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رؤيــة
نحو تنمية المجتمعات العمرانية القائمة 

تقديم عـــــام ..
تهدف هذه الرؤية إلى تنمية المجتمعات العمرانية القائمة وخاصة الحضرية منها ، وذلك من خالل وضع منظومة 
تعتمد على إستقراء إشكاليات العمران وما تعانيه هذه المجتمعات من ظواهر للتدهور والمشاكل ، حتى يمكن 
بلورة برامج لتنمية أي منها ، والتي يتم تحديدها وفقاً لمعايير تقييم وأولويات التنمية الشاملة للمدينة ، وبما يتوافق 
وظروف منطقة الدراسة وبنيتها المجتمعية والعمرانية ؛ وفي إطار شمولية مفهوم التنمية ذاتها ، والذي نحدده 
هنا في محاورأساسية متكاملة مع بعضها البعض ومع ما يتفرع عنها ، حيث إنه ال يمكن الفصل بينها ، وهي  ..

العدالـــــة .. 
بالكيفية  الحياتية  والموارد  المعيشية  والمتطلبات  الخدمات  على  وحصولهم  الكريمة  الحياة  في  المواطنين  حق 
والنوعية المعيارية والموائمة بما يحقق تلك الحياة الكريمة ، وفي إطار أولويات المجتمع ككل حسب المعايير 
األساسية للتقييم المتوافق عليها لضمان كفاءة ومساواة توزيع تلك الخدمات والمتطلبات والموارد بين المجتمعات 
والمناطق العمرانية المشكلة للكيان الحضري للمدينة ، وداخل أي منها على مجموع المواطنين من السكان ، 

لضمان جودة الحياة من كافة الجوانب ونحدد منها ..
تطوير البيئة العمرانية .. تشمل البنية األساسية وشبكات الحركة والنظافة ... الخ .  	

تطوير وصيانة وإعادة تأهيل الكتلة المبنية والفراغات العمرانية ..   	
تنمية الخدمات العمرانية والمجتمعية ..   	

تحسين الظروف والحاالت اإلجتماعية واألوضاع المعيشية ..   	
تنمية األمكانات األقتصادية والموارد للمجتمع ..  	

المشاركة ..
العمرانية ، بجهودهم  تنمية وتطوير مناطقهم ومجتمعاتهم  المواطنين في كافة خطط ومراحل عملية   مساهمة 
الذاتية الفردية والجماعية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بمسئوليات التنمية والتطوير ، لخلق حالة من التوازن 
بين الدولة والمجتمع ، مما يتطلب صياغة أطر محلية مجتمعية مؤسسية لتلك المشاركة ، وتتضمن هذه المشاركة 

عدة جوانب منها ..
ترسيخ المشاركة المجتمعية وتنظيم وإدارة تلك المشاركة .  	

إتساع قاعدة المشاركة وتعميق مضمون المشاركة الفعالة واإليجابية .  	
تطوير اإلدارة المحلية وكفاءة اآلليات المنظمة للمشاركة .  	

األستدامة .. 
إيجاد القدرات الذاتية للمجتمع مع أمكانية تطورها لمعاصرة المتغيرات لتحقيق الموائمة المستمرة ، وهو يتطلب 
. وتعتمد األستدامة على  التنموية  البرامج والمشروعات  تنفيذ  الفاعلية والمساهمة واإليجابية في  المنتفعين  من 
األهلية  المجتمعية  والجمعيات  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولة  مساندة  ومنها   ، للتمويل  الممنهجة  األساليب 
واإلئتمانية والتعاونيات وما شابهها ؛ باإلضافة إلى األشكال غير المباشرة لحشد الموارد ، عن طريق المشاركة 
تمكن  التي  األنساق  من  وغيرها  األمالك  تلك  وتنمية  الملكية  في  مشاركين  إلى  المستأجرين  وتحول  باألرض 

المجتمع من المساهمة في توفير التمويل والموارد حالياً ومستقبالً ..   
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ونحدد مالمح هذه الرؤيــــة » نحو تنمية المجتمعات العمرانية القائمة » من خالل ..

المفاهيم الفلسفية للتنمية ..
مفهوم فلسفة العدالـــة ..

يتركز مفهوم فلسفة العدالة في حق كافة المواطنين في الحياة الكريمة ، وحصولهم على الخدمات واألحتياجات 
نوعيتها  تحسين  على  الدولة  في  المعنية  المؤسسات  قيام  ووجوب   ، مالئمة  بيئة  إطار  في  وتوافرها  األساسية 
وضمان كفاءة توزيعها بما يتناسب ومتطلبات وظروف كل المجتمعات المشكلة لكيان المدينة ، ولتحقيق ذلك يتحتم 
إدماج النواحي اإلجتماعية في المنظومة التنموية حتى تتوفر العدالة والمساواة بين كل الفئات حالياً ومستقبالً ، 

لتحقيق مبادئ أساسية هي .. 
تشكيل وتفعيل القدرة الذاتية ألفراد المجتمع في عمليات التنمية العمرانية وتنفيذ مشروعاتها .  	

المؤثرة على حياتهم  الموارد والقرارات  للسيطرة على  بمختلف مستوياتها  المجتمع  فئات  زيادة سلطة   	
ووضع التشريعات لتفعيل تلك السلطات المجتمعية . 

ضمان العدالة المجتمعية والمساواة في توزيع الفوائد الناتجة عن أعمال التنمية ، وحصول الجماعات   	
األضعف على المنافع المتوقعة منها ، وهذا مشروط بفاعلية المشاركة المجتمعية.

