات والمقابالت مع شركاء التنمية )٢شكل رقم (

 
 ةاعات والمقابالت مع شركاء التنمياالجتم )٣شكل رقم (

 المدخل االقليمى
 وادى النطرونالتطور التاريخى ونشأة مدينة 

ـــــى  وادى النطـــــرون عبـــــارة عـــــن مـــــنخفض طـــــولى الشـــــكل يحتـــــوى عل
مجموعة من البحيرات يتجه من الشمال الغربى إلـى الجنـوب الشـرقى. 

اء ويقع الـوادى خـارج دلتـا النيـل مـن جهـة الغـرب علـى أطـراف الصـحر 
 الغربية.

الواقع فيها وادى النطرون كانت فى العصـور الخاليـة قسـما  والصحراء
مــن "لوبيــة" التــى كانــت فــى تلــك  األزمــان قطــرا قائمــا بذاتــه ذا كيــان 

سياســـــى خـــــاص. وكـــــان ســـــكانه اللوبيـــــون فـــــى خصـــــام مســـــتمر مـــــع 
المصريين وكانوا يغيـرون علـى مصـر السـفلى ولكـن فـى النهايـة تغلـب 

ا إلـــى مصـــر الجـــزء التـــابع اآلن لهـــا مـــن صـــحراء المصـــريون وضـــمو 
لوبيــة. وفــى عهــد البطالســة كــان يســمى ( ســخت همــام ) ومعنــاه وادى 
ـــــارود) ـــــح الب ـــــح (مل ـــــه منبعـــــان يســـــتخرج منهمـــــا المل ـــــح، ويوجـــــد ب  المل

 (النطرون).

ويرجـــع تـــاريخ المنطقـــة إلـــى القـــرنين الرابـــع والخـــامس المـــيالدى حيـــث 
ر هـــوكر وبعـــض األعـــراب فـــى كانـــت تحتـــوى علـــى قريـــة صـــغيرة ( بئـــ

النجوع) إضافة إلى أديرة السريان واألنبا بيشوى التى انشـئت فـى نفـس 
 هذا الوقت 

وقد امتدت المنطقة عمرانيـًا ابتـداءًا مـن منتصـف القـرن العشـرين علـى 
النشاطات الزراعية والصناعية وتوسـعت وادى النطـرون كقريـة بصـورة 

 ٦٣لسـنة  ٣٥١الوزراء رقم  كبيرة. وقد صدر قرار السيد رئيس مجلس
كوحـدة محليـة تابعـة لمحافظـة مطـروح  –بإنشاء مدينـة وادى النطـرون 

 . ٦٣لسنة  ١٢٤فى ظل أحكام القانون رقم 

 ٢٠٦٨صـــدر قــــرار الســــيد رئـــيس الجمهوريــــة رقــــم  ١٩٦٦وفـــى عــــام 
وضــــمها إلــــى  مطــــروحبفصــــل مدينــــة وادى النطــــرون عــــن محافظــــة 

د المركــز والقــرى التــى تــم ضــمها محافظــة البحيــرة. وحــدد القــرار حــدو 
كــم شــرق ٥بضــم  ٧٤لعــام  ١٨٧إليــه، ثــم تبعــه قــرار رئــيس وزراء رقــم 

شـــماًال  ١٣١جنوبـــًا إلـــى الكيلـــو  ١١٠الطريـــق الصـــحراوى مـــن الكيلـــو 
 المخصصة للمدينة. لزمام المدينة مما زاد فى حجم الرقعة

ـــى جـــزءين: الجـــزء المال ـــة العمرانيـــة إل صـــق تنقســـم المدينـــة مـــن الناحي
ـــق القاهرة/االســـكندرية الصـــحراوى وهـــو جـــزء يرجـــع تاريخـــه إلـــى  لطري
النصـــف الثـــانى مـــن  القـــرن العشـــرين وتـــم اعـــداد مخططـــات لـــه فيمـــا 
يسمى "مستوطنة الطريق الصحرواى". أما المدينة األم فنشأت بالقرب 
مــــن البحيــــرات معتمــــدة علــــى األديــــرة ثــــم امتــــدت وتوســــعت بعــــد ذلــــك 

ة مثــل حــى الســالم وامتــدادات حــى الزهــور فظهــرت أحيــاء كاملــة جديــد
وأبــو عيســى. وقــد حــدثت طفــرة فــى النمــو العمرانــى للمدينــة بــدءًا مــن 
الستينات حيث زاد حجم المدينة بما يوازى ثالث مـرات حجمهـا لتصـل 
بالشكل الموجودة عليه اآلن. غير أنه من المالحظ أن بالرغم من هذه 

أن عمران مدينة وادى النطـرون  الزيادة فى الحجم العمرانى للمدينة إال
مــــايزال ينقســــم إلــــى شــــطرين يفصــــلهما مســــاحة كبيــــرة مــــن األراضــــى 

العمــود الفقــرى  -يربطهمــا إال طريــق الــوادى الصــحرواية والزراعيــة وال
 الذى يربط شطرى المدينة.

النمــــو العمرانــــى لــــوادى النطــــرون بــــدءًا مــــن الشــــكل المرفــــق  ويوضــــح
 .٢٠٠٥منتصف القرن العشرين وحتى عام 
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 موقع وادى النطرون (بئر هوكر) وأديرة الوادى اوائل القرن العشرين )٤شكل رقم (

 
 دير السوريان من الداخل

 
 معبر وبرج الدير إلى اليمين وحديقة الدير إلى اليسار (دير السيدة برموس)

 
 دير السوريان من الداخل

   
 أبراج بعض األديرة بالمدينة

منظور مدينة وادى النطرون 
–  

المقدمة
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 ١٩٥٤عام 

 

 ١٩٨٤ام ع

 
 ١٩٩٠عام 

 
٢٠٠٠عام 

 
 ٢٠٠٥عام 

 ٢٠٠٥وحتى عام  ١٩٥٤فى الفترة من ، وذلك (Landsat, Quickbird)مدينة من الخرائط المساحية وصور األقمار الصناعية لالنمو العمرانى ل تطور) ٥شكل رقم (
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 اإلطار االقليمى للمدينة

الســـكندرية موقـــع وادى النطـــرون داخـــل اقلـــيم ا الشـــكل المرفـــقيوضـــح 

ــــالث محافظــــات وهــــى االســــكندرية، مطــــروح،  ــــى ث ــــوى عل والــــذى يحت

والبحيرة. ويقع وادى النطرون فى القسـم الجنـوبى الغربـى مـن محافظـة 

البحيرة، وهـو يعتبـر إلـى حـد كبيـر معـزول عـن بـاقى مراكـز المحافظـة 

وعاصــــمتها دمنهــــور. ويحــــد المركــــز غربــــًا محافظــــة مطــــروح وجنوبــــًا 

 رقًا مدينة السادات والتحرير.محافظة الجيزة وش

ووادى النطــرون هــو عبــارة عــن مــنخفض ضــيق يقــع غــرب الــدلتا فــى 

ـــــى بعـــــد حـــــو  كـــــم جنـــــوب اإلســـــكندرية  ٩٠الى محافظـــــة البحيـــــرة، وعل

كم فى الشمال الغربى من مدينـة القـاهرة. وكمـا هـو موضـح فـى ١١٠و

الشكل يتجه المنخفض مـن الشـمال الغربـى إلـى الجنـوب الشـرقى بـين ب

 ٣٠°٢٠شماال وخطوط الطـول ' ٣٠°٣٣و ' ٣٠°١٧وط العرض 'خط

 .كم ١٠و٧كم وعرض يتراوح بين ٥٠شرقا بطول حوالى  ٣٠°٣٠و'

ألــف  ٣٠٠ويبلــغ اجمــالى مســاحة مركــز وادى النطــرون مايزيــد علــى 

فـــــدان اليتخطـــــى اجمـــــالى المســـــاحات المخصصـــــة كمنـــــاطق ســـــكنية 

كـون المركـز اداريـا ألـف فـدان. ويت ٢٠(المدينة والقرى الرئيسـية) علـى 

أربعــة قــرى رئيســية وهــى الجعــار والحمــراء و مــن مدينــة وادى النطــرون 

وبنــى ســالمة وكفــر داود. كمــا تــم إضــافة قــرى الخــريجين إلــى المركــز 

األسـكندرية الصـحراوى. وهى تقع فى الشمال الغربى مـن طريـق القـاهرة/ 

لسـالم ـ ا ىفهى تتكون من تسع مناطق ( أحياء سكنية ) وه أما المدينة

ابـو غزالـة ـ مبـارك ـ جنـوب ـ غـرب ـ شـمال الزهورــ أبـو عيسـى ـ وسـط 

 المدينة (ميدان لفظ الجاللة ـ شرق).

وتشـــمل المنطقـــة علـــى بيئـــات جيولوجيـــة متباينـــة مثـــل الكثبـــان الرمليـــة 

والبحيرات والسـبخات والمسـطحات الملحيـة والسـفوح الصـخرية وبعـض 

غطيهـــا تكوينـــات رســـوبية مـــن األوديـــة ذات األراضـــى الخصـــبة. كمـــا ت

عصـــر الميوســــين إلــــى الهولوســــين ومنهـــا بعــــض الرواســــب الشــــاطئية 

 والكثبان الرملية والرواسب الخلجانية والتكوينات الطباشيرية.

 
 القليم االسكندرية بالنسبةالنطرون  وادى) موقع مركز ٦شكل رقم (

 

منظور مدينة وادى الن
طرون 

–  
المقدمة
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قــع وفــى منتصــف المــنخفض يوجــد مجموعــة البحيــرات المالحــة التــى ي
إلـى  ٨متـر تحـت سـطح البحـر وهـى سلسـلة مـن  ٢٣منسوب سطحها 

بحيــرات مالحــة التــى تتغــذى مــن تســرب ميــاه النيــل إليهــا باإلضــافة  ٩
 البحيرات األساسية فيها هى:و  من األمطارإلى كميات صغيرة 

كـم مربـع، ويجـف معظمهـا فـى  ١.٥مسـاحتها حـوالى  بحيـرة الفاسـدة:
بلون قاعها المائل لالحمرار مع قلة فصل الصيف. تتميز تلك البحيرة 

 ها.نسبة النطرون بها والتى تتكون على شكل طبقة محيطة بحواف
متــر تحــت ســطح البحــر ومســـطحها  ٢١منســوبها  بحيــرة أم الريشــة:

 كم مربع وهى تقترب من خصائصها من بحيرة الفاسدة ٢,٩حوالى 
 .كم مربع وتجف فى فصل الصيف١مسطحها حوالى  بحيرة الرزينة:

تكونـــا جســـما واحـــدا خـــالل فصـــل الصـــيف  :بحيرتـــا الحمـــرا وأبوجبـــارا
رتفـــاع منســـوب الميـــاه بـــه. وتتميـــز النتيجـــة لتســـرب ميـــاه النيـــل صـــيفا 

 عنصر جذب سياحى ممتاز.كبوجود عين مياه عذبة تتدفق خاللها 
ـــرة البيضـــا: ـــوادى ( بحي ـــر بحيـــرات ال كـــم مربـــع) ودرجـــة  ٣,٥هـــى أكب

 .نسبة قليلة من النطرون بهاالملوحة بها عالية مع وجود 
 .يميل لونها لالخضرار وتجف فى فصل الصيف :بحيرة الخضرا

كــم مربــع) وهــى فــى أقصــى  ٢مــن البحيــرات الكبيــرة ( بحيــرة الجعــار:
 .الشمال من الوادى وال تجف مياهها أبدا

وتشــكل تلــك البحيــرات بأنواعهــا وألوانهــا المختلفــة والمتغيــرة علــى مــدار 
بالطـــابع الصـــحراوى والمنخفضـــات المحيطـــة منظـــرا  الســـنة وامتزاجهـــا

فريــدا يخلــق إمكانــات ســياحية ذات طــابع صــحراوى مميــز لــم يســـتغل 
 سياحيا حتى اآلن.

ويضم الوادى أربعة أديرة هى دير القديس مكاريوس ودير األنبا بشوى 
ودير السريان و دير براموس. وتقع تلك األديـرة جنـوب الـوادى بـالقرب 

ســلكته العائلــة المقدســة فــى رحلتهــا بمصــر. ويمكــن  مــن المســار الــذى
  استعراض تلك األديرة بصورة موجزة فى التالى:

وهو من أشهر األديرة المصرية  دير القديس مكاريوس (األنبا مقار):
ويوجــد داخــل الــدير ســبع كنــائس ثــالث منهــا فــى وســط الــدير واألربعــة 

ــــذى يعــــد مــــن أكبــــر حصــــون  األديــــرة األخــــرى فــــى الحصــــن القــــديم ال
 المصرية و أعظمها شأنا

يعتبــر مــن أكبــر أديــرة الــوادى وأجملهــا تخطيطــا إذ  ديــر األنبــا بشــوى:
يقع على أرض منبسـطة بعيـدا عـن الـتالل المرتفعـة، وتقـوم فـى أمـاكن 
متفرقة منه ثالث كنائس والحصـن وقصـر الضـيافة وصـوامع الرهبـان، 

 كما تشغل الحديقة األجزاء المتبقية منه.
هو أصغر أديرة الوادى أكثرهـا  سيدة العذراء الشهير بالسريان:دير ال

 شهرة ويحوى على كثير من اآلثار التى يتوافد عليها الكثيرون.
هــو ثــانى أديــرة الــوادى مــن حيــث المســاحة فهــو مشــيد  ديــر برامــوس:

على رقعة منبسطة من األرض ال تقـل عـن فـدانين وربـع الفـدان وتقـوم 
بعضــها قــديم واآلخــر حــديث وتتميــز كلهــا عليــه مجموعــة مــن األبنيــة 

 بتناسق نمطها المعمارى.
ونتيجة لعناصر الجذب المختلفة بوادى النطرون توافد عليها كثير مـن 
أبنـــــاء وادى النيـــــل  ونالـــــت كثيـــــر مـــــن االهتمـــــام خاصـــــة فـــــى مجـــــال 

 استصالح األراضى والسياحة.
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 ) أهم المعالم المكونة لعمران مركز وادى النطرون١٠شكل رقم (

 العالقات التبادلية االقليمية
 دور المدينة على مستوى المحافظة

يــــرتبط مركــــز وادى النطــــرون اقليميــــًا بمــــدن وقــــرى  محافظــــة البحيــــرة 
الســـادات عــــن طريـــق العالقـــات التبادليـــة االقتصــــادية وكـــذلك بمدينـــة 

  :واالجتماعية والمؤسسية كما يلى

يجتذب مركز وادى النطرون معظم العمالـة فـى األراضـى الزراعيـة بـه 
عن طريق المدن والقرى والمراكز المجاورة، حيث يتوافد عليها صـباحًا 

ألرض اعـداد كبيــر مــن العمالــة الزراعيـة وبخاصــة فــى أوقــات تجهيــز ا
 ومتابعة المحاصيل والجنى.

ترتبط وادى النطرون بمركز بـدر المجـاور لهـا مـن ناحيـة الـدلتا تجاريـًا 
حيــث يــتم توريــد الخضــروات والفاكهــة المنزرعــة فــى الــوادى إلــى مركــز 

 بدر لتسويقها.

كمــــا تــــرتبط بمركــــز كــــوم حمــــادة إلنهــــاء األوراق والمصــــالح الرســــمية 
 لتجارية وأعمال البيع والشراء.وبمدينة طنطا التمام المصالح ا

أما األعمال المتعلقة بالضرائب فيتم قضاؤها فى مدينة السادات حيـث 
 توجد مصلحة الضرائب.

ويقصــــد وادى النطــــرون الســــائحين طــــوال فتــــرات الســــنة بهــــدف زيــــارة 
 األديرة األربعة الموجودة بها 

فاالتصـــال بهـــا ضـــعيف  –مدينـــة دمنهـــور  –أمـــا عاصـــمة المحافظـــة 
تصــر بصــورة كبيــرة علــى التنســيق بــين االدارة المحليــة والمحافظــة ويق

ومــــايتبع ذلــــك مــــن اجــــراءات تخصــــيص أراضــــى أو تحديــــد ملكيــــات 
 طلبات تخصيص مساكن وخدماتو أ

 دور المدينة على مستوى المركز
تتميــز مدينــة وادى النطــرون بوجــود الخــدمات المختلفــة التــى يقصــدها 

بلغــت نســبة العمالــة فــى قطــاع  ســكان القــرى المجــاورة بــالمركز حيــث
% مــن اجمــالى قــوة العمــل ٥٨الخــدمات االنتاجيــة واالجتماعيــة نحــو 

% ٤٢بها، فـى حـين بلغـت نسـبة العمالـة فـى القطاعـات السـلعية نحـو 
 من جمالى قوة العمل. 

وتتميــز مدينــة وادى النطـــرون أيضــًا بوجــود منطقـــة صــناعية بالمدينـــة 
ســـاحات كبيـــرة مـــن األراضـــى وأخـــرى حرفيـــة. ويحتـــوى المركـــز علـــى م

الزراعية واألخرى الصالحة للزراعـة والتـى تشـارك أسـعارها فـى الـتحكم 
 فى بورصة سوق العبور. 

منظور مدينة وادى النطرون 
–  

المقدمة
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تــــرتبط وادي النطــــرون بعــــدد مــــن المصــــالح واألنشــــطة المتبادلــــة بــــين 
المدينـــة والقـــرى التابعـــة حيـــث األنشـــطة الزراعيـــة المتعـــددة فيـــتم شـــراء 

رهــا مــن المسـتلزمات الزراعيــة كــالخراطيم المـواد والحبــوب الزراعيـة وغي
 واألسمدة واألعالف وذلك من المحال التجارية الموجودة بالمدينة.

ـــي تقـــوم  ـــع للمحاصـــيل والخضـــروات الت هـــا بإنتاجتعـــد المدينـــة منفـــذ بي
 .لقريل

يـتم التبـادل التجـاري مــن بيـع وشـراء مـا بــين سـكان القـرى والمدينـة مــن 
 مواد استهالكية وغيرها. 

 
 النطرون والمراكز المحيطة ) العالقات التبادلية بين مدينة وادى١١رقم ( شكل

 ىالسكانالنمو خصائص 
 النمو السكانى

ينمــــو ســــكان وادي النطــــرون بمعــــدالت كبيــــرة بالمقارنــــة بســــائر مــــدن 
محافظـــة البحيــــرة األخــــرى (باســــتثناء النوباريــــة) حيــــث يصــــل المعــــدل 

فـي حـين بلـغ نظيـره فـي  % ٣.٦السنوي لنمو سكان المدينة إلى نحـو 
% . ويمكــن إرجــاع ســبب ارتفــاع معــدل النمــو ٤.٩ريــف المركــز نحــو 

الســكاني فــي وادي النطــرون إلــى أنــه ُيعــد مــن مراكــز الجــذب الســكاني 
حيث يضم مساحات واسعة مـن أراضـي االستصـالح. ولـذلك فـإن كـل 
مـن وادي النطــرون والنوباريــة يمكــن أن يكونــا موقًعــا مناســًبا لنقــل جــزء 
مــن ســكان الــوادي إليهمــا، وبالتــالي ينبغــي النظــر إلــى وادى النطــرون 
ـــادة الســـكانية لمحافظـــات  ـــى أنهـــا الموقـــع المناســـب الســـتقطاب الزي عل
الــدلتا بغــرض منــع التكــدس الســكاني علــى وادي النيــل ودلتــاه والتعــدي 

 على األراضي الزراعية الخصبة.

 )٢٠٠٦-١٩٧٦) تطور سكان وادى النطرون (١جدول رقم (

 1976 1986 1996 2006 
 21383 14983 10446 7667سكان المدينة

   (1976-86)(1986-96)(2006-96)
3.143.673.62معدل النمو

ومن دراسة الوضع الراهن وقضايا المدينة ومناقشة الشركاء أتضح أن 
كثيـــر مـــن مشـــروعات التنميـــة (وبخاصـــة الصـــناعية والزراعيـــة) يعـــوق 

ـــاه وصـــرف. كمـــا أن انطالقهـــا تـــواف ـــة التحتيـــة المناســـبة مـــن مي ر البني
ب المزيـد مـن السـكان إلـى مشكلة المياه بصفة خاصة تمثل عائقـًا لجـذ

  المنطقة.
فــى حالـة تبنــى خطـط التنميــة لمدينـة وادى النطــرون واســتكمال  ويتوقـع

البنـــــى التحتيـــــة (محطـــــة الميـــــاه بجنـــــوب غـــــرب المدينـــــة) والخـــــدمات 
ية (المنطقــــة الصــــناعية)، أن يتســــارع معــــدل والمشــــروعات االســــتثمار 

متزايـدة بحيـث يسـتوعب زيـادة سـكانية مـن وادى  بصورةالنمو السكانى 
%) مســتمرًا ٣,٦النيــل والــدلتا. ويتوقــع أن يظــل معــدل النمــو الحــالى (

ـــذ الخطـــة والبـــدء فـــى  ٢٠١٢حتـــى عـــام  ـــك مـــع بدايـــة تنفي ويتوافـــق ذل
الفتــــــرة التخطيطيــــــة  المشــــــروعات العاجلــــــة وذات األولويــــــة. أمــــــا فــــــى

يتوقع أن تتنامى فرص النمو السكانى للمنطقة متزامنة  ٢٠١٢/٢٠١٧
مــع مشــروعات البنيــة التحتيــة وزيــادة االقبــال علــى االســتثمار الزراعــى 
والصــناعى القــائم بالمدينــة بحيــث يــؤثر ذلــك علــى معــدل النمــو فيتزايــد 

 . ويمكــن٢٠١٧% حتــى عــام  ٤,٠%  حاليــًا إلــى نحــو ٣,٦مــن نحــو 
وحتــــى  ٢٠١٧أن يســــتمر النمــــو بمعــــدالت أعلــــى خــــالل الفتــــرة مــــن 

نتيجــــة لحـــــزم الصـــــناعات واالســــتثمارات الســـــياحية والزراعيـــــة  ٢٠٢٢
 %. ٤,٤ مايقرب منالمقترحة فى المنطقة ليصل معدل النمو إلى 

     نسمة

 
 الفترة الزمنية

 ٢٠٢٧) الزيادة السكانية الحالية والمتوقعة حتى عام ١٢شكل رقم (

 ٢٠٢٧) توقعات النمو المستقبلى حتى عام ٢دول رقم (ج

 متوقع حالى 
 2027 2022 2017 20072012 2006 السنة

ســـــــــــكان 
 المدينة

213832215726469322033993950974

 (2006-
96) 

(2012-
06) 

(2017-
12) 

(2022-
17) 

(2027-
22) 

 5.00 4.40 4.00 3.62 3.62 3.62معدل النمو

ن 
رو

نط
 ال

دى
وا

نة 
مدي

ر 
ظو

من
–  

مة
قد

الم
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فيمكن أن تحدث طفرة سكانية  ٢٠٢٧وحتى  ٢٠٢٢ة من أما فى الفتر 
فـى المنطقـة نتيجـة للضــغط المتزايـد مـن ســكان الـوادى والـدلتا لالنتقــال 

فــى الظهيـــر الصــحراوى. وعليــه فـــيمكن أن  اتســاعاإلــى منــاطق أكثـــر 
السـادات منطقـة جاذبـة يتسـارع  –يمثل القطب التنموى وادى النطرون 

%. وتتميـز وادى النطـرون ٥.٠تتخطـى فيها النمو بمعـدالت كبيـرة قـد 
 .بوجود مساحات األراضى الصالحة لالمتدادات العمرانية

 الخصائص السكانية ( التقدير النوعى والعمري).
ـــذكور فـــى مدينـــة وادى النطـــرون بقيمـــة   تتقـــارب نســـبة االنـــاث الـــى ال

% علــى التــوالى. أمــا عــن التركيــب العمــرى فنجــد ٥٢.٤% الــى ٤٧.٦
ـــة الســـكان أقـــل مـــن % مـــ٣٧.٦أن نحـــو  عامـــًا، فـــى حـــين  ١٥ن جمل

عامــــًا نحــــو  ٦٠عامــــًا حتــــى  ١٥بلغــــت النســــبة التــــى تنحصــــر بــــين 
عامــًا  ٦٠% مــن جملــة الســكان. أمــا نســبة الســكان األكثــر مــن ٥٨.٣

 .% من جملة السكان٤.١فقد بلغت نسبتهم نحو 
ويعــد التركيــب العمــرى للســكان فــى وادى النطــرون أفضــل مــن نظيــره 

 ١٥المحافظــة ككــل حيــث بلغــت نســبة الســكان أقــل مــن  علــى مســتوى
عامـــــــًا نحـــــــو  ٦٠و  ١٥%، والمنحصـــــــرين بـــــــين ٣٤.٣عامـــــــًا نحـــــــو 

 %.٣.٦عامًا نحو  ٦٠%، واألكثر من ٦٢.١

 )٢٠٠٦) التركيب العمرى للسكان فى وادى النطرون (٣جدول رقم (

٦٠اكثر من ٦٠الى  ١٥من  ١٥اقل من      

 % عدد % عدد % عدد 

وادى مدينــــــــــــــــــــة
 النطرون

7287 34.1 13046 61 10504.9

 15053 62.6 31146 34.4 17116 ريف المركز

25553.6 62.1 44192 34.3 24403اجمالى المركز

 الهجرة ( الداخلية والخارجية ومعدالتها )
يصــل معـــدل النمـــو الطبيعـــى للســـكان فـــى مدينـــة وادى النطـــرون نحـــو 

الطبيعيــــــة ومعـــــدالت المواليــــــد  % وذلـــــك نتيجـــــة لدراســــــة الزيـــــادة٢,٢
ــــث انــــهوالوفيات. ُيعــــد مــــن مراكــــز الجــــذب الســــكاني حيــــث يضــــم  حي

 مساحات واسعة من أراضي االستصالح. 

 دخل األسرة 
متوســط دخــل االســرة بريــف  يقــلالجــدول المرفــق كمــا هــو موضــح فــى 

دينــــة وادى النطــــرون (حضــــر المركــــز عــــن متوســــط دخــــل االســــرة بم
 المركز).

توســـط دخـــل األســـرة ونصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــى (بالجنيـــه) م٤جـــدول رقـــم (
 المصرى) 

 
متوسط نصيب الفرد من الناتج 

 المحلى
 متوسط دخل االسرة

مركز 
وادى 
النطرون

مالى جا
 المركز

 المدينة
ريف 
 المركز

 المدينة
ريف 
 المركز

5471.7 5672.5 5193.8 22690 20775.2

 معدالت البطالة 
ارتفـاع  البطالـة بمدينـة وادى النطـرون عـن  المرفق من الجدوليتضح 

ريف المركز مما يعكس عجـز النشـاط االقتصـادى بالمدينـة السـتيعاب 
 القوة العاملة.

% مقارنـــة بنســـبة ٧.٠وقـــد بلـــغ معـــدل البطالـــة بمدينـــة وادي النطـــرون 
% علـى مسـتوى حضـر المحافظـة. و تـنخفض هـذه النسـبة الــى ١١.٣
% ٩.٣ي النطـــــرون مقارنـــــة بنســـــبة % علـــــى مســـــتوى مركـــــز واد٣.٩

 الجمالي محافظة البحيرة.

) عــدد المتعطلــين فــى مركــز ومدينــة وادى النطــرون (تقريـــر٦،٥جــدول رقــم (
 )٢٠٠٥التنمية البشرية  

 عدد المتعطلين بااللف 

 وادى النطرون
ريف المركز المدينة اجمالى المركز

0.47 0.41 0.06 
 

 اناث بااللف ذكور بااللف 
 0.121 0.289 ينة وادى النطرونمد

 0.007 0.053 ريف المركز
 0.128 0.342 مركز وادى النطرون

 

 
 المساكن بالقرية ومستوى المعيشة طبقا للدخول )١٣شكل رقم (

منظور مدينة وادى النطرون 
–  

المقدمة
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 الخصائص العمرانية
تتميز مدينـة وادى النطـرون بطبيعـة صـحراوية خاصـة مـن حيـث نمـط 

راضى المتاحة للتوسع. وهى االمتداد العمرانى بها وكذلك من حيث األ
تختلـف فــى ذلــك عــن أغلـب المــدن والتجمعــات العمرانيــة بالــدلتا ووادى 

ــــل التــــى  ــــي قضــــية يســــيطر فيهــــاالني علــــى األراضــــى  الزحــــف العمران
  .الزراعية

 بالتالى: –عمرانيًا  –وتختص وادى النطرون 

 عــاماليوجــد حيــز عمرانــى معتمــد للمدينــة وانمــا يوجــد مخطــط عمرانــى 
 .وبه مقترح للحيز ولم يطبق ١٩٩٦

كنتيجـة لتــوافر األراضـى الصــحراوية حـول وداخــل المدينـة، فــإن نطــاق 
يشـــــمل مســـــاحات كبيـــــرة مـــــن  ١٩٩٦المدينـــــة والحيـــــز المقتـــــرح عـــــام 

 .للخدمات االقليمية مخصصةاألراضى الفضاء 

فيمــــا عــــدا منطقــــة وســــط المدينــــة فــــإن الكثافــــات الســــكانية والعمرانيــــة 
ة تعتبــر صــغيرة مقارنـة بالطــابع المنتشــر فــى الــوادى والمسـاحات المبنيــ

والدلتا، وذلك نتيجة للطابع البدوى المميز لالسـكان والـذى يعتمـد علـى 
وجــــود مســــاحات كبيــــرة مــــن األراضــــى الخاصــــة المحيطــــة بالمســــكن 

فرد/فـدان فـى منطقـة وسـط  ٩٥فالكثافات السكانية تصـل إلـى البدوى. 
ى أطرافهـا ومنـاطق النمـو الجديـدة.فرد/فـدان فـ ٣٠المدينة والتزيد عن 

تتميــز المنطقــة بتــوافر مســطحات األراضــى الصــالحة لخدمــة أغــراض 
العمــــران والســــتقطاب اعــــداد ســــكانية متزايــــدة دون تعــــدى يــــذكر علــــى 

 األراضى الزراعية.

يوجــد انفصــال قــوى وواضــح فــى الهيكــل العمرانــى للمدينــة بــين شــقيها 
حرواى والمركـــــز االدارى الشـــــمالى الشـــــرقى (مســـــتقرة  الطريـــــق الصـــــ

للمدينــة) والمدينــة األم فــى الجنــوب الغربــى (المركــز التجــارى والتجمــع 
الســكنى الرئيســى) ويفصــلهما األراضــى الصــحراوية المفتوحــة وبعــض 

 أراضى االستصالح الزراعى.
نتيجـة الزدواج الكتلـة العمرانيـة و التوسـعات العشـوائية اتسـعت الحــدود 

مـى اطرافهـا ممـا زاد مـن صـعوبة امـدادها بشـبكة االدارية للمدينـة و ترا
 متكاملة من المرافق و النقل الداخلى

ويوضــح الجــدول المرفــق الزيــادة فــى الكتلــة العمرانيــة ابتــداء مــن عــام 
 .٢٠٠٦وحتى  ١٩٧٦

تطـور الكتلـة العمرانيـة لمدينـة وادى النطـرون فـى المسـتقرة والمدينـة) ٧جـدول رقـم (
 األم (بالفدان)

  1976 1986 1996 2006 
 166.7240 95.2 80 مستقرة الطريق الصحراوى

 428.6666.7953 381 المدينة األم
 523.8833.41193 461 مساحة المدينة االجمالية 
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 بالمشاركة نظم المعلومات الجغرافية

االســتراتيجية بالمشــاركة إلــى أنظمــة  تتطلــب عمليــة إعــداد المخططــات

معلوماتية مكانية تفصـيلية ودقيقـة، تمّكـن كـل مـن المجتمعـات المحليـة 

تلـك  تلبـى. و ومتخذى القرار من صـياغة رؤيـة وخطـط واضـحة للتنميـة

عــــن طريــــق التحديــــد المكــــانى االحتياجــــات المحليــــة  الرؤيــــة والخطــــط

بة للتنمية أوالتطـوير للمناطق المطلو  تحديدللمشروعات ذات األولوية و 

اوتطوير والمنـاطق التـي يجـب  تنميةالمناطق التي تحتاج الي  أوحفاظ

 . الحفاظ عليها

ــــق العمــــل بمشــــروع التخطــــيط االســــتراتيجى لمدينــــة وادى وبهــــدف  فري

مــن المشــاركة المحليــة فــى جميــع  مســاحهضــمان أكبــر النطــرون إلــى 

نهجية تعتمد فى تبنى موذلك عن طريق مراحل اعداد مخطط التنمية، 

تحصــــيل وتحليــــل واســــتنتاج البيانــــات المكانيــــة علــــى نظــــام معلومــــات 

 .(Participatory GIS/PGIS)  جغرافى بالمشاركة

 

علـى تمكـين المجتمعـات  يرتكز نظام المعلومـات الجغرافـى بالمشـاركة 

المحليـــة مـــن المشـــاركة والمتابعـــة فـــى جميـــع مراحـــل تجميـــع وتحليـــل 

لجغرافية عن طريق استخدام التكنولوجيـات الحديثـة البيانات المكانية وا

بصورة متكاملـة مـع خبـرات السـكان المحليـين فـى وضـع قواعـد بيانـات 

 متكاملة تعكس بصورة قوية الوضع الراهن والتحديات المستقبلية 

وتعتبـــر الخـــرائط فـــى هـــذه الحالـــة هـــى األداه الرئيســـية لتنميـــة المدينـــة. 

