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  .. ةالرؤیة العامة للدراســ
  .. و قائم بعد تھجیرهأمدینة جدیدة لتوطین مجتمع قدیم  خمیم الجدیدة ...إمدینة 

  رض جدیدة ..أحضري لمجتمع قائم على رتقاء عمراني وأأو  
  

 .. توطئـــــة
  

د ، و    حدى المواقع الغنیة باآلأخمیم إتعتبر مدینة   م تكتشف بع ي ل ذر  ثار في جنوب الوادي والت تن
ن اآل     ة م روة ھائل ن ث ات ع ری الحفری ار المص ة واإل   ث ة الفرعونی ور القدیم ن العص ة ة م غریقی

ذا با و ة ، ھ افة إلالرومانی ة و  ض ار القبطی ى اآلث رة ب  إلاإل المیة المنتش ا  س ة ومحیطھ إقلیم المدین
ي ، و أثیري ا  تالعمران اق الت د للنط ات      ألمت ب الدراس ا حس ا یؤھلھ وھاج ، مم ة س مل لمحافظ ش

ة و األ ة المتخصصة   ثری ة    أالفنی ى رأس قائم ات األ أن تكون عل ة     ولوی ع التراثی د المواق ام كأح ھتم
  جتماع مع الجھات المعنیة بالمنطقة ..ألاأكددتھ الزیارة المیدانیة و، و ھو ما  الھامة مستقبًال

  
ي تضم مزارات      م بموقعھا المتمیزفي األخمیإفمدینة  ن الحواضر الت قلیم یحلق حولھا مجموعة م
ى   منشكل في مجموعھا منظومة متتابعة ، وسیاحیة تأثریة و تلك الحواضر في الشمال المنیا وبن

دوس و ثریة الھامة في المنطقة األ جنوبًاحسن ، و د عن    أبی ي تبع یم حوالي   الت ط ،    60إخم م فق ك
ن و ي م م الأھ ع األھ ي األمواق ة ف س األثری وم المجل یم و یق ى لآلقل ًاعل ار حالی داد مشرإب ث وع ع

ة ، و  ذلك  لتطویر شامل لتلك المنطق ت و أك اب ، و رمن اً   الك ة جنوب د المنظوم نا     تمت درة وأس ى دن إل
  سوان ..آلقصر وأمبو حتى اأكوم وأدفو و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  خمیمثریة جنوب سوھاج وإبیدوس األأول بمنطقة معبد سیتي األ) 1شكل رقم (
  
ن    طار بموقعھا وفي ھذا اإل خمیم عمومًاإتعتبر مدینة و ھ م ا تحمل ار ظاھرة   آم م یكشف    أث ا ل و م

ن  لى إ ضافةعنھ بعد ، باإل ات و األما تتمتع بھ م ات ا مكان افي      الطاق ن موروث ثق ة م ة للتنمی لكامن
اعي وأو ادي ،إجتم ي قتص ز ا أ فھ د المراك ي   إلح ة ف ة الفاعل ة   القلیمی ي محافظ املة ف ة الش تنمی

ي  إخمیم الجدیدة وتنمیة مدینة ویعتمد تطویر و .قلیم جنوب الوادي سوھاج وإ محیطھا العمراني ف
ب  ي  أجان ة اإل   ساس ذه الرؤی ى ھ تراتیجیة و عل ار اإل األس ي  ط ا أ إب، قلیم ات   عتبارھ د التجمع ح
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ة   ة التابع ك دون   العمرانی ة ، وذل ة القدیم قط الرأللمدین د ن نس یة األ واف ة االساس رى التنموی ، خ
  ... وكذلك األھمیةو الممكن استصالحھا أ راضي الزراعیة القائمةالسیما الرصید القائم من األو
ـتراتیإلا ل ب س ر النی ریان و إجیة لنھ اره ش ي   عتب ة ف ب التنمی عص

اً  ر عموم وص ، و   مص ھ الخص ى وج وادي عل وب ال ن ، وجن م
ل      دم تجاھ تم ع رى یتح ة اخ ال أو أجھ ة  ھم اور التنموی المح

یة ال ربط ا العرض ي ت ر و آلت البحر االحم یم ب ور  قل ة مح خاص
ة   من ھذه الرو سوھاج ـ الغردقة ..  ؤیة ترتكز ھذه الدراسة المكمل

ن     و بق م ا س ة لم ام    المتمم ط الع دیث المخط ول تح ات ح دراس
ة    خمیم الجدیدة لتحقیق التإالتفصیلي لمدینة و ع مدین یم  إكامل م خم

ة  االقائم ل م منتھ  وتحلی ة األ، وتض اءة التنمی ع كف ادیة رف قتص
دینتینب ًا الم ي  مع املة وف ة الش روع للتنمی ًاإطار مش دد عموم  نح

  ستراتیجیة عامة :إالمحاور الرئیسیة التالیة  ك
   ق ا ة النس ري و ألحمای وث ة و الم ة ،  ارد الثقافی راث المنطق ت

زون األ و ن المخ ف ع ة   الكش ت مدین امن تح ري الك یم إث خم
 القدیمة ..

 دي ، و األ الرصید التنموي سواء بحمایةالحفاظ على الثروة و ذلك  راضي الزراعیة من التع ك
 قلیم ..اإلفي التقلیدي للمدینة ورث الحرتنمیة اإل

  ى  إلالتكامل ا ذي یشجع عل ي المخطط وال ة األ  قلیم ي و، قتصادیة المتواصلة  التنمی یما ف الس
 خمیم ..إثیري المباشر لمدینة أالنطاق الت

 ة   إرتقاء بالسكان من خالل اإل ن فرص العمل لسكان        أستراتیجیة تنموی د م ق مزی ة تخل قلیمی
 قلیم ..آلا
 ل اإل ي و    یالتفاع ا العمران ة ومجالھ ین المدین ابي ب توى     ج ى المس ا عل اظرة لھ ز المن المراك

ع     ، والقومي  یم البحر االحمر ب   إالسیما المرتبطة بالمحاور العرضیة الواصلة م ا  أقل عتبارھ
ة األ  المكم ة للمنظوم افي و   قتل قیھا الثق ا   صادیة السیاحیة بش اد ألن نسقط ا أالترفیھي ، دونم بع

ة ا ة وجتماعإلالتنموی ة و تی ات التنمی ى عملی ا عل ة والھجأثیراتھ كاني رة الداخلی وطین الس الت
 ..وحق األنسان في حیاة كریمة العمراني و

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التكامل مع مدینة اخمیم القدیمة و سوھاجالجدیدة ومدینة اخمیم موضع ) 3شكل رقم (
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ا ا ي جانبھ املة ف ة الش د التنمی ذا تعتم ادي وأألھك ة قتص ي مدین ورة ف ا المنظ ات نموھ یم إمكان خم
ن   ألالجدیدة على التكامل مع المدینة القائمة  ي یمك ن أستیعاب التنمیة الناتجة عن المشروع ، و الت

  التالي  :نستعرضھا مبدأیا على النحو 
ى  إلیھ الدراسات  إ.. تتمشى مع ما تشیر  ـ التنمیة السیاحیة  اوًال و السیاحي   إل ة النم ي   مكانی المحل

مع الرؤیة الشاملة   و المتوقع الكشف عنھا مستقبًالأثار آمن  قلیمي لما تزخر بھ المنطقة حالیًاإلاو
ین       یاحیة ب ة الس ع التنمی یق م ذلك بالتنس ورة ، و ك ة المنظ وادي و  إللتنمی وب ال ي جن ر قلیم البح

  االحمر ..
ة األ  .. و ـ التنمیة الزراعیة   ثانیًا رتبط بحمای ة ، و   ت ة القائم غ حوالي   راضي الزراعی ف   15تبل ال

اً  ا فعلی زرع منھ دان المن والى  ف ط ، و  12ح دان فق ف ف ع باال ذلك التوس حراویة ارألك ي الص ض
ز   ي لمرك ام الزراع اورة للزم یم والمج اإخم ددھا الدراس والي تح ن   4500ت بح دة م دان جدی ف

  مكانیات لتنمیة تصنیع زراعي مكمل لھا ..إستصالح ، و ما یتبعھ من راضي القابلة لإلألا
ًا ناعیة و    ثالث ة الص ةـ التنمی ة الصناعیة  الحرفی ل التنمی ةأ.. تمث ة لمدین ث یإ ھمی یم حی تي أخم

ة     ب خمیم في المرتبة الثانیة بین مراكز المحافظة ، و تنتشر  إمركز  ة التقلیدی ا الصناعات الحرفی ھ
ذي یكتسب  وخاصة النسیج الیدوي و ا وأستثمارھا و       ال ا ، ویجب حمایتھ التوسع  شھرة خاصة بھ

  التنمیة الشاملة ( المستدامة ) ..قلیم واإللمدینة وفي تنمیتھا لخدمة ا
  

رة نیة بصوسكااإلقلیم ومناطقھ العمرانیة التنمویة وتي حتمیة التخطیط الفعال لإلأمن ھنا ت
 64ي حوالي أخمیم القدیمة إ% من سكان مدینة  75تھجیر تكاملیة حیث من المنظور نقل و

المقدر لفائض السكاني للمدینة القدیمة ولیھ اإ مضافًا، لیھ الدراسات إلف نسمة حسب ما تشیر أ
خمیم إلى إجمالي عدد السكان المتوقع توجیھھ إن أي ، ألف نسمة أ 54حتى سنة الھدف بحوالي 

بالمدینة الجدیدة  لیھا الزیادة الطبیعیة للنمو السكانيإلف نسمة مضاف أ 120الجدیدة یبلغ حوالي 
نقصد التنمیة ب بین جناحي التنمیة الشاملة ، وكما یجب تحقیق توازن محسو حتى سنة الھدف

العمرانیة المناطق عادة توطین السكان في إالقائمة على  .. جتماعیةالتنمیة اإلوقتصادیة األ
القومیة عند بناء السد العالي  ذلك على نسق ما تم في المشروعات التنمویةالمستحدثة ، و

جتماعي ن المدخل ھنا ھو التوافق اإلإعن تقییم تلك التجارب ف ھالي النوبة ، و بعیدًاأتھجیر و
، مع لفة الحتمي ، لضمان نجاح عملیة التنمیة الشاملة بمستویاتھا المختقتصادي الممكن واأل

ظھرتھا الزیارات أالتي إخمیم القائمة والمعیشیة المتدنیة لمدینة  مراعاة المستویات العمرانیة
  .ومشاركة المجتمع في صیاغة تلك العملیة التنمویة وخطواتھا المیدانیة االبتدائیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  تدھور البیئة العمرانیة لمدینة اخمیم القدیمة )4شكل رقم (
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ن نمطي المجتمع : ن مدخلنا للدراسة یعتمد كذلك على التوازن العمراني بیإخرى ، فأو من جھة 
حتى داخل النسیج  حیانًاأیتداخالن النمط الحضري والنمط الریفي ، واللذان یتجاوران و

قلیمیة و نؤكد علیھا ھنا إلالعمراني الواحد ، وما یفرضھ ذلك من رؤیة شاملة تحددھا الدراسات ا
في المنظومة  حضریًا عتبارھا مركزًاأخمیم الجدیدة بإحدیث المخطط العام لمدینة في دراسة ت
  قلیم والمحافظة عموما ..إلالعمرانیة ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انتشار النمط الریفي في التجمعات الحضریة ـ مدینة اخمیم القدیمة )4شكل رقم (
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  .. قلیمیة والعمرانیة للدراسھھداف اإلاأل
  

اءًا ى ا بن ذ  إلعل ي ھ رح ف ام المقت ار الع ة  هط ة العام ة  لالرؤی ام لمدین ط الع دیث المخط یم إتح خم
دة ف  ي   إالجدی ن الحتم ھ م داف اإل ن نحدد األ أن ة و ھ نھج    قلیمی ى الم دین عل ة للدراسة معتم العمرانی

ي و       الت ط الھیكل ات المخط ة دراس ابقة وخاص ات الس دي للدراس ي النق ة  حلیل ام  لمدین یم  خإالع م
دة ، و  ة الجدی ام لمدین ط الع ذ إالمخط ة ، وك یم القائم ارب خم وھاج للتق ة س ات مدین لك مخطط

ع  و ي م ل العمران فة  إالتكام ر بص ن حص یم ، و یمك ةخم ة واأل أولی داف العام ب ھ نیفھا حس تص
ا  ون ال رؤیتن الي ، لتك و الت ى النح ة األعل یة مرجعی ةللساس ة دراس ام   الحالی ط الع دیث المخط لتح

ة  ا نحو تكامل و  لیھ إستراتیجیة المشار رسم سیاسات التنمیة لتحقیق اإلولمدینة إخمیم الجدیدة  تنمی
  عمرانیة شاملة :

 قلیميعلى المستوى اإل ..   
o ستصالح المتاح ..إل سيأالرفقي وألراضي الزراعیة والتوسع األحمایة ا  
o المخزون المخفي منھ .. شف عنأستكمال الكألثري الظاھر وحمایة التراث ا  
o خاصة الحرفیة التقلیدیة ..  قلیم وقتصادیة باإلنشطة األتنمیة وتطویر األ  
o ستیطان ..اإلالمخطط للھجرة و المجتمعي التوازن 
o قلیم و التكامل بین المراكز العمرانیة الحضریة ..تحقیق عدالة توزیع الخدمات باإل  

 على المستوى المحلي .. 
o الھیكل العمراني للمدینة .. تحقیق تجانس في  
o .. تحقیق نمو عمراني یحافظ على الثروات  
o قتصادي بتنویعاتھا ..ألتفعیل حركة النمو ا  
o .. تحقیق معدالت مناسبة من الخدمات العامة  
o راضي ..ألستخدام اظیفي إلتحقیق تجانس و  
o المقترحات التنمویة ..توفیر تمویل تنفیذ الخطط و  
o المجتمع المدني بمؤسساتھ الفعالة ..قطاع الخاص وع مشاركة و تعاون التشجی 
o متابعة المخطط ..خلق ھیكل تنفیذي وودارات العليا وضع آليات التنسيق بين اإل  

  
ا  ألتتحقق تلك او ن خال   أھداف في مجموعھا كم لفنا م ن السیاسات تكمل      س ل صیاغة مجموعة م

  المدینة..عمران إلستراتیجیة العامة لتنمیة وبعضھا البعض لتحقق ا
  

 .. خمیم الجدیدةإالنطاق العمراني والرؤیة العامة لتنمیة مدینة 
  

الظھیر الصحراوي تعمل      إلى إقلیمیة اإلتوصي الدراسات القومیة و دة ب قامة مراكز حضریة جدی
ة و  یجاد نوع من التوازن األإعلى  اطق القائم ق ا  یكولوجي والعمراني للمن ا یحق ة   ألبم داف العام ھ

   الزیادة السكانیة المنظورة ..قلیمیة  الشاملة وإستیعاب الھجرة وللتنمیة اإل
  

ذا ف ة إھك ن إن مدین زء م دة ج یم الجدی تراتیجیة إخم د  إس ھ عن ب مع د یتطل ا ق املة ، مم ة ش قلیمی
ام   ة   وتحدیث المخطط الع ة ا    إالتفصیلي للمدین ي الطاق ة   ستیعابیة ا إلعادة النظر ف إلسكانیة الممكن

ین    و وازن ب ن الت ة    أدراسة الحجم العمراني المالئم لخلق نوع م ة القائم و المخططة  أقطاب التنمی
  ساسیین : والمستحدثة ، وخاصة القطبین الحضریین األ

  خمیم ..إمدینة مدینة سوھاج  ــ  و
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الي ف  و ك ی إبالت ة و   ن ذل ب دراسة نقدی ي   تطل دور العمران ة لل مراجع
ة  ذه  إلمدین ي ھ دة ف یم الجدی ة   ا خم ة المتداخل ة العمرانی لمنظوم

ى وضع    السیما بعد مرور اكثر من سوالمتكاملة ، و ت سنوات عل
ابق   ام الس ط الع ات      المخط رات ومعطی ور متغی ع ظھ ة وم للمدین

ا     زم معھ دة یل ات     إجدی ب المعطی ة تواك ر برؤی ادة النظ ة  ع اآلنی
اءة   و ق كف تقبلیة لتحقی ات المس ادیة أالمتطلب ة ،  إقتص ة ومحلی قلیمی

    .. جتماعیة فاعلة للمجتمع المحلي من جھة اخرىإیة وبن
  

  تي حتمیة مراجعة المخطط العام في محورین متوازیین :أوھنا ت
 قلیمي على المستویین الحضري إمكانیة دعمھا في تكامل ألقتصادیة وإمراجعة البنیة ا

قلیم باإل التوازن مع المشروعات التنمویةحضري من خالل التنمیة السیاحیة وال ؛والریفي 
ثریة ، وكذلك تنمیة الحرف ألبیدوس اأمنطقة إخمیم القدیمة وسوھاج وخاصة في مدینة و

ستصالح ریفي من خالل التنمیة الزراعیة وأما الأالتقلیدیة المتوارثة بالمدینة القدیمة .. 
  المستحدثة في المجال العمرانيمع المجتمعات الریفیة القائمة و التوازني الجدیدة وراضألا

 شمل ..ألالمباشر و النطاق العمراني ا
 حالل عادة توطین السكان ضمن سیاسات األإالقائم على جتماعي للمدینة ومراجعة البناء اإل

 ..بمشاركة المجتمع المحلي نفسھجتماعیة المحلیة التھجیر ، ودعم الرؤیة التنمویة اإلو
  
دة حسب المخطط ال    إعتمدت فكرة قیام مدینة أقد و یم الجدی ام ال خم محل التحدیث وإعادة     سابق ع

