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، الباحثعن رأي يها اآلراء الواردة فتعبر و، ، وخضعت لتحكيم مزدوج محجوب الهوية٢٠١٠ر عام  أواخ الورقة البحثية في أعدت
  .وال تعكس أو تمثل بالضرورة وجهة نظر مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار



وزراء في       بنشئ مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار       ُأ وفمبر    ١٥مجلس ال س    لتكون  ،١٩٨٥ ن ه الرئي ضايا       ية دعم متخذ    ي مهام رار في ق  الق
ؤثِّ   ، بتناول القضايا ذات األولوية    -منذ نشأته  -هتم المرآز وقد ا . واالجتماعي والسياسي  إلصالح االقتصادي ا ى   لدفع مسيرة اإلصالح الم رة عل

  .في مصرالرئيسية آأحد مراآز الفكر  - في اآلونة األخيرة-، ثم تبلور دور المرآزمسار التنمية

رح  را  يط اذ الق م اتخ ات ودع ز المعلوم ةسلة ر سلمرآ اولاألوراق البحثي ي تتن صاد   الت االت االقت ي مج ة ف ضايا ذات األولوي وم ، الق  والعل
سياسية  اع، واإلحصاء،ال ات ، واالجتم ا المعلوم ون  ، وتكنولوجي ديم المشورة والع رارل بهدف تق سياسات متخذي الق ا . وصانعي ال سعى آم ي

ار الموضوعات المطروحة       وعدم الحزبية ف   ،المرآز لترسيخ مفاهيم الحيادية والموضوعية     اليب المعالجة    ،ي اختي ة من      ، وأس ائج المنبثق  والنت
ائجاألوراق المقدَّ ك النت ل تل ة لتفعي ات المقترح ة واآللي ارة مصداقية؛م ى األبحاث المخت ضفي عل ا ي ى اختالف  بم احثين عل ع الب دى مجتم ل

ين            . اتجاهاتهم احثين  ويأمل المرآز أن تسهم تلك السلسلة في خلق حوار علمي ب اديميين ، والمتخصصين  ، الب  ، داخل المرآز وخارجه      ،واألآ
. والدولية، واإلقليمية،على المستويات المحليةو
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  ملخص

 إلى صياغة تصور مستقبلي للمدن المصرية المستدامة في ظل الظروف الراهنة والتحديات ورقةتهدف ال

وتبرز أهمية  . هذا المجالفي الدولية  إلى جانب الخبرات والتجارب،نظريةالمستقبلية، استنادا إلى األسس ال

 لتؤآد جانبا هاما في ،صحراء المصرية جديدة للتنمية في المجاالتالورقة في ظل الحاجة الملحة إلى فتح 

 في  وخلق مناطق تميز،مصرل اقتصادي−جيوالمظهر الة هندسإعادة  ووه ،٢٠٣٠إطار رؤية مصر 

 تلكإلى  من الوادي الضيق ها الحّد من الكثافة السكانية في المدن القائمة، وجذب تسهم في،الصحراء المصرية

 من التدهور  بالفعل التي بدأت تعاني،خلخلة الكتلة العمرانية القائمةمما يساعد على ، المناطق الجديدة المهيأة

  .البيئي الشديد

 أبرز التجاربستعرض تو ومعايير تحقيقها، ،أهم األسس النظرية لفكرة المدينة المستدامةالورقة تحدد 

 المصرية في إنشاء مدن ربة التجقييم تورقةال تتناولو. نشاء مدن مستدامةإل واألسس التطبيقية ،ةي الدولالعملية

نموها، في محاولة ق يتعإيجابياتها وسلبياتها، وأهم المشكالت التي ب جديدة في المناطق الصحراوية

 آمدخل ،نتائج والخبرات المستفادة، ومدى انعكاسها على برامج وعمليات التنمية الشاملة بالدولةالالستخالص 

لتفكير في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة في لرسم التوجهات اإلستراتيجية المستقبلية عند ا

 ظل التحوالت في للمدن المصرية ا مستقبليا تصورورقة التقدم وأخيرا .األراضي الصحراوية في مصر

   . واألسس التطبيقية للمدن الجديدة التي تحقق معايير االستدامة من آافة جوانبها،المستقبلية

ABSTRACT 

The objective of the paper is to formulate a vision for sustainable Egyptian cities that 

integrates theory and international experiences and takes into account the current and 

future challenges. One of the main axes for realizing Egypt 2030 Vision is restructuring 

the geo-economic aspects of Egypt, through establishing quality new urban communities 

in the Egyptian desert; good enough to attract population from the congested narrow 

valley that has already started to suffer detrimental environmental deterioration.   

The paper identifies the most important theories of sustainable cities and sets their 

establishment standards. It delineates the most prominent international empirical 

experiences, and analyzes the pros and cons of the Egyptian experience in building new 

cities in the desert, and the pertinent impediments. The ultimate objective is to sketch 

strategic orientation, based on the important results reached and the lessons learnt, for 

establishing new sustainable urban communities in the Egyptian desert, and availing 

valuable input for the comprehensive national development process in this regard. 
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 مقدمة -١

 التي تدعو إلى التفكير في عبقرية الموقع        ،٢٠٣٠ينطلق موضوع هذه الورقة البحثية من الرؤية المستقبلية لمصر          

صاديا، ودم            ا واقت ادة هندسة أرض مصر جغرافي ه مصر، وإع ورة مع     الجغرافي الذي تحتل ر المعم ة غي ج الرقع

 في ظل الحاجة الملحة إلى فتح محاور جديدة للتنمية في الصحراء المصرية،               البحثوتأتي أهمية   . الحيِّز المعمور 

 من المساحة ٦A الذي ال تتعّدى مساحته ،تسهم في تفريغ المدن القائمة من السكان وجذبهم إليها من الوادي الضيق

ة       تناقص من السكان، فضال عن      ٩٧Aه نحو   اإلجمالية للبالد، ويقطن   ديات العمراني سبب التع نويا ب ساحة س ذه الم  ه

ى         . المختلفة عليها  ة إل ين سنة المقبل سكان خالل األربع ا يفرض     ١٤٠فالمتوقع أن يصل تعداد ال سمة، مم ون ن  ملي

ى ال                ا إل سكانية، وتوجيهه ادة ال اطق الصحراوية شرقا      ضرورة التحكم في النمو العمراني لضمان استيعاب الزي من

ا دأ    وغرب ي ب ة الت ة القائم ة العمراني ة الكتل ي ال   ، وخلخل دهور البيئ ن الت اني م وث  شديدت تع سب التل اع ن  وارتف

  .والمشكالت المرورية الكثيرة

ا    ن القسم ا  ، يتضم  أقسام ستةتنقسم الورقة إلى     ست     لثاني منه دن الم وم الم ا  مفه اول و. دامة ومعاييره سم   يتن الق

 لرابعوينتقل القسم ا. جمها األمثلسس تخطيط المدن الجديدة المستدامة من حيث نمطها واختيار موقعها وح ألثالثا

سم ال   . دروس المستفادة إلى استعراض التجارب الدولية إلنشاء مدن جديدة مستدامة للخروج ببعض ال            خامس أما الق

اط     دة بالمن دن الجدي شاء الم ي إن صرية ف ة الم يم التجرب اول تقي صفيتن را. حراويةق ال سم ال ،وأخي دم الق  سادس يق

شاء      دة   دن  م توصيات خاصة بإن ستدامة جدي اءً في مصر،     م ة       بن ة والتجارب الدولي ى خالصة الدراسة النظري  عل

  .والمحلية

دة            ا           ،تهدف الورقة إلى التوصل إلى رؤية مستقبلية للمدن المصرية الجدي تدامة وفق ايير االس ي تحقق مع  الت

ى  وتخلص   . والمستجدات المستقبلية، واستنادا إلى الخبرات الدولية في هذا المجال         ،الحاليةللظروف والمعطيات    إل

ي    على الوفاء بمتطلبات المعيش    القادر    العمران رسم صورة  ر من ن     ة في ظل التقدم التقن ذي سوف يغي اة م ال  ط الحي

تدامة         اقتراح  ، و في المستقبل  ضمان اس ة ل دن المصرية   توصيات عام دة م    الم صادية        الجدي ة واالقت ة البيئي ن الناحي

ة           واالجتماعية والعمرانية واإلدارية، وذلك من خالل      ة إدماج البعد البيئي في إستراتيجيات وخطط التنمي ، العمراني

ومي                 روالعمل على تقليص مرآزية صنع القرا      داد مخطط ق ة، واإلسراع بإع ال األهداف االجتماعي ، مع عدم إهم

ة   سهم في    ،للتنمية العمراني وا             ي اريخي في ال اليم و        الخروج من المعمور الت ي األق دلتا إل اطق االستيطان   دي وال  من

  .الجديدة

  المستدامة المدن ومعايير مفهوم -٢

   مفهوم التنمية المستدامة١-٢

ة                       ا بالتنمي ة وعالقته ام بالبيئ اد االهتم . بدأ تبني مفهوم االستدامة في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، مع ازدي

دهور                  وانتهى ا ت ه دائم سريع يعقب و ال ى أن النم الم إل م   .  علماء التنمية في الع دة           ،ومن ث اهيم جدي ر في مف دأ التفكي  ب
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ه بالفعل                 ،لتحقيق استمرارية التنمية ومنع التدهور     م تحقيق ذي ت ة ال ومن  .  أو على األقل الحفاظ على مستوى التنمي

ة      والتي تم تعريفها من ،(Sustainable Development)هنا جاء مفهوم التنمية المستدامة  ة للبيئ ة الدولي ل اللجن قب

درة                 “على إنها    ١٩٨٧ فيوالتنمية   ى ق ساومة عل ل الحاضر، دون الم التنمية التي تفي باالحتياجات األساسية للجي

د                     . ”األجيال القادمة في تلبية احتياجاتها     ة نظر جدي ة بوجه ات التنمي م التعامل مع عملي وم ت ذا المفه ة ومن خالل ه

ذه                              ،وشاملة أثيرات ه اني من ت ي آانت تع ة الت ة الطبيعي ة األخرى، خاصة البيئ ا عناصر التنمي  تأخذ في اعتباره

اظ             . التنمية عليها  ة، والحف صادية والثقافي ة واالقت ثم توسع هذا المفهوم للتنمية المستدامة ليشمل المظاهر االجتماعي

واطنين ة الم ى رفاهي ن عمومي. عل الرغم م ستدامة  واختالاتوب ة الم ات تعريف مصطلح التنمي سفة أن  إال ،ف الفل

 المحدودة عبر االستخدام الحذر للمواردتوازن النمو االقتصادي مع الحفاظ على البيئة، من خالل لها هي   ة  يالرئيس

  .(Institute for Sustainable Communities)الزمن 

  :تراعي التنمية المستدامة المبادئ العامة التالية

ي       نب البيئية الجوا • ة        . والعمل داخل إطار قدرة تحمل النظام البيئ ة مع حماي ة متوافق د من أن التنمي ك بالتأآ  وذل

درة تحمُّ  ة هي ضمن ق شطة التنموي م األن ية، وأن حج ة األساس ة واإليكولوجي ات البيئي ي العملي ام البيئ ل النظ

 .أو إضعافهاللنشاط اإلنساني، آي ال تؤّدي إلى تدمير قاعدة الموارد البيئية 

ة    • ة        الجوانب االجتماعية والثقافي واؤم التنمي ا     مع     من خالل ت أثرين به يم المت ة وق ى شخصية    ، وثقاف اظ عل الحف

 .، مع تحقيق المنفعة لألجيال الحالية والقادمةالمجتمع وتمّيزه

شكل يم               من خالل    الجوانب االقتصادية  • وارد ب ة، وإدارة الم صادية للتنمي ة والجدوى االقت ه دعم       الفعالي كن مع

 . خاصة غير المتجددة،األجيال الحالية والمستقبلية، مع اعتبار القيمة االقتصادية للموارد البيئية وتدهورها

 . وليس قيمتها المادية الحالية فقط،وفقا لقيمتها الحقيقية عبر الزمنها التعامل معو الزمن واستغالل الموارد •

وازن   البيئية،  واألنظمة يةالتوازن بين األنشطة االقتصاد   • . والتحكم في هذه العالقة عند حدوث انحراف عن الت

 .حكمه قوانين الطبيعةيفالنظام االقتصادي يحكمه قانون السوق، بينما النظام البيئي 

يتم من قد  يمكن الوصول إلى أن تطبيق هذا المفهوم ،التنمية المستدامةومبادئ ومن خالل تعريف مفهوم  •

 والتي تحدد إذا آانت التنمية هي ضمن حدود مفهوم ، تتضمنها هذه المبادئ التي”الحدود“خالل فكرة 

من خالل استغالل  ، واألهداف االقتصادية، ورفاهية اإلنسان، البيئة؛ةياالستدامة في ثالثة جوانب رئيس

للحام  انسرين( الموارد وتلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساومة على تلبية احتياجات األجيال القادمة

٢٠٠٧.(   

  المستدامة المدن مفهوم ٢-٢

 ظهر ، واالهتمام المتزايد بآثار التنمية على البيئة المادية واالجتماعية والثقافية،مع تبّني مفهوم التنمية المستدامة

 تحقق النمو االقتصادي من خالل قاعدة ، الذي نادى بإيجاد شكل جديد من المدن”المدن المستدامة“مفهوم 

إعادة استخدام المنتج، أي ، وتتبّني مبدأ ها ال تستنفذ الموارد الطبيعية باالستخدام غير الرشيد وال تلوثاقتصادية

  .رة في هذا المنتجإعادة تدويره آمدخل في عملية إنتاجية أخرى، أو استعادة الطاقة المستثَم
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ز مفاهيم الديمقراطية، المدن المستدامة هي المدن التي تحقق العدالة االجتماعية لسكانها بحيث تعز

واستدامة المدينة تتأّتى من اعتماد مجتمعها على ذاته، . والمشارآة في صناعة القرار، واالعتماد على الذات

باستيفاء وتلبية الحاجات األساسية ألفراده، وتقليل الفجوة بين الفقراء واألغنياء ومستويات الدخل المختلفة، 

 والمساءلة، مع استخدام مشارآةوضمان ال، حياة المقبولة لكافة أفراد المجتمعوضمان الحدود الدنيا من نوعية ال

  .التقنيات الفنية المتوافقة مع الظروف المحلية

للموارد والنظم البيئية تتوازن فيها الطاقة االستيعابية صديقة للبيئة، المدينة المستدامة هي مدينة خضراء و

موارد، وتحقيق الحد األدنى من المخرجات الملوثة، حتى يتسنى للنظام  عن طريق رفع آفاءة استخدام الالمحلية،

وفي إطار المواجهة العالمية . اإليكولوجي تجديد نفسه، ومنع التلوث بتقليل المخلفات التي يمكن للطبيعة استقبالها

 وبالتالي تسهم في ،للتغيرات المناخية تتميز المدينة المستدامة بأنها مدينة منخفضة أو صفرية انبعاث الكربون

. تقليل إنتاج ثاني أآسيد الكربون والمرآبات العضوية األخرى التي تؤّدي إلى زيادة حدة التغيرات المناخية

وزيادة االعتماد ، ويتطلب ذلك استحداث تحوالت هيكلية نحو تقليل استخدام الوقود األحفوري إلى أدنى حد ممكن

طاقة األمواج  و،الطاقة الجيولوجيةو ،طاقة الرياح و،الطاقة الشمسيةعلى موارد الطاقة الجديدة والمتجددة؛ آ

  .وغيرها

مثل هذه التحوالت الهيكلية ال تتطلب فقط أنظمة صناعية إيكولوجية، وأنظمة تكاملية إلدارة المخلفات 

 في  −اسية بصفة أس− ولكنها تتطلب أيضا تحوالت ثقافية، الصلبة والسائلة والغازية وإعادة تدويرها بالكامل

على سبيل المثال، تتميز المدن المستدامة نسبيا بالنسيج المتضام، لتقليل . إلخ... واالنتقالهأنماط االستهالك والترفي

األمر الذي يتطلب تخطيط  ،لتقليل استخدام الطاقة في االنتقال، ين السكن والعمل والخدماتمسافات االنتقال ب

   Albuquerque Official Web Site)( التصوراتاستخدامات األراضي بطريقة تعزز هذه 

 فالمدينة المستدامة هي مدينة معاصرة تخطط وُتبنى وُتدار إلشباع الحاجات المعيشية اليومية عليهو

 من خالل ويتحقق ذلك. لسكانها، من بنية تحتية ومرافق مدنية وخدمات صحية وتعليمية وتجارية واجتماعية ونقل

جسد المبادئ واألطر البيئية واالقتصادية  ت،خطيطها التنموي والعمراني المتكاملمداخل وأساليب جديدة لت

واالجتماعية والعمرانية في منظومة متكاملة، تحكمها عالقات تكافلية، وبأسلوب نمو مختلف عن عملية النمو 

  .مقاومتها للتدهور البيئي و، وإدارتها، وتسويقها، وتصميمها وتشييدها،التقليدية للمدينة، من حيث تخطيطها للتنمية

  المستدامة المدن معايير ٣-٢

ي • ال العمران ي المج دة  :ف ة الجي ة العمراني وفير البيئ ة   ت ز للمدين ي ممي ي محل ابع عمران اد ط ن خالل وإيج م

ة    ، وتوفيرالتصميم العمراني البيئي للمدينة سكان المدين ة بمعدالت     ،المناطق المفتوحة ل ة البنائي د الكثاف  وتحدي

  .ع استعماالت األراضي وتوفير وسائل المواصالت الجيدةية، وتنومناسب

ستخدميها،                  : في المجال المعماري   • ة م ا من أجل راحة ورفاهي ى التكنولوجي تصميم المباني الذآية المعتمدة عل

اظ                       ة، مع الحف ي خاص بالمدين بما يتالءم مع متطلباتهم، وذلك باستخدام مواد البناء المحلية وإبراز طابع محل

 .على المباني التراثية وذات القيمة
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صادي  • ال االقت ي المج أجور   : ف ساآنيها ب ل ل وفير فرص عم ة، وت صادية ذاتي دة اقت ى قاع ة عل اد المدين اعتم

