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مقدمـــــــة ..
تعتمد الدراسة العمرانية للمخطط العام لمدينة إسنا أن التنمية تشمل منطقة الدراسة والتي 
تحددها الحدود اإلدارية أو كردون المدينة ، دون تمييز لألحوزة العمرانية الحضرية أو 
الريفية داخل هذا الكردون ، وهو ما ستتعرض له الدراسه واالنتهاء إلى توصيات بشأنه.

تقع مدينة إسنا داخل السهل الفيضي غرب النيل جنوب مدينة األقصر بحوالي 45 
كم ضمن محافظة قنا )الحقًا ُضمت إسنا وأرمنت إلى محافظة األقصر( ، والمدينة 
هي المركز الحضري لمركز إسنا .. والذي يحده من الشمال مركز أرمنت ومن الشرق 
الوادي  الغرب محافظة  الجنوب محافظة أسوان ومن  بينما يحده من  مركز قوص ، 
الجديد . يشمل مركز إسنا باإلضافة إلي المدينة ثمان قرى تابعة ، ويعتبر مركز إسنا 
البوابة الجنوبية لمحافظة قنا وهي تمثل النطاق التأثيري الشامل للمدينة ، بينما يمثل 
مركزي إسنا وأرمنت باإلضافة إلي مدينة األقصر النطاق التأثيري المباشر لمدينة إسنا 
.. وتقع مدينة إسنا في قلب المركز وهي بموقعها تجمع بين نمطي العمران الحضري 
والريفي في تفاعل وتكامل أحيانًا وتضاد وتنافر أحيانًا أخرى ، ومدينة إسنا بموضعها 
المتوسط ترتبط بعالقه مباشرة مع الوادي من جهة والظهير الصحراوي من جهة أخري 
بمعنى أنها تتميز بامكانيات جغرافية وعمرانية تعطيها قدرة على النمو خارج االطار 
المحدود للوادي . وتتعدد مجاالت التنمية من تنمية اقتصادية بمعنى استثمار الموارد 
واالمكانات المتاحة لخدمة المجتمع المدني الحضري والريفي في اطار العدالة ، إلى 
تنمية اجتماعية بمعنى االرتقاء بسلوكيات الفرد والمجتمع ككل في اطار المشاركة ، 
وتوجيه المتغيرات الحادثة أو الممكنة الحدوث لحل المشكالت وأوجه القصور بالمدينة 
في اطار االستدامة ، وتكتمل تلك المنظومة بالتنمية العمرانية وتطوير التجمعات القائمة 
االقتصادية  التنمية  متطلبات  يحقق  مخطط  اطار  في  العمرانية  االمتدادات  وتوجيه 
واالجتماعية ، وتشكل تلك الجوانب بتكاملها وتفاعلها التنمية الشاملة والمتوازنة ، وهي 
المدخل لتطوير وتنمية مدينة إسنا نحو آفاق أفضل في المستقبل المنظور . ونحدد هنا 
أهم الخصائص االقتصادية واالجتماعية السكانية لمدينة إسنا في اطار النطاق التأثيري 

الشامل والنطاق التأثيري المباشر ..
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إسنا  ( 01شكل  )  مدينة  موضع 
في االطــــار القـــومـــــي
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الخصائص االقتصاديـة .. تعتبر مدينة إسنا احدى مدن محافظة قنا )حينئذ( وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة حوالي 
بها حاصالت  يوجد  ، حيث  االقتصادية  للتنمية  والضرورية  األساسية  المقومات  من  العديد  بها   ، كم2   12743
زراعية وأراضي قابلة لالستصالح وثروات تعدينية والعديد من المعالم األثرية ، عالوة على توافر القوة العاملة في 

التخصصات المختلفة ، وأهم مشاكل االقليم عامة ومدينة إسنا بصفة خاصة :

ارتفاع معدل النمو السكاني ، كما أن المحافظة طاردة للسكان نظرًا لعدم توافر  ●
عوامل الجذب بها . 

إقامة تصنيع زراعي،  ● في  الزراعية  المنتجات  توافر  القصوى من  االستفادة  عدم 
الطفلة  خامات  السيما  بالمحافظة  المتوافرة  المحاجر  من  كذلك  االستفادة  وعدم 

والحجر الجيري والحصى والرمال . 
إقامة  ● لتشجيع  الالزمة  الضريبية  واإلعفاءات  التمويلية  التيسيرات  توافر  عدم 

المشروعات الصناعية. 
نقص الخدمات السياحية المناسبة قياسًا بأعداد السائحين وضعف األهتمام بصيانة  ●

اآلثار والمحافظة عليها ، بالرغم من توافر العديد من المقومات السياحية بالمحافظة. 
تدهور البيئة العمرانية وقصور المرافق والخدمات بالتجمعات القائمة . ●
ارتفاع الكثافة السكانية بالمحافظة حيث بلغت 1514 نسمة / كم2 سنة 1996  ●

وخاصة بالمدن القائمة . 

ويمكن صياغة الرؤية  العامة للحلول المناسبة لتلك المشاكل كما يلي : 

لكافة  ● المستقبلية  والمتطلبات  الحالية  االحتياجات  مع  تتوافق  التي  التنمية  تحقيق 
القطاعات الخدمية باالقليم بما يتفق مع األهداف االقليمية والقومية. 

حماية  ● اطار  في  للسكان  المتوازن  التوزيع  مع  المتوقعة  السكانية  الزيادة  توطين 
األراضي الزراعية وزيادتها ، وكذلك التركيز على التنمية الصناعية وتحقيق التكامل 

في القاعدة االقتصادية لألقليم .
اإلستغالل األمثل للموارد والثروات الطبيعية والطاقات البشرية المتاحة في المدينة  ●

أو أقليمها  . 
توفير عوامل الجذب الالزمة للتوجه نحو التجمعات العمرانية الجديدة .  ●

هيكل النشاط االقتصادي النطاق التأثيري الشامل .. يمثل عدد سكان المحافظة ذوي 
سنة  االقليم  سكان  جملة  من   20.7% نسبة  فأكثر(  سنة   15( االقتصادي  النشاط 
الخدمات  يليه قطاع   ،  42.5% الزراعة  العاملون منهم في قطاع  1996 ، ويمثل 
العامة والخاصة يمثل %22 ثم قطاع التشييد والبناء والكهرباء يمثل %12.4 وقطاع 
دور  وتواضع  الزراعة  قطاع  أهمية  يوضح  وهذا  ؛   9.3% يمثل  والتعدين  الصناعة 
قطاع الصناعة . وتشير حالة السكان إلى نسبة البطالة في المحافظة أقل من مثيلتها 
على مستوى الجمهورية حيث بلغت سنة 1996 بالمحافظة %10.3 من جملة عدد 
السكان داخل قوة العمل ، في حين على مستوى الجمهورية تبلغ %11 ؛ ومن مؤشرات 
وترتفع عن   ،  26% بلغت  لنفسه  ويعمل  نسبة صاحب عمل  االقتصادية  الوضعية 
الخاص  القطاع  قدرة  تفوق  يعني  مما   25% إلى  التي تصل  الجمهورية  في  مثيلتها 

بالمحافظة عنه في بالجمهورية .
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التقسيـم اإلداري لمحافظة  ( 02شكل  ) 
قنا، النطاق التأثيري الشامل

لمركز  ( 03شكل  )  اإلداري  التقسيم 
إسنا، النطاق التأثيري المباشر
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فدان   446250 حوالي  أي  كم2   1874.25 المأهولة  المساحة  تبلغ   .. الزراعــــــة 
أكبر  من  قنا  محافظة  وتعتبر   ، الزمام  داخل  زراعية  أراضي  فدان   356595 منها 
محافظات الجمهورية من حيث المساحة المنزرعة وتمثل %4.2 من المساحة المنزرعة 
بالجمهورية ، كما تبلغ المساحة المحصولية بها 462 ألف فدان تمثل %3.3 عن 
مثيلتها بالجمهورية . وتعتبر الزراعة النشاط االقتصادى األهم بالمحافظة حيث يعمل 
النسبة من  النشاط وبالتالي فهي مصدر الدخل لهذه  بها %42.5 من السكان ذوى 
الظروف  لها  توفرت  ما  إذا  إستغاللها زراعيًا  يمكن  التي  األراضي  وتقدر  ؛  السكان 
المناسبة بنحو 218 ألف فدان بمحافظة قنا بما فيها مركز األقصر ، منها 5300 فدان 
في نطاق االقليم المباشر . وتعتبر األراضي الزراعية بالمحافظة من أجود األراضي 
حيث تبلغ نسبة أراضي الدرجة الثانية %76 ونسبة أراضى الدرجة الثالثة 16% . 
تتميز محافظة قنا بزراعة قصب السكر والسمسم والطماطم والموز تأتى في الترتيب 
األول على مستوى الجمهورية لتلك المحاصيل ، حيث مساحة قصب السكر 172 ألف 

فدان تمثل %61.8 من المساحة المنزرعة قصب على مستوى الجمهورية .

الصناعة والثروة التعدينية .. هناك العديد من الخامات التعدينية الفلزية وغير الفلزية 
والرخام  األسمنت  صناعة  في  يدخل  الذي  الجيرى  الحجر  منها   ، قنا  محافظة  في 
األخضر والتلك واألسبستوس ، وأهم الخامات المعدنية الذهب والنحاس والتنجستين. 
تمتاز الصناعة بالمحافظة بمكانتها االقليمية حيث يوجد في مركز نجع حمادى مجمع 
السكـر ويمثل  الدرفلة ومصنع  نتروجين  األلومنيوم ومصنع  األلومنيوم ومصنع درفلة 
في  الصناعية  العمالة  من    63% حمادي  نجع  بمركز  الصناعية  العمالة  اجمالي 
 574 حوالي   1996 سنة  أنتجت  فالمحافظة  السكر  لصناعة  وبالنسبة   ، المحافظة 
ألف طن يمثل %56.2 من إنتاج سكر القصب بالجمهورية ، حيث يوجد بالمحافظة 
أكبر أربع مصانع إلنتاج السكر في الجمهورية ، ويلي مركز نجع حمادي في األهمية 
الصناعية  العمالة  من   11% تمثل  بعمالة  الغزل  مصنع  حيث  قنا  مركز  الصناعية 
بالمحافظة .. وتضم المحافظة منطقتين صناعيتين هما منطقة الكالحين بمركز فقط 

والثانية بمركز نجع حمادي . 

السيــــاحة .. تتمتع محافظة قنا بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة وأهمها : 
السياحة الثقافية .. وتتمثل في اآلثار المصرية القديمة ومنها معبد دندرة ومعبد إسنا  ●

ومعابد مدينة قوص ومعبد قفط ومعبد تحتمس الثالث بأرمنت ومن اآلثار الحديثة 
قصر يوسف كمال بنجع حمادي .

السياحة الدينية .. تتمثل في اآلثار القبطية منها دير القديس مارجرجس بالرزيقات  ●
بمركز أرمنت ومجموعة أديرة بنقاده ودير الفاخوري ودير الشهداء بإسنا ، ومن 
اآلثار اإلسالمية مسجد سيدى عبد الرحيم القناوى بقنا والمسجد العمرى بقـوص 

ومسجد أبو العباس الدندراوي . 
السياحة الترفيهية .. وتتمثل في نهر النيل والجزر الواقعة به .  ●

األنشطة االقتصادية األخرى .. هذه األنشطة مجتمعة سنة 1996 تمثل نسبة 46.3% 
من عدد السكان ذوى النشاط )15 سنة فأكثر( منها %12.4 لنشاط التشييد والبناء، 
العامة  النقل والتخزين، أما الخدمات  %7.4 لنشاط التجارة والمال ، %4.3 لنشاط 

والخاصة تتمثل 22.2% .
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الرئيسية  ( 04شكل  )  االستثمارات 
في النطـــاق التأثيـــري الشـــامل

مقومات الجذب السياحي  ( 05شكل  ) 
في النطاق التأثيري الشامل
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هيكل النشاط االقتصادي النطاق التأثيري المباشر .. يمثل عدد سكان النطاق المباشر سنة 1996 ذوي النشاط 
االقتصادي )15 سنة فأكثر( نسبة %22.5 من جملة السكان ، ويمثل العاملون منهم في قطاع الزراعة 38.2% 
يليه قطاع الخدمات العامة والخاصة بنسبة %22.4 ثم قطاع التشييد والكهرباء بنسبة %12 ، أما قطاع الفنادق 
وقطاع التجارة يحتلون المركز الرابع والخامس بنسبة %9.4 ، %8.9 على التوالي ، وأخيرًا قطاع الصناعة والتعدين 
يمثل المركز السادس واألخير بنسبة %6.9 . تبلغ نسبة البطالة )مشتغل متعطل ، متعطل حديث( %10.1 وهي 
أقل من مثيلتها بالمحافظة %10.3 وكذلك أقل من مثيلتها بالجمهورية %11 . أما بالنسبة لفئة أصحاب العمل 
ويعمل بنفسه فقد بلغت باإلقليم المباشر %24.7 وهي أقل من مثيلتها بالمحافظة حيث بلغت %26 ، وهذا يعني 

أن قدرة القطاع الخاص بالنطاق األشمل أكبر من قدرته بالنطاق المباشر . 
الزراعــــــة .. تبلغ المساحة المأهولة للنطاق المباشر 149753 فدان بنسبة 33.6% 
من المساحة المأهولة للنطاق األشمل ، منها 119013 فدان أراضي زراعية داخل 
المباشر  النطاق  الزمام ، وينطبق على  فدان أراضي زراعية خارج   4253  ، الزمام 
نفس خصائص النطاق األشمل من حيث التركيب المحصولي وسيادة محاصيل قصب 
أعلى  المحاصيل  هذه  من  الفدان  إنتاجية  متوسط  وأن   . والسمسم  والطماطم  السكر 
من مثيله على مستوى الجمهورية، وكذلك بالنسبة لتصنيف التربة ، فأراضي النطاق 
الثانية بنسبة تفوق %75 ، والباقي ما بين األولى  المباشر يتسيدها أراضى الدرجة 

والثالثة والرابعة بمجموع نسبة تصل إلى 25% . 

