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  ملخص البحث

يعتمد على وجود مجتمع  أيوحيث أن تقدم  ،معالجتها الى مراجعة شاملة  تتعدد مشاكل مصر العمرانية الراهنة وتحتاج

 االقتصاادي و المحاور  فايهااا المجتماع وتتمثال  فايتسااعد علاى انااال االنساان  ثالث محاور فيتمثل تمنظومة متكاملة 

  .المحاور الثالثةتلك وحتى تكون عملية البناال سليمة يجب توفر عالقة تبادلية اين  ،البيئيةالمحور االجتماعي والمحور 

عدد السكان صااحبها تادهور اقتصاادي  فيهاه الزيادة  ،زيادة عدد السكان وزيادة معدالت الفقرومن أهم تلك المشكالت 

لماا كاان و ،نتيجة فشل سياسات الدولة في االستفادة من ازدياد األيدي العاملة، فزادت نسبة الفقار فاي المجتماع المصاري

مياة علاى من الممكن أن تسااعد الادوا النا التيمتداد األفقي على حسا  الرقعة الزراعية، وحيث أن الثورة الضرراال اال

هااا تمناع  التايلاا جاالت القاوانين الصاارمة والحازماة   ،الغااال تحتاج إلى أنظمة تتكلف الكثير لقيامها فيتضطى أزمتها 

 التعديخالا السنوات السااقة فى وقف  اتضات التيالمناطق الزراعية ولكن لم تنجح كل اإلجراالات  في للمباني االمتداد

 األراضايألاف فادان مان أجاود  200ووصل حجم ما فقدناه فيهاا إلاى أكثار مان ملياون والزراعية  األراضياالبناال على 

 .العشوائيالدلتا تم إهدارها افعل الزحف والنمو  فيأغلبها 

يتماشاى  عمرانايالزراعية اناال على تضطيط  األراضيعلى  التعديمن هنا يجب االعتراف االواقع ومحاولة حل مشكلة 

مع الحاجة للعمران، وضرورة النظر للمدى القصير والبعيد والحاجات االنساانية للماواطنين وعادم اهمالهاا وتفعيال دور 

الزراعياة واساتيعا  الزياادة الساكانية المتوقعاة حياث ياتم  األراضايعلى  العمرانيللحد من الزحف   العمرانيالتضطيط 

 الصاحراويالظهيار  استغالاااإلضافة إلى احث حلوا واجراالات ايجااية منها االفعل استعراض جميع البدائل الممكنة، 

وفاى لال هااه  ،الزراعياة األراضايعلاى  التعاديوإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة الساكانية وتحاد مان 

 األراضففيلففى ع التعففديكيففي يم ففن حففة مشفف لة السيففاة  السفف ا ية ومشفف لة :  التاااليالضلفيااات يطاارب البحااث التسااا ا 

وسيتناوا البحث دراسة حالاة لقارى الظهيار  ،؟إقامة مجتمعات عمرا ية جديد ب الصحراويباستغالل الظهير السراعية 

حققت أعلاى  التيالقرية  صوال إلى التعرف علىو ،التنمية المستدامة لتلك القرى واستراتيجيةاصعيد مصر  الصحراوي

 حققت أقل  نسبة تنمية مستدامة   التينسبة تنمية مستدامة والقرية 

علااااى األراضااااي الزراعيااااة  التعااااديومقترحااااات  للحااااد ماااان لاااااهرة  ،وينتهااااى البحااااث اتقااااديم توصاااايات علميااااة 

 من الظهير الصحراوي الستيعا  الزيادة السكانية.  واالستفادة

 .الصحراويالظهير  - التنمية المستدامة -  العمرانية االستراتيجية ال لمات المفتاحية :
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 التنمية المستدامة  .1

ماااع  ،لقاااد اااارز مصاااطلح التنمياااة المساااتدامة كمفهاااوم ماااع نهاياااة العقاااد قبااال األخيااار مااان القااارن العشااارين

وادايااة اصااطدام مطالااب حمايااة البيئااة امطالااب التنميااة االقتصااادية التااي لاام  ،تفاااقم مشااكلة التاادهور البيئااي

تأخاااا اعاااين االعتباااار حاجاااات األجيااااا المساااتقبلية وال االعتباااارات البيئياااة التاااي أثااارت علاااى حيااااه اإلنساااان 

وتعااارف التنمياااة المساااتدامة اأنهاااا :يالتنمياااة التاااي تلباااى احتياجاااات الجيااال الحاااالي  ،الطاااامح إلاااى الرفاهياااة

 ون اإلضاااارار اقاااادرة األجياااااا المقبلااااة علااااى تلبيااااة احتياجاتهااااا الضاصااااةيد
 

حسااااب ماااامتمر األماااام ،[1]

وتتعلااااق التنميااااة اهاااااا المعنااااى انوعيااااة الحياااااة وال ينبغااااي  1987المتحاااادة المعنااااى االبيئااااة والتنميااااة لعااااام 

إطااار نظمنااا الضلااط اينهااا واااين النمااو االقتصااادي علااى الاارغم ماان وجااود ارتباااط واضااح اااين االثنااين فااي 

 وهناك تنمية معمارية مستدامة وتنمية عمرانية مستدامة كما سيترح فيما يلى. ،العالمية الحديثة

 : التنمية المعمارية المستدامة  أولا 

العماااارة المساااتدامة أو العماااارة الضراااراال هاااو مصاااطلح عاااام يصاااف تقنياااات التصاااميم الاااواعي ايئياااا 

وهااي عمليااة تصااميم المباااني اأساالو  يحتاارم البيئااة مااع األخااا فااي االعتبااار تقلياال  ،المعماااريفااي المجاااا 

 رات اإلنشاال واالستعماا علي البيئة مع االنسجام معها.استهالك الطاقة والمواد مع تقليل تأثي

تااام تاااأطير العماااارة المساااتدامة مااان جاناااب أكبااار مااان خاااالا مناقشاااة القراااايا الملحاااة اقتصااااديا وسياسااايا 

فاااي عالمناااا علاااى نطاااا  واساااع، تساااعى العماااارة المساااتدامة إلاااى التقليااال مااان ا ثاااار البيئياااة السااالبية فاااي 

اسااتضدام المااواد والطاقااة والفراااال. ابساااطة أكثاار، فاامن فكاارة االسااتدامة، المباااني ماان خااالا تعزيااز كفاااالة 

  [2].أو التصميم البيئي، هو ضمان أن نشاطاتنا وقراراتنا ال تمنع الفرص عن األجياا المقبلة 

 مبادئ العمارة المستدامة  .1.1

 من أهم مبادئ العمارة الضرراال : 

: المبناااي يجاااب أن يشااايد اأسااالو  تقليااال االحتيااااج للوقاااود الحفاااري واالعتمااااد  الحففففال علفففى ال اقفففة -1

 ساااكنىعلاااي الطاقاااات الطبيعياااة فالمجتمعاااات القديماااة حققااات هااااا المبااادأ مناااا أن اختاااار اإلنساااان 

 الستقباا الشمس وذلك في المناطق ذات األجواال المعتدلة. للجنو الكهوف المواجهة 

  

 

 

 

 

 

 

 الضرراال للطاقة. توفير مبانى العمارة يوضح طريقة :(1ش ة )

 www.arconstructioninc.comالمصدر : 

 Property sized mechanicals، Alternative energy)مثااللوجيففا المتاحففة :نواسففتخداا الت  -2

source،…) فاي المبااني 60ية ونالمبااني الساك % فاي70ضفض اساتضدام الطاقاة امقادار تقد  والتي %

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=OLHo8u-W78rRHM&tbnid=uacvvMEN_xupDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arconstructioninc.com/greenbuilding.htm&ei=Nz-fU93hDoSrPPvxgdAP&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNHJx_bhyNcirnVXFyjZXVYUlGrUYA&ust=1403031675001836
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OLHo8u-W78rRHM&tbnid=uacvvMEN_xupDM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.arconstructioninc.com%2Fgreenbuilding.htm&ei=ykKfU93NHc7EPdiOgeAE&psig=AFQjCNHJx_bhyNcirnVXFyjZXVYUlGrUYA&ust=1403031675001836
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ففاي تقريار لقسام الطاقاة فاي  ،التجارية وذلك طبقا لتقرير المعمل القومي للطاقة المتجددة في كولاورادو

% من اعتماد المملكة في استهالك الطاقة علي الموارد 50اقترب اان يكون  1988المملكة المتحدة عام 

 .والرياب واألمواج والمساقط المائية والكتلة الحيةوالطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية 

 مثل : الت يي مع المناخ  -3
(Central vacuum system، High quality insulation and sealing،…….) 

إيجااد : الحماياة مان المناا  و  يسيين هماللمأوي عنصرين رئ اناالهفقد حرص اإلنسان علي ان يترمن  -4

 جو داخلي مالئم لراحته.

 : مثلالجديد ترشيد استخداا الموارة  -5
(Rain water collection، Alternative energy source for electricity) 

كماا  ،حيث أن هاا المبدأ يحث المصممين علي مراعاة التقليل من استضدام الماوارد الجديادة فاي المبااني

ا فاي نهاياة العمار االفتراضاي يدعوهم الي تصميم المباني وإنشائها اأسلو  يجعلها أو اعاض عناصاره

فقلة الموارد خاصة مع الزيادات السكانية المتوقعة يدعو لالهتمام اتطبياق هااا  األخرىوموردا للمباني 

وهناك طريقة للتقليل من اساتضدام الماوارد والماواد الجديادة تتمثال فاي إعاادة  ،المتطلب اأساليب مبتكرة

 .تدوير المواد والفرالت واقايا المباني

فالهاااادف األساساااي ماااان هااااا المباااادأ أن يطااااأ ( (Building with tree shadedمثااال تفففراا الموقففففع :اح -6

المبناااي األرض اشاااكل وأسااالو  ال يعمااال علاااي إحاااداث تغيااارات جوهرياااة فاااي معاااالم الموقاااع، ومااان وجهاااة 

 .عة فان الموقع يعود كسااق حالتهإن المبني إذا تم إزالته أو تحريكه من موق ،نظر مثالية ونموذجية

  21القرن  فيالعمارة المستدامة معايير تطور  .1.2

لعماااارة الضراااراال والمبااااني المساااتدامة اأزماااة الطاقاااة، فقاااد اااادأ المعمااااريون يتساااااللون عااان تااارتبط ا

الحكماااة ماااان وجااااود مبااااني صااااندوقية محاطااااة االزجااااج والفااااوالذ وتتطلااااب تدفئاااة هائلااااة وأنظمااااة تبريااااد 