 .مناسبة، وجذب رؤوس األموال واالستثمارات

اعي    ف • ة متنوعة و                  : ي المجال االجتم وفير خدمات تعليمي بة، وت سكانية بمعدالت مناس ة ال ق الكثاف مناسبة  تحقي

ع  ات الاللجمي ة،فئ ة    عمري واطني المدين ة لم ة االجتماعي ق العدال ع    ، وتحقي ة توزي الل عدال ن خ وارد  م الم

رصو دمات وف ة    الخ ة والثقافي ى الخصائص االجتماعي اظ عل ع الحف ة، م اء للمدين م روح االنتم ل، ودع العم

 .ةلسكان المدينة بما يحقق تمكين المرأة وانخفاض معدالت الجريمة واألمي

يد        ،  الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية    : في المجال البيئي   • وارد بأسلوب رش ذه الم اءة     ،باستخدام ه ع آف  ورف

ة،          لها ومراعاة الطاقة االستيعابية   ،استخدامها ال القادم تنزافها من أجل األجي ة    وعدم اس نظم البيئي اة ال ومراع

ة       التوافق معها، وتحقيق الحد األدنى من المخر      المحلية و  ات، واستخدام الطاق دوير النفاي ادة ت جات الملوثة وإع

 .المتجددة في المباني والخدمات

ال اإلداري • ي المج ساءلة  : ف شفافية والم ايير ال ق مع ا يحق ة، بم يد للمدين م الرش تقاللية وأسس الحك وفير االس ت

  .دوالعدالة االجتماعية والمشارآة الشعبية ومكافحة الفسا

 المستدامة لمدنل الجديدة المفاهيم ٤-٢

وجي                          ي والتكنول ا التطور التقن ة أهمه دة في عصر المعلوماتي دة تطورات وتحوالت عدي تواجه المجتمعات الجدي

ات                  دة بمتطلب والمعرفي، إضافة إلى التحديات البيئية، مما يحتم ضرورة التوجه نحو أنماط عمرانية ومعمارية جدي

دن والمج           تدامة الم ى اس دة     حديثة من أجل الوصول إل ة الجدي ت     . تمعات العمراني ة ف دة     حفعصر المعلوماتي ا جدي  آفاق

ع االفتراضي               وروظه ”المسافة“ و ”المكان“مفهومير  تغيأسفرت عن    ة الواق والم االصطناعية من خالل تقني  الع

(Virtual Reality) اآي ذي يح ع ال الم الواق اف  .ع تخدام األلي ي اس ة ف ة نوعي دثت نقل صاالت ح ال االت ي مج  وف

ضوئي ذ       (Fiber Optics)ة النحيلة الضوئي دفق ال ات، واستخدام الت ل البيان ة لنق سعة العالي ة   ي ذات ال سعة العالي  ال

ات    . بدال من التيار الكهربائي    دم المعلوم ستدامة         يومع التق دن الم دة للم اهيم جدي ي مف م تبن وجي ت ة  ، والتكنول  آالمدين

   ).٢٠٠٩وليد علي، ونيرمين عبد الجليل (، والمدينة المعلوماتية  والمدينة الذآية،التكنولوجية

ة  ة التكنولوجي ي (Technological City)والمدين ة ف ات الحديث ا التكنولوجي ستخدم فيه ي ت ة الت  هي المدين

ى          تتشييد مخ  نعكس بصورة واضحة عل ا ي ق، مم ة أساسية ومراف لف عناصرها من منشآت وخدمات وشبكات بني

  .يتهاعناصرها وهيئتها وأسلوب تخطيطها وتنم

في الحقبة األخيرة من القرن العشرين مع ظهور المباني فقد ظهرت  (Intelligent City)المدينة الذآية  أما

ة ة،الذآي تخدام الطاق ن اس ة، م ة البيئ ا أنظم ل فيه ي تتكام اني الت ة الحرارة واإلضاءة ، أي المب ي درج تحكم ف  وال

زل،             والصوت، من خالل تزويد المنزل بتطبيقات تكنولوجية تس        شؤون المن اءة ل ر آف هم في توفير إدارة وتحكم أآث

 في نظم التحكم (Micro Processors)بهدف تحسين مستوى الحياة من خالل استخدام المشغالت الذاتية المصغرة 

اللمس      تحكم ب  (Sensors)استخدام مجسات   ، و(Touch Screens Automation) والسيطرة من خالل شاشات ال
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 تضيء الكهرباء وتنطفئ بمجرد دخول − لى سبيل المثال ع −للمعلومات في المنظومة بحيثتقوم بتغذية مستمرة 

  ).٢٠٠٧أنور زايد ( أو خروج شاغلي المبنى

بأن المدينة الذآية هي المدينة التي تستخدم فيها أنظمة إلكترونية خاصة في تشغيل بعض أو ويمكن القول 

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن إدارة شؤون ل فمن خال. آل عناصر المدينة من مبان أو خدمات

 ، من التحكم في البنية األساسية آشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباءاءبد والتحكم فيها ،العناصر العمرانية

تعمل، أي  وانتهاء بالتفاعل المباشر والذاتي مع المس،ومرورا بالعمل ومراقبة سالمة العنصر وتأمينه من المخاطر

  .أن هذه العناصر تكتسب صفة التفاعل والذآاء، ولذلك يطلق عليها المنشات الذآية

وبشكل خاص  − هي تستخدم تقنيات وأنظمة المعلومات ف(Informatics City)المدينة المعلوماتية أما 

 آبيرا في مكوناتها  األمر الذي قد يحدث تغييرا؛ في التحكم بأجزائها وفي أنشطة الحياة المختلفة− اإلنترنت

وتتوقف درجة وصف المدينة بالمدينة المعلوماتية على  . وتنميتهاوإنشائها وهيئتها وأسلوب تخطيطها ووظيفتها

بمختلف عناصر ومكونات وشموله  ومقدار انتشار هذا التحكم ي،االلكترونبق فيها من أنظمة التحكم مقدار ما ُيطَّ

آذلك،  . في األجهزة والمعداتااللكترونيطة الحياتية من خالل التحكم تؤدى معظم أو آل األنش، حيث المدينة

 ا أنماطتأخذو السائدة حاليا،  العمرانيملتزمة بنظريات التخطيطغير هي في تكوينها وهيئتها تمثل مدينة جديدة ف

   .لفة لم تعهد من قبل، وتستخدم أحدث التقنيات في تنفيذها وتشييد عناصرها ومكوناتها المختمعمارية

ففي .  أن يؤدِّي ذلك إلى تحوالت في شكل المدينةفمن المتوقع ،لمعلوماتية وإمكانياتهاومع تعاظم حجم ا

إدارة األنشطة   خاللهي الذي يمكن منى المسكن المعلوماتتطور المسكن من الشكل التقليدي إل مجال السكن يتوقع

مما يترتب  ربط مواقع اإلنتاج بمواقع الطلب على السلع،  وفي مجال التسويق يتوقع.لكترونياإالحياتية من المنزل 

وفي مجال التعليم من المتوقع نشر . المتاجر التقليدية إلى المتاجر المعلوماتية أو التسويق المنزليعليه تحويل 

ن طريق ع االفتراضيةارس تحويل أماآن التعليم من األماآن التقليدية إلى المدوإلى أي مكان، والمادة العلمية من 

التقليدي إلى  ه الترفيولتحو، بات المتوفرة على شبكة اإلنترنتالمحاضرات االفتراضية، مع االعتماد على المكت

ومع . يقل التردد عليهالمكاتب الحكومية التي سوسيقل االحتياج المكاني ل.  آأماآن العرض مثالالترفيه االفتراضي

 واالآتفاء بماآينات ، احتياج اإلنسان إلى التعامل مع البنوكيقلسوف زيادة االعتماد على بطاقات االئتمان 

من توزيع  اء بدالكترونيةوعلى مستوى المدينة فإن جميع الخدمات داخل المدينة ستتم بطريقة . الصرف اآللي

يشهد وس و.  والتحكم في أنظمة الطاقة، حتى تجميع النفايات الصلبة والسائلة والتخلص منها أو معالجتها،الكهرباء

ومن المتوقع أن ال يزداد . مجال االتصاالت طفرات متتالية بما يستلزم تكثيف وسائل االتصال ونقل المعلومات

 بالرغم من زيادة اعتماد اإلنسان على اآللة، تبعا لتطور تقنيات خفض ،الطلب آثيرا على الطاقة الكهربائية

 عن بعض أجزائها –  بفضل التقنيات الرقمية– د منهااستهالك اآلالت من الطاقة، باإلضافة إلى استعاضة العدي

  .األآثر استهالآا للطاقة

زحام اللخروج من وا ،هجرة المدن القائمةعه على ياحتياج اإلنسان إلى التنقل من شأنها تشجإن قلة 

تل خارج الكذات مساحات مفتوحة  للسكن في منازل مستقلة ،بعيدا عن أماآن العمل وتمرآز الخدماتتلوث الو
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 لتوجيه النمو العمراني في االتجاهات التي تدعم ، شبكة إقليمية من الطرق تخطيطتتطلب هذه الهجرةو .العمرانية

دعم مفهوم التي ت ،التقنيات الحديثة لتوفير البنية األساسيةتطوير  و،خطط توزيع السكان على المستوى القومي

  . ذاتية االآتفاء سكنيةتأمنش

على شكل التوزيع الطبيعي للعمران، ليصبح الخروج إلى الصحاري والمناطق ينعكس التطور التقني س

غير المأهولة أآثر إمكانية ويسرا، من خالل نسيج عمراني أآثر انتشارا وأقل آثافة، السيما على أطراف 

تفاء المجتمعات القائمة، وذلك في ضوء االتجاهات الحالية للعمل والحصول على الخدمة عن بعد، وفى ضوء االآ

آما سيعاد النظر في معدالت ومعايير البنية . الذاتي الذي سوف يتوافر في المستقبل للمنشآت بمختلف أنواعها

  .التحتية وشبكات الطرق وأساليب توزيعها ومعدالت استهالآها

يكون ل اوس ور تقني سي تط ال المغناطي صبح  ت المج ارات، لت اعي بالقط ل الجم ة النق ى حرآ ات عل انعكاس

ا             وسائل ال  ل تلويث ة وأق ا للطاق ل احتياج ى       و. نقل الجماعي أآثر سرعة وأق دة عل شعار المعتم زة االست دم أجه مع تق

أشعة الليزر والموجات فوق الصوتية، فإن السيارات والحافالت وعربات النقل ستصبح أآثر سرعة وأقل تعرضا       

ر من و                    تيعاب أعداد أآب ى اس ل         للحوادث، مما سيزيد من قدرة شبكات الطرق عل زاحم أق ل بمعدالت ت ائل النق . س

ة عن                شبكات الطرق   يمكن أن تزود    ذلك  آ ادة اآللي سمح بالقي ا ي صناعية، بم بأجهزة لالستشعار مرتبطة باألقمار ال

  .بعد للمرآبات على الطرق السريعة، وانخفاض معدالت التلوث والضوضاء المنبعثة من وسائل النقل

 وتطور مواد التعليب والتغليف بما ،دة من الفرد تبعا للتطور التقنيمع تزايد معدل المخلفات الصلبة المتول  و

ائل                       صميمية لوس ة والت ر المعدالت التخطيطي ل، سوف تتغي ة التحل ا ذاتي يجعلها أآثر قابلية إلعادة التدوير، وجعله

ة    وسوف يؤدِّي تطور مجاالت توليد الطا     . تهاومحطات معالج المخلفات الصلبة للسكان والصناعة     تجميع   ة النظيف ق

ذاتي          ، آالطاقة الشمسية وطاقة الرياح    ؛والمتجددة اء ال ق االآتف ى تحقي ة      إل شآت في إطار         من الطاق د من المن للعدي

  . متوافق مع البيئة وبتكاليف محدودة، وتقليل االحتياج إلى إنشاء شبكات توزيع الطاقة بالصورة الحالية

ال سيارات، أو أن تكون السيارات قابعة معظم الوقت في من المتوقع للمدينة المستقبلية أن تكون مدينة ب

ونظرا ألن . الجراجات، وهو ما سيريح اإلنسان من مشكالت االنتقال واالختناقات وحوادث السير وتلوث البيئة

المعلوماتية سوف تؤدي إلى إلغاء فراغات وظيفية مثل المدرجات في الجامعات، وصاالت التعامل مع الجمهور 

، والمراآز التجارية الحالية، ومراآز البريد اليدوي وغيرها، فسيمكن دمج الكثير من هذه الوظائف في في البنوك

. ، مما سيغير عملية توزيع استعماالت األراضي بالشكل المتعارف عليه(Mega Construction)منشأ عمالق 

فالعمل والخدمات ستكون . ة العملفعلى سبيل المثال لن يوجد منطقة وسط المدينة التي تشمل الخدمات أو منطق

 يمكن أن ، في أي وقت ومن أي مكان، آما أن المساآن ستوزع في ضواحي متباعدةاإلنترنتمتاحة من خالل 

لذا يستدعي األمر أن يوضع في االعتبار . تحاآي نظرية تخطيط المدينة الحدائقية أو نظام المحاور العمرانية

  .ية إلى جانب خطوط االتصال المادية آالطرق ووسائل المواصالتخطوط االتصاالت الرقمية اإللكترون

 والتي من المتوقع أن تكون عليها األنشطة الحياتية في آافة قطاعات اإللكترونيةنظرا لطبيعة الحياة 

 ،بلالهيئة المادية للمدينة المعلوماتية بشكل جديد في القرن المقتكون ن أليس من المستعبد ف ،المدينة المعلوماتية
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 مثل المدينة المعلقة والمدينة ،ن والتي طرحت عن مدينة المستقبلمن خالل األفكار غير التقليدية للمخططي

  .والمدينة الفراغية والمدينة الطائرة  والمدينة العائمةالفضائية

 تتيح البيئة االجتماعية للمدينة المستقبلية في عصر المعلوماتية الفرصة لخلق مجاورات سكنية صغيرة

 آما يمكن أن تكون لتلك المجاورات مراآز ،و مستخدمي الدراجات يتمرآز تخطيطها حول خدمة المشاة أ،الحجم

.  بإمكانه توفير الوظائف والخدمات المختلفة، مع عالم أآثر اتساعا،اإللكترونيةخدمة تتيح خدمات لالتصاالت 

على نفسها، تعمل على إيواء المتميزين ولكن تبقى هناك مخاوف من أن تصبح تلك المجاورات بؤرا مغلقة 

 ويصبح التحدي األساسي لمن يؤمن بضرورة االختالط المتوازن بين ،والخاصة من المجتمع فقط دون سواهم

 والتوازن بالشكل الذي يتوافق مع ،ذوي الدخول المختلفة أن يبحث عن الكيفية التي يتم بها عمل ذلك التنوع

  ).٢٠٠٠ نوبي محمد (الرقمية تنشأ مع الثورة األنماط السكنية الجديدة التي

 فإن بالتالي. والقائمةير جذري في نمط المدينة الجديدة يحدوث تغنه من المتوقع أخالصة القول 

 إذا لم يتم ،يات المتعارف عليها في عملية التنمية العمرانية للمدن الحالية ستصبح عديمة الجدوىيجاإلسترات

كل  فش. وتأثيره على آافة أنشطة الحياة داخل المدينة، ترتبط بالبعد المعلوماتيتطويرها بإضافة عوامل أخرى

 اإللكترونية ودخول األجهزة ، بسبب االعتماد على أنظمة المعلومات،االحياة في المستقبل سيختلف عما هو حالي

ومن المتوقع . نالعمرا شكل وهيئة المدينة الجديدة وشكل مما سيؤدي إلى اختالفإلى جميع المجاالت الحياتية، 

 املا المختلفة من خالل الفكر الشة قطاعاتهاستدام و، الفكر التنموي الخاص بتنمية المدينةيختلفأن آذلك 

 تبعا الختالف المدخالت الخاصة بعملية التنمية العمرانية عند دخول المعلوماتية وسيادتها على نمط ،المتكامل

 .الحياة

  المستدامة المدن تخطيط أسس -٣

  تحديد نمط المدينة المستدامة١-٣

غرافية والبيئية، وتتباين نوعياتها و السياسية واالقتصادية والديم؛تتعدد أنماط المدن الجديدة طبقا لدوافع إنشائها

  . التابعة، ومستقلة ذات القاعدة االقتصادية الذاتيةاليمكن تصنيف المدن الجديدة إلى  بشكل عامو. جغرافيا ووظيفيا

 )الذاتية االقتصادية القاعدة ذات( المستقلة ديدةالج المدن ١-١-٣

 وعادة ما تقوم على قواعد اقتصادية ، مدن مستقلة ومكتفية ذاتيا من حيث الخدمات وفرص العمليفا هىتعر

وفي غالبية األحوال يكون مخططا لهذه النوعية من المدن أن تؤّدي . صناعية أو زراعية أو تعدينية أو غيرها

 أو تكون ،لى المستويين القومي أو اإلقليمي، آأن تصبح عواصم لدول أو مقاطعات أو أقاليمأدوارا متميزة ع

وتتميز هذه النوعية باالنخفاض النسبي . بمثابة مراآز نمو عمراني في مناطق نائية منخفضة الكثافة السكانية

 تها وتنميهانشاؤما يواجه إ، بسبب تها والطول النسبي للفترة الزمنية الالزمة لتنمي،لتعداداتها السكانية المستهدفة

 مما يستدعي اعتمادها اعتمادا آامال على ،قيامها في مناطق ال يوجد بها معدالت نمو مرتفعةل ،من صعوبات



٨ 

من فرص العمل ا ءبدويستطيع سكان هذه المدن إشباع احتياجاتهم اليومية داخل حدودها، . إمكانياتها الذاتية

  .والتي تكفي حجم سكانها والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية وغيرها ، ومراآز التسويق،الكافية

 يجب إيجاد نوع من التوازن بين إجمالي فرص العمل ،وإلقامة مدينة جديدة ذات قاعدة اقتصادية ذاتية

اد عالقة بين  لتقليل عدد العمال الذين يعملون في المدينة ويقطنون خارجها، ومحاولة إيج،وإجمالي السكان

حتى ال تصير المدينة مكانًا للنوم فقط  يعملون بها فقط، ناإلسكان والعمالة من خالل تخصيص مساآن للسكان الذي