سوى  يوجد  ال  حيث  مركزًا ضعيفًا  تحتل  المباشر  بالنطاق  الصناعة   .. الصناعـــــة 
مصنع واحد فقط للسكر بأرمنت ينتج حوالى 138 ألف طن سكر وعمالته تمثل 9.3% 
من العمالة الصناعية بالمحافظة ، أما بخصوص الصناعات تحت اإلنشاء فنجد أن 
النطاق المباشر له نصيب محدود منها حيث يوجد مصنع العلف الحيواني ومقدر له 

إنتاج 48 ألف طن علف سنويًا . 

السياحــــة .. يتمتع النطاق المباشر بمقومات للتنمية السياحية تتمثل في معبد إسنا 
الثالث ودير  الناخورى بمركز إسنا ، وفي أرمنت معبد تحتمس  الشهداء ودير  ودير 
األهم حيث  األثرية  السياحي  الجذب  منطقة  األقصر  وتمثل   ، بالرزيقات  مارجرجس 
معبد األقصر ومعبد الكرنك ومتحف األقصر ومتحف التحنيط ووادى الملوك والملكات 

ومعبد الدير البحرى والرامسيوم ومدينة هابو ومقابر األشراف ودير المدينة . 

األنشطة االقتصادية األخرى .. إن هذه األنشطة االقتصادية مجتمعة )15 سنة فأكثر( 
سنة 1996 تمثل %52.7، منها نشاط التشييد والبناء %12 ونشاط التجارة والمال 
يمثل %8.9 ونشاط النقل والتخزين يمثل %9.4 أما الخدمات العامة والخاصة فتمثل 

. 22.4%
محاور االتصال التى تخدم األنشطة االقتصادية بالمحافظة .. يوجد بمحافظة قنا عدة أنشطة وتوليد للحركة ، تتمثل 
في المناطق السياحية باألقصر والمناطق الصناعية بنجع حمادي وقنا ، والمناطق الزراعية الهامة خاصة قصب 
السكر ، كما توجد عدة تجمعات صناعية للصناعات الغذائية بالمحافظة يتولد عنها حركة نقل للبضائع والركاب .. 
كما يمر بقنا بحكم موقعها أحجام من النقليات العابرة من ميناء سفاجا على البحر األحمر تتجه إلى عدة محافظات 
بالوجهين القبلي والبحري . ترتبط محافظة قنا بباقى أنحاء الجمهورية بشبكة من مختلف وسائل النقل ، سواء طرق 
قومية )طريق القاهرة أسوان( ، وطرق أقليمية )طريق قنا سفاجا ، وطريق قفط القصير( ، وطرق محلية )الطريق 
الغربي نجع حمادى قنا األقصر ، طريق نجع حمادى أرمنت( ، باإلضافة إلى شبكة السكك الحديدية وحركة النقل 

النهري ، واالتصال بالميناء البحري في سفاجا ومطار األقصر الدولي .  



12الدراسة العمرانية لتخطيط مدينة إسنـــا بمحافظة قنــــا

النتائج والمؤشرات .. انتهت دراسة الوضع الراهن للخصائص االقتصادية العامة للمحافظة واالقليم إلى أنه هناك 
الكثير من االمكانات التي لها التأثير المباشر على تطوير وتنمية مدينة إسنا كما يلي ..

نطاق  ● في  تقع  التي  وخاصة  األراضي  استصالح  فإن  األرضية  للموارد  بالنسبة 
المستوطنات  تتوطن في  أن  يمكن  للمدينة ستوفر عمالة زراعية  المباشر  االقليم 
الزراعية المستحدثة مع عملية التنمية ، وأيضًا بعض العمالة الزراعية التي يمكن 

توطينها في االمتدادات الجديدة ضمن تنمية مخطط مدينة إسنا . 
وفرة وتنوع المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تكون مدخالت أساسية لكثير من  ●

العمليات الصناعية المتكاملة تحقق وفورات اقتصادية مثل صناعات قصب السكر 
والغزل والنسيج والصناعات الغذائية . 

عملية تنويع المنتج السياحي ودعم السياحة النيلية بإنشاء مراسي نيلية ، واالرتقاء  ●
بكل  السياحية  المناطق  بين  والربط  التكامل  وكذلك  وتطويرها،  األثرية  بالمناطق 
من الوادى الجديد والبحر األحمر ، يتطلب تدعيم طاقات اإلقامة والمرافق بإنشاء 

الفنادق والقرى السياحية في مدينة إسنا ومجالها العمراني .
زيادة هذه األنشطة التنموية يؤدى إلى زيادة حركة النقل والمواصالت وما تتطلبه  ●

من شبكات للحركة والنقل ومواقع للمحطات والجراجات وخدماتها .
نشاط الخدمات العامة وزيادته سواء كان في التعليم أو الصحة أو األمن أو الشباب  ●

السكانية ، يتطلب األمر توفير األراضي  الزيادة  والرياضة ..إلخ وذلك لمواجهة 
المجتمعية  األحتياجات  يخدم  اطار مخطط  في  األنشطة  لهذه  المناسبة  والمواقع 

ويوفر حياة أفضل للمواطن والمجتمع .
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الخصائص السكانيــــــة .. تمثل مدينة إسنا ثقل سكاني بين مدن محافظة قنا ، حيث تستأثر على نحو 10.6% 
من جملة سكان حضر المحافظة سنة 1996 وتحتل الترتيب الثالث بين مدن المحافظة خالل الفترات التعدادية 
1996/1976 ، وتتكون من قطاعي الحضر والريف ، أما الريف يشمل قرى 11 مركزًا إداريًا يمثل سكانها 78.8% 
من جمله سكان المحافظة البالغ عددهم 1.924 مليون نسمه ، أما قطاع الحضر فيتكون من 11 مدينه يمثل 
سكانها %21.2 من جملة سكان المحافظة . وقد ارتفع عدد سكان المحافظة من 1.503مليون نسمه سنة 1976 
إلى 2.442 مليون سنة 1996 بمعدل نمو سكاني قدره )%2.5 سنويًا( خالل الفترة 1996/1976 ، وكان المعدل 
%2.8 سنويًا الفترة 1986/1976 ، وانخفض إلى %2.1 سنويًا الفترة 1996/1986 ، وقد يرجع هذا االنخفاض 
إلى أن المحافظة طاردة للسكان إلى المحافظات األخرى ؛ وتستأثر محافظة قنا بنحو 4.0 % من جملة سكان 
الجـمهورية . أما ريف المحافظة بلغ عدد سكانه نحو  1.176 مليون نسمه سنة 1976 ، ارتفع إلى 1.924 مليون 
سنة 1996 بمعدل نمو سكاني قدره %2.5 سنويًا خالل نفس الفتره 1996/1976 ، وهو معدل يتساوى مع مثيله 
السائد على مستوى المحافظة خالل نفس الفترة ، حيث أن سكان الريف أقل مياًل للحركة من سكان الحضر ، أما 
على مستوى حضر المحافظة بلغ عدد سكانه 327 ألف نسمه سنة 1976 وارتفع إلى حوالي 518 ألف نسمه سنة 
1996 بمعدل نمو سكاني قدره %2.30 سنويًا خالل الفترة 1996/1976 ينخفض قلياًل عن مثيله السائد على 
مستوى المحافظة . ومما يجدر ذكره أن مدينه قنا احتلت الترتيب األول بين مدن المحافظة من حيث عدد السكان 
البالغ عددهم حوالي 518 ألف نسمه سنة فاستأثرت على %30 من جمله سكان حضر المحافظة ، ويرجع ذلك 
لكونها عاصمة المحافظة ، يليها في الترتيب الثاني مدينة أرمنت بنسبة %12.70 ثم تأتى مدينة إسنا في الترتيب 
الثالث بنسبة %10.6 ، ويلي ذلك بقيه مدن المحافظة . ومما يذكر إن األهمية النسبية لسكان مدينة إسنا داخل 
حضر المحافظة قد انخفضت من %10.4  سنة 1976 إلى %10.20 سنة 1986 ، ثم ارتفعت إلى 10.60% 

من جملة سكان الحضر سنة  1996 . 

سكان مركز إسنا .. طبقًا لتعداد سنة  1996 يتكون المركز من قطاعي الحضر والريف ، يتكون الريف من 23 
قرية يمثل سكانه نحو %80.3 من سكان المركز البالغ عددهم 279.8 ألف نسمة ، أما حضر المركز عبارة 
عن مدينه إسنا التي تمثل %19.7 من إجمالي سكان المركز ، وقد بلغ إجمالي عدد سكان المركز 168.0 ألف 
نسمه سنة 1976 ، ٍارتفع إلى 279.8 ألف نسمه سنة 1996 بمعدل نمو سكاني قدره %2.6 سنويًا خالل الفترة 

 . )1996/1976(

ريف مركز إسنا .. بلغ عدد سكانه 134 ألف نسمه سنة 1976 ، ارتفع إلى 224.8 ألف نسمه سنة 1996 بمعدل 
نمو قدره %2.6 سنويًا خالل الفترة 1996/1976 ويتساوى هذا المعدل  مع مثيله السائد على مستوى المركز خالل 
نفس الفتـرة ، ويمثل سكان ريف المركز %79.7 من جمله سكان المركز سنة 1976 ،  ٍارتفع قليال إلى 80.3% 

سنة 1996 . 

حضر مركز إسنا .. هو عبارة عن مدينة إسنا وبلغ عدد سكانها 34.1 ألف نسمه سنة 1976 ، ارتفع إلى حوالي 
55.0 ألف نسمه سنة 1996 بمعدل نمو قدره %2.4 سنويًا خالل الفترة )1976 / 1996( وهذا المعدل ينخفض 
جمالي المركز خالل نفس الفترة . وتمثل مدينه إسنا %20.3 من جمله  عن نظيرة السائد على مستوى الريف واإ
سكان المركز سنة 1976 ، انخفضت النسبة إلي %19.7 سنة 1996 ، مما يؤشر إلى انخفاض األهمية النسبية 
لسكان المدينة داخل مركزها .. ومن ناحية أخرى تمثل مدينه إسنا %10.4 من جمله سكان حضر محافظة قنا سنة 

1976 ، ثم ارتفعت قلياًل إلي 10.6 % سنة 1996 .

الهجرة الداخلية على مستوى محافظة قنا .. بدراسة الهجرة الداخلية على مستوى المحافظه سنة 1996 يتبين أن 
المحافظة طاردة للسكان حيث تزيد أعداد المهاجرين منها )حوالي 196.3 ألف مهاجر( عن أعداد  المهاجرين إليها 
)حوالي 25.7 ألف مهاجر( ، وعلى ذلك فإن صافي الهجرة سالبًا بنحو 170.6 ألف مهاجر ويمثل هذا الصافي 

حوالي %7 من جمله سكان المحافظة .
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استراتيجية تطوير وتنمية مدينة إسنا ..

البنيوي لهيكلة عمران المدينة  تعتمد امكانية وضع استراتيجية تطوير وتنمية مدينة إسنا ، ورسم صورة للمخطط 
وكذلك المخطط العام التفاعلي ، على مجموعة من السياسات العامة التي تعتمد على نتائج ومعطيات الدراسات 
المتخصصة ، والتي تضمن تحقيق التوازن اإليكولوجي ، وتعتمد على المقومات العامة للتنمية الشاملة عامة والتنمية 
العمرانية خاصة ، وبما يتفق مع الرؤية األساسية وأنساقها الثابتة )العدالة .. المشاركة .. االستدامة( ؛ وتشمل تلك 

الدراسات المتخصصة :

الدراسات الطبيعية والبيئية  ●
الدراسات االقتصــــــــاديـــــــــــــة ●
الدراسات الســــــــــــــــــــــــــــــكـانيــة ●
الدراسات االجتمــــــــــــــــــــاعية ●
الدراسات العمـــــــــــرانيـــــــــــــــــــة ●

استراتيجية التنمية العمرانية لمدينة إســنا

سياسة االرتقاء الحضري بالتجمعات القائمة

سياسة االحالل والتوطين

سياسة االمتداد العمراني في مناطق جديدة
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الدراســات الطبيعية والبيئية ..
انتهت الدراسات الطبيعية للتعرف على المحددات واالتجاه المفضل للنمو العمراني، ونحدد تلك المعوقات فيما يلي : 

تعتبر األراضي الزراعية عالية الجودة المحيطة والمتداخلة مع المدينة من أهم المحددات الواجب أخذها  ▪
في االعتبار نظرًا لكون االتجاه األساسى عدم المساس باألراضي الزراعية .