ن  لقائمة وخمیم اإنھا المدینة البدیلة لمدینة أعلى مفھوم الدراسة  ا ، و أالمخففة م دأ تحدیث   عبائھ یب
واعي و  المخطط العام د ال  من محاولة الفھم ال ا    دقیق لإلالتحدی ام كم لفنا وا أطار الع ذي یتطرق   س ل

یم ، و أللعمرانیة الواقعة في الى محتوى العالقات التبادلیة بین المستقرات اإ ا   قل ة  أنحدد ھن ن مدین
  خمیم الجدیدة حسب ما جاء بالدراسات السابقة قامت على ثالث ركائز رئیسیة :إ

  
 خمیم  القدیمة أنھا مدینة نوم للساكنین في إ ،

 الحادثةتم تھجیرھم منھا إلزالة التعدیات ی
ولویة ألتكون ااالثریة ووالكشف عن المناطق 

البرامج التفصیلیة حسب  لتھجیرفي ا
 متطلباتھا .ثریة وألللكشوفات ا

 أن نھا مدینة ذات نشاط سیاحي بما یمكن إ
ماكن ایواء خدمات سیاحیة وأ توفره من

سكان أمكانیة إلى إباالضافة رشاد سیاحي إو
 ھذا المجال بالعاملین 

  انھا تحتوي على الخدمات الالزمة للقاطنین
 . بھا

  خمیم الجدیدةإموضع مدینة  )5شكل رقم (    
  

ذا فو ة إھك دة إن مدین یم الجدی ان خم ا ك ط لھ دة  أمخط و لع ددة النم ة مح ون مدین ارات ن تك أعتب
دقیق و    إ ى ت اج ال د یحت ي   قلیمیة ومكانیة ، وھو ما ق ویم ف ة اإل  إتق دة   طار التنمی ة الجدی ضمن  قلیمی

ة    اد اإلجتماعی اة األبع ع مراع دة ، م یم الجدی ة إخم ام لمدین ط الع دیث المخط ة لتح ة الحالی الدراس
  ..  المحلیة المؤثرة في عملیة تنمیة وتطویر المدینة الجدیدة 
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  .. التنمویةخل التخطیطي والرؤیة العمرانیة والمد
  

ات  اریر والدراس دد التق ابقة وتح ام لمدیالس المخطط الع ھ ب ح الخاص دة المالم یم الجدی ة اخم ن
ي یجب األ ة والت یة لتخطیط المدین ط  األساس دیث المخط د تح ل عن ا بالتحلی ا و تناولھ اد علیھ عتم

ا        ا تأثیرھ ي لھ ح والت ك المالم م تل رض أھ ن ع ة ، ویمك یلیة والتنفیذی ات التفص ام والمخطط الع
  المباشر أو غیر المباشر علي تلك الدراسھ :

  ة   : ت الركیزة االقتصادیة وم مدین ى النشاط السیاحي و    خم إق دة عل الخدمات السیاحیة   یم الجدی
ة       إضافة إلبا ن مدین ة م ة والموروث ة الحرف التقلیدی ذلك النشاط     إلى تنمی ة ، و ك یم القدیم خم

 الخدمي المطلوب لقاطنیھا .
 اعي ار االجتم اجرون    االط ا المھ ین ھم درین رئیس ن مص كانھ م د س ع الجدی تمد المجتم : یس

ة األ    إخمیم القائمة والقادمون من مدینة  ي المراحل التنموی ادة     خاصة ف م الزی ة ، ث ى للمدین ول
د    م بع د ا  أالطبیعیة لسكان المدینة ذاتھ ال ا ألستقرارھم لتتوال ي      ألجی ة ف د المدین ن موالی ى م ول

 المراحل التالیة ..
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  خمیم الجدیدةإلمدینة السابق المخطط  )6شكل رقم (

  
ذه اإل  و ق ھ ن تحقی ى یمك تراتیجیة حت ة   س ة الحالی ي الدراس ن    ف ة م ى مجموع د عل ب التأكی فیج

ب  األ ة الواج ارات التخطیطی ي األ أعتب ذھا ف ام    خ ط الع ة المخط د مراجع ار عن ھ ، أعتب و تحدیث
  سبیل العمومیة و لیس التخصیص :ونحدد منھا بصفة مبدئیة ھنا ما یلي على 

  
 ة  تعتمد الرؤیة اإل ة مدین ة :         إ بتدائیة لتنمی ي التنمی ین قطب ق ب ة التواف ى حتمی دة عل یم الجدی خم

ات  مستدامة حقیقیة إلى تنمیة شاملة وقتصادي للوصول األجتماعي واإل ، مع الربط بین عملی
 خمیم القدیمة .إخمیم الجدیدة و التھجیر المنظور في إالتنمیة في التعمیر و

 ر  إخمیم الجدیدة ھو في حقیقتھ ون عمران إ ا      إصلبھ مشروع تھجی ائم بكل م ع ق قلیمي لمجتم
ذور   ن ج ھ م ة ویحمل ة وثقافی م  إجتماعی ة ، ث ة خاص ات تنموی ات وآلی ھ إموروث ادة توطین ع
ذات ا   ھ ب ة اإل وزراعت ة الدینامیكی ة و لحیوی ھ    األجتماعی ى نضمن ل ة ، حت قتصادیة و العمرانی

 ستدامة المطلوبة .ألا
  ة   إتكشف عملیة التھجیر من ة و قتص أخمیم القدیمة عن بنی ة    ادیة تنموی ة مضافة للمنظوم قیم

ور ، و  القائمة بسوھاج تتمثل في اآل ى الن ب   ثار والمواقع االثریة المنظور خروجھا إل ا یترت م
دینتي   إما تمثلھ في من التوسع في التنمیة السیاحیة وعلیھ  ة لم ة   ستراتیجیة التنمی یم القدیم إخم

اني و  كذلك مدینة سوھاج بس  والجدیدة على حد السواء ، و ارب المك ي بب التق ا  ، و العمران ھن
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ع  خمیم الجدیدإتتسع الرؤیة لتشمل المدن الثالث في حدود ما یتطلبھ المخطط العام لمدینة  ة م
 مجاالتھا العمرانیة . كز الحضریة واملیة بین تلك المراالتكدراسة العالقات التبادلیة و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  خمیم القدیمةإمالمح من الموروث القائم بمدینة ) 7شكل رقم (
  

 و    مكاناتھا التنمویة السیاحیة األ ألقبال السیاحي على سوھاج وإخمیم  وأیحدد ا م النم ة حج ثری
یم  ألقتصادیة في ھذا المجال ، المتوقع للتنمیة ا وبالتالي الحجم العمراني والسكاني لمدینة إخم

ب ستكون   أالتي تشیر الدالئل الجدیدة و ى سنة        القطب نھا في الغال و حت ھ النم ذي یصب فی ال
 الھدف .

 ت    أخمیم الجدیدة ككیان إعتماد مدینة أ داخلھا سواء كان قتصادي على فرص العمل المتوالدة ب
ة و  لي األإضافة و الخدمات باإلأفي السیاحة  ة الممكن ة  مكانات التصنیعیة والحرفی و أالمتوارث

ع   اً       إالمنقولة مع مجتم تقلة عمرانی ة مس ا مدین ا یجعلھ ة بم یم القدیم ن    إو أ خم الرغم م ا ب جرائی
ا و ع  أرتباطھ ا م اة    إتكاملھ ع مراع ة ، م یم القدیم ة و خم د المدین ع أال تفق ھ مورالمجتم  وثات
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ین المستحدث      ل، والمنظورة  الحرفیة مع تسارع عجلة التنمیة السیاحیة وازن ب دف الت ن الھ ك
 . جتماعیًاأقتصادیًا وإالموروث و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  القدیمة خمیمإمازالت تحت الكشف قیمة مضافة للتنمیة بوأالمواقع االثریة المكتشفة  )8شكل رقم (
  

  ة   أیجب ة العمرانی ة      إلال تقتصر الرؤی ات الراھن ى المعطی دة عل یم الجدی ن  أو السابقة و خم لك
داھا  ادًاأتتع ات     عتم ك المعطی ر لتل كل مباش ة بش ة التحلیلی ى المنھجی تقراءألعل یاغة و س ص

ة   ألنساق التي یمكننا ااأل ي تشكیل مورفولوجی دة     عتماد علیھا مستقبال ف ة الجدی عمران المدین
 . توطین المجتمع بھاوتھجیر و

 اعي و اإل ھایببعدستیطان األجرة وإن عملیة الھ ة      جتم ھ المشاركة المجتمعی زم مع ي یل العمران
ع  یة اإلجتماعیة وصفة السیادة الفوقیة الخارجة عن البن لمخططحتى ال تكون ل كیانات المجتم
ة  طار التنمیة اإلإفعالیاتھ سواء في ن ھنا یأتي دور المجتمع المدني والمحلي ، و م و أجتماعی

 ھمیتھ المحوریة في تلك المضمار .  أكتسب قتصادیة و یاأل
    ة ع للمدین كان المتوق دد الس ر ع ده اإل   أیعتب ي بع ي ف ا العمران رات تكوینھ م مؤش اعي ھ جتم

ار  أالیجوز  ألف ساكن ، و  140/  120الذي قدر في السابق بحوالي و ة سوف   أعتب ن المدین
اج   سكانیة المحددة   ستیعابیة األ ن الطاقة اإلإتتوقف عن النمو ، بل  د تحت ي    إق ة  ف ى مراجع ل

ة  رات الحادث ل المتغی دوث ، وظ ة الح ب  أو الممكن ا یج و م ي األأھ ذه ف یم  خ د تقی ار عن عتب
ة  إختیار الموقع المالئم للمدینة في أ دة ،   طار محددات الكردون المخصص لمدین یم الجدی أخم

ا    34875جمالي مساحة ما یسمى بالكردون الخارجي للمدینة الى حوالي  أصل وی دان ، كم ف
ى حوالي     ی ة ال داخلي للمدین دى     4948صل مساحة ما یسمى بالكردون ال ا ال تتع دان ، بینم ف

 فدان . 1585عن الحالیة مساحة الكتلة العمرانیة المحددة بالمخطط العام 
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  كردون مدینة اخمیم الجدیدة الحالي )9شكل رقم (

  
  ی ود ب افر الجھ ا و  تض ي مجموعھ میة ف ات الرس واء األ ن المؤسس ا س زة ذات تكاملھ جھ

م   اآلھات المركزیة المعنیة بالتنمیة والعمران والجو أختصاص بالمحلیات األ ك لرس ثار ، وذل
ة و ات التنفیذی ة اإلالسیاس ط و ترجم تراتیجیة لخط دوى   س ق الج ا یحق ة مم رامج متوافق ب

ع  مؤسسا نسیق بین تلك المؤسسات الرسمیة و نجاح المشروع ، مع التقتصادیة واأل ت المجتم
ة  إمكانیة المشاركة الشعبیة و ن صیاغة م ھو ما یتطلب نوعًاالمدني بكل روافده ، و المجتمعی
 مع المؤسسات المعنیة .

 ة      أ 64ن تھجیر ما یقرب من إ ن سكان مدین ف نسمة م ة وإ  ل یم القدیم ي    إخم وطینھم ف عادة ت
عبة    ة متش دة تجرب ة جدی ات   ، ومدین اون جھ ب تع د تتطل ة إق ا  أقلیمی ة لھ ا و دولی أھتماماتھ

ذ   براوخبراتھا و ي ھ ة ف اون و    مجھا التنموی ة تع ذلك امكانی ا ا المجال ، وك ركة المؤسسات  مش
ة و ة الثقافی ادة  الدولی ة باع ة المعنی وروث األ أالتراثی ن الم ع م زون المتوق اف المخ ري كتش ث

إخمیم فھي  ن العملیة بقدر محلیتھا المفرطة في توطین مجتمع إھكذا فإخمیم القدیمة ، وتحت 
ة و رامج ورؤى اقلیمی لة بب ن اإلمتص ة یمك ا ودولی تفادة منھ روع  س ة المش ا لخدم ن إتوظیفھ

ة   أ ات المعنی ن الجھ ب م ا یتطل ن مم ة  مك ي الدول روع ف اون   إبالمش ذا التع ة ھ ة دراس مكانی
 یجابیة .عطاء المشروع دفعة ودیمومة تنمویة راسخة وإأل

  وازن ادیات اأت ة   إلقتص ن مدین اجرین م كان المھ یة للس تویات المعیش ع المس كان م یم إس خم
 ساسیة للمشروع .ألقتصادیة اطار دراسات الجدوى األأالتنمیة المتوقعة في  القدیمة مع

  ي و نمط التخطیط د ال ة األ یؤك ة الوظیف ي للمدین یاحیة ب العمران ادیة الس اإقتص دى عتبارھ  إح
ة و    ساسیة ، م  األائز الرك  ة العمرانی ن الھوی وع م ق ن ة  ع خل ة للمدین ي  المعماری ن  الت ر ع تعب

ة اإل ة  البیئ كان وجتماعی ة للس ادیإلالثقافی ن  ج وع م اء المجتمإن اجر نتم ة إع المھ ي المدین ل
 المجتمع الجدید .الجدیدة و
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 خمیم القدیمةإتدھور البیئة العمرانیة لمدینة  )10شكل رقم (

  
  .. خمیم الجدیدةإالتخطیط العام لمدینة المدخل إلى قراءة في 

  
ب  ة حس ي للمدین ل العمران ون الھیك ي تق  یتك ا ورد ف ة أ م ن ثالث ابقة م ات الس اء اریر الدراس حی

ي التشكیل العضو    ألف نسمة ، و 40سكنیة بمتوسط حجم سكاني حوالي  ي یأخذ التشكیل العمران
ة ، و   ة والبیئی ائص الطبیعی ع الخص تالئم م د ذاللی دقیق و ي ق ب الت ة یتطل دی أالمراجع اء تح ث ثن

ة و ام للمدین ط الع یم المخط ع اأتقی ار موق ة ..ختی ع و لمدین اء أتتس ا ج ة كم تخدامات المدین س
ام   المخطط الع ابق إب ى األالس تعل ي و  س المفھوم النمط كنیة ب مة ماالت الس ى إالمقس اء ل أحی

كنیة ، باإلو اورات س دمات وضافة مج ى الخ توى اإل ن المس ة م ا المتدرج ى مراكزھ ي حت ألقلیم
ي ، و  ة والمتنزھات الفالمحل اطق المفتوح ة والمن ات العام احات و راغ ل المس ي تحت دائق والت الح

  الغیر مستغلة .داخل المدینة من مجاري السیول وتصریف االمطار و الواقعة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  خمیم الجدیدةإالصورة العامة لشرق النیل ـ موضع مدینة  )11شكل رقم (
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ام األول و عتبار المدألى إ ھذایتجھ المخطط العام و ب     ینة مدینة نوم في المق د یتطل ا ق أیضًا  ھو م
ة ،    قطاب التنمیأعادة التوازن بین إالمراجعة لحتمیة أعادة النظر و ن جھ یم م ة العمرانیة في األقل

ین او ل ب یم و التكام وھاج وإخم ة س ة لمنطق ة اإلقلیمی افة  األلتنمی ة مض ون قیم اظرة لتك الیم المن ق
ة األ ة   للتنمی ن جھ املة م ادیة الش ة  أقتص ة الدراس ع حتمی رى ، م ة أل اإل خ ة المدقق ادة جتماعی ع

ر    ستفادةاألوتوطین السكان في مناطق التنمیة العمرانیة الجدیدة ،  ي تھجی من التجارب المماثلة ف
ة  التوطین المجتمعات ، لتجتمع لتنمیة و دة أسباب النجاح و   مدین ة المستمرة  الجدی ة   الدیموم الفاعل

ن ال  دال م داخل ب ن ال ارج ،  م ن الخ ة م ة المفعل ن  ودینامیكی ة م ك الدینامیكی دأ تل ع أتب ار موق ختی
  نطاقاتھا التأثیریة .جیة للتنمیة في بعدھا اإلقلیمي وستراتیإلالمدینة نفسھا لیترجم الرؤیة ا

  
ر الصحراوي ك   إخمیم الجدیدة تھدف إو ي مصر      إلى الخروج للظھی ة للعمران ف ستراتیجیة عام

ي  حسوب مع التجمعات القائمة جدید في تباعد مكاني م نياعمرلى تنمیة قطب إكما تھدف  أو الت
ا     أھو ما لھ تحت التطویر و ا ھن ي رؤیتن ا ف إ ھمیتھ ، و لكنھ ع   ن األف ة تتطل ى  إولی وطین   أل عادة ت

ن      ھ م ا یحمل ل م ائم بك ع ق ات ،     مجتم ات وإیجابی ات وإمكانی ذلك طاق لبیات وك إرث ومشاكل وس
اً    تقییم البدائلأن یكون اختیار الموقع وفي ھذه الجدلیة یجب و ط طبق یس فق ة    ل ات الطبیعی للمعطی

الرغم م    الجدوى األوالبیئیة و ا ب ا القصوى و  ن قتصادیة لھ ن الحتمي    ساسیة ، و األأھمیتھ ن م لك
ذلك  دوى اإلأك دخل الج ة ن ت ة ـ     أجتماعی حإو المجتمعی ر ـ      ن ص اییر األ التعبی ي مع ار ف ختی

 ھجر ..  و ُمأستیطان مجتمع قائم مثل لمدینة جدیدة تخطط إلختیار األالتقییم حتى نضمن األو
 
ة و و ول التجرب ى ال تتح روع حت ع     إالمش ي لمجتم رد عمران ى ط ة عل ة قائم ات تنموی ى عملی ل

د نعرض المشروع و   نمیة قومیة على حساب المحلیة ، ولخدمة ت ة بأسرھا    ھنا ق ة التنموی التجرب
  حسن تقدیر .أطار التنمیة الشاملة في إو الخروج عن ألخطر الفشل 

  
  نھا :  إ خمیم الجدیدةإران مدینة ـــمدخلنا لعمتتشكل رؤیتنا وو

      
  و قائم بعد تھجیره ..أم ـــمدینة جدیدة لتوطین مجتمع قدی

ة عمران    نسبیًا مختلفًا مر ھنا یتطلب مدخًالاألو لمورفولوجی
ة المجاورة السكنیة        المدینة بعیدًا عن الفكرة المجردة لنظری

ن  كوحدة عمرانیة اساسیة بالرغم من قیمتھا اإل یجابیة ، و لك
ة   أیجب أال نتناسى  ام حال ا ام ة      نن ین تخطیط مدین متوسطة ب

ات ورؤى ،    ن متطلب جدیدة وتجمعات مستحدثة وما تحملھ م
ھو  و مجتمع قائم مدخل لإلرتقاء الحضري لتجمعات و بینو

  نھ :إن نعبر عنھ بصورة مجردة أیمكن ما 
  ..   رض جدیدةأحضري لمجتمع قائم على إرتقاء عمراني و

 
ي ال  ن االختالف ف ا م ھ نوع زم مع ا یل ة ومم ي النظری ة .. ف دخل و المنھجی ا م ذا م ق وھ التطبی

  .. لیھ سلفا كمدخل لھذه الدراسةإشرنا أ
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  .. خمیم الجدیدةإتقریر المخطط العمراني المحدث لمدینة 
  ستراتیجي األقلیمي ..المدخل اإل

 
  ..تحدد الدراسات اإلستراتیجیة للتنمیة العمرانیة أھم المشكالت باالقلیم في 

إرتفاع معدالت الكثافة السكانیة والعمرانیة لدرجة التكدس في بعض المناطق نتیجة الھجرة  .1
  الداخلیة وتحول بعض القرى إلى مدن .

