مواطن التنمية على الخريطة المصرية والسياسات المالئمة لها
أ.م.د .راوية محمد عجالن

كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى – جامعة القاهرة
قسم التنمية اإلقليمية

 -1ملخص البحث :
يتركز معظم السكان في مرير ى ير طيريق عيي ى ير متيهاه التاير يهلتيات ليتميا تتة ي الك افي
لطهة يلطك م ةيظ ك ما لتعهتا ىن الياهي يالهلتا .
ال أتتييا ى يير عيييو ه ارس ي ىيام ي التمييي ميين ميايييب يم يياره قليعي ي يماهي ي يلط يري تسييتقيب أن ت ةييظ
اتتطار المياره القليعي ى ر مجم أراع الققر المرري .

كما أن هتاك لعه مكات فيما لين األياليم يهاخ اا  .يهياا اللعيه المكيات يعتميه ى ير االخيت ي في تيزييب

ال يرية ى ير األيياليم المخت ،ي ي يلييو الميياره القليعيي فقيق اياتميا أيعيا القريقي التي تتييز لايا الخيهما
اإلسييت ما ار كاف ي  .هييات الع ي ي لييين اإلمكاتيييا القليعي ي يالماهي ي ياللط يري الكامت ي ف ي ك ي ي يييم يلييين
سياسا


المتاجي التالي :

التتمي اإلي يمي هي ما تةاي هات اليري تليته من خ

تقييه يتة ي ي لتقسيييم الجمايري ي ليير  8أييياليم ايتريياهي الريياهر لاييا ي يرار رقيييو الجمايري ي ريييم

 594لسييت  7911يمقارتتييه لتقسيييم ي ازرة التخقيييق ف ي خق ي التتمي ي االيتريياهي ياالجتماىي ي لعييام
 7999/98يفقا إلمكاتيا


يمياره األياليم القليعي ياللطري

ه ارسي الع يي ليين التيزييب المكييات ل سيكان يمياييب الميياره ةييع ميين القليعي يجييه تتاسي

لييين

التيزيب المكات ل سيكان يالتيزييب المكيات ل ميياره – فاي هيات هي الةالي المريري أم أن هتياك خ ي

ف هات الع ي ؟


اللةع ىن مياقن التتمي ى ر الخريق المرري يالسياسا
ميين ميايييب يم يياره قليعي ي يماهي ي يلط يري ه ي الت ي يجي

الم قم لاا ةيع أن ىيامي التميي

أن تةسييم مييتال تقسيييم الةيييز القيييم

ليير

متاق مخت . ،



استكطيياي ميياقن التتميي ى يير أقيراي الققيير المرييري ةيييع أن تييافر مقيمييا

المتاق يم

أهمي كليرة ف

التتميي في هييات

مكاتي مساهمته من ىهماا ف تعيهي الخ ي في الع يي ليين التيزييب

المكات ل سكان يميايب المياره .

 -2البعد اإلقليمى كمدخل من المداخل الرئيسية للتنمية
رييهر ييرار رقيييو الجمايريي ريييم  594لسييت  ) 7911لتقسيييم جمايريي مريير العرليي ليير 8
أييياليم ايتريياهي ياتطيياو هيقييا

ل تخقيييق االي يميير تطيير لالجريييهة الرسييمي  -العييهه  54فيير  71تيييفملر

 . ) 7911ييييه تييق الق يرار ى يير أن تتطييا لك ي اي يييم لجت ي ى يييا ل تخقيييق االي يميير يطييري ى ياييا اليييزير
المختق لالةكم المة ر ي لرقاس مةافظ ىارم االي يم يأمات رقيو هيق التخقيق اإلي يمير التير تتطيا

لكي ميين األييياليم االيتريياهي يتتلييب ي ازرة التخقيييق ييييه ةييهه الق يرار اختراريياتاا ي ياخترارييا

ال جت ي

الع يا ل تخقيق االي يمر.

ياألياليم االيتراهي هر :
 )7اي يم القاهرة يىارمته القاهرة ييطم مةافظا

القاهرة يالجيزة يالق ييلي .

 )2اي يم االسكتهري يىارمته االسكتهري ييطم مةافظا
 )3اي يم الهلتا يىارمته قتقا ييطم مةافظا

االسكتهري ياللةيرة يمتقق التيلاري .

المتيفي يالغرلي يك،ر الطيخ يهمياق يالهيا ي .

 )5اي يييم يتيياة الس ييييو يىارييمته االس ييماىي ي ييطييم مةافظ ييا

سيييتاو الط ييمالي يالجتيلي ي يليرسييعيه

ياإلس ييماىي ي يالس ييييو يالط ييريي يالج ييزو الط ييمالر م يين مةافظي ي اللة يير األةم يير ةت يير تاايي ي خ يييل

السييو .

 )4اي يم مقريح يىارمته مقريح ييطم مةافظ مقريح .
 )6اي يييم طييما الرييعيه يىارييمته المتيييا ييطييم مةافظ ي لتيير سييييي يالمتيييا يال،ييييم يجييزو ميين طييما
مةافظ اللةر األةمر .

 )1اي يم اسييق ىارمته اسييق ييطم مةافظتر اسييق يالياهى الجهيه .
 )8اي يييم جتييي الرييعيه يىارييمته أس ييان ييطييم مةافظييا
مةافظ اللةر األةمر

يالقره من هاا هي تيجيه سياسا

سيييهال ييتييا يأس ييان يالجييزو الجتيييلر ميين

التتمي ى ير المسيتيى القييمر يفقيا المكاتييا

القليعي ياللطيري يتةهييه يسياق تقييرهيا ياسيتخهاماتاا الم ير يايتيراح اتجاهيا

االجتماىر فر االي يم .

يميياره االي ييم

التتميي يخقييق التقيير

ال أته لكر تتةق التتميي المتتاسيل يالمتيازتي لكافي المتياق يااليياليم لميا ييت وم ميب ةالي كي
اي يييم ميين ةيييع ظريفييه االيتريياهي ياالجتماىي ي ي اللييه ميين م ارىيياة اللعييه االي يميير كمييهخ ميين المييهاخ
الرقيسييي ل تتمي ي ي ل ي أتييه يييلتر فيير األيليي ي يل ي اللعييه الققيياىر فيير اسييتراتيجي التتمي ي

يالخريق ريم [. )]7

أتظيير الجييهي

جدول رقم ()1

األقاليم االقتصادية حسب قرار رئيس الجمهورية رقم  594لسنة 1911
الرقم

االقليم

العاصمة

.7

القاهرة

القاهرة

.2

األسكتهري

األسكتهري

.3

الهلتا

قتقا

.5

يتاة السييو

االسماىي ي

.4

مقريح

مقريح

.6

طما الرعيه

المتيا

.1

أسييق

أسييق

.8

جتي الرعيه

أسيان

المحافظات التي يشملها
القاهرة – الجيزة – الق ييلي
األسكتهري – اللةيرة – متقق التيلاري
المتيفي ي – الغرلي ي – ك،يير الطيييخ – همييياق –
الهيا ي

ستاو الطمالي – سيتاو الجتيلي – ليرسعيه –

االسماىي ي
مقريح

لتي ي ي ي س ي ي ييييي – المتي ي ي ييا – ال،ي ي ي يييم – طي ي ي ييما
مةافظ اللةر األةمر
أسييق – الياهي الجهيه
س ي يييهال – يت ي ييا – أسي ي ييان – جت ي ييي مةافظي ي ي
اللةر األةمر

ييه يام

ي ازرة التخقيق ف خق التتمي اإليتراهي ياإلجتماىي لعام  7999/98لتقسيم الةيز

الق يييم

ل يير مت يياق مخت ،ي ي ى يير أس يياو الميي ييب يالمي يياره القليعيي ي يالماهيي ي ياللطي يري لمخت ييي

المتاق ى ر امتهاه الققر المرري ييه يسم

كالتال :

 -1إقليم القاهرة الكبرى :
ييطيم مةافظيا

القيياهرة يالجييزة يالق ييليي يتتمييز لسييما

ايترياهي تجع ييه أيييى هيكي

ايتراهى لاالعاف لر تمركز الجزو األكلر من تطاق الرتاى فر االي يم .

 -2إقليم غرب الدلتا ( :إقليم األسكندرية)
يع ييم اإلي يييم مةافظ ييا

األس ييكتهري ياللةيي يرة يمق ييريح ي ييتت ييي التط يياق الس ييكاتر ل ييين

التطاق الزراىر يالاى يتمركز فر مةافظ اللةيرة ي يلين التطاق الريتاىر فير ميهن االسيكتهري
يك ،يير ال ييهيار يهمتا ييير ي كم ييا يي يزاي ى ييهه كلي يير م يين الس ييكان الر يييه م يين اللة يير يالمس ييقةا
االسكتهري يرطيه اياهكي ي كما تيجه أيعا رتاىا

يهيي تتتاس

الماقيي ي ف يير

مب الليق الرةرايي فر مقريح .

