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ABSTRACT  
 As The vision of the economic axis and the sustainable development strategy of Egypt 2030 
is that the Egyptian economy is a disciplined market economy characterized by stable 
macroeconomic conditions and able to achieve sustainable and sustainable growth that meets 
local demand and an effective player in the global economy. 
There is no doubt that the industry is one of the fastest ways of development as it works to 
raise the national income. In Egypt, industry occupies the same importance as agriculture, 
which contributes about 28% of the national income. Egypt ranked second after the Republic 
of South Africa in terms of industrial development in the continent Africa ، However, most 
Arab countries, especially Egypt, find that the industry is facing difficult and difficult 
challenges. The most important of these is the inability to keep abreast of developments in the 
field of environmentally friendly industrial technology. It is well known that most of the 
Egyptian cities, On the urban environment and where the industry and the resulting pollutants 
play a major role in harming the environment with its various elements, which negatively 
affects the population and reduce the productivity of these activities, and this is one of the 
challenges of industrial development because of the negative repercussions on the Efforts 
directed attention to the development of industrial activities of various kinds, and this is what 
makes us think about and quickly switch to the green industry as one of the key solutions and 
ideal for it. 
KEYWORDS: Green Industry,Sustainable Development,Sustainable Industrial  
                          Development, Industrial Parks, Industrial Takaful)   
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  :الملخص
 یكون االقتصاد ان ( والتي تتمثل في٢٠٣٠تیجیة التنمیة المستدامة لمصر نبثاقا من رؤیة المحور اإلقتصادي واستراإ 

 تحقیق نمو احتوائي مستدام یلبي الطلب علىالمصري اقتصاد سوق منضبط یتمیز باستقرار اوضاع االقتصاد الكلي وقادر 
 التنمیة اذ تعمل علي رفع  ھي من اسرع طرقمما ال شك فیھ أن الصناعة و.)ًالمحلي والعبا فعاال في االقتصاد العالمي

وقد احتلت ، من الدخل القومي% ) ٢٨(الدخل القومي وفي مصر تحتل الصناعة نفس اھمیة الزراعة حیث تساھم بحوالي 
 فى معظم ورغم ذلك نجد، مصر المركز الثاني بعد جمھوریة جنوب افریقیا من حیث التطور الصناعي في القارة االفریقیة

 تتعرض لتحدیات مصیریة صعبة من أھمھا عدم القدرة الكافیة على مواكبة  ان الصناعةصرالدول العربیة وخاصة م
وفى مقدمتھا  المدن المصریة معظمن أوكما ھو معلوم الصدیقة للبیئة التطورات المستحدثة فى مجال التكنولوجیا الصناعیة 
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وحیث أن الصناعة الضارة على محیطھا العمرانى التى تلقى بظاللھا مدینة االسكندریة تحتضن كثیر من األنشطة الصناعیة 
بعناصرھا المختلفة مما یؤثر بالسلب على السكان  اإلضرار بالبیئةوما یصدر عنھا من ملوثات تلعب دورا رئیسیا فى 

ات وكل ذلك یشكل أحد تحدیات التنمیة الصناعیة لما لھا من انعكاسات سلبیة على كل المجھودنتاجیة ھذه األنشطة إوتقلیص 
الموجھة الى االھتمام بتنمیة األنشطة الصناعیة بمختلف أنواعھا وھذا ما یجعلنا نفكر وبسرعة نحو التحول الى الصناعة 

  ٠ لذلكالخضراء باعتبارھا أحد الحلول الرئیسیة والمثالیة 
  

   التكافل ، الصناعیة زھاتالمتن،المستدامةالتنمیة الصناعیة ، التنمیة المستدامة ،الصناعة الخضراء :المفتاحیةالكلمات 
   :الصناعة الخضراء، الصناعي                          

ھي تلك الصناعة التي تعمل على تلبیة االحتیاجات االنسانیة والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة دون اإلضرار بالبیئة 
المخلفات وإعادة استخدامھا بعد تدویرھا للتقلیل والموارد الطبیعیة، من خالل االستخدام األمثل للموارد المتجددة والحد من 

من التاثیر السلبي على الصحة والبیئة وتحسین كفاءة الطاقة، مما یؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبیعیة وكذلك الحد من 
  .انبعاثات غازات الدفیئة اعتمادا على استخدام تكنولوجیات متوافقة مع البیئة

   :التنمیة المستدامة
بأنھا التنمیة التي تلبي اإلحتیاجات الحالیة دون المساومة على قدرة األجیال المقبلة في تلبیة حاجاتھم؛ فھى تنمیة تعرف 

َّتوفق بین التنمیة البیئیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة، أى إنھا التنمیة التي تحافظ على الموارد الطبیعیة والنظم البیئیة وتدعم 
احیة اإلقتصادیة دون نسیان الھدف اإلجتماعي والذي یتجلى بمكافحة الفقر والبطالة ، الحیاة على األرض وتضمن الن

ًوالبحث عن العدالة ، ویعد مفھوم التنمیة المستدامة في إطاره العام مفھوما بیئیا ثم تحول إلى مفھوم تنموي شامل یراعي  ً
  . ١ادي والمحور البیئيوالمحور االقتص) اإلنسان(ثالثة محاور رئیسة وھي المحور االجتماعي 

   :التنمیة الصناعیة المستدامة
 تمثل التنمیة الصناعیة المستدامة أحد االبعاد الثالثة لمفھوم اإلستدامة في قدرة اي إقتصاد على النمو المطرد والمستمر 

  ٢على فترات زمنیة اطول بدون توقف خطیر بسبب التعرض ألزمات إقتصادیة او ركود

صنیع وتغییر ھیكل االقتصاد، باالنتقال من إقتصاد قائم على الكثافة العمالیة الي االقتصاد القائم على وتعنى التنمیة والت
إقامة بني تحتیة قادرة علي الصمود وتحفیز التصنیع " التكنولوجیا، وھو جزاء الیتجزاء من اھداف التنمیة المستدامة 

   .٣یة الصناعیة المستدامة فيوتتمثل عناصر التنم" الشامل المستدام وتشجیع االبتكار
  .التصنیع طویل االجل والمستدام كمحرك للتنمیة االقتصادیة -
  .المجتمع والتنمیة الصناعیة الشاملة من الناحیة االجتماعیة بما یوفر الفرص المتكافئة والتوزیع العادل للعواید -

  .الل المفرط للموارد الطبیعیةاالستدامة البیئیة والتوازن بین الرخاء الناتج من الصناعة وبین االستغ
  :المقدمة

ً    یعد اإلنتقال نحو التنمیة الصناعیة الخضراء عنصرا أساسیا في التصدي لألضرار الناتجة عن الصناعة  وتمثل العامل ً
ء االساسى الرساء قواعد االنتاج وتعظیم القدرات التصدیریة للدولة وھى بذلك تأتى على رأس األولویات الالزمة فى بنا

ًوتتمیز محافظة اإلسكندریة بأنھا مركزا رئیسیا للنشاط ؛ وتقویة اقتصاد قومى قادر على المنافسة فى ظل التغیرات العالمیة ً
من جملة اإلنتاج الصناعى فى جمھوریة مصر % ٣٠الصناعى بجمھوریة مصر العربیة ویمثل اإلنتاج الصناعى فیھا 

من تجارة مصر % ٨٠ومركز تجارى ھام حیث یمر عبر  مینائھا حوالى العربیة، باإلضافة إلى كونھا میناء رئیسى 
 على  الضارةبظاللھا تلقي الصناعة إال أنھ یسبب كثیر من المشاكل التى الكبرى لقطاع من ھذه األھمیة الخارجیة ؛ وبالرغم 