علااااى ساااابيل المثاااااا  األكثاااار كفاااااالة فااااي اسااااتهالك الطاقااااة وماااانهممكلفااااة، وماااان هنااااا اقترحااااوا العمااااارة 

التصاااااميم  والاااااين ااااادأأصااااحا  الفكاااار التقاااادمي  ماااانوهااااو  ،ماااان اريطانيااااا نورمااااان فوسااااتر المعماااااري

المعمارياااة التاااي ركااازت علاااى التاااأثير البيئاااي طويااال المااادى أثنااااال تشاااغيل وصااايانة المبااااني، وكاااان ينظااار 

  للبناال. (Initial Costs)لما هو أاعد من هم يالتكاليف األوليةي 

 

 

 

 
 

 
 news.net-www.archالمصدر:   -ااإلمارات لنورمان فوستر يوضح متحف زايد العالمي :(2ش ة )

 

 

 

 

 
 

   www.pinterest.com المصدر:  - لنورمان فوستار  London City Hallيوضح  :(3ش ة )

نظاااام ( ومعاااايير BREEAMتقيااايم المبااااني مثااال معياااار )لقاااد تأصااالت هااااه النظااارة فاااي اعاااض أنظماااة 

 ( 1جدوا ) ،(LEED) الطاقة والتصميم البيئي

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gSjWcEKK1VTBhM&tbnid=-MmuhoAhvjJpXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.arch2o.com/zayed-national-museum-norman-foster/&ei=FEifU5mIFIWzywP4hoFY&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNGka52kto8bM61GgqhDJSqjm4no7w&ust=1403033928835274
http://www.pinterest.com/pin/446489750527867859/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.arch-news.net/
http://www.pinterest.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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 : التنمية العمرا ية المستدامة ثا ياا 

رانياة اماا البعد العمراني للتنمية المستدامة هو الاي يتناوا دراسة عالقة التضطيط العمراني اموقع التنمياة العم

يحتويااه ماان إمكانيااات سااواال للموقااع نفسااه أو المااوارد البيئيااة والطبيعيااة والبشاارية واالقتصااادية وعناصاار تنساايق 

الموقع التي يتمتع اها وكالك جودة الهواال والماال في هاا الموقاع وأيراا درجاة التاأثير البيئاي المتباادا ااين التنمياة 

يط العمراني متالئما مع خصائص الموقع البيئية ومانعا لآلثار الراارة المقترحة والبيئة المحيطة وأن يكون التضط

وعليااه فماان الرااروري تحديااد اتجاهااات التنميااة للتجمعااات العمرانيااة  ،الناتجااة ماان عمليااات التنميااة العمرانيااة

ااعتبارها اإلطار الاي من خالله يمكن تحقيق عملية التنمية الشااملة آخااين اعاين االعتباار اساتراتيجية تقاوم علاى 

شااملة  فكر متطور وتتصف ااالستمرارية والشامولية والواقعياة والبيئياة والعلمياة وترامن تحقياق تنمياة عمرانياة

متوازناة تساعى لالرتقااال ااالمجتمع وتكاون أساسااق لالرتقااال اجاودة الحيااة، وذلاك فاي إطاار الماوارد المتاحاة وماان 

 خالا تنظيم استعماالت األراضي وتوفير الضدمات ودعم األنشطة االقتصادية الستيعا  معدالت النمو.

 أهداف التنمية العمرانية .1.3

 المستقبلية في ا تي: تتلضص أهداف التنمية العمرانية

 إدماج البعد المكاني في كافة االستراتيجيات والسياسات التنموية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والعمرانية والتكنولوجية. - أ
 اإلقليمي والمحلى. ،الحد من الفوار  االقليمية اتحقيق اإلنماال العمراني المتوازن المستدام على المستوى الوطني -  
 لحد من الفقر وزيادة معدالت التشغيل في المحافظات األقل نموا.دعم جهود ا - ت
تعزيز نها  الالمركزياة واإلدارة اإلقليمياة والمحلياة وذلاك ابنااال إدارة رشايدة تتمتاع اكفااالة وفعالياة وخاضاعة  - ث

   للمسااللة وتحقيق التكامل والمرونة والشفافية في صياغة وتنفيا وتقييم الضطط من خالا تعزيز التشاركية.
 استيعا  معدالت النمو السكاني الحرري الحالية والمستقبلية. - ج
 التحكم في النمو العمراني المستقبلي من خالا تنمية محاور عمرانية جديدة وتنمية أقطا  نمو ثانوية. - ب
 الواقع البيئي.....(  ،الضدمات اأنواعها مع خطط الوزارات المعنية ،رصد وتحسين المستوى المعيشي للفرد ) السكن المالئم -  
 االرتقاال االهيكل العمراني للمدن وتحسين واقع مناطق العشوائيات. - د
 تحقيق التنمية العمرانية المستدامة. - ذ

 تحديات التنمية العمرانية  .1.4

تشكل معوقات التنمية تحديات أمام محاوالت التقدم للمجتمعاات التاي تعاانى منهاا، وإذا كانات نظرياات التنمياة قاد 

ت على غموض ملحول فيما يتعلق اتصوراتها عن وسائل تحقيق التقدم للدوا النامياة، فمنهاا تنطاوي فاي الوقات انطو

نفسه على خلط واضح فيماا يتعلاق اتحديادها لمعوقاات التنمياة، ورغام أن قراايا التنمياة ومعوقاتهاا أصابحت موضاع 

ال أنه يجاب مراعااه دراساة موضاوعات التضلاف اهتمام األجهزة المضتلفة، كما أصبحت هدفا للدراسات االجتماعية، إ

 والتنمية في إطار تكاملي مع عدم إغفاا أي من أاعادها المضتلفة سواال االجتماعية أو االقتصادية أو البيئية ...إلخ .

يوتعتبر عملية التنمية قراية متشاااكة الجواناب والضصاائص المضتلفاة، يعمال اعراها مان خاالا الابعض، 

 [4]هر التضلف متعددة ومتباينة تبعا لظروف كل مجتمع وخصائصه وإمكانياتهي وتحديات التقدم ومظا

 االقتصادية والبيئية.  ،يمكن أن نشير ألهم تحديات التنمية من عدة نواب، تتمثل في كل من الناحية االجتماعية
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نظاااام الطاقاااة ومعايير( BREEAM)نظماااة تقيااايم المبااااني مثااال معياااار يوضاااح مقارناااة ااااين أ :(1جفففدول )

 الباحثينالمصدر :  (LEED) والتصميم البيئي

 (LEED) البيئيمعيار  ظاا ال اقة والتصميم  المبا يلتقييم  (BREEAM)معيار 

Buiding Research Establishment 

Environmental Assesment Methodology 

Leadership in Energy and Environmental Design 

 االواليات المتحدة األمريكيةم  1998تم تطبيقه في العام  م 1990في العام  اريطانياتم تطبيقه في 

للتقياايم البيئااي لةانيااة، يقااوم  اختياااريهااو أساالو  

على وضع معايير ألفرل أداال في مجاا التصاميم 

المستدام، احياث أصابح المقياال الفعلاي المساتضدم 

لوصااف أداال البيئااة المبنيااة فااي المملكااة المتحاادة، 

 ودوا أخرى حوا العالم.

فاااي األانياااة  اختيارياااةهاااو نظاااام معتااارف ااااه دولياااا كشاااهادة 

الضرااراال، احيااث يقااوم طاارف ثالااث االتأكااد ماان أن البناااال تاام 

تصميمه وانا ه وفقا الساتراتيجيات ومعاايير محاددة تهادف إلاى 

تحسااين أداال المبنااى ماان حيااث: حفااو الطاقااة، وكفاااالة اسااتضدام 

تحسااين الماااال، وتضفاايض انبعاااث غاااز ثاااني أكساايد الكراااون، و

 جود البيئة الداخلية، وإدارة الموارد ومدى راحة قاطني المبنى.

يتناااوا عاادد كبياار ماان قرااايا البيئااة واالسااتدامة، 

ويتااااايح للمطاااااورين والمصاااااممين إثباااااات مزاياااااا 

أانيااتهم للعماااالال، كماااا أناااه يساااتضدم نظاااام تساااجيل 

مباشاااار يتساااام االشاااافافية، وسااااهولة الفهاااام، ولااااه 

إنشاااااال، وإدارة تااااأثير إيجااااااي علااااى تصااااميم، و

المباااااني، ويحاااادد ويحااااافو علااااى معااااايير تقنيااااة 

 قوية مع ضمان جودة واعتماد صارمين.

يتصف االمرونة احيث يمكن تطبيقه على جميع أنواع األانية 

التجارية والسكنية، حيث يقيم هاا النظام دورة حياة المبنى من 

حيث: التصميم، اإلنشاال، العمليات، الصيانة، وتجهيز المبنى 

للسكان وعمليات التحديث المهمة ويأخا اعين االعتبار أثر المبنى 

 على الحي الاي يقع فيه.

 :BREEAM [3]أهم العناصر المحددة لنظام 
 استضدام الطاقة 
  استضدام المياه 
  جودة البيئة الداخلية 
 التلوث 
 النقل 
  المواد 
  النفايات 
 البيئة 
 .اإلدارة 

شااامل للبناااال يهاادف إلااى االسااتدامة تشااجع اتباااع نهاا   LEED إن معااايير

 [6] :من خالا عناصر محدده ااألداال في مجاالت رئيسية
  

 المواقع المستديمة 
 كفاالة استضدام المياه 
  الجويالطاقة والغالف 
 المواد المستضدمة والموارد 
 جودة وسالمة البيئة الداخلية 
 المواقع وراطها 
 ااتكار التصميم 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cobalt Data Centre 3، Newcastle، UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الكويت ،مقر ياألرجان العالمية العقاريةي

  االجتماعية معوقات التنمية .1.4.1
 المجتمع : في الس ا يارتفاع معدلت السياة  الس ا ية بالنسبة لإل تاج واختالل الهرا  -أ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OLHo8u-W78rRHM&tbnid=uacvvMEN_xupDM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.arconstructioninc.com%2Fgreenbuilding.htm&ei=ykKfU93NHc7EPdiOgeAE&psig=AFQjCNHJx_bhyNcirnVXFyjZXVYUlGrUYA&ust=1403031675001836
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ال تتماشى مع قدراتها اإلنتاجية، وهو أمار يكاون لاه آثااره  التيأعداد سكانها  فييحيث تعانى الدوا النامية من زيادة 

القادرات اإلنتاجياة والضادمات المجتمعياة  فايويترتاب علاى الزياادة الساكانية دون نماو مماثال  ،[5] السلبية على التنمياةي

 :هيك ا ثار المجتمع و أهم تل فيوالثروات القومية آثار سلبية على التنمية تعد ممشرات للتضلف وتحديات للتنمية 

  نقص متوسط الدخل الفردي اافتراض ثبات الدخل الكلى وااعتبار أن متوسط دخل الفرد هو نات  قسمة
 الدخل الكلى على عدد السكان .