 -3إقليم وسط وشرق الدلتا ( :إقليم الدلتا)

يعييم هيياا االي يييم مةافظ ي المتيفي ي ي الغرلي ي ي ك،يير الطيييخ ي همييياق ي الهيا ي ي ي الطييريي يل ي

ىييهه سييكان يسييق يطيير الييهلتا تةييي  7881م يييين تسييم تم ي  % 31ميين أجمييالر سييكان الجمايري ي ي

يتل مساة المتقق تةي  7482كيم 2تم ي  % 784مين مسياة الجمايريي الك يي يك ايا أ ارعير زراىيي
يخريل يالك افي السييكاتي لالمتققي مرت،عي تري

لالمتقق  788م يين فهان ي كما أن ةجم الم كيا
يتتتط يير لالمتقق ي ي العهيي ييه مي يين المطي ييريىا
يالرغيرة ي يتلاين تري
يالهيا ي يهمياق لهرجا
يالطريي لم

مةافظا

هات الرتاىا

الزراىي رغيرة .)1

الر ييتاىي العي ييخم ي يالك يي يير مي يين المطي ييريىا

المتيسيييق

المتقق من التركيز الرتاىر ي ف،ر ةين تةظر مةافظيا

مت،ايت لتركز المطريىا
ي يتتم

لير  72364تسيم  /كييم . 2يتل ي المسياة المتزرىي

ياللتييري ي يالكارليياو ي يالتق ي يالميار ي

الرتاىي لاا ت،تقير مةافظيا

الغرليي

ك،ير الطييخ يالمتيفيي

ركاقز التتمي ى ر المسيتيى الققياىر فير الز ارىي ي يالريتاى ي
ياالسييكان يالتتمي ي العمراتي ي يالم ارف ي لاالعيياف ليير التتمي ي

اللطري .
-5اقليم سيناء والقناة ( :إقليم قناة السويس)
يمت ييه ه يياا االي يييم ليط ييم خم ييو مةافظ ييا

ه يير ط ييما س يييتاو ي يجت ييي س يييتاو ي ل ييير س ييعيه ي

االسماىي ي السيييو ي يليالك تتسيم هيات المتققي لمسياةتاا الطاسيع ةييع تم ي مةيافظتر سييتاو يةيهها
 % 6من جم مساة الجمايري .
كمييا تتمي ييز ه ييات المس يياة لقييي امت ييهاه طي يياققاا اللةريي ي الاامي ي س يياو ى يير اللة يير المتيس ييق أي اللة يير
األةمر ي كالك يمر ليسقاا ياةها من أهم طرايين التجارة العالمي يهي يتاة السييو .
يتل مساة اال ارعير المتزرىي لالمتققي تةيي  551أليي فيهان  )1تتركيز فير مةافظي طيما

سييتاو ي يجييزو رييغير ميين مةافظي االسييماىي ي ي ممييا يجع ايا فقييرة تسييليا ميين اال ارعيير المتزرىي ي كمييا
أن مةافظتر لير سعيه يالسييو اا

قالب ةعرى يتسم لاالتطق الرتاىي أي اللةري .

ييتت ييي الايكي ي االيتر يياهى يالمك يياتر ل متققي ي يم ييا تتمت ييب ل ييه م يين ميي ي از تس ييلي ي ييريا

لامكاتي ي اتطيياو مطييريىا
لجييا

التتمي ي الرييتاىي يالزراىي ي يالسييياةي يمييا ازل ي

قليعيي ي تس ييم

قايتاييا االسييتيعالي تسييم

تسييل كلي يرة ميين سييكان ال يياهى المييزهةم مييب تيييفير فييرق العم ي يالمسييتيى المعيطيير الم قييم اليياى

يطجب ى ر ايام مجتمعا

الت يمستقرة كما تعم ى ر اىمار هاا المهخ االستراتيجر ل يل ه يةمايتيه

.
 .4إقليم شمال الصعيد :
ع مةافظا

يعم ي يم طما الرعيه

هر مةافظ لتر سيييي يال،يييم يالمتييا ي ييعتلير هياا

االي يييم ميين االييياليم الزراىي ي الري،ي ي ةيييع يعم ي الغاللي ي ميين سييكاته فيير الز ارى ي يتقييهر مسيياة

اال ارع يير المتزرىي ي لتة ييي  787م ي ييين ف ييهان … ييتمت ييب اي يييم ط ييما الر ييعيه لتي ييافر مقيم ييا
التتمي االيتراهي يأهماا :
 يفرة المسقةا

الماقي خار فر مةافظ ال،ييم لةيرة يارين يلةيرة ياهى الريان ) لاالعياف لير

تايير التي ي يالتيير يالمريياري ييف يرة المي يياره الماقي ي المتاة ي ال زم ي ل ز ارى ي ياستر ي ح األ ارعيير
القال ل زراى يالتر تل ةيالر  11ألي فهان .

 تيفر خاما
 مقيم ييا

ال رية المعهتي يامكاتيا

لتريلي فر متاق طما الرعيه .

س ييياةي ىهي ييهة مم ييا ياي ي المج ييا لتتيي ييب المت ييتل الس ييياةر يف ييت أسي ييا راقجي ي ل متتج ييا

الرتاىي يالسياةي .

 تيافر المياره اللطري التر تعتلر العام الرقيسر فر ىم يا

التتمي .

 -6اقليم جنوب مصر :
يع ييم جت ييي مر يير مةافظ ييا

أس ييييق يالي يياهى الجهي ييه يس يييهال ييت ييا يأسي ييان ياللة يير األةم يير يمهيتي ي

االيرير يمعظيم مسياة جتييي مرير متياق ريةرايي اال أتايا نتيي لييال ريا

القليعيي يلايا مسيياةا

كلييرة مين اال ارعير القال ي ل ستري ح ياالسيتز ار يتتييافر لياالي يم ىيامي التتميي الكامتي يالتير سييترت
ى ر استغ لاا تتمي المتقق يترل ياهرة ى ر اسيتيعا

من متقق قارهة لر متقق جا

اىيهاه كلييرة مين السيكان لةييع تتغيير قليعتايا

ي يتتركز ت ك العيام فيما ي ر :

 ت يييفر مي يياره ماقيي ي ييج يييه مس يياةا

كليي يرة م يين اال ارع يير القال ي ي ل ستري ي ح ياالس ييتز ار يتترك ييز

معظماا فر مةافظ أسييان لمتققي تيطيكر ي يفير مةافظي اليياهى الجهييه لمتققتير ال ،ارفيرة يطير

العييتا

يفر مةافظ أسييق ييهيان الرة ارو الطريي .

 تتي المياره المعهتي فر الرةراو الطريي فع ىن المةاجر .
 ت ييافر العهيييه ميين مريياهر القاي ي الجهيييهة يالمتجييههة القال ي ل سييتخهام لاالييياليم يتيييفر اللتييري فيير
مةافظ اللةر األةمر .


تي ي ي يييفر العهيي ي ي ييه مي ي ي يين الم ي ي ي يياره السي ي ي ييياةي كا ي ي ي ييار ال،رىيتي ي ي ي ي يالمسي ي ي يييةي ياإلس ي ي ي ي مي يالع جي ي ي ي ي
يالرياعي

أتظر الجهي يالخريق ريم –. ) -2

جدول رقم ()2
األقاليم اإلقتصادية التي إقترحتها وزارة التخطيط في خطة التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية لعام 1999/99

اإلقليم

الرقم

المحافظات التي يشملها

.7

القاهرة الكلرى

القاهرة – األسكتهري – الق ييلي

.2

ي يم نر الهلتا ي يم األسكتهري )

األسكتهري – اللةيرة – مقريح

.3

ي يم يسق يطر الهلتا ي يم الهلتا)

.5

المتيفيي ي – الغرليي ي – ك ،يير الط يييخ – همي يياق –

الهيا ي – الطريي .

ي ي ي ي يييم سي ي ي يييتاو يالقتي ي ي ييات ي ي ي ي يييم يتي ي ي يياة طييما سيييتاو – جتييي

سيييتاو – لييير سييعيه –

السييو)

اإلسماىي ي – السييو

.4

ي يم طما الرعيه

لت سييي – ال،ييم – الميتا

.6

ي يم جتي مرر

أسي ييييق – ال ي يياهي الجهيي ييه – سي يييهال – يتي ييا –

أسيان – اللةر األةمر

ت ةيظ ممييا سيل أن تقسيييم ي ازرة التخقييق ل ةيييز القيييم ييه ريىي فييه اللعييه اإلي يمي ميين ةيييع
مراىاته لظريي الميايب المخت  ،يالمياره القليعي يالماهي ياللطري لك متقق ى ر ةيهة لةييع
تم

ك متقق يةهة متكام ياهرة ى ر القيام لعم ي التتمي هاخ ةهيهها في جمييب المجياال

اإليتراهي ياإلجتماىي يالعمراتي .

 -3العالقة بين التوزيع المكانى للسكان ومواقع الموارد
تيييةر خريق ي الك اف ي السييكاتي فيير مريير ألي يه ي أتاييا اا

سييما

خار ي جييها  .ف ي تيجييه

هيل ياةهة نير مرر يتركز فياا معظم السكان فير طيريق عيي ى ير امتيهاه تاير التيي يهلتيات
ليتما تتخ خ الك اف السكاتي لطهة يلطك م ةيظ ك ما التعهتا ىن هاا الياهى .