ق التنمیة الصناعیة المستدامة من لسكان المحافظة، مما یستلزم رؤیة تخطیطیة لتحقی البیئي و اإلجتماعي واإلقتصادي الواقع
خالل  صیاغة عدد من اإلستراتیجیات التخطیطیة للتنمیة الصناعة طبقا لمبادئ االستدامة والحداثة العالمیة والتى من أھمھا 

  .تفعیل دور الصناعة الخضراء وإمكانیة تطبیقھا في محافظة االسكندریة 
   :التساؤل البحثى 

جارة والصناعة المصریة من وضع اإلستراتیجیات الالزمة لتحقیق التنمیة الصناعیة المستدامة فى ظل ما تقوم بھ وزارة الت
بجمیع محافظات مصر بما یواكب التطور التكنولوجى العالمى للوصول الى بیئة ) الصناعة الخضراء(الصدیقة للبیئة 

حثان اإلجابة علیھ أال وھو ماھى الصناعة عمرانیة خالیة من التلوث بجمیع أنواعھ یمكن طرح تساؤل بحثي سیحاول البا
  الخضراء؟ وھل ھناك حاجة لتنفیذھا؟ وماھى اإلستراتیجیات المقترحة لتنفیذھا؟ 

   :مشكلة البحث
ومتناقضة مع معاییر التخطیط ، تحتضن محافظة اإلسكندریة الكثیر من األنشطة الصناعیة وھي تنتشر بنظام غیر مخطط

ًنظرا لألضرار التى تسببھا ھذه األنشطة فى محیطھا العمرانى باالضافة إلى عجز الجھات و، البیئى للمناطق الصناعیة
المعنیة عن تحقیق التوازن بین الصناعة والبیئة بالرغم من وجود اإلستراتیجیات المقترحة للتطویر من قبل وزارة التجارة 

ب تخطیطى لتحقیق التنمیة الصناعیة الصدیقة للبیئة والصناعة المصریة من ھنا تكمن المشكلة البحثیة فى كیفیة وجود أسلو
  .بما یضمن تحقیق بیئة عمرانیة خالیة من التلوث في محافظة االسكندریة) الصناعة الخضراء(
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  :أھداف البحث
 والتوصل الى اقتراح اإلسكندریة،یھدف البحث الى التعرف على أضرار األنشطة الصناعیة في محیطھا العمرانى بمحافظة 

 من اإلستراتیجیات والسیاسات التخطیطیة لتحقیق صناعة خضراء لدفع عجلة التنمیة الصناعیة الشاملة والمستدامة عدد
  . والصدیقة للبیئة فى ضوء تحقیق مبادئ ومعاییر التخطیط البیئى للمناطق الصناعیة

  :منھجیة البحث
 لعدة مصادر لجمع البیانات والمعلومات منھا المصادر لتحقیق أھداف البحث یتم تناول الدراسة من خالل المنھج اإلستقرائي

األولیة تشمل الخرائط والزیارات المیدانیة لمواقع االنشطة الصناعیة فى محافظة االسكندریة والمصادر الثانویة تشمل 
ى نتائج باإلضافة الى المنھج التحلیلي للحصول عل، الكتب المرجعیة واإلحصاءات والبیانات الخاصة بمنطقة الدراسة

ثم ، ومؤشرات دقیقة وموضوعیة لألضرار التى تسببھا األنشطة الصناعیة على محیطھا العمرانى فى محافظة اإلسكندریة
  .الوصول الى االستراتیجیات والمقترحات التى تحقق األھداف المرجوة من البحث

   :التنمیة الصناعیة الشاملة والمستدامةأھمیة 
الشاملة والمستدامة ھدف أسمى تسعى الیھ العدید من الدول النامیة ومنھا مصر ولن یتحقق لقد أصبحت التنمیة الصناعیة 

ذلك إال بتطویر األنشطة الصناعیة بما یتوافق مع التكنولوجیا المتطورة والعمالة الماھرة فى ضوء تنفیذ أسس ومعاییر 
وتتمحور التنمیة الصناعیة الشاملة ، ا العمرانىالتخطیط البیئى للمناطق الصناعیة وذلك للحمایة من أضرارھا على محیطھ

والمستدامة حول التصنیع طویل األجل والمستدام كمحرك للتنمیة اإلقتصادیة بما یوفر للمجتمع الفرص المتكافئة والتوزیع 
ة واألثر البیئي العادل للمنافع ھذا باإلضافة إلى اإلستدامة البیئیة التى تضمن الحد من اإلستخدام المفرط للموارد الطبیعی

  . ٤السلبي
ولدعم التحول نحو التنمیة الصناعیة الشاملة والمستدامة یلزم توسیع مجال اإلبتكار واإلختراعات فى مجال عامة األنشطة 
الصناعیة طبقا للسیاسات التكنولوجیة العالمیة الحدیثة ولزومیة التدخل الحكومي لتحدید األنشطة اإلبتكاریة الناشئة 

توسیعھاھذا باإلضافة الى تدریب القوى العاملة على التكنولوجیا الصناعیة الحدیثة وتطویر ھیاكل األسواق طبقا وتطویرھا و
لالدراة العالمیة الحدیثة باالضافة الى رفع كفاءة القدرة اإلنتاجیة بما یتناسب مع تحقیق االھداف المرجوة فى ضوء تطبیق 

  .٥معاییر الجودة العالمیة
یة الصناعیة الشاملة والمستدامة یلزم تنفیذ أسس ومعاییر الصناعة الخضراء والتى تتمثل أھمیتھا فى تحقیق وللنھوض بالتنم

اإلستخدام األمثل للموارد الطبیعیة والحد من انتشار المخلفات الصلبة والسائلة من خالل إعادة استخدامھا والتوافق بین 
لبیئیة العالمیة باإلضافة إلى توفیر بیئة صحیة لألجیال الحاضرة والقادمة وكذلك اإلنتاج والتكنولوجیا بما یتوافق مع المعاییر ا

ولكي تحقق التنمیة الصناعیة ، خفض اإلنبعاثات الكربونیة فى مراحل التصنیع للحد من ظاھرة اإلحتباس الحراري
 الموارد وإیجاد صناعات جدیدة الخضراء أھدافھا المرجوة یلزم تخضیر الصناعات القائمة من خالل تحسین كفاءة استخدام

تستھدف التوسع في تطبیق التكنولوجیات البیئیة ولذلك یلزم وضع إستراتیجیة لحمایة البیئة من الملوثات " خضراء"
الصناعیة قبل حدوثھا تشمل عملیات التصنیع والتسویق والخدمات تھدف إلى زیادة الكفاءة اإلنتاجیة وتقلیل المخاطر التى 

  .٦نسان وبالبیئةتلحق بصحة اإل
  :تأثیر الصناعة الخضراء على التنمیة المستدامة

 بما یسھم فى استمراریتھا من  الصناعیةنشطةأللالتحول فى القاعدة التكنولوجیة المستدامة حول الصناعیة  التنمیة تتمحور
ًالنظیفة محركا جدیدا للالصناعیة التكنولوجیا وتمثل نتاج والحفاظ على البیئة إلحیث ا نمو االقتصادى وذلك من خالل توفیر ً

إدخال الحث على القرن  أوائل السبعینات من ھذابدأت الدول المتقدمة فى ولقد وظائف جدیة للعمالة وبیئة صحیة جیدة 
 ظھرت فكرة السبعیناتفى النصف الثانى من ومن أجل تخفیض المشكالت البیئیة  فى الصناعةالتكنولوجیا النظیفة 

