
 
 

1 
 

 

         
            

           Journal of Al Azhar University Engineering Sector 

                     
                    Vol. 11, No. 41, October, 2016, 1598-1613 

 

 

 

التنمية المستدامة بالمدينة المصرية بين الواقع و المستهدف  
 

شكرى محمد حسنين البليهى  

. جامعة سٌناء– كلٌة العلوم الهندسٌة – قسم الهندسة المعمارٌة 
 
ABSTRACT 
To achieve progress in comprehensive sustainable development (economic, social, urban, 
environmental...), is by increasing the rate of economic growth while mitigating pressures on the 
environment and natural resources, and ensure equitable distribution of the wealth between all 
regions and categories of the society. Sustainable development assessment is a complex process 
needs to easy and clear indicators, by which to measure cities progress towards sustainable 
development, also the sustainable development assessment methods differ from field to other 
according to expertise or study purpose. A few studies dealt with the assessment theme of the 
services performance and life quality in the Egyptian cities. Previous studies revealed that the 
current situation in El Arish city as an example to the Egyptian cities is deteriorated and what has 
been implemented in the practice is much less than the target, in addition to that, it is not entirely 
compatible with the schemes, laws…, which led to growing the city's problems such as visual 
image pollution, low level of the services,...etc. this research aims to verify the efficiency of the 
current situation of sustainable development in El Arish city, and also evaluate the level of 
efficiency of its services and quality of life and Compared it to the target in the city development 
plans. It has been used a set of an international applicable indicators so that they cover many 
sectors to measure level of the services performance and quality of life in the city. This study 
revealed that the indicators used to evaluate the level of sustainability in El Arish showed a big 
gap between the current situation of most city's services and the target in the city strategic 
development plans, it recommended the need to review the providing methods of the basic 
services to El-Arish city residents to match the required and target levels of efficiency and 
quality. Also analysis results of  El Arish city sustainability indicators confirms that there is a big 
gap from the quantitative and qualitative aspect which increase or decrease from indicator to 
other to get to a competitive level and high rank in the classification of sustainable cities. 
 
Key words: sustainable development, sustainable cities, sustainable cities assessment,  
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    الملخص 

، ٌكون من خالل زٌادة  معدل النمو (...اقتصادي، اجتماعً، عمرانً، بٌئً)تحقٌق تقدم فى التنمٌة المستدامة الشاملة 

اإلقتصادى مع تخفٌؾ الضؽوط على البٌئة و الموارد الطبٌعٌة و ضمان التوزٌع العادل للثروات بٌن كل اقالٌم و فئات 

المجتمع، وتقٌٌم التنمٌة المستدامة عملٌة معقدة تحتاج الى تحدٌد مإشرات سهلة و واضحة ٌمكن من خاللها قٌاس مدى تقدم 

وهناك . المدن نحو التنمٌة المستدامة، كما تختلؾ طرق تقٌٌمها من مجال آلخر حسب التخصص أو الؽرض المطلوب

و قد كشفت دراسات سابقة . دراسات قلٌلة تناولت موضوع تقٌٌم كفاءة الخدمات و مستوى جودة الحٌاة بالمدن المصرٌة

عن تدهور الوضع العمرانى الحالى فى مدٌنة العرٌش كمثال للمدن المصرٌة، و ما تم تنفٌذه على أرض الواقع اقل بكثٌر 

، والذى ادى الى تنامى مشاكل المدٌنة ...من المستهدؾ تحقٌقه باإلضافة الى انه ؼٌر متوافق كلٌاً مع المخططات و القوانٌن

، و ٌهدؾ هذا البحث الى التحقق من مدى كفاءة الوضع الحالى ...كتلوث الصورة المرئٌة لها، و تدنى مستوى الخدمات

 مستوى كفاءة الخدمات و جودة الحٌاة بها و مقارنته بالمستهدؾ فى خطط  تقٌٌمأٌضاً للتنمٌة المستدامة بمدٌنة العرٌش، و 

لتقٌٌم مستوى إستخدام مجموعة من المإشرات األساسٌة المطبقة عالمٌاً بحٌث تؽطى قطاعات عدٌدة  و قد تم . تنمٌة المدٌنة

و كشفت الدراسة عن ان المإشرات . بالمدٌنةلقٌاس مستوى كفاءة الخدمات و جودة الحٌاة التنمٌة الحالى، واٌضاً 



 

 

 

التنمٌة المستدامة بالمدٌنة المصرٌة بٌن الواقع و المستهدؾ  

 

المستخدمة لتقٌٌم مستوى اإلستدامة بمدٌنة العرٌش اظهرت فجوة كبٌرة بٌن الوضع الحالى لمعظم الخدمات بالمدٌنة 

والمستهدؾ فى خطط التنمٌة اإلستراٌجٌة لها، و اوصت بضرورة مراجعة طرٌقة تقدٌم الخدمات األساسٌة لسكان المدٌنة 

كما تإكد نتائج تحلٌل مإشرات اإلستدامة لمدٌنة . بحٌث تتوافق مع مستوٌات الكفاءة و الجودة المطلوبة و المستهدفة

العرٌش ان هناك فجوة كبٌرة من الناحٌة الكمٌة و النوعٌة تزٌد او تنقص من معٌار الى اخر للوصول الى مستوى تنافسى 

. و مكانة عالٌة فى تصنٌؾ المدن المستدامة

 
.  التنمية المستدامة، المدن المستدامة ، تقييم المدن المستدامة، تنمية مدينة العريش، مشاكل مدينة العريش:      الكلمات الدالة

 
   مقدمة 1

المخطط اإلستراتٌجً للتنمٌة العمرانٌة لمصر ٌستهدؾ ان تصبح مصر دولة متقدمة و منافسة على المستوى العالمى ذات 
اقتصاد معرفً ٌستثمر قدرات اإلنسان و المكان والموارد، مجتمعاً متوازناً متمسكاً بهوٌتة الوطنٌة و قٌمة الدٌنٌة، ٌتمتع 

فٌها المواطنون كافة برؼد العٌش وجودة الحٌاة فى إطار منظومة بٌئٌة متكاملة، كما ان احراز تقدم فى مجال التنمٌة 
، ٌتحقق من خالل زٌادة  معدل النمو اإلقتصادى مع تخفٌؾ (...اقتصادى، اجتماعى، عمرانى، بٌئى)المستدامة الشاملة 

على الجانب . الضؽوط على البٌئة والموارد الطبٌعٌة وضمان التوزٌع العادل للثروات بٌن اقالٌم و فئات المجتمع المختلفة
 احصائٌة للجهاز المركزى للتعبئة العامة و اإلحصاء لبعض المإشرات الدولٌة ان مصر احتلت ترتٌب االخر كشفت

متؤخر فى عدد من المإشرات كمإشر التنافسٌة العالمٌة ، و مإشر عوامل االبتكار و التطور، ومإشر تحقٌق المتطلبات 
األساسٌة من الصحة و التعلٌم األساسى، و مإشر تحقٌق المتطلبات األساسٌة من البنٌة التحتٌة، و مإشر التعلٌم العالً و 

و كجزء من ، ..2014/2015التدرٌب، و مإشر االستعداد التكنولوجً، و مإشر الفساد، و مإشر دلٌل األداء البٌئى  عام 
الكل و مثال للمدن المصرٌة ، اظهرت دراسات سابقة اتصاؾ الوضع الحالى بمدٌنة العرٌش باإلهمال التام فى تنفٌذ كثٌر 

من المخططات المعتمدة، حٌث ان ما تم تنفٌذه على أرض الواقع اقل بكثٌر من المستهدؾ تحقٌقة باإلضافة الى انه ؼٌر 
متوافق كلٌاً مع المخططات و القوانٌن و المراجع العلمٌة و الفنٌة، و الذى ادى الى تنامى مشاكل المدٌنة كارتفاع معدل 

البطالة، و نقص كمى و نوعى للخدمات الصحٌة ، و عدد سكان اقل بكثٌر من المستهدؾ الوصول الٌه فى خطة توطٌن 
 منطقة عشوائٌة بالمدٌنة، و 11السكان بسٌناء،  باإلضافة الى مشاكل الهٌكل العمرانى القائم و التى تظهر فى وجود 

 لمدٌنة العرٌش، والذى ٌعود كثٌر منه الى أسباب إقتصادٌة، (1)مشكلة تراكم المخلفات الصلبة، وتدهور الصورة المرئٌة
باإلضافة الى اسباب أخالقٌة تظهر فى سلوكٌات خاطئة كعدم احترام القوانٌن، واستسهال الخطؤ و اإلستكبار، و التقلٌد 

األعمى لما هو موجود بؽض النظر عن كونه خطؤ أم صواب باإلضافة الى ان الكثٌرٌن ٌقرإن القوانٌن و اللوائح المنظمة 
، مما أدى الى انتشار كثٌر من مظاهر التدهور ...للبحث عن ثؽرات لمخالفتها و لٌس للرؼبة فى تنفٌذها والتوافق معها

بجمٌع انواعه، والتى اصبحت ذات تؤثٌر سلبً على سلوكٌات المواطن العادى حٌث تفرض علٌه نوعاً من الذوق و 
اإلختٌار الؽٌر متالئم مع العقل المستنٌر و الفطرة المستقٌمة، مما ٌهدد أمنه و إستقراره، و سالمته الصحٌة والنفسٌة 

، وفى هذا االطار ٌستهدؾ هذا البحث التحقق من مستوى ...إلفتقار البٌئة العمرانٌة للقٌم الجمالٌة و الهدوء و التجانس
 مستوى كفاءة الخدمات وجودة الحٌاة بها ومقارنتة للتنمٌة المستدامة بمدٌنة العرٌش، واٌضاً تقٌٌمكفاءة الوضع الحالى 

، و ...و تم اتباع المنهج اإلستقرائى الذى ٌقوم على دراسة الواقع من خالل المالحظة. بالمستهدؾ فى خطط تنمٌة المدٌنة
اٌضاً على العناٌة بالقضاٌا الجزئٌة واإلنتقال منها الى قضاٌا عامة، و كذلك المنهج الوصفى والتحلٌلى لتحقٌق اهداؾ 

و جدٌر بالذكر ان هناك عدة دراسات تعرضت لموضوع تطوٌر أدوات و مقاٌٌس لقٌاس مستوى استدامة . البحث األساسٌة
و لتقٌٌم . م ، كؤداة و منهجٌة قٌاسٌة لتقٌٌم كفاءة الخدمات و مستوى جودة الحٌاة بالمدن2014/ 37120المدن منها اٌزو 

التنمٌة المستدامة بالعرٌش تم استخدام عدد من المإشرات التى ٌمكن من خاللها قٌاس مدى تقدم المدٌنة نحو التنمٌة 
و فى هذا اإلطار ٌتكون هذا البحث من جزئٌن األول ٌتضمن الدراسات النظرٌة للمفاهٌم و المصطلحات . المستدامة،

. العلمٌة، و الجزء الثانى ٌتضمن تحلٌل لكفاءة الخدمات و جودة الحٌاة بمدٌنة العرٌش
 

  المشكلة البحثية1-1
  اؼفال عدد من ركائز التنمٌة المستدامة كالعدالة بمفهومها الشامل والقٌم اإلسالمٌة، باإلضافة الى اإلهمال و التؤخر فى