أن مسيياة مريير تسييايى م يييين كي ييي متيير مرلييب ليتمييا مسيياة ياهى التي ي يهلتييات ةيييع الترل ي

القيتيي الخرييل تسييايى  % 384ميين مسيياة الييل ه  .يفيير هييات الريعي العيييق ميين اليياهى يالييهلتا يعييي

 % 98من مجمي السيكان  .يالتتيجي المقال ي أن مجميي سيكان الريةارى فير مرير يهير تم ي 9684
 %ميين مسيياة الييل ه ال يتعييهى  % 2فقييق ميين المجمييي الك يير ل سييكان  .ف،يير الرييةراو الغرلي ي يتياجييه
السيكان فيير المتخ،عيا

الرييةرايي أى الياةييا

ةيع يتياجه لاا ةيالر  757815ألي تسم

المعريفي ةاليييا لاسيم اليياهى الجهيييه لجييار ىيييين الميياو

قلقا لتعهاه  )7996مين السيكان  .يلياا فيان خقيق التيسيب

الز ارىيير فيير مةافظ ي ال يياهى الجهيييه ةاليييا الياةييا
امكاتيا

الخارج ي يالهاخ ي يال ،ارف يرة ) تسييير لمييا تسييم لييه

الميات الجيفي )2 .
أما الجزء الجنوبى من الصحراء الغربية المعريف لاسم طير العييتيا

ي فقيه تيري

اله ارسيا

زرى ي ال تتعييهى 789
التيير أجرتاييا الهيل ي فيمييا لييين أى ييام  7981 – 87ليير أن المسيياة الرييالة ل ا

ألي فهان نر أسيان لمساف  741كي ي متر  .لتك  5 ،جتياا

لكي متير مكعي

مين المييات الجيفيي ي

يلايياا فييان تمييي الك اف ي السييكاتي فيير مةافظ ي ال يياهى الجهيييه ي يرتلق لالكطييي ىيين مريياهر الميييات الجيفي ي

ية،يير الييار اا
متاق جا

ترييري ميياقر يك،يير ل مطييريىا

القمية ي  .ميين اج ي جع ي متيياق الرييةراو الغرلي ي

لسكان ياهى التي  .يجرى االهتمام لاللةع ىن متاق ال رية المعهتيي م ي خيام ال،يسي،ا

يالةهيه ي يهياا ميا يجيرى فعي لالتسيل لمتققي ال،يسي،ا

فير أليي قرقيير نير الخارجي اا ييتم تت،ييا ميه

خق ةهيهى من يتيا لير متققي أليي قرقيير نير الخارجي  .يقريي ليرى لير يتيا ييرتلق لقريي سي،اج
ى ر اللةر األةمر .
وفىىىى شىىىمال الصىىىحراء الغربيىىىة يى يير ق ييي الس يياة الط ييمالر الغرل يير يتياج ييه الس ييكان لك افي ي

متخ،ع ي ةيييع الق ي ي ميين المقيير الطييتيى يالرليعيير اليياى ال يتعييهى  231م يمتيير سييتييا ياليياى يسييم

لز ارىي الطييعير يأطييجار الزيتييين يالتييين ي كمييا تتمييي الم ارىيير ال،قي يرة التيير تسييم لترلي ي األنتييام ي يتسيياهم
ا لار الريماتي ى ر قي الساة – يهر الار لتخزين ميات األمقار – فير تييفير المييات خي
الجيياي  .يهيياا السيياة لقليعتييه الجغرافي ي ير ي

الرييي

لقيييام المرييايي  .ييييه ظايير القييرى السييياةي الجهيييهة

فر المسا ف لين نر االسكتهري يمرسير مقيريح ي يتيم ميه خيق لمييات الطير مين ترىي التيلاريي لتغايي
هات القرى السياةي يت لي ةاجا

اللهي .

كمييا يجييرى ةاليييا ط ي ترى ي الةمييام يهيير امتييهاه ل تيلاري ي لتيييفير ميييات الطيير يالييرى ل لييهي فيير
متققي السيياة الطييمالر ي يسيييي يييىهى الييك ليير التيسييب فيير ز ارى ي األج يزاو الطييريي ميين اي يييم السيياة

الطيمالر لالطعير يالقم .

وفى الصىحراء الشىرقية يتلع ير الليهي مين يلاقي المعيازة يالعلاليهة فير يهياتايا ل،قير هيات الريةراو

لميياره الميييات فيمييا ىييها اليهيييان الرييةرايي التيير تتةييهر تةييي ياهى التيي يتجييرى متاييا السيييي أةياتييا ك ي

لعب ستيا

ي كما يتجمب اخرين ةي الار اللتري أي متاق تعهين ال،يس،ا

قي اللةر األةمر يمعظمام مااجرين من مةافظا

أي القيرى السيياةي ى ير

يتا يأسييق يالمتيا .

يال طييك أن االمكاتي ييا

الس ييياةي ياللتريليي ي س ييتجع م يين سي يياة اللة يير األةم يير أة ييه المةيياير

يييجه ةاليا خيق أتاليي

يةمي مييات التيي مين يتيا لير سي،اج يم الغرهيي لققير  31سيم ييجيرى

السكاتي فر المستقل يهي أةه مةاير اىاهة التيزيب الجغرافر ل سكان لطرق تيفر ميات الطر العال

ا ن مه خق اخر لققر  61سم من الكريما

لر الزى،رات م لر الغرهي .

وفىىى سىىيناء يتجمييب السييكان فيير ي يرى يمييهن ى يير قييي السيياة الطييمالر لسيييتاو ييعتمييهين فيير

ةياتام ى ر االمقار الطيتيي الق ي ي يمييات ا ليار التير تتجميب فير لقيين الك ليان الرم يي أي ميا يياتر لير
متققي السييييو ميين ميييات السيييي ىيين قريي ياهى العيري

ي ييلطيير التايييا لالز ارىي لييين سييا القيتي

فيير الغيير يمتققي رفي فير الطيير لييان يكييين السيياة الطييمالر لسيييتاو متققي جييا

سييكاتر ميين اليياهى

يالهلتا خار لعه يري ميات ترى الس م ىلر يتياة السيييو لير سيا القيتي يالمتياق المجيايرة  .أميا
فر جتي سييتاو فيتياجيه السيكان فير متياق التعيهين يالسيياة ةييع تتتطير متتجعيا

يتييلب يهه

السيياة فير قاليا

يطرم الطيخ يالقير يرأو سهر .

ييعتيتييا لييالقلب الكطييي ى يير المتيياق السييكاتي فىىىى الىىىوادى والىىىدلتا ألتاييا ميين أى يير الك افييا

السييكاتي فيير العييالم  .اا تري فيير المتيسييق ليير  911تسييم فيير الكي ييي متيير المرلييب ي يترت،ييب فيير لعييا
المتاق الري،ي فر جتي الهلتا لر اك ر من  7111تسم فر الكي ي متر المرلب )7 .
يلاسييت تاو المييهن الكلييرى م ي القيياهرة يالجييزة ياالسييكتهري أي المييهن االخييرى المتتطيرة فيير اليياهى

يالييهلتا يخار ي فيير متقق ي القتيياة فييان الك اف ي السييكاتي فيير الريييي المرييرى تخت ييي ميين مكييان ليير اخيير
ييرجب الك لعيهة ىيامي متايا هرجي ي يخرييل الترلي ي يفيرة المييات يخاري مييات اليرى لال ارةي أي القير
من العارم .

المتيفيي

يى ر هاا االساو ترت،ب الك اف لر اى ر معه فر جنىوب و وسىط الىدلتا خاري فير مةافظي
 7185تسييم  /كييم ) 2ي يالق ييليي

 3595تسييم  /كييم ) 2ييم الجييزة فيير طييما اليياهى 5733

تسييم  /كييم ) 2يتق ي الك اف ي فيير طييما الييهلتا فيير مةافظييا

ك،يير الطيييخ  493تسييم  /كييم ) 2يهمييياق

 442تسييم  /كييم ) 2ياللةييرة  691تسييم  /كييم ) 2يفيير اقرافاييا الطييريي ي الغرلي ي تتيجي االيت ي ار ميين
الرةراو ياللعه ىن مياره ميات التار )7 .

مةافظا

وفىىى ال ىوادى تييتخ،ا الك اف ي طييريا ينرلييا ك مييا التعييهتا ىيين مجييرى التايير أي جتيلييا  .اا تعتليير
يتا  7471تسم  /كم ) 2يأسييان  7136تسيم  /كيم ) 2مين أيي مةافظيا

الريعيه ك افي

لع ييي الي يياهى ياتةس ييار مس يياة االرا الزراىيي ي  .يتط ييا القاى ييهة فترت ،ييب الك افي ي ف يير مةافظي ي س يييهال
 2148تسم  /كم ) 2يتتخ،ا فر مةافظ المتيا  7571تسم  /كم ) 2ألسلا
االيقاىيا

مةافظا

تاريخي إلتايا اةيهى

لاالعياف لير اتسيا مسياة اليياهى فير هيات المةافظي  .يال ي،يتتيا أن تسيج أن

الريييي المرييرى يم ي أى يير ك اف ي سييكاتي مقارتي لقريتي فيير أى مكييان ميين العييالم  .يهييات ظيياهرة تسييتة

الهراس )7 .

تم ييا سييرقاتيا لعييه الةيير

أمىىا المىىدن المصىىرية فايير االخييرى ظيياهرة فريييهة ي فالقيياهرة يييه تم ي

العالمي ي ي ي ي ال اتي ي ي ي ي فقي ي ي ييه كي ي ي ييان ىي ي ي ييهه سي ي ي ييكاتاا ىي ي ي ييام  7941تةي ي ي ييي  7م يي ي ي ييين تسي ي ي ييم يارت،ي ي ي ييب ةاليي ي ي ييا
لر  )68189519م يين تسم  .كما أن ىهه سكان القاهرة يزيه ىته الظار  2م يين تسم اخيرى ممين

ي ،ي ييهين اليا ي ييا م ي يين االي ي يياليم لقع ي يياو مر ي ييال ةام ياالس ي ييكتهري تمي ي ي

ف ي يير ت ،ي ييو ال،تي ي يرة م ي يين م ي ي ييين ل ي يير

 )38288796م يين تسم .
هاا التمي السرقاتر يرجب لر أن هاتين المهيتتين كاتتا يمازال

اهم متاق الجيا

اللطيرى فير

مريير لاإلعيياف ليير التمييي القليعيير الس يريب أللتيياو هييات المييهن فييان تيييار الاج يرة الهاخ ي ي يييه اطييته ميين
القييره س يياو ميين الرييعيه م ي اسييييق ييتييا ةيييع ي،ييه متاييا ىمييا اللتيياو ي يميين سيييهال تجييار

مةاف ظييا

الخعيير يال،اكا ي يالسييمك ي يميين مةافظييا

اليجييه اللةييرى المتيفي ي يالغرلي ي يجميييب ه يىالو المايياجرين

يلة ين ىن فرق ىم ييلم ين فر تةقي مستيى ةياة أفع فر الةعر .
يسرىان ما تتمي األةياو العطياقي التر تةيق لالعاريم مين الطير يالغير تتيجي هجيرة هييالو
اليافهين  .كما أن طلك المراتب التر أتطل

ةي القياهرة مين الطيما يالطيما الطيرير فير طيل ار الخيمي

يمستقره يمن الجتي فر ة يان يقرة يفير الغير فير املالي ييه جيال
يالياهى ياه

ا ي األييهى العام ي مين اليهلتا

لر تكيين ما يسمر لةزام ال،قر ةي العارم .