مفهوم فلسفة المشـاركة .. 
يتمحور مفهوم المشاركة حول إسهام المواطنين من أفراد المجتمع بجهودهم الذاتية بشكل فعال فردي أو جماعي 
في عملية التنمية مع كافة المؤسسات الرسمية ، إليجاد نوع من التوازن بين مؤسسات الدولة المنوطة بأعمال 
العمران وبين المؤسسات المجتمعية ، وال يجب أن ينازع أحد حق المواطن في تحديد األحتياجات ورسم السياسات 
والمساهمة في تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ، وال يتأتى ذلك إال من خالل مجتمع المشاركين أنفسهم وفعاليتهم . 
وتزداد أهمية هذا عند المعاناة من إشكالية العدالة بمختلف أشكالها وما يتبعه من تدهور عمراني بغض النظر 
عن المستويات اإلجتماعية واألقتصادية لتلك المجتمعات ، ومن المؤكد أن المشاركة المجتمعية تقوي اإلنتماء 

والحرص على المال واألمالك العامة مما يحقق األهداف المرجوة حالياً ، واألستدامة مستقبلياً . 

مفهوم فلسفة األستدامة ..
يعتمد مفهوم اإلستدامة على إيجاد القدرات الذاتية للمجتمع مع أمكانية تطورها ومعاصرتها ألية متغيرات مستقبلية 
بما يحقق الموائمة المستمرة ، وهو يتطلب من المنتفعين فاعلية المساهمة اإليجابية والمستمرة أثناء تنفيذ البرامج 
والمشروعات التنموية ومراحل تشغيلها ، باإلضافة لدور المؤسسات الرسمية بالدولة المعنية بهذا المجال . ومن 
المشاكل الرئيسية التي تواجه أعمال التنمية في إطار فلسفة األستدامة والمشاركة هو التحديد المسبق أللتزامات 
اإلنفاق وجداول تنفيذ البرامج والمشروعات وهو ما يمثل عبء على المجتمع يتطلب وضع منهجية وآليات غير 
تقليدية للتمويل . ويصبح من األفضل أن تكون المشاركة في مشروعات تنمية محددة ومتوسطة الحجم أو صغيرة 
، مع تحقيق مرونة تتجاوب مع النمو التدريجي لقدرة المجتمع ، وخاصة في منهجية التمويل المعتمدة لسياسات 

اإلقراض ، ليكون التمويل بضمان الجماعة والسداد بالمشاركة الجماعية أو التعاونية .
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منهجيات التنميــــــة ..
منهجية العدالـــــة ..

تتحقق العدالة من خالل منظومة متكاملة ومتداخلة ترسم منهجية عامة لتوفير متطلبات الحياة الكريمة والخدمات 
لجميع المواطنين بالكيفية والنوعية المعيارية المناسبة والمتوائمة مع إمكاناتهم ، وفي إطار من المساواة ، وتتطلب 
تلك المنهجية وضع األسس لتقييم أوضاع المجتمعات العمرانية وما تعانيه من قصور وما تحتاجه من متطلبات 
، ووضعها في سلم أولولويات يحقق العدالة للمجتمع ككل ، وعموماً تتحدد هذه المنهجية ، وتبعاً لمعايير التقييم 

، في ثالث محاور ..
المالئمة  اآلنية والمستقبلية وتحقيق معايير  المتطلبات  تلبية   .. السكنية والمجتمعية  العمرانية  التدخالت   o

لحياة كريمة وآمنة حسب األوضاع العقارية واألمكانات القيمية وبمشاركة مجتمعية . 
لألراضي  األمثل  باألستغالل  األساسية  الخدمات  كافة  تنمية   .. والمعيشية  الحياتية  المجتمعية  الخدمات   o

المتاحة وظروف المنطقة وتطوير شبكات الحركة والمواصالت واألتصاالت .
األمكانات األقتصادية .. تنمية الخدمات التجارية الحياتية والمعيشية وتطوير العناصر االنتاجية الخدمية   o

وتوفير التمويل للمشروعات التنموية ، وتطوير المهارات من خالل برامج التدريب . 

منهجية المشـــاركة ..
أفراد  الجماعية خالل كيان مؤسسي يمثل مجموع  المجتمعية بشكل فردي أو جماعي ، وتتبلور  المشاركة  تتم 
المجتمع ، تكون له شرعيته المجتمعية ووضعيته القانونية تعطيه الصالحية في هذه الشراكة ، ويكتسب أهميته 
لدوره في مساعدة المواطنين بأختالف طبقاتهم وفئاتهم للقيام بأدوارهم ، ولحماية حقوقهم ومصالحهم وتمثيلهم مع 
الجهات المعنية بالتنمية والتطوير والتمويل . ويعتمد تشكيل ذلك الكيان على إسقراء البنية العمرانية واإلجتماعية 
للمجتمع والمنطقة وبنيتها المورفولوجية من وحدات متآلفة مجتمعياً ، وأختيار مندوبين لكل وحدة ليشكلوا تمثيالً 
توافقياً أمثل للمجتمع ؛ وتتحقق منهجية المشاركة بتحديد الجهات المشاركة والمتعاونة في عمليات التنمية ، وهي 

..
القطاعات الحكومية .. المسئولة عن المرافق والخدمات العامة وإدارة العمران وتنظيمه .  o