ومع  مة النفایات والتى تبحث عن إیجاد صناعات قائمة على التكنولوجیا النظیفة التبعث نفایات ضارة بالبیئة عدیاالتكنولوجی
لم یتم تطبیقھا أنھ  التكنولوجیا عدیمة النفایات الضارة بالبیئة إال حسب مبادئمنتصف الثمانینات برزت فكرة اإلنتاج األنظف 

ًكامال نظرا لحاجتھا إلى ترسیخ أسالیب ا   .٧ستثمارات كبیرةإ حاجتھا إلى  وكذلكإلدارة البیئیة فى الصناعةً
  :دور التكنولوجیا فى تفعیل التنمیة الصناعیة الشاملة
 فى تفعیل التنمیة الصناعیة الشاملة ویتطلـب ذلك الكثیر من الـدعم ا ھامامما ال شك فیھ أن التكنولوجیا واإلبتكار یلعبان دور

 ودعمھا بعدد ٢٠١٦ تقریر التنمیة الصناعیة لعام وھذا ماأكده لخاص فى بناء قدراتھ التكنولوجیةالحكـومي ومساندة القطاع ا
استخدام الوسائل التكنولوجیة والعملیات الصناعیة النظیفة والصدیقة للبیئة ودعم تشمل  بھا الرامیة إلى االرتقاء األلیاتمن 

اإلبداع واالبتكار مما یعني أن التصنیع لن یحدث دون التكنولوجیا البحث العلمي وتحسین القدرات التكنولوجیة والحث على 
ضارة  آثار سلبیة ا إال أنھ ینتج عنھاقتصادیاعلى الرغم من أھمیة الصناعة ووأن التنمیة لن تحدث دون التصنیع  واالبتكار

الكثیر من دول العالم إلى تبنى  لجأت وقدستخدام التقنیة التكنولوجیة فى قطاع الصناعة إكان من الضرورى لذلك  بالبیئة
  .٧ الیابانمنھا األخطار البیئیة لتقلیلتكنولوجیا حدیثة فى المجال الصناعى 

  :الصناعیةالتخطیط البیئى للمناطق 
 التحكم یشملالمناطق الصناعیة فى ضوء تخطیط بیئ متكامل ن تخطط أنشطة الصناعیة یلزم ألللحفاظ على البیئة وتنمیة ا

لتحدید االتجاھات قتصادیة لمخططات المناطق الصناعیة إلجتماعیة واإلارد البیئیة بكفاءة ودراسة العوامل ادارة الموإفى 
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ودراسة الھیكل الحكومى والنظم االداریة التى تتعامل مع المختلفة فى كیفیة التعامل مع الموارد البیئیة وحسن استغاللھا 
ات والتشریعات الحكومیة فى ھذه المجاالت غالبا لھا انعكاس واضح مخططات المناطق الصناعیة وذلك نظرا الن القرار

  .٨على القضایا البیئیة
األجھزة التنفیذیة بالدولة والشركات  تكامل دوروالبد من 

حتى تتحقق األھداف  الصناعیة فى تحدید المخططات البیئیة
كل تنفیذ بالصناعیة  الدولة الشركات تلزم ولذلك المرجوة منھا

 یتم مراقبة وطات البیئیة عند تنفیذ اى مشروع صناعىاالشترا
ذلك من خالل إنشاء محطات الرصد البیئى على مستوى الدولة 

حظر األنشطة والمشورة الفنیة وواإلمداد بالمعلومات البیئیة 
ستخدام تلزم الشركات الصناعیة باًالغیر مرغوب فیھا بیئیا كما 

خالتھا الصناعیة وأن المواد القابلة إلعادة اإلستخدام فى مد
   .٩تكون منتجاتھا قابلة إلعادة اإلستخدام

   :المستدامة للتنمیة كأساساإلیكولوجیا الصناعیة 
تسعى اإلیكولوجیا الصناعیة إلى تحسین األداء البیئي الصناعي 

   إعادة تقییم العملیات الصناعیة بإلغاء النفایاتمن خالل
  

 تنمیة المجتمعات وتحافظ على  بدور فعال فى اإلیكولوجیا الصناعیةتساھمالطریقة  وتحویلھا إلى منتجات ثانویة وبھذه 
 بمثابة بنیة مطورة للتقصي عن أثر الصناعة وعملیاتھا فھى القاعدة الصناعیة والبنیة التحتیة من دون التضحیة بجودة البیئة

یضا أ بطت فقط مسائل التلوث والبیئة وإنما تر إلى المنظومة الصناعیة كوحدة متكاملة فھي ال تتناولوتنظرعلى البیئة 
 ونموهبعملیات االنتاج باالقتصاد فى استھالك الطاقة والمادة الخام و

 المنظومات الصناعیة في توافقیة مع محیطھا المجاور وھي بذلك تجعل
  .١٠الصناعي اإلیكولوجیا ھتتضمنیبین ما) ١(الشكل رقم و

   :المتنزھات الصناعیة
المصانع والوحدات الصناعیة تعمل مع بعضھا ھى مجموعة من 

لتطویر أدائھا البیئ باالعتماد على مصطلح النظام اإلیكولوجى 
الصناعى لوصف العالقات المتكافئة بینھما وھى تمثل إستراتیجیة 
واعدة لتعزیز التنمیة ألصناعیة المستدامة وتنفیذ مفھوم اإلیكولوجیا 

ھا البیئ فى مجال إدارة الطاقة الصناعیة وحافز للمصانع لتحسین أدائ
والنفایات وتعتبر دولة كندا وإنجلترا من أوائل الدول التى قامت بتنفیذ 
فكرة ألمتنزھات ألصناعیة ففى كندا تم تنفیذ المتنزه الصناعى بمنطقة 

 فدان وتم إنشاؤه ٢٤٠٠برنساید الصناعیة وتبلغ مساحة المتنزه حوالى 
  .نتزه الصناعي بمنطقة برتسایدمخطط الم) ٢(م شكل رقم ١٩٧٠عام

وفى انجلترا تم تنفیذ المتنزه الصناعى مركز ماكالرین وھو یمثل 
متنزھآ ترفیھیآ یحوي جمیع خطوط اإلنتاج المستقبلى لسیارات السباق 

ویحقق تصمیم المنتزه كافة معاییر اإلستدامة “ماكالرن” ماركة
  .١١والطاقة النظیفة والكفاءة اإلنتاجیة

     :لصناعيالتكافل ا
مفھوم یعني إستفادة الشركات من بعضھا البعض حیث تصبح نفایات 
ًبعض الشركات الموارد األساسیة ألخرى وتقدم دولة الدنمارك نموذجا  ّ
ّفي خفض التلوث البیئي عبر إدارة النفایات والمخلفات الصناعیة حیث  ّ ّ

یزات فھي تنعم بلدة كالوندبورغ الساحلیة في الدنمرك بالكثیر من المم
تحتضن أكبر مصانع إنتاج عقاقیر داء السكري في العالم وأكبر منتج 
لألنزیمات الصناعیة ومھد ألكبر شركة لتولید الطاقة الكھربیة من 
ّالبحار وتعتبر البلدة رائدة في ما یُعرف باسم التكافل الصناعي إذ إن فیھا  َ ُ

كلفة اإلنتاج شركات تقایض النفایات والمنتجات الثانویة بغیة خفض ت
وتقلیل انبعاثات غاز ثاني أوكسید الكربون بطریقة مربحة، وھو نھج 
ًیمنح حوافز مالیة للشركات الكبرى ویساعد بصورة حاسمة دوال تسعى 
ّجاھدة إلى تحقیق األھداف التي تم االتفاق علیھا خالل قمة األمم المتحدة  ّ