يالق يياهرة مق يير الةكيمي ي المركزيي ي يمرك ييز الخ ييهما

الةع يياري تع يميي ي أي قافيي ي أي ر ييةي أي

ترفياي ي جع اييا أكل يير مييهن أفريقي ييا ياليييقن العرل يير ي فاتيياك أةييياو الق يياهرة م ي اللس يياتين يلييا
يريا ال،ييرل تم ي أى يير ك اف ي سييكاتي فيير العييالم ي يفيير االسييكتهري تطييل

المرت،ع م

الجمرك يال لان .

الطييعري

أةييياو متطييالا فيير ك افتاييا

م ي لييير سييعيه ياالسييماىي ي يالسييييو فيير

يهتيياك مييهن أخييرى فيير مريير تعتليير متيياق جييا

ى ر تمي هات المهن سريعا .

متقق القتاة يلالقلب فان خهم الم ة فر القتاة ساىه

يلما كان التيزيب الجغرافر هي أةه ألعاه المطك السكاتي فقه اتجاي

الهيلي تةيي سياسي اتطياو

المىىدن الجديىىدة فيير متيياق رييةرايي ل ةي يل ي هين اللتيياو ى يير األ ارعيير القيتيي السيييهاو الخرييل اا
المرهيه الزراىر العالر  .يهكاا طيه

مهيت العاطر مين رمعيان يالسياها

مهن جهيهة م

ي  6أكتييلر

ي للييرل العيير الجهيييهة ي التيلاري ي ي لييهر ي العلييير ي يالرييالةي الجهيييهة ي يالمتيييا الجهيييهة ي لتيير سييييي
الجهيهة ي ياسييق الجهيهة ي يأسيان الجهيهة السيتيعا

الزيياهة السيكاتي يالتخ،ييي ىين ميهن اليياهى ياليهلتا

.
يتةيين فيير ةاج ي ليير  41مهيت ي جهيييهة يل ي سييكاتاا  28411م يييين تسييم ) تقييام لييالقر ميين
الياهى يالهلتا  41الي لك متاا ) ى ر أرا رةرايي ةتر تسيتقيب الةريي ى ير مييات الطير مين
التي يلالك يتييي استتزاي االرا السيهاو لعه أن فقه

ما يقر مين م ييين فيهان أرا زراىيي تتيجي

اللتاو ى ياا أي تتيج تجريي الترل )4 .
ك مييا أن تظييام الييرى فيير ال يياهى يالييهلتا سيسيياىه ى يير المزيييه ميين التيسييب األفقيير طيير الييهلتا فيير
متاق الرالةي يالخقارة ينير سييتاو ي يفير نير اليهلتا فير التيلاريي يالسياة الطيمالر يفير اقيراي
ياهى التي طريا ينرلا فر الرعيه .
-5مواطن التنمية على الخريطة المصرية والسياسات المالئمة لها :
ى ر عيو ىيام التمي من مييب يمياره قليعي يماهي يلطري يمكن تقسييم الةييز القييمر لير
المتاق ا تي :
 :1-5مناطق ذات امكانات اقتصادية مؤكدة وبعيدة عن التجمعات العمرانية القائمة :

العييتييا

يتقي ييب هي ييات المتي يياق في يير ال ي يياهى الجهيي ييه لالياةي ييا

الخارج ي ي يالهاخ ي ي يال ،ارف ي يرة ياللةريي ي طي يير

لالرييةراو الغرلي ي يكييالك لالرييةراو الطييريي ياللةيير االةميير ي يتعتمييه التتمي ي االيتريياهي فيير

هات المتاق ى ر استر ح االراعر يالسياة يالتعهين .
يتاهي ىم ي التتمي لاا لر كسر ىزل هات المتاق لالرلق الجييه ليتايا يليين متياق مرير المخت ،ي ي
ياتطاو ىهه من التجمعا

العمراتي الجهيهة التر تطجب السكان ل تتقا اليايا ىين قريي تييفير الخيهما

يمت االمتيا از العريلي المخت . ،

 :2-5مناطق ذات امكانات اقتصادية مؤكدة وقريبة من تجمعات عمرانية وتدعمها بنية أساسية :
أن اختيار ميايب المجتمعا

العمراتي الجهيهة فر أماكن يريل تسليا مين الميهن القاقمي يسياىهها

فر مراة تميها األيلر ي ييعم ى ر زياهة الجا

المييهن القاقم ي ي يتقييب هييات التجمعييا

السكاتر الياا ي يتخ،ييي اىلياو الك افي السيكاتي ىين

الجهيييهة فيير التقييا الطييمالر ل ييهلتا ي يمرسيير مقييريح ي طيير يتيياة

السيييو ي ةييي القيياهرة الكلييرى ي طيير التيي لمةافظييا
ييه ىتي

المراة الخمسي

لتير سييييي يأسييان يكيييم أملييي جتييي مريير ي

الخقق ال ع الماعي ) لالك االمر .

يتعتم ييه التتميي ي ف يير ه ييات المت يياق ى يير المقيم ييا
يالتطيياق الرييتاىر يالسييياةر يمييا يترتي

االيتر يياهي ف يير كي ي متققي ي ل ييين استري ي ح أ ارع يير

ى يييه ميين ييييام اتطييق اخييرى مسيياىهة  .يتلخييا التتميي العمراتي ي

فر هات المتاق طك مهن تالع يمراكز ةعري خهمي .

 :3-5مناطق ذات أهمية اقتصادية واجتماعية وتتميز بوضع سياسى واستراتيجى :
يتقب هات المتاق ىته ةهيه مرر الطريي يالجتيلي يأهم هات المتاق :
 شبة جزيرة سيناء ييلتر ههي تتمي هات المتقق ى ر راو أيلييا

التتمي ي ليو فقيق لميا لايا مين

مكات خار لمرر لاىتلارهيا خيق هفيا الطير األي ي يلكين أيعي ا لميا يتييفر لسييتاو مين مقيميا
التتمي ي االيتريياهي خار ي فيير مجييا التعييهين يالسييياة يالتجييارة يلمييا لاييا ميين مقيمييا

القا ار

ال يرلق لييين

ال ع .

يتستاهي التتمي العمراتي لسيتاو تهىيم الايك العمراتر لاا ياىتليار المجتمعيا

العمراتيي القاقمي لم الي

أتييييه ل تتمي ي العمراتي ي المس ييتقل ي ي يايجيياه تس ي ىم ارت يير متييهرل فيير اةجام ييه السييكاتي يفقييا ليظاق،ييه ي
يالعم ي ى يير تيييفير فييرق العم ي فيير مج يياال

االسييت مار فيير اتطييق الز ارى ي ي الرييتاى ي التعييهين ي

السياة ي يما سيي يتيقن لالمتقق من أتطق أخرى مكم يمساىهة لاات األتطق األساسي .

 المثلىىث الحىىدودى  :يهييي جييزو ميين مةافظ ي اللةيير األةميير ييعييم ط ي تين ي ألييي رميياه ي ة ي ي

)

ييعتلر من أهم المراكز العمراتي اليايع فر الجزو الجتييلر الطيرير لمرير ي يخيق اليهفا االي مين
الجا ي الجتيلي ي الطييريي ي فع ي ىيين امكاتياتييه السييياةي الياىييهة يتعتمييه التتمي ي لاييات المتقق ي ى يير
امكاتيا

المتقق السياةي ياللتريلي .

تقيير أتطق الرى يالتعهين يالرتاىا

الةرفي ياستغ

يتقيم التتمي العمراتي فر هاا الم يع ى ير اىتليار الميهن الي ع القاقمي

طي تين ي أليي رمياه ي ة يي

) أتييييه ل م اركييز العمراتي ي خهمي ي جهيييهة ل متقق ي ي مييب تقيييير الييتمق العم ارتيير يالظييريي الليقي ي لم ارىيياة
العيام االجتماىي يالت ار ي لسكان المتقق يالعم ى ر استقرارهم لاا .

 منطقة بحيرة السد العالى  :تعتلر هات المتققي اا
تتميتاا ههفا ييميا تسعر اليه الهيل لخ

ايلييي سياسيي ياسيتراتيجي لمرير ي كميا تعتلير

ك اف سكاتي فر هيات المتققي الةيييي الااميه ي يلميا لايات

المتققي ميين أهميي ايتريياهي يمكيين أن تتييي العهيييه ميين فييرق االسييت مار فيير طييتر المجيياال
فرق ل عم فر اتطق ايتراهي ةقيقي كالزراى يالريه يالسيياة تكيين هافعيا ى ير جيا
جايه استغ لاا مةهيهة ةتر ا ن ليرنم يجييه امكاتيا

لر هات المتقق التر ما زال

يرتاىي ياقم ى ياا فر األساو .