القطاع الخاص .. المشارك في مشروعات تنموية في إطار الرؤية المتوافق عليها للتنمية .   o
المنظمات غير الحكومية .. الجميعات العاملة بمجال التنمية والقائمة بالجهود الذاتية للمواطنين.  o

المؤسسات األهلية .. متمثلة في السكان ومن يمثلهم  للمساهمة فيما يتعلق بحقوق المواطنين .  o

منهجية األستدامة والتمويل ..
تعتمد األستدامة والتمويل على األساليب الممنهجة من أجل جذب الموارد ، ويرتبط نجاحها بمدى شعور المواطنين 
بالتحسن الفعلي في معيشتهم . ومن المنهجيات الحيوية لتمويل عملية التنمية خاصة لألسر األكثر فقراً مساندة 
القروض  وتقديم   ، شابهها  وما  والتعاونيات  اإلئتمانية  المجتمعية  والجمعيات  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولة 
الصغيرة لتلك الشرائح المجتمعية بطريقة بسيطة في التطبيق وبإجراءات سداد مرنة ؛ وفي نفس الوقت تعمل 
المؤسسات المجتمعية والتعاونيات كضامن لألفراد في القروض التي يحصلون عليها ؛ وتركز منهجية التمويل 
والموارد  التمويل  الحصول على  التمويل ألستمرار  الدولة وصناديق  بمساندة من  التعاونيات  هذه  على  عموماً 

المطلوبة .

6تطوير وتنمية المناطق العمرانية المتدهورة - منطقة الزاوية الحمراء



آليـــــات التنميــــــة ..
آليــات العدالـــــة ..

يتطلب تحقيق العدالة وضع الخطط التفصيلية وتحديد المشروعات المطلوبة لتنفيذ البرامج والسياسات المعتمدة 
للتنمية بهدف توفير متطلبات الحياة الكريمة والخدمات لجميع أفراد المجتمع بالكيفية المنشودة ، باإلضافة إلى 
صياغة وتوفير مصادر التمويل لتلك المشروعات في إطار خطة زمنية واضحة ومحددة . ويجب أن تتسق تلك 
وتتحدد مالمح هذه   ، الفعالة  المجتمعية  المشاركة  الرؤية ومن خالل  لهذه  المشكلة  بالمحاور  والبرامج  الخطط 

اآلليات  فيما يلي .. 
أختيار منطقة الدراسة ومجتمعها العمراني حسب أولويات التقييم االعامة .  o

أعداد الدراسات العمرانية والمجتمعية للوضع الراهن لمنطقة الدراسة مع المشاركة المجتمعية .  o
تحليل عناصر الدراسات مقارنة تحليلية مجمعة وتحديد القيم النسبية لتحقيق متطلبات المجتمع .  o

اعداد خطط وبرامج التنمية الشاملة والتفصيلية وآليات ومستندات تنفيذ مشروعات التطوير .  o
تحديد أولويات التنفيذ وتقدير المتطلبات المالية وتوفيرمصادر التمويل تبعاً وامكانات المجتمع .  o

آليــات المشاركة ..
تغطي آليات المشاركة مجموعات مختلفة من المجتمع لضمان أن تصبح مشاركة مجتمعية وليست مشاركة بعض 
أصحاب المصالح أوالمجموعات المهيمنة والمهتمة بمشروعات التنمية ، ومن خالل تلك المشاركة المجتمعية في 
عملية التنمية نحقق األهداف المرجوة . وتبقى آليات المشاركة على مستويين الفردي المباشر والجماعي الممثل 
للبنى المجتمعية ويمكن تتبع العديد من اآلليات وتطبيقها طبقاً لطبيعة المشاركة ومستوياتها وفاعليتها ومتطلباتها 

، ومنها على سبيل األسترشاد ..
الزيارات الميدانية والمسح األجتماعي والسكاني والعمراني .. ألستطالع الرأي الفردي المباشر حول   o

أحتياجات ومتطلبات أفراد المجتمع بكل تركيباته وطبقاته .
اللقاءات العامة في المنطقة محل التنمية والتطوير .. لتبادل الرؤى واألفكار األساسية مع أفراد المجتمع   o

قبل وضع المقترحات التصميمية للمشروعات.
سواء   ، القرارت  وصنع  التنمية  عمليات  في  للمشاركة   .. العمران  بشئون  المتخصصة  األجتماعات   o

أجتماعات عامة أو نوعية للوصول لرؤية توافقية بين المتخصصين وبين أفراد المجتمع.
برامج تدريب مجموعات من المجتمع .. في المجاالت المرتبطة بمشروعات التنمية ومتطلباتها التنفيذية   o

ومتابعة تشغيلها وإدارتها ضماناً ألستدامة التنمية بآليات ذاتية فاعلة في المجتمع .

آليــات األستدامة والتمويل ..
يمكن تحقيق األستدامة من خالل أيجاد آليات للتمويل بشكل مباشر أوغير مباشر باإلضافة إلى ما يمكن أن تقدمه 
الدولة ضمن ميزانياتها وخططها لتلك المشروعات وهو حق أصيل للمجتمع ، ونقصد باآلليات المباشرة توفير 
التمويل الالزم لخطط ومشروعات التنمية التي تحددها الدراسات العمرانية والمجتمعية وسلم األولويات ، وذلك 