مناطق ذات طبوغرافية صعبة في النطاق الصحراوي غرب مدينة إسنا . ▪
نهر النيل شرق المدينة . ▪

وبالرغم من وجود تلك المحددات ومعوقات النمو العمراني لمدينة إسنا في جميع االتجاهات ، فإنه توجد بعض 
المناطق الصالحة للنمو العمراني على األراضي الفضاء داخل كردون الكتلة العمرانية الحالية ، وكذلك يمكن التوسع 
في  األخذ  مع   ، المدينة  ولوائح مجلس  الشوارع  اتساع  مع  يتناسب  بما  المباني  ارتفاعات  للعمران وزيادة  الرأسي 
االعتبار مشروعات البنية األساسية ، والظروف المجتمعية وسلوكيات ومتطلبات السكان ... ومن جهة أخرى انتهت 

الدراسات البيئية إلى توصيات عامة للمدينة :

توصيات الراحة المناخية ..   ●
عوامل  ▪ لمجموعة  الشامل  التأثير  على  لإلنسان  الفسيولوجية  الراحة  تتوقف 

وعناصر مثل العناصر المناخية، كما تتوقف على التحكم في الغالف المعماري 
الخارجي للمدينة ، وحدود الظروف المناخية التي يستطيع جسم اإلنسان فيها 
أن يحتفظ بدرجة حرارته ثابتة تقريبًا بأقل قدر ممكن من بذل الطاقة ، وفي 

نطاق هذه الحدود يمكن تركيز طاقة اإلنسان لتستخدم في العمل واإلنتاج . 
ولمعالجة البرودة )التدفئة( لياًل باستخدام مواد بناء ذات مقاومة حرارية عالية  ▪

ولمعالجة الحرارة )التبريد( نهارًا؛ ويعتبر التظليل من أهم العوامل التي تساعد 
على تخفيض حرارة الهواء . 

فإن  ▪ ، ولذلك  للشمس  االتجاهات تعرضًا  أقل  الشمالي هو  االتجاه  نظرا ألن 
فراغاتها  فتحات  توجيه  يتم  واألعمال  بالمكاتب  الخاصة  المعمارية  الوحدات 
ذا اقتضت الضرورة وضع وحدات معمارية للعمل غير  للشمال الجغرافي . واإ
مرغوب دخول أشعة الشمس إليها في اتجاهات الشرق أو الغرب أو الجنوب ، 

فيلزم معالجة الفتحات . 
أما بالنسبة السطح المباني فهى ذات أهمية خاصة في التسرب الحراري من  ▪

لى المبنى نظرًا لمسطحها الكبير نسبيًا مقارنة بالواجهات في المباني القليلة  واإ
االرتفاع ولتعرضها ألشعة الشمس المباشرة أثناء النهار، ومن الواجب توفير 
الحماية المعمارية ألسطح المباني من حرارة اإلشعاع الشمسى المباشر أثناء 
عمودية  شبه  الشمس  أشعة  تكون  حيث  الصيف  أشهر  في  وخاصة  النهار 
وتصبح الحياة في األدوار األخيرة تحت هذه الظروف من األمور غير المحتملة 

فسيولوجيًا . 
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التوصيات للحد من التلوث .. ●
االلتزام بما جاء في القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة من التلوث  ▪

، مع معاملة كافة مشاريع البيئة معاملة المرافق والخدمة العامة للدولة . 
إنشاء مركز للرصد البيئى بالمدينة وذلك باألشتراك مع جهاز شئون البيئة . ▪
وتشجير  ▪ بالمدينة  الخضراء  المساحات  نسبة  زيادة  االعتبار  في  األخذ  يجب 

الروائح  وامتصاص  الظالل  وتوفير  األوكسجين  نسبة  لزيادة  الشوارع  جانبي 
والغازات مما يخفض تلوث الهواء .

االسراع في تنفيذ مشاريع الصرف الصحى حتى التصرف المخلفات السائلة  ▪
ومياه الصرف الصحى بالخزانات والمصارف والتي تضر بالبيئة المحلية . 

بث الوعى البيئي بين المواطنين .  ▪
يجب مراعاة اآلتى في التعامل مع المخلفات الصلبة )القمامة( : ▪

يعهد للقطاع الخاص بجمع القمامة من المدينة ونقلها إلى المقلب العمومي  -
الخطر  غير  تدوير  عادة  واإ منها  الخطرة  القمامة  ودفن  لفرزها    تمهيدًا 

لإلستفادة منها .  
ضرورة توفير حاويات للقمامة مناسبة من حيث إرتفاعها وسهولة الوصول  -

إليها وتوفير غطاء لها يسهل فتحه أو غلقه بشرط أن يكون من معدن ال 
يصدأ .

إن مسئولية جمع مخلفات المصانع تقع على عاتق إدارة المصانع ، على  -
أن تعهد لشركة متخصصة في التخلص من هذه المخلفات الصناعية ، 
وأن أنسب الطرق للتخلص من المخلفات الصلبة الصناعية غير الضرورية 
بالمنـاطق الصحراوية هو الردم الصحي )دفن القمامة( في مناطق منخفضة 
غير صالحة للتنمية العمرانية بحيث يكون منسوب المياه الجوفية بعيدًا عن 

سطح األرض حسب المواصفات والمعايير البيئية الحددة لذلك .
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الدراسات االقتصاديـــة ..
يتعين أن  المتخصصة وما  الدراسات  إليه  تنتهي  لما  لمدينة إسنا محصلة  التنمية االقتصادية  تعتبر استراتيجيات 
تكون عليه عملية التنمية االقتصادية ، ويبلغ اجمالي حجم العمالة الحالية حوالي 140 ألف عامل موزعين على 
األنشطة االقتصادية .. يبلغ معدل البطالة %9.0 ويزيد هذا المعدل بين اإلناث فيبلغ %25.4 ، ومعدل البطالة 
بالحضر %11.4 وهو يزيد عن معدل البطالة في الريف %9.91 ، ونسبة المتعطلين بين خريجي المدارس الثانوية 
)%26.8( أما معدل البطالة بين خريجي الجامعات فيبلغ %10.1 . ويبلغ نصيب الفرد من الدخل في مركز إسنا 
3127 جنيه  سنويًا وهو يقترب من متوسط نصيب الفرد في المحافظة )3422.6 جنيه( ويشكل الفقراء نسبة كبيرة 

من سكان المركز )%38.3( ، وسوف نتعرض للتنمية في مختلف األنشطة الرئيسية ...

التنمية الزراعيــــة .. تقدر جملة األراضي المنزرعة داخل وخارج الزمام بمركز إسنا بحوالي 55358 فدان ، و 
%75.8 من هذه المساحة مزروعة قصبًا )حوالي 41900 فدان( ، فضاًل عن المحاصيل األخرى كالقمح والذرة 
الشامية والطماطم والحدائق والفول والسمسم .. كما تحتل تربية الحيوان مكانة مهمة في االقتصاد الزراعي لمركز 
إسنا ، أما بالنسبة  للثروة السمكية بالمركز تبلغ 188 طن سنويًا ويمكن التوسع فيه إذا ما استغلت مياه النيل، خاصة 
وأن محافظة قنا تعتبر من المحافظات ذات المستويات المنخفضة في اإلنتاج السمكي على مستوى الجمهورية. يدعم 
التوجهات التأثيرية للتنمية الزراعية تواجد ما يقرب من 5600 فدان قابلة لألستزراع تقع في إطار الحيز المكاني 
للنطاق التأثيري المباشر لمدينة ومركز إسنا ، وعلى النحو الذي تتجه إليه التنمية فإن هناك العديد من عمليات 
الهيكلية  القائمة على الخامات ونواتج اإلنتاج الزراعى ؛ ويتعين أن يؤخذ في الحسبان أيضًا األوضاع  التصنيع 
القائمة لإلنتاج الزراعى المتواجدة المتمثل أساسًا في قصب السكر . وهناك إمكانات كبيرة للتوسع الزراعى أفقيًا 
بزيادة المساحة القابلة لألستزراع خارج الزمام وتغيير التركيب المحصولي لصالح المحاصيل األعلى إنتاجية كالقمح 
وقصب السكر والطماطم والسمسم .  وهناك اآلن 13 جمعية تعاونية و9 جمعيات تعاونية لإلصالح الزراعي يمكن 
أن توجه جهودها لدعم التوسع في األراضي الجديدة والمشاركة في مشروعات التنمية الزراعية في مركز إسنا، مع 
ضرورة توفير تمويل ميسر بفائدة منخفضة من الصندوق االجتماعي للتنمية وبنوك االئتمان والتنمية الزراعية وغير 

ذلك .

التنمية الصناعيــــة .. تعتبر أحد الركائز األساسية للتنمية ، مع مراعاة األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة 
والمستهدفة فإن استراتيجية التنمية الصناعية للمدينة تتمثل في اآلتى : 

واألنشطة  ● القطاعات  مستوى  على  والتنمية  النمو  معدالت  رفع  في  المساهمة 
االقتصادية المختلفة . 

زيادة معدالت استغالل الموارد الطبيعية واالرتفاع بمعدالت الناتج الذي يحققه .  ●
المساهمة في االرتفاع بمدى كفاءة هيكل األنشطة الصناعية على مستوى اإلطار  ●

بما  الصناعي  النشاط  في  الخاص  القطاع  مساهمة  زيادة  مع  المباشر  التأثيري 
ينعكس أثره على التقدم االقتصادي واالجتماعي على مستوى المحافظة . 

توفير فرص عماله موائمة للخصائص السكانية بما يحقق األستقرار اإلستيطانى  ●
والحد من الهجرة . 

يدعم  ● بما  التصديرية  األنشطة  على  تقوم  صناعية  قواعد  إيجاد  على  العمل 
استراتيجيات البالد . 

االتجاه إلى خلق نواه من األنشطة القائمة على التكنولوجيات الحديثة باعتبار ذلك  ●
من المستلزمات األساسية للتطوير االقتصادي واالجتماعي . 
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وعلى ضوء ما تقدم فإن زيادة مدى فاعلية وكفاءة األنشطة الصناعية في رفع معدالت التنمية على مستوى المدينة؛ 
لإلستيطان  المستهدف جذبها  الصناعية  األنشطة  نوعية  أختيار  تحكم  هناك محددات ومعايير  يكون  أن  يقتضى 

بالمدينة وتتمثل تلك المعايير في : 
أن تكون األنشطة متوافقة مع وضعيات القوام االقتصادى للمحافظة ، لهذا يتعين أن تحتل الصناعات القائمة  ●

على خامات اإلنتاج الزراعي المرتبة األولى . 
االهتمام بالصناعات الصغيرة باعتبارها مغذية ومكملة للصناعات الكبيرة ، وتؤدى إلى توسيع قاعدة المشتغلين  ●

وتمتص نسبة كبيرة من المعروض من قوة العمل ، ودعم دور الصندوق االجتماعي للتنمية في منح القروض 
للشباب الخرجين إلنشاء مشروعات صغيرة ، كما أن ارتباط تلك الصناعات بتعاونيات إنتاجية قد يكون له أثره 

في االستدامة واستقرارها ودعمها . 
مراعاة أن يتوافر في عوامل الجذب االستيطاني لألنشطة الصناعية أن تتكامل وتترابط فيما بينها وذلك على  ●

مضمون  في  تدخل  صناعية  أنشطة  بتوفير  وذلك  العمراني،  التكتل  القتصاديات  محققا  يكون  الذى  النحو 
الصناعات المغذية تعمل على رفع معدالت انتاجية األنشطة الصناعية الرئيسية . 

انشاء منطقة حرفية بمركز إسنا . ●
يضاف لما تقدم ضرورة أن يكون الهيكل الصناعى للمدينة في مجموعه قائمًا على استغالل الموارد االقتصادية  ●

المتاحة محليًا على وجه الخصوص . 
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التنمية السياحية .. على ضوء تحليل نشاط السياحة على مستوى النطاق التأثيري الشامل ، فإن هناك إمكانات 
متزايدة ألن تكون األنشطة السياحية أحد مكونات قوام االقليم إذ يتوافر له محاور اتصال بريه مباشرة مع منطقة 
البحر األحمر التي يغلب عليها الطابع الترفيهي ؛ ويمكن بالتالي أن تستكمل باألنشطة السياحية الثقافية ، ويدعم 

ما تقدم ما يتوافر من موارد سياحية تتمثل في :

بالمدينة  جديدة  أفقية  توسعات  احداث  عدم  في  االقتصادية  التنمية  سياسة  تتلخص 
للحفاظ على األراضي الزراعية ، مع إستغالل الطاقات اإلنتاجية الحالية من األراضي 
الفضاء المتخللة المدينة ورفع كفاءتها ؛ وترتكز تلك السياسة أيضًا على االستفادة من 
األنشطة القائمة ودعمها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه األنشطة الستيعاب 
 4600 توفير  المنتظر  . ومن  بالمدينة  العمل  في فرص  المتوقعة  الزيادة  جزء من 
فرصة عمل جديدة موزعة على األنشطة الرئيسية ، وهذه الفرص تتيح توطين حوالي 
17500 نسمة بالمدينة بإفتراض معدل إعالة اقتصادية 3.8 نسمة / فرصة عمل ، 
إذا توفرت لها المساحات المناسبة من أراضي اإلسكان والخدمات ، وتشير الدراسات 
السكانية إلى أن الزيادة السكانية لمدينة إسنا تبلغ حوالي 28800 ألف نسمة ؛ مما 
يتوقع استيعاب فرص العمل الجديدة لنسب كبيرة من الفائض السكاني ، أما الباقى 
الجديدة  بالمدن  التنمية  مناطق  إلى  يتحرك  أن  نسمة عليه  ألف    11 وقدرة حوالي 

بالمحافظة .

