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 .. الرؤیة العامة للمشروع
  

 ..توطئـــة 
  

ة    دة بمدین ى  إسوان  أتشیر الدراسات السابقة لمشروع تطویر منطقة الصداقة الجدی ن المشروع  أل
ة     لى توفیر منطقة عمرانیة تساعد على توطین السكان محدوديإیھدف كان  دیم رؤی ع تق الدخل م

تدامة ومعماری ة المس ى التنمی د عل ذاتة تعتم ى ال دة عل ة المشروع  المعتم ع منطق ة ، و تق الحالی
ة        ة لمدین ة العمرانی ددة للكتل راوح ب     أعلى الھضبة الشرقیة المح ى منسوب یت ـ   130ین سوان عل

ة السكنیة ا   ًامتر 90ـ   30إرتفاع و بمتر من سطح البحر  190 ة  على الكتل أسفل الھضبة ،   لواقع
احة االجمو د المس ن تزی ع ع ة للموق دان و 400ـ     350الی د  ف ة تمت بة طولی ن ھض ارة ع ي عب ھ

  كیلومتر غیر منتظمة التشكیل .  2.5بطول حوالي 
  

دد ك و تح ابق  تل ات الس ة   الدراس ارة المیدانی روع و الزی ة  ة للمش دیث الدراس ا ولتح ھ  أم ا ب فادتن
ات  ن معلوم ة م ات المعنی ادیة و الجھ ات إسترش ة اإل أبیان ة للبنی ورة العام ة الص ة ولی جتماعی

  على النحو التالي :  قتصادیة للمجتمع المحلي بذات المنطقة محل الدراسة في عمومیتھاألا
  فرادأ 6ـ  5متوسط حجم االسرة . 
 ناث% إ 45% ذكور ، 55ن من حیث النوع توزیع السكا . 
 : مستویات الدخل متواضعة حیث 

o 83  جنیھ 300االسر یقل الدخل عن % من   .  
o 9  جنیھ 400ـ  300% من االسر یتراوح الدخل بین .  
o 8  جنیھ 400% من االسر یزید الدخل عن .  

  ھي  أو غرفتین ومعیشة وخدمات وحوش سماوي ، وغالبیة المساكن الحالیة تتكون من غرفة
 بع .متر مر 50عبارة عن مساكن مستقلة ال تزید المساحة السكنیة بھا عن 

 ولى عن شراء مسكن.أرض كأفضلیة ألى رغبة السكان في شراء إولیة تشیر المقابالت األ 
  
ات م      إللمنطقة  یھدف التخطیط العام المقترح سابقًاو ي تكوین ات سكنیة ف ق تجمع ى خل ة تطل   ل غلق

رات وأ   داخل حول مم ى ال ة   عل اء حرك ع بق ة م ة شبھ عام ات ،  فنی ذه التكوین یارات خارج ھ الس
دة اإل     تتدرج و ن الوح ة م ردة   التراكیب العمرانیة حسب ما جاء بالمقترحات التخطیطی سكانیة المف

كنیة و اورة الس توى المج ى مس ا االإل غ طاقتھ ي تبل ن الت كانیة م ي اسرة . و 2500ـ ـ 1000س ھ
اإل دیرة ب ة ج كان و رؤی ات الس ان وأمكان ات المك ن معطی ق م اتھم اإلحترام وتنطل ة تركیب جتماعی

ي       ھو ما  یجب التعامل معھ بجدیة ثقافیة ، وخلفیاتھم الو ام والتفصیلي ف د تحدیث المخطط الع عن
  .الحالیة الدراسة المطروحة 

  
ة ف  و ذه الرؤی ن المنظور   إمن ھ ھ م دة لتحدیث المخططات ،         ن ذه الدراسة الجدی ي ھ ن أ الحالي ف

روف ال           ة لظ ة نتیج ھ الخاص ھ طبیعت ل ل كني متكام ي س ا ح ي مجموعھ ة ف ل المنطق ع تمث موق
ة  ة و والجغرافی ھ الجیولوجی ة محددات ة  الطبیعی ن جھ ة اإل  م ع البنی ق م ذلك للتواف ة ، و ك جتماعی

ذا الحي   أسكان المنطقة من جھة حددة للمجتمع المحلي وقتصادیة الماأل خرى .. و بذلك یكتسب ھ
وراً  ل مح ة تمث ة عمرانی ًا ھوی ة و فكری الي دون أمرجعی روع الح یة للمش این ُنأساس قط المع یر س

ة      ة المتدرج دمات العمرانی د الخ ي تحدی ا ف ول بھ ة المعم ا و  التخطیطی ن ھن الل  ... ویمك ن خ م



  الدراسة العمرانیة لمخطط اسكان منطقة الصداقة بمدینة اسوان  5
 

 

ع المختصین و   دأي م یق المب ة والتنس ارة المیدانی ة الزی س مدین ة ومجل ات المعنی ئولین بالجھ المس
ین   أ راوح ب ة تت ة للمنطق تیعابیة االولی ة االس دد ان الطاق ة أ 30ـ     25سوان ان نح اكن قابل ف س ل

ي     د تنتھ ا ق ادة حسب م ع و    إللزی راھن للموق ات الوضع ال ھ دراس ھ و ألی ة  متدادت ھ التنموی أمكانات
  .ومتطلبات المجتمع المحلي نفسھ العمرانیة و
  

واة لتطویر مساكن ذات        ھنا إالتنمیة العمرانیة  وتتجھ ا فكرة المسكن الن ة قوامھ لى فلسفة معماری
ة العمرانی        رأسي واألمتداد المرونة كافیة لإل ع البیئ ك م ة ذل ع مالئم ة فقي للمسطحات المعیشیة م

ویم التج  إ، و ھو ما قد نحتاج معھ ضمن دراسات الوضع الراھن  ةجتماعیاإلو  ارب السابقة لى تق
رات اإل إمثل لمتطلبات المجتمع في لى الحل األإبمنھج تحلیلي نقدي للوصول  ة  طار المتغی جتماعی

ى    تعتمدمن جھة ثانیة ، و و المنظورة في المستقبل .أة قتصادیة الحادثو األ ة عل التجربة العمرانی
  مقترحات رائدة حول ادارة التنمیة العمرانیة من خالل :

  
 اللجنة المحركة .. 

ابقة  الدراسات  كذلك بعض  لیھ إشارت أدارة التنمیة حسب ما إن تكون أب الي  بواسطة األ الس ھ
ة   بالتعاون مع األ ، المحلیین ة   أجھزة المحلی ع تشكیل   ، نفسھم المعنی اون    إم طار تنظیمي للتع

دورین  أ 10على ھیئة لجنة محركة مكونة من ، االھالي  ــالحكومي  ـاسیین  أشخاص تقوم ب س
  ھما :  

o ـ  أ وًالأ راء األ ـ دمین لش ار المتق ي ختی اً ، راض ات منع رز الطلب اربات  و ف ب المض لتجن
ة و ع المالعقاری ریج لبی ذلك الت ابع اإلك روعات ذات الط تثماري وش اع س دمي للقط الخ

  . الخاص
o الي الحكومیة من ناحیة واألطراف االداریة التنسیق بین األحلقة الوصل وتكون  ــ  ثانیًا  ھ

 من ناحیة اخرى . والمجتمع المحلي
  

 جمعیة تنمیة المجتمع المحلي .. 
ق األ ى المراف اظ عل ة بالحف ون المعنی یانتھا وتك یة وص یمساس یانة  تنظ ات الص ل نفق تموی

ن خالل         ‘بال ة م ك الجمعی ة ، و تتكون تل ود الحكومی ة للجھ عتماد على الجھود الذاتیة المدعم
روع   األ ین بالمش كان المحلی بي للس ل النس دأ التمثی ى مب اد عل ات تو ، عتم دد الدراس ح
  المتابعة .متخصصة كیفیة تشكیل الجمعیة وآلیات التنفیذ وال

  
ك األو ر تل ي تعتب دة ف ار رائ ة ، وفك ة العمرانی ل إدارة التنمی ب التفاع تھا یج ا ودراس ا معھ إیجابی
ا   و دقیق م ة و    تم ی مراجعة وت دعم  التجرب ا ل ة     إنجازه منھ ة واقعی ن خالل رؤی ا م رم   تطویرھ تحت

اعي وأقتصادي و  تساعده على تطویر ذاتھ نحو وضع   الظروف المحلیة للمجتمع و ي  إجتم عمران
  فضل ..     أ

  
ة ،   هطار العام المقترح في ھذعلى اإل بناءًاو ن الحتمي    إفالرؤی ھ م ة   ن نحدد األ أن داف العمرانی ھ

ابقة   ات الس دي للدراس ي النق نھج التحلیل ى الم دین عل ة معتم ة للدراس ة مبنی ة محدث للخروج برؤی
لبیات            ن س د یكون م ا ق ا ومعالجة م ن إیجابیاتھ تفادة م ن  على ما سبق من تجارب واألس ، و یمك

ة ال ف وھداولیة تلك األأبصفة حصر  ألساسیة للدراسة   تصنیفھا على النحو التالي لتكون المرجعی
ار      و دف الرئیسي المش ق الھ ة لتحقی ل و  رسم سیاسات التنمی ھ نحو تكام املة  إلی ة ش ة عمرانی  تنمی

  ..للمنطقة سكنیة للمجتمع المحلي 
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  تجاه الصحراءإمتداد العمراني في األ .. على مستوى المـدینة .        

  . التوجھ نحو تنمیة مجتمعات عمرانیة متكاملة
  

 تحقیق تجانس في الھیكل العمراني للمنطقة .. توى المحليـعلى المس .  
  . ستثمارھاأحترام المعطیات الطبیعیة وإ

  .  دارة المحلیةاإلوالمؤسسات المجتمعیة والتفاعل بین السكان 
  . عتماد على  فلسفة التنمیة المستدامةاأل
  . یق معدالت مناسبة من الخدمات العامةتحق

  . راضيستخدامات األتحقیق تجانس و ظیفي إل
  

ة         و تتحقق تلك األ یم  مجموعة السیاسات العام ن خالل تقی ا م ي مجموعھ ي تضمنتھا   ھداف ف الت
دقیق و   ابقة وت دة ضم   الدراسات الس ة جدی ا للخروج برؤی ذ منھ ا نف ة م دیث مراجع ن مشروع تح

ة و  ات العام ى   المخطط ة عل یلیة للمنطق اس أالتفص ن     أس دمات یمك ل الخ كني متكام ي س ا ح نھ
ة   إ ة نموذجی ارة تجرب ي      أو أعتب ى المستوى المحل ي المستقبل عل ة ف سترشادیة لمشروعات مماثل

رات و و على المستوى اإلأسوان ألمدینة  زم    قلیمي والوطني ، ومع ظھور متغی دة یل ات جدی معطی
ادة النظإ ة تواكب ع ة ور برؤی ات اآلنی ن  المعطی ة م اءة عمرانی ق كف تقبلیة لتحقی ات المس المتطلب

ة   أو الحي من جھة اخرى ، وجتماعیة فاعلة للمجتمع المحلي للمنطقة إجھة و بنیة  اتي حتمی ھنا ت
  مراجعة المخطط العام في محورین متوازیین :

 جتماعیة للمجتمع المحلي .قتصادیة واإلدراسة البنیة األ 
 المجتمع . لق بیئة عمرانیة منتمیة للمكان والعمراني المقترح وتكویناتھ لخ مراجعة الھیكل 
  

  .. ةـالتنمویالرؤیة العمرانیـة وخل والمد
  

ة           ح األساسیة لتخطیط المنطق دة المالم ة الصداقة الجدی تحدد التقاریر والدراسات الخاصھ لمنطق
د تحدیث ال   عتماد علیھا ووالتي یمكن األ ل عن ام والمخططات التفصیلیة     تناولھا بالتحلی مخطط الع

ان   والتنفیذیة ، ویمكن عرض أھم تلك المالمح والتي ي       ك ر مباشر عل ا المباشر أو غی ا تأثیرھ لھ
  تلك الدراسھ :

  
 ة ة العمرانی ة      البیئ ة ذاتی ھ ھوی دمات ل ل الخ كني متكام ي س ة ح ى تنمی ة عل د المنطق : تعتم

ة  تن ة والطبوغرافی ع الطبیعی ات الموق ع معطی جم م ة و س ن جھ ع اإلم ي م جام العمران نس
 خرى .أسوان ككل من جھة أالمخطط العام لمدینة 

 ن         قتصادياألجتماعي وطار اإلاإل ادمین م اجرین الق ن المھ د سكانھ م ع الجدی : یستمد المجتم
ي المباشر   أسوان أمراكز التزاحم في مدینة  ادة     أو مجالھا العمرن م الزی ا ، ث و المھجرین منھ

 المنطقة . الطبیعیة لسكان 
 ة   إ ة العمرانی ة ل   دارة التنمی ة التنموی خ الرؤی عبیة     : ترس اركة الش فة المش روع فلس لمش

ات    إدارة العمران وتنمیة المجتمع والمحلیة في والمجتمعیة  ن خالل آلی التجمع العمراني لھ م
 المجتمع المدني .



  الدراسة العمرانیة لمخطط اسكان منطقة الصداقة بمدینة اسوان  7
 

 

  .. ات العمرانیةـــالدراسالمدخل إلى 
  

ة      ة لمدین ة العمرانی ة التنمی ي منظوم د ف ي جدی ع عمران داقة مجتم ة الص ل منطق ا أتمث وان مم س
ع األ  ق م ددنا التواف ا ح ھ كم ب مع ة ویتطل ة بالمدین ددات الظاھرة والباطن ات والمح ة مكان المنطق

دقیق و     على التوازي  الي ت راھن وبالت یم الوضع ال ام الحالي ،  ووضع      تحدیث ، لتقی المخطط الع
ة و رتقاء بالمستوى المعیشي لإلالبدائل التخطیطیة بھدف اإلالمقترحات و دفھا  نسان محور التنمی ھ

  لیھا تشمل الدراسات العمرانیة ما یلي :إشارة وفي سبیل تحقیق األھداف السابق اإل؛ الرئیسي 
 المتغیرات الحادثة والمعطیات طار إالتفصیلي للمنطقة في تدقیق وتحدیث المخطط العام و

 الحالیة أو المستقبلیة المتوقعة . الجدیدة
 تحدیث قواعد المعلومات بالتنسیق مع الجھات المعنیة .اسھ األوضاع العمرانیة الراھنة ودر 
 ستقراء مراجعة اللوائح التنظیمیة والبنائیة والقوانین المعمول بھا في المنطقة وتحلیلھا إل

، وتحدید األمكانات والمعوقات الحادثة والمؤثرة ة علي األوضاع العمرانیة تأثیراتھا المباشر
 التطویر.سلفا في عملیة التنمیة و

 لى جتماعي لخلق مجتمع جدید متجانس ومنتمي إالبناء اإلقتصادیة ومكانات األدراسة األ
  البیئة المحلیة .

 ستعماالت األراضي أترحات العمرانیة للمنطقة وتحدید وضع البدائل التخطیطیة والمق
  . نشطة العمرانیة األساسیةواأل

  طار المخططات والمقترحات حسب إتحدید أنماط الخدمات المطلوبھ وتحدید مواقعھا في
  . المعدالت والمعاییر الخاصھ بذلك

 ستعماالت االسكانیة وتقسیم یذیة لكافة العناصر واألنشطة واألوضع المخططات التنف
  . األراضي

 عتبارالمنطقة حي سكني متكامل .إشتراطات العمرانیة بء واألالتنظیمیة للبنا دراسة اللوائح  
  وضع المخططات التفصیلیة والتنفیذیة لعناصر ومناطق تنسیق الموقع والمناطق المفتوحة

  . والخضراء
 تحدید التكلفة التقدیریة ألنماط الخدمات وبرامج تنفیذھا حسب مراحل التنمیة المقترحة . 
  

) مع التزاید الالرسمي ( العشوائي الرسمي منھ ومتداد العمراني األمعدالت الزحف وتتزاید 
نصف الثاني من القرن خالل الخاصة الطلب علیھ سكان وزمة اإلأتفاقم المضطرد للسكان ، و

على مدى تلك العقود المتتالیة العدید من المشروعات التي عامة لقد شھدت مصر العشرین ، و
، كما قد صدرت العدید من القوانین تنمیة تجمعات عمرانیة مستحدثة وإلى تطویر تھدف 

متدادات العمرانیة ، ومن ضبط تلك األمرانیة المنظمة لتلك المشروعات والتشریعات العو
لى تكریس رفع المعاناة عن الفئات ذات الدخل المحدود ضمن إ تتجھ مؤخرًاالمفترض أن الدولة 

لى تلك الفئات ، إولویاتھا سیاسات توجیھ التنمیة العمرانیة أفي تتضمن أن وستراتیجیة عامة ، إ
التخطیط من جھة ، إحتیاجا لتدخل الدولة ومساعدتھا بالتوجیھ وكثر عتبارھا الفئات األإب

من أحیانًا تمثلھ قد ما غیر مخططة ( العشوائیة ) من جھة أخرى ، ومتدادات الوبضمان ضبط األ
  الدولة نفسھا .على المجتمع وإضافیة عباء إھدار للثروة وأ

    
علي تحدید مفھوم لمصطلح التنمیة من جھة ، ومفھوم  تعتمد التنمیة العمرانیة الحضریة عمومًا

سوان علي أ، ونعتمد في الدراسھ الحالیة لتنمیة منطقة الصداقة بمدینة  الحضر من جھة أخري
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العمراني والتي تم تحدیدھا وفق ما ن التنمیة المستھدفة تشمل منطقة الدراسھ ومجالھا أعتبار أ
إطار تحدیث المخططات العامة في  سبق من دراسات متخصصة سوف نتعرض لھا الحقًا

ستثمار الموارد إقتصادیة بمعنى إتتعدد مفاھیم التنمیة من تنمیة والتفصیلیة للمنطقة ، و
رتقاء عنى اإلجتماعیة بمإھداف المجتمع ، وقد تكون تنمیة أمكانیات المتاحة لخدمة ألوا

وتوجیھ المتغیرات الحادثة أو الممكنة الحدوث لحل ، سرة والمجتمع بسلوكیات الفرد واأل
في بعد مختلف عن السابق ، وتكتمل  وأحتیاجاتھ ھداف المجتمعأالمشكالت قبل وقوعھا لخدمة 

دادات متألتلك المنظومة بالتنمیة العمرانیة ونقصد بھا تطویر التجمعات العمرانیة وتوجیھ ا
ھداف أوبالتالي  ، جتماعیة معًاقتصادیة واإلطارمخطط یحقق متطلبات التنمیة األإالعمرانیة في 

التنمیة الشاملة  ، وتشكل تلك الجوانب بتكاملھا وتفاعلھا ما یطلق علیھنحو حیاة أفضل المجتمع 
بالمجتمع رتقاء المنھجیة ھنا لسیاسات التطویر واإلھي المدخل والركیزة ووالمتوازنة ، و