، ادى الى عدم تحقٌق ...العمل من اجل ازالة معوقات التنمٌة المستدامة كالمعوقات اإلقتصادٌة، واإلجتماعٌة، والنفسٌة
اهداؾ التنمٌة المستدامة البٌئٌة، واإلجتماعٌة، والتكنولوجٌة بالمستوى المطلوب و المستهدؾ الى حد بعٌد بالبٌئة الحضرٌة 

 .المصرٌة عموماً 

  دراسات كثٌرة سابقة اكدت على تنامى مشكالت البٌئة الحضرٌة المصرٌة فى كثٌر من القطاعات الخدمٌة العامة و 
 احصائٌة للجهاز المركزى للتعبئة العامة و اإلحصاء لبعض المإشرات الدولٌة والتى توضح مستوى التحتٌة، وكذلك تإكده

 فى مإشر تحقٌق المتطلبات 97عدد من الخدمات العامة بمصر مقارنة بدول العالم األخرى، ان مصر احتلت الترتٌب 
 فً مإشر تحقٌق المتطلبات األساسٌة من البنٌة التحتٌة، و 100األساسٌة من الصحة والتعلٌم األساسى، و الترتٌب 

 دولة عام 144 فً مإشر االستعداد التكنولوجً من بٌن 95فً مإشر التعلٌم العالً و التدرٌب، و الترتٌب 111الترتٌب 
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 178 دولٌاً من بٌن 50، و الترتٌب 2013 دولة عام176 دولٌاً فى مإشر الفساد من بٌن 120، و الترتٌب 2014/2015
 .2012دولة فً مإشر دلٌل األداء البٌئى عام 

   كجزء من الكل و مثال لحال المدن المصرٌة اظهرت دراسات سابقة اتصاؾ الوضع الحالى بمدٌنة العرٌش باإلهمال التام
فى تنفٌذ كثٌر من المخططات المعتمدة، حٌث ان ما تم تنفٌذه على أرض الواقع اقل بكثٌر من المستهدؾ تحقٌقة باإلضافة 

الى انه ؼٌر متوافق كلٌاً مع المخططات و القوانٌن و المراجع العلمٌة و الفنٌة، و الذى ادى الى تنامى مشاكل المدٌنة 
كارتفاع معدل البطالة، و وجود نسبة كبٌرة من سكان المدٌنة فى مستوٌات اقتصادٌة متدنٌة ال تستطٌع ان تواجه متطلبات 

الحٌاة الٌومٌة المتؽٌرة بصورة عادلة و مقبولة، و نقص كمى و نوعى للخدمات الصحٌة، و عدد سكان اقل بكثٌر من 
،  باإلضافة الى مشاكل الهٌكل العمرانى القائم 2017المستهدؾ الوصول الٌه فى خطة توطٌن السكان بسٌناء حتى عام 

ضٌق شوارع مركز المدٌنة القدٌم، ، و منطقة عشوائٌة بالمدٌنة، ومشكلة تراكم المخلفات الصلبة11والتى تظهر فى وجود 
 لمدٌنة العرٌش، مما جعلها ال تلبى الحد األدنى من متطلبات الجذب اإلستٌطانى واإلستثمارى (1)و تدهور الصورة المرئٌة

.  عموماً 
 

  هدف البحث 1-2

للتنمٌة المستدامة بمدٌنة العرٌش كمثال للمدن المصرٌة، و كذلك محاولة التحقق من مدى كفاءة و جودة الوضع الحالى 
.   مستوى كفاءة الخدمات وجودة الحٌاة بها، ومقارنتة بالمستهدؾ فى خطط تنمٌة المدٌنةتقٌٌم

 

 منهجية البحث 1-3
، و اٌضاً على العناٌة بالقضاٌا الجزئٌة ...تم اتباع المنهج اإلستقرائى الذى ٌقوم على دراسة الواقع من خالل المالحظة

واإلنتقال منها الى قضاٌا عامة، و كذلك اثبات الحكم على كلى من خالل وجوده فى جزئٌاته، او تصفح الجزٌئات لٌثبت من 
جهتها حكم عام اما قطعى واما ظنى، وكذلك المنهج الوصفى والتحلٌلى لتحقٌق اهداؾ البحث األساسٌة، وهى التحقق من 

 الحضرٌة المإشراتبإستخدام مجموعة من للتنمٌة المستدامة بمدٌنة العرٌش و محاولة تقٌٌمة مستوى الوضع الحالى 
 وهى مإشرات مطبقة عالمٌاً لقٌاس مستوى .مشكالتها و العرٌش لمدٌنة الحضرٌة البٌئة جودة على للتعرؾ كوسٌلة

استدامة المدٌنة، وتم ذلك من خالل تصفح و مراجعة الدراسات و التقارٌر واألبحاث السابقة التى تعرضت لموضوع التنمٌة 
والمدن المستدامة عموماً، باإلضافة الى التقارٌر والدراسات الخاصة بالوضع الحالى للتنمٌة بمدٌنة العرٌش، حٌث تم 

السكان، االقتصاد، التعلٌم، الصحة، الطاقة، التلوث البٌئى، اإلسكان، ): استخدام اثنى عشر من المإشرات الحضرٌة وهى
، ...، التى توفرت لها بعض البٌانات(الصرؾ الصحى ، المٌاه النقٌة، التخطٌط الحضرى، النقل، النظافة و المخلفات الصلبة

 : 2005و اعتمد وصؾ الوضع الحالى للتنمٌة بقطاعات المدٌنة المختلفة على ما توفر من بٌانات رسمٌة فى الفترة من 
م، و اٌضاً عن طرٌق زٌارات و دراسات مٌدانٌة ألحٌاء مدٌنة العرٌش القدٌمة منها و الحدٌثة، و قد تضمنت 2016

الدراسة المٌدانٌة التحقق من بعض المشكالت المتعلقة بالتنمٌة المستدامة، وتم اإلعتماد على أداة المالحظة كؤداة للتقٌٌم كما 
استخدمت الصور الفوتوؼرافٌة كدلٌل و برهان ٌوضح الوضع الحالى لمعظم مناطق مدٌنة العرٌش،  و اٌضاً تم اإلعتماد 

على اإلسلوب الوصفى  للتعبٌر عن الوضع الحالى لكثٌر من مإشرات التقٌٌم لعدم توفر البٌانات للباحث فى كثٌر من 
.  االحٌان بالصٌؽة الحسابٌة و الرقمٌة المناسبة

 

 مفاهيم  و مصطلحات  2
التنمٌة التى تفى باإلحتٌاجات األساسٌة للجٌل الحاضر، دون المساومة على قدرة :  التنمية المستدامة 2-1

و ٌمكن ان ترى اٌضاً كطرٌقة لتنمٌة المناطق الحضرٌة بالتوسط و . األجٌال القادمة على تلبٌة إحتٌاجاتها
التوازن بٌن احتٌاجات األجٌال الحالٌة و األجٌال المقبلة، وتقر كذلك بضرورة تحقٌق نمو إقتصادى ٌتالئم مع 

. قدرات البٌئة
 

 أهداف التنمية المستدامة  2-2

 الحفاظ على سالمة العملٌات البٌئٌة األساسٌة فى النظم البٌئٌة التى ٌعتمد علٌها اإلنسان فى تنمٌة و : أهداف بيئية
مثل األحٌاء المائٌة )صٌانة الموارد الموجودة، و تؤمٌن اإلستخدام المستدام للكائنات الحٌة، والنظم البٌئٌة 

 .(...والمزروعات

 إختٌار وسائل تقنٌة ذات مخلفات محدودة، واإلعتماد على إعادة التدوٌر للمواد، وحسن إختٌار :أهداف تكنولوجية 
 . مواقع المراكز الصناعٌة

 المحافظة على التوازن بٌن الموارد المتاحة و الحاجات األساسٌة للبشر على المدى البعٌد، و وضع : أهداف إجتماعية
و تحقٌق المشاركة . خطط تنمٌة للموارد الطبٌعٌة المتجددة وؼٌر المتجددة فى إطار زمنى ٌحقق العدالة بٌن األجٌال

الشعبٌة الواسعة، و ترشٌد استهالك كافة الموارد و وضع أولوٌات لإلستخدامات المختلفة، والتعاون اإلقلٌمى و الدولى 
 .لمواجهة متطلبات البٌئة و مشاكلها

 

   أبعاد التنمية المستدامة 2-3
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 ٌعنى مدى قدرة الموارد الطبٌعٌة والبٌئٌة على تلبٌة اإلحتٌاجات الحالٌة بدون التؤثٌر على إحتٌاجات : البعد البيئى
 .كما انها تعنى ترك األرض بحالة جٌدة لألجٌال القادمة بدون تدهور أو تلوث. األجٌال القادمة

 إعطاء األولوٌات للطبقات الفقٌرة والمهمشة فى خطط التنمٌة، مع ضمان مشاركتها فى صناعة قرار : البعد اإلجتماعى
 .(المشاركة المجتمعٌة)إعداد و تنفٌذ خطط التنمٌة المحلٌة 

 خطط التطوٌر و التنمٌة اإلقتصادٌة للمجتمعات الحالٌة ٌنبؽى أن تكون مجدٌة إقتصادٌاً بحٌث ال ٌتم :البعد اإلقتصادى 
 .ترحٌل تكالٌفها الى األجٌال القادمة

 

   ركائز التنمية المستدامة 2-4

 لنجاح التنمٌة المستدامة ٌجب تحقٌق العدالة بمفهومها الشامل والمساواة بٌن الجمٌع فى الحقوق والواجبات: العدالة .
 األصٌلة (اإلسالمٌة)لنجاح التنمٌة المستدامة ٌجب إبراز القٌم واألخالق الدٌنٌة : القيم اإلسالمية. 

 التلوث البٌئى ال ٌعترؾ بالحدود الدولٌة:وحدة المصير والمستقبل المشترك. 

 التنمٌة ٌجب أن تلبى حاجات الحاضر للجمٌع وتستمر دون اإلخالل بحاجات األجٌال المقبلة: اإلستدامة واإلستمرار. 

 فى عملٌات صنع القرار على المستوى المحلى و اإلقلٌمى و العالمى: المشاركة الشعبية. 
 