ودندرة  ● األقصر  في  المتواجدة  الفرعونية  اآلثار  على  وتشتمل   : الثقافية  السياحة 
سنا .  ودشنا وقفط واإ

جرجس  ● مار  القديس  دير  أهمها  قبطية  آثار  على  وتشتمل   : الدينية  السياحة 
بالرزيقات بمركز إسنا ، مجموعة أديرة بمركز قفط ، دير النافوري والشهداء بإسنا، 
أما اإلسالمية فتشتمل على مسجد سيدي عبد الرحمن القناوي ، والمسجد العمري 

بقوص ومسجد القياس ... 

ومما سبق يتضح وجود طاقات سياحية يمكن استغاللها على ضوء نظره شاملة متكاملة للنطاق التأثيري األشمل 
بما فيه مدينة األقصر ، فتوافر المقومات السياحية بمعدالت تزيد بكثير عن باقي مراكز المحافظة يعني اعتبارها 
كفاعل تنموي سياحي قوي يمتد آثره إلى باقي المراكز بالمحافظة ، وذلك من خالل توفير قاعدة اقتصادية لألنشطة 
السياحية بالمراكز التي تكون مؤهلة لذلك ، ومنها مركز مدينة إسنا ومنطقة معبد إسنا ، وهو يحتاج إلى تمويل 
لترميمه واستكمال الحفريات حوله الكتشاف مكوناته ، ومسح المنطقة المحيطة به مسحًا آثريًا ، ويؤدى تطوير 
في  والتوسع  إسنا  بمدينة  السياحي  المرسى  وتشغيل  وانشاء  المعبد  ترميم  واستكمال  والمزارات  السياحية  المناطق 
التسهيالت الفندقية والخدمات السياحية إلى توفير عدد كبير من فرص العمل للسكان ، كما يؤدي الى خلق أنشطة 
تجارية سياحية ، مع مراعاة التكامل بين األنشطة السياحية على مستوى اإلقليم ككل وذلك من خالل توفير محاور 

اتصال موائمة فيما بينها . 
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الدراسات السكانية ..
تمثل مدينة إسنا ثقل سكاني بين مدن المحافظة حيث تستأثر على نحو %10.6 من جملة سكان الحضر سنة 
1996؛ وتلعب الهجرة الداخلية والزيادة الطبيعية دورًا أساسيًا في المكون اإلجمالي للسكان سواء بالزيادة أو النقصان. 
وفي إطار إعداد المخطط البنيوي لهيكلية عمران المدينة والمخطط العام التفاعلي لها ، تتناول الدراسة بالعرض 
والتحليل تطور عدد السكان وبعض الخصائص السكانية ومكونات النمو السكاني ، حتى يمكن الخروج بالنتائج 
والمؤشرات الالزمة لتقدير حجم سكان المدينة حتى سنة الهدف من وجهة النظر السكانية . ورغم ذلك ، فإن ذلك 
يجب أن يتحدد بصفة نهائية في ضوء ما تسفر عنه الدراسات العمرانية واالقتصادية واالجتماعية والمشاركة الحوارية 

والمتفاعلة مع المجتمع المحلي والجهات المعنية ، ومن أهم نتائج ومؤشرات تلك الدراسات أن : 

محافظة قنا من المحافظات الطاردة للسكان ، وصافي الهجرة سالبًا بنحو 170.6  ●
 .  1996 المحافظة سنة  7 % من جمله سكان  يمثل هذا حوالي  ألف مهاجر 
ومدينة إسنا طاردة للسكان مما يرجع إلى عدم قدرة المدينة على استيعاب الزيادة 
السكانية ، كما تشير البيانات المتاحة إلى تزايد معدالت الزيادة الطبيعية لسـكان 

المدينة )%3.2 سنويا( عن معدل النمو السنوي القومي )2.5 %سنويا( .
تحتل مدينه إسنا المركز الثالث بين مدن المحافظة من حيث عدد السكان خالل  ●

المدينة على حوالي 10.6 % من  التعدادية 1996/1976، واستأثرت  الفترات 
جمله سكان الحضر سنة 1996 .

تتسم معدالت نمو سكان حضر مركز إسنا باالتجاه نحو االرتفاع في حين اتجهت  ●
نحو االنخفاض في ريف المركز خالل 1976/ 1996 ، وترتفع نسـبة ذكور سكان 

مدينـة إسنا )51.4 %( عن اإلناث )48.6 %( سنة 1996 .
جمله  ● من   %  46.9 نحو  السن(  وصغار  )كبار  بالمدينة  المعالون  نسبة  تمثل 

سنة(   59-15( العمرية  الفئة  في  السكان  يمثل  بينما   ،  1996 سنة  السكان 
نحو53.1 % وهم السكان في سن العمل ، ويترتب على ذلك زيادة اإلعالة على 

الفئة المنتجة من سكان المدينة .
األسر كبيرة الحجم هي النمط السائد في المدينة حيث تستأثر األسر خمسة أفراد  ●

فأكثر بـ 54.5 % من جملة أسر المدينة سنة 1996 ، ويبلغ متوسط حجم األسرة 
بمدينه إسنا 4.71 فردًا .

من خالل دراسة تطور حجم ونمو السكان ومكونات النمو السكاني ) الهجرة والزيادة 
الطبيعية ( وما انتهت إليه الدراسات من نتائج ومؤشرات ، أمكن وضع ثالثة احتماالت 
مختلفة لنمو سكان المدينة في المستقبل  استنادًا إلى ثالثة فروض مختلفة حتى سنة 
الهدف ، وتقييمها للخروج .. وانتهت الدراسات السكانية إلى تقدير عدد سكان المدينة 
بنحو 92 ألف نسمة . وتم تقدير عدد سكان ريف مركز إسنا  بافتراض تزايد عدد 
سكانه بمعدل نمو سكاني قدره 2.3 % سنويا وهو نفس معدل نمو سكان ريف مركز 
إسنا خالل الفترة 1996/1986، وبافتراض استمرار هذا المعدل ، وعليه فان تقدير 

عدد سكان ريف مركز إسنا حتى سنة الهدف سوف يبلغ 406 ألف نسمة . 



الدراسة العمرانية لتخطيط مدينة إسنـــا بمحافظة قنــــا 21

الدراسات االجتماعيـــة ..
تتميز الدراسات االجتماعية بأهمية كبيرة من ارتباطها باإلنسان المستهدف بالتنمية والمشكل للغاية والوسيلة معًا 
وذلك عن طريق رسم صورة للمجتمع تعتمد في إظهار مالمحها على تحليل المحددات السكانية واالقتصادية والتي 
تبين السمات العامة لهذا المجتمع حيث يمكن من خاللها الخروج بنتائج ومؤشرات تساعد على إرساء السياسات 
واإلستراتيجيات العامة للتنمية بهدف إيجاد التوازن والتكامل بين مقومات المدينة االقتصادية والسكانية واالجتماعية. 
وتتم دراسة األنماط االجتماعية في إطار التحضر والتريف سنة 1996 ، واجمااًل فإن المحافظة تتقارب بها نسبة 
حوالى  الريفية  المهن  ذوي  يمثل  بينما   ،  51.5% حوالي  الحضرية  المهن  ذوي  يمثل  ، حيث  والتريف  التحضر 
%48.5 من إجمالى ذوي المهن بالمحافظة . بينما في مدينة إسنا وصل ذوي المهن الحضرية حوالى %65.9 من 
جملة ذوي المهن ، وبلغت نسبة ذوي المهن الريفية حوالى %34.1 من جملة ذوي المهن سنة 1996 . ويمكننا 
رسم الخريطة االجتماعية بتيبان الشرائح االجتماعية للسكان بمدينة إسنا ، وسوف نعتمد على التوزيع المهنى للسكان 

فئة 15 سنة فأكثر حيث تعتبر أكثر القياسات الممكنة لتحديد شرائح المجتمع : 

العلمية  ● المهن  وأصحاب  المسئولين  وكبار  التشريع  رجال  وتضم   .. المتوسطة(  )الطبقات  المتعلمين  شريحة 
ن لم يكن  والفنيين والقائمين باألعمال الكتابية ، وتعتبر القائدة للمجتمع بما يتوافر لها من مقومات الريادة ، واإ

هي المسيطرة ماديًا ، وتأتى في المرتبة األولى في المجتمع وتمثل حوالي 36.2% .
ن كانت الفئة الغالبة فيها هي الفالحين  ● شريحة العاملين في القطاع الزراعى .. تضم طبقة الفالحين والمزارعين واإ

الذين يقومون بمباشرة األرض الزراعية بأنفسهم ؛ وليس لتلك الفئة رأي موحد أو مؤثر في توجهات المجتمع 
العامة بحكم ثقافتها ، بينما فئة المزارعين وهم طبقة المالك بالريف لها دور قيادي في مجتمع القرية ، وبالتالي 
تتقرب لهم الفئات األخرى من الفالحين واألجراء ، وتأتي شريحة العاملين بالزراعة بمدينة إسنا في المرتبة الثانية 

حيث تمثل 34.1% . 
شريحة العمال .. تضم عمال اإلنتاج وعمال تشغيل النقل والحرفيين ،و لم تنل هذه الشريحة حظها من التعليم  ●

إال أن لها تنظيم خاص يتمثل في النقابات التي تتبنى قضاياها وتدافع عن حقوقها ، وهي بصفتها تتحكم في 
قطاع اقتصادي هام فلها دور تشارك به في توجهات المجتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية ، وتعتبر هي 

الشريحة الثالثة بمدينة إسنا حيث بلغت حوالي 21.6% .
شريحة المشتغلين بالبيع والخدمات .. تضم طبقة التجار باإلضافة إلى القائمين بأعمال البيع لديهم ومع التحفظ  ●

يمكن إضافة القائمون بأعمال الخدمات إلى هذه الشريحة نظرًا لتقارب السمات بين القائمين بأعمال البيع وأعمال 
الخدمات . لم يتوافر هذه الشريحة لها مقومات القدرة على المشاركة في قيادة المجتمع أو التأثير على توجهاته، 

لكنها تضم فيما بينها القدرة المادية وتأتي في المرتبة األخيرة حيث بلغت 8.1% .

ونستخلص مما سبق أن شريحة الطبقات المتوسطة هى الشريحة السائدة في مجتمع مدينة إسنا وأن شريحة العاملين 
في القطاع الزراعي تأتي في المرتبة الثانية ؛ سوف نتناول بالدراسة والتحليل بعض السمات االجتماعية لسكان 

مدينة إسنا من خالل : 
مساهمة اإلناث في النشاط االقتصادي .. وتعتبر أحد المقاييس التي تعبر عن تطور المجتمع وتحضره حيث  ●

أن مشاركة المرأة في العمل هى انعكاس لحركة المجتمع االقتصادية واالجتماعية والثقافية . وقد بلغت مساهمة 
اإلناث في النشاط االقتصادي %9.7 إال أن هذه النسبة ال تعبر في الواقع عن المساهمة الفعلية، كما أنها تزيد 

عن نسبة مساهمتهـم على مستـوى المحافظة والتي بلغت %7.6 سنة 1996 .  
الحالة التعليمية .. تنخفض نسبة حملة المؤهالت العليا وما يعادلها بالمدينة وذلك سنة 1996 حيث بلغت  ●

%4.1 بينما هي على مستوى المحافظة %5.0، كما بلغت نسبة حملة المؤهالت المتوسطة وفوق المتوسطة 
ذا ما قورنت هذه النسب على مستوى المدينة نجد أن  %16.4 بينما هى على مستوى المحافظة %22.5 . واإ
نسبة حملة المؤهالت العليا ارتفعت بين الذكور عن اإلناث حيث بلغت %3.2 ، %0.91 على الترتيب ، 
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كذلك ارتفعت نسبة الذكور بين حملة المؤهالت المتوسطة وفوق المتوسطة عن اإلناث حيث بلغت 21% ، 
%11.5 على الترتيب. 

األميــــة .. تعتبر من المشاكل االجتماعية التي يعاني منها المجتمع ، وتعتبر نسبة األمية بمدينة إسنا مرتفعة  ●
عن نسبتها على مستوى المحافظة حيث بلغت %69.5 في األولى في حين بلغت %56.8 في الثانية )النسب 
مضاف إليها من يقرأ ويكتب( وذلك سنة 1996 .  كذلك نجد أن نسبة األمية ترتفع بين اإلناث عنها بين الذكور 

بالمدينة حيث بلغت %37.8 ، %31.7 على الترتيب . 
البطــــالة .. تعتبر احدى المشكالت الرئيسية التي يعاني منها المجتمع بشكل عام وخاصة في مرحلة الشباب  ●

بسبب الفترة االنتقالية التى يعيشها الشباب ، ويعد معدل البطالة متساويًا تقريبًا في مدينة إسنا مع المحافظة 
حيث بلغ %9.9 %10.3على الترتيب ومقارنة بالجمهورية %9 وذلك في سنة 1996 . 