  . المحلي لمنطقة الدراسة نحو آفاق افضل في المستقبل المنظور
  
أي من تنمیة طار العام لمشروع تطویر ومن ھذه االستراتیجیة و سیاساتھا نستقرأ اإلو

و الموجھ لفئات الدخل المحدود في عمومیتھ على أمتداداتھا و المرتبطة المجتمعات العمرانیة وأ
مجالھا العمراني ع تطویر منطقة الصداقة الجدیدة وستراتیجي لمشروإلا طارالنحو الذي یمثل اإل

  طار في النقاط التالیة :سوان محل ھذه الدراسة ، و نوجز ھذا اإلأبمدینة 
  و المتاخمة أوضع مخططات للتنمیة العمرانیة للمناطق محل الدراسة داخل الحیز العمراني

مة لھا بھدف السیطرة المباشرة على مناطق طار المخططات العاإلھ للتجمعات الحضریة في 
 . متدادات العمرانیةاأل

 إطار رؤیة و المنظورة في اأالسكانیة الراھنة  توجیھ النمو العمراني وفق متطلبات الزیادة
 . تخطیطیًاو حتماالت النمو المستقبلیة عمرانیًاأضبط تنمویة شاملة ، و

 سكانیة مع توفیر البنیة ستعماالت اإلراضي مخصصة لألأحتیاج من تلبیة الطلب على اإل
سكانیة ، والسیما للفئات المستھدفة من محدودي ساسیة والمرافق والخدمات العمرانیة واإلاأل

 الدخل .
 رؤیة وطار إسكانیة الالرسمیة ( العشوائیة ) في مكانات اإلتوجیھ األتنمیة الطاقات البشریة و

سلوب أسكان بت والمجتمعات لحل مشكلة اإلعمرانیة متكاملة تتناسب مع قدرات تلك الفئا
 .ومتوازن مع متطلبات المجتمع  مخطط و علمي

  قدرة الفئات متدادات العمرانیة بحیث تتناسب وراضي في مناطق األسعار األأالسیطرة على
 الثروات .إھدار تلك الطاقات والمستھدفة المالیة ، ومنع 

 قتصادي جتماعي واألر تنموي عمراني بشقیھ اإلطاإذلك كأعتماد التنمیة الشاملة للمجتمع ، و
أللتزام قتصادیة جدیدة تساعد الفئات المستھدفة بالمجتمع نفسھ على اإمن خالل تطویر بنیة 

 ستمراریة فیھا تحت مظلة التنمیة المستدامة .األبالمشاركة و
  

یة العامة نحو ستراتیجإلتحدید سیاسات تحقق اإطار عام وو من خالل النقاط السابقة یمكن رسم 
رفع المعاناة عن فئات الدخل المحدود بالمجتمع ، و بالرغم من صعوبة تحدید شریحة محدودي 

و الدخول ، و لكننا نتجھ أجور سعار و بین األالل المیزان بین تزاید معدالت األختأل الدخل نظرًا
  ھي :ولى تحدید ثالث مجموعات تمثل في مجموعھا غالبیة تلك الشریحة في المجتمع عامة إ
إلى االسكان ، شد الفئات الخاصة حاجة أھي ، وسر النوویة ) سر المكونة حدیثا ( األاأل .1

إنتاجیة ودینامیكیة ، وإستجابة لمتطلبات ھم شرائح المجتمع أن ھذه المجموعة تمثل ذلك ألو
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ستقرارھا أن أستقرارھا السكني ضرورة تنمویة في المقام االول ، كما التنمیة ، وأ
سر لى المجتمع كلھ ، و یصعب على وجھ التحدید معرفة نسب عدد األإثره أجتماعي یمتد اإل

ي في أ سر المكونة حدیثًالى مجموع األأو التي تستحق الدعم بالنسبة إالتي تحت خط الفقر 
 مجتمع محلي .

سواء نتیجة لتقادم ھذه داریة ت إلى ترك وحداتھا السكنیة لقرارات إسر التي أضطراأل .2
 و بسبب كوارث طبیعیة ... الخ .إخالئھا للمنفعة العامة أو لضرورة أتصدعھا الوحدات و

دني عن المعاییر عمراني متاالسر التي تسكن في إسكان ھامشي وتقیم في مستوى إسكاني و .3
أو تقطن المنافع العامة كالمقابر ون سكن أو مأوى خاص والمحددة لذلك ، أو تلك التي تقیم بد

 ، و ھم یقعون تحت خط الفقر .أو غیرھا  ثریة المناطق األ
       

قالیم الجمھوریة حركة تنمویة وعمرانیة أ تشھد بعض منعن مركزیة القاھرة العاصمة ،  بعیدًاو
و منھا أقلیم جنوب الوادي فئات ذات الدخل المحدود ، برامج تنفیذیة تستھدف الومشروعات و

بمدینة العمرانیة متدادات مت بجھود متتابعة للسیطرة على األسوان التي قاوخاصة محافظة أ
قیة بدایة من خاصة على الضفة الشرأو تلك المتاخمة لھ ، واسوان نفسھا داخل الحیز العمراني 

على سبیل المثال التي من ھذه المناطق ، وحتى حدود الھضبة الشرقیة شرق السكة الحدید و
  شھدت حركة عمرانیة مضطردة في العقود االخیرة مناطق :

  
o ــاصریةــــــــــالنـ  
o یل الریفيــــــــالس  
o ھـــــخور عواضـ  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مناطق األمتدادات العمرانیة واإلستیطان الحادث شرق أسوان) 1شكل رقم (
  

إلیھا شبكات البنیة األساسیة والمرافق متدت أشھدت ھذه المناطق طفرة عمرانیة حیث وقد 
، و مع زیادة أسوان لمدینة الھضبة الشرقیة الحدود الطبیعیة صبحت قریبة من والخدمات وأ
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على الھضبة ، ف العمراني العشوائي یتجھ إلى االنمو السكاني في العقود االخیرة بدأ الزح
، أو تجاھاتھ أمراني لحركة النمو و و ضبط عأیة تخطیط على امالك الدولة دونما ا متعدیًا

  .... تنسیق بین المؤسسات الرسمیة بالدولة المنوطة بھذا وبین المؤسسات المجتمعیة المحلیة 
  
سوان أسترشادیة بالمخطط العام المعتمد لمدینة إتوجیھات أعتمادا على ما جاء من توصیات وو
شرق ، ونقصد شمال وبیعي للمدینة حد محاور النمو العمراني الطأن تلك المناطق أعتبار أب

على الھضبة والتنسیق كضرورة ملحة ، وإدراج تلك المنطقة أالناصریة ،  كانت حتمیة التدخل 
متداد العمراني الرسمي ، والتي یتم تخطیطھا وتنمیتھا ضمن مناطق األالشرقیة بمدینة أسوان 

لى الفئات المستھدفة من توجھ إلعتمدت تلك السیاسة ا، وأالنمو الالرسمي ( العشوائي )  لضبط
ستراتیجیة الدولة ، و بھدف تقدیم مشروع نموذجي للتنمیة إمع  تطبیقًاو محدودي الدخل تناغمًا

اضي بالظھیر الصحراوي مع تنشیط رالعمرانیة الحضریة بالمدینة یعتمد النمو الموجھ على األ
سیاسات المشاركة المادیة لدى الفئات المستھدفة من خالل تبني وتوجیھ الموارد البشریة و

منطقة الصداقة  ختیارإساس كان على ھذا األلیة التنمیة العمرانیة ذاتھا . وفي عمالشعبیة 
الناصریة لتنمیة ـ على الھضبة شرق منطقة السیل وخور عواضة و الجدیدة ـ محل الدراسة

تم بالفعل البدء في تنفیذ المراحل االولى لمرافق ، ومع عمراني جدید متكامل الخدمات وامجت
  للمخطط المقترح للمنطقة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرق أسوان ع منطقة الصداقة الجدیدة أعلى الھضبةوضم) 2شكل رقم (
  

لى رؤیة منھجیة تعتمد على مبدأ یقوم المخطط العام المقترح لمشروع منطقة الصداقة الجدیدة ع
یجابیة في الجماعي على الذات في التنمیة من خالل تفعیل دور المشاركة الشعبیة اإلعتماد األ
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راضي المزودة بالمرافق و المؤسسات الرسمیة في توفیر األأالتنمیة ذاتیا ، و یتمثل دور الدولة 
نفسھم ببناء مساكنھم وفق أسكانیة لمحدودي الدخل لیقوموا بساسیة والخدمات العمرانیة واإلاأل
  إمكانیة تقدیم الدعم والتوجیھ الفني لتنظیم عملیات التنمیة ذاتھا . قدراتھم ، مع یاجاتھم وإحت
  
  ن یساعد ھذا المخطط على ترسیخ مبدأ التنمیة بالمشاركة من ناحیتین :أیمكن و

 بحیث ال المجتمع المدني داریة المحلیة ویجاد قنوات تنسیق للتعاون بین الجھات األإ
 یضا .أال تتعقد و ھما ، تنفصل العالقة بین

 عتماد على مبدأ تمثیل المجتمع ذلك من خالل األإدارة التنمیة وھلي في تأكید الطابع األ
 المدني المحلي .

 
لى سیاسات تنمویة تساعد على إھداف التي یمكن ترجمتھا ھكذا یحدد المشروع مجموعة من األو

ستقراء في ذلك على الدراسات المیدانیة إل تطویر المخطط العام لتنمیة المنطقة ، معتمدًا
سالیب ستنباط األتخطیطیة وأالبیعیة لتجنب المشاكل التصمیمیة ومكانات الطالمقومات واأل

مكانات الفئات المستھدفة من محدودي الدخل ، مع تلبیة قتصادیة الموائمة لوضعیة وأاأل
تعتمد حدود قدراتھم المادیة ، و عیة فيجتماأحتیاجات تلك الفئات ومتطلباتھم المعیشیة واإل

ددة تشكل خطط التنمیة تحلیلھ والخروج منھ برؤى محدراسة على قراءة الواقع الراھن وال
سس التي یمكننا بھا ومن عتبارھا األإھداف العامة بنحدد ھنا تلك األوبرامجھا العمرانیة ، و

أو المتواترة المراحل المتعاقبة ستكمال خطواتھا في یم التجربة السابقة للمشروع ، وأخاللھا تقی
  ھداف ھي :األالحالیة والمستقبلیة من المشروع ، و

السیل عمراني الزاحف لمنطقة الناصریة وخور عواضھ ونمط النمو الأتجاه والسیطرة على  .1
حتماالت النمو وضع تصور ألرسمي لمناطق التوسع العمراني ، ومن خالل التخطیط ال

 ا .المستقبلیة و ضبطھا تخطیطی
ي للمدینة توفیر بدیل نموذجي للتنمیة العمرانیة بالمناطق الصحراویة المتاخمة للحیز العمران .2

حتیاجات الفئات المستھدفة من محدودي الدخل یمكن أالمتوسط یالئم على المدى القصیر و
 خرى بالمدینة .أمتدات أتطبیقھ في مناطق 

ول على مسكن وأمتالكھ طبقًا دودي الدخل في الحصمساعدة الفئات المستھدفة من مح .3
أراضي مجھزة ومخدومة ذلك من خالل توفیر قطع إلحتیاجاتھم وقدراتھم المادیة ، و

 الخدمات االساسیة .بالمرافق و
، وإدارتھ إجتماعیة وأقتصادیة لتحقیق المشروع ستراتیجیة تنمیة عمرانیة إ وضع .4

إلى منطقة تعاني األھمال  خدماتھ ، لضمان عدم تحول المنطقةوالمحافظة على مرافقھ و
 . ھور الحقًادوالت

الشعبي المحلي (الالرسمي) المجتمعي والتعاوني  ھلياستغالل وتوظیف طاقات القطاع األ .5
سكان لمحدودي الدخل ، وتوجیھ ھذه الطاقات في مكانیاتھ للمساھمة في حل مشكلة اإلإو

 .بما یحقق مشاركة مجتمعیة حقیقیة اطار تخطیطي یتناسب مع آلیات ھذا القطاع 
 

للمنطقة على الدراسات  عداد المخطط العام المقترحشتملت الدراسات المتخصصة السابقة ألأ
إلى صیاغة رؤیة تخطیطیة عامة وتفصیلیة تنھت في مجموعھا أالعمرانیة ، والبیئیة والطبیعیة و

المرحلیة التنفیذیة  منھجي تعتمد علىال ن العملیة التخطیطیة في بنائھاأ عتمادًاللمشروع .. وأ
الرؤیة المتجددة للتجاوب لك المنھجیة ذاتھا على المرونة ون ترتبط تأمن الضروري للتنمیة ، و
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نعكاساتھا على البنى العمرانیة ذاتھا ، مما یستلزم أو الممكن حدوثھا ، وأمع المتغیرات الحادثة 
ومتابعة الخطط والبرامج الزمنیة وأنجازات  لمستمرة على مدى مراحل التنفیذمعھ المراجعة ا
أسقاط ن وجدت ـ دون إو تغییر یتواءم مع المتغیرات ـ أما یتطلبھ ذلك من تحدیث كل مرحلة ، و

نتائج الدراسات العلمیة المتخصصة التي قام علیھا المشروع لقرارات والتوصیات واالثوابت و
نساق التي تتشكل بھا طر واألألن تلك الدراسات اأ عتبارإبمستویاتھ التخطیطیة المتتابعة ، ب سلفًا

ومن خاللھا التنمیة ذاتھا مادامت المحددات والمعطیات ثابتة . ومن ھذا المنظور یأتي التوجھ 
طار إسوان في أالتفصیلي لتطویر منطقة الصداقة الجدیدة بمدینة ى تحدیث المخطط العام ولإ

عداده الھیئة العامة إعام المعتمد للمدینة الذي قامت بلیھا ، والمخطط الإثوابت التنمیة المشار 
 ..  للتخطیط العمراني

 
ستقراء المتغیرت إیأتي تحدیث مخططات منطقة الصداقة الجدیدة ضمن ھذه المنھجیة مع و

غیر المباشرة على تلك المخططات دون أو الالحقة للمخطط العام ، وتأثیراتھا المباشرة والحادثة 
جتماعیة بنیتھا اإلجیة التنمیة العمرانیة للمنطقة والعمرانیة المشكلة لمورفولو المساس بالثوابت

 على بالمدینة ..بالتالي دورھا المنوط بھا في المستویات العمرانیة األقتصادیة ، واألو
 
  
  
 
  
  
  
 
  

 
 منطقة الصداقة الجدیدة أعلى الھضبة شرق أسوان صورة عامة لموقع) 3شكل رقم (

 
  

 .. الراھـن للمنطقـة دراسـات الوضع
  

  ـة ..مقدمــ
  

التخطیطیة للمدینة ، وتعتمد تلك ن استرتیجیة الرؤیة التنمویة وسواأیحدد المخطط العام لمدینة 
یتجھ المخطط الى تقسیم اسیین ھما : التنمیة العمرانیة والتنمیة السیاحیة ، وسأعلى محورین 

لیھا إعددھا ثمانیة  تشكل كتلة المدینة ، یضاف أحیاء متكاملة ) والمدینة الى مناطق تخطیطیة ( 
نشطة مثل المنطقة الصناعیة التي تشمل العدید من األستعماالت ذات الطبیعة الخاصة وبعض األ

لى وحدات إیتبع ذلك تقسیم داخلي لكل حي والمزارع السمكیة والمناطق االثریة وغیرھا ، و
یصعب تغیییره في حاالت تخطیطیة متفاوتة  المساحة وذلك لما یفرضھ الوضع الراھن الذي 

و وحدة تخطیطیة ذات ظروف خاصة سواء من الناحیة أن كل حي أقد تم التأكید على كثیرة ، و
مل مختلف من حیث توزیع بالتالي كان التعاأو من ناحیة الموقع ، وجتماعیة أو اإلالتخطیطیة 
جات التخطیطیة للمناطق السكنیة عالقاتھا بالوحدات التخطیطیة ، كما تختلف المعالالخدمات و
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لما ھو قائم بالفعل ، مع وضع بعض المحددات المعیاریة العمرانیة حددھا  نمط نسیجھا تبعًاو
  ولویات التنمیة منھا :أالمخطط العام في 

  
 للحمایة من التلوث. الحفاظ على المنطقة الصناعیة مع توفیر حزام اخضر .1
 تفریغ المناطق المتدھورة لتطویرھا لتصبح احیاء سكنیة ذات بنیة معیشیة مالئمة . .2
االھتمام بالمناطق المفتوحة داخل االحیاء السكنیة لتكون بمثابة الرئة للحفاظ على البیئة و  .3

لمناطق المفتوحة  االرتقاء بھا ، حیث ان االحیاء السكنیة القائمة تنمو في كتلة متضامة تفتقر ل
 داخلھا وخاصة المناطق والتجمعات العمرانیة العشوائیة .

