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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــن أتــعتم عــا  -شــ م مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـم مـره ب ـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـم فقـم اتـتف فـم. عمة تحوُّ

ثـــم كـــاء وأتـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوار الةنيـــل المعلوماتيـــل فـــم مصـــر( 1985-1999)األولـــ  

ي ر ييــل فــم ميــيرتم؛ لُيــؤدي دور  كُمؤ يــ( 1999)وتكنولوجيــا المعلومــات عــا   ل أقطــل تحــوُّ

.تمعم ج ود ُمتخن القرار فم شت  مجاالت التنميل (Think Tank)فكر

ا فـم مجـاي دعـ ـ  المركـز رماـل م اد ـا نء اكـوء المركـز األكاـر تميـز  م اتخـاذ ومنن ذلـ  الحـي ي اتةنه

ــاءي وتعزاــز انــوات التوا ــ  مــع القــرار فــم ا ــااا التنميــل التــامللي وواامــل حــوار مجتمعــم بنه

ع بـمور المواط  المصري الني ُاَعمُّ غاال التنميل و ـمف ا األ ـم ؛ األمـر الـني اؤ لـم لا ـطا

تمــع نكةــر فــم  ــنع الييا ــل العامــلي وتعزاــز ك ــاءة  ج ــود التنميــل وفعاليت ــاي وتر ــي  مج

.المعرفل

وء وفم  ةي  تحقيق ذل ي احم  مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـ  عاتقـم م مـل نء اكـ

ـا لكـ  متخـني القــرار  ــ  وحتـ  اتيـن  لــم ذلـ ي فسأـم ايـع  با ــتمرار ألء اكـوء نحـم نف. داعم 

واـم واكـب ذلـ  . علـ  الميـتوا المحلـم واياليمـم والـمولم (Think Tank)مؤ يـات ال كـر 

ا فم أتا ج ب رأامج مراكـز اعتراٌف واليممٌّ ودولمٌّ بمور  الجو ري كمؤ يل فكري و و ما ظ ر جليًّ

بجامعــل ( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)ال كـر والمجتمعــات الممأيـل 

؛ حيـ  تــم اتتيـار مركـز المعلومــات 2021التـم تــم ايعـاء عن ـا فــم فةرااـر " بنيـل اأيا األمراكيـل"

:ودعم اتخاذ القرار ليكوء

2020لعــا   " 19-كوفيــم"مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم ا ــتجابل  لجا حــل 20 ــم  نف ــ  ▪

(.ال اوجم ترتيب ُمحمد للقا مل)

مركــز فكــر علــ  ميــتوا العــالم كصــاحب نف ــ  فكــرة نو أمــوذ  64مــ  بــي  21فــم المرتةــل ▪

ا بعـي  االعتةـار نأـم ال اوجـم ناـل مركـز فكـر مصـري  تـر 2020جمام اا  بتطوار  تاي عا   ي نتن 

ا ل نا المعيار .تم تصني م وفق 

.2020مركز فكر عل  ميتوا وفراقيا والترق األو ط لعا  101م  وجمالم 14فم المرتةل ▪

يـ  جاء  نا التقرار لير م وأجازات وج ود المولـل المصـرال تـاي اليـنوات اليـةع الما ـيلي ح

تراليوأــات 6أ ــنت المولــل وال تــزاي العماــم مــ  المتــروعات القوميــل التــم تجــاوزت تكل ت ــا الـــ 

ــ. جنيــم ــعتم ذلــ  فــم وطــار ميــاعم القيــادة الييا ــيل يعــادة ر ــم تراطــل مصــر التنموا لي وا

ت الحا ـر وتوزاع الةتر وايمكاأات االاتصادال عل  ربوع الوط  كافلي بمـا ايـتجيب لمتـكا

.وتحماات الميتقة 





ــ ا اُعة  ر عــ  كاأــا المتــروعات القوميــل الكةــرا رمــز 

ورادة المصـــراي  فـــم الةنـــاءي مـــا بـــي  مـــمء جماـــمةي 

ر وو كاء اجتماعمي وتطوار للمناطق الخطرة وغيـ

اآلمنــــلي للق ــــاء علــــ  العتــــوا ياتي و ــــول ا ولــــ 

ف اأطــاق متــروعنا الــوطنم األعمــم لتنميــل الراــ

".حياة كرامل"المصري 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ا رة القبا تادالمؤتمر األوي لحياة كرامل 

2021يوليو 15|المولم 



يل ما تحقق فم الممء الجمامة تاي الينوات اليةع الما 

ا بكـــ  المقـــاايسي  ـــواء فـــم متـــروعات الةن يـــل اُعـــمُّ وأجـــاز 

األ ا ـــــيلي نو اي ـــــكاءي والخـــــممات المختل ـــــلي و ـــــو مـــــا 

نا ن  م فم زاادة اياةاي علـ  اليـك  بالمـمء الجماـمةي وكـ

.اال تامار

رئيس مجلس الوزراء المصري 

الدكتور مصطفى مدبولي

ة ت نئل ل وز  يئل المجتمعات العمراأيل الجمامة بجا ز

2021سبتمبر 18|األمم المتحمة للميتوطنات الجمامة 





هاات ماا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهاا دووتت تلعمارتل لنا ال سا اال تلمادل و بيداا دا و تلاد 

وير  فاعا  تفا  تلاهاااوي، تلااي يُعاد دااد اااوض تلنهلاا تلع مياا و تباد تلتنا/ دوصا ا ده تلمفنر تلمصري

، "خايص داا يزتخ يص تإلدريز فاي ت "في مصر وتلعالم تلعردي خ ل تلقرل تلتاس  عشر، في مؤلْفه تألشهر 

عندددما ومددوى علددى صددمن  مصددر مددال وموسددال ا ددت    موار  ددا وتلمغاازه هنااا د ااه . 1834تلصاااو  عااا  

.نتوظيفها، تصبح نبرا ًا ممتوقدًا، نقائدًا زاخرًا بيال بلدا  العالم

، صان  ودعد عقوو زمنيا طوي ا مرت خ لها مصر دالنثير من تال تصا تت، وصمدت ل عديد من تلتحاديات

ي تلحريا شعب مصر تلعظيم تلتا يخَ مرتين خ ل دعوت  ا ي ا؛ تا ض عندما ثا  ضد تلفداو وطالب دحقه ف

ا َ ، فثادوطنيتاه، وتا ض دخره عندما تمدك دهويته وتحصان 2011يناير 25وتلنرتما وتلعدتلا تالجتماعيا في 

.2013يو يو 30ضد تإلاصاء، وتلرجعيا، وتلفنر تلظ مي في 

حنام،  بيدًاا عادلي منصاو  تل/ ودعد فترض اُنم ت تقاليا تمتدت ارتدا تلعا ، تولى خ لها تلديد تلمدتشا 

ا تال تقالياا دمناسابا تختتاا  تلفتارض تلرباساي-مؤاتًا لجمهو يا مصر تلعرديا، ام ل ك ماات خااداه تألخيار 

المسدتمب  وومدد  إ ناي لع اى ثقاا دا ل "تألما  فاي تلغاد، فاي اولاه –2014يو ياو 4ياو  تأل دعااء تلموتفا  

 ، لنان ، وإل كا ل د ضه مخلباً ددماء تألدرياء، وسماؤه تشودها دعا  تلغياولهذا الوطال غدًا مشرقًا

ريااا  د ض داا وي سااتعوو ساامرتء د ااول تلنياا ، خلاااارتء د ااول د صااال تلزيتاااول، سااماؤها صااافياً، تبعاا  د

.تلنجا  وتألم ، وومًا كما كا ل

ا، طالاب عبد تلفتا  تلديداي  باساا جمهو ياا مصار تلعرديا/ ، م  تولِّي تلديد تلربيس2014يو يو 8وفي 

ل تلحاا  ، و دااتظ  فيااه دظاا لبندداء نطننددا الددذي نولددم بدد مُخاطبًااا جمااوم تلمصااريين دل يُعينااوه دقااوض 

فاار  وتلعاادل وتلعاايك تلنااريم، و تنداام فيااه  يااا  تلحريااا وتاللتاازت ، و  مااس فيااه تلمداااوتض وتنااافؤ تل

ماار دل فاا  يُمناان لأ. وجااووًت اقيقي ااا ووسااتو  اياااض؛ ألل ساافينا تلااوطن وتااادض، فااعل  جاال  جو ااا جميعًااا

ن تلشاعب يدتقيم من طرف وتاد؛ كو ه عقدًت تجتماعي ا دين تلدولا ممث ا في  بيداها ومؤسدااتها وداي

.جمهوروتنا الوطنية المدنية الودوثةلت سيس 

ــمت مصــر وتــوفرت في ــا ندو" ات فلــو تُُع  

العمــراء لكاأــا  ــلطاء المــمء ور ييــل

".باد المأيا

 فاعا تلاهاااوي،  تباد تلتناوير فاي تلعصار تلحادي ، وتلقاول مان)

(1834، تلصاو  عا  "تخ يص تإلدريز في ت خيص دا يز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــ  7
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تاي  صابو ومنا ذلك تلحين، دددت و وب تلوطن تحيا مرا ا جديدض؛ لبناء تلدولا تلوطنيا تلمد يا تلحديثا تل

داتقب ، إليها جميعًا، م  إو تك وتمٍ من اِب  تلشعب تلمصري د  نا جميعًا   تز  دخا طا طريا  لبنااء تلم

ات تلتاااي يُظ  هاااا تإل توض وتلتصاااميم ع اااى تلعمااا ، وتلتعااااول تلمنفاااتل مااا  تلجميااا ؛ لتخاِّاااي كااا  تلعقبااا

.وتلصعودات؛ اتى  نعم جميعًا دثما  تلتنميا

جهاوو؛ ، تلافرت خ لهاا تلتوممت خ لها إنجازات تنمووة تفوق عممر الزمالسنوتت زمنيا، 7لقد مرت 

ي و  ام عِظام ماا شاهدته  داوم مصار مان جهاد تنماوي اقيقاي فا. لتحقي   هلاا مُداتحقا لشاعب ددايّ

تخااى جمي   دوعها، فعل تلدولا تلمصريا انوما وشاعبًا ال تازتل لاديها تلنثيار مان تلاماو  إل جااز دكبار ي

ا  بيداا ديد دل ذلاك يتا اب تلتوااب لبرهاا؛ لنت ما  ماا اققنااه ساوي ا مان إضااءتت تنمويا. عنال تلدماء

.اوماخ ل هاه تلفترض؛ لتنول عو ًا لنا ع ى تستنمال مديرض تلبناء وتلنهلا عبر سنوتت مديدض ا

ز مصااافى مااددولي  باايس مج ااس تلااوز تء دهااات تلشاا ل، اااا  مركاا/ وفااي ضااوء توجيهااات تلداايد تلاادكتو 

لداانوتت تلمع وماات ووعام تتخااذ تلقاارت  دتنفياا جهادًت دحثي ااا لتوثيا  دهام إ جاازتت تلدولااا تلمصاريا خا ل ت

تعااول تلدب  تلماضيا، فاي جميا  مناااي تلتنمياا وع اى مداتوه محافظاات تلجمهو ياا كافااً، وذلاك دال

:ع ى تلنحو تآلتيإلى إصدار باقة مال الكتب واد خ ُص . م  مخت ب تلجهات وتلهيئات تلحنوميا

: اااعًااا تنموي ااا، وهااي23محاااو  تنمويااا، دوتااا  5كتادًااا يدااتعرض دداارز جهااوو تلدولااا ع ااى مدااتوه 23▪

. رتفا  وتلشابناتتلتنميا تلبشريا، وتلتنميا تالاتصاويا، وتلتنميا تلمجتمعيا، وتلتنميا تلمنا ياا، وتلم

.كما تم إصدت  تقرير لن  ااام تنموي يدتعرض تلجهوو تلربيدا ع ى مدتوه تلمحافظات

ع ى مدتوه كتادًا يتناول تلجهوو وتإل جازتت تلربيدا تلتي تحققل خ ل تلدنوتت تلدب  تلماضيا27▪

.اااعًا تنموي ا تلمُحدوض س فًا23جمي  تلمحافظات، تغاي تلا 

اعااات ألهاام مااا اققتااه تلدولااا ع ااى مدااتوه كاا ّ ماان تلقات خيصااياكتادااال يُقاادِّمال صااو ض إجماليااا ▪

. تلتنمويا وتلمُحافظات، دالتركيز ع ى مؤشرتت تألوتء تلربيدا

ا الدنلدددة المصدددروة الموودددة الممثدددابر  تصدددن   ا دددر وفاااي هاااات تلمقاااا ، كاااال لزتمًاااا ع يناااا دل  ُؤكاااد دل 

 ى دكثر ، يُظ  ه تإلع ل تلعالمي لحقوق تإل دال، وتلاي يناوي عنمستمبلها نفق نهج تنموي صام 

، دمااا فااي ذلااك تلحاا  فااي تلحياااض وول تمييااز، واقااوق تلافاا ، وتلحاا  فااي تلغاااتء)اقًااا لس دااا يا 13ماان 

هااا ت ااك تلحقااوق تلتااي تدااتند إلي(. واقااوق تألشااخا  ذوي تلهماام وول تمييااز، وامايااا تلحياااض تلخاصااا

تلتاي تُمثِّا  وعاوض عالمياا ل عما  مان دجا  " 2030دهادتف تلتنمياا تلمداتدتما "تألهدتف تإل مابيا تألممياا 

رجمتهاا تلقلاء ع ى تلفقر، وامايا كوكب تأل ض، وضمال تمتُّا  جميا  تألفارتو دالدا   وتالزوهاا ، تمال ت

.هدفًا دممي ا ت تز  مصر دها جميعًا17جميعًا في 

، و ؤيتهااا 2014تتصااالًا، ااماال تلدولااا تلمصااريا دترجمااا هاااه تلحقااوق فااي وسااتو ها تلااوطني تلصاااو  عااا  

ميااا ، وتلتااي تعنااس تلخاااا تالسااترتتيجيا طوي ااا تلمااده؛ لتحقياا  مباااو  ودهاادتف تلتن2030تلمدااتقب يا 

ج عم هاا، وفاي سابي  تنفياا ت اك تلرؤياا، دط قال تلحنوماا تلمصاريا در اام. تلمدتدتما في ك  تلمجاالت

دعو  ختامًددا، ت دد  الدد. ؛ لينااول إطااا ًت تنفياااي ا لجهااوو مصاار تلتنمويااا"مصاار تنا اا "تلاااي يحماا  عنااوتل 

.ممتد ، نالعم  وودنه األم  ليوى أفض ، نغد أكثر از  ارًا لوطننا الوبيب



تطوور  العشوائيات

10ن م المؤشرات▪

11الق اء عل  العتوا يات▪

29الق اء عل  المناطق غير اآلمنل▪

43تطوار المناطق غير الُمخططل▪

49تطوار األ واق العتوا يل▪

53مناطق التطوار العمراأم▪

اا مل المحتواات

 جهاات يتقد  مركز تلمع ومات ووعم تتخاذ تلقرت  تلتاد  لرباسا مج س تلوز تء دالشنر تلعمي  ل

ا ض إلاى تلحنوميا ع ى جهووها تلحثيثا وتعاو ها تلمثمر؛ تألمر تلاي دثاره هاات تلتقريار، وتجاد  تإلشا

.دل تلتقرير يدتعرض ددرز تلجهوو تلتنمويا تلمحققا، وال يمث  اصرًت شام ًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ن م المؤشرات

مليـــــــــــــــــــــــــــار63

جنيــــــــــــــــــــــــــــم

مناقا  ير آمنا 357إجمالي تن فا تاوير عدو 

(.20121-2014)خ ل تلفترض 

مليــــــــــــــــــــــــــــــار318

جنيـــــــــــــــــــــــــــــــم

لبنيااا إجمااالي تلتن فااا تلتقديريااا لرفاا  كفاااءض ت

تارض تألساسيا ل مناط   ير تلمخااا في تلف

(2014–2030.)

ـــــــــــــــوء791.4 ملي

جنيـــــــــــــــــــــم

إجماااالي تن فاااا مشاااروم إسااانال تلمحروساااا، 

لاااا دمرا تياااه تألولاااى وتلثا ياااا، دمناقاااا تلنه

.2018دمحافظا تلقاهرض عا  

330
إجماااااالي تن فاااااا مشاااااروم  وضاااااا تلدااااايدض 

ا  دمحافظا تلقاهرض ع( ت  تلعقا ب سادقًا)

2019.

