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ABSTRACT: 
Studies and research at any regional level differed for development in Egypt due to 
differences and gaps in development and their concentration in large urban centers. Despite 
the existence of development plans prepared by the General Authority for Urban Planning at 
the national level and the planning regions and the preparation of strategic plans for some 
Egyptian governorates and on the level of Cities and territories. Any of these levels is suitable 
for a real development boom that shows results on the ground. This study also sought to show 
the development problems in Egypt and how to reach the governorate as an administrative 
unit, DONC were urban or rural are best suited for regional development, as they constitute 
increasingly important units for development policy making. They play a role in creating a 
regional balance and a fair distribution of national resources and capacities. They represent 
the cornerstone for the launching of development, as they have the necessary resources and 
resources to help develop them. The study recommended some recommendations: The 
necessity of activating decentralization of development and introducing the system of 
governorates as regional development units, while giving them a role in activating and 
implementing developmental trends and meeting their requirements, which help them to 
support and attract activities and investments in different development sectors. 
 
Keywords: Development, Regional Development, Region, Governorate, Effective 
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  النموذج األمثل لوحدات التنمیة اإلقلیمیة في مصر

  
  حسانین محمد أبوزید و بكر ھاشم بیومي و رضا إبراھیم عبدالحمید و شھاب محمود محمد ومحمد شكري السید

  
  جامعة األزھر–كلیة الھندسة –قسم التخطیط العمراني 

  :ملخص البحث
ًي من المستویات اإلقلیمیة مناسبا للتنمیة في مصر نظرا لوجود فروق وفجوات في التنمیة  إختلفت الدرسات واألبحاث في أ ً

وتركزھا في المراكز الحضریة الكبري ، وعلي الرغم من وجود مخططات تنمویة أعددت من قبل الھئیة العامة للتخطیط 
جیة لبعض المحافظات المصریة وعلي العمراني علي المستوي القومي واألقالیم التخطیطیة وإعداد مخططات إستراتی

ًمستوي المدن وأقالیمھا ، فأي من ھذه المستویات مناسبا إلحداث طفرة تنمویة حقیقیة تظھر نتائجھا علي أرض الواقع، كما 
سعت ھذه الدراسة إلي إظھار مشكالت التنمیة في مصر وكیفیة الوصول إلي أن المحافظة كوحدة إداریة بما فیھا من شبكة 

ًات سواء كانت حضریة او ریفیة ھي األنسب للتنمیة اإلقلیمیة، حیث أنھا تشكل وحدات متزایدة األھمیة لصنع تجمع
ًالسیاسات التنمویة ، وأنھا تلعب دورا في خلق توازن إقلیمي وتوزیع عادل للثروات والقدرات الوطنیة ، وتمثل حجر 

: وأوصت ھذه الدراسة ببعض التوصیات أبرزھا . د علي تنمیتھااألساس إلنطالق التنمیة إلمتالكھا مقومات وموارد تساع
في بنظام المحافظات كوحدات إقلیمیة تنمویة ، مع اعطاء دور لھا ضرورة العمل علي تفعیل المركزیة التنمیة واألخذ 
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ارات بقطاعات التنمیة تفعیل وتنفیذ التوجھات اإلنمائیة وتلبیة متطلباتھا ، والتي تساعدھا علي دعم وجذب األنشطة واإلستثم
  .المختلفة

  . التنمیة، التنمیة اإلقلیمیة ، اإلقلیم، المحافظة ، الالمركزیة الفعالة ، اإلدارة اإلستراتیجیة: الكلمات اإلفتتاحیة 
 مقدمة .١

أصبحت قضیة البحث عن بدیل أو أكثر لنماذج التنمیة اإلقلیمیة أحد المتطلبات الحیویة واإلستراتیجیة والتي تمثل نقطة اإلنطالق نحو تحقیق 
وعلي ً، حیث تواجھ  مصر كدولة نامیة كثیرا من المشاكل والتحدیات التي تواجھ تلك التنمیة، ) ٢١(إستراتیجیة التنمیة الشاملة بمصر فى القرن 

ضوء ذلك إتجھت الدولة في األونة األخیرة إلي وضع الكثیر من إستراتیجیات التنمیة لحل ھذه المشكالت والتي لم تأتي إال بمسكنات مؤقتة ، حیث 
ت نسبة أعدت مخططات تنمویة علي المستوي القومي وعلي مستوي األقالیم التخطیطیة إال أن ھذه المخططات لم تأتي بنتائج مثمرة  ، كما وجھ

التي تمثل تمركز لألنشطة اإلقتصادیة والخدمیة بھا، ) السویس- اإلسكندریة–القاھرة (عالیة من اإلستثمار لعدد محدود من المحافظات المصریة 
ًوالتي شھدت تضخما كبیرا في نظامھا العمراني وحجمھا السكاني، مما ترتب على ذلك إختالل في نمط اإلستیطان وظھور نمط عمراني غ یر ً

، وفي إطار ذلك یالحظ أن التنمیة في مصر تتسم )٢٠١٦عبدالعال ،فرید أحمد،(متوازن، بسبب توطین معظم األنشطة اإلنتاجیة والخدمیة بھا 
  -:بالتالي
سیطرة محافظات إقلیم القاھرة وإقلیم اإلسكندریة وإقلیم القناة علي : وجود إختالفات وفوارق إقلیمیة بین األقالیم نتیجة-أ

من إجمالي عدد المشتغلین علي مستوي % ٥٠من إجمالي إستثمارات الدولة ، و ما یقرب من % ٧٢ر من حواليأكث
الجمھوریة، وذلك ألھمیة وجود العاصمة المصریة بإقلیم القاھرة ، وإطاللة إقلیم اإلسكندریة علي البحر األبیض المتوسط، 

 من البحرین المتوسط واألحمر ومرور قناة السویس بھ ، باإلضافة إلي ًواألھمیة اإلستراتیجیة إلقلیم القناة وإطاللھ علي كال
ًتنوع موارده، وفي المقابل  یالحظ محافظات كال من إقلیم الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعید إستأثرت بما یقرب من 

ع اإلستثمارات بین من إجمالي اإلستثمارات علي مستوي الجمھوریة ، وھذا مؤشر یدل علي عدم العدالة في توزی% ٢٨
  .محافظات األقالیم 

من إجمالي عدد السكان %٤٠التركز السكاني الشدید في محافظات إقلیمي القاھرة واإلسكندریة بنسبة تصل إلي حوالي -ب
، في حین یمثل عدد سكان محافظة جنوب سیناء ٢كم/ نسمة ١٢٠٠بالجمھوریة، وبكثافة سكانیة تصل إلي أكثر من حوالي

  . من إجمالي سكان الجمھوریة%٠.٢حوالي 
  

 ٢٠١٦التوزیع النسبي لإلستثمارات العامة والمشتغلین والسكان والكثافة موزعة علي األقالیم اإلقتصادیة عام )١(جدول رقم
 

 
 

)الباحث(٢٠١٦التوزیع النسبي للسكان علي محافظات الجمھوریة عام ) ١(شكل رقم 

 اإلقلیم
عدد 
  السكان
 بالملیون

المساحة بـ 
 ٢كم

الكثافة 
اإلجمالیة 

 ٢كم/شخص

التوزیع النسبي 
للسكان إلجمالي 

 %الجمھوریة
التوزیع النسبي 

 %لإلستثمارات
التوزیع النسبي لعدد 

 %المشتغلین
%٢٤.٨١ ١٣١٨.٠٧ ١٧٣٤١.٩٢ ٢٢.٨٥ القاھرة  ٣٢.٦٠%  ٢٤.٢٤%  

%١٢.٥٧ ٣٤٩.٠٩ ٣٣١٧٥.٠٩ ١١.٥٨ اإلسكندریة  ١٣.٤٨%  ١٤.١١%  
%١٠.٨٥ ١٢٤.٠٥ ٨٠٥٨٨.٩٧ ٩.٩٩ القناة  ٢٦.١٤%  ١١.١٦%  
%٢١.٦٨ ١٦١٦.٢٧ ١٢٣٥٧.٤٦ ١٩.٩٧ الدلتا  ٨.٤٢%  ٢٢.٦١%  