ظار العالم إلیھا، وزارھا ً وكان نجاح البلدة سببا في لفت أن،ّلتغیر المناخ 

 مخطط المتنزه الصناعى بمنطقة برنساید) ٢ (شكل

 المنتزه الصناعى مركز ماكالرین) ٣(شكل 

 ا الصناعیة اإلیكولوجی) ١(شكل 
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المزدھر " قواندونغ" دولة بما في ذلك مسؤولون من إقلیم ٢٠ شركة عالمیة ورؤساء المجالس البلدیة من ٣٠ممثلو أكثر من 
    ١٢.في جنوب الصین

  
  :المنظور البیئي للتنمیة العمرانیة

البیئة (الثالثة والمتمثلة فى المحیط الحیوي مع ظھور األھمیة المتزایدة للبیئة وضرورة الحفاظ على األنظمة البیئیة 
أصبح من الواجب البحث عن فكر ) البیئة االجتماعیة(والمحیط االجتماعي ) البیئة المشیدة(والمحیط المصنوع ) الطبیعیة

ألنشطة تخطیطى للمجتمعات العمرانیة من منظور بیئي یھدف إلى تحدید وتقلیل كل التأثیرات البیئیة السلبیة الناتجة عن ا
السكانیة والصناعیة والخدمیة في التجمع الجدید، وذلك بتصمیم وإدخال تحسینات على دورة تلك األنشطة لتجنب ولتالفى أي 
تأثیرات سلبیة على البیئة، وأصبح من األھمیة عند اتخاذ الخطوات إلنشاء وتنمیة أى مجتمع عمرانى جدید مراعاة النظام 

أى . منطقة، حیث إن للبیئة حد معین من الطاقة االستیعابیة لمدى التأثیر علیھا تأثرا سلبیاالبیئي الذي یجب أن تتحملھ ال
 یمكن أن تتحملھ وفي الوقت نفسھ تكون قادرة على التخلص منھ، وذلك حتى ال تشكل الذيمستوى محدد من التلوث 

د یتطلب إنشاء العدید من المشروعات أو الخدمات ًالتجمعات العمرانیة بأنشطتھا االستیطانیة عبئا على البیئة، األمر الذي ق
  ١٣.المكلفة وذات تكنولوجیا عالیة للحد من وتقلیل حجم ونوعیة الملوثات الناتجة عن تلك األنشطة االستیطانیة

  
  :المناطق الصناعیة بمصر

تتنوع المناطق الصناعیة بمصر بین 
 ٦٧مناطق تتبع المحافظات وتقدر ب 

مدن الجدیدة وتمثل منطقة ومناطق تقع بال
 منطقة ومناطق حرة تتبع ھیئة ١٧

ویوضح الشكل االستثمار ومناطق خاصة 
المناطق الصناعیة الموجودة ) ٤(رقم 

بمصر وتبعیاتھا سواء للمحافظات او 
المدن الجدیدة او المدن االقتصادیة 

  .الخاصة او المناطق الحرة 
المالمح العامة إلستراتیجیة التنمیة 

  ١٤:رالصناعیة بمص

ان تكـون التنمیـة الصناعیـة ھـي قاطـرة 
التنمیـة االقتصادیـة االحتوائیـة والمسـتدامة 
فـي مصـر، والتـي تلبـي الطلـب المحلـي 
وتدعـم نمـو الصـادرات، لتصبـح مصـر 
العبـا فـي اإلقتصـاد العالمـي وقـادرة 

ّعلـى التكیف مـع المتغیـرات    .العالمیـةّ
تیجیة للتنمیة الصناعیة األھداف اإلسترا

  :بمصر
زیادة معدل النمو الصناعي لیصل  •

  %.٨إلى 
زیادة نسبة مساھمة الناتج الصناعي  •

في الناتج  % ٢١إلى  % ١٨من 
  .المحلي

 زیـادة مسـاھمة القطـاع الخـاص  •
وقطـاع المشـروعات الصغیـرة 

والمتوسـطة والمتناھیـة الصغـر فـي 
  .اإلجمالـيالناتـج المحلـي 

یادة معدل نمو الصادرات لیكون  ز •
  .سنویا %١٠

  . ملیون فرصة عمل الئقة ومنتجة٣توفیر  •
 . المؤسسياألداءتحسین  •
  
  

 المناطق الصناعیة بمصر وتبعیاتھا )٤(شكل 

 ھیئة التنمیة الصناعیة: المصدر
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   :التعریف بمحافظة االسكندریة
ھى احدى المحافظات الثالث المكونة القلیم االسكندریة بجانب محافظتى البحیرة ومطروح وتطل على البحر المتوسط 

 شمال غرب الدلتا وتحدھا محافظة البحیرة شرقا وجنوبا ویحدھا غربا محافظة مطروح ، وتبلغ  كم٧٠بشریط ساحلى طولھ 
تقریبا من جملة  % ٠.٢٧من جملة مساحة اقلیم االسكندریة ، و  % ١.٣٦ تمثل ٢كم٣٨٣٣.٧٧مساحة المحافظة حوالى 

من جملة سكان االقلیم عام  % ٤٤.٨لى  ملیون نسمة یمثلون حوا٤.١١مساحة الجمھوریة ویصل تعداد سكانھا الى حوالى  
 العامریة – غرب – الجمرك – وسط – شرق –المنتزه (  أحیاء ٦ م ، وتضم المحافظة مدینة االسكندریة المكونة من ٢٠١٦

 قرى تابعة وبذا تعتبر ٣ قرى رئیسیة وعدد ٣باالضافة الى مركز برج العرب الذى یضم مدینة برج العرب وعدد ) 
  .تقریبا % ١٠٠لمحافظات الحضریة التى یغطى القطاع الحضرى بھا المحافظة من ا

) ١( ألف فدان كما ھو موضح بالجدول رقم ٢٢تبلغ مساحتھم حوالي )  مناطق١٠(ویتضح ان محافظة االسكندریة تضم 
   ١٥.مابین مناطق حرة ومایتبع المحافظة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :نشطة الصناعیة فى محافظة االسكندریةألا
ومن اھم المراكز الصناعیة ، وبھا اھم المواني، محافظة االسكندریة من اھم محافظات االقلیم وھي العاصمة الثانیة لمصر

 منطقة باقلیم االسكندریة كما ان بھا اھم منطقة حرة بمصر الرتباطھا باھم ١٤حیث تضم عشر مناطق صناعیة من إجمالي 
 االسكندریة محافظةحیاء أمن الصناعات المختلفة وھى تنتشر فى معظم یرة كب المحافظة بمجموعة تحتضنحیث ، المواني

ھذا بخالف المنطقة الصناعیة فى مدینة برج العرب الجدیدة 
ومن المالحظ ان كثیر من الصناعات الصغیرة تتداخل 
بصورة كبیرة بالمناطق السكنیة فى حین ان الصناعات 

ترعة المحمودیة الثقیلة تتجمع فى اماكن متعددة على جانبى 
ومنطقة المیناء وابى قیر والسیوف والنزھة وسموحة 
والدخیلة والمكس والعامریة ؛ فالصناعات الغذائیة والتعلیب 
بالراس السوداء بینما تتركز صناعة الورق بمحرم بك 
والطابیة وصناعة الطباعة فى النزھة وكرموز والصناعات 

یرامیك فى البترولیة بالمكس والعامریة والزجاج والس
الحضرة والنزھة والبالستیك فى فیكتوریا وكرموزوصناعة 
الخمیرة والنشا والزیوت فى النزھة والسیوف ومحلرم بك 
والقبارى وصناعة الجلود فى المكس والنسیج فى الحضرة 
والنزھة والسیوف ومحرم بك ؛ وصناعة االسمنت فى 

خیلة بالمكس والصناعت المعدنیة فى النزھة والظاھریة والد
والصناعات الدوائیة ) مصنع عز الدخیلة للحدید والصلب ( 