 . حد السواءتزاید معدالت النمو العشوائي في المدن والریف على  .2
 متداداتھا.أتدني المعاییر البیئیة والخدمیة بالتجمعات العمرانیة القائمة و .3
 الزراعیة . يضازیادة النمو العمراني على األر .4
 التفاوت الملحوظ بین معدالت التنمیة في أقالیم الصعید وأقالیم الدلتا. .5
 ختالل في مستوى التنمیة بین الحضر والریف .وجود بعض األ .6
% ویبلغ معدل 30.1من إجمالي السكان  2002تباطؤ النمو اإلقتصادي وتبلغ قوة العمل سنة  .7

   . حسب إحصائیات تقاریر التنمیة البشریة، % 16.35% ویصل الفقراء إلى 10.2البطالة 
سنة  15الذین یتجاوز عمرھم % من السكان 30اإلرتفاع النسبي في معدل األمیة (أكثر من  .8

 ) وھو السبب الرئیسي في اإلنخفاض النسبي في قیمة مؤشر التنمیة البشریة.2002في عام 
 

وھنا نؤكد حتمیة ترسیخ إستراتیجیة الالمركزیة والمشاركة في التنمیة الشاملة كمفھوم متكامل ، 
  : وھو ما یتطلب تدعیم التفاعل اإلیجابي وھذا یتضمن أمرین

 وتنفیذ الوضع األمثل بین المركزیة والالمركزیة في ظل األوضاع اإلجتماعیة  تحدید
  . واإلقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والمؤسسیة التنظیمیة السائدة

  صیاغة وتنفیذ برامج لإلصالح ترمي إلى التقدم بھذه األوضاع نحو المزید من الالمركزیة
  . وفي نفس الوقت تدعیم الھویة

  
سیكون لھ األثر اإلیجابي في معالجة عوامل الضعف والدفع بحركة وإتخاذ ھاتین الخطوتین 

النھوض بكفاءة الخدمات والمنافع والمرافق العامة عصب التنمیة العمرانیة المباشر ، ویتطلب 
د ونحد قلیم ،ذلك إستقراء لمحاور التنمیة الممكنة والمتاحة والتي تحقق اإلستراتیجیة العامة لإل

  ھنا محاور التنمیة اإلقلیمیة في نسقین :
  األول : المحور الطولي ـ محور الوادي .. 

وھو المحیط بالنھر أو ذلك المحور المرادف 
والموازي لھ ویربط بین مراكز اإلقلیم الحضریة 

، ومجاالتھا العمرانیة وھو محور للتنمیة الزراعیة 
 وما یقوم علیھا من تصنیع زراعي وما یرتبط بھا

  ..من تنمیة عمرانیة سواء حضریة أو ریفیة 
  .. تیطانــــــــفھو محور لإلس 
  

  جنوب الصعیداور التنمیة االقلیمیة مح )12شكل رقم (
  الثاني : المحور العرضي ـ محور الصحراء.. 

وھو المتعامد مع النھر في عمق الصحراء الغربیة أو سالسل الھضبة الشرقیة ویربط بین 
المراكز العمرانیة باإلقلیم ونظیرتھا خارج اإلقلیم وھو محور للتنمیة الحضریة العمرانیة 

  ..یعتمد على تنمیة الخدمات إلستقطاب الفائض السكاني 
 ..فھو محور للھجرة السكانیة 
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وتتحقق بھما ، ان لیشكالن معًا منظومة عمرانیة لتنمیة مدینة إخمیم الجدیدة ویتكامل المحور
قتصادیة وبالتالي العمرانیة ، وتعتمد ألالجدوى من إنشاء مدینة جدیدة لھا فاعلیتھا اإلجتماعیة وا

  : في التاليعلى مجموعة من السیاسات نحددھا 
 قتصادي بین المنطقة ألي والتكامل اتھیئة المنطقة محل الدراسة إلى سیاسة اإلكتفاء الذات

  والمجاالت العمرانیة داخل اإلقلیم .
 والتوازن بین معدالت التنمیة المحلیة واإلقلیمیة وبین ، قلیم لإلستقرار اإلجتماعي ألتھیئة ا

 معدالت وإتجاھات الھجرة السكانیة إلى خارج اإلقلیم .
  اإلقتصادیةتھیئة فرص العمل من خالل برامج وخطط التنمیة . 
  إستغالل الطاقات المتاحة للمساھمة في التنمیة والتكامل بین المشروعات المقترحة الزراعیة

 والصناعیة والسیاحیة .
  وضع إستراتیجیة لتوزیع متوازن للسكان بین نمطي العمران الحضري والریفي في حدود

 . إقلیم الدراسة ، مع توفیر التوازن اإلجتماعي بینھما
 وتعاون جمیع األطراف لتوسیع والمجتمع ، دور الذي تلعبھ مشاركة المواطنین تعزیز ال

 الالمركزیة في إتخاذ القرارات وتحسین الخدمات على المستوى المحلي .
 على المستویین اإلقتصادي واإلجتماعي  التكامل بین تنمیة مدینة إخمیم الجدیدة

 یم وخارجھ.والمشروعات التنمویة القائمة أو المقترحة في اإلقل
 . اإلرتقاء بمعدالت ومؤشرات التنمیة البشریة 

  
  لدراسات االقلیمیة للوضع الراھن ..ا

  
تشتمل على مجموعة الدراسات المتخصصة في مجاالت الخصائص الطبیعیة والبیئیة ، وأیضا 

لنسق قتصادیة والبنیة اإلجتماعیة للمجتمع المحلي ، باإلضافة إلى األالموارد البشریة واألنشطة ا
العمراني والبنیة األساسیة والمرافق ، وتھتم ھذه الدراسات برصد الوضع الراھن في منطقة 
الدراسة ونطاقھا العمراني للتعرف على المحددات وأوجھ القصور في كل مجال مع تحدید 
اإلمكانات المتاحة والتي یمكن إستغاللھا في تنمیة كل قطاع دون إسقاط المشاركة المجتمعیة في 

د الظروف وصیاغة المشاكل لوضع األطر واألنساق العامة ، وتنتھي كل من ھذه رص
   . الدراسات منفردة ومجتمعة إلى مجموعة من التوصیات الخاصة

  
المحددات وأوجھ القصور  من واقع الدراسات اإلقلیمیة لألوضاع الراھنة أمكن التعرف على

  وإمكانات التنمیة ، ونوجز تلك على النحو التالي :
  محددات التنمیـــــة..  

o  المحددات الطبیعیة من نطاقات زلزالیة ومخرات السیول والكثبان الرملیة والصدوع
 . والفوالق باإلضافة إلى الظواھر التحت سطحیھ والتكھفات

o وعدم اإلستفادة المثلى من  إرتفاع معدالت الفاقد في الموارد المائیة رغم محدودیتھا ،
 . الطبیعیة مثل السیول والخزانات الجوفیةالمجاري المائیة 

o تدھور البیئة العمرانیة لكثیر من المدن والقرى وإنتشار العشوائیات . 
o تدھور مستوى الخدمات والمرافق . 
o إرتفاع معدل النمو السكاني وتضخم حجم السكان . 
o إرتفاع نسبة األمیة . 
o إنخفاض المستوى الصحي والتعلیمي والثقافي واإلجتماعي . 



  الدراسة العمرانیة للمخطط العام لمدینة أخمیم الجدیدة 18
 

 

o إنخفاض المستوى المھني ومدى مساھمة المرأة في األنشطة اإلنتاجیة . 
o إرتفاع معدالت الھجرة النازحة ونسبة البطالة والبطالة المقنعة . 
o إنخفاض مستوى الدخل وتدني مستوى المعیشة . 
o قتصادیة الطبیعیةعدم اإلستغالل األمثل للموارد األ . 
o ةتدھور القدرة اإلنتاجیة لألراضي الزراعی . 
o ندرة المشروعات الصناعیة وتضاؤل نسبة اإلستثمارات . 
o . قلة فرص العمل المتاحة 
o تناقص الرقعة الزراعیة ومتوسط نصیب الفرد منھا . 

  اإلمكانیات المتاحــة.. 
o  إمكانیة إستغالل الموارد المائیة المتاحة في نھر النیل والخزانات الجوفیة ومیاه السیول

 . إستخدام میاه الصرف في الري والعیون الطبیعیة وإعادة
o  وجود طاقة إستیعابیة بشبكات النقل اإلقلیمیة مع توافر إمكانیة فتح محاور حركة جدیدة

 . أو تحسین وتطویر مسارات قائمة
o .وجود مسار مالحي رئیسي بإمتداد نھر النیل 
o  العسكریة لخدمة وجود شبكة من الموانئ والمطارات اإلقلیمیة مع إمكانیة تنمیة المھابط

 الطیران المدني.
o توفر مساحات من األراضي القابلة لإلستصالح واإلستزراع  . 
o توفر بعض الصناعات الثقیلة والكبیرة وخاصة باإلقلیم . 
o وجود ثروات تعدینیة كبیرة . 
o توجد إمكانیات سیاحیة متنوعة یمكن تنمیتھا وتطویرھا .  

  
  ..استراتیجیة التنمیة االقلیمیة الشاملة 

 
  المحافظة على األرض الزراعیة وزیادة نصیب الفرد منھا حیث بلغ نصیب الفرد من

 . فدان وھو في تناقص مستمر 0.14األرض الزراعیة 
 تعظیم اإلستفادة من الموارد الطبیعیة والبشریة . 
  غزو وإستغالل الصحراء وضرورة تنمیة مجتمعات جدیدة ومحاور تنمویة في المناطق

وذلك إلعادة اإلتزان للھیكل العمراني وإحداث توازن ، الصحراویة التي تسمح إمكانیاتھا 
 إجتماعي. ــقتصادي أ
 قتصادیة وخاصة التي تعزز نشاطًا ألتحقیق التكامل المطلوب بین األنشطة والقطاعات ا

 . دًا لھ قوة دفع یساعد على حدوث نمو تلقائي مستمررائ
 تحفیز إستثمارات القطاع الخاص وفتح األسواق الخارجیة . 
 المحافظة على اإلتزان البیئي واإلیكولوچي . 
 اإلستفادة من اإلمكانیات والخصائص الطبیعیة وحمایة المناطق المعرضة لألخطار . 
 واإلھتمام بالتدریب المھني التصدي لمشكلة البطالة والعمل على حلھا . 
 مرانیة وتوفیر رفع المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي للسكان بتحسین مستوى المناطق الع

 . الخدمات خاصة الصحیة والتعلیمیةالبنیة األساسیة و
  الحد من موجات الھجرة النازحة بالسیطرة على مناطق النمو العمراني الطاردة وتوجیھ

 . زیادة السكانیة لمناطق التنمیة الجدیدةالفائض في العمالة وال
 .السیطرة على معدالت النمو السكاني المرتفعة 
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وتخلص اإلستراتیجیة المقترحة للتنمیة الشاملة اإلقلیمیة إلى عدد من التوصیات القطاعیة یمكن 

  إیجازھا فیما یلي :
 قتصـــــاداأل ..  

o  قدرتھا اإلنتاجیةالحفاظ على األراضي الزراعیة والعمل على رفع . 
o  تغییر التركیب المحصولي .إتباع نظم جدیدة وستغالل میاه الري بأترشید 
o تشجیع زراعة المحاصیل اإلستراتیجیة . 
o تحفیز الصناعات كثیفة العمالة . 
o  و الخامات التعدینیةأمراجعة سیاسة التسویق والتسعیر للمنتجات . 
o دراسة وفتح األسواق الخارجیة . 
o ة لعملیة إستصالح وإستزراع األراضي والتوسع في تملیكھاإعطاء أولوی . 
o  تحفیز القطاع الخاص لإلستثمار في إستصالح األراضي والصناعات الصغیرة

 . والمتوسطة وقطاع التعدین
o تشجیع التصنیع الزراعي .طة اإلقتصادیة الرائدة وتحفیز األنش 
o خلق الصناعات الوسیطة للصناعات التعدینیة . 
o یاحة الثقافیة وسیاحة اآلثار والسیاحة النیلیةتشجیع الس . 
o تنفیذ خطة تسویقیة للسیاحة والتثقیف السیاحي للمجتمع المحلي . 
o قتصادیة .معلومات لجمیع القطاعات األتوفیر قاعدة بیانات و 

  الموارد المائیة.. 
o اإلستفادة من میاه السیول . 
o زیادة معدالت إستخدام المیاه الجوفیة . 
o  ه فواقد المیاتقلیل. 
o تعظیم اإلستفادة من إعادة إستخدام میاه الصرف . 
o تعمیم مشروعات تطویر الري . 
o إستبدال المحاصیل المستھلكة بكثرة للمیاه . 

  العمـــــران.. 
o . توفیر األراضي والبنیة األساسیة للصناعة واإلسكان بالتجمعات الجدیدة 
o . السیطرة على معدالت النمو بالمدن القائمة 
o .تجنب إقامة منشآت على الصدوع والفوالق النشطھ والتكھفات 
o إنشاء السدود في أحواض الصرف الرئیسیة . 
o تجنب إنشاء منشآت في مناطق الكثبان الرملیة . 
o الحفاظ على مناطق المحمیات . 
o رتقاء بالمستوى البیئيتوفیر الخدمات وتحسین المرافق واإل . 
o یة الجدیدة واإلمتدادات العمرانیةحسن إختیار مواقع التجمعات العمران . 
o العمرانیة دارة التنمیة نشاء ھیئة علیا إلأمكانیة إ. 

  الموارد البشریــة.. 
o .تحفیز حراك السكان لمحاور التنمیة الجدیدة بالصحراء 
o تنمیة الوعي الصحي لدى األم . 
o في المشاركة  اإلستفادة من الجمعیات األھلیة والمجتمع المدني والجھود التطوعیة. 
o إنشاء مراكز تدریب تحویلیة للتوجھ الى حرف معینة . 
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o تكثیف برامج تنظیم األسرة . 
o یف مشروعات محو األمیة وتشجیع تعلیم المرأةتكث . 
o توفیر فرص عمل جدیدة للمرأة ، وتشجیع نظام األسر المنتجة .  

  
  ..قلیمیـــة الشاملة إلالخطـة ا

  
قتصادیة الشاملة لإلقلیم تصورًا إنمائیًا متزنًا یتفق والخصائص األیضع الحل المقترح للتنمیة 

واإلمكانیات البشریة والفنیة والمالیة التي یمكن توظیفھا في ، واإلجتماعیة لإلقلیم من ناحیة 
وتقوم خطة التنمیة  ، لذلك فإنھ یتسم باإلعتدال والواقعیة .. من ناحیة أخرى أغراض التنمیة

 خمیم الجدیدة على ما یلي : إشمل لمدینة أللتأثیري االمقترحة للنطاق ا
  
 : قتصادیات اإلقلیم في مواجھة التضخم السكاني المنتظر والذي یتطلبأتدعیم  .1

o  المدن القائمة وفقًا إلمكانیاتھا اإلستیعابیة لألنشطة والسكانبتنشیط المجھودات التنمویة . 
o  قتصادیة باإلقلیم أللتقویة القاعدة اخلق مراكز تنمویة جدیدة تكون بمثابة أقطاب نمو

 . (الالمركزیة المحلیة)
o  تدعیم الجھود التنمویة بالمراكز الریفیة الرئیسیة لرفع المستویات المعیشیة بریف اإلقلیم

قتصاد اإلقلیم حیث یتراخى القطاع الریفي عن أوتفادي ظھور أو تفاقم ظاھرة الثنائیة في 
 . مالحقة القطاع الحضري

المناطق الواقعة شرق وازن التوزیع الجغرافي للجھود التنمویة داخل اإلقلیم بین مراعاة ت .2
 .النیل وغربھ 

توجیھ اإلستثمارات نحو تطویر وتنمیة مشروعات التصنیع الزراعي ومشروعات التوسع  .3
الرأسي في الزراعة وتنمیة الثروة الحیوانیة والداجنة والمشروعات السیاحیة الثقافیة 

 . كملة لھاواألنشطة الم
 تدعیم مشروعات رأس المال اإلجتماعي الالزمة للمشروعات اإلنمائیة . .4
ضرورة التركیز على دور القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام في إستراتیجیة التنمیة  .5

اإلقلیمیة حیث أنھ القطاع الغالب في اإلقلیم مع توافق مشروعات التنمیة المقترحة وسمات 
 . ھذا القطاع

 
  التنمیة الصناعیة..  