 .  المقومات األساسية لتحقيق التنمية المستدامة2-5
 الخ...مستوى صحته و تعلٌمه و ثقافته و مهاراته المهنٌة: اإلنسان  .
 الخ...وفرة الموارد الطبٌعٌة، و مستوى كفاءة المبانى و الخدمات والمرافق والطرق: المكان .
 ٌحقق نظام اإلدارة شكل العالقات بٌن األفراد أو الجهات المسئولة و مهمات و : نظام اإلدارة الحكومية  والعمرانية

 . مسئولٌات كل منهم تجاه بعضهم البعض وتجاه المكان الذى ٌعٌشون فٌه

  معوقات التنمية المستدامة2-6

 عدم احترام القوانٌن، واستسهال الخطؤ واإلستكبار، وصعوبة اإلقتناع بؤى فكر جدٌد او : معوقات نفسية وإجتماعية
. قبوله

 تكالٌؾ تكنولوجٌا حماٌة البٌئة قد تإدى الى بعض المشاكل اإلقتصادٌة للدول النامٌة التى تساهم فى : معوقات إقتصادية
. تلوث البٌئة

 انتقائٌة وعدم جدٌة السلطة لتنفٌذ و متابعة تنفٌذ كثٌر من القوانٌن و األحكام الضرورٌة لحماٌة البٌئة : معوقات سياسية
 . الحضرٌة

(2)  النظرة اإلسالمية للتنمية المستدامة2-7
 

  الشرٌعة اإلسالمٌة حملت الكثٌر من األوامر و النواهى فكان اإلسالم منهج شرٌعة وحٌاة لكل زمان و مكان ما دامت
. السموات و األرض

 حفظ (كل ما ٌتعبد به اإلنسان من شرع هللا)حفظ الدٌن : هناك خمسة ضرورٌات ٌجب على اإلنسان الحفاظ علٌها ،
الذرٌة األسرٌة التى )، حفظ النسل (مناط التكلٌؾ والمسئولٌة)، حفظ العقل (عصمة النفس وصون حق الحٌاة)النفس 

(. كل ما ٌملك اإلنسان كان نقداً أو عٌناً )، حفظ المال  (تمثل أجٌال المستقبل
  النظرة اإلسالمٌة الشاملة للتنمٌة المستدامة توجب اال تتم هذه التنمٌة بمعزل عن الضوابط الدٌنٌة واألخالقٌة، ألن هذه

 . الضوابط هى التى تحول دون أٌة تجاوزات تفقد التنمٌة المستدامة مبرراتها و استمرارٌتها

  النظرة اإلسالمٌة الشاملة للتنمٌة المستدامة تعنى بالنواحى المادٌة جنباً الى جنب مع النواحى الروحٌة والُخلقٌة، وعدم
. اقتصار التنمٌة المستدامة على األنشطة المرتبطة بالحٌاة الدنٌا وحدها و إنما تمتد الى الحٌاة األخرة

  ،مهمة التنمٌة المستدامة فى المنظور اإلسالمى هى توفٌر متطلبات البشرٌة حالٌاً و مستقبالً سواء كانت مادٌة أم روحٌة
. بما ٌحقق التوازن واإلعتدال فى تحقٌق متطلبات الجنس البشرى بشكل ٌتفق مع طبٌعة الخلقة اإللهٌة لهذا الكائن

  ،التنمٌة المستدامة فى المنظور اإلسالمى ال تجعل اإلنسان نداً للطبٌعة و ال متسلطاً علٌها بل تجعله امٌناً و رفٌقاً علٌها
. محسناً بها و بعناصرها، ٌؤخذ منها بقدر حاجته و حاجة من ٌعولهم بدون اسراؾ و بال افراط و ال تفرٌط

  ًعمارة األرض تمثل الهدؾ الرئٌسى للتنمٌة المستدامة فضالً عن كونها ؼاٌة دٌنٌة و مقصداً شرعٌا .
  تعنى ان لكل فرد ان ٌتصرؾ بحرٌه فٌما ٌملك إذا انعدم الضرر، فإذا  (ال ضرر وال ضرار)القاعدة الشرعٌة اإلسالمٌة

 . حدث الضرر فلولى األمر التدخل لمنع وقوع الضرر، كما ان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع
 

   المدن المستدامة2-8
.       شكل جدٌد من المدن، تحقق النمو اإلقتصادى من خالل قاعدة إقتصادٌة ال تستنفذ الموارد الطبٌعٌة و ال تلوثها

 

 (3)  المدن المستدامة فى عصر المعلوماتية2-8-1
:        مع التطور العلمى والتكنولوجى تم تبنى أنماط جدٌدة للمدن المستدامة

هى المدٌنة التى تستخدم التكنولوجٌا الحدٌثة فى تشٌٌد مختلؾ عناصرها من منشآت وخدمات : المدينة التكنولوجية -أ
. وشبكات بنٌة أساسٌة و مرافق، مما ٌنعكس بصورة واضحة على عناصرها و تخطٌطها
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المدٌنة التى تستخدم أنظمة الكترونٌة خاصة فى تشؽٌل عناصرها من مبانى وخدمات بهدؾ تحسٌن : المدينة الذكية- ب
مستوى الحٌاة، بحٌث تتكامل فى مبانٌها أنظمة بٌئٌة فى استخدام الطاقة و التحكم فى درجة الحرارة و اإلضاءة و 

من خالل تزوٌد المبنى بتطبٌقات تكنولوجٌة  (الخ...انظمة تبرٌد و تدفئة، إضاءة، صوت، تؤمٌن ضد األخطار)الصوت 
.  تسهم فى توفٌر نظم إدارة و تحكم أكثر كفاءة فى المبنى

فى التحكم و إدارة أنشطة الحٌاة  (اإلنترنت)هى المدٌنة التى تستخدم تقنٌات و أنظمة المعلومات : المدينة المعلوماتية- ت
، وتتوقؾ درجة وصؾ المدٌنة (الخ...بٌع وشراء إلكترونى بإستخدام بطاقات اإلئتمان، سداد الفواتٌر)المختلفة 

وال ٌلتزم تكوٌنها وهٌئتها . بالمعلوماتٌة على مقدار ما ٌطبق فٌها من أنظمة التحكم اإللكترونى فى األجهزة والمعدات
و ٌتوقع . بنظرٌات التخطٌط السائدة، و ٌوجد بها انماط معمارٌة مستحدثة، تستخدم أحدث التقنٌات فى تنفٌذها و تشٌٌدها

ان ٌحدث تؽٌٌر جذرى فى نمط المدٌنة و شكلها فى المستقبل تبعاً إلختالؾ شكل الحٌاة و اإلعتماد على انظمة 
و بالتالى فإن أسس تخطٌط المدن المتعارؾ علٌها . المعلومات، و دخول األجهزة اإللكترونٌة الى جمٌع المجاالت الحٌاتٌة

حالٌاً ستصبح عدٌمة الجدوى، اذا لم ٌتم تطوٌرها بإضافة عوامل أخرى ترتبط بالبعد المعلوماتى، وتؤثٌره على كافة 
. أنشطة الحٌاة داخل المدٌنة

 
  

 (4) خصائص المدن المستدامة2-8-2
 بحٌث تعزز مفاهٌم الحرٌة واحترام حقوق اآلخرٌن، و رحمة الضعفاء و مدينة تحقق العدالة بمفهومها الشامل لسكانها 

.... المهمشٌن وضمان حقهم فى حٌاة كرٌمة، والدٌمقراطٌة والمشاركة فى صناعة القرار
 تتوازن فٌها الطاقة اإلستٌعابٌة للموارد والنظم البٌئٌة المحلٌة، عن طرٌق رفع كفاءة مدينة خضراء صديقة للبيئة ،

. استخدام الموارد، وتحقٌق الحد األدنى من المخرجات الملوثة، و إعتماد مجتمع المدٌنة على ذاته لضمان اإلستدامة
 و ٌتطلب ذلك زٌادة اإلعتماد على موارد الطاقة الخالٌة من الكربونمدينة منخفضة أو صفرية إنبعاث الكربون ،. 

  تخطط و تبنى وتدار لتوفٌر الحاجات المعٌشٌة من بنٌة تحتٌة وخدمات صحٌة وتعلٌمٌة وتجارٌة و مدينة معاصرة
إجتماعٌة و مواصالت، و اتصاالت، و إسكان ، و فرص عمل حقٌقٌة و مجزٌة، والحكم الرشٌد، والعدالة القضائٌة 

واإلقتصادٌة ، والشفافٌة، والمساءلة، ومكافحة الفساد، وتضمن ان جمٌع قطاعات المجتمع تستفٌد منها، حٌث ان نقص 
اى من هذه اإلحتٌاجات قد ٌإدى الى ظهور مشاكل فعلى سبٌل المثال نقص اإلسكان ٌإدى الى ظهور مشكلة العشوائٌات 

 ....أو اناس بال مآوى، وعدم العدالة اإلقتصادٌة تقود الى أحقاد طبقٌة، و سرقة، والمبااله، و تؤخر النمو اإلقتصادى

 
  معايير المدينة المستدامة2-8-3

المإشر موفر للمعلومات الوصفٌة والكمٌة و الكٌفٌة عن حالة شئ ما، و مإشرات استدامة المدٌنة ٌمكن ان / المعٌار
ترى اٌضاً كمقٌاس ٌعطى معلومات ملخصة عن موضوع المشكلة، و قد تم اإلعتماد فى هذه الورقة البحثٌة على 

المعلومات الوصفٌة للتعبٌر عن حالة كثٌر من معاٌٌر اإلستدامة بمدٌنة العرٌش، و ٌمكن القول ان المإشرات تستعمل 
كؤداة فى متابعة وتقٌٌم التنمٌة بالمدٌنة و ٌنبؽى ان ترتبط ارتباطاً وثٌقاً بالهدؾ الرئٌسى للتنمٌة المستدامة، كما انها تمثل 

اٌضاً واحدة من أدوات القٌاس التى تستعمل بفاعلٌة لتمكٌن األطراؾ المهتمة من تقٌٌم انجاز المجتمع و المدٌنة، و 
كما انها تخدم . كما ٌمكنها عرض مستوى كفاءة المدٌنة، و جودة حٌاة سكانها. التحكم فى توجٌة تطور التنمٌة المستدامة

وهى كذلك ٌمكن ان . اٌضاً كؤداة لإلرشاد فى سٌاسات اإلستدامة، شاملة مراقبة القٌاسات و نتائجها و توصٌلها الى العامة
توفر اساس سلٌم للتخطٌط و صناعة القرار، وبعد ذلك تحدٌد الى اى مدى نجحت السٌاسات واإلستراتٌجٌات فى بلوغ 

وٌمكن تطبٌق هذه المإشرات من خالل معرفة األبعاد اإلقتصادٌة، واإلجتماعٌة، والعمرانٌة، . وتحقٌق اهداؾ اإلستدامة
.... والبٌئٌة لها

 
 

 تقييم المدن المستدامة 2-8-4

تقٌٌم التنمٌة المستدامة بالمدن عملٌة معقدة تحتاج الى تحدٌد مإشرات سهلة و واضحة ٌمكن من خاللها قٌاس مدى تقدم 
الدٌنٌة و اإلختالفات / كما ان فهم ابعاد المدٌنة المستدامة موضوع معقد، فالخلفٌة الثقافٌة . المدن نحو التنمٌة المستدامة

الوطنٌة و اإلقلٌمٌة قد تساهم فى ظهور اختالفات فى تفسٌر المدٌنة المستدامة، و بالتالى اختالؾ طرق تقٌٌمها من مجال 
وهناك دراسات عدٌدة تعرضت لموضوع تطوٌر أدوات و مقاٌٌس لقٌاس . آلخر حسب التخصص أو الؽرض المطلوب

:  مستوى استدامة المدن منها
ISO37120/2014اصدرت المنظمة العالمٌة للتوحٌد القٌاسى المواصفة القٌاسٌة  : 37120/2014ايزو  (1)

 كؤداة و (5)
 مإشر اساسى ٌندرج 17منهجٌة قٌاسٌة لتقٌٌم كفاءة الخدمات ومستوى جودة الحٌاة بالمدٌنة، و تتكون هذه األداة من 

لتقٌٌم مستوى كفاءة وجودة جوانب مختلفة لقطاعات المدٌنة  (التكمٌلٌة)تحت كل منها عدد من المإشرات الثانوٌة 
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االقتصاد، التعلٌم، الصحة، الطاقة، البٌئة، المؤوى، الترفٌه، الصرؾ الصحى ، المٌاه النقٌة، التخطٌط الحضرى، النقل، )
، وهذه المإشرات (المخلفات الصلبة، األمن، الحكم، الموارد المالٌة، اإلتصاالت و اإلبتكارات، الحرائق و المطافئ