%١٢.٨٧ ١٦٩.٧٣ ٦٩٨٢٥ ١١.٨٥ شمال الصعید  ٤.٦٩%  ١٣.٠١%  
%٥.١٢ ١١.٧٢ ٤٠٢٤٣١ ٤.٧١ وسط الصعید  ٤.٥٢%  ٤.٥٧%  
%١٢.٠٩ ٤٨.٩ ٢٢٧٧٥٥.٢ ١١.١٣ جنوب الصعید  ١٠.١٦%  ١٠.٣٠%  
%١٠٠.٠٠ ١٠٩.٢١ ٨٤٣٤٧٤.٧ ٩٢.١١ االجمالي  ١٠٠.٠٠%  ١٠٠.٠٠%  
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  ......یجة لألسباب سابقة الذكر یالحظ التالي ونت
ًسواء من حیث التوزیع الجغرافي ألحجام التجمعات الحضریة أو في (عدم وجود اإلتزان لشبكة التجمعات العمرانیة  -

  .علي باقي المحافظات المصریة) توزیع السكان علي ھذه التجمعات
النمو العشوائي ، وتداخل إستعماالت (ة والتي تمثلت في ظھور العدید من المشكالت بالمدن الرئیسیة بكل محافظ -

 ).األرضي، والخلل في توزیع السكان ، ونقص وسوء توزیع الخدمات، واإلختناقات المروریة والضوضاء
-  
  المشكلة البحثیة .٢

بناء ًعلي المشكالت السابقة الذكر وعلي الرغم من التوطن المكاني والتركز الشدید لإلستثمارت والمشروعات التنمویة 
مع ھامشیة شدیدة لتنمیة باقي المحافظات المصریة ، ومع ) بورسعید- اإلسكندریة- الجیزة–القاھرة (باألقالیم الحضریة 

 قبل الھیئة العامة للتخطیط العمراني لبعض محافظات مصر وماھي إال وجود المخططات اإلستراتیجیة التي أعدت من
ًجھودا رامیة لم تظھر نتائجھا الملموسة علي أرض الواقع ، إال أنھ لم یحدث ھناك توافق في نشر التنمیة والحد من التركز 

عتبر المقصد الرئیسي لھذه التنمیة السكاني واإلستثمارات في األقالیم الحضریة األعلي في معدالت التنمیة والتي بدورھا ت
وبما تملكھ من مقومات وموارد األمر الذي یسبب المزید من إتساع فجوات التنمیة علي المستوي اإلقلیمي ، ولذلك البد من 
ضرورة الحاجة إلي إعادة دور الدولة في التنمیة نحو كیفیة إیجاد المستوي اإلقلیمي والذي یمثل الوعاء المناسب للتنمیة 

  .علي المستوي اإلقلیمي في مصر 
ًولذلك یسعي البحث في كیفیة تحدید المستوي اإلقلیمي المناسب للتنمیة طبقا للقدرات واإلمكانات التنمویة ، ھل ھو إقلیم 

  تخطیطي أم محافظة أم إقلیم مدینة؟ 
 تساؤالت البحث .٣

 ما ھو المستوي المناسب للتنمیة اإلقلیمیة في مصر؟ وماھو دور -:علي ضوء ما سبق تتلخص تساؤالت البحث في التالي
 الدولة في تنمیة ھذا المستوي ؟

  المنھج البحثي .٤
  . إتبعت الورقة البحثیة المنھج اإلستقرائي واإلستنباطي للمساعدة في تحقیق أھدافھا

 أھداف البحث .٥
  .....ثیة إلى التالي تھدف الورقة البح

تكوین تصور متكامل عن المستویات اإلقلیمیة في مصر وأھم المشكالت التي تواجھ التنمیة علي مستوي القطر  -
   .المصري

إستنتاج ومعرفة أفضل مستوي إقلیمي مناسب للتنمیة اإلقلیمیة ، لیكون بمثابة المحرك والدافع لعجلة التنمیة الشاملة في  -
  .مصر

  ثمفاھیم البح .٦
  -:قبل الخوض في معرفة المستوي اإلقلیمي المناسب للتنمیة البد من القاء الضوء علي بعض المفاھیم البحثیة التالیة

  : التنمیة ١-٦
ً تمثل مرحلة الوصول من الوضع الحالي إلي وضع أفضل إقتصادیا وإجتماعیا وعمرانیا وبیئیا ً ً ً ، مستخدما كافة اإلمكانیات ً

الشاھد (والموارد الممكنة لتحسین أوضاع المجتمع ، فلذلك تستدعي وجود رؤیة فلسفیة ومستقبلیة للمجتمعات العمرانیة 
  ) .١٩٩٨فھیمة و سعد الدین محمد، 

  : التنمیة اإلقلیمیة ٢-٦
ًعا متساویا بقدر اإلمكان علي كافة أجزاء ھذا اإلقلیم من  ھي عملیة توزیع األنشطة اإلقتصادیة واإلجتماعیة في إقلیم ما توزی ً

  ).٢٠١٢جالل الدین عبیر محمد،(أجل تحقیق التنمیة المتوازنة 
فإن التنمیة اإلقلیمیة تھدف إلي تحقیق العدالة واإلتزان باإلقلیم أو المنطقة المراد تنمیتھا ، وأنھا : علي ضوء المفاھیم السابقة

المستوي المعیشي لسكان المناطق الریفیة والحضریة ، والحد من ھجرة سكان الریف نحو المناطق الوسیلة المثلي لرفع 
  .الحضریة، والوسیلة الناجحة لرفع مستوي التنیمة البشریة بالدولة

  : اإلقلیم٣-٦
قالیم األخري ًعبارة عن جزء جغرافي یتمیز بصفات إقتصادیة وإجتماعیة ، یجعلھ مختلفا عن غیره من اإل" لینمان"عرفھ 

أن كل إقلیم لدیھ خصائصة الفریدة التي تمیزه عن غیره من :١٩٤٧، ویقول دیكسون) ١٩٩٥عالم ،احمد خالد وأخرون ،(
  ).Geneva ،1999 )(اإلنسان- الزراعة –المناخ -التربة(األقالیم األخري ، وتساھم في توضیح مالمحھ المتعدة 

وعلي أساس ھذه المعاییر ) ة ، بیئیة ، إقتصادیة ، إجتماعیة ، تشریعیة ، عمرانیة طبیعی(ًویتم تحدید االقالیم وفقا لمعاییر
  -):٢٠٠٦العاني، محمد جاسم ، (ھناك ثالثة حاالت لتحدید اإلقلیم ھي كالتالي

ًإما أن یكون اإلقلیم كیانا قائما بذاتة ، ومتمیزا عن غیره من األقالیم ، بموجب م - ً ي تتلخص في  عاییر تكوین اإلقلیم ، والت ً
 ).التخصص ، الشمول ، اإلداریة ، الھرمیة ، المستقبلیة(
أو أن یكون اإلقلیم ، مجرد حزء من األرض ، تبرز فیھ خصائص معینة ، أو مجموعة خصائص متمیزة عن غیرة من  -

 ).األقالیم الطبیعیة البسیطة والمركبة (األقالیم ، بموجب معاییر معینة مثل 
قلیم عما سواه من خالل عوامل اإلختالف ، والتشابھ مع األقالیم األخري ولیس من خالل صفات وإما أن یتم تمییز اإل -

   ).األقالیم التخطیطیة(وخصائص اإلقلیم نفسھ 
ًوبناء علي ما سبق یتضح أن اإلقلیم یمثل البعد المكاني لعدد من المشكالت التي تتطلب إیجاد حل لھا في نطاقھا ، كما أنھا 

ًمكاني لتوطین األنشطة التنمویة والتي تجعلھ إقلیما تنمویاتمثل البعد ال ً.  
  تجربة المملكة المتحدة في تنمیة وحداتھا اإلقلیمیة .٧