 المحاور التجاریة الحالیة للمدینة و تنمیتھا .ى المناطق والحفاظ عل .4
 ثریة وتفعیل دورھا في عملیة التنمیة الشاملة .ھتمام بالمناطق السیاحیة األاأل .5

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخطط العام المعتمد لمدینة اسوان) 4شكل رقم (
 
عمراني ، سوان المعتمد الذي قامت بھ الھیئة العامة للتخطیط الأمن دراسة المخطط العام لمدینة و

ھداف التنمیة لمشروع تطویر منطقة الصداقة الجدیدة ـ أتوافق ذلك مع یمكن تحدید مدى تالئم و
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قتصادیة مكانات والمحددات األعمرانیة واألجتماعیة والمحل الدراسة ـ من حیث الظروف اإل
و بتلك على مستوى المنطقة التخطیطیة أشمل للمنطقة ، والطبیعیة بالمدینة ـ المجال العمراني األ

( الحي السكني ) ـ المجال العمراني المباشر ، لنحقق التكامل المنشود بین المنطقة ومجاالتھا 
  المجتمع .قترح في منظومة تطویر وتنمیة المدینة ومشروع المالعمرانیة ، وضمان نجاح دور ال

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  منطقة الصداقة
  الجدیدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  ـ مدینة أسوان  متدادت النمو العمرانيأقة الصداقة الجدیدة وشمل لمنطالمجال العمراني األ )5شكل رقم (
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  ..التطور العمراني لمنطقة الدراســة 
  

نیة الشرقیة الجبلیة ضمن المجال العمراني المباشر للمنطقة التخطیطیة العمراتقع منطقة الدراسة 
إلى الشمال : السیل الریفي وخور عواضھ تضم التجمعات السكنیة القائمة من الجنوب للمدینة ، و

ھي محصورة بین سكان الشعبي في الجنوب ، ولى منطقة عمارات اإلإضافة الناصریة ، باإلو
ما حولھا والجبل من الشرق . ویتكون المجتمع المحلي للمنطقة و كیما غربًاترعة مجرى السیل و

ا بعد تعلیة خزان اسوان ستیطانھإیرجع بدایة أسوان ، ولى مدینة إساسا من الھجرات الوافدة أ
ستوطنوا شرق مدینة أتھجیر سكان القرى النوبیة المتضررین من التعلیة ، والذین األولى و

خط السكة الحدید القادم من القاھرة ، و تم لھا عن المدینة مجرى السیل ویفص خارجھاأسوان ، و
صلي للمنطقة القادم منھا السكان من ألسم احینئذ باسم " األمیركاب " و ھو األتسمیة المنطقة 

  سم باقي حتى اآلن في وجدان المجتمع .النوبة ، و مازال األ
  

  ةـــــالناصریـ
  
  

                              
  
  

  خور عواضھ
  
  
  
  
  
  

  السـیل الریفي
  
  
  

  
          مساكن شعبیة

  
  

  
  

  
  المنطقة الجبلیة الشرقیة لمدینة اسوان التجمعات العمرانیة والسكنیة في  )6شكل رقم (

  
القرن حتى نھایة الخمسینات من منذ بدایة التھجیر و جدًا ًاستمر عمران تلك المنطقة محدودأو

زیادة عدد السكان بھا مع بدایة العمل دایة التوسع العمراني بالمنطقة والعشرین ، حیث كانت ب
لى العمالة من خارج إحاجة المشروع  كانتو ، في مشروع السد العالي في بدایة الستینات

مع التطور الصناعي باالقلیم وخاصة شركة كیما  تنامت الحركة العمرانیةأسوان ، وأزدادت و
زدادت بالتالي الھجرات الداخلیة من محافظات الوجھ القبلي خاصة والحدید والصلب ، وأ
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میركاب " ستقر ھؤالء الوافدین بمحاذاة السیل شمال " األوأسیوط  وسوھاج ، وأ محافظات قنا
إلى مدن جنوب ألن تلك الھجرات الوافدة تنتمي  نظرًاا عرف الحقًا بمنطقة الناصریة ، وفیم

لى إى ذلك أدالقبلیات التمسك باألصول وجتماعي ولتي تتمیز بنسق من الترابط اإلاالصعید و
على بقاء المتاح مما ساعد صول الواحدة في منطقة واحدة بقدر الممكن وتجمع السكان ذوي األ

  ترابطھم .
صل واحد لنقطة أحتیاج كل مجموعة من أومع 

جتماعات بدء األأو مكان لعمل اللقاءات وجتماع إ
تكوین تم ینئذ تكوین ما یعرف بالمضایف ، وح

د صلیة ، وبلغ عدجمعیات مسماة باسم البلد األ
تمثل تلك االنساق جمعیة ، و 39تلك الجمعیات 

تركیبة سكانیة ودیموجرافیة إجتماعي وبناء 
لمنطقة اكسبتھا مالمح اجتماعیة خاصة با

  عمرانیة ذاتیة .و
  

  اصریةاحدى مقار الجمعیات بالن )7شكل رقم ( 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموقع لمنطقة الناصریة )8شكل رقم (
  
طار التخطیط العام إمجالھا العمراني المحیط في إلى تنمیة منطقة الناصریة وقد اتجھت الدولة و

تم ، ولماني للتعاون الفني " ذلك بالتعاون مع " وكالة التعاون األ، و 1986أسوان عام لمدینة 
ة من االھالي لتنمیة المنطقة ، بمشاركأسوان والوكالة االلمانیة وتشكیل فریق عمل من محافظة 

ن دور أال إالصعوبات التي صادفت المشروع في ذلك الوقت وعلى الرغم من المشاكل و
  ھداف المخطط لھا .ن یحقق المشروع األأالمشاركة الشعبیة دفع بعجلة التنمیة وساعد على 

  
  

  
  

  
  

  بمساھمة شروع تنمیة منطقة الناصریة مصورة ل )9شكل رقم (
  وكالة التعاون االلماني للتعاون الفني  
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لما كان أعلى الجبل و خذ النمو العمراني یتجھ شرقًاأومع الزیادة المضطردة للسكان في المنطقة 

 كبیرًا ھالي والمجتمع المحلي دورًا، كان لأل للمشاركة الشعبیة دور كبیر في تنمیة المنطقة سابقًا
أرض التعدي على الزحف و من و تحجیمھا نسبیًاأمكان العشـوائیة  بقدر اإل متداداتفي منع األ

بھدف  1993تنمیة تلك المنطقة عام ل تطویر وستكماشرق الناصریة ، وبدأ التفكیر في إ
قد ینجم ما أو النمو الالرسمي وطار مخطط ، منعا للعشوائیات إستیعاب الزیادة السكانیة في إ

  جتماعیة .من مشاكل عمرانیة وإعنھ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شروع تنمیة مالموقع العام للمرحلتین األولى والثانیة ل )10شكل رقم (
  بمساھمة وكالة التعاون االلماني للتعاون الفني  منطقة الناصریة 

  
فدان مقسمة  160ـ ضمن ھذا المشروع حوالي  1993بلغت المساحة المخططة حینئذ ـ عام و
ستراتیجیة موجھة لخدمة السكان المقیمین في إعتمد المشروع على مناطق مرحلیة ، وأ لى ثالثإ

متدادات % من األ 80جتماعي للمنطقة ، فتم تخصیص حوالي على البناء اإل الناصریة حفاظًا
  مستحدثة لسكان المنطقة .العمرانیة ال
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خیرین من القرن العشرین قامت لمنظومة التنمیة العمرانیة للمنطقة خالل العقدین األ ستكماًالإو
إعداد ب 1995سوان بالتعاون مع الوكالة الدانمركیة للتنمیة الدولیة ( دانیدا ) سنة أمحافظة 

یھدف ھذا المشروع الناصریة ، وأمتداد لمنطقة تنمیة منطقة الصداقة الجدیدة كمشروع تخطیط و
لى تنمیة منطقة عمرانیة مستحدثة شرق التجمعات القائمة تساعد على توطین إفي شمولیتھ 

لى التنمیة المستدامة بالتعاون السكان محدودي الدخل ، مع تقدیم مشروع نموذجي تعتمد فكرتھ ع
متدادات المقترحة تحدید منطقة األالمشاركة المباشرة والفعالة من المجتمع المحلي نفسھ ، و تم و

  فدان  على الھضبة الشرقیة . 330للمشروع بمساحة حوالي 
  
لى ثالث المشار إلیھ إ ینقسم موقع المشروع 

أقسام : القسم الجنوبي والقسم االوسط والقسم 
التفصیلي الشمالي ، وعند إعداد التخطیط العام و

عداد دراسات تخصصیة أتم  ، لتلك المنطقة
جتماعیة اإلنطقة شملت الدراسات الطبیعیة ولمل
لعمرانیة ، وھو ما اقتصادیة والسكانیة واألو

والتحدیث خالل ھذه  سنتعرض لھ بالتحلیل
على ما  عتمادًاأالمرحلة من الدراسة الحالیة ، و

إلیھ من نتائج نتھت أما سبق من دراسات و
خذ في االعتبار الثوابت توصیات مع األو

، یمكننا رسم و المنظورة أثة والمتغیرات الحاد
ستراتیجیة رؤیة محدثة تحقق اإلتصورات و

  العامة للمشروع الیوم ..
  
  
  
  

  
  
  
  

 بأمتداد  الجدیدة شروع منطقة الصداقةمموقع  )11شكل رقم (
   الدنماركیة للتنمیة الدولیةوكالة البمساھمة  منطقة الناصریة ..

 
  

  ..لمنطقة الدراســة  الوضع الراھن
  
ن خالل المجتمع المحلي مالمرحلة دراسة الوضع العمراني والطبیعي للمنطقة و في ھذهیتم و

مجالھا إلى الزیارات المیدانیة للمنطقة ومراجعتھا ، باالضافة تحدیث الدراسات السابقة و
المحددات الراھنة ووضع الحلول وتوجھات إستقراء المشاكل والعمراني المباشر ، كما یتم 

من خالل تلك الزیارات وتبادل اللقاءات مع المجتمع ة للمنطقة اجماال وتفصیال التنمیة المقترح
  مجموعتین على النحو التالي : في، و تم تبویب تلك الدراسات المحلي 
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 نتائج وتوصیات دراســات الموقع ومورفولوجیة السطح و تشـمل .. وال الدراسات الطبیعیة أ
  وجیة ودراسات السیول والدراسات البیئیة والمناخیة والدراسات الجیوتقنیة والدراسات الجیول

  جتماعیة واألقتصادیة و تشمل نتائج و توصیات الدراسات اإل ..ثانیا الدراسات العمرانیة
  . العمرانیة التخطیطیةسكانیة واإلو

  
البنیة التنفیذ لشبكات و التي تحت أالمقترحة وضاع الراھنة والحادثة ولى تدقیق األإضافة ھذا باإل

للدراسة في ھذه المرحلة ، لترسم تلك  ساسیًاأ التي تعتبر محورًاالتحتیة والمرافق والطرق ، و
لھا و من خالأن نحدد بھا أالتي یمكن ة العامة والتفصیلیة للمنطقة ، وفي مجموعھا الصور

طار في إ و المناسبةأالتصمیمات العمرانیة المالئمة المشاكل ، ونضع المقترحات والحلول و
   . الحوار والمشاركة المجتمعیة الشعبیة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 موقع منطقة الصداقة الجدیدة صورة )13شكل رقم (
 
  ..ت الطبیعیـة اــــــلدراسـا
 
 طح :الس الموقع ومورفولوجیة  
  

أسوان شرقي منطقة تقع منطقة المشروع على الھضبة الشرقیة المحددة للكتلة العمرانیة لمدینة 
متر  190ـ  130ترتفع على منسوب یتراوح بین وخور عواضھ والسیل الریفي ، والناصریة 

لكتلة العمرانیة أسفل الھضبة ، متر عن ا 90ـ  30رتفاع یتفاوت ما بین أبومن سطح البحر ، 
الموصل سوان ، وأأمام محطة محوالت لى الموقع في الطریق القائم إیتمثل طریق الوصول و

یخترق موقع المشروع حتى الشمال حیث یمتد طریق ممھد فرعي إلى الھضبة من الجنوب و
  لى منسوب الكتلة العمرانیة عند منطقة الجزیرة في شمال المدینة .إھابط 

  
تتقاطع معھا ، كم  3ـ  2.5لى الشمال بطول إالموقع على ھیئة ھضبة طولیة تمتد من الجنوب و

الغرب بمسافة إتجاھي الشرق وتساع الھضبة أالشرق ، ویتفاوت ودیة من الغرب وبعض األ
  متر . 600ـ  400تتراوح من 
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  نھر النیل و الوادي المزروعللمدینة وة ببانوراما بصریة للكتلة العمرانیمنطقة الدراسة موقع یتمتع ) 14شكل رقم (
  
ھي ھضبة تتكون من الحجر الرملي  التى لمشروع جزء من ھضبة العبابدة ، وتعتبر منطقة او

حفرت لنفسھا إقلیم البحر االحمر والتي تنحدر جنوب النیل ، وقطعتھا المیاه الجاریة النابعة من 
یظھر الموقع ن الھضبات والكتل المتفردة ، ولى عدد مإقطعت الھضبة أودیة متسعة نسبیا و

ودیة كبر ھذه األلغرب والشرق ، وأأودیة من اوع على ھیئة ھضبة مقطعة بواسطة محل المشر
تتفاوت المنطقة من ودیة الكبیرة في المنطقة ، وحد روافد األأھو ھو ما یسمى بخور عواضھ و

ھي الجنوبیة بینما الوسطى  تساعًاإكثر المناطق إلى الشمال وأتساع من الجنوب حیث األ
نحدار تختلف معدالت اإل تساعھ من مكان آلخر ، كماإالشمالیة تمتد على ھیئة شریط یختلف و

الشمالیة من الوسطى و نحدارًاإكثر أتظھر كذلك المنطقة الجنوبیة للسطح من منطقة ألخرى ، و
  نحدار ..إلودیة ذات جوانب شدیدة ا، كما تظھر األ

  
  
  
  
  
  

                                                                
  

  منطقة الصداقة الجدیدة بھضبة العبابدة ) صورة تبین 15شكل رقم (
  
نحدد مشروع محل الدراسة التفصیلیة ، والمرحلة الحالیة من التمثل المنطقة الوسطى والشمالیة و

شمال الغربي ـ الجنوب الشرقي لى الإتجاھھ إلیھا تظھر بمحور إن المنطقة الشمالیة المشار أھنا 
ستثناء الطرف الشمالي من ھذه المنطقة حیث إنحدار بتظھر خطوط الكونتور سطح قلیل اإلو

ذرع صوب أتمتد من ھذه المنطقة الشمالیة ثالثة ، و نحدارتظھر قمتان ذات جوانب شدیدة اإل
نحدار في ھذه إلمعدالت ا ودیة الثانویة ، و تتراوحد فیما بینھا مكونة مجموعة من األالجنوب تمت

تجاه إخرى تمتد المنطقة الوسطى في أجھة  ، و من 50:  1و  10.6:  1و  8: 1المنطقة بین 
لى الشمالي ـ الجنوبي ، یمیل نحو الشمال الغربي كما یمتد جزء كبیر من ھذه المنطقة إقرب أ

نحدار ، حیث تتراوح معدالت یدل على قلة اإل تظھر خطوط الكونتور تباعدًاإلى الغرب ، و
ھكذا تمثالن المنطقتان الوسطى  و ، 28:  1و  29:  1نحدار بالمنطقة الوسطى تلك  بین اإل
  نحدار متوسط نسبیا ..إالشمالیة مصطبة ممتدة بو
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  منطقة الصداقة الجدیدة بھضبة العبابدة ل موقع ومورفولوجیة السطح) 16شكل رقم (
                                                                 

 : الدراسـات الجیوتقنیـة  
  
ني والحجر متبادلة من الحجر الطمي الطیأن بالمنطقة طبقات متباینة  ولى إتنھت تلك الدراسات أ

 حتمال وجود طبقات سطحیة من طمي رمليأذلك مع الطمي الرملي والحجر الرملي النوبي ، و
تمت مالحظة وجود طبقات من أو كسر حجر طیني ، ومتوسط أو طمي طیني بھ زلط رفیع و

بعض ھذه الطبقات لھا قابلیة عالیة لالنتفاش . ولم أحیانا بین الطبقات الحجریة والطین الطمي 
  الفنیة :لقد حددت تلك الدراسات مجموعة من التوصیات ، ورضیة تظھر المیاه األ

o ن تكون شریطیة ترتكز على عمق حوالي أیفضل وساسات ضحلة ، أم ستخداإیتم التأسیس ب
 متر تحت سطح االرض . 1.20

o 2كجم / سم 1.50رتكاز المقترح ھو الجھد التصمیمي المسموح بھ عند منسوب اإل . 
o  تزان المیول .إیجب عند عمل التسویات في سطح الھضبة مراعاة 
o  ن یتم أمتر عن حواف الھضبة على  10بتعاد المساكن بمسافة كافیة في حدود أیجب مراعاة

 في المراحل التنفیذیة لالنشاءات تقدیر ھذه المسافة بدقة لكل منطقة على حدة .
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o  ذلك بمراعاة بقات السفلیة القابلة لالنتفاش ولى الطإیجب العمل على عدم تسرب المیاه
ستعمال طرق الغمر لرش أعدم وتغذیة المیاه  ، و مام بمواسیر شبكات الصرف الصحيھتاأل
 كتفاء بالتنقیط .    یة مزروعات و األإ
o 350ساسات بمعدل عمال الخرسانة المسلحة لألأسمنت البورتالندي العادي في یستخدم األ 

  0.50لى االسمنت عن إتزید نسبة الماء  الأعلى نت للمتر المكعب من الخرسانة ، وسمأكجم 
o  جھ االساسات بمادة عازلة مناسبةوأیتم دھان . 
  
 : الدراسـات الجیولوجیـة  
  
قلیم تشتمل على صخور ناریة ن التكوینات الجیولوجیة المكونة لإلأنتھت الدراسات الجیولوجیة أ
الطین الموجودة بتتابع ، والحجر ري وصخور الحجر الرملي ومتحولة  من عصر ما قبل الكمبو

ھذا التكوین یتبع إلى ثالث مجموعات : علیا ومتوسطة وسفلى ، والنوبي یمكن تقسیمھ الرملي و
نھار وطین من العصر الحدیث . أمال رالعصر الطباشیري العلوي ثم زلط ورمل قدیم و

من تتابع الحجر الرملي النوبي  الطبقات المكونة للموقع محل الدراسة تتبع المجموعة السفلىو
المتحولة التي تتبع عصر ما قبل ور الناریة ولطبقات تقع فوق الصخھذه المجموعة من او

لمجموعة بوجود الطبقات الحصویة تتمیز ھذه امتر ، و 40ـ  35بسمك یتراوح بین الكمبري 
لكن لیس من الضروري وجود ھذه الصخور في كل مكان من والحجر الرملي الكولیني ، و

ذو الحبیبات المختلفة  لن ھذه المجموعة تحتوي على الزلط المخلوط بالرمأالتكوین ، كما 
  نھ قلیل التواجد في ھذه المجموعة .إما الطین الرملي فأكذلك الحجر الرملي الطیني ، األحجام و

  
بالموقع خاصة عند حافة الھضبة  شارت الدراسات لوجود بعض الفواصلأخرى أمن جھة و
 قلیم فھية باإلما الفوالق الموجودأفواصل ، الطبقات تحتوي على فجوات صغیرة وكذلك بعض و

 قرب الفوالق فالقان صغیران یبعدان عن الركن الشماليبعیدة عن الموقع محل الدراسة وأ
 1.2ـ  1طول یتراوح من لى الشمال بإیتجھان من الجنوب الغربي للموقع بحوالي كیلومتر و

  وضحت تلك الدراسات ما یلي :أ عمومًا، ولیس لھما تأثیر مباشر على المشروع كیلومتر و
o في حالة أعمال تسویة كبیرة نسبیا ولى إقد تحتاج ون الموقع من تالل غیر منتظمة ویتك

 عتبار .ألخذ تأثیر الفوالق في ابإستخدام الحفر والردم یجب أجراء عملیات التسویة أ
o ةي عوامل تؤثر على المشروع مباشرأال توجد الموقع نفسھ خالي من الفوالق و ًاجیولوجی  ،

 عتبار .خذ تأثیر الفوالق القریبة في األأمتداد العمراني فیجب األأما في حالة 
o رض ھذه الحافة على خواص الصخور یتوقف عك حافة آمان عند نھایات الھضبة ویجب تر

 . متر 10في حدود  تحدد مبدئیًاودرجة الشروخ ومیل حافة الھضبة نفسھا ، و
o  نتفاش .ور القابلة لإللمنع تسرب میاه الصرف لطبقات الصخأحتیاطات انشائیة عمل 
o الموقع في عملیات البناء.الحجر الرملي النوبي بالمنطقة و ستفادة منیمكن األ 
  