الظروف البيئية .. ويقصد بها موقف األسر من المرافق )المياه والكهرباء والصرف الصحي( بلغ عدد األسر  ●
الذين يتمتعون بالمياه من الشبكة العامة 11285 أسرة يمثلون %96.5 من اجمالي األسر بالمدينة بينما بلغت 
النسبة %97.7 على مستوى المحافظة ، أما عدد األسر الذين يتمتعون باالتصال بشبكة الكهرباء بلغ 11335 
أسرة يمثلون %97 من اجمالي أسر بالمدينة بينما مستوى المحافظة %98.1 . أما عدد األسر الذين يتمتعون 
باالتصال بشبكة الصرف الصحى بلغ 3577 يمثلون %30.6 من اجمالي األسر بالمدينة بينما هي  75.2% 

على مستوى المحافظة . 

وعمومــًا .. انتهت تلك الدراسات إلى مجموعة من التوصيات العامة أهمها ..
العمل على زيادة نسبة مشاركة اإلناث في النشاط االقتصادي .  ▪
العمل على خفض نسبة األمية من خالل برامج محو األمية وتعليم الكبار وخاصة بالنسبة للمرأة . ▪
العمل على تحسين الظروف البيئية بالمدينة من خالل توصيل شبكات الصرف الصحى وذلك للنهوض  ▪

بالمستوى الصحى للمدينة والحد من المناطق العشوائية .
والمعيشية  ▪ االقتصادية  الظروف  وتحسين  الدراسة  بمجتمع  للنهوض  الشاملة  للتنمية  وبرامج  خطط  وضع 

والعمل على النهوض بالمستوى الثقافي واالجتماعى للمرأة .
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الدراسات العمرانيـــة ..
إن فهم التطور العمراني لمدينة إسنا وتحديد اتجاهات النمو المصاحبة له يعتمد على قراءة متأنية للتحول الحادث 
خالل العقود السابقة والمصاحب للتغير االداري والعمراني من حالة الريف إلي الحضر ، والذي دفع بالمدينة مع 
الهيكل  تغيير  إلى  إلى 3.2% -  السابقين  العقدين  الذي وصل في  السكاني -  النمو  لمعدالت  النسبي  االرتفاع 
العمراني بشكل متسارع على حساب األراضي الزراعية نظرًا لعدم توفر أي أراضي أو ظهير مباشر الستيعاب مثل 
هذه االمتدادات العمرانية ، ومن خالل القراءة المجردة لشكل النسيج العمراني مع الدراسه المقارنة على الخرائط 

القديمــــة المتاحـــة للمدينــة يمكن أن نحدد فترات تطـــور المدينـــة على نسقيـــن أساسييــــن :

ن اخذ شكاًل ممتدا بمحاذاة  ● نسق النمو العمراني الحلقي حول المدينة القديمة واإ
نهر النيل في حدود ضيقة تتناسب مع متطلبات وامكانيات التنمية ومحدداتها ، 
الوحيدة  أو  األساسية  االقتصادية  القاعدة  اعتباره  الزراعي على  الظهير  وخاصة 
للعمران الريفي الحادث انذاك مع مراعاة الظروف الفيضية للنيل وما ينجم عنها 

من مشاكل ومحددات للتنمية .

نسق النمو الشريطي المتعامد مع النيل في اتجاه الغرب أو التجمعات المحدودة  ●
الواقعة في المجال العمراني بشكل متبادل على حساب األراضي الزراعية ، ومن 
المتوقع أنه صاحب هذا النسق التحول االقتصادي واإلداري للمدينة إلي الحضر 
والعمراني  االجتماعي  واطارها  متطلباتها  لها  جديدة  اجتماعية  طبقات  وظهور 
المغاير ، كما أن هذا النسق زامن مشروعات التحكم في الفيضان والحد من مشاكله 

وتأثيراته السلبية على الوادي .

ومن هذين النسقين يمكننا رسم خريطة التطور العمراني ونحدد اتجاهات النمو بغض النظر عن البعد الزمني ، 
وتعتمد مورفولوجية التطور العمراني على مراحل أساسية تتداخل مع بعضها نحددها فيما يلي :

مرحلة التجمع العمراني القديم حول المعبد في ارتفاع نسبي عن منسوب النيل للحماية من الفيضان . ▪
مرحلة النمو في اتجاه النيل مع التحكم النسبي في الفيضان ومانتج عنه من أحساس بامكانيه التنمية على الوادي  ▪

الفيضي أو الشاطئي النهري وهو ما نتج عنه تشكيل عمراني متجانس مع التجمع العمراني القديم ليصبح االثنان 
معًا نسيجًا متجانسًا للمدينة القديمة .

مرحلة النمو الحلقي في اتجاه الغرب وأاستكمال الحلقية العمرانية للمدينة على حساب األراضي الزراعية غرب  ▪
المدينة ، وهي بداية الزحف العمراني أو ما يمكن أن نسميه تغليب المتطلبات العمرانية واالجتماعية على حساب 

التحوالت االقتصادية الممكنة أو غير الممكنة .
األراضي  ▪ أحواض  لتحويل  واضح  أساس  على  المدينة  من  الغرب  اتجاه  في  المتعامد  الشريطي  النمو  مرحلة 

الزراعية إلي تنمية عمرانية تحت ضغط التحوالت الحضرية الحادثة ومتطلبات السوق الستيعاب الزيادة السكانية 
وفي غياب الرادع وتحديد الضوابط العمرانية المنظمة لذلك .

مرحلة النمو العمراني الغير منتظم في الجيوب الحادثة نتيجة لمراحل النمو السابقة وماينتج عنه استكمال للنمط  ▪
السائد لتحول األراضي الزراعية إلي عقارية التي تعاني منه المدينة .
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عمومـــًا .. يبلغ مسطح الكتلة العمرانية للمدينة حوالي 610 فدان ، ويمكن بشكل مجرد تحديد معدل الزيادة السنوية 
المتوسطة خالل العقود السابقه إلي حوالي 12 - 15 فدان / سنة ، وهو معدل زيادة مرتفع مع األخذ في االعتبار أن 
هذه الزيادة دوما على حساب األراضي الزراعية أي أن هذا يقابله معدل نقصان في األراضي الزراعية بنفس القدر، 
واعتمادًا على تلك المؤشرات وفي غياب البديل التنموي المتدادات العمران خالل السنوات القادمة فإن األراضي 
الزراعية المعرضه للتآكل في المجال العمراني المباشر للمدينة فقط حتى سنه الهدف يتراوح من 350 / 450 فدان 
وهو يمثل حوالي 60 - 70% من الكتلة العمرانية الحالية .. ويمكن ارجاع ارتفاع معدالت الزحف العمراني إلي 
الزيادة السكانية المضطردة والتحول العمراني من الريف إلي الحضر وما يمثله من عوامل جذب للتنمية الحضرية 
العمرانية ، ومن جهة أخرى ألتحام بعض التجمعات الريفية المحيطة بحيث أصبحت ضمن المجال العمراني المباشر 
البديل  توفر  وعدم   ، النمو  المكانيات  والمحددة  العمرانية  لألحوزة  القانوني  التحديد  غياب  في  هذا  كل  ؛  للمدينة 

الستيعاب الزيادة السكانية في اطار مخطط ضمن االستراتيجية الشاملة لتنمية .

مراحل التطور العمراني لمدينة إسنـا

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة
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وتتشكل المدينة عمرانيًا من مجموعة من األنشطة واالستعماالت العامة والخاصة تختلف وتتنوع في تدرج من األهمية 
لترسم هيكل عمراني يعبر بشكل مباشر عن البناء االجتماعي واالقتصادي للمجتمع ويلبي متطلباته واحتياجاته. 
العرف  اطار  في  ذاته  المكان  متطلباتها ومحددات  أولويات  العمران حسب  بدفع حركة  المجتمعات  تقوم  وتقليديًا 
االجتماعي أو الضوابط المقننة لحركة العمران على أختالف مستوياتها وأهميتها ، وتعكس دراسات الوضع الراهن 

التفاعل الذاتي للمجتمع  وعمرانه :

استعماالت األراضى القائمة .. تبلغ المساحة اإلجمالية للكتلة العمرانية لمدينة إسنا حوالى 610 فدان ويغلب  ▪
االستعمال السكنى بمختلف مستوياته على المدينة حيث يمثل حوالى %73 من جملة االستعماالت بينما تمثل 
جملة الخدمات حوالى %6.25 ، والمرافق %2.4 ، أما األستعمال الصناعي فيمثل أقل من %0.5 . فضاًل 

عما سبق يوجد معبد إسنا كأحد أهم االستعماالت الرئيسية بالمدينة .
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استعماالت األراضي بمدينة إسنــا

تعليمي
اداري

أراضي زراعية
عشش

أثار
نوادي ومراكز شباب

ديني
تجاري

سكني تجاري
حدائق
صحي
مرافق

مطاحن
إذاعة وتليفزيون

قوات أمن مسلحة
سكني حرفي

سكني
شونا

صناعي
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حاالت المباني .. تقع معظم المباني ذات الحالة الرديئة بالجزء القديم بالمدينة والمتمثل في المنطقة الواقعة حول  ▪
المعبد ، وكذلك بالمناطق الريفية المحيطة وتشغل مساحتها حوالي 149.5 فدان أي ما يمثل %24.5 من كتلة 
المدينة . أما االمتدادات العمرانية حول الجزء القديم سواء الى الغرب منه أو بمحاذاة النيل فيغلب عليها الحالة 
الجيدة وتشغل هذه االمتدادات مساحة حوالى 320.5 فدان أي ما يمثل %52.5 من كتلة المدينة ، أما الحالة 
المتوسطة فنجدها في الغالب بالمناطق الواقعة بأطراف المدينة وتشغل مساحتها حوالي 140 فدان بما يمثل 

%23 من الكتلة العمرانية للمدينة .

- مباني ذات حالة جيدة

- مباني ذات حالة متوسطة

- مباني ذات حالة رديئة
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حاالت المباني بمدينة إسنــا

جيـــد

متوســـط

ردئ
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مواد ونظم االنشاء .. تمثل المباني الهيكلية أكثر من نصف المباني بالمدينة ومعظمها بالمناطق الواقعة حول  ▪
الجزء القديم وتشغل مساحة 416 فدان تمثل %68.2 من اجمالي مساحة المباني ، أما الجزء القديم نفسه وكذا 
التجمعات الريفية المالصقة للمدينة فمعظمها من الطوب اللبن بمساحة حوالي 169 فدان تمثل حوالى 27.7%. 
أما باقى المباني فيعتمد نظام انشاؤها على الحوائط الحاملة وتشغل مساحة حوالى 25 فدان وهى ذات نسبة 

ضئيلة ال تتعدى %4.1 من جملة المباني بالمدينة . 

- مباني هيكلية

- مباني حوائط حاملة

- مباني بالطوب اللبن
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مواد ونظم االنشاء بمدينة إسنــا

مباني هيكلية

مباني من الحوائط الحاملة

مباني من الطوب اللبن

منشأ معدني
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ارتفاعات المباني بمدينة إسنــا

ارتفاعات المباني .. تتراوح ارتفاعات المباني بمدينة إسنا ما بين أرضي ودورين وحتى 5 أدوار ، ولكن  ▪
االرتفاع الغالب بالمدينة هو ارتفاع أرضى ودورين حيث يشغل مساحة حوالى 552 فدان بما يمثل حوالى 

%90.5 من جملة المباني بالمدينة .
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الكثافات السكانية بمدينة إسنــا

كثافة مرتفعة

كثافة متوسطة

كثافة منخفضة

الكثافات السكانية .. يبلغ متوسط الكثافة االجمالية على مستوى المدينة ككل حوالى 110 شخص/ فدان  ▪
وتبلغ كثافة السكان أقصى معدل لها بالمدينة في المنطقة المحيطة بالمعبد والمناطق الريفية الواقعة شمال 
وجنوب وجنوب غرب الكتلة العمرانية بينما تقل الكثافات بباقى أجزاء المدينة حتى تصل إلى أقل معدل لها 

بالمناطق الواقعة على أطراف المدينة .
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أنماط النسيج العمرانى بالمدينة .. تتنوع أنماط النسيج العمرانى بمدينة إسنا القائمة ، ويمكننا أن نميز وجود  ▪
نمط النسيج المتضام بمنطقة قلب المدينة حول المعبد ومناطق التجمعات الريفية إلى الشمال والجنوب والجنوب 
الغربى للمدينة .  بينما يسود نمط النسيج الشريطى المكدس على باقى أجزاء المدينة بإستثناء بعض المناطق 
الشريطى  النسيج  بوجود  تتميز  والتي  العمرانية  الكتلة  أطراف  الزراعية وعلى  األراضى  الواقعة على  الصغيرة 

المخلخل والنسيج المبعثر .

تعكس دراسات استعماالت األراضي القائمة الوظيفة األساسية للمدينة ، وتشير األنشطة القائمة إلي األهمية النسبية 
للمدينة ودورها العمراني في االقليم وكذلك في اطار مجالها العمراني ، كما تحدد طبيعة مشاكل الهيكل العمراني 
وأسبابها ، مما يؤكد وظيفة المدينة الرئيسية كتجمع سكني تتفاوت درجته وتحوله من الريف إلي الحضر ، وتعتمد 
المدينة بشكل رئيسي على االستعماالت الزراعية كأساس اقتصادي متفرد له دوره وأهميته في التشكيل العمراني 
وبالدراسه التحليلية المقارنة التجاهات النمو العمراني نتبين التغير الحادث في مورفولوجية العمران ، وما ينجم عنها 
من عدم توازن واضح حتى في توزيع الخدمات العمرانية ونطاقات تخديمها داخل الكتلة السكنية نفسها ، فبالرغم 
من توفر العديد من الخدمات ، وبغض النظر عن التقييم النوعي لمستويات تلك الخدمات ، إال أن التوزيع العمراني 

والجغرافي لتلك الخدمات على مستوي المدينة غير متجانس ويتطلب اعادة تقييمه . 