طبقت سیاسة إختیار الوحدة المحلیة المناسبة للتنمیة اإلقلیمیة في عدید من دول العالم ، وكان من ضمن ھذه الدول المملكة 
والسادس من حیث  الناتج المحلي اإلجمالي من حیثً السادس عالمیا ، إقتصادھاالدول المتقدمة حیث أنھا تعتبر منالمتحدة ، 

مجموعة  وعضو في الكومنویلث وكذلك عضو في مجلس األمن تعادل القدرة الشرائیة، كما أنھا عضو دائم في
ومنظمة التجارة  إلقتصادیةمنظمة التعاون والتنمیة ا وعضو في ومنظمة حلف شمال األطلسي ومجموعة العشرین الثماني
  .العالمیة

 مقاطعة، ٤٨ أقالیم و٩تقع المملكة المتحدة على الساحل الشمالي الغربي من قارة أوروبا ، وتنقسم المملكة المتحدة إلى 
تفاوتت األقالیم في الحجم وتعداد السكان .. وتمثل األقالیم أعلي مستوي إداري وتتكون من عدة مقاطعات وضواحي

 ملیون نسمة ، علي مساحة ٦٥ حوالي ٢٠١٦لسكان بالمملكة المتحدة عام ومساھمتھا في إقتصاد الدولة، ، كما بلغ عدد ا
  .٢كم٢٤٣,٦١٠تقدر بـ 
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مشكالت التنمویة من أھمھا المشكالت ًكما واجھت المملكة المتحدة كثیرا من ال
 .MICHAEL E PORTER)(-:التالیة

 .وتقلص فرص العمل باألقالیم% ٧.٢ إرتفاع معدالت البطالة بنسبة بلغت  -
ووجود إختالفات وتفاوتات . وجود التحول بین المناطق الحضریة والریفیة -

 .إقلیمیة واسعة بین الشمال والجنوب 
یة بفرض ھیاكلھا المؤسسیة على المناطق  سیطرة نظام الحكومة المركز -

  .والمحلیات
وقد أدت الجھود التي بذلت في السنوات القلیلة الماضیة لمعالجة ھذه 
المشكالت إلى التحسن في الحالة التنمویة، من خالل إختیار الوحدات اإلقلیمیة 
ًكوحدات تنمویة بناء علي مجموعة من المعاییر، كما وضعت خطة إقتصادیة 

ش في المملكة طویلة األجل للحكومة لتأسیس إقتصاد أقوى، وأصبح اإلنتعا
نمو أقوى ومستدام (ًالمتحدة راسخا، وتھدف ھذه اإلستراتیجیة إلي تحقیق 

لرفع الناتج المحلي اإلجمالي ،حیث تم زیادة التركیز على النمو في ) ومتوازن
جمیع األقالیم كوحدات إقلیمیة مناسبة للتنمیة وتعزیز اللبنات األساسیة للنجاح 

یة اإلقلیمیة لإلبتكار والمشاریع وتنمیة اإلقتصادي من خالل تعزیز التنم
 .المھارات

، وھي أفضل ٢٠١٤ في عام ٪٢.٩ًولذلك حققت المملكة المتحدة نموا  بنسبة 
ومع إستقرار اإلنتعاش، كان النمو متوازنا في جمیع 2005 أداء لھا منذ عام 

انحاء الدولة وعلى نطاق أوسع بالقطاعات اإلقتصادیة المختلفة ، وقد كان 
ھناك نمو واسع النطاق في جمیع القطاعات اإلقتصادیة الرئیسیة منذ بدایة عام 

ًوقد شھد قطاع التصنیع والتشیید والخدمات نموا قویا في عام  .٢٠١٣ ً٢٠١٤ 
 (UNITED KINGDOM ).على أساس سنوي

ولتحقیق التنمیة اإلقلیمیة بین األقالیم وتحقیق أھداف إستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة للمملكة المتحدة أقرت الحكومة بالحاجة إلى 
لج أیضا وضع سیاسة إقلیمیة قویة، وھي سیاسة ال تساعد فقط المناطق القویة على تحقیق أقصى قدر من إمكاناتھا، بل تعا

مشاكل المناطق األضعف حیث ال یمكن إلقتصاد وطني قوي أن یعمل بكامل طاقتھ، وال یستطیع األفراد تحقیق كامل 
 Centre for)وأھم ھذه السیاسات تضمنت التالي، "إمكاناتھم إذا كانت المناطق والمحلیات في وضع ضعیف

International):-   
وتعزیز اللبنات األساسیة للنجاح اإلقتصادي من خالل ) األقالیم(ت التنمیة زیادة التركیز على النمو في جمیع وحدا -

 .تعزیز القدرة اإلقلیمیة على اإلبتكار والمشاریع وتنمیة المھارات
 .دعم البنیة التحتیة لإلستثمار من خالل طرح وتنفیذ مشاریع مختلفة -
 .ن التدابیر األخريبناء سوق إسكان مستقرة من خالل إنشاء مناطق سكنیة جدیدة وعدد م -
 .قدمھ النظام المالي في المملکة المتحدةیل لإلستثمار اإلنتاجي الذي یر التمویتوف -
 .التركیز على الشركات األصلیة التي تركز على التكنولوجیا وعلى الوظائف ذات الجودة العالیة -
  .تحفیز اإلبتكار والتعلم داخل الشركات، من خالل تطویر مھارات القوى العاملة -

ومن خالل ما سبق نستنیج أن أقالیم المملكة المتحدة تمثل وحدات تنمویة مناسبة للتنمیة وتمثل اللبنات األساسیة لنجاح النمو 
  .اإلقتصادي للتنمیة

 مستویات التنمیة اإلقلیمیة في مصر .٨
  -:تتدرج المستویات اإلقلیمیة بمصر في أربع مستویات كالتالي 

   
   -:المستوي القومي :المستوي األول 

ویشمل الحدود اإلداریة للدولة ویكون علي مستوي الدولة ویعمل في إطار التخطیط الدولي الذي یشمل الدولة كوحدة 
تخطیطیة واحدة ، تشمل اإلطار العام الذي یجمع المخططات اإلقلیمیة ویوجھھا لتحقیق التناسق فیما بینھا دون أیة أثار 

عند التنمیة علي المستوي القومي فإن الھدف یكون تحقیق التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة الشاملة للسكان ، والتي و. سلبیة
تؤدي بدورھا إلي زیادة الناتج القومي وزیادة دخل الفرد وبالتالي رفاھیة المجتمع ، ووضع تصور عام لتوزیع التجمعات 

معھدالتخطیط . (فھا وعالقاتھا ببعضھا البعض في اإلطار الشامل للدولةالعمرانیة الحضریة والریفیة بأحجامھا ووظائ
  ).٢٠٠٣القومي ،

  -:مستوي اإلقلیم اإلقتصادي: المستوي الثاني 
  ). ٢٠٠٣معھدالتخطیط القومي ،( وھو الحدود الجغرافیة لمجموعة محافظات أو نطاق جغرافي لھ میزات خاصة

 إقلیم جغرافي مع اإلخذ في اإلعتبار الظروف السیاسیة واإلداریة الموجودة في وقد یشمل اإلقلیم اإلقتصادي علي أكثر من
، حیث تنقسم مصر إلي سبعة ) اإلقلیم التخطیطي– اإلقلیم الوظیفي –اإلقلیم المتناسق :(مكان ما، وكما یعرف علي أنھ 
  ). ٣(أقالیم إقتصادیة كما بالشكل رقم 

  
  -:مستوي المحافظة : المستوي الثالث

شمل الحدود الجغرافیة للمحافظة أو مایقابلھا من حدود تخطیطة جدیدة ، كما أنھ نطاق إداري یتولي مجموعة من  وی
   .األنشطة المحلیة ویختص بإدارة شئون المحافظة ویضم مراكز إداریة یقع بھا عاصمة المحافظة