اء المشــروع مــن المعرفــة ث يســتفيد خبــر للتعامــل ومناقشــة األهــالى، بحيــ

 المحلية من خالل التفاعل مع السكان.

والتى يعتبر نظام المعلومات الجغرافـى ،إن عملية التخطيط بالمشاركة 

تؤكد على أهمية تواجد شركاء التنمية فـى جميـع ، بالمشاركة جزء منها

جــدوى تعطــى للمجتمعــات المحليــة الثقــة فــى مراحــل اعــداد المخطــط، و 

 هم.ى تحقيق آمالهم ومعالجة مشاكلف تهاليوفعتخطيط االستراتيجى ال

 

 
) نموذج استمارة (خريطة) نظم المعلومات الجغرافية بالمشاركة١٥شكل رقم (

منظور مدينة وادى النطرون 
–  

المقدمة
 



 

١٢ 

 
 المستخدمة (QuickBird)) صورة األقمار الصناعية ١٦شكل رقم (

ن 
رو

نط
 ال

دى
وا

نة 
مدي

ر 
ظو

من
–  

مة
قد

الم
 



 

١٣ 

 الحضرية الحكامة
 التقسيمات اإلدارية 

ى أقصـــى الجنـــوب الغربـــى مـــن محافظـــة يقـــع مركـــز وادى النطـــرون فـــ
البحيرة ويجاوره من الشمال الشرقى مركزى كوم حمـادة وأبـو المطـامير 
ويتكــون المركــز مــن مدينــة وادى النطــرون والتــى يبلــغ اجمــالى مســاحة 

فدان. كما يشمل المركز على أربعة قـرى  ١١٩٣كتلتها العمرانية نحو 
كفــــر داود. كمــــايتبع رئيســــية وهــــى الجعــــار، الحمــــراء، بنــــى ســــالمة، و 

كفـــر  ٣٧المركـــز وحـــدة اعتباريـــة وهـــى قـــرى الخـــريجين، إضـــافة إلـــى 
ونجع وتابع. ومركز وادى النطرون يحتوى على مجلس محلى المدينـة 
إضــافة إلــى ثــالث مجــالس محليــة قرويــة أخــرى وهــى مجــالس محليــة 

 لقرى بنى سالمة، كفر داود، والحمراء.

 
 بمحافظة البحيرة ) التقسيمات االدارية١٧شكل رقم (

 الوحدة المحلية لمدينة وادى النطرون
وكـان مقرهـا مبنـى صـغير  ١٩٦٨العمل بالوحدة المحليـة منـذ عـام  بدأ

داخل وسط المدينة، ثم تم إنشاء المبنـى الحـالى علـى مراحـل منـذ عـام 
 .٢٠٠٠وحتى عام  ١٩٨٢

أربعـــة دورات و غرفـــة تشـــغلها اإلدارات  ٥١يتكـــون المبنـــى الحـــالى مـــن 
 وموظف. عامل ١٩٩ويبلغ عدد العاملين به  اه وبوفيه،مي

 

 :ويرأس الوحدة رئيس مجلس المدينة ويتبعه بصورة مباشرة كل من
ويتبعه ادارات الشئون االدارية، الحسـابات، المخـازن،  السكرتير العام:

العقـود والمشــتريات، الشــئون القانونيــة، تنميــة القريــة، االيــرادات، شــئون 
 المجالس. العاملين وادارة

ويقومان بعمـل الـرئيس فـى حالـة غيابـه إضـافة  نائبى مجلس المدينة:
 إلى مايكلفا به من أعمال.

(إشـــراف مباشـــر) وهـــى: الشـــئون الهندســـية،  :مجموعـــة مـــن االدارات
 العالقات العامة، مكتب خدمة المواطنين، وشئون البيئة.

وم كمــــا يتــــوفر مجــــالس شــــعبية محليــــة لكــــل مــــن المدينــــة والمركــــز يقــــ
أعضــــاؤها المنتخبــــون بتمثيــــل المجتمــــع المحلــــى لــــدى اإلدارة المحليــــة 
والرقابة على المرافق وخطط التنمية واألعمال األخرى التـى تـدخل فـى 

 نطاق اختصاص اإلدارة المحلية.

رئيس 
مجلس
المدينة

 ) نائب رئيس المجلس٢عدد (

سكرتير 
 عام الوحدة

 المهام اإلدارات

إداراة الشـــــــــــــــــــــئون
 ريةاإلدا

ــــــــــــى دفــــــــــــاتر الحضــــــــــــور  اإلشــــــــــــراف عل
 واإلنصراف والصادر والوارد

يقوم بصرف مرتبـات العـاملين بـالمجلس  قسم الحسابات
 والخدمات التابعة له

تسجيل وحفظ جميع المشتريات واآلالت  قسم المخازن
 المستخدمة

إدارة العقـــــــــــــــود 
 والمشتريات

يقوم بإنهـاء جميـع التعـامالت بـين الغيـر 
 المحليةوالوحدة 

إدارة الشــــــــــــــــــــــــئون
 القانونية

تقـــوم بجميــــع اإلجــــراءات القانونيــــة التــــي 
 تخص الوحدة المحلية

مكتــــــب تنميــــــة 
 القرية

 اإلشراف على مشروعات بالمدينة

يقـــوم بتحصـــيل جميـــع المـــوارد التـــي تـــرد  قسم اإليرادات
 للمجلس من التحصيل

قســــــــــم شــــــــــئون 
 العاملين

ــــــاإلجراءات الخاصــــــة بالعــــــ املين يقــــــوم ب
 بالمجلس

قســـــــــــــــــــــــــم إدارة 
 المجالس

ومتابعـة جلسـات المجـالس يقوم بتسجيل 
 المحلية والتنفيذية

 المهام اإلدارة

الشــــــــــــــــــــــئون 
 الهندسية

ـــــراخيص  –التخطـــــيط والتنظـــــيم  ـــــاء ، ت المشـــــروعات (كهرب
 المحالت)

العالقــــــــــــــات 
 العامة

 اإلتصاالت بذوي الشأن وتنظيم اللقاءات الهامة

مكتــــــب خدمــــــة
 اطنينالمو 

 الرد على شكاوي المواطنين

مكتـــــــــــــــــــــــــــب 
 شئون البيئة

 إستصدار موافقات البيئة على تراخيص المنطقة الصناعية

منظور مدينة وادى النطرون 
–  

المقدمة
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 حدود محافظة البحيرة ومركز وادى النطرون) ١٨شكل رقم (

 

 ) استعماالت االراضى بوادى النطرون١٩شكل رقم (
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 قضايا المأوى والعشوائيات
 ينة وادى النطرون من تجمعين اساسين:يتآلف النسيج العمرانى لمد

كم من ٢المدينة األم: وهى تمثل التجمع األصلى للوادى وتبعد حوالى 
 يه.ى يتعامد علالطريق الصحراوى ويكون الربط عن طريق الوادى الذ

منطقة الرست (المستقرة الصحراوية): و تمثل الشريط الموازى للطريق 
 ية بنى سالمة جنوباالصحراوى من قرية الحمرا شماال و قر 

 والسكنية االنماط العمرانية
و هـــى مبـــانى ذات طـــابع ريفــــى  )١٩٥٠مـــا قبــــل (نمـــط تقليـــدى  -١

أغلبهـــا مـــن الحــــوائط  فنـــاء خـــارجى تطـــل علــــىوتتكـــون مـــن مســـاكن 
. الحاملــــة، ويكثــــر اســــتخدام المــــواد التقليديــــة مثــــل الطــــوب والخشــــب

مــة علــى بعــد نحــو النطــرون القدي  ويتواجــد هــذا الــنمط فــى مدينــة وادى
 على طريق الوادى المتعامد على الطريق الصحراوى. كم ٢
و هـــى منــــاطق تـــم بنائهــــا فـــى االمتــــدادات  ١٩٥٠نمـــط مـــا بعــــد  -٢

تـم تعميرهـا فـى  العمرانية الحديثة وهـى غالبـا مسـاكن ذات فنـاء داخلـى
 الخمسينات والستينات على مسارات الحركة الرئيسية.

ســكن مــرتبط بوجــود مزرعــة اونشــاط  نمــط الســكن الزراعــى و هــو -٣
 (مزارع خاصة للعائالت). زراع

كـون تنمط االسكان الرسمى وهو غالبا فى المسـتقرة الصـحراوية وي -٤
ق الصـــحراوى. يـــتمتـــد شـــريطيًا موازيـــة للطر  نمـــاذج اســـكان شـــعبىمـــن 

 وغالبية تلك الوحدات تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام.
تواجـــد فـــى قلـــب المدينـــة الرئيســـية ســـوق إضـــافة إلـــى تلـــك األنمـــاط في

وموقف سيارات، ويالحظ االختالط الشديد بـين االسـتعماالت التجاريـة 
والسـكنية ووســائل الحركــة والمواصــالت بحيــث يعــوق كــل ذلــك الحركــة 

 السهلة للسيارات والمشاه. 

 

 
 األنماط العمرانية والسكنية )٢٠شكل رقم (

 
 والسكنية األنماط العمرانية )٢١شكل رقم (

 
) حدود الكتلة العمرانية لمدينة وادى النطرون وفقًا لمراحل النمو وخصائصها العمرانية٢٢شكل رقم (

منظور مدينة وادى النطرون 
–  

ف المأوى والعشوائيات
ظرو
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 نوعيات اإلسكان وحالتها

ـــــة فـــــى  ـــــة الموجـــــودة بالمدين يمكـــــن ايجـــــاز نوعيـــــات االســـــكان المختلف
 النوعيات التالية:

لـى و يوجـد بشـكل اساسـى فـى منطقـة الرسـت ع  :الحكـومى االسـكان
 شكل وحدات سكنية بإرتفاعات تتراوح بين أربعة أوخمسة أدوار. 

 اساسى بشكل موجود و تقليدى اسكان:الى ينقسم و ي:لهاال االسكان
مبـانى ذات  عبارة عـن وه القديمة و االم للمدينة المركزية المنطقة فى

 فراغـات (أفنيـة) خارجيـة االحوال وتتجمع حول اغلب فى واحد طابق
 ما متوسطة، اسكان اغلبه ذو حاالت فى وهو مجموعةلكل  مشتركة

 مبـانى ه�يو الرئيسـية الطـرق علـى غالبـا يتواجـد و الخمسـينات بعـد
طوابـق،  ٥إلـى  ٣الخرسـانة التـى تتـراوح ارتفاعاتهـا مـن  مـن يكليـةه

المحـــاط بالفراغـــات (االســـكان الزراعـــى) ويتكـــاثر  واالســـكان المنفصـــل
الطــرق الرئيســية وحــول الكتلتــين هــذا النــوع علــى أطــراف المدينــة علــى 

 الصـحراوية المسـتقرة غـرب شـمال المنطقـة فـى خاصـة و السـكنتيين
 االم البلدة جنوب ووشمال

ومــــن المالحــــظ ارتفــــاع نســــبة المســــاكن المنفصــــلة (المنــــزل أو البيــــت 
الريفـــى) بصـــورة عامـــة ســـواء كـــان ذلـــك فـــى حضـــر أو ريـــف المركـــز، 

ـــى  ـــى حيـــث تصـــل نســـبة المســـاكن المنفصـــلة إل % مـــن ٨٠مايزيـــد عل
ــــة. وال ــــانى المختلف ــــات المب ــــى  اجمــــالى نوعي ــــد نســــبة العمــــارات عل تزي

% فقـــط. ويعتبـــر هـــذا مؤشـــرًا ٣.٣مســـتوى مركـــز وادى النطـــرون عـــن 
ــــز للمنطقــــة حيــــث تنتشــــر فيهــــا المبــــانى  هامــــًا للــــنمط العمرانــــى الممي
المنفصلة والتى غالبًا ماتسكنها عائلـة واحـدة ويالحـظ كـذلك أن النسـبة 

%) وهــو ٩٧األكبــر مــن ملكيــات هــذه الوحــدات هــى ملكيــات خاصــة (
 مايزيد قليًال عن المتوسط العام لمحافظة البحيرة. 

 الرصيد السكنى الحالي 

طبقـــــا للبيانـــــات اإلحصـــــائية والنتـــــائج األوليـــــة للتعـــــداد العـــــام للســـــكان 
(الجهــــاز المركــــزي للتعبئــــة  ٢٠٠٦والمنشــــآت لمحافظــــة البحيــــرة عــــام 

حصـــاء)، تقـــدر عـــدد الوحـــدات المســـتخدمة فـــى النشـــاطات العامـــة واإل
ســكنية  وحــدة ٤٣٧٠الســكنية بحضــر مركــز ومدينــة وادى النطــرون  

) ٥١٥٣وهــــو مــــا اليتوافــــق مــــع عــــدد االســــر حســــب نفــــس التعــــداد (
يفســر  مـا ، وهـو % مـن الوحـدات مغلقــة٣٢وبخاصـة فـى وجـود نســبة 

انــات غيــر وجــود ازمــة فــى الســكان وهــي نســبة مرتفعــة جــدا مــن اإلمك
.المستغلة

 
 السكني الحالي واالمكانات الغير مستغلة الرصيد )٢٣شكل رقم (

الرصيد السكني الحالي واالمكانات الغير مستغلة )٢٤شكل رقم (
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 أنماط الدعم الحكومي لإلسكان بالمدينة 
يمثل الدعم الحكومى لإلسكان بمدينة وادى النطرون نسبة ضـئيلة مـن 

ســكنى. ويتمثــل االســكان الحكــومى فــى المدينــة فــى اجمــالى الرصــيد ال
مجموعـــات االســـكان االقتصـــادى بمنطقـــة الرســـت (المســـتقرة) وبيانهـــا 

  كالتالى:
 وحدة اسكان مبارك  ١٠٠منهم   ٢٠٠١وحدة قبل  ٨٢٠ 

وحـدة تـم اسـتالمهم فـى  ٢٠٠:  ٢٠٠٢-٢٠٠١وحدة من خطـة  ٥٤٠
ــــم يــــتم ت ٢٠٠٦وحــــدة تــــم اســــتالمهم فــــى  ١٤٠ – ٢٠٠٢ وصــــيلهم ول

وحــدة لــم يــتم اســتالمهم حتــى االن  ٢٠٠وحــوالى  –بالميــاه حتــى االن 
نتيجة للزيادة المضاعفة السعارها نتيجة تأخر لـم تقـم الحكومـة بانشـاء 

 .وحدات سكنية فاخرة
ومــــن هنــــا يتضــــح أن اجمــــالى الوحــــدات الســــكنية التــــى قامــــت الدولــــة 

وحـدة  ١٤٠ا وحـدة، منهـ ١١٦٠بإالنتهاء منها وتسـليمها لألهـالى هـى 
 لم يصلهم مياه الشرب.

 توّجهات العرض والطلب على اإلسكان
تعتبر وادى النطرون من المناطق التى ينمو فيه قطاع البنـاء والتشـييد 
بصــورة متزايــدة وبخاصــة فــى خــالل العشــرون ســنة الماضــية. وبــالرغم 
مــن التوســع الكبيــر فــى مشــروعات اإلســكان بنوعيتهــا المختلفــة، وغلبــة

المنفصــلة ذات األفنيــة علــى مســاحات كبيــرة مــن األراضــى،  المســاكن
ــــى ســــوق اإلســــكان هــــى للمســــاكن والوحــــدات  ــــإن الحاجــــة الفعليــــة ف ف
المخصصــــة للفئــــات غيــــر القــــادرة وتلــــك الموجهــــة لشــــباب الخــــريجين 

 بالوادى.

 ٢٠٢٧) االحتياج لنوعيات الوحدات السكنية حتى عام ٨جدول رقم (

 النسبة % نوعيات االسكان
 ١٠ صادي حكومياقت

 ٢٠ اقتصادي أهالي
 ٤٠ متوسط أهالي

 ١٥ فوق متوسط أهالي
 ١٥ مشروعات ابن بيتك

 ١٠٠ االجمالي
ومن المالحظ أن مناطق االسكان المتدهور والعشوائى بالمدينـة تصـل 

وحـــدة  ١٠٠٠فـــدان وتشـــمل علـــى نحـــو  ٣٥إلـــى مســـاحة تقـــدر بنحـــو
ث أن أغلـب مشـاكلها سـكنية. وأغلـب تلـك المنـاطق يمكـن تطويرهـا حيـ

تنحصر فى الحيـازات والبنيـة التحتيـة وتـرميم المبـانى. ولـذا فإنـه يتوقـع 
% مـن ٢٠أن تظل هناك حاجة إلى توفير وحـدات سـكنية بديلـة لنحـو 

 وحدات المناطق المتدهورة.

 

 للكتل العمرانية بالمدينة السكنية) الخصائص ٩جدول رقم (

 
متوسط مساحة 
 الوحدة السكنية 

 مربع) (متر
 نسبة البناء (%)

 كثافة سكانية

 (فرد/فدان)

متوسط عدد الغرف 
 بالوحدات

متوسط عدد األفراد 
 بالغرفة

 ١.٣ ٣ ٩٥ ٩٥ - ٨٠ ٩٥ المنطقة القديمة

 ١.١ ٣.٦ ٦٥ ٦٠ – ٤٨ ١٤٥ المدينة الرئيسية

االمتــــــــــدادات العمرانيــــــــــة 
 الحديثة

٠.٧ ٥.٢ ٣٠ ٣٠ ٢٥٠ 

االســــــــــــــــــكان الشــــــــــــــــــعبى 
بالمستقرة

١.٣ ٣ ١٠٠ ٥٠ ٧٥ 

 

منظور مدينة وادى النطرون 
–  

ف المأوى والعشوائيات
ظرو

 



 

١٨ 

 القضايا الرئيسية لتنمية قطاع المأوى والعشوائيات

تبلـــغ عـــدد الوحـــدات  محدوديـــة ســـوق العـــرض (اإليجـــار والتمليـــك):

وحـدة واجمـالي عـدد الوحـدات  ٥١٥٠الخاصة للسـكن والعمـل حـوالي  

ثـم فـان  ومـن وحـدة، ١٣٦٠السكنية الحكوميـة التـي تـم انشـاءها بلغـت 

% مـــــن إجمـــــالي ٧٩.١ة لألهـــــالي تمثـــــل الوحـــــدات الســـــكنية المملوكـــــ

ـــاح بالمدينـــة عـــام  ـــادة  ٢٠٠٦الرصـــيد الســـكنى المت ـــى زي ممـــا يشـــير إل

اعتمـاد الســكان علــى أنفســهم فــي البنــاء الســتيعاب حاجــاتهم الســكنية ، 

ـــدعم الحكـــومي  ـــى مشـــروعات اإلســـكان وضـــعف ال وكـــذلك االفتقـــار إل

 إلسكان الفقراء ومحدودي الدخل

ــة دور األجهــزة ال ــات األهليــة لحــل مشــكلة محدودي حكوميــة والجمعي
ــــى قضــــايا االســــكان و  :اإلســــكان االقتصــــادي ــــة ف دور اإلدارة المحلي

المأوى و العمـران محـدود و لـم تحـظ باالهتمـام المطلـوب مـن قبـل كـل 

منهمــا، فــال يوجــد مشــروعات خيريــة لبنــاء مســاكن للشــباب أو الفقــراء 

ـــدهورة باإلزالـــة  واإلحـــالل، أو تقـــديم أولتطـــوير منـــاطق عشـــوائية أو مت

 قروض حكومية أو أهلية لبناء وحدات سكنية 

عـدم وجـود مخطـط معتمـد  عشوائية البنـاء وغيـاب التنظـيم العمرانـى:

للنمــو المســتقبلي للمنــاطق الســكنية والتنظــيم العمرانــى مــن خــالل حيــز 

واضــح وحــدود واضــحة الســتعماالت االراضــى المســتقبلية قــد أدى إلــى 

ن العشــوائى بالمدينــة وبالتــالى أثــر علــى مســتويات تفــاقم مشــكلة العمــرا

وقــد ســاعد فــى تفــاقم  اإلســكان والعمــران والخــدمات المتــوفرة بالمدينــة. 

ـــين المشـــكلة عـــدم وضـــوح الملكيـــات مـــع عـــدم و  جـــود نظـــام محـــدد لتقن

 الحيازة.الملكيات و 

 
 عشوائية البناء وغياب التنظيم العمراني )٢٥شكل رقم (

 
 ية البناء وغياب التنظيم العمرانيعشوائ )٢٦شكل رقم (

يبلـغ إجمـالي غلبة اإلسكان الالرسمي والمؤقت على عمران المدينة: 

فــدان، أى حــوالى  ٢٤٦مســاحة منــاطق اإلســكان غيــر الرســمى  نحــو 

% من اجمالى مساحة الكتلـة العمرانيـة الحاليـة. وهـو مؤشـر شـديد ٢١

ي فــي إطــار الخطــورة خاصــة إذا اســتمرت معــدالت النمــو غيــر الرســم

ضـــعف العـــرض مـــن اإلســـكان الحكـــومي وتحـــديات قـــوانين التخطـــيط 

والبناء ومحدودية دخل األهالي بالمدينـة، إذ أن هـذه المنـاطق تتعـرض 

لعــدة مشــكالت أهمهــا االفتقــار إلــى التوزيــع العــادل للخــدمات، انتشــار 

التلــوث البيئــى النــاتج مــن الصــرف وٕالقــاء القمامــة والمخلفــات الصــلبة، 

الة شبكة الطرق المؤدية مـن الوحـدات إلـى الخـدمات الرئيسـية وسوء ح

 وخدمات الطوارئ.

ــوفير االرض المقننــة و هــى مشــكلة اساســية تتمثــل فــى نــدرة :قضــية ت

وجود حيازات مقننة حيث ان معظم االراضى هى امالك دولة متعـدى 

 عليها بوضع اليد و تجرى محاوالت لتقنين هذة االوضاع.

يوجد قصور شديد فـى المرافـق االساسـية يـؤثر : قتدهور كفاءة المراف

علــــى التنميــــة بشــــكل عــــام فــــى المدينــــة: فالبنســــبة للصــــرف الصــــحي 

فاليوجد شبكة صرف صـحي، حيـث أن شـبكات الصـرف الحاليـة هـى 

من مجهودات األهالى ولذا فهـى سـطحية والتعمـل بكفـاءة، فضـًال عـن 

بحـي السـالم تصريف جميع المخلفـات إلـى بركـة وسـط الكتلـة السـكنية 

. أمــا ميــاه الشــرب فمــن . ســلبية بيئيــة وصــحية تســبب معهــا فــي نتــائج

المالحــظ نــدرة ميــاه الشــرب اآلمنــة حيــث تعتمــد مدينــة وادي النطــرون 

علـى مجمــع اآلبــار االرتوازيـة ببنــي ســالمة ولكنـه ال يغطــى احتياجــات 

المدينـــة فنجـــد انقطـــاع دائـــم للميـــاه، حرمـــان أحيـــاء مـــن ميـــاه الشـــرب 

  .مشقة حملها وثمنهاوتحمل 
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 القضايا العرضية
 الحكم الحضرى

تنحصر قضايا الحكم الحضـرى فـى ضـعف اإلدارة المحليـة مـن حيـث 
الموارد المالية المتاحة و االستقاللية فى اتخاذ القرار وكذلك من حيث 

ميــــة القـــدرات المهاريـــة والفنيـــة لـــدى كثيــــر مـــن العـــاملين فـــى إدارة التن
 رانية.ومتابعة التغيرات العم

بلغــت خطــة التنميــة الموحــدة المخصصــة لمركــز وادى النطــرون نحــو 
وتــم انفاقهــا علــى  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ألــف جنيــه عــن الســنة الماليــة  ٩٨٨

بنود البنية التحتية من تدعيم شبكات الكهرباء والرصـف وشـبكات ميـاه 
الشــرب والصــرف الصــحى وكــذا تغطيــة التــرع والمصــارف. والشــك أن 

لمثــل هــذه الخــدمات يعتبــر متــدنيًا إذا ماكــان  الــدعم المــالى المخصــص
 .ملة يشعر بها األهالى والزائرينالغرض منها احداث تنمية متكا

 
 اجتماع االدارة المحلية )٢٧شكل رقم (

 قضايا البيئة
يتـــوفر بمركـــز وادى النطـــرون بيئـــة طبيعيـــة جذابـــة ونظيفـــة لالســـتقرار 

ـــدلتا إلـــى ممـــايمكن أن يشـــجع علـــى مزيـــد مـــن الهجـــرة الداخليـــة  مـــن ال
الظهير الصحراوى . إال إن أكثـر مايهـدد البيئـة الطبيعيـة بـالوادى هـى 
مشــــكلة الصــــرف الصــــحى وشــــبكاته العشــــوائية المتهالكــــة  حيــــث يــــتم 
التخلص من الصرف الصحى عن طريـق ترنشـات إلـى بركـة مكشـوفة 
فى وسط المناطق السكنية. ويـؤدى هـذا إلـى تعـرض الموائـل الطبيعيـة 

 نطقة البحيرات الى خطر التلوث.المحيطة بم

 
 من المخلفات العضويةانتاج األسمدة و المناطق الزراعية  )٢٨شكل رقم (

وتمثل مشكلة عدم وجود نظـام إلدارة المخلفـات والـتخلص منهـا تهديـدا 
اضــافيا لتلــوث المنــاطق الســكنية، ويمكــن ان يتســبب فــي حــال تفاقمهــا 

 ارات والسكان. الى تكوين بيئة غير صحية طاردة لالستثم

ويــتم الــتخلص مــن بعــض المخلفــات عــن طريــق الوحــدة المحليــة التــى 
ــــة. ويمكــــن اســــتغالل  ــــوب المدين ــــب عمــــومى جن ــــى مقل تقــــوم بنقلهــــا إل
ـــــــــا الحديثـــــــــة فـــــــــى هـــــــــذا الشـــــــــأن فـــــــــى فـــــــــرز المخلفـــــــــات   التكنولوجي
واالســـتفادة مـــن المخلفـــات العضـــوية منهـــا فـــى انتـــاج األســـمدة وتـــدوير 

 القمامة.

 رى والفئات المهمشةالفقر الحض
تتميــز وادى النطــرون بوجــود العديــد مــن الحــرف اليدويــة والبيئيــة التــى 
يحترفهــا الســكان منــذ القــدم، والتــى تعتمــد علــى المــوارد الطبيعيــة مثــل 
النخيـــل ومنتجاتـــه المختلفـــة. كمـــا توجـــد بالمدينـــة عـــدة جمعيـــات أهليـــة 

رب سـابقة فــى تعنـى بـالفقراء ودعـم العـائالت المحتاجــة، وكـان لهـا تجـا
التكافـــل االجتمـــاعى وتشـــغيل الفتيـــات فـــى مشـــاغل وفـــى انتـــاج حـــرف 
يدوية يمكن تسويقها داخليًا وخارجيًا. ومنها تظهر الحاجة إلـى التوسـع 
فى مثـل تلـك النشـاطات واشـراك منظمـات غيـر حكوميـة يمكنهـا تـوفير 
 الدعم المادى والتقنى وتقديم خبراتها فى نوعيات المنتجات التـى يمكـن
أن توفرهــــا المدينــــة ويكــــون لهــــا ســــوق خــــارجى يضــــاعف مــــن فــــرص 

 .تسويقها

 المشروعات والبرامج ذات األولوية

 برامج ومشروعات اإلصالح المؤسسى والتمكين
مشــروع قــانون ( تشــريع) لتقنــين الحيــازات بمــا يتناســب و االهــداف  -

 .العامة للمخطط االستراتيجى

ـــــى  - بمـــــا يحقـــــق بعـــــض مشـــــروع تطـــــوير لصـــــالحيات الحكـــــم المحل
االســتقاللية ككيــان مســتقل بنســبة عاليــة عــن محافظــة البحيــرة ( مثـــل 
نمــوذج االقصــر و قنــا) و ذلــك للبعــد الجغرافــى و االدارى و السياســى 
ــــــــى  لــــــــوادى النطــــــــرون عــــــــن مركــــــــز المحافظــــــــة و هــــــــو مــــــــا ادى ال

هــــــزة المركزيــــــة الموجــــــودة قلــــــة االهتمــــــام و المتابعــــــة مــــــن قبــــــل االج 
 .بالمحافظة

ء جهاز متفرغ من العاملين بمجلس المدينة وبمشـاركة األهليـين إنشا -
 .لمتابعة أعمال التطوير

 هت االهليـــــة و خلـــــق آليـــــات تمكـــــين لهـــــذدعـــــم الجمعيـــــاتطـــــوير و  -
الجمعيــــات تســــمح بــــدور اكثــــر تــــأثيرا فــــى تطــــوير و كفــــاءة الخــــدمات 

 .المختلفة بالمدينة

منظور مدينة وادى النطرون 
–  

ف المأوى والعشوائيات
ظرو

 



 

٢٠ 

 مشروعات التطوير واالرتقاء
لمحيطـــة ببحيـــرة الصـــرف و يشـــمل تطـــوير مشـــروع  تطـــوير المنطقـــة ا

  –محطــات معالجـــة  –الحمايــة البيئيــة و معالجـــة التلــوث  –االســكان 
 .توفير الخدمات و المرافق

مشـــروع للطاقـــة المتجـــددة الحـــد منـــاطق االمتـــداد العمرانـــى الجديـــد: و 
يشـــــمل اســـــتعمال مصـــــادر للطاقـــــة مثـــــل الطاقـــــة الشمســـــية و تـــــدوير 

 قة الحيوية.للمخلفات و استعمال الطا

مشــــروع اســــكان شــــباب بــــالجهود الذاتيــــة: تجمــــع عمرانــــى جديــــد (فــــى 
 منـــــــــاطق االمتـــــــــدادات العمرانيـــــــــة علـــــــــى طريـــــــــق الـــــــــوادى الواصـــــــــل 
ـــق تـــوفير قطعـــة  ـــوادى عـــن طري ـــد االم و الرســـت)  لشـــباب ال ـــين البل ب
ـــــــق و كـــــــذا تـــــــوفير  ـــــــل االجـــــــل و توصـــــــيل المراف ـــــــرض طوي  ارض بق

اء مـا يناسـب احتياجـاتهم باسـلوب دعم مادى و تقنى ليقـوم الشـباب ببنـ
 .مرحلى

مشــروع ارتقــاء بمنطقــة متــدهورة (اســكان تلقــائى) كنمــوذج لمشــروعات 
االرتقـــاء التـــى يمكـــن اتباعهـــا فـــى المســـتقبل لتـــدعيم مشـــاركة األهـــالى 

 .ات والمستثمرين فى عملية التطويروالجمعي

البــدأ فــى عمــل شــبكة صــرف صــحى مــع إعــادة دراســة الموقــع المقتــرح 
ع مقتضــيات التخطــيط شــاء محطــة الصــرف الصــحى بمــا يتوافــق مــإلن

 .البيئى السليم

 .مد خطوط شبكة المياه الصالحة للشرب

 أهداف تنمية قطاع المأوى والعشوائيات
 .زيادة كفاءة توزيع واستعمال األراضى -

 .االستفادة الرشيدة من موارد المجتمع والمكان -

 .واالرتقاء بحالتهاتنظيم األنماط العمرانية الحالية  -

 .تدعيم عملية المشاركة األهلية فى التخطيط واتخاذ القرار -

 .النهوض بمستوى الخدمات االجتماعية والبنية التحتية -

 .تنويع األنماط السكنية لتشجيع التوطن وتوفير حياة كريمة لألهالى -

 .تحسين بيئة العمل واالستثمار -

ء التنمية الختيار أهمها. وتـم تم طرح مجموعة المشروعات على شركا
 .هم لهم األولوية األولى والثانيةمشروعات من ثالثةاالتفاق بينهم على 

مشروعات 
 المأوى

 مشروع ذو أولوية أولى

مشــــروع اســــكان شــــباب بــــالجهود الذاتيــــة: تجمــــع 
 عمرانى جديد لشباب الوادى

 

مشروعات 
 المأوى

 أولى أولوية مشروع ذو

ن الحيـــــازات بمـــــا يتناســـــب مشـــــروع تشـــــريع  لتقنـــــي
 واالهداف العامة للمخطط االستراتيجى

 

مشروعات 
 المأوى

 مشروع ذو أولوية ثانية

مشـــــروع تطــــــوير لصـــــالحيات الحكــــــم بنـــــوع مــــــن 
 االستقاللية عن المحافظة (نموذج االقصر وقنا)

  

ن 
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نة 
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 الخدمات والمرافق الحضرية األساسية
 شبكة المياه بالمدينة 

طرون فى سد احتياجاتها الحالية مـن الميـاه علـى تعتمد مدينة وادى الن
مصــدر رئيســـى واحـــد هــو الميـــاه الجوفيـــة حيــث توجـــد اربعـــة عمليـــات 

باالضـــافة الـــى مجموعـــة اآلبـــار التـــى تغـــذى القـــرى  االرتوازيـــةلالبـــار 
عمليـات الميـاه فيمـا  توصـيفيمكـن و المحيطة بالمدينة بصفة مستقلة. 