كمٌة، و نوعٌة، و وصفٌة، و توفر مجموعة من التعرٌفات والمنهجٌات القٌاسٌة التى ٌمكن ان ٌستعٌن بها الباحثٌن، 
، لمتابعة و تقٌٌم كفاءة خدمات المدٌنة و مستوى جودة الحٌاة بها، كما ٌمكن ان ...المخططٌن، المصممٌن، صناع القرار

اال ان هذه األداة ال تعطى . تستخدم اٌضاً لتوجٌه سٌاسات وخطط التنمٌة، و قٌاس مدى التقدم المحرز على مدار الوقت
و قد . اراء او احكام محددة، وكذلك ال توفر حدود رقمٌة عظمى او دنٌا ٌمكن ان تحدد كؤهداؾ مناسبة للمإشرات

برشلونة، )و العالمٌة  (...دبى، مكة،)استخدمت هذه األداة فى تقٌٌم بعض المدن و حصلت بعض المدن العربٌة 
و لم ٌتم اإلعتماد على هذه األداة كلٌاً فى هذه الورقة البحثٌة لعدم توفر . على المرتبة األولى البالتٌنٌة (...روتردام،

 .البٌانات للباحث بالصٌؽة المطلوبة ، باإلضافة الى صعوبة الوصول الى نتٌجة محددة و حاسمة عند اإلستعانة بها
MURNInet)قائمة المؤشرات الحضرية الماليزية  (2)

تم تطوٌرها بواسطة قسم التخطٌط الحضرى والرٌفى ( : (6)

السكان، اإلسكان، اإلقتصاد، البنٌة األساسٌة، الخدمات العامة، البٌئة، األثر ) قطاع 11بمالٌزٌا، وقسمت المدٌنة الى 
 مإشر ثانوى، وتم تطبٌقها 55ٌتم تقٌٌمها بإستخدام  (اإلجتماعى، استعماالت األراضى، السٌاحة، النقل، الموارد المالٌة

فى جمٌع اإلدارات المحلٌة المالٌزٌة لقٌاس كفاءة المدٌنة، و مستوى جودة الحٌاة بها، واٌضاً لمتابعة تطور تنفٌذ خطط 
التنمٌة وحل المشكالت التى تظهر، و بالتالى تقٌٌم مدى نجاح هذه الخطط والسٌاسات، اال انها ال زالت تواجه بعض 

المشكالت كإقتراح اضافة بعض المإشرات المتجانسة التى ترتبط بمعاٌٌر اإلستدامة، و كذلك توفٌر المعلومات الالزمة 
 .بالدقة و الجودة المطلوبة

 

  المصرية الحضرية البيئة مشكالت  2-9
 على تعاون الى حلها ٌحتاج عالمٌة مشكالت هى و.(، الخ...الحرارى اإلحتباس، التصحر ):خضراء مشكالت (1)

 .الدولى المستوى
 

(، الخ...الصلبة المخلفات تراكم، الصحى كالصرؾ األساسٌة التحتٌة البنٌة خدمات نقص): البنيية األجندة مشكالت (2)
 :األتى الى تقسٌمها ٌمكن و. المصرٌة  الحضرٌة البٌئة جودة على تإثر داخلٌة مشكالت وهى

 . البيئية والخدمات التحتية البنية على الحصول مشكالت -أ

 كٌمٌائٌة، و بٌولوجٌة ملوثات من تحتوٌه لما التلوث مصادر أهم من الصحى الصرؾ مٌاه تعتبر: الصحى الصرف نظم 

 السكان من فقط% 43.6 ان حٌث، القرى و المدن فى الصحى الصرؾ بشبكات التؽطٌة فى فجوة من مصر تعانى و

 ٌعتبر الذى و األرض، تحت أوخزان أهلٌة بشبكة إما متصلون% 56.4و، الصحى للصرؾ العامة بالشبكة متصلون

 البٌئة على سلبى اثر له ٌكون مما الزراعٌة األرض مصارؾ فى محتواه من التخلص ٌتم حٌث أحٌاناً  مناسبة ؼٌر وسٌلة

 (.2008- تقرٌر )متصلٌن ؼٌر أو الضارة، الحشرات نمو او الكرٌهة الروائح انتشار او المٌاة  تلوث ناحٌة من سواء

 مكان و وقت فى صاحبها ٌرٌدها ال أشٌاء هى: العالمٌة الصحة منظمة عرفتها كما القمامة(: القمامة )الصلبة المخلفات 

 على خطراً  أصبحت حتى البٌئة مع اإلنسان لتفاعل السلبٌة الصور إحدى القمامة تعتبر و عنده، لها قٌمة ال ألنها ما

 التى واألوبئة األمراض من العدٌد انتشار فى ٌتمثل صحى بعد فلها متعددة، أبعاد القمامة لمشكلة و ، صحته و حٌاته

 األمراض إنتشار ان حٌث إقتصادى وبعد المختلفة، والمٌكروبات والقوارض الحشرات لتكاثر نتٌجة اإلنسان تصٌب

 على بالسلب ٌإثر حضارى ؼٌر مظهر ٌعد القمامة انتشار ان جانب الى هذا المنتجة، العاملة القوى قدرة من ٌضعؾ

 إصابة فى ٌتمثل اجتماعى بعد و المحلٌة، السٌاحة حركة على كذلك و فٌها ٌعٌشون التى البٌئة عن المواطنٌن رضا

 المخلفات من األطنان أالؾ ٌومٌاً  مصر تنتج و ، القمامة تراكم نتٌجة الضٌق و القلق مشاعر إثارة و باإلحباط اإلنسان

 فى تتباٌن والتى، صناعٌة مخلفات، زراعٌة مخلفات، المستشفٌات، العامة المبانى، المنازل مخلفات: تشمل التى الصلبة

 مناسبة صحٌة بطرٌقة منها التخلص و الصلبة المخلفات لجمع نظام وجود وعدم تدوٌرها، امكانٌة فى او خطورتها شدة

 .حرقها أو الشوارع فى المخلفات هذه القاء الى أدى

 الى ٌإدى المصرٌة القرى و المدن من كثٌر تؽطى كافٌة و جٌدة عامة مواصالت شبكة وجود عدم  :العامة المواصالت 
 المستوى، السعة )المصرٌة المدن شوارع من كثٌر فى الطرق حالة سوء الى باإلضافة اإلنتقال فى مشكالت حدوث

 المرورى اإللتزام ضعؾ كذلك و المشاة، لحركة المناسبة و الكافٌة، و المخصصة األرصفة وجود وعدم ،(اإلنشائى
 .الخ...الهواء تلوث و، المرورٌة اإلختناقات حدوث فى ٌساهم

 

 . اإلنبعاثات و الحضرية المخلفات عن الناتج التلوث مشكالت  -ب
 النقل و الصناعة فى الوقود حرق أجهزة كفاءة، السٌارات امتالك معدل، الطاقة استهالك بؤنماط ٌرتبط : الهواء تلوث 

، الكربون اكسٌد وثانى اول مثل للهواء الملوثة والؽازات الخ،...أخرى ناحٌة من التدخٌن ظاهرة انتشار و ناحٌة، من

 .السابقة العوامل حسب مكان الى مكان من تنقص أو تزٌد النتروجٌن اكسٌد ثانى، الرصاص، الكبرٌت اكسٌد ثانى
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  المذاب األكسجٌن نسبة )الكٌمٌائٌة الخواص أو( الرائحة - اللون )الطبٌعٌة المٌاة خواص تؽٌر هو: المياة تلوث – 

 الملوثات بعض وصول بسبب التلوث هذا ٌحدث ،( المٌكروبى التلوث )البٌولوجٌة الخواص كذلك و(، العضوٌة المواد

 . الخ...الزراعى و الصناعى و، الصحى كالصرؾ المائٌة المجارى الى

 ٌجعلها بشكل الحٌوٌة أو الكٌمٌائٌة أو الطبٌعٌة وخواصها صفاتها من فٌؽٌر التربة فى ٌحدث تؽٌر أى هو: التربة تلوث 
 تلوث ٌحدث و ،.نبات و حٌوان و إنسان من سطحها فوق ٌعٌش من على – مباشرة ؼٌر أو مباشرة بصورة – سلباً  تإثر

 .الخ...للتربة ملوثة نفاٌات دفن و، الحشرٌة المبٌدات استخدام فى واإلفراط، ملوثة رى مٌاة استخدام نتٌجة التربة
 

 مشكالت الى تإدى قد الساحلٌة المناطق أو الزراعٌة األراضى حساب على الحضرٌة التنمٌة: الموارد تدهور مشكالت -ت
 .الجوفٌة كالمٌاه طبٌعٌة موارد فقدان الى ٌإدى قد منظم الؽٌر و المفرط اإلستؽالل و. البٌئى باإلتزان تتعلق
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 الشعبٌة المشاركة و العام للوعى اإلفتقار. 

 البٌئٌة القوانٌن تنفٌذ فى الشفافٌة وؼٌاب المإسسٌة القدرة ضعؾ. 

 (أثارها نطاقها، الحضرٌة البٌئٌة المشكالت عن كافٌة معلومات وجود عدم )المعرفة ؼٌاب. 

 فى رأسٌاً  و أفقٌاً  المدن نمو تم فقد المتسارعة، بالمتؽٌرات اللحاق عن للعمران المنظمة البناء لوائح و القوانٌن عجز 

 الحضرٌة، الجودة عناصر من اساسٌاً  عنصراً  المدن فقدت و. مشوهاً  نمواً  اللوائح و القوانٌن هذه خارج األحٌان أؼلب

 الواضحة السمات أحد( المرئٌة الصورة تلوث )البصرى التلوث أصبح و «الحضرى التنسٌق »علٌة ٌطلق ما وهو

 .البٌئى التلوث و السمعى، التلوث بجانب المصرٌة، للمدٌنة

 تعد ولم المعاصر، المصرى العمران بنٌة من العشوائى النمو ظاهرة تمكنت فقد متزاٌدة، بصورة العشوائى النمو 

 .القرى كل و المدن كل ظاهرة صارت بل وعالجها، احتواإها ٌمكن إستثنائٌة ظاهرة

 وقراه مدنه المصرى العمران على الكاملة شبه سٌطرتها و بؤكملها العمرانٌة المنظومة على القاهرٌة البإرة طؽٌان 

 وتحتوى السكان، مجموع خمس الكبرى القاهرة سكان ٌبلػ إذ. األخرى العالم دول فى مثٌالً  لها نجد أن قل بصورة

 على تستحوذ انها كما والتعلٌم، الصحة مثل المصرٌة الدولة مستوى على اإلجتماعٌة الخدمات نصؾ من أكثر على

 . اإلستثمارات من% 40 من اكثر

   تحليل الوضع الحالى لمؤشرات التنمية بمدينة العريش3

فً شمال شبه جزٌرة سٌناء، و ٌحدها شماالً البحرالمتوسط و شرقاً الشٌخ زوٌد، وؼرباً بئر العبد و مدٌنة العرٌش تقع 

 762جنوباً الحسنة و تقع المدٌنة على الطرٌق البرى الذي ٌربط بٌن مدٌنة القنطرة و مدٌنة رفح و تبلػ مساحة المدٌنة 

 و تتمٌز العرٌش بطقس شبة صحراوي مدارى و تمٌل الحرارة  كم شمال شرق القاهرة ،300وعلى بعد حوالى ، 2كم

تنقسم مدٌنة العرٌش ادارٌا لالرتفاع فى الصٌؾ و الدفًء فً الشتاء و تتعرض المدٌنة إلى رٌاح شمالٌة ؼربٌة ممطرة، و 