  
 تقسیم المملكة المتحدة إلي وحدات تنمویة) ٢(شكل رقم 
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  -:إقلیم المدینة: المستوي الرابع 
 أن روابط المدینة بإقلیمھا ١٩٩٦وھو الحدود اإلداریة للمركز أو مایقابلھا من حدود تخطیطة جدیدة ، ویري دیكنسیون 

 الروابط اإلجتماعیة -)العالقات اإلقتصادیة(التجارة بین المدینة واإلقلیم ... یمكن ان تندرج تحت أربعة فئات تتمثل في 
 أثر المدینة علي إستخدامات األراضي في -)رحالت العمل والترفیة والتسوق الیومیة(عالقات سكانیة -)  ثقافة-تعلیم (

  ).٢٠٠٠كامل،مھا سامي ،(الریف
  . رالتدرج الھرمي للتقسیمات اإلقلیمیة المختلفة علي مستوي مص) ٦(وكما یبین الشكل رقم 

  

  اعتبارات تحدید المستوي اإلقلیمي المناسب للتنمیة اإلقلیمیة .٩
   -):OECD(تشیر األدبیات إلي وجود مسألتین تتعلقان باختیار المستوى اإلقلیمي المناسب للتنمیة 

  . ً حساب القدرة التنافسیة لإلقلیم وظیفیا-أ
. سیاسي وإداري ھام، غیر أن األقالیم الوظیفیة في معظم البلدان لیست إداریة والعكس بالعكسأن یكون للمنطقة دور -ب

ًوبالتالي نادرا ما یمكن الجمع بین ھاتین الصفتین عملیا ً. 
الحكیم (كما یوجد مجموعة من االعتبارات األساسیة لتحدید المستوي اإلقلیمي المناسب للتنمیة اإلقلیمیة تتمثل في التالي

   -):٢٠٠٩محمود،مصطفي منیر ،(و) ١٩٨٥ال سلیمان ،،ع
ًالقدرة علي دعم وجذب األنشطة واالستثمارات بقطاعات التنمیة المختلفة والتي تجعل المستوي اإلقلیمي مناسبا للتنمیة  -

 .اإلقلیمیة
 .ص العملالقدرة علي تحسین المیزة التنافسیة والبنیة التحتیة وبیئة االعمال لنمو القطاع الخاص وخلق فر -
 .القدرة علي التنوع االقتصادي والتكامل فیما بین المشروعات التنمویة المختلفة مع مناطق الجوار -
، وخاصة المتطلبات التنظیمیة )اجتماعیة-عمرانیة -اقتصادیة(القدرة علي تلبیة متطلبات التنمیة بأنواعھا المختلفة  -

 .والتمویلیة والتحفیزیة والتسویقیة واإلنتاجیة
 .رة علي إمتالك بنیة تحتیة ثقافیة جیدة تدعم المشاریع الفنیة والترفیھیة والثقافیة والسیاحیة القد -

 المستوي القومي

  اقلیم 
 المدینة

  اقلیم 
 المحافظة

 اإلقلیم التخطیطي

  )الباحث(تدرج المستویات اإلقلیمیة ) ٦(شكل رقم 

 مدن قائمة

 تجمعات ریفیة

 الحدود اإلداریة للدولة

الحدود الجغرافیة لمجموعة 
محافظات أو نطاق جغرافي 

 لھ میزات خاصة

الحدود اإلداریة للمحافظة 
أو مایقابھا من من حدود 

 تخطیطیة جدیدة

الحدود اإلداریة للمركز أو 
من من حدود ما یقابھا 

 تخطیطیة جدیدة

  تقسیم مصر إلي اقالیم إقصادیة) ٣(شكل رقم 
 

  مكونات إقلیم المدینة) ٥(شكل رقم   تقسیم مصر إلي محافظات) ٤(شكل رقم 
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مدي تحقیق التوافق والتجانس للمستوي اإلقلیمي في السمات العمرانیة ، اإلقتصادیة ، اإلجتماعیة ، البیئیة ، اإلداریة  -
 .  والتنظیمیة 

 
القدرة علي القیام بدور تنموي إقلیمي فعال وقومي وفوق القومي ، وبما یملكھ من مقومات وموارد تنمویة تساعد علي  -

 .ومدي المساھمة في تفعیل توجھات إستراتیجیات التنمیة اإلقلیمیة والقومیة. تنمیة
نفیذیة في تفعیل وتنفیذ التوجھات اإلنمائیة القدرة التنفیذیة للمستوي اإلقلیمي ، وذلك من خالل دور النظم التشریعیة والت -

 .وتلبیة متطلبات التنمیة 
 
 ).تقسیم مصر إلي أقالیم تنمویة.(قدرة المستوي اإلقلیمي في توفیر مصادر التمویل لمشروعات التأھیل المكاني -
 .لفقرالقدرة علي تحقیق العدالة اإلجتماعیة وتقلیل التفاوت في توزیع الموارد والثروات والحد من ا -
ضیق من الفوارق فى توزیع  - ّقدرة المستوي اإلقلیمي علي تحسین المستویات المعیشیة للطبقات منخفضة الدخل بما یُ

 .الدخل
 
 .القدرة علي زیادة القدرة التوظیفیة لإلقتصاد المصرى بما یكفل معالجة مشكلة البطالة وتوفیر فرص عمل  -
 .االتزان العمرانى المكانى ما بین المراكز المھیمنة الحضریةالقدرة علي تحقیق  -

ًوطبقا لإلعتبارت السابقة البد أن تحقق ھذه المستویات أھداف فیما تسمي أھداف األداء الالزم للتنمیة وفقا لما ھو وارد  ً
  ):٧(بالشكل رقم 

  
  تقییم المستویات اإلقلیمیة في مصر لتحدید المستوي اإلقلیمي المناسب للتنمیة اإلقلیمیة) ٣(جدول رقم 

  

المستوي  اإلعتبارات األساسیة
 القومي

اإلقلیم 
اإلقتصاد
 ي

إقلیم  المحافظة
 المدینة

القدرة علي دعم وجذب األنشطة واإلستثمارات بقطاعات التنمیة 
 * + * + .ًالمختلفة والتي تجعل المستوي اإلقلیمي مناسبا للتنمیة

القدرة علي تحسین المیزة التنافسیة والبنیة التحتیة وبیئة االعمال 
 - * * + .لنمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل

القدرة علي التنوع اإلقتصادي والتكامل فیما بین المشروعات 
 * * * * .التنمویة المختلفة مع مناطق الجوار

القدرة علي تلبیة متطلبات التنمیة ، وخاصة المتطلبات التنظیمة 
 + + - - . والتمویلیة والتحفیزیة والتسویقیة واإلنتاجیة 

القدرة علي إمتالك بنیة تحتیة ثقافیة جیدة تدعم المشاریع الفنیة 
 - * * + .والترفیھیة والثقافیة والسیاحیة

مدي تحقیق التوافق والتجانس للمستوي اإلقلیمي في السمات 
العمرانیة ، اإلقتصادیة ، اإلجتماعیة ، البیئیة ، اإلداریة 

 .والتنظیمیة 
- - * + 

القدرة علي القیام بدور تنموي وقومي وفوق القومي ، وبما یملكھ 
 * + * - .من مقومات تنمویة تساعد علي تنمیتة

مدي المساھمة في تفعیل توجھات إستراتیجیات التنمیة اإلقلیمیة 
.والقومیة  - * + * 

القدرة التنفیذیة للمستوي اإلقلیمي ، وذلك من خالل دور النظم 
التشریعیة والتفیذیة في تفعیل وتنفیذ التوجھات اإلنمائیة وتلبیة 

 .متطلبات التنمیة 
* - + * 

القدرة علي تحقیق العدالة اإلجتماعیة وتقلیل التفاوت في توزیع 
 * + * * .الموارد والثروات والحد من الفقر