 يلى:

 الرست هاوس :  عملية المياه السكنية بجوار -١

) متـر حيـث ٤٧,٥٠علـى منسـوب موقـع ( ١٩٨١وقد تم انشاؤها سـنة 
 توازيان باالضافة الى خزان عالى.ار  تتكون من بئران

كمــا يوجــد بالعمليــة خــزان عــالى للميــاه مــن الخرســانة المســلحة بســعة 
تـــر عـــن منســـوب ســـطح الموقـــع البـــالغ م ٢٠وارتفـــاع  ٣م ٣٠٠قـــدرها 

هــــة الغربيــــة مــــن الرســــت هــــاوس ( خلــــف ) متــــر . وتقــــع الج٥١,٩٠(
 ١٩٨٦مســـاكن الحـــاج عبـــد الســـتار الســـنيطى ) قـــد تـــم انشـــاؤها ســـنة 

 وتتكون من ثالثة ابار ارتوازية. 

 ) عملية المياه السكنية بجوار الرست هاوس١٠جدول رقم (

 ٣ ٢ ١ رقم البئر 
 ١٠ ١٠ ١٠ (بوصة)قطر البئر 
 ١٠٠ ٥٠ ٥٠ /يوم)٣(مالتصرف 

 م١٠٥م ١١٠ م ١٠٥ البئرعمق المياه ب
 ٣٨٠ ٣٨٠ ٣٨٠ (جزء فى المليون)درجة الملوحة 

 جو ٤ جو ٤ جو ٤ الضاغط
 عملية مياه مدينة وادى النطرون :  -٢

) متـر وتتكـون مـن ٤٣,٠على منسوب موقـع ( ١٩٧٨وقد انشئت عام 
بئـــران ارتوازيـــان باالضـــافة الـــى خـــزان عـــالى للميـــاه.  ويالحـــظ ارتفـــاع 

جـزء فـى  ٩٥٠الذاتيـة فـى ميـاه االبـار حيـث تصـل الـى نسبة االمـالح 
المليـون . امــا الخــزان العــالى فهــو مــن الخرســانة المســلحة وتبلــغ ســعتة 

متـر فـوق منسـوب سـطح ارض الموقـع البـالغ  ١٨وارتفاعـة  ٣م  ٢٠٠
 ) متر. ٤٣,٠( 

 ) عملية مياه مدينة وادى النطرون١١جدول رقم (
 ٢ ١ رقم البئر 

 ١٠ ١٠ )قطر البئر (بوصة
 ٦٠ ٦٠ /يوم)٣التصرف (م

 م ٦٠ م ٥٠ عمق المياه بالبئر
 ٩٥٠ ٩٥٠ درجة الملوحة (جزء فى المليون)

 جو ٣ جو ٣ الضاغط
 م ٨ م ٨ الهبوط فى الضغط البينى

 تغذية القرى المحيطة بالمياه :   -٣
فــى زمــام منطقــة وادى النطــرون وهــى  الواقعــةتــتم تغذيــة معظــم القــرى 

ود والحمراء والحمام وبنى سالمة عن طريق بئـر ارتـوازى قرى كفر داو 
 خاص بكل قرية. 

هــذا باالضــافة الــى بئــر اخــر فــى قريــة البيضــاء محفــور وكــذلك خــزان 
عالى للمياه فى قرية بنى سالمة. وتستمد مجموعة الطلمبات الكهربـاء 
الالزمــة الدارتهــا مــن محطــة توزيــع كهربــاء وادى النطــرون عــن طريــق 

فولــت  ٢٢٠/  ٣٨٠ك . ف الــى  ١١فــيض الفولــت مــن محــوالت لتخ
 والتوجد محطة توليد كهرباء بصفة احتياطية للطوارئ .

 ) تغذية القرى المحيطة بالمياه١٢جدول رقم (

فطر  موقع البئر
البئر 
(بوصة)

عمق المياه
 بالبئر

تصرف البئر
/ ساعة)٣(م

درجة الملوحة
(جزء / 
 المليون)

 ١٠٥٠ ٢٥ م ٨٨ ١٠ قرية كفر داود
 ٢٨٠ ٢٥ م ٢٥ ١٠ بئر الحمام

 ٢٨٠ ٦٠ م ٦٠ ١٠ قرية الحمراء
تخرج المياه  م ٨٠ ١٠قرية بنى سالمة

 منه تلقائيا
٢٨٠ 

 اعمال تنقية المياه 
نظرًا العتماد المدينـة فـى تغـذيتها بالميـاه علـى ميـاه االبـار فـان اعمـال 

ء علـــى التنقيــة تنحصــر فـــى اضــافة نســـبة مــن الكلـــور يــتم تقـــديرها بنــا
 تحليــــل الميــــاه لكــــل بئــــر علــــى حــــده وتتــــوزع محطــــات الكلــــور علــــى

 ٢، محطــــة  بالمدينــــة الســــكنية بالرســــت هــــاوس ٢ المدينــــة كالتــــالى:
 محطـــــــــة  بقريـــــــــة كفـــــــــر داود ٣دى النظـــــــــرون، محطـــــــــة بمدينـــــــــة وا

وهـــذه المحطـــات عبـــارة عـــن حجـــرة بهـــا محطـــة  بقريـــة الحمـــراء.  ١، 
ــــــورنســــــبة مأجهــــــزة مرتبطــــــة بشــــــبكة توزيــــــع تضــــــخ   حــــــدده مــــــن الكل

 .عند الحاجة

 نظام الصرف الصحى 
التوجــد فــى مدينـــة وادى النطــرون مشــروعات للصـــرف الصــحى ويـــتم 
ـــــــة  ـــــــاه الصـــــــرف الناتجـــــــة عـــــــن المخلفـــــــات المنزلي ـــــــتخلص مـــــــن مي  ال
ــــــاه  ــــــى تتســــــرب المي  عــــــن طريــــــق ترنشــــــات خاصــــــة بكــــــل منــــــزل والت
 مـــــــن خاللهـــــــا الـــــــى بـــــــاطن االرض ومـــــــع ارتفـــــــاع منســـــــوب الميـــــــاه 

فــى بعــض المنــاطق الــى ســطح االرض تخــتلط ميــاه الصــرف  الجوفيــة
 ويـــــــــــــتم كســـــــــــــح . الصـــــــــــــحى بميـــــــــــــاه الخـــــــــــــزان الجـــــــــــــوفى وتلوثهـــــــــــــا

 الترنشــــــــــات بواســــــــــطة ســــــــــيارات اليــــــــــة مملوكــــــــــة لمجلــــــــــس المدينــــــــــة 
 ويــــــتم الــــــتخلص مــــــن نــــــواتج الكســــــح بالقائهــــــا خــــــارج حــــــدود المدينــــــة 

 .وبدون اى معالجه
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ليـــل وترنشـــات وتقـــدر نســـبة المســـاكن التـــى تصـــرف علـــى خزانـــات تح

% مــن الوحــدات بالمدينــة. أمــا بــاقى الوحــدات ٧٥الصــرف إلــى نحــو 

بوسـط %) فتقع بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة نسـبيًا  ٢٥(

وبهـــا خطـــوط مواســـير صـــرف باالنحـــدار تـــم تنفيـــذها بـــالجهود المدينـــة 

 فــــــــى الذاتيــــــــة ويــــــــتم تجميــــــــع هــــــــذه المخلفــــــــات فــــــــى أقــــــــل منســــــــوب

بركـة المدينة لينتهى فى منطقة صرف مكشـوف (الجنوب الغربى من  

 .صرف صحى)

 جمع و تدوير المخلفات الصلبة 
نظيـر مبلـغ ا مـن خـالل أفـراد يقومـون بهـذ الصلبةيتم تجميع المخلفات 

ــــورق،  شــــهرى يدفعــــه األهــــالى حيــــث يــــتم فــــرز المخلفــــات الصــــلبة (ال

لفــات األخشــاب، المــواد البالســيتكية، الزجــاج .. الــخ) وٕالقــاء بــاقى المخ

 ع مياه الصرف الصحى.غير ذات النفع على حواف بركة تجمي

 
ــم ( ــر ذات النفــع إلقــاء المخلفــات  )٢٩شــكل رق ــاهغي ــع مي ــى حــواف بركــة تجمي  عل

 الصرف الصحى

 االمداد بالكهرباء 

 المحوالت: 

ك ف  ٥٠٠الـى  ٥٠محول كهرباء تتراوح مـابين  ٢٠يوجد حاليا عدد 

ــــــــة وادى النطــــــــرون بالطاقــــــــ  ة الكهربائيــــــــة مــــــــن محطــــــــة تغــــــــذى مدين

 ميجــــــــــــا  ١٠×٢ك.ف. ســــــــــــعة  ١١/٦٦محــــــــــــوالت وادى النظــــــــــــرون 

ـــــى الطريـــــق الشـــــرقى للطريـــــق  فولـــــت امبيـــــر وتقـــــع هـــــذه المحطـــــة عل

امــــام المدينــــة وتغــــذى هــــذه المحطــــة مــــن محطــــة محــــوالت الســــادات  

وتــــــرتبط . ك.ف ٦٦خــــــط (دائــــــرتين)  عــــــن طريــــــق .ك.ف ٢٢٠/٦٦

 وتوابعهـــــــا عـــــــن طريـــــــق بمحطـــــــة محـــــــوالت وادى النطـــــــرون المدينـــــــة 

) اللــــذان يغــــذيان مــــوزع ٢ن (و ) ونطــــر ١نطــــرون ( .ك.ف ١١خطـــين 

 وادى النطــــــــــرون وكــــــــــذلك تغــــــــــذى المحطــــــــــة بعــــــــــض المشــــــــــروعات 

 عـــــــن طريــــــق خطـــــــين الزراعيــــــة علـــــــى الطريــــــق الصـــــــحراوى جنوبــــــاً 

 ).٢سجون (، و )١سجون (

 شبكة التوزيع:

ر ســبب فــى مشــاكل ومخــاطممــا يت ةفــى مجملهــا هوائيــالتوزيــع شــبكة 

 للسكان. كثيره

 شبكة الطرق الداخلية: 
تتميــز شــبكة الطــرق الداخليــة لمدينــة ومركــز وادي النطــرون ببســاطتها 

 من حيث تخطيطها أو التدرج الهرمي كاآلتي:

 الوادي)-الطريق الرئيسي (الرست

 متر وهو مرصوف بحالة جيدة ١٢-٨من  هيتراوح عرض -

 طريق المحكمة

متـر وهـو ٦عموديًا وهو بعرض حوالي يتقاطع مع الطريق الرئيسي  -

 مرصوف بحالة جيدة.

 طريق الصفا

  .متر٦ويمتد موازي لطريق المحكمة بعرض حوالي  -

  طريق المروة

 متـــــــر ويبـــــــدأ مـــــــن ١٠وهـــــــو طريـــــــق مرصـــــــوف بعـــــــرض حـــــــوالي  -

 تقاطعــــــــــــــه مــــــــــــــع الطريــــــــــــــق الرئيســــــــــــــي عنــــــــــــــد مركــــــــــــــز شــــــــــــــرطة 

 وادي النطرون.

  طريق بئر عشرة

متــر مرصــوف بحالــة جيــدة ويمتــد ١٠-٨بعــرض يتــراوح مــن طريــق  -

 شماًال حتى يلتقي بالطريق الساحلي الدولي.

 الطريق المؤدي إلي دير األنبا أبشوى

وهو يتقاطع مع امتداد الطريق الرئيسي ويمتد جنوبًا بعـرض حـوالي  -

 .متر حتى دير األنبا أبشوى ٨-٦
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 شبكة الطرق بالمدينة) ٣٠رقم ( شكل
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 الخدمات االجتماعية
 الخدمات التعليمية

 ٧٥يبلغ اجمالى مسـطح الخـدمات التعليميـة وفقـا للرفـع العمرانـى نحـو 
فــدان وهــى تشــمل جميــع المراحــل التعليميــة إضــافة إلــى المعاهــد العليــا 

 المتوفرة. 

بــار تخــدم كو تمثــل مدرســة الشــهيد عابــد نظــام مدرســة الفصــل الواحــد 
كما يوجد معهد مندوب الشـرطة ، السن والفتيات المتسربات من التعليم

 فدان. ٣٠,٧على مسطح 

 ١٥) مــدارس ابتــدائى يبلــغ متوســط عددالفصــول بكــل منهــا ٩ويوجــد (
  ٢م ٢,٠١فدان ومتوسط نصيب الفرد ١٠,٦١اجمالى مساحة فصل، ب

ول ) مــدارس للتعلــيم االعــدادى  يبلــغ متوســط عــدد الفصــ٥كمــا يوجــد (
فــدان ويصــل متوســط  ٢٧,١٢اجماليــة مســاحة بفصــل  ١٨بكــل منهــا 

  ٢م ٥,١٤نصيب الفرد 

مدارس ثانوى  ٣) مدارس تعليم ثانوى وهى عبارة عن ٥(أيضًا يوجد و 
 عام ومدرستين ثانوى صناعى 

 الخدمات الصحية
يعــانى اهـــالى وادي النطـــرون مـــن قلـــة الخـــدمات الصـــحية ممـــا يســـبب 

 المحلى في نيل الرعاية الصحية.  عبئا على أعضاء المجتمع
الخدمـــة الصـــحية بـــوادي النطـــرون تتمثـــل فـــي مركـــز طبـــي ومستشـــفى 
جراحات اليوم الواحد والتي تصنف كمستشفى خاص باهظـة التكـاليف 
علــى األهــالي ومستشــفى الــوادى التخصصــى وعــدد ثمانيــة صــيدليات 

 ) وعيادة بيطرية.٥ومجموعة من العيادات الخاصة (نحو 

 الدينية: الخدمات
مســجد  ٣٢ال يوجــد عجــز فــى الخــدمات الدينيــة حيــث يتــوفر بالمدينــة 

رئيسى إضافة إلـى كنيسـتين واحـدة منهمـا تحـت االنشـاء واألخـرى هـى 
كنيسة الشـهيد العظـيم مـارى جـرجس. ويبلـغ اجمـالى مسـاحة الخـدمات 

فدان إضافة إلى الساحات الخارجية التى لـم  ٢,٥الدينية بالمدينة نحو 
راجهـــا فـــى هـــذه المســـاحة االجماليـــة، ويصـــل نصـــيب الفـــرد مـــن يـــتم اد

 متر مربع. ٠.٥الخدمات الدينية نحو 

 الخدمات الترفيهية والثقافية:
بـــالرغم مـــن تـــوفر المنـــاطق المفتوحـــة والطبيعـــة المتميـــزة حـــول وداخـــل 
ـــــى الخـــــدمات  ـــــر بشـــــدة إل مدينـــــة وادى النطـــــرون، إال أن المدينـــــة تفتق

تقــل فيهــا نســبة المنــاطق الترفيهيــة مــن حــدائق الترفيهيــة والثقافيــة، إذ 
% من اجمالى ٠,٥ومتنزهات ومناطق لعب األطفال حيث التزيد عن 

 استعماالت األراضى بالمدينة.

 
 بالمدينة (تعليمية) االجتماعيةالخدمات  )٣٢شكل رقم (

 )دينيةبالمدينة ( االجتماعيةالخدمات  )٣٣شكل رقم (
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 بالمدينة (تعليمية) جتماعيةاالالخدمات  )٣٤شكل رقم (

 )دينيةبالمدينة ( االجتماعيةالخدمات  )٣٥شكل رقم (

 قضايا التنمية الرئيسية 
 القصور فى توفير الخدمات الصـحية المناسـبة للفقـراء والمـرأة المعيلـة،
الحاجة إلى مستويات تعليمية وبيئة تعليميـة أفضـل: إذ أنـه بـالرغم مـن 

ـــــة  ـــــوّفر الخـــــدمات التعليمي ـــــث المعـــــايير ت باألعـــــداد المناســـــبة مـــــن حي
 هءبالكفـاواألكواد، إال أن من المالحظ أن بعـض هـذه الخـدمات ليسـت 

  لتجهيزات والعمالة وكثافة الفصولالمناسبة من حيث ا
ـــة مـــن  حيـــث المســـاحات  ضـــعف مســـتوى الخـــدمات الترفيهيـــة والثقافي
الخضــــراء والحــــدائق والمتنزهــــات، وأيضــــًا مــــن حيــــث مراكــــز الشــــباب 

القصور فى تـوفير خـدمات الصـرف الصـحى .المجهزة بصورة مناسبة 
نتيجـــة التســـاع رقعـــة المدينـــة وتبعثـــر كتلتهـــا العمرانيـــة ممـــا يرفـــع مـــن 
تكـــاليف توصـــيل شـــبكات الصـــرف وتجهيزهـــا واعـــداد الـــنظم المناســـبة 
لمعالجة ميـاه الصـرف. وقـد أدى ذلـك إلـى تفـاقم مشـكلة التلـوث النـاتج 

قة بحيرة أبوجياد حيث تتجمع تلك المياه فـى من مياه الصرف فى منط
بحيــــرة وســــط الكتلــــة العمرانيــــة. ويســــتتبع ذلــــك زيــــادة مخــــاطر انتشــــار 
األوبئة واألمراض. وتساهم نظـم الصـرف السـطحية غيـر الموجهـه فـى 
ازدياد تلوث المياه الجوفية والتى تعتمد عليها المدينة فى تغذيتها بمياه 

 الشرب.
نــة بميــاه الشـرب النقيــة، حيــث تعتمــد المدينــة ضـعف كفــاءة تغذيــة المدي

بالكامــل علــى مجموعــة آبــار وينــتج عــن ذلــك عــدم انتظــام ضــخ الميــاه 
فـــــى الشـــــبكات القائمـــــة، وكـــــذلك بعـــــد مصـــــادر الميـــــاه عـــــن المنـــــاطق 

 المحرومة من الشبكات. 
تعتبر شبكة الكهرباء من شـبكات البنيـة التحتيـة الجيـدة، إال أنـه يعيبهـا 

عطـال المتكـررة وقـد يسـبب خطـورة ‘ى مما يعرضـها لـألأن أغلبها هوائ
لألطفال.الحاجة إلى شبكة متدرجة ومتكاملـة مـن الطـرق: فبـالرغم مـن 
تــوفر شــبكة الطــرق الجيــدة التــى تــربط بــين المســتقرة والمدينــة األم، إال 
أنهـا تفتقــر مــن ناحيــة إلــى الخــدمات المختلفــة مــن حيــث اإلنــارة الجيــدة 

حاجــة إلـــى أنشــطة اقتصـــادية/اجتماعية تســـاهم الوالتحديــد واألرصـــفة. 
فى توفير دخل اضافى لألسر الفقيرة والمرأة مثل إقامة مشغل للفتيـات 
والمــــرأة متعــــددة التخصصــــات إلعــــادة الحــــرف اليدويــــة القديمــــة التــــي 

 اندثرت (الكليم)

  العرضيةالقضايا 
 الحكم الحضرى

صصــة للمدينــة المــوارد المتاحــة تنحصــر فــي اغلبهــا فــي الميزانيــة المخ
مـــن خـــالل خطـــة الدولـــة الخمســـية والتـــي يـــتم توزيعهـــا داخـــل محافظـــة 
البحيــرة مــن خــالل إدارة التخطــيط والمتابعــة بالمحافظــة. وبــالنظر إلــى 

٢٠٠٦/٢٠٠٧الميزانيــــــــات المخصصــــــــة للخــــــــدمات خــــــــالل عــــــــامى 
ألف جنيه على التوالى  ٩٥٠ألف و  ١٦٠فقد بلغت  ٢٠٠٧/٢٠٠٨و

مســــتوى المركـــز وهــــى المستشــــفى  خصصـــت لخــــدمات متنوعـــة علــــى
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ألـــف)، ادارة اجتماعيـــة بـــوادى النطـــرون  ٧٠٠القـــروى ببنـــى ســـالمة (
 ١٦٠ألـــــف) و ملعــــــب مفتــــــوح بمركـــــز شــــــباب بنــــــى ســــــالمة ( ٢٥٠(

ـــــة الموحـــــدة لعـــــامى ألف). ـــــى خطـــــة التنمي  ٢٠٠٦/٢٠٠٧وبـــــالنظر إل
مليـــون جنيـــه موجهـــة إلـــى عمليـــات  ٢.٨فقـــد بلغـــت  ٢٠٠٧/٢٠٠٨و

اه والصــــرف والتحســــين البيئــــى. كمــــا وفــــرت الرصــــف وشــــبكات الميــــ
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧المحافظة ميزانيـة للمنطقـة الصـناعية بلغـت فـى خطـة 

مليـــون جنيـــه خصصـــت لـــدعم البنيـــة التحتيـــة للمنطقـــة. أمـــا  ٢٠مبلـــغ 
) فقـــــــــــد تـــــــــــم ٢٠١٢-٢٠١١/  ٢٠٠٨-٢٠٠٧الخطـــــــــــة الخمســـــــــــية (

ـــــاء  ١٥.٧تخصـــــيص  ـــــدعيم شـــــبكات الكهرب ـــــه لعمليـــــات ت مليـــــون جني
ات الميـــــــاه والصـــــــرف. والشـــــــك أن الـــــــدعم المـــــــالى والرصــــــف وشـــــــبك

المخصـص لمثــل هــذه الخــدمات يعتبــر متــدنيًا إذا ماكــان الغــرض منهــا 
، ويمكــن أن يمثــل احــداث تنميــة متكاملــة يشــعر بهــا األهــالى والزائــرين

عنصـــــرًا دافعـــــًا للتنميـــــة الحقيقيـــــة المتكاملـــــة. وتعتبـــــر قضـــــية تـــــوفير 
البنيـــــة التحتيــــة والتنميـــــة االعتمــــادات الماليـــــة بخاصــــة فـــــى مجــــاالت 

 االجتماعية عنصرًا حاكمًا فى نجاح تنفيذ الخطة بالصورة المأمولة.

 قضايا البيئة
بــالرغم مــن وجــود بيئــة طبيعيــة جذابــة وبهــا مــوارد طبيعيــة غيــر حيــة 

إال أنــه ال  ،وفيـرة مثـل الرمـل و الطفـل والملــح وطـوب البنـاء والنطـرون
وهنـاك .الموارد مما يعرضـها للخطـريتم اإلستغالل األمثل الرشيد لتلك 

فرص متاحة للحصول على بعض الـدعم المـادى مـن الجهـات الدوليـة 
المانحــة وبــاألخص فــى محــور ميــاه الشــرب والصــرف والصــحى حيــث 
أنـه مــن أهــم  محــاور األهــداف اإلنمائيــة  لأللفيــه ، وتســعى كــل الــدول 

يــاه المتفقــة علــى هــذه األهــداف بمــا فيهــا مصــر إلــى تحقيــق توصــيل م
 الصرف الصحى المناسبة لكل مواطن وشبكات ،الشرب النظيفة

 الفقر الحضرى والفئات المهمشة
تميــز وادى النطــرون بوجــود العديــد مــن الحــرف اليدويــة والبيئيــة التــى ت

يحترفهــا الســكان منــذ القــدم، والتــى تعتمــد علــى المــوارد الطبيعيــة مثــل 
عـــدة جمعيـــات أهليـــة النخيـــل ومنتجاتـــه المختلفـــة. كمـــا توجـــد بالمدينـــة 

تعنـى بـالفقراء ودعـم العـائالت المحتاجــة، وكـان لهـا تجـارب سـابقة فــى 
التكافـــل االجتمـــاعى وتشـــغيل الفتيـــات فـــى مشـــاغل وفـــى انتـــاج حـــرف 

ركيزةهامـة وتمثل هذه الجمعيـات يدوية يمكن تسويقها داخليًا وخارجيًا. 
 يمكن االعتماد عليها

تحفيــــز المشــــاركة األهليــــة وتقويتهــــا فــــى ســــبيل دعــــم جهــــود التنميــــة و 
 والشعبية.

 المشروعات والبرامج ذات األولوية
مشروع انشاء متنزه وحديفة عامة -
ـــى أن  - مشـــروع انشـــاء مجمـــع مـــدارس لســـد العجـــز فـــى الفصـــول عل

 يشمل ذلك على مدرسة ثانوى زراعى

مشـروع انشـاء المستشــفى المركـزى الشــامل فـى األرض المخصصــة  -
 المدينة لبناء المستشفى بجنوب

 إنشاء عدد ثالثة مراكز طبية  -

 استكمال مركز اسعاف طائر بمستشفى اليوم الواحد -

إنشاء مراكز رعاية األسرة فى أحيـاء السـالم، شـرق المدينـة وجنـوب  -
 المدينة لخدمة نساء الوادى 

 إقامة عدد مركز شباب مجهز بأحياء السالم أومبارك. -

 ة مشغل الحرف اليدوي ٢انشاء عدد  -

 انشاء شبكة صرف تنتهى بمحطة معالجة -

 توسعة وتطوير شبكة الطرق الرئيسية -

 تطوير مدخل بديل للمدينة لتسهيل حركة السياحة  -

 معالجة واعادة استخدام مياه  الصرف -

 توفير ساحة جديدة النتظار السيارات ووسائل النقل  -

 أهداف التنمية 
 والبنية التحتية النهوض بمستوى الخدمات االجتماعية -

 زيادة كفاءة توزيع واستعمال األراضى -

 االستفادة الرشيدة من موارد المجتمع والمكان -

 تحسين بيئة العمل واالستثمار -

 بصورة اقتصادية وفعالة خدمات البنية التحتيةتحسين مستوى  -

 تنظيم األنماط العمرانية الحالية واالرتقاء بحالتها -

 قتصادية بالنشاط الصناعى والخدمى والتجارىتدعيم القاعدة اال -

تم طرح مجموعـة المشـروعات علـى شـركاء التنميـة الختيـار أهمهـا. و 
الخدمـــــة  ت فـــــى مجـــــاالتـــــم االتفـــــاق بيـــــنهم علـــــى أربعـــــة مشـــــروعات 

 .البنية التحتية الحضرية واالجتماعية 

مشروعات 
 الخدمات

 مشروع ذو أولوية أولى
 شباب المهن والحرفمركز تكوين مهنى لتعليم ال

 

مشروعات 
 الخدمات

 مشروع ذو أولوية أولى
 استكمال شبكة الصرف الصحى

 

مشروعات 
 الخدمات

 مشروع ذو أولوية ثانية
 تحويل بركة المياه إلى محطة معالجة للمدينة

 

مشروعات 
 الخدمات

 مشروع ذو أولوية ثانية
 متنزه لألطفال
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٢٧ 

 تنمية االقتصاد المحلى

 االقتصادية الحالة

يغلــب علـــى المدينـــة الطـــابع الخـــدمى حيـــث بلغـــت نســـبة العـــاملين فـــى 

 % مــــــن جملــــــة العـــــــاملين فــــــى النشـــــــاط ٥٨قطــــــاع الخــــــدمات نحـــــــو 

ــــى قطــــاع  ــــة. بينمــــا تتقــــارب نســــبة العــــاملين ف ــــى المدين االقتصــــادى ف

 الخـــــــدمات مـــــــع نظيرتهـــــــا فـــــــى القطاعـــــــات الســـــــلعية علـــــــى مســـــــتوى 

ى كـل مـن هـذين القطـاعين % فـ٤٩,٣% ، ٥٠,٧المركز حيث بلغت 

 على التوالى. 

وبتحليـــل هيكـــل القطاعـــات الســـلعية بالمدينـــة يالحـــظ انخفـــاض نســـبة 

% مـن ١١,٢العاملين بالقطاع الزراعي. حيث بلغت هـذه النسـبة نحـو 

 جملــــــــــــــة العــــــــــــــاملين ذو النشــــــــــــــاط االقتصــــــــــــــادي فــــــــــــــي المدينــــــــــــــة. 

وهـــذا أمـــر طبيعـــي حيـــث تـــنخفض األهميـــة النســـبية للقطـــاع الزراعـــي 

ــــــــــــنخفضب ــــــــــــار أنهــــــــــــا منطقــــــــــــة حضــــــــــــرية ت ــــــــــــى اعتب ــــــــــــة عل  المدين

 فيهــــــــــــــا األهميــــــــــــــة النســــــــــــــبية للنشــــــــــــــاط الزراعــــــــــــــي فــــــــــــــي حــــــــــــــين 

 ترتفـــــــع هــــــــذه النســــــــبة علــــــــى مســــــــتوى المركــــــــز لتصــــــــل إلــــــــى نحــــــــو

% مـــــن جملــــــة العــــــاملين بالنشــــــاط االقتصــــــادي بمركــــــز وادي ٢٨,٢ 

 النطرون.

دينـة أما بالنسـبة للقطـاع الصـناعي والتعـدين فترتفـع نسـبة العـاملين بالم

%  مــــن جملــــة العــــاملين بالمدنيــــة فــــي حــــين ١٣,٦لتصــــل إلــــى نحــــو 

% فــي هــذا القطــاع فقــط فــي ١٠,٥تــنخفض هــذه النســبة لتصــل إلــى 

المركــز وهــذا مــا يعنــي أن معظــم العــاملين بالقطــاع الصــناعي بمركــز 

وادي النطرون يتركزون في المدينة. كذلك الحال بالنسبة للعـاملين فـي 

يـــث بلغـــت نســـبة العـــاملين فـــي هـــذا القطـــاع قطـــاع التشـــييد والبنـــاء ح

% في حين بلغت نظيرتها علـى مسـتوى المركـز إلـى ١٤بالمدينة نحو 

% فقط من جملة العاملين ذوي النشاط االقتصادي بالمركز، ٨,٥نحو 

أو بعبــارة أخـــرى فقـــد بلـــغ أعـــداد العــاملين فـــي قطـــاع التشـــييد بالمدينـــة 

ـــة العـــ٨١عامـــل يشـــكلون أكثـــر مـــن  ٤٦١ املين فـــي هـــذا % مـــن جمل

 عامًال. ٥٦٨القطاع بالمركز والذي بلغ نحو 

ــــًا خمســــة مصــــانع  ويتــــوفر بالمدينــــة منطقــــة صــــناعية يوجــــد بهــــا حالي

وهى:أمـــان للـــدواجن، دلتـــا للمبيـــدات الزراعيـــة، مصـــنع ملـــح زراعـــى، 

مصـــنع ســــيراميك، الشـــركة المصــــرية التركيـــة لتكريــــر الملـــح. وتعــــانى 

والصـرف إليهــا ممـا يبـرر عــزوف المنطقـة مـن ضـعف امــدادات الميـاه 

كثيـــر مـــن المســـتثمرين فـــى المضـــى قـــدمًا فـــى مشـــروعاتهم بالمنطقـــة 

 الصناعية. 

% ٢٧,٤كما بلغت نسبة العاملين بقطـاع الخـدمات اإلنتاجيـة بالمدينـة 

مــن جملــة العــاملين فــى النشــاط االقتصــادى بالمدينــة، فــى حــين بلغــت 

ملين بالمركز . وهـذا % من جملة العا ١٧,٨نظيرتها فى المركز نحو 

انعكاس إلى أن هذه النوعية من الخدمات التجارية و الماليـة وخـدمات 

 النقل و المواصالت يتركز معظمها فى مدينة وادى النطرون. 