عن طريق القنوات األساسية التالية  ..
هيئات التمويل الدولية المشروعة .. والتي لها صناديق خاصة لتمويل مشروعات التنمية.  o
هيئات التمويل المحلية .. العاملة في برامج التنمية سواء الرسمية أو المجتمعية واألهلية .  o

o  التمويل الذاتي .. وهو أشتراك أبناء المنطقة القادرين في التمويل ولو بشكل رمزي .
توفير امكانية األقتراض .. لتنفيذ المشروعات التنموية المتناهية الصغر لمحدودي الدخل .    o
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ونحدد اآلليات غير المباشرة لألستدامة وحشد الموارد ، على سبيل األسترشاد وليس الحصر في ..
المشاركة في األرض .. األرض أحد أهم موارد برامج التنمية العمرانية والمجتمعية ، حيث أن السوق ال   o
يسمح لذوي الدخل المحدود والفقراء والطبقات المتوسطة من الحصول عليها ؛ لذا تعتبر هذه أحدى آليات توفير 

الموارد من خالل المشاركة بين المالك والمقيم المنتفع .
تطوير الملكية العامة لألراضي .. قيام الجمعيات األهلية الممثلة للمجتمع بإستالم تلك األراضي بسعر   o

مدعم وتطويرها لفائدة محدودي الدخل ضمن مشروعات تنمية المنطقة .
تطوير القطاع الخاص لألراضي .. ضمن اإلطار العام للتنمية والحفاظ على النسيج األجتماعي فتوسع   o

مشاركة القطاع الخاص األستثماري له تأثيره السلبي والدفع للفئات األضعف للهجرة .
مراجعة وإصدار القوانين .. المؤثرة على العالقات البنيوية العمرانية ومنها قوانين التأجير والبيع وأعمال   o

الهدم والصيانة والترميم ، والتخطيط العمراني وتراخيص البناء .. وغيرها .

ونعرض في الدراسة التالية لواحد من التطبيقات العملية لتلك الرؤية والمتمثل في الدراسة العمرانية الخاصة بـ : 
برنامج االرتقاء الحضري والتنمية للمناطق غير المخططة والذي استهدف تنمية اربع مناطق غير مخططة في 

محافظتي القاهرة والجيزة
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برنامج االرتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة
NEEDS ASSESSMENT AND ACTIVITY DESIGN STUDY

 The Unplanned Areas Upgrading and Employment-Enhancing
Programme in Egypt

يأتي المشروع ضمن سياسات تنمية المجتمعات العمرانية القائمة التي تعاني من مظاهرالتدهور ، وذلك من خالل 
تحديد االحتياجات ووضع البرامج والخطط لتحقيق تلك التنمية ، والمشروع بمبادرة ودعم وتمويل من الوكالة 
الفرنسية للتنمية واالتحاد االوروبي بمشاركة الصندوق االجتماعى للتنمية ووزارة التطوير الحضرى والمناطق 
العشوائية (صندوق تطوير المناطق العشوائية حاليا) ، ومحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة . ويشمل المشروع 
أربع مناطق تمثل أولوية ونموذج للمجتمعات غير المخططة في القاهرة والجيزة ، وتعاني من وضعية عمرانية 
واجتماعية واقتصادية متدهورة ، وهي ضمن برنامج واستراتيجية عامة وشاملة لمثل تلك المناطق غير المخططة 

والفقيرة األخرى في مصر ، والمناطق التي يشملها المشروع هنا هي :
محافظة القاهرة .. عزبة خيرهللا ، والزاوية الحمراء .	 
محافظة الجيزة  .. أرض اللواء ، وميت عقبة .	 

وتهدف الدراسة إلى : 
تطوير الخدمات االجتماعية االساسية واالرتقاء االحضري والتنمية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية 	 

وتوفير الخدمات االساسية ومتطلبات الحياة لتحقيق حياة افضل للمجتمع فى المناطق المحرومة بمحافظة 
القاهرة ومحافظة الجيزة، على سبيل المثال تطوير المرافق والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية 

والخدمات المجتمعية عموماً، باالضافة الى بناء وتنمية القدرات التنموية المحلية .
دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واتاحة التمويل وخدمات االعمال الغير مالية فى مصر 	 

لتحفيز االمكانات التنموية .
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منهجيـــة الدراسة ..
تم تحديد انشطة ومشروعات البرنامج المقترحة من خالل عملية مكونة من سبع خطوات ، وذلك لوضع سياق 
ممنهج لسلسة من التحسينات التى يمكن أن تحقق أهداف برنامج االرتقاء الحضري والتنمية داخل كل منطقة . 
ومن الممكن ان يتم تبنى هذه المنهجية االجرائية وتحديثها من قبل االدارات المحلية في المحافظات ، وإدارات 
االحياء المعنية بمجاالت وخطط التنمية المقترحة عند بداية تنفيذ البرنامج بأعتبارها منهجية تتمتع بالمرونة ، ويتم 
تحديد مصادر تمويلية جديدة من خالل الوزارات وبرامج القطاعات والمحافظات ، وجهات تمويلية أخرى .وتمثل 

آليات المنهجية المعتمدة هنا على الخطوات التالية :

 دراسة تحديد االحتياجات وتحليل الوضع الحالى للمنطقة وتشمل : . 1
تقييم عمرانى من خالل التوثيق والرفع العمراني للمنطقة وامكانتها ومراحل نموها وتطورها ، واجتماعات 	 

مع مسؤلى المحافظات واالحياء والجهات المعنية .
دراسة اجتماعية – اقتصادية ، ودراسة تقييم لسوق الخدمات المالية والغير مالية ، لتحديد الطلب على 	 

الفاعلة في  المدني  المجتمع  لقاءات مع منظمات  المالية تحيدد وعمل  التمويل متناهى الصغر والخدمات 
المنطقة  للتعرف وتقييم انشطتهم التنموية . 