فى السیوف ومحرم بك ؛ والصناعات الكیماویة فى محرم 
بك والعامریة ؛ والصناعات الكھربائیة وااللیكترونیة فى 
النزھة والخضروات المجففة فى الحضرة والقبارى وحجر 

   ؛ النواتیة ؛ والغازات الصناعیة فى الحضرة والدخیلة
المناطق الصناعیة بمحافظة ) ٥(شكل   

النسبة %المساحة فدان التبعیة الصناعیةاسم المنطقة
١٦٨.٠٠٠.٧٧محافظاتالمنطقة الصناعیة بالناصریة

٣٥٧٦.٠٠١٦.٣٧محافظاتالمنطقة الصناعیة برغم قبلي وبحري
٨١٤.٠٠٣.٧٣محافظاتلمنطقة الصناعیة كیلو ٣١ الطریق الصحراوي

١٦٠.٠٠٠.٧٣محافظاتلمنطقة الصناعیة سبیكو
٣.٠٠٠.٠١محافظاتلمنطقة الصناعیة العجمي قبلي بیطاش
٤٦١١.٠٠٢١.١١محافظاتمنطقة النھضة الصناعیة وتوسعاتھا

٢٨٥١.٠٠١٣.٠٥محافظاتلمنطقة الصناعیة بام زغبو
١٣٥٧.١٤٦.٢١مناطق حرهالمنطقة الحرة العامة باالسكندریة

٥٤٦٥.٠٠٢٥.٠٢مدن جدیدةبرج العرب الجدیده
٢٨٣٨.٢٦١٢.٩٩مطورینمنطقة المطورین ( بمدینة برج العرب

٢١٨٤٣.٤٠١٠٠.٠٠ اإلجمالي

جدول (١) یبین المناطق الصناعیة بمحافظة االسكندریة وتبعیاتھا ومسـاحتھا
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واالسمدة فى ابى قیر ھذا بخالف تركز مناطق التخزین على جانبى ترعة المحمودیة والقبارى والوردیان وسموحة ومحرم 
بك والعطارین وخدمات الورش فى اللبان والعطارین واالزاریطة وصناعة االساس والحدید المطروق باللبان ومینا البصل 

ا بخالف ایضا االنشطة الصناعیة المتمركزة بالمنطقة الصناعیة فى مدینة ھذ.والرمل وبین كبرى النزھة وكبرى راغب 
  ١٦ .برج العرب الجدیدة

   :إلسكندریةالمنشأت الصناعیة بمحافظة 
بتحلیل عدد المنشآت الصناعیة علي مستوي احیاء محافظة االسكندریة یتبین ان حي وسط االسكندریة یأتي في مقدمة 

 منشأة ١٠٢٥( حي شرق بعدد منشآت  عامل بینما یاتي في المركز الثاني ٢٤٢٢٧ل بھا عدد  منشأة یعم١٣٢٢االحیاء بعدد 
ولكنھ من حیث   منشأة٦٨٥ عامل ویاتي حي برج العرب في المرتبة الثالثة من حیث عدد المنشآت بعدد ٧٤٢٨ویعمل بھا 

 عامل لوجود اھم المناطق الصناعیة بھا حیث تعد مدینة برج العرب من ٣٧٦٢٤عدد العمالة یاتي في المركز االول بعدد 
ویاتي حي العامریة في مؤخرت احیاء االسكندریة من ، القالع الصناعیة علي مستوي المحافظة بل علي مستوي الجمھوریة

  .دد العمالة یاتي حي العامریة في المرتبة الرابعة لوجود صناعات تعدینیة كثیفة العمالة حیث عدد المنشآت ولكنھ من حیث ع
   ١٧)٢(كما ھو مبین في جدول رقم 

  
 

 
  ٢٠١٨ اصدار االسكندریة، الدلیل اإلحصائي لمحافظة القرار، مركز المعلومات ودعم اتخاذ االسكندریة،محافظة : المصدر

یة فى االسكندریة للتعرف على مخاطرھا البیئیة نجد أنھا تتوزع بمناطق محرم بك وبتشخیص مواقع األنشطة الصناع
وكرموز والقبارى والمكس وشارع السوق والعواید والرأس السوداء ومنطقة ابو سلیمان وحجر النواتیة ومنطقة الطابیة 

ع جمیعھا المخلفات السائلة الناتجة عن وخلیج ابو قیر باالضافة الى المصانع االخرى المنتشرة بالمدینة وتصرف ھذه المصان
عملیة التصنیع دون معالجة الى المسطحات المائیة والترع وشبكة المجارى، وتعتبر منطقة محرم بك من أكبر وأقدم 
المناطق الصناعیة بالمحافظة اذ تتجمع بھا مخلفات صناعات الزیوت والصابون واعادة استخدام الورق والكبریت والنشا 

باالضافة الى شركة المسبوكات ومطاحن جنوب االسكندریة وشركة الغزل االھلیة وتصب مخلفاتھا بمجمع والخمیرة 
المصانع الى بحیرة مریوط مكونة طبقة زیتیة سمیكة فى شبكة الصرف وتحلل الھوائى بسبب انبعاث الروائح الكریھة 

 .ببحیرة مریوط واختناق االسماك
  :يالعمرانمحیطھا  على  الصناعیةالبیئیة لالنشطةمخاطر ال

الصناعة ھى الدعامة الرئیسیة فى عملیات التنمیة وفى نفس الوقت تعتبر من أھم مصادر التلوث على االطالق سواء للھواء 
 منھا تلوث تتصاعددخنة التى ألو حتى التلوث السمعى بل والبصرى فھى مصدر رباعى فى احداث التلوث فاأو الماء أ

،وحیث ان الصناعة ئلة تلوث الماء  وأصوات األالت تلوث السمع ،والمخلفات الصلبة تلوث البصروالمخلفات الساالھواء 
ى ایضا ھتعتمد كلیا على الطاقة بأنواعھا المختلفة ف

تشكل مصدر خطیرا للتلوث البیئ وقد زادت نسبتھ 
نتیجة االفراط فى استخدام الطاقة فى السنوات االخیرة 

الھائل فمعظم تلوث الھواء لمواكبة التقدم التكنولوجى 
والماء نتیجة النبعاثات الغازات الضارة مثل ثانى اكسید 

یضا بوسائل النقل أكما ترتبط الصناعة الكبریت 
المختلفة ویعد النقل البرى من أكثر وسائل النقل شیوعا 

نسان الى الضوضاء الناتجة منھا إلوجمیعھا یعرض ا
الغة للبیئة وتتسبب فى أضرارا بعلى فترات متباعدة 

ساسى للطاقة ألفعند احتراق النفط بصفتھ المولد ا
أول وثانى أكسید  ( ضارة كثیرةتتصاعد منھ غازات 

الكربون ، أكاسید الرصاص ، أكاسید النیتروجین ، 
النیتروجین والمواد ضباب دخانى نتیجة لتفاعل أكاسید 

 مصانع البترول بمنطقة الدخیلة) ٦(شكل رقم 

عدد 
المنشأت

عدد 
العمالة

عدد 
المنشأت

عدد 
العمالة

عدد 
المنشأ

ت
عدد عدد العمالة

المنشأت
عدد 

العمالة
عدد 

المنشأت
عدد 

العمالة
عدد 

المنشأت
عدد 

العمالة
عدد 

المنشأت
عدد 

العمالة
عدد 

المنشأت
عدد 

العمالة
عدد 

المنشأت
عدد 

العمالة
عدد 

عدد العمالةالمنشأت

١١٧٥٣٣٦٤٦٩١٣٢٣٩١٩٣٠٧٦١٣٦٢٧٢٥٠٣١١٧٣١١٢٨٢٣٣٩٩١١٧٣٢٦٣٩٤٣٦٠٢٦١٥٨١٢٤٥٩٠٤٥٧٠١٢٣١٨٠

اإلجماليصناعات تحویلیةمواد غذائیةالورق والطباعة
جدول (٢) یبین عدد المنشأة الصناعیة والعمالة بمحافظة االسكندریة 