.   فدان9500 نحو 2006قسم رابع، و بلؽت مساحة المدٌنة عام - قسم ثالث - قسم ثانً - الى اربعة اقسام و هى قسم اول 
 

، وتتلخص 1997ٌناٌر  – (7)اعتمدت الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانى المخطط العام لمدٌنة العرٌش:  التخطيط العمرانى3-1

فكرة المخطط العام فى الحفاظ على المناطق السٌاحٌة و السكنٌة المتمٌزة القائمة و تدعٌمها بالخدمات، و إرساء قواعد 

النشاط الصناعى بالمدٌنة من خالل إقامة بعض المناطق الصناعٌة بالمدٌنة و تتوزع استعماالت األراضى فى المخطط 

الى الجنوب من . مناطق سٌاحٌة قائمة على طول ساحل البحر فى المدٌنة ٌتم الحفاظ علٌها: كالتالى (1)شكل - المقترح 

المناطق 
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 . م2008المخطط العام لمدينة العريش،  (1)شكل 

 
السٌاحٌة مناطق إسكان قائم و إسكان متمٌز ٌتم الحفاظ علٌها، و مناطق صناعٌة مقترحة جنوب و شرق المدٌنة لتدعٌم دور 

من اجمالى % 46كما تتضمن استعماالت األراضى للمدٌنة أراضى فضاء وصحراوٌة بنسبة تمثل نحو . الصناعة بالمدٌنة
، وهى نسبة ؼٌر معبرة عن اإلكتفاء %7، والخدمات تمثل نسبة  % 19مساحة المدٌنة، اما اإلستعماالت السكنٌة فتمثل 

، ونصٌب الفرد من الحدائق  %0.07الذاتى للخدمات على مستوى المدٌنة، و مساحة الحدائق بالنسبة للمساحة المؤهولة 
. 2م1.3

بدراسة حاالت المبانى السكنٌة و الخدمٌة داخل المدٌنة نجد ان نسبة كبٌرة من : بالنسبة لحاالت المبانى □

، اما المبانى المتدهورة %35.42فى حالة جٌدة، فى حٌن ان المبانى المتوسطة تصل الى % 61.5المبانى 

 .  ، كما ان معظم المبانى المتوسطة والمتدهورة هى من المبانى السكنٌة%3.03فتصل نسبتها الى 

، و ٌوجد نسبة الثلث تقرٌباً مبانى %64.18المبانى السكنٌة اؼلبها منشؤت هٌكلٌة : بالنسبة لمواد و اسلوب اإلنشاء □

 . حوائط حاملة و نسبة قلٌلة مبانى طٌنٌة، كما ان هناك بعض المبانى عشش  بوص و خٌام

 تدهور حاالت الشوارع و ضٌقها فى مناطق اإلسكان القدٌم، و سوء : وتظهر المشاكل العمرانية بالمدينة فى

، كما ان عدم وجود تخطٌط عمرانى جٌد ادى الى وجود العدٌد من المناطق العشوائٌة، مما ...توزٌع الخدمات

أضاؾ أعباء إضافٌة فى توفٌر خدمة الصرؾ لهذه المناطق، وكذلك عدم وجود خرائط دقٌقة لشبكات الصرؾ 

المٌاه الى تقاطع خطوط الصرؾ مع خطوط الخدمات / التلٌفونات / وخرائط للخدمات األخرى مثل الكهرباء 

األخرى و كذلك عدم وجود برامج أو إستثمارات لصٌانة الشبكات و محطات الرفع و محطات المعالجة قد 

 .ٌإدى الى إمكانٌة توقؾ تشؽٌل هذه المرافق

  نتٌجة لنقص اإلمكانٌات المادٌة لشرٌحة كبٌرة من سكان المدٌنة  انخفض مستوى تشطٌبات كثٌر من المبانى

والفراؼات العمرانٌة المحٌطة بها فى المناطق التى تعتمد على المجهود الخاص فى تشٌٌدها دون متابعة 

وعند تنفٌذ األعمال الصحٌة تركت مكشوفة على واجهات العمارات السكنٌة، والتى نفذت . إدارٌة و فنٌة

بطرٌقة و مواصفات فنٌة سٌئة أدت الى تلفها، و تلؾ و تشوه الواجهات الخارجٌة للمبانى والتى تمثل جدران 

الفراؼات العمرانٌة الخارجٌة بالمدٌنة، والتى استعمل فى تشطٌب كثٌر منها مواد بناء ال تناسب بٌئة المناطق 

الساحلٌة، التى تحتوى ذرات الهواء بها على نسبة كبٌرة من األمالح تإثر بالسلب على كثٌر من مواد البناء 

 . وعلى مدة صالحٌتها الفنٌة والجمالٌة

  تدهور الصورة المرئٌة الحالٌة للبٌئة المبنٌة بمدٌنة العرٌش نتٌجة أسباب إقتصادٌة، و اخطاء ومخالفات
فردٌة ٌقوم بها بعض السكان، و اٌضاً مخالفات تقوم بها اجهزة تنفٌذٌة تعتبر مسئولة عن تنفٌذ القوانٌن 

، باإلضافة الى التراخى واإلهمال فى تنفٌذ ...واإللتزام بما ورد باألدلة اإلرشادٌة و الكودات الفنٌة ذات الصلة
القوانٌن و المواصفات الفنٌة عند إصدار تراخٌص البناء، و أٌضاً عدم متابعة و مراقبة اإللتزام بالمخططات 

التى تم الموافقة علٌها وصدرت بشؤنها تراخٌص البناء، مما ٌسهل على كثٌر من الجهات و األفراد مخالفة ما 
، و الذى ٌإدى بدورة الى المساهمة فى زٌادة تشوة الصورة المرئٌة ...تم ترخٌصة من مخططات و تصمٌمات
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للمدٌنة ككل نتٌجة عدم استٌعاب و فهم كثٌر من المواطنٌن والمسئولٌن من ان المخالفات الجزئٌة دائماً تإدى 
 .و تقود فى النهاٌة الى مشاكل عامة تعانى منها المدن و المجتمعات العمرانٌة المصرٌة عموماً 

 
من اجمالى سكان محافظة % 39، وٌمثل سكان العرٌش (2006تعداد ) نسمة 137.94بلػ عدد سكان العرٌش : السكان3-2

وٌنقسم سكان مدٌنة العرٌش الى ثالثة . (2016احصاء تقدٌرى ) الؾ نسمة 456شمال سٌناء، والذى ٌبلػ حالٌاً حوالى 
و . األول العراٌشٌة وهم سكان الحضر والثانى أبناء الوادى الذٌن جاءوا الى سٌناء وؼالبٌتهم من موظفى الحكومة: أقسام

الثالث البدو وهم ٌرتكزون على أطراؾ المدٌنة، و ٌعتبر مركز العرٌش بالنسبة لمحافظة شمال سٌناء أعلى معدل بالنسبة 
كم، و معدل النمو السكانى / نسمة 211و تبلػ الكثافة السكانٌة بالمدٌنة ، للموالٌد، كما ٌعد معدل الوفٌات األعلى اٌضاً 

 %.  4.44، و متوسط حجم األسرة 3.49%

 
، و 2 كم236.1، و المساحة المؤهولة منها 2كم762 حوالى 2005بلؽت المساحة الكلٌة لمدٌنة العرٌش عام :   اإلسكان3-3

، و تنخفض الكثافات بمناطق 2كم/  نسمة 175، و الكثافة الكلٌة للمساحة 2كم/  نسمة563تبلػ الكثافة بالمساحة المؤهولة 
فدان بسبب ظاهرة حجز /  شخص 30 – 20اإلمتداد جنوب ؼرب المدٌنة الى معدالت منخفضة للؽاٌة تتراوح من 

وٌوجد وحدات . األراضى و تسوٌرها على مساحات واسعة مما ٌإدى الى ارتفاع تكلفة وصول المرافق والخدمات الٌها
 وحدة، و بالرؼم من ذلك توجد طلبات من المواطنٌن لتوفٌر وحدات سكنٌة 28520سكنٌة خالٌة و مؽلقة بلؽت حوالى 

حكومٌة، والتى تخص عادة الفئة الفقٌرة من سكان المناطق العشوائٌة او الزٌادة الطبٌعٌة للسكان، و التى ال تستطٌع تحمل 
من وحدات اإلسكان الحكومى القائم ال تصلح للسكن و ٌجب استبادلها % 25كما ان حوالى ... تكالٌؾ اإلسكان الخاص

 منطقة عشوائٌة اكبرها من حٌث المساحة حى عاطؾ السادات بمساحة 11بوحدات صحٌة مناسبة، و ٌوجد بالعرٌش 
والتى تساهم فى انتشار التلوث البٌئى بؤنواعة  (2شكل ) فدان 48 فدان، واصؽرها منطقة حى الدهٌشة بمساحة 580

المختلفة و الى تردى األوضاع العمرانٌة و اإلجتماعٌة للسكان و زٌادة معدالت الجرٌمة، وعدم وجود خدمات اساسٌة و 
 .مرافق للسكان باإلضافة الى عدم تطابق مواصفات المساكن بهذه المناطق مع مواصفات المسكن الصحى السلٌم

شكل   
. يوضح المناطق العشوائية بمدينة العريش (2)

 
وصٌد األسماك ،  (...الزٌتون،التمر،)ٌقوم إقتصاد العرٌش على عدة أنشطة إقتصادٌة منها الزراعة :  اإلقتصاد3-4

من إجمالى الصناعات على مستوى المحافظة % 64.2حٌث تتركز حوالى باإلضافة الى وجود بعض المناطق الصناعٌة 
فى مدٌنة العرٌش و أؼلبها صناعات ؼذائٌة بسٌطة ال ٌنتج عنها ملوثات بٌئٌة، هذا الى جانب الثروات التعدٌنٌة المتواجدة 

% 13.1و ٌبلػ عدد العاملٌن فى قطاع الصناعة بساحل العرٌش مثل الرمال السوداء التى تستخدم فى صناعات عدٌدة، 
، اٌضاً مدٌنة العرٌش ذات قوام من إجمالى قوة العمل حٌث ٌعملون بالورش الحرفٌة والمنشؤت الصناعٌة المتوسطة

 ؼرفة موزعة بٌن القطاع السٌاحى 1284حٌث ٌبلػ حجم الطاقة اإلٌوائٌة المتوافرة حالٌاً بمركز العرٌش سٌاحى تجارى، 
والقطاع المحلى ؼٌر السٌاحى وقطاع سٌاحة الشباب، كما ٌتوفر بمدٌنة العرٌش العدٌد من المطاعم والكافٌترٌات بدرجات 

كما ٌوجد بالمدٌنة شاطئ طوٌل على البحر المتوسط ٌحتاج الى كثٌر من التطوٌر والتجمٌل والحماٌة من ... متفاوتة
بلؽت نسب العاملٌن بالقطاع الخدمى حسب ، و (3)شكل - الملوثات المختلفة لجذب مزٌد من السٌاحة الداخلٌة للمدٌنة 

وٌوجد عدة قٌود مإثرةعلى القدرة اإلقتصادٌة للمدٌنة .. %.4.8العاملٌن بالتجارة و نسبة ، %37.8 حوالى 2006تعداد 
قضٌة تملٌك األراضى، و ضوابط منح القروض من الصندوق اإلجتماعى و البنوك، و عدم توفٌر مصادر مٌاه : منها