وبناء على هذا التحليل الشامل للمنطقة امكن :
تحديداالهداف االساسية لبلورة مقترحات برامج االرتقاء الحضري والتنمية العمرانية والخدمات داخل كل 	 

من مناطق الدراسة .
تحديد االولويات للخدمات المالية والغير مالية فى كل من مناطق الدراسة .	 
صياغة منهجية يمكن االستفادة بها فى انشطة البرنامج المستقبلية في المناطق محل الدراسة او مناطق 	 

أخرى مماثلة .

2 . : )Initiation Zones( تحديد النطاقات ذات االولوية 
بناء على دراسة وتحليل كل منطقة كانت الخطوة التالية بعد وضع االطار التنموى ونظرا للبنية الهيكلية االجتماعية 
والسكانية وانساق المورفولوجية العمرانية ، وباختالف المساحات المأهولة وحجم وتعدادا السكان القانطين في كل 
منطقة ومتطلبتهم واحتياجاتهم ، تم تحديد نطاقات عمرانية متجانسة نسبياً لكل منطقة .. واتفق الفريق االستشارى 
لتحديد  والتحليل  الدراسة  من  مزيد  تركيز  على  للتنمية،  الفرنسية  والوكالة  للتنمية،  االجتماعى  الصندوق  مع 
لألنشطة المحتملة داخل نطاقات مختارة داخل كل منطقة ، وبالتالى تم تحديد النطاقات ذات االولوية – واحدة لكل 
منطقة -  مبنية على المقارنة لدرجة االحتياج والحرمان ، وتم اقتراحهم كمرحلة االولى من تنفيذ البرنامج لتعظيم 
األثر المحتمل . تم عمل دراسة تحديد االحتياجات بالمشاركة داخل تلك النطاقات ذات االولوية لمعرفة احتياجات 
السكان ، بناء على التحليل والمناقشات مع مسؤلى االحياء ، وبناءاً على المنهجية المعتمدة لمبدأ المرونة واسلوب 

التقييم داخل النطاقات ذات االولوية بالقدر الكافى .

3 .: )Initiation Sectors( تحديد القطاعات ذات االولوية
فعالية  لتعظيم  األولوية  ذات  العمرانية  القطاعات  أؤلويات  تحديد  مع  المعايير  تلك  تكامل  إلى  الدراسات  انتهت 
البرنامج وتطوير استراتيجية التنمية العمرانية واالرتقاء الحضري للمنطقة في حدود البرنامج الزمني والميزانيات 
المعتمدة لضمان تحقيق االهداف والمنهجية المعتمدة ضمن اعتبارات تنمية االقتصاد المحلى فى اختيار المنطقة ، 
قام الفريق االستشارى بتحديد »القطاعات ذات االولوية«، حيث تقوم التدخالت والمشروعات المقترحة بالمساهمة 
االيجابية لتحقيق اهداف تنمية االقتصاد المحلى للمنطقة عامة ليستفيد منها اكبر عدد من سكان المنطقة . وبناء 

على هذه االعتبارات تم اختيار عدة » قطاعات ذات االولوية« فى مناطق الدراسة .
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وضع مخطط طموح للمشروعات المقترحة : . 4
المجتمعية وتحديد كل من  للمشاركة  للمعايير الموضوعة ، وتطبيقاً  التنمية ومحدداتها طبقاً  بناء على أولويات 
النطاقات ذات االولوية والقطاعات العمرانية ذات األولوية في كل منطقة ، فقد تم وضع عدد من المشروعات 
التنمية  االسابقة ، والتى يمكن ان تعظم تحقيق اهداف  الثالثة  المقترحة في مخطط طموح بناء على الخطوات 
المعنية  والجهات  المحافظات  مسؤلى  مع  مناقشتها  وتم  االخرى،  التنموية  واالستراتيجيات  المحلية  االقتصادية 
واالدارات المحلية باالحياء ، لتأكيد التنسيق ودعم وتعظيم المشروعات المقترحة مع أية مبادرات اخرى قائمة أو 

مخطط لها حالياً ومستقبلياً داخل مناطق الدراسة.

وضع قائمة قصيرة للمشروعات المقترحة : . 5
واستنادا إلى وضع مصفوفة تحليل وتقييم المخاطر التي يمكن أن تؤثر على عملية التنفيذ واالستدامة المستهدفة 
، تم تحديد القائمة القصيرة للمشاريع التي سيتم اقتراحها للتمويل المتاح والمخصص في إطار البرنامج الحالي 
اولويات االرتقاء ، وتم  لمقترحات  قائمة قصيرة  العمرانية في كل منطقة تم عمل  لألرتقاء الحضري والتنمية 
المحالية  واالدارات  المحافظة  كل  في  المعنية  والجهات  المحافظات  مسئولي  مع  بالتشاور  القائمة  هذه  وضع 
المتخصصة في االحياء ، ومنظمات المجتمع المدني ، تم عرض هذه القوائم للمشروعات المقترحة بشكل رسمى 

مع المحافظات ، وتم مناقشتها واعتمادها.

نماذج االنشطة / المشروعات :. 6
تم توصيف فني لكل مشروع فى القائمة القصيرة في نماذج تفصيلية شاملة معتمدة ، تشمل خرائط توضح مواقع 
التدخالت والمشروعات المقترحة ، وصور لتوثيق الوضع الحالى ، ويقدم نموذج المشروعات معلومات كافية 
تساعد على وضع التصميمات الفنية التفصيلية، واعداد المستندات التنفيذية لطرح  المشروعات التى اختيرت من 
قبل االدارات الفنية للمحافظات. تم مناقشة نموذج المشروعات بشكل تفصيلى اكثر بناء على المالحظات الواردة 

من الوكالة الفرنسية للتنمية والجهات ذات االهتمام .