غزل ونسیجخشب ومنتجاتھمنتجات ھندسیة منتجات معدنیة اساسیةخدمات تعدینیة كیماویات 

   ظة وعدد المنشأت والعمالةبیان الصناعات القائمة بالمحاف) ٢(جدول رقم 
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 شركة الزیوت المستخلصة بمحرم بك )٧(شكل رقم 

 شركة تصنیع السجائر بمحرم بك )٩(شكل رقم 
 

 مصنع عز الدخیلة للحدید والصلب )٨(شكل رقم 

على األمراض التى تسببھا لالنسان من التھابات العین واألنف  عالوة )لجسیمات والمركبات الكیمیائیة أالھیدروكربونیة ، 
مراض وتعرضھا لالنقراض ألبة الحیوانات باا باالضافة الى أزمات صدریة واالصابة بأمراض السرطان واصواألذن

   ١٨ .وكذلك تعرض النباتات للتلف 
   :االسكندریة بمدینة  الصناعيھم بؤر التلوثأ
 )القمر وادي طقةمن( منطقة غرب االسكندریة -
مسبك لسبك الحدید ٤٠٠ یوجد حوالي حیث( مناطق المسابك -

 تتركز بمنطقة )اخريوااللومنیوم والنحاس والرصاص ومعادن 
 .ابي الدرداء بوسط مدینة االسكندریة وحي الجمرك

 .بالعامریة التي تتركز منطقة البتروكیماویات -
سع مصانع  حیث یوجد بمحافظة االسكندریة حوالي تقمائن الطوب -

 .الطفليللطوب 
 وتتوزع بمناطق ابیس والمنتزه وزمام جمعیة مكامیر الفحم النباتي -

 .الزراعیةالناصریة 
 ورشة رخام بمنطقة الدریسة ٦٥ حیث یوجد حوالي ورش الرخام -

  .وسطبحي 
تعرضت بحیرة مریوط خالل الثالثین عاما  :تلوث بحیرة مریوط 

 الى تدھور حالتھا وانخفاض الماضیة الى مجموعة من العوامل ادت
ثروتھا السمكیة وتتمثل ھذه العوامل فى اعتبارھا مصبا نھائیا للمخلفات 
الصناعیة واالدمیة وتجفیفھا بطریقة عشوائیة ، وتبلغ حجم االحمال 
الناتجة من التلوث الصناعى والناتجة عن مصانع محرم بك حوالى 

الحمال الناتجة من  ملیون متر مكعب سنویا ؛ كما تبلغ حجم ا١١.٦٨
ن متر مكعب سنویا تلقى فى یو مل٧٦.٦٥شركة النصر للبترول حوالى 

البحیرة ؛ وتؤثر معادن الحدید والزرنیخ والزنك والرصاص والزئبق 
فى اغلب مناطق البحیرة وتراكم اثار المعادن فى انسجة االسماك؛ وقد 

ى م ال١٩٦٠ فدان عام ٢٠٠٠٠تناقصت مساحة البحیرة من حوالى 
 فدان حالیا ؛ كما تناقص انتاجھا من االسماك حیث ١٧٠٠٠حوالى 

 الى حوالى ١٩٢٠ طن عام ٤٣٠٠انخفض انتاج البحیرة من حوالى 
  ١٩ . طن حالیا ١٠٠٠

  
  :العمرانىنشطة الصناعیة على النقل والمرور فى محیطھا ألتأثیر ا
القة نشطة الصناعیة العمألحظ من خالل الزیارة المیدانیة لبعض ایال

بالدخیلة التابعة ) عز الدخیلة ( ھمھا مصنع الحدید والصلب أوالتى من 
سمنت فى بالمكس والصناعت المعدنیة فى أللحى العجمى ، وصناعة ا

، وشركة الزیوت المستخلصة والشركة الشرقیة لتصنیع السجائر النزھة 
ك مدخل محرم ب( بمنطقة محرم بك عند المدخل الجنوبى للمدینة الواقعة 

مشاكل كثیرة  من ھذه األنشطة یعانىالمحیط العمرانى لمواقع ن أ )
 عدم تطبیق  فى ذلك الىسببویرجع المتعلقة بالنقل والمرور 

 ،  وخاصة المعاییر البیئیة والعمرانیةنشطة ألاھذه معاییراختیار مواقع 
بمشاكلھ المتعددة والتى الیھا العشوائى باالضافة الى الزحف العمرانى 

وتتمثل مشاكل النقل ھمھا التداخل فى استعماالت األراضى أمن 
  :والمرور فى المحیط العمرانى لھذه االنشطة فى االتى 

بسبب ضیق عروض الطرق وعدم مالئمتھا  الكثافات المروریة العالیة -
ألحجام المرور حیث ان جمیع المناطق المحیطة باألنشطة الصناعیة 

  .خططةمھى مناطق عمرانیة عشوائیة غیر 
الداخلة والخارجة من مواقع الزیادة فى اعداد سیارات النقل الكبیرة  -

  .االنشطةھذه 
 عدم وجود مساحات خالیة حول مواقع ھذه األنشطة الستخدامھا -
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   .والتفریغكساحات انتظار للسیارات المستخدمة فى الشحن 
لضوضاء عامال ھاما وخطیرا یتعارض مع راحة  حول ھذه األنشطة حیث یمثل االمروري الضوضاء الناتج عن الزحام -

  .االنسان
 یتكون والذيعداد السیارات تتزاید كثافة األدخنة الناتجة عن عادم احتراق وقود ھذه السیارات أفمع تزاید التلوث البیئى  -

جین ول أكسید الكربون والرصاص وأكسید النتروأمن مجموعة غازات ذات تأثیر ضار على صحة االنسان وأھمھا 
   ٢٠.والھیدروكربونات غیر المحترقة

 الرابط بین منطقة الجمرك ومحور التعمیر الكوبريوبالرغم من المشروعات التى قامت بتنفیذھا المحافظة والتى من اھمھا 
   .مؤقتةبغیة لحل ھذه المشاكل اال ان االمر مازال معقدا وما ھذه المشروعات اال بمثابة حلول 

  
  :سات المقترحةاإلستراتیجیات والسیا

  
  :اإلستراتیجیات المتبعة فى الدول الصناعیة الكبرى من أجل استدامة حضریة للمدن :أوال

  
   :الصناعیة إعادة التطویر والحفاظ والتأھیل للمناطق إستراتیجیة- ١
 وكذلك إعادة حول الحفاظ على المناطق والمبانى الصناعیة واعادة تأھیلھا وترمیمھاتتبلور فكرتھا  إستراتیجیات وھي 

 كل دول العالم األوربى وعلى كل حال تھدف ھاتین ونفذت فىتم إعتمادھا فى كل من بریطانیا وأمریكا  إستخدامھا
  . اإلستراتیجیتین إلى اإلستدامة والحفاظ على البیئة الطبیعیة

  :المدن نقل الصناعات خارج إستراتیجیة- ٢
ر الصناعة طبقا للتكنولوجیا العالمیة الحدیثة ومعالجة الصناعات الملوثة تتبلور فكرتھا حول إستدامة البیئة وتشجیع تطو

وتشجیع التنمیة المستدامة والطاقات المتجددة إقتصادیا وحفاظا على المناطق التى تنقل إلیھا الصناعة من مخاطر التلوث 
  . الصناعى