  يتتااأثر كفاااالة الضاادمات للسااكان تااأثيرا ساالبيا مثاال )التعلاايم والضاادمات الصااحية وتااوفير مياااه الشاار  ووسااائل المواصااالت
 ر لمحدودية دخل الدولة اوجه عام وإمكانياتها في المجاالت الضدمية وهو ما يمثر على تنمية المجتمعي والكهرااال ...( االنظ

  اإلنتاج و كل عائد للجهد البشرى المباوا. استنزاف 
  تفاقم المشكالت االجتماعية واالقتصادية مما يستلزم إنفا  جزال من موارد الدولة لمواجهتها كاان يمكان

 الاي يدفع اعجلة التنمية إلى األمام . االستثماريلمجاا توجيه إنفاقها في ا
  األرض  –الاادخل  –انضفاااض نصاايب الفاارد ماان النااات  القااومي والثااروات الطبيعيااة ) رأل الماااا– 

 .الثروات المعدنية...الخ (
 النات  الكلى. تفاقم حدة مشكلة البطالة خاصة المقنعة مما يزيد من إعداد القوى البشرية الاين ال يريفون شيئا إلى 
  علاى الفئاات العمرياة المنتجاة ويحاد مان  الملقااةزيادة نسب اإلعالة فى المجتمع، مماا يزياد مان األعبااال

  .قيمة اإلنتاج، ويمثر سلبا على التنمية
 [12]تراة ...(ي  –ماال  –درجة تلوث البيئة )هواال  ارتفاع 

 نـاطق المجتمع :الزةهار بيـن م فيسوء توزيع الس ان جغرافيا والتفاوت  -ب

أي ساااوال توزياااع األفاااراد والممسساااات مكانياااا وماااا  األيكولاااوجييوهاااو ماااا يشاااار إلياااه اضلااال النساااق 

يترااامنه هااااا التوزياااع مااان عملياااات اجتماعياااة، ومااااا يترتاااب علياااه مااان عالقاااات متبادلاااة ااااين اإلنسااااان 

العاااالم  فااايوتشاااير اإلحصااااالات إلاااى أن نسااابة ساااكان المنااااطق الحرااارية  ،[13]والبيئاااة التاااي يعاااي  فيهااااي

ولماااا  ،التزاياااد امااارور الوقااات فااايأقااال اكثيااار مااان ساااكان المنااااطق الريفياااة، وإن كانااات هااااه النسااابة آخااااة 

والتفاااو  الحرااااري، فاناااه مااان الممكااان  االجتمااااعيوالنماااو  االقتصااااديمراكاااز التقااادم  هااايكانااات المااادن 

مجتماااع ماااا زادت درجاااة تقدماااه ومعااادالت نماااوه والعكاااس  فااايرجاااة التحرااار القاااوا اأناااه كلماااا زادت د

وااإلضااافة إلااى انضفاااض درجااة التحراار فااي الاابالد المتضلفااة، فااان هناااك لاااهرة أخاارى تسااود  ،صااحيح

هاااه الاابالد، ويطلااق عليهااا العلماااال الثنائيااة اإلقليميااة، ويقصااد اهااا وجااود هااوة كبياارة اااين المناااطق الريفيااة 

داخل المجتمع الواحد، ويتسبب عنها عدم التكامل اإلقليميي في والمناطق الحررية
 
[14] 

 مستوى التعليم : تد ى -جـ

يهنااااك فجاااوة ااااين الااادوا المتقدماااة والااادوا النامياااة أساسهـاااـا هاااو التقااادم فاااي العلـاااـوم والتطاااور التكنولاااوجي 

الشاااروع ااااالتعليم و البحاااث العلماااـي والتطاااور  الااااي أصااابح سااامه مااان سااامات العصااار وعلينااااوأسااااليب التعلااايم 

، لاااااا تحاااارص الاااادوا المتقدمااااة علااااى االهتمااااام اااااالتعليم امسااااتوياته المضتلفااااة ااتااااداال ماااان [15] التكنولاااوجيي

 .التعليم االاتدائي إلى التعليم العالي، وال شك في أن األمية تعد إحدى معوقات التنمية

 

 

 

 

 

 

 
 ar.wikipedia.orgالمصدر :  - يوضح نسب االتعليم  العالمية (:4ش ة )
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 تشغية األطفال مع الفتقار إلى العدالة الجتماعية ومبدأ ت افؤ الفرص : -ة

انضفاض  منها: ،تنتشر اين الدوا النامية لاهرة اشتغاا األطفاا خاصة في المناطق الريفية، لعدة أسبا 

في توزيع الدخل، وعدم وجود قانون للتعليم اإلجباري أو عدم التمسك  مستوى الدخل األسرى، وعدم العدالة

اتطبيقه فرال عن عدم وجود تشريع يحرم تشغيل األطفاا، وينجم عن تشغيل األطفاا آثار سلبية معوقة 

لى للتنمية أهمها :حرمان همالال األطفاا من االلتحا  امعاهد التعليم المضتلفة واالستقرار فيها، وهو ما يمدى إ

فرال عن إصااة كثير من األطفاا اأمراض مهنية وضعف عام وتعرضهم  ،التأثير على المستوى التعليمي

للضطر و يرجع  ذلك إلي عدم حصولهم علي الغااال المتوازن نتيجة الحالة االقتصادية السائدة وارتفاع 

 األسعار وهو ما يمثر تأثيرا سلبيا علــى التنمية .

 التنمية من الناحية االقتصاديةأهم معوقات  .1.4.2
 الب الة : -أ

انتشااار البطالااة اااين القااادرين علااى اإلنتاااج ياامدى إلااى عاادم إضااافتهم شاايئا إلااى النااات  الكلااى، ااال إن  ي

يقتسااامون دخاااوا المنتجاااين، مماااا يااامدى إلاااى خفاااض متوساااط الااادخل الفاااردي وتقليااال  همعلاااى العكاااس فااامن

 تأثيرها السلبي على التنمية ي  فيهى أمور وثيقة معدا تكوين رأل الماا وتقليل االدخار، و

 

 

 

 

 

 

 نسب معدالت البطالة لحجم القوى العاملة فى مصر وعدد من دوا العالميوضح  :(1ش ة بيا ي )
 م2004الباحث اتصرف عن تقرير ممسسة النقد العراى السعودى المصدر : 

 ضعي البنيان الصناعي :  -ب

تعاااد الصاااناعة أحاااد مقوماااات التنمياااة، ااعتبارهاااا أحاااد مجااااالت األنشاااطة االقتصاااادية األساساااية وذلاااك 

 انضفااااضاضاااالف النشااااط الضااادمي، وتعاااانى الااادوا النامياااة مااان ضاااعف البنياااان الصاااناعي الااااي يعكساااه 

دوا هاااا المجاااا االاا فاايهاااا المجاااا االنساابة لمجمااوع السااكان، عكااس المشااتغلين ماانهم  فااينساابة العاااملين 

 الصناعات الثقيلة . فيالمتقدمة الاين ترتفع نسبة من يعملون منهم 

 ضعي البنيان السراعي : -ة

حجاام  -عاادد العاااملين الاازراعيين  -يويقصااد االبنيااان الزراعااي كاال مااا يتعلااق اهاااا المجاااا ) حجاام اإلنتاجيااة الزراعيااة 

أساااليب الزراعااة والااري ...الااخ(ي واوجااه عااام  -ة التراااة خصااوا -الميكنااة الزراعيااة  -الملكيااة الزراعيااة  -البطالااة المقنعااة 

 (1مضطط ) ،عواملعدة يتصف البنيان الزراعي في الدوا النامية االرعف وانضفاض اإلنتاجية نتيجة 

 سياة  المنتج الواحد: -هـ

يالااادخل القاااومي يعتماااد علاااى سااالعة واحااادة أو علاااى عااادد محااادود مااان المنتجاااات األولياااة للتصااادير، 

ى إلااى أن يكااون االقتصاااد عرضااة لتقلبااات عنيفااة قااد تسااببها العواماال البيئيااة غياار المواتيااة، وهااو مااا ياامد

 [16]فرال عن السياسة االقتصادية العالمية وما يصيبها من كساد أو رواج ي 

 ضعي الموارة ال بيعية والقصور في استغاللها وعدا البحث عن مصاةر جديد  للثرو  : -و
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يإن المشااااكلة ليساااات فااااي ناااادرة المااااوارد الطبيعيااااة، اقاااادر مااااا هااااي مشااااكلة اسااااتغالا هاااااه المااااوارد 

 [17]كاألرض الزراعية أو الثروة المائية أو الثروة المعدنيةي 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المصدر : الباحثين - يوضح أسبا  ضعف التنمية والبنيان الزراعي في الدوا النامية (:1) مخ ط

 األموال : رؤوس قص  -ز

مااان و[18] أسااابا  متعاااددة  ا تااامدى إلاااى إعاقاااة التنمياااة، ولهااا التااايوهاااى أحاااد المشاااكالت األساساااية 

 هرو  رأل الماا إلى الضارج  ،غير المنت  االستثمار ،االدخارنقص  اأهم

النااات  القاااومي، فعلاااى  لرااا لةيرجااع انضفااااض متوسااط دخااال الفاارد  ا خففففاض مسففتوى المعيشفففة : -حففـ

% ماان سااكان العااالم إال أن نصاايبهم ماان اإلنتاااج 65لناميااة يمثلااون أكثاار ماان الاارغم ماان أن سااكان الاادوا ا

وهااااا يكاااون  ،% فقاااط7% مناااه فقاااط، ونصااايبهم مااان اإلنتااااج الصاااناعي العاااالمي يمثااال 20العاااالمي يمثااال

 .عقبة في سبيل تحقيق التنمية االقتصادية

 

 

 االدوا  : الباحثينالمصدر – النامية يوضح عقبات تحقيق التنمية االقتصادية االدوا :(2) مخ ط

  المصريتنمية الريف  .1.5

وقطاعاا مان أكبار قطاعاتاه االقتصاادية  المصاري العمرانايتشكل القرية المصرية جزالا كبيرا من النسي  