  : ستراتیجیة بعدة خصائص أھمھااإلفي ضوء األسس والمعاییر اإلستثماریة تتسم مالمح 
التركیز على مجال الصناعات اإلستھالكیة والتصنیع الزراعي لتوفر مقومات نجاحھا وتلیھا  .1

 في األھمیة الصناعات التعدینیة التي تقوم بتوفیر مواد البناء .
 . المشروعات الصناعیة المكملة أو المرتبطة بالمشروعات القائمةیلزم إقامة  .2
 . ضرورة تدعیم دور القطاع الخاص لتدعیم النشاط الصناعي باإلقلیم .3
إن األسالیب اإلنتاجیة المقترحة یجب أن تعتمد أساسًا على تطویر القائم منھا فعًال أكثر من  .4

 اإلعتماد على إستیراد تكنولوچیا حدیثة .
  الزراعیة التنمیة..  

  : یمكن حصر معالم خطة التنمیة الزراعیة في اإلقلیم كما یلي
 . إستصالح وإستزراع المناطق التي تصلح للزراعة في مناطق ریف اإلقلیم .1
 . إتباع الدورات الزراعیة المخططة في إطار إستراتیجیة عامة .2
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اإلنتاج النباتي واإلنتاج تحقیقًا للتنمیة الشاملة یجب العنایة بشقي اإلنتاج الزراعي وھما  .3
 الحیواني مع دراسة توسیع منافذ التسویق ودعم الحركة التعاونیة .

 . اإلستفادة من مخلفات المزارع في إعادة تدویر صناعیة .4
 . تنشیط الصناعات الریفیة والتي تعتمد على اإلنتاج النباتي والحیواني .5
 .. التنمیة السیاحیة 

قتصادیة عن طریق اإلستفادة المثلى من لى تحقیق التنمیة األیھدف التخطیط السیاحي للمنطقة إ
شتملت علیھ من أفإن ھذه المنطقة بما ، الطاقات واإلمكانات القائمة والتي یمكن أن تقوم فیھا 

  مقومات سیاحیة كفیلة بأن تجعل التعمیر السیاحي بھا یحقق ھذه األھداف التالیة :
 . احة الثقافیة والدینیة النمطیةخلق مناطق جذب سیاحیة جدیدة داخل السی .1
 . رفع طاقة السیاحة إلى ستة أشھر على األقل إن لم یكن أكثر .2
 . خلق نوع من التوازن في العمالة والتشغیل بالمنطقة .3
 . تحسین الخدمات والمرافق المحلیة ومناطق التجمعات السكانیة .4
لھا والعنایة بتدریب العاملین اإلھتمام بالحرف والصناعات البیئیة وتوفیر الخدمات الالزمة  .5

  . فیھا بما ینعكس على األفراد واألسر ویزید من دخولھم
وتعتبر القرى السیاحیة في وقتنا الحاضر ھي احدى الوسائل الفعالة والمناسبة لإلیواء السیاحي 

القرى السیاحیة قلیمیة ستراتیجیة اإلتقترح اإلي یرغب في زیارة ھذه المناطق ، ووالسائح الذ
  :غرفة على النحو التالي  2500إجمالي ب

o  :  غرفة . 500قریة سیاحیة سعة كل منھا   2سوھاج 
o  غرفة. 500قریة سیاحیة سعتھا   1:   إخمیـم 
o غرفة . 500قریة سیاحیة سعة كل منھا   2:  أبیـدوس  

  التنمیة العمرانیة..  
نتھت الدراسات إلى خطة إقلیمیة للتنمیة العمرانیة إستنادًا على خصائص معدالت النمو أ

ھمیة توزیع التجمعات أالسكاني واإلنجاز اإلقتصادي واإلجتماعي المنشود وتحدد الخطة 
 العمرانیة والسكان إلى حضر وریف والقوة العاملة في كل من ھذین النمطین بما یحقق :

قتصادیة ألن المتوقعة من معدالت النمو السكاني مع القواعد امواءمة أحجام السكا .1
 . وإمكانیاتھا في ھذه التجمعات

إستنتاج القدرة اإلستیعابیة للتجمعات العمرانیة طبقًا إلستجابة ھذه الھیاكل لتحمل المزید من  .2
 السكان واألنشطة دون الزحف على األراضي الزراعیة وتحدید مواقع اإلمتدادات العمرانیة

 . وخاصة األنشطة الحضریة
% بینما 3التوازن بین سكان الحضر والریف وتحدید معدل نمو السكان الحضر في حدود  .3

 . %1.6معدل نمو السكان في الریف حوالي 
  %.28/  27الوصول بمعدل المساھمة في النشاط اإلقتصادي  إلي حوالي  .4
  

یة والریفیة شرق وغرب النیل وتشتمل خطط التنمیة العمرانیة على توزیع التجمعات الحضر
  على النحو التالي :

  ..أوال ـ التجمعات الحضریة 
 : مدینة إخمیم القائمة  شرق النیل 

  التجمع العمراني بالسالموني
  مدینة إخمیم الجدیدة

  لى منطقة حي الكوثر  إضافة باإل
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 : مدینة سوھاج القائمة  غرب النیل 
  مدینة سوھاج الجدیدة

  لى منطقة الجامعة إضافة باإل
  

  ..ثانیًا ـ التجمعات الریفیة 
  

  عدد السكان
تجمعات شرق 

  النیل
تجمعات 
  غرب النیل

  3  1  ألف نسمة 30/  20
  2  3  ألف نسمة 20/  15
  5  5  أللف نسمة 15/  10
  12  3  ألف نسمة 10/  5

  11  2  ألف نسمة 5أقل من 
  
  التالیة : جماال تقوم إستراتیجیة خطة التنمیة على العناصرإو
قتصادیات األقلیم في مواجھة التضخم السكاني من خالل تكثیف المجھودات اإلنمائیة أتدعیم  .1

، مع خلق المراكز التنمویة الجدیدة وتدعیم  في مدینتي سوھاج وإخمیم والتكامل بینھما
 . الجھود اإلنمائیة بالمراكز الریفیة الرئیسیة لرفع المستویات المعیشیة بریف اإلقلیم

یستتبع األخذ بفكرة اإلنماء المتوازن لإلقلیم مراعاة البعد المكاني في التنمیة والمقصود بذلك  .2
مراعاة التوزیع الجغرافي للجھود اإلنمائیة بین المناطق الواقعة شرق النیل والمناطق 

 . الواقعة غربھ داخل نطاق اإلقلیم
عدید من األنشطة والخدمات الرئیسیة أن الدور اإلقلیمي الذي یلعبھ اإلقلیم یستلزم مركزیة ال .3

ونخص منھا مشروعات التصنیع الزراعي وال سیما كبیرة الحجم وخدمات التعلیم العالي 
 . والفني وخدمات السیاحة والصحة والخدمات العامة المركزیة

تنصرف إستراتیجیة التنمیة إلى توجیھ اإلستثمارات لألنشطة التي تتوفر مقومات نجاحھا  .4
وھذه األنشطة تتمثل أساسًا في مشروعات التصنیع الزراعي ومشروعات التنمیة  إقتصادیًا

 . السیاحیة والثقافیة والتي تخلق بدورھا سلسلة من األنشطة المعاونة والمكملة لھا
أن تحفیز اإلستثمارات في المشروعات اإلنمائیة ال تؤتي ثمارھا إال إذا توفرت مقوماتھا  .5

 . لمال اإلجتماعياألساسیة من مشروعات رأس ا
القطاع الغالب في  هتركز إستراتیجیة التنمیة بصفة جوھریة على القطاع الخاص بإعتبار .6

 األقالیم وإلتفاق مشروعات التنمیة مع سمات وخصائص ھذا القطاع.
  

 ..الدراسات العمرانیة األقلیمیة 
  

خاصة أن القدرات تتجھ سیاسة الدولة إلى الخروج من الوادي الضیق في إطار تنمیة شاملة 
العمرانیة للمراكز الحضریة القائمة بالوادي قد إستنفدت مجاالتھا بما یؤثر على إمكانات نموھا 

خمیم وسوھاج اللذان یمثالن النطاق إومن أبرز أمثلتھا مدینتي  ، قتصادي واإلجتماعياأل
وتعد مشكلة اإلختالل خمیم الجدیدة محل الدراسة .. إالتأثیري المباشر والمجال العمراني لمدینة 

القائم بین الموارد البشریة والمساحات األرضیة المأھولة بالسكان من أبرز اإلختالالت الحادثة 
وتستھدف الجھود التصدي لھذا اإلختالل وذلك بإقامة مجتمعات عمرانیة ذات ركیزة إقتصادیة 



  الدراسة العمرانیة للمخطط العام لمدینة أخمیم الجدیدة 23
 

 

تنتھي الدراسات و،  كانقادرة على توظیف الموارد المتاحة لإلرتقاء بالمستویات المعیشیة للس
  اإلقلیمیة إلى المؤشرات التالیة :

o . یحقق قطاع الزراعة باالقلیم أعلى نسبة دخل من القیمة المضافة 
o  قتصادیات اإلقلیم بكثیر عن المعدل القومي رغم أن نشاط أتقل مساھمة قطاع الصناعة في

 قلیم .التعدین والمحاجر یتمركز في األ
o  60قلیم إلى حوالي قتصادیات األأالنقل والمواصالت في تنخفض نسبة مساھمة قطاع %

 من النسبة التي یساھم بھا القطاع في الدخل القومي .
o قتصادي یساھم إقلیم جنوب الصعید بنسبة ال تتعدى بالنسبة للصورة اإلجمالیة للنشاط األ

 % من الناتج المحلي .7حوالي 
o سًا بالعمالة عنھ مقیسأ بالناتج ، وھو مؤشر إرتفاع معدل تمركز النشاط الزراعي باإلقلیم مقی

 إلنخفاض إنتاجیة العمال األمر الذي یعكس إنخفاض مستوى األجور والدخول في اإلقلیم .
o  من العمالة الكلیة في اإلقلیم في محافظة سوھاج .47یتمركز حوالي % 
o قبلي فقد الكثافة السكانیة بمحافظة سوھاج أعلى من نظیرھا في كافة محافظات الوجھ ال

 . 2نسمة / كم 2412حوالي  2004بلغت في عام 
o  بالرغم من أن محافظة سوھاج من المحافظات الطاردة باإلقلیم إال أن معدالت نمو السكان

 % في المتوسط سنویًا وھي أعلى من المعدالت السائدة على المستوى القومي .3.8بلغت 
o لزراعیة ذات التربة الجیدة في حین یتم التوسع العمراني العشوائي على حساب األراضي ا

قتصادیة أتوجد مناطق یمكن تخطیطھا وإستغاللھا إلستیعاب النمو السكاني وخلق ركیزة 
 قتصادیات اإلقلیم .أقادرة على النھوض ب

o ) من 24سنوات وأكثر) حوالي  6تبلغ نسبة عدد السكان ذوي النشاط اإلقتصادي باإلقلیم %
% فقط من 33نھم في قطاع الزراعة الذي یتولد فیھ % م60عدد السكان یعمل حوالي 

الدخل المحلي في اإلقلیم ، وھو ما یفسر إنخفاض مستوى دخل غالبیة السكان ومیلھم إلى 
 % .40الھجرة حیث تبلغ نسبة الھجرة الصافیة إلى الزیادة الطبیعیة لسكان اإلقلیم حوالي 

 
  ویمكن حصر المشاكل الرئیسیة لإلقلیم في اآلتي :

o  قصور في شبكات المرافق والبنیة األساسیة نظرًا إلرتفاع تكالیف التنمیة في المناطق النائیة
 . عمومًا

o تتعرض المناطق العمرانیة التي تواجھ األودیة إلى أخطار السیول المدمرة . 
o قسوة الظروف البیئیة مما یزید من تكالیف التنمیة . 
o  األراضي الزراعیة على قلتھا من حیث الصرف ساعد تحول نظام الري إلى تفاقم مشكلة

 . فضًال عن الزحف العمراني على ھذه األراضي
o أدى اإلعتماد على الزراعة إلى إنخفاض مستوى دخل األفراد . 
o  تعاني بعض المناطق مثل محافظة سوھاج من الطرد السكاني لفئة السكان المنتجة إلى

 . مناطق معظمھا خارج اإلقلیم
o  في مناطق اإلقلیم حیث تبلغ أقصاھا في محافظة سوھاج .إرتفاع األمیة 
o  ضعف أجھزة التخطیط اإلقلیمي أدى إلى عدم السبق التخطیطي ، فضًال عن عدم توافر

   الكفاءات البشریة .
ویأتي إقلیم جنوب الصعید ضمن أولویات الخطة القومیة وتوجھاتھا نحو إعادة التوازن 

وتبلغ إجمالي  ، خریطة التنمیة والتعمیر للجمھوریةللمشروعات التنمویة الشاملة وحسب 
 2017مساحات الكتلة العمرانیة المستھدفة في المدن والتجمعات العمرانیة الجدیدة حتى سنة 
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ألف فدان تستوعب حوالي ملیون ساكن وتوفر فرص عمالة في المجاالت التنمویة  30حوالي 
 ألف فرصة عمل . 253المختلفة تبلغ حوالي 

   
مساحة اكتلة   التجمع العمراني إسم  

  بالفدانالعمران 
عدد السكان 
  حجم العمالة   المستھدف 

إقلیم 
جنوب 
  الصعید

  34000  220000  10000  الجدیدةوإخمیم سوھاج الجدیدة 
  42000  112000  1457  قنا الجدیدة

  10000  35000  700  طیبة الجدیدة
  23250  100000  2500  غرب قفط

  46500  200000  5000  أدفو
  20000  75000  2500  أسوان الجدیدة

  15000  70000  1500  بئر مر
  23250  100000  2500  وادي العالقي

  15000  70000  1500  كركر
  15000  70000  1500  توشكى

  253000  1052000  29197  إجمالي اإلقلیـــــم 
  

 مستوي النطاق التأثیري الشامل ـ محافظة سوھاج ..
  

المساحة المأھولة منھا  إجمالي، بینما  2كم 6546محافظة سوھاج حوالي تبلغ مساحة 
% من مساحة المعمور 2.6وھو ما یعادل ، % من المساحة الكلیة 23.79بنسبة  2كم1557.15

نسمة حسبما ورد في بیان السكان لعام  3812731المصري بینما یبلغ عدد سكان المحافظة 
% من إجمالي سكان البالد ولعل إختالل التوازن فیما بین نصیب 5.4وھو ما یمثل  2005

عوامل طبیعیة یصعب المحافظة من المساحة ومن السكان یعكس تركزًا سكانیًا مفروضًا بفعل 
  ..تجمع سكني منھا  1532ترویضھا على المدى القصیر و یتوزع سكان محافظة سوھاج على 

  قریــــة        268
  عزبـة ونجع 1253

  مدینــــة         11
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  ) حدود النطاق التأثیري الشامل ـ محافظة سوھاج13شكل رقم (
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تبین األرقام المطلقة أن إجمالي سكان محافظة سوھاج قد تتضاعف خالل األربعین عامًا 

اإلعتقاد السائد یؤكد ذلك األخیرة ، وقیاسًا على حجم الزیادة في إجمالي سكان البالد فإن 
التقلیدي بوجود تیار دائم من المھاجرین النازحین من محافظة سوھاج خاصة ومحافظات 

ة (عدا أسوان) . ویمكن تمییز ثالثة تیارات رئیسیة للھجرة تستأثر بأكثر من جنوب الصعید عام
  :  إلى % من جملة المھاجرین إلى خارج محافظة سوھاج90

  إقلیم القاھرة الكبرى ، وإقلیم اإلسكندریة ، وإقلیم القناة . 
 

یة على العمران وفي إطار النتائج وإستقراء الطاقات البشریة لمحافظة سوھاج ودالالتھا التأثیر
  ن نحدد المالمح التالیة :أعامة وتنمیة مدینة أخمیم الجدیدة خاصة ، فإنھ یمكن 

  عدم توفر فرص العمل للزیادة السكانیة وبالتالي إحتیاج التنمیة العمرانیة والشاملة إلى بنیة
 إقتصادیة تتالءم والموارد البشریة الراھنة والمستقبلیة .

  قتصادي ، مما ینتج عنھ خلل في التوازن السكاني اإلجتماعي واألإستمرار تیارات الھجرة
یحتم اإلرتفاع بمعدالت فرص العمل ورفع المستوى المعیشي وال سیما للتجمعات الحضریة 

ویتطلب ذلك مالئمة نوعیات التنمیة ، مراكز الحراك العمراني ونقط الطرد السكاني 
ھجرة واإلستیطان والحد من تیارات الھجرة بالمدینة الجدیدة للقوى البشریة إلستقطاب ال

 المتواترة .
  مراجعة أنماط التنمیة اإلقلیمیة في إطار الخطة العامة للتنمیة بالمحافظة وبما یتوافق مع

وبالتالي ، اإلمكانات اإلقتصادیة لتحقیق إستقرار إستیطاني یحد من معدالت الھجرة الداخلیة 
 تنمیة واإلرتفاع بالمستوى المعیشي للمجتمع المحلي .یحقق إستقرار إجتماعي یدفع بعجلة ال

  تعزیز مشاركة المواطن وتوسیع الالمركزیة لدفع عجلة التنمیة البشریة بإعتبارھا اآللیة
المثلى لتقدیم الخدمات للمجتمع من خالل التعاون بین األجھزة الحكومیة والمنظمات األھلیة 

 . والمواطنین
  

   ..   وداللتھا العمرانیة وضعیات الموارد اإلقتصادیة
  

إن التعرف على طبیعة األنشطة اإلقتصادیة في محافظة سوھاج أھمیتھ عند إقتراح الركیزة 
اإلقتصادیة ألي تجمع عمراني جدید ألن المحافظة وإمكانیاتھا تمثل الظھیر اإلقلیمي بصفة 

  أساسیة والنطاق التأثیري الشامل لمدینة أخمیم الجدیدة .
  