مستقرة حتى اآلن بالكمٌة الكافٌة لإلستفادة منها فى مشروعات التنمٌة الزراعٌة، وعدم توفٌر فرص عمل حقٌقٌة مما ادى 
...  (م2002) ألؾ نسمة 47، وعدد الفقراء % 8.2الى ارتفاع نسبة البطالة، حٌث وصل معدل البطالة   
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. يوضح مدى التدهور و اإلهمال بشاطئ مدينة العريش (3)شكل 

 
، و الوضع الحالى لعدد   (اإلبتدائٌة، اإلعدادٌة)ٌشمل التعلٌم قبل الجامعى و الذى ٌتضمن المرحلة اإللزامٌة :   التعليم5- 3

المدارس و الفصول بالكثافة المحددة ٌشٌر الى وجود اكتفاء فى المرحلة اإلبتدائٌة، و الحاجة الى عدد من المدارس و 
الفصول فى المرحلة اإلعدادٌة، و المرحلة الثانوٌة التى تشمل الثانوى العام حٌث ال ٌوجد نقص فى الوقت الحالى فى عدد 

هناك حاجة حالٌاً الى عدد من الفصول للوصول  (...صناعى، تجارى، زراعى)الفصول بالكثافة المحددة، والثانوى الفنى 
وال ٌوجد تسرب فى التعلٌم بالمرحلة اإلبتدائٌة، و لكن ٌوجد تسرب بنسبة عالٌة بالمرحلة اإلعدادٌة . الى الكثافات المحددة

فصل /  طالب 26فصل ابتدائى، /  طالب 27)، وتبلػ الكثافة الفصلٌة حالٌاً  %6.4، وتبلػ نسبة األمٌة  % 40تصل الى 
و . ( بالثانوى6.25 باإلعدادى، 8.5 باإلبتدائى، 13)المدرس / ، و نسبة عدد التالمٌذ (فصل ثانوى/ طالب 23اعدادى ، 

بالنسبة للتعلٌم العالى فهناك نقص كمى و نوعى فى كلٌات و معاهد التعلٌم العالى، الذى ٌضم فقط عدد من المعاهد 
التربٌة الرٌاضٌة، )الحكومٌة والخاصة، باإلضافة الى عدد من الكلٌات الحكومٌة التابعة لجامعة العرٌش الحدٌثة اإلنشاء 

علوم هندسٌة، تكنولوجٌا المعلومات، طب اسنان، صٌدلة، )، و جامعة سٌناء تضم عدد من الكلٌات (...العلوم الزراعٌة،
 .(تكنولوجٌا االعالم، إدارة األعمال والتسوٌق الدولى

 
 : ٌوجد ثالثة مصادر رئٌسٌة للمٌاه هى: المياه النقية 3-6

 اهم المناطق التى ٌمكن اإلستفادة فٌها من هذه المٌاه حوض وادى العرٌش و ٌصب فى البحر المتوسط: مياه األمطار. 

 ٌتم حفر اآلبار السطحٌة  بمناطق الكثبان الرملٌة بالمناطق الشمالٌة شرق العرٌش، وأما مناطق وادى العرٌش : مياة اآلبار

 متراً، و بالمناطق الجنوبٌة تصل 60فٌتم حفر اآلبار على الخزانات الجوفٌة التى ٌصل عمقها بوادى العرٌش الى حوالى 

متر حسب التركٌب الجٌولوجى و تتابع الطبقات الحاملة للمٌاه، وتستخدم فى معظمها لتوفٌر مٌاه لإلستخدام 1800الى 

، وتعانى المٌاه بوادى العرٌش من اإلرتفاع المتزاٌد لملوحتها وانخفاض انتاجٌتها وانخفاض المستوى ...المنزلى

اإلستاتٌكى للمٌاه بالخزانات مما ٌزٌد من إحتماالت تداخل مٌاه البحر مع مٌاه الخزانات خاصة بالمناطق الشمالٌة من 

 .وادى العرٌش

 مللى لتوفٌر المٌاه بكمٌات مالئمة ألحٌاء مدٌنة العرٌش، و ٌتصل حالٌاً 1000حالٌاً تم إنشاء خط مٌاه : المياه المنقولة 
ٌوم ، و نظراً إلختالؾ المناسٌب / لتر 217 : 206معظم سكان المدٌنة بشبكة المٌاة، و معدل اإلستهالك الٌومى للمٌاه 

الطبوؼرافٌة بمدٌنة العرٌش، فإن المرافق الحالٌة من خزانات أرضٌة و علوٌة و خطوط التوزٌع الفرعٌة القدٌمة تتطلب 
تؽٌٌر و تجدٌد بما ٌفى بحاجات السكان، كذلك  درجة نقاء مٌاه الشرب تحتاج الى حل حٌث ٌلجئ كثٌر من السكان الى 
 ....شراء مٌاه للشرب تم اعادة تنقٌتها فى محطات تنقٌة اهلٌة، او تركٌب فالتر مٌاه على نفقتهم الخاصة إلعادة تنقٌة المٌاه

 

تخدم مدٌنة العرٌش بؤحٌائها المختلفة شبكة للصرؾ الصحى كاملة من حٌث محطات الرفع التى : الصرف الصحى 3-7
تؽطى كافة مناطق المدٌنة و إن اختلفت مناسٌب سطح األرض بهذه األحٌاء، و وصلت نسبة المساكن المتصلة بشبكة 

 محطة معالجة لمٌاه 2ٌوم، كما ٌوجد عدد  / 3م25200، ومعدل الصرؾ الصحى للمدٌنة %92.8الصرؾ الصحى الى 
ٌوم ٌصلها حالٌاً / 3 الؾ م50الصرؾ بنظام برك األكسدة تقع إحداها بمنطقة جرادة شرق مدٌنة العرٌش بطاقة تصمٌمٌة 

ومحطة معالجة الصرؾ . ٌوم شتاء و صٌفاً على التوالى / 3 ألؾ م13– ٌوم / 3 أالؾ م10كمٌات من المٌاه تتراوح بٌن 
وإلستؽالل مٌاه . ٌوم/ 3م2000ٌوم ٌصلها حالٌاً / 3 ألؾ م15بمنطقة زارع ؼرب مدٌنة العرٌش بطاقة تصمٌمٌة 

و نظراً . الصرؾ الناتجة عن محطات المعالجة ٌجرى حالٌاً زراعة ؼابات خشبٌة على زمام محطتى جرادة، و زارع
لعدم وجود صناعات كٌمٌائٌة أو ؼذائٌة أو صناعات ورقٌة فإن الصرؾ الصحى الناتج من المناطق السكنٌة ٌكاد ٌخلو 

و تتمثل مشاكل الصرؾ فى ان بعض خطوط الشبكة القدٌمة دائمة الطفح و اإلنفجار و تحتاج الى . من العناصر الثقٌلة
تجدٌد، باإلضافة الى نقص الطاقة البشرٌة من العاملٌٌن و المعدات الخاصة بالصٌانة، و قلة الموارد المالٌة و 

كما ان عٌوب تركٌب  شبكات التؽذٌة بالمٌاة و . المخصصات ان وجدت بالموازنة ألعمال الصٌانة و إصالح األعطال
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الصرؾ الصحى داخل المبانى  تسبب تسرٌبات المٌاة على واجهات كثٌر من العمارات السكنٌة الحكومٌة مما ٌإدى الى 
 ، (4)شكل - تشوه وتآكل واجهات المبنى 

                     
يوضح تأكل الواجهات الخارجية للعمارات السكنية نتيجة  تسرب المياه بسبب عيوب تركيب  شبكة تغذية وصرف المياة بمدينة  (4)شكل 

. العريش

 

، ...ٌوجد بالمدٌنة بعض الخدمات الصحٌة كمكاتب الصحة، و المراكز الحضرٌة، و معامل التحالٌل :   الصحة8-  3
وتكمن مشاكل قطاع الصحة فى انعدام وجود تخصصات طبٌة كثٌرة بالمدٌنة، وعدم وجود مستشفى متكامل به جمٌع 
التخصصات، والنقص فى عدد األسرة بالمستشفٌات عن المعدل المستهدؾ، حٌث ٌبلػ معدل نصٌب الفرد من أسرة 

و . نسمة10000/  طبٌب 8.8، وعدد األطباء (الؾ/  سرٌر3المعدل المستهدؾ ) نسمة، 706/المستشفٌات حالٌاً سرٌر 
باإلضافة الى المخاطر الصحٌة الناتجة عن التلوث بمختلؾ انواعة %. 2.44سنة، و معدل الوفٌات 70.7متوسط العمر 

، اما عن طرٌقة تقدٌم الخدمات الصحٌة للمواطنٌن فهى ال تختلؾ عنها فى باقى المدن (تلوث ماء، هواء، تربة)و اسبابة 
حٌث  (!عالج استثمارى، اقتصادى، بؤجر، مجانى)المصرٌة فهى انتقائٌة و فئوٌة و ؼٌر عادلة و متعددة المستوٌات 

ٌتوقؾ مستوى الخدمة الصحٌة التى تقدم للمرٌض على الفئة المهنٌة و الجهة التى ٌعمل لدٌها، و تكون مجانٌة لبعض 
الفئات القادرة على دفع التكلفة ، كون هذه الفئات تعمل لجهة  تقدم خدمة صحٌة مجانٌة جٌدة المستوى للعاملٌن لدٌها، 

ؼٌر متاحة لهم، و ٌتاح  (جٌدة المستوى)فى حٌن ان شرٌحة كبٌرة من السكان الفقراء تكون الخدمات الصحٌة الفئوٌة 
فقط بعض الخدمات الصحٌة المتواضعة التى تقدمها وزارة الصحة، و ٌكون جزء كبٌر من تكلفة العالج على نفقة 

....  المرٌض الخاصة، و التى تكون فى كثٌر من األحٌان فوق قدرة المرٌض اإلقتصادٌة
 

  التلوث البيئى 3-9

  تلوث مٌاه البحر فى منطقة المٌناء الناتج عن عملٌات شحن وتفرٌػ بعض المواد الملوثة، و الناتج أٌضاً عن التخلص

. و صرؾ صناعى شدٌد التلوث بمخلفات عصر الزٌتون. من راجع الزٌت لوحدات الصٌد بمٌاه البحر و مٌناء العرٌش

و تصرٌؾ مٌاه التبرٌد لمحطة العرٌش البخارٌة لتولٌد الكهرباء بمٌاه البحر مما ٌإدى الى ارتفاع درجة حرارة المٌاه 

و وجود قنادٌل و سرطانات . و نحر الشاطئ الناتج عن انشاء المٌناء. بما له من تؤثٌرات سلبٌة على األحٌاء المائٌة

 .البحر التى تسبب التهابات جلدٌة للمصطافٌن، رؼم ان التلوث البكتٌرى فى ساحل وسط العرٌش اقل من الحد المسموح

 تلوث التربة نتٌجة زٌادة ملوحة التربة، واإلستخدام المفرط للمبٌدات الحشرٌة . 