طاعـــات التعلـــيم و الصـــحة والـــدفاع كـــذلك بلغـــت نســـبة العـــاملين فـــى ق

%  من جملـة العـاملين فـى النشـاط ٢٨,٥خدمات اإلدارة العامة نحو و 

 االقتصادى بالمدينة. 

بالرغم من توافر مقومات اقتصادية  –والشك أن مدينة وادى النطرون 

 فإنــــه لــــم يــــتم اســــتغالل –عديــــدة بهــــا مــــن مــــوارد أرضــــية وســــياحية 

ـــــــــــك بالصـــــــــــورة التـــــــــــى يمكـــــــــــن أن تحقـــــــــــق التنميـــــــــــة المتكاملـــــــــــة   ذل

 للمنطقة حتى اآلن.

 
 احد المصانع الموجودة بالمدينة )٣٦شكل رقم (

منظور مدينة وادى النطرون 
–  

صاد المحلى
تنمية االقت
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 ١٩٩٦سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط االقتصادي في مدينة ومركز وادي النطرون في تعداد  ١٥) توزيع العاملين (١٣رقم ( جدول

 المركز
 عدد العاملين

 بالمدينة

% 
العاملين  إجمالي

 بالمدينة

 عدد
 العاملين بالمركز

% 
اإلجمالي العاملين 

 بالمركز
 ٢٨.٢ ١٩٠٠ ١١.٢ ٣٦٨ الزراعة وصيد البر والبحر

 ٠.٥ ٣٤ ٠.٩ ٢٨ التعدين
 ١٠ ٦٧٥ ١٢.٧ ٤١٦ الصناعات التمويلية 

 ٢.٢ ١٤٨ ٣.٢ ١٠٦ الكهرباء والغاز والمياه
 ٨.٤ ٥٦٨ ١٤ ٤٦١ التشييد والبناء

 ٤٩.٣ ٣٣٢٩ ٤٢ ١٣٧٩ جملة القطاعات السلعية
 ٦.٢ ٤١٩ ٨.٦ ٢٨٢ تجارة الجملة والتجزئة

 ٢.٣ ١٥٥ ٣.٩ ١٢٩ الفنادق والمطاعم
 ٦.٣ ٤٢٧ ٩.٩ ٣٢٥ ل والتخزين والمواصالتالنق

 ٣ ١٩٤ ٥ ١٦٣ الوساطة المالية والعقارات
 ١٧.٨ ١١٩٥ ٢٧.٤ ٨٩٩ جملة قطاع الخدمات اإلنتاجية

 ١٧.٧ ١١٨٥ ٢٨.٥ ٩٤١ التعليم والصحة والدفاع  واإلدارة العامة
 ١٤.٧ ٩٨٨ ١.٥ ٤٨ خدمات المجتمع العامة واالجتماعية الشخصية 

 ٠.٦ ٣٤ ٠.٦ ٢٠ املة التوصيفأنشطة غير ك
 ٣٢.٩ ٢٢٠٧ ٣٠٦ ١٠٠٩ جملة العاملين بالخدمات االجتماعية والشخصية

 ١٠٠ ٦٧٣١ ١٠٠ ٣٢٨٧ جملة العاملين ذوي النشاط االقتصادي
 

 البطــــــالــــة
أن زيادة أعداد المتعطلين تعكـس مـدى عجـز النشـاط االقتصـادى عـن 

نخفـاض دخـل هـؤالء المتعطلـين ، استيعاب األيدى العاملة ، ومـن ثـم ا
و مــا يترتــب علــى ذلــك مــن انخفــاض مســتويات المعيشــة ، وانخفــاض 
مستوى جودة الحياة لهم. أما عن المتعطلين فى مدينـة وادى النطـرون 

فــى حضـــر  ٤١٠، مـــنهم  ٢٠٠٣م عاطــل فـــى عــا ٤٧٠فيقــدر بنحـــو 
ـــــــل ســـــــوى نســـــــبة ضـــــــئيلة ( المركـــــــز  %) مـــــــن حجـــــــم ٠.٤، و ال تمث

ألـــف  ١٢٣لمحافظـــة و الـــذى بلـــغ فـــى نفـــس العـــام نحـــو المتعطلـــين با
 متعطل. 

 الفقـــر الحضـــرى
% من جملة السكان . ٢٢,٤بلغت نسبة السكان تحت خط الفقر نحو 

و تعد هذه النسـبة مرتفعـة قلـيًال عـن المتوسـط العـام لحضـر المحافظـة 
% من جملـة سـكان الحضـر بالمحافظـة ، فـى حـين ٢١,١و الذى بلغ 

% و هــذه ٢٢لفقــر فــى ريــف مركــز وادى النطــرون نحــو بلغــت نســبة ا
النســبة أعلـــى قلـــيًال مــن المتوســـط العـــام بالمحافظــة و الـــذى بلـــغ نحـــو 

٢١,١ .% 

 مصادر الموارد المالية
 يمكن حصر المصادر المالية لمحافظة البحيرة في الجهات التالية: 

ـــة: والتـــي تشـــكل الجـــزء األعظـــم مـــن المـــوارد  - االســـتثمارات الحكومي
مــوارد الماليــة % مــن جملــة ال٤٣لماليــة للمحافظــة حيــث تشــكل نحــو ا

 ٧٧)، وقد ارتفعت قيمتهـا المطلقـة مـن ٢٠٠٢/٢٠٠٣للمحافظة (عام 
ـــه عـــام  ١٤٠إلـــى نحـــو  ٢٠٠٠/٢٠٠١مليـــون جنيـــه عـــام  مليـــون جني

ـــــــار أن هـــــــذه االســـــــتثمارات ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ـــــــي االعتب ، مـــــــع األخـــــــذ ف
 اعـــــــــــــــة الحكوميـــــــــــــــة تتضـــــــــــــــمن اإلنفـــــــــــــــاق علـــــــــــــــى قطاعـــــــــــــــات الزر 

 والطــــــــــــــب البيطــــــــــــــري والتربيــــــــــــــة والتعلــــــــــــــيم والصــــــــــــــحة والســــــــــــــكان 
والشـــباب والرياضـــة والهيئـــة القوميـــة لميـــاه الشـــرب واألوقـــاف والشـــئون 
 االجتماعيــــــــــة، وهــــــــــذا مــــــــــا يعنــــــــــي أن نصــــــــــيب كــــــــــل مــــــــــن هــــــــــذه 
القطاعات ُيعد صغيًرا جد�ا وال يمثل رقًما ملموًسا من جملـة اسـتثمارات 

 الخطة الخمسية.

 الثـــــــاني مـــــــن المـــــــوارد الماليـــــــة للمحافظـــــــة مـــــــن  ويـــــــأتي المصـــــــدر -
مليــون جنيــه  ٩الخطــة الحكوميــة  العاجلــة والتــي ارتفعــت قيمتهــا مــن 

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣مليـــون جنيـــه عـــام  ٩٣إلـــى نحـــو  ٢٠٠١/ ٢٠٠عـــام 
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ــــــة المتاحــــــة ٢٩وشــــــكلت نحــــــو  ــــــة المــــــوارد المالي ــــــا مــــــن جمل  % تقريًب
  .٢٠٠٣للمحافظة عام 

ـــــوان عـــــام المحافظـــــة وال - صـــــندوق االجتمـــــاعي وصـــــناديق وُيعـــــد دي
، ولكـن بنسـب أقـل مـن المصادر األخرى للموارد الماليةالخدمات، من 

المصــــدرين الســــابقين. أمــــا المصــــادر األخــــرى مثــــل صــــناديق التنميــــة 
المحليـــــة، واســـــتثمارات القطـــــاع األهلـــــي والتعـــــاوني والمـــــنح والهبـــــات 

ـــ ة األجنبيـــة فـــال تمثـــل ســـوى نســـبة ضـــئيلة مـــن جملـــة المصـــادر المالي
 للمحافظة.

وٕاذا كانـــت هـــذه هـــي جملـــة المصـــادر الماليـــة لمحافظـــة البحيـــرة والتـــي 
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣مليون نسمة وقد بلغت عام  ٥يقترب حجم سكانها من 

جنيــه لكــل فــرد) فيتضــح مــدى  ٦٥مليــون جنيًهــا (بمتوســط  ٣٢٤نحــو 
ضآلة الموارد الموزعة على المراكز المختلفة، وبخاصة وادى النطرون 

% مـــــن جملـــــة ســـــكان ٠,٧ثـــــل جملـــــة ســـــكانه ككـــــل ســـــوى الــــذى اليم
المحافظة. وتوضح الجداول التاليـة مخصصـات مدينـة وادى النطـرون 

وكــــذلك مقتــــرح  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧مـــن ميزانيــــات المحافظــــة فــــى عــــامى 
 .٢٠١٢الخطة الخمسية حتى عام 

 

 – ٢٠٠٧/٢٠٠٨) مقتـــرح الخطـــة الخمســـية لـــوادى النطـــرون (١٤جـــدول رقـــم (
٢٠١١/٢٠١٢( 

 الميزانية (باأللف جنيه) النشاط البند

 ٢٥٦ مد وتدعيم شبكات الكهرباء ١

 ١٠٠٠ رصف طرق محلية ٢

 ٢٤٠٠ رصف طرق داخل المدن ٣

 ٦٠٠٠ شبكات مياه شرب ٤

 ٢٥٠٠ شبكات صرف صحى ٥

 ١٣٠٠ تغطية ترع ومصارف ٦

 ١٥٧٦٠ االجمالى 

 

 )٢٠٠٧/٢٠٠٨( ) و٢٠٠٦/٢٠٠٧) خطة التنمية الموحدة لعامى (١٥جدول رقم (

٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ 
 الميزانية النشاط البند الميزانية النشاط البند

 ٣٢٨ معدات انارة ١ ١٥٠ مد وتدعيم شبكة كهرباء ١

 ٥٢٨ رصف طرق ٢ ١٠٩٢ رصف طرق ٢

 ١٣٢ تغطيات ٣ ١٥٠ مياه شرب ٣

 ٩٨٨ االجمالى  ١٥٠ صرف صحى ٤

 المنطقة الصناعية ٢٠٠ تحسين بيئى ٥

 ٦٠٠٠ كهرباء ١ ٤٥ دور مناسبات ٦

 ٨٠٠٠ مياه شرب ٢ ١٧٨٧ االجمالى 

 ٢٠٠٠ رصف طرق ٣   

 ٤٠٠٠ صرف صحى    

 ٢٠٠٠٠ االجمالى    

 الخدمات

١ 
ملعب مفتوح بمركز شـباب بنـى 

 سالمة
١٦٠ 

 ٧٠٠ مستشفى قروى بنى سالمة ١

 ٢٥٠ ادارة اجتماعية  ٢

)٢٠٠٨محافظة البحيرة (المصدر: ادارة التخطيط والمتابعة ب  

 

منظور مدينة وادى النطرون 
–  

صاد المحلى
تنمية االقت
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 ديناميكية االقتصاد المحلى : 
 تقـــــع مدينـــــة وادى النطـــــرون فـــــى موقـــــع متميـــــز وســـــط المســـــافة بـــــين 

 طريـق  –القاهرة واإلسكندرية ، و على محور هام مـن محـاور الحركـة 
و هــــــى بــــــذلك تتميــــــز بموقــــــع  –القــــــاهرة / اإلســــــكندرية الصــــــحراوى 

ــــــــى أهــــــــم ــــــــيح لهــــــــا الوصــــــــول إل  األســــــــواق الداخليــــــــة  اســــــــتراتيجى يت
 والخارجية. 

 تعتبــــــــر وادى النطــــــــرون بيئــــــــة جاذبــــــــة لالســــــــتثمار لوجــــــــود أراضــــــــى 
 صـــــــــالحة للزراعـــــــــة و امكاناتهـــــــــا الصـــــــــناعية و مـــــــــا تحويـــــــــه مـــــــــن 

 مواد خام. 

توجــد بــالوادى منطقــة صــناعية مؤسســة تحتــاج إلــى اســتكمال المرافــق 
 بحيث تكون قاعدة صناعية هامة فى المحافظة. 

، دينة وادى النطرون مقومات و امكانات التنميـة السـياحيةتتوافر فى م
وهـــذا يمكـــن أن يـــؤدى إلـــى زيـــادة إمـــداد الســـائحين مـــن داخـــل وخـــارج 

 مصر.

 ٧٦تتــوافر لمركــز ومدينــة وادى النطــرون ثــروة حيوانيــة تقــدر بحــوالى 
ألـــف رأس ماشـــية ، و مـــن ثـــم يمكـــن أقامـــة صـــناعات إلنتـــاج اللحـــوم 

 والجلود ، و األلبان. 

 للعمل والتي تحتاج إلى إنشاء مراكز تدريب العاملةوجود األيدي )٣٧شكل رقم (

تقوم المدينة بتصدير الفـائض بالمـدن الزراعيـة و الصـناعية (الطفلـة ، 
هـذا  –الرمال ، الملح)، وهذا يشكل إضافة إلى دورة النقل فى المدينـة 
العمـل  فضًال عن قيام بعض سكان المدينة بالعمـل خـارج المدينـة مثـل

فـــى مدينـــة الســـادات و ينـــتج عـــن ذلـــك توليـــد دخـــل يـــتم حقنهـــا داخـــل 
 اقتصاد مدينة وادى النطرون. 

التتوافر بالمدينة مراكز للتدريب و بناء القدرات الالزمة لتأهيل األيـدى 
اآلملة للعمـل باألنشـطة االقتصـادية المختلفـة، و مـن ثـم جـاءت أهميـة 

 ألفراد. إنشاء مراكز التدريب و بناء قدرات ا

 قضايا تنمية االقتصاد المحلى : 
القصور فـى تـوفير خـدمات البنيـة التحتيـة نتيجـة التسـاع رقعـة المدينـة 
ــــة ممــــا يرفــــع مــــن تكــــاليف توصــــيل الشــــبكات  وتبعثــــر كتلتهــــا العمراني
وتجهيزها واعداد النظم المناسبة لمعالجة مياه الصـرف. وقـد أدى ذلـك 

ميـاه الصـرف، ويسـتتبع ذلـك زيـادة  إلى تفاقم مشكلة التلـوث النـاتج مـن
مخــاطر انتشــار األوبئــة واألمــراض. كمــا انــه بــالرغم مــن ضــخ الدولــة 

لالرتقاء بحالة البنية  ٢٠٠٧/٢٠٠٨بعض االستثمارات فى خطة عام 
التحتيــة فــى المنطقــة الصــناعية إال أن ذلــك لــم يــنعكس بشــكل ملمــوس 

د كبيــر فــى علــى وضــع الخــدمات بالمنطقــة وبالتــالى لــم يســاهم إلــى حــ
تقليل مخاوف القطاع الخاص. ويؤدى هذا القصور فى خدمات البنيـة 
التحتية بصورة عامـة إلـى تبـاطؤ عمليـات التنميـة االقتصـادية وعـزوف 

وذلـك بـالرغم  –المستثمرين عن تمويل مشـروعات اقتصـادية بالمنطقـة 
 من امكانات الموقع الجيدة.

الحيـــوانى والـــداجنى،  فـــى مشـــروعات اإلنتـــاج المتعطلـــينارتفـــاع نســـبة 
 حيـــــث تعــــــانى تلــــــك المشـــــروعات مــــــن عــــــدم كفايـــــة المــــــوارد العلفيــــــة 
وارتفــــاع تكلفتهــــا ممــــا يترتــــب عليــــه انخفــــاض معــــدالت التشــــغيل فــــى 
المشــــروعات القائمــــة ممــــاأثر ســــلبًا علــــى اإلنتــــاج الحيــــوانى والــــداجنى 

 بالمنطقة.

يل عدم موائمة نظم الخدمات الزراعية، حيـث يالحـظ أن أسـلوب توصـ
 الخـــدمات الزراعيـــة ومســـتلزمات االنتـــاج واإلرشـــاد الزراعـــى اليتناســـب 
ــــث امتــــداد المســــاحة وصــــعوبة االنتقــــال   مــــع طبيعــــة المركــــز مــــن حي
بــــين التجمعــــات العمرانيــــة ومراكــــز الخــــدمات ومنــــاطق االستصــــالح، 
 األمــــــــر الــــــــذى يســــــــتوجب تــــــــوفير خــــــــدمات اضــــــــافية بــــــــالقرب مــــــــن 

 مواقع االنتاج.

 الصـــــناعى التجـــــارى وحجـــــم وتركيـــــب المـــــوارد عـــــدم تناســـــب النشـــــاط 
 المتاحـــــــة بــــــــالمركز والمدينـــــــة. إذ أن وادى النطــــــــرون تتمتـــــــع بمزايــــــــا 
 اقتصـــادية عديـــدة مـــن موقـــع متوســـط بـــين المراكـــز االقليميـــة الرئيســـية 
ــــــتم  ــــــم ي ــــــدة ل  علــــــى المســــــتوى القــــــومى ومــــــوارد أرضــــــية وبشــــــرية عدي

 م اســــــــتغاللها بعــــــــد، إلــــــــى منــــــــاطق صــــــــناعية مخططــــــــة ومنفــــــــذة لــــــــ
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 تشـــــغل بعـــــد بالصـــــورة المأمولـــــة نتيجـــــة إلـــــى العوائـــــق المختلفـــــة مثـــــل 
 البنية التحتية.

محدوديــة نشــاط اســتخراج خامــات المحــاجر واألمــالح التــى يزخــر بهــا 
وادى النطرون مما يؤدى إلى تحجيم الصناعات التى تعتمد علـى هـذه 
المـوارد كمــدخالت رئيســية، وخاصــة صــناعات مــواد البنــاء التــى يتــوفر 

لــــب كبيــــر ومتزايــــد علــــى منتجاتهــــا، والســــيما مــــع التوســــع العمرانــــى ط
 الحالى والمخطط له مستقبًال.

قلــة تنــوع المنــتج الســياحى، حيــث تعتمــد الســياحة فــى وادى النطــرون 
 علــــــــــى حركــــــــــات الســــــــــفر العـــــــــــابرة علــــــــــى الطريــــــــــق الصـــــــــــحراوى، 
 إضــــــــافة إلــــــــى الزيــــــــارات الدينيــــــــة لألديــــــــرة والتــــــــى التتعــــــــدى مــــــــدتها 

احـــد. وذلـــك علـــى الـــرغم مـــايتوفر بالمنطقـــة مـــن مـــوارد أخـــرى اليـــوم الو 
 تــــــــــــدعم نوعيـــــــــــــات الســـــــــــــياحة البيئيـــــــــــــة والســـــــــــــفارى واالستشـــــــــــــفائية 
ــــــــــــات. ولقــــــــــــد أدت هــــــــــــذه الطبيعــــــــــــة   والترفيهيــــــــــــة وســــــــــــياحة المحمي
ــــة إلــــى ضــــعف الطلــــب النســــبى علــــى المنــــتج الســــياحى لــــوادى  الثابت
ــــــى تخــــــدم األنمــــــاط ــــــك دعــــــم المشــــــروعات الت ــــــب ل   النطــــــرون. ويتطل
السياحية األخرى من خالل استغالل المقومات الطبيعية والبشرية التى 

 بها.تحظى 

 
 أسواق الخضروات بالمدينة )٣٨شكل رقم (

 
 نقل المنتجات الزراعية )٣٩شكل رقم (

  العرضيةالقضايا 

 الحكومة و تنمية االقتصاد المحلى 

الموارد إن المشكلة الرئيسية التى تواجه الحكامة الحضرية هى ضعف 
المالية (وهذا بالرغم من وجود مصادر عديدة للتمويـل والـدخل المحلـى 
إال أن أغلبهـــا يـــتم توريـــده إلـــى المحافظـــة) وعـــدم قـــدرة االدارة المحليـــة 
علــى اتخــاذ القــرارات منفصــلة عــن االدارة المركزيــة بمحافظــة البحيــرة. 

ــــة وا ــــة مــــن النــــاحيتين االداري ــــوّفر االســــتقاللية الكافي لماليــــة إن عــــدم ت
ــــــــــــــوفير الحكامــــــــــــــة ــــــــــــــة ت ــــــــــــــة تعطــــــــــــــل مــــــــــــــن امكاني  تمــــــــــــــثالن عقب

 .الحضرية الرشيدة

يقتصــــر دور الحكومـــــة فــــى تنميـــــة االقتصــــاد المحلـــــى لمدينـــــة وادى و 
 علـــــــى تـــــــوفير الخـــــــدمات االجتماعيـــــــة و بعـــــــض خـــــــدمات  النطـــــــرون

البنيـــــــة االساســـــــية و تـــــــوفير األرض الالزمـــــــة للمشـــــــروعات بأســـــــعار 
دارة المحليـــــة ) بتـــــوفير خـــــدمات منخفضـــــة كمـــــا تقـــــوم الحكومـــــة ( اإل

 اإلسكان. 

 البيئة و تنمية االقتصاد المحلى 
ـــة و تنميـــة االقتصـــاد المحلـــى فـــى  ـــل العالقـــة األساســـية بـــين البيئ تتمث
التلـــوث البيئـــى النـــاتج عـــن إلقـــاء الصـــرف الصـــحى المكشـــوف و مـــا 
يترتــب عليــه مــن انتشــار األمــراض فــى المدينــة ممــا يــؤدى إلــى تــدهور 

ونفور القطـاع و هذا يؤدى إلى انخفاض إنتاجيـة العمـل.صحة العمال 
 الخاص من االستثمار فى المدينة.

ويــدخل فــى إطــار قضــايا تنميــة األنشــطة البيئيــة الحاجــة إلــى تطــوير 
العديـــد مـــن المشـــروعات البيئيـــة مثـــل صـــناعة المشـــغوالت والمطـــرزات 

مــات البدويــة والحــرف اليدويــة المتوارثــة التــى تقــوم علــى اســتخدام الخا
 المحلية الوفيرة.

 
 التلوث البيئي الناتج عن إلقاء المخلفات )٤٠شكل رقم (

منظور مدينة وادى النطرون 
–  

صاد المحلى
تنمية االقت
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 قضايا النوع و الفقر الحضرى : 

 تشـــير البيانـــات إلـــى أن مكانـــة المـــرأة فـــى محافظـــة البحيـــرة و خاصـــة 
 فـــــــى الريـــــــف ال تـــــــزال فـــــــى حاجـــــــة للتعزيـــــــز و التـــــــدعيم مقابـــــــل مـــــــا 

 دى و سياســــــى ، تتعــــــرض لــــــه المــــــرأة مــــــن اســــــتغالل متنــــــوع إقتصــــــا
ـــــــى قـــــــوة العمـــــــل فضـــــــًال عـــــــن ارتفـــــــاع نســـــــبة   و تهمـــــــيش لـــــــدورها ف
أميتهـــــا الهجائيـــــة ، و هـــــى أمـــــور ال بـــــد أن تكـــــون موضـــــع االهتمـــــام 
ــــى  ــــى كافــــة مســــتوياتهم ف ــــة عل لمعالجتهــــا مــــن قيــــادات التنميــــة المحلي

 محافظة البحيرة. 

ويعتبـــر قطـــاع تنميـــة االقتصـــاد المحلـــى وثيـــق الصـــلة بقضـــايا الفقـــر 
فئـــــات المهمشـــــة، إذ أن الغـــــرض الرئيســـــى مـــــن تفعيـــــل اســـــتراتيجية وال

ــــــة الفقــــــراء والمجتمــــــع بصــــــورة  ــــــى هــــــو تحســــــين حال  االقتصــــــاد المحل
ـــــرص العمـــــل فـــــى قطاعـــــات اقتصـــــادية  ـــــق تـــــوفير ف  عامـــــة عـــــن طري
متنوعــــة وبخاصــــة فــــى مجــــاالت المشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة. 

 صـــــــادى وتعـــــــانى مدينـــــــة وادى النطـــــــرون مـــــــن ضـــــــعف بنيانهـــــــا االقت
ــــــذى يــــــدعم المشــــــروعات ذات الحجــــــم الصــــــغير والتــــــى   والتمــــــويلى ال
 يمكــــــــن أن تمثــــــــل مــــــــوردًا هامــــــــًا للفئــــــــات الفقيــــــــرة وبخاصــــــــة للمــــــــرأة 
ـــــوفير  ـــــة يجـــــب أن تتوجـــــه نحـــــو ت ـــــإن خطـــــة التنمي ـــــه ف ـــــة. وعلي  المعيل
آليات للتمويل واإلقراض وكـذلك تمكـين الجمعيـات والمنظمـات األهليـة 

 املـــــــــة مـــــــــن المشـــــــــروعات الصـــــــــغيرة مـــــــــن دعـــــــــم وادارة أنظمـــــــــة متك
 ومتناهية الصغر.

 المشروعات والبرامج ذات األولوية

 إعداد مركز تكوين مهنى لتعليم الشباب المهن والحرف -

اإلســـراع فـــى تبســـيط األجـــراءت الخاصـــة بتقنـــين اوضـــاع الحـــائزين  -
ـــــى األراضـــــى ليحـــــدث إنتعـــــاش فـــــى الحركـــــة العقاريـــــة واألراضـــــى  عل

 الزراعية 

 نامج إلعادة تأهيل السكان على مجموعة من الحرفتنفيذ بر  -

 أنشاء عدد من المخابز لسد احتياج األهالى -

 إقامة منتجع سياحى بيئى بمنطقة البحيرات  -

 مشروع منتجات األلبان -

 مصنع الزجاج -

 أهداف التنمية 

 زيادة كفاءة توزيع واستعمال األراضى -

 المكاناالستفادة الرشيدة من موارد المجتمع و  -

 تدعيم القاعدة االقتصادية بالنشاط الصناعى والخدمى والتجارى -

 الحد من مشاكل الفقر والبطالة -

  تدعيم العالقات التشابكية للقطاعات االقتصادية المختلفة بالمدينة -

 تنويع الهيكل االقتصادى بالمدينة -

 وتوضــــــــــح هــــــــــذه األهــــــــــداف االتجــــــــــاه االســــــــــتراتيجى الــــــــــذى يعــــــــــول 
ـــــــــى تطـــــــــوير مـــــــــدينتهم بصـــــــــورة عامـــــــــة عليهـــــــــا شـــــــــرك  اء التنميـــــــــة ف

ــــــــــــى تنميــــــــــــة االقتصــــــــــــاد المحلــــــــــــى بصــــــــــــورة خاصــــــــــــة والتــــــــــــى   وف
 تــــــــتلخص فــــــــى النهــــــــوض بمســــــــتوى الخــــــــدمات وتنويــــــــع النشــــــــاطات 
 االقتصـــــــــادية بمايشـــــــــجع علـــــــــى تكـــــــــوين بنيـــــــــان اقتصـــــــــادى متميـــــــــز 
 بالمدينــــــــة يتســــــــم بالكفــــــــاءة واالســــــــتدامة، وأيضــــــــًا تيســــــــير اجــــــــراءات 

 ا بمـــــــــا يشـــــــــجع علـــــــــى جـــــــــذب المزيـــــــــد مـــــــــن االســـــــــتثمار وتســـــــــهيله
 المســــــتثمرين. وسيســــــاهم كــــــل ذلــــــك فــــــى تحســــــين البيئــــــة المعيشــــــية 

 وبالتالى بيئة العمل واالستثمار.

ومـــن خـــالل قائمـــة المشـــروعات المطلــــوب تنفيـــذها فـــى مجـــال تنميــــة 
ــــــى قــــــام شــــــركاء التنميــــــة مــــــن خــــــالل االجتماعــــــات   االقتصــــــاد المحل

 ين يمـــــــــثالن األولويـــــــــات وورش  العمـــــــــل باختيـــــــــار مشـــــــــروعين اثنـــــــــ
 األولــــــى والثانيـــــــة وهمـــــــا منتجـــــــع ســــــياحى بيئـــــــى بمنطقـــــــة البحيـــــــرات 
 واقامـــــــــة مصـــــــــنع زجـــــــــاج الســـــــــتغالل المـــــــــوارد األرضـــــــــية المتاحـــــــــة 

 بالمنطقة.

مشروعات 
 االقتصاد

 مشروع ذو أولوية أولى

 منتجع سياحى بيئى بمنطقة البحيرات

 

مشروعات 
 االقتصاد

 مشروع ذو أولوية ثانية

 إقامة مصنع زجاج
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 والعشوائيات المأوى ظروف - بيانات تحليل

 السياسات والتشريعات ونظم المدينة

 ضعف قوة
لتنظـيم تقنـين أوضـاع الحـائزين وواضـعى  ٢٠٠٦لسـنة  ١٤٨صدور القانون 

 اليد على األراضى
يوجــــد ثــــالث وحــــدات محليــــة قرويــــة رســــمية تتبــــع المركــــز ويوجــــد مقترحــــات 

ين أخــريين ممــا ييســر مســتقبًال مــن عمليــة ترســيم الحــدود بإعتمــاد عــدد وحــدت
 االدارية وفصل الخلط الحالى بين المدينة والقرى الملتحمة بأطرافها.

 

 عدم وجود مخطط عام قابل للتنفيذ 

انشـطار المدينـة إلــى كتلتـين منفصــلتين أدى إلـى وجــود صـعوبات فــى االدارة 
 والمتابعة.

%) ولـــم يـــتم تنفيـــذ ايـــا مـــن ٢٠توســـط ســـوء حالـــة بعـــض المبـــانى الســـكنية (م
 التوصيات الخاصة بالتجديد و االحالل

)  لـم يـتم تسـليمهم ٢٠٠٢-٢٠٠١وحـدة سـكنية (مـن خطـة  ٣٦٠وجود نحو 
 لعدم وجود مياه 

 مخاطر فرص
بواســـطة شـــركاء التنميـــة مـــن رؤيـــة كاملـــة لتحســـين أوضـــاع المـــأوى بالمدينـــة 

 الجمعيات األهلية والتنفيذيين 
وحدة سكنية سـيقوى مـن مصـداقية  ٣٦٠كلة توصيل المرافق للـ قرب حل مش

 الحكم المحلى 

 تسود اإلجراءات العرفية بين البدو لتقنين أوضاع الملكية

ــم تــتمكن  ٦٠٠٠الزيــادة فــى معــدالت النمــو الســكانى ووجــود  طلــب إســكان ل
الوحـدة والمحافظـة حتـى اآلن مــن توفيرهـا أو تـوفير بــدائل مـن أنمـاط ســكانية 

 فة لها.مختل

 ضمان الحيازة

 ضعف قوة
االعتــراف الضــمنى للدولــة لقــوة حيــازة األراضــى عــن طريــق وضــع اليــد ممــا 

 يرفع من على عاتق الساكن أو الحائز مشكلة التهديد بنزع الملكية.
اجــراءات  تمليــك األراضــى غيــر فعالــة مــن حيــث تعــدد االجــراءات وتعقيــدها 

 ى التسجيلمما اليشجع االهالى على المضى قدمًا ف

عدم وجود مخططات معتمدة للمدينة وتفصيلية لها يعوق عمليـات  التسـجيل 
 والتمليك

عـــدم تـــوفر مخطـــط عمرانـــى وتفصـــيلى معتمـــد يـــؤدى إلـــى زيـــادة المســـاحات 
العشــوائية واإلســتيالء علــى اراضــى الدولــة عــن طريــق وضــع اليــد ممــا يهــدد 

 ا.عملية التخطيط المستقبلى للمدينة وتحسين األوضاع به

 

 مخاطر فرص
تتوجــــه الدولــــة نحــــو عمليــــة تيســــير وتبســــيط اجــــراءات التســــجيل وتخفـــــيض 

 اسعارها بما يشجع السكان على تقنين أوضاع اراضيهم.
 

 تفتت الملكيات وتداولها بعقود ابتدائية غير مسجلة.

  

تحلي
ل بيانات 

-  
ف المأوى والعشوائيات

ظرو
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 توفير المأوى المناسب وتعبئة الموارد

 ضعف قوة
ســـكان الشـــعبى الحكـــومى، إال أن وحـــدة ســـكنية مـــن اال ٣٦٠تـــم إنشـــاء عـــدد 

 بعضها ينقصها االمداد بالمرافق.

 توافر الخامات األرضية والتعدينية الالزمة لعمليات البناء.

 دخول القطاع غير الحكومى فى عمليات التشييد والبناء وتوفير المساكن. 

 اهتمام الدولة بعملية التنمية العمرانية واعداد المخططات االستراتيجية

 تداد العمرانى العشوائى فى منطقة المدينة األم. اإلم

التــــداخل مـــــع المجتمعــــات الريفيـــــة المحيطـــــة بالمدينــــة واالمتـــــداد األفقـــــى ذو 
الكثافــات المنخفضــة يــؤدى إلــى صــعوبة تــوفير الخــدمات المناســبة والمطلوبــة 

 للمسكن.