المصااحب امجموعاة  التاريضيالاى مر اعدة مراحل من التطور  الريفيواالجتماعية حيث تمثل نواه المجتمع 

السياساية...، كاان لهااه التغيارات األثار  -االقتصاادية -من التغيرات والتحوالت فى شتى المجااالت االجتماعياة

نت  عن كل ذلاك  ،الواضح على كافة األوضاع السائدة فى القرية المصرية االسلب تارة وااإليجا  تارة أخرى

 متفاعلة مع اعرها البعض، من أهمها  :مجموعة من المشكالت ذات األاعاد المضتلفة وال

 الترار  في القوانين والقرارات المنظمة للتضطيط والبناال على األرض الزراعية في القرية المصرية -أ

 مشكلة الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع الريفي. - 

 مشكلة النمو العمراني العشوائي للقرية المصرية. -ج

 تفتيت األرض الزراعية إلى حيازات صغيرة.مشكلة  -د

 مشاكل السكان االجتماعية والمفاهيم والموروثات. -هـ

 مشكلة نقص المرافق والضدمات. -و

 البناال. وأراضيأسعار األراضي والفرو  الكبيرة اين سعر األرض الزراعية  -ر

 مشاكل التلوث البيئي. -ز
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 تتكامل خطط وآليات التنمية العمرانياة فاى الرياف يجب أنإن التنمية الريفية يجب أن تكون متكاملة ومستمرة أي 

 .مع خطط وآليات التنمية االجتماعية واالقتصادية له، وذلك من خالا االستراتيجية القومية للدولة المصري

الااد مان  كاان  ،المتاابفي الحيز العمراناي  نالسكاسوال توزيع و مرتفعة،الكثافة والسريع النمو الي إطار ف

 لتنمية المقترحة :ل، ومن ثم كان هناك طرحان ....إلخاالجتماعيواختالا التوازن االقتصادي 

 إعادة تضطيط الكتلة العمرانية الحالية داخل الحيز المساحي لها وتنظيم استضدامات األراضي وأنماط اإلسكان. -

 المتراكمة والنمو العمراني المستقبلي. جديدة لتفريغ الزيادة السكانيةاستحداث تجمعات عمرانية  -

محافظات جديدة فاى المرحلاة  3حيث تم االتفا  على إنشاال  محافظة 30سيرتفع عدد محافظات مصر إلى 

 [11] قرية 4065عدد قرى مصر تبلغ نحو  األولى من ارنام  إعادة ترسيم المحافظات،

 

 

 

  
 

 

 المصدر: الباحثين –االستدامة  يوضح استراتيجية تحوا المجتمعات الريفية المصرية صو  :(3مخ ط )

 القرى المستدامة ي نموذج عالمي لتنمية المستقرات الريفية ي .1.5.1
الاد من طرب نظريات التنمية المستدامة للتطبيق خاصة االمواقع الريفية والتي تعاني مان ثنائياة الفقار كان 

والتاادهور البيئااي كاتجاااه عااالمي للتنميااة االقتصااادية المتوافقااة ايئيااا وحمايااة الثقافااات وإعااادة صااياغة ألسااس 

مة االتجمعاات الريفياة اادوا العاالم وهاي : االكتفاال الااتي، ولهرت عدة أشكاا / ارام  لنماذج التنمية المساتدا

 Eco-Villages، ارنام  القرى صديقة البيئة Bio-Villagesارنام  القرى البيولوجية / الطبيعية 

-Eco  القاارى صااديقة البيئااة، Bio-Villagesالقاارى البيولوجيااة / الطبيعيااة  يوضااح مقارنااة اااين :( 2جففدول )

Villages - :الباحثين المصدر 

Bio-Villages Eco-Villages 

مان خاالا ممسساة  1991ادأ ارنام  القوى البيولوجية عام 

 إم إل سواميناثان لةاحاث ) تشيناي / الهند (

اأحاد  1962نبعت فكرة القرى صديقة البيئاة مناا عاام 

 المواقع الريفية في الشماا الشرقي السكتلندا

نموذج مضصص لتطبيق التنمية المستدامة االمجتمعات 

 الريفية التي تعاني من تدهور البيئة واالنفجار السكاني والفقر

نمااوذج حااديث ألسااس تحوياال المسااتقرات اإلنسااانية 

الصغيرة محدودة الكثافة إلى مجتمعات مساتدامة اأقال 

 قدر ممكن من التأثيرات البيئية

وتجراااة نمااوذج تنمااوي جديااد يهاادف البرنااام  إلااى اختبااار 

يتفاعل مع مواقع التنمية المساتدامة ) ثنائياة الفقار والتادهور 

البيئي ( من خالا تعميم وتنمية التقنيات البيئياة القائماة علاى 

 أسال التكامل اين الحار البيئي وتقنيات المجتمع المحلي

ق استقرار واتزان المجتمع اقتصاديا يتحقيهدف ل

المتقدمة المتكاملة مع أهداف  اوسائل التكنولوجيا

 حماية البيئة

يسااتهدف البرنااام  إيجاااد أنشااطة متوافقااة ايئيااا لضدمااة 

المواقااع الريفيااة لتااوفير فاارص العماال وزيااادة الاادخل 

 ومن ثم حل مشكلة الفقر الريفي

البرنام  استحداث قرى صغيرة تتحد وتتفق فاي  يستهدف

األهاااداف والقااايم البيئياااة واالجتماعياااة والثقافياااة، وتعتماااد 

 على مبادئ التكنولوجيا الحديثة في تطبيق االستدامة

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OLHo8u-W78rRHM&tbnid=uacvvMEN_xupDM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.arconstructioninc.com%2Fgreenbuilding.htm&ei=ykKfU93NHc7EPdiOgeAE&psig=AFQjCNHJx_bhyNcirnVXFyjZXVYUlGrUYA&ust=1403031675001836
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 Keuruu، Finlandقرية 

  الصحراويةراسة حالة لستراتيجية التنمية المستدامة لقرى الظهير  .2

لااا   لايس لهاا لهيار صاحراوي، التيالقرى  فيلما كان امتداد القرية األفقي على حسا  الرقعة الزراعية 

يوقد أثبتت أحادث  ،المناطق الزراعية في للمباني األفقي االمتدادتمنع  التيجاالت القوانين الصارمة والحازمة 

الزراعية اابعض  األراضيمساحة  فيتمت ااستضدام مرئيات األقمار الصناعية وجود تغيرات  التيالدراسات 

مجموعااة مان السياسااات الضاصاة اتحااديث منظومااة  اتبناايقاماات الحكوماة وقاد  ،[19]محافظاات الجمهوريااةي 

إقاماة مادن ومجتمعاات عمرانياة جديادة  فايالزراعياة ماع التوساع  لةراضاي االقتصااديةالزراعة لرفع القيماة 

 والدلتا للحد من الزحف على األرض الزراعية والبناال عليهاي الواديإلتاحة ادائل لإلسكان خارج 

الزراعيااة اناااال علااى  األراضاايماان هنااا كاناات توجيهااات الحكومااة ااااالعتراف اااالواقع وحاال مشااكلة الحفااال علااى 

يتماشى مع الحاجة للعماران، وضارورة النظار للمادى القصاير والبعياد والحاجاات االنساانية للماواطنين  عمرانيتضطيط 

والمشاركة الشعبية والمجالس المحلية والمحافظاات داخال القارى للحاد مان  العمرانيوعدم اهمالها وتفعيل دور التضطيط 

ة المتوقعة حيث تام االفعال اساتعراض جمياع البادائل الزراعية واستيعا  الزيادة السكاني األراضيعلى  العمرانيالزحف 

 مدن جديدة .    امنشاالالممكنة، ااإلضافة إلى احث حلوا واجراالات ايجااية منها تعمير الصحراال وذلك 

 تعريف الظهير الصحراوي  .2.1

قاراال لهرت عبارة الظهير الصحراوي في مصر وأطلقت علي أحد المشااريع اإلساكانية التاي تهادف إلساكان الف

مشاروع قاري الظهيار الصاحراوي، هاو في قري اديلة في المناطق الصحراوية توفيرا لرقعة االراضاي الزراعياة و

وتمثال عملياة تنمياة  ،الظهير الصحراوي للمحافظات هو الحل لضلضلة الكثافة الساكانية فاي المنااطق الساكنية القديماةف

الظهير الصحراوي للمدن والقرى القائمة أحد أهم البدائل المتاحة الساتيعا  جازال مان الزياادة الساكانية المتوقعاة مان 

 ،علاى األراضاي الزراعياة التعاديأجل التقليل من االثار السلبية للمشكالت الناتجة عن هاه الزيادة خاصاة مشاكالت 

 .و زيادة انتشار المناطق العشوائية ،ة فرص العمل و تفاقم مشكلة البطالة اسبب قل

ماان هنااا كااان الهاادف هااو تقااديم تضطاايط لتلااك القاارى وتااوطين الضاادمات والضاادمات والصااناعات اهااا حتااى 

 . 2020ماليين نسمة احلوا عام  6تستوعب 

 الصحراويإعداد تضطيط القرى الجديدة االظهير  .2.2

الدراساااات الضاصاااة امقاماااة وتنفياااا القااارى الجديااادة ااااالظهير  العمراناااييأعااادت الهيئاااة العاماااة للتضطااايط 

 رلمحافظاااات مصااار وإنشااااال مجتمعاااات عمرانياااة اصاااورة مضططاااة لتمثااال نموذجاااا لرياااف مصااا الصاااحراوي

 التعااادياااادال مااان  2020الجدياااد وتهااادف هااااه المجتمعاااات الجديااادة إلاااى جاااا  الزياااادة الساااكانية حتاااى عاااام 

والحااااد ماااان لاااااهرة الهجاااارة الداخليااااة  االجتماااااعي االسااااتقرارعلااااى األرض الزراعيااااة ولتحقيااااق  العشااااوائي

مواقااااع  اختياااااروقااااد شااااملت الدراساااة تحديااااد معااااايير  ،[22]للمااادن القائمااااة وتااااوفير فاااارص عمااال جدياااادة ي 

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hwFH4cjQcJV5pM&tbnid=HUsNuMhL0RsIoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zetatalk.com/newsletr/issue343.htm&ei=IqObUqeXJOGx0AXwqYGoCQ&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNGGXMs7biNm3ADl-KT_TQEsp1QjAw&ust=1386017542100257
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التجمعااااات الريفيااااة المقترحااااة والمتطلبااااات التضطيطيااااة والتصااااميمية للتجمعااااات العمرانيااااة الجدياااادة وتحديااااد 