شغل أماآنهم في قوة العمل بالمدينة سكان يعيشون في لسكان الذين يسافرون للعمل في مناطق أخرى، بينما َيل

تغطي جميع أنواع لوع فرص العمل بالمدينة الجديدة المستقلة يجب أن تتنآذلك و. مناطق أخرى خارج المدينة

  مراعاة توفير عوامل النمو الذاتي للمدينة، معفرص عمل مناسبةإليها  يجد المهاجرون  بحيث،المهنوالمهارات 

االعتبار النمو المتوقع والمستمر للسكان والعمالة ضمانا في والذي يضمن أسباب استمرار بقائها، مع األخذ 

  . لتوفير فرص عمل لألجيال القادمة من سكانها

 )ذاتية اقتصادية قاعدة بدون( التابعة الجديدة المدن ٢-١-٣

تعرف المدن الجديدة التابعة بأنها تلك المدن التي يكون نموها االقتصادي والعمراني مرتبطا بمرآز حضري قائم 

 آالمكاتب ،نسبة معتدلة من فرص العمل توفير  إلىهذا النوع من المدنسعى وي. بالفعل يقود التنمية فيها

ونظرا ألن فرص العمل األساسية لسكان هذه المدن . والمحالت التجارية وبعض الصناعات غير الملوثة وغيرها

 فإن الغالبية العظمى من سكانها تكون من نمط السكان الذين يقطنوها ليال، حيث تصل آثافة ،توجه خارجها

وعند إنشاء هذا النوع من المدن الجديدة ينشأ نمط من الرحالت اليومية من . ء النهارالسكان إلى أدنى ما يمكن أثنا

، ولذلك يجب إيجاد خطوط نقل ومواصالت متعددة ومناسبة تصل المدينة )المدينة األم(وإلى مدينة قائمة أخرى 

أآثر من االعتبارات  ،ويرآز التخطيط لهذا النموذج على جوانب العمران والتصميم. الجديدة بالمدينة األم

فهذا النوع من المدن الجديدة Gibson (1977) آما يرى جبسون  ،وبالتالي. االقتصادية واالجتماعية والخدمات

يكون في أغلب األحيان منفصال فراغيا عن المدينة األم ومستقال عضويا، ولكنه يكون مرتبطا اقتصاديا بالفعل 

 ، المتروبوليس:حجمها لتشملباختالف تتعدد مستويات المدن الجديدة  تبعا لتعريف دوآسياديسو. بالمدينة األم

  .Doxiadis 1968) (بالملحق) ١(جدول رقم آالمبين بال ، والميجالوبوليس، والدينامتروبوليس،والدينابوليس

  المستدامة للمدينة األمثل الموقع اختيار ٢-٣

عباس  ( تفصيلية ومقاربات اقتصاديةدراساتتتضمن  أربع خطوات أساسية في االختيارتتلخص عملية 

  .)٢٠٠٧(الزعفراني، ومحمد عباس 

  اإلستراتيجية األهداف تحديد ١-٢-٣

 استنادا إلى ،ها على المجموعة القائمة على التخطيط للمدينة الجديدة أن تضع أهدافا إستراتيجية واضحة لعينيت

 ، األخذ في االعتبار إعادة تعريف هذه األهدافالمشاآل التي من المتوقع أن تقوم المدينة الجديدة بحلها، مع

 .وتقييمها دوريا وفقا للمستجدات والمعلومات الجديدة
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  الفنية أو التقنية المعايير تحديد ٢-٢-٣

رتبط                و ،يتم تقييم آل موقع وفقا لكل معيار       ي ت ع والت ة للمواق ة عددا من التوصيفات العام ايير الفني ذه المع ل ه تمث

سكان آاأل ة بإحصاء ال سكان الحالي ارات ال ار ومه ار  ،عم قوط األمط دل س ة ومع ة الترب ان آحال ة المك  وبجغرافي

ار لكل         . ديد، وغيرها من المعايير   ح وبالبنية التحتية المادية آالطرق وسكك ال      ،والمنحدرات ق آل معي ويمكن تطبي

كن استخدام مقياس مكون من ثالث     من المم   أنه آما.  قبل االنتقال إلى المعيار التالي     ةحدمن المواقع المقترحة على     

ستخدم              ، ومتوسط ،عالي: درجات ار الم ا للمعي اآن المقترحة وفق يم األم نخفض لتقي ايير       .  وم شمل المع د ت ة اوق  لفني

ة المتاحة     وارد الطبيعي ة استغالل الم اخ  ،مدى إمكاني ة والمن ة الطبيعي ة األرض والبيئ ى  ، وحال اء عل ة البن  وإمكاني

ع الم اخ أرض الموق رح، والمن سياسي قت اعي وال وازن   واالجتم وفرة، والت ل المت بل النق ة، وس صادي للمنطق االقت

وتمثل هذه المعايير خطوات إرشادية عامة من . البيئي، وتكاليف امتالك األرض، والمناخ، والقوى العاملة الممكنة

ع            فمثال فيما يت   .الممكن التعمق في آل منها للتوصل إلى معايير أآثر تفصيال          ى أرض الموق اء عل ة البن ق بإمكاني عل

ش                ار مدى صالحية األرض لتحمل المن ذا المعي ة شبكة           أالمقترح، قد يتضمن ه ة، ومدى صالحيتها إلقام ت الثقيل

ى       افة إل درات، باإلض ق بالمنح ا يتعل ا فيم اء عليه ة البن دى إمكاني ر، وم دى صالحيتها للحف اه، وم صارف المي م

 .راعية في الموقعتفصيالت أخرى آقيمة األرض الز

 المدنية الوظائف تحديد ٣-٢-٣

ة              تعيني ”المعايير الفنية “آما هو الحال مع      ى القائم اق عل ة االتف  على هيئة المستشارين القائمين بالعملية التخطيطي

دة ة الجدي ي المدين ة ف ة المتوقع ة للوظائف المدني ا ألولويو ،العام ذه الوظائف وفق يم ه ااتقي ا وأهميته ضمن .ته  وتت

ة      الوظا ة المتوقع ة االجتماعي يم،               :ئف المدني ة، والخدمات الصحية، والتعل شطة الترفيهي شغيل، واألن  التوظيف والت

تثمارية، ووظائف أخرى               ة، والفرص االس ين في أول       . والتسوق، واألنشطة الثقافية، والتخلص من القمام د يتب وق

صلة            األمر أن هذه الوظائف االجتماعية مستقلة تماما عن المعايير الفن          ا مت سابقة، ولكنه ة في الخطوة ال  .بعضها بي

ان    على سبيل المثال ف ف ة في المك شطة الثقافي ى   . معيار توافر سبل المواصالت للموقع يؤثر على توافر األن ذلك عل ل

 . بعينه وليس وفقا لمكان معين، لتجنب التحيز لمكان ،متخذ القرار تقدير وظيفة مدنية معينة وفقا لمعيار معين

يم آ ٤-٢-٣ ال من اتقي ا ألهميته ة وفق صنيف ي. لوظائف المدني ى ت ة للتوصل إل ة آلي تعانة بعملي ع، تم االس للمواق

 :)١ ( رقمشكلآالمبين بال
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  )Method of Rating Regional Cells – MRRC(منهجية تصنيف الخاليا اإلقليمية  .)١ ( رقمشكل

المناطق التي تعانى من 
 ائق جغرافيةعو

 التخطيط اإلقليمي

 استثناء األماآن غير المالئمة

 تقسيم المنطقة إلى خاليا أو وحدات 

 تحديد المعايير المطلوبة 

 تصنيف المعايير إلى رئيسية وفرعية

 تقييم المعايير بشكل مطلق ونسبي

 وضع خرائط للتصنيفات

 دراسة شاملة للمعايير التي تم تصنيفها 

 اختيار أعلى الخاليا تصنيفا 

 وضع البدائل ذات األولوية 

 دائل التي تم تصنيفهاجدولة الب

 التحليل المقارن للبدائل ذات األولوية

 اختيار الموقع األمثل

 اإلداري

  الجغرافي

االقتصادي

 تخطيطات أخرى 

 المراآز المدنية الحالية

 تماعيةجا

 بيئية

 طبيعية

 اقتصادية

 نقل

 المنافع
 العامة

 ).٢٠٠٧( ومحمد عباس ،عباس الزعفراني: المصدر



١١ 

  المستدامة للمدينة األمثل الحجم تحديد ٣-٣

 وحجم ونماذج اإلسكان ، وحجم وهيكل البنية األساسية،يشمل تعريف حجم المدينة الجديدة حجم قوام المدينة آكل

السترشاد بهذا الحجم في تخطيط المتغيرات األساسية المكِونة لوتأتي أهمية تحديد حجم المدينة الجديدة . المخطط

 العالقات التي تنشأ بينها في تحديد المساحة التي يتعين تعميرها، وتحديد الوضع األمثل للخدمات،  وتحديد،لها

وتضم المعايير . وتخطيط برنامج إسكاني للوفاء باحتياجات السكان، وتحقيق التوازن بين اإلسكان والعمالة

  : العناصر التالية لحجم المدينة الجديدةالقياسية

   الكثافة ١-٣-٣

األول يشير إلي أهمية العمل على تخفيض       :  تحديد الكثافة المثلى في المجتمعات الجديدة إلى عاملين أساسيين         يستند

ات    يؤآد  بينما   ،الكثافات لتحقيق مكاسب اجتماعية وطبيعية     ذه الكثاف ة تخفيض ه . العامل الثاني اقتصاديا على أهمي

ة   (Frederic Osborn)وزبورن أوبصفة عامة فقد اقترح فريدريك  دة في حدود    أن تكون المدين  ٥٠.٠٠٠الجدي

ه وفق الظروف المحي                         /نسمة تم مخالفت ا هو إال مؤشر يمكن أن ت رقم م شاء آل      فدان، مع التسليم بأن هذا ال طة بإن

  .)Gibson 1977جبسون (ة حدمجتمع جديد على 

  الوظيفة ٢-٣-٣

ع  م المجتم د − يتوقف حج ى ح ه وعال −إل ى دوره ووظيفت د عل ه بعي شاؤه في تم إن ذي ي اإلقليم ال ه ب دد . قت د ح وق

د          (Christaller)آريستالر   ساهم في تحدي  ثالثة عناصر ترتبط ببعضها البعض، هي الوظيفة والحجم والتباعد، لت

  .)Gibson 1977جبسون  (السكانيةالتدرج الهرمي، وتحديد الحجم األمثل للمستقرات 

  سكانها حجمو الجديدة المدينة حجم بين العالقة ٣-٣-٣

ا                 يتم  أو  ، تقدير حجم سكان المدينة الجديدة على أساس تقدير حجم العمالة األساسية والتي سوف تحضر أسرها معه

ة   ذلك ويمثل مجموع    ؛أسرا جديدة الستيطان المدينة    تكوِّن م  .  حجم السكان األساسي للمدين دار    ومن ث د مق تم تحدي  ي

ى الخدمات بهدف ت            ة     طلب حجم السكان األساسي عل د حجم العمال ة حدي ل مجموع   .  الخادم ة   ويمث سكان والعمال ال

 .حجم السكان األساسي والمشتقمجموع  ويتم تحديد حجم السكان اإلجمالي للمدينة الجديدة ب،حجم السكان المشتق

  الجديدة المدينة حجم في المؤثرة العوامل ٤-٣-٣

يتبعه تحليل إجراء مسح شامل تعين ن العوامل، يحجم مستهدف للمدينة الجديدة إلى مجموعة مأفضل  تحديد يستند

 والقاعدة االقتصادية ها، وموقع، والهدف من إنشائها، وظيفة المدينة الجديدة:، وهيلكل منهاودراسة تفصيلية 

 . وعالقة المدينة الجديدة باإلقليم الواقعة فيه لها،الجديدة

  الجديدة المدينة حجم حدود ٥-٣-٣

يرى و ،(maximalist)  لكبر حجم المدينة الجديدة؛ األولي تتحيزي نظر متعارضتينيتعين التفرقة بين وجهت

لد يّوو ، أن آبر حجم المدينة الجديدة سيتيح لها درجة آبيرة من التنوع في الخدمات والوظائف الخاصةهاأصحاب
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 ،ن إلى المدينة الجديدة في جذب العمالة والسكاهملها معدالت نمو مرتفعة تفوق معدالت المستوى القومي، مما يسا

 مما يجعل اقتصادياتها ، وخفض معدل الهجرة المرتدة من المدينة الجديدة،خفض البطالة على المستوى القوميو

أن صغر حجم باعتبار ، (minimalist)  لصغر حجم المدينة الجديدةأما وجهة النظر الثانية فتتحيز. أآثر استقرارا

  أآثرعدالة، ويحقق  من التفاعل االجتماعي بما يقوِّي الهوية االجتماعية للسكان المزيديحققالمدينة الجديدة سوف 

 . ويتزايد معه مستوى متوسط الدخل المرتفع،مدينة الكبير للحجممقارنة بالفي توزيع الدخل 

  الجديدة للمدن األمثل والحجم االقتصادية الكفاءة ٦-٣-٣

 أو ، التوسع في مدن قائمة؛لمدن الجديدة يجب التفرقة بين بديلينعند دراسة الكفاءة االقتصادية لسياسة إنشاء ا

 نظرا لوجود بعض الخدمات ، قد يوفر التوسع في أحجام مدن قائمة في اإلنفاق االستثماري.إنشاء مدن جديدة

جديدة  إنشاء المدن الإلىذلك بعكس االتجاه و ، القصيرعلى المدىالقائمة بالفعل في هذه المدن، وهذا األمر يصح 

 . الطويلو ما يصلح على المدىالذي يتطلب إنفاقا استثماريا ضخما لتوفير خدمات البنية األساسية والمرافق، وه

  الجديدة المدينة لحجم األدنى الحد ٧-٣-٣

من استثمارات أدنى ، حيث يجب تحديد حد إنشائهاتظهر أهمية وضع حد أدنى لحجم المدينة عند البدء في عملية 

 بضرورة Gibson (1977)  أوصى جبسون، مثل الطرق والغاز والكهرباء والمياه وغيرها، ولذلكحتيةالبنية الت

   . لتوطين حد أدنى من السكان بما يضمن تشغيل هذه المرافق داخل حدود اقتصاديات التشغيلالتخطيط

  مستدامة جديدة مدن إنشاء في الناجحة الدولية التجارب بعض -٤

 االستدامة لمعايير تبعا وذلك ،مستدامة جديدة مدن إنشاء في الناجحة الدولية التجارب بعض الجزء هذا يستعرض

 وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا والصين ماليزيا :دول التجارب هذه تتناولو .والرابع الثالث الجزئين في تحديدها تم التي

  .جاربالت هذه من المستفادة الدروس بعض استخالص سبيل في

  بوتراجيا مدينة -ماليزيا تجربة ١-٤

بوتراجيا هي العاصمة اإلدارية الجديدة لدولة ماليزيا، بعد نقل المرآز اإلداري للحكومة الماليزية من العاصمة 

 آم من آوااللمبور ٢٥ على بعد  بوتراجيا أنشئتوقد. القديمة آوااللمبور لتبقى األخيرة العاصمة التجارية والمالية

 وهو تحقيق التوازن واالستدامة في مختلف الجوانب التنموية في وادي ،يق االتجاه العام للحكومة الماليزيةلتطب

تصبح بوتراجيا حلقة جديدة من حلقات كي آالنج، وتخفيف التكدس الحضري في العاصمة القديمة آوااللمبور، ول

  .تخطيط المدن الماليزية الحديثة

 حيث تم ؛األولى من نوعها في ماليزيا، وهي (Intelligent Garden City)بوتراجيا مدينة حدائقية ذآية 

 وتراعي أن تكون مرآزا حيويا حافزا ،إنشاء شبكة معلوماتية متطورة بها تعتمد على تقنيات الوسائط المتعددة

لعيش والعمل للتنمية من خالل الدور المنوط بها آمدينة نموذجية تمثل العصب التنموي للدولة، وآمكان نموذجي ل

وتعتبر بوتراجيا مرآزا إداريا إلكترونيا يقع في قلب المحور المتطور . واألنشطة اإلبداعية وممارسة الرياضة
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 حيث يتم االتصال بين األقسام اإلدارية المختلفة والتعامل ،(Multimedia Super Corridor)للوسائط المتعددة 

الوسائل المتعددة، ليكون هذا المحور على خريطة المنافسة لكترونية وقنوات مع الجمهور عبر الوسائل اإل

.  ألف نسمة٨٠ تخطيط مدينة بوتراجيا االعتبارات البيئية بدرجة رئيسية، لتحوي نحو ُروعى عندوقد  .العالمية

ت،  وبنية قوية من االتصاالت وتكنولوجيا المعلوما، الكفاءةفائقةوخارجية تتميز المدينة بشبكة مواصالت داخلية 

 بما ،قد تم توفير بيئة نموذجية للعيش والعملأنه  Siong (2006) سيونجأشار و. وشبكة خدمات متطورة ومميزة

   .توفره المدينة من مساحات خضراء ومناطق سكنية ومراآز تجارية ومرافق عامة مخططة بشكل نموذجي

  :ويمكن تحديد عناصر نجاح تخطيط مدينة بوتراجيا فيما يلي

ا إستراتيجيا   لمدينةلتم إعداد دليل تخطيط : يدالتخطيط الج • ة  ، (Master Plan)يتضمن مخطط  ، وخطة تنظيمي

ة         . ومجموعة من الخطط المحلية    ساحات الطبيعي رات  ،وقد تضمن الدليل معايير أساسية للم اآن   ، والبحي  واألم

 .واإلنارة ،وشبكات الري ، والمواصالت،إلى جانب معايير البنية التحتية من المرافق، الخضراء

ار  • ة  اختي ع المدين ق         :  موق ارات تتعل ى عدة اعتب اء عل ة بن ع المدين ار موق م اختي دليل التخطيطي ت ى جانب ال إل

مة الموقع جغرافيا، ومدى سهولة االندماج في ء وتكلفة البنية التحتية، إلى جانب مال،بتوافر المساحة المطلوبة

 .ون مالئمة لزراعة مساحات خضراءآما تم مراعاة طبيعة األرض لتك. شبكات المواصالت

ة          : تنمية المدينةمفهوم • ة ذآي ة حدائقي ا مدين ا لكونه ة بوتراجي ة مدين  Intelligent)تم تحديد مفهوم خاص لتنمي

Garden City)،  التنمية العمرانية بها مع الخصائص الثقافية والحضارية الماليزيةواتساق.  