يخ ي

السيكان

زراىيي كلييرة

يفر مجا ال رية السمكي يمكن زياهة االتتيال السيتيى للةييرة تارير مين  54أليي قين لير  81اليي
قيين  .أمييا فيير تطيياقر التعييهين يالرييتاى فقييه لي

يالت ك ي يالكيارتز ي الرخام ي يالجراتي

يالق. ،

أن هييات المتققي نتيي لالعهيييه ميين الخامييا

كاليياه

يتستاهي التتمي العمراتي لالمتققي تيهىيم الايكي العم ارتير لاىتليار مهيتي اسييان مركيز ل تتميي االي يميي
ي ياىتلييار التجمعييا

التجمعا

القاقمي ةييي اللةييرة أتييييه ل تتميي العمراتيي يم اركييز تتميي فرىيي ي ياتطيياو ىييهه ميين

الري،ي الجهيهة التر تعتمه ى ر الزراى يالريه .

مطري الهلتا الجهييهة لجتيي اليياهى  :يعتلير المطيري تييات اساسيي ل تتميي يتعميير الريةارى يرلقايا

ل يياهى يهلتييا التي ي ي ييسييام فيير زييياهة المسيياة الملهيل ي ليير  % 24ميين مسيياة مريير خ ي
زراىي ي س ييياةي طييام لك ي الخ ييهما

العط يرين القاهم ي ي يايامي ي مجمعييا

ميايب لتتمي يتعمير المتقق تكين لم ال مجتمعا
ياستز ار االراعر يتطجيب الرتاىا

األى ييام

ي يميين المسييتاهي اتطيياو 1

ىم ارتيي متكام ي تقييم تتميتايا ى ير تطياق استري ح

ك ي ،العمال .

 :5-5مناطق ذات جوانب سكانية وظروف اقتصادية ملحة :
ييقره لايا المتياق التير تعياتر مين ارت،يا معيه تميي السيكان يالك افي السيكاتي يارت،يا معيه
الاج يرة التازة ي ي تقييق الخييهما
يتةسين اللتي األساسي .

ي يتةتييال ليير مزيييه ميين االسييت ما ار لتقيييير الليق ي العمراتي ي يتييهىيم

ييعتمه فر هات المتاق ى ر العم ى ير خ خ يه الك افي السيكاتي يتيجييه ال،ياقا السيكاتر لير
المتاق الجهيهة ياتطاو مهن تالع يم اركيز ىمراتيي جهييهة لايات المتياق ي ياالرتقياو لمسيتييا

الخيهما

يزي يياهة ك،اوتا ييا يتةس ييين الليقي ي العمراتيي ي لالم ييهن القاقمي ي ياالرتق يياو لالمت يياق العطي يياقي ي ك ييالك تا ييهي

سياسييا

التتمي ي لاييات المتيياق

ليير الة،يياظ ى يير األ ارعيير الزراىي ي القاقم ي يالعم ي ى يير زييياهة االتتييال

الزراىر رأسيا ياالرتقاو لالترتيب الزراىر يتطجيب يييام الريتاىا
كافي فر طتر مجاال

المغايي يالريغيرة يتيلييه فيرق ىمي

التتمي يالةه من هجرة سكان الريي لر المراكز الةعري .

-4المناطق التنموية على أطراف القطر المصرى
قلق ي ا ل تتيياقل األيلي ي لتعييهاه  7996يل ي ىييهه السييكان فيير مةافظ ي جتييي سيييتاو  45841ألييي

تسيم يتةتي المرتلي األيليير فير أيي المةافظييا

الجهيه  757815ألي تسم ياةت
األةم يير ال ييع أيي ي المةافظ ييا

فيير ىيهه السييكان ليتمييا ل ي ىيهه سييكان مةافظي اليياهى

المرتل ال اتي فر اي المةافظا

سكاتا  .ييه كاتي

مةافظي اللةير

س ييكات ا اا ل ي ي ى ييهه س ييكاتاا  744869ال ييي تس ييم ي يمةافظي ي مق ييريح

المرتلي الرالعي يل ي ىييهه سييكاتاا  2781الييي تسييم ي يمةافظي طييما سيييتاو  242814ألييي تسييم يفيير

المرتل الخامس من ةيع المةافظا
يل ييالك تك ييين مةافظ ييا

الملهيل الك ي
مةافظييا

قلقا للياتا

األي سكات ا .

الة ييهيه أيي ي خم ييو مةافظ ييا

مركز المع يما

ف يير ى ييهه الس ييكان يي ييه ل غي ي

يهىم اتخاا القيرار )  71219كيم

2

المس يياة

يالك افي السيكاتي فير

الةييهيه الخمييو  14185فييره  /كييم  2اياجمييالر  75845ألييي تسييم تعيياه  % 783ميين اجمييالر
الخميو  395859أليي تسيم تعياه

السكان فر الجمايري ي ييه ل ىهه سكان ةعير هيات المةافظيا

 % 7891م يين اجم ييالر ى ييهه س ييكان الةع يير في ي ر الجمايريي ي ي ليتم ييا ل ي ي ى ييهه س ييكان الري ييي ف يير ه ييات
المةافظيا

 322814أليي تسيم تعياه  % 1895مين اجمييالر ةعير مةافظيا

الجمايريي  .يمين هيياا

يتعي مةهيهيي التياجييه السييكاتر فيير أقيراي مريير الةييهيه) يتظي ار ألن هييات المتيياق اسييتراتيجي ياا

أهمي ي خار ي لالتسييل لقميين القيييمر ياللعييه اإلسييتراتيجر يتع ي أهمي ي أىمييار هييات المةافظييا

لإيام المطريىا

التتميي المخت . ،

هاا ييه ل متيسق تسل اإلتاع فر ةعر هات المةافظا

فر ريي هات المةافظا

 % 5385ليتما ل غي

 % 59896يييه ل ي متيسيق تسيل اإلتياع فير هيات المةافظيا

لالسييكان

تسيل اإلتياع

 % 5485ليتميا

ل ي معييه الزييياهة السييتيي ل سييكان فيير ةعيير هييات المةافظييا

 % 2817ي يفيير ريييي هييات المةافظييا

 % 2865لمتيسييق زييياهة سييتيي ى يير مسييتيى هييات المةافظييا

ل ي  . % 2811ييييه ل ي متيسييق تسييل

اللقال ي ي لقي ييية العم ي ي في يير هي ييات المةافظي ييا

المةافظيا

 . % 6869يل غ ي ي

جم ي ي االسي ييت ما ار المخرر ي ي لاي ييات

فير الخقي الخمسييي ال ال ي  152786م ييين جتييه لمتيسييق تريي

ل ،يره  7351486جتيييه /

ف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييره يتم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي جم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي االس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت ما ار  % 73849م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يين اجم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييالر اإلس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت ما ار

المخرر ل جمايري )6 .
:1-4المناطق التنموية البعيدة واعادة توزيع الخريطة السكانية
أن المتيياق الملهيل ي ميين الخريق ي المرييري لييم تتعييهى  % 4ميين اجمييالر مسيياة الققيير هيياا

لييالرنم ميين الجايييه الكلييرة يالملايلي ميين أجي اىيياهة تيزيييب الخريقي السييكاتي لاعيياف متيياق جهيييهة ليير
متاق المعمير المررى ةيع تعقه ا ما ى ر متاق التتمي الجهيهة يالتر من أهماا -:
-

طما يجتي سيتاو

-

الساة الطمالر الغرلر االسكتهري مقريح )

-

ساة اللةر االةمر

-

الياهى الجهيه يلةيرة تارر

-

متقق الياةا
يلييالك فييان ةجييم االسييت ما ار الميجاي ليير هييات المتيياق يييه تعاظمي

طم

المطريىا

التتميي م

فيير ا يتي األخييرة يالتيير

استر ح االراعر فر المتاق الم رق ألي ييم اليهلتا سيياو مين تاةيي

الطر أي المتقق الغرلي  .ومن خالل رصىد معىدالت النمىو السىكانى السىنوى بىين التعىداديين األخيىرين
اتضى أن ثمىار هىذل الجهىود لىم تتحقىىق بعىد يفقي ا لقهيهاي المرجيية أي المسيتاهف ي ةييع ال تي از أىييهاه
السييكان لاييات المتيياق مةييهيهة ل غاي ي لالمقارت ي لاإلمكاتيييا
اال ارع يير الزراىيي ي المستري ي ة أي اإلمكاتي ييا
األمر مزيه من الجاه يالما ياليي

التتميي ي لاييا ي هيير المريياهر القليعي ي ميين

الط يياققي المتميي يزة أي ال ييريا

لهىم اسيتققا

التعهيتيي ي ي ةي ييع يتق ي ي

هيات المتياق ل اجي ار السيكاتي الهاخ يي ليين الرييي

يالمهن لالمتقق الملهيل سياو لمتقق الهلتا أي لرعيه مرر )3 .
وتمثىىل هىىىذل المنىىىاطق التنمويىىىة المشىىىار اليهىىىا اطىىىراف القطىىىر المصىىرى جغرافيىىىا يلعيييهة ىيين

المتقق ا ه لالسكان ي أى أن تطجيب هات الةرك السكاتي الهاخ ي لالمتياق المكهسي لايا تةتيال لير
مة ،ي ي از أك ي يير تي ييل ي ار لتيىي ي ي السي ييكان التي يير مي يين الممكي يين أن تتتق ي ي

االةتياجا

ل ي ير هي ييات المتي يياق ي يايع ي ي ا ت لي ي ي

السكاتي العريري من مساكن يفرق ىم يمستيى م قم من الخيهما

يةتييال ليير رىيو ام ييا عييخم جتل ي ا ليير جت ي

مييب ه ارس ي االةتياجييا

ي يهيي األمير الياى

الةقيقي ي لا يىالو السييكان يفقييا

لخراقرام االيتراهي ياالجتماىيي ةتير يمكين تة،يزهم ى ير الاجيرة لير هيات المتياق يتريل متياق