 مستویات التنمیة

 المستوي القومي

 اإلقلیم اإلقتصادي
  

 المحافظة

 إقلیم المدینة

 .رفع ونمو مستوي المعیشة ، ورفع القدرة اإلنتاجیة ، اإلستثمار اإلجنبي المباشر 

رفع مستویات المعیشة واإلنتاجیة،اإلستثمار األجنبي المباشر،التخصص اإلقلیمي  
 .جذب الشركات الناجحة. العمالة الماهرة واالستثمار

رفع مستویات المعیشة واإلنتاجیة والجودة البیئیة ، القدرة علي جذب االستثمار 
األجنبي المباشر

القدرة التنافسیة لمنتجات المدینة، جذب الشركات الناجحة،إرتفاع دخل السكان 
.المحلیین

  التنمويأهداف األداء

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

رفع مستوي المعیشة والدخل للسكان ، والقدرة علي جذب اإلستثمارات والشركات الناجحة ھدف االداء التنموي  لناجح تنمیة 
 .المحافظة المصریة

  (OECD)أھداف األداء التنموي للمستوي اإلقلیمي المناسب للتنمیة اإلقلیمیة) ٧(شكل رقم 
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القدرة علي تحسین المستویات المعیشیة للطبقات منخفضة الدخل 
 + + - - .ّبما یُضیق من الفوارق فى توزیع الدخل

القدرة علي زیادة القدرة التوظیفیة لالقتصاد المصرى بما یكفل 
 - * * + .معالجة مشكلة البطالة وتوفیر فرص عمل مناسبة

القدرة علي تحقیق االتزان العمرانى المكانى ما بین المراكز 
 + * * - .المھیمنة الحضریة

قدرة اإلدارة المحلیة للمستوي اإلقلیمي في توفیر مصادر التمویل 
 * + - * ).المرافق والخدمات الكبري(لمشروعات التأھیل المكاني 

 * + - * التقییم النھائي
 دور ضعیف)...   -( دور محدود(*)....    دور فعال وقوي(+) 

لتنمیة اإلقلیمیة، حیث ینظر إلى ویتجلى جاذبیة توسیع ھذا النوع من التحلیل المقارن إلى معرفة المستوى اإلقلیمي المناسب ل
وقد فتحت العولمة العدید من طرق التفاعل بین الوحدات . األقالیم بشكل متزاید على أنھا وحدات طبیعیة للتحلیل اإلقتصادي

، ولذلك تعتبر المحافظات بما فیھا المدن ھي األنسب للتنمیة )المحافظات والمدن واألحیاء الصغیرة(اإلقلیمیة األصغر
وبالتالي ھذا المستوي یلبي اإلعتبارات  .  (OECD)لیمیة ألنھا تشكل وحدات متزایدة األھمیة لصنع السیاسات التنمویةاإلق

  .المرتبطة بالتنمیة اإلقلیمیة مقارنة بالمستویات األخري
یة ذات حیث تمثل المحافظات المصریة نطاقات مكانیة ذات قدرات تنمویة جاذبة لإلستثمارات ، تضم تجمعات عمران

أحجام سكانیة متباینة ، ویمارس قاطنوھا أنشطة إقتصادیة متعددة ، ولذا فالمحافظة تعد بما تحتویھ من طاقات بشریة 
ًوأنشطة بشریة متنوعة نوعا من رأس المال األساسي داخل المحافظة ، والذي بدوره یلعب دورا مھما في جذب رأس المال  ً ً

، مما یساعد علي تنمیتھا من خالل إستغالل مواردھا وإمكانیاتھا في جذب )جنبیةاإلستثمارات المحلیة واأل(المتحرك 
  .األنشطة واإلستثمارات

  -:كما أن ھذا المستوي من المستویات اإلقلیمیة التي تتمیز بالتالي
ًإربتاط الھیاكل والنظم اإلداریة والمؤسسیة والتشریعیة والتنفیذیة إرتباطا وثیقا بھذا المستوي اإلقلیمي  -  ، وھو ما یمثل حجر األساس ) المحافظة(ً

 .في التنمیة 
 .توافر قواعد البیانات والمعلومات المتكاملة علي مستوي جمیع القطاعات التنمویة  - 
ًزیة ، األمر الذي سیعمل علي تولد أدوارا رئیسیة إلدارة التنمیة في المحافظات المصریة ، وھو ما یعتبر من أھم توجھ الدولة إلي تحقیق الالمرك - 

 .عوامل تحقیق التنمیة اإلقلیمیة
وفي ھذا اإلطار یستھدف البحث تحدید أفضل مستوي للتنمیة اإلقلیمیة ، حیث تعتبر المحافظات بما فیھا المدن ھي األنسب 

وألنھا تشكل وحدات متزایدة األھمیة لصنع السیاسات التنمویة ، وأنھا تمثل حجر األساس إلنطالق التنمیة ، للتنمیة ، 
وإلمتالكھا مقومات تنمویة تساعد علي تنمیتھا، ولما لھا من دور قوي علي القدرة التنفیذیة في تفعیل وتنفیذ التوجھات 

وفي . ا علي دعم وجذب األنشطة واإلستثمارات بقطاعات التنمیة المختلفةاإلنمائیة وتلبیة متطلبات التنمیة ، والتي تساعدھ
  -:ھذا اإلطار البد من التعرف علي خصائص المحافظة ومعاییر تحدیدھا وھو كاالتالي

  -):٢٠١٢دیاب علي ،( تتمتع المحافظة بعدة خصائص أھمھا مایلي-:خصائص المحافظة١-٤-٦
 .ة إقتصادیة تنمویة أساسیة بحسب طبیعة الخدمات المتوفرة فیھا وھو الذي یعطي المحافظة وظیف: التخصص  - 
الذي یعطي المحافظة صفة ترابط المكونات الرئیسیة للبنیة اإلقصادیة واإلجتماعیة والمكانیة التي تساعد علي تلبیة اإلحتیاجات المحلیة : التكامل  - 

 .علي حد سواء لكافة المواطنین 
 . حكم واإلدارة والتخطیط بھاوتبین نمط ال: البنیة اإلداریة  - 
حمد خالد وأخرون  أعالم،( من المعاییر التي البد مراعاتھا عند تحدید المحافظة ما یلي-:معاییر تحدید المحافظة٢-٤-٦
،١٩٩٥:(-  
 .التقارب في الخصائص السكانیة ، ودرجة من التشابھ في الخصائص المساحیة أن تتوافر في المحافظات المختلفة حالة من  - 
 .أن ترتبط الحدود اإلداریة للمحافظة بإمكانیة توفیر أفضل الخدمات للسكان - 
أن تكون معظم األجزاء اإلداریة للمحافظة تحت السیطرة من خالل التفاعل مع  - 

 .اإلداریین المختصین
 محافظات المصریةاإلتجاھات الحدیثة لتنمیة ال .١٠

تھتم إستراتیجة التنمیة الشاملة بوضع سیاسات من شأنھا تعمل على 
تحقیق األھداف التنمویة  والتغلب على ظاھرة الفوراق اإلقلیمیة 
ولكن تختلف كل سیاسة طبقا لطبیعة الدولة وأولویة األھداف المراد 

ن في تحقیقھا، حیث ھناك إتجاھان لتنمیة المحافظات المصریة یتمثال
  :التالي
  - :الالمركزیة الفعالة١-١٠
عني تقسیم الدولة إلى أقالیم تنمویة وإداریة على أن یتولى كل إقلیم إدارة شئونھ  ت

ًفي مجاالت اإلنتاج والخدمات بنفسھ ، تاركا للحكومة المركزیة وضع التخطیط 
امة والقیام بالمشروعات القومیة الكبرى والتنسیق بین اإلستراتیجي والسیاسات الع

األقالیـم والمحافظات، وبذلك یكون للمحافظة كیان إداري ذاتي لھا موارده المالیة 
 ).٢٠١٧راجح، ابوزید،(الخاصة ولھا أجھزتھا اإلداریة والمالیة والفنیة القادرة على تحقیق برامجھا