عــدم اســتكمال توصــيل المرافــق لجميــع الوحــدات الحكوميــة بمســتقرة الطريــق 
 اوى مما أدى إلى التباطوء فى التسليم وزيادة األسعار.الصحر 

 ضعف كفاءة توصيل المياه النقية إلى المساكن

 مخاطر فرص
الطبيعة الصحراوية تتيح فرص االمتداد العمرانى المخطط على عـدة محـاور 

 بدون التعرض لالراضى الزراعية

افر فـــرص تعتبـــر وادى النطـــرون مـــن المنـــاطق الجاذبـــة للســـكان ممـــايتيح تـــو 
 اإلستثمار وبخاصة فى مجاالت البناء والتشييد.

تــوفر مجموعــة مــن الجهــات الدوليــة والمانحــة التــى يمكــن اجتــذابها للمشــاركة 
فى علميات التطوير والتنمية نتيجة للميـزة النسـبية للمنطقـة مـن حيـث الموقـع 

 والطبيعة واالمكانات.

 ضة تقوم الدولة بتوفير الوحدات السكنية بإسعار منخف

ة البينيــة بــين جزئــى المدينــة ممــا يســمح فوجــود منــاطق فضــاء تتخلــل المســا
 باالمتداد المستقبلى 

تــــــوافر االرض الصــــــالحة للعمــــــران بمســــــاحات تســــــمح باســــــتيعاب االســــــكان 
 المطلوب مستقبال.

اتســــاع الحــــدود االداريــــة نتيجــــة إزدواج الكتلــــة العمرانيــــة يزيــــد مــــن المجهــــود 
ط التطـــــوير والـــــتحكم فـــــى عمليـــــات التوســـــع المطلـــــوب لعمليـــــة متابعـــــة خطـــــ

 العمرانى والبناء.

 وجود زيادة مطردة فى أسعار األراضى

نتيجـــــة الزدواج الكتلـــــة العمرانيـــــة و التوســـــعات العشـــــوائية اتســـــعت الحـــــدود 
االداريــة للمدينــة و ترامــى اطرافهــا ممــا زاد مــن صــعوبات االمــداد بــالمرافق و 

 النقل الداخلى

 

 ء القدرات والتدريبالدعم المؤسسى وبنا

 ضعف قوة
تـــدعم اإلدارة المحليـــة المرافـــق األساســـية والخـــدمات وذلـــك مـــن اإلعتمـــادات 

 الواردة من الميزانية العامة للمحافظة وحسب المخصصات المتاحة 
يوجد عدد من الجمعيات األهلية المشاركة بإيجابية فـى بنـاء قـدرات المجتمـع 

 (الجمعية الخيرية ومبارك) 

فر الميزانيــات التــى تفــى باإلحتياجــات المطلوبــة لعمليــات االســكان ( عــدم تــوا
 االف طلب للحصول على وحدات سكنية حكومية)  ٦وجود مايزيد عن 

الـــدورات التدريبيــــة للعــــاملين ال تفـــى بإحتياجــــات المدينــــة وتحتـــاج إلــــى دعــــم 
 تخصصى ودعم مالى

 مخاطر فرص
 توافر تقنيات نظم المعلومات بأسعار مناسبة 

ــتــوفر شــباب  دعم وتحفيــز عمليــة التنميــة وبنــاء القــدرات وتطــوير الخــريجين ل
 المناطق المتدهورة

ضـــــعف الكـــــوادر والخبـــــرات مـــــن العـــــاملين والقيـــــادات فـــــى عمليـــــة التطـــــوير 
 العمرانى واالدارة الحضرية

 ضعف فاعلية برامج التدريب الحالية
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 الحكم الحضرى
 ضعف قوة

ــــا ــــدعم المــــالى والتقنــــى لالهــــالى اســــتمرار تقــــديم بعــــض الجمعي ت األهليــــة ال
 والسكان وبخاصة الفقراء منهم 

المجــالس الشــعبية المحليــة بهــا أعضــاء منتخبــون يمثلــون فئــات مختلفــة مــن 
 المجتمع ويعملون على معالجة قضاياهم

 

البنــاء المؤسســى الحــالى اليــوفر االمكانــات الكاملــة للحكــم المحلــى المتكامــل 
 ة فى اتخاذ القرارات.نتيجة لوجود المركزي

 ضعف الميزانيات المالية الخاصة باألجهزة المحلية 

عــدم وجــود مخطــط وحيــز معتمــد ومخططــات تفصــيلية ملزمــة يمكــن لــإلدارة 
 المحلية تفعيله

 مخاطر فرص
 اتجاة الدولة إلى سياسة تقوية القدرات االدارية للسلطات المحلية

تيجى للمدينــة يمكــن أن يكــون مشــاركة المجتمــع فــى اعــداد المخطــط االســترا
حــافزًا لكــل مــن االدارة المحليــة واالهــالى علــى تفهــم مقتضــيات الشــراكة فـــى 

 اتخاذ القرار.

الفشــل فــى تنفيــذ المخططــات االســتراتيجية وعــدم تــوفير الــدعم المــالى لتنفيــذ 
المخطـــط قـــد يـــؤدى إلـــى انصـــراف األهـــالى عـــن المشـــاركة فـــى أيـــة مبـــادرات 

 لعملية التنمية.

ية اتخاذ القرار من بعض المسـئولين قـد تعـوق المشـاركة الفعالـة لشـركاء احاد
 التنمية بمختلف فئاتهم.

 قضايا البيئة
 ضعف قوة

توفر بيئة طبيعية جذابة ونظيفة ممـا يمكـن أن يشـجع علـى مزيـد مـن الهجـرة 
 الداخلية من الدلتا 

المنطقــة  االمتــدادات العمرانيــة والســكانية يمكــن أن تــتم بصــورة متســارعة فــى
 بدون االضرار بالبيئة المحيطة

 الصرف الصحياليوجد بالمدينة نظام للتخلص من 

 ال يوجد نظام إلدارة المخلفات والتخلص 

 عدم توافر مقالب صحية أو مصانع لتدوير القمامة 

 مخاطر فرص
اســتعداد بعــض الجمعيــات األهليــة والمجتمـــع المــدنى بالتعــاون مــع القيـــادات 

ليــة الواعيــة فــى عمليــة توصــيل شــبكات الصــرف إلــى المســاكن الشــعبية والمح
 بالجهود الذاتية

 وجود امكانات للحصول على دعم من جهات مانحة دولية 

التبــاطؤ فــى حــل مشــكلة توصــيل الميــاه وشــبكات الصــرف للمنــازل قــد يــؤدى 
 إلى تفاقم األوضاع الصحية والبيئية 

 عدم وجود شبكات صرف يهدد بتلوث البيئة 

ر فــى مهــارات االدارة البيئيــة لــدى االدارة المحليــة والجمعيــات األهليــة القصــو 
 قد يعوق من عمليات التطوير البيئى.

 قضايا الفقر والنوع
 ضعف قوة

يوجد نسبة عالية من العمالة الزراعية مـن الفتيـات وبخاصـة مـن المحافظـات 
ـــات مـــن أهـــل المدينـــة علـــى ممارســـ ة المجـــاورة ممـــا يســـاهم فـــى تشـــجيع الفتي

 النشاطات االقتصادية المختلفة. 

التــداخل بــين منــاطق االســكان المختلفــة فــى المدينــة وانتشــار البنــاء العشــوائى 
ـــى  فـــى أغلـــب مســـاحاتها أدى إلـــى صـــعوبة تحديـــد منـــاطق بعينهـــا يغلـــب عل

 سكناها الفئات الفقيرة 

 مخاطر فرص
يــة وتــوفير امكانيــة اســتغالل دور المــرأة فــى المجتمــع فــى تحســين البيئــة المبن

 دخل إضافى لألسرة من خالل الحرف المنزلية
الزيادة المطـردة فـى اسـعار االراضـى نتيجـة التوسـع فـى االسـتثمار فـى تجـارة 
ـــى الفئـــات غيـــر القـــادرة مـــن المجتمـــع علـــى إيجـــاد  االراضـــى يـــؤثر ســـلبًا عل

 المأوى المناسب

 

تحليل بيانات 
-  

ف المأوى والعشوائيات
ظرو

 



 

٣٦ 

 األساسية الحضرية والمرافق الخدمات - البيانات تحليل

 المرافق الحضرية األساسيةتوفير 

 ضعف قوة
 وجود آبار بالوادى لتغذية المدينة والقرى بالمياه 
 تبعية شركة المياه والصرف الصحى للمحليات. 

 شركة مياه البحيرة لها دور كبير فى توزيع المياه على األهالى.

آبــار معرضــة لســحب ميــاه الرشــح لقــرب  ٦ميـاه الشــرب: تغــذى المدينــة عــدد 
 منها منسوبها 

 قطاع الكهرباء : الشبكة العاملة  حاليا هوائية وعشوائية

 ةعدم كفاءة شبكة الميا

 مخاطر فرص
قــــرب تنفيــــذ محطــــة الصــــرف الصــــحى للمدينــــة يمكــــن مــــن خاللهــــا تحســــين 

 األوضاع المعيشية والبيئية للسكان.

دمج شركة المياه وشركة الصرف الصحى فـى إدارة واحـدة سـوف يسـاهم فـى 
 ل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنسيق فى عملية اإلدارة.عملية تسهي

 عدم صيانة الشبكة بمتخصصين فنيين 

 نقص اإلعتمادات المالية التى ترد من المحافظة

 إرتفاع نسبة األمالح الذائبة فى مياه اآلبار

 قضايا  الطرق والنقل والمرور

 ضعف قوة
نة تربطها داخليـًا وبالمنـاطق وجود شبكة واضحة ومتسلسلة من الطرق بالمدي

 المحيطة، يمكن تطويرها والبناء عليها.
 

 يوجد مدخل واحد للمدينة غير مميز أو واضح.

 سوء حالة شبكة الطرق الداخلية

 التكدس المرورى فى منطقة وسط البلد

 المواقف العشوائية فى وسط المدينة

 عدم وجود نظام مرورى واضح

 مخاطر فرص
 لفضاء التى يمكن التوسع وجود  المساحات ا

يمكـن إنشـاء مـداخل أخـرى للمدينـة لتسـهيل حركـة السـياحة الدينيـة والعالجيــة 
 وتنشيط النمو االقتصادى للمدينة.

 االتصال المباشر للمدينة بطريق القاهرة/االسكندرية الصحراوى

استمرار التعدى علـى اراضـى الدولـة والبنـاء العشـوائى قـد يـؤثر علـى امكانيـة 
 يط السليم لشبكة الطرق والمواصالتالتخط
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 توفير الخدمات االجتماعية

 ضعف قوة
 توفر مستشفى اليوم الواحد بالقرب من المدينة

 دخول بعض الجمعيات األهلية فى مجال توفير  الخدمات 

 ترابط المجتمع المحلى وتوفر أواصر المشاركة 

 وجود األرض المخصصة كمتنزه 

 م وجود خدمة إسعاف متنقلضعف الخدمات الصحية عد

 عدم وجود مستشفى يتوفر به التخصصات المختلفة

 انعدام الخدمات الرياضية والترفيهية والتثقيفية للشباب

 عدم وجود متنزهات عامة

 مخاطر فرص
ـــوفير الخـــدمات  ـــة بالمشـــاركة فـــى ت ـــات األهلي أهتمـــام أفـــراد المجتمـــع والجمعي

 الفقراء والفئات المهمشة والمرأة. والرعاية االجتماعية للمواطنين وبخاصة
تــوافر جهــات مانحــة ومنظمــات غيــر حكوميــة مهتمــة بــدعم عمليــة التطــوير 

 االجتماعى

احتمـــاالت تـــدهور الحالـــة الصـــحية لالهـــالى نتيجـــة للتلـــوث النـــاتج مـــن ميـــاه 
 الصرف الصحى والمخلفات وكذلك التنقية غير المتكاملة لمياه الشرب

مارسـة الرياضـة والثقافـة والترفيـه قـد يتسـبب فـى عدم وجود متنفس للشـباب لم
 وجود ممارسات غير سوية.

 تعبئة الموارد لتوفير الخدمات والمرافق

 ضعف قوة
اهتمــــام الجمعيــــات األهليــــة بالمســــاهمة فــــى مجــــال تــــوفير الخــــدمات والبنيــــة 

 التحتية
دخــول شــركة ميــاه البحيــرة كعنصــر رئيســى فــى عمليــة اعــداد خطــط االمــداد 

 وشبكات الصرف.  بالمياه

 نقص فى خدمات المرافق

ــــات  ــــة مخلف ــــة كافيــــة ألعمــــال الكســــح وٕازال عــــدم وجــــود معــــدات ومــــوارد مالي
 الصرف من الشوارع

الموارد المالية المخصصـة للخـدمات والمرافـق بصـورة عامـة ضـعيفة والتكفـى 
 ةاحتياجات المدين

 مخاطر فرص
ـــــد مـــــن المســـــتثم ـــــة  الصـــــناعية ودخـــــول العدي رين فـــــى مجـــــال وجـــــود المنطق

 االستثمار الصناعى بالمنطقة يضع المدينة فى بؤرة اهتمام المحافظة 
تــــوفر مــــنح دوليــــة لعمــــل بعــــض مشــــروعات االرتقــــاء بــــالبنى التحتيــــة يمكــــن 

 استغاللها بالمدينة إذا تكاتفت الجهود لذلك.

االنتشـــار األفقـــى والكثافـــات العمرانيـــة المنخفضـــة للمدينـــة تهـــدد مـــن امكانيـــة 
 بكات بنى تحتية متكاملة وتزيد من ارتفاع تكلفة انشائها.تطوير ش

 الدعم المؤسسى وبناء  القدرات والتدريب

 ضعف قوة
 إعتمادات ميزانية المحافظة الدورية فى مواعيد ثابتة.

اهتمــام االدارة المحليــة بتــوفير الخــدمات لالهــالى فــى حــدود مــايتوفر لهــا مــن 
 اعتمادات

 ليح األعطال على المستوى المحلىعدم توفر عمالة مدربة لتص

 مخاطر فرص
مســاهمة رؤس األمــوال والــدعم مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة لتقــديم الــدعم 

 بلبرامج التدري
 عدم وجود خرائط لشبكات المرافق يؤدى إلى صعوبة تحديد أماكن العطل.

 

 

تحليل البيانات 
- 

ضرية األساسية
الخدمات والمرافق الح
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 الحكم الحضرى

 ضعف قوة
الجتماعيــــة وبخاصــــة اســــتمرار تقــــديم بعــــض الجمعيــــات األهليــــة للخــــدمات ا

 للفقراء من األهالى. 

 المجالس الشعبية المحلية بها أعضاء منتخبون 

 ضعف الموارد المالية إلعداد دورات تدريبية متخصصة 

البنــاء المؤسســى الحــالى اليــوفر االمكانــات الكاملــة للحكــم المحلــى المتكامــل 
 نتيجة لوجود المركزية فى اتخاذ القرارات والتمويل.

 طرمخا فرص
 اتجاة الدولة إلى سياسة تقوية القدرات االدارية للسلطات المحلية

وجــــود رغبــــة مــــن االهــــالى واالدارة المحليــــة فــــى التكــــاتف بــــالمجهود والــــدعم 
 المالى لحل مشكلة المياه والصرف.

 عدم وجود بيانات أو إحصاءات أو قاعدة بيانات تساعد فى إتخاذ القرار 

المسـئولين قـد تعـوق المشـاركة الفعالـة لشـركاء احادية اتخاذ القرار من بعض 
 التنمية بمختلف فئاتهم.

 قضايا البيئة

 ضعف قوة
وفر المساحات المناسبة خارج نطاق المدينة تصلح لتجميع المخلفـات وعمـل 

 معالجات لها أوكمدافن صحية.

وجود المناطق الطبيعية ذات المزايا البيئية والتى يمكـن اسـتغاللها كمتنزهـات 
 مناطق ترفيه.أو 

 توفر العمالة التى يمكن تشغيلها فى عملية جمع وتصنيف المخلفات.

 يوجد مناطق محرومة تماما من التغذية بالمياه

يــتم الــتخلص مــن ميــاه الصــرف الصــحى الناتجــة مــن المخلفــات المنزليــة عــن 
 طريق ترانشات 

 ال يوجد نظام إلدارة المخلفات

 حاليا هوائية وعشوائيةقطاع الكهرباء  : الشبكة العاملة  

 مخاطر فرص
وجــود فــرص عمــل معالجـــات بيئيــة للمخلفــات واالســـتفادة منهــا فــى عمليـــات 

 الزراعة أو النتاج البيوجاز

 فرص لتدوير المخلفات الزراعية كعلف أو أسمدة.

 لمخلفات الصلبة اامكانية االستفادة بعدة تقنيات مختلفة للتخلص من 

ى بعــض اآلبــار بســبب الســحب غيــر المحــدد خطــر إرتفــاع نســبة الملوحــة فــ
 منها

عدم معالجة المخلفات قبل صرفها يساعد علـى زيـادة خطـر ارتفـاع معـدالت 
 التلوث فى األرضى والهواء
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 قضايا الفقر والنوع

 ضعف قوة
تــوافر مــدارس التعلــيم االبتــدائى و االعــدادى والثــانوى العــام الثــانوى االزهــرى 

 والمعاهد األزهرية.

الك المــرأة للحــرف والمهــارات التــى يمكــن تنميتهــا مثــل األشــغال اليدويــة امــت
 وأعمال جريد النخيل وكذلك تربية الحيوانات المنزلية

امكانية تطوير المستشفى القائم بحيث يكون مركزًا طبيـًا علـى عـال المسـتوى 
 يخدم المدينة وكذلك التجمعات المحيطة .

 

ـــات الفقيـــرة مـــن ضـــعف وصـــول الخـــدمات االجتماعيـــة والصـــح ـــى الطبق ية إل
 المجتمع

 معاناة الفئات الفقيرة فى الحصول على مياه نقية 

 معاناة الفئات الفقيرة فى الحصول على رغيف الخبز 

 السكنى بجانب بركة الصرف  تدهور حالة التجمع

 مخاطر فرص
العمــل علــى خلــق مســاهمة شــعبية فعالــه مــن جهــة أهــالى المدينــة الســتكمال 

 الخدمات االجتماعية والصحية. المشروعات
ــــــوفير الخــــــدمات  ــــــى ت ضــــــعف مســــــاهمة القطــــــاع الخــــــاص والمســــــتثمرون ف

 االجتماعية والتضامن االجتماعى.

تحليالت عينات الميـاه بالمنطقـة السـكنية وجـد بهـا تركيـزات عاليـة مـن المـواد 
العضــوية والحديــد والفوســفات ممــا يــدل علــى إنهــا تحتــاج إلــى معالجــات قبــل 

 ك اآلدمى.االستهال
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 المحلي األقتصاد تنمية - البيانات تحليل
 ديناميكية االقتصاد المحلى

 ضعف قوة
بموقع استراتيجى يتيح لها الوصـول إلـى أهـم األسـواق الداخليـة  المدينة تتميز

 والخارجية
 توجد بالوادى منطقة صناعية مؤسسة.

علــى امكانــات انخفــاض متوســط دخــل الفــرد يــؤثر ســلبًا علــى القــوة الشــرائية و 
 االستثمار المحلى.

 عدم وجود هيئة لالستثمار منظمة للتعامل مع األسواق. 

 مخاطر فرص
يشـــــجع علـــــى دخـــــول  قائمـــــةوجـــــود اإلســـــتثمارات األجنبيـــــة فـــــى مشـــــروعات 

 استثمارات اجنبية أخرى للمنطقة

يؤكــد علــى فــرص  ١٩٩٤لســنة  ٢٠١٦وجــود المنطقــة الصــناعية بقــرار رقــم 
 ى بالمنطقة.االستثمار الصناع

 يوجد ثروة حيوانية يمكن تطويرها واستكمالها بمشروعات صناعية مكملة

 يوجد عمالة مدربة في صناعـة البـناء 

مدينـــــة الســـــادات تمثـــــل تهديـــــدا لمدينـــــة وادى النطـــــرون لوجـــــود تنـــــافس فـــــى 
 القطاعات الزراعية والصناعية، 

 قصور التمويل االستثماري

 ره المحلية ضعف إمكانيات ودور أجهزه اإلدا

التعقيــدات االداريــة والقانونيــة واالجرائيــة فــى مجــاالت االســتثمار وتخصــيص 
 األراضى. 

 تعقيد إجراءات التراخيص الالزمة للنشاط الخاص 

 قضايا تنمية االقتصاد المحلى / الهيكل االقتصادى 

 ضعف قوة
 وجود منطقة صناعية معتمدة من الجهات الرسمية 

ـــة العـــاملين إرتفـــاع نســـبة العـــاملي ن بالقطـــاعين الصـــناعى والتعـــدين مـــن جمل
 بالمدينة

 توافر المنتجات الزراعية التى تصلح كمدخالت لصناعات أخرى

 توافر الموارد األرضية لبعض مواد البناء مثل الطوب والطفلة والرمل

وجـــود قاعـــدة مـــن االنتـــاج الحيـــوانى تصـــل إلـــى نحـــو ألفـــى طـــن مـــن اللحـــوم 
 الحمراء سنوياً 

وهــى نســبة منخفضــة  -% ٢٣) إلــى نحــو ١٥نســبة قــوة العمــل (+ إنخفــاض
 جداً 

%) مـن ٢٢.٤إرتفاع معدل اإلعالة ـ إرتفاع نسـبة السـكان تحـت خـط الفقـر (
 جملة السكان

 إرتفاع نسبة األطفال ناقصو الوزن دون الخامسة

 االنقطاع المستمر للكهرباء

ـــــة بكفـــــاءة وكـــــذلك البنـــــى التحت ـــــاطق عـــــدم تـــــوافر ميـــــاه الشـــــرب النقي يـــــة للمن
 الصناعية والحرفية

 االعتماد على اآلبار كمصدر وحيد للمياه

 مخاطر فرص
 امكانية تصدير المنتجات الزراعية 

 سواق كبيرة األقرب المدينة من  - رخص العمالة

 االنخفاض النسبى ألسعار األراضى مقارنة باسعار اراضي الدلتا.

 وجود مجموعة كبيرة من المقومات السياحية 

 نخفاض مستوى اإلنجازات فى مجال التنمية إ

تمثـل مدينـة السـادات تهديــدًا حيـث تتـوافر بهـا الميــاه الصـالحة للشـرب والبنيــة 
 التحتية مما يمكن أن يجذب المستثمر إليها بدًال من وادى النطرون
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 مصادر الموراد المالية
 ضعف قوة

 البنك األهلىيوجد ثالث فروع بنوك بنك األسكندرية وبنك القرية و 

 اإلستثمارات الحكومية تتركز على توفير خدمات البنية التحتية والطرق.

 يوجد نسبة ضئيلةمن صناديق التنمية المحلية وٕاستثمارات القطاع األهلى.

ضــعف مصــادر القــروض المتاحــة لألهــالى فــى مجــال المشــروعات الصــغيرة 
 ومتناهية الصغر.

 مخاطر فرص
الداخليـة والخارجيـة واالسـتفادة مـن امكانـات موقـع  امكانية جذب االستثمارات

 المدينة.

االمكانـــات الطبيعيـــة والتاريخيـــة للمنطقـــة يمكـــن مـــن خاللهـــا تحريـــك القطـــاع 
 الخاص 

 عدم كفاية الموارد المالية ألعمال الصيانة مما يهدد اإلنتاج

 قصور التمويل االستثماري

 ألعمالالخدمات االقتصادية لتنمية ا
 ضعف قوة

ــــ وفر ادارة للمنطقــــة الصــــناعية تقــــوم ببحــــث مشــــكالت االســــتثمار ومتابعــــة ت
 األعمال فى المنطقة.

ـــة بمـــا  ـــة الصـــناعية والحرفي ـــوافر الخـــدمات المناســـبة بكـــل مـــن المنطق عـــدم ت
 يشجع على جذب مزيد من االستثمارات والتشغيل الكفء للمصانع الحالية

 مخاطر فرص
 عن طريق مكاتب ترويج  اعالمى يمكن زيادة اعداد السائحين بالمنطقة

ســـوف يضــــاعف فــــرص جـــذب المســــتثمرين إلــــى االســــتثمار تـــوفير خــــدمات 
 المنطقة لماتحويه من امكانات متنوعة.

ــــــى انصــــــراف  ــــــوفير خــــــدمات اقتصــــــادية ســــــوف يــــــؤدى إل التقــــــاعس عــــــن ت
 المستثمرين إلى مناطق أخرى (وهو مابدأ يحدث فعًال اآلن)

 قضايا البيئة
 ضعف قوة

 وارد طبيعية مثل محاجر الرمل والطفلةتوجد م

 وجود مياه اآلبار التى تساعد على التوسع فى األراضى الصالحة للزراعة

 وجود مواد خام مثل مادة النطرون ومحاجر الطفلة

 وجود مالحات لإلستشفاء

 المهاجرةمناطق الهامة للطيور من الالمنطقة تعتبر 

 ياه الشرب% من أسر الريف محرومة من وصالت م١٨نسبة 

 % من السكان محرومة من اإلتصال بشبكة الصرف الصحى٧٥نسبة 

التلــوث مــن بحيــرات الصــرف الصــحى وعــدم وجــود ادارة فعالــة للــتخلص مــن 
 المخلفات الصلبة.

 مخاطر فرص
االستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية الموجودة بالمنطقـة يمكـن أن يزيـد مـن 

ــــــى مجــــــاال ــــــة فــــــرص االســــــتثمار وبخاصــــــة ف والزراعــــــات ت الســــــياحة البيئي
 .العضوية

امكانية عمل شبكة مـن الخنـادق قاطعـة للميـاه الجوفيـة حتـى يمكـن إسـتغالل 
 هذه المياه فى زيادة الرقعة الزراعية

النمـــو العمرانـــى غيـــر المخطـــط وعـــدم تـــوافر البنيـــة التحتيـــة يمكـــن أن يكـــون 
 عامل طارد لالستثمارات

ـــة عـــدم اتخـــاذ االعتبـــارات البيئيـــة  بموقعهـــا الحـــالى وفـــى بركـــة الصـــرف حال
 الكافية يمكن أن يعرض منطقة السياحة واألديرة إلى التلوث.
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 السياسات والتشريعات والنظم

 ضعف قوة
سياســــة الدولــــة لتشــــجيع الســــياحة الداخليــــة ووجــــود مخطــــط ســــياحى قامــــت 

 بإعداده الهيئة العامة للتنمية السياحية.

 ية واالمن الصناعى وجود قوانين للسالمة المهن

لتنظـــــيم تقنـــــين  ٢٠٠٦لســـــنة  ١٤٨قـــــانون و صـــــدور قـــــوانين لحمايـــــة البيئـــــة 
 أوضاع الحائزين وواضعى اليد 

عــدم تملــك بعــض ســكان الــوادى لمســاكنهم إلرتفــاع التكلفــة العاليــة إلجــراءات 
ــــى عــــدم امكانيــــة الحصــــول علــــى قــــروض ميســــرة لقيــــامهم  التعاقــــد يــــؤدى إل

 الصغر بمشروعات صغيرة ومتناهية

 عدم وجود خطة تنمية متكاملة للمدينة

 مخاطر فرص
تـــوفر الجمعيـــات األهليـــة الراغبـــة فـــى المشـــاركة فـــى عمليـــة تنميـــة االقتصـــاد 

 المحلى.

تحديــد جـــزء مـــن دخــل المحافظـــة مـــن عائـــدات بيــع وشـــراء األراضـــى لتـــوفير 
 البنية التحتية 

التطــوير وتــوفير ضــعف قواعــد البيانــات واالحصــاءات للمدينــة يهــدد امكانيــة 
 هيكل بيانى يمكن للمستثمر البناء عليه فى مشروعاته بالمنطقة 

 الحكم الحضرى

 ضعف قوة
قـدرة اإلدارة المحليـة والجمعيــات األهليـة فـى التعــرف علـى المشـاكل ومحاولــة 

 حلها

اســــتمرار تقــــديم بعــــض الجمعيــــات األهليــــة للخــــدمات االقتصــــادية وبخاصــــة 
 للفقراء من األهالى. 

جـــالس الشـــعبية المحليـــة ســـواء للمدينـــة أو للمركـــز بهـــا أعضـــاء منتخبـــون الم
 يمثلون فئات مختلفة من المجتمع ويعملون على معالجة قضاياهم

 ضعف الموارد المالية إلعداد دورات تدريبية متخصصة فى ادارة االستثمار

البنــاء المؤسســى الحــالى اليــوفر االمكانــات الكاملــة للحكــم المحلــى المتكامــل 
 تيجة لوجود المركزية فى اتخاذ القرارات والتمويل.ن

 مخاطر فرص
 عدم وجود بيانات أو إحصاءات أو قاعدة بيانات تساعد فى إتخاذ القرار  اتجاة الدولة إلى سياسة تقوية القدرات االدارية للسلطات المحلية

 قضايا الفقر والنوع

 ضعف قوة
تنميتهــا مثــل األشــغال اليدويــة  امــتالك المــرأة للحــرف والمهــارات التــى يمكــن

 وأعمال جريد النخيل 
 عجز النشاط االقتصادي عن استيعاب القوة العاملة بها 

 انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى االجمالى 

 مخاطر فرص
امكانيـــة اســـتغالل دور المـــرأة الفعـــال فـــى المجتمـــع فـــى تـــوفير دخـــل إضـــافى 

 .لألسرة من خالل الحرف المنزلية

التوجـــه الـــدولى نحـــو االهتمـــام بالفئـــات المهمشـــة يتـــيح فـــرص الـــدعم المـــالى 
 .والمهارى للنهوض بتلك الفئات

تفاقم أوضاع الفئات الفقيرة وأعداد العاطلين يهـدد البيئـة المشـجعة لالسـتثمار 
 بالمدينة.

الزيــادة المطــردة فــى اســعار قــد يــؤثر علــى جــذب المســتثمرين والميــزة النســبية 
 لوادى الحالية ل
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 الرؤية المستقبلية للتنمية
رؤيـــة تنميـــة مدينـــة وادى النطـــرون هـــى تعبيـــر عـــن آمـــال وطموحـــات 
ســـكانها وزائريهـــا فـــى تطـــوير وتحســـين بيئـــتهم المعيشـــية مـــن منطلـــق 
ـــــديرهم ألصـــــول  ـــــة، وتق ـــــدراتهم البشـــــرية المهاريـــــة واالبداعي إيمـــــانهم بق

 وامكانات المكان الذى يعيشون فيه. 

رؤيـة تنميـة المدينـة مـن خـالل ورش العمـل والمقـابالت لقد تم صـياغة 
الميدانية عن طريق مناقشة األصول والقدرات الطبيعيـة والبشـرية التـى 
يفخـــر بهـــا الســـكان، وكـــذلك المشـــروعات والبـــرامج ذات األولويـــة التـــى 
ـــاراتهم لمســـتقبل  ـــر بصـــورة أخـــرى عـــن اختي ـــاموا بطرحهـــا، والتـــى تعب ق

 مدينتهم.

 ةرؤية تنمية المدين

"وادى النطرون هى مركز للجذب العمرانى ذو نمط حياة 
مستدام... ُتمَزج فيه المهارات واألفكار الخالقة لسكانها مع 
مواردها وأصولها الطبيعية فى ابداع اقتصاد محلى قوى 

 ومتميز بمنتجاته المتوائمة مع البيئة".

بح نتيجــة للحكــم المحلــى النــاجح والمشــاركة األهليــة الفَعالــة ســوف تصــ
 مدينــــة وادى النطــــرون مركــــزًا هامــــًا جاذبــــًا للســــكان مــــن وادى النيــــل، 
حيــــث تتميــــز بمســــتوى المعيشــــة المرتفــــع والبيئــــة العمرانيــــة المســــتدامة 
 والمتوائمـــــة مـــــع الطبيعـــــة  المحيطـــــة، وتتكـــــون منظومتهـــــا الحضـــــرية 

 من اآلتى:

يعتمــــد نجــــاح الحكــــم المحلــــى بمدينــــة وادى حكامــــة محليــــة ناجحــــة: 
على توافر اإلدارة الرشـيدة ذات الكفـاءات المرتفعـة والمتفهمـة  النطرون

الحتياجـــــات المجتمـــــع والمكـــــان. ونتيجـــــة لبعـــــد المدينـــــة عـــــن النظـــــام 
العمرانــى الرئيســى بالــدلتا، ســوف تتمتــع المدينــة باســتقاللية فــى اتخــاذ 
ـــــة  ـــــه فـــــى مـــــدن الجمهوري ـــــذى ب  قراراتهـــــا وٕادارة مواردهـــــا كنمـــــوذج يحت

 هـــذه االســـتقاللية هيكـــل متـــوازن مـــن العـــاملين األخـــرى. وســـوف يـــدعم 
 ذو القــــــــــدرات الجيــــــــــدة علــــــــــى إدارة المدينــــــــــة وعمرانهــــــــــا ومواردهــــــــــا 
ـــك الفئـــات المختلفـــة مـــن األهـــالى  وتـــوفير الخـــدمات، يشـــاركهم فـــى ذل

 وشركاء التنمية.