 : دراسـات السـیول  
  

 زائفًا نطباعًاإقد یعطي ھذا الجفاف بصفة عامة ، وسوان من المناطق شدیدة أتعتبر مدینة 
بالتالي عنھ التعدي على بعض المخرات ، و مكانیة حدوث سیول مما قد یترتبإعدم باآلمان و

رصدت الدراسات ، و مطار الشدیدة نسبیًاخطار جسیمة عند حدوث األإینجم عن ذلك 
  سوان : أالمتخصصة مجموعتین من العواصف الممطرة التي تتعرض لھا 



  الدراسة العمرانیة لمخطط اسكان منطقة الصداقة بمدینة اسوان  23
 

 

 طار الناجمةمالتي ال تزید شدة األو بارة عن العواصف الضعیفة نسبیًاعـ  ولىالمجموعة األ
   ..مطار عالیة التكرار ھي األمم عادة و 2عنھا عن 

مطار نادرة ھي األمم و 11ـ  7مطار التي تتراوح شدتھا بین فھي األـ  المجموعة الثانیة
   ..عادة ھي المسببة للسیول ما و الحدوث نوعًا

مم  12.5سنة ھي  50قلیم خالل قصى عواصف متوقعة باإلأن أ ات إلىالدراس قد أنتھتو
  مم . 15مائة سنة ھي  خاللو
  
 
 
 
 
  
 
  

 مسارات االودیة الرئیسیة و الفرعیة ) 17شكل رقم (
 بمنطقة الدراسة 

 
 

لذلك یجب مراعاة عدم تمتد بین وادیین رئیسیین و مشروع على ربوة مرتفعة نسبیًایقع ال
لى وجود بعض إضافة ، باإلودیة مع ھذه األوشبكات الطرق متدادات العمرانیة ألتقاطعات ا

وصت أقد سوان ، وأتجاه مدینة إب غربًا تنحدردیة صغیرة تنبع من الموقع نفسھ مسارات ألو
ي خطورة أن المیاه المندفعة من السیول لن تسبب إف عمومًادراسات بمافاداة البناء فیھا ، وال

 نأنھ من غیر المتوقع إودیة الرئیسیة لھ ، كما ي من األأختراق ألعدم  تذكر على الموقع نظرًا
مما قد نھیارات تذكر للتربة إي أیتسبب التآكل الذي قد یحدث لمخرات السیول مع الزمن في 

                              نخفاض تكراریة حدوث السیول بالمنطقة.أ نظرًایضر بالمباني ، 
  

  
  

  
  
  
  
  

 التحلیل الطبوغرافي ومخرات السیول ) 18شكل رقم (
  لمنطقة الدراسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مخرات السیول لمنطقة الدراسةصورة  ) 19رقم ( شكل
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 المناخیـة :الدراسـات البیئیـة و  
  

أو و تجمع أي منطقة ألتصمیم البناء العمراني ل مباشر عناصر المناخ في تشكیل وتؤثر بشك
تقییم ظروف البیئة الحراریة لمنطقة إلى تحلیل والبیئیة مدینة ، وتھدف الدراسات المناخیة و

لى افضل إسوان لوضع التوصیات الخاصة بالتشكیل العمراني ذاتھ للوصول أالدراسة بمدینة 
قد شملت تلك االنسان في الفراغات الخارجیة والداخلیة للمباني ، و الظروف الحراریة لراحة

  نسان ..لوجیة لإلالدراسات  العناصر التالیة لتنتھي برسم خریطة الراحة الفسیو
o جة حرارة الھواء در 
o  الرطوبة النسبیة 
o  الریاح و اتجاھاتھا 
o . االمطار 
o  االشعاع الشمسي 
 
  
  
 
  

  المناخي لمنطقة الدراسة) التحلیل البیئي و20شكل رقم (
  
 خیرًالمناخ األوسط ثم المناخ المحلي وألى اإیتدرج التحكم في البیئة المناخیة من المناخ العام و

المعماریة نیة والعمرامكانات والوسائل التخطیطیة واألالداخلي وذلك بتوظیف العناصر و المناخ
تتدرج التوصیات من المستوى إلى الظروف المناخیة المناسبة ، و أو الممكنة للوصولالمتاحة 

  و ما یحدثھ المناخ في الطبیعة .أمع ما یحدث للمناخ ذاتھ ،  ى الخاص متناغمًاإلالعام 
  
أنتھت الدراسات المتخصصة إلى  نھ قدإتحلیالتھا فعلى البیانات والمعطیات المناخیة و بناءًاو

على مستوى المبنى لتشكیل العمراني للمنطقة ككل ، وتحدید مجموعة من التوصیات الخاصة با
نشطتھ المختلفة داخل أمن خالل حتیاجاتھ وإل نسان طبقًاالواحد ، لتحقیق الراحة المناخیة لإل

نحدد تلك التوصیات في ثالثة ة المحیطة التي یتحرك خاللھا ، والبیئو لذي یعیش فیھالمبنى ا
  مستویات :

  
o جمالھا على :إتعتمد في توصیات تخطیطیة عامة ، و 

 ستمراریة الفراغات إمناخ محلي منفصل عن المناخ العام السائد بعدم إیجاد بیئة و
  مكن . أستمراریة الكتل كلما إالخارجیة مع 

 حترام الكامل للتوجیھ الشمسي الذي یمثل المصدر الرئیسي للحرارة .األ 
 خضر كمنظومة تتكامل مع الكتل المبنیة للتحكم في ألالغطاء الت وستعانة بالنباتاإلا

  حرارة الشمس .
 أن تكون الفراغات صغیرة یراعى سباب حراریة والحمایة من الریاح الغیر مرغوبة أل

  لى البنیة العمرانیة .إیة منعا لتغلغل المناخ العام الحار و محاطة بكتل بنائأمتعددة و
 رتفاع المنخفض ذو الكثافة العالیة في تجمیع المباني .تطبیق مبدأ األ  
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o : توصیات عمرانیة 
  و متوالیة فراغیة أیراعى تطبیق مبدأ تأثیر الفناء الداخلي الذي یعتمد على توفیر خالیا

شجار و األأالمحاطة بالمباني ن المناخ العام وفنیة  المنفصلة والمستقلة عمن األ
  حتفاظ بالظروف المناخیة المحلیة المبردة لیال .رتفاع حتى یمكن األالمتجانسة األ

  كبر قدر من الظالل التي تسقطھا المباني على أستخدام التخطیط المتضام لتوفیر أیفضل
  بعضھا البعض .

  أشعة الشمس لشدة  ستخدامھا نظرًاأعوبة تساع الفراغات الخارجیة لصأعدم المبالغة في  
  أو مواجھة للریاح ، تجاه الریاح ألما موازیة إالحمایة من الریاح بوضع المبانى

  رتفاع المباني .أمتقاربة بحیث ال تزید المسافات البینیة عن و
  قصر ما یمكن مع تظلیل الفراغات عندما یكون المحور أن تكون ممرات المشاة أیجب

تجاه شمال ـ جنوب ، و یقل التظلیل عندما یكون محورھا متجھا من الشرق أالطولي في 
  لى الغرب .إ

  
o : توصیات معماریة 

 عتبارات الریاح ، لذلك كثر من خضوعھ ألأعتبارات الشمس یخضع توجیھ المبنى أل
  ن یكون توجیھ المباني ھو الشمال مع تالفي الفتحات المواجھة للغرب .أیجب 

  مكان مع مراعاة أال یكون حمایتھ من الجھة الغربیة بقدر اإلالخارجي وتقلیل السطح
  ال في حالة المباني القائمة بذاتھا .إالشكل مستطیل 

  ستخدام مواد البناء ذات السعة الحراریة العالیة ویمكن زیادتھا بزیادة سمك أیفضل
  . الحوائط للتغلب على المدى الحراري الكبیر بالمنطقة

  سطح الناعمة متصاص الحرارة ، و األلوان الخارجیة الفاتحة لتقلیل أاألستخدام أیفضل
  حتى ال یتراكم علیھا التراب بسھولة فیجعلھا قاتمة تمتص الحرارة بسرعة .

 الغربیة حتى تقلل االشعاع حیطة بالمبنى من الجھة الشرقیة ویفضل زراعة المناطق الم
بیة على مسافة مناسبة من المبنى حتى تبلیط الجھة الجنو، و رض صیفًاالمنعكس من األ

  . رض شتاءًاشعاع الشمسي المنعكس من األتزید من حرارة األ
  
  
  

     
   
   
  
  
  
  
  
  
  

  التشجیر  توفیر اكبر قدر من الظالل و اسـتخدام) 21شكل رقم (
  بیئیة  مناخیة توجیھ المباني لتحقیق مالئمةو
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 ..الدراسات العمرانیة 
  
المتتالیة للمنطقة ، نتھت الیھ الدراسات السابقة وأھذا الجزء للدراسات العمرانیة على ما  عتمدی
شارة التي سبق اإلإلي العدید من المخططات والمشروعات وطارھا العام إالتي تبلورت في و
ة عادألى إستراتیجیة عامة تھدف إلى إتجھت في مجموعھا ھا على مدى العقدین الماضیین ، وألیإ

تدھور الظروف تتسم بتدني وفي مناطق  المقیمین غالبًاوطین للسكان محدودي الدخل والت
وحق  القوانین المنظمة لذلكمعیشیة حسب المعاییر التخطیطیة والعمرانیة القیاسـیة المعتمدة وال

دراك الصورة العامة للمجتمع إیتحتم  بالتاليھؤالء السكان في حیاة ومعیشة كریمة أفضل ، و
العمرانیة عامة قتصادیة خاصة ، واألجتماعیة والمستھدف للمشروع من النواحي اإلالمحلي 

ھدافھ المرسومة لھ ، ویحقق معدالت النجاح المنشودة في تلبیة أن یحقق المشروع أحتى نضمن 
، وال یتم و المنتظر حدوثھا أالمحددات الحادثة .. مكانات وحتیاجات المجتمع و في حدود األإ

  .الل تلك المشاركة الشعبیة المجتمعیة للسكان أنفسھم ذلك إال من خ
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  ) جانب من البیئة السكنیة المجتمعیة للمجال العمراني المباشر للمنطقة22شكل رقم (
  

وضاع الراھنة الخاصة بالعمران في المنطقة وتتناول الدراسات العمرانیة عرض وتحلیل األ
سوان بھدف التعرف علي خصائص أطار المخطط للعام لمدینة إومجالھا العمراني وذلك في 

لھ لفھم مورفولوجیة المنطقة ،  نساق المشكلة أو الممیزةستقراء األأالھیكل العمراني القائم ، و
ستراتیجیات التطویر والتنمیة أتشخیص أھم المشاكل للوصول الي نتائج تحلیلیة لنرسم و

عتمدت الدراسات والمجتمع ، وأ ة لمتطلبات السكانعلي المحددات وتلبی العمرانیة بناءًا
  المتخصصة السابقة في ھذا المجال على ثالثة وسائل رئیسیة :

o ستبیانات حقلیة .إ زیارات الدراسة المیدانیة من خالل 
o علومات المتاحة بالجھات واالجھزة االداریة والفنیة المحلیة المصادر المكتبیة المتمثلة في الم 
o  التحلیلیة المعتمدة على الخبرات و استقراء االوضاع العمرانیة .الرؤیة 

  

  
  
  
  
  
  
  

  ) صورة لألوضاع العمرانیة والمعماریة في المنطقة23شكل رقم (
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بعاد المجتمعیة الشاملة من خالل عینة میدانیة بطریقة عشوائیة تضمنت ھذه الدراسات األو
ھي تمثل ما أسرة و 350ام العینة حوالي كان قووسر المجتمع المحلي المستھدف ، أبسیطة من 

نحدد ھنا المستھدف توطینھ في المشروع ، و جمالي المجتمع أ% من  10ـ  8یناظر حوالي 
دراسات ، والسـكانیة الجتماعیة واإلدراسات ھي : الربعة محاور أتصنیف تلك االبعاد ب

 تخطیطیة .الوعمرانیة الدراسات ، والمعیشیة السـكانیة واإلدراسات ، والمھنیة الة وقتصادیاأل
 
 السكانیة :مؤشرات الدراسات اإلجتماعیة و  
المتخصصین أھتمامات المخططین وبالتالي تتجھ یمثلون المحور الحیوي للتنمیة و ن السكانإ

مجتمع المنبع " "   حیانًاأو ما یطلق علیھ أخاصة مصدر السكان ھتمام بھذا المحور ، ولأل دومًا
نتعرف منھ على نوعیة النازحین وخصائصھم ،  ھو المكان الذي، و( الذي ینزح منھ السكان ) 

 ستراتیجیًاإ یعد محورًا،  " مجتمع المقصد" و ما یسمى أن المجتمع الجدید إخرى فأمن جھة و
الجدید  مع العمرانيیكولوجي للمجتیتحدد معھ النمط اإلیتكامل مباشرة مع محور السكان و

طار العام عتبارھا األإجتماعیة بتحلیالتھا العالقات اإلالمستھدف ، وال تسقط ھذه الدراسات و
  حیویتھ .جتماعي وللتكیف اإل

قیاس ھذه السمات جتماعیة للسكان ، وبتحلیل ولى التعرف على السمات اإلإتنھت الدراسات وأ
للمجتمع الجدید المستھدف توطینھ  رسم صورةجتماعیة الراھنة ، ونھ یمكن فھم الحالة اإلإف

  السكانیة التالیة :جتماعیة والظواھر اإلأھم تلك من خالل المؤشرات ونعرض و بالمنطقة ،
o  ناث حیث یشیر التوزیع النوعي لى نسبة اإلإبالنسبة للتوزیع النوعي تتقارب نسبة الذكور

 ناث .% من اإل 45% من الذكور و  55لى إ
o الزیادة السكانیة حیث تبلغ نسبة صغار ترتفع معدالت الخصوبة و ع العمريبالنسبة للتوزی

 .%  58.0حوالي إلى  وة العملبینما تصل نسبة من ھم في سن ق، %  40.8السن حوالي 
o عملیة مثل القرب من سباب الستیطان المنطقة فقد غلبت علیھا األسباب الھجرة وأبالنسبة أل

سنة  20كثر من ألى إسنوات  5قامة بین تراوحت مدة اإلداري ، واالخالء اإلموقع العمل أو 
 المنطقة . عمران نمو أستیطان ومن تاریخ 

o محدودیة قتصادیة وسرة الممتدة سواء للظروف األنتشار تقالید األإیتمیز المجتمع المستھدف ب
 د .قامة المشتركة في المسكن الواحلذا تنتشر ظاھرة اإلسري ، واأل سباب التكافلو ألأالدخل 

o كما  26.9میة حیث تبلغ حوالي المجتمع المحلي من األبالنسبة للتعلیم تعاني المنطقة و ، %
 . ینخفض نصیب المرأة من التعلیم عمومًا

o أسوان بناء المجتمع المحلي المستھدف من أن غالبیة أقلیمي تشیر النتائج صل اإلمن حیث األ
من  ھم غالبًاء وجھ قبلي وبناأ % من 19.6حوالي ، و % 80تصل حوالي ضواحیھا حیث و

 % فقط . 0.4وجھ بحري عن أبناء القاھرة وابناء المنطقة الریفیة ، بینما ال تتعدى نسبة 
 

  
  
  
  

  
  ) صورة لمناطق سكانیة ضمن الجال العمراني لمنطقة الدراسة24شكل رقم (      



  الدراسة العمرانیة لمخطط اسكان منطقة الصداقة بمدینة اسوان  28
 

 

عامة للمجتمع المحلي وتشكیلھ  لي رسم صورةإالسكانیة جتماعیة وتنتھي تلك المؤشرات اإلو
بناءًا على ھذا المجتمع المحددات التي یعاني منھا جتماعي ، وكذلك تحدید المشاكل ووتركیبة اإل

التوصیات من النتائج و لیھا عددًاإالمشار  بالتالي تحدد تلك الدراساتوالزیارات المیدانیة ، 
  العامة الرئیسیة نوجزھا :

 دیدة للسكان من خالل التنمیة الشاملة .العمل على توفیر فرص عمل ج 
 حد الموارد البشریة الھامة .أقتصادي كناث في النشاط األزیادة مساھمة اإل 
 لدى المرأة بشكل خاص .زیادة الوعي التعلیمي والثقافي عامة و 
 ناث .میة بالمجتمع المحلي خاصة بین اإلمیة الالزمة لخفض نسبة األتنفیذ برامج محو األ 
 تخاذ القرار .أالشبابیة خاصة في على مشاركة القاعدة الشعبیة  المجتمعیة ومل الع 
 ھي الفئات المستھدفة .سكانیة للفئات محدودة الدخل وتوفیر المناطق اإل   

  
 المھنیة :مؤشرات الدراسات األقتصادیة و  
مھنا یمتھنون أقتصادیة متدنیة ، ون غالبیة المجتمع المحلي بالمنطقة یعیش في ظل ظروف إ

متوافقة مع المعاییر القیاسیة في ول تحقق مستویات معیشیة مناسبة وو مولدة لدخأغیر منتظمة 
أھم السمات لى التعرف على إقتصادیة نتھت الدراسات األخاصة ، وأ سوانأفي و مصر عمومًا

 ید المستھدف توطینھ بالمنطقةرسم صورة للمجتمع الجدوالظواھر األقتصادیة للمجتمع المحلي و
  قتصادیة :الظواھر األأھم تلك المؤشرات ونستعرض فیما یلي و
o  ن غالبیة العاملین أ% ، كما  22.7لى حوالي إمن ناحیة التوزیع المھني ترتفع نسبة البطالة

عمال و ینخرطون في األأو حرفیة أبالمجتمع المحلي بالمنطقة یمارسون مھنا موسمیة 
 و غیر الماھرة .أالحكومیة التي ال تتطلب سوى العمالة الخدمیة 

o سرة جمالي لألترتفع نسبة البطالة بین الذكور مما یؤثر على مستوى الدخل العائلي اإل
 عمال المتخصصة .ناث في األنخراط األإخرى یقل أمن جھة والمجتمع محل الدراسة ، و

o جنیھ شھریًا 200ـ  100سرة الرئیسي لأل ةالعائل بالنسبة لفئات الدخل تصل نسبة فئة دخل 
لى حوالي إتصل  جنیھ شھریًا 300ـ  200% ، بینما نسبة فئة الدخل من  39.5لى حوالي إ

أسر المجتمع المحلي ، وھي تمثل % من  72.9ي ما مجموعھ حوالي أ% ،  33.4
 قدراتھ الفعلیة .مكانات المادیة للمجتمع واألالمستوى و

o لى شراء غم من محدودیة القدرة المالیة ـ إة رغبات المجتمع محل الدراسة ـ بالرتتجھ غالبی
م لمحدودي الدخل مرین كالھما ھاأل عتبارھا مفتاحًاذلك بأراضي عن شراء مساكن ، واأل
 مرین :ھم الفئة المستھدفة للمشروع ، و نحدد ھذین األو
  في مكانات المتاحة وباإلتیة ولبناء المسكن المالئم علیھا ، وبالجھود الذا رضأتملك