جا

متافس لمتاق الجا

لالعمران القاقم

وتشىىير أحجىىام السىىكان ومعىىدالت نموهىىا فيير هييات المتيياق التتميي ي ليير أن المتيياق الخمس ي

السال اكرها هر أي المتاق تركي از ل سكان ي ليو فقق من ةيع مةهيهي المتاق الملهيلي لايا يلكين

أيع ا اتخ،اا م ةيظ لالك افا
تعرع

السكاتي لالمتياق العمراتيي  .يييه ي،سير هياا ه ارسي اللعيه التياريخر يميا

له هات المتياق فير الماعير القريي

م ي شىمال وجنىوب سىيناء يالةيري التير طياهتاا ي يهيي

االميير اليياى تييل ر لييه ةجييم االسييت ما ار الميجا ي ليير هييات المتقق ي ي كمييا أ يير هيياا العام ي ايعييا ى يير

تيجيييه االسييت ما ار

ليير المتيياق المتاخم ي لاييا م ي مىىدن القنىىاة يالتيير لييهأ

تطيياه اهتمييام م ةيظ ي ا فيير

ا يتي األخي يرة ي سيياو ميين الةكيمي أي الققييا الخيياق تظي ار ليجيييه أتييي ىمراتي ي ياقمي يتس ي ىم ارتيير

يعم العهيه من التجمعا
يجا

القاقمي ياا

مكاتييا

تتمييي ىمراتيي كاتي

جزو كلير من السكان الاين يه هاجريا متاا لعه ىام . 7961

لايا هير هيام فير سيرى التعميير

يهاا االمر الاى يه ي،سير تيلخر التتميي بشىمال وجنىوب سىيناء ةييع محدوديىة األنويىة القائمىة
ىمراتيي ي تتتاسي ي

المىىىزودة بالخىىىدمات والبنيىىىة األساسىىىية ال زمي ي إليامي ي تجمع ييا

م ييب ةج ييم المر يياهر

القليعي ي يالتر تةتال لر هىم ايتراهى كلير يلخار فر مجيا اللتيي االساسيي ي ةتير يمكين جيا
االست ما ار الخار يلالتالر تتمي تجمعا

ىمراتي جهيهة  .يتلتر كي هيات العيامي السيالق ميب العامي

الرقيسيير يالاييام يهييي تخيييي االسييت ما ار الخار ي ميين المخيياقرة فيير االسييت مار لالمتقق ي ي يالتيير ظ ي
ماههة ل،ترة ليس

يجييزة تزامتي

ميب تيجييه جيزو كليير مين االسيت ما ار المة يي لير المجاييه العسيكرى ي

اال أن هيات المتققي يلخاري ميهن القتيياة ال
جايه التتمي التير تطيق

ي يييه طياه

أكليير ةركي ىكسييي لاجيرة السييكان التيهاو ميين

ياق ي ى يايا اىياهة التعميير ي مين المتيييب أن تكيين للمىدن الثالثىة دور بىارز

كأقطىاب نمىو فيير اطيعا ةيرك التتميي يالتعميير فير طيله جزييرة سييتاو سيياو فيير مجيا ت ليي االةتياجييا
االي يميي ي االساس ييي م يين الخ ييهما

المتميي يزة أي الققاى ييا

االيتر يياهي المكم ي ي لتيىيي ي االتط ييق المقت ييرح

تتميتاا فر سيتاو .
اما عىن منىاطق التنميىة االخىرى والتىى تتميىز باالمكانيىات التنمويىة الكبيىرة فقىد تىأثرت إلىى حىد
كبير بهامشيتها للمناطق المعمىورة يليالك فيان فيرق االسيت مار الخياق لايا كاتي

مةيهيهة ل غايي يليم

تتيا هياا االهتميام االى مير الكلييير يالتعرييي لايا لمين ىتيههم الرنلي فير الاجيرة اال لعيه العتايي لتتميتاييا
مين يلي خقييق التتميي االيتريياهي ى يير مسييتيى الهيلي  .يتظي ار ل مقيمييا

التتمييي لاييا فقييه جييال

تيىيي

ميين االسييت ما ار تلغيير سييرى تةقيي العاقييه االيتريياهى الس يريب ميين مطيياريب االستري ح الز ارىيير ال أن
ىم ي ي التتمي ي العمراتي ي لاييا تةتييال ليير مزيييه ميين االسييت ما ار العام ي فيير اتطيياو المجتمعييا

الجهيهة ي يالتر ت لر اةتياجا
جا

جزو من الزياها

العمراتي ي

الطرية السكاتي التر يمكين أن تتتقي اليايا يتسياهم فير تعميرهيا يلالتيالر

السكاتي من المتاق العمراتي القاقم .

وممىىا يزيىىد تكللىىة التنميىىة بهىىذل المنىىاطق محدوديىىة األنويىىة العمرانيىىة القائمىىة يمطيياريب اللتي ي

االساسي ال زم أليام هات المجتمعا

الجهيهة يهر يقاىا

اسيت ماري ال تجيا

الققيا الخياق م ي

مطيياريب العاقييه الس يريب كاستر ي ح اال ارعيير ي يهييي مييا يييهىي ليير تلتيير سياس ي ىمراتي ي تكييين م قم ي
يمتزامتي ي م ييب السياس ييا
األيلييييا

االيتر يياهي ياالجتماىيي ي لا ييات المت يياق ي أى االهتم ييام لاللع ييه المك يياتر يتةهي ييه

يميين ييم تيجيييه االسييت ما ار ةييين يعييب المخققييا

إلىاهة تيزيب السكان مين خي

تييفير اإلةتياجيا

التتميي ي االيتريياهي ألتييه السييلي اليةيييه

األساسيي الم قمي لخراقريام يلخاري ل ياين ليهيام

الرنل فر الاجرة لر هات المتاق ياالستقرار لاا .

 :2-4ى السياسات التنموية المتبعة وانعكاسها على المناطق التنموية
تعتمه السياسا

التتميي الةالي يلخار االيتراهي لاا ى ر الطمي ةيع ييتم االهتميام لعهييه

من المةاير فر أن ياةه يمتاا  :ي

ي االهتمام لالمهن الجهيهة فر التقا الجغرافر الي يمر القاهرة الكليرى ياالسيكتهريه يفير متققتير
الةيييي الطييرير ي الغرليير ل ييهلتا لجييا
يال ييهلتا ي يه ييي م ييا يتق ي ي

الةتياجا

الاج ي ار المتجا ي لياييا ميين المتيياق القييارهة ل سييكان لييالياهى

ةج ييم اس ييت ما ار كلي يير ف يير اللتي ييه االساس يييه ل مجتمع ييا

الرتاى لاإلعاف ل ةتياجا

الجههي ييهت يلخاري ي

العمراتي .

ي متاق االستر ح يتتمي المجتمعا

الجهيهة فر اليياهى تيطيكر ي نير التيلارييه ) يطيما

يجتي سيتاو يطر العييتا .
ي ي االهتم ييام لالمط ييريىا

الس ييياةي ياةتياجاتا ييا م يين اللتي ييه االساس يييه سي يياو ف يير اللة يير االةم يير

ايلمتقق الساة الطمالر الغرلر .
ي ايام المجتمعا

العمراتي الجهيهة يلخار التياميه متاا مب المهن الكلرى لرعيه مرر.

ي ي مطييري طييري ل تتميييه الري،يييه يالمعتيير لاالرتقيياو لمسييتيى خييهما

اللتيييه االساسيييه فيير الريييي

ةاليا تمايها ل مرة ه ال اتي يهر مرة االهتمام لااليعا االيتراهي .
يلالتظرة المت،ةر ل تتاقل المتييع من هات المطريىا
لع يتاا لمتاق العميران القياقم يمكمين المطيك

يهما:

فاتيه يمكن تصنيلها إلىى نىوعيتين يفقيا

الةاليي فير التركييز السيكاتر سيياو ليالريي أي الةعير

النوعية االولى :ى
مطريىا

مرتلق جغيافيا ياا

ر

ملاطرة يي يق لالتغي ار السريع فر الخريقي السيكاتي

سيياو هاخ يييا م ي مطيري التتميي الري،يييه أي المجتمعيا
الكلرى مرهر الجا

العمراتيي الجهيييهة المتاخمي ل عميران القيياقم يالمييهن

.

يه ييات التيىيي ي االيل يير ل ييالرنم مىىىن انهىىىا قريبىىىة مىىىن مجىىىال الحركىىىة السىىىكانية الداخليىىىة الةاليي ي

جغرافي ي ي ا) ي اال اتاي ييا يلي ييالرنم مي يين تجاةاي ييا ايتري يياهيا يتةقيقاي ييا لمعي ييهال

الرتاىي اإلتتاجي ي اال اتاا ال ت از تياجه مطيك
الاج يرة الياييا ال تتتاس ي

جميه فير اسيتيعا

مييب ةجييم االسييت ما ار التيير يجا ي

لال،ع ي

اتجي يياز مرت،عي ييه مي يين المتط ي ي

السيكان ي يلخاري أن معيهال

ليير اللتي ي االساسييي يالمسيياكن لاييا ي

يهي ما يه يعيه لير التبادل بين المستويات التى تحققىت مىن المسىاكن والخىدمات والتىى ال تتناسىب مىع
االحتياجىات االقتصىادية واالجتماعيىىة للشىريحة السىىكانية التير مين الممكين أن تسييتقر لايا يال ازلي

تتييرهه

ى ياا من أج فرره العم الم قمي ي يلخاري مين متياق القياهرة الكليرى يمتققي اليهلتا ى ير مهيتي

العاطر من رمعان يالساها

يالساهو من أكتيلر ) .