1.5
فااي مناقااا 2و1تن فااا مشااروم دشاااير تلخياار 

. يط تلعنب دمحافظا تإلسنند يا

390
إجماااااالي تن فاااااا تااااااوير مناقاااااا ز زت ض دحاااااي 

تللاااااوتاي دمحافظاااااا دو ساااااعيد، دمرتا هاااااا 

.تألولى وتلثا يا وتلثالثا

ــــــــــــــــــــــار ملي

ـــــــــــــــــــــــم جني

مليـــــــــــــــــوء

جنيـــــــــــــــــــــــم

مليـــــــــــــــــــــــوء

جنيـــــــــــــــــــــــــــــم
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تالمضاء على العشوائيا "

تلداااانن هااااو دساااااا تالسااااتقرت  وتألماااان ل فاااارو 

مااان هاااات تلمنا ااا ، عمااادت مخت اااب .. وتألسااارض

ال تلموتثياا  تلدوليااا إلااى تلت كيااد ع ااى ااا  تإل داا

فااااي تلداااانن تلم باااام، وجاااااء فااااي مقدمااااا هاااااه 

"  اإلعد   العدالمي لومدوق اإلنسدا"تلموتثي ، 

تلااااااي تعتااااارف فاااااي تلمااااااوض1948تلصااااااو  عاااااا  

ي دالدنن تل ب  كعنصار مان عناصار تلحا  فا25

مدااتوه معيشااي مناسااب، اياا   صاال ع ااى دل

فااي لناا ِّ شااخص اقًااا فااي مدااتوه معيشااا ين"

اً للاامال تلصااحا وتلرفاهااا لااه وألساارته، وخاصّاا

ع ااااااى صااااااعيد تلم كاااااا  وتلم اااااابس وتلمداااااانن 

وتلعناياااااااا تلابياااااااا وع اااااااى صاااااااعيد تلخااااااادمات 

". تالجتماعيا تللرو يا

تساتندت هاااه تلماااوض إلااى ضاارو ض تعزيااز تإلعمااال 

تلنامااا  ل حااا  فاااي تلدااانن تل بااا  كعنصااار مااان

. عناصااار تلحااا  فاااي مداااتوه معيشاااي مناساااب

وتحدياااد تلح اااول تلعم ياااا ودفلااا  تلمما ساااات 

.تل ب وتلتحديات فيما يتع ّ  دالح  في تلدنن
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ا ولترساايخ هااات تلحاا  تإل دااا ي، ت لاامل تلدولاا

كاادت تلمصااريا لمخت ااب تلموتثياا  تلدوليااا تلتااي د

العهددددد الدددددنلي "وتعترفاااال دااااه وفااااي مقاااادمتها 

ة الخددددال بددددالوموق ا قتصددددا وة نا جتماعيدددد

وتلاااي  ااص فااي تلماااوض 1966لعااا  "نالثمافيددة

تُقار تلادول دحا  كا  شاخص فاي"منه ع اى دل 11

يفاي مدتوه معيشي كافٍ له وألسرته، يوفر ماا

دحااجتهم ماان تلغااتء وتلنداااء وتلما وه، ودحقااه 

"في تحدين متوتص  لظروفه تلمعيشيا

هااات، وتجااد  تإلشااا ض إلااى دل تلحاا  فااي تلمداانن 

تلمناسااب يعنااي دكثاار ماان تااوفير سااقب يعاايك

ره تإل دااال تحتااه، اياا  يمتااد ليشاام  ددعاااوًت دخاا

ا دخاا ف تلبُعااد تلمناااا ي، فهااو تلحااا  فااي دل يحيااا

، تلفاارو ايااااضً آمناااا وكريمااا فاااي مدااانن مناساااب

تتااااااوتفر دااااااه تلخاااااادمات تألساساااااايا وتلمرتفاااااا  

وتأل شاااا تلدتعمااا؛ وماان هنااا تاام تحديااد دعاا  

: اايتلعناصاار ل داانن  ياار تل باا   اااكرها فااي مااا ي

إذت كااااال تلقاااااطنول فيااااه ال :  ددددما  الويدددداز ▪

ر لهام يتمتّعول دد جا من ضمال تلحياازض تاوفِّ

تلحمايااااااا تلقا و يااااااا ماااااان عم يااااااات تإلخاااااا ء 

.تلقدري وتلملايقات

تدددددوافر الخددددددمات نالتجهيدددددزات نالمرافدددددق ▪

ه إذت كاااااال تلقااااااطنول فيااااا: نالبنيدددددة التوتيدددددة

يفتقااااارول إلاااااى ميااااااه تلشااااارب تلم مو اااااا، دو 

، تلصاارف تلصااحي تلم باام، دو تلاااااا ل اهااي

دو تلتدفئاااااااا، دو تإل اااااااا ض، دو وسااااااااب  تخااااااازين 

. تأل ايا، دو تلتخ ص من تلنفايات

فتااه إذت كا اال ك : المدددر  علددى توملدد  الكلفددة▪

تحاااار  تلقاااااطنين فيااااه ماااان اقااااوق تإل دااااال 

.تألخره دو تقوِّضها

ما إذت لاام يلاامن تلداا : الصدد  ية للسددكال▪

تلجدااااديا دو يااااوفر مدااااااا كافيااااا، وامايااااا

ماان تلباارو، وتلرطودااا، وتلحاار، وتلمااار، وتلااريل، 

.و يرها
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بال إذت لاام ي خااا فااي تلحداا: تلبيددة ا  تياجددات▪

تالاتياجااااااات تلمحاااااادلوض ل فئااااااات تلمحرومااااااا 

.وتلمهمشا

إذت كااال معزولًااا عاان فاار  تلعماا ، : الموقدد ▪

وخدمات تلرعايا تلصاحيا، وتلمادت ا، ومرتكاز 

 عاياااااااا تألطفاااااااال، و يرهاااااااا مااااااان تلمرتفااااااا  

تالجتماعيااااا، دو إذت كااااال فااااي مناااااط  م وثااااا 

.دو خايرض

تار  إذت لم يح: الم ءمة مال النا ية الثمافية▪

تلتعبياااار عاااان تلهويااااا تلثقافيااااا وي خاااااه فااااي 

.  تلحدبال

إلااى تتصااالًا، عَماادت تلدولااا تلمصااريا فااي تلبدتيااا

صااري ترسايخ هااات تلحا  اا و ي ااا فاي تلدسااتو  تلم

تلتاي  صال 78، وتحديادًت تلمااوض 2014تلصاو  عا  

تنفاااا  تلدولااااا ل مااااوتطنين تلحاااا  فااااي : "ع ااااى دل

تلمداانن تلم باام، وتآلماان وتلصااحي، دمااا يحفاا 

ا، تلنرتمااا تإل دااا يا، ويحقاا  تلعدتلااا تالجتماعياا

وت تااااز  تلدولااااا دوضاااا  خاااااا وطنيااااا لسساااانال

ترتعااااااي تلخصوصاااااايا تلبيئيااااااا، وتنفاااااا  إسااااااها 

تلمباااااااو تت تلاتتيااااااا وتلتعاو يااااااا فااااااي تنفياااااااها،

وتنظااااااايم تساااااااتخدت  د تضاااااااي تلدولاااااااا، ومااااااادِّها 

دااالمرتف  تألساساايا فااي إطااا  تخااايط عمرت ااي

شاااااام  ل مااااادل وتلقاااااره، وتساااااترتتيجيا لتوزيااااا  

تلداااااااااانال دماااااااااااا يحقااااااااااا  تلصاااااااااااالل تلعاااااااااااا ، 

وتحدااااين  وعيااااا تلحياااااض ل مااااوتطنين، ويحفاااا 

".اقوق تألجيال تلقاوما

ضاا   صاال تلماااوض ديلًااا، ع ااى دل ت تااز  تلدولااا دو

خااااااااا اومياااااااا شاااااااام ا لموتجهاااااااا مشااااااان ا 

ر تلعشاااوتبيات، تشااام  إعااااوض تلتخاااايط وتاااوفي

تلبنيااااااااااا تألساساااااااااايا وتلمرتفاااااااااا ، وتحدااااااااااين 

ير  وعيااا تلحياااض وتلصااحا تلعامااا، كمااا تنفاا  تااوف

تلمااااااوت و تل زمااااااا ل تنفيااااااا خاااااا ل فتاااااارض زمنيااااااا 

.محدوض



14 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

وااااااد ت عناااااس هاااااات تاللتااااازت  تلدساااااتو ي فاااااي 

ر  ؤيااااا مصااااا: تسااااترتتيجيا تلتنميااااا تلمداااااتدتما

، وتلتي دكاد تلهادف 2015، تلتي ت ا قل عا  2030

ا رتمددداء بجدددو    يدددا  "تألول دهاااا تحااال عناااوتل 

المددددددددواطال المصددددددددري نتوسدددددددديال مسددددددددتو  

ه، ع ااى تلحااد ماان تلفقاار دجمياا  دشاانال" معيشددت 

يااا، وتااوفير منظومااا متنام ااا ل حمايااا تالجتماع

وتحدااين جااووض تلخاادمات تألساساايا، وت ا قاال

ماااااان خاااااا ل هااااااات تلهاااااادف لتحدااااااين مدااااااتوه 

تلمعيشااااا وتلقلاااااء ع ااااى تلعشااااوتبيات ك اااااد 

.آليات تلحد من تلفقر متعدو تألدعاو

نااول ع ى هات تلنحو، دفروت تلرؤيا محو ًت كام ًاا يت

جًااااا ، وخصلصاااال فيااااه در امالتنميددددة العمرانيددددة

مداااااااااتق ًا لمنافحاااااااااا  ااااااااااهرض تلعشاااااااااوتبيات 

وتلمناااااط   ياااار تآلمنااااا ماااان خاااا ل وضاااا  إطااااا  

ير متناماااا  لتنميااااا تلمناااااط  تلعشااااوتبيا وتااااوف

ا  فر  تلعما  لدانا ها، ما  تلوضا  فاي تالعتبا

ا ت هياااا  اااااد تت تلداااانال تلثقافيااااا وتالجتماعياااا

 ض وتال تقااااء دهاااا، ل تنيُّاااب مااا  تلمنااااط  تلمااااول

وتلمحافظاااا ع يهاااا، داإلضاااافا إلاااى تلعمااا  ع اااى 

مارض تعزيز تنفيا اوت ين من   هو  تلعشوتبيات

.دخره

عا  تجد  تإلشا ض إلى دل تلرؤيا تدتهدف دح ول

دل تنول مصر دمدااا د ضاها والاا تها2030

وخصوصااااايا مواعهاااااا اااااااو ض ع اااااى تساااااتيعاب 

ساانا ها وموت وهاااا فاااي  ااا  تنمياااا منا ياااا دكثااار

اءً تتزت ًاااااا وت بيااااااً لاموااااااات تلمصاااااريين وت تقااااا

.  دجووض اياتهم

لتحقيااااااا  هااااااااه تألهااااااادتف، تلااااااامنل محااااااااو  

ا تسااااااترتتيجيا تلتنميااااااا تلمدااااااتدتما تلمرتبااااااا

دالتنمياااااا تلعمرت ياااااا، عااااادوًت مااااان تآللياااااات لحااااا  

:مشن ا تلعشوتبيات، ومن ددرزها  جد تآلتي
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: طدةخروطة عمرانيدة  وناميكيدة مترابتأطير▪

تشاااتم  ذلاااك تلمحاااو  ع اااى هااادفين فااارعيين، 

في وضا  خريااا اوميااالهدف األن  تمث  

بناهاا تجداد  ؤياا اومياا مداتقب يا لمصار تت

فقاااد تحااادو فاااي الهددددف الثددداني تلدولاااا،  دماااا 

وضاا   ؤيااا إا يميااا ومح يااا لناا  إا اايم ماان

رؤيااا دااااليم مصاار، وكاا  مدينااا؛ دحياا  تاارتبط د

اومياااا تداااعى لتنمياااا تلمنااااط  تلعمرت ياااا

تلقابمااااااااااااا، وإعاااااااااااااوض تقداااااااااااايم تألااااااااااااااليم 

وتلمحافظااااااااااات لتتناسااااااااااب ماااااااااا  تلرؤيااااااااااا 

لامن تلمدتقب يا ع ى تلمدتوه تلقومي، وت

مؤشاارتت اياااا تلهاادف تال تهاااء ماان جمياا  

تلمخاااااااااااات تلعمرت ياااااااااا، وتساااااااااتعماالت 

تأل تضاااااااي لجميااااااا  تألاااااااااليم وتلمحافظاااااااات 

ي وتلماادل وتلمناااط  تالسااتثما يا تلخاصااا فاا

2017.

: "عشدوائيات"زوا   مسا ة العمرا  بدن  ▪

يتباااااااين تهتماااااااا  تالساااااااترتتيجيا دملااااااااعفا

مداااااا تلعمااارتل وتلتوسااا  داااه، وذلاااك مااان 

خ ل محاو  فرعاي يتنااول مداااا تلاعامااااارتل، 

ويتالاملااااااااان هاادفاايااااااااان  بيدااااين ومؤشاااارتت

.لقياسهما

ياااااا تمثلاا  تلهاادف تألول فااي تخااايط وتنم•

مااااااااااادل جادياااااااااااادض الساااااااااااتيعاب تلزياااااااااوض 

تلدااااااانا يا دااااااادول  هاااااااو  عشاااااااوتبيات، 

وشاااام  مؤشاااار اياسااااه زياااااوض مداااااااا 

ماااااان % 5تلعماااااارتل فااااااي مصاااااار دحااااااوتلي 

كااا  ثااا   % 1دوتااا  2030مدااااتها فاااي 

.سنوتت

تيجيا تمثل  تلهدف تلثا ي في وماج تالساترت•

، وتلبيا اااات 2015–2013تلقومياااا ل دااانال 

تلديمو رتفياااااااا فاااااااي سياساااااااا تلتنميااااااااا 

.تلعمرت يا
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إعددا   توزودد  السددكا  لتع دديم ا ددتخداى▪

فااي هااات تإلطاا  ااادوت تالسااترتتيجيا: المدوار 

هااااادفًا مفااااااوه إعااااااوض توزيااااا  تلدااااانال ع اااااى 

مدااااااااا تأل ض، وتلاااااامن مؤشاااااار اياسااااااه 

ااا تحديد مناط  تلتنميا وتلفر  ع اى تلخري

.تلعمرت يا في إطا   ؤيا اوميا مر ا

: إ دددددد   نتطددددددوور المندددددداطق العشددددددوائية▪

ر تشااااتم ل تالسااااترتتيجيا ع ااااى هاااادف مباشاااا

ياااارتبط دحاااا  مشاااان ا تلعشااااوتبيات مفاااااوه 

تلوصااااااول لح ااااااول جا يااااااا لتاااااااوير وتنميااااااا 

تلمناااط  تلعشاااوتبيا، وتشااتم  ع اااى مؤشااار 

م ياااااين واااااادض 7.5ايااااااا يشااااام  إ شااااااء 

يااتم تنفياااها ماان خاا ل 2030سااننيا دنهايااا 

تلقاااام تلحنااومي وتلخااا  وتلتعاااو ي، وااا  

، 2030مشااااان ا تلعشااااااوتبيات دح اااااول عااااااا  

ده ويتلل من خا ل ت اك تلارؤه تلمتنام اا ما

ااااااااار  تلدولااااااااا ع ااااااااى موتجهااااااااا مشاااااااان ا 

تلعشااوتبيات دشاان  مباشاار، ماان خاا ل  ؤيااا

يجيا االيااا ومدااتقب يا، ويُ ااا  دل تالسااترتت

عنااااد " جا يااااا"ارصاااال ع ااااى تسااااتخدت  ك مااااا 

عاارض خاتهااا لموتجهااا تلعشااوتبيات، وكاابل 

 هو ها في تلدنوتت تلقاوما، وتحوي ها إلاى

، مناااااااط  مدااااااتدتما تجتماعي ااااااا، وتاتصاااااااوي ا

ي وخدمي ا، دماا يعبار عان إ توض تلدولاا تلقوياا فا

.موتجها تلمشن ا

د شااااه: ا  ددددتراتيجية الموميددددة ل  ددددكا ▪

محاااااااااااو  ملااااااااااااعفا مداااااااااااااا تلعمااااااااااارتل 

2030ر داسااترتتيجيا تلتنميااا تلمدااتدتما مصاا

تلتااي مولااد تالسااترتتيجيا تلقوميااا لسساانال، و

 ساااامل ااااادووها وزت ض تإلساااانال وتلمرتفاااا  

وتلمجتمعاااات تلعمرت ياااا؛ لتوضااايل تلم مااال 

، وتلرؤيا ااول مشان ت تلدانال دشان  عاا 

ا ومنهااا دابيعااا تلحااال تلمشاان ت تلمرتبااا

.دالنمو تلحلري وتلاعاشااااوتبايااااات
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وااااااااد دشااااااااااا ت تالسااااااااااترتتيجيا تلقومياااااااااااا 

وتجاه لسسااااناال إلى دعاا  تلتاحادياااااات تلتاي ت

تلمجتماااا  تلمصااااري خاااا ل تلفتاااارض تلمقب ااااا، 

ميااه ومنها تلزياوض تلدنا يا وتا ثير ذلاك ع اى

تلشاااارب وتلصاااارف تلصااااحي، وتلت ااااو ، و مااااو 

. تلعشوتبيات

لتااي دوضااحل تالسااترتتيجيا دل دداارز تلتحااديات ت

  توتجااااه الااااايا تلداااانال، مرتباااااا داسااااتمرت

تلتفاااااااوت فااااااي تلمؤشاااااارتت تلداااااانا يا دااااااين 

تلمناااط  تلجغرتفيااا سااوتء تلريااب دو تلحلاار،

وتلمناااااط  تلمخااااااا الااااا ي ا فااااي مقاداااا  

.  تلاعاشااااوتبايااااات

تتدااقل ماا  2030وتلجاادير دالاااكر دل  ؤيااا مصاار 

، 2030تألهااااادتف تألممياااااا ل تنمياااااا تلمداااااتدتما 

دح ااول عااا  "منهااا إلااى د ااه 11وتلتااي دشااا  تلهاادف 

، ساانحتاإ إلااى تخااايط الااري ذكااي جديااد2030

ئاا يخ   مد ًا آمنا د سعا  معقولاا ومر اا ما  دي

؛"معيشاااااااااااايا خلااااااااااااارتء وم هماااااااااااااا ثقافيًاااااااااااااا

وإلاااااى ضااااامال اصاااااول تلجميااااا  ع اااااى مدااااااكن 

وخاااااااااااااادمات دساساااااااااااااايا م بمااااااااااااااا وآمنااااااااااااااا

ومجتمعاااات مداااتدتما، و فااا  مداااتوه تألايااااء 

".تلفقيرض

ويتا اااب تلعمااا  مااان دجااا  جعااا  تلمااادل آمناااا 

ماااان دهاااادتف 11ومُدااااتدتما، وفقًااااا ل هاااادف تلااااا 

إلاى تلتنميا تلمُدتدتما، ضامال وصاول تلدانال

نات مداااكن آمنااا، وتحدااين تلبيئااا وتلمدااتوط

ين تلعشوتبيا و يار تلرساميا، كماا يشام  تحدا

 ظاااااام تلتخااااااايط، وتعزيااااااز تلتحلاااااار تلشااااااام  

وتلمداااااتدت  وتلقاااااد ض ع اااااى تلتخاااااايط وتإلوت ض 

تلتشااااااااااااااا كيا، وتلمتنام ااااااااااااااا، وتلمدااااااااااااااتدتما 

دح اول ل مدتوطنات تلبشريا في جمي  تلب دتل

.2030عا  
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ألثر ت اوه ذلك تلهدف ديلًا ع ى ضرو ض تق ي  ت

، ماان خاا ل تلحاادِّ 2030تلبيئااي ل ماادل دح ااول عااا  

مااااااااان إضااااااااارت  تألفااااااااارتو دبيئاااااااااا تلمااااااااادل، عبااااااااار