تعتمد التنمية بمدينة وادى النطـرون علـى  مجتمع مدنى قوى ومترابط:
خبرات والقدرات الفكريـة والمهنيـة المختلفـة أهلها من أصحاب الفكر وال

والمتنوعة، يشـجعهم ويـنظمهم فـى ذلـك الجمعيـات والمؤسسـات المدنيـة 
والتى يمكن من خاللهـا دعـم عمليـة النمـو والتطـوير. إن جميـع الفئـات 

 –بمــا فــى ذلــك الفئــات الضــعيفة والمهمشــة  –المختلفــة مــن المجتمــع 
ليــة التطــوير، مــن خــالل ســوف يكــون لهــا دور رئيســى فــى تحفيــز عم

العمــل الجمــاعى فــى االرتقــاء بالبيئــة العمرانيــة والبنيــة التحتيــة وابــداع 
انمــاط مختلفــة مــن االســكان والمنــاطق الخضــراء. وســوف يتكــاتف هــذا 
المجتمــع أيضــًا لتــوفير الــدعم الــالزم للفئــات الفقيــرة والمــرأة العائلــة مــن 

ســويق التــى تســاهم خــالل المشــروعات المتناهيــة الصــغر ومنظومــة الت
 فى رفع المستوى المعيشى للمجتمع ككل.

وسـوف تتميـز مدينـة وادى النطـرون بتفـرد خصائص عمرانية متميـزة: 
 نســــيجها العمرانــــى مــــن حيــــث تــــوفر المســــاحات الخضــــراء والمفتوحــــة 
ــــــــــى منظومتهــــــــــا الحضــــــــــرية، إضــــــــــافة إلــــــــــى األنمــــــــــاط الســــــــــكنية   ف

مفتوحـــة علـــى أطـــراف المتنوعـــة والجاذبـــة للســـكنى، وكـــذلك المنـــاطق ال
 المدينـــــة التـــــى تجـــــذب الســـــائحين لالســـــتمتاع ببيئتهـــــا الطبيعيـــــة مـــــن 
 هــــــــواء نقــــــــى وبحيــــــــرات ومعــــــــالم تاريخيــــــــة ودينيــــــــة. وســــــــتقوم اإلدارة 
الناجحــة للمدينــة علــى ضــمان حســن توزيــع اســتعماالت األراضــى بهــا 
بمـــا تشـــمله مـــن خـــدمات وبنيـــة تحتيـــة، بمـــا يســـاهم فـــى تطـــوير كفـــاءة 

 وارد والطاقة. استخدام الم

والشــك أن ماتحويــه  بيئــة طبيعيــة نظيفــة وأنظمــة حضــرية مســتدامة:
المدينة ومحيطها من بيئة طبيعية ذات تميـز بيولـوجى وموائـل متنوعـة 
تجذب العديد من الطيور المهاجرة إليها، إضافة إلى االستخدام الرشيد 

هم كله لموارد المجتمع واالدارة الواعية للمنظومة الحضرية، سوف يسا
فى إضفاء خصائص تتفرد بها المدينة كموقـع يقصـده الزائـرون ويمثـل 
حافزًا الستقطاب مزيد من السـكان مَمـن يبغـون مسـتوى معيشـى مرتفـع 
فــى ظــل أنمــاط عمرانيــة متوائمــة مــع البيئــة الطبيعيــة المحيطــة والتــى 

 غالبًا مايفتقدها سكان مدن الجمهورية. 

ة لماتحويـه المدينـة مـن امكانـات ونتيجـ اقتصاد محلى قوى ومنـافس: 
وفرص كبيرة من موارد طبيعية وبشرية وبيئـة عمرانيـة جاذبـة وخـدمات 
متعددة، سوف تكون مدينة وادى النطرون مركزًا متميزًا لالسـتثمار فـى 
المنتجات الصناعية والزراعية الخالية مـن التلـوث والمشـغوالت اليدويـة 

ســـواق الداخليـــة والخارجيـــة. والحرفيـــة والتـــى ســـيكون لهـــا طلبـــًا فـــى األ
وســــوف يــــدعم تســــويق هــــذه المنتجــــات شــــبكة الطــــرق و المواصــــالت 
االقليميــــــة والقوميــــــة التــــــى تــــــربط المدينــــــة بــــــأهم التكــــــتالت العمرانيــــــة 

 واالقتصادية المحيطة.

والشك أن نجاح مدينة وادى النطرون فى تحقيـق رؤيتهـا سـيتم بتكامـل 
ض مــن خــالل اســتراتيجيات هــذه المنظومــة وترابطهــا مــع بعضــها الــبع

وخطــط عمــل يتفــق عليهــا جميــع شــركاء التنميــة ويتعهــد علــى تنفيــذها 
ومتابعتها مؤسسات وأفراد المجتمع المحلى. 

الرؤية المستقبلية لتنمية مدينة وادى النطرون
 



 

٤٤ 

 
 المشروعات العمرانية المقترحة لتطوير المدينة )٤١شكل رقم (

 
 المشروعات العمرانية المقترحة لتطوير المدينة )٤٢شكل رقم (

 
 مشروعات العمرانية المقترحة لتطوير المدينةال )٤٣شكل رقم (

 
 المشروعات العمرانية المقترحة لتطوير المدينة )٤٤شكل رقم (

 الغاية الرئيسية واألهداف العامة 

متكاملــة لمدينــة وادى النطــرون الغايــة الرئيســية لتحقيــق رؤيــة التنميــة ال
ـــى أصـــولها المتميـــزة هـــى  ـــة وادى النطـــرون بنـــاءًا عل تطـــوير مدين

ــه  ومهــارات ســكانها بحيــث تصــبح مركــزًا للجــذب العمرانــى يمتــزج في
مستوى الحياة المرتفـع للسـكان والبيئـة الطبيعيـة مـع اقتصـاد محلـى 

 وذلك من خالل: قوى يدعم التنمية والنمو.

تحقيق زيادة ملحوظة فى اعداد المساكن الجديـدة، بحيـث تـوفر نمـاذج 
حتياجـــات المختلفـــة ومســـتويات متعـــددة فـــى ســـوق االســـكان تغطـــى اال

 .لألهالى والوافدين

تـوفير مســتوى مرتفــع مـن النمــو االقتصــادى وتنميـة المهــارات لــدى قــوة 
الزراعيــة -العمــل وخاصــة فــى مجــاالت الســياحة والمنتجــات الصــناعية

 المتوائمة مع البيئة.

ــــدعم  ــــك ل ــــى فــــى الكتلــــة الحضــــرية الرئيســــية وذل تركيــــز النمــــو العمران
اء بالمنــاطق المحرومــة، االســتخدام الكــفء التطــوير الحضــرى، االرتقــ

 لألراضى، وأنماط فعالة ومستدامة من الحركة.

التأكــد مــن أن التنميــة تســاهم فــى التحســين البيئــى عــن طريــق تطبيــق 
مســـتويات مرتفعــــة مــــن التصــــميم والتنفيــــذ، اســــتخدام مصــــادر متعــــددة 

عـة ومستدامة من الطاقة، حماية وتطوير األصول البيئية (شاملة الطبي
الحاليــة والتنـــوع البيولـــوجى) وكـــذلك تـــوفير مســـاحات مناســـبة كمنـــاطق 

 خضراء وبنية تحتية داعمة لها.

توفير االحتياجات العاجلة وعلى المدى البعيد من البنيـة التحتيـة، عـن 
طريـــق دفـــع اســـتثمارات فـــى نظـــم ميـــاه وصـــرف وكهربـــاء واتصـــاالت 

صــــــادية ومواصــــــالت متنوعــــــة تلبــــــى احتياجــــــات الســــــكان بصــــــورة اقت
 .ومستدامة

خلق مجتمـع مسـتدام عـن طريـق التأكـد مـن أن االحتياجـات مـن البنيـة 
التحتية االقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية قد تم تلبيتها بـالتوازن 

 مع النمو المرتقب.

 المجاالت االستراتيجية ذات األولوية للتنمية

التنميـــة  ومـــن خـــالل ورش العمـــل والمناقشـــات التـــى تمـــت مـــع شـــركاء
وخبــــراء المشــــروع فقــــد تــــم االتفــــاق علــــى مجموعــــة مــــن الموضــــوعات 
الرئيسية التى تمثل المجاالت التى سيتم من خاللها تنفيذ اسـتراتيجيات 

 التنمية المأمولة، وهى:
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 دعم التنافسية لإلقتصاد المحلى وتحسين بيئة االستثمار -

 عيةتحسين مستوى معيشة السكان وتوفير العدالة االجتما -

 تنمية العمران وابراز سماته وطباعه المميزة -

 حماية البيئة وتحقيق االستدامة -

 تحقيق الحكامة الحضرية -

إن التنمية المقترحة لمدينة وادى النطرون تنبع من رغبة جهات عديدة 
ـــاء بالمنطقـــة واالســـتفادة مـــن مزاياهـــا وامكاناتهـــا الكامنـــة. فعلـــى  لالرتق

دولــــــة اهتمامــــــًا كبيـــــرًا بمنــــــاطق االمتــــــداد المســـــتوى القــــــومى، تـــــولى ال
المستقبلى والتى يمكن أن تستوعب مزيد مـن السـكان لتخفيـف الضـغظ 
ــــل.   ــــة بــــوادى الني ــــة والمنــــاطق العمرانيــــة الحالي عــــن األراضــــى الزراعي

مثــــل وادى  –والشــــك أن المنــــاطق الصــــحراوية المتاخمــــة لــــدلتا النيــــل 
ـــة لل –النطـــرون  ـــى المســـتوى هـــى مـــن المنـــاطق ذات األولوي تنميـــة عل

 القومى.

أما على المستوى المحلى فهناك رغبة قويـة لـدى السـكان والمجتمعـات 
المحليــة وكــذلك اإلدارة المحليــة لتحســين مســتوى المعيشــة وتــوفير بيئــة 
أفضل للحياه والعمل عن طريق تنمية المهارات البشرية وفتح مجاالت 

للمنطقـة وتـوفر فـرص عمل جديدة ومتنوعة ترتكز على المزايا النسـبية 
عمل للفئات الفقيرة والمهمشة. وبالمثل تصبو المجتمعات المحليـة إلـى 
تــــوفير الخــــدمات الداعمــــة للمنــــاطق الحضــــرية ممايســــاهم فــــى تنظــــيم 
العمران داخـل المدينـة وتهيئـة آفاقـًا جديـدة لالسـتثمار بهـا فـى مجـاالت 

التـى تتميـز بهـا  تنموية متميزة واعتمـادا علـى المزايـا النسـبية والتنافسـية
 وادى النطرون

 

 
 النطرون وادى مدينة لتنمية المستقبلية ) الرؤية٤٥شكل رقم (

 

 حكامة محلية ناجحة

 مجتمع مدنى قوى ومترابط
 خصائص عمرانية متميزة

بيئة طبيعية نظيفة وانظمة 
 نية مستدامةعمرا

 اقتصاد محلى قوى ومنافس

 وادى النطرون

مركــز للجــذب العمرانــى ذو نمــط حيــاة مســتدام... ُتمــَزج فيــه المهــارات 
واألفكــار الخالقــة لســكانها مــع مواردهــا وأصــولها الطبيعيــة فــى ابــداع 

 اقتصاد محلى قوى ومتميز بمنتجاته المتوائمة مع البيئة

الرؤية المستقبلية لتنمية مدينة وادى النطرون
 



 

٤٦ 

 التنمية المقترحة لتحقيق الرؤية والغايات

 ركائز التنمية االستراتيجية

تعتمـــد التنميـــة المقترحـــة لتحقيـــق الرؤيـــة والغايـــات علـــى مجموعـــة مـــن 
 ا فيما يلى:الركائز االستراتيجية التى يمكن ايجازه

                                                                                                                                                           السكان   معيشة   بمستويات   لالرتقاء   المطرد   االقتصادى   النمو   قيقحت - 

 .الدخلمستوى متوسط نصيب الفرد من االرتفاع ب -

ـــبطت  - ـــلا قي ـــلا ططـــخلاو  جمار ب  عمـــتجملا ىو تســـم عفـــر  اهنأشـــ نمـــ يت
 تايـو لو ا نمـ نو كت نأ ىلع ةايحلا ةدو ج نيسحت ىلعلمعلاو  ىلحملا
 ضو هنلل مئالملا خانملا ريفو ت رقفلا نم دحلا ةيجيتار تسإلا ططخلا كلت
              .ةيمنتلا جمار بب

                                  .بالمشاركة االدارة الحضرية    منظا   تدعيم -

ـــــــوفير  - ـــــــق ت ـــــــاة الكريمـــــــة لألســـــــر واألهـــــــالي عـــــــن طري  تـــــــوفير الحي
المــــأوى والمســــكن المالئــــم والقضــــاء علــــى صــــور التكــــدس واالزدحــــام 

 .السكنى

  االجتماعيــة   تامدخــلاو   األساســية   البنيــة   خــدمات   بمســتوى   النهــوض -
                                                                                                                                         .ةيصخشلاو 

البناء على أصـول و امكانـات المدينـة واسـتغاللها كمقومـات للتنميـة  -
ل على إرساء والبدء في االهتمام بطاقات قطاع الشباب المعطلة والعم

 .برامج تدريبية صناعية

توجيـــه مركـــز العمـــران وتيـــارات الهجـــرة الســـكانية صـــوب المنـــاطق  -
 الصـــــــحراوية الواقعـــــــة فـــــــى نطـــــــاق وادى النطـــــــرون، وذلـــــــك بغـــــــرض

   نهــــــر   دلتــــــا   فــــــى   تخفيــــــف الكثافــــــة الســــــكانية فــــــى الجــــــزء المعمــــــور 
ـــــــل  ـــــــد   الني ـــــــى   والتأكي ـــــــى   العمـــــــل   عل ـــــــة   كانىالســـــــ   االنتشـــــــار   عل     للتنمي

                                                                                                                                                                                                                                               بالصحراء.   الصناعية

  خــالل   مــن   وذلــك   النطــرون   وادى   لمدينــة   االقتصــادى   الهيكــل   تنويــع -
                                                                                                                                                                                                                                                                                  . والخدمى   والتجارى   الصناعى   بالنشاط   االقتصادية   القاعدة   تدعيم 

  الحكوميـــة   غيـــر   والمنظمـــات   الخـــاص   القطـــاع   جـــذب   علـــى   لمـــعلا - 
                                                                                                                                                                                                                                       .التنمية   عملية   تدعيم   فى   لمساهمةل 

  للســــوق   ســــواء   التصــــديرية   األنشــــطة   وزيــــادة   تشــــجيع   علــــى   لمـــعلا   -
                                                                                                                                                                                                                                                                 . للخارج   للتصدير   أو  ) اإلسكندرية  -  القاهرة (  الداخلى 

ــــة  - االهتمــــام بتفعيلــــة دور المــــرآة و االســــتفادة مــــن امكاناتهــــا المعطل
 .واالرتقاء بمستواها المعيشي

ـــــة - ـــــوث  االهتمـــــام بالبيئ ـــــة والحـــــد مـــــن مصـــــادر التل ـــــة للمنطق النظيف
 والمحافظة على ماتمتلكه المدينة من أصول طبيعية.

ـــة   إدارة   تواكـــب   كـــى   المحليـــة   اإلدارة   أســـلوب   تطـــوير -   الشـــاملة   التنمي
                                                                                                                                                                                                                                                                                 . اإلدارية   الكفاءة   لتحقيق   المراحل   كافة   فى   ومشروعاتها 

لـــى الثقافـــة المحليـــة واحتـــرام العـــادات والتقاليـــد المجتمعيـــة الحفــاظ ع -
 لضمان نجاح استراتيجية التنمية.

 
 الثقافة المحلية والعادات والتقاليد )٤٦شكل رقم (

 
الثقافة المحلية والعادات والتقاليد )٤٧شكل رقم (
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٤٧ 

 المجاالت االستراتيجية ذات األولوية للتنمية

 اقتصاد محلى قوى ومتنافس:  –حلى أوًال: تنمية االقتصاد الم

 "دعم التنافسية لإلقتصاد المحلى وتحسين بيئة االستثمار"

 األهــــــــداف 

ترتكز استراتيجية تنميـة االقتصـاد المحلـى لمدينـة وادى النطـرون علـى 
 مجموعة من المشروعات التى من شأنها تحقيق األهداف التالية:

 ن طريق:تنويع الهيكل االقتصادى للمدينة، ع

تدعيم العالقات التشابكية للقطاعات االقتصـادية المختلفـة بالمدينـة،  -
وذلــــك بتــــوفير منظومــــة مــــن الــــروابط األماميــــة والخلفيــــة التــــى تحســــن 

 استغالل الموارد واالمكانات البشرية والطبيعية.

 تدعيم القاعدة االقتصادية بالنشاط الصناعى والخدمى والتجارى -

 نشطة التصديريةتشجيع و زيادة األ -

 تحويل وادى النطرون إلى موقع فريد للسياحة الداخلية والخارجية -

 تشجيع ودعم الصناعات الحرفية والصغيرة -

 التوسع األفقى فى األراضى الزراعية -

 تحسين بيئة العمل واالستثمار، وذلك عن طريق:

بنـــــاء قـــــدرات الوحـــــدة المحليـــــة فـــــى دعـــــم بيئـــــة االســـــتثمار وتـــــوفير  -
دمات الالزمـــة للصـــناعات الصـــغيرة (تـــدعيم روابـــط األعمـــال عـــن الخـــ

طريـــق تـــوفير شــــبكة مـــن المعلومــــات عـــن األســــواق ومصـــادر الــــدعم 
، تيســير اجــراءات االســتثمار مــن  (Business networks)والتمويــل

خــالل مكتـــب موحــد إلنهـــاء االجــراءات، وتـــدعيم الشــراكة مـــع القطـــاع 
ثمار المشــــترك ومصـــــادر الخــــاص والتعاونيــــات لتــــوفير فـــــرص االســــت

 التمويل)

ـــــل واقـــــراض وائتمـــــان للمشـــــروعات الصـــــغيرة  - تـــــوفير مصـــــادر تموي
عن طريق تشجيع مؤسسات التمويل  (Microcredit)ومتناهية الصغر 

والتعاونيـــات إضـــافة إلـــى تـــوفير الوســـيط المـــالى للتعامـــل الرســـمى مـــع 
 البنوك لصالح الفئات الفقيرة والمرأة المعيلة. 

ـــًا: دعـــ ـــة ثاني ـــات المحلي ـــع  –م المجتمع مســـتوى معيشـــى مرتف
 وخدمات حضرية أساسية فّعالة: 

"تحسين مستوى معيشة السكان وتوفير العدالة االجتماعية والخدمات 
 الحضرية األساسية"

 األهــــــــداف 

تكز استراتيجية دعم المجتمعات المحلية وتـوفير الخـدمات الحضـرية ر ت
علــى مجموعــة مــن المشــروعات التــى األساســية لمدينــة وادى النطــرون 
 من شأنها تحقيق األهداف التالية:

 الحد من مشاكل الفقر والبطالة، عن طريق:

تــــوفير التمويــــل لألنشــــطة الصــــغيرة ومتناهيــــة الصــــغر عــــن طريــــق  -
 الجمعيات األهلية ونظم القروض واالئتمان.

تــــوفير فـــــرص العمـــــل عــــن طريـــــق خلـــــق مجموعــــة مـــــن األنشـــــطة  -
 مجاالت صناعية وسياحية وزراعية متنوعةالمتكاملة فى 

دعــم العمــل المــدنى فــى مجــال تــوفير فــرص عمــل للمــرأة مــن خــالل  -
 األنشطة الحرفية والمشغوالت اليدوية

تمكين الشباب من اقامـة مشـروعات خدميـة وحرفيـة صـغيرة وتـوفير  -
 التدريب والدعم المالى الالزم لهم 

ــــة النهــــوض بمســــتوى خــــدمات البنيــــة األساســــية  والخــــدمات االجتماعي
 والشخصية، وذلك عن طريق:

تطــوير أنمــاط ذات كفــاءة مرتفعــة وتكــاليف منخفضــة مــن خــدمات  -
الميــاه والصــرف الصــحى تناســب األنمــاط والكثافــات العمرانيــة القائمــة 

 والمقترحة.

 تطوير شبكة الطرق والمواصالت الداخلية وزيادة كفاءتها وفعاليتها -

لـــة مـــن الخـــدمات الصـــحية لتغطيـــة المنـــاطق تـــوفير منظومـــة متكام -
 المحرومة وزيادة كفاءة الوحدات القائمة

 تطوير الخدمات التعليمية وسد النقص فى عدد الفصول وتجهيزاتها -

تطـوير الخـدمات العامـة الرئيسـية وزيـادة عـددها مـن أفـران ووحـدات  -
 أمنية وخدمية

ئــة مناســبة وجاذبــة التوســع فــى الخــدمات الترفيهيــة والثقافيــة لخلــق بي -
 للسكان.

المخطط االستراتيجى لتنمية مدينة وادى النطرون
 



 

٤٨ 

مأوى مناسب لجميع السكان والـتخلص  –ثالثًا: تطوير العمران 
 من العشوائيات: 

 "تنمية العمران وابراز سماته وطباعه المميزة"

 األهــــــــداف 

ترتكز استراتيجية دعم المجتمعات المحلية وتـوفير الخـدمات الحضـرية 
وعــة مــن المشــروعات التــى األساســية لمدينــة وادى النطــرون علــى مجم

 من شأنها تحقيق األهداف التالية:

 تنظيم األنماط العمرانية الحالية واالرتقاء بحالتها، عن طريق:

اســتغالل التميــز النســبى للمدينــة فــى األنمــاط الســكنية المتاحــة فــى  -
تطوير العمران وتنويع األنماط المقترحـة لتشـجيع التـوطن وتـوفير حيـاة 

 كريمة لألهالى 

تنفيــــذ بــــرامج لتطــــوير المنــــاطق المتــــدهورة واالرتقــــاء بهــــا بمشــــاركة  -
 األهالى

تحديـــد الحـــدود اإلداريـــة للمدينـــة وتنظيمهـــا، واعتمـــاد مخطـــط وحيـــز  -
 ٢٠٢٧عمرانى ينظم حركة النمو حتى عام 

 زيادة كفاءة توزيع واستعمال األراضى، وذلك عن طريق:

نية صـــوب المنـــاطق توجيـــه مركـــز العمـــران وتيـــارات الهجـــرة الســـكا -
 الصحراوية

تنظيم حيازة األراضى وضـمانها لألهـالى وبخاصـة الفئـات المهمشـة  -
 والفقيرة

بيئة طبيعيـة نظيفـة وأنظمـة  –رابعًا: الحفاظ والتحسين البيئى  
 حضرية مستدامة: 

 "حماية البيئة وتحقيق االستدامة"

 األهــــــــداف 

 لمكان، عن طريق:االستفادة الرشيدة من موارد المجتمع وا

ــــاح  - ــــة (ري ــــوفرة مــــن الطاق ــــة المت ــــة  –اســــتغالل المــــوارد الطبيعي طاق
  ..) -شمسية 

 تحسين األوضاع البيئية والمعيشية الصحية للسكان -

 رزينا) –تجميل وتنسيق المناطق المحيطة بالبحيرات (الحمرا  -

 إنشاء منطقة مشاهدة الطيور -

(نباتية وحيوانيـة) المقاومـة للملوحـة اجراء دراسة عن األنواع المائية  -
 وأكثارها

انشـــاء مدرســـة بيئيـــة للتوعيـــة بالبيئـــة واجـــراء األبحـــاث ومشـــروعات  -
التحســــين البيئــــى بالتعــــاون مــــع جهــــاز شــــئون البيئــــة والمعاهــــد البيئيــــة 

 المتخصصة (مدينة مبارك لألبحاث العلمية...)

بية لألنشــــطة حمايــــة البيئــــة الطبيعيــــة مــــن الملوثــــات والتــــأثيرات الســــل
 البشرية، وذلك عن طريق:

 تنمية الوعى البيئى للفئات المختلفة من األهالى -

التحكم فى اآلثار السلبية المتراكمة من مشـروعات التنميـة والضـغط  -
 العمرانى على البيئة

اســـتغالل المخلفـــات المنزليـــة والبقايـــا العضـــوية فـــى انتـــاج األســـمدة  -
 والبيوجاز

 ة طبيعيةدراسة انشاء محمي -

 تشجير الشوارع والميادين والساحات الرئيسية -

 حكامة محلية ناجحة:  –خامسًا: الحكامة الحضرية  

 "تحقيق الحكامة الحضرية"

 األهــــــــداف 

 دعيم عملية المشاركة األهلية فى التخطيط واتخاذ القرار،عن طريق:ت

 .التطوير اعداد مشروع انشاء جهاز فني إلدارة العمران ولمتابعة -

تبســـيط اإلجــــراءات لتقنـــين أوضــــاع الحـــائزين وواضــــعى اليـــد علــــى  -
 األراضى

تطوير أسلوب اإلدارة المحليـة لتحقيـق الكفـاءة فـى إدارة التنميـة، وذلـك 
 عن طريق:

إقامــــة برنــــامج ورش عمــــل عــــن اإلدارة اإلســــتراتيجية للمشـــــروعات  -
لمشـــــروعات  للعــــاملين بالجهــــاز اإلدارى والفنــــى لإلشــــراف والمتابعــــة 

 التطوير.
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 بناء قدرات العاملين بالوحدة المحلية فى إدارة التنمية ومتابعتها -

اعــــداد مركــــز متكامــــل لــــنظم المعلومــــات الجغرافيــــة يحتــــوى علــــى  -
البيانـات المتكاملـة للمدينــة وكـوادر مدربـة علــى انتـاج الخـرائط ومتابعــة 

 اعمال التطوير

 واجهة مشرفة للمدينة.تطوير مقر المجلس المحلى بحيث يمثل  -

 قائمة المشروعات ذات األولوية

 توضــــح األهــــداف الســــابقة االتجــــاه االســــتراتيجى الــــذى يعــــول عليهــــا 
ـــــى تطـــــوير مـــــدينتهم بصـــــورة عامـــــة وفـــــى تحســـــين   شـــــركاء التنميـــــة ف
 ظـــــــروفهم المعيشـــــــية بصـــــــورة خاصـــــــة والتـــــــى تـــــــتلخص فـــــــى تنميـــــــة 

 ه الرئيســــى الــــذى العمــــران وابــــراز ســــماته وطباعــــه المميــــزة. إن االتجــــا
ــــدعيم  يجمــــع هــــذه األهــــداف هــــو االهتمــــام بعمليــــة تنظــــيم العمــــران وت
المشـــاركة األهليـــة فـــى جهـــود التنميـــة، وهـــو مايوضـــح حـــرص شـــركاء 
التنميــة علــى خلــق بيئــة حياتيــة أفضــل بالمدينــة واهتمــامهم بالمشــاركة 

 والتعاون فى االرتقاء بمدينتهم.

مج ذات األولويــة مــن خــالل لقــد تــم صــياغة قائمــة المشــروعات والبــرا
ـــارات الميدانيـــة التـــى تمـــت مـــع  ـــاءات وورش العمـــل والزي مجموعـــة اللق
ــــة. إن متابعــــة المناقشــــات مــــع األهــــالى وذوى  شــــركاء التنميــــة بالمدين
 الصــــــــلة واالســــــــتماع إلــــــــى قضــــــــاياهم الملحــــــــة والتــــــــى تــــــــم التعبيــــــــر 
عنهـــا مــــن خــــالل مصــــفوفات االمكانــــات والفــــرص ومكــــامن الضــــعف 

 قــــــــــــد أوضــــــــــــح أن مدينــــــــــــة وادى النطــــــــــــرون  (SWOT)والمخــــــــــــاطر 
 تحتـــــاج إلـــــى مجموعـــــة مـــــن المشـــــروعات التـــــى قـــــام شـــــركاء التنميـــــة 
بطرحهــا فــى مجــاالت التنميــة المختلفــة. وقــد تــم تصــنيف المشــروعات 
والبــرامج وفقــًا لقطاعــات التنميــة المختلفــة (المــأوى واألرض، الخــدمات 

ـــــى، ا ـــــة االقتصـــــاد المحل ـــــة، والحكامـــــة الحضـــــرية األساســـــية، تنمي لبيئ
الحضـرية) وأيضـًا وفقـًا لطبيعـة المشـروع مـن حيـث كونـه اســتثمارى أو 
خــــدمى أو اجرائــــى. وتســــاعد األكــــواد المســــتخدمة لكــــل مشــــروع فــــى 
 عمليــــات توقيعــــه المكــــانى علــــى لوحــــات المخطــــط االســــتراتيجى وفــــى 
نظم المعلومـات الجغرافيـة وأيضـًا فـى عمليـة متابعـة تنفيـذ المشـروعات 

 عد.فيما ب

للمشروعات ذات األولوية فنجد أنه نتيجة لتحليل مصـفوفة  أما بالنسبة
المشـــروعات واألهـــداف النابعـــة مـــن اجتماعـــات استشـــارة المدينـــة فإنـــه 

مجموعــة مــن المشــروعات الهامــة واألساســية التــى تعتمــد عليهــا يوجــد 
 باقى المشروعات. ومن أهمها المشروعات التالية: 

 رة عملية التنمية إنشاء جهاز متخصص إلدا -

تطوير صـالحيات الحكـم المحلـى لتحقيـق االسـتقاللية عـن محافظـة  -
 البحيرة 

اصـــدار تشـــريع لتقنـــين الحيـــازات بمـــا يتناســـب و االهـــداف العامــــة  -
 للمخطط 

 اسكان شباب بالجهود الذاتية:  تجمع عمرانى جديد  -

  محطة معالجةو انشاء شبكة صرف فى مناطق الكثافات المرتفعة  -

 معالجة واعادة استخدام مياه  الصرف -

 استكمال شبكة الطرق الرابطة بين المدينة والقرى المجاورة -

 توسعة وتطوير شبكة الطرق الرئيسية -

 برامج توعية بيئية وحرفية للمواطنين -

 انشاء متنزه وحديقة أطفال -

 مخبز ٣إقامة عدد  -

 فمركز تكوين مهنى لتعليم الشباب المهن والحر  -

وتتصــف المجموعــة األولــى مــن هــذه المشــروعات بإنهــا اجرائيــة تعتمــد 
علـــى تـــوفير المنـــاخ المناســـب الجـــراء عمليـــة التنميـــة المتكاملـــة ومنهـــا 
انشـــاء الجهـــاز المتخصـــص الدارة التنميـــة وتطـــوير صـــالحيات الحكـــم 

 وايجاد حلول سريعة وفعالة لعملية تقنين أوضاع حيازات األراضى.

مجموعــة حــزم مـن المشــروعات الخدميــة التــى تهــدف كمـا توجــد بهــذه ال
إلــى تــوفير الخــدمات الملحــة للمدينــة ومــن أهمهــا تــوفير بــدائل المــأوى 
وخـدمات البنيـة التحتيـة. كمــا يوجـد مشـروع أهــتم بطلبـه شـركاء التنميــة 
وهو مشروع التكوين المهنى لتعليم الشباب المهن والحرف، وهو يعتبر 

ز الشباب لسوق العمل. أما المشـروعات مشروع تدريبى وتأهيلى لتجهي
االقتصــادية االســتثمارية مثــل مشــروعات الصــناعة والســياحة والزراعــة 
فقــد جــاءت فــى مرتبــة متــأخرة نســبيًا حيــث أنهــا تعتمــد فــى البــدء علــى 
تــوفير المنـــاخ المناســـب لالســـتثمار وكـــذلك علـــى تـــوفير البنـــى التحتيـــة 

هميــة تلــك المشـــروعات والخــدمات الرئيســية. واليــدل ذلــك علـــى عــدم أ
ولكـــن علـــى العكـــس يتضـــح مـــن هـــذا التحليـــل األهميـــة القصـــوى التـــى 
يجــب أن يوليهــا متخــذ القــرار لتــوفير الخــدمات والبنــى التحتيــة الالزمــة 
إلقامـــة مشـــروعات التنميـــة االقتصـــادية التـــى تعتبـــر المحـــرك الرئيســـى 

عمــل لقــاطرة التنميــة علــى المــدى البعيــد، والمجــال الهــام لتــوفير فــرص 
 ودخول إضافية للسكان.