دعم التنفيذ:. 7
الهياكل  التنفيذية من خالل  التصميمات والمستندات  المشروعات يشمل وضع  تنفيذ هذه  لعملية  تم وضع إطار 
القائمة ، واالحتياج للدعم الفنى، وذلك بناء على الخطوات السابق ذكرها ، والتشاور مع االدارات المعنية في  

المحافظات واالحياء وشركاء التنمية في المجتمع .
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   Action Planning Approach منهجية التخطيط التنفيذي ــ
يأتي مشروع األرتقاء الحضري والتنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية من خالل المشاركة المجتمعية نموذجاً 
للكيفية التي ينبغي بها تطبيق تلك الرؤية على أرض الواقع ، والمزج بين دراسة تاريخ االستيطان في تلك المناطق 
واستقراء مراحل نموها العمراني وتحليل مورفولوجية العمران لكل منطقة او تجمع عمراني ، وبين الحوارات 
المجتمعية ودراسة الوضع الراهن الهالي المنطقة والتعرف عن قرب على احتياجاتهم ومشاكلهم واحالمهم .. ان 
هذا النوع من المزج يستطيع أن يشكل رؤية شاملة للتجمعات العمرانية من شأنها ان تساهم في رسم خطة تنمية 
شاملة ومستدامة للتجمعات العمرانية التي يتعرض لها المشروع وهي : الزاوية الحمراء ، الزاوية الحمراء ، ميت 

عقبة ، ارض اللواء .. 
وتتفاوت تلك التجمعات في المساحة وعدد السكان وتختلف نسبيا في   تطورها التاريخي ومالمح مورفولوجية 
العمران الخاصة بكل منها .. اال ان جميعها تتفق في كونها تعبيرا واضحا للدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية 
انفجاره كظاهرة  نموه ، وحتى  الغير رسمي وخالل مراحل  العمران  نشأة  - في  االيجاب  او  بالسلب  – سواء 
ملحة تحتاج للدراسة .. تشترك ايضا التجمعات االربع في ان جميعها تعاني من الحرمان من الكثير من الخدمات 
االساسية واحتياجات الحياة اليومية في اغلب االحيان وفي بعضها تدني مستوى الخدمات المتوفرة وعدم كفاءتها 
، التلوث البيئي ، تدهور الشبكات والمرافق االساسية ، تدهور الحالة العمرانية للمناطق االقدم ، وغيرها من 
المالمح التي تشترك فيها غالبية مناطق العمران الغير رسمي كما تشترك في النظرة القاصرة التي تتعامل بها 
الجهات المعنية بمواجهة مثل تلك المشاكل ، مما يؤكد غياب الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة في تلك المناطق .. 

واصبح هناك اتفاقاً على أن ما يتناسب مع مشروعات االرتقاء هو »منهجية التخطيط التنفيذي« ، وهو من أكثر 
المفاهيم التي صاحبت منهجية »االرتقاء بالمشاركة« .. ذلك المفهوم الذي ظهر مع ظهور فكر التنمية المستدامة 
. فأصبحت قضايا االستدامة االجتماعية واالقتصادية والعمرانية تمثل هدفاً رئيسياً لمشروعات االرتقاء ، ولم يعد 
ينظر لمشاريع االرتقاء بإعتبارها مشاريع تقنية بل اصبح من جديد البعد االجتماعي ـ الذي يضم المشاركة ـ يلعب 
دوراً حيوياً من أجل نجاح المشروع وضمان تحقيق اهدافه .. حيث تكون عملية التخطيط موجهة نحو التنفيذ مع 
تبني فكرة المشاركة في جميع مراحل المشروع بداية من التخطيط والتمويل والتنفيذ وتقييم المشروع  . ومن جهة 
أخرى فإن ادارة مشروعات االرتقاء من االهمية حيث إنها تلك العملية االدارية التي تؤدي إلى االرتقاء بالمنطقة 
من خالل منظومة ثالثية تتكون من التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم .. تبدأ مهمتها بتحديد االهداف والنتائج 
المطلوب تحقيقها ودراسة كيفية الوصول إليها ، وهي في نفس الوقت تتولى مهمة تنفيذها ثم تقوم بمتابعة وتقييم 
اداء المشروعات من خالل مؤشرات رقابية محددة .. هذا ولن يتسنى لالدارة القيام بمهامها إال من خالل تكوين 
هيكل تنظيمي ـ يسمى في كثير من االحيان باالطار المؤسسي ـ يتم من خالله تحديد المسئوليات بشكل واضح 

سواء كانت تخطيطية أو تنفيذية ..

الخالصــــــــة ..
يتطلب تحقيق هذه الرؤية تبني سياسات ووضع خطط عمل تفصيلية وبرامج تمويل تكمل بعضها البعض لتصبح 
أساساً للقيام بالمشروعات التنموية في المجتمعات العمرانية القائمة في مناطق محددة تعاني من مشاكل أو قصور 
، ويتم أختيارها وتحديدها وفقاً لمعايير تقييم وأولويات التنمية الشاملة للمدينة من جهة ، وبما يتوافق والظروف 
المحلية لمنطقة الدراسة وبنيتها المجتمعية والعمرانية من جهة أخرى ، تحقيقاً للمحاور األساسية لهذه الرؤية . 