ات توجيه تالهتما   حو جووض تلهوتء وإوت ض تلنفاي

تلب دياااااااا و يرهاااااااا، فاااااااي إشاااااااا ض إلاااااااى ضااااااارو ض

تلقلااااااء ع اااااى تلمنااااااط   يااااار تآلمناااااا شاااااديدض 

.تلخاو ض

باو  وهنات، تتدقل توجُّهات تلدولا م  ت ك تلم

وتلمعااااايير تلدوليااااا تلمُتعااااا َف ع يهااااا فااااي هااااات 

تلشاااااااا ل؛ ل تصاااااااادي لمشاااااااان ا تلعشااااااااوتبيات، 

وتلمنااااط   يااار تآلمناااا لماااا تمثِّ اااه مااان خااااو ض 

جداايما ع ااى اياااض تلمااوتطن؛ اياا  ودداال تإلوت ض 

ع اااى 2021واتاااى عاااا  2014تلمصاااريا مناااا عاااا  

ا، فاي وض  ت ك تلمباو  تلعالميا موضا  تلتنفيا

اعياااا، سااابي  تعزياااز تلتنمياااا تالاتصااااويا وتالجتم

. وتال تقاء دجووض اياض تلموتطن تلمصري

وع ااااى ماااادت  تلداااانوتت تلدااااب  تلماضاااايا  اااا  

، تلموتطن هو محو  ودساا تلتنميا تالجتماعياا

ايااااا  شاااااارعل تلدولاااااا فااااااي موتجهاااااا  اااااااهرض 

وهااا تلعشااوتبيات وكرلساال فااي ساابي  ذلااك موت 

تلماوياااااا، وتلفنياااااا، وتلتقنياااااا لتحقيااااا  تألهااااادتف

تلمرجاااااوض فاااااي دسااااارم واااااال؛ ودصااااابل سااااااكنو 

يااا تلعشااوتبيات هاام تألولااى دالرعايااا وتألكثاار داق

.في تلحصول ع ى اياض كريما

" صاااندوق تلتنمياااا تلحلاااريا"ومااان هناااا جااااء وو  

وتلااااااي تعتمااااادت تلدولااااااا ع ياااااه فاااااي جهووهااااااا 

س لموتجها تلعشاوتبيات، داعتباا ه تلفاعا  تلاربي

وتلمُحااااااارِّك تألساساااااااي ل دياساااااااات وتآللياااااااات

اؤهوتإلجرتءتت تلمُعالجاا ل قلايا، ايا  تام إ شا

2008لدااانا 305وفقًاااا ل قااارت  تلجمهاااو ي  اااام 

صاااااااندوق تااااااااوير تلمنااااااااط  "تحااااااال مُدااااااامى 

".تلعشوتبيا
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هااااات، ويتباااا  تلصااااندوق  باسااااا مج ااااس تلااااوز تء 

ما د-تلمصري، دمهما اصر تلمناط  تلعشوتبيا 

تشااام ه مااان منااااط   يااار آمناااا و يااار مُخالااااا 

زمااا وتنقاايل تلدياسااات تل -ودسااوتق عشااوتبيا

.لتاويرها، وتنميتها

د ويعمااا  تلصاااندوق وفقًاااا لقاااا ول تلبنااااء تلمواااا

، تلااااي يااانظم إطاااا  عمااا  2008لدااانا 119 اااام 

تلصااااااندوق وفقًااااااا ألانامااااااه دشاااااا ل تلتخااااااايط 

ال تلعمرت ااي، وتلتندااي  تلحلااا ي، وتنظاايم دعماا

افا تلبناااء، وتلحفاااى ع ااى تلثااروض تلعقا يااا، داإلضاا

إلاااااى دعماااااال إعااااااوض تلتخاااااايط ل منااااااط   يااااار 

ك، تلمُخالاااا، وتلتفاااوض ماا  تلشااا  ين وتلماا 

فااي إطاااا  داناااا  عااادو مااان تلقاااوت ين تألخاااره ذتت 

.تلص ا

فااي هااات تلدااياق، يتااولى تلصااندوق مهمااا وضاا 

تلخااااااط وتالساااااترتتيجيات مااااان دجااااا  تخاااااايط 

يا تلمناط  عمرت يًا، وإمادتوها داالمرتف  تألساسا

ر من مياه شرب، وصرف صاحي، وكهردااء، ويباشا

ت تت تلصاااندوق تختصاصااااته دالتنداااي  مااا  تلاااوز

وتلجهااااات تلمعنيااااا ووااااادتت تإلوت تت تلمح يااااا، 

وتقااو  تلهيئااات دعماادتوه دالمع ومااات وتلخباارتت

.تلمدا دض، وتلمداعدتت تل زما

كااااالك يعماااا  تلصااااندوق ع ااااى تاااااوير وتنميااااا 

منااااااط  تلتااااااوير تلعمرت اااااي وتاااااوفير تاتياجاااااات 

ات، ومتا بات تلدنال دت ك تلمناط ؛ مان خادم

ا اب ود شاا مجتمعيا وثقافيا و ياضايا، إلاى ج

تلعم  ع ى تعزياز وو  تلمجتما  تلماد ي، واااام 

تألعمال من دج  تلمداهما في دعماال تلتااوير 

ت تلعمرت اااي، ووضااا  تلدياساااات وتالساااترتتيجيا

تلتاااااي تُمنااااان تألخيااااار مااااان وفااااا  عج اااااا تلتااااااوير 

وجه وتلتنميا، وتلحفاى ع ى تلمناط  دعد إزتلا تل

. تلعشوتبي



20 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

هااااات، وتتمثاااا  تلمهااااا  تلربيدااااا ل صااااندوق فااااي

:  تآلتي

اصاار تلمناااط  تلعشااوتبيا فااي جمياا  د حاااء ▪

.جمهو يا مصر تلعرديا

ال تصنيب تلمناط  تلعشاوتبيا مان خا ل لجا▪

.فنيا

وضاااا  تلدياسااااات تلعامااااا لتاااااوير وتنميااااا ▪

.تلمناط   ير تآلمنا

تإلشاارتف ع ااى وضاا  تلمخااااات تلعمرت يااا ▪

.ل مناط   ير تآلمنا

وضاااا  خاااااا لتاااااوير تلمناااااط  تلعشااااوتبيا ▪

ا طبقًا ل مخااات تلعمرت يا م  دولوياا إزتلا

.تلمناط   ير تآلمنا

متادعاااااا تنفياااااا خااااااط تلتااااااوير تلعمرت اااااي ▪

.ل عشوتبيات دالتعاول م  تلمحافظات

تشاااجي  تلمجتمااا  تلماااد ي واااااام تألعماااال ▪

ع اااااااى تلمدااااااااهما فاااااااي تااااااااوير تلمنااااااااط  

.تلعشوتبيا

اصااااار تلمنشاااااتت وتلواااااادتت تلمقاماااااا فاااااي ▪

.تلمناط   ير تآلمنا

وضاااااا  خاااااااا إلزتلااااااا تلمبااااااا ي وتلمنشااااااتت ▪

.تلمقاما في تلمناط   ير تآلمنا

.ؤهممتادعا توفير دماكن إيوتء لمن يتقر  إخ ▪

نياا إعدتو تقا ير وو يا دنتابج دعمال تل جاال تلف▪

ا تلمختصاااا التخااااذ تإلجااارتءتت تل زماااا لتنميااا

. وتاوير تلمناط   ير تآلمنا
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ولتحقياااا  هاااااه تلمهااااا ، اااااا  صااااندوق تلتنميااااا 

هدف تلحلااريا دوضااا  ثاا   تساااترتتيجيات تدااات

تلقلااااااااء تلتاااااااا  ع اااااااى  ااااااااهرض تلعشاااااااوتبيات، 

ن وتحدااين جااووض تلحياااض لقاطنيهااا وتااوفير تألماا

: وتألمال لهم، وهي

صايرض وهاي تساترتتيجيا ا: ا  تراتيجية األنلدى

مصاار داا  مناااط  عشااوتبيا"تلمااده تحاال عنااوتل 

".2018 ير آمنا في عا  

وسااااا تساااترتتيجيا مت:ا  دددتراتيجية الثانيدددة

.  تلمده، خاصا دتاوير تلمناط   ير تلمُخااا

حقياا  طوي ااا تلمااده؛ لت: ا  ددتراتيجية الثالثددة

تلتنميااااا تلعمرت يااااا تلشااااام ا، ماااان دجاااا  واااااب 

تلهجاااارض ماااان تلريااااب إلااااى تلماااادل ومناااا   هااااو  

.مناط  عشوتبيا جديدض

؛ فقااااد تساااااتندت مسددددتو  السيا ددددداتوع ااااى 

ا سياساااات تلصاااندوق إلاااى تحقيااا  مبااادد تلعدتلااا

تالجتماعيا، وضمال اا  تلماوتطن فاي تلحصاول

ع ااااااى مداااااانن آماااااان؛ ماااااا  تحدااااااين تألوضااااااام 

تلمعيشااايا وتالاتصااااويا، مااان خااا ل ازماااا مااان 

:تإلجرتءتت تلتي تمث  ددرزها في تآلتي

س تااوطين ساانال تلمناااط  تلعشااوتبيا داانف▪

.تلموتا  دو دالقرب منها

تاااااوير تلمناااااط  تلعشااااوتبيا دالتعاااااوُل ماااا ▪

تلمحافظات في إطاا  مان تل مركزياا للامال

.جووض تلعم يات وتلمتادعا تلفعّالا

ضااااامال تلحفااااااى ع اااااى تألااااااوتل تلمعيشااااايا ▪

ا وتالاتصااااويا لدااانال تلمنااااط  تلعشاااوتبي

.دالتزتمُن م  عم يا تلتاوير
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تعااااااادو تلخياااااااا تت دماااااااا  سااااااانال تلمنااااااااط  ▪

داااااااادتب  3تلعشااااااااوتبيا ل ختيااااااااا  مااااااااا دااااااااين 

وض تلعاو–تلدانن تلبادي  –تلتعوي  تلماالي )

(.إلى تلمناقا دعد تلتاوير

وعااااام تلشااااارتكا مااااا  مؤسداااااات تلمجتمااااا  ▪

تلماااااد ي وتلقااااااام تلخاااااا  لتعزياااااز وو هااااام 

.تلتنموي

يااا تفعياا  تلشاارتكا ماا  تلجهااات تلما حااا لتنف▪

.ادولويات تلدولا لتاوير تلمناط   ير تآلمن

ومااج داارتمج تاااوير تلمناااط   ياار تلمُخالاااا▪

.م  تلمناط   ير تآلمنا

تلتعاماا  ماا  تلمناااط  تلعشااوتبيا دناااء ع ااى▪

نااط  متا بات ك  مناقا وتصنيفها داين م

 ياااار مخااااااا، ودخااااره  ياااار آمنااااا ال تصاااا ل 

.إلعاوض تلتدنين

ضااااامال تلحفااااااى ع اااااى تألااااااوتل تلمعيشااااايا ▪

.اوتالاتصاويا لدنال تلمناط  تلعشوتبي

تشاااااااجي  تلقااااااااام تلخاااااااا  ومؤسداااااااات ▪

.تلمجتم  تلمد ي في مشروعات تلتاوير

إعااادتو مخاااااات لتوساااي  تلاااارق تلربيداااا ▪

.وخ   د تضي فلاء ل خدمات

تإلزتلااااا تلنام ااااا ل مناااااط   ياااار تآلمنااااا تلتااااي ▪

تُشاان  خاااو ض ع ااى اياااض ساانا ها، ثاام إعاااوض

تستخدت  هاه تلمناط  في د رتض دخاره  يار 

ا سااننيا، دو إزتلتهااا وإعاااوض تخاياهااا ودنابهاا

رض دشن  الا ي ثم إعاوض توطين تلدنال ما

.دخره

يا تلتاوير تلنام  لابع  تلمنااط  تلعشاوتب▪

وها تلقاد ا ل تاوير في وجاوو ااطنيهاا، وإمادت

.دالمرتف  تل زما
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بط إزتلا دعمال تلبناء تلتاي تخاالب تلقاا ول، ضا▪

مخالفاااااااااات وتشاااااااااترتطات تلبنااااااااااء وضااااااااابط 

تلتعااديات ع ااى تأل تضااي تلز تعيااا وع ااى دماا ك

.تلدولا

إعاااااوض تلثقااااا دااااين تلدولااااا وتلمااااوتطنين ماااان ▪

.  تلابقات تلفقيرض

ا تلدولااا، وتنفياااًت ل دياسااات تلعامااا تلتااي تبنتهاا

وفاااى إطاااا  اااار  تلدولاااا ع اااى ت فاااي سااا بيات 

مااااا  2014تعامااااا  تلحنوماااااات تلداااااادقا لعاااااا  

تلمناط  تلعشوتبيا، تام تلعما  ما  هاات تلم اب 

الودد مدال من خ ل عدض محاو  جاء في مقدمتها 

؛ وذلاااك عااان إقامدددة منددداطق عشدددوائية جدودددد 

طريااااااا  إزتلاااااااا تألساااااااباب و تء تناااااااامي تلدااااااانن 

تلعشااوتبي، وتلتوساا  فااي مشااروعات تإلساانال

تالجتماااااعي؛ دهاااادف تال تقاااااء دمحاااادووي تلاااادخ  

وإااما تجمعاات عمرت ياا جديادض تاوفر تلمدانن

تناساب تلصحي تلمناساب وتلبيئاا تلنريماا تلتاي ت

ئاات م  تلظروف تالاتصاويا وتالجتماعيا لنا  ف

.تلمجتم 

التصدددددي بكدددد   سددددم فااااي تلدااااياق ذتتااااه، تاااام 

؛لمخالفددددات البندددداء نالتعدددددي علددددى األرا دددددي

وذلااك ماان خاا ل عااد  تلتهاااول فااي إزتلااا تلمبااا ي 

عاااا تلمخالفاااا دو تلتعاااديات وول تساااتثناء وتلمتاد

تتخااذ ، وتإلزتالتتلدو يا وتلرصد تلمدتمر لتنفياا 

.جمي  تإلجرتءتت تلقا و يا ايال تلمخالفين

هات إلاى جا اب إصادت  ااا ول تلتصاالل فاي دعا 

لداانا 17مخالفااات تلبناااء وتقنااين تألوضااام  ااام 

، وتلااي 2020لدانا 1وتلمعدل دالقرت   اام 2019

  يُعاااد مااان ددااارز تلتشاااريعات تلتاااي تداااتهدف منااا

. هو  مناط  عشوتبيا جديدض

ودخياااارًت جاااااءت تعاااادي ت اااااا ول تلبناااااء تلمواااااد 

، إلعاااااااااوض ضاااااااابط منظومااااااااا 2008لداااااااانا 119

تسااااتخرتإ تاااارتخيص تلبناااااء دمااااا يلاااامن واااااب 

.تلنمو تلعشوتبي ل مبا ي
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التندو  الج رافديهات، وااد ارصال تلدولاا ع اى 

ايااا  ياااتم فدددي إقامدددة المشدددرنعات الموميدددة، 

 يا، تنفيا تلمشروعات في مخت ب د حاء تلجمهو

وعد  تاتصاا ها ع اى تلمادل تلنباره، وكاال لاالك

.دالغ تألثر في تلحد من تلهجرض تلدتخ يا

ودجا اااب ذلاااك، ااااا  صاااندوق تلتنمياااا تلحلاااريا

دوضاااا  آليااااات ماااان شاااا  ها تلتصاااادّي لمشاااان ا 

تلعشاااوتبيات، وتلحي ولاااا وول  هو هاااا مُجااادوًت، 

ايااا  تقاااو  ت اااك تآللياااات ع اااى اصااار تلمنااااط  

، وتلمنشاااتت، وتصااانيفها وفقًاااا لد جاااا تلخااااو ض

ومااان ثااامّ وضاااا  تلدياسااايات تلعاماااا، وخاااااط 

، تلتاااااوير دالتندااااي  ماااا  تلجهااااات ذتت تلصاااا ا

دهاااادف تشااااجي  تلمداااااهمات، ودخياااارًت متادعااااا 

هاااااات وتاااااتم عم ياااااا . عم ياااااا وإجااااارتءتت تلتنفياااااا

:تلتصنيب ع ى مدتويين، وهما كالتالي

مان يقاو : التصنيف على المستو  الج رافي

خ لاااااااه تاااااااوفير تلحصااااااار تلتفصاااااااي ي تلعمرت اااااااي، 

وتالجتماااااعي، وتالاتصااااااوي ع اااااى مداااااتوه كااااا  

مناقااااااا ع ااااااى ااااااادض، موضلااااااحًا دخاااااارتبط  ظاااااام 

ماا تلمع ومات تلجغرتفيا تلمٌحدّثا، وذلاك  ظارًت ل

يا اات يتا به إعدتو خاط تلعم  تلتنفيايا مان د

مناا وخرتبط لتاوير تلمناط  تلعشوتبيا و ير تآل

.ك ٌ دشن ٍ مُنفرو

ويااااااتم : التصددددددنيف علددددددى المسددددددتو  المددددددومي

مااان خ لاااه  سااام تلدياساااات، وتلتااادخ ت ع اااى 

مياا مدتوه تلدولا كن ؛ اي  عمد صاندوق تلتن

تلحلاااااااريا إلاااااااى تصااااااانيب تلعشاااااااوتبيات إلااااااااى 

ي ثاا   مناااط   بيدااا، تُمثِّاا  محااو  تألزمااا، وهاا

:كالتالي

تاااااام تحديااااااد ت ااااااك : المندددددداطق غيددددددر ا منددددددة▪

شااان  تلمنااااط  وفقًاااا ل نثافاااا تلدااانا يا، وتُ

مان تلنت اا تلعمرت ياا % 1تلمناط   يار تآلمناا 

دالمااااادل، وااااااد تااااام تعتباااااا  ذلاااااك تلناااااوم مااااان 

مِااان تلمنااااط  يتا اااب تااادخ ًا فو ي اااا وااسااامًا

.اِب  تلدولا
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تااااااوفر ت اااااااك : المندددددداطق غيددددددر الممخط طددددددة▪