ي من المخطط أن                ،طبيعتهابما يتناسب و  : تحديد الحجم األمثل للمدينة    • تثمارات وفرص العمل الت  وحجم االس

سمة، ونحو      ٣٥٠ هكتار مساحة آافية الستيعاب نحو       ٥٠٠٠وقد تم اعتبار مساحة     . توفرها هذه المدينة    ألف ن

  .(Daytime Population)نصف مليون مواطن آكثافة سكانية نهارية 

اة • ةمراع ة الطبيعي ارات البيئ سمح اعتب ا ي ت بم ة  باالس ساحات المائي ساحات الخضراء والم ة من الم فادة الفعال

  .يراعي التوازنات البيئيةوبالمدينة 

اال             : مراعاة التراث الثقافي والبيئي للمنطقة     • وال وإقب تعكس المدينة التراث البيئي والثقافي للدولة، حتى القت قب

 .وانصهرت بسهولة في النسيج االقتصادي واالجتماعي للدولة األم

ا • سكنيةالمج ة وال ة   :ورة المجتمعي تخدامات التجاري ي االس شارآة ف وار والم دأ الج ى مب ة عل ت المدين قام

 .  مما عضد من التكامل والتقارب والتوحد بين سكانها،واالجتماعية

 .تكامل عناصر نجاح المدينةل البنية التحتية والتسهيالت اللوجيستية  توافرأدَّى: لتكنولوجيااالستحداث الدائم ل •

  مدينة دونج تان-الصينة ب تجر٢-٤

دن            سبة سكان الم دة              ،مع النمو السريع القتصاد الصين ازدادت ن دن الجدي ر من الم اء عدد آبي م بن د   .  وت تجاوز  فق

ة مع     بال مدينة،   ٦٠٠إجمالي عدد المدن الصينية      ام        ٥٨مقارن ة في ع ام        ١٩٣ و ،١٩٤٩ مدين ة في ع  .١٩٧٨ مدين
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اء   صين لبن ط ال ة جدي٤٠٠وتخط ام  مدين ول ع صين  .٢٠٢٠دة بحل ة ال ع إذاع ين موق ة  ويب  China)الدولي

Geography)  القادمةالفترة  مليون مواطن صيني من الريف للحضر سنويا في ١٢من المتوقع أن ينتقل أنه.  

 إنشاؤها، وتبلغ مساحة المدن الصينية المزمع ترآز الصين على بناء المدن الكبيرة ومتوسطة الحجم

 للطاقةوتدعم المدن الصينية الجديدة استخدام السيارات ذات االستخدام النظيف .  آيلو متر مربعامليون ٤٠حوالي 

(Clean Energy Vehicles)من خالل برنامج المعونات للسيارات الخضراء ، في وسائل المواصالت العامة 

(Green Vehicles)آان هناك ٢٠٠٩عام وفي .  لخفض انبعاثات الغازات وتشجيع صناعة السيارات المحلية 

 تشجع استخدام السيارات الكهربائية وذات االستخدام الرشيد للطاقة في −  من بينها بيجنج وشنغهاي–  مدينة١٣

  ١.(ARUP 2005) وسائل االنتقال الجماعي

 Carbon)  على أساس استهالك منخفض للطاقة أقرب ما يكون للكربون المحايد دونج تانصميم مدينةتم ت

Neutral)،   ى   ساحة الكلية، مع زراعة    المناطق المبنية ثلث الم    ال تتعدَّى بحيث ة    في    استخدامه  ال  ما تبقَّ ة منطق إقام

ة        ة واألراضي الرطب وي           . عازلة بين المدين ود الحي ا من الوق ة طاقته تج المدين ات     (bio-fuel) وتن دوير المخلف وت

اج األنظف      الصلبة، وتستخدم  ات اإلنت ا وق   ، آليات وتقني ل خالي اعي، مع        مث ل الجم ائل النق دروجين في وس ود الهي

شاة   دراجات  ،شبكة مسارات للم صفر   االنبعاث  لتخفيض  ، ورآوب ال ة ال ى قراب ة حول     .  إل ا األراضي الزراعي أم

ى  ،متوقع أن تكون المدينة الجديدة أآثر حيوية     و. المدينة، فُتستخدم فيها طرق ووسائل الزراعة العضوية        وقدرة عل

ساراتها الخضراء    ،والسكان ،جذب االستثمارات  ان              ، بم وفر الخصوصية واألم ي ت ة الت اطق المفتوحة اآلمن   والمن

 آقوة  − قدرة الصيننموذج يؤآد فهي ؛ مع تنوع في الطبقات االجتماعية وفرص العمل العديدة والمختلفةلسكانها،

   .ARUP 2005)( التنمية دون إهدار للبيئة والطبيعةالعمل و على − اقتصادية جديدة

  بريطانيا تجربة ٣-٤

تعتبر بريطانيا دولة رائدة في تخطيط وإدارة المدن الجديدة، حيث صدر قانون خاص بتنظيم المدن الجديدة في 

التي واجهتها   والبيئية، واالقتصادية،جتماعيةاال لقضاء على المشكالتواتحسين أحوال السكن  بهدف ١٩٤٦عام 

 وارتفاع ، وارتفاع الضغط على الخدمات العامة،ازدحام الطرقآ ؛لى والثانيةبعد الحربين العالميتين األوبريطانيا 

بدأ العمل في السياسة العمرانية قد و. متصاص الزيادة السكانية من المدن الكبيرة وا وتلوث الهواء،األسعار

سياسة " من اًءجزن إنشاء المدن الجديدة يعد أ الذي اعتبر ١٩٤٠في عام  Barlow)(الجديدة بإعداد تقرير بارلو 

لتجنب هذه المشكالت عند التخطيط  فقد اقترح التقرير حلوال .)٢٠٠٧نجوى إبراهيم  ("تنموية إقليمية شاملة

 ،إعادة تنظيم المناطق المكدسة بالسكانبناء مدن جديدة محيطة بها آالمدن الحدائقية، و: لمدينة لندن الكبرى أهمها

 −تلفة في المجال الصناعي من حيث حجم ونوع النشاط، ثم إنشاء جهازوالوصول إلى توازن بين األقاليم المخ

وتعتمد بريطانيا على مرآزية تخطيط .  له سلطة التنسيق بين األجهزة اإلقليمية والمحلية−على المستوى القومي

الزمة، المدن الجديدة والمرآزية إدارتها، حيث تقوم األجهزة المرآزية بعمليات التخطيط، وتوفير األموال ال

                                                 
  . شرآة عالمية مستقلة للمهندسين االستشاريين والمصممين والمخططين1-
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واإلشراف على التنفيذ في المراحل األولى إلنشاء المدينة، ثم تترك عمليات التنفيذ واآتمال بقية مراحل التنمية 

  .لألقاليم والمحليات، بتمويل مشترك بين القطاعين العام والخاص

ى توصيات تقر              تم   ،١٩٤٤في عام    اء عل رى بن دن الكب ة لن ارلو  وضع تخطيط لمدين ر ب ة    ، ي شمل عدم إقام

ى        ،صناعات جديدة في لندن    دن، والعمل عل ى خارج لن  مع الحد من زيادة العمالة بها، ونقل عدد من الصناعات إل

ستقلة       ٨.٢٥تخفيض سكان لندن الكبرى وتحديده بنحو        دة م دن جدي اني م شاء ثم سافات   ، ماليين نسمة، وإن د بم  تبع

ا،     على أن يتحقق لها االآ     ،ندن آيلومترا من مرآز ل    ٥٠−٣٢تتراوح بين     وأن يكون    تفاء الذاتي اقتصاديا واجتماعي

سمة،    ٦٠٠٠٠ إلى   ٢٠٠٠٠عدد سكان المدينة الجديدة من       از إقليمي          ن شاء جه دن، وإن اء لن ى دعم مين والعمل عل

ة وتخفيض   تشمل األولى مرآز المدي :بالتالي جاء التخطيط لمدينة لندن من خالل أربع حلقات  و. لخدمة إقليم لندن   ن

الضواحي لإلسكان بكثافات أقل من مرآز   وتشمل الثانية؛الكثافة السكانية وحددت لها المعايير والمعدالت الالزمة     

ة أي صناعات         وال يُ  ، آم ٣٠ إلى   ٢٥الثالثة الحزام األخضر الزراعي بعرض من         وتشمل ؛المدينة ا بإقام سمح فيه

سكان               ؛ة فيه مع ضرورة التحكم في نمو المدن والقرى الواقع        ستقبل ال ي ت دة الت دن الجدي ة الم  وتمثل الرابعة المنطق

  .المنقولين من وسط لندن لتخفيض الكثافات

 آما تم إنشاء ، مدن جديدة حول الحزام األخضر إلقليم لندن الكبرىثمانيبناء على هذه التوصيات تم إنشاء 

 وأيرلندا، آما أنشئت في ،واسكتلندا ، وويلز،مجموعات أخرى من المدن الجديدة في مناطق مختلفة من إنجلترا

  ).٢٠٠٦وليد علي  ( على ثالثة أجيال متتالية١٩٤٤ مدينة جديدة منذ عام ٢٨بريطانيا 

  فرنسا تجربة ٤-٤

 والتمرآز الشديد ،فرنسا تجربة المدن الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية لمعاناتها من ارتفاع الكثافة السكانيةبدأت 

 اقرارفرنسا  لذلك أصدرت ، وسوء األوضاع السكنية في بعض المناطق،طة المختلفة والخدمات العامةاألنش في

وتبع ذلك التفكير في إنشاء مدن تابعة حول المدينة على . صناعية داخل المدينةت آمنش ةبعدم الترخيص بإقامة أي

 آما اتجه التفكير في نفس الوقت إلى .سمة ألف ن٦٠ بحيث تستوعب آل مدينة نحو ،غرار التجربة البريطانية

 أهمها الحفاظ على الغابات والمناطق الخضراء، ،إقامة مراآز نمو جديدة في ضواحي باريس بشروط محددة

 على أن تكون هذه الضواحي مكملة لعمران المدينة األم ،وعدم المساس بخطوط المترو الموازية لنهر السين

المراآز الحضارية على المحور الشمالي والجنوبي لباريس، ويراعى فيها توفير وليست منعزلة عنها، وأن تكون 

وأنشئت بالفعل تسع مدن . مراآز تجارية متكاملة، وتكون قريبة من تجمعات قائمة بالفعل بحيث ال تنشأ من فراغ

 اثنتان حول : إلى جانب أربع مدن، آيلو مترا٣٣ و١٩ خمس منها حول باريس على مسافات تتراوح بين ؛جديدة

  . وأخرى بجوار مدينة روان ليل،مارسيليا، وواحدة بجوار مدينة

تعتمد فرنسا على درجة عالية من المرآزية اإلدارية في إنشاء المدن الجديدة، بهدف اإلسراع في تنمية 

دة وتطوير المجتمعات الفرنسية الجديدة، من خالل جهاز مرآزي يتولى مسؤولية إنشاء وتنمية المدن الجدي

  ).٢٠٠٧نجوى إبراهيم (واإلشراف عليها 
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زة   ارب المتمي ن التج سا م ي فرن ه   ف ة أنجي ة مدين ي ،تجرب ت الت ضري    انخرط و الح ن النم ود م د عق  بع

ر في حاضر        − منذ تسعينيات القرن الماضي  −العشوائي ادة التفكي في سلك التنمية المستدامة، وذلك من أجل إع

ستقبلها ة والتخطيط لم ي عف. المدين شرين  ،١٩٩٦ام ف د والع رن الواح دة للق ي وضع أجن ه ف ة أنجي  ،شرعت مدين

شكلت لجنة للتنمية و. ١٩٩٢اعتمدت فيها على برنامج العمل الذي طرح في قمة األرض في ريو دي جينيرو عام        

ي   ستدامة ف سين إدارة     ،١٩٩٩الم مية لتح ات رس دت سياس ات، واعتم ة الملوث ات قليل سيير مرآب ت ت ة،  تبن  البيئ

ا                  وع ملت على إدارة مساحاتها الخضراء من دون أسمدة وال مبيدات ضارة، وقامت بتشغيل أآبر مصنع في أوروب

  .إلنتاج مياه الشرب، مجهز بعملية مبتكرة لتوفير التقنية الفائقة للمياه

ام  وهو النظ؛بنائها وتأالمنش أنجيه أول مدينة فرنسية تطبق نظام جودة بيئية رفيعة في مجال تجديد تعد

الذي يتيح التوفيق بين الرفاهية والحد من النفقات الخاصة بالطاقة، وقد جرى تطبيقه في مرآز صيانة خطوط 

القاطن في آان و، وتواآب أعمال التنظيم المدني تطوير وسائل النقل العام ووسائل التنقل غير الملوثة للبيئة. الترام

 افتتاح خط  تمت تحت تصرف سكان المدينة مجانا، إلى أن وضع،أن يستخدم واحدة من ألف دراجةيستطيع أنجيه 

  . ٢٠٠٩الترام األول في عام 

من عناصر نجاح فكرة  أن (Angers official city site)على شبكة المعلومات  أظهر موقع مدينة أنجيه

 وعت اإلدارة دفقاستدامة هذه المدينة التزامها باستشارة سكانها بشأن المشروعات التي تمس حياتهم اليومية، 

السياسية بها أن التنمية المستدامة ال تتوقف عند حد احترام البيئة، بل تتعداه إلى انخراط السكان في األمور 

 من الميزانية السنوية لالستثمار إلقامة شراآة ٠.٥Aبتخصيص  ، تلتزم أنجيهمنذ ثالثين عاماو. الخاصة بهم

اآة األولى من نوعها في فرنسا التي تسمح بتعاون مثمر في شؤون  وهي الشر؛حقيقية مع مدينة باماآو في مالي

  . المخلفاتفي مجاالت المياه وتنقيتها ومعالجةوالبيئة والتدريب، 

  ألمانيا تجربة ٥-٤

فت ألمانيا المدن الجديدة رََّّ عحيث ،تجربة المدن الجديدة في ألمانيا عن التجربتين البريطانية والفرنسيةتختلف 

 تعرضت معظم المدن األلمانية خالل الحرب العالمية فقد. جمع تنموي آبير تحت إشراف سلطة محددةبأنها أي ت

 انطالقا من اعتبارات  من القرن العشرين وأعيد بناؤها في الخمسينيات والستينيات،الثانية لخسائر مادية جسيمة

 وتوفير وسائل ،لفترة طويلة على الطرقز االهتمام عند تخطيط المدن الجديدة  ترآَّ.اقتصادية بالدرجة األولى

 وقد تم وضع سياسة التجمعات .بباقي العناصر التخطيطية األخرى من االهتمام الراحة لسائقي السيارات أآثر

 بهدف التحكم في ي وعلى المستويين اإلقليمي والمحل،الجديدة على المستوى الفيدرالي، وعلى مستوى الواليات

 في طبقة من المزارعينت الصناعية، وتكوين أالمنش ور األراضي الالزمة لإلسكاننمو المدن الكبيرة لتوفي

 وقد تحقق ذلك بإنشاء مجموعة من المدن التابعة والضواحي والمدن اإلدارية ومجتمع القرية والمدن .الضواحي

 التجديد وتنمية مليات ع١٩٧١عام لوشمل قانون التنمية العمرانية . الصناعية حول التجمعات الكبيرة القائمة

  .المناطق وإنشاء المدن واألحياء الجديدة
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 لكل سنة من سنوات الخطة د وُيع،ةالموازنة األولية لكل مدينة على أساس خطة خمسّي ألمانيا وضعت

بعد الموافقة عليها من الجهاز السياسي للمدينة و ،مشروع موازنة طبقا لمقترحات يتقدم بها جهاز المدينة الجديدة

 ها وتدرج في موازنات، وتخصص آل وزارة معنية االعتمادات الالزمة لمشروعات آل مدينة.حاآم اإلقليمترفع ل

الموازنة المرآزية  هو  األول:ويتم تمويل المشروعات بالمدن الجديدة من مصدرين. مخصصة لتلك المدنبنود 

 ؛)غير قابل للرد للدولة (ع من قيمة المشروعات حسب نوع المشرو٨٠A إلى ٣٠Aللحكومة بنسب تتفاوت من 

 ٣٠والثاني قروض من بنوك االدخار لتمويل الجزء الذي يمول من ميزانية الدولة على أساس سداد القرض على 

عائد المدينة من بيع أو إيجار األراضي :  يتم سدادها آأقساط وفوائد من مصدرين أساسيين،٨.٥Aسنة وبفائدة 

 تفرض على ٧:١السيادية نحو  الجديدة تبلغ نسبتها إلى الضرائب  وضرائب محلية لصالح المدن،وغير ذلك

 الدعم التمويلي قسم، فقد أللمانيون اوطبقا للقان.  وغيرها،مساحات المصانع وعدد عمالها وعدد شاغلي المساآن

 من أعمال المياه والصرف ٥٠A، وأعمال الطرقتكاليف  من ١٠٠Aدعم في صورة منح ليغطي : إلى عدة أنواع

تمويل مؤجل السداد وفقا لشروط خاصة وتبعا لحالة نمو ، و عاما٣٠ على مدى تسددقروض ميسرة ي، وصحال

  .آل مدينة

 وأن تقوم المدينة الجديدة بعد ذلك بسداد هذه ، فإن المبدأ هو أن تكون القروض أآبر من المنح،بوجه عام

لتمويلي من الدولة أآبر ما يمكن في المراحل  ويكون الدعم ا، واالعتماد على نفسها في تدبير التمويل،القروض

، بدأت ١٩٨٤واعتبارا من عام . ةالمدينة الجديدتبعا لموقف التنمية في تدريجيا  ثم يقل ،األولى من نمو المدينة

ن الجديدة في موازنة واحدة هي تجميع استثمارات الوزارات المختلفة لحساب المدبا ألمانيهيئة المدن الجديدة ب