  لبیانات یمكن إستخالص النتائج التالیة :ومن واقع ا
 قتصادي الخام في سوھاج بالمقارنھ بالمحافظات األخرى باإلقلیم ترتفع معدالت النشاط األ

إذ تصل إلى ثلث حجم السكان ، ویرجع ھذا إلى إرتفاع نسبة مساھمة الذكور واإلناث في 
 قتصادي على حد السواء.النشاط األ

 یعمل بریف المحافظة وھو ما یعكس 80العاملة حوالي  إن الشطر األعظم من القوى %
 قتصادیة .الطبیعة الریفیة ونوعیات األنشطة األ

 قتصادي في المحافظة نتیجة إشتراكھا في تساھم اإلناث مساھمة ملموسة في النشاط األ
 العمل الزراعي في الریف بینما یقل دورھا نسبیًا في الحضر  .

  من جملة القوى العاملة بالمحافظة بحكم 9السن لحوالي تصل نسبة العاملین من صغار %
 إشتغال تلك العمالة بالزراعة بما یتفق والطبیعة الریفیة .
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  یعكس التوزیع القطاعي للعمالة التحیز لصالح قطاع الزراعة ، والتواضع النسبي لألنشطة
ات التنمیة الصناعیة والتوزیعیة التي ال یتناسب حجمھا مع الحركة العمرانیة ومتطلب

 . بالمحافظة
  وتضم أساسًا العاملین بمنشآت القطاع العام والحكومي 50العمالة األجریة تشكل نحو %

وبعض منشآت القطاع الخاص وترتكز في حضر المحافظة وخاصة بمدینة سوھاج و المدن 
 الكبیرة .

 ي ظاھرة یعمل حوالي ثلث عدد المشتغلین لحسابھم بمفردھم أو بالتعاون مع آخرین ، وھ
 تنتشر في مجال الزراعة وأنشطة الخدمات واألنشطة التجاریة .

  یحتل نظام العمل العائلي والعمل بمقابل عیني أھمیة ثانویة وینحصر أساسًا في قطاعي
 الزراعة واألعمال غیر المنظمة والوحدات اإلنتاجیة الصغیرة .

 تماعیة ونفسیة سیئة ویتجھ ترتفع نسبة المتعطلین مما یرفع عبء اإلعالة ولھا آثار إج
 األفراد المتعطلین للبحث عن فرص عمل موسمیة أو مؤقتة .

  یتحیز نمط توزیع القوى العاملة بین المھن المختلفة لصالح األنشطة اإلنتاجیة الزراعیة
%) بینما یتواضع نصیب المھن الفنیة واإلداریة 85واألعمال الخدمیة المرتبطة بھا (حوالي 

 مجموع القوى العاملة .والكتابیة من 
  تقل مستویات األجور والمرتبات بالمحافظة عن نظائرھا في اإلقلیم ، وھو ما یعني ضرورة

تنویع مصادر دخل األسرة بمنطقة الدراسة وتوفیر فرص عمل أفضل ، فضًال عن إقتراح 
 الوسائل الفعالة الكفیلة بالنھوض باإلنتاجیة .

 
 ..ادیة ـــــقتصأنماط األنشطة األ

 : الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة 
o  80ألف فدان وتمثل  296إن الزمام المنزرع في مراكز المحافظة یبلغ في جملتھ %

 . ألف فدان 369من جملة المساحة الكلیة لھذه المراكز والبالغة 
o تتفاوت الملكیات الزراعیة حسب فئات المساحة . 
o العنایة التي یجب أن تأخذھا .السمكیة لم تأخذ الثروة الحیوانیة و 

 : الصناعــــة 
o ) والغزل والنسیج 60ینحصر ھیكل القطاع الصناعي في الصناعات الغذائیة (%

% على التوالي من جملة 28% ، و 69%) ، كما بلغ نصیب ھاتین الصناعتین 30(
 القوى العاملة الصناعیة بمحافظة سوھاج .

o من القیمة 90لقطاع العام إذ یستأثر بنحو تشیر البیانات أن ھیكل الصناعة ینحاز ل %
% من القوى كما یبلغ نصیبھ من األجور والمرتبات المدفوعة في 80ویوظف حوالي 

 %.88قطاع الصناعة ما یقرب من 
o  أما منشآت الصناعات الصغیرة والحرفیة للقطاع الخاص تتمثل في صناعة الغزل

 %) .60والنسیج الیدوي المرتبة األولى (
 ة السـیاحیة :التنمی 

o مكانات تحقق أنشطھ سیاحیة متعددة ومتكاملة من سیاحة ثقافیة وأثریة إتزخر المنطقة ب
، وتعاني سوھاج من إنعدام أو  ودینیة وسیاحة الصحاري والجبال والسیاحة الترفیھیة

قلة الخدمات والمنشآت السیاحیة الفندقیة بھا ، حتى مدینة سوھاج عاصمة المحافظة 
ن تركز فیھا كافة الخدمات لتكون منطلقًا لرواد ھذه المنطقة تفتقر إلى التي یجب أ
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الخدمات والطاقات الفندقیة وكذا الخدمات التكمیلیھ كخدمات الطرق والخدمات 
  الترفیھیة والمطاعم والكافیتریات وغیرھا ...

 : اإلمكانات التعدینیـة 
o لخامات ومواد البناء والتشیید أظھرت الدراسات المتاحة أنھ یتواجد بالمحافظة عدد من ا

 وكلھا تدخل في نطاق مواد التحجیر .
  

مما تقدم تشیر الدالئل إلى وجود طاقات إقتصادیة متنوعة یمكن إستغاللھا وذلك في إطار الرؤیة 
  التكاملیة إلقلیم جنوب الصعید ومن ھنا تكتسب مدینة أخمیم الجدیدة أھمیتھا ..

  
  ..خمیم إر ـ مركزي سوھاج ومستوي النطاق التأثیري المباش

  
خدمات إقلیمیھ للسكان الذین یقطنون التجمعات العمرانیة في القائمة خمیم إتقدم مدینتا سوھاج و

قتصادیة من وھذه الخدمات ذات مستوى ال یمكنھا من الوجھھ الوظیفیة واأل،  الحیز المحیط بھما
قتصادیة للسكان في ھذه أالتمركز في ھذه التجمعات  باإلضافة إلى أن المدینتین تؤدیان وظائف 

خمیم إالتجمعات مثل تواجد فرص للعمالة واألسواق ، ومن ناحیة أخرى فإن مدینتي سوھاج و
حیط تستمدان قواعد حیاتھما ومبررات وجودھما من خالل تبعیة تلك التجمعات في الحیز الم

لھما، وھناك عدة دراسات تم األخذ بھا لتحدید النطاق التأثیري المباشر ، ویتضح مدى إرتباط 
  خمیم بمدینة سوھاج ، بل یمكن إعتبار أن المدینتین یمثالن بنائیة متكاملة ومترابطة .إمدینة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وإخمیمالنطاق التأثیري المبـاشر لمدینتي سوھاج  )14شكل رقم (
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  : قتصادي والعمراني الحالي في اآلتيوتتلخص مالمح الھیكل األ

o من 80قتصادي للنطاق التأثیري حیث یوفر یعتبر النشاط الزراعي أساس الھیكل األ %
نھا صغر حجم الحیازات الزراعیة جملة العمالة ، و یعاني ھذا النشاط من مشاكل عدة م

 نقص العمالة في المواسم الزراعیة .و
o  وتجفیف البصل  على التصنیع الزراعي مثل المحالجیقوم النشاط الصناعي في النطاق

وطحن الغالل وھدرجة الزیوت غیر أن النشاط الصناعي یؤدي دورًا محددًا بالنسبة 
 % فقط من جملة القوى العاملة .7القتصادیات النطاق حیث یشمل 

o ز دور الصناعات الصغیرة كركیزة تركز إستراتیجیة التنمیة الصناعیة بالنطاق على إبرا
  قلیمیة حیث تناسب طبیعة تكوین السكان.للتنمیة اإل

o  قتصادیًا وإجتماعیًا وبالتالي عمرانیًا أیعتبر النطاق التأثیري المباشر المجال األكثر فعالیة
خمیم الجدیدة كنتیجة طبیعیة لعوامل الجذب والتكامل والتوازن للمراكز الحضریة إفي مدینة 

 . طار والتي تحدد بقوة تكاملھا المجال المكانيواجدة في ھذا اإلالمت
  

           .. ( مدینتي سوھاج وإخمیم ) خمیم الجدیدةإالمجال العمرني لمدینة 
  

خمیم حیث یزداد إخمیم شرق النیل في مقابل مدینة سوھاج التي تقع غربھ عند ثنیة إتقع مدینة 
للنیل لیماثل إتساعھ في غرب النیل ، فنجد أن بعد تساع السھل الفیضي في الجزء الشرقي أ

مدینة أخمیم عن حافة الصحراء الشرقیة یكاد یساوي نفس بعد مدینة سوھاج عن حافة 
  . الصحراء الغربیة بعكس الوضع في معظم الوادي

  
أما عن طبوغرافیة موقع المدینتین فإن السھل الفیضي في ھذه المنطقة یكاد یكون مستویًا على 

بي النیل حیث ال یتجاوز االختالف في خطوط الكنتور بین النیل وحافة الصحراء شرقًا جان
وغربًا عن متر أو مترین فیما عدا النواة العمرانیة في كل من المدینتین حبث ترتفع إلى حد ما 

  للحمایة من خطر الفیضانات قدیمًا ..
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمدینة أخمیم الجدیدةة الصورة الجویة للمجال العمرانی )15شكل رقم (
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  ..ستراتیجیة التنمیة في المجال العمراني إ
  

ستراتیجیة المجتمعات العمرانیة الجدیدة أحد بدائل سیاسة التنمیة الحضریة على المستوى إتعتبر 
طاب الحضري ستققلیمي والقومي وتكمن أھمیتھا ھنا في إنھا تھدف إلى الحد من ظاھرة األاإل

بمشاكلھ المتعددة مثل (التوسع على حساب األراضي الزراعیة ومشاكل الخدمات والمرافق ...) 
ختیار مواقع مالئمة على إومن ثم كان التوجھ ب ، ي تعاني منھ أقالیم المدن الكبرىعلى النحو الذ

میة الشاملة قلیم وتوجیھ مشروعات التنمیة والسكان إلیھا في ظل التنحدود الصحراء في األ
 خمیم الجدیدةإمدینة كتفاء ذاتي إلى حد كبیر ومن ھذه التجمعات إلتصبح مجتمعات جدیدة ذات 

  ستراتیجیات تنمیة المجتمعات الجدیدة في اآلتي :إویمكن حصر 
 قتصادیة ستراتیجیة التنمیة األإ.. 

 الصناعـــــة :
قتصادیة في تنمیة التجمعات الجدیدة حیث ستراتیجیة األساسیة للتنمیة األالتنمیة الصناعیة اإل

الحاجة إلى إنشاء عدد من الصناعات فضًال عن التوسعات للصناعات القائمة وخاصة 
الغزل والنسیج والصناعات الحرفیة وغیرھا تحتاج إلى مسطحات یمكن توفیرھا في مناطق 

  بعیدة عن األراضي الزراعیة .
 السیاحــــة :

عتماد علیھا في تنمیة بعض قتصادیة التي یمكن األد األالنشاط السیاحي من القواع
ضافة إلى مكانیات الطبیعیة باإلألالمجتمعات الجدیدة حیث تتوافر بعض المواقع ذات ا
  المواقع األثریة المتفردة الحالیة أو المنتظر الكشف عنھا.

 صناعــة التخزین :
یمیة ومن ثم الحاجة إلى نشاط قلیرتبط المجال العمراني ببعض محاور النقل القومیة واأل

التخزین وخاصة وأن ھناك مسطحات حالیة موظفة كمخازن وشون داخل المدینتین 
عادة توزیع أو نقل ھذه إتجاه نحو ستعماالت المحیطة ، وبالتالي فاإلتتعارض غالبًا مع األ

  األنشطة خارج الكتلة السكنیة .
 التعلیم الفني والجامعي :
قلیمیة توفیر أنسب المواقع للتوسعات التعلیم الجامعي في المدن اإل تحتم سیاسة التوسع في

قتصادیة لھذه قتصادیة التي تقوى القاعدة األالجامعیة حیث تعتبر أحد العناصر األ
  المجتمعات .

 ستراتیجیة التنمیة االجتماعیة إ.. 
ستیعاب إجتماعیة للتجمعات الجدیدة في المجال العمراني إلى إلستراتیجیة التنمیة اإتھدف 

لزیادة من قلیم مع توفیر متطلبات ھذه األجزء من الزیادة المتوقعة في سكان الحضر في ا
یفیة الواقعة في عن تحسین مستوى ھذه المتطلبات للتجمعات الر الخدمات والمرافق فضًال

  لخدمات بتوفیرھا في المجتمعات الجدیدة .ستكمال العجز الحادث في انطاق كل منھا وأ
 ستراتیجیة التنمیة العمرانیة :إ 

ستراتیجیة إلى ضرورة توفیر متطلبات الزیادة المتوقعة في سكان الحضر من تھدف ھذه اإل
توسعات عمرانیة بعیدًا عن األراضي الزراعیة فضًال عن الحد من التوسعات العمرانیة 

ویعتبر القرب النسبي  . عدالت المتزایدة خاصة في سوھاجعلى األراضي الزراعیة ذات الم
للمواقع المقترحة للمجتمعات الجدیدة في المجال العمراني لمدینتي سوھاج وأخمیم من 
التجمعات العمرانیة الحالیة أحد الدالئل التي تساعد على نجاح استراتیجیة التنمیة العمرانیة 

  راویة المحیطة .لھذه المجتمعات الجدیدة في المناطق الصح
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  قلیمیة للتنمیة فیما یلي إلدیدة في الخطة اتنحصر العوامل التي تتحكم في قیام ونجاح المدینة الجو
o الصناعیة  قتصادیة (نشطة األستثمار األجنبي لقیام األإلستثمار العام أو الخاص أو اإلجذب ا

ویقتضي ھذا ضرورة توفیر العناصر األساسیة من شبكات بنیة  ) ، التخزین –السیاحیة  –
 أساسیة وطرق وخدمات .

o شاء األولى أو مراحل نمو إلنخفض عناصر التكلفة األساسیة للتشغیل سواء في مراحل ا
شبكة الطرق وتوافر مواد ال یؤدي توافر الطاقة والمرافق والمدینة الحقًا ، وفي ھذا المج

ب دورًا رئیسیًا في تحقیق خطة تنمیة ھذه المجتمعات فضًال عن تواجد كل ھذا یلع، نشاء إلا
 أنویة عمرانیة قائمة تعتمد علیھا ھذه المجتمعات في مراحلھا األولى .

o  تحقق الخطة قدرًا من المرونة من خالل بدائل للتنمیة الصناعیة وبدائل للطاقة االستیعابیة
لتنمیة الصناعیة بدائل مراحل النمو وفرص من السكان والنمو السكاني حیث تحدد بدائل ا

العمالة التي ترتبط بالتنمیة السكانیة كما یلزم أن تحقق استعماالت األراضي واألنشطة لھذه 
 المدن استقاللیة مرحلیتھا مع تكامل المراحل المختلفة في ضوء المتغیرات.

o ي المجتمعات الجدیدة تساھم مشكالت المجتمعات القائمة على االسراع ودفع عجلة التنمیة ف 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  فدان 34875  كردون المدینة
  فدان 4948   الكردون الداخلي ( منطقة الدراسة )
  فدان 1600   الكتلة العمرانیــــة
  الف ساكن 120لتوطین 

  
  صورة توضح موقع مدینة اخمیم الجدیدة   )16شكل رقم (
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  .. المناخیةالدراسات الطبیعیة والبیئیة و
  

مجموعة على نتائج من الدراسة خمیم الجدیدة في ھذا السیاق إتعتمد دراسة تخطیط وتنمیة مدینة 
الدراسات الطبیعیة والبیئیة والمناخیة منھا التفصلیة والمیدانیة ، ومن الدراسات المتخصصة 

  على النحو التالي : توصیاتنتائج و منتلك الدراسات ا أنتھت إلیھ م ونوجز
  الدراسات الجیوتقنیة و الجیولوجیة :توصیات 

  لى ھضاب شمالیة ووسطى وجنوبیة ، ومصاطب غربیة وجنوبیة إتم تقسیم المنطقة
 فرعي بالشمال .رئیسي للجنوب وراضي ودیانیة ومجري سیل أو

 التشققات التي تؤثر على المنطقة أمكن تحدید الوحدات الصخریة والرواسب والصدوع و
 . اتخاذ االحتیاطات الالزمة لذلكلتفادي البناء علیھا و

  نطاقات الصدوع النشطة ویمكن استخدامھا كطرق البناء على مناطق التصدع النشط ویحذر
 و لبعض الخدمات الخفیفة .أو حدائق أ
 نھ یتكون إجریت بعض التحالیل المعملیة لبعض العینات المختارة لعینات الطمي الذي ثبت أ

، وحددت تلك النتائج مناطق یجب عدم البناء علیھا  من المعادن الطینیة االنتفاشیة
راضي الرملیة ستصالح األو كمصدر للطمي الزراعي إلأستخدامھا كمناطق ترفیھیة ، إو
ن ھناك خمسة طبقات یمكن تمییزھم في مختلف إظھرت نتائج الدراسات الجیوفیزیائیة أ