المخطط االستراتيجى لتنمية مدينة وادى النطرون
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 ) مصفوفة األهداف والمشروعات مرتبة وفقًا ألهمية المشروع والهدف١٦جدول رقم (

رية
صدي

 الت
طة

نش
اال

دة 
زيا

 و
جيع

تش

جية
ار

لخ
 وا

لية
اخ

الد
حة 

سيا
د لل

ري
ع ف

وق
ى م

ن إل
رو

نط
ى ال

واد
ل 

حوي
ت

رة
صغي

وال
ية 

رف
لح

ت ا
عا

صنا
م ال

دع
 و

جيع
تش

عية
زرا

ى ال
ض

الرا
ى ا

ى ف
ألفق

ع ا
وس

الت

ار
تثم

الس
ة ا

بيئ
عم 

ى د
ة ف

حلي
الم

دة 
وح

ت ال
درا

ء ق
بنا

ت
صال

موا
وال

ق 
طر

ة ال
شبك

ر 
طوي

ت

رة
صغي

ت ال
عا

رو
مش

ض لل
قرا

 وا
يل

مو
ر ت

صاد
ر م

وفي
ت

ينة
مد

ى لل
صاد

القت
ل ا

هيك
ع ال

نوي
ت

ينة
مد

 بال
لفة

خت
الم

ية 
صاد

القت
ت ا

عا
طا

 للق
كية

شاب
 الت

ات
الق

الع
يم 

دع
ت

الة
بط

وال
ر 

لفق
ل ا

شاك
ن م

د م
لح

  ا
 

الة
وفَع

ية 
صاد

اقت
رة 

صو
ة ب

حتي
 الت

نية
 الب

ت
دما

 خ
وى

ست
ن م

سي
تح

رى
جا

والت
ى 

دم
لخ

 وا
عى

صنا
ط ال

شا
بالن

ية 
صاد

القت
ة ا

عد
القا

يم 
دع

ت

ار
تثم

الس
 وا

مل
الع

ئة 
 بي

ين
حس

ت

تية
تح

ة ال
لبني

 وا
عية

تما
الج

ت ا
دما

لخ
ى ا

ستو
 بم

ض
هو

 الن
  

تها
حال

ء ب
تقا

الر
 وا

لية
حا

ة ال
راني

عم
ط ال

نما
األ

يم 
نظ

  ت
 

ضى
ألرا

ل ا
عما

ست
 وا

زيع
 تو

اءة
 كف

ادة
زي

   

ان
مك

وال
ع 

جتم
الم

رد 
موا

ن 
ة م

شيد
الر

دة 
تفا

الس
  ا

 

رار
 الق

خاذ
وات

ط 
طي

تخ
ى ال

ة ف
هلي

األ
كة 

ار
مش

ة ال
ملي

 ع
عيم

 تد
  

لى
ألها

ة ل
ريم

ه ك
حيا

ر 
وفي

 وت
طن

لتو
ع ا

جي
تش

ة ل
كني

لس
ط ا

نما
األ

ع 
نوي

ت

بها
اء 

رتق
اال

 و
رة

هو
متد

ق ال
اط

لمن
ر ا

طوي
ت

مها
ظي

وتن
نة 

مدي
ة لل

ري
الدا

د ا
دو

لح
د ا

حدي
ت

وية
حرا

ص
ق ال

اط
لمن

ب ا
صو

رة 
هج

ت ال
ارا

وتي
ن 

مرا
الع

يه 
وج

ت

شة
هم

الم
ت 

فئا
ة ال

ص
خا

 وب
لى

ألها
ا ل

انه
ضم

 و
ضى

ألرا
ة ا

از
حي

يم 
نظ

ت

رية
بش

ت ال
طا

شا
 الن

ت
يرا

تأث
ت و

وثا
لمل

ن ا
ة م

يعي
طب

ة ال
لبيئ

ة ا
ماي

 ح
  

لى
ألها

ن ا
ة م

تلف
مخ

ت ال
فئا

ى لل
لبيئ

ى ا
وع

ة ال
نمي

ت

مية
التن

ت 
عا

رو
مش

ن 
ة م

كم
ترا

الم
ية 

سلب
ة ال

يئي
 الب

ار
آلث

ى ا
م ف

حك
الت

مية
التن

رة 
ادا

ى 
ة ف

فاء
الك

ق 
حقي

 لت
لية

مح
ة ال

دار
اإل

ب 
سلو

ر أ
طوي

  ت
 

مية
التن

رة 
الدا

ية 
حل

الم
دة 

وح
 بال

ين
امل

الع
ت 

درا
ء ق

بنا

اسم المشروعكود المشروعطبيعة المشروعالقطاع

SSSESS-SE-01أنشاء عدد  ٣  مكاتب بريد

SSSESS-SE-02انشاء مجموعة مدارس الستيعاب الدراسة فى مراحلها  المختلفة

SSSESS-SE-03تطوير وزيادة الفصول بالمدارس القائمة

SSSESS-SE-04انشاء عدد ٤ دور حضانة

SSSESS-SE-05انشاء عدد ٣ مدارس الفصل الواحد

SSSESS-SE-06إقامة مستشفى عام - مركزى

SSSESS-SE-07رفع كفاءة الوحدات الصحية الموجودة

GOVSEGO-SE-01ترميم مبنى مجلس المدينة ودعمه باألجهزة واألثاث

GOVPRGO-SE-03تأسيس نظام رصد التغيرات العمرانية والتطوير

LEDCILE-CI-01تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية

LEDCILE-CI-02انتاج األعالف من مخلفات المنتجات الزراعية

LEDCILE-CI-03مزرعة دواجن وانتاج البيض

LEDCILE-CI-04مصنع الطوب الطفلى

LEDCILE-CI-05مصنع الزجاج

LEDCILE-CI-06مصنع انتاج األطباق الفوم والعلب البالستيك

LEDCILE-CI-07مصنع انتاج العصائر والمربات

LEDCILE-CI-08مصنع انتاج صلصة الطماطم

LEDCILE-CI-09مشروع انتاج البطاطس المعبأة بأنواعها

LEDCILE-CI-10مشروع صناعة المنتجات الجلدية

LEDCILE-CI-11عدد ٢ ورشة النتاج السجاد اليدوي

LEDCILE-CI-12مشروع منتجات األلبان

LEDCILE-CI-13إقامة عدد ٢ استراحة ومطعم لخدمة السياحة الدينية

LEDCILE-CI-14إقامة منتجع سياحى بيئى بمنطقة البحيرات

LEDCILE-CI-15إقامة مركز سياحة السفارى

LEDSELE-SE-01استكمال البنية التحتية للمنطقة الحرفية

SHELTERCISH-CI-02مشروع نموذجى لالرتقاء بمنطقة متدهورة

SHELTERCISH-CI-03اسكان اقتصادى ١٥٠٠ وحدة

SHELTERPRSH-PR-04تطوير و دعم الجمعيات االهلية و خلق آليات تمكين لهذه الجمعيات

SHELTERSESH-SE-01استخدام الطاقة المتجددة فى توفير الطاقة وتحلية المياه فى تجمع عمرانى

SSSESS-SE-08توفير وحدة اسعاف طائرة

SSSESS-SE-09نقل الورش من مركز المدينة إلى المنطقة الحرفية بالجنوب

SSSESS-SE-10إقامة مركز شباب

SSSESS-SE-11إقامة  عدد ٢ مشغل للحرف اليدوية

SSSESS-SE-12منفذ بيع وتسويق المنتجات اليدوية وتجميعها من المنازل

BUSSEBU-SE-03Small bore sewer system انشاء نظم صرف

BUSSEBU-SE-04انشاء نظام صرف تحت سطحى للمناطق الريفية والنائية

BUSSEBU-SE-05صيانة خطوط  االنحدار القائمة

BUSSEBU-SE-06انشاء مدفن صحى للقمامة

BUSSEBU-SE-07توفير سيارات كسح خزانات التحليل

BUSSEBU-SE-08.احالل وتجديد عدد ٢٠ محول توزيع لسعة ١.٥ م.ف

BUSSEBU-SE-09انارة الطرق الرئيسية والفرعية باستخدام لمبات صوديوم وبخار زئبق

BUSSEBU-SE-10جمع وتدوير واعادة استخدام المخلفات الصلبة

BUSSEBU-SE-11تنفيذ مجموعة من اآلبار والخزانات إلمداد المناطق  المحرومة بالمياه

BUSSEBU-SE-14تطوير مدخل بديل للمدينة لتسهيل حركة السياحة والمناطق الصناعية

BUSSEBU-SE-15نقل السوق من مركز المدينة وتطويره

BUSSEBU-SE-16توفير ساحة جديدة النتظار السيارات ووسائل النقل االقليمية

ENVCBEN-CB-02برامج تدريبية الصحاب المصانع فى ادارة ناتج الصرف الصناعى

ENVCIEN-CI-01إقامة متنزه طبيعى ونقاط مشاهدة الطيور حول البحيرة

ENVCIEN-CI-02انتاج واستخدام البيوجاز

ENVCIEN-CI-03زراعة أسطح المنازل

ENVPREN-PR-01دراسة ادارة موارد المياه بالمنطقة وعالقتها بالنشاطات الحضرية

ENVSEEN-SE-01(حدائق - إضاءة - متنزهات - تطوير طرق) مشروع تجميل المدينة

ENVSEEN-SE-02انشاء مدرسة بيئية للتدريب ورفع الوعى البيئى لدى السكان والزائرين

SHELTERPRSH-PR-05تفعيل التشريعات الملزمة إلصدار التراخيص قبل الشروع فى البناء

SHELTERPRSH-PR-06استكمال  المخططات التفصيلية لمناطق النمو بالمدينة

SHELTERPRSH-PR-07تأسيس صندوق لدعم وصيانة وتطوير المبانى القائمة

GOVCBGO-CB-01تدريب كوادر الدارة التنمية باستخدام نظم  العلومات والتقنيات الحديثة

GOVPRGO-PR-01تجهيز واعداد وحدة نظم معلومات جغرافية

GOVPRGO-PR-02تنفيذ برامج اإلدارة االستراتيجية للمشروعات للعاملين بالوحدة المحلية

SSSESS-SE-13مركز تكوين مهنى لتعليم الشباب المهن والحرف

SSSESS-SE-14إقامة عدد ٣ مخبز

SSSESS-SE-15انشاء متنزه وحديقة أطفال

ENVCBEN-CB-01برامج توعية بيئية وحرفية للمواطنين

BUSSEBU-SE-12توسعة وتطوير شبكة الطرق الرئيسية

BUSSEBU-SE-13استكمال شبكة الطرق الرابطة بين المدينة والقرى المجاورة

BUSSEBU-SE-01معالجة واعادة استخدام مياه  الصرف

BUSSEBU-SE-02انشاء شبكة صرف فى مناطق الكثافات المرتفعة تنتهى بمحطة معالجة

SHELTERCISH-CI-01اسكان شباب بالجهود الذاتية:  تجمع عمرانى جديد

SHELTERPRSH-PR-01 اصدار تشريع لتقنين الحيازات بما يتناسب و االهداف العامة للمخطط

SHELTERPRSH-PR-02تطوير صالحيات الحكم المحلى لتحقيق االستقاللية عن محافظة البحيرة

SHELTERPRSH-PR-03إنشاء جهاز متخصص إلدارة عملية التنمية

قاً ألهمية الهدف وأولوية المشروع مصفوفة األهداف والمشروعات موزعة وف
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 التحليل المكانى
يقـــــوم التحليـــــل المكـــــانى لعمـــــران مدينـــــة وادى النطـــــرون علـــــى تحديـــــد 
الخصائص العمرانية واالقتصادية واالجتماعية لكل منطقة من مناطق 

التــدخالت المطلوبــة لهــا مــن حيــث التطــوير بإنواعــه المدينــة ثــم تحديــد 
أواعادة التنظـيم أو االحـالل أو التجديـد أو التوسـع العمرانـى المخطـط. 

 ومن المالحظ أن: 

المنطقــــة الوحيــــدة المخططــــة والتــــى تتســــم بانتظــــام نســــيجها العمرانــــى 
وكذلك االرتفاع النسبى لكثافتها السكانية هـى المسـتقرة والتـى تـم البنـاء 

يها وفقًا لمخطط تفصيلى تم اعتماده. وذلك بالرغم من وجود بعض عل
ــــة  ــــه يعتبــــر أكثــــر المنــــاطق بالمدين التعــــديات عليــــه إال أنــــه فــــى مجمل

 تنظيمًا.

تتخلــــل المدينــــة األم مســــاحات ضــــخمة مــــن األراضــــى الفضــــاء غيــــر 
فــدان وهـــى تســاهم فـــى تبعثــر الكتلـــة  ٢٧٠المســتغلة تصـــل إلــى نحـــو 

% ٢٥غير المخطط. وتصل هذه النسبة إلـى نحـو العمرانية وامتدادها 
من اجمالى الكتلة المبنية عالوة على المناطق الفضاء األخرى التابعة 

 للمنازل والمناطق الترفيهية والمقابر والطرق.

الملكيات العامة لألراضى تتواجد بصفة رئيسية بالمستقرة، إضـافة إلـى 
تتبـــع الملكيـــة بعـــض األراضـــى المخصصـــة للخـــدمات المختلفـــة والتـــى 

العامــة أيضــًا. أمــا أغلــب األراضــى المتواجــدة بالمدينــة األم وماحولهــا 
 فهى ملكيات خاصة ووضع يد. 

 
 ) األراضى الفضاء بالمدينة٤٨شكل رقم (

 نطاقات التنمية والتطوير
وهـى المنـاطق المضـافة إلـى الكتلـة العمرانيـة أو تلـك  مناطق التوسـع:

مســاحات كبيــرة ومنتظمــة. وتصــلح هــذه المتواجــدة داخــل الكتلــة ولكــن ب
المســاحات إلــى التوســع المخطــط والمــدروس عليهــا إذ أنهــا فــى أغلبهــا 
خالية من االشغاالت. وتصل مسـاحة منـاطق التوسـع فـى المدينـة إلـى 

فـــدان وهـــى مســـاحة كبيـــرة تمثـــل فرصـــة مســـتقبلية للنمـــو  ١٠٦٥نحـــو 

ت % مـــن اجمـــالى مســـاحا٣٤المخطـــط. وتبلـــغ منـــاطق التوســـع نحـــو 
 التنمية.

ــاطق مخططــة: ــًا لمخطــط  وهــى المنــاطق التــى تــم البنــاء من عليهــا وفق
ويوجــد هــذا التخطــيط فــى منطقــة واحــدة مــن المدينــة تفصــيلى معتمــد. 

 ٧٩٥وهى المستقرة، حيث تبلغ مساحات األجزاء المخططة منها نحو 
 % من اجمالى مساحة مناطق التنمية.٢٥فدان، أى مايوازى 

وهــــى منــــاطق ال يوجــــد بهــــا خطــــوط تغذيــــة او  المنــــاطق العشــــوائية:
صــرف ممــا يزيــد مــن تــدهور حالتهــا، ويضــاف إلــى ذلــك زيــادة نســبة 

إلــى أكثـــر مــن الواحـــد. كــذلك تتصـــف   (FAR)األدوار إلــى األرض 
المنــاطق العشــوائية بوجودهــا بــالقرب مــن مركــز المدينــة وهــى بالتــالى 

أغلـــــب االف جنيـــــه. وبــــالرغم مــــن أن  ٣ذات قيمــــة أرض تزيــــد عــــن 
العمــران بالمدينــة األم هــو عمــران عشــوائى، اال أن المنــاطق العشــوائية 
الفعليــة وفقــًا للمعــايير الســـابق تقــع فــى خمـــس منــاطق رئيســية جنـــوب 
شرق طريق الوادى. وتحتاج هذه المنـاطق إلـى ارتقـاء بالمبـانى الجيـدة 

لى واحـالل السـئ منـه وتوصـيل المرافـق والخـدمات إليهـا. وتصـل اجمــا
% ٣.٦فـدان بنسـبة تعـادل  ١١١هذه المناطق إلى مايزيد عن مساحة 

 من اجمالى مساحات التنمية.

وهـى منـاطق امـا قائمـة ويـتم توسـيعها وتنميتهـا  : المناطق االقتصادية
او منـــاطق يـــتم انشـــائها علـــى حســـب احتياجـــات المدينـــة ويتـــوفر فيهـــا 
ركــــائز مــــن نشــــاطات اقتصــــادية ســــواء كانــــت تجاريــــة أو ســــياحية أو 

اعية. وتقـــع هـــذه المنـــاطق فـــى المســـتقرة وجنـــوب غـــرب المدينـــة. صـــن
ويالحظ وجود منطقة اقتصادية هامة خارج نطـاق المدينـة جنوبـًا وهـى 
المنطقـــــــة الصـــــــناعية التابعـــــــة للمدينـــــــة. تصـــــــل مســـــــاحات المنـــــــاطق 

ــــى  ــــدان بنســــبة  ١١٧االقتصــــادية إل % مــــن اجمــــالى مســــاحات ٣.٧ف
 المناطق التنموية.

وهــى منــاطق نســبة األدوار المبنيــة فيهــا إلــى ة: المنــاطق غيــر الرســمي
األرض أصغر أو تساوى الواحد الصحيح، وهى مناطق غير مخططة 

االف جنيهــا. وتقــع أغلــب  ٣قيمــة األرض فيهــا تســاوى أو تزيــد علــى 
هذه المناطق حول كتلة مركـز المدينـة ويحـيط بهـا مـن الخـارج منـاطق 

شـار األفقـى غيـر المخطـط النمو ذو الكثافات المنخفضـة. وتتسـم باالنت
للمبانى. وهـى منـاطق تمثـل فـرص للتطـوير والتخطـيط. وتبلـغ اجمـالى 

% مـــــن اجمـــــالى مســـــاحات ٥.٤فـــــدان بنســـــبة  ١٦٩مســـــاحاتها نحـــــو 
 مناطق التنمية بالمدينة. 

وهى المناطق التى لم يتم تخطيطها ويوجد بها مناطق اعادة التنظيم: 
ر بهــــا فرصــــًا للتنظــــيم مــــن المســــاحات المفتوحــــة التــــى يمكــــن أن يــــوف

والتطوير. وتقـع هـذه المسـاحات فـى مدينـة وادى النطـرون بـالقرب مـن 
مركزهـا، وهــى محاطــة فـى أغلبهــا بشــوارع رئيسـية مثــل طريــق الــوادى. 

المخطط االستراتيجى لتنمية
 

مدينة وادى النطرون
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فــدان  ٥٣٨تبلــغ المســاحة الكليــة لمنــاطق اعــادة التنظــيم بالمدينــة نحــو 
 % من اجمالى مناطق التنمية.١٧.٢والتزيد نسبتها عن 

وهـى منـاطق تقـع علـى اطـراف المدينـة نسـبة اعادة التخطـيط:  مناطق
األدوار المبنيــة فيهــا إلــى األرض أصــغر أو تســاوى الواحــد الصــحيح. 
وتعتبــر هــذه المنطقــة هــى المنطقــة الرئيســية للتطــوير والنمــو العمرانــى 
على المدى القريـب نتيجـة التسـاعها وانخفـاض الكثافـات العمرانيـة بهـا 

ــــرص اعــــداد مخططــــات تفصــــيلية بهــــا وامــــدادها بــــالمرافق  ممــــايتيح ف
المختلفة. وتصل مساحة منـاطق اعـادة التخطـيط بـوادى النطـرون إلـى 

% مــــن اجمــــالى مســــاحات ١١فــــدان أى مــــايوازى  نحــــو ٣٣٠نحــــو 
 مناطق التنمية المختلفة.

ويالحظ أن اجمـالى المسـاحات التـى تقـع فـى منـاطق التوسـع ومنـاطق 
% مـن اجمـالى مسـاحات التنميـة ٤٤نحـو اعادة التخطيط معًا تمـثالن 

كلهـا. وهــو مايــدل علــى االمكانـات المتاحــة بمدينــة وادى النطــرون مــن 
حيـث امكانيـة تنفيـذ تخطــيط مكـانى وعمرانـى يغيــر مـن صـورة العمــران 
العشــوائى والمبعثــر الحــالى بالمدينــة. وتزيــد هــذه الفــرص فــى الحصــول 

ـــة األم  ـــى نســـيج عمرنـــى مخطـــط ومـــنظم فـــى المدين مـــن النـــاحيتين عل
الشــمالية الغربيــة والجنوبيــة الشــرقية (محــاور امتــداد نحــو قريــة الحمــرا 
ــذا يقتــرح أن يــتم البــدء فــورًا فــى اعــداد مخططــات  ونحــو كفــر داود. ول

  تفصيلية لتلك المناطق واعتمادها.
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 المخطط االستراتيجى
ـــة وادى النطـــرون مـــن العناصـــر وي تكـــون المخطـــط االســـتراتيجى لمدين

 المكانية التالية: 

 أوًال: المجاورات السكنية
مجـــاورات رئيســـية بحيـــث تحتـــوى كـــل  ثمانيـــةتـــم تقســـيم المدينـــة إلـــى 

االف  ٦مجــاورة وفقــًا لكثافتهــا وموقعهــا علــى عــدد ســكان يتــراوح بــين 
فــدان إلــى  ١٣٣ت مــن االف نســمة. وتتــراوح مســاحات المجــاورا١٠و

فدان وتحتوى كل مجاورة على مجموعـة مـن الخـدمات المقترحـة  ٢٤٤
 عالوة على ماهو قائم أو ماهو مطلوب تطويره 

 ثانيًا: المناطق التجارية/االدارية
تقــــع المنــــاطق التجاريــــة واالداريــــة وكــــذلك المجمعــــات التعليميــــة علــــى 

تخصيصـها فـى هـذه الجهة الجنوبية الشرقية من طريق الوادى وقـد تـم 
المنطقة كى تكون الـرابط بـين كتلتـى المدينـة (المسـتقرة والمدينـة األم). 
وبتطــــوير هــــذه المنطقــــة وتكثيــــف األنشــــطة التجاريــــة الجاذبــــة لحركــــة 
الســــياحة والزائــــرين وكــــذلك تــــوفير موقــــف ســــيارات متطــــور بالمنطقــــة 
ســـينعش مـــن حركـــة المـــرور بهـــا وبالتـــالى يرفـــع مـــن قيمـــة األراضـــى 

جــاورات المحيطــة. وتشــمل هــذه المنطقــة أيضــًا علــى مجموعــة مــن بالم
األنشــطة الترفيهيــة والثقافيــة ومجمــع الســينمات والمســارح ومبنــى مركــز 
الشـــباب الـــذى يقتـــرح تطـــويره وتوســـعته وتزويـــده بالســـاحات والمالعـــب 

 والتجهيزات إضافة إلى المكتبة العامة.

لســــوق التجـــــارى وتعتبــــر المنطقــــة التجاريـــــة فــــى قلـــــب المدينــــة هـــــى ا
ـــد مـــن النشـــاطات  ـــوادى بمزي ـــد شـــريان ال ـــه فيقتـــرح تزوي الرئيســـى. وعلي
التجاريـة والســياحية التــى مــن شـأنها أن ترتقــى بالمنطقــة وتــنعش حركــة 

 التجارة والسياحة فيها.

 ثالثًا: المناطق التعليمية
وتحتوى المنطقة الرابطة بـين كتلتـى المدينـة علـى مجمـع مـن األنشـطة 

الداريـــة والمهنيـــة مثـــل مجمـــع المـــدارس والمدرســـة المهنيـــة التعليميـــة وا
والمـــــدارس الفنيـــــة المختلفـــــة. وقـــــد روعـــــى فـــــى هـــــذه المنطقـــــة تـــــوفير 
المســـــاحات الكفايــــــة النشـــــاء مــــــدارس متطـــــورة ذات أفنيــــــة ومالعــــــب 
وتجهيــزات اخــرى مــن مكتبــات ومعامــل ومســارح تســاعد علــى االرتقــاء 

 الطلبة.بالعملية  التعليمية وتشجع على ابداعات 

 

 

 

 

 

 ) المناطق التجارية/االدارية والمناطق التعليمية على الترتيب٥٠،٥١شكل رقم (

 رابعًا: المناطق الحرفية والصناعية
تقع أغلب هذه المناطق فى أقصى الجنوب الشـرقى مـن المدينـة حيـث 
خصصــت مســاحات متنوعــة لألنشــطة الحرفيــة ويقتــرح فــى هــذا الشــأن 

ئق والمتنزهــات حــول بحيــرة أبــو جيــاد. وتعتبــر بتوســعتها وتــوفير الحــدا
هــذه المنطقــة نموذجــًا للمنــاطق الصــناعية الحرفيــة المتوائمــة مــع البيئــة 
والتى تشـمل علـى معالجـات بيئيـة مختلفـة وغابـات علـى ميـاه الصـرف 
ومساحات خضراء. ويشمل المركز الحرفى علـى منـاطق تـدريب ورفـع 

مــــن المشــــروعات الصــــغيرة  لقــــدرات الشــــباب والمــــرأة العاملــــة ونمــــاذج
والمتناهيــة الصــغر والتــى يــدعمها صــناديق تمويــل واقــراض مخصصــة 

 للفئات الفقيرة والمرأة المعيلة.

وبــالرغم مــن تباعــد المنطقــة الصــناعية الرئيســية عــن الكتلــة العمرانيــة 
بالمدينــــة، إال أنهـــــا تـــــرتبط بهـــــا ارتباطــــًا وثيقـــــًا كمـــــا تـــــرتبط باألســـــواق 

وســائل االتصــال والنقـل بهــا. كمــا تــرتبط مخرجــات الموجـودة بالمدينــة و 
المناطق الصناعية بكثير مـن المـدخالت الصـناعية الحرفيـة والزراعيـة 

 األخرى التى تتوطين داخل وحول المدينة.

 خامسًا: المناطق السياحية
تشمل المناطق السياحية داخل مدينة وادى النطرون على االستراحات 

الحاليـــة والمقتـــرح ســـواء كـــان ذلـــك فـــى  والمطـــاعم والمنـــاطق الترفيهيـــة
ــــين  المســــتقرة (علــــى الطريــــق الصــــحراوى) أو فــــى المنطقــــة الرابطــــة ب

 المستقرة والمدينة األم، أو فى جنوب المدينة على طريق األديرة.

كماتشــمل الســياحة فــى المدينــة علــى الســياحة البيئيــة التــى تعتمــد علــى 
سـة للبيئـة ومنتجـع بيئـى البيئة المتميزة للبحيرات عن طريق توطين مدر 

علــى بحيــرة الحمــرا وكــذلك علــى مركــز الســفارى. أمــا الســياحة الدينيــة 
فترتكز على توفير شبكة الطرق المناسبة وكذلك على تـوفير الخـدمات 

 والمطاعم المختلفة. 
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 ) المناطق الحرفية/الصناعية والمناطق السياحية على الترتيب٥٢،٥٣شكل رقم (

 
 المجاورات المقترحة )٥٤شكل رقم (

 استعماالت األراضى المقترحة
يوضـــح الجــــدول المرفـــق االســــتعماالت المختلفـــة لالراضــــى الموجــــودة 
حالية داخل الكتلة العمرانية وكذلك المساحات المضـافة إلـى الكتلـة أو 

ويتضـــح  أن النســـبة داخلهـــا والصـــورة الكليـــة الســـتعماالت األراضـــى. 
% مـــــن اجمـــــالى ٥٠تبلـــــغ نحـــــو المخصصـــــة لالســـــتعماالت الســـــكنية 

مساحة االستعماالت المختلفة ويليها فى الحجم  المنـاطق المخصصـة 
للتوسع واألراضـى الفضـاء التـى يمكـن اسـتغاللها عـن طريـق التخطـيط 

ــــــغ  ــــــغ مســــــاحة المنــــــاطق الخضــــــراء ١٥المســــــتقبلى لهــــــا وتبل %. وتبل
ثقافيــة الزراعيــة المفتوحــة والمنــاطق ال والترفيهيــة مضــافًا إليهــا المنــاطق

 % من اجمالى االستعماالت.٢٢نحو 

 الحيز العمرانى الجديد
يصــبو المخطــط االســتراتيجى لمدينــة وادى النطــرون إلــى ترســيم حــدود 
واضحة للمدينة تعمل علـى تنظـيم العمـران وضـمان عـدم التعـدى علـى 
األراضى وٕاعادة تشكيل الكتـل العمرانيـة بحيـث تحقـق كفـاءة أعلـى فـى 

راضـــــى وفـــــى امكانيـــــة التوصـــــيل االقتصـــــادى توزيـــــع اســـــتعماالت األ
لشبكات البنية التحتية والطرق. إن تحديد الحيز العمرانى لمدينـة وادى 

 النطرون يعمل على تحقيق اآلتى:

الــربط العمرانــى بــين كتلتــى المســتقرة والمدينــة األم وبمــا اليخــل مــن  -
الحفــاظ علــى األراضــى المستصــلحة وبمــا اليعــرض المــوارد الموجــودة 

  .ى الهدرإل

ضمان ادراج الكتلة العمرانية الرئيسية والحاليـة للمدينـة داخـل حـدود  -
 ادارية يسهل التحكم فيها

عـــدم التوســـع بصـــورة مبـــالغ فيهـــا فـــى ترســـيم حيـــز يشـــمل مســـاحات  -
شاســـعة مـــن األراضـــى يصـــعب علـــى الوحـــدة المحليـــة ادارتهـــا بطريقـــة 

 بطريقة عملية متوازنة وفعالة أو توفير الخدمات المختلفة لها

تحديـــد منـــاطق االنتشـــار الســـكانى للحـــد مـــن التبعثـــر فـــى العمـــران  -
وتـــدنى الكثافـــات الســـكانية والبنائيـــة بصـــورة تخـــل مـــن تـــرابط المدينـــة 

 وشبكاتها.

توفير مساحات مناسـبة للتوسـع العمرانـى علـى االراضـى التـى تمثـل  -
نظومــــة فرصـــًا وامكانــــات تنمويــــة يمكــــن مــــن خاللهــــا زيــــادة فعاليــــة الم

 االقتصادية والعمرانية واالجتماعية للمدينة.

والشك أن المساحات الواسعة من األراضى التى تشغلها مدينـة ومركـز 
حـوالى  –ألف فدان  ٤.٨وادى النطرون (الحدود االدارية للمدينة تبلغ 

 ٤.٣حـوالى  –كم مربع، وحدود المركز نحو واحد مليون فـدان  ٢٠.٢
اإلدارة المحلية وبخاصـة أن هـذه المسـاحات  كم مربع) تمثل عبئًا على

 –قــــــرى خــــــريجين  –تشــــــمل اســــــتعماالت اراضــــــى متنوعــــــة (زراعــــــى 
إلـــخ..). ويوضـــح الجـــدول  –اراضـــى تحـــت االستصـــالح  –صـــحارى 

 ١١٩٣التالى مساحات الكتلة العمرانية الحالية والتى تبلغ فى مجملهـا 
فــدان،  ٣١٢٨.٥فــدان والمســاحة االجماليــة للحيــز الجديــد والتــى تبلــغ 

فــدان  ١٩٣٥.٥أى أن الزيــادة المطلوبــة فــى المســاحة عــن الكتلــة هــى 
ضــــعف مســــاحة الكتلــــة الحاليــــة). وستســــمح هــــذه الزيــــادة  ١.٦(نحــــو 

باالستثمار فى مشروعات سكنية واقتصادية واجتماعيـة وبيئيـة متنوعـة 
كمـــا ســـتقوم علـــى حجـــز مســـاحات مـــن األراضـــى للتنميـــة المســــتقبلية 

ضمن االنتشار المكـانى النمطـى المسـاير المكانـات المخططة بحيث ت
شــــبكات الطــــرق والبنــــى التحتيــــة، وتعمــــل علــــى تحويــــل مدينــــة وادى 
النطــرون كمركــز اقليمــى مســاند لــدور مدينــة الســادات فــى دعــم التنميــة 

 العمرانية على محور االراضى الصحراوية غرب الدلتا.