كماااا تااام إعاااداد خريطاااة للمواقاااع المقترحاااة لقااارى الظهيااار حياااث  ،ت التمويااالآلياااات تنفياااا المضططاااات وسياساااا

علااى عاادة أسااس منهااا القاار  ماان الطاار  والمحاااور وعاادم التعااارض مااع المناااطق األثريااة  االختيااار اعتمااد

 على المقومات الطبيعية للموقع كأسال للتنمية االقتصادية. واالعتماد الزراعي االستصالب وأراضي

 أهداف تنمية الظهير الصحراوي  .2.3

 مليون نسمة. 5إلى  4قرية اديلة على المدى المتوسط والطويل يمكنها استيعا  ما اين  400إنشاال حوالى  - أ
 قيام مجتمعات عمرانية ريفية جديدة اصورة مضططة للتحكم فى اتجاه النمو العمراني وزيادة الرقعة المعمورة لمصر -  
 الزيادة السكانية المتوقعة للحد من التعدي العشوائي على األراضي الزراعية القائمة مساهمة هاه التجمعات في جا   - ت
 تحقيق االستقرار االجتماعي والحد من لاهرة الهجرة الداخلية للمدن القائمة   - ث
 توفير فرص عمل جديدة للفئات العمرية الشااة خاصة فى جنو  مصر  - ج

 الظهير الصحراوي اختيار مواقع قرىمعايير  .2.4

 المعايير ا تية: الصحراوياالعتبار أثناال عملية تنمية الظهير  فييجب أن تمخا  التيمن أهم المعايير 

 معايير طبيعية وايئية  .2.4.1
 الطفلة. متواجداتأو أماكن  الزلزاليتحديد المناطق ا منة إلقامة القرى الجديدة البعيدة عن مناطق النشاط  -
 للمضاطر الطبيعية ) مضاطر السيوا عبر األدوية والوديان ( .عدم التعرض  -
 صالحية التراة للتأسيس والبناال . -
 صالحية المواقع من حيث المناسيب الطبوغرافية والميوا لسهولة مد شبكات المرافق . -

 معايير عمرانية .2.4.2
ستهدفة ولالك يتم ضرورة تكامل القرى مع المناطق الحالية المضصصة لمشروعات قومية حالية وم

 مواقع القرى الجديدة : اختيار

 خارج حدود مشروعات المدن الجديدة القائمة والمستهدفة . -
 خارج حدود مشروعات المناطق الصناعية والسياحية القائمة والمستهدفة . -
 معايير البنية األساسية 2.4.3 -
 . الطر  والمواصالت من حيث قر  الموقع من الطر  اإلقليمية والمحلية -
   .مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة استضدامضرورة قر  الموقع من مصادر الطاقة المتوفرة مع التوسع فى  -
للميااه ومصاادر الميااه  االقتصااديالموقع امصادر المياه مان حياث تاوافر أنساب تكااليف الرفاع  ارتباط -

 .االستغالافى خالا فترة  الجوفيالجوفية مع ضمان سالمة الضزان 

 معايير اقتصادية وسكانية  .2.4.4
 منها فى البناال . لالستفادةاإلسكان : مدى توافر مواد البناال الطبيعية المتاحة االقر  من الموقع  -
من البنية القائمة لشابكات  لالستفادة الصحراويالظهير  فيالقر  من المشروعات الجارية والمستهدفة  -

 منها . االستفادةثرية الممكن المرافق وكالك المناطق ذات القيمة السياحية واأل

 بمصر  الصحراويالمقترحة لتنمية الظهير  اآلليات .3

 التنمية والبناال فيما يضص السكن واألنشطة االقتصادية المقترب توطينها في الرئيسيقيام القطاع الضاص االدور  - أ

 يتركز دور الدولة على : -  
 .التضطيط العمراني مع اقتراب آليات التمويل 
  المرافق األساسية والطر .توصيل 
 .توفير اعض الضدمات السيادية لتشجيع عملية التوطن والتنمية 
  .وضع الحوافز التشريعية والتمويلية لتلك المشروعات الرائدة 
 .يتم اختيار مواقع القرى اصورة مبدئية طبقا لمعايير ومحددات واضحة على مستوى الجمهورية 
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  تنميتها. أولوياتتحديد عدد القرى الممكن انشاالها اكل محافظة وترتيب 
  المحافظات وكالك اولويات القرى داخل كل محافظة. فيوضع ارنام  زمني يحدد اولويات البدال 
  تاادقيق مواقااع القاارى المقترحااة اكاال محافظااة ااسااتضدام قاعاادة المعلومااات الجغرافيااة اناااال علااى

 ة ودراسة الظروف الطبيعية واالقتصادية والسكانية.المعايير والمحددات العام

 الفكر التضطيطي لتنمية قرى الظهير الصحراوي .3.1

 10الزراعياة يمكان أن يصال الاى  األراضايفدان تضدم زمام من  200الى 150مساحة كل قرية من  - أ
 أالف فدان احد اقصى.

 على المدى الطويل ألف نسمة  15الى  10يتم انشاال القرى على أسال استيعااها لعدد  -  
 القرى الجديدة لتشجيع تنميتها فييتم توطين الضدمات المضطط تنفياها االقرى القائمة  - ت
 أسرة. 400الى  300 لحواليالبدال اتنمية وحدات تضطيطية اكل قرية على أسال استيعا  كل وحدة  - ث
 2م 300مسطح قطعة االرض المضصصة لكل أسرة حوالي  - ج

  لحسا  نسبة االستدامة للقرى موضع الدراسةالمنهجية المتبعة  .3.2

تعتمد منهجية حسا  نسبة االستدامة للقرى موضع الدراساة علاى أسالو  التقيايم مان خاالا طارب األسائلة 

على شركاال القري ااإلضافة إلى جمع المعلومات وأعماا المساوحات الميدانياة األساساية للوصاوا إلاى تحدياد 

وكاااا اسااتضدام  ،فجااوات والمحااددات التااي تعااو  فاعليااة التنميااة المسااتدامةالقرااايا الرئيسااية اهااا وتحديااد ال

وصاوال ، اهاا مضااطرلتحديد ماواطن القاوى والراعف ومكاامن الفارص واللكل قرية  swot analysisاسلو 

 تحديد القرية االعلى والقرية االقل فى تحقيق التنمية المستدامة. إلى

 قرى موضع الدراسةالالتى تم تطبيقها على معايير االستدامة  .3.3

محل  الصحراويعلى قرى الظهير  تطبيق معايير االستدامة البيئية، االقتصادية، االجتماعية والعمرانيةتم 

للوصاوا إلاى أكثار القارى  swot analysisأهم خصائص هاه المعاايير ااساتضدام أسالو  ، وتم تحليل الدراسة

  قل القرى تحقيقا للتنمية المستدامةوأتحقيقا للتنمية المستدامة 

 البيئية : المعاييرأول : 

 والتي تتمثل أهم محاورة في: swot analysisااستضدام أسلو   للقرىتحليل أهم المالمح والضصائص البيئية تم 

 : strengths  قاط القوى  -1

 لتدوير القمامة للتضلص الدوري من القمامة .انع إنشاال مصإمكانية  -

 : weakness قاط الضعي  -2
 التلوث النات  عن حر  المضلفات الزراعية. -
 ضعف الموارد الااتية للوحدة المحلية. -

 : opportunitiesم امن الفرص  -3
إمكانيااة تفعياال دور الجمعيااات األهليااة وممسسااات المجتمااع الماادني والقااادة الطبيعيااين والشاابا  ذوى  -

 اأهمية النظافة والمشاركة في جهود التنمية.الممهالت العليا لدى السكان 
 إمكانية عمل مشروع إنتاجي لتشغيل الشبا  وتحسين البيئة. -

 :  treatsم امن المخاطر  -4
نقااص التموياال الكااافي سااواال ماان الضطااط العاجلااة أو ميزانيااات الوحاادات المحليااة نتيجااة الرتفاااع تكلفااة  -

 مشروعات الطر  والبنية األساسية.

 القتصاةية :المعايير ثا يا : 

 ااساااتضدام أسااالو  للقااارىتحليااال أهااام المالماااح والضصاااائص األساساااية المميااازة لالقتصااااد المحلاااى تااام 

sotw analysis : والتي تتمثل أهم محاورة في 
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 : strengths  قاط القوى  -1

 توافر األيدي العاملة االقرية في مجاالت الزراعة والحرف. -

 والحيواني.تنوع اإلنتاج الداجنى  -

 مساهمة الشعبية في مشروعات التنمية .لاالستعداد ل -

 : weakness قاط الضعي  -2
 محدودية األراضي التي يمكن استغاللها في االستثمار والتنمية . -
 عدم وجود كيانات اقتصادية منظمة تقود التنمية االقتصادية االقرية. -
 عدم وجود ارام  التدريب المهني . -
 دور الجمعيات الزراعية.ضعف  -
 محدودية الدخل لسكان القرية. -
 محدودية الموارد االقتصادية االقرية ) تقتصر على الزراعة (. -
 ضعف موارد اإلدارة المحلية . -
 تفتيت األرض الزراعية . -
 ضعف نشاط تراية الحيوان في القرية نتيجة محدودية الموارد. -

 : opportunitiesم امن الفرص  -3
 الستثمار في مجاالت صناعات األغاية.افرص  -
 فرص لترافر الجهود الااتية إلحداث التنمية . -
 فرص لتنمية الموارد المحلية من خالا فرض رسوم ) على اإلحالا والتجديد ( وتملك األراضي . -

 :  treatsم امن المخاطر  -4
 ضعف دخل السكان في القرية. -
 تصاد المحلى للقرية.عدم وجود خطة لتنمية االق -
 غيا  التنسيق اين مشروعات التنمية االقرية في لل المركزية في اتضاذ القرار. -
 إهدار الموارد االقتصادية نتيجة الستمرار انضفاض العائد االقتصادي لةراضي الزراعية. -
واإلنتااج الشروط والرامانات المقيادة التاي تفارض علاى قاروض تمويال مشاروعات التنمياة الزراعياة  -

 الزراعي والموارد الغاائية وتراية الحيوان.