والنوعيىىة الثانيىىة يالتيير تم ي األط ىراف أو المنىىاطق الحدوديىىة أي المتيياق اللعيييهة ىيين العم يران

القاقم ي يلالرنم من االهتمام الكلير لاا يلةجيم االسيت ما ار العامي يالخاري التير يجاي
فييرق الجييا

السييكاتر لاييا مةييهيهة ي ييمكيين ت،س يير الييك للتاييا مة ي اهتمييام ل،قييا

اليايا في ازلي

مةييهيهة ميين الةرك ي

السكاتي الهاخ ي ليين الرييي يالةعير ي فيان تيم تةقيي فرري العمي سيياو فير مجيا األتطيق السيياةي
أي الزراىي

لطما يجتي سيتاو يالسياة الطيمالر يتيطيكر ) فيان مسىتوى الخىدمات المتىاا والمسىكن

المالئم ال يتناسب مع خصىائص عىائلى االسىر الراغبىة فىى االسىتقرار ةييع ييه تيم متايطي الخرياقق
االجتماىي ي لا يىالو ال يرانلين فيير الاج يرة ي ياليياين فيير ةاجييه م ةييه لاييات التيىي ي ميين الخييهما
الر ييع

تةقيقا ييا ف يير مط ييريىا

الخهما

االساسي .

التتميي ي الم،اجقي ي لي ي تةت ييال ل يير أتيي ييه ياقمي ي لا ييا مس ييتيى م ق ييم م يين

يلييالك ف ييان تتميي ي متيياق الة ييهيه ىمراتي ييا يجييا
االيتريياهي لاييا يسييتيج
لايام ي م اركييز خييهما

يالتيير ميين

الاجي ي ار اليا ييا لغييا التظ يير ى يين المقيمييا

االهتمييام بالتجمعىىات العمرانيىىة القائمىىة والقريبىىة منهىىا لتمثىىل مرحلى وسىىيط

ت ليير االةتياجييا

اطم يغقير لمظ تيه االةتياجيا

االساسييي لسييكان هييات التجمعييا

االساسيي مين الخيهما

ي لاالعيياف ليير هير اي يميير

الةعيري يالمتمييزت ل سيكان الياين يمكين جيالام

ليير هييات المت يياق م ي االتيي ي العمراتيي ي الةع يري القاقم ي ف يير السيياة الطييمالر أي الم ييهن القريل ي م يين

متاق التتمي الاامطي االخرى لجتي الياهى .
النتائج والتوصيات
يتتاي الجزو األي من اللةع يعي اللعه اإلي يمير كميهخ مين الميهاخ الرقيسيي ل تتميي ةييع
التتمي ي ى يير المسييتيى القيييمر يفقييا إلمكاتيييا

يم يياره األييياليم

الاييهي هتييا هييي تيجيييه سياسييا

القليعي ياللطري يتةهيه يسياق تقييرهيا ياسيتخهامتاا الم ير يايتيراح اتجاهيا

التتميي يخقييق

التقير االجتماىر االيتراهى يالعمراتر فر االياليم المخت  ،يى ر عيو ىيام التمي المخت ،ي
ي ازرة التخق يييق فيير خقي ي التتمي ي االيتريياهي

ميين مييييب يمي يياره قليعي ي يماهيي ي يلط يري يام ي

ياالجتماىي لعام  7999/98لتقسيم الجيز القيمر لر المتاق التالي :
 -7اي يم القاهرة الكلرى الاى يطم مةافظا
 -2اي يم نر الهلتا الاى يعم مةافظا

القاهرة يالجيزة يالق ييلي

االسكتهري ياللةيرة يمقريح

 -3اي يييم يس ييق يط يير ال ييهلتا ييط ييم مةافظ ييا

المتيفيي ي ي الغرليي ي ي ك ،يير الط يييخ ي همي يياق ي

الهيا ي ي الطريي
 -5اي يم سيتاو يالقتاة ييطم مةافظا
ي يالسييو

 -4اي يم طما الرعيه ييعم مةافظا

طما سيتاو ي يجتي سييتاو ي ليرسيعيه ي اإلسيماىي ي

لتر سييي ي يال،ييم ي يالمتيا

 -6اي يييم جت ييي مر يير ال يياى يط ييم مةافظ ييا

اس ييييق ي يالي يياهى الجهي ييه ي يس يييهال ي ييت ييا ي

ياسيان ي ياللةر األةمر
يااا ةايلت ييا متايطي ي ه يياا التقس يييم ف ييت ةظ أت ييه ي ارى يير ةالي ي كي ي اي يييم م يين ةي ييع ظريف ييه
االيتريياهي ياالجتماىي ي يي ارىيير اللعييه اإلي يميير كمييهخ ميين المييهاخ الرقيسييي ل تتمي ي ل ي أتاييا

تييلتر هتييا يل ي اللعييه الققيياىر  .سييت ةظ كييالك يجيييه لعييا االخت فييا

ليتييه يلييين ي يرار رقيييو

الجمايريي ريييم  594لسييت  ) 7911لتقسيييم الجمايريي ليير  8أييياليم اليياي ىييه

ليير  1ييياليم

لع ييم أي يييم مق ييريح ل يير ي يييم األس ييكتهري يال ييك قلقي ي ا ل قي يرار الجما يييري لس ييت )7983ي ف ييإي يم
مقريح فر هاا القرار اي يم مستق اال اته فر هراس ي ازرة التخقييق جيزو تيالب إلي ييم نير اليهلتا
كالك تم تخ،يي العغق لعا الطي ى ر ي ييم اليهلتا ةييع عيم الجيزو الغرلير مين اي ييم نير

الهلتا – ليتما ارل طر ييسق الهلتا اي يم مستق .

أن متقق نير اليهلتا تتتمير فير خراقرياا القليعيي يااليترياهي ياالجتماىيي لير خرياقق
طي ييما ني يير مري يير ي كمي ييا تتتمي يير مةافظ ي ي الطي ييريي في يير خراقري يياا القليعي ي ي يااليتري يياهي

ياالجتماىيي ليير اي يييم طيير الييهلتا أمييا متققي مييهن القتيياة فلتييه ليييو هتيياك مجيياالا ل طييك فيير اتاييا

يةييهت ياةييهة فيير الخريياقق تسيييقر اجتماىي يا يايتريياهيا يتت يياقم فيير الخريياقق القليعي ي مييب
مةييافظتر طييما يجتييي سيييتاو يميين ييم فميين القليعيير أن يتياجييه اي يييم سيييتاو يالقتيياة فيير اي يييم

ياةييه  .يااا تظرتييا ليير اي يييم طييما الرييعيه ف يت ةظ أتييه اي يييم ز ارىيير ري،يير متكام ي يمتتييي فيير
مر يياهر ال ييرية القليعيي ي الماهيي ي ياللطي يري ل ييه  .أم ييا اي يييم جت ييي مر يير ف ييان معظ ييم مس يياةته

رييةرايي فيمييا ىييها الط يريق العييي ةييي التي ي

ال أتييه تت ييافر ليياإلي يم ىيام ي التتمي ي الكامتييه

يالمتتيى ي ي مي يين متي يياق يال ي ي لتستر ي ي ح ي أمكاتيي ييا

يرتاىي .

س ي يياةي عي ييخمه ي امكاتيي ييا

تعهيتي ي ي

ينتقىىل الجىىزء التىىالى مىىن البحىىث إلىىى العالقىىة بىىين التوزيىىع المكىىانى للسىىكان ومواقىىع
المىىوارد ومىىواطن المىىوارد ومىىواطن االنتىىا ي ييلييهأ هيياا فيير هيياا الجييزو لتيعييي الخ ي – لييين
مسيياة مريير الك يي يتكييهو السييكان فيير الطيريق العييي ةييي تايير التيي

ييم ي يير الييك تيعييي

الع ي لين التيزيب المكاتر ل سكان يلين ميايب المياره يمياقن االتتال فر ك اي يم مين االيياليم

المرري فت ةظ أته فر الجزء الجنىوبى مىن الصىحراء الغربيىة ةييع الك افي السيكاتي متخ،عي

جييها أن تمييي الك اف ي السييكاتي ي يرتلق لالكطييي ىيين مريياهر الميييات الجيفي ي ي هيياا ةيييع تير ي
الهراسا

التير أجرتايا الهيلي فيميا ليين اىييام  7981-87لير أن المسياة الريالة ل ز ارىي ال

تتع ييهى  789ال ييي ف ييهان ن يير اسي ييان لمس يياف  741كي ييي مت يير  .كم ييا ات ييه يج ييرى اللة ييع ى يين
متاق ال رية المعهتي م

خام ال،يس،ا

يالةهيه .

أمييا فىىى شىىمال الصىىحراء الغربيىىة ةيييع يتياجييه السييكان ايعييا لك افي متخ،عي جييها فقييه

ظا يير الق ييرى الس ييياةي ى يير ق ييي الس يياة الط ييمالر كتتيجي ي لقليعي ي الس يياة الجغرافيي ي الت يير
لقيي ييام المري ييايي أمي ييا لي يياير أج ي يزاو طي ييما الري ييةراو الغرلي ي ي ف ي ي يي ييزر لاي ييا ال أت ي ييا

تر ي ي

التر تتق

المزريىا

كمي ميات عقي كما تتتطر المراىر ال،قيرة ك ما اتجاتا جتيلا .