تلشااااريحا مااااان تلمناااااط  تلحاااااد تألو ااااى مااااان 

تلداااانن تآلماااان، وتتا ااااب تنميااااا متوساااااا

وطوي اااا تألجااا ، وتُشااان  إجماااالي مداااااتها 

مان مداااا % 37.5دلب فدتل، كماا تمثا  152

.تلمدل

تااام اصااار وتصااانيب: األ دددواق العشدددوائية▪

تألساااااوتق تلعشاااااوتبيا ع اااااى مداااااتوه مااااادل 

تلجمهو يااااا وتحديااااد اجاااام تلظاااااهرض منا ي ااااا، 

دسااوتق، وتشاام  1105ويُقاادل  إجمااالي عاادوها 

آالف واااااادض، وتب اااااغ تن فاااااا تاويرهاااااا 306.3

.م يا  جنيه44

كااااااالك ودب تلصاااااااندوق ع ااااااى تفعيااااااا  تإلطاااااااا  

تلمؤسداااااي وتااااااويره فاااااي شاااااتى محافظاااااات 

فااي . تلجمهو يااا؛ ماان دجاا  ضاامال جااووض تلتنفيااا

ريا هات تلصدو، لام يتاوت ى صاندوق تلتنمياا تلحلا

ااط عن وعم تلمحافظات فنيًا وتقنيًا في إطا  خ

إطاااا ق تلتاااااوير تلمؤسدااااي لااااسوت ض تلمح يااااا، 

لتحداااااين وتفعيااااا  وو هاااااا فاااااي مجاااااال تااااااوير 

.تلمناط  تلعشوتبيا

ت، كمااا لاام يغفاا  تلصااندوق دناااء وتنميااا تلقااد ت

وصااااق  تلمهااااا تت لااااده تلعااااام ين، إيما ًااااا ماااان 

ي تلدولااا تلمصااريا د هميااا وضاارو ض تالسااتثما  فاا

في  دا تلمال تلبشري داعتبا ه تلعنصر تلربيس

. تلتنميا

ت؛ ودنااااءً ع ياااه، تااام إطااا ق در اااامج تنمياااا تلقاااد ت

ايااا ع ااى لتااد يب تلنااوتو  تلبشااريا تلفنيااا، وتلتنفي

تلمهاااااااا تت تألساسااااااايا تل زماااااااا فاااااااي عم ياااااااا 

تلتخااااايط وإوت ض مشااااروعات تاااااوير تلمناااااط  

عااا تلعشااوتبيا ومتادعتهااا، واااد تاام تنفيااا مجمو

ماااان و ع تلعماااا  وتلاااادو تت تلتد يبيااااا لجمياااا  

.ناتلجهات ذتت تلص ا دتاوير تلمناط   ير تآلم
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ن  فاي ذتت تلصادو، لام تهاتم تلدولاا دتنمياا تلشا

قاط، تلحلا ي وتلصو ض تلجماليا ل عشوتبيات ف

فااءض د  دولال تهتمامًاا كبيارًت لتعزياز تلخادمات وك

فاي ت اك تلبنيا تلتحتيا، وتاوير تلعنصار تلبشاري

من دجا  صراكات نمبا رات نأطلمتتلمناط  

لتنمياا تلتاوير، اتى يتدنى تلحفاى ع ى عم يا ت

ووفعهااااااا، واصااااااول تلمااااااوتطنين ع ااااااى جمياااااا  

. تلخدمات تألساسيا وتلترفيهيا

رض ويُمنن ع ى سبي  تلمثال ولايس تلحصار، عا

دع  تلجهاوو فاي هاات تإلطاا ، اتاى ابا  إطا ق 

":صندوق تلتنميا تلحلريا"

وزت ض تلدولاااااا "توايااااا  تتفااياااااا تعااااااول داااااين ▪

ا ساااااادقً" ل تااااااوير تلحلاااااا ي وتلعشاااااوتبيات

فااااااي د داااااااس " تلترديااااااا وتلتع اااااايم"ووزت ض 

ا ؛ وذلااك لوضاا  خاااا تأل شاااا تلثقافياا2015

مااان وتلترفيهياااا موضِااا  تلتنفياااا فاااي تلعدياااد

.د ياتلمدت ا دالمناط  تلعشوتبيا داإلسنن

ايااض واد تستهدفل ت اك تالساترتتيجيا إثارتء

تألطفاااال وتحداااين جاااووض تلمااااوض تلتع يمياااا

تلمقدمااا لهاام فااي تلمناااط  تلعشااوتبيا، فااي

ساان تلتع اايم تالدتاادتبي وتإلعاادتوي ماان خاا ل

يهيااا تنفياا داارتمج  فاا  كفااءض تأل شاااا تلترف

وتلثقافيااااااا دالماااااادت ا تلمدااااااتهدفا، عباااااار 

إشااااارتك تلمجتمااااا  تلمح اااااي وتلجهاااااات  يااااار 

.تلحنوميا في مدا دض تلمد سا ودرتمجها

تواياااااا  تتفاايااااااا تعاااااااول دااااااين وزت ض تلدولااااااا ▪

ل تااااااااوير تلحلاااااااا ي وتلعشاااااااوتبيات، ووزت ض 

، تهااادف إلاااى 2015تلتع ااايم تلعاااالي، فاااي عاااا  

تاااااوفير  وعياااااا ايااااااض دفلااااا  ع اااااى مداااااتوه 

تلجوت ااااب تالجتماعيااااا وتالاتصاااااويا لقاااااطني

ر تلمناااط  تلعشااوتبيا؛ وذلااك ماان خاا ل تااوفي

تاي تلقوتف  تلابيا لأهاالي، وعا إ تلحااالت تل

يااااااتم تحوي هااااااا ماااااان تلمناااااااط  تلعشااااااوتبيا 

.تلمدتهدفا دالمدتشفيات تلجامعيا
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هاااات، وااااد  صااال تالتفااياااا ديلًاااا ع اااى اياااا 

تلجامعااااااات وتلمعاهااااااد دتنظاااااايم معااااااا ض، 

ومهرجا ااات، ومااؤتمرتت ع ميااا فيمااا يخااص 

إعاااااوض تااااادوير تلمخ فاااااات تلصااااا با، وتابيااااا 

منظوماااااااااا تإلوت ض تلمتنام اااااااااا ل مخ فاااااااااات 

فا  تلص با دوجه عا ، ما  تنفياا اما ت واوت

  توعياااا لتعرياااب تلماااوتطنين د همياااا تابيااا

؛ تلمنظوماااااا تلمتنام اااااا ل مخ فاااااات تلب دياااااا

ايااااا  تعمااااا  ت اااااك تالتفااياااااا ع اااااى تاااااوفير 

تلااااااات تلبشاااريا تل زماااا إلعااادتو تصاااو تت 

لبااااارتمج ومداااااادقات تدااااااهم فاااااي تلتااااااوير 

.تلحلري وتاوير تلمناط  تلعشوتبيا

ودجا ااب هااات، صااد  ااارت   باايس تلجمهو يااا  ااام 

  دالموتفقااا ع ااى تتفاااق تلتموياا: 2015لداانا 461

دااين 2015دكتااودر 10تلموااا  فااي تلقاااهرض دتااا يخ 

انوماااااااا جمهو ياااااااا مصااااااار تلعردياااااااا وتلوكالاااااااا 

تلمنااط  تلفر ديا ل تنميا دشا ل در اامج تنمياا

.تلعشوتبيا ووعم تلتو ب

لدااانا 240كاااالك اااارت   بااايس تلجمهو ياااا  اااام 

دشاااااا ل تلموتفقااااااا ع ااااااى خااااااااب تتفاااااااق : 2017

صااااندوق تلمداااااعدض تلفنيااااا ل اااادول متوساااااا 

ك تلدخ  دين انوما جمهو يا مصار تلعردياا ودنا

و يااا تلتنميااا تإلفريقااي دشاا ل تقااديم منحااا لجمه

دلاااااب ووال  دمريناااااي 560مصااااار تلعردياااااا دقيماااااا 

لتنفياااااااا مشاااااااروم تقاااااااديم تلمدااااااااعدض تلفنياااااااا

برتيار لتاوير تلمناط  تلعشوتبيا، تلموا  فاي ف

2017. .2014إجمالي عد  المناطق غير ا منة عاى 

منطقــــــــل357
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2014و ظااارًت لتعامااا  تلدولاااا مدااابقًا ابااا  عاااا  

ع اااى دسااااا دل تلعشاااوتبيات ليدااال مشااان ا

د فمااا  ت تفاااام معااادالت تلزيااااوض تلدااانا يا، وتزتيااا

معاااادالت تلهجاااارض ماااان تلريااااب إلااااى تلماااادل، تزوتو 

تلا اااب ع اااى تلواااادتت تلداااننيا، فاااي  ااا  عاااد  

اااااد ض تلدولااااا ع ااااى تااااوفير متا بااااات تإلساااانال 

تلمناسااااب لمخت ااااب تلفئااااات، خاصااااا ألصااااحاب 

تلاااادخول تلمنخفلااااا وتلمتوساااااا، ممااااا ترتااااب 

  ع يه  ضوخ دجهازض تلدولاا لوتاا  تلبنااء، وتجاها

.مخالفات تلتخايط وتلبناء

فااااي هااااات تلشاااا ل، تتلاااال دل تلدياسااااات تلتااااي 

، تٌشااااان  فاااااي 2014تتخااااااتها تلدولاااااا مناااااا عاااااا  

مجم هاااا تساااترتتيجيا متنام اااا تلجوت اااب ترتعاااي

مخت اااب ددعااااو دزمااااا تلعشاااوتبيات، وذلاااك ع ااااى 

خااا ف ماااا تااام تلتعامااا  مدااابقًا مااا  تلمشااان ا 

؛ "تلدياساااات تلمجتزباااا"وتلااااي يمنااان وصااافه داااا

ام ااا، اياا  تاام تتخاااذ مباااو تت تفتقاار ل رؤيااا تلمتن

.وتلتندي  دين دجهزض تلدولا

ة تلتددزى الدنلددة بو دد  خطددة قوميدد

صددددددددددداملة لمواجهدددددددددددة مشدددددددددددكلة 

العشدددددددددوائيات تشدددددددددم  إعدددددددددا   

التخطددددددددددددديي نتدددددددددددددوفير البنيدددددددددددددة 

األ ا ددددية نالمرافددددق، نتوسدددديال

ا نوعية الويا  نالصوة العامة، كم

تكفددددددد  تدددددددوفير المدددددددوار  ال زمدددددددة 

.للتنفيذ خ   مد  زمنية مود  

"

2014تلدستو  تلمصري تلصاو  عا  
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المضددددداء علدددددى المنددددداطق 

غير ا منة

"

يظااا  تلقلااااء ع اااى تلعشاااوتبيات وتاااوفير ايااااض

ي كريمااا ل مااوتطن ع ااى  دا دولويااات تلدولااا تلتاا

تداااعى لتحقيقهاااا فاااي إطاااا  مدااااعيها تلدؤوداااا

ات لرف  مدتوه تلمعيشا وتوفير جميا  تلخادم

ذلاك تألساسيا داعتبا ها اقًا لن  موتطن، وياتم

ير وفاااا  تسااااترتتيجيا شااااام ا تدااااتهدف تلتاااااو

ا وتلقلاااء ع ااى تلمناااط  تلعشااوتبيا  ياار تآلمناا

دمخت اااااااب تلمحافظاااااااات، مااااااان خااااااا ل تشاااااااييد 

  مجتمعااات عمرت يااا وسااننيا جدياادض تتوتفاا  ماا

مااا مخت ااب تلفئااات وتتااوتفر دهااا كاا  تلخاادمات، د

ا، يدااهم فااي تسااتعاوض تلشاان  تلحلااا ي ل دولاا

.ويغير وجه تلحياض في مصر 

ا  هات، وااد مث ال تلمنااط   يار تآلمناا تحادي ا دما

 ااااك تلدولااااا تلمصااااريا، وفااااي ساااابي  تلتصاااادِّي لت

نيب تلظاهرض، اا  صندوق تلتنميا تلحلريا دتص

تلمنااااااط   يااااار تآلمناااااا، ووضااااا  تساااااترتتيجيات 

ل قلااااء ع اااى كااا ٍ منهاااا، مااا  مرتعااااض تلظاااروف 

.نيهاتالجتماعيا وتلمعيشيا وتالاتصاويا لقاط
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تجاااد  تإلشاااا ض هناااا إلاااى دل تلمنااااط   يااار تآلمناااا 

% 50حااو ت ااك تلمناااط  تلتااي يُصاانلب  "تشااير إلااى 

من مبا يها ضمن و جا من د دا  و جاات تعناس 

:وهي كاآلتي" مده خاو تها

اض تشم  تلمناط  تلمهدوض ل حي: الدرجة األنلى

قاا ير لقاطنيها، وتلتاي ياتم تحديادها مِان جا اب تلت

قااا  تلجيولوجياااا؛ وتشااام  ت اااك تلمنااااط  تلتاااي ت

ك ضاامن دقااام معرضااا ل مخاااطر تلابيعيااا؛ كت اا

واد تلمعرضا ال زالق تلنت  تلحجريا من تلجبال،

تم تحديدها عن طريا  إعادتو تقريار جيولاوجي مان

ي  يار اِب  متخصصين؛ لتحدياد تلناااق تلجغرتفا

ماان ت تفااام تلحافااا % 100تآلمان؛ اياا  يااتم تحديااد 

مااان تال تفاااام دساااف  تلجبااا ، % 60دع اااى تلجبااا  و

ننيا ودناءً ع ى ذلك يتم تقدير عادو تلواادتت تلدا

رضا كما تشم  تلمناط  تلمع. تلتي ي ز  إزتلتها

ت و تلمااو"ل داايول، ويااتم تحدياادها ماان اِباا  وزت ض 

" تلدااايولمخااارتت"دشااا ل مداااا  " تلمابياااا وتلاااري

ودخيااارًت تلمنااااط  تلمعرضاااا . وتلحااار  تآلمااان لهاااا

قًااا لحااوتو  تلداانك تلحديديااا، ويااتم تحدياادها طب

ادياد سانك"ل قا ول تلخا  دالهيئا تلقومياا لاا 

ر ؛ ايا  تحادو تلهيئاا تلناااق تلجغرتفاي  يا"مصار

.تآلمن

ر تشااام  منااااط  تلمدااانن  يااا: الدرجدددة الثانيدددة

تلم بااااام وتحااااادوها تقاااااا ير تلدااااا ما تإل شاااااابيا

ل مبااااا ي تلصاااااو ض عاااان تألاياااااء، وتشاااام  ت ااااك 

م تلمنااااط  تألدنياااا تلمتصااادعا وتلمتهدماااا، ويااات

مااان % 50تصااانيفها عااان طريااا  وجاااوو دكثااار مااان 

.  مبا ي تلمناقا متهدما دو متصدعا

تو دنااء فل ًا عن تلمبا ي تلمُشيدض داستخدت  مو

مخالفاااا و يااار صاااالحا، وتلتاااي ياااتم تحديااادها مااان

ماان مبااا ي % 50خاا ل تلت كااد ماان وجااوو دكثاار ماان 

بنااء؛ تلمناقا تام تشاييدها دماوتو  يار صاالحا ل 

بااا ي داإلضاافا إلاى تلم. مثا  تألخشااب وتلصاافيل

.وتلمداااكن تلمُقامااا ع ااى د تضااي وفاان تلقمامااا

.وتلمبا ي ذتت تلااد  تلريفي
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وتتلااامن تلمناااااط  تلمهاااادوض: الدرجدددة الثالثددددة

ل صااااااحا، وتحاااااادوها وزت تت؛ تلبيئااااااا، وتلنهرداااااااء 

وتفتقاااار. وتلاااااااا تلمتجاااادوض، وتإلوت ض تلمح يااااا

ت ااك تلمناااط  إلااى مياااه شاارب  ظيفااا دو صاارف

اعيا صااحي، كمااا تقاا  تحاال تاا ثير تلم وثااات تلصاان

ي ، دو ت ااااك تلتاااا"تلبيئااااا"تلنثيفااااا، وتحاااادوها وزت ض 

.  ش ت تحل خاوط تلنهرداء تلهوتبيا

قار إلاى تشم  تلمناط  تلتي تفت: الدرجة الرابعة

تلحياااااازض تلمداااااتقرض؛ مثااااا  عاااااد  وجاااااوو اياااااازض 

اا و يااااا، وذلااااك فااااي تلمنااااااط  تلوتاعااااا ع اااااى 

د تضااااااي تلدولااااااا، دو جهااااااات مركزيااااااا، دو د تضاااااي 

ويااااااتم تحديااااااد تلمناااااااط  تلمُند جااااااا . تألوااااااااف

عااان تحااال ذلاااك تلتصااانيب مِااان اِبااا  دياااال يصاااد 

.تإلوت تت تلمح يا

وااااد تساااتقى صاااندوق تلتنمياااا تلحلاااريا ذلاااك

تلتصاااانيب تلااااداي  ماااان معااااايير در ااااامج تألماااام 

ي تلمتحااادض ل مداااتوطنات تلبشاااريا، تلااااي يرتعااا

دعاااين تالعتباااا  مبااااو  تإلعااا ل تلعاااالمي لحقاااوق

تإل داااااال، وفاااااي إطا هاااااا، ااااااا  دتصااااانيب ت اااااك 

؛ خمسدددددددة منددددددداطق  ددددددديتلمداااااااتوطنات إلاااااااى 

تلمناااااااااط  تلتااااااااي تفتقااااااااد تإلساااااااانال تلمُ باااااااام، 

وتلمنااااااااط  تلتاااااااي تفتقاااااااد تلمداااااااااا تلنافياااااااا 

اه ل معيشااااا، ومناااااط  تفتقااااد تالتصااااال دالمياااا

ا تلنظيفاااااا، ومنااااااط  تفتقاااااد تالتصاااااال دشااااابن

زض تلصااارف تلصاااحي، ودخيااارًت منااااط  تفتقاااد تلحياااا

.تآلمنا

ير هاااات، ويتاااولى صاااندوق تلتنمياااا تلحلاااريا تااا ط

ومرتجعااااااا عم يااااااا تلتاااااااوير تلمتع قااااااا دت ااااااك 

تلمنااااط ، كماااا تتاااولى وزت ض تإلسااانال وتلمرتفااا 

ا وتلمجتمعااااات تلعمرت يااااا ضاااامن تسااااترتتيجيته

تااااوير جميااا  تلمنااااط  تلعشاااوتبيا  يااار تآلمناااا

تلتاااااااااي تُشااااااااان  خاااااااااارًت جدااااااااايمًا ع اااااااااى د وت 

.تلموتطنين
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ي وتتبعاال تلدولااا تلمصااريا سياسااات فعالااا فاا