 التمویل الالزم .تات المالئمة حسب مصادر دخولھم ودرجة التدفق النقدي والتوقی
 ن نتفادى حدوثھ للحیلولة أھو ما یجب كاسب مادیة ورض كوسیلة لتحقیق مستثمار األأ

قتصادیة العامة سعارھا بما یفوق الظروف األأرتفاع راضي وأدون المضاربة على األ
 المجتمع المحلي .في 

o  لون تملك نھم یفضإاري فیل العقوفي التم كبر نسبیًاأبالنسبة لمن یستطیعون سداد دفعات
 لجدید المستھدف من محدودي الدخل ھم ال یمثلون الشریحة العریضة من المجتمع او مساكن

o  التمویل لشراء جتماعیة لتدبیر إعتماد غالبیة المجتمع المحلي على آلیة ألى إتشیر التحلیالت
 قتراض غیر المصحوب بفوائد مصرفیة .من األ عتبارھا نوعًاإرض باأل
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 سكانیة والمعیشیة :مؤشرات الدراسات اإل  
ستقراء الوضع الراھن وإستخالص المؤشرات ألالمعیشیة سكانیة وتھدف الدراسات اإل

الظروف الخاصة المنطقة ، وذلك مع مراعاة ساسیة لتنمیة سترشاد بھا عند وضع المالمح األإلل
  ھم ھذه المؤشرات على النحو التالي :أنعرض بالمجتمع الجدید والمشروع محل الدراسة ، و

o  إتساقا مع الثقافة المحلیة بالنسبة لنوعیة المسكن فغالبیة السكان یقطنون مساكن مستقلة
 ساسي للمجتمع .أجتماعي عمراني إسرة الممتدة كنسق جتماعي لألالبناء اإلو
o  نما إسكاني إللمنطقة ال تنتشر العمارات السكنیة كنمط عمراني نسبیًا نظرا للطبیعة الریفیة

لى مجموع المساكن عة حیث تصل نسبة المسكن المستقل إیغلب علیھا نمط المساكن المتواض
 % . 93.4لى حوالي إمحل الدراسة 

o ق واحد حیث تصل نسب المساكن المكونة من طاب تقطن الغالبیة العظمى من السكان مسكنًا
المادیة ألمكانات األقتصادیة وھو ما یعبر عن ا% ، و 97.2إلى حوالي من طابق واحد 

 جتماعیة والمعیشیة السائدة .إلنساق انماط واألخرى عن األأمن جھة مجتمع واالسرة ، ولل
  
  

 
  

  

  
  

  غالبیة المساكن من طابق واحد) نمط 25شكل رقم (

 
o  أو غرفتین  عاشة متكاملة إعدد الغرف للمساكن فان غالبیتھا تتكون من وحدة لحجم وبالنسبة

تصل نسبة تلك المساكن وھي ما یعكس المستوى العمراني والمعیشي للمجتمع المحلي ، و
 % . 96.2في مجموعھا الى حوالي 

  

  
  
  
  
  

  
  ) غالبیة المساكن تتكون من وحدة 26شكل رقم (

  إعاشة منفردة متكاملة
 
o ن ألى إن نتائج الدراسات المیدانیة تشیر إالمعماري للمساكن فبالنسبة للوضع العمراني و

% ، بینما تصل نسبة  67.5غالبیة حاالت المساكن تعتبر متوسطة بنسبة تصل الى حوالي 
ن كل ما ھو متوسط أعتبار خذ في األ% ، مع األ 20.3لى حوالي إالمباني في حالة ردیئة 

فالوضع العام ، ن لم یعبر بدقة عن الوضع  الفعلي قافة المحلیة ، حتى وإبول في الثفھو مق
 .والحقوقیة الحضاریة متدني بالمعاییر العمرانیة و معیشیا یعتبرأسكانیا ولعمران المنطقة 
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  الوضع العام المتدني لعمران المنطقة) 27شكل رقم (
  معیشیًاو سكانیًاإ 

  
o متر مربع مما لھ  100ـ  50غلبھا صغیرة تتراوح مساحتھ بین أبالنسبة لمساحات المساكن ف

 جتماعي .إلنماط السلوك اعیشة وأتاثیره على مستوى الم
o  أما في الشوارع العامة لقاء القمامة إحیث یتم إن وضع النظافة والصحة البیئیة متدني

  بیئیة .لاعتبارات األو تشوینھا في الجبال المجاورة بغض النظر عن والمصرف القریب أ
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                            
  

  لقاء القمامة بالمنطقةالوضع البیئي والصحي وإ) 28شكل رقم (
  

 التخطیطیة :مؤشرات الدراسات العمرانیة و 
  

العمرانیة للوضع الراھن  دراساتالتمت 
على تجمعات مختلفة ضمن المجال 

عمراني المباشر لمنطقة الدراسة وتشمل ال
السیل الریفي وخورعواضھ مناطق 

ن أقد روعي في تلك الدراسات والناصریة و
جزاء تكون التجمعات محل الدراسة من األ

حیث شملت سابقًا ، التي لم یتم بھا التطویر 
عینات الدراسة عدد من االجزاء الشرقیة 
المتاخمة لحدود ھضبة العبابدة ، حیث تقع 

ر عتباالجدیدة المقترحة ، وبأ منطقة الصداقة
ن سكان تلك المناطق من فئات محدودي أ

نتھت تلك الدراسات إلى نتائج أقد ل والدخ
مؤشرات عامة تحدد السمات التالیة و

  للمنطقة والمجتمع العمراني :
  لمجال العمرني المباشرالمناطق المتاخمة ل )29شكل رقم (
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o بالتالي ینعكس ، و تلة البنائیة على شبكات الحركة وأنتشار نمط التخطیط المتضامسیطرة الك
 على مورفولوجیة النسـیج العمراني  . نساق العمرانیة والمعماریة وعمومًاھذا على األ

 
  
  
  
  
  

  
  
  

  ) النسیج العمراني في المناطق 30شكل رقم (
  المتاخمة بالمجال العمرني المباشر

  
 
o حیث توجد المساكن الخاصة تنوع الفراغات الخارجیة داخل وحول التجمعـات العمرانیة وت

  جتماعي النمط السائد بالمجتمع ماكن المزیرة كنقطة تجمع تعبر عن التواحد اإلأالمصاطب و
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفراغات العمرانیة داخل وحول) 31شكل رقم (
  التجمعات العمرانیة 

  
  
o  التجمعات العمرانیة شخصیة مارة المحلیة مما یكسب المنطقة ومفردات العأنساق وتنتشر

  قدم بالسیل الریفي .ممیزة ،  السیما في المناطق األمعماریة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  األنساق والمفردات المعماریة بالمنطقة) 32شكل رقم (
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o ستعمال السكني مع ستعمال السائد بالمنطقة ھو األاأل
بعض العناصر التجاریة المحدودة والمتفرقة ، وجود 

ھو یعكس تدني مستوى الخدمات العمرانیة المختلفة و
المعمول التخطیطیة والعمرانیة القیاسیة حسب المعاییر 

  بھا .
  
  
  
  
  
  
  

  الحالة العمرانیة لألستعماالت السكنیة  ) 33شكل رقم (                        
  
o الحاملة سواء نشاء بالحوائط تغلب علیھا نظم اإلالمنطقة المساكن من طابق واحد و تسود

ذات حالة  ھي غالبًامع وجود مباني من الطوب اللبن و و غیرھا ،أسقف خرسانیة كانت أل
  عمر المباني على حاالت المباني . نشاء وتنعكس نظم اإل عمومًامتردیة  ، و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

  عن تعبرالتجمعات العمرانیة بالناصریة  ىحدأدراسة میدانیة لعینة نمطیة لمجموعة سكنیة ب )34شكل رقم (
  التدھور العمراني الحادث بالمنطقة . 
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 دراسـة میدانیة لعینة نمطیـة باحد تجمعات  )35شكل رقم (

 خور عواضھ ..
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

o  يمما یعطي كثافة سكانیة صافیة حوال وحدة 52لى إیصل متوسط عدد الوحدات في الفدان 
  . ھي نسبة عالیة نسبیًافرد / فدان في المتوسط ، و 250
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  بانوراما المناطق السكنیة المتاخمة لمنطقة الدراسة )36شكل رقم (
  

لي مؤشرات ونتائج تشیر في إوالزیارات المیدانیة وھكذا تنتھي دراسات الوضع الراھن 
المشاكل الرئیسیة ، والھا العمراني ومجالمنطقة في مجملھا بلي التدھور العمراني إمجموعھا 

كذلك ، وھي الفئات المستھدفة خاصة شرائح محدودي الدخل وي یعاني منھا المجتمع ، والت
لي تحدید المعالجات العمرانیة إیمكن من خالل المنھجیة التحلیلیة المعتمدة في الدراسھ 

التطویر والتنمیة یجیة ستراتطار السیاسات المقترحة إلإوالتخطیطیة لتجمعات المنطقة في 
ن ددت تلك الدراسات ألقد حبمراحلة المتعددة . و طار المخطط العام للمشروعإفي العمرانیة ، و

  المجتمع المستھدف توطینھ في منطقة الصداقة الجدیدة یتسم بخصائص رئیسیة ھي :
  مستوى قتصادي بالمعاییر المطلقة وتدني نخفاض الدخل األإیعاني المجتمع المحلي من

مجال العمراني في الفق العامة ، حیث تندرج المنطقة والمراالمعیشة وتدھور الخدمات و
 و غیر الماھرة .أعمال قلیلة الدخول عن سیادة نمط األ فضًال عداد المناطق المتدھورة ،

 یة المحلیة من عادات وتقالید وسلوكیات الثقافة التقلیدجتماعي ویتسم المجتمع بالتماسك اإل
 ة .عامأعالي النیل ھي الظاھرة تتسم بھا مجتمعات وأنماط معیشیة ، وإنھ قلیل الترحال و

 ساسیة وتدھور الظروف یقطن المجتمع المستھدف منطقة متھالكة من ناحیة الخدمات األ
عدام دور الرعایة نلصحي والصحة البیئیة ، وإمحدودیة الوعي االمعیشیة والسكنیة ، و

، وغیاب نسبي في السلم االجتماعي  لفئات التي تعاني دوما من اھمالالسیما لجتماعیة واإل
 .المشاركة الشعبیة 

  
  الوضع الراھن فیما یلي : لیھا دراساتإنتھت أجماال أھم المشاكل التي إونحدد 

 
o خرى و المحافظات األأسوان ألى المنطقة سواء من داخل محافظة إرتفاع معدالت الھجرة أ

  سوھاج .قنا وبجنوب الوادي وخاصة 
o قتصادي ي الحضر علي المستوى األإلحركة التحول من الریف عدم مواكبة سرعة و

 العمراني بالمدینة .داري وجتماعي مع معدالت التسارع التنموي األواإل
o عن تباطؤ نمو المجتمع تالي تعبرھي بالقتصادي ، وناث في النشاط األنخفاض مساھمة األإ

 وتطوره كمجتمع حضري .
o على كافة المجاالت في المجتمع  التي تنعكس بآثارھا السلبیةنسبة االمیة بالمنطقة و أرتفاع

 ناث عنھا في الذكور .  میة ترتفع في اإلن نسبة األأكذلك نجد و
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o نتشار نمط األسر الكبیرة الحجم حیث یصل متوسط حجم أرتفاع الكثافة السكانیة نسبیا ، مع أ
 . ى العمراني والمعیشي للمجتمعتدني المستولي إفرد ، مما یشیر  5.3األسرة 

o عالة علي أل% مع زیادة عبء ا 23لي حوالي إرتفاع نسبھ البطالة لیصل معدلھا المتوسط أ
 قتصادیة للعمران بالمنطقة .الفئة المنتجة من السكان كنتیجة لغیاب القاعدة األ

o  لي السكان العاملین.% من اجما 84 لى حواليإترتفع نسبة العاملین خارج المنطقة لتصل 
o لى إ جنیھ شھریًا 300سر التي یقل دخلھا عن تدني مستویات الدخول حیث تصل نسبة األ

جمالي المھن أ% من  28لى حوالي تنتشر نسبة المھن الریفیة لتصل إ % ، كما 83حوالي 
 الرئیسیة لسكان المنطقة .

o نتشار النمو العشوائي في أم مع الخدمات والسیما في المناطق األقدتدھور البیئة العمرانیة و
 تجاة الھضبة الشرقیة للمنطقة .إ
o وبؤر تجمع القمامةالحد الغربي بمتداد المصرف إرتفاع مؤشرات التلوث البیئي خاصة بأ 
o نقص الخدمات العمرانیة للمنطقة عمومًا . 
o . تدني مستوى المرافق والبنیة األساسیة وخاصة شبكات الصرف الصحي 
o  تجاھات النمو العمراني أمكانات وطبیعیة والعمرانیة المحددة ألالمحددات الوجود بعض 
o تصال داخل أعتبارھا محاور إغیاب شبكة متدرجة للحركة اآللیة والطرق والمسارات ب

ربطھا بسائر المناطق العمرانیة وشرایین التنمیة للمدینة قة ومجالھا العمرني ، وكیانات المنط
 طار المخطط العام المعتمد .إفي  شملالمجال العمراني األ

o حیث یفتح ذلك  متدادات التجمعات القائمةالتخطیطي المعتمد ألطار القانوني وفقدان اإل
غیاب مع ، الفنیة المختصة ات االداریة ومكانیة سیطرة الجھإعن  المجال للعشوائیة بعیدًا

 .المشاركة الشعبیة للمجتمع المحلي 
o  راضي عن شراء مسكن في المنطقة الجدیدة حیث أسكان یبدون رغبتھم في شراء الغالبیة

  . % یرغبون في شراء مسكن 35رض أ% یرغبون في شراء  65ن ما یقرب من أ
  
وارد الھامة للتنمیة راضي المتاحة كأحدى المأللستخدام أقصى كفاءة أتستھدف الدراسة تحقیق و

الجدول التالي ب ةوضحالم،  المقترحة معیاریةال طیطیةتخالمعدالت الطار إذلك في العمرانیة و
  : ستعماالتنشطة واألراضي لألات األحتیاجولیة ألوالتي نعتمد علیھا في التقدیرات األ

  
 )2( م نصیب الفرد راضيستعماالت األأ

 25/30 ــةـستعمـــاالت السكنیـاأل
 3/4 ـةـــالخدمـــات العمرانیـــ

 8/10 ةشــبكات الطرق والحرك
 3/4 الخضراءة والمناطق المفتوح

 1/2 ة والخدمیةاالت العامستعماأل
 40/50 ــــــوعـــــــــــــــــــــالمجمـ

 بانوراما للمجتمع والوضع العمراني للمنطقة )37شكل رقم (
  
رتقاء بالمستوى العمراني والمعیشي اإلأھمیة خاصة في تنمیة المنطقة ویكتسب قطاع الخدمات و

التأثیر المباشر على التنمیة الشاملة ، حیث یشمل ھذا  للمجتمع المحلي ، مما یكون لھ دومًا
اسیة سنماطھا ، من مستوى الخدمة األنسان والمجتمع بكل مستویاتھا وأحتیاجات اإلأالقطاع 

  ..متدرجة حتى مستوى المنطقة والحي السكني المتكامل  ةالسكنیالیومیة في مركز المجموعة 
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  .. ث المخطط العام للمنطقـةتحدی
  
جتماعیا إعداد دراسة تحدیث المخطط العام للمنطقة بھدف تطویر تجمع عمراني متفاعل أ تم
مع المناطق العمرانیة القائمة وخاصة مناطق السیل وخور عواضھ  متكاملأقتصادیا ، وو
بتوازن لمناطق العمل  و اكثر ، یسمحأ ًاسكنی ًاحی الناصریة ، لتشكل في تفاعلھا وتكاملھا معًاو
، تثیر في سكانھا روح  یجاد بیئة حضریة حقیقیة متوازنةإلجتماعي والنشاط اإلاإلسكان وو

تجاه إمكانات المستقبلیة للنمو في عتبار األخذ في اإلروابط الجیرة ، مع األالجماعة والتكامل و
لتنمیة العمرانیة الشاملة عندھا تكتمل امع العمراني حتى منطقة الجزیرة ، والشمال لیتسع التج

ھكذا یتسع مفھوم المخطط العام لیضم مخططات منطقة الصداقة أسوان ، ولمنطقة شرق مدینة 
، كما یشمل ھذا المخطط  متدادتھا المستقبلیةلھا التنفیذیة الثالثة الحالیة وأالجدیدة المقترحة بمراح

 مكانات امتداداتھا ، لیمثل االثنان معًااضري للمناطق القائمة والمتاخمة ورتقاء العمراني والحاإل
وبمشاركة شعبیة فعالة الجدید و لقائم وحدة عمرانیة متناغمة في اطار المخطط العام للمدینة 

  .وفاعلة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
  

  القائمة شرق مدینة اسوان .. الحدود المقترحة للتنمیة العمرانیة لمنطقة الصداقة الجدیدة وامتداداتھا والمناطق العمرانیة )38شكل رقم (
  
لیھا رؤیة عامة لتنمیة المناطق إمتداد المخطط العام لیشمل المناطق المشار إیمثل المقترح بو

داد العمراني بالظھیر الصحراوي متستراتیجیة الخاصة بحتمیة األمع اإل الشرقیة للمدینة ، تمشیًا
أو الشریط الزراعي الضیق في الشمال المحافظة على المصادر التنمویة بالمدینة سواء كانت و

خرى تتكامل ھذه الرؤیة مع مقترحات المخطط العام أمن جھة المناطق االثریة في الجنوب ، و



  الدراسة العمرانیة لمخطط اسكان منطقة الصداقة بمدینة اسوان  37
 

 

لمنطقة مصنع كیما  متدادًاأحرفیة جنوب شرق المدینة أقتصادیة صناعیة وللمدینة لتطویر قاعدة 
تكمل عناصرھا بعضھا البعض لة ، وكتمل منظومة التنمیة الشامھكذا توالمدینة الصناعیة ، و

ھداف من تنمیة منطقة الصداقة الجدیدة تتحقق ھنا األ، و وبالتالي عمرانیًا جتماعیًاإو قتصادیًاأ
تخرج تلك الرؤیة المقترحة عن المخططات السابقة لتطویر المنطقة  الإطارھا الشمولي ، وفي 

ستكمال لمسیرة التنمیة الشاملة في أ، و تعمیق لما طرحتھ تلك المخططات سلفًاإستكمال وبل ھي 
لمجتمع المحلي المتنامیة لمتطلبات غیرات الحادثة ، وتوجھات الدولة وإستراتیجیتھا ، والظل المت