هـــكذا .. تنتهي دراسات الوضع الراهن إلي مؤشرات ونتائج تشير في مجموعها إلي التدهور العمراني الذي تعاني 
إلي تحديد مناطق عمرانية  الدراسه  المعتمدة في  التحليلية  المنهجية  المدينة في مجملها ، ويمكن من خالل  منه 
متجانسة والتي بدورها تفيد في تحديد المعالجات العمرانية والتخطيطية لتجمعات المدينة ، وفي اطار السياسات 
الثالثه المقترحة الستراتيجية التطوير والتنمية العمرانية ، وكذلك تحديد الطاقة اإلستيعابية واألنشطة العمرانية للمدينة.

- نسيج متضام

- نسيج مبعثر

- نسيج شريطي مكدس

- نسيج شريطي مخلخل
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النسيج العمراني لمدينة إسنــا

نسيج متضـــام

نسيج شريطي مكدس

نسيج شريطي مخلخل

نسيج مبعثر
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تحليل وتقييم البنيوية الهيكلية للعمران القائم ..
تعتبر مدينة إسنا نموذجًا نمطيًا لمدن جنوب الوادي ، حيث أن هيكلها العمراني الخارجي وتركيبها الداخلي يعكسان 
موقعها وموضعها ، وظروف تطورها أو تحولها الحضري المتأخر ، وكذلك عالقاتها المتبادلة مع المجال العمراني ، 
ونقصد الظهير الزراعي الريفي ، وكذلك بينها وبين نطاقها المباشر واألشمل حسب ما انتهت الدراسات المتخصصة 

بهذا الشأن .
وبتناول االطار الخارجي للكتلة العمرانية لمدينة إسنا مع محيطها العمراني نجد أن هناك عدة محددات مؤثرة طبيعيًا 

تجاهاتها للنمو .. وعمرانيًا على تكوين المدينة واإ

نهر النيل الحد الشرقي للمدينة .	 
األراضي الزراعية وتقع المدينة بكتلتها في مجال الوادي الفيضي الزراعي .	 
عدد من الترع الرئيسية والفرعية أهمها ترعة الرمادي .	 
خطوط كهرباء الضغط العالي .	 

التحليالت األولية لدراسات الوضع الراهن إلي بعض المؤشرات  الداخلي لمدينة إسنا فتشير  للتركيب  بالنسبه  أما 
العمرانية نجملها فيما يلي :

ن كانت منطقة المعبد مؤهلة 	  تفتقد مدينة إسنا إلى منطقة وسط المدينة بالمفهوم العمراني واإلداري والخدمي واإ
ألن تقوم بهذا الدور .

ليس هناك تقسيم عمراني واضح لمناطق المدينة وبالتالي لخدماتها .	 
التوجد شبكة حركة آلية واضحة لخدمات عناصر المدينة وأنشطتها .	 
التداخل العمراني واالجتماعي بين المناطق العمرانية مما يصعب توصيفه ، وبالتالي تحديد البناء الهيكلي 	 

االجتماعي العمراني للمدينة .
غياب شبكة الفراغات والمناطق العامة والمفتوحة داخل الكتلة العمرانية .	 

ويعكـــــس التركــــــيب المورفـولوجـــــــي الحــــــالي لمدينــــــة إســـــنـا مشكلتيـــــن أساسيتيــــن :

أولهما عدم إستغالل المدينة بإعتبارها مدينة نهرية تمتد بطول واجهتها على النيل 
وتوظيف هذا المحور عمرانيًا وبصريًا واقتصاديًا لخدمة المدينة والمجتمع ...

لفتح محاور حركة وتنمية جديدة خارج  للظهير الصحراوي  ثانيهما عدم الخروج 
العمرانية في مجموعها مدينة  المنظومة  لتشكل   ، بالمدينة  اتصال  الوادي وعلي 
والمشاركة  المستقبلية  االستدامة  له  وتضمن  حضري  لمجتمع  األنشطة  متكاملة 

الحاضرة لتحقيق نوعًا من العدالة .
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مشاكل التنمية العمرانيــة ..
التي  الرئيسية  المشاكل  إليه من مؤشرات ونتائج يمكن أستخالص  انتهت  الراهن وما  من تحليل دراسات الوضع 
تعاني منها مدينة إسنا ، والتي يجب طرح الحلول لمعالجتها من خالل الحوارات المجتمعية للوصول إلى المخططات 
بمحاورها  العمرانية  المدينة وسياساتها  وتطوير  لتنمية  المقترحة  العامة  واالستراتيجية  يتفق  بما   ، والعامة  الهيكلية 

الثالث، ونحدد أهم تلك المشاكل  ..

الدائم والمستمر على األراضي الزراعية ، قد يتزايد مع ارتفاع  ▪ العمراني  الزحف 
الشاملة  التنمية  اطار  في  المنظورة  االقتصادية  والتنمية  السكاني  النمو  معدالت 

واتجاهات التحول الحضري للمدينة .
ارتفاع معدالت النمو السكاني للحضر مع انخفاض معدالت نمو سكان الريف ،  ▪

حيث يبلغ معدل نمو سكان الحضر %2.1 سنويًا ومن المنتظر أن يصل إجمالي 
سكان المدينة إلي 90 - 95 ألف ساكن .

احتياج النمو العمراني إلي زيادة الكتلة العمرانية الحالية لتلبية متطلبات سياسات  ▪
التنمية العمرانية إلي مساحة أضافية تتراوح بين 400 - 500 فدان خارج الكتلة 

الزراعية الحالية .
لغياب  ▪ نتيجة  للسكان  طاردة  المدينة  باعتبار  الداخلية  الهجرة  معدالت  ارتفاع 

الرؤية التنموية الشاملة للمدينة وعدم قدرة العمران على توفير المتطلبات المعيشية 
األساسية للسكان .

عدم مواكبة سرعة وحركة التحول من الريف الي الحضر على المستوى العمراني  ▪
واالجتماعي مع معدالت التسارع اإلداري الممكن للمدينة باعتبارها المركز الحضري 

لمركز إسنا .
عدم تجانس توزيع المناطق اإلسكانية بالمدينة مع أنتشار نمط األسر الكبيرة الحجم  ▪

حيث يصل متوسط حجم األسرة 4.7 فرد ، وترتفع نسبه األسر أكثر من خمسة 
أفراد عن %54 من جملة األسر مما يشير إلي تدني المستوي العمراني والمعيشي 

للمجتمع المحلي .
%10 مع زيادة عبء  ▪ إلي حوالي  المتوسط  ليصل معدلها  البطالة  نسبه  ارتفاع 

الفئة المنتجة من السكان لتصل نسبه المعالون إلي حوالي 47%  األعالة على 
نسبه  تصل  حيث  بالمدينة  الحضري  للعمران  االقتصادية  القاعدة  لغياب  كنتيجة 
من   34% حوالي  الي  المضطرد  الزراعية  األراضي  تآكل  رغم  الزراعية  المهن 

اجمالي المدينة .
تدهور البيئة العمرانية والخدمات والسيما في المناطق األقدم من المدينة مع انتشار  ▪

النمو العشوائي خارج الكتلة العمرانية الحالية .
وبؤر  ▪ المكشوفة  والترع  المصارف  بإمتداد  خاصة  البيئي  التلوث  مؤشرات  ارتفاع 

تجمع القمامة .
نقص بعض الخدمات العمرانية مع تداخل نطاقات تخديم الخدمات القائمة وخاصة  ▪

األساسية  البنية  مستوى  وتدني  الخدمية  واإلدارية  والصحية  التعليمية  الخدمات 
وخاصة شبكات الصرف الصحي .
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مشاكل التنمية العمرانية بمدينة إسنا
زحف العمران على الزراعة

تدهور البيئة العمرانية للمدينة

انتشار بؤر التلوث البيئي

محدودية الكتلة العمرانية للمدينة
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اإلمكانات العمرانيــة المتاحة ..
وهي المؤثر األساسي لتحقيق التنمية الشاملة وحل مشاكل العمران في اطار االستراتيجية العامة وسياستها ومحاورها 
األساسية ، وتتضمن االمكانات العناصر اإليجابية التي يمكن أستثمارها وتوظيفها في عملية التنمية ويمكن ايجاز 

أهم تلك االمكانيات فيما يلي :

المحور النيلي ويمكن اإلستفادة منه عمرانيًا ووظيفيًا بإعتباره شريان لحركة نهرية  ▪
ممتدة ومتنوعة ، السيما مع وجود قناطر إسنا كنقطة أو محطة أنتظارعلي المسار، 

وكذلك يعتبر الشريط النهري شريان حيوي ترفيهي وسياحي للمدينة .

الظهير الصحراوي خارج المجال الزراعي في اتجاه طريق القاهرة أسوان الصحراوي  ▪
الغربي ، ويمكن االستفادة منه في فتح شرايين تنمية جديدة ومناطق امتداد عمراني 
التكامل والتواصل العمراني لقطاعات المدينة  حالي ومستقبلي مع مراعاة حتمية 

بإعتبارها كيان عمراني واحد ومتكامل .

أثرية وثقافية وترفيهية وخاصة منطقة معبد إسنا  ▪ مناطق ذات امكانيات سياحية 
في وسط المدينة بإعتبارها رغم أهميتها غائبة عن الخريطة السياحية اإلستثمارية 
وتتميز بموقعها المركزي وأنفتاحها على الشريط النهري والمراسي النيلية الحادثة أو 

الممكنة الحدوث .

المناطق العمرانية الغير مستغلة بكفاءة ويمكن تطويرها وخصوصًا المناطق األقدم  ▪
في وسط المدينة مع األخذ في االعتبار البناء االجتماعي والسكاني ومايمثله من 

أنساق عمرانية .

المناطق ذات الطاقة اإلستيعابية متمثلة في الجيوب الفراغية المتداخلة مع الكتلة  ▪
العمرانية والتي يمكن إستغاللها وتوظيفها لتوفير عناصر عمرانية إسكانية وخدمية 

جديدة .

تقدر الدراسات التخصصية األراضي الزراعية بمركز إسنا بحوالي 55 الف فدان  ▪
باإلضافة إلى ما يقرب من 5600 فدان قابلة لإلستزراع في اطار الحيز المكاني 
اقتصادية  قاعدة  بناء  في  عليه  االعتماد  يمكن  ما  هو  و   ، إسنا  ومركز  لمدينة 

وتنموية من تنمية الصناعات القائمة على األنتاج الزراعي .

الجذب  ▪ عوامل  في  تتوافر  أن  مراعاة  مع  المحلية  االقتصادية  الموارد  إستغالل 
بينها  فيما  تترابط  و  تتكامل  وأن   ، الصناعية  االقتصادية  لألنشطة  اإلستيطاني 

محققة القتصاديات التكتل العمراني . 

وما  ▪ وقصبته  المركز  عاصمة  بإعتبارها  للمدينة  واإلداري  الحضري  الدور  تنمية 
تتضمنه من تطوير للخدمات العامة والعمرانية الحضرية للسكان والقاطنين أنفسهم 
مع توجيه استراتيجية تنمية المدينة نحو خلق توافق وتوازن مع متطلبات المجتمع 

المحلي والمجال العمراني المباشر له . 



االمكانات العمرانية المتاحة
 بمدينة إسنا ..

المحور النيلي. 1

الشريط النهري. 2

الظهير الصحراوي. 3

مناطق أثرية وسياحية. 4

منطقة وسط المدينة. 5

جيوب فراغية. 6
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دراسات الخدمــــات  ..
واالجتماعية  والصحية  التعليمية  الخدمات  في  إسنا  بمركز  القائمة  الخدمات  تتمثل 
دراسة كل من  نتائج  يلي  وفيما   ،  ... واإلدارية  والدينية  والرياضة  والشباب  والثقافية 

القطاعات المختلفة بها 

الخدمات التعليمية .. انتهت دراسات الوضع الراهن وتحليل بيانات الخدمات التعليمية في كل مراحلها المختلفة  ●
بمدينة ومركز إسنا  يتضح لنا ماياتى وذلك في ضوء الكثافات الفعلية : 

المعدالت  ▪ إسنا عن  بمدينة  العام  االبتدائي  التعليم  في  الفصل  كثافة  ترتفع معدالت   .. االبتدائية  المرحلة 
المستهدفة لوزارة التربية والتعليم لذا يلزم إضافة 12 فصل بما يعادل مدرسة وتقل في االبتدائى االزهرى . 

المرحلة اإلعدادية .. ترتفع معدالت كثافة الفصل في التعليم اإلعدادي بالمدينة عن المعدالت المستهدفة  ▪
للوزارة لذا يلزم إضافة 15 فصل بما يعادل مدرسة وتقل في التعليم اإلعدادي األزهري والمهني .