تااااااوير تلمنااااااط   يااااار تآلمناااااا، وااااااا  صاااااندوق 

تلتنميااااا تلحلاااااريا دوضااااا  دعااااا  مااااان تلركاااااابز 

اء تلربيدااااا تلتااااي يداااااعد تابيقهااااا ع ااااى تال تقاااا

وير دحياض تلموتطن في تلمناط   ير تآلمناا، وتاا

.تألخيرض وفقًا ألع ى معايير ل جووض

ات واد اا  تلصندوق دتنفياا تلعدياد مان تلد تسا

منااا؛ تلفنيااا ذتت تلصاا ا دتاااوير تلمناااط   ياار تآل

ايااا  تشااام  ت اااك تلد تساااات و تساااا تلمخااااطر 

تلجيولوجيااااااا، وو تسااااااات تجنُّااااااب آثااااااا  شاااااابنات 

تللغط تلعالي تلنهردابيا تلهوتبيا، 

داإلضاااااافا إلااااااى تلد تساااااات تألخااااااره تلمُختصااااااا 

دالجوت ااااااب تالجتماعيااااااا وتالاتصاااااااويا لداااااانال

تلمناااط   ياار تآلمنااا، واااد تاامّ إطاا ق مجموعااا 

ماااان تلباااارتمج تلدتعمااااا فااااي إطااااا  تسااااترتتيجيته 

ل قلاااااااء ع اااااااى تلعشاااااااوتبيات ع اااااااى مداااااااتوه 

:تلجمهو يا؛ ومن ددرزها

: برنددامج تطددوور المندداطق المهددد   للويددا ▪

تااي يدااتهدف تلبر ااامج تلمناااط   ياار تآلمنااا تل

، تق  فاي منااط  مُعرضاا لمخااطر جيولوجياا

تلدااااايول، دو وتخااااا  تلناااااااق مخااااارتتدو فاااااي 

  ما  وينحصر تلتعام. تلمنا ي ل دنا تلحديد

سرم ت ك تلمناط  في ضرو ض  ق  تلدنال د 

وااال ممناان، إلااى وااادتت سااننيا متااااا لااده 

دو " تإلسااااانال"تلدولاااااا ساااااوتء تادعاااااا لاااااوزت ض 

تلمحافظاااات فاااي منااااط  آمناااا؛ كحااا  جاااا ي 

وتشاااام  تلباااادتب  . لحمايااااا د وت  تلمااااوتطنين

ت  تألخره تقديم تلتعاوي  تلمااوي، دو تساتخد

وااااادتت اابمااااا دو مؤاتااااا، ماااا  تااااوفير د تضٍ 

ددي اااا لبنااااء تلواااادتت، داإلضاااافا إلاااى صااارف

ايماااا إيجاااا  لمااادض زمنياااا محااادوض لحاااين دنااااء 

. وادتت م بما لقاطني ت ك تلمناط 
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برنددددددامج تطددددددوور مندددددداطق المسددددددكال غيددددددر ▪

: الم ئدددددددم علدددددددى أرا دددددددي أمددددددد   الدنلدددددددة

ا تدااتهدف ت ااك تلباارتمج تلمناااط   ياار تآلمناا

 ااى تلتااي تاام دناؤهااا دمخ فااات مااوتو تلبناااء، دو ع

فا د تضااي ماادتفن تلمخ فااات تلصاا با، داإلضااا

. إلى تلمداكن تلمتصدعا دو تلمتهدما

ويااااتم تلتعامُاااا  ماااا  مناااااط  تلمداااانن  ياااار 

تب  تلم باام دصاافا عاج ااا ديلًااا، وتشاام  دااد

تلتاااااوير، تلتااااي يااااتم عرضااااها ع ااااى تلداااانال 

ل ختيااااا  ماااان دينهااااا؛ إمااااا تإلااااا ل تلتااااد يجي 

دو  قا  دنفس تلموا  و ف  تلنثافاا تلبنابياا،

تلدااانال إلاااى منااااط  دمااا ك تلدولاااا ع اااى دل 

تنااول مجاااو ض دو اريبااا ماان تلموااا  تألصاا ي 

اااااال تعاااااال  تلبنااااااء داااااالموا ، دو داااااالتعوي 

تلماااوي، دو دععاااوض ت هياا  تلمداااكن، وصاارف 

. اروض ل م ك إلعاوض ت هي  تلمداكن

برنددددددامج تطددددددوور مندددددداطق المسددددددكال غيددددددر ▪

الم ئدددم علدددى أرا دددي تودددت ن ودددة الجهدددات 

  يُقصااد دالجهااات تلمركزيااا هنااا كاا: المركزوددة

تلز تعااااا "، وزت ض "تلداااايااا وتآلثااااا "وزت ض : ماااان

" تألوااااااااااااف"، وزت ض "وتستصاااااااااا   تأل تضااااااااااي

تلهيئااااا تلقوميااااا لداااانك اديااااد "تلمصااااريا، و

". مصر

ويااااتم تلتعاماااا  ماااا  مناااااط  تلمداااانن  ياااار 

م تلم بااام مااان خااا ل دااادتب  تلتااااوير تلتاااي يااات

عرضاااها ع اااى تلدااانال ل ختياااا  ديلًاااا، وهاااي 

واا  تنحصار فاي تإلاا ل تلتاد يجي دانفس تلم

إلاااى و فااا  تلنثافاااا تلبنابياااا، دو  قااا  تلدااانال

منااط  تحاال واليااا ت اك تلجهااات شاارياا دل

تنااااااااول مجاااااااااو ض دو اريبااااااااا ماااااااان تلموااااااااا 

ي  إل تعال  تلبناء داالموا ، دو مقادا  تلتعاو

.تلماوي
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وفااي هااات تلصاادو، تسااتهدفل تلدولااا خ وهااا ماان 

، دالتعاما  2021تلمنااط   يار تآلمناا دنهاياا عاا  

مناقااااا  ياااار آمنااااا دعاااادو 357ماااا  تاااااوير عاااادو 

دلاااب واااادض ساااننيا، 246محافظاااا، دعجماااالي 25

نااط  ود غ عدو تلمدتفيدين من تاوير ت ك تلم

م ياااااول مااااوتطن، ودتن فاااااا تب ااااغ  حاااااو 1.2 حااااو 

ماااا ل مشاااروعات وتلقي"م ياااا  جنياااه كتن فاااا 63

:، مقدما كما ي ي"تلتقديريا لأ ض

.مناقا  ير آمنا من تلد جا تألولى33▪

.مناقا  ير آمنا من تلد جا تلثا يا269▪

.مناقا  ير آمنا من تلد جا تلثالثا34▪

.مناقا  ير آمنا من تلد جا تلرتدعا21▪

فااااااااي هااااااااات تلدااااااااياق، تمث اااااااال دداااااااارز تلجهااااااااوو 

وتلمشاااروعات تلتاااي اامااال دهاااا تلدولاااا فاااي هاااات 

:تلمجال فيما ي ي

ة بمرا لدد  األنلددى نالثانيدداأل ددمراتمشددرن  

مشاااااااااروم :نالثالثدددددددددة بمواف دددددددددة المدددددددددا ر 

هاااو دااااد مشاااروعات خااااا تدااانين تألسااامرتت

تلمناااااط   ياااار تآلمنااااا ع ااااى مدااااتوه محافظااااا 

، ويتناااول تلمشاااروم مااان (2020-2018)تلقااااهرض 

:ث   مرتا  وهي

.آالف وادض سننيا6.3وتوفر : 1تألسمرت▪

.آالف وادض سننيا4.7وتوفر : 2تألسمرت▪

.آالف وادض سننيا7.3وتوفر : 3تألسمرت▪

ليناااااول إجماااااالي عااااادو تلواااااادتت تلتاااااي يوفرهاااااا 

فا دلب وادض سننيا، دعجمالي تن 18.3تلمشروم 

.م يا تت جنيه3.4ماليا د غل دا 

هااا وماان دداارز تلمناااط  تلعشااوتبيا تلتااي  ُقاا  ده 

ي دحااوتلدويقااامث اا  ماساابيرو، : تألساامرتتإلااى 

منشااااا ض  اصااااار، ووت  تلدااااا  ، وتسااااااب  عنتااااار، 

.وعزدا خير هللا
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ى مشرن  إ كا  المورن دة، بمر لتيد  األنلد

ا دمناقاااااا تلنهلاااااا تلتادعاااااا لمدينااااانالثانيدددددة، 

، 2018تلدااااا   دمحافظاااااا تلقااااااهرض، فاااااي عاااااا  

م يااااول جنيااااه، واااااد تاااام 791.4دتن فااااا إجماليااااا 

فاااااااادت ًا، ضاااااااامل 51إ شاااااااااؤه ع ااااااااى مدااااااااااا 

آالف وااادض سااننيا، 4.9عمااا ض؛ دوتااا   حااو 195

واااااادض إوت ياااااا وتجا ياااااا 129فلااااا ًا عااااان إ شااااااء 

.لتشغي  دهالي ت ك تلمناط 

المندددداطق واااااد جاااااء تلمشااااروم تحاااال تصاااانيب 

ماان وتلتصاادي لهاااا مندة التددي وممكددال تطوور ددا

  تااوفير وااادتت ددي ااا ل داانال فااي موااا"خاا ل 

ي ، وذلك  ظارًت لعاد  صا ايا تلمواا  تألصا "آخَر

تلاااي يقااان دااه دهااالي تلمناااط  ل تاااوير، وعااد 

وجوو مناط  اريباا مان مواا  ساننهم، ويُمنان

.توفير وادتت ددي ا لهم دها

مشددددرن  تطددددوور مثلددددح ما ددددبيرن بمواف ددددة 

وتلمصاااانفا كمناقااااا  ياااار آمنااااا ذتت المددددا ر ، 

يااا خاااو ض ماان تلد جااا تلثا يااا، تاام تلباادء فااي تنف

، ضااااامن ددااااارز مشاااااروعات 2018تلمشاااااروم عاااااا  

 ااى تلتاااوير تلعمرت ااي تلتااي تسااتهدفل تلقلاااء ع

رفا تلمناط   يار تآلمناا، ود غال تلتن فاا تلمنصا

.م يا تت جنيه5 حو 2021ل تاوير اتى عا  

ويتمثاااااااا  دداااااااارز مااااااااا تاااااااام إ جااااااااازه فااااااااي إطااااااااا  

:تلمشروم ما ي ي

تال تهااااااء مااااان  قااااا  تألسااااار وتاااااوفير سااااانن ▪

.ددي  لهم

تال تهاااااء مااااان صاااارف تلتعويلاااااات تلخاصاااااا ▪

دالدااااانال ودحااااا  تلتظ ماااااات، ايااااا  د غااااال 

تن فااااااااا تعويلااااااااات تلداااااااانال دكثاااااااار ماااااااان 

. صب م يا  جنيه

.عقا ًت1160من مخ فات هد  % 80 ف  ▪

تإلعاااا ل عاااان دناااااء تلجاااازء تلخااااا  ل داااانال ▪

.تلرت بين في تلبقاء دولًا
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، (ات  العمدار   دابمً)مشرن  رن ة السيد  

و ي تي ذلاك ع اى صاعيد جهاوبمواف ة الما ر  

 هاء تلدولا لتحقي  تلتناف  تالجتماعي من دج  إ

مشاااااااان ت تلمناااااااااط  تلعشااااااااوتبيا تلخااااااااارض 

وم وتلمهدوض ل حياض، فقد تم تال تهاء من تلمشار

عمااااا ض 16وتشااااتم  تلمشااااروم ع ااااى 2019عااااا  

واادض إوت ياا، 198وادض سننيا، و816دوتا  عدو 

م ياااول جنياااه، وذلاااك لتاااوفير 330دتن فاااا د غااال 

آالف مداااتفيد، وجااااءت عم ياااا 4مدااانن لعااادو 

.تنميا تلمناقا في تلموا  ذتته

منطمدددددددة قلعدددددددة الكدددددددب  بالسددددددديد  زوندددددددب 

وتلتاااي تقااا مر لدددة أنلددي، -بمواف ددة المدددا ر  

ضاامن تلمناااط   ياار تآلمنااا ماان تلد جااا تألولااى؛ 

تُقاا   ظرًت لنو ِها مُعرضا ل  هياا تت تأل ضايا، و

267فاادتل، ويب ااغ عاادو وااادتتها 1.7ع ااى مدااااا 

  وااادض، واااد ااماال تلدولااا دتاويرهااا، دالتندااي

.لتدنين تألهالي" تلقاهرض"م  محافظا 

منطمدددددددة قلعدددددددة الكدددددددب  بالسددددددديد  زوندددددددب 

عااد وتلتااي تُمر لددة نانيددة، -بمواف ددة المددا ر  

مااان تلمنااااط   يااار تآلمناااا مااان تلاااد جتين تألولاااى، 

وتلثا ياااااااا؛ لوجووهاااااااا فاااااااي منااااااااط  مُتصااااااادعا 

يا منشا"ومعرضا ل  هياا تت تأل ضايا، وتشام  

: د دعااا مناااط  عشااوتبيا  ياار آمنااا؛ وهااي"  اصاار

، ومناقاااااا "هلااااابا تلحااااارفيين"، و"2، 1تلدويقاااااا"

، وتمااال عم ياااا تلتااااوير و قااا "مركاااز تلشاااباب"

.تألسمرتتتألهالي إلى اي 

أعلدددى الجبددد  بمدوندددة -منطمدددة عزبدددة العدددر  

وتلتاااااي تُعااااادُّ نصدددددر ندددددا  بمواف دددددة المدددددا ر ، 

مناقااا  ياار آمنااا ماان تلد جااا تألولااى؛ اياا  إ هااا 

دُنيااااال ع اااااى د تضٍ مُتصااااادعا ومعرضاااااا لخاااااار 

فادت ًا، 16.8تال هيا تت تأل ضايا، وتب اغ مداااتها 

وااادض، واااد تاام  قاا  ساانا ها 527وعاادو وااادتتها 

.تألسمرتتإلى اي 
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ارصاااااال تلدولااااااا كااااااالك ع ااااااى مجادهااااااا خااااااار 

مشدددرن  تال هياااا تت تأل ضااايا، لاااالك تااام إطااا ق 

تهددددذوب  افددددة  ضددددبة الوددددرفييال بمواف ددددة 

يين ايا  تُصانلب مناقاا هلابا تلحارفالما ر ؛ 

كمناقااااااا ذتت خاااااااو ض ماااااان تلد جااااااا تألولااااااى، 

وتسااتهدف تلمشااروم مناا  تال هيااا تت تلصااخريا

دت ااااااك تلمناقااااااا وتاااااا مين تلمبااااااا ي تلدااااااننيا

م ياول 16وتألهالي دسف  تلهلبا دتن فا د غل 

قاادل  جنيااه، كمااا تاام صاارف تعويلااات ل شااا  ين تُ

.م يول جنيه75دنحو 

بالسدديد  زونددب بمواف دددةالمددوار يمنطمددة 

ا وتلتاي تقاا  ضامن تلمناااط   يار تآلمنااالمدا ر ، 

رهاا؛ من تلد جاا تلثا ياا، تلتاي اامال تلدولاا دتاوي

تهدماا، اي  كا ل تتمثل  فاي مباالٍ متصادعا وم

دفد ااا ع ااى د تضااي تلدولااا، واااد 3.3ع ااى مدااااا 

وادض، وتم  ق  تألهالي إلى 376د غ عدو وادتتها 

.تألسمرتتاي 

مشدددددرن  تطدددددوور منطمدددددة عشددددد  الزبددددداليال 

، ايا  تُعادُّماوو، بمواف دة المدا ر 15بمدونة 

تلدااااايول وتاااااادض مااااان دهااااام تلمخااااااطر مخااااارلتت

تلمهاااادوض ل حياااااض وتألماااان تلقااااومي، وع يااااه جااااا ٍ 

تال تهاااااء ماااان تنفيااااا تألعمااااال تلصااااناعيا لمخاااار 

أل تضاي تلدي ، كما جاا ِ تشاني  لجناا لتدانين ت

ا مااايو تمهياادًت لباادء تنفياا15دالتندااي  ماا  جهاااز 

.تلمرتف 

كماااا شاااهدت محافظاااات تلااادلتا عااادوًت كبيااارًت مااان 

:تلمشروعات، ويتمث  ددرزها في

فددددي منطمددددة غدددديي 1مشددددرن  بشدددداور الخيددددر 

ه فاي ، تام تفتتاااالعنب بمواف دة اإل دكندروة

م ياا  1.2، ود غل تن فته تإلجماليا 2016سبتمبر 

فاادت ًا، 12.3جنيااه، ويُقااا  تلمشااروم ع ااى مدااااا 

ويتنااااااااول ماااااااان مجماااااااا  ساااااااانني عبااااااااا ض عاااااااان

دلااااب وااااادض 1.6عقااااا ًت سااااننيًا دعجمااااالي عاااادو 17

.سننيا
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فددددي منطمددددة غدددديي 2مشددددرن  بشدددداور الخيددددر 