 الجتماعية :: المعايير  ثالثاا 

 ) السكانية واالجتماعية (ااستضدام أسلو  القرىتحليل أهم المالمح والضصائص األساسية لسكان  تم

 swot analysis : والتي تتمثل أهم محاورة في 

 : strengths  قاط القوى  -1
 اشرية.توافر طاقة  -
 انضفاض نسبة البطالة. -
 هناك دعم للعالج االقرية من خالا ) التأمين الصحي ألطفاا واعض الفئات مثل المولفين (. -
 ارتفاع الوعي اأهمية التعليم وتوافر عدد كبير من الضريجين الجامعيين. -

 : weakness قاط الضعي  -2
 السكان للتنمية. لوياتأوتوجيه اعض مشروعات التنمية اما ال يتناسب مع  -
 ال يوجد تنسيق اين الجهات الداعمة للمجتمع. -
 ارتفاع نسبة األمية. -
 اضطرار كثير من الشبا  في القرية حتى الجامعيين منهم لعمل خارجا اولائف ال تناسب مجاا دراستهم. -
 انضفاض نسبة مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي. -
 تستوعب األيدي العاملة.عدم وجود مشروعات كبيرة  -

 : opportunitiesم امن الفرص  -3
 توافر أيدي عاملة ذات خبرة في عدة مجاالت. -
  )مشروعات إنتاجية –فرص لالستفادة من القوى العاملة االقرية في اعض مجاالت التنمية ) محو أمية  -
 ية وتحسين الظروف المعيشية للسكان تعدد ارام  التنمية السااقة االقرية فرصة لتفعيل التنمية االجتماع -
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 :  treatsم امن المخاطر  -4
 عدم استدامة مشروعات التنمية االقرية في لل االعتماد على المجهودات الفردية وعدم وجود آلية للتنسيق اينها  -
 إهدار الطاقة البشرية . -
ي الناواحي التعليميااة أو عادم وجاود وعاى عناد اعاض األمهاات ماع عادم قادرتهم علاى معاوناة األانااال فا -

 الصحية أو األخالقية .

 العمرا ية : رابعا: المعايير

 والتي تتمثل أهم محاورة في : swot analysisتم تحليل أهم المالمح والضصائص العمرانية  والضدمات ااستضدام أسلو  

 : strengths  قاط القوى  -1

 : األرض 
 وجود لهير صحراوي صالح للتنمية . -
 متاحة لتنمية واستيعا  السكان . أراضيوجود  -

 : اإلسكان 
   استعداد أهالي القرية وسكانها للعمل والمشاركة الشعبية وذلك ادرجة محدودة من التبرعات المادية والعينية -
 التكثيف الرأسي من خالا إحالا وتجديد المباني ذات الحالة السيئة االقرية. -

 : الضدمات 

 المدرسة االاتدائي . ،لقائمة مثل :الوحدة الصحية تواجد مباني الضدمات ا -

 : weakness قاط الضعي  -2

 : األرض 

 وجود أكثر من محور لالمتداد العمراني يهدد يهدر مزيد من األراضي الزراعية. -

 : اإلسكان 

 تدهور البيئة العمرانية ابعض مناطق القرية لريق الشوارع. -

 : الضدمات 
 عدم قدرة المعدات . -
 وجود خدمات قائمة ولكنها غير ممهلة لضدمة. -
 القرية محرومة من خدمات الصرف الصحي . -

 : opportunitiesم امن الفرص  -3

 بلي للسكان داخل الحيز العمراني تحديد الحيز العمراني الجديد مع الوضع في االعتبار االستيعا  المستق -

 للمساهمة في مشروعات التنمية .فرص لتشجيع الجهود الااتية والمشاركة الشعبية  -

 االستفادة من الطر  اإلقليمية في تشجيع معدالت التنمية االقرية. -

 :  treatsم امن المخاطر  -4
 قصور اعض الضدمات الحالية عن تغطية االحتياجات المستقبلية االقرية . -
 عدم فاعلية األداال االضدمات المتاحة لنقص الكوادر الفنية الالزمة . -
 خطر الحرائق نتيجة لغيا  وحدات اإلطفاال وضيق عروض الطر  االقرية . -  

  الصحراويمواقع قرى الظهير  .3.4
 -قناا  -ساوهاج  -أسايوط  -المنياا  -القرى التي تم إنشائها في محافظات) انى سويف  سنستعرضفيما يلى 

 .التجراة وتطويرهاقرية كمرحلة أولى يتم من خاللها تقييم  18أسوان ( امجمالي 

 

 
 المصدر: الباحثين – التنمية المستدامة اقرى الظهير الصحراوى امحافظة انى سويف :(2) ش ة بيا ى
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 امحافظة انى سويف الصحراويمواقع قرى الظهير  .3.4.1

 

 

 

    

 

 
والمرافق المصدر : وزارة اإلسكان  -يوضح مواقع قرى الظهير الصحراوي امحافظة انى سويف  (:6ش ة )

 م2010 ،الهيئة العامة للتضطيط العمراني ،والمجتمعات العمرانية

 المصدر : الباحثين  -امحافظة انى سويف   قرى الظهير الصحراوي مقارنة اينيوضح  :(3) جدول   

ي
وي

س
ى 

بن
ة 

ظ
اف
ح
م

 

  تحقيق التنمية المستدامة ما تم تحقيقه القرى 

 

دة
دي
ج
 ال
 
رو
ش
 ال
ية
ر
ق

 

قرياااااة الظهيااااار تااااام افتتااااااب 

الصااااحراوي اسمسااااطا فااااي 

 100وتتراامن  ،م9/6/2009

ملياون  25وحدة سكنية اتكلفة 

 75جنيه تم توزيعها كالتالي : 

 20 ،وحاادة لشاابا  الضاارجين

وحاادة لغيااار الحاصااالين علاااى 

وحاادات لاابعض  5 ،ماامهالت

وتتكااون  ،الساايدات المعاايالت

( غرفاة 2الوحدة السكنية من )

وصااااااالة وحمااااااام ومطاااااابخ 

متاااار ماااان ماااان  63امساااااحة 

متاار  150المساااحة األصاالية 

كما تشتمل القرية علاى اعاض 

الضدمات ومنهاا وحادة صاحية 

ووحاااادة اجتماعيااااة و مضبااااز 

وسااااااو  تجااااااارى ومسااااااجد 

ومدرساااااااة تعلااااااايم أساساااااااي 

كما تم افتتااب قرياة  ،ومالعب

الظهير الصحراوي االشارو  

وحاادة  100الجديادة وتترامن 

ملياون جنياه  25سكنية اتكلفاة 

ى غارار قريااة تام توزيعهاا علاا

 سمسطا وانفس الشروط

 

طا
س
سم
ة 
ري
ق

 

 

 

0

20

40

60

80

 تنمية بيئية

تنمية 
 اقتصادية

تنمية 
 اجتماعية

0

10

20

30

40

50

60

70

 تنمية بيئية

تنمية 
 اقتصادية

تنمية 
 اجتماعية



393 
JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 43, No. 3, May 2015, pp. 378 – 402 

 

  المنياامحافظة  الصحراويمواقع قرى الظهير  .3.4.2
 الباحثين المصدر : -قرى الظهير الصحراوي امحافظة المنيا  مقارنة اينيوضح  :(4)جدول

يا
من

ال
ة 

ظ
اف
ح
م

 

  تحقيق التنمية المستدامة ما تم تحقيقه القرى 

 

 

ة 
ري
ق

سا
هن
الب

 

تاااام إنشاااااال القاااارى االراعااااة 

وتبلااااغ مساااااحة كاااال قريااااة 

 وتحتاوي ،فادان 2000منهاا

 ،وحادة ساكنية 100علي عدد

كمااااا تاااام االنتهاااااال ماااان كاااال 

األعمااااااا اإلنشاااااائية لقرياااااة 

الشاااااايخ مسااااااعود اتكاااااااليف 

ملياااون  53إنشاااائية حاااوالي 

يانتقااد القااائمين  ،جنيااه للقريااة

علاااى اختياااار قااارى الظهيااار 

الصاااحراوي غااار  المنياااا، 

وذلااك الختفاااال اعااض القاارى 

خااالا خمااس ساانوات اساابب 

الرماا المتحركة التي تصب 

 ،علااااى مواقااااع هاااااه القاااارى

وتعانى هاه القرى من وجاود 

تعديات من قبل األهالي علاى 

األراضاااي الواقعاااة فاااي هااااا 

الحيز وان معظم هااه القارى 

ختفاااااال، وذلااااك معرضااااة لال

اساابب سااوال االختيااار لموقااع 

هاه القرىي
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 الصحراوي امحافظة المنيا يوضح مواقع قرى الظهير :(7ش ة )

 م2010المصدر : وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, الهيئة العامة للتضطيط العمراني, 

  سوهاجامحافظة  الصحراويمواقع قرى الظهير  .3.4.3
 قرى الظهير الصحراوي امحافظة سوهاج مقارنة اينيوضح  :(5)جدول

ة 
ظ
اف
ح
م

ج
ها

و
س

 

  تحقيق التنمية المستدامة ما تم تحقيقه القرى 

ة 
ري
ق

دة
دي
ج
 ال
ف
ال
خ
ت 
اي

 

المهناااادل قااااام اتصااااميم القاااارى 

) حماازة معماااريون  محمااد حماازة

والاااي حاااز عنهااا  ،ومضططااون(

علاااااااااى الجاااااااااائزة التقديرياااااااااة 

لمشااروعات اإلسااكان الماانضفض 

التكاليف لاوى الدخوا المتوسطة 

وذوى أدناااى الااادخوا فاااي المااادن 

القائمااااة أو الماااادن والمجتمعااااات 

اجااائزة حساان العمرانيااة الجدياادة 

وهاى  ،2010لعاام  لعمارةفتحي ل

تعد الجيل األوا من قرى الظهير 

 ،الصااااحراوي المزمااااع إنشااااائها

آالف  10والتي تستوعب ماا ااين 

ألااااف نسااامة والطريااااق  15إلاااى 

الصااااااحراوي الجديااااااد االراااااافة 

الغراية للنيل سايمثل شارياناق لهااه 

 ،القاارى واألراضااي المحيطااة اااه

كمااااا ساااايعمل الطريااااق السااااريع 

علاى تكاوين المزمع إنشائه أيرااق 

مجتمعااات عمرانيااة جدياادة علااى 

 2017جانبيه احلوا 
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 : الباحثينالمصدر – سوهاج التنمية المستدامة اقرى الظهير الصحراوى امحافظة :(4) ش ة بيا ى

 مواقع قرى الظهير الصحراوي امحافظة أسيوط .3.4.4
 المصدر: الباحثين –قرى الظهير الصحراوي امحافظة أسيوط  اينمقارنة يوضح  :(6)جدول
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  تحقيق التنمية المستدامة ما تم تحقيقه القرى 
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انتهت محافظة أسايوط مان تساليم 