  الوحدات االرضیة .
 تجاھات أحواض التصریفیة ولطبیعة األ عطت الدراسة الھیدرولوجیة السطحیة تصورأ

ثناء العواصف المطیرة وكمیات المیاه عند نقط أوسرعة سریان المیاه ومدى خطورتھا 
حواض تصریف نھري كبیرة تكون مخرات السیول أن ھناك ألتقاء الودیان .. وتبین إ

شمال بالمنطقة أحدھا وھو الرئیسي في الجنوب ویتصل بوادي األحایوه ، واآلخر في ال
الداخلیة أقتراح طرق للحمایة الخارجیة وتم في ھذه الدراسة  . ویعتبر ثانویا وأقل خطورة

خمیم الجدیدة منھا ، كما تم تقدیر التكلفة المبدئیة لھذه الطرق إمن السیول لتأمین موقع مدینة 
صادي قتلى جدوى تلك المقترحات على المستویین األإولیة المقترحة ، و تشیر التقدیرات األ

  . بالتالي الموائمة العمرانیة للتنمیةوالبیئي و
  مكانات الطبیعیة المتاحة بالمنطقة سواء داخل المجال ستفادة من األلى األإتتجھ الدراسة

التربة الركامیة الصالحة من محاجر للحصى والرمال و و حولھ للمدینة الجدیدةأالمباشر 
 عمال الحمایة المطلوبة ..أل

  سترشاد بالمواصفات المعیاریة المعتمدة النتائج للدراسات الزلزالیة یستلزم اإلبتحلیل كافة
قصى قیمة لعجالت التسارع أعتبار خذ في األعند تصمیم المباني في المواقع المختلفة مع األ

  رضیة والقیم العظمى لتكبیر الموجات في تربة التأسیس .األ
 ائیة تفصیلیة وخاصة في مواقع یوصى بعمل جسات للتربة مدعمة بقطاعات جیوفیزی

 ستراتیجیة .المنشآت اإل
  ن منطقة الدراسة في معظمھا صالحة للبناء واالستخدام التنموي ، و یوصى أیجدر بالذكر

 مكانیات الطبیعیة للموقع :مثل لإلستغالل األبمراعاة األ
o  مكانیات إتوجیھ التنمیة الزراعیة خارج نطاق المجال العمراني مع االستفادة من

  .  راضي الرملیةإستصالح األالمنطقة من ھضاب الطمي القدیم في عملیات 
o في المستقبل لما تسببھ من تلوث  یقافھا تمامًاإحتي  نشطة المحجریة تدریجیًاالحد من األ

 بیئي بما یتعارض مع التنمیة العمرانیة .
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o ت التقلیدیة سواء في االستخدامارضیة قتصادي لمصادر المیاه األستخدام األاأل
و التنقیط لتوفیر المیاه و أن یكون بطریقة الرش أو في الري الذي یفضل أالعمرانیة و

  منع ترشیحھا الى االراضي. 
  عداد دراسة تقییم لالثر البیئي ( إلمشروع بأستكمال مخططات ایوصى بعدE I A  (

  نشطة المشروع قبل تنفیذه .أل
  ..توصیات الدراسات المناخیة 

  تجاه الریاح إلختیار موقع المدینة في الجھة الخلفیة للمناطق الزراعیة بالنسبة أیفضل
 . السائدة حتى یستفاد من تبرید الھواء عند مروره علیھا

  یراعي وضع المنطقة الصناعیة للمدینة في الجھة الجنوبیة الشرقیة من المدینة لحمایة
 . حتماالت التلوث الجويأالمدینة من 

 تجاه أتجاه الجنوب الغربي حتى أح الخماسین المحملة بالرمال واألتربة من للحمایة من ریا
 الغرب ، لذا یراعي تصمیم مصد للریاح من األشجار في ھذه الجھات حول المدینة .

  یجب أن تحترم شبكة الطرق التوجھ الخاص بالمباني خاصة في الطرق التي تطل علیھا
 . لحراریةمباشرة لتجنب المشاكل الخاصة باألحمال ا

  رتفاع المنخفض للحمایة من الریاح والظروف الحراریة تباع مبدأ الكثافة العالیة واألأیجب
 .  القاسیة

  تطبیق مبدأ " تأثیر الفناء الداخليCourtyard Effect والذي في مضمونھ یعتمد علي "
ة بالمباني ) منفصلة ومستقلة عن المناخ العام ومحاط أفنیة خلق خالیا من المناخ المحلي (

 .رتفاع أو األشجار المتجانسة األ
 عتبارھا مكملة لكتل المبانيإعتماد علي النباتات وتشكیل كتل األشجار باأل . 
 دمج الكتل بحیث تصبح كتال متصلة بھا تفریغ . 
  تجاه الریاح أو مواجھة للریاح ومتقاربة إلالحمایة من الریاح بوضع المباني إما موازیة

 رتفاعھ .أرتفاع المبني وأال یقل طول المبني عن أبحیث ال تزید المسافات البینیة عن 
  الغربیة یراعي أن تكون الفراغات الغیر مرغوبة الشمالیة الغربیة وللحمایة من الریاح

 . تجاه العموديتجاه الریاح ومتسعة في اإلإضیقة في 
 عتبارھا إیمكن ستخدام حواجز األشجار الكثیفة إسیم المساحات المكشوفة المتسعة بمحاولة تق

 . كالكتل البنائیة في تحدید فراغات مغلقة ویفضل أن تكون ذات األوراق المتساقطة
 تجاه شمالأیتوفر عندما یكون المحور الطولي للفراغ في  تظلیل الفراغات الخارجیة صیفًا 

 من الشرق إلى الغرب . إذا كان محورھا الطولي متجھًا جنوب ویقل التظلیل كثیرا
 ستخدام الحشائش في الساحات الكبیرة لخفض الحرارةإ . 
  رتفاع األشجارأرتفاع المباني بحیث ال تزید عن أالحد من . 
 . تظلیل المساحات المكشوفة األسفلتیة كمواقف السیارات باألشجار 
 من األسفلت في نھو السطح العلوي للطرق ستخدام الخرسانة بدًالأ .  

  .. ات منع التلوثــــتوصی
 بشأن حمایة البیئة من التلوث . 1994لسنة  4بالقانون رقم  لتزاماأل 
 یئي بالمدینة الجدیدة بالتعاون والتنسیق مع جھاز شئون البیئة نشاء مركز للرصد البإ

 المعنیة .والجھات المختصة و
 طرق لزیادة نسبة لخضراء والتشجیر بالمناطق العامة المفتوحة والزیادة نسبة المساحات ا

 . الغازات مما یخفض من تلوث الھواءأمتصاص الروائح ووكسجین وتوفیر الظالل واأل
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 ستعماالت المسببة لذلك عن الكتلة نشطة واألمكان بفصل األالحد من الضوضاء بقدر اإل
 مكن.أالعمرانیة ما سكانیة واإل

 وعات الصرف الصحي وتغذیة میاه الشرب .ھتمام بمشراأل 
 بط لعدم تلویث زالة الملوثات ووضع الضواتطھیر النیل والترع بصفة دوریة وإ مراعاة

 المصادر الطبیعیة .المجاري المائیة و
  لى المقالب إحد الجھات المتخصصة التعامل مع المخلفات الصلبة ونقلھا ن یعھد ألأیجب

رزھا ودفن القمامة الخطرة منھا بالمناطق المخصصة تمھیدا لفالعمومیة خارج المدینة 
 ستفادة منھا ، مع ضرورة توفیر حاویات للقمامة مناسبة .عادة تدویر غیر الخطر لإلوإ

 شركات على عتماد تتحمل المصانع مسئولیة جمع المخلفات الصناعیة والتخلص منھا باإل
  . بة الصناعیة باسلوب الردم الصحيومن المقترح التخلص من المخلفات الصل ، متخصصة

  
 .. جتماعیة والسكانیةإلقتصادیـة واالدراسات األ

  
  الھدف من إنشاء المدینة :

  إخمیم الجدیدة بمدینة القائمة خمیم إألف نسمة من سكان مدینة  64إعادة توطین حوالي
  ستیعاب الفائض السكاني للمدینة القائمة .وأ

  ستكمال الكشف عن المجھول منھا .لقدیمة وأخمیم اإالمنتشرة بمدینة الحفاظ على اآلثار 
 ستغالل السكني والصناعي في الشریط الحفاظ على األراضي الزراعیة من التعدي علیھا لإل

 الضیق الموازي للنیل .
 . توفیر الخدمات السیاحیة من أماكن إیواء سیاحي وإرشاد سیاحي 
 ة التي تعاني منھا مدینة أخمیم .خلق فرص عمل جدیدة للحد من البطال 
 . جعل المدینة الجدیدة ظھیر خدمي و سكني للمشروعات التنمویة بالمنطقة 

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                                         
  
  
  
  
  
  
  

        
  موقع مدینة اخمیم الجدیدة   )17شكل رقم (
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  : األقتصادیـــــةبرامج التنمیة 
  

  التنمیـة الصناعیـــة :
خمیم الجدیدة على أساس معالجة المشاكل التي تواجھ إتقوم استراتیجیة التنمیة الصناعیة بمدینة 

ورشة حرفیة ألعمال التریكو والغزل والنسیج الیدوي والمالبس الجاھزة ... الخ  286حوالي 
ع كیان صناعي بالمدینة الجدیدة بالتنسیق م بإعادة توطینھا ، وخلقالقدیمة خمیم إبمدینة 

بدأت منطقة الكوثر وقد السیما منطقة الكوثر ومنطقة االحایوة ، المشروعات التنمویة الرئیسیة و
ملیون  134مشروعًا صناعیًا في مرحلتیھا األولى والثانیة برأس مال  123الصناعیة بحوالي 

  مشروعًا في المرحلة الثالثة . 274منطقة إلى جنیھ ومن المتوقع أن یرتفع عدد المشروعات بال
  

ومن  إخمیم الجدیدة .قتصادیة إلقلیم مدینة وتعتمد ھذه الصناعات أساسًا على اإلمكانیات األ
% 25.9فرصة عمل جدیدة تمثل  4000توقع أن ھذا القطاع سیوفر عمالة صناعیة حوالي الم

  من القوة العاملة بالمدینة الجدیدة .
  

  ســیاحیة :التنمیـة ال
یحظى ھذا القطاع بمقومات تنمویة لم تستغل بعد ، حیث ینقصھا عدم توافر اإلمكانیات المالیة 

ستخدامات األخرى ، وكذلك نقص أماكن إلللبحث والتنقیب ، عالوة على تداخل ھذه اآلثار مع ا
بمستویات مختلفة وتقترح الدراسة إنشاء ثالثة فنادق ، اإلیواء السیاحي والخدمات اإلرشادیة 

غرفة بمدینة أخمیم الجدیدة . ویوفر ھذا القطاع عمالة سیاحیة مباشرة وغیر  1250بطاقة 
  % من القوة العاملة بالمدینة الجدیدة .9.7عامل تمثل  1500مباشرة حوالي 

  
  التشیید والبنـــــاء :

لمدینة الجدیدة ، وترتفع من المتوقع أن یحتل قطاع التشیید و البناء مكانھ خاصة في اقتصادیات ا
نسبة القوة العاملة في ھذا القطاع في المراحل األولى إلنشاء المدینة ولكن ما یستقر بالمدینة عند 

% من 6.4عامل ألغراض اإلنشاءات والصیانة والترمیم تمثل  1000اكتمال نموھا حوالي 
  جملة القوة العاملة بالمدینة الجدیدة .

  
  األنشطـة المســــاعدة :

o  األنشطة التوزیعیة..  
تشمل تلك انشطة النقل والتجارة والمواصالت ، وتنمیة ھذا القطاع حتمیة إلعادة توطین 
الحرف والورش القائمة بمدینة أخمیم وإلقامة مخازن وشون جدیدة تتواءم والصناعات 

عامل  4500المقترحة والقائمة بالمنطقة ، ونتوقع لھذا القطاع أن یوفر عمالة جدیدة حوالي 
  . % من جملة القوة العاملة بالمدینة الجدیدة29تمثل 

o  الخدمات العامة.. 
تشمل خدمات التمویل والتعلیم والصحة والخدمات الشخصیة واالجتماعیة واإلداریة 

% من جملة القوة 29عامل تمثل  4500واإلسكان والبنیة األساسیة ، وتوفر عمالة حوالي 
  العاملة بالمدینة الجدیدة .

  
خمیم إدینة المقترحة لم ةقتصادیـبرامج التنمیة األلألنشطة و ما تقدم یتبین أن العمالة المتوقعةم

  :یمكن إجمالھا على النحو التالي  2022الجدیدة عام 
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  %  العمالة (عامل)  النشاط االقتصادي
  . أنشطة رئیسیة1

  25.9  4000  الصناعة
  9.7  1500  السیاحة

  6.4  1000  التشیید والبناء 
  . أنشطة مساعدة2

  أ ـ توزیعھ
  13  2000  نقل ومواصالت

  16  2500  تجارة
  ب ـ خدمات عامة

  19.4  3000  شخصیة
تمویل وخدمات 

  رجال األعمال
1000  6.4  

  3.2  500  بنیة أساسیة
  100  15500  إجمالي العمالة بالمدینة

  
  كانیة :ـــسبرامج التنمیة اإل

  
لى تحقیق الكفاءة إخمیم الجدیدة إللمجتمع العمراني بمدینة  عمومًاسكانیة تھدف برامج التنمیة اإل

ضطلعت الدولة خالل عقود أمكانات والمحددات ، وقد عتبار األاإلخذ في ألسكانیة مع ااإل
قد وبالرغم ما  منفردة وبنھج فوقي ،تطویر تلك البرامج ماضیة بالدور الرئیسي في تنفیذ و

ال أن إجتماعیة تنمویة جادة لخدمة المجتمع إرؤى  وأایا طیبة تنطوي علیھ تلك السیاسات من نو
مر الذي أثر رتفاع التكلفة على المدى الطویل ، األألى إحیانا أبعض ھذه التدخالت كانت تؤدي 

على البرامج والقدرات التمویلیة لھا وبالتالي جدواھا االقتصادیة ، حسب تقریر التنمیة  سلبًا
  . 2004البشریة لعام 

  
في  ( مع النصف الثاني من ھذا العقد من القرن الواحد والعشرین ) قد بدأت الدولة مؤخرًاو

ما یسمى سكانیة مختلفة والسیما في التجمعات العمرانیة الجدیدة ومنھا إتطبیق سیاسات تنمویة 
سكان مبارك وھو المشروع الحكومي لبناء مساكن منخفضة التكالیف تعتمد فلسفتھ إمشروع ب

و وحدات سكنیة لذوي الدخل أتسترد الحكومة مصروفات البناء عن طریق بیع أراضي  نأعلى 
%  40ـ  35لى استرداد حوالي إا نظریًا و فوق المتوسط ، ویؤدي ھذا الدعم المتبادلأالمرتفع 

مكانات المتاحة والرؤیة التخطیطیة العامة األمالي تكلفة المشروع حسب الظروف وجإمن 
،  ، ونحن في إنتظار أستكمال التجربة لتقییمھا وألختبار مدى نجاحھا  المختلفةبعادھا أللمدینة و

و تیسییر قروض منخفضة أعن طریق تقدیم  اإلسكاني ن تدعم ھذا البرنامج یمكن للدولةما بین
خمیم الجدیدة إ سكانیة التنمویة المقترحة في ھذه الدراسة لمدینةحد البرامج اإلأالفوائد ، وھو 

نھ یمكن تشجیع الصناعات أ... ھذا باالضافة رامج غیر مأمونة النجاح األخرى كبدیل للب
رضیة لوحدات االسكان منخفضة التكالیف الصغیرة الغیر ملوثة للبیئة على شغل الطوابق األ

جتماعي للتنمیة ) لمنح قروض صغیرة بالتعاون مع عدد من الجھات المختصة ( الصندوق اإل
ستقرار ویكون نقطة جذب سر على اإلمر الذي یشجع األ، األمیسرة لمثل ھذه المنشآت 

خمیم الجدیدة إستراتیجیات تنمیة أھداف إحد أخمیم القائمة إستقطاب الھجرة السكانیة من مدینة أل
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خمیم الجدیدة بتنمیة منطقة اسكان للحرفیین السیما حرفیي إتطبیقھ في مدینة ل، وھو المقترح 
  . لتنمیة مجتمع منتج بدًال من المجتمع األستھالكي  النسیج الیدوي التقلیدي

  
سكانیة تحشد الدولة من خاللھ تمویل من القطاع ك على التوازي برنامج للتنمیة اإلنھ ھناأكما 

، و تشیر  اتدارة المشروعفیھ إتتولى الجمعیات االھلیة  التعاونیاتاسكان  اتالخاص لمشروع
جمالي التكلفة إ% من  50التعاوني قد تصل الى الخاص وأن مساھمة القطاع التجارب السابقة 

 للتعاون بین القطاعین العام و الخاص في اطار برامج للدعم المتبادل وھو ما یمثل نموذجًا
خمیم إسكانیة لمدینة في برنامج التنمیة اإل ساسیًاأ تمثل تلك اآللیات محورًاو . والتكافل المجتمعي
برامج  توجھاتھا المستقبلیة لتمویل أمكانیةیاسات الدولة الحالیة ونطالقا من سإالجدیدة المقترح 

الفئات  2001لسنة  148صدار قانون التمویل العقاري رقم یة ، ویشجع إسكانالتنمیة اإل
منخفضة الدخل على تنمیة الملكیة في ھذا المجال من خالل تقدیم قروض میسرة لعملیة التنمیة 

  تجاه . ات في ھذا اإلالخطو ىحدإھو یمثل سكانیة واإل
  

، سكانیة خاصة إلھمیة الالمركزیة في تقدیم الخدمات عامة واأ على التأكید وجدیر بالتنویھ ھنا
عطائھا سلطات إدارات المحلیة وداء وحدات اإلأتطویر إلى تنمیة وستراتیجي یحتاج كتوجھ إ