وتتسم تلك الخطط والبرامج بأهداف محددة وبرامج زمنية للتنفيذ ، ومن خالل مشاركة مجتمعية فعالة ،
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 وتتحدد المالمح الهيكلية فيما يلي .. 
سياسات  ووضع  العامة  األستراتيجية  أعتماد   o

التنمية والمشاركة المجتمعية .

أختيار المنطقة حسب أولويات التقييم والتعريف   o
بمنطقة الدراسة ومورفولوجيتها وقيمتها.

والمجتمعية  العمرانية  الدراسات  بأعداد  القيام   o
للوضع الراهن في المنطقة ، وتشمل ..

الدراسة  لمنطقة  العامة  العمرانية  الدراسات   	
المباشرة والمجال العمراني األشمل لها .

تحقيق  وكيفية  الراهنة  السكنية  االوضاع  تقييم   	
لتوضيح  السكان  مشاركة  مع  المالئم  المسكن 

رأيهم واحتياجاتهم ومشاكلهم .

على  المتوفرة  الخدمات  ونوعية  أعداد  حصر   	
مستوى حدود التطوير ومستوى المنطقة االشمل 
الراهن  الوضع  مالئمة  ومدي  كفاءتها  وتحديد 

الحتياجات المجتمع وخدمته .

االقتصادية  والبنية  والموارد  األوضاع  تقييم   	
واالنتاجية على مستوى حدود التطوير ومستوى 
مالئمة  ومدي  كفاءتها  وتحديد  االشمل  المنطقة 

الوضع الراهن الحتياجات المجتمع وخدمته .

القيام بمقارنة تحليلية مجمعة لعناصر الدراسات   o
لتحديد القيم النسبية لتحقيق المتطلبات المعيشية.

اعداد خطط التنمية الشاملة والتفصيلية وآليات   o
التنفيذ ، وأعداد البرامج والمستندات التنفيذية .

التقديرية  والتكلفة  المالية  المتطلبات  تقدير   o
الزمنية  الخطة  ، ووضع  وتوفيرها  للمشروعات 
وتقييم   ، المعتمدة  الخطط  لتنفيذ  المالي  للتدفق 
الجدوى االقتصادية لبرامج وخطط ومشروعات 

التطوير.
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 التعريف بمنطقة الزاوية الحمراء
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الزاوية الحمراء ..
تقع منطقة الزاوية الحمراء شمال القاهرة ويرجع عمرانها ألكثر من خمسة قرون ، كانت معروفة قديماً باسم 
كوم الريش ثم اشتهرت فيما بعد بالزاوية الحمراء ، ويحدد المنطقة ترعة االسماعيلية شماالً وشارع بورسعيد 
 ، 1125فدان (8.86 كم2)  الكلية حوالي  المنطقة  ، وتبلغ مساحة  الغرب  الحديد من  السكة  الشرق وخط  من 
والمساحة المأهولة منها حوالي 2.70 كم2 فقط حيث يشغل القسم الشمالي منها محطة الكهرباء والمياه ومجمع 
المصانع وبقايا من أراض زراعية . وقد شهدت المنطقة اول مشروع اسكاني في اوائل الستينات مصاحبا لتنمية 
المراكزالصناعية مما جعل المنطقة جاذبة للهجرة ، اال ان معدل النمو العمراني مع ذلك ظل بطئ نسبيا وظل 
معدل النمو السكاني في المنطقة حوالي %4.6 يشغلون مساحة %20 من مساحة المنطقة حتى اواخرالسبعينات 
عندما تم اعادة توطين اهالي من منطقتي عشش الترجمان وعرب المحمدي 5000 اسرة في المنطقة مما ادى 
الى تحول عمران المنطقة وكثافتها السكانية وتبعها زيادة مضطرده في النمو العمراني والسكاني للمنطقة حتى 

وصل عدد السكان التقديري سنة 2014 حوالي 362062 ساكن ، وعدد الوحدات السكنية 13516 وحدة .
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الخلفية التاريخية للزاوية الحمراء
يذكر مؤرخو العصر الوسيط كوم الريش اسم لبلد فيما بين أرض البعل ومنية السيرج وكان النيل يمر بغربيها 
والخليج شرقيها ، وكانت من متنزهات القاهرة وسكنى األعيان . وتعرضت المنطقة لخراب في القرن الخامس 
عشر ضمن ما تعرضت له القاهرة حتى اعاد عمرانها المؤيد شيخ على ما كانت عليه وأنشأ بها زاوية دهنت 
حيطانها باللون األحمر فعرفت بالزاوية الحمراء ، وحينئذ عرفت كوم الريش باسم الزاوية الحمراء وظلت عامرة 
بالقصور والمناظر حتى العصر العثماني في القرن الثامن عشر ، واكتسب موقع الزاوية الحمراء على الخليج 

المصري تاريخياً الكثير من المميزات : 
مدخل  اآلن  يمثلها  التي  النقطة  الخليج في  على  تقع  وكانت  األوز  قناطر  منطقة  وخاصة  متنزهاً  كان 
حي الزاوية الحمراء من شارع بورسعيد (الخليج المصري سابقاً) عند قرية الزاوية الحمراء الحالية وتعرضت 

هذه القناطر للهدم في القرن التاسع عشر .
كان ميزة للسكنى حيث كان الخليج المصري والبرك المحيطة به مركز جذب ، وتكالب أثرياء القاهرة على شراء 