   
   : األحزمة واألنطقة الخضراء لمدینة صناعیة مستدامةإستراتیجیة- ٣ 

تتبلور فكرتھا حول تحزیم المناطق الصناعیة والسكنیة باألحزمة واألنطقة الخضراء لتحقیق استدامة المدن الصناعیة 
 یجتاح المدن فضال عن تلوث المیاه الذي وذلك عن طریق التخلص من التلوث الصناعى الطبیعیةموارد الوالحفاظ على 

  . بمصادره المختلفة
  
  :الصناعیةشبكة الطرق واستعماالت األراضى فى المناطق  التكامل بین إستراتیجیة- ٤

تتبلور فكرتھا حول التصمیم والتخطیط الجید لشبكة الطرق والنقل والمرور وخطوط السكك الحدیدیة فى المناطق الصناعیة 
مناطق باعتبار ذلك ھو الشریان والمحرك األساسي فى العملیة الصناعیة ففى وجود شبكة الشوارع المخططة داخل ال

الصناعیة فى ضوء المعاییر الفنیة لشبكة الطرق فضال عن وجود خطوط سكك حدیدیة مخططة ووجود المطارات والموانى 
    .الصناعیة مما یساعد على تحقیق اإلستدامة فى المناطق مروريداللة على دینامیكیة الحركة المستمرة بدون زحام 

  
   :دامة فى مجال الصناعة المصریة للتنمیة المستاإلستراتیجیة: ثانیا

  :یليلبیئة والموارد الطبیعیة یلزم تنفیذ ما اتشیر اإلستراتیجیة إلى أنھ للحفاظ على معدل نمو صناعى عالى مع الحفاظ على 
  .الصحة المھنیةوقواعد تحسین التوافق مع قانون البیئة و نشر تكنولوجیا اإلنتاج األنظف - 

  .المستدامة تحقیق متطلبات التنمیة بما یضمنیة المسئولة عن تطبیق اللوائح البیئیة  تحسین التعاون بین الجھات الحكوم-
  .لھانشطة الصناعیة وتیسیر إجراءات إستخراج التراخیص إل تأسیس قاعدة بیانات بمواقع ا-
  .السكانیةتوطین المصانع المتسببة فى التلوث خارج المناطق لالالزمة  إعداد الدراسات -

   )١٠(یوضحھا الشكل رقم مجموعة من التحدیات ل ستراتیجیةھذه اال وتتعرض
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  : في إطار الالستراتیجیة القومیة)٢٠٢٠- ٢٠١٦(إستراتیجیة وزارة التجارة والصناعة  :ثالثا
 لبالط تلبي في مصر والتي والمستدامة االقتصادیة االحتوائیة التنمیة قاطرة ھي الصناعیة التنمیة تكون تتمثل رؤیتھا حول أن

ّالمتغیرات مع ّالتكیف على وقادرة العالمي قتصادإلا فاعال فيً العبا مصر الصادرات لتصبح نمو وتدعم المحلي العالمیة أما  ُ
 والتنوع والمعرفة التنافسیة تعزیز على القائم المستدام الصناعي للنمو المالئم المناخ رسالتھا فھى تتمحور حول توفیر

لرؤیة لبرنامج محور التنمیة الصناعیة طبقا یوضح ) ١١( والشكل رقم والمنتجة الالئقة العمل فرص وتوفیر واالبتكار
   .االستراتیجیة

وقد اقترحت اإلستراتیجیة تطویر العدید من المشروعات الصناعیة على مستوى المحافظات فمنھا فى محافظة االسكندریة 
 بأكملھ للمشروعات مخصص وھو مجمع البالستیك ةصناع لتعمیق مرغمبمنطقة  البالستیكیة الصناعات مشروع تجمع

   .التكنولوجیة الصناعات باإلضافة إلى تجمعات والمتوسطة الصغیرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٠ التحدیات االستراتیجیة للتنمیة المستدامة فى مجال الصناعة فى مصر٠١٠شكل 
 

  ٢١:استراتیجیة التنمیة الصناعیة لمحافظة اإلسكندریة: ًرابعا

  :استراتیجیة التنمیة الصناعیة لمحافظة االسكندریة حول مجموعة من المرتكزاتتتمحور 
 وتحسین الحد من التوسع في االنشطة الصناعیة بالمناطق الحضریة الحالیة واإلكتفاء برفع كفاءة االنشطة اإلقتصادیة •

  .مستوي الخدمات ومعالجة االثار البیئیة
وامدادھا  الحالیة العشوائیة المناطق تطویر مع المحافظة ألراضى ائىالعشو اإلستخدام من للحد متكاملة خطة وضع •

 .العامة والخدمات بالمرافق
 .)والصحیة  التعلیمیة(للخدمات لتخصیصھا بالمحافظة الحالى العمران داخل الفضاء لألراضى أولویة إعطاء •
 .بالمحافظة یةالعمران التجمعات وخارج داخل الحالیة الطرق شبكات لتطویر متكاملة خطة وضع •
 .بالمحافظة المختلفة المناطق على للحفاظ عامة إشتراطات وضع •
 .التلوث من والحد البیئة على الحفاظ تدابیر إتخاذ •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٠ة فى مصریلتنمیة الصناعلمحور ا االستراتیجیة رؤیة ال٠١١شكل 
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  :النتائج والتوصیات
  : المستوي القوميعلى التوصیات -
یات لتحقیق الصناعة الخضراء كأحد الخیارات األساسیة المتاحة لتعدیل مسار التنمیة الصناعیة وتعزیز استدامتھا  وضع أل-

  .مع مراجعة التشریعات والسیاسات بما یالئم التنمیة الصناعیة الخضراء
علمي والجامعات والشركات  ایجاد التدابیر الالزمة للحفاظ على البیئة والحد من التلوث بالتنسیق بین مراكز البحث ال-

والمؤسسات العاملة في مجال الصناعات الخضراء، بھدف نقل التكنولوجیا الى األنشطة الصناعیة لتطویرھا بما یواكب 
  .التطورات العصریة الحدیثة

  .  تفعیل دور األجھزة الرقابیة المعنیة برصد المخالفات الصناعیة وحمایة البیئة-
طة الصناعیة بما یتوافق مع متطلبات العصر التكنولوجیة واالبتكارات الحدیثة الھادفة الى زیادة تطویر ورفع كفاءة األنش -

  .الكمیات المنتجة فى ضوء الحفاظ على البیئة المحیطة
  . التوجھ نحو المتنزھات الصناعیة اإلیكولوجیة یؤكد على تحقیق اإلستدامة الصناعیة وتقلیل معدالت التلوث البیئى-
  
  : المستوي اإلقلیميعلىات  التوصی-
 المدنالى القائمة وضع خطة مستقبلیة لنقل األنشطة الصناعیة وخاصة الملوثة للبیئة من داخل التجمعات العمرانیة  -

  الصناعة النظیفةالجدیدة وخاصة مدینة برج العرب الجدیدة والسادات والسادس من اكتوبر مع تطبیق أسس ومعاییر
   .الحیاةمطابقة لمعاییر جودة ول الى بیئة عمرانیة للوص )الصناعة الخضراء(
األنشطة الصناعیة القائمة داخل التجمعات  التى تسببھا التلوث مصادر التصحیحیة للحد من اإلجراءات تنفیذ عدد من  -

 لإلنتاج شاملة خطة باالضافة الى وضعالبیئیة،  بالقوانین واللوائح االلتزام وتحقیق العمرانیة بجمیع محافظات الجمھوریة
 تشجیع استخدام وكذلك المؤسسة، داخل التكلفة عدیمة أو قلیلة بإجراءات التلوث من للحد ضوابط جدیدة وإدخالالنظیف 