على السلطة التنفیذیة كبر أشرافیة إسلطات  المنتخبة عطاء المجالس الشعبیةأكبر على الموارد وأ
تنفیذ برامج التنمیة ،  لمشاركة الشعبیة في صنع القرار ورساء المزید من اإلفي تلك المحلیات ، 

لمعنیة ومنظمات المجتمع لھذا الغرض من الضروري تحسین الروابط بین مؤسسات الدولة ا
ویھدف برنامج التنمیة  سكان .حتیاجات المتنامیة للھلیة من تلبیة األتمكین الجمعیات األالمدني و

  المعطیات التالیة :سكنیة للمجتمع من خالل لى تحقیق الكفاءة الإخمیم الجدیدة إاالسكانیة لمدینة 
 ستیعاب السكان إالوحدات السكنیة بمایسمح بدراسة العرض من مسطحات االراضي و

 . 2022المتوقع حتى سنة 
 متوقع بناؤھا والكثافات السكانیة وحساب دراسة فئات السكان وتحدید نوعیات المساكن ال

 راضي وطبیعة ونوعیة المساكن نفسھا .ألحتاجات اأ
 الكثافات متنوعة في مساحات قطع االراضي و توفیر مرونة كافیة من خالل طرح بدائل

 . حتیاجات السكانإالسكانیة البنائیة تفي ب
  ل نموھاكتماأحجام فئات االسكان على مراحل نمو المدینة حتى أتقدیر . 
 إخمیم القدیمة خاصة سكانیة الخاصة بالوضع الراھن لمدینة سترشاد بالمؤشرات اإلاإل

لخاصة بالتجمع عتبار الظروف اخذ في اإلالنطاق التأثیري المباشر عامة ، مع األو
 تحوالتھ الحضریة .العمراني الجدید و

 لف نسمة حتى سنة أ 60یبلغ حوالي إخمیم القدیمة وستیعاب الفائض السكاني من مدینة إ
 لى المدینة الجدیدة .إ% من السكان  70تھجیر ار نقل وعتبالھدف مع االخذ في األ

 قتصادیة أجتماعي للمجتمع المحلي بما یحقق كفاءة سكان مع البناء اإلموائمة نوعیات اإل
 .أو على المواطن في ذات الوقت ضافة اعباء متجددة على الدولة إدونما 

  سكانیة المنشودة .مرحلیة لتنفیذ برامج التنمیة اإلوضع خطط زمنیة 
  

  ..المؤشرات السكنیة الخاصة بالوضع الراھن لمدینة اخمیم القدیمة 
خمیم القائمة الوضع السكني الراھن للمدینة القدیمة ، وضح دراسات المخطط العام لمدینة إت

ساسیة لتنمیة المح األسترشاد بھا عند وضع المإلونستخلص ھنا بعض المؤشرات التي یلزم ا
  المناطق السكنیة بمدینة اخمیم الجدیدة :
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%  59.4وتشغل حوالي  ، جمالي المباني بالمدینةإ% من  72.5تمثل نسبة المباني السیئة  .1

%  14.8باني التي بحالة متوسطة من مسطح الكتلة السكنیة في حین تبلغ نسبة عدد الم
 % من مسطح الكتلة السكنیة . 8.6تشغل و

جمالي المباني بھا وتشغل إ% من  92.6رتفاع دور ودورین أجمالي عدد المباني بإیمثل  .2
 % من مسطح الكتلة السكنیة . 88.6حوالي 

% من مجموع المباني  80سقف الخشبیة تمثل المباني بالطوب اللبن والحوائط الحاملة واأل .3
 % من مسطح الكتلة السكنیة . 16.3و تشغل حوالي 

 200لى اكثر من إتصل وشخص / فدان  160ة في المتوسط عن لسكانیتزید الكثافة ا .4
 غیر الرسمیة .جزاء القدیمة ومناطق االمتدادات غیر المخططة وشخص / فدان في األ

ھو نسق ء من المدینة القدیمة ، وجزاأالحرفیة في الستعماالت السكنیة والتجاریة وتداخل ا .5
 محدداتھا .طار المعطیات البیئیة وأبشكل حضري في المدینة الجدیدة وفي  یمكن تطویره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القائمةمدینة اخمیم  الوضع العمراني للمسكن في  )18شكل رقم (
  

  سكان :دراسات الطلب على اإل
أن تشكل فئات الدخل المرتفع نھ یتوقع أسكان ، ولى تحدید الفئات المختلفة لإلإتھدف الدراسة 

% لفئات الدخل  37% ، في مقابل حوالي  33كتمال المدینة حوالى أعند  فوق المتوسط معًاو
 120(لى العدد الكلي المستھدف للسكان إ% لفئات الدخل المحدود ، وبالرجوع  30المتوسط ، و

في فراد االسرة عند اكتمال نمو المدینة أعتبار متوسط عدد إ) ، وب2022ألف نسمة عام 
ستیعاب الطاقة لف وحدة سكنیة إلأ 30لى توفیر إسرة یكون ھناك الحاجة أد / فر 4المنوسط 

  السكانیة المنتظرة ، یمكن توزیعھا على نوعیات االسكان المتوقعة :
    

  %  نوعیات االسكان
  عدد السكان
  (الف نسمة)

  الوحدات السكنیة
  (وحدة)

  3000  12 10 اسكان متمیز
  6900  27.6 23 اسكان فوق متوسط
  11100  44.4 37 اسكان متوسط 

  9000  36 30 اسكان اقتصادي و حرفي
  30000  120 %100 ـــاليـــــــــــــــــــــــاالجم
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  ..خمیم الجدیدة إالبدائل السكنیة المقترحة لمدینة 
 قتصادي :سكان األإلا 
التنمیة وتتم ، متر مربع  180ـ  120راضي بین سكان لمحدودي الدخل تتراوح مساحة قطع األإ

ة بتقسیم و ثالثة وتكون متصلة وتقوم الدولأرتفاع دورین أراضي وب% من قطعة األ 60على 
فراد بالتنمیة من خالل قروض میسرة وتباع بالتكلفة الفعلیة ویقوم األ االراضي ومدھا بالمرافق

سكان سكان الحرفیین ضمن اإللى تنمیة منطقة إلإضافة تطبیقا لقانون التمویل العقاري ، باإل
  المقترح .

 سكان المتوسط  :إلا 
و عمارات أمتر مربع تسمح بتنمیة مساكن  300ـ  200تتراوح مساحة قطع االراضي بین 

و ثالثة ، وتتسع لتشمل أرتفاع دورین أ% من قطعة االراضي وب 55متصلة وتتم التنمیة على 
ومدھا بالمرافق وتباع راضي وتقوم الدولة بتقسیم األ،  التعاونیات والجمعیاتسكان إبرامج 

بالتنمیة من خالل قروض میسرة تطبیقا لقانون التمویل  والجماعات فرادبالتكلفة الفعلیة ویقوم األ
  .   ھليو التعاوني األأیجاد آلیة للتعاون بین القطاع العام والخاص إمع  العقاري ،

 سكان المتمیز و فوق المتوسط  :اإل 
 خاصة ،  بتنمیة وحدات سكنیةمتر مربع تسمح  400ـ  350اضي بین روتتراوح مساحة قطع األ

دورین ، وتقوم الدولة بتقسیم  و% من قطعة األرض وبأرتفاع دور أ 50التنمیة على وتتم 
% یستخدم  60ـ  50ربح  لیھا ھامشإ تباع بالتكلفة الفعلیة مضافًااألراضي و مدھا بالمرافق و

  . القطاع الخاص بالتنمیة فراد اون االقتصادي ویقوم األسكافي دعم اإل
  

  ..المخطط العام للمدینـــة 
  

یستھدف إنشاء مدینة أخمیم الجدیدة المساھمة اإلیجابیة في دفع عملیة التنمیة الشاملة إقتصادیًا 
وإجتماعیًا وبالتالي عمرانیًا بما یحقق الترابط والتكامل مع المكونات العمرانیھ الحادثة في 

م الجدیدة حتى النطاقین التأثیرین الشامل والمباشر للمدینة ، ویستوعب المخطط العام لمدینة أخمی
   .ألف ساكن  120حوالي  2022سنة 

  
وعند وضع المخطط العام لمدینة أخمیم الجدیدة یجب مراعاة بعض المعاییر التي یجب أخذھا 

  .. في اإلعتبار وھي
o  شخص / فدان طبقًا لقانون التخطیط العمراني ، وسیتم  150الكثافة السكانیة اإلجمالیة

 . محددات للتنمیة ستبعاد بعض األراضي التي تمثلأ
o  نتھت إلیھا أیرتبط المخطط العام للمدینة بالدراسات المتخصصة والمؤشرات والنتائج التي

 . والتوصیات المحددة لعمران المدینة
o قتصادي إلى توفیر بیئة سكنیة صالحة تعتمد التنمیة العمرانیة في جوھرھا اإلجتماعي واأل

ن واستیعاب الھجرة والزیادة اإلسكانیة في إطار للمجتمع تدفع بعجلة التسارع نحو اإلستیطا
 تنمیة المدنیة كمركز حضري جدید .

o ضرورة الحفاظ على البیئة الطبیعیة وحمایتھا . 
o  التنمیة الشاملة عامة والتنمیة العمرانیة الحضریة خاصة تعتمد في نجاحھا على المشاركة

 . والتنسیق الكامل بین الجھات المعنیة الرسمیة والمجتمعیة
o  إعتماد المعاییر والمعدالت التخطیطیة والتي تمثل اإلطار النظري لصیاغة الفكر التخطیطي

 . المشكل للمخطط العام وسیاسات ومراحل التنمیة
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o قتصادیة التوازن العمراني بین األنشطة واالستعماالت مما یحقق نوعًا من الكفاءة األ
 العمرانیة للمدینة ومخططھا العام .

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   موقع مدینة اخمیم الجدیدة و الحیز العمراني لھا )19شكل رقم (
  

  ..خمیم الجدیدة إالبدائل التخطیطیة الھیكلیة لتنمیة مدینة 
  

ن تحقق البدائل الھیكلیة لمدینة أیجب 
األھداف االستراتیجیة  .. خمیم الجدیدةإ

قلیمیة والتي تعتمد في نسقھا األساسي اإل
حولھا  من محاور تتكامل علىللتنمیة 

ة للعمران بمستویاتھ ـــــالمعطیات الراھن
   .. المختلفة وھما

   .. محور الوادي
  ومحور الصحراء ..

  
  

مدینة اخمیم الجدیدة و المحیط العمراني للتنمیة في  )20شكل رقم (
  النطاق التأثیري المباشر

  
قلیمیة تقوم تنمیة تجمع عمراني في وھكذا ومن خالل ھذا النسق التنموي وفي إطار الرؤیة اإل

قتصادیة وإجتماعیة متوازنة محلیًا وإقلیمیًا ، ونحدد في ھذا أخمیم الجدیدة على قاعدة إمدینة 
قتصادي ألقتصادیة التي تشكل كل منھا منفردة أو مجتمعة إمكانیة القوام االمجال أنماط التنمیة األ

  .. للمدینة الجدیدة وھي
o التنمیة السیاحیة . 
o التنمیة الصناعیة الحرفیة والتصنیع الزراعي . 
o . التنمیة الخدمیة 
o التنمیة الزراعیة . 
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وتنتھي الدراسات إلى تحدید الطاقة السكانیة للمدینة الجدیدة إلستقطاب الزیادة المتوقعة أو 
ألف  30ـ  28ألف نسمة مما یتطلب توفیر حوالي  120بحوالي  2022المنظورة حتى سنة 

جدیدة من خالل القوام االقتصادي والمشروعات التنمویة المستحدثة ضمن الخطة فرصة عمل 
   العامة لتنمیة المدینة في إطارھا اإلقلیمي وفي نطاق التأثیر الشامل والمباشر بصفة خاصة .

  
تم وضع ثالثة بدائل ھیكلیة لتنمیة المدینة الجدیدة لكل منھا اتجاه مختلف من حیث الفكر و

  شكیل المورفولوجي لعمران المدینة .التخطیطي والت
  

  ..البـــدیل األول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . رؤیة البدیل األول للمخطط الھیكلي لمدینة أخمیم الجدیدة  )21شكل رقم (
  

ع النیل على المحاور العرضیة ، ترتكز فكرة ھذا البدیل على التنمیة المحوریة المتعامدة م
محاورمتوازیة تعتمد على تنمیة مستقرات عمرانیة محدودة إلستقطاب الفائض یتشكل من ثالثة و

قتصادي على ألخمیم القائمة ، ویعتمد القوام االسكاني بالمنطقة تتكامل مع المركز الحضري إل
قتصادیة بمشروعات تنمیة التصنیع ألباإلضافة إلى إستكمال المنظومة ا ، التنمیة الزراعیة

سوھاج ،  –ھ من تخصصات للتخزین والنقل إعتمادًا على محور الغردقة وما تتطلب، الزراعي 
  وإرتباطھ بالنقل البحري بموانئ البحر االحمر . 

  
وتتحدد وظیفة المدینة الجدیدة في التكامل مع الوضع القائم بإعتبارھا تجمع بین نمطي العمران 

مقترحة وال سیما مشروعات الحضري والریفي وتتكامل مع المشروعات التنمویة القائمة أو ال
التصنیع الزراعي حول المحور الطولي مع تنمیة بعض الصناعات الحرفیة التقلیدیة داخل 

  كیانات المدینة العمرانیة نفسھا.
  



  الدراسة العمرانیة للمخطط العام لمدینة أخمیم الجدیدة 41
 

 

  البـــدیل الثاني :
  

یعتمد البدیل الثاني على األھمیة المركزیة اإلقلیمیة لمدینتي أخمیم وسوھاج والتكامل بین القائم 
ھ وبین المقترح بإعتبار التوازن الخدمي والعمراني على مستوى اإلقلیم وفي إطار ومتطلبات

النطاق التأثیري الشامل ، وھكذا یتشكل الكیان الھیكلي للمدینة الجدیدة من تركیب حلقي على 
مستویین: األول یضم المدینة الجدیدة ومنطقة الكوثر باالضافة إلى كیانات مدینة أخمیم القدیمة 

ر مخطط عام شامل للقدیم والجدید معًا ، أما الحلقیة الثانیة فتضم المجال العمراني في إطا
 –الغردقة  –األوسع للمدینة وتعتمد على تعامد المحورین التنمویین: األول المحور المتعامد 

سوھاج والذي یربط أیضًا شرق وعرب النیل مع األخذ في االعتبار االمكانیات التنمویة 
ھذا المحور وضمن المجال العمراني للمدینة المركزیة ، أما المحور الثاني  السیاحیة حول

الموازي للنیل ویرتبط بالتنمیة الزراعیة التقلیدیة والذي یمتد على الحدود الغربیة للمدینة وحلقتھا 
المركزیة یشكل شریان إقلیمي حیوي لربط المدینة كمركز إداري وعمراني بسائر المراكز 

  . خل المحافظة وإقلیم جنوب الصعید عمومًاالعمرانیة دا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . رؤیة البدیل الثاني للمخطط الھیكلي لمدینة أخمیم الجدیدة  )22شكل رقم (
  

  البـــدیل الثالث :
  

: التنمیة الزراعیة  قتصادیة النوعیة الثالثة وھيالقوامات األ الثالث تتكامل في ھذا البدیل
والتنمیة الصناعیة بإختالفاتھا باإلضافة إلى التنمیة السیاحیة ، وال یسقط ھذا البدیل األھمیة 

داریة األساسیة في خمیم ولمدینة سوھاج كعاصمة للمحافظة وأحد المراكز اإلإالمحوریة لمدینة 
التنمیة الممكنة والمقترحة للمدن القدیمة قلیم ولكن تتكامل التنمیة العمرانیة للمدینة الجدیدة مع اإل

ضافة إلى إمكانیات تنمیة إللیشكل المجموع معًا ھیكل حیوي كمركز عمراني متكامل ، ھذا با
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مجموعة من المستقرات العمرانیة النموذجیة والمحدودة المرتبطة إجتماعیًا وإقتصادیًا بأنماط 
متداد أة نمطي التنمیة الزراعیة من جھة كالتنمیة المقترحة حول المحور الموازي للنھر وخاص

طبیعي للوضعیات القائمة ، والتنمیة الصناعیة ومتطلباتھا من أماكن للنقل والشحن والتخزین 
سكانیة التي إلوخدماتھا العمرانیة األساسیة . وتصبح بذلك المدینة نموذجًا للمنظومة العمرانیة وا

جتماعي إلیفیة التي تعتبر من أھم سمات ومالمح البناء اتتكامل فیھا البنیة الحضریة مع البنیة الر
  . للمدینة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . رؤیة البدیل الثالث للمخطط الھیكلي لمدینة أخمیم الجدیدة  )23شكل رقم (
  

خمیم الجدیدة إوقد تبین من التقییم أن البدیل الثالث ھو أفضل البدائل التخطیطیة لتنمیة مدینة 
كمدخل عمراني وتخطیطي وتنموي حیث أنھ أكثر البدائل توافقًا والوضعیات الراھنة كما إنھ 

  جتماعي للمدینة .قتصادي واإلیتسم بإمكانات تكاملیة وشمولیة للقوام األ
  

یعتمد البدیل المرجح لتنمیة مدینة أخمیم الجدیدة على إمكانیات التنمیة وخططھا المرحلیھ مع 
ة والعمل الجماعي للمجتمع بما یمثلھ من أھمیة قصوى في تعزیز وتوسیع ترسیخ دور المشارك