الثـانوي العـام .. ترتفع معدالت كثافة الفصل عن المعدالت المستهدفة لذا يلزم إضافة 17 فصل . ▪
الثانوي االزهري .. تقل معدالت كثافة الفصل عن المعدالت المستهدفة .    ▪
الثانوي التجاري .. تتمشى معدالت كثافة الفصل عن المستهدف للوزارة . ▪
الثانوي الصناعي .. ترتفع معدالت كثافة الفصل عن المستهدف للوزارة لذا يلزم إضافة 4 فصول . ▪

أما التعليم الثانوى بريف المركز .. 
ثانوي عام .. ترتفع معدالت كثافة الفصل عن المستهدف للوزارة لذا يلزم إضافة  8 فصول .  ▪
ثانوي زراعي .. ترتفع معدالت كثافة الفصل عن  المستهدف للوزارة لذا يلزم اضافة 16 فصل . ▪

الخدمات الصحية .. تشكل الخدمات الصحية أحد األسس التى تقوم عليها التنمية االقتصادية واالجتماعية.  ●
، ومركز رعاية طفل   المركزي ومستشفيات متخصصة  المستشفى  المدينة في  الصحية في  الخدمات  وتتمثل 
ومركز تنظيم أسرة ، وعيادة جزام ومركزين طبيين ، عدد 34  مكتب صحة ، وقد بلغ عدد األسرة بالمدينة 285 
سرير ، وكما يوجد بريف المركز 120 سرير أي أن إجمالي األسرة بالمركز 405 سرير .. وسوف تقام الخدمة 
الصحية المقدمة بمدينة إسنا وريف المركز على أساس معدل الخدمة المستهدف لوزارة الصحة  3 سرير/ ألف 
نسمة ، لذا يلزم إضافة 576 سرير وذلك لسد العجز الحالي ، ويقترح توزيعها بالمدينة والريف وتفصيلها كاآلتي:

أواًل بالمدينة ..
إنشاء مستشفى متخصصة لألمراض النفسية سعة 100 سرير  ▪
إنشاء عدد 43 سرير بعيادة التأمين الصحي            ▪
إضافة 80 سرير للمستشفى الرمد            ▪
إضافة 53 سرير لمستشفى الصدر          ▪

ثانيًا بريف المركز ..                                                                                     
إنشاء مستشفى متخصصة لألمراض الباطنة  سعة 100 سرير   ▪
إنشاء خمسة مستشفيات قروية بسعة 200 سرير   ▪
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- نطاق تأثير التعليم االبتدائي

- نطاق تأثير التعليم الثانوي

- نطاق تأثير التعليم االعدادي

- نطاق تأثير الخدمات الصحية
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الخدمات االجتماعية .. ُتولي الدولة أهتمامًا كبيرًا للتنمية االجتماعية ضمن اطار  ●
التنمية الشاملة وذلك على عاتق وزارة الشئون االجتماعية ، التي تتحمل نصيبًا 
وافرًا من المسؤلية عن حماية األسرة ومساعدتها في حل المشاكل والنهوض بالفرد، 
للوصول لحياة افضل وذلك من خالل المشروعات والبرامج المختلفة التي تقدمها 
التي  االجتماعية  األنشطة  من  وغيرها  التنمية  وجمعيات   ، االجتماعية  الوحدات 
تخدم السكان والوحدات االجتماعية هي األساس في قياس الخدمات االجتماعية. 
 4 بخالف   ، المدينة  سكان  تخدم  وهى  اجتماعية  وحدة  إسنا  مدينة  في  ويوجد 
جمعيات تنمية و2 جمعية رعاية ، مركز تدريب فتيات ، ونادي اجتماعي . يتضح 
أن تلك الوحدات االجتماعية الموجودة  تخدم ما يزيد على 63 ألف نسمة وهذا 
أكثر من معدل الخدمة المستهدف لوزارة الشئون االجتماعية وهو 10 االف نسمة 
لكل وحدة اجتماعية . وطبقا لما سبق فان احتياجات سكان المدينة من الوحدات 

االجتماعية تبلغ 5 وحدات لسد العجز الحالي من الوحدات االجتماعية  . 

الخدمات الثقافية .. تعتبر الخدمات الثقافية من القطاعات الخدمية الهامة ألن  ●
الثقافة هى احدى مؤشرات قياس التحضر ، وتتمثل الخدمات الثقافية في مدينة 
إسنا في قصر ثقافة . لخدمة 63 ألف نسمة وهذا المعدل يتمشى مع المعدالت 

المستهدفة ، لذلك فان االخدمات الثقافية تكفى المدينة حاليًا .

المقدمة  ● الخدمات  في  األساس  الشباب  يعد مركز   .. والرياضة  الشباب  خدمات 
وسوف يقاس علية مدى الكفاية والعجز من خدمات الشباب والرياضة وتتمثل في 
مدينة إسنا في 4 مراكز شباب ، ونادى رياضي ، ويتضح مما سبق ان مراكز 

الشباب تكفى احتياجات السكان حاليا ومستقبال طبقا للمعدالت المستهدفة . 

الخدمات الدينية .. وهى تتمثل في 75 مسجد منها 48 مسجد حكومي ، و27  ●
مسجد أهلي غير معان ، ويوجد بها 3 كنائس موزعة على مناطق المدينة ، وعليه 
تبين انها تفى باحتياجات السكان في الوقت الحالى ومستقباًل وذلك وفقا للمعدالت 

المستهدفة .

الخدمات األمنية .. تتمثل الخدمات األمنية في مدينة إسنا في قسم شرطة ونقطة  ●
شرطة ،  ونقطة إطفاء ، وبدراسة الوضع الحالي للخدمات األمنية تبين أنها تفي 

باحتياجات السكان في الوقت الحالي  وأيضا تكفى االحتياجات المستقبلية .

الخدمات البريدية .. تتمثل الخدمات البريدية بمدينة إسنا 2 مكتب بريد لخدمة  ●
سكان المدينة ومكتب اتصاالت، وبتقييم الوضع الراهن تبين أنه يرتفع عن المعدل 
المستهدف ، لذا فان احتياجات السكان من مكاتب البريد تبلغ 10 مكاتب بريد ..    
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هكــذا .. تنتهي الدراسات إلى التعرف على المشكالت التي تعاني منها المدينة والكشف عن امكانياتها ومقومات 
التنمية ومتطلبات المجتمع المحلي المستقبلية في المجاالت المختلفة حتى سنة الهدف ، كما تحدد المؤشرات والنتائج 
التحليلية لتلك الدراسات القاعدة االقتصادية والبناء االجتماعي والسكاني المنظور ؛ وبالتالي يمكننا تحديد احتياجات 
التنمية الشاملة واألنشطة الناجمة عنها من مسطحات أراضي وخطط البرامج القطاعية المختلفة وبمشاركة مجتمعية. 
وفي اطار الرؤية االستراتيجية للمشروع وما أسفرت عنه تلك الدراسات والحوارات المجتمعية يمكن وضع التصور 
العام المخطط البنيوي لهيكلة عمران المدينة ، الذي يحقق أهداف وسياسات االستراتيجية ، وتأتي في مقدمة هذه 
المرحلة  تحديد االطار العام للتنمية في ضوء األهداف العامة ليتسنى لنا تقويم أفضل الحلول والبدائل ، و نحدد أهم 

تلك األهداف والتى تشكل في مجملها االطار العام الستراتيجية التنمية العمرانية لمدينة إسنا :

االستفادة بقدر االمكان من االمكانيات المتاحة أو الكامنة للمدينة والدفع بعجلة التنمية الشاملة . ▪
تأكيد الدور الحضري للمدينة في مجالها العمراني وذلك عن طريق تقوية األنشطة اإلدارية والخدمية بعيدا عن  ▪

المركزية ، لبناء شبكة متفاعلة ومتوازنة بين نمطي العمران الحضري والريفي لألقليم المباشر وفي مجال مركز 
إسنا بشكل خاص .

التكامل بين محاور السياسات الثالث المشكلة الستراتيجية التنمية : ▪
سياسة االحالل والتوطين . -
سياسة االرتقاء الحضرى بالتجمعات القائمـــة . -
سياسة االمتداد العمرانى بالظهير الصحراوى . -

التوجيه االمثل للنمو العمراني والمحافظة على األراضي الزراعية من التآكل . ▪
تحسين ورفع مستوى الخدمات القائمة وحل المشكالت في القطاعات الخدمية والمرافق والبنية التحتية . ▪
ايجاد توازن لتوزيع الخدمات ونطاقات تخديمها على أختالف أنماطها . ▪
تطوير وتنمية األنشطة االقتصادية المتنوعة ودفع عجلة اإلستثمار لبناء قاعدة اقتصادية للمدينة . ▪
تحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلي وتحسين البيئة العمرانية وتحقيق التكامل بين االستعماالت المختلفة  ▪

المشكلة لكيان المدينة .
التوازن العمراني بين قطاعات المدينة من حيث النمط و الكثافة اليجاد تجمع عمراني متجانس . ▪
العمل على رفع اداء شبكات الحركة والفصل بين مستوياتها بما يحقق أهداف التمية الشاملة . ▪
وبالتالي  ▪ األراضي  استخدام  وكفاءة  االقتصادية  بالجدوى  ترتبط  والتي  الحادثة  التخطيطية  بالمعدالت  االرتقاء 

بالتنمية العمرانية وتقدير احتياجات المدينة من األراضي وامكانات تشكيل الهيكل العمراني ومورفولوجية البناء 
العمراني للمدينة عامة .

يقدر حجم السكان الحالي لمدينة إسنا سنة 2003 بحوالي 63 ألف نسمة ، ومن المتوقع أن يتراوح حجم سكان 
المدينة سنة 2022 طبقا للدراسات االقتصادية والسكانية بين 95/90 ألف نسمة ، أي بزيادة إجمالية حوالي 30 ألف 
نسمة مما يلزم معه توفير األراضي الالزمة لتحقيق الطاقة االستيعابية للمدينة بعد رفع كفاءة استخدام االستعماالت 

الراهنة ؛ وبذلك نقدر االحتياجات اإلجمالية لألنشطة واالستعماالت للمدينة حتى سنة الهدف على النحو التالي :
تقدر االحتياجات من األراضي للمدينة القائمة لرفع الكفاءة الوظيفية حسب المعدالت التخطيطية المقترحة 	 

بحوالي 150 فدان .
تقدر االحتياجات من األراضي لالمتداد العمراني المستقبلي الستيعاب الزيادة السكانية المخططة حتى سنة 	 

الهدف حسب المعدالت التخطيطية المقترحة بحوالي 350 فدان .
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الحيز العمراني المقترح لمدينة إسنا .. يعتبر تحديد  الحيز العمراني للمدينة 
أحد أهم المخرجات لدراسة العمران حيث يحقق كافة األهداف ويلبي متطلبات 
المجتمع الحالية والمستقبلية مع المحافظة على األراضي الزراعية ، والخروج 
خارج  مستقبلية  عمرانية  امتدادات  مجاالت  لفتح  الصحراوي  الظهير  إلى 
الحضري  العمران  بين نمطي  التوازن  العمراني  الحيز  الوادي ، كما يحقق 
تحديد  عند  االعتبار  في  أخذها  يجب  التي  األسس  أهم  ومن   . والريفي 
الحيز العمراني عدم التوسع على األراضي الزراعية خاصة وأن مدينة إسنا 
تتمتع بوجود ظهير صحراوي صالح للتنمية، وااللتزام بقدر األمكان بالحدود 
الطبيعية والتي يمثل نهر النيل – شرق المدينة - أهم هذه الحدود . كما 
يوصى بعدم دمج النجوع الريفية الواقعة جنوب الكتلة العمرانية للمدينة داخل 
الحيز حيث تتسم بالنمط الريفى الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على تنمية المدينة. 
يمكن  الراهن  الوضع  وتحليالت  دراسات  واقع  ومن  سبق  ما  على  وبناء 
تحديد الحيز العمراني وتبلغ المساحة االجمالية للحيز داخل المدينة حوالي 
702.5 فدان تستوعب حوالى 63.2 ألف نسمة، أما باقى الزيادة السكانية 
فيتم توجيهها لمنطقة االمتداد الجديدة بالظهير الصحراوي للمدينة ، والتي تم 
تحديد حيز عمراني لها بمساحة حوالي 1200 فدان منها حوالي 700 فــــــدان 
أراضي محتجزة الستيــــعاب الزيـــــــادة السكانيــــــة المتوقعة بعد سنــــة الهـــــدف .



الحيز العمراني المقترح ..

للمنطقة  العمراني  الحيز 
الحضرية القائمة

للمناطق  العمراني  الحيز 
الريفية والشبه حضرية

للمنطقة  العمراني  الحيز 
الحضرية الجديدة
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المخطط البنيوي لهيكلة عمران مدينـة إسنا ..
بناءًا على ما انتهت اليه الدراسات المتخصصة والدراسات العمرانية من نتائج ومؤشرات معتمدة على استقراء الوضع 
الراهن ورسم التصورات المستقبلية بمشاركة وحوارات مجتمعية ، يمكن اقتراح مخطط لبنيوية هيكلة عمران المدينة 
متالئم وكافة معطيات ومحددات وامكانيات المدينة اجتماعيًا وعمرانيًا واقتصاديًا وملبيًا لتطلعات سكانها ، وتعتمد 

فكرة المخطط المقترح على :
تطوير المدينة القديمة مع الحفاظ على التشكيل العمرانى القائم ، حيث تتكون من  ●

قطاعين عمرانيين يمثل كل منهما حي سكني متكامل بخدماته العمرانية وأنشطته 
األساسية ، ووضع الضوابط والمعايير للحفاظ على البيئة من كافة مصادر التلوث 

واعادة توطين االستعماالت الغير مالئمة خارج المدينة .