  تلوث الهواء نتٌجة زٌادة األنشطة الملوثة للهواء كالتدخٌن و انبعاث العوادم الملوثة من بعض المصانع القدٌمة، و
 ...  السٌارات و األالت المتهالكة

 
تحصل العرٌش على الطاقة الكهربائٌة من الشبكة الموحدة عبر محطة المحوالت البخارٌة، وتعتمد المدٌنة :  الطاقة10- 3

على الشبكة الهوائٌة لنقل الطاقة والتى تتؤثر بالعواصؾ الهوائٌة مما ٌإدى الى انقطاع األسالك والتٌار فى الشتاء، 
، ...باإلضافة الى ضعؾ مستوى اضاءة الطرق والفراؼات العمرانٌة لٌالً لعدم  وجود او احتراق مصابٌح اعمدة اإلنارة

ث، / م2.3فسرعات الرٌاح بالمدٌنة  (كمصادر الطاقة الجدٌدة و المتجددة)و بالنسبة لمصادر الطاقة الخالٌة من الكربون 
وهى ضعٌفة ال تصلح لتولٌد الطاقة بإستخدام توربٌنات الهواء، وٌمكن اإلهتمام بإالستعانة بالطاقة الشمسٌة، والؽاز 

فرد، و عدد السكان / س.و.ك1123و ٌبلػ متوسط نصٌب الفرد من الطاقة المستهلكة . الطبٌعى فى مجال تولٌد الكهرباء
  %.95.6المخدوم بكهرباء الشبكة الموحدة 

 

ٌوم، ونتٌجة /  طن 90 وتوابعه (8)تبلػ كمٌة المخلفات الصلبة المنزلٌة المتولدة بمركز العرٌش: النظافة و المخلفات 3-11
قلة كفاءة الجمع و قصور معدات النقل واختفاء سالل تجمٌع المخلفات من شوارع ومٌادٌن المدٌنة، تقدر الكمٌات التى 

من اجمالى الكمٌات المتولدة، اما الباقى فٌتراكم حول الطرق والفراؼات البٌنٌة بٌن كتل % 50.8ٌتم جمعها  بحوالى 
:  عن اهم اسباب تفاقم مشكلة المخلفات الصلبة بمدٌنة العرٌش وحددها فى(9)وفى تقرٌر اخر لوزارة البٌئةالمبانى ، 
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وٌتم تجمٌع . (5)شكل - قلة عدد صنادٌق استقبال المخلفات من المنازل مما ٌجعل المواطنٌن ٌلقونها فى الشوارع
 من خالل (ب. من الجمع% 70 من خالل شركة متخصصة وتحقق هذه الطرٌقة كفاءة (أ: مخلفات المدٌنة بطرٌقتٌن

و ٌتم نقل المخلفات الى مقالب عمومٌة،  و ٌنشؤ عن نقص عدد العاملٌن %. 40الوحدات المحلٌة وكفاءة هذه الطرٌقة 
و ٌوجد . و معدات النقل وجود اكثر من مقلب عشوائى على اطراؾ المدٌنة و فى المساحات الخالٌة بٌن الكتل السكنٌة

. بالعرٌش مصنع لتحوٌل المخلفات الى سماد اال انه متوقؾ حالٌاً عن العمل ألسباب فنٌة و إقتصادٌة

  
....  يوضح قصور بعدد و نوعية سالل تجميع المخلفات، و ارهاق طريقة و حجم العمل لعامل النظافة (5)شكل 

 
بالنسبة الى شبكة الطرق الداخلٌة فنظراً إلنخفاض الكثافة السكانٌة و اٌضاً انخفاض معدل ملكٌة السٌارات :  النقل3-12

فإن الحركة على الطرق تتم . ساعة/ مركبة 560، و حجم المرور على الطرق الرئٌسٌة (مواطن1000/ سٌارة 18.1)
بسهولة و ٌسر اال فى بعض شوارع مركز المدٌنة الضٌقة و المزدحمة فٌحدث إختناقات مرورٌة، كما ان كثٌر من 

، و ٌبلػ اجمالى (6)شكل  - (10)الطرق الداخلٌة على اطراؾ المدٌنة و بالمناطق العشوائٌة حالتها سٌئة او ؼٌر مرصوفة
وال ٌوجد بمدٌنة العرٌش وسائل . (2008)كم 168.3كم، والطرق الترابٌة 803.66طول الطرق الداخلٌة المرصوفة 

سوى التاكسى، مما ٌشكل عبئ اقتصادى كبٌر على سكان المدٌنة  (...اتوبٌس، ترام، مترو)نقل جماعى داخلٌة عامة 
و ٌوجد بالعرٌش مٌناء بحرى ٌستؽل حالٌاً فى أؼراض خدمة سفن الصٌد، باإلضافة الى وجود . الفقراء ومحدودى الدخل

 .مطار العرٌش و عدد الرحالت و الركاب به ٌتذبذب بٌن الزٌادة او النقصان حسب حالة اإلستقرار والرواج السٌاحى

                 
. يوضح الحالة اإلنشائية للطرق الترابية وضيقها بمدينة العريش (6)شكل 

 

  النتائج  4

اعتماد معظم المدن الساحلٌة المصرٌة و منها مدٌنة العرٌش على قاعدة اقتصادٌة واحدة فقط هى السٌاحة  : اإلقتصاد □
الشاطئٌة، دون النظر الى ان اى مدٌنة مجتمع متكامل نجاحة و استدامته مقترن بإتزان و تزامن وعدالة التنمٌة العمرانٌة 

فى جمٌع اجزائة، و قد اسفر ذلك عن فرص عمل موسمٌة، وهجرة فردٌة للعمل دون اإلستقرار فى هذه المدن، كما ساهم 
فى توجٌه اإلستثمارات الى القرى السٌاحٌة الساحلٌة الخاصة ذات العائد السرٌع ألصحاب هذه القرى دون إستفادة ملموسة 

مما ساهم فى ارتفاع معدل البطالة بمدٌنة العرٌش، و وجود نسبة . منها فى تنمٌة المدن المجاورة أو األقالٌم الواقعة فٌها
كبٌرة من سكان المدٌنة فى مستوٌات اقتصادٌة متواضعة ال تستطٌع ان تواجه متطلبات الحٌاة الٌومٌة المتؽٌرة بصورة 

 .عادلة و مقبولة

الؾ 137.94رؼم ان اإلنسان هو المقوم األساسى ألى خطة تنمٌة مستدامة فإن عدد سكان مدٌنة العرٌش حالٌاً : السكان □
تعداد ) ألؾ نسمة 456من اجمالى سكان محافظة شمال سٌناء البالػ عددهم حالٌاً % 39، بما ٌمثل (2006تعداد )نسمة 

، اال ان هذا العدد اقل بكثٌر من المستهدؾ الوصول الٌه فى خطة توطٌن السكان بشمال سٌناء والتى كانت ( 2016تقدٌرى 
ٌعنى ذلك انه قد بلػ عدد . م2017ملٌون نسمة بحلول 2.457تطمح ان ٌصل عدد سكان شمال سٌناء عموماً الى حوالى 

 (.7)فقط من اجمالى عدد السكان المستهدؾ توطٌنهم فى شمال سٌناء، شكل % 20السكان حالٌاً حوالى 



 

 

 

التنمٌة المستدامة بالمدٌنة المصرٌة بٌن الواقع و المستهدؾ  

 

اٌضاً رؼم ان المكان هو المقوم الثانى ألى خطة تنمٌة مستدامة فإنه ٌوجد طلبات كثٌرة على الوحدات السكنٌة  : اإلسكان □
الحكومٌة نظراً ألن نسبة كبٌرة من السكان قدرتها اإلقتصادٌة اضعؾ بكثٌر من ان تتحمل نفقات بناء او اٌجار وحدات 

، مما ٌضطرها الى السكن (ٌتوفر عدد كبٌر من الوحدات السكنٌة الخاصة الخالٌة بمدٌنة العرٌش: ملحوظة )سكنٌة خاصة 
ؼالباً فى مناطق عشوائٌة ال تتوفر لمساكنها المواصفات الصحٌة و الفنٌة المالئمة، باإلضافة الى ان الوحدات السكنٌة 

الحكومٌة تنفذ بمساحات صؽٌرة ال تالئم التنوع فى احتٌاجات عدد كبٌر من األسر الكبٌرة العدد مما ٌإدى الى ارتفاع معدل 
عدد افراد األسرة بالؽرفة الواحدة وهذا ٌتناقض مع اإلحتٌاجات النفسٌة و الشرعٌة لكل فرد من افراد األسرة على حدة، 

اٌضاً تنفذ الوحدات السكنٌة الحكومٌة بمواصفات فنٌة  مخالفة و ردٌئة بما ال ٌتناسب مع الظروؾ المناخٌة للمناطق 
الساحلٌة مما ٌإدى الى تهالكها واحتٌاجها الى صٌانة مكلفة، او ٌتم تنكسٌها قبل مضى مدة صالحٌتها اإلفتراضٌة بفترة 

 . طوٌلة، مما ٌسبب خسائر إقتصادٌة كبٌرة لمٌزانٌة الدولة
 

 واإلنتقال داخل مدٌنة العرٌش ٌتطلب تطوٌر واستكمال اعمال رصؾ وتجهٌز الطرق الداخلٌة بحٌث تصل بالنسبة للنقل □
الى مستوى فنى مناسب لحركة مختلؾ األلٌات واألفراد بصورة أمنة ومرٌحة، كما ان توفٌر وسائل إنتقال متنوعة ومالئمة 
اقتصادٌاً لسكان المدٌنة ٌعطى للحركة واإلنتقال خاللها راحة ، وسهولة، وجاذبٌة تعتبر مفقودة حالٌاً بمدٌنة العرٌش، وتؽنى 

 (. 8)عن الحاجة الى امتالك سٌارة خاصة، شكل 

 
يوضح عدد السكان الحالى والمستهدف لمحافظة شمال  (7)شكل 

. سيناء

    
يوضح النسبة المئوية للطرق المرصوفة والترابية بمدينة  (8)شكل 

 .العريش

 
 الالزمة لإلستعماالت المنزلٌة و المدنٌة المختلفة تكفى الكمٌات المتاحة لإلستعماالت الحالٌة اال ان شبكات المياة النقية □

المٌاة داخل وخارج المبانى تحتاج الى تطوٌر وتجدٌد لمنع حدوث تسرٌبات المٌاه المتلفة للمبانى، كما ٌجب اإلهتمام بحل 
مشكلة درجة نقاوة المٌاه حٌث ٌلجئ كثٌر من السكان لشراء مٌاه ٌتم اعادة تنقٌتها فى محطات اهلٌة، او تركٌب فالتر 

، اٌضاً ٌجب ...خاصة لتنقٌة مٌاه الشرب، و ذلك ألن تلوث المٌاه قد ٌإدى الى زٌادة انتشار بعض األمراض الخطرة
وضع خطة زمنٌة محددة لصٌانة و تجدٌد و إنشاء خزانات جدٌدة تخدم تجمعات األحٌاء المختلفة مع تخصٌص 

اإلستثمارات الالزمة لذلك بما ٌضمن إستمرار سالمة الخطوط و البنٌة األساسٌة بها، كذلك ٌجب اإلهتمام بحل مشكلة 
 . ارتفاع نسبة الملوحة بمٌاه األبار الجوفٌة

 فرؼم ارتفاع نسبة السكان المتصلٌن بالشبكة العامة بالمدٌنة اال ان شبكة الصرؾ بالنسبة للصرف الصحى □
تحتاج الى تجدٌد وصٌانة لمنع حدوث الطفح واالنفجارات بمواسٌر الشبكة، باإلضافة الى ضرورة اإلهتمام 

 .... باإلستفادة من ناتج مٌاة الصرؾ الصحى فى الزراعة

 فهناك نقص كمى ونوعى ٌجب استكمالة للوصول الى المعدالت المستهدفة من قبل وزارة بالنسبة للخدمات الصحية □
الصحة، باإلضافة الى استكمال النقص فى التخصصات الطبٌة الؽٌر موجودة، مع اإلهتمام بتطبٌق نظام تقدٌم خدمة 