مسااااااكن للشاااااابا  اقريااااااة  100

دشاااالوط ضاااامن قاااارى الظهياااار 

الصاااااااحراوي علاااااااى مسااااااااحة 

فاادان ويبلااغ مساااحة المسااكن 200

منااازا  50مرااااع مااانهم  متااار 63

دور أرضى قاال للتعلية وحظيرة 

منازا ريفاي  50متر مرااع و 77

متار مرااع وحظياارة  58امسااحة 

متاار مراااعي 82امساااحة 
 

[24]، 

إن الهيئاااااااة العاماااااااة للتضطااااااايط 

العمراناااي قاااد أعااادت الدراساااات 

الضاصااااة امقامااااة وتنفيااااا القاااارى 

الجدياااادة اااااالظهير الصااااحراوي 

لمحافظااااااااة أساااااااايوط وإنشاااااااااال 

ت عمرانية ريفية اصورة مجتمعا

مضططاااة لتمثااال نموذجاااا لرياااف 

مصااااار الجدياااااد وذلاااااك اوضاااااع 

متكاملااااااة لتنمياااااااة  اسااااااتراتيجية

الظهياار الصااحراوي للمحافظااات 

وزياااااادة المسااااااحة حاااااوا وادي 

هااااا وتتكاااون القرياااة مااان  ،النيااال

مبناااااى إدارة االوحااااادة المحلياااااة 

ومدرسااة تعلاايم أساسااي امساااحة 

متاار مراااع ووحاادة صااحية  315

متاار  160لااى مساااحة متطااورة ع

مرااااع وساااو  تجاااارى امسااااحة 

متااار مرااااع ااإلضاااافة إلاااى  186

دار مناسااابات و مضباااز امساااطح 

متاار مراااع وساانتراا ومكتااب  70

 اريد
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 يوضح مواقع قرى الظهير الصحراوي امحافظة أسيوط (:7ش ة )
 م2010 ،الهيئة العامة للتضطيط العمراني ،والمرافق والمجتمعات العمرانيةالمصدر : وزارة اإلسكان 

 

 

 

 

 
 : الباحثينالمصدر – أسيوط التنمية المستدامة اقرى الظهير الصحراوي امحافظة :(5) ش ة بيا ي

 قناامحافظة  الصحراويمواقع قرى الظهير  .3.4.5
 المصدر: الباحثين – امحافظة قناقرى الظهير الصحراوي  مقارنة اينيوضح  :(7)جدول 
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أن محاااافو قناااا أصااادر قااارارا 

وحاادة سااكنية  60إلنشاااال عاادد 

اناحية قرية كرم عمران اتكلفاة 

ألف جنيه ، كما  228مليون و3

لساانة  696أصاادر القاارار رقاام 

لبياان اشأن تشكيل لجنة  2009

مااادى خطاااورة الموقاااع، وأفااااد 

التقريااار أن القرياااة أقيمااات فاااي 

 المسار الطبيعاي للسايوا وفاى

أكثر المنااطق المهاددة ااالضطر 

لوقوعهااااا فااااي وادى السااااراي 

 ،الاي يتميز االضطورة الشاديدة

ورغم ذلك تم إقامة القرياة دون 

الرجااااااااوع لااااااااوزارة الااااااااري 

والمااااااوارد المائيااااااة الختيااااااار 

اختيااار الموقااع وقااد تاام  ،البااديل

تشامل  علاى مارحلتين : األولاى

إقامة المباني والضادمات والتاي 

جااااالت فاااي المساااار الطبيعاااي 
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 لمياااااه الساااايوا عنااااد وادي

السااراي الاااي يعاارف اأنااه ماان 

أكثر األودية خطورة، وجااالت 

المرحلااااة الثانيااااة فااااي منطقااااة 

مرتفعاااااة كاااااان مااااان الممكااااان 

االساااتفادة اهاااا وإقاماااة القرياااة 

ر الساايوا عليهاا اعيادا عان خطا

إال اناااه تااام تنحياااة هااااا الموقاااع 

واساااتبعاده ليساااتقر األمااار إلاااى 

يعاد  اختيار الموقع الحالي، مماا

إهاادارا للماااا العااام وتعااريض 

حياة عشارات األسار المصارية 

 . للضطر

 
 

 

 

 

 المصدر: الباحثين – قنا التنمية المستدامة اقرى الظهير الصحراوي امحافظة :(6) ش ة بيا ي

 امحافظة أسوان الصحراويمواقع قرى الظهير  .3.4.6
 المصدر: الباحثين – قرى الظهير الصحراوي امحافظة أسوان مقارنة اينيوضح  :(8)جدول
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أعماااااااااا تااااااام االنتهاااااااااال ماااااااان 

 ،مياااااااااه الشاااااااار  ،الكهرااااااااااال

  .المبنى اإلداري

ايااات  52االنتهااااال مااان كماااا تااام 

 46 و   ريفااااااي مرحلااااااة أولااااااى

تاام  ،اياات ريفااي المرحلااة الثانيااة

رصاااااااف الطرياااااااق الرئيساااااااي 

للقريااااة اإلساااافلت وعماااال تراااااة 

 ،للطــااـر  داخاال القريااة زلطيااه

الساااانتراا  ،المضبااااـزتاااام إنشاااااال 

الساااااو   والمدرساااااة  ،والبرياااااد

 والوحااادة الصاااحية  ، التجاااـاري

   المسجد
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 المصدر: الباحثين – أسوان التنمية المستدامة اقرى الظهير الصحراوي امحافظة :(7) ش ة بيا ي

   الصحراويالنتائ  التحليلية للتنمية المستدامة لقرى الظهير . 7.4.3

 

 

 

 
 

 

 التنمية المستدامة لقرى الظهير الصحراوى اصعيد مصر :(8) ش ة بيا ي

يترح مما سبق أن أعلى نسبة للتنمية المستدامة اقرية )الرمادى الجديدة( امحافظة أسوان وأقل نسبة 

 االد الماا ( امحافظة قناللتنمية المستدامة اقرية )

  تائج البحث .4

  استراتيجية تنمية قرى الظهير الصحراوي قد قامات علاى أساس علمياة ماع األخاا يترح مما سبق أن
اهاادف الوصااوا إلااى األهااداف  ،االجتماعيااة والبيئيااة ،االقتصااادية ،فااي االعتبااار المعااايير العمرانيااة

واااالنظر نظاارة شاااملة علااى  ،المنشااودة اشاارط ضاامان تحقيااق هاااه االسااتراتيجية اطريقااة مسااتدامة
رى الظهير الصحراوي وكيفية مسااهمتها فاي حال المشااكل التاي قامات مان اجلهاا استراتيجية تنمية ق

مثل مشكلة انتشار العشوائيات وازياد البطالة والفقر وضعف مستوى المعيشة والتدهور في كثير مان 
حياث أدى ذلاك إلاى زياادة لااهرة الهجارة  ،االجتماعياة أو الضدمياة ،مجاالت الحياه سواال االقتصادية

 ،خاصة من المناطق الريفية إلى المدن الكبرىالداخلية و
  استراتيجية تنمياة قارى الظهيار الصاحراوي إلاى تاوفير فارص عمال جديادة عان طرياق إقاماة تهدف

العديااد ماان األنشااطة االقتصااادية فااي هاااه القاارى الجدياادة ااإلضااافة إلااى تااوفير المسااكن والضاادمات 
 ،ى إلااى الحااد ماان لاااهرة الهجاارة الداخليااةممااا ياامد ،والمرافااق األساسااية لرفااع مسااتوى المعيشااة لهاام

ااإلضاافة إلاى حال مشاكلة البطالاة ورفاع  ،وتقليل مشكلة انتشار المناطق العشوائية في المدن الكبارى
 مستوى المعيشة في المناطق الريفية.

  وقد تم وضع تصور لما يمكن أن تكون عليه قرى الظهير الصحراوي حتى تتمكن هاه القرى الجديدة
 وحتى تصبح قوة اقتصادية كبيرة تعمل على تنمية االقتصاد. ،االهداف المقامة من أجلهامن تحقيق 

 كماا يجاب تكاوين مجتمعاات عمرانياة  ،يجب اعتبار قرى الظهير الصحراوي مراكز اقتصادية كبيارة
ريفية جديدة اصورة مضططة من خالا اطار تضطيطي عمراني متكامل اين كافة العناصر في القرياة 

ناااطق السااكنية أو الضاادمات ممااا يساامح امقامااة حياااة اجتماعيااة طبيعيااة متكاملااة داخاال قاارى سااواال الم
ويعماال علااى االسااتغالا األمثاال لجميااع االمكانااات والمااوارد الطبيعيااة والمااواد  ،الظهياار الصااحراوي

 مع تحقيق أكبر قدر من المرونة في التصميم والحفال على مبادئ التنمياة المساتدامة ،المحلية المتاحة
 والحفال على البيئة وصحة السكان. ،لتحقيق أهداف األجياا المستقبلية

  من الممكن وضع احتمالية تقسيم قرى الظهير الصحراوي إلاى ثالثاة منااطق تشامل منااطق صاناعية
ثم مناطق سكنية في المنااطق الممهادة ااالطر  والتاي  ،ومناطق زراعية في المنتصف ،على الحواف

 ة االمرافق المضتلفة.اها خدمات معيشية ومزود
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 االهتمااام االمشاااركة الشااعبية فااي عمليااة تضطاايط قاارى الظهياار الصااحراوي الجدياادة وتصااميم  يجااب
وكالك في أسلو  إدارة تنمية قرى الظهيار الصاحراوي احياث ياتم االعتمااد علاى إدارة  ،المسكن اها

  مشتركة اين سكان القرى الجديدة والحكومة.
  لتوقف عملية التعدي علي الرقعة الزراعية ادليل أنهاا مازالات  الصحراويلم يمد إنشاال قرى الظهير

مستمرة واشكل يـومي وفي تزايد إلي جاناب عادم الحاد مان الهجارة الداخلياة ماع االعتاراف ااأن هااه 
 القرى حرارية ومضططة.