  ).٢٠٠٦وليد علي  (يئة المدن الجديدةموازنة ه

  الناجحة الدولية التجارب من المستفادة الدروس خالصة٦-٤

سكان ذات مصلحة مترابطة           ، هي منطقة تنمية حضرية جديدة     المدينة المستدامة  •  ، تنشأ لتوطين مجموعة من ال

ا يمكن            ام   . ويكون اعتمادها على المناطق ومجموعات السكان األخرى أقل م شكل ع سم   ت ،ب ستدامة    ت ة الم المدين

اة                ،مصممة ومخططة من أجل حياة أفضل     مدينة  بكونها   ا حي وم به ا من أن تق  وصناعة أآثر، وذات حجم يمكنه

ا حزام أخضر من األراضي                   يفه  ؛اجتماعية متكاملة  ستقال، ويحيط به ا م ا آيان افي لجعله ساع الك ز باالت  تتمي

ة ومخصصة للمج    ا عام ة األراضي به ة، وملكي وفر المس  الزراعي ع، وت ي تناسب آن اتم دخولالت ستويات ال   م

ة   عليها، ويقام   المختلفة ة وتعليمي  عدد آاف من المشروعات الصناعية لخلق سوق عمل واسعة، وخدمات تجاري

 تتوفر بها نسبة أعلى من األراضي الفضاء والمالعب في       آذلك. واجتماعية وثقافية تشبع آل احتياجات األسرة     

سكنية، و اطق ال ن محالت     المن ة م دمات الالزم ا بالخ ل منه ع آ سكنية تتمت اورات ال ن المج دد م ى ع سم إل تنق

ضاء وخدمات أخرى دارس وأراضى ف ع سكان المدين. وم وافر ةويتمت ي ال تت ا الت دد من المزاي ستدامة بع  الم

ا                             سكن ومك ان ال ين مك سافة ب ة، مع قرب الم ر ملوث ة صحية غي ن لسكان المدن الضخمة من سكن مناسب وبيئ

و ل، وت ساالعم دمات الحضرية الرئي ةيفر معظم الخ ة التحتي صحة ،ة وخدمات البني ع بال واطن يتمت سكنها م  وي

  .يثقافالمستوى بتميز اليشعر بجمال بيئته الحضرية و، إذ  باالنتماء إليهاحسوي
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ايير    تتم   للمدينة المستدامة    العملية التخطيطية   • دة   )١( :من خالل عدة مع ة الجدي ة المدين ام     تنمي ا لمخطط ع  طبق

ل ذ  )٢( ؛متكام ي األخ ارف ة االعتب ة الطبيعي ى البيئ ة عل ع المحافظ صميم الحضري م ادئ الت اء )٣( ؛ مب  إعط

تحقيق االآتفاء الذاتي للمدينة على مستوى       ) ٤( ؛المدينة الجديدة هوية اجتماعية وجغرافية وإدارة محلية مستقلة       

  .  بكافة احتياجاتهم− تهم على اختالف فئا− واسع آي يمكن إمداد سكانها

ع المناسب   • ة الموق تم  للمدين ار  ي ة        هاختي ق التنمي ساهمة في تحقي ة الم سبية من حيث إمكاني زة الن ى المي اء عل  بن

 .المحلية، وسهولة الوصول إلى الموارد البيئية، مع إمكانية نقل اإلدارات الحكومية للمدينة الجديدة

 . وهو ما اتضح في تجربة مدينة بوتراجيانشائها قبل إهتحديد يتم  للمدينةالحجم األمثل •

ة      : البنية التحتية والمواصالت العامة المريحة وجذب السكان إلى بؤر سكنية جديدة           • تشير آافة التجارب الدولي

ة   وفير المواصالت العام ى أن ت م استعراضها إل ي ت شكل  والت ع ب رائح المجتم ة ش ة لكاف ال البديل ائل االنتق وس

 . وخفض معدالت التلوث،أساسيا من أجل تقليل االعتماد على وسائل النقل الخاصةمناسب يعد أمرا 

ة     • ة البديل ى مصادر الطاق اد عل دن من      االعتم تدامة الم ا يحقق اس سبية، بم زات الن  وخاصة المصادر ذات المي

 .الناحية االقتصادية والبيئية

  صحراويةال بالمناطق الجديدة المدن إنشاء في المصرية التجربة تقييم -٥

ها تبعا لمعايير االستدامة التي تم  تحليلمن خاللالمصرية في إنشاء المدن الجديدة لتجربة ل ا تقييم هذا الجزءيقدم

في الدروس المستفادة، ستنباط  واهذه المدن، إيجابيات وسلبيات رصد أهمو ،تحديدها في الجزئين الثاني والثالث

  .ستراتيجية مستقبلية إلنشاء مدن مستدامة عند وضع إجب إتباعهاالخطوات الواتحديد سبيل 

  الجديدة المصرية المدن أنواع ١-٥ 
 بهدف إعادة رسم ، جديدة للعمران خارج المنطقة المأهولةمراآز إيجادتبنت الدولة سياسة االتجاه إلى الصحراء و

، ن المنحصرة في وادي ودلتا النيلعمراخريطة السكان وتوزيعهم الجغرافي في مصر، واالتجاه خارج منطقة ال

أمام والتي تعاني من التزاحم وتدهور المرافق وضيق المساحات  جزئيا، العمل على حل مشاآل المدن القائمةو

 إلى جانب خلق حافز لتدفق ،هذا.  وحماية األرض الزراعية المهددة بالزحف العمراني،لتوسعات العمرانيةا

 ي تجمعات عمرانية جديدةوتوطين الصناعات ف ين إلى المناطق الجديدة،وجذب المستثمر رؤوس األموال

عادة توزيع السكان واألنشطة االقتصادية سواء داخل ، وإلالستفادة من الموارد الطبيعية بالمناطق الصحراوية

   ٢.ية العمرانية للتنمق إضافيةتوفير مناطوجزء من السياسة المتكاملة للتنمية، آاألقاليم وبعضها، اإلقليم أو بين 

                                                 
م               2- انون رق دة بموجب الق ة الجدي سنة    ٥٩أنشئت هيئة المجتمعات العمراني از الم      ١٩٧٩ ل دة     ، لتكون الجه شاء المجتمعات الجدي  سئول عن إن

يئة الذي ُيهيِّئ له١٩٨١ لسنة ١٤٣وقد صدر القانون رقم  .وإدارتها؛ وتتولى اختيار المواقع، وإعداد المخططات العامة والتفصيلية وفقا لخطة الدولة 
ا            انون             . المجتمعات العمرانية الجديدة سبيل إدارة هذه المدن الجديدة والتصرف فيه ذا الق ا له دة تبع ة الجدي آل تجمع    “: ويقصد بالمجتمعات العمراني

مناطق بشري متكامل، يستهدف خلق مراآز حضرية جديدة تحقق االستقرار االجتماعي والرخاء االقتصادي، بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق 
  .”جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى
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منتصف  وتبني فكرة إنشاء المدن الجديدة في اآز جديدة للتنميةبدأت الخطوات التنفيذية لخلق مر

، ٢٠١٧إعداد خريطة التنمية والتعمير لمصر حتى عام تم  ٧٤/١٩٧٥وفي  ،  من القرن العشرينالسبعينيات

 مليون نسمة وهي ١٢جديدة، الستيعاب حوالي  مدينة ٢٤وتحديد مواقع إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة في 

   .٢٠١٧نصف الزيادة السنوية المتوقعة حتى عام 

بينما تنقسم من حيث مواقع ، تنقسم المدن الجديدة في مصر تبعا لتاريخ إنشائها إلى ثالثة أجيال متتابعة

  . إنشائها ووظيفتها إلى المدن التابعة، والمدن التوأم، والمدن المستقلة

 التابعة المدن ١-١-٥

ة             ى حول مدينة القاهرة وبالقرب منها، وتهدف عل        المدن التابعة  تقع ى آسر حدة الكثاف  المدى القصير والمتوسط إل

اهرة ة الق سكانية لمدين تفادة،ال ن واالس سكان    م ي جذب ال ة ف دمات والعمال ا آالخ وفرة فيه ية المت ل األساس  الهياآ

ة األم      وخلق فرص عمل جديدة ومقومات ا      ،واألنشطة رتبط بالمدين ة    آ ؛قتصادية ت وان      ١٥مدين املين بحل ايو للع  ، م

وهذه المدن ليس لديها قاعدة اقتصادية،       ).مدن الجيل الثاني  ( ومدينة بدر، والعبور     ،)مدن الجيل األول  ( أآتوبر   ٦و

اهرة        ى الق ة عل ة            ،ولكنها تعتمد آلي ى المدين ة إل ا وإضافة عمراني ل عبئ ة تمث ا في النهاي ا جعله د ساعد   . األم مم وق

  .القرب الشديد لهذه المدن من المدينة األم على الزحف العمراني بالكتلة العمرانية للمدينة األم نحو هذه المدن

  التوأم المدن ٢-١-٥

 توسعا عمرانيا في األراضي الصحراوية، وتقع متاخمة للمدن الحضرية القائمة، وتعتبر في  المدن التوأمتمثل

 ومن هذه المدن مدينة دمياط الجديدة وبني سويف الجديدة والمنيا .ا طبيعيا لتلك المدن القائمةبعض األحيان امتداد

ولهذه ). مدن الجيل الثالث( ومدينة أسيوط الجديدة وأخميم الجديدة وأسوان الجديدة ،)مدن الجيل الثاني(الجديدة 

وقد يكون الفاصل بينهما . مدينة القائمة التوأمالمدن قاعدتها االقتصادية والخدمية، إال أنها على اتصال وثيق بال

  . تشكيل طبيعي آالنهر أو شريط سكة حديد أو حاجز آنتوري أو فراغ مطلوب

   المستقلة المدن ٣-١-٥ 

 مدن ذات نسب استيعابية مناسبة وذات قاعدة اقتصادية تهدف على المدى الطويل إلى إنشاء المدن المستقلة هي

لها من الكيانات االقتصادية المستقلة، مما يؤهِّلها لتجميع األنشطة االقتصادية أقطاب للنمو االقتصادي 

 وهي تبعد عن مواقع المدن القائمة . لالستفادة من مميزات التجمع،واالجتماعية المختلفة حول نقطة معينة

 ي، وتشمل مدنا مثلوقد تتوغل هذه المدن في الصحراء بعيدا عن شريط الواد. م استقاللها الذاتيبمسافات تدعِّ

وقد انعكست وظائف تلك  ).مدن الجيل األول(العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب الجديدة والصالحية 

شكلت المنطقة الصناعية حيزا و فمدينة العاشر من رمضان ترآزت بها صناعات عديدة، ؛المدن على تنميتها

 باإليجاب على  ذلكانعكسو. هيالت ألصحاب األعمال وضمت العديد من الخدمات، آما منحت تس،عمرانيا هائال

معدالت التنمية بالمدينة، بعكس مدينة السادات ذات معدالت التنمية الضعيفة ألنها لم تحظ بقاعدة اقتصادية متينة 

  ).٢٠٠٧سيد علي  (يمكن االعتماد عليها
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  مصر في الجديدة المدن تنمية مراحل ٢-٥

  :قسم المدن الجديدة إلى ثالثة أجيال طبقا لتاريخ إنشائها آما يليتن

  األول الجيل مدن ١-٢-٥

 وذلك للمساهمة في حل مشاآل ،والتجمعات شرق الطريق الدائرية مدن جديدة حول القاهرة تمدت على تنمياع

عرب الجديدة للمساهمة في  ومدينة برج ال، والسادات، مايو١٥ و، والعاشر من رمضان، أآتوبر٦ آمدن ؛ةالقاهر

، باإلضافة إلى مدينة تخدم مدينة وميناء دمياط ومدن شمال الدلتال حل مشكلة االسكندرية، ومدينة دمياط الجديدة

  .٢٠١٧ ألف نسمة في عام ٢٠٠مليون و ٤واستهدفت هذه المرحلة . الصالحية الجديدة

  الثاني الجيل مدن ٢-٢-٥

 والنوبارية وبدر بني سويف الجديدة والمنيا الجديدةآمستوى الجمهورية جديدة على  اعتمدت على تنمية مدن

  .٢٠١٧ ألف نسمة في عام ٧٥٠ مليون و٣واستهدفت هذه المرحلة  .والعبور والشيخ زايد

  الثالث الجيل مدن ٣-٢-٥

متدفقة من وذلك للحد من الهجرة ال ،مدن الصعيدتعمير قائمة وبالذات في مناطق اعتمدت على تنمية مدن جديدة 

الصعيد إلى القاهرة واإلسكندرية، ورفع المستوى االجتماعي واالقتصادي، والقضاء على المشاآل االجتماعية 

 وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة، وأخميم الجديدة وأسوان الجديدةأسيوط الجديدة ، آمدن المنتشرة بتلك المناطق

).٢٠١٠  الجديدةالعمرانيةهيئة المجتمعات ( لجديدةباإلضافة إلى الفيوم الجديدة والشروق والقاهرة ا

  مصر في الجديدة للمدن التخطيطية المالمح ٣-٥

 الجديدة المدن مواقع ١-٣-٥

األول والثاني على حافة الحيِّز المأهول الحالي، آما تقع على شرايين المواصالت بجيليها تقع المدن الجديدة 

 فتقع آل من ؛كبرى بكل من إقليم اإلسكندرية غربا وإقليم قناة السويس شرقاة والتي تربط إقليم القاهرة اليالرئيس

 أآتوبر ومدينة السادات ومدينة العامرية على طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي، آما تقع مدينة ٦مدينة 

ت المدن وقد اختير. العاشر من رمضان على طريق القاهرة اإلسماعيلية، والصالحية الجديدة على مقربة منه

 على الضفة األخرى ، بني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة:الجديدة بالصعيد وهي

 ويعني ذلك أن إستراتيجية التنمية تعتمد في المقام األول على أسلوب الزحف. للنيل المقابلة للمدن القديمة
ليس على أسلوب إنشاء تجمعات عمرانية مستقلة في مناطق  و،التدريجي للحيز المأهول من الداخل إلى الخارج

المجالس القومية ( ”أقطاب النمو“ذات إمكانات آامنة بعيدة عن الكتلة العمرانية القائمة، وهو ما يعرف بأسلوب 

  ).١٩٩٣ المتخصصة 

القتصادية، أنه األسلوب األنسب من النواحي البشرية واإليكولوجية واباألسلوب األول ظنا قد تم إتباع و

أن حيث يمكن ى أن الحيز الحالي يعطي دعما بشريا وخدميا وإداريا للمدن الجديدة في مراحلها األولى،  علابناء
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الالزمة للمصانع والمرافق والخدمات من المدن القديمة القريبة، إلى أن يصل االستقرار البشري  العمالةتأتي 

ة التي تقع عليها هذه المدن أصبحت يمن المالحظ أن الشرايين الرئيسو.  إلى درجة االآتفاء الذاتيالمدن الجديدةب

 فقد تم استصالح مساحات من األراضي على جوانبها، آما أقيمت بالقرب منها مناطق ؛ في حد ذاتهامحاور تنمية

ناطق  في م تقعوتقع جميع المدن الجديدة في أراض صحراوية منبسطة تقريبا، إال أن بعض المدن. آبيرةصناعية 

 صحراوية قابلة لالستصالح الزراعي، األمر الذي يعتبر إهدارا ألراض آان من الممكن أن تكون زراعية

  .)١٩٩٣ المجالس القومية المتخصصة(

 الجديدة المدن أحجام ٢-٣-٥

 ندلكل من م  ألف نسمة٥٠٠بينما تبلغ  ،٢٠١٧في   مليون نسمة٢ أآتوبر ٦لمدينة مستهدفة تبلغ السعة السكانية ال

 مايو ودمياط الجديدة ١٥ آما تبلغ األعداد المستهدفة لكل من مدينة .وبرج العرب والسادات العاشر من رمضان

 األولى في السنوات  ألف نسمة لكل مدينة من مدن المجموعة١٠٠وتصل األعداد المستهدفة إلى .  ألف نسمة٢٥٠

وهذا يعني أن حجم  .عة الثانية في المدن نفسها لكل من مدن المجموا ألف٧٠العشر األولى من بدء تنفيذها، و

 يساوي حجم مدن عواصم المحافظات ،وبرج العرب اشر من رمضان والساداتالسكان المستهدف لكل من الع

وهذه المدن تمثل الشريحة الثانية من المدن . الكبرى القديمة آمدينة طنطا ودمنهور والزقازيق والمنيا وأسيوط

 مايو ودمياط ١٥أما حجم السكان المستهدف لمدن . مدينتين العمالقتين القاهرة واإلسكندريةالكبيرة بعد شريحة ال

 والمحلة الكبرى ت الحجم مثل منوف وآفر الزياي فيقترب من حجم سكان مدن الشريحة الثالثة متوسط،الجديدة

والتي تتراوح ما بين  −ديدة وتصل أعداد المرحلة األولى لكل من المدن الج. وغيرها من عواصم المراآز الكبيرة

 الغالبية − من حيث الكم– إلى متوسط عدد سكان المدن صغيرة الحجم، والتي تمثل−  ألف١٠٠ ألفا إلى ٧٠

  .العظمى للمدن المصرية

 ومثل ،المدن آبيرة الحجم نحو إنشاء  − منذ البداية–  أن إستراتيجية المدن الجديدة اتجهتذلكتضح من ي

 لم تتوفر إال عن طريق ،إلقامة البنية األساسية والخدمات واإلسكان استثمارات ضخمة مهذه السياسة تستلز

تحتاج آبيرة الحجم  هذه المدنف Stewart (1996)أوضح ستيوارت آما و. ة أو أجنبيةاالقتراض من مصادر محلي

   .بطبيعتها إلى وقت غير قصير حتى تستكمل مقوماتها االستيطانية وتحقق أهدافها

  وعدم استكمال هذه المدن مقوماتها الحضرية،ن قصور التمويل الذاتي وتراآم القروض وفوائدهانتج ع

حدثت فجوة واسعة بين حجم ما  بالتالي.  وبطء آبير في معدل االستيطان البشري،تعثر ملحوظ في معدل تنميتها