صحٌة موحدة ذات جودة عالٌة مجانٌة لجمٌع المواطنٌن فى اطار نظام تؤمٌن صحى موحد لجمٌع المواطنٌن، و تكون 
 . تكلفة اإلشتراك متؽٌرة تزٌد او تنقص حسب قدرة المواطن اإلقتصادٌة

 فقد كشفت تقارٌر وزارة البٌئة انها فى مدٌنة العرٌش أقل بكثٌر من الحدود المسموح بها فى بالنسبة لمستويات التلوث □
نتائج رصد كثٌر من مسببات التلوث، وان التلوث ٌقتصر فقط على تلوث مٌاه البحر فى بعض األماكن ألسباب ٌمكن 

التؽلب علٌها بتنفٌذ ومتابعة تنفٌذ وتطبٌق القوانٌن واللوائح المصرٌة والعالمٌة ذات الصلة، كما ان تلوث الهواء ٌستلزم 
 .... منع كل المصادر  التى تساهم فى حدوثة، كالتدخٌن و صناعة الدخان

 

 فمن الناحٌة الكمٌة تعتبر كافٌة لسد احتٌاجات مدٌنة العرٌش فى الوقت الحالى، ومن الناحٌة بالنسبة للطاقة الكهربائية □
كمصادرطاقة خالٌة من  (...الطاقة الشمسٌة، الؽاز الطبٌعى)النوعٌة ٌنبؽى اإلهتمام بإدخال مصادر الطاقة الجدٌدة 

الكربون، باإلضافة الى اإلعتماد على الشبكة األرضٌة لتوصٌل الكهرباء للمبانى، كبدٌل امن للشبكة الهوائٌة، والتى ٌحدث 
 . فٌها أعطال متكررة
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بالمدٌنة ال تساعد فى تقدٌم خدمة  (...سالل تجمٌع، معدات، عمالة) فاإلمكانٌات الفنٌة المتاحة بالنسبة للمخلفات الصلبة □
تلبى الحد األدنى لمستوى مقبول لنظافة المدٌنة، و ٌجب تنفٌذ التوصٌات الواردة بدراسات فنٌة عدٌدة سابقة لحل مشكلة 

 . تراكم المخلفات الصلبة بشوارع ومٌادٌن مدٌنة العرٌش

 
 مناقشة النتائج  5

   ،كما ذكر فإن للتنمٌة المستدامة ثالثة أبعاد تعتبر هى الدعائم الرئٌسٌة لها و ٌرتبط نجاحها بمدى تكاملها وهى البعد البٌئى 

والبعد اإلقتصادى والبعد اإلجتماعى الذى ال ٌنفصل عن النظرة اإلسالمٌة الشاملة للتنمٌة المستدامة والتى توجب اال تتم 
هذه التنمٌة بمعزل عن الضوابط الدٌنٌة و األخالقٌة، ألن هذه الضوابط هى التى تحول دون أٌة تجاوزات تفقد التنمٌة 

كما ان المدن المستدامة  مدن ٌجب ان تستفٌد من التطور العلمى والتكنولوجى مما . المستدامة مبرراتها واستمرارٌتها،
اٌضاً من خصائص المدن . ٌحتم تبنى أنماط جدٌدة للمدن المستدامة كالمدٌنة التكنولوجٌة، و الذكٌة، و المعلوماتٌة

منخفضة أو صفرٌة  )المستدامة انها مدن تحقق العدالة بمفهومها الشامل لسكانها ، كما انها مدن خضراء صدٌقة للبٌئة 
، كذلك هى مدن معاصرة تخطط و تبنى و تدار لتوفٌر الحاجات المعٌشٌة المختلفة بكفاءة وجودة (إنبعاث الكربون

....  عالٌة
  على الجانب األخر نجد ان المإشرات المستخدمة لتقٌٌم الوضع الحالى لخدمات مدٌنة العرٌش كمثال للمدن المصرٌة    

الساحلٌة تكشؾ عن اهمال مقومات التنمٌة المستدامة المستهدفة و ٌظهر ذلك فى اهمال للمقوم األساسى للتنمٌة المستدامة 
، باإلضافة الى اهمال المقوم الثانى وهو ...فعدد السكان اقل بكثٌر من المستهدؾ الوصول الٌه (عدد ونوعٌة)وهو اإلنسان 

المكان و ٌظهر فى وجود نقص فى عدد الوحدات السكنٌة المالئمة من حٌث المساحة و التكلفة و المواصفات للسكان 
الفقراء والمهمشٌن، اٌضاً ٌوجد اهمال كبٌر للصورة المرئٌة لمدٌنة العرٌش عموماً مما جعلها ال تلبى الحد األدنى من 
متطلبات الجذب اإلستٌطانى و اإلستثمارى ، اٌضاً استمرار اعتماد مدٌنة العرٌش على قاعدة اقتصادٌة واحدة فقط هى 
السٌاحة الشاطئٌة، دون النظر الى ان اى مدٌنة مجتمع متكامل نجاحة و استدامته مقترن بإتزان وتزامن وعدالة التنمٌة 
العمرانٌة فى جمٌع اجزائة، وقد اسفر ذلك عن فرص عمل موسمٌة متؽٌرة، مما ساهم فى ارتفاع معدل البطالة بمدٌنة 
العرٌش، و وجود نسبة كبٌرة من سكان المدٌنة فى مستوٌات اقتصادٌة متواضعة ال تستطٌع ان تواجه متطلبات الحٌاة 

الٌومٌة المتؽٌرة بصورة عادلة و مقبولة، والذى ٌتطلب مراجعة خطط وبرامج التنمٌة اإلقتصادٌة بحٌث توفر فرص عمل 
حقٌقٌة و مجزٌة ألصحاب المهن والمهارات واألنشطة المختلفة لسكان المدٌنة، باإلضافة الى ضرورة  تطوٌر و مراجعة 

خطط التنمٌة للقطاعات اإلقتصادٌة المختلفة بالمدٌنة بحٌث ٌتم الوصول الى حلول تقلل الفجوة الكبٌرة بٌن النظرٌة 
 ....والتطبٌق فى مخططات تنمٌة المدٌنة المتعاقبة

 

  فعلى سبٌل المثال السٌاحة نشاط ترفٌهى ٌتطلب وجود البٌئة الجمٌلة والهادئة واألمنة، و الحصول على متطلبات الحٌاة
. الٌومٌة للمعٌشة و الترفٌه بسهولة و ٌسر و جودة عالٌة، ومدٌنة العرٌش حالٌاً تملك بعض هذه المقومات و تفتقد كثٌر منها
كما ان المدٌنة تحتاج الى تطوٌر وتجمٌل واستكمال عناصر فرش الشوارع والفراؼات العمرانٌة بها بمستوى ٌجعلها اكثر 
قدرة تنافسٌة وجاذبٌة بالمقارنة بالمدن الساحلٌة األخرى، كما ان األنشطة اإلقتصادٌة عموماً انشطة حساسة تتؤثر بالمشاكل 
الموجودة بالمنطقة و ٌنبؽى مراجعة و تطوٌر و سائل و طرق التعامل مع هذه المشكالت لكى ال تكون عائقاً لخطط التنمٌة 

اإلقتصادٌة الشاملة للمدٌنة والتى تتطلب األمن و األمان و اإلطمئنان، وسرعة اإلنجاز وسهولة الوصول والحركة داخل 
كذلك شبكات المٌاة و ... المدٌنة لإلستمتاع بالعمل واإلقامة فٌها، واٌضاً اإلستفادة بمعطٌاتها اإلقتصادٌة و الطبٌعٌة المتنوعة

الصرؾ  داخل وخارج المبانى تحتاج الى تطوٌر و تجدٌد لمنع حدوث تسرٌبات المٌاه المتلفة للمبانى، اٌضاً مشكلة تراكم 
كذلك بالنسبة للخدمات الصحٌة ٌجب استكمال النقص الكمى والنوعى . المخلفات الصلبة بشوارع و مٌادٌن مدٌنة العرٌش

للوصول الى المعدالت المستهدفة، مع اإلهتمام بتطبٌق نظام تقدٌم خدمة صحٌة موحدة ذات جودة عالٌة فى اطار نظام 
تؤمٌن صحى موحد ٌشمل جمٌع المواطنٌن، وتكون تكلفة اإلشتراك متؽٌرة تزٌد او تنقص حسب قدرة المواطن اإلقتصادٌة، 
و ذلك أسوة بكثٌر من المدن التى تتمتع بدرجة كفاءة عالٌة فى تقدٌم الخدمات للمواطنٌن، و ذلك ألن اى انسان ٌحتاج الى 

العالج المناسب بؽض النظر عن اى اعتبارات اقتصادٌة او اجتماعٌة، وكذلك النقل ٌتطلب تطوٌر و استكمال اعمال 
رصؾ و تجهٌز الطرق الداخلٌة بحٌث تصل الى مستوى فنى مناسب لحركة مختلؾ األلٌات و األفراد بصورة أمنة و 

مرٌحة، كما ٌتطلب توفٌر وسائل إنتقال متنوعة و مالئمة اقتصادٌاً لسكان المدٌنة، و بالنسبة للطاقة الكهربٌة ٌنبؽى اإلهتمام 
كمصادر طاقة خالٌة من الكربون، باإلضافة الى  (...الطاقة الشمسٌة، الؽاز الطبٌعى)بإدخال مصادر الطاقة الجدٌدة 

و بالنسبة لمستوٌات التلوث فالتلوث ٌقتصر حالٌاً على تلوث مٌاه . اإلعتماد على الشبكة األرضٌة لتوصٌل الكهرباء للمبانى
 . البحر فى بعض األماكن، كما ان تلوث الهواء ٌستلزم منع كل المصادر التى تساهم فى حدوثة

  ٌعنى ذلك انه ما زال هناك فجوة بٌن الوضع الحالى للتنمٌة بمدٌنة العرٌش، والتنمٌة المستدامة المستهدفة بؤبعادها الثالثة
اإلقتصادٌة، و اإلجتماعٌة، و البٌئٌة، كذلك بالنسبة إلنطباق خصائص المدن المستدامة على مدٌنة العرٌش فإنه مازال هناك 

ٌنبؽى استكمالها لكى تتوافق خصائص مدٌنة العرٌش ... متطلبات عدٌدة كالعدالة بمفهومها الشامل، و نظم اإلدارة العصرٌة
 .مع خصائص المدن المستدامة
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التوصيات   6
ٌجب العمل على القضاء على الفجوة الكبٌرة بٌن الوضع الحالى لمعظم الخدمات بمدٌنة العرٌش والمستهدؾ  □

فى خطط التنمٌة اإلستراٌجٌة لها، والذى اوضحته نتائج تقٌٌم مإشرات اإلستدامة المستخدمة لتقٌٌم مستوى 

 .كفاءة وجودة بعض الخدمات بمدٌنة العرٌش كمثال للمدن المصرٌة

ضرورة مراجعة طرٌقة تقدٌم الخدمات األساسٌة لسكان مدٌنة العرٌش بحٌث تتوافق مع مستوٌات الكفاءة و  □

 . الجودة المطلوبة والمستهدفة

ٌجب اإلهتمام بنتائج تحلٌل مإشرات اإلستدامة لمدٌنة العرٌش، والتى تإكد ان هناك فجوة كبٌرة من الناحٌة  □
الكمٌة والنوعٌة تزٌد او تنقص من معٌار الى اخر للوصول الى مستوى تنافسى و مرتبة عالٌة فى تصنٌؾ 
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