 ت خالفارتفاع تكلفة إنشاال هاه القرى إلقامة مبان ثم هدمها وإقامة مبان أخري كما حدث اقرية اي 
  أسس اختيار القرى الجديدة لم يتم االلتزام اهاا علاي أرض الواقاع كماا حادث اقرياة عراااة أااو عزياز

 فدانا فقط  124الجديد امركز المراغة ومساحة زمامها السكني 
  لم تحقق النتائ  المطلواة لعدة أسبا  منها : نجد أنها المصريواالنظر إلى مشاريع تنمية الريف 

 الشاملة والمتكاملة لعمليات التنمية الريفية .غيا  النظرة  -
 عدم وجود خطط واقعية طويلة المدى وأخرى متوسطة وقصيرة المدى. -
 عدم وجود تنسيق كامل اين األجهزة الحكومية المعنية امشاريع تنمية القرية . -
 لتنفيا لضطط التنمية. القرارات والتضطيط ثم ا اتضاذعملية  فيغيا  دور األجهزة المحلية والمشاركة الشعبية  -
الزراعياة مضالفاة ااالك االساتراتيجية  األراضيإنشاال هاه المشاريع داخل القرية وتمددها وتوسعها على  -

 تهدف إلى الحفال على  هاه األرض المصدر الوحيد لغااال الشعب . والتيالقومية للدولة 

 التوصيات  .5

 لتجنب السلبيات العمرا ية يجب مراعا  التالي: - 1

 االلتزام االمضططات العمرانية واستعماالت األراضي لتجنب لهور العشوائيات في المجتمع الجديد. -
 أهمية توفر الضدمات األساسية من تعليم وصحة وثقافة وترويح لتشجيع نزوب القرويين إلى التجمع الجديد. -
األساسااااية ماااان أهميااااة التااااوازن اااااين المرافااااق ومعاااادالت اإلسااااكان مااااع أهميااااة سااااير الحاجااااات  -

 المرافق واضاصة المياه والكهرااال.
 أهمية احترام الطااع الريفي في التصميم من الضصوصية والمالئمة البيئية للتضطيط وتصميم الوحدات. -
ضااااارورة وجاااااود تمياااااز ااااااالقرى الجديااااادة ووجاااااود امتياااااازات احياااااث تحقاااااق الجاااااا  لتحقياااااق  -

 الة للمستهدف من تضطيطه.المستهدف من معدالت االستيطان ووصوا معدالت العم
ضااااارورة تمياااااز القااااارى الصاااااحراوية الجديااااادة ومالالمتهاااااا للطاااااااع العمراناااااي المالئااااام للبيئاااااة  -

 الصحراوية واستضدام النمط المترام.
ضاااارورة الفصاااال اااااين القاااارى الجدياااادة ومثيالتهااااا القائمااااة وتضطاااايط مااااا حولهااااا لتجنااااب إنشاااااال  -

 امتدادات عمرانية لهاه القرى.
ن نماااو المنااااطق الساااكنية والضدمياااة واكتمااااا المبااااني فاااي جمياااع مراحااال تنفياااا القااارى الموازناااة ااااي -

 حتى ال يتشتت نموها العمراني.
ضااااارورة الموازناااااة ااااااين توزياااااع الضااااادمات علاااااى مساااااتوى القرياااااة أو القرياااااة األم أو حتاااااى  -

المجموعاااات الساااكنية والموازناااة ااااين جمياااع القطاعاااات )اإلساااكان والمرافاااق والصاااناعة( احياااث 
  ينمو أحدهم على حسا  ا خر.ال
ضااارورة تاااوفير التمويااال الاااالزم إلنشااااال هااااه القااارى حتاااى ال تتاااأخر فاااي النماااو العمراناااي ماااع  -

 مالحظة قلة االعتمادات الالزمة للقرى عنه فى المدينة.
 يق الغرض منها.  ضرورة التنسيق والتنظيم اين نمو هاه القرى والمناطق المتاخمة لها حتى تحقق التكامل مع اعرها لتحق -

 لتجنب السلبيات القتصاةية يجب مراعا  التالي: -2

ضااارورة تضطااايط شااابكات البنياااة األساساااية حتاااى ال يمثااال تشاااغيلها عااابال علاااى أوجاااه األنشاااطة  -
 التنموية االقرية وتدهور مستوى الشبكات اها.

العائاااد مااان  تناااوع القاعااادة االقتصاااادية للقااارى الجديااادة مااان زراعاااة وصاااناعات خفيفاااة حتاااى تحقاااق -
 األمواا المستثمرة فيها.
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ضااارورة تاااوفير التمويااال الاااالزم مااان الموازناااة العاماااة ماااع مالحظاااة أن تكلفاااة إنشااااال القااارى تقااال  -
 اكثير عنه فى المدن واالتالي يمكن أن يتحملها االقتصاد القومي للدولة.

 لتجنب السلبيات اإلةارية والتنظيمية يجب مراعا  التالي: -3

 يق والتكامل في إدارة اإلسكان لربط النمو العمراني للقرية.ضرورة التنس -
 االلتزام اتنفيا المضططات العمرانية للقرية مع ضرورة فصل الصناعات إن وجدت. -
 توفير الكوادر اإلدارية الممهلة والقادرة على إدارة التنمية العمرانية للقرية. -
 القرية وتوجه اإلنفا .التنسيق اين األجهزة التي تقوم على تمويل  -
 إنشاال قاعدة ايانات على مستوى القرية والتجمعات القروية تضدم عملية التضطيط اإلداري. -
تحديااااد الساااالطات واالختصاصااااات التااااي تمارسااااها أجهاااازة القاااارى مااااع ضاااارورة التنساااايق اااااين  -

 القطاعات المضتلفة.
مياااة هااااه القااارى ماااع تاااوفير المروناااة التنسااايق ااااين الجهااااز اإلداري للقرياااة والاااوزارات المعنياااة اتن -

 في توجيه االستثمارات من قطاع  خر حسب متطلبات الموقف.
ضااارورة االهتماااام اااا راال المسااااتثمرين والمعنياااين اااامدارة التنمياااة العمرانيااااة للقرياااة مااان القطاااااع  -

 الضاص مع إعطاال الجهاز اإلداري السلطات الفعلية التضاذ القرار.
داري كااال فتااارة علاااى الطااار  الحديثاااة لاااإلدارة ماااع تجناااب معوقاااات ضااارورة تااادريب الجهااااز اإل -

 التنمية من البيروقراطية والروتين.

 لتجنب السلبيات الجتماعية يجب مراعا  التالي: -4

ضااارورة مراعااااة ومالئماااة الوحااادة الساااكنية إلحجاااام األسااار ماااع مالحظاااة أن األسااار الريفياااة أكثااار  -
 قدرة الشرائية لةسرة.عدداق عنه فى الحرر ومالالمة الوحدات لل

مراعااااة البعاااد االجتمااااعي والعاااادات الريفياااة وقااادرة الاااريفين المحااادودة علاااى الشاااراال حياااث أن  -
 معظم سكان الريف من الفئات محدودة ال منعدمة الدخل.

 ضرورة توفير فرص عمل لسكان هاه القرى لتجنب لاهرة الطاقات المحترقة في التنقل يومياق. -
لقطاااااع الضاااااص االمشاااااركة الفعالااااة فااااي العمليااااة التنمويااااة للقريااااة مااااع تجنااااب ضاااارورة اهتمااااام ا -

 التعقيدات اإلدارية.
أهمياااة االساااتفادة مااان الكاااوادر والمااامهالت النازحاااة مااان الرياااف إلاااى الحرااار والتاااي يمكااان أن  -

 تمدى دور المحفز في المجتمع الريفي.

 لتجنب سلبيات السياسات التخ ي ية يجب مراعا  التالي: -5

زيااااادة نساااابة مشاااااركة القطاااااع الضاااااص فااااي جميااااع المجاااااالت وعاااادم االعتماااااد علااااى الحكومااااة  -
 المركزية كمصدر أساسي للتمويل.

ضاارورة مشااااركة الجهاااز اإلداري للقرياااة فااي القااارارات المصااايرية لهااا ماااع تااوفير الااانظم الفعالاااة  -
 للمتااعة وإيجاد معايير لقياسها سواال االنتائ  أو األهداف.

 القوانين واللوائح التي تمنع المتاجرة والمراراة في أراضي القرى الجديدة. ضرورة سن -
 الدراسة الجيدة والمتأنية لقرار إنشاال القرية وموقعها وحجمها اما يتناسب مع متطلبات اإلقليم. -
االهتماااام االدراساااات األولياااة للموقاااع مااان دراساااات طبوغرافياااة وايئياااة وعمرانياااة وعالقاااة القرياااة  -

 حولها وتوافر المياه.اما 
 تناسق القرارات اإلدارية مع منه  تضطيط القرية وتوحيد القرارات ودراستها في شأن إنشاال القرى. -
تااااوفير قاعاااادة ايانااااات ومعلومااااات للمضططااااين مااااع دقتهااااا ممااااا ياااامثر ااإليجااااا  علااااى إعااااداد  -

 المضططات العمرانية لها والنهوض اها وتحقيق أهدافها.
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EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICIES 

FOR THE HINTERLANDS VILLAGES IN UPPER EGYPT 

ABSTRACT 

There are several problems with current Egypt Urban which needs addressed to a comprehensive 

review، and where the progress of any society depends on the existence of an integrated system is 

the three axes that help in human construction in this society، and these axes are the economic، the 

social and the environmental، it must be an interoperability relationship between those three axes  

One of the main problems is the increase in population and in poverty rates، this increase in 

population accompanied by economic decline as a result of state policies which failed to take 

advantage of the increase in the labor force، increasing the poverty rate in the Egyptian society، and 

what was the horizontal extension at the expense of the agricultural area، Since the green revolution 

that could help developing countries overcome the crisis in food systems need costs a lot، so came 

the firm and strict laws that prevent this stretch of buildings in agricultural areas، but all actions 

taken did not succeed to stop the infringement of building on agricultural land، the size of what we 

have lost reached by more than a million and 200 thousand acres of the finest land، mostly in the 

delta have been wasted due to creep and growth random.       From here we must try to solve the 

problem of encroachment on agricultural land according to Urban planning in line with the need for 

Imran، and the need to consider the short and long term needs Citizens of Humanity and not be 

neglected and activating the role of urban planning to reduce urban sprawl on the agricultural land 

and accommodate the projected population growth where it is already reviewing all possible 

alternatives، in addition to research and affirmative action solutions which exploit the hinterlands 

and the establishment of new communities to accommodate population growth، Against this 

background raises Find the following question: How can solve the problem of population growth 

and the problem of encroachment on agricultural land to exploit the hinterland for establishment of 

new communities. The research will address the status of the villages of Upper Egypt hinterlands 

and study the strategy of sustainable development of these villages، and we conclude that the village 

that had the highest percentage of sustainable development and the village which has achieved a less 

proportion of sustainable development                                  

The search ends provide scientific recommendations، and proposals to reduce the phenomenon of 

encroaching on agricultural land and take advantage of the hinterlands to accommodate population 

growth                                                                                 

 