لذلك فإن . امة دائمة من جهة أخرى وبين عدد السكان المقيمين بها إق،ن بنية أساسية وإسكان من جهةتم تنفيذه م

لم تتم حسب الخطط والبرامج ، خصوصا في مجال االستيطان البشري، تنمية المدن الجديدة في مجاالت آثيرة

 واألعداد ،هالمدن الجديدة، من حيث أحجاملالمتبعة سياسة ال وآان هناك شك في مدى صواب ،الزمنية المعدة لها

.  والتي تتسم بالطموح وتحتاج إلى استثمارات آبيرة ليست متاحة، التنفيذ المتتاليةالمستهدفة من السكان في مراحل

 فسوف تسير التنمية الحضرية في ،إذا آانت السعة السكانية لهذه المدن وبرامجها التنفيذية والزمنية أآثر واقعيةف

   . فقط ألف نسمة٢٥٠م أي منها  حجيتجاوزالمدن الجديدة في فرنسا وإنجلترا لم ف. معدل متكامل ومتزامن مناسب
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 الخضراء المناطق ٣-٣-٥

، أي ما يقرب من ٢ آم١٣٦٣جاء في تخطيط المدن الجديدة وجود أحزمة خضراء حولها تبلغ مساحتها 

 مايو وبرج العرب الجديدة ودمياط ١٥ أآتوبر و٦ حول مدن العاشر من رمضان والسادات و، فدان٣٣٠.٠٠٠

 محدودة، رغم ما تمثله زراعتها من توفير مواد ة المساحات حتى اآلن سوى نسبهذهمن ولم تزرع . الجديدة

حاجة هذا النشاط  المجال الصناعي، فضال عن عنها فيغذائية لهذه المدن، وخلق فرص عمل جديدة أقل تكلفة 

  . يمكن أن تستوعب ما يزيد على ربع مليون نسمة −إذا تم استصالحها − وهذه المساحة. عمالة مكثفةل

 األنشطة ٤-٣-٥

ما عدا ، الرئيسي لتلك المدن الصناعي هو النشاط  يعتبر النشاط. بهدف توطين السكاناأقيمت المدن الجديدة أساس

قام تخطيط وقد .  مايو من أي أنشطة١٥خلو مدينة بينما ت، أيضا أآتوبر التي تحتوي على نشاط سياحي ٦مدينة 

 إال أن الدراسات البيئية المناسبة لم تحقق المطلوب، آما أن نها،تناسب آل مقواعد ونظريات على المدن هذه 

  فقطةالقاهرة واإلسكندرييقتصر ارتباطها على  ال أن ،بعض المدن ينقصها ربطها بأقاليم الطرد المجاورة لها

  .)١٩٩٣ الس القومية المتخصصةالمج(

  الجديدة المدن إيجابيات أهم ٤-٥

  الزراعية المناطق نحو لزحفا وإيقاف العمراني التوسع ١-٤-٥

 إجمالي المساحة إال أنعمليات النمو العشوائي على حدود الحيز العمراني للمدن المصرية، بالرغم من استمرار 

آان من الممكن أن تستقطع من المساحات المزروعة ، فدان ألف ٧٥٠و  نحوالتي تبلغ ،المنفذة بالمدن الجديدة

  .)٢٠١٠ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة( عمراني في حالة عدم إقامة تلك المدنحاليا بالوادي والدلتا للتوسع ال

    جديدة وتوفير فرص عمل الصناعيالتوسع ٢-٤-٥

 إلقامة المصانع  الالزمةواسعةالمساحات الفر ات الصناعية لتوآتتيح المدن الجديدة فرصة أفضل إلقامة المنش

يبلغ عدد المصانع المنتجة  .تجاتها إلى مراآز التسويق الداخلي والخارجيوامتداداتها المستقبلية، وسهولة نقل من

.  مليار جنيه٨٤.٩ وإنتاج سنوي ، مليار جنيه٧٦.٥ بإجمالي رأسمال مستثمر ، مصنعا٥٥١١بالمدن الجديدة 

 ويبلغ عدد المصانع تحت.  مليار جنيه٣.٦٥٣ ت ألف فرصة عمل بأجور سنوية بلغ٤٤١.٢أتاحت هذه المصانع 

وستوفر هذه .  مليار جنيه١٧.٣ مليار جنيه وقيمة إنتاج سنوي١٧.٧ مصنعا، برأسمال مستثمر ٣٠٠٠اإلنشاء 

 الجديدةهيئة المجتمعات العمرانية ( مليون جنيه ٥٩٦ ألف فرصة عمل بأجور سنوية ٩٦.٧المصانع عند إنشائها 

٢٠١٠.(  

  االقتصادي العائد ٣-٤-٥

في إضافة ناتج قومي صناعي جديد وأسهمت  ،ى المدن الجديدة بشكل هائلتدفقت استثمارات القطاع الخاص عل

 فدانا، ٣٧.١١٣ منطقة صناعية بمساحة إجمالية تبلغ نحو ١٧ويوجد بالمدن الجديدة  .لخريطة مصر الصناعية

   .)٢٠١٠ الهيئة العامة للتنمية الصناعية ( مليون جنيه٣١٦٣٦وبقيمة استثمارية بلغت 
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 مليار جنيه، منها ٧٣ التي أنفقت في المدن الجديدة تاالستثماراإجمالي بلغ ، ٢٠١٠  حتى١٩٨٠ عام ذومن

آما بلغت . ٢٠١٠ حتى ٢٠٠٦ مليار جنيه من عام ٢٣، و٢٠٠٥ حتى عام ١٩٨٠ مليار جنيه من عام ٥٠

مرانية هيئة المجتمعات الع ( مليار جنيه٣٠٠استثمارات القطاع الخاص في المجاالت العمرانية المختلفة نحو 

  .)٢٠١٠ الجديدة

  اإلسكان ٤-٤-٥

تقدر عدد الوحدات و . ألف فدان١٣٦بلغ إجمالي مساحات األراضي المخصصة لإلسكان بالمدن الجديدة نحو 

، بخالف وحدات المشروع القومي لإلسكان ٢٠١٠حتى عام ة  وحد ألف٩٣٣نحو بالسكنية التي تم االنتهاء منهـا 

 ألف وحدة بمعرفة القطاع الخاص ٦٠٢ف وحدة نفذت بمعرفة الهيئة، و أل٣٣١ منها ،ومشروع أبني بيتك

   ).٢٠١٠ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (والجهات األخرى

  الجديدة المدن سلبيات أهم ٥-٥

  اإلسكان مجال في المعطلة الطاقات ١-٥-٥

 خلت إذاآلن األعداد المستهدفة،  حتى تحققتشير الدراسات العملية إلى أن نسبة الجذب السكاني لتلك المدن لم 

 هروب البعض من السكن الحكومي بسبب : من الوحدات السكنية من السكان نتيجة لعدة أسباب منها٤٠Aأآثر من 

 من المناطق ٢٥A أو أقساط التمليك التي ال تتناسب مع الدخل، باإلضافة إلى أن أآثر من ، اإليجاراتارتفاع

المجالس القومية  (بة أداء الخدمات التجارية والعامة بالكفاءة المطلوبةالتجارية غير مستغلة نتيجة صعو

  .)١٩٩٣ المتخصصة

  المحترقة الطاقات ٢-٥-٥

ة    هما  في عنصرين أساسيين    الطاقات المحترقة  تتمثل دة           .  اإلنسان واآلل دن الجدي سكنون الم ذين ي سكان ال ات ال  ،ففئ

ووسائل المواصالت . لذهاب إلى عملهم خارج المدينةليا  يضطرون يوم، مايو١٥ أآتوبر ومدينة ٦وخاصة مدينة 

دا ل تهالآا زائ سبب اس ين ي ادة المتنقل ا بزي دل تحرآاته د مع ي يتزاي ة الت ةالمختلف رور ،لطاق ة الم ى حرآ ا عل  وعبئ

  . في ساعات الذروةةخاص

ى ال                  سكان إل ال ال ق انتق دة، نظرا      تمثل مشكلة وسائل االنتقال أحد أهم المشاآل الرئيسية التي تعي دن الجدي م

ر           ا يجب دها، مم تظم مواعي ة وال تن داد الكافي وافر باألع ي ال تت سات، الت ى األوتوبي ام عل ل الع ائل النق القتصار وس

  . معظم السكان على ضرورة امتالك سيارات خاصة في حالة رغبتهم في االنتقال للسكن بتلك المدن

  القائمة المدن ومشاآل اإلسكان أزمة استمرار ٣-٥-٥

بالرغم من أن أحد أهم أهداف إنشاء المدن الجديدة هو تخفيف الضغط السكاني عن المدن القائمة خاصة القاهرة 

 ١٠٠نحو بسنويا  يزيدعدد األسر المصرية ف. في المدن القائمة واالسكندرية، إال أن مشاآل اإلسكان تزداد تعقيدا

 مليون أسرة، ٢.٥٨نحو  بدرت هذه الزيادةُق ،١٩٩٦عام وفي .  الوحدات السكنيةفي ةمماثلزيادة  دون ،ألف أسرة
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المدن تعاني  تلك مازالتو.  من المساآن المقامة بالمدن الجديدة شاغرة٤٠Aالرغم من وجود نسبة تزيد عن على 

 ثبت أن معظم المشاريع الصناعية لم تحدث تغيرا ملموسا في آلية سوق العمل، بل أن معظم فقدمن العاطلين بها، 

  Essam Al-Din 2003). (مالة الموجودة بها آانت أصال من أماآن أخرىالع

 البطيء السكاني النمو ٤-٥-٥

 من الطاقة ١٨.٢A مليون نسمة، أي ١.٦ نحو ٢٠٠٢بلغ عدد السكان الذين استوطنوا المدن الجديدة حتى عام 

 مع أن المستهدف لعام ،) من سكان مصر٢Aحوالي ( مليون نسمة٢ حاليا عن هاوال يزيد عدد سكان. االستيعابية لها

تؤآد الصورة العامة لإلنجازات التي تمَّت خالل السنوات الماضية التأخر في النمو و.  مليون نسمة٥ هو ٢٠٠٥

المرآز  ( يحتل العجز في التمويل مرآز الصدارة فيها التي آان لهذا التأخر أسبابهنالسكاني بالمدن الجديدة، وإ

  ).٢٠٠٣رافي بالقاهرة الديموج

أن جميعها قد أنهت من  بالرغم ،النمو السكاني البطيء جدا لبعض المدن الجديدة) ١(يوضح جدول رقم 

 ففي المرحلة األولى إلنشاء .منها دون أن تحقق التعداد السكاني المستهدف ، ولكنسنوات التنمية المحددة لها

من  ٦,١٩A لم تتجاوز نسبة المقيمين فيها بصفة دائمة −تنفيذهاوالمقدرة بعشر سنوات منذ بدء  –المدن الجديدة

 مايو والسادات وبرج ١٥ أآتوبر و٦مجموع المقيمين بمدن العاشر من رمضان و وصل فقدالعدد المستهدف، 

  . ألف نسمة٨٢٥  هو ألف نسمة، بينما المستهدف١٦٢العرب الجديدة نحو 

، ولمدن الجيل الثاني حوالي ٦٠Aمدن الجيل األول حوالي ل ٢٠٠٣في عام وقد بلغ متوسط نسبة اإلشغال 

٣٥A . وتختلف نسبة السكان المقيمين بالمدن الجديدة إلى األعداد المستهدفة في المرحلة األولى من مدينة إلى

 فقط في برج العرب ٣A في مدينة السادات، و٧A مايو، تصل إلى ١٥ في مدينة ١٠٠Aفبينما تبلغ . أخرى

 مايو ١٥ويرجع المعدل السريع لنمو مدينة . ٢٠A أآتوبر نحو ٦، وتبلغ في آل من العاشر من رمضان والجديدة

إلى عدة عوامل أهمها متاخمتها لمراآز الصناعة الكبرى بحلوان، مما جعلها منطقة جذب العمالة الضخمة لهذه 

 من توفير بيئة عمرانية عالية المستوى المصانع، باإلضافة إلى ما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

منذ المراحل األولى لبدء اإلشغال اإلسكاني، فضال عن رخص  لسكان هذه المدينة من خدمات ومساحات خضراء

    .أسعار المساآن النسبي، والتسهيالت التي يتمتع بها السكان عن المناطق األخرى

 ألف ٧٠ حوالي ١٩٩٦، حيث آان يقيم فيها عام  أآتوبر من النماذج الجيدة لجذب السكان٦تعد مدينة 

.  ألف نسمة، أي أنها في حوالي ست سنوات زاد عدد سكانها خمسة أضعاف٣٦٠ حوالي ٢٠٠٣نسمة، وفي عام 

نصف مليون نسمة، تم رفعه ليصل إلى مليون نسمة في عام  ٢٠١٧ام  لعوعند إنشائها آان عدد السكان المستهدف

 أآتوبر حوالي ٦ بلغ عدد سكان مدينة ٢٠٠٦وفي .  مليون نسمة٢.٥ليصل إلى  آما تم رفعه حاليا ،١٩٨٠

  . مليون نسمة١.٥
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 فيمكن إرجاعها إلى ، ومدينة برج العرب الجديدة،أما نسبة عدد السكان الضئيلة بكل من مدينة السادات

 −ولى لمدينة الساداتالذي آان من المفترض أن يمثل النشاط الرئيسي للمرحلة األ −نقل مصنع الحديد والصلب

وبالنسبة . أن تمت المباني الالزمة لهاقل أربع وزارات إلى المدينة بعد يتم نإلى الدخيلة باإلسكندرية، آما لم 

مدينة برج العرب الجديدة، فقد آان للتضارب الذي حدث بين خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وخطط ل

، وذلك لوجود مواقع أخرى قرب المدينة األم تتبع المحافظة يهااإلقبال عل آبير في عدم أثرمحافظة اإلسكندرية 

  )١٩٩٣ المجالس القومية المتخصصة( وتجذب األنشطة وطالبي السكن إليها، أآثر مما تجذبه مدينة برج العرب

   تطور النمو السكاني لبعض المدن الجديدة في مصر ).١(جدول رقم 

  عدد السكان المتوقع
  )باأللف نسمة(

عدد السكان 
  الفعلي

  )باأللف نسمة(

عدد السكان 
المستهدف 

باأللف (
    )نسمة

  المدينة
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  ٧٠   ١٨.٩٥٧  ٢١.٩٠  ٩.٦٠  ١.٢٠  ٢٠  ١٩٨٢  الصالحية

 Essam Al-Din, Mohammad Ali (2003); City population. http://www.citypopulation.de/Egypt.html. : المصدر  
 

  : لما يليبطء االستيطان البشري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بصفة عامةيرجع 

 وتتطلب جهدا شاقا لخلق مجتمع جذاب، تتوفر ،الجديدة في صحراء مصر عملية بالغة الصعوبة إقامة المدن )١(

والصعوبة هنا تكمن في عدم وجود .  بحيث تعمل على جذب السكان والهجرة إليهافيه ظروف أفضل من المتاحة،

  . تقوم عليها المدينة الجديدة مستقرةقاعدة سكانية

 مصر آبلد نام محدودة، ال تسمح بتخصيص االستثمارات الالزمة لتكلفة إنشاء وتسيير وإدارة إمكانيات) ٢(

كون ذلك سببا في انخفاض معدل توفير الخدمات المختلفة، وقد ي. المجتمعات الجديدة بصورتها المطلوبة

  .ومحدودية الحوافز التي يمكن أن تجذب االستيطان البشري إليها

المراآز  و،ةيتنوع األنشطة الكبيرة الرئيسوالتي تكمن في عدم توفر مقومات الجذب السكاني بدرجة آافية ) ٣(

التي تستلزم وجود أعداد آبيرة من السكان إما من ،  والعالجيةاإلدارية للوزارات والهيئات والمراآز التعليمية

د اعتمدت المدن على نشاط واحد وهو النشاط الصناعي آقاعدة أساسية لنشأتها فق .العاملين أو المنتفعين بها

  . لإلقامة بصفة دائمةمن مجموع العاملين أن يجذب إال نسبة ضئيلة  ولم يستطع هذا النشاط،ونموها
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 بدون سياسات مدروسة في بعض المدن وبسعر منخفض دون ضوابط − في البداية− بيع األراضيطالقإ) ٤(

مضاربة على احتمال ارتفاع أسعار ال أدى إلى بيع مجاورات بكاملها ألفراد آان غرضهم ،للبيع أو التخصيص

المجالس  (لهؤالءت الت العمران في المجاورات التي خصصوتشير الكثافة العمرانية إلى تدني معدَّ. األراضي

  .)١٩٩٣ القومية المتخصصة

  الجديدة المدن نمو معوقات ٥-٥

  الجديدة المدن إدارة نظام قصور ١-٥-٥

مظاهر الخلل في نمو المدن تشير و. تمثل إدارة المدن الجديدة إحدى المشاآل الرئيسية التي تواجه هذه المدن

 ،ا في أساليب العمل اإلداري بأجهزة المدن الجديدةإلى أن هناك قصوربوضوح  في مصروالمجتمعات الجديدة 

 ويرجع ذلك إلى أن .مما يحول دون تحقيق االستغالل األمثل للموارد والطاقات المتاحة حتى ولو آانت محدودة

 التي ،أجهزة هذه المدن تمثل سلطات تنفيذية لسياسات محددة مرآزيا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

 باختيار −بموجب قانون إنشائها −وتقومسم السياسات وتخصيص األراضي وإصدار قرارات الترخيص، تقوم بر

وبهذا تكون  . وإدارتها،مواقع المدن الجديدة وإعداد المخططات الالزمة لها والقيام بتنفيذها بمراحلها المختلفة

  ).٢٠٠١ عاشور  صقرأحمد (جديدةالقرارات التخطيط والميزانية والتنظيم خارج نطـاق سلطة أجهزة المدن 

إنشاء مدن جديدة بهذا التنوع وبهذه األحجام تجربة جديدة  أن مشكلة إدارة المدن الجديدة فيأسباب  تكمن

 فبدت ،جديدة ومبتكرةإدارية  من البحث عن صيغ بدالالتقليدية األساليب والمناهج ، تمت إدارتها ببالنسبة لمصر