ه فاي ، تام تفتتاااالعنب بمواف دة اإل دكندروة

، ود غاااااال تن فتاااااه تإلجماليااااااا 2020د دااااااس 

ا م يااول جنيااه، ويُقااا  تلمشااروم ع ااى مداااا268

عقاا ًت ساننيًا 20دلب متر مرد ، ويتنول مان 14.4

.وادض سننيا992دعجمالي عدو 

فددددي منطمددددة غدددديي 3مشددددرن  بشدددداور الخيددددر 

ه فاي ، تام تفتتاااالعنب بمواف دة اإل دكندروة

، ويُقاااااا  تلمشاااااروم ع اااااى مداااااااا 2020يولياااااو 

عقا  سنني دعجماالي 200دفد ا، ويتنول من 105

.آالف وادض سننيا10.6عدو 

طلمبددددددددات المكددددددددس بمواف ددددددددة "منطمددددددددة 

، وتلتاااااي تعتبااااار ذتت خااااااو ض مااااان اإل دددددكندروة

تلد جاااا تلثا ياااا  ظااارًت لنو هاااا تقااا  ع اااى مصااارف

تلمنااس، وهااي عبااا ض عاان عشااك  ياار آمنااا، تاام 

، وضامل عم ياا 2018تال تهاء من تاويرهاا عاا  

عماااا تت؛ 9واااادض ساااننيا دعجماااالي 215تلتااااوير 

 داما دمواا  1075لتاوفير مدانن م بام لعادو 

اريااااااب ماااااان تلمناقااااااا، واااااااد د غاااااال تلتن فااااااا 

.م يول جنيه35تإلجماليا ل مشروم 

مناطق الطوبجية، صدار  الر مدة، نابدور الجداز

  ، وتُعاد منااطبوي غر  مواف ة اإل كندروة

 يااار آمناااا مااان تلد جاااا تلثا ياااا، تساااتدعل تلتااادخ 

تلعاجاااا  ل قلاااااء ع يهااااا؛ اياااا  دايماااال تلااااث   

ا مناط  ع ى د تضي دم ك تلدولاا، وتُقاا  مناقا

فااااااادتل دوتاااااااا 1.6تلاودجياااااااا ع اااااااى مداااااااااا 

ى وادض، فيما تُقا  مناقا شا م تلراماا ع ا280

وااااادض، ود غاااال 140فاااادتل، دوتااااا  0.8مدااااااا 

فااادتل، دوتاااا  0.6مداااااا مناقاااا وتداااو  تلجااااز 

ي اا وادض ساننيا، وااد تام تاوفير مدااكن دد202

لقااااااااطني تلمنااااااااط  تلاااااااث  ؛ دالتعااااااااول مااااااا  

. تلمحافظا
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تطددددددوور منطمددددددة منشددددددأ  فددددددما  بمواف ددددددة 

اياا  تعتباار مناقااا  ياار ، 2017كفددر الشدديم عدداى 

آمنااا ماان تلد جااا تلثا يااا؛ تاام دناؤهااا ماان مخ فااات

دفد اااا، وتااام تاويرهاااا 8.75تلبنااااء ع اااى مداااااا 

واااادض ساااننيا، ود غااال تن فاااا 214وتاااوفير عااادو 

.م يول جنيه21تلمشروم 

بمواف دددددددددددة الكندليدددددددددددةتطدددددددددددوور منطمدددددددددددة 

عماا ض 13وذلك دع شااء عادو ، 2019ال ربية عاى 

واااادض ساااننيا، وذلاااك 168ساااننيا، دوتاااا  عااادو 

وااد د ااغ . م يااول جنياه95دتن فاا إجمالياا د غال 

عااااااااادو تلمداااااااااتفيدين مااااااااان ت اااااااااك تلواااااااااادتت 

.مدتفيدًت840

كمااا شااهدت محافظااات تلقناااض عاادوًت كبياارًت ماان 

:تلمشروعات في هات تإلطا ، ويتمث  ددرزها في

بوددددددددددي الضددددددددددوا ي زرزار تطددددددددددوور منطمددددددددددة 

:بمواف ة بور عيد على ن ث مرا  

دلاااااب 2.1تلااااام المر لدددددة األنلدددددى نالثانيدددددة، ▪

م يااااين 308وااااادض، دتن فااااا إجماليااااا د غاااال 

.2014جنيه، وتم تال تهاء منهما في دكتودر 

واااادض، دتن فاااا 624تلااام المر لدددة الثالثدددة، ▪

م يااول جنيااه، وتاام تال تهاااء 82إجماليااا د غاال 

. 2018منها في سبتمبر 

عيد بمواف ة بور دالمابوطيتطوور منطمة 

:على مر لتيال

عمااااا ض سااااننيا 42تلاااام المر لددددة األنلددددى، ▪

غال دوتا  عدو دلاب واادض، دتن فاا إجمالياا د 

م ياااااول جنياااااه، وتااااام تال تهااااااء منهاااااا فاااااي 95

.2016مايو 

عمااااا ض سااااننيا 18تلاااام المر لددددة الثانيددددة، ▪

واادض، دتن فاا إجمالياا د غال432دوتا  عدو 

م ياااااول جنياااااه، وتااااام تال تهااااااء منهاااااا فاااااي 60

.2016مايو 
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عزبددددة أبددددو عددددوف بمواف ددددة "تطددددوور منطمددددة 

وذلااااك دع شاااااء عاااادو ، 2017بور ددددعيد، أكتددددوبر 

وادض سننيا، 960عما ض سننيا، دوتا  عدو 40

. م ياااول جنياااه217وذلاااك دتن فاااا إجمالياااا د غااال 

واااد د ااغ عاادو تلمدااتفيدين ماان ت ااك تلوااادتت

.آالف مُدتفيد3.8

نالجنددداوالناإلصددد ح  ددداجو تطدددوور منددداطق 

وذلاااااك ، 2018بمواف دددددة بور دددددعيد، ندددددوفمبر 

عمااااا ض سااااننيا، دوتااااا  عاااادو 43دع شاااااء عاااادو 

 غال وادض سننيا، وذلاك دتن فاا إجمالياا د860

ن مان واد د غ عدو تلمدتفيدي. م يين جنيه210

.آالف مُدتفيد4.3ت ك تلوادتت 

تطدددوور منددداطق نرة السدددكة الودودددد نعزبدددة 

الصدددفيح نمنددداطق اليهو ودددة بودددي األربعددديال

  وتتمثااا  ت اااك تلمنااااطبمواف دددة السدددووس، 

:فيما ي ي

مدااااااتها منطمدددة نرة السددددكة الودودددد، ▪

.وادض43دفد ا وتتنول من 9.7

دفد اا 4.2مداااتها منطمة عزبة الصفيح، ▪

.وادض123وتتنول من 

مدااااااااااااتها تب ااااااااااغمنطمددددددددددة اليهو وددددددددددة، ▪

واااادض، ودتن فاااا 170دفد اااا وتتناااول مااان 3.5

.م يول جنيه40د غل 

كماااا شاااهدت تلمحافظاااات تلحدووياااا عااادوًت مااان 

تلمشاااااااااروعات فاااااااااي هاااااااااات تإلطاااااااااا ، ويتمثااااااااا  

:ددرزها في

ر، بمواف ة البودر األ مدزرزار تطوور منطمة 

منزلًاااا، 250عمااا ض ساااننيا، و27اياا  تااام إ شااااء 

ا وااادض سااننيا، دتن فااا إجمالياا850دوتااا  عاادو 

وااااااااد د اااااااغ عااااااادو . م ياااااااول جنياااااااه250د غااااااال 

.آالف مُدتفيد4.3تلمدتفيدين 



تاوير تلعشوتبيات|التنميل المكاأيل | 41

بمواف دددددددددة الرنوسددددددددداتتطدددددددددوور منددددددددداطق 

وذلااك دع شاااء ، 2018جنددو   دديناء فددي أكتددوبر 

واااادض 496عماااا ض ساااننيا، دوتاااا  عااادو 31عااادو 

ساااااااااننيا، وذلاااااااااك دتن فاااااااااا إجمالياااااااااا د غااااااااال 

مان واد د غ عدو تلمداتفيدين. م يول جنيه315

.ت ك تلوادتت اوتلي دلفي مُدتفيد

كمااااا شااااهدت محافظااااات تلصااااعيد عاااادوًت ماااان 

:تلمشروعات، ويتمث  ددرزها في

تطدددوور منطمدددة عشددد  موفدددو  بمواف دددة 

عماااا ض ساااننيا، 37وذلاااك دع شااااء عااادو المنيدددا، 

واااادض ساااننيا، وذلاااك دتن فاااا 890دوتاااا  عااادو 

وااااااد د اااااغ . م ياااااين جنياااااه103إجمالياااااا د غااااال 

عااااااااادو تلمداااااااااتفيدين مااااااااان ت اااااااااك تلواااااااااادتت 

.آالف مُدتفيد4.5

تطددددوور منطمتددددي السددددماكيال ن روسددددة طمددددا 

واادض ساننيا 221تم تاوفير بمواف ة  و ا ، 

:موزعا كاآلتي

  دوتااامشددرن  تطددوور منطمددة السددماكيال، ▪

.م يول جنيه40وادتت سننيا، دتن فا 207

  دوتاامشرن  تطوور منطمة  روسة طما،▪

.م يين جنيه4.6وادض سننيا، دتن فا 14

تطددددددددددوور منطمددددددددددة الصددددددددددوابي بمواف ددددددددددة 

وتلتااي تُعاادُّ ماان دداارز ، 2019أ ددوا  فددي  وسددمبر 

ا تلمناااط  تلعشااوتبيا  ياار تآلمنااا دمركااز ومديناا

:دسوتل، وتلمن تلمشروم مرا تين

واااادض ساااننيا، 337تلااام : المر لدددة األنلدددى▪

لياا دلب مداتفيد، دتن فاا إجما1.3دوتا  عدو 

.م يول جنيه24د غل 

واااادض ساااننيا، 576تلااام : المر لدددة الثانيدددة▪

آالف مداااااااتفيد، دتن فاااااااا 2.3دوتاااااااا  عااااااادو 

.م يول جنيه56إجماليا د غل 



42 | نــــــــــــــوات مــــ  ايأجــــــــــــــازات7

فاااي تلداااياق ذتتاااه، تااام تااااوير منااااط   يااار آمناااا

مناقاااااا 31دمحافظاااااا تلجيااااازض دعجماااااالي عااااادو 

مناقاااا تااام 15م ياااول جنياااه، منهااا 741.1دتن فااا 

مناااط  جااا ٍ تاويرهااا، 6تال تهاااء ماان تاويرهااا، و

مناااط  يااتم إعاادتو مخااااات 10داإلضااافا إلااى 

فاادت ًا دعجمااالي عاادو 32.6تفصااي يا لهااا دمدااااا 

.دلب دسرض1.6

هاااات، وتشااام  تلمنااااط  تلتاااي تااام تال تهااااء مااان 

عزدااااا تلفاااااخو ض مركااااز : تاويرهااااا دتموياااا  ذتتااااي

تلبد شاااااين، ومناقاااااا تلزداااااالين دحاااااي تلعجاااااوزض، 

دحاي ومناقا ز ين تلقديما، وتلمث ثاا، واميشاا

، اشاايوتلبنبدااوالق تلاادكرو ، ومناقااا تلقصاابجي، 

حااي وشااياخا  تدعااا ساااايا منااي، وتلجياازض اب ااي د

جنااوب تلجياازض، ومناقااا جزياارض إمبادااا تاااإ تلاادول

دحاااي شااامال تلجيااازض، ومناقاااا تلجااازت ين، وكفااار 

.دحي تلو تقتلهناووض

رهماااا دينمااا تشااام  تلمناقتااال تل تاااال تاام تاوي

نحاا دتمويا  مان صاندوق تلتنمياا تلحلاريا، وتلم

تإلما تتياااااا، مناقاااااا عشاااااك تلدااااانا تلحدياااااد 

دفد ااااااااا دعجمااااااااالي4.4دالبد شااااااااين دمدااااااااااا 

دساارض، وتاام تقااديم تعااوي  ماااوي لناا  دساارض21

داا دلب جنيه، داإلضافا إلاى مناقاا عز125دمب غ 

فادتل 0.7ارب تلشرايا دبوالق تلدكرو  دمدااا 

واااادض 50دسااارض، وتااام تدااا يم عااادو 50دعجماااالي 

.سننيه لهم

1.6
ايما تلدعم تلمقد  من تلدولا لمحافظاا

تلجياااااازض لتاااااااوير تلمناااااااط  تلعشااااااوتبيا 

.دالمحافظا

مليــــــار جنيــــــم
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تطدددددددددددددددددددوور المنددددددددددددددددددداطق 

غير الممخططة

"

اء ع اى دالل تلدولا تلمصريا جهووًت اثيثا ل قل

مشاااان ا تلعشااااوتبيات، وتلتااااي تعتبرتهااااا ضاااامن

ا الايا تألمان تلقاومي، دعاد دل شاهدت تهميشًا

اب وزتوت تعقيدًت ع ى مر تلدانين، خاصااً ما   يا

.زماتلرؤيا تلوتضحا تلمُدتهدِفا ل تصدي لأ

وفااي إطااا  هاااه تلجهااوو، اظياال تلمناااط   ياار 

اط  تلمٌخااا د هميا خاصا، وتُشاير ت اك تلمنا

ين إلاااى تلمنااااط  تلتاااي  شااا ت دالمخالفاااا ل قاااوت 

وتل اااااوتبل تلمُنظماااااا ل تخاااااايط، وذلاااااك طبقًاااااا

، وتلتي 2008لدنا 119لقا ول تلبناء تلمواد  ام 

بااات جاااءت  شاا تها كنتيجااا لعااد  تلوفاااء دمتا 

.تلتنميا تلعمرت يا في تلمدل وتلقره

وعاااوض مااا تتداام ت ااك تلمناااط   ياار تلمُخااااا

هاااوو دالنثافااا تلداااننيا تلمرتفعاااا، وفااي إطاااا  ج

تلدولااااا لتاااااوير ت ااااك تلمناااااط ، لاااام تدااااتهدف

قاط، تلقلاء ع ى تلبُعد تلمنا ي  يار تلمخااط ف

لهاا د  عمادت إلاى تقاوي  تلمداببات تلربيداا

.من دج  كبل ت تشا ها مرض دخره
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د دااالتوتزي ماا  هااات، دولاال تلدولااا تهتمامًااا دالبُعاا

تالاتصاااوي لأزماااا، وارصااال ع اااى تاااوفير فااار 

عمااااااا  لقااااااااطني تلمنااااااااط  تلعشاااااااوتبيا  يااااااار 

تلمُخاااااا، خاصااااً ت اااك تلتاااي تعاااا ي مااان تاااروي

تلوض  تالاتصاوي، من دجا  تعظايم وو هام فاي

يااات تالاتصاااو وتلتنميااا تلمُدااتدتما، وكاابل عم 

.تلهجرض تلدتخ يا من تلريب إلى تلحلر

لت اك وفي سبي  وض  سياسا موتتيا، تتصاده

تلمنااااااط  وتمنااااا   هو هاااااا مااااارض دخاااااره؛ عماااااد 

يجيا صندوق تلتنميا تلحلاريا إلاى وضا  تساترتت

مُحنمااا لهااا ددعاااوٌ و كااابز عاادض؛ ماان دجاا  تحديااد 

ن تلعوتماا  تلمُدااببا ل ظاااهرض وتقويلااها ضاام

 اك إطا  مُحدو ل عم ، وتعتمدت تلدولا لتنفياا ت

  تالساااترتتيجيا ع اااى عااادض آلياااات لحصااار تلمنااااط

: ير تلمُخااا من دينها

وذلاااك مااان خااا ل : إعددددا  خدددرائي األ ددددا ▪

تساااااتخدت  تلصاااااو  تلفلاااااابيا؛ لتحدياااااد ت اااااك

تلمناااااااط  ماااااان خاااااا ل تلنداااااايج تلعمرت ااااااي، 

وفااااي هااااات تلصاااادو، تاااام تال تهاااااء ماااان اصاااار 

تلمنااااااط   يااااار تلمُخاااااااا ع اااااى مداااااتوه 

ماان إجمااالي % 37.5تلجمهو يااا، واااد شاانّ ل 

مدااااااا تلنت ااااا تلعمرت يااااا ل ماااادل، وعاااادوها 

مناقاااا، وتباااايلن ماااان ذلااااك دل محافظااااا 226

يار تحت  دع ى  دبا مان تلمنااط   " سوهاإ"

من كت ا مدل % 69.9تلمخااا، وتلتي د غل 

تلمحافظااا، كمااا د غاال دااا   داابا ل مناااط 

" داااااو  سااااااعيد" يااااار تلمخاااااااا دمحافظااااااا 

%. 2.5دوتا  

التعددان  مدد  المواف ددات نجمدد  البيانددات ▪

ي تي ذلاك مان خا ل : عال الخدمات نالمرافق

إ سااااااااال جمياااااااا  تلخاااااااارتبط تلمُعاااااااادّض إلااااااااى 

تلمحافظاااااااااااات؛ لمرتجعتهاااااااااااا، وتااااااااااادايقها، 

  وتداااميتها مااا  تاااوفير دعااا  تلبيا اااات؛ مثااا

اماا شبنات تلبنياا تألساسايا، وتلخادمات تلع

ى كاااالتع يم، وتلصاااحا و يرهماااا، داإلضاااافا إلااا

.متلمُخااات تلتفصي يا وخاوط تلتنظي
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: ةتمدددددور ا  تياجددددات نإعدددددا  ا  ددددتراتيجي▪

مااان خااا ل جمااا  مُخت اااب تلبيا اااات وتلخااارتبط 

يا، تلخاصا دالخدمات تلعاما وتلبنياا تألساسا

وإوخالهااا ضااامن ااعااادض تلبيا اااات، فلااا ًا عااان 

يا، تح يااااا  تالاتياجاااااات تلحالياااااا وتلمداااااتقب 

  وتلمناااط  تلمحرومااا، وماان ثاامّ يتداانّى وضاا

تلتمويا  تسترتتيجيا تلتاوير وآلياات تلتنفياا و

.من خ ل عم يا تلمشا كا تلمجتمعيا

ط  وفااي إطااا  تسااترتتيجيا تلدولااا لتاااوير تلمنااا

 يار تلمٌخااااا، عمادت تلدولااا لتحدياد تلمناااط 

لقاابم تلتي تحتاإ إلى تلتااوير، وتام  صاد تلوضا  ت

ماااااااان خاااااااا ل تلمعاينااااااااا تلميدت يااااااااا، وتحدياااااااااد 

ا تلمشاان ت، وجماا  تلبيا ااات تلعمرت يااا تلخاصاا

تا باات، دالبنيا تألساسيا وتح ي ها، وتحدياد تلم

يماا وتمث ل دهم آليات تلتاوير في هاات تلصادو ف

:ي ي

.تحدين تلحالا تلعمرت يا ل مناط ▪

 ايط  ف  كفاءض و صب تلشوت م تلربيداا، وتب▪

.تلممرتت تلدتخ يا

، تااااوفير تإل اااااا ض وتشااااجير تلشاااااوت م تلربيداااااا▪

.وتلدتخ يا

تاااااوير جمياااا  شاااابنات تلمرتفاااا  تلموجااااووض ▪

.دالمناط 

عماااا  شاااابنا لمنافحااااا تلحرياااا ، وتحدااااين ▪

. ظا  جم  تلمخ فات

تاااااوفير تلخااااادمات تالجتماعياااااا، تالاتصااااااويا، ▪

.تلثقافيا وتلرياضيا

وفاااااي هاااااات تلداااااياق، تمث ااااال ددااااارز مشاااااروعات 

تلتااااااااوير دالمنااااااااط   يااااااار تلمُخاااااااااا خااااااا ل 

تلداااااااانوتت تلدااااااااب  تلماضاااااااايا فااااااااي تلفتاااااااارض 

:في تآلتي( 2014-2021)
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و  تطوور مناطق مشربية غيح نالشديم ميمد