تنمية قطاع عمراني جديد للمدينة خارج األراضي الزراعية في الظهير الصحراوي  ●
يمثل حي سكني ثالث مستحدث ومتكامل بخدماته العمرانية ، ويرتبط بالقطاعين 
القطاعات  وتتكامل   ، االتصال  أعصاب  تمثل  رئيسية  حركة  بشرايين  السابقين 

الثالث لتشكيل كيان عمراني  حضري متوازن .

االمتدادات  ● في  القديمة  المدينة  السكنية من  االستعماالت  احالل وتوطين بعض 
العمرانية بالحي الثالث ضمن مشروعات التنمية واالرتقاء الحضري .

تطوير منطقة معبد إسنا والشريط النهري الشاطئي كمنطقة مركزية بوسط المدينة  ●
بين القطاعيين االول والثاني مع االخذ في االعتبار البعد المكاني للقطاع الثالث 

الجديد .

توفير مواقع مالئمة لقيام أنشطة اقتصادية منوطة بدفع عجلة التنمية سواء المرتبطة  ●
تلك  أو   ، والتجارية  السياحية  النيلي  النقل  لحركة  والخدمية  السياحية  باألنشطة 
المرتبطة باألنشطة الصناعية المعتمدة على التصنيع الزراعي والحرفي والبيئي ، 
باإلضافة إلى األنشطة التجارية والخدمية اإلدارية المكملة لذلك ، باعتبار مدينة 

إسنا المركز الحضري لمجال عمراني ريفي .

إستغالل مواقع الخدمات الحالية بالمدينة القديمة كأساس لتطوير مراكز للخدمات  ●
العمرانية داخل الحيين األول والثاني ، مع اعادة هيكلة منظومة الخدمات لضمان 

توفيرها بمعدالت وتوزيع متجانس وعادل .

بناء شبكة حركة ونقل لربط أحياء المدينة الثالث مع اعتبار أن الطرق الرئيسية  ●
ترسم حدود عمرانية لألحياء تساعد على بناء هيكل عمراني واضح ، وربط المدينة 
بشبكة الطرق االقليمية لتتكامل المدينة بقطاعاتها العمرانية مع االقليم وعناصره 

وأنشطته التنموية والعمرانية وخاصة مدينة األقصر .
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مقترح تطوير منطقة معبد إســنا ..

مباني مقترحة لعملية اعدة التأهيل بمركز المدينة
ومجاله  المعبد  عن  للكشف  لإلزالة  مقترحة  مباني 

العمراني والبصري
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المخطط العـام التفاعلي لعمران مدينـة إسنا  ..
في اطار الرؤية العامة لتطوير وتنمية مدينة إسنا وفي حدود مقترحات الحيز العمراني للمدينة ، تم اعادة هيكلة 
البناء العمراني لتتشكل المدينة من قطاعين سكنيين في المدينة القديمة وقطاع ثالث في االمتداد العمراني بالظهير 
الصحراوي، يمثل كل قطاع كما سبق التنويه إليه حي سكني متكامل ، كما يحقق المخطط العام التكامل والتجانس 
العمراني بين قطاعي المدينة القديمة والقطاع الجديد. وتشكل تلك القطاعات في تكاملها الهيكل العمراني الشامل 
للمدينة وعناصره الخدمية ومؤسساتها اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية ... ويتراوح المسطح العمراني للحي السكني 
ما بين 250 ـ 350 فدان في المتوسط باإلضافة إلى مناطق الخدمات والتنمية المركزية لمنطقة وسط المدينة حول 

المعبد .
للمدينة من مناطق متجانسة ومتعددة  المقترح  العمراني  الحيز  العام ألستعماالت األراضي داخل  الهيكل  ويتشكل 
الخصائص والسمات فالمدينة إن كانت تتصف بنوع من التجانس االجتماعي القائم على الجذور الريفية للمجتمع 
أحيانًا تشكيالت وأنماط عمرانية  الغير مخطط تضم  العمراني  النمو  بفعل عوامل  انها  المتحول نحو الحضر إال 
البيئة اإلسكانية . ويعيد  المتباينة والمتداخلة مع  سكانية غير متوافقة ، هذا باإلضافة إلى بعض االستعماالت  واإ
المخطط العام المقترح لمدينة إسنا التوازن النوعي والكمي ألستعماالت األراضى المختلفة على النحو الذي تحدده 
المعايير القياسية، طبقا للطاقة االستيعابية المتطورة لسكان المدينة في سنة الهدف والذي حددته الدراسات بـ 92 
ألف ساكن بزيادة قدرها 28.8 الف ساكن عن التعداد الحالي البالغ 63.2 الف ساكن ، مع مراعاة الوضع الراهن 

للمدينة وامكاناتها .

توزيع االستعماالت في المخطط العام التفاعلي لعمران مدينـة إسنا  ..
المناطق  واألحياء السكنية .. تتوزع المناطق واألحياء السكنية بالمخطط العام في صورة ثالثة أحياء سكنية متكاملة 
ويتراوح عدد  العمراني(  الجوار  )وحدات  تخطيطية عمرانية  الداخلي من خالل وحدات  للتقسيم  وقابلة   ، ومتوافقة 
سكان كل حي بين 28 ـ 33 ألف نسمة سواء في المدينة القديمة القائمة أو االمتداد العمراني المستحدث بالظهير 
الصحراوي .. وتتراوح عدد وحدات الجوار في الحي بين 4 - 5 وحدات لكل منها عدد سكان يتناسب مع مساحتها 
ووضعها الراهن ، أوالمنظور المستقبلي في المناطق الجديدة ... ويهدف برنامج اإلسكان لمدينه إسنا إلى توفير 
العرض من الوحدات السكنيه بما يسمح بإستيعاب الزياده السكانيه المتوقعه حتى سنه الهدف ، سواء داخل الكتله 
العمرانيه الحاليه للمدينه أو في االمتدادات الجديده المقترحه على األراضي الصحراويه . مع مراعاة طبيعة الوضع 
السكني الحالي من حيث االمكانات الفعليه للسكان والتي تنعكس على بدائل مساحات قطع األراضي ومساحات 
المقام األول وليست  السكنية مشكله نوعيه في  إسنا  المطروحه ، وتعد مشكله مدينه  السكنيه  الوحدات  ونوعيات 
عدديه أي أنه ال يوجد نقص في عدد الوحدات السكنيه ولكن يوجد وحدات سكنية غير صالحة للسكن ، وبناء على 
الدراسات السكانيه والتي تشير الى أن متوسط حجم األسره بمدينه إسنا يبلغ 4.71 فرد حسب تعداد سنة 1996 ، 
وأن عدد السكان الحالى يبلغ 63.2 الف نسمه يمكن تقدير عدد الوحدات السكنيه الحالية بالمدينه بنحو 13420 
وحده سكنيه ؛ بناء على ذلك تشير الدراسات اإلسكانية أنه ال يوجد عجز أو فائض في الوحدات السكنيه المتوفره 
في مدينه إسنا في المراحل األولى للمخطط ، أي أن الطلب المستقبلي سيعتمد على أحتساب أعداد الوحدات السكنية 
التي سيلزم  المختلفة والوحدات  التي ستتطلب احالل خالل مراحل المخطط  المتدهوره  الالزمه لتعويض المساكن 
احاللها نتيجه الظروف العمرانية وما تتطلبه من خلخلة في المنطقة المركزية للمدينة ، والوحدات الالزمه الستيعاب 

الزياده السكانية .
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تشير دراسات الوضع الراهن أنه سيتم احالل وتعويض نحو 2550 وحدة سكنية حتى سنة الهدف نتيجة للتقادم ، 
كما أنه سيتم إزالة نحو 160 وحده سكنية في المنطقه المركزية لسوء حالتها ، اال أن هذه األعداد سيتم استيعابها من 
خالل التكثيف داخل الكتله السكنيه الحاليه لمدينه إسنا ؛ أما المساكن الجديده والالزمه إلستيعاب الزياده السكانيه 
المتوقعه فيبلغ عددها 8750 وحده سكنيه جديدة إلستيعاب 28.800 نسمة ، وهي الوحدات التى تتطلب توفير 
مسطحات أراضى أضافيه . ومن جهة أخرى ترتبط فئات الدخل إلى حد بعيد بفئات الطلب على النوعيات المختلفة 
من اإلسكان حيث تعكس القدره الماديه للسكان واألحتياج الفعلي الذي يأخذ في االعتبار مقدرة األسرة ومعدالت 
المتغيرات  بين  الكبير  للتداخل  نتيجه  اإلسكان  على  الطلب  فئات  تحديد  عاده  ويصعب   ، اإلسكان  على  أنفاقها 
لفئات  المدى . وال توجد دراسات خاصه  البرامج متوسطة وطويلة  المستمر في  االقتصادية واالجتماعيه وتغيرها 
الدخل لمدينة إسنا ، كما ال يوجد دراسات عن معدل األنفاق ، إال أنه من خالل األستعانه بأنماط الدخول الغالبه في 
المدن المماثلة والحوارات المجتمعية ومن واقع نوعيه األنشطة االقتصادية المقترحة في اطار الدراسات االقتصادية 
والتى تتراوح بين العماله الحضريه الموجهه لخدمه قطاع الزراعة  والعمالة الزراعية ، وتلك المرتبطة باألنشطة 
الحرفية والبيئية ، والعمالة المرتبطة بالخدمات والعاملين في مجال السياحة ، ومع األخذ في االعتبار أن المؤشرات 
المستخلصه من دراسه الوضع الراهن تشير إلى ارتفاع نسبه األراضي الصغيرة والمساكن ذات الحالة المتدهورة مما 

يعكس االمكانات الحقيقية للسكان ؛ ويمكن أفتراض فئات الطلب على اإلسكان كالتالي : 
اإلسكان لفئة الدخل فوق المتوسط    8   % ●
اإلسكان لفئة الدخل المتوســط        44 % ●
اإلسكان لفئة الدخل المنخـفض       48 %  ●

بناء على ذلك يمكن توزيع فئات الطلب الجديده على اإلسكان والتى تشمل الزيادة السكانية المتوقعة حتى سنه الهدف 
والذى سيلزم توفير مساكن جديدة ؛ ويتضح أنه يلزم توفير 8750 وحدة جديدة موزعه على فئات الدخل المختلفه 

الستيعاب الطلب على اإلسكان ، حيث يصل متوسط عدد أفراد األسرة حديثة التكوين إلى 3.29 فرد ..

برنامج الخدمات المقترح .. يكتسب قطاع الخدمات أهمية خاصة في تنمية مدينة إسنا وفي دفع عجلة تسارع التحول 
الحضري للمدينة ، واالرتقاء بالمستوى العمراني والمعيشي للمجتمع المحلي مما يكون له التأثير المباشر على التنمية 
الشاملة ، حيث يشمل هذا القطاع احتياجات المجتمع بكل مستوياتها وأنماطها من مستوى الخدمة األساسية اليومية 

في مركز المجموعة متدرجة حتى مستوى المدينة والخدمات المركزيـــة واإلدارية ..
مراكز المجموعـــات ●
مراكز وحدات الجوار  ●
مراكز االحيــــــاء ●
مركز المدينـــــــة ●

وقد يصعب توفير الخدمات تبعًا للتدرج العمراني المقترح في بعض المناطق اإلسكانية القائمة في الحيين االول 
والثاني بالمدينة القائمة في الخطة اآلنية للمخطط ، ولكن يحدد المخطط العام التفاعلي هنا االطار الشمولي لتوزيع 
تلك الخدمات وبرامجها األرشادية المعيارية لألرتقاء بالمجتمع والبيئة العمرانية حتى سنة الهدف وتحدد الدراسات 

المتخصصة االحتياجات الحالية والمستقبلية من الخدمات العمرانية .
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ختــــــــــــام ..

تتضافر كافة الجهود واالمكانات لتنفيذ المخطط العـام التفاعلي Action Plan  لعمران مدينة إسنا
وهو ما يتطلب مشاركة العديد من األطراف بصورة فعالة

دارة العمران وتنفيـــذ المخططات المقترحة وتحديــد دقيق لدور كل جهة إداريًا وتخطيطيًا في تنظيــم واإ
في توازن بين المؤسسات الرسمية المحلية والمركزية  وبين المؤسسات المجتمعية 

يعتمد تنفيذ المخطط على المشاركة المجتمعية المتفاعلة واإليجابية
وتجاوب كافة السكان ووعيهم بإهمية  تطوير وتنمية المدينة

في اطار الرؤية والمقترحات التخطيطية المتوافق عليها والتشريعات المقننة لهـا

ويمكن اقتراح مرحليات لتنفيذ المخطط تتكامل وتتوافق مع مراحل نمو وتنمية المدينة ؛ وتشمل كل مرحلة على 
مشروعات واجراءات على التوازي في الحيين السكنيين األول والثاني بالمناطق العمرانية القائمة بالمدينة القديمة 
من جهة ، وفي منطقة االمتداد العمراني الجديدة بالحي السكني الثالث من جهة اخرى ، تحقيقًا لمبدأ العدالـــة ، 
كما تتسع كل مرحلة في اطار الخطة العامة لتنمية وتطوير كافة العناصر العمرانية  دفع عجلة التنمية االجتماعية 
واالقتصادية واالرتقاء بالبيئة العمرانية واإلسكانية على النحو الذي أتنهت اليه الدراسات المتخصصة وتوافق عليه 

المجتمع المحلي . 
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