يفيير الصىىحراء الشىىرقية يتلع يير اللييهي فيير يهياتاييا ل،قيير هييات الرييةراو لم يياره الميييات ال

أتتييا تتييييب أن تجع ي اإلمكاتيييا

السييياةي ياللتريلي ي ميين س يياة اللةيير األةميير أةييه المةيياير

السيكاتي فيير المسييتقل  .أميا فىىى سىىيناء فيتتطير التايييا لالز ارىي لييين سيا القيتي فيير الغيير
يمتقق ي رف ي فيير الطيير لالتييالر فقييه يكييين السيياة الطييمالر لسيييتاو متقق ي جييا

الياهى يالهلتا .

سييكاتر ميين

أما لالتسل للوادى والدلتا فان الك اف السكاتي ترت،ب فر جتيي ييسيق اليهلتا لير اى ير

معهالتاا فتقتر من  384الي تسم  /كم
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ال اتايا تيتخ،ا لعيا الطي فير األقيراي تتيجي

االيتي ي ار م يين الر ييةراو يف يير الي يياهى ت ييتخ،ا الك افي ي ك ييالك ى يير أقي يراي الي يياهى ك م ييا ايترلت ييا

ل رييةراو ي ال أتاييا فيير طييما ال يياهى يفيير مةافظ ي الجي يزة لالتةهيييه تزيييه ىيين  5االي تسييم /

كييم . 2فيير هاخ ي ال يياهى يالييهلتا تتتطيير المييهن الةع يري اا
ىيين مهيت ي القيياهرة ي يتم ي المييهن المر يري متيياق جييا
الخهما

فقييه أتجا ي

الك افييا

السييكاتي المرت،ع ي تاهيييك

طييهيهة لسييكان الريييي المرييرى ةيييع

يفرق العم …الخ  .يلما كان التيزيب الجغرافر هي مين أهيم ألعياه المطيك السيكاتي
الهيل ي تةييي سياس ي اتطيياو المييهن الجهيييهة ال اتتييا ال زلتييا فيير ةاج ي ليير  41مهيت ي

جهيهة يل سكاتاا  284م يين تسيم  .أن تظيام اليرى فير اليياهى ياليهلتا يتيي المزييه مين التيسيب
األفقيير فيير الز ارى ي يميين ييم فييإن هتيياك امكاتي ي لخ خ ي سييكين ال يياهى يالييهلتا ى يير أقرافاييا ممييا
يم

امكاتيي أيلير معقيلي التكياليي يمعيميت التتياقل وتمثىل مرحلىة أولىى فىى عمليىة الخلخلىة

السكانية

الجييزو ال ال ييع ميين اللة ييع يتتيياي مي يياقن التتمي ي ى يير الخريق ي المري يري يالسياسييا

الم قم ي لاييا فتقيييم لتقسيييم الةيييز القيييمر ى يير عيييو ىيام ي التمييي يالميايييب يالم يياره القليعي ي
يالماهي ياللطري لر ارلع متاق :
 متاق اا

جيات

سكاتي يظريي ايتراهي م ةه

 متاق اا

مكاتا

ايتراهي مىكهت يلعيهت ىن التجمعا

العمراتي القاقم

 متاق اا

مكاتا

ايتراهي مىكهت ييريل من التجمعا

العمراتي يتهىماا لتي اساسي

 متاق اا

اهميه ايتراهي ياجتماىي يتتميز ليعب سياسر ياستراتيجر

أما متاق المجميى األيلر فاتاا تعاتر من ارت،ا معه التمي السكاتر يالك اف يمعه الاجيرة

التازة يهر تةتال لمزيه من االسيت ما ار لتقييير الخيهما

لايا ي اللتيي االساسيي يالليقي العمراتيي يهير

تطم الةعر يالريي المتمركز فر الطريق العي ةي الياهى يالهلتا .
متيياق المجميى ي ال اتي ي تطييم الرييةراو الغرلي ي يالطييريي ياللةيير األةميير ي يال لييه ميين كسيير
ىزل

مطاريب استر ح األراعر يالسياة يالتعهين

هات المتاق من خ

متياق المجميىي ال ال ي هير متيياق تتمييي يريلي مين متققي التكيهو السييكاتر األساسيي ةييي

اليياهى يالييهلتا ييرلاييا ميين ميايييب العم يران القاقمي يعقياييا مييزة أساسييي فيير م ارة ي تميهييا االيليير ي ييعم ي
ى ر زياهة الجا

السكاتر الياا .

أمييا المجميى ي الرالع ي فتطييم

ي ع متيياق هيير طييل جزي يرة سيييتاو ي الم ييع الةييهيهى يمتقق ي

لةي يرة السييه العييالر  .ييييلتر هييهي تتمي ي هييات المتيياق فيير ايلييييا

ل هيل يكالك لما يتيفر لاا من مقيما
أتييه لمراكز ىمراتي ىهيهة

التتمي ي أيال لاىتلارهييا خقيييق هفييا

التتمي خار فر مجيا التعيهين يالسيياة يالتجيارة يايعي ا يجييه

تقيم فر الجزو األخير من اللةع لتس يق العيو ى ر المتاق التتمييي الميجييهة ى ير

أقيراي الققيير المرييرى لاىتلارهييا االمي المتطيييه فيير امكاتيي خ خ ي السييكان ميين الطيريق العييي ل يياهى
يالهلتا لر الرةا

الياسع – يتم تتاي الميعي من خ

تقسيم لر تققتين اساسيتين

أيالا  :المتاق التتميي ياىاهت تيزيب الخريق السكاتي
اتيا  :السياسا

التتميي المتلع ياتعكاساا ى ر المتاق التتميي

من المعريي لهيتا جميعا مةهيهي التياجيه السيكاتر فير اقيراي مرير ةييع أن مجمي سيكان مةافظيا

الةييهيه الخمييو يعيياه  % 783ميين اجمييالر سييكان الجمايريي يتم ي جم ي االسييت ما ار  % 73849ميين
اجمييالر االس ييت ما ار المخرر ييه ل جمايريي ي ي يميين خي ي

رر ييه مع ييهال

التمييي الس ييكاتر السييتيى لييين

التعهاهين االخيرين اتع أن مار الجايه التتميي فر هات المتاق لم يتةق لعه يفقيا لقهيهاي المرجييت
أي المستاهفه ي يتم

هات المتاق التتميي جغرافييا اقيراي الققير المريرى يلعييهة ىين المتياق األه يه

لالسكان اى أن تطجيب الةرك السكاتي الهاخ ي يةتيال لير مة،ي از اك ير تيل ي ار مميا هير ى يي االن كميا
ت ةظ ىام ميى ر لطيهت فير ىم ييا
مهن القتاة اسر لك ير فر ىم يا
األخرى يالتر تتميز لاإلمكاتيا

تة،ييز التتميي يهيي يجييه اتييي ىمراتيي ي ةييع ت ةيظ أن متققي
التتمي لاا من متاق طما يجتي سييتاو  .اميا ىين متياق التتميي

التتمييي الكلييرة فقيه تيل ر

لير ةيه كليير لاامطييتاا ل متياق المعمييرة ي

كما كات

فرق االست مار الخاق لاا مةهيهة ل غايي  .يمميا يزييه تك ،ي التتميي لايات المتياق مةهيهيي

االتيي العمراتي القاقم يمطياريب اللتيي األساسيي ال زمي إليامي مجمعيا

است ماري ال تجا

الققا الخاق .

امي ييا ىي يين السياسي ييا

ىمراتيي جهييهة يهير يقاىيا

التتميي ي ي المتلع ي ي ةاليي ييا فاتاي ييا تعتمي ييه ى ي يير الطي ييمي خار ي ي في يير المجي ييا

االيتراهى ةيع يتم االىتماه ى ر العهيه من المةاير فر أن ياةيه ي فمتايا االهتميام لالميهن الجهييهة فير
التقا الجغرافر ل متاق الملهيل ي كالك متاق االستر ح فر متاق ىهييهة ياالهتميام لالمطيريىا
الس ييياةي لاالع يياف ل يير مط ييري ط ييري ل تتميي ي الري،يي ي  .ييمك يين تر ييتيي المط يياريب التتمييي ي ت ييك ل يير
تيييىيتين  :التيىي ي االيليير هيير المرتلق ي لييالعمران القيياقم م ي مطيياريب التتمي ي الري،ي ي أي المييهن الجهيييهة
المتاخم ي ي ل عم ي يران القي يياقم يلقسي ييي في ييان معي ييهال
االس ييت ما ار الت يير يجاي ي

لال،عي ي

ل يير اللتيي ي االساس ييي يالمس يياكن لا ييا  .ام ييا التيىيي ي ال اتيي ي فا يير تم ي ي

المتاق اللعيهة ىن العمران القاقم التر ال زال
مستيى الخهما

الاج ي يرة لي يير هي ييات التجمعي ييا

ال تتتاس ي ي

مي ييب ةجي ييم

ايعا فرق الجا

المتاح يالمسكن الم قم ال يتتاس

السكاتر لايا مةيهيهة  .هياا ةييع أن

مب خراقق ىاق ر االسر الرانل فر االستقرار

بناء على ما سبق فان تنميىة منىاطق الحىدود عمرانيىا يسىتوجب االهتمىام بالتجمعىات العمرانيىة
القائمىىة والقريبىىة فيهىىا لتمثىىل مرحلىىة وسىىيطة باقامىىة مراكىىز خىىدمات تلبىىى االحتياجىىات االساسىىية لسىىكان
هىذل التجمعىات باالضىافة إلىى دور اقليمىى اشىمل يغطىى بمظلتى االحتياجىات االساسىية مىن الخىىدمات
الحضىىرية والمتميىىزة للسىىكان الىىذين يمكىىن جىىذبهم إلىىى هىىذل المنىىاطق مثىىل االنويىىة العمرانيىىة الحضىىرية
القائمة فى الساحل الشمالى أو المدن القريبة من مناطق التنمية الهامشية االخرى بجنوب الوادى
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