بمدوندددة الخارجدددة بمواف دددة الدددوا ي الجدوددددد، 

تعااا ي تلمناااط  ماان تاادهو  االااا تلمرتفاا ؛ مثاا  

ض، مياه تلشرب وتلصرف تلصحي، وتلارق، وتإل اا 

وشاارعل تلدولااا فااي تاااوير هاااه تلمناقااا ع ااى 

فاادت ًا، لخدمااا دلفااي مدااتفيد، وذلااك30مدااااا 

.م يين جنيه7.4دتن فا إجماليا د غل  حو 

تطدددوور منطمدددة أبدددو  ددد   بمواف دددة المنيدددا،

ي مان تق  تلمناقا في ا ب مدينا تلمنيا، وتعاا 

رب تادهو  االاا تلمرتفا  تلربيدااا مثا  ميااه تلشاا

فاااي هاااات وتلصااارف تلصاااحي، وتلاااارق، وتإل اااا ض، و

ير تلصاادو، ااماال تلدولااا دتاااوير تلمناقااا وتااوف

، مخت ااااب تلخاااادمات وتلمرتفاااا  تألساساااايا دهااااا

.دلب وادض20وذلك لخدما  حو 

تطددددوور منطمددددة العزبدددددة ال ربيددددة بمواف دددددة 

صُااانفل تلمناقاااا ضااامن تلمنااااط المنوفيدددة، 

 ياااار تلمُخااااااا تلتااااي تحتاااااإ إلااااى خاااااا عماااا  

متوساااااا تألجاااا  لتاويرهااااا، وتمثلاااا  مشااااروم 

تلتاااااوير فااااي  فاااا  كفاااااءض ثاااا   مناااااط  دحااااي 

اول  ااارب شااابين تلناااو ، طبقًاااا لبروتوكاااول تلتعااا

تلموالااااا  داااااين محافظاااااا تلمنوفياااااا، وصاااااندوق 

 صاب تلتنميا تلحلريا، فلا ًا عان تنفياا دعماال

تلااااارق، ومااااد وتاااادعيم شاااابنات مياااااه تلشاااارب 

.وتلصرف تلصحي، إلى جا ب دعمال تإل ا ض

تطدددددوور المنددددداطق غيدددددر الممخططدددددة بمدوندددددة 

اياااا  تاااام ال ر قددددة بمواف ددددة البوددددر األ مددددر، 

دء اصاار تلمناااط   ياار تلمُخااااا دالمدينااا، ل باا

فااااااي تاويرهااااااا ع ااااااى ثاااااا   مرتااااااا  دمدااااااااا

فااااادت ًا، ويقااااادل  عااااادو تلدااااانال دهاااااا ااااااوتلي 746

دلاااااب  داااااما، فيماااااا د اااااغ عااااادو تلواااااادتت 50.5

دلااب وااادض سااننيا، وتمث اال 15.8تلدااننيا  حااو 

ددااارز دعماااال تلتااااوير فاااي تنفياااا دعماااال تلرصاااب،

وماااد وتااادعيم شااابنات ميااااه تلشااارب وتلصااارف 

.تلصحي، ودعمال تإل ا ض
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 ددة تطددوور منطمددة النددوا  بوددي فيصدد  بمواف

يا  تمال دعماال تلتااوير ع اى إثار تواالسووس،

ا دروتوكااااول دااااين تلمحافظااااا وصااااندوق تلتنمياااا

، وشااااام ل دعماااااال 2020تلحلاااااريا فاااااي فبرتيااااار 

صارف تلتاوير، توفير تلمرتف  تألساسيا؛ مثا  تل

دتن فاااااا إجمالياااااا. تلصاااااحي، وتإل اااااا ض، وتلرصاااااب

.م يول جنيه2.3د غل 

تطدددددوور منطمددددددة ميددددددت علدددددوا  بوددددددي صددددددرق 

تمااال دعماااال تااااوير بمواف دددة كفدددر الشددديم،

دعاد توايا  2020في عاا  % 40تلمناقا دندبا 

دروتوكااااااااااول دااااااااااين تلجهااااااااااات تلمعنيااااااااااا فااااااااااي 

، وشاام ل دعماااال تلتاااوير تنمياااا 2019ويداامبر 

تلمرتفااااا  تألساسااااايا، تلمُتمث اااااا فاااااي تلصااااارف 

ماان % 50تلصااحي ومياااه تلشاارب؛ اياا  تاام تنفيااا 

دعماااااال  فااااا  كفااااااءض شااااابنا تلصااااارف تلصاااااحي 

ماان دعمااال % 60تلمُدااتهدَفا، فلاا ًا عاان تنفيااا 

م تاااوير شاابنا مياااه تلشاارب، إلااى جا ااب ذلااك، تاا

تنفيااااا دعمااااال تإل ااااا ض، و صااااب تلااااارق، وذلااااك 

.م يول جنيه52.8دتن فا إجماليا تخال 

منددددداطق غيدددددر ممخطةطدددددة بمواف دددددة 7تطدددددوور 

داياااء، 7تماال دعمااال تلتاااوير فااي عاادو الجيددز ،

واد شم ل دعمال تلتااوير  فا  كفااءض تلصارف

.تلصحي، وتلرصب وتإل ا ض

تجااااد  تإلشااااا ض إلااااى دل تلمناااااط  تلمدااااتهدفا 

، "يزضمناقا تلمنيرض تلغرديا دشمال تلج: شم ل

ومناقااااااا ددااااااو ز تم تلمنيااااااب دجنااااااوب تلجياااااازض، 

قااا ومناقااا صاافط تل اابن دبااوالق تلاادكرو ، ومنا

تلنو يدااااااترعااااا تلديداااااي داااااالهر ، ومناقاااااا 

، دااااالو تقتلخ يفااااادالعمرت يااااا، ومناقااااا عزدااااا 

ر وشاااا م تلفخرت اااي، ومناقاااا مشااات  تلاااو و دنفااا

تلجباااااا  دالمنيااااااب، واااااااد د ااااااغ عاااااادو تلوااااااادتت 

.دلب وادض247تلمدتفيدض  حو 
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تطدددوور منطمتدددي عزبدددة  دددكينة ن جدددازي بودددي

،2018صدددرق بمواف دددة اإل دددكندروة فدددي عددداى 

ات جاء ذلك فاي إطاا  جهاوو تلدولاا لت بياا تاتياجا

مااااااوتطني تإلسااااااانند يا وتحداااااااين مداااااااتوتهم 

تلمعيشااي، و فاا  تلمعا اااض عاان كاهاا  تلمااوتطن 

تلبداااااااايط، اياااااااا  شاااااااام ل دعمااااااااال تلتاااااااااوير 

ل  صاااب تلاااارق وإ ا تهاااا، دتن فاااا إجمالياااا د غااا

.م يول جنيه23

تطددددددوور منطمددددددة أبددددددو تدددددد ت بوددددددي العجمددددددي 

ايااا  شااام ل دعماااال بمواف دددة اإل دددكندروة،

تلتاااااوير تنفيااااا خاااااا عاج ااااا ومؤاتااااا لخفاااا 

ب مندوب تلمياه تلجوفيا، وذلك مان خا ل تركيا

.اددتالت لخف  مندوب تلمياه تلجوفي3عدو 

نددة أبددو صددا يال بمدو–صددندفةتطددوور منطمددة 

دف تسااتهالمولددة الكبددر  بمواف ددة ال ربيددة،

تلمشاااروم تااااوير وتاااا هي  تلمناقاااا مااان خااا ل 

تااااوفير تلمرتفاااا  تألساساااايا؛ ماااان مياااااه تلشاااارب 

.وتلصرف تلصحي، وتإل ا ض، وتلرصب

ة تطدددوور منطمدددة  دددوق اللدددبال بمدوندددة المولددد

روم تستهدف تلمشالكبر  بمواف ة ال ربية،

فاادت ًا، 16تاااوير وتااا هي  تلمناقااا ع ااى مدااااا 

الياا دلب دسرض مدتفيدض، دتن فاا إجم20لخدما 

.م يول جنيه33.3د غل 

وتجد  تإلشاا ض إلاى دل إجماالي مداااا تلمنااط  

 ياااار تلمُخااااااا لعوتصاااام ماااادل تلمحافظاااااات 

رفاا  دلااب فاادتل، وتصاا  تلتن فااا تلتقديريااا ل152

كفااااااااءض تلبنياااااااا تألساسااااااايا لت اااااااك تلمنااااااااط  

(.2030–2014)م يا  جنيه، وذلك في تلفترض 318

مناقاا  يار مُخاااا 56تتصالًا، تم تااوير عادو 

آالف فااااااااادتل، وتخاااااااااد  ااااااااااوتلي 4.6دااااااااامدااا 

(.2021–2014)دلب دسرض، وذلك في تلفترض 460



تاوير تلعشوتبيات|التنميل المكاأيل | 49

تطدددددددددددددددددددوور األ دددددددددددددددددددواق 

العشوائية

"

ا ت ا اًاا... تااوفير فاار  عماا  آوميااا ل مااوتطنين

من هات تلمبدد وفي إطا  جهووها لتحداين ايااض

تلمااوتطنين، عماادت تلدولااا إلااى تاااوير تألسااوتق

دمخت اااااب تلمحافظاااااات إليجااااااو دساااااوتق اديثاااااا 

جااااء ذلاااك . مااااو ض ددي اااا لأساااوتق تلعشاااوتبيا

اوي ديلًاااا ليؤكاااد تهتماااا  تلدولاااا دالبُعاااد تالاتصااا

يااض ألزما تلعشوتبيات، وساعيها تلادتبم لتاوفير ا

. كريما ل موتطنين

حلاريا في هات تلدياق، تاوللى صاندوق تلتنمياا تل

مهماااااا اصاااااار موتاااااا  تألسااااااوتق تلعشااااااوتبيا، 

ق وإ شاااء دسااوتق اديثااا مُاااو ض ددي ااا لأسااوت

ب تلعشااااوتبيا تلموجااااووض دالتندااااي  ماااا  مُخت اااا

تلجهاااااااات، ويُعااااااادُّ مشاااااااروم تااااااااوير تألساااااااوتق 

تلعشاااااوتبيا، مااااان دهااااام تلمشاااااروعات تلتاااااي تااااام 

تلااي تنفياها خ ل تلدانوتت تلداب  تلماضايا، و

ياااا تي تسااااتنمالًا لمشااااروعات تاااااوير تلمناااااط 

.تلعشوتبيا و ير تآلمنا
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ثا  تجد  تإلشا ض إلى دل تألساوتق تلعشاوتبيا، تم

دي المطدددا  التجددداري غيدددر الر دددمي فاااي مصااار 

تدخ  تألسوتق تلتي ال تق  تحل  اادا تلدولا، وال

اااا  -هولتنفيااا مدااؤوليات-ضاامن تلناااتج تلمح ااي 

الخروطددددة "صااااندوق تلتنميااااا تلحلااااريا دععاااادتو

م  وتلتااي تشاا، "الموميدة لس ددواق العشدوائية

اصااار تألساااوتق تلعشاااوتبيا وتصااانيفها، دهااادف

تحديااد اجاام تلظاااهرض وتوزيعهااا تلجغرتفااي ع ااى 

مدااااااتوه تلمحافظااااااات وذلااااااك طبقًااااااا أل ااااااوتم 

. تألسوتق

ا داإلضاافا إلااى هاات، اااا  تلصاندوق دععاادتو و تساا

تتلاااامن تإلطااااا  تلمؤسدااااي لجمياااا  تلجهااااات 

تلدااااااياويا، وتلمح يااااااا، وتلمد يااااااا ذتت تلصاااااا ا 

ل داألسااااوتق تلعشااااوتبيا، وتلتااااي يتاااا تى ماااان خاااا 

تلتنداااااي  معهااااااا تلتااااااوير وتإلوت ض وتلتنظاااااايم،

وعم  إطا  مؤسدي مشترك من دج  تلتصدي

تلفعااااال ل مشاااان ا، ودخياااارًت يااااتم تاااا طير تلخاااااا

ف تلقوميااا لتاااوير تألسااوتق تلعشااوتبيا، وتهااد

ت اااااك تلخااااااا إلاااااى وضااااا  تساااااترتتيجيا اومياااااا 

متنام اااااااا لااااااادف  عم ياااااااا تلتااااااااوير د دعاوهاااااااا 

.تلمخت فا

ض  وفي تلدياق ذتته، ومن خ ل تلد تساات تلمُعادل

ماااان خاااا ل صااااندوق تلتنميااااا تلحلااااريا تبااااين دل

إجماااااالي عااااادو تألساااااوتق تلعشاااااوتبيا ااااااد د اااااغ

آالف واااادض ديااا ، 306.3دساااوتق، وتشااام  1105

.م يا  جنيه44وتب غ إجمالي تن فا تاويرها 

تبيا وفي هات تلصدو، تمث ل ددرز تألسوتق تلعشو

:تلتي تم تاويرها فيما ي ي

مشدددددرن  تطدددددوور  دددددوق غدددددز  بودددددي الزانودددددة 

واد شرم صندوقالومراء بمواف ة الما ر ، 

ر تلتنميااااا تلحلااااريا فااااي تنفيااااا دعمااااال تلتاااااوي

ا تاام ل دااوق دتليااا إ شاااء تلمبااا ي تلمعد يااا، كماا

تفعيااااااا   ظاااااااا  مُتااااااااوِّ  لمنافحاااااااا تلحريااااااا ، 

وااادض 390هااات واااد تشااتم ل تلدااوق ع ااى عاادو 

.تجا يا
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الوضددداري الكونيسدددةمشدددرن  تطدددوور  دددوق 

ت  ظاارًبشددار  عثمددا  موددرى بمواف ددة الجيددز ،

ر  لتميز موا  تلدوق تلوتا  دشا م عثماال محا

وهااااو داااااد تلشااااوت م تلمحو يااااا دحااااي تلعمرت يااااا، 

متار عان تلاريا  تلادتبري، 600وتلاي يبعُد ااوتلي 

كي اومتر عان شاا م تلهار ، تام تحويا 2.5واوتلي 

تلموااا  ماان سااوق عشااوتبيا إلااى دخااره  ظاميااا 

.2016في  وفمبر 

ة مشددرن  تطددوور  ددوق السددكة الودوددد بمدوندد

تٌعااااد تلدااااوق فدددداقو  بمواف ددددة الشددددرقية، 

، ضاامن دكثاار تألسااوتق عشااوتبيا فااي تلمحافظااا

تو وفي إطا  جهوو تلدولا لتاوير تلدوق، تم إعاد

ايااا تلتصااميمات وتلرسااومات تلمعما يااا وتلتنفي

عااول، تل زما ل مشروم، وتواي  م ح  تتفاايا ت

وتسااااتخرتإ تلتاااارتخيص وتلااااار ، وتولاااال شااااركا 

.خاصا مدؤوليا تنفيا تلمشروم

ملة مشدرن  إنشداء  ددوق الموبيليدا الممسددتع

تااااام بودددددي الضدددددوا ي، بمواف دددددة بور دددددعيد، 

، دتن فااا 2018تال تهاااء ماان دعمااال تإل شاااء عااا  

م يااااول جنيااااه ، دوتااااا  عاااادو126إجماليااااا د غاااال 

فاي مح  ا تجا ي ا، واد جاءت تلداوق تلجديادض126

ضااااااوء توجهااااااات تلدولااااااا ل تصاااااادي لمشاااااان ا 

.تلعشوتبيات

ة مشددرن  تطددوور  ددوق موقددف البيجددو بمدوندد

تاااام إو تإ المصددددير، بمواف ددددة البوددددر األ مددددر، 

تبيا، تلدوق دالخرياا تلقوميا لأسوتق تلعشاو

  كو ها سواًا يوميا متعدوض تأل شاا، مان ايا

فااي دياا  تلمنتجااات تلغاتبيااا وتألووتت تلمنزليااا، و

ا،إطا  جهاوو تلدولاا لتااوير تألساوتق تلعشاوتبي

تم تال تهااء مان إعادتو تلتصاميمات، وتلرساومات

واي  تلمعما يا، وتلتنفيايا تل زما ل مشروم، وت

.م ح  تتفاايا تعاول من دج  تلتنفيا
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بدر مشرن  تطوور  دوق النيد  بمدوندة رأ  ال

، تعااااد تلدااااوق داااااد دشااااهر بمواف ددددة  ميددددا 

ناااا؛ تألساااوتق تلتجا ياااا وكاااالك تلداااياايا دالمدي

واد تمل دعمال تاويرها في إطا  دعمال تاوير

ا  مدينااا  دا تلباار تلتااي تاام تال تهاااء منهااا فااي عاا

د ؛ وتااام تفتتااااا  شااااا م تلنياااا  دالمدينااااا، دعاااا2019

تإلشااااغاالتتال تهاااااء ماااان  فاااا  كفاءتااااه، وإزتلااااا 

وتلتعااااديلات، كمااااا تاااام توايااااد وتجهااااات تلمحااااال 

. ينااتلتجا يا إلضفاء تلاااد  تلحلاا ي ع اى تلمد

وتلاااااامنل عم يااااااات تاااااااوير تلدااااااوق تركيااااااب 

، وتواياااد وتجهاااات تلمحااا ت دالشاااا م، "د ااادو تت"