 مركز فرعي

  مركز اداري
  رئیسي

 مركز فرعي

 مركز فرعي

  )الباحث (الالمركزیة الفعالة باإلقلیم) ٨(شكل رقم 
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افظات سوف یؤدي إلى إدارة أفضل للتنمیة وتحقیق معدالت مرتفعة لھا فى كل فال مركزیة التنمیة واألخذ بنظام المح
مجاالتھا ، والحد من تضخم البؤرة القاھریة، وإلى إعادة اإلتزان إلى النسق العمراني القومي بأكملھ وعالج ما یعانیھ من 

  .نمیةخلل واضح ، حیث أدي النظام اإلداري الحالي في مصر إلى قصور واضح في إدارة الت
 أن اإلتجاه الحدیث فى -:اإلستراتیجیة الفعالة للتنمیة اإلدارة٢-١٠

اإلدارة اإلستراتیجیة العالمیة للمناطق الحضریة والمدن یتحول 
بالتدریج من التوسع فى مساحات الحضر إلى إدارة إستراتیجیة تعمل 
على التقویة الشاملة والمكثفة للقدرات التنافسیة للمناطق الحضریة، 

لمستدامة للمدن واألقالیم والمحافظات، ومع وذلك ھو أساس القوة ا
األخذ بنظام المحافظات وال مركزیة اإلدارة اإلستراتیجیة الفعالة یمكن 

   -:تحقیق األھداف اآلتیة
اإلستفادة الكاملة من مقومات وموارد المحافظات والمیزة النسبیة  -

لكل منھا، بما یتیح أفضل استغالل للموارد والثروات وتوزیع عائدات 
  .التنمیة بشكل متكافئ ومتوازن

تحقیق التوازن في التنمیة بین المحافظات المختلفة ، دون تركیز اإلھتمام ببعض المحافظات على حساب المحافظات  -
 . األخرى ،أي تحقیق العدالة في التنمیة بین المحافظات المختلفة

 . خطط اإلستراتیجي القوميالتوجیھ األمثل لإلستثمارات لدعم خطط التنمیة بالمحافظات حسب الم -
مما سبق یتضح أن أنسب الطرق لتعزیز المنزلة التنمویة للمحافظات ھو اإلتجاه نحو اإلدارة اإلستراتیجیة الفعالة مع 
المركزیة التنمیة لھذه المحافظات ، حیث أنھا تعمل على التقویة الشاملة والمكثفة لقدرات المناطق الحضریة داخل 

  . ذلك ھو أساس القوة المستدامة للمدن واألقالیم والمحافظاتالمحافظات ، ویعتبر
  دور الدولة في تنمیة المحافظات المصریة .١١

تدور جھود تنمیة مجتمعات مدن وأقالیم الدول النامیة في إطار عدة مبادئ ، تحدد في النھایة آلیات تؤثر في نموھا 
  )....معتوق ،أسعد(ًاالقتصادي واالجتماعي ، ونظرا لطبیعة تلك المجتمعات وخصائصھا تعاني ھذه األقالیم من التالي 

نب مستوي تكنولوجي متواضع ومستوي مھاري لألیدي العاملة ضعیف، نقص في اإلستثمارات ، واألموال المتاحة ، بجا -
ومحدودیة موارد الدولة وإنخفاض معدالت الدخل، وكذلك اإلدخار ، وما یترتب علیھ من تدني في معدالت االستثمار، 

 .وإفتقار البیئة العمرانیة إلي المرافق العامة
وفي إطار معطیات العالم الجدید، فإنھ یجب علي ) مرانیة والبیئیةاالقتصادیة واالجتماعیة والع(وفي ضوء ھذه الخصائص 

األقالیم أن تحدد ما یمكن أن تنفرد بھ وتقدمھ لإلقتصاد القومي والعالمي ،  بأن تتجھ جھود الدولة نحو التنمیة الشاملة 
  -) :معتوق ،أسعد(لألقالیم من خالل العمل علي عدة محاور أھمھا

 .ع المحلي ، والمستوي المھاري واإلنتاجي ألفراده من خالل برامج التعلیم والتدریب والصحةتنمیة ورفع قدرات المجتم -
تھیئة البیئة العمرانیة ألداء إقتصادي أفضل ، من خالل تحسین البنیة التحتیة، خاصة توفیر میاه الشرب والصرف  -

 .الصحي والكھرباء وشبكات الطرق والمرور
 .جي ، من خالل تطویر شبكات االتصاالت والمواصالترفع درجة االتصال بالعالم الخار -
، من خالل تشریعات وقوانین مشجعة ) العالمي- القومي - اإلقلیمي–المحلي (تھیئة مجال االستثمار للقطاع الخاص  -

 .لالستثمار 
ه شاملة وضع مجموعة من الموجھات اإلستراتیجیة تساعد علي تشكیل اتجاھات التنمیة علي المدي البعید وتمثل نظر -

قطاع الزراعة واالستصالح (للمستقبل التنموي لمحافظات مصر، حیث تتوفر أربعھ ركائز تنمویة لكل منھا تتمثل في 
  .والري وقطاع الصناعة والتعدین وقطاع التجارة والنقل واللوجسیتات إضافة إلي قطاع السیاحة 

 للتنمیة یتمثل في تعظیم االستفادة من تلك الموارد لذلك فإن الھدف من تنمیة ھذه المحافظات وجعلھا في مستوي أفضل
 -االستفادة القصوي من الموارد المتاحھ :(واإلمكانیات من خالل مجموعة من الموجھات اإلستراتیجیة والتي تتمثل في 

اإلمكانیات  تعظیم االستفادة من - االستقالل األمثل للموقع الجغرافي -تعظیم العائد االقتصادي من الثروات التعدینیة 
 . التوظیف الجید للموارد البشریة -والموارد السیاحیة 

فاقضیة تنمیة المحافظات وجذبھا للتنمیة والتي تنتقل معھا التكنولوجیا الحدیثة، ماھي اإلجھود رامیة لرفع الكفاءة 
مما تعمل علي تحقیق العدالة االقتصادیة والمستوي التنموي لھذه المحافظات، وحیث تعتبر تلك المحافظات قاطرة للتنمیة ، 

ولذلك .واالتزان في توفیر فرص التنمیة للدولة بأكملھا ، وتنافسھا علي المستوي العالمي وجعلھا في صفاف الدول المتقدمة
 المركزیة إدراة – التكنولوجیا الحدیثة –التمویل الخاص للمشروعات (تعتمد فكرة تنمیة المحافظة علي ثالثة محاور أساسیة

  ).یةالتنم
  )٢٠١١تقسیم مصر إلي أقالیم تنمویة (جھود الدولة المصریة نحو الترسیم  اإلداري للمحافظات المصریة ١-١١

، والذي بصدده زاد عدد المحافظات المصریة ٢٠١٤تم اإلعالن عن التصور األولي لترسیم حدود المحافظات في یونیو 
ثة محافظات جدیدة تتضمن محافظات وسط سیناء والعلمین  ، وذلك بإنشاء ثال٢٧ً محافظة بدال من ٣٠حتي وصل إلي 

 والتي تستھدف استیعاب الزیادة السكانیة المتوقعة خالل ٢٠٥٢والواحات ، وذلك لتحقیق أھداف المخطط القومي للتنمیة 
فى ظل إعادة ترسیم االستیعابیة لكل محافظة  ً عاما المقبلة، لتحقیق التوازن السكانى المكانى وبما یتوافق مع الطاقة٤٠الـ

االدارة الجیدة 
 للتنمیة

أھداف اإلدارة اإلستراتیجیة الفعالة ) ٩(شكل رقم 
)الباحث(  

تحقیق العدالة 
 في التنمیة

دعم خطط التنمیة بالتوجیھ 
 األمثل لإلستثمارات

وارد اإلستغالل األمثل لم
 ومقومات المحافظة

 

االدارة اإلستراتیجیة 
 الفعالة بالمحافظة
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حدود المحافظات، والذى یمكن من خاللھ لكافة أجھزة وھیئات الدولة أن تعمل لتحقیق آمال وطموحات المواطنین لتحقیق 
التوزیع  (-: مستوى معیشة أفضل، وعدالة اجتماعیة حقیقیة ، حیث تم بناء الترسیم علي أسس ومعاییر تتمثل في التالي