آما  ، وفضال عن ذلك.سم بسرعة االنطالق في حرآتها والديناميكية في نموهاغير مالئمة لكيانات حضرية تت

 Development) التفرقة بين إدارة إنشاء المدينة لم يتم، Essam Al-Din (2003(أوضح عصام الدين 

Management) ئم  المساآن والمدارس والمستشفيات وتوفير المناخ العمراني المالبناءمد المرافق والتي تختص ب

 City) وبين إدارة المدينة ،إلقامة المصانع وغيرها من القواعد االقتصادية الالزمة لقيام المدينة من جانب

Administration) وتقديم الخدمات الضرورية له من تعليم وصحة ، بإدارة مجتمعها المدني تختصآوحدة إدارية 

عالقات وظيفية وعملية مع  من خالل دينة ومصالحهالم والعناية برفاهية مجتمع المالية، وأمن وتوفير الموارد

 واضح بين  فهناك انفصال.المستويات اإلدارية األعلى مثل المحافظة أو اإلقليم ثم الحكومة المرآزية بالعاصمة

المجتمعات الجديدة وأجهزة الدولة األخرى من وزارات وهيئات، وتكاد المجتمعات الجديدة أن تكون آيانات 

  .اق التخطيطي والتنفيذي للوزاراتخارجة عن النط

  القصور في التمويل٢-٥-٥

د  صادية  يع ة االقت ق التنمي س تحقي داف الرئي د األه ن ة يأح اعين    م ي القط ع ف ك بالتوس دة، وذل دن الجدي شاء الم إن

ومي           ،الصناعي والزراعي  شاء ا       . بما يسمح بتوفير فرص العمل وزيادة في اإلنتاج والدخل الق تلزم إن د اس دن   وق لم

د    . الجديدة ضرورة توفير مصادر لتمويل مشروعات البنية األساسية والخدمات االجتماعية واإلسكان           ونظرا لتزاي

ام        ل أم شكلة التموي رت م رى، ظه ة أخ ن ناحي ذاتي م ل ال صور التموي ة، وق ن ناحي ا م ر حجمه دن وآب دد الم ع
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ع         اال فيمواردها  ، التي تنحصر    مرارية تنمية المجتمعات الجديدة   است ة، وحصيلة بي عتمادات التي تخصصها الدول

ي       ةحصيلة نشاط الهيئ  ووإيجار ومقابل انتفاع باألراضي والعقارات المملوآة للهيئة،          مقابل األعمال والخدمات الت

مدن الجديدة، وذلك ألن بيد أن التمويل الذاتي لم يكن متاحا بدرجة آافية في المراحل األولى إلنشاء ال. تؤديها للغير

ة                   سياسة بيع األراضي في بعض المجاورات لم تتم وفق أسس اقتصادية سليمة، وجاء ثمن البيع أقل آثيرا من تكلف

ة األساسية والخدمات،                       ل البني تثمار لتموي إعدادها ومدها بالمرافق، مما جعل الهيئة تتجه لالقتراض من بنك االس

  .  مشروعات اإلسكانومن بنك التعمير واإلسكان لتمويل

ل اإلسكان   تتمثل مشكلة    دة              في    تموي دن الجدي شاط اإلسكان بالم تم تخصيصه لن ا ي ة       −أن م  في إطار التنمي

ال                  −االقتصادية واالجتماعية للدولة   ا األعم سند إليه شرآات الم  ال يفي بمتطلبات هذا النشاط، مما ترتب عليه أن ال

سكنية             ، إضافة إلى    نفيذلة الالزمة لمواصلة الت   ال تتوفر لها السيو    د من الوحدات ال ر راآ وجود مخزون سكني آبي

ان                  تأجيرالمنفذة خالية بدون     ذي آ  أو تمليك، مما يعني حرمان المدن الجديدة من المقابل النقدي لهذه الوحدات، وال

  . جههاحل مشكلة التمويل التي تواويساعد في  مديونية الهيئة، يلم في تقلهمن الممكن أن يشكل عائدا يس

سنوات الماضية هو                        أحد أهم يمكن القول أن     دة في صحراء مصر خالل ال دن الجدي و الم أخر نم  أسباب ت

ة              ة للدول ة العام ا في الموازن اح له ة               . انخفاض التمويل المت تثمارات المطلوب ى أن حجم االس ا إل ذا أساس ويرجع ه

ة        إلنشاء المدن الجديدة ال تستطيع أن تتحملها القدرات التمويلية           لالقتصاد القومي في ضوء العجز المتزايد للموازن

ة رى . العام ة أخ ن ناحي ة        ،وم ة للتنمي تراتيجية قومي ار إس ي إط دة ف دن الجدي دخل الم روض أن ت ن المف ان م  آ

ة توسعت                        ،الحضرية ا حدث هو أن الدول  حتى يمكن إحداث نمو متوازن في ظل الموارد المالية المتاحة، ولكن م

ة واضحة                 في عدد آبير من الم       ا دون رؤي ا في وقت واحد تقريب شاء معظمه دء في إن زامن الب ي ت دة الت دن الجدي

  .الموارد المالية الكافية الستمرار نمو هذه المدن بالمعدالت المستهدفةوعدم توافر  ،ائق األوضاع االقتصاديةلحق

 التنفيذ في القصور ٣-٥-٥

ات         ل في ضعف طاق ذ يتمث ري التنفي ل يعت اك خل شييهن دة      د الت دن الجدي ة للم رامج التنمي ى ب ؤثر عل ا ي رغم .مم  فب

سيِّ      ط الخم الل الخط شييد خ ات الت ضاعف طاق ة ت ة للدول ام     ،ة المتعاقب وغ األرق ي بل ح ف اق الواض  إال أن اإلخف

ة        تلك الطاقات المستهدفة للمدن الجديدة يرجع في جزء آبير منه إلى ضعف            وارد المالي ل في نقص الم  والذي يتمث

  .لتشييد والعمالة الماهرة والمعداتالالزمة ل

  الجديدة المدن إنشاء في المصرية التجربة تحليل نتائج ٦-٥

  الجديدة للمدن الشامل والمخطط المتكامل التنموي الفكر غياب ١-٦-٥

التجربة المصرية للتنمية الصحراوية في مرحلتها األولى من غياب فكر تنموي شامل، حيث آانت      نبعت مشاآل  

ة د  التنمي ة الُبع ة  ( أحادي ة تقليدي ة زراعي ة    )تنمي ة الثاني هدت المرحل ا ش ستقلة   (، آم وأم والم ع والت دن التواب ) الم

ة          تثمارات حكومي ة من خالل اس سريع لهياآل عمراني و ال ين النم وازن ب دان الت سبب فق دة ب ين ،صعوبات عدي  وب

ة      وتعتبر الفترة األخيرة امتدادا لفكر المرح     . استحداث مجتمعات جديدة   ر   ،لة الثانية حيث التنمية العمرانية الهائل  أآث
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سكان        اني لل ع المك ي التوزي ل ف ى بإصالح الخل ل ُيعن وي متكام ر تنم ا فك ومي   ،منه ل الق ب الهيك ادة ترتي  وإع

دة بالصحراء             ،الستعماالت األراضي  دن الجدي شاء الم ة المصرية في إن د مرور   ،األمر الذي يؤآد أن التجرب  وبع

  . أهدافها المنشودة لم تحقق،ا عاما عليهثالثين

  الجديدة للمدن الشامل الهيكلي المخطط غياب ٢-٦-٥

ة   المدن الجديدة لم تنشأ    ة المروري على أساس مخطط شامل يتناول عالقة المدن الجديدة ببعضها، ومسارات الحرآ

ة ن جه ا م ا جميع د ،بينه ك الم سهم تل ة أن ت دى إمكاني ة أخرى، وم ن جه اهرة األم م ين الق ي حل  وب دة ف ن الجدي

ة       . المشاآل العمرانية العديدة بالمدن القائمة   دون دراسات تحليلي دة ب دن الجدي فقد تمثلت القضية في تبنِّي سياسة الم

وخير مثال لغياب المخطط الهيكلي الشامل أن مخطط القاهرة       . ألبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية واإلدارية    

شم      ٢٠١٧لعام   ه ال ة العاشر من رمضان               تصل أطراف ى حدود مدين ستقلة   (الية إل ة م ذلك ضاحية      ) مدين فتصبح ب

   ).١٩٩٣ المجالس القومية المتخصصة(  مليون نسمة١٦أخرى لمدينة تعدادها 

  الجديدة المدن مواقع اختيار عشوائية ٣-٦-٥

دين  دة       Essam Al-Din (2003)أوضح عصام ال دن الجدي ع الم ار مواق  عدم وضوح    في كمن ت أن عشوائية اختي

ة    رص البيئي ات والف ددات واإلمكاني ع      المح ة الموق ل طبوغرافي ام مث ه ع صه بوج ع وخصائ ة للموق  ، والعمراني

ا           ومن ذلك .  ومخرات السيول  ،وخصائص التربة  ة عليه  ، اختيار أماآن غير صالحة إطالقا إلقامة تجمعات عمراني

ة سبب خصائص الترب ا ب ل  (إم ان مث ي آ صفا الت ة ال رح من المدين شاؤهامقت ة أسيوط إن داخل ، )غرب مدين أو ت

  .ي أو صعوبة إنشاء طرق بأسلوب اقتصاد،ملكيات األرض ألآثر من جهة حكومية

   الجديدة للمدن المستهدف الحجم آبر ٤-٦-٥

تثمارات ضخمة   مما استلزم    ، آبيرة الحجم   جديدة مدننشاء  توجهت الدولة إل   ة األساسية والخدم        اس ة البني ات إلقام

كان ن مصادر محلي واإلس راض م ق االقت ةعن طري اج . ة أو أجنبي دنوتحت ذه الم ى  ه صير حت ر ق ى وقت غي إل

 إلى أن صعوبة خلق مجتمعات عمرانية وروابط اجتماعية         باإلضافة. اتستكمل مقوماتها االستيطانية وتحقق أهدافه    

ذه         ؛ةالخراسانينشآت   في غابة من الم    بأنهمفي المدن آبيرة الحجم، يجعل قاطنيها يشعرون          األمر الذي جعل من ه

  . لها األعداد المستهدفةنتلك المد وبالتالي لم تحقق ،المدن الجديدة أماآن للعمل فقط وليست لإلقامة الدائمة

  الخالصة -٦

  المستقبلية التحوالت ضوء في المصرية المدن الستدامة الحديث المفهوم تبني ١-٦

ران المصري في                     ،ي بشكل جذري   مع توقع تغير نمط الحياة الحال      ى شكل العم نعكس عل ر سوف ي ذا التغي إن ه  ف

ة وضحاها في مصر            . المستقبل ومدى تحقيق استدامته    ين ليل ن يحدث ب ستغرق سنوات     ،إال أن ذلك ل ل سوف ي  ب

ر                     ، من الزمن  اوعقود ذا التغي سبب في ه ي سوف تت ات الت ي للتقني ى      .  على الرغم من التواجد الفعل ك إل ويرجع ذل

اليف        ،أخر التسويق التجاري لهذه التقنيات    ت ات دون تك  نظرا لكون العمران الحالي غير مؤهل الستيعاب هذه التقني
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ستقبلية   الجديدة تخطيط المدن والمجتمعات  يجب أال يتم    ف. هائلة ة الم تفهم الواضح   ،بمعزل عن التطورات التقني  وال

ة، ب           ران العصور القادم تيعاب              والعميق التجاهات التطور في عم ة الس دن والمجتمعات مؤهل ذه الم حيث تكون ه

  . بأدنى قدر ممكن من اإلهدار لبنيتها األساسية،القادمةاألجيال متطلبات 

  : فإن التغييرات المستقبلية في أوجه الحياة تتطلب اتخاذ إجراءات تخطيطية وتنفيذية آما يليوعليه،

ه         إجراء دراسات تفصيلية لشكل الحياة في المستقبل، ولل        − تقدم التقني الحديث واستقراء اتجاهات تطوره وتطبيقات

دة                ة الجدي دن والمجتمعات العمراني ل مخططات الم ات       ،على آل مجاالت العمران، وتأهي تيعاب نظم وتقني  الس

 .عمران المستقبل، وتبنِّي التقنيات المستحدثة في المجاالت المتعلقة بالبيئة

التوازي م         − ي ب ك           عتبني سياسة التوطين المرحل دة، وذل ة األساسية في المجتمعات الجدي عناصر وشبكات البني

اءة        ،لتالفي توطين استثمارات تظل بال استغالل لسنوات عند تغير تقنيات المحطات والشبكات            ى آف  لما هو أعل

 . وأقل تأثيرا على البيئة،وأدنى تكلفة

 وليس في ضوء ما هو سائد في  ،ستقبلتبني مفاهيم تخطيطية تتعامل مع عمران المستقبل وفق معطيات هذا الم      −

التوزيع                ة ب ة الجوانب المتعلق ستحدثة في آاف ات الم تيعاب التقني دة الس دن الجدي ا يؤهل الم الوقت الحاضر، بم

  . والمعدالت التخطيطية للمدن الجديدة، والمعايير، والنسيج العمراني،الجغرافي

ستقرات العمر        − ة للم ستحدثة              اعتماد مخططات االمتدادات العمراني ات الم تيعاب التقني سفة اس ى فل ة عل ة القائم اني

ق  . بأدنى قدر من اإلهدار لبنيتها األساسية      ويمكن تحقيق ذلك من خالل اتسام هذه المخططات بالمرونة فيما يتعل

 .بالنسيج العمراني ومختلف عناصر البنية األساسية

  دامةاالست لمعايير تبعا الجديدة المصرية المدن مواقع اختيار ٢-٦

هناك آثير من العوامل التي تحدد الموقع األمثل لمدينة جديدة مستدامة، بعضها تخطيطية وبعضها اآلخر سياسية، 

اختيار الموقع األمثل دراسات تفصيلية تطلب وي.  سبب أو آخرا منهوعادة ما يصلح أآثر من موقع يرجح آال

   :، وأهمهال معايير التقييم وتفاضل بينها بناء على آ، تحدد المواقع المرشحة،ةيِّآم

د من                 أن   − ا حدث مع العدي ران آم تالحم العم ة، آي ال ي دن القائم ا عن الم دا آافي دة بع تكون المدينة الجديدة بعي

 مما ، آم٣٠٠وُيقترح أَال تقل هذه المسافة عن . المدن القريبة من القاهرة، والتي تحولت إلى ضواحي سكنية لها

وهو ما يجعل من  ذهابًا وإيابًا، سبع ساعاتالمدينة القائمة إلى المدينة الجديدة نحو يعني أن تستغرق الرحلة من 

دة             ار في الحسبان          . الصعب أن يسكن شخص في مدينة قائمة آالقاهرة ويعمل في المدينة الجدي ذا المعي وبأخذ ه

ا  رة افتراضية نصف قطره اك دائ د أن هن ة٢٥٠نج دن القائم م تحيط بالم ب تعتبر آ ر مناس ة غي ة المدين ة إلقام

 .الجديدة

ي الحالي    أال تكون المدينة الجديدة داخل أراض زراعية أو أراضي توسع زراعي        − ضيق الفعل سبب ال   مستقبلي ب

ه             . للرقعة الزراعية في مصر    ستقبلية، إَال أن ة الم ى أحد محاور التنمي دة عل ة الجدي ومع أنه ُيفضل أن تقع المدين

ساؤل بخصوص      يجب استبعاد وادي النيل آليا، مما يرشح محور الصحراء الغربية أآثر، ولكن يضعها محل ت
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ة                  ،ستقبلاستدامة التنمية بها في الم     دم التحقق من تجدد الخزان الجوفي للصحراء الغربي ذلك يجب    .  نظرا لع ل

ستقبل                       اه في الم . مراعاة عدم المبالغة في االبتعاد عن وادي النيل حتى يمكن االعتماد عليه آمصدر متجدد للمي

صحراوي     ر ال ي الظهي دة ف دن جدي ة م ن إقام ن الممك ار، م ذا المعي ا له ضات  ووفق د منخف ي أح صعيد، أو ف لل

ان  ل وادي الري ل مث رب للني ة األق صحراء الغربي ة،ال ات البحري ي(  أو الواح اس الزعفران اس ،عب د عب  ومحم

٢٠٠٧.( 

ا نتيجة       ،من الممكن أن تقترب المدينة الجديدة من مدن متوسطة أو صغيرة ذات ظهير صحراوي              − سمح بنموه  ي

اج الم       ة              التنشيط المتبادل، خاصة مع احتي ال أسر آامل ضمان انتق ى خدمات ذات مستوى عال ل دة إل ة الجدي دين

 . إليها من آل الفئات العمرية، وانتقال الطبقات العليا من المجتمع

د  − دائل موتحدي ع اب ة اق دة بدق دن الجدي الل ا لم ن خ ة   م ة الترب ا وطبيع صيلية للطبوغرافي ات التف اه لدراس والمي

ا         والمناخ والدراسات البصرية    السطحية   ة والعسكرية وغيره صادية واألمني سكانية واالقت دادها    وال شكل  ، وإع ب

  . ةالتي من الممكن أن تمثل مدنا جديد االتفاق على المواقع، بعد اضح التخاذ القرار السياسيو

ة                      − شاء المدين ام مشروع إن ة إلتم ة والبيئي صادية واالجتماعي ات االقت القيام بدراسة جدوى إقليمية لتحديد اإلمكاني

ا   ا ي تؤهله ات الت دة المقوم ة الجدي دى المدين وافر ل ث يجب أن تت ة، حي تثمارات الالزم ام باالس ل القي دة قب لجدي

ة                    ى المدين املين من وإل ال الع سهيل انتق ل لت للتنافس اقتصاديا مع المدن األخرى المحيطة، والتي تشمل شبكة نق

 . الجديدة

  االستدامة لمعايير تبعا المصرية المدن تخطيط ٣-٦

 البيئية االستدامة مجال في ١-٣-٦

ه    - صر توجي ي م رار ف ة –صناعة الق ستوياتها المختلف ى أن  –بم ذب  إل سوق بغرض ج ات ال ى آلي اد عل االعتم