داإلضاااااااافا إلاااااااى دعماااااااال تلتنداااااااي  تلحلاااااااا ي 

.لوتجهات تلمحال تلتجا يا

مشدددددرن  إنشددددداء  دددددوق بددددداروس الوضددددداري 

اء ، جابمدونة باروس بمواف دة الدوا ي الجدودد

ير إ شاء تلدوق في إطا  خاا تلمحافظا لتااو

ا يا، تألسوتق تلعشوتبيا وتستبدتلها د خره الا

، وماان دالتندااي  ماا  صااندوق تلتنميااا تلحلااا يا

خ له تام تخصايص ااعاا د ض؛ إل شااء ساوق

وااادض تجا يااا داإلضااافا 40كام ااا تلمرتفاا  لعاادو 

.فَرشا50إلى 

ختامًاااااا، إل عم ياااااات تلتااااااوير تلتاااااي تمااااال فاااااي 

تبيا، تلدنوتت تلدب  تلماضيا لأساوتق تلعشاو

شااااااهدت تحولًااااااا الفتًااااااا ماااااان  اايااااااا تلتنظاااااايم 

وتلنظافااااا وعوتماااا  تلداااا ما وتألماااان، ودااااددت 

ت اااااك تألساااااوتق تااااانف  عااااان  فداااااها مظااااااهر 

.  تلعشوتبيا وتلخاو ض

تجاااد  تإلشاااا ض فاااي هاااات تلصااادو، إلاااى دل تلدولاااا 

دد تعتمدت فاي عم ياات تااوير تألساوتق ع اى مبا

تلمشااا كا ماان خاا ل إجاارتء مقاااد ت ماا  تلتجااا  

داألساااوتق، وتحدياااد تلااااااا تألشااام  ل داااوق؛ 

يم لتجنااب تالمتاادتو تلعشااوتبي دعااد ذلااك، وتصاام

ما تألسوتق لتخد  تلمناقا، وف   ؤيا دشم ، ك

تاااام  ساااام دكثاااار ماااان تصااااميم تختااااا  تلمحافظااااا 

تألمثااا  منهاااا دماااا يتوتفااا  مااا  تلتجاااا  وتلنشااااط

.وهويا تلمحافظا
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منددددددددددددددددداطق التطدددددددددددددددددوور 

العمراني

"

دعاوت تلدولا  سام وصايا ا تلخريااا تلعمرت ياا

تلقومياااااا، دمااااااا يتناساااااب ماااااا  مداااااااا مصاااااار 

والاااا تها وخصوصااايا مواعهاااا، وذلاااك وفااا  

شااام  تساااترتتيجيا شاااام ا ل تنمياااا تلعمرت ياااا ت

ت ساايس وتشااييد مجتمعااات وماادل جدياادض ع ااى

تلارتز تلحلاا ي وتلمعماا ي تلحادي ، إلاى جا اب 

ع ااى تاااوير تلمناااط  تلدااننيا تلقابمااا دالفعاا 

ب م  دسس تخايايا وإ شابيا س يما تتناس

لاااء تلتغيارتت تلمنا ياا وتلزما ياا، فلا ًا عان تلق

ع اااى  ااااهرض تلعشاااوتبيات وتساااتعاوض تلشااان  

.تلحلا ي ل شوت م وتلمبا ي تلمصريا

وفااي هااات تلدااياق، دصااد ت تلدولااا مااا ي ااز  ماان 

قاابم ارت تت تنظيميا للبط تلوض  تلعمرت اي تل

ووضاااااااعل وطبقااااااال منظوماااااااا جديااااااادض مااااااان 

ابيااا تللااوتدط، وتالشااترتطات تلتخايايااا، وتلبن

دالمدل تلجديدض، و يرهاا مان تإلجارتءتت تلتاي مان 

شاااا  ها إااااادت   ق ااااا  وعيااااا فااااي تلمجتمعااااات 

.تلعمرت يا تلقابما وتلمدتقب يا
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ها فاي تجد  تإلشا ض إلى دل تلدولا تعتمد ف دفت

رض تصااانيب منااااط  تلتااااوير تلعمرت اااي ع اااى فنااا

رل الربي بيال مناطق التودوات نمنداطق الفد

دحيااااا  يمنااااان دل التطوورودددددة المجدددددانر  لهدددددا 

تدهم هااه تألخيارض فاي وعام تلجهاوو تلتاويرياا

تلمنااااط   يااار تلمخاااااا، )لمنااااط  تلتحاااديات 

ا تلمناط  تلرسميا تلمتدهو ض، مناط  تأل شا

، تألمر تلاي سايؤوي إلاى وماج هااه( ير تلرسميا

تلمنااااااااط  فاااااااي تلندااااااايج تلعمرت اااااااي وتلبيئاااااااا 

زء تالجتماعيااا وتالاتصاااويا ل مدينااا، وخفاا  جاا

دولاااا كبيااار مااان تن فاااا تلتااااوير تلتاااي تتحم هاااا تل

ي تعتمااااوًت ع اااى وينامينياااا تالاتصااااو تلمح اااي فااا

هااااااه تلمناااااااط  وتلعاباااااد تلممناااااان تسااااااتثما ه 

.في مناط  دخره

وفااي هاااات تلصااادو، ياا تي فاااي مقدماااا مشاااروعات 

تلتاااااوير تلعمرت ااااي تلتااااي يااااتم إ جازهااااا، مشااااروم 

تاااااوير عوتصاااام تلمحافظااااات وتلماااادل تلنبااااره، 

وتلااااي يهااادف إلاااى معالجاااا مشااان ت تلعمااارتل 

ات تلحاااالي مااان خااا ل تاااوفير  صااايد سااانني ل فئااا

تألااااااا  وخ ًااااااا، وذلااااااك إلتااااااااا تلفرصااااااا لتنفيااااااا 

ابم مشروعات تلتنميا تلعمرت يا في تلعمرتل تلق

ر  دالمناااط  مرتفعااا تلنثافااا وول إلحاااق دي ضاا

لدااااااانال ت اااااااك تلمنااااااااط ، ومااااااان ددااااااارز ت اااااااك 

:تلمشروعات  اكر منها

، جااءت توجيهاات تلدولاا دالبادء 2021في  اوفمبر 

دلااب وااادض سااننيا تناسااب 500فااي إ شاااء عاادو 

يا مخت ب شارتبل تلادخ ، ضامن تلمبااو ض تلرباسا

، وتمث ااااال تلعوتباااااد " دددددكال لكددددد  المصدددددرويال"

: تلمتواعا من تلمشروم فيما ي ي

.فئاتتوفير وادتت سننيا لن  تل: اجتماعيًّا▪

تاوفير تام خ ا  فار  تساتثما يا و: اقتصا وًّا▪

.فر  عم  دارق مباشرض و ير مباشرض

.تم إ شاء مناط  عمرت يا جديدض: بيئيًّا▪

تااااااام تفريااااااغ تلمنااااااااط  تلمتندساااااااا : أمنيًّددددددا▪

. دالدنال و ق هم إلى تلمناط  تلمتاو ض
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وتلاي يهادفمشرن  إ ياء الما ر  التاروخية، 

تلبنيااا إلااى تحدااين تلبيئااا تلعمرت يااا وتلدااننيا و

تلتحتيااااااا وتلظااااااروف تالجتماعيااااااا وتالاتصاااااااويا

تلمح يااا ماان خاا ل تاااوير تع اايمهم ومهااا تتهم 

وخاصاااا فاااي مجاااال تلحااارف، فلااا ًا عااان تحويااا  

ل من خ " متوف مفتوح"تلمناقا د كم ها إلى 

 ي إداارتز تلموتاااا  تلتا يخيااا، وتااارميم وإ قاااذ تلمباااا

.ذتت تلقيما من تلتدهو 

تي يااا ، ناألرندددا طيتطددوور نكدددالتي الشددوربجي، 

، مسددجد الودداكمفااي إطااا  تاااوير مناقااا ذلااك

وكااالك وضاا  خاااا تلت هياا  تلعمرت ااي لمناقااا

وتلتاااي تشااام  تااااويربدددا  زنولدددة ن دددار  الدددرنى 

وتجهااااات تلمبااااا ي تلقابمااااا ع ااااى محاااااو  تلحركااااا 

تلربيدااااا دالااااد ب تألاماااار، وتاااارميم تلمبااااا ي ذتت

يداا تلقيما تلمعما يا وتلتا يخياا مثا  وكالاا  ف

.تلبيلاء ووكالا  ضوتل دك

ا وفااي هااات تلصاادو، تاام تشااني  لجااال متخصصاا

لان لتحديد اابما تأل شااا وتالساتخدتمات تلتاي

يدااامل دوجووهاااا  ظااارًت لتعا ضاااها مااا  تلقيماااا 

مواا  تلتا يخيا ل مناقا، م  توفير ددي  خا إ تل

.دو تعدي  تلنشاط

يُعاادُّ تلمشااروم هااومشددرن  تدد   الفسددطا ، 

ا  تألكبر من  وعه في تلشرق تألوسط، وتلااي يقا

فاادتل فااي ا ااب تلقاااهرض، اياا  500ع ااى مدااااا 

رض تحتلااان متحاااب تلحلاااا ض ودحيااارض عاااين تلصاااي

ومجمااااا  تألوياااااال وجاااااام  عمااااارو دااااان تلعاااااا ، 

ولتتنامااااا  تلحديقاااااا مااااا  تلابيعاااااا تلحلاااااا يا 

. قاهرضل منال لتنوِّل دكبر متنفس دخلر في تل

تجاااد  تإلِشاااا ض إلاااى دل اديقاااا تااا ل تلفداااااط

 ااى ستتلامن عادوًت مان تأل شاااا تلتاي تعتماد ع

إاياااااء تلتاااارت  تلمصااااري عباااار مخت ااااب تلعصااااو ، 

فلاااا ًا عاااان مجموعااااا ماااان تأل شاااااا تلتجا يااااا 

وتلخااااادمات تلفنداياااااا وتلمداااااا   تلمنشاااااوفا، 

.داإلضافا إلى مناقا آثا  وافريات اديما
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منطمددة بطددال "مشددددرن  جو ددددددر  الفسطدددددا  

تعمااااا  تلدولاااااا ع اااااى تااااااوير ، "البمدددددر   دددددابمًا

مناقاااااا داااااان تلبقااااارض، ضااااامن خااااااا تااااااوير 

  تلمناط  تلعشوتبيا، وفي ضوء ذلاك تام تلعما

عقاااااا ًت دمناقاااااا داااااان تلبقااااارض 730ع اااااى إزتلاااااا 

نفيااًت تلعشوتبيا دحي مصار تلقديماا، يا تي ذلاك ت

لتوجيهااااااات تلدولااااااا دااااااالتخ ص ماااااان تلمناااااااط  

ا تلعشاااوتبيا دالعاصاااما وتاااوفير مدااااكن البقاااا

 ق  واياض كريما لقاطنيها، وتدتهدف تلعم يا

سااانال مناقاااا داااان تلبقااارض دوتاااا  عااادو دلفاااي 

دسااااااااارض إلاااااااااى مدااااااااااكن الاااااااااا يا دمشاااااااااروم 

.تألسمرتتاي 

دها و تيجا لما سب ، اظيل تلجهوو تلتي اامل

تلدولاااا تلمصاااريا دعشااااوض تلعدياااد مااان تلجهاااات 

مااا تلدولياا تلتااي دثنال ع ااى جهووهااا فاي تاااوير دز

ي تلعشااوتبيات وإوت ض تلم ااب دصااو ض فعّالااا، وفاا

ر هات تلصدو، صنب تلبنك تلدولي مصر فاي مؤشا

 دددددكا  العشدددددوائيات كنسدددددبة مدددددال  دددددكا  "

، د  هاااااااا تألاااااااا  إا يمي اااااااا مااااااان ايااااااا  "الوضدددددددر

وولااا عالمي ااا، 13تلعشااوتبيات، وماان ضاامن دااا  

كما تستعرض تاو  مصر في هاات تلمؤشار مناا

:إصدت ه، وهو ما تم توضيحه دالشن  تلتالي

10.6

5.2

2014 2018

 كاء العتوا يات كنيةل م   كاء

الح ر فم مصر

)%(

.تلبنك تلدولي: تلمصد 
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مركازًت فاي مؤشار دكثار وول 38كما تقادمل مصار 

، اياااا  تات اااال تلمرتبااااا2021تلعااااالم دما ًااااا فااااي 

وولا في تلعالم، مقا  ا 134عالمي ا من دين 65تلا 

مااان داااين2019عالميًاااا فاااي عاااا  103داااالمركز تلاااا 

وولاااا فاااي تلعاااالم، ويقااايس تلمؤشااار تألمااان 128

.  تلشخصي وتلحروب وتلنوت   تلابيعيا

مان دااين 78فلا ًا عاان ذلاك، تات اال مصار تلمركااز 

وولااا فااي مؤشاار تلمخاااطر تالجتماعيااا لعااا  185

، وتلاااااي يتلاااامن مؤشاااارتت فرعيااااا منهااااا 2021

ي معاادل تلنمااو تلحقيقااي ل ناااتج تلمح ااي تإلجمااال

اعي ل فاارو، وتلثقااا فااي تلحنومااا، وتإل فاااق تالجتماا

.تلعا ، وتالستقرت  تلدياسي، و يرها

عالمي اا فاي مؤشار 51كما اققل مصار تلمركاز تلاا 

متقدماااا2021دفلااا  تلااادول فاااي جاااووض تلحيااااض 

مرتكز 3، فل ًا عن تقدمها 2020مرتكز عن عا  3

، 2019مقا  اا دعاا  2021في مؤشار تلرخااء لعاا  

اياا  يقااايّم هااات تلمؤشااار دطاار تلعمااا  وتلجهاااوو 

تلمباولاااااااااا لتحداااااااااين تألوضاااااااااام تالجتماعياااااااااا 

.وولا167وتالاتصاويا ل موتطنين في 

وع ااى دثاار تلجهااوو سااالفا تلاااكر، صاار  صااندوق 

رتمج تلنقااد تلاادولي داا ل تلدولااا تلمصااريا تتبنااى داا

نن ل حمايااا تالجتماعيااا تااادعم دقااوض تااوفير تلدااا

ىتل بااااا  ل فئاااااات تألكثااااار تاتياجًاااااا، داإلشاااااا ض إلااااا

جهااااااوو تلدولااااااا فااااااي تلتعامُاااااا  ماااااا  تلمناااااااط  

.تلعشوتبيا

" اإلوكونومسددددت"وماااان جا بهااااا دشاااااوت مج ااااا 

ت داهتما  تلدولا تلمصريا دالعديد من مخاااا

ماا تإلسنال ل فقرتء وذوي تلدخول تلمنخفلاا، ك

ا تواعاااال دل ينااااول ااااااام تلبناااااء محركًااااا  بيدًاااا

.ل نمو تالاتصاوي
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، دل برنامج األمم المتودد  ل  دكا كالك دكد 

تلدولااا تلمصااريا د هااارت تلتزتمًااا جااااوًت ماان دجااا  

واتاى 2014تاوير تلمناط  تلعشوتبيا منا عاا  

؛ ايااا  دط قااال تساااترتتيجيات شاااام ا 2021عاااا  

.وذتت فعاليا تمخّلل عنها  تابج جيدض

ا دل تلدولااا تلمصااري" فيددت "وذكاارت مؤسدااا 

تتخاااا خااااوتت عديااادض لمعالجاااا الاااايا اااااام 

تإلسااانال، مُشااايرض إلاااى دل ذلاااك تلقااااام ساااوف 

تت يدتمر فاي تلحصاول ع اى تلادعم؛ لتاوفير وااد

ق  تإلسنال تالجتماعي وتستمرت  تلمشروعات لن

تلمااااااوتطنين ماااااان تلمناااااااط  تلعشااااااوتبيا إلااااااى 

.ا وكريمًاتلوادتت تلدننيا تلتي توفر سننًا البقً

او  عان تلصا"تمرور التنميدة البشدروة"ديلًا، جاء 

فاي هاات تلشا ل، وتلااي 2021تألمم تلمتحدض عاا  

ع اى ثما إ توض مصريا كبيرض ل حفاى"جاء فيه دل 

كرتمااااااااا تإل دااااااااال ماااااااان خاااااااا ل إ هاااااااااء دزمااااااااا 

تلعشااااوتبيات، وتلمناااااط   ياااار تآلمنااااا، وتاااااوفير 

".تإلسنال تالجتماعي ل فئات تلمتوساا

 اب ودوضل تلتقرير دل تهتما  تلدولا تلمصريا دم

ي تااااوير تلعشاااوتبيات تج اااى دشااان ٍ وتضااال فااا

، 2030تدشااين تلخاااا تالسااترتتيجيا،  ؤيااا مصاار 

ن لتاااوير تلمناااط  تلعشااوتبيا، وتفتتااا  عاادوٍ ماا

، "تألسامرتت"و، "دشااير تلخيار: "تلمشروعات؛ مثا 

فلاااا ًا عاااان تلعماااا  دخاااااا توسااااعات عمرت يااااا 

.ضخما ع ى مدتوه تلجمهو يا

ختامًاااااا، شاااااهدت تلدولاااااا تلمصاااااريا ع اااااى مااااادت  

تلدااااانوتت تلداااااب  تلماضااااايا طفااااارض و هلاااااا 

عمرت يااااااا متنام ااااااا، فااااااي  اااااا  إ شاااااااء ماااااادل 

ومجتمعااااات جدياااادض، ديلًااااا كااااال هناااااك تاااااوير 

من ل مناااااط  تلعشااااوتبيا وتلبنيااااا تلتحتيااااا، ضاااا

خاااااط تلدولااااا ل تنميااااا تلعمرت يااااا ومداااااعيها 

تما تلمدااتمرض لتحقياا  دهاادتف تلتنميااا تلمدااتد

اض ، ي تي ذلك في إطاا  تاوفير ايا2030و ؤيا مصر 

.كريما ت ي  دالموتطن تلمصري
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