 وجود - احترام التقسیمات االداریة الحالیة في المعمور القائم للمحافظات -ات وموارد التنمیة المتكافئ والمتوازن لمقوم
 تواجد اجزاء من محاور - مراعاة أن تكون حدود المحافظات طبقا لمعالم ثابتة قدر االمكان -ظھیر صحراوي بكل محافظة 

 وجود مشروعات رئیسیة بكل -حافظة وأنشطة تكمیلیة لھا  وجود قاعدة اقتصادیة أساسیة بكل م-التنمیة القومیة الرئیسیة 
، ولذلك تم عمل مقترح ترسیم حدود المحافظات لمعظم محافظات مصر لكي تمتلك كل محافظة واجھة بحریة )محافظة 

ولذلك فإن التوجھ اإلستراتیجي . ومنفذ بحري علي حساب بعض المحافظات والتي تم تقلیص مساحتھا إلي مساحات أقل
  -:رسیم المقترح یتجھ نحو استراتیجیة اإلنتشار الجغرافي الذي یقوم علي ثالثة توجھات استراتیجیة تتضمن التالي للت
فكرة التنمیة المحوریة علي محاور الربط العرضي بخلق مناطق امتداد عرضي في الظھیر الصحراوي وخلق واجھة  -

  .بحریة ومنفذ بحري لبعض لمعظم المحافظات
االستراتیجیة الدفاعیة بالحد من مناطق الفراغ السكاني وذلك بخلق ممرات وطرقات عرضیة تنمویة تعظیم القدرات  -

لإلنتشار تربط العصب التنموي المصري الحالي بمحور النیل بالوادي والدلتا مع مناطق البكر الخالیة من السكان 
  .بالصحراء الشرقیة والغربیة

تعظیم قدرة المحافظات علي اإلعتماد علي الذات والتنمیة الذاتیة وتعظیم قدرتھا التنمویة ، باعتبار ان مستوي المحافظات  -
سوف یحل محل مستوي األقالیم التخطیطیة واعتبار حدودھا ھي اإلطار األنسب للتنمیة باإلضافة إلي كونھا حدود 

درتھا التنمویة من خالل منفذ بحري وواجھة بحریة وظھیر صحراوي للخدمات والحكم الملحي ، مما یستوجب زیادة ق
وامتداد صحراوي ضخم یوفر ظھیر انتاجي من المشروعات واالراضي المستصلحة ومناطق استثمار سیاحیة جدیدة 

  .وتطویر الموانئ 
ومات واإلمكانیات البیئیة وكما تتمثل القوي الدافعة والمحفزات اإلقتصادیة لتنمیة المحافظات المصریة في توافر المق

 –السیاحة (ًولطبیعیة والعمرانیة واإلقتصادیة ، وایضا من ضمن ھذه المحفزات تعدد األنشطة االقتصادیة بالمحافظات 
  . مما یستلزم مراعاة تلك المحفزات التنمویة عند تنمیة المحافظات كوحدة تنمویة)  الصناعة- النقل واللوجستیات –الزراعة 

   تفعیل الترسیم اإلداري المقترح للمحافظات المصریةمعوقات٢-١١
تشریعات جدیدة وسلطات قویة قادرة على تحقیق التنمیة، وإمكانیات مختلفة وموارد  من أھم معوقات التفعیل ھو عدم وجود 

كما ھناك تخوفات سكان .ر عكس ما ھو متبع فى المحلیات بشریة حقیقة وإدارات محلیة قادرة على السیطرة على األمو
 .بعض المحافظات من حدوث نتائج عكسیة على التنمیة المحلیة باإلضافة إلى تأثیرات اجتماعیة واقتصادیة

وذلك البد من ترسیم حدود المحافظات أن یتوافق مع الظروف الطبیعیة والجغرافیة والسكانیة وأن یراعي توزیع مصادر 
وة المختلفة على كل الوحدات المحلیة بالشكل الذي یسھم في إحداث التنمیة، والتقسیم الحالي شابھُ العدید من العیوب الثر

فامقترحات إعادة ترسیم حدود . وأدى إلى تقیید فرص التنمیة والتطویر لمصر وأقالیمھا ویحد من فرص دعم الاللمركزیة
 إعادة النظر إلیھا بین فترة وأخرى، فى ضوء المشروعات القومیة التى تتبناھا المحافظات من األمور الدینامیكیة التى یجب

الدولة وما تتطلبھ من فرص عمل وسكان وموارد، ومصادر للطاقة بطبیعة األرض ومقوماتھا، وال ترتبط بأى حال بحدود 
كیانات تنمویة ترسم مستقبل إداریة وما ھى إال من صنع اإلنسان لتعمل كخطوط تنظیمیة لمقدرات واستثمارات ولیس ل

  .الوطن
 

  النتائج والتوصیات .١٢
  -:في ضوء ماسبق نستنج ما یلي: النتائج ١-١٢

ًتم تحدید المستوي المناسب للتنمیة اإلقلیمیة بناء علي مجموعة من االعتبارات للوصول إلي رفع مستوي المعیشة والدخل  -
للسكان ، والقدرة علي جذب اإلستثمارات والشركات 

ة تحت مسمي ھدف االداء التنموي  لناجح تنمیة الناجح
 .المحافظة المصریة

إیجاد وتحدید مستوي إقلیمي مناسب للتنمیة اإلقلیمیة  -
 ..........یعمل علي 

السكاني واإلستثمارات ) التنموي(الحد من التركز  •
 .باألقالیم الحضریة المتضخمة

 .تحقیق العدالة اإلجتماعیة والحد من التفاوتات اإلقلیمیة •
تحقیق إستدامة التنمیة من خالل اإلستغالل المكاني  •

 .للموارد والمقومات بكل محافظة
تعد المحافظات المصریة أفضل مستوي للتنمیة اإلقلیمیة  -

حیث أنھا تمثل نطاقات مكانیة ذات قدرات تنمویة ، یمثل 
رة التنفیذیة في تفعیل وتنفیذ التوجھات اإلنمائیة وتلبیة متطلبات التنمیة ، والتي تساعدھا علي دعم لھا دور قوي علي القد

وجذب األنشطة واإلستثمارات بقطاعات التنمیة المختلفة، مما یحد من الھجرة إلي أقالیم المدن الكبري وإحداث لعملیات 
  .التنمیة المتوازنة علي مستوي الدولة
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یة واألخذ بنظام المحافظات سوف یؤدي إلى إدارة أفضل للتنمیة وتحقیق معدالت مرتفعة لھا فى كل ال مركزیة التنم -
مجاالتھا ، وإلى الحد من تضخم البؤرة القاھریة، وإلى إعادة اإلتزان إلى النسق العمراني القومي بأكملھ وعالج ما یعانیھ 

 .ى قصور واضح في إدارة التنمیة من خلل واضح ، حیث أدي النظام اإلداري الحالي في مصر إل
أنسب الطرق لتعزیز تنمیة المحافظات المصریة ھو اإلتجاه نحو اإلدارة اإلستراتیجیة والالمركزیة الفعالة لھذه  -

المحافظات ، حیث أن اإلدارة اإلستراتیجیة تعمل على التقویة الشاملة والمكثفة لقدرات المناطق الحضریة داخل المحافظات 
 .لك ھو أساس التنمیة المستدامة للمدن واألقالیم والمحافظات، ویعتبر ذ

ضرورة الحاجة إلي إعادة دور الدولة في التنمیة نحو كیفیة إیجاد المستوي اإلقلیمي والذي یمثل الوعاء المناسب للتنمیة  -
كاني واإلستثمارات في علي المستوي اإلقلیمي في مصر ، حیث لم یحدث ھناك توافق في نشر التنمیة والحد من التركز الس

األقالیم الحضریة األعلي في معدالت التنمیة والتي بدورھا تعتبر المقصد الرئیسي لھذه التنمیة وبما تملكھ من مقومات 
 .وموارد مما أدي إلي إتساع فجوات التنمیة علي المستوي اإلقلیمي

 .لدول األخريجذب التنمیة للمحافظات داخل الدولة یجعلھا تحتل مراكز متقدمة بین ا -
 - سكك حدیدیة –طرق (تنمیة المحافظات وتلبیة متطلباتھا المكانیة بتوفیر المناطق المتخصصة وشبكات الربط القویة  -

 .یؤدي إلي حدوث حالة من التوسع العمراني السریع وبما یؤدي إلي ایجاد تخصص وظیفي لكل محافظة) وغیرھا.....
 