  الالمركزیة في اتخاذ القرارات وتحسین الخدمات ومراقبة برامج التنمیة من خالل : 
 .تسھیل إنخراط المواطنین في عملیات صنع القرار وما یتصل بذلك من خدمات 
 ت األھلیة .توسیع وتعمیق العالقات مع القطاع الخاص والمنظما 
  التوازن بین المصلحة العامة وھي مسئولیة الدولة وبین المصالح الخاصة لفئات وشرائح

 المجتمع .
  األخذ بنموذج دعم رأس المال االجتماعي لتعبئة المجتمع وتوطید أواصر التعاون بین

 مجموعاتھ وطوائفھ .
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  . رؤیة البدیل المرجح المقترح للمخطط الھیكلي لمدینة أخمیم الجدیدة  )24شكل رقم (
  

ضمن أولویات الرؤیة التخطیطیة لتنمیة مدینة أخمیم الجدیدة  المشاركة المجتمعیةوھكذا تأتي 
وفي اطار السیاق العام واإلستراتیجیة الجدیدة التي تنھجھا الدولة في المرحلة القادمة وھو ما 

  ستراتیجیات .یتطلب آلیات تنفیذیة مختلفة تحقق تلك الرؤى واإل
  

  ..المخطط العام لمدینة اخمیم الجدیدة 
  

خمیم الجدیدة على التنمیة الخطیة المحوریة وھي تحقق بذلك إلمخطط العام لمدینة تعتمد فكرة ا
ستقراء لمحاور إعمران المدینة الذي یتشكل من خالل ساسي للتنمیة والنسق العمراني األ

ھمیة المحاور التنمویة سواء الموازیة أالتركیب والنسیج العام للمنطقة ، وتبرز ھذه القراءة 
تجاھاتھا مع تلك النتائج والتوصیات الخاصة أنھا تتفق في إو المتعامدة معھ ، كما ألمجرى النیل 

إلى حد بعید تجاھات تشكیل مطابق إلیھ من إنتھت أبالدراسات الطبیعیة البیئیة والمناخیة وما 
  % . 100ـ  80المناخیة الداء حراري من متطلبات الراحة الحراریة وھي تلبي لتلك المحاور و

  
خمیم الجدیدة من بناء محوري في صورتھ إشكل مورفولوجیة المخطط العام لمدینة ھكذا تت

قلیمي نحو تجاه الجذب اإلإفي  ینطلق غربًاامد مع الوادي الضیق شرق النیل والمتكاملة یتع
السیما محور التنمیة المنظور سوھاج ـ الغردقة ، ومع ھذا التوجھ من الظھیر الصحراوي و

لى الغرب ، وتمثل المدینة بھذا الشكل محور ربط إلقلیمیة إللحركة ا المقترح تطویر شریان
خمیم إخمیم الجدیدة وإلى إضافة قلیمي غربي للنطاق التأثیري المباشر الذي یشمل باإلإومدخل 

الجامعة .. حایوة و مدینة سوھاج العاصمة ومدینة سوھاج الجدیدة والقدیمة منطقتى الكوثر واأل
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ما البناء الداخلي لتشكیل أ تنمویة مركزیة لمحافظة سوھاج .أقلیمیة وة داریة وخدمیإمنظومة 
شریان التنموي للمدینة الجدیدة والعصب الخدمي تتكامل المدینة فیتشكل من محور حلقي یمثل ال

ساسي ھي بذلك تتبع ذات النسق العمراني األجمعات العمرانیة للمدینة نفسھا ، وحولھ التمعھ و
 یتدرج حتى المستوى المحلي .قلیمي ون على المستوى اإللموفولوجیة العمرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  البناء المورفولوجي لمدینة اخمیم الجدیدة . )25شكل رقم ( 
  
 خمیم الجدیدة على النحو التالي :إھم مالمح البناء المورفولوجي لمدینة أنحدد و
 االسكانیة وتتجاور في ھا تتركب المدینة من وحدات جوار عمراني تتفاوت في مستویات

تفاعل حضري حول محاور ثانویة متعامدة مع الشریان الخطي الحلقي الرئیسي تكامل و
للمدینة ، وتمثل تلك مراكز خطیة خدمیة على المستوى المحلي للتجمعات العمرانیة ، ویصل 

 أسرة 850ـ  750ى ما یمثل أساكن  3500ـ  3000الحجم السكاني لوحدة الجوار العمراني 
 سكانیة الخاصة لمستویات االسكان المختلفة ..اإلحسب الكثافات العمرانیة و

  مجموعات سكنیة ، تنمو في تركیب خطي  4ـ  3یتشكل البناء العمراني لوحدة الجوار من
وتمثل دار الحضانة والساحة الرئیسیة للعب ، یضا متعامد مع الشریان الرئیسي التجمیعي أ

العمراني وقلبھا الحضري ، وھو ما یحقق مواءمة محسوبة بین االطفال مركز وحدة الجوار 
 نسانیة وبین حركة السیارات المحلیة لخدمة التجمعات االسكانیة .یقاعاتھا اإلإحركة المشاة و

 ساسیة بشكل شریطي حول محور الخدمات التجمیعي الحلقي تتجاور الوحدات العمرانیة األ
تلفة حسب ظروف ح علیھ وحدات الجوار ببنائیة مختنفت، وعصب الحیاة للمجتمعات المحلیة 

وحدة عمرانیة تشكل في مجموعھا  18ـ  15یتراوح عددھا بین الموقع ومحدداتھ ، و
وبذلك یتراوح الحجم السكاني للقطاع ،  رھا قطاع عمرني متجانس (حي سكني)وتجاو

عین عمرانیین تتشكل المدینة في شمولیتھا من قطاوالف ساكن ،   65ـ  55العمراني بین 
یكتسب كل منھما خصائص تمایزیة تكسبھ ذاتیة وشخصیة مختلفة غیر متنافرة بل متناغمة 

 .مع الرؤیة العامة لتنمیة المدینة الجدیدة 
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  یقوم العصب الخدمي بدور عمراني حیوي في القطاع العمراني ، وتتواصل من خاللھ
من نسق تنموي عام ، ویتحقق ذلك جتماعیة والعمرانیة الحضریة كإلالعالقات التبادلیة ا

ول لخدمة ستعماالت العامة على مستویین عمرانیین األاألخالل تخصیص االنشطة الخدمیة و
ھو ما یحقق الكفاءة العمرانیة لمركز الخدمات ، و ساكن 6500ـ  6000ل اسكاني بسعة مجا

خدمة المجال ما المستوي الثاني لأساسي ، ساسھ المسجد ومدرسة التعلیم األأالیومیة 
انیة لمركز وھو ما یحقق الكفاءة العمر، لف ساكن أ 30ـ  25شمل بسعة سكاني األاإل

 ساسھ المسجد الجامع والمدرسة الثانویة .الخدمات االسبوعیة وأ
  یتكامل القطاعان العمرانیان لبناء المدینة بما یتوافق ویتالءم مع محددات وتوصیات

بتراكیبھا المتواترة ، سكانیة جتماعیة واإلالبنیة اإلالدراسات المتخصصة ، وتنفصل تلك 
ساسیة بالرغم من تكاملھا معھا في قتصادیة األوخدماتھا العمرانیة عن مناطق التنمیة األ

 طار التنمیة الشاملة للمدینة ككیان تنموي متكامل .إ
  وھي تتمثل في منطقتین ، یخصص المخطط العام للمدینة المناطق التنمویة حسب متطلباتھا

 ساسیتین ھما : أ
خصص لھا  ..منطقة التنمیة السیاحیة  .1

لى الشمال إموقعا على ھضبة طبیعیة 
الشرقي من المدینة ویمثل المدخل الشمالي 

وھو  ، قلیمي المقترحلھا عند الطریق األ
قلیمیا من إبذلك نقطة تقابل للسیاحة الوافدة 

دمة من الغرب من البحر االحمر وتلك القا
قطاب السیاحة أالشمال والجنوب حیث 

 .ثریة الثقافیة واأل
  مدینة ھیكلي العام لمناطق التنمیة بال) المخطط ال26شكل رقم (

  
سكان السیاحي المناسبة ، ویتكامل مع منطقة التنمیة السیاحیة المقترحة توفیر امكانیات اإل

 ومركز للخدمات السیاحیة والترفیھیة .
لى إخصص لھا موقع خارج حدود الحیز العمراني و ..عیة حرفیة منطقة تنمیة صنا .2

قلیمي المقترح لتتكامل مع الجنوب الشرقي منھ ، وتقع مباشرة على الطریق اإل
 حایوة في الجنوب وخاصة منطقة الكوثر في الشمال واأل ، المشروعات التنمویة بالمنطقة

  
الصناعیة الحرفیة مع عمران المدینة مع وتتوافق منطقة التنمیة السیاحیة ومنطقة التنمیة 

متدادات التنمویة مكانیة األإقتصادیة ثر البیئي ، ویكمل تلك المنظومة التنمویة األمراعاة األ
  . الزراعیة جنوب المدینة كأمتداد للزراعات القائمة

  تعتمد شبكات الحركة على نفس البناء
الھرمي المشكل لكیانات المدینة حیث یفصل 

سكانیة والعمرانیة طرق ناطق اإلبین الم
الحركة اآللیة المجمعة ـ الموزعة في تدرج 

قلیمیة وما وتنفصل الحركة اإل،  ھرمي
یتبعھا من حركة نافذة داخل المدینة من 
خالل شریان حلقي یتواصل جھة الغرب مع 

 .سوان القائم شرق النیل أطریق القاھرة 
 مدینة الطرق یكلي العام لشبكة ھ) المخطط ال27شكل رقم (
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ساسیة وتمثل نقط التقابل المداخل األ إلقلیمي المقترحویتواصل من جھة الشرق مع الطریق ا
 لى المدینة نفسھا.إ
  وخدمیًا عمرانیًاو سكانیًاإن كل قطاع عمراني ھو قطاع متجانس أیعتمد المخطط العام 

وحسب ، سكانیة المختلفة لف ساكن للمستویات اإلأ 65ـ  55یتراوح التركیب السكني لھ من 
    الكثافات السكانیة المعتمدة .

  أعتمد المخطط العام المعاییر التخطیطیة المقترحة وعبر عنھا في التشكیل العمراني وتحدید
قتصادیات العمران من نشطة العمرانیة في توازن یحقق الكفاءة القصوى ألاألاألستعماالت و

لتلك المناطق من المدینة  ومستوطنًا نسان ساكنًاإلخرى الراحة المنشودة لأجھة ، ومن جھة 
 و المقترحة .أنسجام العام مع سائر مناطق التنمیة القائمة دون االخالل باإل، 

 النشاط السكاني من خالل وحدة تصمیمیة لمخطط العام التوازن بین االرض والبیئة ویحقق ا
 .قتصادي سكان األساسیة السیما في الوحدات المخصصة لإلأحضاریة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المخطط العام لمدینة اخمیم الجدیدة . )28شكل رقم (
  

  ن أتتمثل تلك في تجاور الوحدات السكنیة حول فراغ خارجي تفتح علیھ المداخل من الممكن
، نتفاع بالفراغ كمنطقة مفتوحة لى األإضافة نتظار السیارات المجمعة باإلیخصص إل

مناطق لعب االطفال حول شبكة مسارات لحركة المشاة و تتواصلوتتجاور تلك الوحدات و
المسارات بین الوحدات االساسیة تصل یة من حركة اآللیات الخارجیة ، وو المحمأالمعزولة 
 ساسیة .سبوعیة األاألنشطة الیومیة وعصاب الخدمات العمرانیة لألونقاط وأ

 ید مناطق األمتداد العمراني والسكني یشمل المخطط العام المقترح لمدینة إخمیم الجدیدة تحد
في المستقبل المنظور ضمن الحیز العمراني الحالي ، وترتبط تلك األمتدادات بمحاور 
التنمیة األساسیة للمدینة والمتجھھ إلى الشرق صوب الطریق األقلیمي المقترح والظھیر 

رة بین المدینة الصحراوي حفاظًا على الرقعة الزراعیة المحدودة شرق المدینة والمحصو
 الجدیدة ومجرى النیل على شكل شریط ضیق .
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  ونظرا لكثافة الحركة المروریة علي طریق
مصر ـ أسوان وكذلك لحجم الحركة المتولد 
الناتج من إنشاء مدینة أخمیم الجدیدة فقد 
ظھرت الحاجة إلي محور مروري جدید 
بدیًال عن طریق مصر ـ أسوان لربط مدینة 

ة وكذلك الكوثر الصناعیة أخمیم واالحایو
معًا وتحقیق االنسیابیة المروریة للمرور 
الطوالي بینما یربط الطریق الحالي 

 التجمعات التنمویة الثالث معًا محلیا.
  

  ) الرؤیة الھیكلیة المقترحة للمحور االقلیمي الجدید29شكل رقم (
   

  ال والجماعیة، ونظرا لطبیعة السكان فان االعتماد األكبر سیكون علي وسائل النقل العامة
یوضح المخطط المقترح كوسیلة رئیسیة للنقل بالمحافظة ؛ و یمكن أغفال انتشار التوك توك

توزیع محطات األتوبیس علي المدینة وخاصة بالنسبة للمحور السكني التجاري وتوزیعھا 
 . تخفف العبء عن المشاة بطریقة متجانسة

التوصیة بإعطاء أولویة لألتوبیسات عند 
إنشاء خلجان ارات المروریة وتصمیم االش

جانبیة عند مواقف األتوبیس حتى ال 
یتسبب توقف األتوبیس في تعطیل حركة 
 المرور ویوفر درجة أمان أكثر للركاب .

میكروباص  ـیتم عمل موقف لألتوبیسات و
لطرف التجمیعي بالقرب وتلك عند التقاء ا

من مدخل المدینة الشمالي الغربي لنقل 
  . الركاب إلي المدن المجاورة

  مدینة لتوزیع محطات النقل العام بالمخطط العام ل )30شكل رقم (
  

  
  ..خمیم الجدیدة إمراحل تنفیذ مخطط مدینة 

 2022لى سنة الھدف إتم تحدید النمو العمراني في ثالث مراحل عمرانیة تبدأ من تاریخ التنفیذ 
  والتي تكتمل عندھا قوام المدینة ..

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  مراحل تنفیذ وتنمیة مدینة  )31شكل رقم (
  إخمیم جدیدة
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  ت االراضي لمدینة اخمیم الجدیدة ..میزانیة استعماال
یتشكل الھیكل العام الستعماالت االراضي داخل الحیز العمراني المقترح لمدینة اخمیم الجدیدة 

مناطق متعددة الخصائص تتكامل مع بعضھا البعض ، ویوضح الجدول التالي میزانیة  من
  استعماالت االراضي المقترحة :

  
 % فدانـ  المساحة طة الرئیسیةــــــــستعماالت واالنشألا

ستعماالت أ
 سكنیة

  12.09 176 سكان المتمیز وفوق المتوسط إلتجمعات ا
  12.71 185 المتوسط سكانإلاتجمعات 
  16.07 234 االقتصادي سكانإلاتجمعات 
   3.63 53  الحرفي سكانإلاتجمعات 

  44.50 648 اإلسكانجمالي مساحة إ

الخدمات 
 العمرانیة 

  6.73 98 القطاعات العمرانیةخدمات وحدات الجوار و

  5.57 81 خدمات مركز المدینة

 12.30 179 جمالي مساحة الخدماتإ
ستعماالت أ

 سیاحیة
  9.00 132 مناطق التنمیة السیاحیة

  0.70 9 خدمات سیاحیة
  9.60 141 ستعماالت السیاحیةجمالي مساحة األإ
  8.90 129 خدماتھاناطق التنمیة الصناعیة الحرفیة وجمالي مساحة مإ

  21.70 315 الثانویة لحركة السیاراتالطرق الرئیسیة و
  3.00 44 الكتلة العمرانیةالمناطق المفتوحة العامة داخل 

  % 100 1456 جمالي مساحة االستعماالت واالنشطة العمرانیة داخل الحیزإ
 ـ 140 مناطق خضراء خارج الكتلة العمرانیة

 ـ 220 مناطق االمتداد العمراني المستقبلي
 ـ 1816  اجمالي مسـاحة االســـــــتعماالت
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  ..اتمة ــــــالخ
  

  نھا :      إخمیم الجدیدة  إمدخلنا لعمران مدینة رؤیتنا و ومن كل ما سبق تتشكل
  مدینة جدیدة لتوطین مجتمع قدیـــم أو قائم بعد تھجیره ..

ر واأل لم لفنا یمث ا أس دخًال كم ًا م بیًا مختلف ة  نس لمورفولوجی
داً  ة المجاورة       عمران المدینة بعی عن الفكرة المجردة لنظری

  ..السكنیة كوحدة عمرانیة اساسیة 
ا الكن كم ة ن ام حال دة   ام ة جدی یط مدین ین تخط طة ب متوس

ات ورؤى ، و     ن متطلب ھ م ا تحمل ین وتجمعات مستحدثة وم  ب
ات و  اء الحضري لتجمع دخل لإلرتق ائم  م ع ق ا  مجتم و م وھ

  نھ :إعنھ بصورة مجردة  ناعبر
  ..   إرتقاء عمراني وحضري لمجتمع قائم على أرض جدیدة

 
  المنھجیة ..  مدخل واالختالف في المما یلزم معھ نوعا من 

  ..التطبیق في النظریة و
  .. ھذه الدراسةفي مدخل لیھ سلفا إشرنا أوھذا ما 

  
   .. اركة المجتمعیةـــــالمشتأتي  كما

طار السیاق العام إوفي ، ضمن أولویات الرؤیة التخطیطیة لتنمیة مدینة أخمیم الجدیدة 
  حول .. ھجھا الدولة في المرحلة القادمةتتنیجب أن واإلستراتیجیة الجدیدة التي 

   .. التوازن بین المركزیة والالمركزیة
  ستراتیجیات .یتطلب آلیات تنفیذیة مختلفة تحقق تلك الرؤى واإل قد وھو ما

  
  

  
  