 الحيز المستقبلى) مساحات الكتل العمرانية الحالية و ١٨جدول رقم (

 المساحة بالفدان 
 240 كتلة المستقرة

 953 كتلة المدينة األم
 1193 اجمالى الكتلة الحالية

 3128.5 المساحة االجمالية للحيز
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 ) استعماالت األراضى الحالية والمستقبلية بوادى النطرون١٩جدول رقم (

 االستعمال
 حالى

)٢٠٠٨( 
 مضاف

 % الصورة الكلية )٢٠٢٧(

 1.5 48.00 6.2 41.8 ادارى
 1.7 52.90 30.7 22.3 تجارى

 6.0 187.30 179.2 8.1 ترفيهى / مناطق مفتوحة وخضراء
 6.0 186.70 160.5 26.3 تعليمى
 3.0 93.70 90.8 2.9 ثقافى
 0.2 7.5 0.7 6.8 دينى

 13.4 419.3 177.6 241.7 خدمات زراعية
 49.9 1559.7 774.2 785.5 سكنى
 0.5 16.5 12.9 3.6 صحى

 1.7 51.7 22.2 29.5 صناعى
 1.2 38.3 17.7 20.6 مرافق وخدمات 

 0.1 3.9  3.9 مقابر
 14.8 462.9 462.9  مناطق مخصصة للتوسع / فضاء

 100 3128.5 1935.5 1193.0االجمالى
 

 
) المخطط االستراتيجي للمدينة٥٥شكل رقم (

المخطط االستراتيجى لتنمية مدينة وادى النطرون
 



 

٥٦ 

 الهيكل التمويلى وفرص العمل

الى التكلفـــة الماليـــة واالســـتثمارات المطلوبـــة لتنفيـــذ المخطـــط تبلـــغ أجمـــ
مليــــون دوالر وذلـــــك  ١٥٤.٥نحــــو   ٢٠٢٧االســــتراتيجى حتــــى عـــــام 

حســابًا علــى القيمــة الحاليــة لألنشــطة وبــدون حســاب معــدالت التضــخم 
 أو التغيرات المستقبلية فى تكلفة النشاط وادارته.

ا مــع أهــداف اســترتيجية وقــد روعــى فــى توزيــع هــذه االســتثمارات توافقهــ
التنميــة مــن حيــث توجيــه المــوارد نحــو المجــاالت الملحــة والتــى لــديها 
مقومــــات النمــــو المتســــارع لمجابهــــة الطلــــب المســــتقبلى. ويتضــــح مــــن 
األشــكال المرفقــة تســـاوى االســتثمارات المطلوبــة فـــى الــثالث مجـــاالت 
 الرئيســــية للتنميــــة: المــــأوى واألرض، الخــــدمات الحضــــرية األساســــية،

% لكــل منهــا. ٣٠وتنميــة االقتصــاد المحلــى، وذلــك بنســبة تتقــارب مــن 
أمـــا مجـــاالت الحكامـــة والحفـــاظ البيئـــى فقـــد روعـــى أن يخصـــص لكـــل 

 % من اجمالى الخطة المالية.٥منها نحو 

كمـــا يالحـــظ مـــن الجـــداول واألشـــكال المرفقـــة أهميـــة ضـــخ اســـتثمارات 
وفير الخــدمات كبيــرة فــى المراحــل األولــى لتحســين مســتوى المعيشــة وتــ

الرئيسية التى سـترتكز عليهـا مفـردات الخطـة األخـرى. والتغفـل الخطـة 
الماليــــة أهميــــة تــــوفير المـــــوارد لتــــدعيم المجــــاالت الصـــــناعية/الحرفية 
وتـــوفير المـــأوى المناســـب خـــالل الفتـــرات األولـــى مـــن الخطـــة، بحيـــث 

سـبة تتكاتف الجهود من أجل تحسـين مسـتوى المعيشـة وتـوفير بيئـة منا
 ستثمار والحياه بالمدينة.لال

وتـــأتى أهميـــة الحفـــاظ علـــى البيئـــة خـــالل المرحلـــة الثانيـــة مـــن الخطـــة 
وعلى المدى البعيـد عنـدما يتـوفر بالمدينـة حجـم األنشـطة الـذى تحتـاج 
معــــه اإلدارة البيئيــــة إلــــى مجهــــود أكبــــر فــــى المتابعــــة والتقيــــيم واتخــــاذ 

يمــة فــى المرحلـــة االجــراءات الوقائيــة مــن التلــوث، حيــث تبلــغ هــذه الق
مليون فـى  ٢.٥مليون دوالر مقارنة بنحو  ٥.٦الثانية من الخطة نحو 
 مليون فى المرحلتين الثالثة والرابعة. ٢المرحلة األولى و نحو 

وبالمثـــل يالحـــظ أن التمويـــل الـــالزم لتحقيـــق الحكامـــة الحضـــرية تـــوزع 
 مليـون ٤.٥مخصصاته على الخطتين األولى والثانية بمقـدار اجمـالى 

% مــــن اجمــــالى مخصصــــات قطــــاع الحكامــــة ٨٢دوالر بنســــبة نحــــو 
الحضــرية فــى الخطــة. وهــى النســبة التــى تــدل علــى األهميــة القصــوى 
للبدء الفورى فـى دعـم الحكامـة الحضـرية وتمكـين المجتمعـات المحليـة 

 فى ادارة التنمية ورفع قدراتها المطلوبة لنجاح تنفيذ الخطة.

صـادية المختلفـة ومـا يترتـب عليهـا وفى ضـوء تحليـل المشـروعات االقت
مــن فــرص جديــدة لأليــدى العاملــة يمكــن تقــدير إجمــالى فــرص العمــل 

 .٢٠٢٧المتوقعة بنحو  ثمانية آالف عامل حتى عام 

 
 على شركاء التنمية المدينة) توزيع الهيكل االستثمارى لمخطط ٥٦شكل رقم (

 
 ٢٠٢٧لمالية حتى ) نصيب المجاالت االستراتيجية من الخطة ا٥٧شكل رقم (

موزعـة علـى  ٢٠٢٧) الهيكل التمويلى لمدينة وادى النطرون حتـى ٢٠جدول رقم (
 مجاالت التنمية

االجمالى  مراحل الخطة الزمنية 
(باأللف 
/٢٠٠٨ مجاالت التنمية دوالر)

٢٠١٢ 
٢٠١٢/
٢٠١٧ 

٢٠١٧/
٢٠٢٢ 

٢٠٢٢/
٢٠٢٧ 

دعــــــــــــم التنافســــــــــــية
 االقتصادية

٤٥٦٠٠ ١٢٣٠٠١٥٩٠٠١٠٤٠٠٧٠٠٠

تحســـــــــين مســـــــــتوى
المعيشة والخدمات

١٤٣٥٠٤٨١٠٠ ١٥٥٥٠١٠٥٥٠٧٦٥٠

١١١٥٠١٠٤٥٠١٢٩٠٠١٠٩٠٠٤٥٤٠٠ تطوير العمران

 ٩٩٠٠ ٩٠٠ ١١٠٠ ٥٦٥٠ ٢٢٥٠ حماية البيئة

تحقيـــــــــق الحكامـــــــــة
 الحضرية

٥٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٠٥٠ ٢٤٥٠ 

٤٣٧٠٠٤٤٦٠٠٣٢٥٥٠٣٣٦٥٠١٥٤٥٠٠ االجمالى
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مشروعات 
 المأوى

 و أولوية أولىمشروع ذ

مشــــروع اســــكان شــــباب بــــالجهود الذاتيــــة: تجمــــع 
 عمرانى جديد لشباب الوادى

 

 المنطقة الواقعة بين المدينة االم و المستقرة ( الرست) –وادى النطرون  الموقع (مكانى أو مؤسسى)

 شهر/ مرحلة ٣٦ الفترة الزمنية للتنفيذ (شهر)

 يجينشباب الوادى من الخر  الفئات المستفيدة

  شباب الخريجين –الجمعيات االهلية   -جهات التمويل ( مثل بنك االسكان و التعمير)  –وزارة االسكان  شركاء التنفيذ

 تكلفة تقديرية (دوالر امريكى)
مليـــون جنيـــه فـــى  ٦٠مليـــون ( ١٠.٩–مليـــون (حـــوالى اربعـــين مليـــون جنيـــه) فـــى المرحلـــة االولـــى  ٧.٢  

 المرحلة الثانية)

 الخلفية

وحـدة حكوميـة  ٣٦٠وحـدة إضـافة إلـى نحـو  ١٤٧٧توجد مشكلة اسكان متمثلة فى نقص حالى يقدر بنحو 
غيــر قابلــة لالســتخدام حاليــًا نتيجــة لعــدم توصــيلها بشــبكة الميــاه والصــرف، حيــث أنــه مــن المســتهدف تــوفير 

البـاقى احــالل و  ٢٠٢٧وحـدة لمواجهــة الزيـادة السـكانية حتــى عـام  ٨٦٠٠وحـدة ســكنية منهـا  ٩٠٠٠حـوالى 
 وتجديد للوحدات الحالية. 

 القضاء على مشكلة االسكان و توفير المسكن المناسب األهداف

 المخرجات الرئيسية
قطعـــة ارض بقـــرض طويـــل االجـــل وتوصـــيل  -تـــوفير مســـكن مالئـــم يناســـب احتياجـــات و قـــدرات الشـــباب 

 وحدة على مرحلتين) ١٠٠٠المرافق (

 بنية اساسية –طرق  –انشاءات  النشاطات الرئيسية

 كيفية التنفيذ
توفير قطعة ارض بقرض طويل االجل وتوصيل المرافق وكذا توفير دعـم مـادى وتقنـى ليقـوم الشـباب ببنـاء 

 وحدة على مرحلتين) ١٠٠٠ما يناسب احتياجتهم باسلوب مرحلى (

 يثة واالقتصاديةمعدات البناء وتدريب الشباب على تقنيات البناء الحد األجهزة والمعدات المطلوبة

 عامل ٢٥٠عمالة اجمالية حوالى  –:شركات مقاوالت  –مكاتب هندسية  العمالة المتولدة

 توفر األرض و التمويل من وزارة االسكان تحت مبادرة ابنى بيتك متطلبات تحقيق األهداف

 

  

ف المشروعات ذات األولوية
ص

و
 



 

٥٨ 

 

مشروعات 
 المأوى

 مشروع ذو أولوية أولى

ناســــب مشــــروع  تشــــريع  لتقنــــين الحيــــازات بمــــا يت
 واالهداف العامة للمخطط االستراتيجى

 

 غير مكانى الموقع (مكانى أو مؤسسى)

 شهر ١٢ الفترة الزمنية للتنفيذ (شهر)

 المؤسسات العامة و القطاع الخاص و االهالى الفئات المستفيدة

 افظةالمح –مجلس المدينة  -مجلس المدينة -السلطات التشريعية –وزارة االسكان  شركاء التنفيذ

 عشرون ألفاً  تكلفة تقديرية (دوالر امريكى)

 يعد غياب وجود حيازات مقننة احد اهم اسباب عشوائية العمران فى الوادى الخلفية

 األهداف
تطــوير الهيكــل العمرانــى لتحقيــق تنميــة متوازنــة واعتمــاد مخطــط و حيــز عمرانــى يــنظم حركــة النمــو حتــى 

٢٠٢٧ 

 ين الملكيات والحيازاتتأمين و تقن المخرجات الرئيسية

 استصدار التشريع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتنمية اإلدارية ووزارة التنمية االقتصادية النشاطات الرئيسية

 استصدار التشريع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتنمية اإلدارية ووزارة التنمية االقتصادية كيفية التنفيذ

 متابعة من رئيس الوحدة المحلية ومحافظ البحيرة معدات المطلوبةاألجهزة وال

 -- العمالة المتولدة

 تبنى اإلدارة والمحافظة لفكرة استصدار التشريع ومتابعة اجراءاته متطلبات تحقيق األهداف
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مشروعات 
 المأوى

 مشروع ذو أولوية ثانية

مشــــــــروع  تطــــــــوير لصــــــــالحيات الحكــــــــم بنــــــــوع مــــــــن 
ــــل نمــــوذج االقصــــر االســــتقاللية  عــــن المحافظــــة ( مث

 وقنا)

 

 غير مكانى الموقع (مكانى أو مؤسسى)

 شهر ١٢ الفترة الزمنية للتنفيذ (شهر)

 المستثمر -الوحدة المحلية  –أهالى وادي النطرون  الفئات المستفيدة

 السلطات التشريعية – المحافظة -مجلس المدينة   –وزارة االسكان  شركاء التنفيذ

 أربعون ألفاً  فة تقديرية (دوالر امريكى)تكل

 الخلفية
قلــة االهتمــام و المتابعــة مــن قبــل االجهــزة المركزيــة الموجــودة بالمحافظــة و ذلــك للبعــد الجغرافــى و االدارى 

 والسياسى لوادى النطرون عن مركز المحافظة

 األهداف
مـاد مخطـط و حيـز عمرانـى يـنظم حركـة تطوير الهيكل العمرانى لوادى النطرون لتحقيق تنمية متوازنـة واعت

 ٢٠٢٧النمو حتى 

 المخرجات الرئيسية
 تحقيق نسبة من االستقاللية االقتصادية و االدارية للمدينة بما يحقق كفاءة ادارة الموارد بالوادى

 توّفر اعتمادات مالية من مصادر اضافية يمكن للوحدة المحلية استغاللها فى التطوير

 ادارة رشيدة وحكم محلى يعمل على اشراك فئات المجتمع المختلفة فى اتخاذ القرار التخطيطى النشاطات الرئيسية

 استصدار قرار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتنمية اإلدارية ووزارة التنمية االقتصادية كيفية التنفيذ

 ة المحلية والتنمية اإلدارية ووزارة التنمية االقتصاديةاستصدار القرار بالتنسيق مع وزارة التنمي األجهزة والمعدات المطلوبة

 نفس العمالة بالوحدة المحلية مع تدريبها وبناء قدرتها العمالة المتولدة

 متابعة من رئيس الوحدة المحلية ومحافظ البحيرة متطلبات تحقيق األهداف

 

  

ف المشروعات ذات األولوية
ص

و
 



 

٦٠ 

مشـروعات 
 الخدمات

 مشروع ذو أولوية أولى

 م الشباب المهن والحرفمركز تكوين مهنى لتعلي

 

 جنوب المستقرة (شمال المدينة) الموقع (مكانى أو مؤسسى)

 شهر ١٢ الفترة الزمنية للتنفيذ (شهر)

 الشباب والمرأة والفتيات الفئات المستفيدة

 منظمات غير حكومية –الجمعيات األهلية  –الوحدة المحلية  شركاء التنفيذ

 مليون دوالر ٢  تكلفة تقديرية (دوالر امريكى)

 الخلفية

يحتاج كل من شباب الخريجين بالوادى وكـذلك المـرأة العاملـة والفتيـات المهـارات المختلفـة الالزمـة لـدخولهم 
سـوق العمـل وبخاصــة فـى مجــاالت الحـرف والمهــن اليدويـة. وسيسـاهم مشــروع التكـوين المهنــى علـى ايجــاد 

وعات صـغيرة تـدر دخـًال إضـافيًا لألسـرة وتـوفر فـرص قاعدة مهارية لدى االهالى للمساهمة فـى انشـاء مشـر 
 عمل جديدة

 األهداف
) شبا وفتاة وسـيدة علـى األشـغال اليدويـة والحـرف المهنيـة، تـوفير فـرص عمـل لحـوالي ٥٠٠تدريب حوالي (

 ) شاب والنهوض بدور المرأة ، توفير قاعدة اقتصادية تعتمد على الحرف الصغيرة١٠٠(

 ورش للحرف المختلفة ١٠فصل و  ٢٠تدريب مهنى مكون من  مركز المخرجات الرئيسية

 تدريب ، تصنيع ، إنتاج النشاطات الرئيسية

 كيفية التنفيذ
توفير مساحة لبناء المركز ، انشاء صندوق لتمويل البناء وكذلك لتمويل المشروعات الصغيرة، التعاون مـع 

 الزمةوزارة التنمية االجتماعية لتوفير المعدات والتجهيزات ال

 تكييف) –كهرباء  –حديد  –تجهيزات حرفية (ورش خشب  –مشاغل للفتيات  األجهزة والمعدات المطلوبة

 عامل ١٠٠ العمالة المتولدة

 تكاتف االدارة المحلية و الجمعيات األهلية مع األهالى والمستثمرين لتنفيذ المشروع متطلبات تحقيق األهداف
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٦١ 

مشروعات 
 الخدمات

 لوية أولىمشروع ذو أو 

 استكمال شبكة الصرف الصحى

 

 مدينة وادى النطرون الموقع (مكانى أو مؤسسى)

 ٢٠١١-٢٠٠٩عامين  الفترة الزمنية للتنفيذ (شهر)

 جميع مواطنين وادى النطرون الفئات المستفيدة

 الشركة القابضة للمياه و الصرف الصحى شركاء التنفيذ

 ألف ٨٠٠ تكلفة تقديرية (دوالر امريكى)

 الخلفية
يوجد فى قلب المدينة شبكة صرف تم تنفيذها بالجهود الذاتية وتغطـى المنطقـة الرئيسـية فـى المدينـة فقـط و 
يتم تجميع مياه الصرف الصحى و صبها فى بركة المياه جنوب المدينة و تحتاج هذه الشبكة الى استكمال 

 محطلت رفع   ٣عة و كذلك عدد لباقى المدينة حتى الحدود ذات الكثافة السكانية المرتف

 تقليل تلوث المياه الجوفية و حماية صحة المواطنين األهداف

 تحسين الوضع البيئى للمدينة المخرجات الرئيسية

 استكمال شبكة الصرف الصحى بالمدينة بكل مكوناتها النشاطات الرئيسية

 الشركة القابضة للمياه و الصرف الصحى  كيفية التنفيذ

 شركة مفاوالت متخصصة فى تنفيذ شبكات الصرف الصحى و محطات الرفع ة والمعدات المطلوبةاألجهز 

 عمالة عادية خالل فترة التنفيذ العمالة المتولدة

 التنسيق مع الشركة القابضة للمياه و الصرف الصحى و توفير التمويل الالزم متطلبات تحقيق األهداف

 

  

ف المشروعات ذات األولوية
ص

و
 



 

٦٢ 

مشروعات 
 الخدمات

 ة ثانيةمشروع ذو أولوي

 تحويل بركة المياه إلى محطة معالجة للمدينة

 

 بركة المياه غرب مدينة وادى النطرون الموقع (مكانى أو مؤسسى)

 ٢٠١١-٢٠٠٩ الفترة الزمنية للتنفيذ (شهر)

 جميع مواطنين وادى النطرون  الفئات المستفيدة

 رةالشركة القابضة للمياه و الصرف الصحى بالبحي شركاء التنفيذ

 ألف دوالر ٧٥٠ تكلفة تقديرية (دوالر امريكى)

 الخلفية

الوضع الحالى أن ميـاه الصـرف الصـحى المجمعـة مـن خـالل الشـبكة المنفـذة بـالجهود الذاتيـة يـتم الـتخلص 
منها فى بركة الميـاه جنـوب المدينـة فـى أوطـى منسـوب و التـى تـم عمـل جسـور حولهـا بالفعـل. و بـدال مـن 

مليون جنيه يتم عمل تصميم هندسى لهذه البركـة و  ١٥قليدية تتكلف ما ال يقل عن انشاء محطة معالجة ت
 تحويلها الى بحيرة أكسدة مهواه بأقل تكاليف تشغيل و صيانة و فى أقل وقت للتنفيذ 

 تقليل التلوث البيئى الحالى و اعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الرى األهداف

 صحى معالجة يمكن استخدامها لرى األشجار و رى المحاصيل الشجرية بالمنطقة مياه صرف المخرجات الرئيسية

 معالجة مياه الصرف الصحى النشاطات الرئيسية

 عمل التصميم الهندسى الالزم لهذا النوع من محطات معالجة الصرف الصحى و طرحه للتنفيذ كيفية التنفيذ

 شركة مقاوالت األجهزة والمعدات المطلوبة

 عمال تشغيل و صيانة دائمة من أهل المنطقة ة المتولدةالعمال

 التنسيق مع الشركة القابضة للمياه و الصرف الصحى و توفير الدراسة و التمويل متطلبات تحقيق األهداف
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٦٣ 

مشروعات 
 الخدمات

 مشروع ذو أولوية ثانية

 متنزه لألطفال

 

 ستقرةبالموقع المخصص لذلك بالم الموقع (مكانى أو مؤسسى)

 شهراً  ٢٤ الفترة الزمنية للتنفيذ (شهر)

 األطفال ، األسر الفئات المستفيدة

 محافظة البحيرة (قطاع المرافق والمنتزهات) ، رجال األعمال شركاء التنفيذ

 مليون دوالر -الصندوق السويسري  تكلفة تقديرية (دوالر امريكى)

 الخلفية
رومـة مـن وجـود منتـزه لألطفـال ، ادي النطـرون إال أن المدينـة محعلى الرغم من ترامي المساحات بمدينة و 

 مساحة خضراء كمتنفس لألسر وأبناءهم مما يسبب ضغوط معيشية على أهالي المدينة أو 

 األهداف

 ) طفل من رواد المنتزه يومياً ١٥٠استيعاب حوالي (

 المدينة) شاب من أبناء ٥٠توفير فرص عمل لحوالي (

 ألطفال وأسرهم ، ممارسة األطفال لأللعاب البسيطة .توفير مساحة خضراء ل

 المخرجات الرئيسية
فــدان تشــمل علــى منــاطق ألعــاب وكافيتريــا ومنــاطق  ٣منطقــة ترفيهيــة لألطفــال واألســر علــى مســاحة نحــو 

 جلوس 

 ترفيه ، ألعاب ، منتزه ، بيع ، شراء النشاطات الرئيسية

 وتقوم الجمعيات األهلية بالتعاون مع األهالى والمستثمرين بتجهيزها  توفر الوحدة المحلية األرض كيفية التنفيذ

 ..) -تشجير  –مناطق جلوس  –تجهيزات متنزه األطفال من عناصر تنسيق المواقع (ألعاب  األجهزة والمعدات المطلوبة

 للرعاية والصيانة  عمال١٠   العمالة المتولدة

 عتمادات المالية للتنفيذتوفير األرض واال متطلبات تحقيق األهداف

 

  

ف المشروعات ذات األولوية
ص
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٦٤ 

مشروعات 
 االقتصاد

 مشروع ذو أولوية أولى

 منتجع سياحى بيئى بمنطقة البحيرات

 

 شمال غرب مدينة وادى النطرون على بحيرة الحمرا الموقع (مكانى أو مؤسسى)

 )٢٠١١-٢٠٠٩شهر  ( ٢٤ الفترة الزمنية للتنفيذ (شهر)

 العمالة من اهالى وادى النطرون –اع الخاص القط –السائحين  الفئات المستفيدة

 القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية شركاء التنفيذ

 مليون  ٢ (دوالر امريكى)تكلفة تقديرية 

 الخلفية
تتـوفر فــى وادى النطـرون مجموعــة مــن البحيـرات التــى يمكـن اســتغاللها فــى السـياحة البيئيــة لمـا تحويــه مــن 

 ئل طبيعية متفردة ولجمال الطبيعة بها. موا

 االستفادة الرشيدة من موارد المجتمع والمكان ، تنويع االقتصاد المحلى، الحد من مشاكل الفقر والبطالة. األهداف

 غرفة ٩٠منتجع سياحى بيئى يشمل على خدمات متنوعة بسعة  المخرجات الرئيسية

 النشاطات الرئيسية
غرفـة) فـى منطقـة بحيـرة الحمـرا كمرحلـة أولـى،  ٩٠ى يشمل على خدمات متنوعة (إقامة منتجع سياحى بيئ

 يليها منتجع آخر فى منطقة بحيرة رزينا كمرحلة ثانية

 التنسيق مع هيئة التنمية السياحية لتوفير المستثمر وتخصيص قطعة األرض كيفية التنفيذ

 التنفيذ، شركات التجهيزات السياحيةشركات المفاوالت المتخصصة فى  األجهزة والمعدات المطلوبة

 عمالة غير مباشرة فى قطاعات مساعدة ١٠٠ –من العمالة المباشرة  ٤٠ العمالة المتولدة

 توّفر قطعة األرض. –توّفر مستثمر  –التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية السياحية  متطلبات تحقيق األهداف
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٦٥ 

مشروعات 
 االقتصاد

 ةمشروع ذو أولوية ثاني

 إقامة مصنع زجاج

 

 المنطقة الحرفية جنوب المدينة الموقع (مكانى أو مؤسسى)

 شهر ١٢ الفترة الزمنية للتنفيذ (شهر)

 شباب الخريجين  الفئات المستفيدة

 وزارة االستثمار –المنظمات غير الحكومية  –الجمعيات األهلية  شركاء التنفيذ

 ف دوالرأل ٨٠٠ تكلفة تقديرية (دوالر امريكى)

 الخلفية
تتوفر فى وادى النطرون ثـروة مـن الرمـال التـى يمكـن اسـتغاللها فـى مشـروعات انتـاج العبـوات والمشـغوالت 

 الفنية الزجاجية لخدمة كل من قطاع البناء والتشييد وقطاع السياحة

 األهداف
لتكلفـة فـى تكلفـة النقـل من الرمال المتاحة بوادى النطرون اى ان تكلفتها تساوى صـفر وتختصـر ا االستفاده

 فقط مع اتاحة فرص لاليدى العاملة لسكان المدينة

 انتاج االنواع المختلفة من الزجاج المسطح المخرجات الرئيسية

 النشاطات الرئيسية
نقل وتجميع الرمال التى تصلح النتاج النوعية الجيدة من الزجاج والعمل علـى تـوفيره للمحافظـة او تصـديرة 

 افظةالى خارج المح

 كيفية التنفيذ
سـيتم عـرض المشـروع علـى رجـال االعمـال مـع توضـيح امكانيـة الحصـول علـى االئتمـان االزم والتسـهيالت 

 النقدية والتسويقية مع تخصيص االرض التى سوف يقام عليها المشروع واالعفاءات الضريبية

 اج.معدات البناء وأفران وتجهيزات مصانع الزج األجهزة والمعدات المطلوبة

 عامل  ٢٠ العمالة المتولدة

 اشهر ٦وتتطلب فترة تدريب تصل الى  -تتطلب عماله ماهرة متطلبات تحقيق األهداف
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٦٧ 

 قائمة شركاء التنمية بوادى النطرون

 الوظيفة االسم

 مدينة الرئيس مجلس  د/ مجدى الغباشى
 نائب رئيس مجلس المدينة سيد حبليزهأ/ال

 مدير العالقات العامة أ/ عبد العزيز محمد
 مدير  التخطيط  م/ السيد محمد أمين

 لهندسية على االدارة االمشرف  م/ موسى مرقس كيرلس
 عضو مجلس محلى  أ/ السيد صقر

 رئيس جمعية  المستثمرين أ/ سالم عطية جويده
 رئيس الجمعية الخيرية أ/ أحمد عبد الفتاح شتات
 مدير التضامن االجتماعى أ/ محمد عبد الستار على

 رجل أعمال أ/ عبد الحليم حميده
 رئيس مجلس محلى المدينة أ/ محمد مصطفى

 عضو مجلس شعبى أ/ عمرو مصرى زموط
 عمدة عرفى أ/ حمدون عبد اللطيف

 مدينة وادى النطرون عمدة حكومى أ/ عبد الحليم زموط
 شاعر بدوى امد عبد المعزأ/ ح

 المجلس المحلىبممثلة المرأة  أ/ نادية جاب اهللا
 دور أهلى تطوعى السيدة اعتدال

 أمانة المرأة –شئون اجتماعية  أ/ فاطمة محمد ابراهيم
 رئيس جمعية مبارك  أ/ السباعى يوسف السباعى

 ربة منزل –أهالى  السيدة أرزاق
 نزلربة م –أهالى  السيدة أم مريم

 مدير مديرية االسكان م/ عبد المنعم شحتوت
 مدير عام التخطيط العمرانى  م/ انتصار الجزار

 سكرتير عام مساعد أمين عبد اهللا طنطاوى
 مدير التخطيط والمتابعة أ/فيكتورين فيليب حنا

 مدير ادارة امالك الدولة م/ عطية حميدة عبد  العزيز
 لمعلوماتمدير مركز ا أ/ محمد سعد الكومى

 رئيس الوحدة االجتماعية أ/ فكرى محمود ابراهيم
 مدير التخطيط والمتابعة أ/ سعيد محمد حسن
 رئيس مجلس محلى المركز أ/ رزق محمد حسن

 محامى أ/ سيد خليفة عبد  اللطيف
 مدير االدارة الهندسية أ/خالد عبد الشكور

 مدير التنظيم م/ محمد عبد السالم أبو رية
 مدير ادارة شئون البيئة  ة أبو بكر علىم/ عطي

 الوظيفة االسم

 رئيس قطاع حماية البيئة د/ مصطفى فودة
 محامى الشركة المباركة  مستشار/ ابراهيم عرفة

 جمعية الصدق والوفاء  ممثل جمعية الصدق والوفاء
 متخصص صيد طيور الحاج/ كامل محمد

 مدير معامل شركة  المياه د/ حسن جابر
 ادارة الكهرباء مدير  م/ جمال شعت

 العالقات العامة بدير السريان األب/ كظمان السريانى
 بالمعاش نجاح عبد المؤمن حسن

 موجه تربية اجتماعية سابقا اعتدال على عطااهللا
 أ.اجتماعية وعضو مجلس محلى  سناء ممحمد عطية العتر
 بالمعاش محارب عبد الونيس صقر

 ير المعاهد األزهريةمد عبد الحليم عبد الباقى جاب اهللا
 رئيس الوحدة المحلية للحمراء عماد الدين جمعة سليمان

 موجه ثانوى  عبد الغفور ابراهيم طه
 مدير ادارة التنمية بالمركز مجدى مساعد الصيفى

 عضو قانونى بالوحدة رجب ابراهيم سليمان
 عضو مجلس محلى المركز محمد عبد السالم مرعى

 ر عام بالثقافةمدي سعيد  البرنس قطب
 كهرباء وادى النطرون عبد الباسط مصباح

 سكرتير الوحدة سعيد عبد  الحكيم على
 عامل بالمجلس أ/ وائل حسن

 عضو ادارة شئون البيئة عادل سمير عبد الفتاح
 عضو مجلس محلى ياسر محمد صالح

 رئيس قرية كفر داود محمود أبو بكر على
 المحافظة عضو مجلس محلى أحمد صالح موسى

 معاش مبروك عبد الونيس منصور
 معاش نجاح عبد المؤمن حسن

 رئيس قرية بنى سالم وحيد محمد فهمى الشهاوى
 رئيس حزب الوفد بالوادى عبد اهللا عثمان 

 رئيس قرية الحمرا عماد الدين سليمان
 رئيس مركز ثقافة رمضان على السيد
 كبير فنيين صبحى عبد السيد

 أعمال حرة نعم فرجفرج عبد الم
 مدير االسكان توفيق صبحى توفيق
 مهندس بشركة المياه محمود صابر أحمد
 موظفة بقسم الحسابات إيمان السيد ابراهيم



 

٦٨ 

 الوظيفة االسم

 موظفة باالدارة الهندسية سحر سعيد محمد
 موظفة بالشئون االدارية صفاء نسيم لمعى

 موظفة بالعقود والمشتريات سهام سعيد
 مهندس مدنى دوائل محمد السعي

 العالقات العامة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
 الشئون االدارية وائل ربيع حسن

 مدرس اعدادى عيد محمد حسين
 رئيس قسم التموين أحمد فوزى محمد

 موجه بالتربية والتعليم منصور قطب عبد الونيس
 موجه بالتربية والتعليم مصطفى عبد المولى

 رطةأمين ش أحمد محمد حنفى
 رئيس قسم األمن الغذائى فرج عبد الفضيل محمد

 فنى تنظيم حاتم سعيد االمام
 فنى مشروعات خالد سعيد عبد النبى
 محاسب جميل صبرى محمود
 شئون البيئة على سعيد عبد الفتاح
 رئيس وحدة محلية محمود أبو بكر على

 محاسبة منى عبد العظيم بيومى
 جلس محلىعضو م فاطمة محمد عبد الغنى

 عضو مجلس محلى سناء محمد عطية

 
 اجتماعات شركاء التنمية )٥٩شكل رقم (

 
 اجتماعات شركاء التنمية )٦٠شكل رقم (