اتباع األسالیب والملوثات،  انبعاث من المنتج للحد تصمیم وعلى المعدات على تعدیالت وإدخال للتلوث المسببة غیر المواد
  .بإستخدام الطاقات البدیلھ )أنظف تكنولوجیا استخدام(ى التصنیع والتكنولوجیات الحدیثة ف

مستقبلیة لألنشطة الصناعیة داخل التجمعات العمرانیة بالمحافظات اتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة لوقف أى امتدادات  -
وأى مبانى صناعیة  ختلفة،الموخاصة الصناعات الملوثة للبیئة حفاظا على الكتلة العمرانیة الحالیة من التلوث بأنواعھ 

  .الجدیدةالى المناطق الصناعیة فى المدن تحتاج الى احالل وتجدید تنقل 
یلزم وضع خطة لنشر الوعي البیئي لدى العمال وتقدیم حوافز لتشجیع المبادرات الطوعیة لمكافحة التلوث، تعزیز   -

  .راعاة البیئة ومعنى تطبیق االستدامة بالمؤسساتالمشاركة المحلیة واإلعالمیة، توفیر برامج تدریب للعاملین على م
التنسیق مع الوزارات والھیئات المختصة إلدماج  والدولة،إنشاء محطات الرصد البیئي للمناطق الصناعیة على مستوى  -

 وضع خطط  إضافة الىالجمھوریة،بمحافظات البعد البیئي في مراحل التخطیط والتنفیذ والتشغیل للمنشآت الصناعیة 
 قاعدة بیانات متكاممة واستخراج المؤشرات البیئیة لسھولة دراسة الحلول والجدیدة وإنشاءلمتابعة المناطق الصناعیة القائمة 

  .البیئیة المناسبة بالتعاون مع الھیئة العامة للمناطق الصناعیة والجھات المختصة
  

  :سكندریة٠اإلالتوصیات الخاصة بمحافظة 
ة بین مواقع األنشطة الصناعیة والطرق االقلیمیة خارج مدینة االسكندریة بما یتوافق مع حجم  تطویر شبكة الطرق الرابط-

  .المرور المتولد عن ھذه االنشطة
 اعادة تخطیط وتطویر المناطق العمرانیة العشوائیة الواقعة فى محیط األنشطة الصناعیة المقامة داخل مدینة االسكندریة -

 نسمة بحیث تكون قادرة على امتصاص الغازات الناتجة ١٠٠٠ لكل ٢م٤٢٠٠لالزمة بمعدل وتذویدھا بالمناطق الخضراء ا
  .عن األنشطة الصناعیة

الشركات  وضع خطة لتطبیق نظام التكامل والتكافل الصناعى بین األنشطة الصناعیة المتوافقة مع بعضھا بحیث تستفید -
  .كات الموارد االساسیة ألخرىالصناعیة من بعضھا البعض، وبذلك تصبح نفایات بعض الشر

  من التلوثمستقبلیة لألنشطة الصناعیة داخل مدینة اإلسكندریة حفاظا على الكتلة العمرانیة الحالیةوقف أى امتدادات  -
وأى مبانى صناعیة تحتاج الى احالل وتجدید تنقل ویخصص لھا مواقع بدیلة خارج المدینة فى صحراء  المختلفة،بأنواعھ 
  .المحافظة

 ضرورة إدراج العنصر األخضر والمتنزھات فى تخطیط المبانى والمؤسسات الصناعیة كوقایة من التلوث الصناعى -
  .وبنسب تحقق تقلیل األثر البیئى لعملیات التنمیة الصناعیة

  
  : المستوي المناطق الصناعیةعلى التوصیات -
حدائق ومتنزھات ( الى مواقع صناعیة ایكولوجیة وضع مخطط تطویرى لمواقع األنشطة الصناعیة یھدف الى تحویلھا -

تخلق نظام صناعى یھتم بالبعد البیئى یشمل التخطیط الجید الستعماالت األراضى وتطبیق قواعد اإلدارة البیئیة، ) صناعیة
  %.٢٠للتحكم فى المخلفات، وخفض التأثیرات البیئیة الضارة وتقلیل اإلنبعاثات الغازیة الى حوالي 
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  .متر ٥٠والمناطق العمرانیة المحیطة بعمل حزام اخضر بعرض ال یقل عن نشطة الصناعیة ألتام بین مواقع ا الفصل ال-
  .والعمال توفیر مساحات كافیة النتظار سیارات الشحن والتفریغ وكذا سیارات نقل الموظفین -
% ٥٠ عن) الصناعیةاضى  المسطحات الخضراء داخل حدود قطع االرشامال(الصناعى یجب اال تزید نسبة المسطح  -

 .من اجمالى مسطح المنطقة الصناعیة
المسطحات الخضراء ونطاقات %(٣٥التقل نسبة المسطحات التى من الممكن استخدامھا فى الحمایة البیئیة عن أیجب  -

 .من اجمالى مسطح المنطقة الصناعیة) الحمایة
والخدمات والمرافق فھى فى ) لطرق وممرات المشاهشاملة مسطحات التشجیر والالندسیب على جانبى ا(اما نسبة الطرق 

  .من اجمالى مسطح المنطقة الصناعیة% ١٥حدود 
 التصحیحیة الجدیدة اإلجراءات تنفیذ على واإلشراف الحالیة البیئیة األوضاع نشاء جھاز لالدارة البیئیة لمراجعةإیقترح  -

  .الوقائیة اإلجراءات تنفیذو، البیئیة بالقوانین واللوائح امااللتز وتحقیق اإلنتاجیة الوحدات في التلوث مصادر من للحد
  
  : توصیات للتحول من الصناعات الملوثة للبیئة الي الصناعات المتوافقة مع البیئة-
اتباع أسالیب اإلنتاج النظیف، وتطبیق ادارة القاعدة وتطبیق نظم اإلدارة البیئیة ومعاییر الجودة بالمؤسسات الصناعیة  -

-والتشریعات القوانین-التدویر إعادة – الحراري اإلسترجاع-التقلیل-اإلستخدامإعادة (من ى التعامل المخلفات الذھبیة ف
  ). التفكیرإعادة-اإلبتكار

وتطبیق  ،لمكافحة التلوث واإلعالمیة المحلیة المشاركة تعزیزوتوفیر برامج تدریب للعاملین على مراعاة البیئة  -
  . بالمؤسساتاإلستدامة

 .البیئي التدھور من للحد الضارة من خالل تخضیر األنشطة الصناعیة الوظائف تالغازا نبعاثإ نم الحد -
عتماد على مبدأ  المستدام فى إشراك المجتمع، واإلضرورة تطویر البنیة التحتیة من الخدمات األساسیة وإتباع نھج التمكین -

  .ًلصناعى أساسا لنموھاالتكافل ضمن مجتمعات مستدامة تعتمد اإلقتصاد الزراعى او ا
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pinions/item      

   .https://ar.wikipedia.org/wiki  ، الصناعیةإیكولوجیة الحدیقة .١١
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  .٢٠١٢،  االسكندریةاقلیم، التنمیة العمراني
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  .٢٠١٨اصدار ، الدلیل اإلحصائي للمحافظة ،مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار ، محافظة اإلسكندریة  .١٦
 الخامس  العدد– مجلة أسیوط للدراسات البیئیة – العالقة بین البیئة والتنمیة – محمد رجائى ،الطحالوي .١٧

 .٢٠١١والثالثون ینایر 
  .٢٠١٠ – وزارة الدولة لشئونالبیئة –التوصیف البیئي لمحافظة االسكندریة  .١٨
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