  ..ومشاركتھ 
  
عتبار خذھا في اإلألى ضرورة التنویھ لعدد من النقاط المحوریة التي یجب إشارة ھنا تجدر اإلو

  نوجزھا فیما یلي :محل الدراسة ، والمخطط العام للمنطقة  عند وضع الرؤیة العامة لتحدیث
  
 سوان على الھضبة ة أالموقع المقترح لمنطقة الصداقة الجدیدة یمثل الحد الشرقي لمدین

لى حوالي إبطول یصل طقة السیل ولى الشمال من منإمن الجنوب  یمتد شریطیًاالمرتفعة ، و
ن تمتد المنطقة أمن الممكن فدان ، و 350ـ  300ة تتراوح بین بمساحأربعة كیلومترات ، و

إلى حوالي ضافي یصل إلى منطقة الجزیرة بطول إسلفنا أتجاه الشمال كما إفي  مستقبلیًا
 250ـ  200إلى حوالي سكانیة تصل ضافیة للتنمیة اإلإبمساحة عمرانیة ثالثة كیلومترات و

 . للمنطقةمقترحة التنمیة الشریطیة التكتمل بھا الزیادة السكانیة المستقبلیة ، وتستوعب  فدان
 بین ومرافقھا و التجاور العمراني بین مناطق التنمیة الجدیدة بخدماتھاالتقارب المكاني و

تجاھات النمو العشوائي لتلك المناطق ألى تسارع إالمناطق القائمة قد یدفع بشكل غیر مباشر 
 . حتیاجات المجتمعملبیة ألة تخطیطی ما في غیاب رؤیةالسیإتجاه المناطق الجدیدة وفي 

 تعاني من المرافق تتجاور مع مناطق ات ومتكاملة الخدمإن تنمیة منطقة عمرانیة مستحدثة و
أعباء عتبارھا مراكز جذب إنقص نسبي في الخدمات یحمل تلك الخدمات بتدھور عمراني و

 . كبر من المخطط لھاأستیعابیة لمجاالت عمرانیة وإسكانیة لخدمة طاقة إ
 و تتصل ببعضھا البعض أن صعوبة طبوغرافیة الموقع تتسم بوجود مناطق شبھ منفصلة إ

لكنھا أو الطبوغرافیة الحادة ، ونتیجة لمخرات السیول  ضعیفًا تصاًالإو بالمناطق القائمة أ
 و الممكن حدوثھ .أو مانع للنمو الحادث أخرى التمثل عائق أمن جھة 

  فعال عن محاور باشر ونفصال المنطقة بشكل مإلى الموقع وأمحدودیة طرق الوصول
یتمثل  مروریًاو غیر واضح تخطیطیًاللمدینة ، حیث یوجد مدخل واحد و الحركة الرئیسیة

إعادة النظر من الحتمي لھضبة من جنوب محطة المحوالت ، ولى اإفي الطریق الصاعد 
لى تطویر إضافة ة ، باإلالمستقبلیمع التنمیة العمرانیة الحادثة و تطویره لیتناسبفي ھذا و

 ضمن شبكة حركة المدینة .خل شمالي للمنطقة عند الجزیرة مد
  العادات إجتماعیة تتفق مع التقالید والرؤیة المقترحة بیئة أن یحقق المخطط العام وحتمیة

السكانیة التي یعاني منھا جتماعیة واإلومعالجة المشاكل والسلبیات للمجتمع المحلي ، 
رتقاء بالمناطق اإلمن خالل التوازن بین تطویر وتنمیة المناطق الجدیدة و ذلكالمجتمع ، و

 . سكانیة التي یتطلبھا المجتمع، مع توفیر الخدمات العمرانیة واإل المتدھورةخاصة القائمة و
  و أقتصادیة القائمة طار الرؤیة المقترحة بالبنى األإربط عملیة التنمیة العمرانیة للمنطقة في

نحقق التنمیة الشاملة لعام للمدینة ، لتتضافر الجھود وخطط امب ما حدده الالمنتظرة حس
ھي قتصادي للمجتمع المحلي وخاصة فئات محدودي الدخل ، واألجتماعي وبشقیھا اإل

 الفئات المستھدفة في تلك التنمیة .
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 راسات الوضع الراھن الطبیعیة والبیئیة والمناخیةالخاصة لدأعتماد المؤشرات العامة و  ،
ئمة یكولوجي ، وتحقیق المالاإلإلیھ من نتائج وتوصیات لتحقیق التوازن البیئي ونتھت أما و

 المتاحة للمنطقة .ات مكاناألإطار المحددات والمعوقات وفي  المناخیة والبیئیة للمجتمع
 ذلك من خالل تطویر أعلى جدوى ممكنة وتقلیل التكلفة وقتصادیة لتحقیق رفع الكفاءة األ

ستفادة من مواد األنمطیة بعیدة عن الرتابة المخلة وعتماد على األعماریة خاصة ، وأنماط م
 تقنیات البناء المحلیة .و

  
  ھداف المخطط العــام ..أ

  
ھداف وقد تم تنمیة منطقة الصداقة الجدیدة مجموعة من األحددت الدراسات السابقة لتطویر و

ستراتیجیة التنمیة الشاملة المنشودة ، ویتحتم إا على النحو الذي یلبي سیاسات وتصنیفھتبویبھا و
إیجاز ن نتعرض بأالمحدثة للمشروع خطط العام ، ووضع الرؤیة قبل التعرض بالتحدیث للم

ھداف طار المعطیات والمتغیرات الحادثة ، وتتدرج األإصیاغتھا من جدید في لتلك األھداف و
لى إقلیمي العام األمن المستوى القومي وأدق و بمعني ألى المحلیة ، إفي تتابع من العمومیة 

إلى المستوى المحلي والمجال العمراني  خیرًاشمل ، وأالمجال العمراني األمستوى المدینة و
  ھداف للمستویات الثالث :ھم تلك األأنستعرض فیما یلي المباشر ، و

 ام :ـقلیمي العاألالمستوى القومي و 
لى الظھیر إتجاھات النمو العمراني أدفع اسوان و أقلیمعادة التوزیع الجغرافي للسكان في إ .1

 الصحراوي للخروج من الوادي الضیق .
 قتصادیة القائمة .البنیة األالمحافظة على مصادر الثروة و .2
 سوان .أتنمیة مجتمعات جدیدة متكاملة ترفع العبء عن الھیكل العمراني القائم لمدینة  .3
رتقاء العمراني للتجمعات القائمة ، واإلالخدمات سكان والمساھمة في حل مشكالت اإل .4

 . متدھورة  والحد من تدھورھابالمناطق ال
المتنامي في طلبات رفع مستوى البیئة الصحیة والعمرانیة ، وسد العجز المتزاید و .5

 سكان خاصة لفئات الدخل المحدود .اإل
 مل :ـشالمجال العمراني األمستوى المدینة و 

متصاص جتماعیا لھا القدرة على العمل كنقطة جذب ألوإ تطویر بیئة متكاملة عمرانیًا .1
 لمواكبة المتغیرات المحتملة .المرونة سوان مع توفیر أتخفیف مشاكل مدینة السكان ، و

 سوان بسبب النمو العشوائي للعمران .أالحد من تدھور التجمعات بالمنطقة الشرقیة ب .2
مع توجھات التنمیة  ان بما یتوافقسوأالتوجیھ الصحیح للنمو العمراني المستقبلي لمدینة  .3

 تطویر محاور عمرانیة جدیدة فعالة . المعتمدة ، و
 . ناسبة لمحدودي الدخلسعار مأراضي السكنیة بالمساھمة في توفیر قطع األ .4
 نموھامتدادات العشوائیة والحد من خلخلة الكتلة العمرانیة لألتخفیف الضغط السكاني و .5

 حتیاجات تلك المجتمعات .أمخطط یلبي إطار تنظیمي وفي غیاب 
تحقیق جتماعي واألقتصادي للسكان ، وتوفیر فرص عمل جدیدة وتحسین المستوى اإل .6

 ساسیة .البنیة األأقتصادیة من الخدمات وقصى كفاءة أ
 طار المخطط العام للمدینة .إالمقترحة في قتصادیة القائمة ونشطة األالتكامل مع األ .7
جتماعي إلموارد الحكومیة بوضع خطة لتنمیة المنطقة ذاتیا كمبدأ عتماد على اتقلیل األ .8

رامج التنفیذ بلنمو ورتباط مراحل االشعبیة المجتمعیة ، وأقتصادي یقر التنمیة بالمشاركة أ
 التمویلي للمشروع .مع المخطط المالي و
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عقاریة ستثماریة للمضاربة الإلى سلعة إالحد من تحولھا أسعار بیع االراضي والتحكم في  .9
  حمایة لفئات الدخل المحدود .و ضمانًا

 المجال العمراني المباشر :المستوى المحلى و 
التكامل الحركة والطرق للمدینة من جھة ، والتواصل و سھولتھ بشبكاتتصال وكفاءة األ .1

 خرى .أداخل المجال العمراني المباشر من جھة األستعماالت المختلفة بالمنطقة وبین 
ستفادة من لمنطقة وطبیعة التربة واألة اطبوغرافیحترام أالبیئة الطبیعیة والتكامل مع  .2

 توصیاتھا .راسات المتخصصة والممیزات المناخیة ، كما حددتھا الد
توفیر المسطحات الالزمة ستعماالت وتحقیق الكفاءة الوظیفیة من خالل حسن توزیع األ .3

 . لخدمة سكان المنطقةتوزیعھا ال مع توفیر الخدمات العمرانیة وستعمألكل 
تحقیق مرونة نمو عناصر المشروع بمعدالتھا المنشودة مع مراعاة تكامل الكتلة العمرانیة  .4

 . مستقبلیًاو خالل مراحل تنمیة المنطقة حالیًا وظیفیًا
جتماعي بین نساق االجتماعیة والترابط األجتماعیة متكاملة تعتمد على األإتطویر بیئة  .5

 . فراد المجتمع المحليأ
یحقق التوازن ة الطبیعیة للمنطقة ، ومعماریة ذات طابع یحترم البیئتطویر بیئة عمرانیة و .6

 أخرى .نشطتھم من جھة رض والبیئة من جھة والسكان وأمثل بین عنصري األاأل
 تطویر بیئة عمرانیة نظیفة غیر ملوثة او ان تكون مصدرا للتلوث . .7

  
  ساسیات التنمیة ..ات التخطیطیة وأالمحدد

  ..الطبیعیة ـ المحددات البیئیة و أوًال
  
  الطبیعیة محددات الموقع.. 

أتساعھا ، لى مصاطب طبیعیة  یتفاوت إالتي تقسم المنطقة مخرات السیول المتقاطعة و .1
 ھو ما یفرض بناء عمراني معین یتجاوب مع التشكیل الطبیعي للموقع .و

 عمال التنمیة نظرًاأمن  7:  1نحدارھا عن إالتي یزید نحدار وستبعاد المناطق شدیدة األإ .2
 متر . 10مان للحواف لمسافة آقتصادیات البناء علیھا ، مع مراعاة ترك حرم أرتفاع أل

ال من خالل طرق محلیة محدودة تخترق إلى مناطق التنمیة الجدیدة إمحدودیة الوصول  .3
الطریق المحوري  لىإلى طریق ترابي ممھد یؤدي إالتجمعات العمرانیة القائمة تنتھي 
 المقترح لمنطقة الصداقة الجدیدة .

الذي تقطعھ مخرات السیول موقع المخصص للتنمیة المستحدثة والتشكیل الشریطي لل .4
ع الموقع ككل عن التجمعات العمرانیة القائمة منفصال ارتفأإلى مناطق شبھ منفصلة ، و

 متداداتھا المستقبلیة .وأ للتشكیل العمراني للمنطقةعنھا مما یفرض مورفولوجیة خاصة 
  
  
  
 
  
  

 
  
 

  محددات التنمیة و تقسیم مخرات السیول  )39شكل رقم (
  المنطقة الى مصاطب طبیعیة



  الدراسة العمرانیة لمخطط اسكان منطقة الصداقة بمدینة اسوان  40
 

 

 مناخیة :البیئیة والمحددات ال 
تخطیط المنطقة نتیجة لما أقوى المحددات في تنمیة وتعتبر البیئة بمفھومھا الشامل من 

ازن بین الموقع محددات لتحقیق التوأمكانیات وتفرضھ البیئة الصحراویة نفسھا من 
المنطقة تھدف من التنمیة من جھة اخرى ، والنشاط العمراني المسوخصائصھ من جھة و

  بموقعھا وموضعھا تحقق الممیزات البیئیة التالیة :
  
  
  
  
  

  
  
  

  المحددات البیئیة و المناخیة للمنطقة  )40شكل رقم (
  
  

) على تقلیل معدالت ترددات متر 190ـ  130البحر (رتفاع عن منسوب سطح یساعد األ .1
المناخ شدید الحرارة مع زیادة معدالت ترددات المجال الجاف والبارد مما یكون لھ تأثیر 

 لمناطق المنخفضة المجاورة في الوادي .ف الظروف المناخیة بالمقارنة لمباشر في تلطی
ي عمق الموقع فلالمیل التدریجي للمنطقة نحو الغرب یساعد على تخلل الریاح الملطفة  .2

 ساقط على المساحات المكشوفة.شعاع الشمسي المن كثافة األ یقللوفترة الحرارة الزائدة 
ن ألى الشمال یساعد إطریقھ المحوري الرئیسي من الجنوب تجاه الشریطي للموقع واإل .3

  .العمرانیة جمعات لى التإیتخلل الھواء 
  
  
  
  
  
  
  

  المحددات الطبیعیة للمنطقة )41شكل رقم (

  
  قتصادیة ..محددات اإلجتماعیة واألـ ال ثانیًا

  
قتصادیة للوضع الراھن للمجتمع المحلي ، جتماعیة واألمؤشرات الدراسات اإلمن دراسة نتائج و

  التنمیة المؤثرة فیما یلي :ساسیات قتصادیة وأاألجتماعیة وھم المحددات اإلأتلخیص  نایمكن
 ھي الفئات المستھدفة لتنمیة محدود وسرة للمجتمع المحلي لفئات الدخل المتوسط حجم األ

 فرد . 5.3المنطقة حوالي 
 المجتمعیة حترام تلك التقالید أالموروثات المحلیة مما یفرض أھمیة التمسك بالقیم و

ة توفیر الخدمات الدینیة قریبة خاصالعمرانیة ویة في عملیة التنمیة جتماععتبارات اإلاألو
 جتماعي عمراني .إلى الوحدات العمرانیة السكنیة كنواة تجمع إمباشرة و
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 جتماعي ، الجماعیة للمجموعات ووحدات الجوار اإلسرة وحترام الخصوصیة الفردیة لألأ
من الوحدات  تداءًابإنفتاح التركیبات الھیكلیة المعماریة والعمرانیة على الداخل أبالتالي و

إلى الوحدات العمرانیة مكن ـ أن إحواش الداخلیة ـ السكنیة المفردة المفتوحة على األ
 جتماعیة التقلیدیة .نشطة اإلالمجموعات السكنیة حول الفراغات المفتوحة لممارسة األو

  ساس نمط العائلة الممتدة .أتصمیم المساكن على 
  الحضري للمجتمع .لرفع المستوى البیئي والعمراني وبالمنطقة توفیر الخدمات العمرانیة 
 الشعبیة  بالمشروع ، وضمان المشاركة والمجتمع رتباط السكانتحقیق المرونة الكافیة أل

 تنمیة المنطقة .الفعالة في تطویر و
 راضي سكنیة تكون في متناول أمكن لتوفیر أستثمارات المتوقعة للمشروع كلما تقلیل اإل

  الدخل .قدرة محدودي 
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

   جتماعیةاإلرام موروثات المجتمع العمرانیة واحت) 42شكل رقم ( 
  

  الشاملة لتطویر وتنمیة المنطقة .. الرؤیة التخطیطیة
  

لى ضرورة التكامل بین التنمیة عجدیدة تحدیث المخطط العام لمنطقة الصداقة التعتمد رؤیة 
مة بالمجال العمراني المباشر ، التجمعات العمرانیة القائالجدیدة والمنطقة ستحدثة بالعمرانیة الم

وبذلك نضع منطقة الصداقة في إطار عمراني شامل لخدمة المدینة والمجتمع حسب ما تحدده 
لیشمل المناطق الشرقیة ھكذا یمتد المخطط العام المحدث ، وھا ھدافأإستراتیجیة التنمیة الشاملة و

د متدامتكاملة ، وتمشیًا مع اإلستراتیجیة الخاصة بحتمیة األ بارھا منطقة عمرانیةعتللمدینة بإ
زراعي الضیق في الشمال والمناطق االثریة حمایة الشریط الالعمراني بالظھیر الصحراوي و

ھنا فیة جنوب شرق المدینة ، والحرفي الجنوب ، والتكامل مع القاعدة األقتصادیة الصناعیة و
  المتغیرة .طلبات المجتمع المتجددة ومتیرات الحادثة وومة التنمیة في ظل المتغتكتمل منظ

  
  
  
  
  
  

  موقع منطقة الصداقة الجدیدة ـ محل الدراسة) 43شكل رقم (
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سوان المجال العمراني المباشر لمنطقة العامة لتطویر وتنمیة منطقة شرق أنحدد الرؤیة و
  محاور اساسیة :الصداقة الجدیدة محل الدراسة من خالل مجموعة سیاسات على ثالث 

 . تقاء الحضري بالتجمعات القائمة وخاصة المتدھورة عمرانیًارسیاسة اإل .1
 المجال العمراني المباشر.سیاسة األحالل والتوطین في حدود المنطقة و .2
 متداداتھا المستقبلیة .ني في منطقة الصداقة الجدیدة  وأمتداد العمراسیاسة األ .3

   
  
  
  
  

  
  
  

  االرتقاء الحضري بالتجمعات القائمة) 44شكل رقم (                                                                                 
  

وتكتمل الرؤیة العامة لتنمیة وتطویر المنطقة من خالل تكامل تلك السیاسات الثالث لتحقیق 
  لي :إ ستراتیجیة عامة للمشروع تھدف عمرانیًاإ

  
o طار التنمیة الشاملة .إرتقاءالحضري  بالمجتمع المحلي في التنمیة  العمرانیة واإل 
o للمنطقة .إطار المجال العمراني جتماعي والتوازن العمراني في المحافظة علي البناء اإل 
o  طار الرؤیة الشاملة للتنمیة .إتقویة العالقات المتبادلة بین المنطقة ومجالھا العمراني في 
o  طار المخطط العام .إفي وفقا للمعاییر القیاسیة و وتوزیعًا ونوعًا الخدمات كمًاتوفیر 
o ما إطار المعدالت المعمول بھا ورتقاء والمحافظة علي البیئة من كافة مصادر التلوث في اإل

 المختصة .دده الجھات المعنیة وتح
o  لى مواقع بدیلة داخل المجال العمراني ذاتھ إضرورة الحراك العمراني. 
o مكانیات المتاحة .األأستغالل الموارد و 
o الغیر مالئمة خارج المدینة .ستعماالت ذات التاثیر السلبي وعادة توطین كافة األإ 
o الجیوب المتداخلة مع الكتلة العمرانیة القائمة و ستخدام الفراغاتإستیعابیة بزیادة الطاقة اإل

 مكن لرفع الكفاءة الوظیفیة .أن إ
o طار مخطط عام شامل .إالقائمة في  دھورة عمرانیًامتتخطیط المناطق ال 
o . رفع كفاءة المتاح من الرصید العمراني القائم 
o ستراتیجیة التنمیة .التكامل بین محاور السیاسات الثالث المشكلة إل 
o تجاه الظھیر الصحراوي .إمثل للنمو العمراني في التوجیھ األ 
o ت الحادثة في القطاعات الخدمیة المشكالحل تحسین ورفع مستوى الخدمات القائمة و

 البنیة التحتیة .والمرافق و
o  الفصل بین مستویاتھا في تدرج تخطیطيأداء شبكات الحركة ، والعمل على رفع . 
o قتصادیة بالجدوى األ وثیقًا رتباطًاأالتي ترتبط بالمعدالت التخطیطیة الحادثة ، ورتقاء اإل

راضي حتیاجات من األتقدیر األبالتنمیة العمرانیة وبالتالي راضي ، وستخدام األأكفاءة و
 مورفولوجیة البناء العمراني عامة .وأمكانات تشكیل الھیكل العمراني و

o  تخطیط المناطق السكنیة الجدیدة بشكل یتوافق مع الوضع السكني القائم في المناطق القائمة
 یجابیة المستخلصة منھ دون السلبیات .خذ النتائج اإلأب
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  مجالھا العمراني :العام لمنطقة الصداقة الجدیدة و المخطط
  

قة لى التعرف على المشكالت التي تعاني منھا المنطإتنتھي الدراسات التخصصیة السابقة 
المستقبلیة ، كما تحدد المؤشرات والنتائج التحلیلیة لتلك تطلبات المجتمع المحلي الحالیة ومو

بالتالي یمكننا تحدید جتماعي والسكاني المنظور ، واإلقتصادیة و البناء الدراسات القاعدة األ
راضي وخطط البرامج أنشطة الناجمة عنھا من مسطحات حتیاجات التنمیة الشاملة واألإ

  القطاعیة المختلفة .
  