ة     االستثمارات إلنشاء مدن جديدة سيؤدي إلى ت       دد         ،فاقم مشاآل تدهور البيئة الحالي ة ته شاآل اجتماعي  وظهور م

ق ال            يجب ا اإلطار وفي هذ . السالم واألمن االجتماعي   ين تحقي ول ب وازن مقب ق ت ة      تحقي صادية وحماي ة االقت تنمي

دخل،        التضحية بالبي   ودون تنمية االقتصادية لحماية البيئة   بال، دون التضحية    البيئة ادة ال   من خالل    ئة من أجل زي

رار وصياغتها بأسلوب مختلف             وازن ب        ،إعادة هيكلة عملية التخطيط وصناعة الق ة الت سمح بإمكاني ق    ي ين تحقي

  . مع حماية الموارد الطبيعية من التلوث واالستنزاف، والعدالة االجتماعية،النمو االقتصادي المنشود

ع البحث عن     - وث، م ن التل ا م اظ عليه يد، والحف ر الرش تخدام غي تنزاف واالس ن االس ة م وارد المائي ة الم حماي

ة  ر صادم  وارد المائي ة للم ر تقليدي تخدا ،غي ي اس ل التوسع ف ا    مث ه مي سية في تحلي ة الشم دعم  و البحر،هم الطاق

صنيع         سية وت ة الشم تخدام الطاق ر باس اه البح ة مي ات تحلي شاء محط ة بإن ول تطبيقي اد حل ي إليج البحث العلم

ة      اه العادم ة المي ع ومعالج اليب لجم راح أس ا، واقت ا محلي ة    ،مكوناته شجير وزراع ي الت تخدامها ف ادة اس  وإع

د     والتحكم الرشيد في ال    الجديدة،   ناألحزمة الخضراء حول المد    شكل جي ا ب ة وإدارته وارد المائي اه   ، م وحصد مي

  .لسد االحتياجات المتزايدة للمياهالسيول واألمطار الموسمية 
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  .ها وإعادة استخدامتها ومعالجها من خالل عمليات جمع،تحسين إدارة المخلفات السائلة والصلبة   -

  اإلدارية االستدامة مجال في ٢-٣-٦

دة ليكون المس    إ − ة الجدي از تطوير المدين شاء جه ة من خالل التخطيط لألراضي،    ئولن شاء المدين  األول عن إن

ة  وارد المالي ة، وإدارة الم ة الالزم دمات االجتماعي وفير الخ ة، وت شاء المدين ة إن ل عملي ضمويجب أن . وتفعي  ي

ن الم      ة م دة نخب ة الجدي شاء المدين ى إن ائم عل يط الق ق التخط ة   صينصختفري يط والهندس االت التخط ي مج  ف

  .المعمارية وعلم االجتماع واالقتصاد والجيولوجيا وعلم اإلنسان والبيئة واإلسكان والصحة والنقل

ة اإلدارةا − اءة وفاعلي درات وآف ة الق صحيحية المرتبطة بتنمي اذ اإلجراءات الت يم ،تخ دريب والتعل  من خالل الت

ش درات، والم اء الق ة وبن ة البيئي ن  والتوعي ي م ستويين المرآزي والمحل ى الم ة عل زة الحكومي ين األجه ارآة ب

ويمكن أن تمتد .  ومؤسسات المجتمع المدني وشرآات القطاع الخاص والجمعيات األهلية من جانب آخر،جانب

ضايا        ة عمليات بناء القدرات إلى تمكين شرآاء التنمية من التباحث حول الق ول ترض    المهم ى حل ي  للوصول إل

 .(win-win agreement)جميع األطراف وتحقق المكاسب لهم 

ة            التخلص من    − وارد المالي ة    (سيطرة آليات التخطيط القطاعي في تخصيص الم وزارات المرآزي  ،)من خالل ال

ل  ي تعط آزر          والت د الت ي، وتفتق وطني والمحل ستويين ال ى الم ة عل رامج التنموي ل الب اءة وتكام شبيك توالآف

(networking) ا وارد  مم ة الم الزم لتعبئ زخم ال ة ال ة التنموي د العملي سيق ا، يفق ضروري والتن ى ل ود عل  للجه

 . المستوى المحلِّي

ة         − اد المخططات المحلي ا   ،ترسيخ آليات التخطيط التنموي العمراني المحلي من خالل إعداد واعتم ا أساس  وجعله

ة         وهو ما  ،جوهريا لتخصيص الموارد المالية وإدارة التنمية الحضرية        يتطلب بالضرورة إجراء تحوالت هيكلي

د          ضها مزي شروع في                 افي نظام اإلدارة المحلية من خالل تفوي ك من خالل ال سلطات والصالحيات، وذل  من ال

ي تتضمن تبنّ        يد    إجراء التحوالت المؤسسية المطلوبة الت م الرش ادئ الحك ق مب شارآة والوصول   ،ي وتطبي  آالم

ضايا ا يخص الق ام فيم اق ع ة  واتج،التف ضمين لكاف أثير والت انون والت يادة الق ع األدوار وس اهات العمل وتوزي

 . األطراف المعنية، والشفافية والمحاسبية

رار في المرآز             − ة صنع الق ى تقليص مرآزي اهرة (العمل عل ستويات      ) الق ى الم سلطات والصالحيات إل ل ال بنق

ة          ونقل عمليات صنع القرار وتنفي     ،التحول إلى حكم محلي   و،  المحلية ة المعني ذه من خالل مشارآة الفئات المحلي

ا، ويُ           ستدامة محلي ة الم ات التنمي وطين عملي ة ت يح إمكاني ن من استخدام األدوات   مكِّ في التخطيط والتنفيذ، بما يت

صادية كندرية     لاالقت اهرة واإلس ارج الق صادية خ شطة االقت ال واألن ى   ،دفع األعم ضرائب عل رض ال ل ف  مث

 .قائمالالمصري  ومنح اإلعفاءات في المدن الجديدة خارج المعمور ،هرة الكبرىاألنشطة في إقليم القا

 االجتماعية االستدامة مجال في ٣-٣-٦

توفير مستوى ، ولتحقيق تنمية متوازنة للمجتمع ة الجديدةاألهداف االجتماعية عند إعداد مخططات المديندمج  −

 . التي يتم تحصيلهامالئم من الخدمات لكل فئات السكان عن طريق الرسوم والضرائب
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سهيل      − ة، وت دمات المالئم ة والخ ل الكافي رص العم وفير ف الل ت ن خ دة م ات الجدي و المجتمع سكان نح ذب ال ج

ه                   المجتمع وأسرهم في املين ب تقرار الع ق اس سكنية، لتحقي شجيع  ويمكن   . التمويالت الالزمة لشراء الوحدات ال ت

ك من        ،جديدة عن طريق دعم إسكانها    الفئات منخفضة الدخول على النزوح إلى المجتمعات ال         نظرا لما يحققه ذل

ويمكن توطين اإلسكان بالمجتمعات الجديدة من خالل االعتماد على     . قاعدة المستهلكين لتوازن للمجتمع واتساع    

وفير     و .رية للمناطق السكنية بالمدينة    إليجاد تنوع في األنماط المعما     ،قيام المواطنين ببناء مساآنهم    يتطلب ذلك ت

دة،                        ب ة الجدي ساآنهم بالمدين شاء م راغبين في إن ى ال تم عرضها عل سكنية لي ددة لتصميمات الوحدات ال دائل متع

واستغالل مواد البناء المتاحة بالموقع لخفض التكاليف، وربط المدينة الجديدة بمنطقة إنشائها، مع المتابعة الفنية      

ة ذ المواصفات واالشتراطات البنائي ة تنفي ة بمراقب سيطةالكفيل د ب وفير قروض بفوائ ى ،، وت د عل دون فوائ  أو ب

 . لكافة الراغبين في إنشاء وحداتهم السكنية،اإلطالق

ة  و − ع الهوي دة  ض ات الجدي ة للمجتمع ار المحلي ي االعتب تقرار      ف روف االس ك لظ رك ذل دم ت شكيلها، وع د ت عن

ة ا      ، حيث   العشوائي ات االجتماعي ل العالق اعي  طار  إلتمث ذي يتعامل ب  االجتم ع   ال ضاه سكان المجتم ذي  ،مقت  وال

 الوقائي للصراعات ّد فهي بمثابة المَص.حيث القوة واالستقرارة المجتمعات الجديدة من     ايجابي ىيتوقف عليه مد  

  .ف، والتي لو ظهرت لكانت آفيلة بهدم آيان المجتمع بأسرهالمحتملة أو صعوبات التكيُّ

 العمرانية االستدامة مجال في ٤-٣-٦

أمور التخطيط             إن حتمية الخ   − ين ب م         ،روج إلى الصحراء أمر متفق عليه من آافة المهتم ة الخروج ل  إال أن طريق

ا               . تحسم بعد  ارات أهمه وأولويات تنمية المدن الجديدة الصحراوية يجب أن تحدد في ضوء مجموعة من االعتب

 −المعمور الحالي   وخاصة على المدى القصير والمتوسط نظرا لتضخم المشكالت في            −الفائدة التي ستتحقق  

سياسي       اعي وال اد                   ،والعائد االقتصادي واالجتم دة في ضوء األبع اطق الجدي ى المن سكان إل ة تحريك ال  وإمكاني

ة ة والثقافي وظيفي ل،االجتماعي دور ال ك وال ار  تل ي إط صحراوية ف دن ال تراتيجيةإ الم ستوى س ى الم ة عل  التنمي

 . القومي

سكان             إلسراع بإعداد مخطط قومي للتنمية العمر     ا − صادية وال شطة االقت ع األن انية يحقق تغييرات هيكلية في توزي

ى ومي عل سطح الق روج  ،  الم ق الخ ي تحقي سهم ف اليم      وي ي األق دلتا إل وادي وال ي ال اريخي ف ور الت ن المعم  م

شرقية    ، ساحل البحر األحمر      ، الساحل الشمالي الغربي   ،شمال سيناء وجنوبها  (والجبهات الجديدة     ، الصحراء ال

ران الحالي       بما يسهم في تصحيح االختالل     ) وغيرها ، الجديد الوادي سكان  حيث يترآز   ،   الهيكلي في نسق العم

و  ي نح ساحة مصر٦Aمصر ف ن م وارد  ، م دمير الم ى ت رة إل ة الكبي ة العمراني داعيات الكثاف ؤدِّي ت ث ت  وحي

 .  مستويات تلوث مياه نهر النيلوارتفاعالطبيعية، 

ل للمدين   − م األمث د الحج ا  تحدي ع طبيعته ب م ا يتناس دة بم شائها ،ا ووظيفته،ة الجدي ن إن دف م ا، واله  ، وموقعه

 . من المخطط أن توفرها، وعالقتها باإلقليم الواقعة فيه، وفرص العمل التيقتصاديةالاقاعدتها و
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أسس  من خالل تطبيق     ،وازنات الدقيقة للبيئة الصحراوية   في المناطق الصحراوية تبعا للت    تخطيط المدن الجديدة     −

ضام      سيج المت ايير ا   ،العمارة البيئية آالن ة        والمع ة المحلي ة الخاصة بالبيئ ات . لتخطيطي ة الصحراوية    فعملي   التنمي

عة  ز الوالواس انيالترآي ف مك ؤدي   المكث د ت را     ق المة العم دد س لبية ته ة س والت بيئي ى تح صحراوي إل ن ال

  .كرة التنمية المحدودة للصحراءفان الصحراوي فلسفة االستيطجب أن تستوعب لذلك ي. هواستمراريت

رك مس             − ة، وت ل الدول ى من اإلسكان للقطاع           ئولياتتوفير اإلسكان االقتصادي والمدعم من قب ستويات األعل  الم

اء                واد البن وفير م ة وت سهيالت االئتماني ة الت ديم الدول د من             ،الخاص، مع تق ة والتأآ ة الفني ى المعاون  باإلضافة إل

شر فات والت ة للمواص ةالمطابق اد يعات البنائي شعوب  ، وإيج ات ال ن ثقاف ر ع ة والمعب م للبيئ ران المالئ العم

  .ل عن التقنيات والمعارف الجديدة دون االنعزا،ومخزونها الحضاري

صميم والتخطيط           االستفادة من الثورة المعلوماتية    − ستحدثة في طرق الت بما تقدمه من معارف ضخمة وتقنيات م

اذ    العمراني من خال    ي   ج الح ل استخدام نم ى التعامل مع            ،اسب اآلل درتها عل ا وق ا وآفاءته ز بمرونته ي تتمي  الت

صميمية       رارات الت ضل الق روج بأف ات للخ ات والمعلوم ن البيان ة م ات هائل وير   . آمي الل التط ن خ ذلك م وآ

آية ، وهندسة المعرفة والنظم الخبيرة التي تحاآي الخبير البشري، والنظم الذ          الصناعيالمتسارع في علم الذآاء     

ة رق  كاال معماري دع أش ي تب ا ي الت شري فيم دخل ب ة دون ت ة العممي ه المعلوماتي ق علي ة رطل  Urban)اني

Informatics).  

  االقتصادية االستدامة مجال في ٥-٣-٦

دة   األنشطة االقتصادية   تحقيق شمولية وتنويع     − ى              ،في المدن الجدي ة األول ة في المرتب ة الزراعي أتي التنمي من   وت

ه                         ة التنمي ستراتيجياتا شكل يضمن ل شري ب شاط الب ى مواصلة الن اظ عل وي في الحف ، لما للزراعة من دور حي

ة        الصحراوية  وال يعنى ذلك االعتماد الكلي على الزراعة    .االستمرارية ة األحادي ى التنمي ك إل ود ذل ى ال يق ، حت

صلها  التنمية الصناعيةاالهتمام ب، بل دي إلى فشل التنميةالتي قد تؤ   ترات اعن   وعدم ف ة األخرى،   يجيات س التنمي

 .  ساندة لها، وتساعد على تنمية مقومات اإلنتاج الزراعي أو التعديني أو غيره بالمدينة الجديدةتعتبر محيث 

دن   آبر قدر ممكن من استقاللية      أق  يحقت − دة واآتفا  الم ا الجدي صادية تحفظ       ئه ع، وتأسيس قاعدة اقت ذاتي للمجتم  ال

ى          ذلكآ يجب .يمالتوازن االقتصادي للمدينة واإلقل    دة عل ة الجدي  استحداث أنشطة ووظائف تعظم من قدرة المدين

 ذلك فضال  .جذب السكان وزيادة الدخل العام للمدينة آالمعلوماتية، وإنشاء شبكة من خطوط االتصاالت الحديثة   

ا،        عن صنيع والتجارة والخدمات وغيره ا   العمل على خلق مجاالت متنوعة من فرص العمل لسكانها في الت بم

  . يحقق عوائد اقتصادية أو اجتماعية لإلقليم والدولة

دة       − دن الجدي ي الم ا ف تم توطينه ي ي تثمارات الت ادي لالس دعم الم ديم ال ة    ،تق ديم الدول الل تق ن خ شجيعها م  وت

ي     تثمارات ف ادة االس ا لزي را لم ك نظ نح، وذل ة والم روض التمويلي ة والق ضريبية والجمرآي اءات ال اإلعف

 . وتشجيع السكان على االستقرار فيها،يدة من تأثير قوي ومباشر على زيادة فرص العمل بهاالمجتمعات الجد
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لتوفيق بين تكاليف إنشاء المدينة الجديدة والعائدات االقتصادية في آل مرحلة من مراحل اإلنشاء والتنمية، من                ا −

د                 ع الجدي ة المجتم ا،         والف ،خالل دراسة حرآة رأس المال خالل مختلف مراحل تنمي ة الخاصة به رات الزمني ت

 وإعداد بدائل لمواجهتها    ،وتحديد المشاآل والعقبات االقتصادية والتمويلية المحتملة خالل إنشاء وتنمية المجتمع         

ا    ا    .وسبل التغلب عليه ة             ي آم ة المشروعات اإلسكانية والخدمي ع إلقام دة للمجتم ة الجدي ع أراضي المدين مكن بي

شجيع الجذب            مع توفير التس   ،بأسعار منافسة  ة المناسبة لت ة والمشورة الفني اء الالزم هيالت االئتمانية ومواد البن

 . للمدن الجديدة
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  حقلالم

  أنواع المدن )٢( ل رقموجد

 ألف نسمة، وخالل فترة محددة نمت ٥٠هي عبارة عن منطقة حضرية رئيسة يقطنها أآثر من و

المجاورة لها بمراآزها، بمرور الوقت ضمت المستوطنات الصغيرة و خارج حدودها األساسية،

وهي متعددة المراآز الحضرية، تبعا ألبعادها الطبيعية، حيث ال يمكن لمرآز واحد أن يلبي 

 ويتراوح حجمها في المتوسط ما بين مليون ، بسرعة آبيرة جدا وتتغيرتنمووهى مدن  .احتياجاتها

 . وثالثة ماليين نسمة

وبوليسالمتر  

 (Metropolis)

ويعتبر .  أو أآثر سنويا٣Aمستوطنات حضرية ذات معدل نمو سريع ومستمر يصل إلى هي 

 .امعدل االستثمار في األنشطة االقتصادية بها آبير

  الدينابوليس

 (Dynapolis)

س فمن السهل أن تتحول المدن الدينابولي. وهي مدن متروبوليس مستمرة النمو مثل الدينابوليس

 إذا آانت ،إلى مدن دينامتروبوليس نتيجة المتدادها واحتوائها للمستوطنات المجاورة لها

آل خصائص المدن لها الدينامتروبوليس . الدينابوليس في الصحراء أو في مناطق قليلة السكان

 .المتروبوليس ولكن على نطاق أوسع وبكثافة أعلى

  الدينامتروبوليس 

(Dynametropolis) 

وتتميز . مدن الميجالوبوليس ظاهرة حديثة جدا، تكونت نتيجة لدمج عدد من المتروبوليستعتبر ال

ساحة أوسع من  م مليون نسمة، وهي تشغل١٠المدن الميجالوبوليس بأن عدد سكانها يتجاوز 

 . آمرادف للمدينة الميجالوبوليس(Mega City)ويستخدم تعبير الميجاسيتي . األرض

  الميجالوبوليس

 (Megalopolis)

  .Doxiadis, Constantinos A. (1968) :المصدر
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