 -:ت بالتاليخلص البحث إلي التوصیا: التوصیات٢-١٢
ضرورة العمل علي تفعیل الال المركزیة للتنمیة واإلدراة اإلستراتیجیة الفعالة واألخذ بنظام المحافظات لتعزیز المنزلة  -

 .التنمویة
اعطاء دور للمحافظات في التنمیة اإلقلیمیة في تفعیل وتنفیذ التوجھات اإلنمائیة وتلبیة متطلباتھا ، والتي تساعدھا علي  -

 .دعم وجذب األنشطة واإلستثمارات بقطاعات التنمیة المختلفة
مستوي المحافظة والمحلیات رفع الكفاءة الفنیة وبناء القدرات والمھارات لدي المسؤلین باإلدارات المختصة بالتنمیة علي  -

مع بناء الثقة للمجتمع المحلي من خالل توفیر الحریة التامة لألفراد وممثلیھم ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة عملیة 
التنمیة علي مستوي المحافظة وداخلھا وتقییم عملیات التنمیة وتصویبھا في إطار نظم متفق علیھا ، وھو ما یدعم ویزید 

 .نمیة بالمحافظات المصریة  وبمایعود بالنفع علي المجتمعمن نجاح الت
، من خالل تشریعات وقوانین مشجعة ) العالمي- القومي - اإلقلیمي–المحلي (تھیئة مجال اإلستثمار للقطاع الخاص  -

 .لإلستثمار بالمحافظات المصریة
ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع إستراتیجیات للتنمیة عقد دورات وورش عمل مع قادة المحلیات  -

 .اإلقلیمیة للمحافظات المصریة، بما یؤدي الي زیاة أستدامة التنمیة بھذه المحافظات
تكوین شبكة للتنمیة اإلقلیمیة علي مستوي الجمھوریة یكون من شأنھا اإلشراف علي تنفیذ إستراتیجیات وسیاسات التنمیة  -

 .فظات المصریةبالمحا
اإلسراع في مراجعة التقسیم اإلداري المقترح للمحافظات المصریة لیتوافق مع متطلبات التنمیة المستقبلیة للنھوض  -

 .  بالدولة المصریة وجعلھا في صفاف الدولة المتقدمة
ا تكون خطوة وإضاءة الشك في أن ھذه النقطة البحثیة نتاج عمل بشري یشوبھ بعض الخلل والتقصیر ، لكن لعلھ: ًختاما

  ً.لصناع القرار والباحثین والمھتمین بالدراسات اإلقلیمیة لإلستفادة منھا أو إكمال مواضیعھا أو البناء علیھا مستقبال
  
 المراجع

 :المراجع العربیة §
 .١٩٨٧معھد التخطیط القومي،"التفاوتات اإلقلیمیة واستراتیجیات التنمیة اإلقلیمیة"الحكیم ، عال سلیمان  )١
دكتوراة ، جامعة القاھرة ، كلیة " أقطاب النمو كإستراتیجیة للتنمیة اإلقلیمیة في مصر"لحكیم، عال سلیمان ا )٢

  .اإلقتصاد والعلوم السیاسیة
القاھرة، المؤتمر السادس لھندسة " استراتیجیات التنمیة اإلقلیمیة"الحسنین ، ماجد محمد  و عبد ربھ أحمد  )٣

  .األزھر
" إمكانیة تعدیل أشكال األقالیم الوظیفیة النظریة لبعض مدن منطقة مكة المكرة اإلداریة "الجابري ، نزھة یقظان  )٤

  .٢٠١٣المملكة العربیة السعودیة ،  مركز البحوث واحیاء التراث بجامعة ام القري،
  . مصر٢٠١٦الجھاز المركز للتعبئة العامة واإلحصاء  )٥
االجتماع " الشراكة في صنع واتخاذ القرار في التخطیط الحضري دور "الشاھد ، فھیمة ومحمد سعد الدین )٦

  .١٩٩٨، بیروت ،) الموئل الثاني(اإلقلیمي لمتابعة األمم المتحد للمستقرات البشریة 
  .٢٠٠٦عمان ، دار الصفاء،" اإلقلیم والتخطیط اإلقلیمي "العاني ، محمد جاسم  )٧
قالیم الساحلیة المصریة من خالل التعدد اإلقتصادي لمدنھا نحو منھجیة عمل لتنمیة األ"جالل الدین، عبیر محمد )٨

  .٢٠١٢دكتوراة ، كلیة الھندسة ، جامعة القاھرة،" الساحلیة
سوریا، مجلة جامعة دمشق ، مجلد " مفھوم اإلقلیم وعلم األقالیم من منظور جغرافي بشري " دیاب،علي  )٩

  ).العدد الثاني(٢٨
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  .٢٠١٧جریدة میدان مصر ،"ة التقلیدیة والالمركزیة المعاصرةإدارة مصر بین المركزی" راجح، أبوزید  )١٠
معھد التخطیط القومي ، "  الیات تحقیق سیاسة التنمیة اإلقلیمیة المتوازنة في مصر"عبدالعال ، فرید أحمد،   )١١

  .٢٠٠٦،) ٢٧٠(سلسلة التخطیط والتنمیة 
ندوة استراتیجیات )" الستراتیجیة والبدائلا(تنمیة المدینة العربیة من المنظور اإلقلیمي " عفیفي ، أحمد كمال )١٢

  .٢٠٠٠التنمیة في المدن العربیة، المعھد القومي إلنماء المدن،
  .١٩٩٥،)الطبعة األولي(مكتبة األنجلو المصریة ، " التخطیط اإلقلیمي " عالم ،أحمد خالد وأخرون )١٣
  . ١٩٩٨صنعاء للنشر والتوزیع،) ألوليالطبعة ا(الیمن" مقدمة في التخطیط التنمویة اإلقلیمي"غنیم ،عثمان محمد  )١٤
دكتواراة ، " منھج لتأثیر العناصر اإلقلیمیة والمدن المتوسطة علي توجیھ النمو العمراني "كامل ،مھا سامي  )١٥

  .٢٠٠٠جامعة القاھرة،
  . ھیئة قضایا الدولة ، سوریا ، دمشق " نظریات التخطیط اإلقلیمي"معتوق، أسعد )١٦
" التنیمة اإلقلیمیة كمدخل لصیاغة األقالیم التنمویة دراسة حالة األقالیم السوریةبیانات ومؤشرات "معتوق، أسعد  )١٧

  .٢٠٠٩سوریا ، ماجستیر ، كلیة الھندسة المعماریة ،جامعة دمشق،
تھیئة الوحدات اإلقلیمیة لجذب اإلستثمارات العالمیة في إطار إتفاقیات التكامل اإلقلیمي "محمود ،مصطفي منیر  )١٨

 .١٥٨،صـ٢٠٠٩دكتوراة ، جامعة القاھرة ، " ویة اإلستراتیجیة القومیةوالتوجھات التنم
سلسلة قضایا التخطیط والتنمیة، "١٩٩٦تصنیف المدن المصریة حسب بیانات تعداد "معھد التخطیط القومي  )١٩

  .٢٠٠٠القاھرة،
- تقسم مصر إلي أقالیم تنمویة –ني یئة العامة للتخطیط العمرا الھ–وزارة اإلسكان والمرفق والتنمیة العمرانیة  )٢٠

٢٠١١.  
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