سفرت عنھ تلك الدراسات یمكن وضع الرؤیة الشاملة أما ستراتیجي للمشروع ، وطار اإلفي اإلو

سیاسات أھداف والذي یحقق ي المباشر للمنطقة محل الدراسة ورانللمخطط العام للمجال العم
جتماعیة ، اإلیة والسكانیة واالسكانالدراسات التخصصیة االقتصادیة و توصیاتستراتیجیة ، واإل

ت التنمیة الشاملة المستھدفة ، ساسھ نستكمل حلقاأعلى مثل ، ولى المخطط العام األإحتى نصل 
التكوین  نقترح ھناجتمع والمنطقة ومجاالتھا العمرانیة ، ورات مستقبلیة للمنرسم تصوو

 قتصادیًاوعمرانیًا وأ جتماعیًاإمكانیات األالعمراني الذي یتالئم وكافة المعطیات والمحددات و
  ذلك على النحو التالي :و
  
 كني متكامل تتكون المنطقة الجدیدة المقترحة من قطاعین عمرانیین یشكل كل منھما حي س

طیطیة المعیاریة المعمول بھا ، ساسیة حسب المعدالت التخنشطتھ األالعمرانیة وأبخدماتھ 
للتنمیة  ھو منطقة الصداقة الجدیدة المقترحة سلفًاول القطاع الجنوبي ویمثل الحي األو

رة منھ خیاألأعداد المخططات للمرحلة الثالثة والثانیة ووجاري تنفیذ المرحلتین االولى و
متدادات المستقبلیة ما الحي السكني الثاني یمثل األأھي محل الدراسة التفصیلیة الحالیة ، و

 تجاه المحور الطولي للمنطقة .أالشمالیة للحي االول في 
  یتكامل القطاعان العمرانیان الجدیدان بالمنطقة مع قطاع عمراني ثالث یشكل حي سكني

و العشوائیة ، ویرتبط بالقطاعین السابقین أطة ثالث یتكون من المناطق القائمة سواء المخط
تتكامل القطاعات الثالث لتشكیل كیان تصال وعصاب األابشرایین حركة رئیسیة تمثل 

 سوان .أعمراني  حضري متوازن في شرق مدینة 
  ھیكلة منظومة توزیع الخدمات حسب نطاقات التخدیم العمراني المعیاریة لضمان توفیر

 توزیع متجانس للقطاعات الثالث السكنیة .سیة ، ومعدالت قیاالخدمات ب
 ن الطرق الرئیسیة ترسم حدود أعتبار أحیاء المنطقة الثالث مع بناء شبكة حركة آلیة ال

 تساعد على بناء ھیكل عمراني واضح .حیاء والمجاورات وعمرانیة لأل
 مجالھا العمراني بقطاعاتھا العمرانیة ولتتكامل المنطقة  ربط المنطقة بالمدینة بشبكة طرق

 نشطتھ التنمویة والعمرانیة .اعناصره وباشر مع المجال العمراني الشامل والم
 و أرتقاء الحضري للمناطق العمرانیة المتدھورة داخل الحي مشروعات اإلأعتماد سیاسة و

لبیئة من كافة مصادر المعاییر للحفاظ على ا، ووضع الضوابط والقطاع العمراني الثالث 
طار المخطط العام إستعماالت الغیر مالئمة خارج المنطقة في عادة توطین األوأالتلوث ، 

 سوان  .ألمدینة 
 متدادات لي األإستعماالت السكنیة من المناطق القائمة حالل وتوطین بعض األأعادة إ

 رتقاء الحضري .اإلشروعات التنمیة وول و الثاني ضمن مالعمرانیة بالقطاعیین األ
 البنیة التحتیة لكافة قطاعات المنطقة .افق وتوفیر شبكات المر 
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  القطاع العمراني الشمالي
  الحي السكني الثاني

  
  

  القطاع العمراني القائم
  الحي السكني الثالث

  
  القطاع العمراني الجنوبي

  الحي السكني االول
 

  منطقة الصداقة الجدیدة
  

سوان یبین أالمخطط العام لمدینة ) 45شكل رقم (
المعد من  الھیئة النمو العمراني للمدینة وجھات تأ

   العامة للتخطیط العمراني
  

  
  المنطقة الصناعیة

  
  
  

مجالھا العمراني المباشر لتشكیل ھیكل عمراني تنموي شرق لمقترح لمنطقة الصداقة الجدیدة وتحدیث المخطط العام ا )46شكل رقم (
  مدینة اسوان من ثالث قطاعات عمرانیة 

  
شرنا في أمجالھا العمراني المباشر كما السكنیة بالمخطط العام للمنطقة وھكذا تتوزع القطاعات 

 وحدات جواروحدات تخطیطیة عمرانیة ( لقابلة للتقسیم أحیاء سكنیة متكاملة ، وصورة ثالثة 
 ولین الجدیدین عنختالف التجمعات الجدیدة بالقطاعین األأسكنیة ) ، بما یتناسب مع طبیعة و

ـ  28التجمعات القائمة بالقطاع الثالث ، ویتراوح عدد سكان كل من الحیین االول والثاني بین 
یتماثل البناء ألف نسمة ، و 60ـ  55سكانیة حوالي إستیعابیة إجمالي طاقة إلف ساكن ، بأ 30

دد الذي یقوم على النمط العمراني الشریطي متعوالھیكلیة العمرانیة لكل منھما والمورفولوجي 
السیما المحددات الطبیعیة والطبوغرافیة حیث مكانات ومحددات الموقع ونویة لمالءمتھ إلاأل

الرئیسي للمنطقة ومحور  لى شمال الموقع العصبإیشكل الطریق الرئیسي الممتد من جنوب 
یتفرع عن فتتوزع علیھ الخدمات الرئیسیة وبعض الخدمات الفرعیة ، و التنمیة بھا ،الحركة و

نویة السكنیة في الغرب بینما تتفرع شریان التنموي محاور الطرق الفرعیة التي تشكل األھذا ال
یمتد ھذا المحور بطول حوالي سبعة كیلومترات لیشكل نویة الخدمیة في الشرق ، وعنھ غالبا األ

یربط المنطقة كنیة الثالث مع بعضھا من جھة ، وحیاء السو األأطریق حلقي یربط القطاعات 
الذي یفصل غرب ور الطولي الموازي لسكة الحدید وبكة حركة المدینة وخاصة بالمحكلھا بش

متداداتھا في الظھیر أسوان القدیمة عن أدق الذي یفصل مدینة أو بمعنى أالمدینة عن شرقھا 
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و ما ھإتجاه الشرق ونتقال نوعي في نمو المدینة أالصحراوي ، وھكذا تمثل المنطقة مرحلة 
  . النمو العمراني للمدینةالتنمیة  المقترحة ویتوافق مع توجھات 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  المرحلة الثالثة 
  
  
  
  
  

  المرحلتان االولى 
  الثانیةو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من قبل الوكالة الدانمركیة للتنمیة الدولیة 1995المخطط العام المقترح لمنطقة الصداقة الجدیدة عام ) 47شكل رقم (
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و أیتركب البناء العمراني للحي السكني في القطاعین الجدیدین من ثالث تجمعات عمرانیة و
وحدات  4ـ  3من  منھا ـتتكون كل ، و و جزئیًاأ منفصلة عن بعضھا كلیًا  وحدات جوار

مجموعات سكنیة ، بینما  4ـ  3عمرانیة ، و التي تتشكل بدورھا في تدرج عمراني محسوب من 
جي لعمران الحي .. و یؤكد التدرج المورفولو خلیة سكنیة 3ـ  2سكنیة من  تتكون كل مجموعة
بوغرافیة الموقع التي تحدد شكل وحجم التجمعات ستغالل طأالمنطقة عامة السكني  الواحد و

الخالیا السكنیة التي تلتف حول الفراغ انیة كما تحدد بوضوح المجموعات والوحدات العمرو
لى الخارج على إمنھ تتدرج شبكة الفراغات الخارجیة من الداخل جتماعي الخاص بھا ، واإل

أخرى تعبر شبكة الحركة والطرق من جھة المشكل للبناء العمراني كلھ ؛ و ذات النسق العمراني
نتفاعي عن تلك البنائیة العمرانیة للمنطقة فتتدرج الطرق في ثالث في تدرجھا الوظیفي واإل

  الفرعي حتى المحلي . لىإمستویات رئیسیة من الرئیسي 
  

عام ساسي لتشكیل المنطقة ومخططھا الأنویة كنسق عمراني تتأكد فكرة النمط العمراني متعدد األ
ة من الخلیة السكنیة فالمجموعة تدرج مستویاتھا المتواترمن خالل وضوح كتلة الخدمات و

ھكذا تتدرج الخدمات الحي السكني بمركزیتھ ، وو والوحدة العمرانیة المحلیة حتى وحدة الجوار
عماق الوحدات التخطیطیة في تخصیص وظیفي ألى إلتصل من العمومیة المركزیة  عضویًا

كمل ، و في ن تؤدي وظیفتھا على الوجھ األأحتیاجات الخاصة لكل منھا مما یضمن تفرضھ األ
 توافق كامل مع بعضھا البعض .تناغم و

  
  الصداقة الجدیدة ..ول ـ منطقة األ الھیكل العمراني للحي السكني

  
ول ـ منطقة الصداقة الجدیدة ـ یقوم على النسق العمراني ن الھیكل العمراني للحي السكني األإ

تجمع عمراني متناغم  لیھ من حیث التدرج المورفولوجي لعمران المنطقة لتنمیةإشارة السابق اإل
،  عمرانیًاإجتماعیًا وتطلعاتھ تمع المحلي القائم ، ومتفاعل مع المجمع الموقع والموضع ، و

ال ینفصل الجزء عن الكل ، مع بكافة عناصره یخدم الكل الجزء و فالمنطقة ككل مجتمع متكافل
وجیة العامة للبناء العمراني ، حتفاظ بخصوصیة المستویات المختلفة المشكلة لتلك المورفولاأل
تدرجاتھا العمرانیة للحي السكني وحدات الجوار السكنیة ( المجاورات السكنیة ) وجاء توزیع و

عیة والبیئیة من ناحیة التشكیل والتركیب والتسلسل ستفادة من الظروف الطبیإكبر أول لیحقق األ
  ھي :نا برامج تشكل الھیكل العمراني ونحدد ھط البرامج القطاعیة المختلفة ، وخطالمنطقي ، و

  
 . برنامج المناطق السكنیة 
  برنامج الخدمات العمرانیة. 
 . برنامج شبكات الحركة 

 
  
  
  
  

                                 
  

           منطقة الصداقة الجدیدة الحي السكني األول موقع )48شكل رقم (
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  ـ  1995المخطط المقترح سلفا لمنطقة الصداقة الجدیدة ـ ) 49شكل رقم (
  الدولیة.. من قبل الوكالة الدانمركیة للتنمیة

  
  ـ برنامج المناطق السكنیة : وًالأ

لدخل سكانیة مناسبة لفئات اإلى توفیر بیئة إول في المقام األ المقترح المخطط العامتحدیث یھدف 
من جتماعیة ، وقتصادیة واإلمكانیات األاألالمحدود للمجتمع المحلي ، ومتوافقة مع الظروف و

المؤشر ول لب المشروع التنموي العمراني للمنطقة ، سكانیة تمثھنا كانت برامج التنمیة اإل
سات المنشودة لتنمیة المنطقة ، السیاھداف والحقیقي لنجاح المخططات المقترحة في تحقیق األ

لى العام من الوحدة السكنیة المفردة الخاصة حتى إسكانیة من الخاص تتدرج البرامج اإلو
نساق یتشكل منھ العام مع أما ینطبق على الخاص من عم للحي السكني بالكامل ، والمستوى األ

أساسي معماري لمتتابعة تعتمد على نسق عمراني والتشكیل ، فكل المستویات اأختالف التعبیر و
نفتاح یتمثل في األجتماعیة ، والموروثات اإلتفرضھ الظروف البیئیة والمناخیة الصحراویة و

تدرجة من جتماعي بین مستویات الخصوصیة الماإلالفصل النوعي العمراني إلى الداخل و دومًا
نحدد ھنا تلك البرامج أخرى ، وستعماالت النوعیة من جھة األنشطة والتمییز بین األجھة و

التفصیلي لمنطقة الصداقة الجدیدة ـ الحي لمخطط العام والھیكل العمراني وسكانیة المشكلة لاإل
  التالي : عم على النحولى األإول ـ من الخاص السكني األ

  
 سكانیة المفردة ـ قطعة االرض الوحدة اإل..  

نتائج الدراسات المیدانیة ، على  سكانیة بناءًاراضي اإلستخدام نموذجین لقطع األأتم 
 مشاركةالطبیعیة وجتماعیة والعمرانیة واإلقتصادیة وتوصیات الدراسات األومؤشرات و

متر لتحقیق  18×  12،  15×  10ستخدم المدیول أقد ومتطلباتھ ، والمجتمع المحلي 
فرد ،  5.3أن متوسط حجم األسرة عتبار ، وبأ 2م 216،  2م 150مساحات قطع اراضي 
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شغال السكاني یتراوح بین قصى معدل لألأن لیصبح االقطعة وحدتبوحدات القصى عدد وأ
سترشادیة للوحدات إستفادة من نماذج معماریة فرد / قطعة ، ومن الممكن اإل 12ـ  10

  . شخصیة ممیزةمعماري والبصري یكسب المنطقة خصوصیة ومن التوافق ال حقق نوعًات
 كنیة ـالخلیة الس..  

أو الحي السكني ، صغر وحدة تخطیطیة في البناء العمراني للمنطقة أالخلیة السكنیة ھي 
أقتصادیة جتماعیة وإن تجمعھ سمات مشتركة أمتآلف من المفترض وھي مجتمع متجانس و

حجم سرة بأ 80ـ  50ى حوالى أرض أقطعة  40ـ  25یتراوح حجمھا من یة ، وسلوكو
بھ خاص یتوسط تفتح على فراغ شراضي وتتجمع قطع األنسمة ، و 425ـ  250سكاني من 

حة تحددھا طرق التخدیم المحلیة تتمتع الخلیة بصورة بصریة واضالخلیة السكنیة ، و
و تقف عند أسكانیة ، حیث تدور طرق السیارات حولھا اإل الخصوصیةوالبنیة الوظیفیة و

تحقق مستوى المجتمعیة المطلوبة ، وھي بذلك توفر الخصوصیة أن تتخللھا وحدودھا دون 
تتراوح ي المتوارث في المجتمع المحلي ، ومان داخل الخلیة یسمح بالنمط المعیشمن اآل

  فدان ) . 2.5ـ  1.5(  2م 10000ـ  6000في المتوسط ما بین السكنیة مساحة الخلیة 
  المجموعة السكنیة..  

خالیا سكنیة تتكامل مع بعضھا في بناء عمراني حول  4ـ  3تضم المجموعة السكنیة 
و أیضم حدیقة مثل الفراغ شبھ العام للمجموعة والتي تأو الساحة المفتوحة ، والمیدان 
لى زاویة صغیرة للصالة كنقطة تجمع لسكان إضافة اإللعب اطفال ، بمفتوحة ومنطقة 

خارجھا ، قالي بین خصوصیة سكان المجموعة ونتالمجموعة ، وفي ذات الوقت النشاط اإل
طراف أنشطة التجاریة للمعیشة الیومیة على لى الخارج حیث األإفمنھا تنتقل الحركة 

مسافة سیر الخدمة د اقصى المجموعة السكنیة نفسھا ، ویحدھا طرق الخدمة بحیث ال تزی
نسمة اي من حوالي  1600ـ  800یتراوح عدد سكان المجموعة من متر ، و 150عن 
  فدان . 7ـ  4جمالیة تتراوح بین إاسرة ، و بمساحة  300ـ  150

  المنطقة السكنیة المحلیة..  
تخلو من  أنالتي من الممكن ساسیة وتعتبر المنطقة السكنیة المحلیة ھي الوحدة العمرانیة األ

یر لى دور الحضانة بمسافة سإیمكن لفئات العمر الصغیرة الحركة اآلمنة المرور العابر ، و
مجموعات سكنیة بحجم سكاني  5ـ  3ھي تتكون من متر ، و 500ـ  400ال تزید عن 

سرة ، وتوفر المنطقة لساكینھا أ 1000ـ  500ي من حوالي أنسمة ،  5000ـ  2500
عتبارھا أن امكن بإالمقر الفرعي لجمعیة تنمیة المجتمع المحلي ولحضانة المسجد بجانب ا

جمالیة للوحدة العمرانیة االساسیة ـ جتماعي للسكان ، وتتراوح المساحة اإللتقاء اإلمحور األ
  فدان. 27ـ  20المنطقة السكنیة المحلیة ـ حوالي 

 ( وحدة الجوار السكني ) المجاورة السكنیة ..  
ھي الوحدة التخطیطیة التي تتوفر لھا مجموعة  وحدة الجوار السكني )( المجاورة السكنیة 

التي تحددھا المعاییر القیاسیة حدود مسافات السیر المناسبة ، و ساسیة فيمن الخدمات األ
تتكون متر ، و 600ـ  500د المجاورة من لى حدوإقصى مسافة سیر من مركز الخدمات أب

 12000ـ  8000یة بحجم سكاني یتراوح بین في المتوسط من ثالث مناطق سكنیة محل
ساسیة تعتمد على مجموعة من الخدمات األأسرة ، و 2100ـ  1600ي من حوالي أنسمة 

تتراوح أساسي ومركز شباب والخدمات التجاریة االساسیة ، وتتمثل في مدرسة تعلیم ا
  فدان . 110ـ  55جمالیة للمجاورة السكنیة بین المساحة اإل
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سكاني الھیكل العمراني اإل) الرؤیة التخطیطیة و50شكل رقم (

  ول بالمنطقة المقترح لمنطقة الصداقة الجدیدة ـ الحي السكني األ
  
  
  

  ـ برنامج الخدمات العمرانیة : ثانیًا
  

ساسیة لتنمیة المنطقة ألھداف اھم األأمن 
سلوب الذي یحقق وفر في توفیر الخدمات باأل

تطویر مستوى الخدمة مع بما یسمح بالتكلفة 
الممكنة الحدوث ،  المتغیرات المجتمعیة

رتقاء بالبیئة یجابیة في اإلالمساھمة اإلو
للمجتمع المحلي ، وبما الثقافیة جتماعیة واإل

توفیر لسائدة الموروثات المجتمعیة الیتفق و
التوزیع الخدمات العامة والخاصة بالتدرج و

المتوافقان مع مورفولوجیة البناء العمراني 
ساسي ، لنحقق الصورة أكنسق تنموي 

طار متسق مع إالحضریة المتكاملة في 
بالمعدالت سكانیة المقترحة ، والبرامج اإل

معیاریة القیاسیة المعتمدة ، التخطیطیة ال
المقترحة في نحدد ھنا برامج الخدمات و

رانیة المتتابعة تدرجھا على المستویات العم
  على النحو التالي :

  
توزیع مراكز الخدمات العمرانیة لمنطقة الصداقة ) 51شكل رقم (

الجدیدة ـ الحي السكني االول ـ یتوافق مع مورفولوجیة البناء 
  العمراني كنسق تنموي یحقق الصورة الحضریة المتكاملة 
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  الخدمات على مستوى الخلیة السكنیة.. 
لتقاء السكان في حدود الخصوصیة جتماعي إلوسط للخلیة المركز اإلالفراغ األبتتمثل 

 نفسھم .أمكانیة خدمیة جماعیة شبھ خاصة للسكان إما یوفره من جتماعیة ، واإل
  الخدمات على مستوى المجموعة السكنیة.. 

،  2م 150ساسیة لخدمات المجموعة من زاویة بمساحة متوسطة حوالي تتشكل النواة األ
 عاشةمركز محدود للخدمات التجاریة لإلبالمیدان الداخلي للمجموعة ، و عمرانیًایرتبط 

  . 2م 150جمالیة في المتوسط حوالي إبمساحة محل ، و 12ـ  8الیومیة في حدود 
  مستوى الوحدة العمرانیة المحلیة ..الخدمات على 

مات یضم مسجد و الوحدة العمرانیة المحلیة بمركز محلي للخدأتتمتع المنطقة السكنیة 
بجمعیة تنمیة المجتمع  عمرانیًاو جتماعیًاإیرتبط ،  2م 450للصالة بمساحة في المتوسط 

..  2م 400تكتمل منظومة الخدمات بحضانة بمساحة ، و 2م 475المحلي بمساحة متوسطة 
 . 2م 2000ـ  1800جمالیة لمركز خدمات الوحدة العمرانیة حوالي تبلغ المساحة اإلو

 ( وحدة الجوار السكني )ى مستوى المجاورة السكنیة الخدمات عل ..  
المشكلة ي للمجاورات السكنیة المتتابعة والعمرانجتماعي ونھ قد یختلف البناء اإلإحیث 

ننا نضع المعاییر المتوسطة لبرامج خدمات المجاورة إللبناء العمراني للمنطقة ، لذلك ف
   .. نسمة 1200ـ  8000وسط عدد سكان لمت
  برنامج المقترح :الیحدد الجدول التالي و
 

 )2(مالمســاحة  العـدد االسـتعمال

 6000 1 سنة  14ـ  6مدرسة تعلیم اساسي للتالمیذ من سن 

 300 1 عیادة صحیة شاملة
 750 1 وحدة اجتماعیة ( تنمیة و رعایة المجتمع المحلي )

  7300  1  خدمات تجاریة و مھنیة لالحتیاجات الیومیة للسكان

  1500  1  مصلي 750مسجد یسع لحوالي 

  750  1  مكتب اتصاالت و برید و ھاتف و تلغراف

  7400  1  منطقة خضراء مفتوحة

  3600    من إجمالي مساحة الخدمات % ممرات مشاة و فراغات 15

 27600  احة مركز المجاورة السـكنیةـــــــــــجمالي مسـإ

  
 

 : الخدمات على مستوى الحي السكني 
سكانیة متوسطة إستیعابیة إیبین الجدول التالي  البرنامج المعیاري لخدمة الحي السكني بطاقة 

  الف نسمة : 30ـ  25تتراوح بین 
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المســاحة بالمتر  العـدد االســــتعمال
 المربع

 8000 1 فصل  30مدرسة ثانوي عام عدد فصولھا في المتوسط 
وصیدلیة مركز طبي یضم وحدة اسعاف ومكتب صحة 

 8400 1 ووحدة رعایة امومة و طفولة

 750 1 وحدة اجتماعیة ( تنمیة و رعایة المجتمع )

  2000  1  مصلي 1500مسجد یسع 
  1000  1  مركز اداري و خدمي 

  1000  1  نقطة شرطة و اطفاء
  1000  1  مكتب اتصاالت : برید و ھاتف و تلغراف
  4200  1  مركز ثقافي یضم مكتبة و سینما او مسرح

  16200  1  مركز تجاري و یضم محالت تجاریة و مھنیة
  16200  1  منطقة مفتوحة و حدیقة عامة للحي

  58750    اجمالي مساحة الخدمات
  5850  جمالي مساحة الخدماتمن إ فراغات% ممرات مشاة و 10

 64600  ـاحة مركـز الحي السكنيــــــجمالي مسـإ
  

  ـ برنامج شبكات الحركة : ثالثًا
  

ولوجي لعمران نتفاعي عن البناء المورفاإلشبكة الحركة والطرق في تدرجھا الوظیفي وتعبر 
سوان من جھة أشمل لمدینة عن تكامل المنطقة مع المجال العمراني األالمنطقة من جھة ، و

ة حیث یقتصر الربط بین المنطقة تصال بشبكة حركة المدیناأل تفتقر المنطقة حالیًاأخرى ، و
أسوان بمنشیة السیل الریفي ، على مسار ضیق یبدأ من خلف محطة محوالت كھرباء المدینة و
لى تطویر طریق حلقي محوري داخل إیتجھ المخطط العام المقترح للمنطقة و مجالھا العمراني و

  سوان في عدة نقط على مستویین : أالمنطقة یمكن ربطھ بشبكة الطرق لمدینة 
  .الشمالي عند منطقة الجزیرة الجنوبي عند منطقة السیل و نول منھا یمثل المدخالالمستوى األ

ع نقط : عند كوبري خور عواضھ ، ربأالمستوى الثاني للربط فیتمثل في تقاطعات عرضیة في 
التقاطع الرابع في الشمال مع وعند مزلقان السیل الریفي ، وعند مصنع كیما في الجنوب ، و

  .حدید الطریق العرضي المتجھ شرق بموازاة سكة 
بین المناطق القائمة من جھة الشرق و وتكتمل تلك المنظومة لشبكة الحركة بالطریق الفاصل بین

على الھضبة ، وھكذا یمثل ھذا الطریق مع أالحیین السكنیین الجدیدیین بالمنطقة المقترحة 
  یة الثالث .للمنطقة یربط بین قطاعاتھا العمران داخلیًا دائریًا المحور الرئیسي للمنطقة شریانًا
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   رتباطھا بشبكة المدینةشبكة طرق المنطقة ، ومجالھا العمراني ، وأ ) 52شكل رقم (
  
عتمدت على المعاییر المعتمدة أالطرق في ثالث مستویات رئیسیة لیة وتتدرج شبكة الحركة اآلو

للمشروع بمنطقة الصداقة الجدیدة ـ محل الثانیة تم تنفیذه في المرحلتین االولى وما قد ، و سابقًا
  الدراسة الحالیة ـ و نحدد تلك المستویات فیما یلي :

 ق ھو یعتبر طریالطریق الرئیسي للمنطقة و
یمتد في تجمیعي یخترق المنطقة بطولھا و

أسوان تشكیل شبھ حلقي للربط مع مدینة 
متر على  25 ھیبلغ العرض المقترح لو
في كل اتجاه ور ساس توفیر حارتین مرأ

  ، مع جزیرة وسطى نتظار موازیة أماكن وأ
  
  

  لمنطقةالرئیسي لالطریق  ) 53شكل رقم (
 المجاورات السكنیة بالطریق الرئیسي الطرق المحلیة وھي الطرق التي تربط المناطق و

متر على  13.80المحوري بالمنطقة ، ویبلغ العرض المقترح لھذا المستوى من الطرق 
 ماكن انتظار موازیة .أتجاه مع إفي كل ساس حارة مرور أ
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 سكانیة ھي تشكل غالبیة شبكة الحركة داخل كیانات التجمعات اإلالطرق الخدمیة و
یبلغ العرض من داخل التجمعات إلى الطرق المحلیة ، و تنقل الحركة عمومًاوالعمرانیة ، و

 ماكن انتظار .أال توجد إتجاه وساس حارة للمرور في كل أعلى ، متر  10ا المقترح لھ
 

  ..  ـ المجاورتان السكنیتان األولى والثانیة المخطط التفصیلي
  

البناء  لعمراني بین المجاورتینیحكم عالقة الجوار ا
ددات الطبیعیة للموقع من المحلعمران المنطقة والھیكلي 
جتماعي والسكاني المقترح من جھة البناء اإلجھة و

فاصل مادي بینھما خرى بحیث تتجاوران دونما تحدید أ
عتبارھما خالیا دینامیكیة حیة في جسم بناء عمراني إب

الخوصیة محافظة على النسق العام للتدرج ومع ال واحد
طار تتكون كل من في ھذا اإلجتماعیة ، وإلیة واالعمران

الثانیة ـ محل الدراسة ـ من ثالث ولى والمجاورتین األ
للمجاورة سكانیة مناطق سكنیة ویبلغ عدد القطع اإل

قطعة لیكون  980للمجاورة الثانیة قطعة و 650ولى األ
سكانیة للمرحلة الحالیة من الدراسة جمالي القطع اإلإ

 7500بحجم سكاني سكانیة ، وإقطعة  1630حوالي 
لثانیة لیصل ساكن ل 11000و ، ولى ساكن للمجاورة األ

ساكن اي حوالى  18500 اجمالي عدد سكان حوالي
  اسرة . 3260

  رح للمجاورتین مورفولوجیة المخطط المقت) 54شكل رقم (  
  بمنطقة الصداقة الجدیدة  الثانیةالسكنیتین االولى و

  
ذان المركزان یمثل ھ، وساسیة لكل مجاورة یضم الخدمات األ عمرانیًا یوفر المخطط مركزًاو

بصریة ممیزة للتشكیل العمراني  عالمةإجتماعي وإلتقاء عمراني ونقطتان بؤرتان عمرانیتان و
  . والمجتمع المحلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بمنطقة الصداقة الجدیدة  والثانیة ولىاأل تینالسكنی تینللمجاور ة المقترح اتالمخطط) 55شكل رقم (
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  سترشادیة ..المعماریة السكنیة اإل النماذج
  

الخدمات العمرانیة سكانیة وراضي اإلستراتیجیة العامة للمشروع على توفیر األتعتمد الرؤیة اإل
قتراح ألتلك الرؤیة یمكن  ستكماًالبأسلوب مشروعات األراضي والخدمات ، وأفیما یعرف 

یتم طرحھا على المستفیدین من أحتیاجات المجتمع وسترشادیة للمسكن ذات مرونة تلبي إنماذج 
بما یضمن تناغم المطلوبة و الفئات عملیة التعمیرسترشاد بھا مما یسھل على تلك المشروع لإل

لمقترحة على عتمدت التصمیمات انیة والمعماریة بالمنطقة والحي السكني ، وأالمخرجات العمرا
أو مزایدة قد حترام الموروثات التقلیدیة المعماریة دونما تقلید المالئمة المناخیة والبیئیة للمكان وأ

ضافة نسان الساكن نفسھ لإلالمرونة لإلمع ترك ھامش من ، قتصادیات البناء نفسھ تؤثر على أ
أو من التوحد ،  نحقق بذلك نوعًاتطویر لیضفي على المسكن شخصیتھ وھویتھ وثقافتھ ، والو

  . بصریًاو معماریًا تمیزًاختالفات المحسوبة ، و بھا تكتسب المنطقة األالوحدة بین التنویعات و
  
ربعة بدائل معماریة لنمطي قطع أتم وضع و

ـ  150السكنیة المقترحة بالمخطط العام ( راضي األ
ساس أمتر مربع ) بدیلین لكل نمط ، على  216

شتراطات التجمیع المتصل للوحدات طبقا لأل
سكانیة على تننفتح الوحدات اإلالعمرانیة المقترحة و

أو الداخل سواء على الحوش الداخلي المركزي 
ن یشتمل كل مسكن على وحدتین أیمكن الخلفي ، و

،  أرضي وأول دورین أو متصلتین على اتین منفص
  مكانیات المستفیدین . أحتیاجات ومتطلبات وأحسب 

  للنماذج اإلسترشادیة للمساكن ربعة للبدائل األة المقترحالرؤى التصمیمیة المعماریة ونعرض ھنا 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  المسقط األفقي للدور األرضي                      المسقط األفقي للدور األول 
  

  متر مربع  150عة االرض بمساحة الرؤیة التصمیمیة المعماریة المقترحة لوحدات السكن ـ النموذج االول ـ لقط) 56شكل رقم (
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  المسقط األفقي للدور األولالمسقط األفقي للدور األرضي                        
    
  
  
  
  
  

الرؤیة التصمیمیة المعماریة المقترحة ) 57شكل رقم (
عة االرض بمساحة ـ لقط الثانيلوحدات السكن ـ النموذج 

  متر مربع 150
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                       المسقط األفقي للدور األرضي                       المسقط األفقي للدور األول                                                   

  
  متر مربع  216عة االرض بمساحة ـ لقط الثالثالرؤیة التصمیمیة المعماریة المقترحة لوحدات السكن ـ النموذج ) 58شكل رقم (
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  المسقط األفقي للدور األرضي                  المسقط األفقي للدور األول

    
  
  
  
  
  
  

الرؤیة التصمیمیة المعماریة المقترحة ) 59شكل رقم (
عة االرض ـ لقط الرابعلوحدات السكن ـ النموذج 

  متر مربع 216بمساحة 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  عامة العمرانیة للمساكن بمنطقة الصداقة الجدیدةالرؤیة ال) 60شكل رقم (
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تمثل تلك البدائل المعماریة االربعة لنمطي و
بالمخطط راضي السكنیة المقترحة قطع األ
متر مربع ) رؤیة  216ـ  150العام ( 

معماریة عامة تتسم بقدر كبیر من المرونة ، 
و قیمة مضافة  تمایزًا یحقق للمنطقة عمومًا

نموذجیًا  ن تكون من خاللھ مشروعًاأیمكن 
وبالرغم من ، المدینة عامة لتطویر المنطقة و

ختالف نمطي القطع السكنیة وتفاوت مساحتھا أ
ة یعبر عن توحد لرؤیة المعمارین توحد اإف

  تماسكھ .. المجتمع المحلي و
  
  

  ..اتمة ــــــالخ
  

تتشكل المرحلة الحالیة للتخطیط التفصیلي للحي السكني االول ـ منطقة الصداقة الجدیدة ـ من 
لسكنیة مجاورتین سكنیتین : االولى و الثانیة ، وتتكامالن مع المراحل السابقة المنفذة بالمجاورة ا

المعتمدة  التصمیمیة القیاسیةنفس المعاییر التخطیطیة و ان معًاھما یحققالثالثة لذات المشروع ، و
و أو التي تحت التنفیذ سواء بالنسبة للخدمات العمرانیة أالسیما المنفذة بالدراسات السابقة ، و

كما سبق ة .. وساسیالبنیة التحتیة األأو شبكات الطرق والنقل والمواصالت وسكانیة البرامج اإل
العمرانیة العامة للھیكل أن الرؤیة التخطیطیة ومن  لیھإنتھینا أما في ھذه الدراسة وشارة اإل

ستفادة من أكبر أساس ان التدرج المورفولوجي للعمران یحقق أالعمراني للمنطقة تقوم على 
لدخل لفئات اسكانیة مناسبة إیوفر بیئة مكانات والطاقات المتاحة بالموقع والموضع .. واأل

  المشروع .المحدود للمجتمع المحلي ، وھي الفئة المستھدفة من تنمیة وعمران المنطقة و
  

ین    حالة إنھاالجدیدة  الصداقة  لمنطقةمدخلنا لعمران ومن كل ما سبق تتشكل رؤیتنا و متوسطة ب
ات      ن متطلب ھ م ا تحمل تحدثة وم كانیة مس ات س دة وتجمع ة جدی ة عمرانی ویر منطق یط وتط  تخط

ینورؤى ، و ات و ب ري لتجمع اء الحض دخل لإلرتق ائم م ع ق رمجتم ا نعب و م ورة  ، وھ ھ بص عن
   نھ :إمجردة 

  راني وحضري لمجتمع قائم على أرض جدیدة في إطار عمراني متكامل ومتناغم ..  إرتقاء عم
  

  .. تأتي  كما
   .. اركة المجتمعیةـــــالمش

طار السیاق العام إوفي ، الجدیدة منطقة الصداقة الرؤیة لتنمیة تلك ضمن أولویات 
یتطلب  قد وھو ما؛  ھجھا الدولة في المرحلة القادمةتتنیجب أن واإلستراتیجیة الجدیدة التي 

  ستراتیجیات .آلیات تنفیذیة مختلفة تحقق تلك الرؤى واإل
  
  
  