األراضي المطلة عليه وبناء البيوت ، أما العامة غير القادرين على السكن هناك فكان يكفيهم التمتع بالتنزه. 
وظل الخليج المصري متنفس لسكان القاهرة حتى نهاية القرن التاسع عشر حين تم ردم الخليج في سنة  1897 
وشق شارع في موضعه لتسيير الترام ، وكان هذا نقطة تحول عمرانية في القاهرة ومنها منطقة الزاوية الحمراء 
التاسع عشر متركزا في موقعين اساسيين هما قرية  واستمر االستيطان في الزاوية الحمراء حتى نهاية القرن 
الزاوية الحمراء عند تقاطع شارع بورسعيد مع خط السكة الحديد ، وقرية االميرية في شمال المنطقة عند تقاطع 
شارع بورسعيد مع ترعة االسماعيلية ، وباقي المساحة كانت اراض زراعية يسكنها فالحو تلك االراضي في 
عزب صغيرة متناثرة . هكذا بدأت المنطقة كمتنزه يسكنه االغنياء واالمراء ثم منطقة زراعية في ضواحي القاهرة 
يتخللها بعض القرى والعزب الصغيرة خاضعة للملكية الخاصة للسيدة زينب هانم خاتون وهى من األسرة المالكة 

، ثم تحولت في القرن العشرين الى منطقة سكنية اغلب سكانها من متوسطي ومحدودي الدخل .

.cairo by Wagner & Debes - 1885\
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التطور العمراني لمنطقة الزاوية الحمراء في القرن العشرين ..
شهدت منطقة الزاوية الحمراء في القرن العشرين الكثير من التحوالت التي احدثت تغييرات جذرية في النسيج 
العام  المخطط  العمرانية  الناحية  القرن من  اهمها في منتصف  لعل   ، المجتمعية واالقتصادية  والبنية  العمراني 
للقاهرة سنة 1956 لتطوير المدينة واعادة تسكين وترتيب االنشطة بها وتفعيل دورالدولة نحو رعاية الطبقات 
الفقيرة وانشاء المساكن الشعبية للعمال والموظفين ، ومن الناحية االقتصادية التوجه نحو التصنيع في شبرا الخيمة 
مما وفر االف فرص العمل وفتح ابواب جديدة امام الطبقات الدنيا من المجتمع ، ومع بداية السبعينات شهدت 
المنطقة البناء على االراضي الزراعية وزيادة معدالت الهجرة وانفجار ظاهرة االسكان الغير رسمي . وتحولت 
منطقة الزاوية الحمراء من منطقة زراعية الى واحدة من المناطق السكنية االعلى كثافة في القاهرة ويمكن القول 

ان المنطقة مرت بأربعة مراحل :

المرحلة االولى 1900 ــ 1950 ..
العشرين  القرن  من  االول  النصف  خالل 

زينب  السيدة  لملكية  خاضعة  المنطقة  كانت 
هانم خاتون من األسرة المالكة ، فيماعدا وجود 

الحمراء  الزاوية  هما  للسكنى  رئيسيين  مركزين 
أراض  المنطقة  وكانت   ، البلد  واالميرية  البلد 

الصغيرة مثل عزبة  العزب  تتخللها بعض  زراعية 
ابراهيم ادهم وعزبة  القصيرين وعزبة ابو ليلة وعزبة 

ابو يوسف البري ، وظل الوضع مع نمو محدود لتلك 
المراكز باالضافة الى  عدد قليل من  المهاجرين من قرى 

تأسيس  ايضا  المرحلة  تلك  كما شهدت   .. المختلفة  مصر 
محطة كهرباء شمال القاهرة على ترعة االسماعيلية شكلت 

الصناعي في منطقة شمال  التوطين  اهم مقومات  احد  حينها 
القاهرة عامة والزاوية الحمراء وشبرا الخيمة بوجه خاص ..
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المرحلة الثانية 1950 ــ 1970..
العشرين  القرن  منتصف  في 
من  العديد  المنطقة  شهدت 

التغيرات التي اثرت على العمران 
 ..

اصدار قوانين االصالح الزراعي 	 
ووزعت  الملكية  حددت  التي 

االراضي على فالحين المنطقة .
 	 1956 سنة  القاهرة  مخطط  وضع 

في  يتلخص  المنطقة  نصيب  وكان 
اتجاهين رئيسيين ..

الشعبي 	  لالسكان  منطقتين  انشاء 
بداية الستينات باجمالي 2690 وحدة 

، مساكن الزاوية الحمراء بجوار عزبة 
ناصر  مشروع  ومساكن   ، القصيرين 

بجوار عزبة ابوليلة. 
تأسيس تركز صناعي في شمال الزاوية على 	 

عدد  فيه  استوطنت  االسماعيلية  ترعة  شارع 
والخاص  العام  القطاع  ومصانع  شركات  من 

من  العديد  ظهور  شهد  الذي  الشركات  وشارع 
واالخشاب  النجارة  وورش  والمصانع  الشركات 

والمسابك .
الكتلة  نمو  الى  المنطقة  في  العمل  وفرص  الخدمات  توفر  ادى 

العمرانية في مجال العزب نتيجة لحركة بيع االراضي الزراعية 
وتقسيمها ، باالضافة الى ظهور نمط اخر من العمران على االراضي 

الزراعية في المنطقة شرق السكة الحديد المعروفة حاليا بمدينة النور 
حيث شهدت المنطقة ظهور كتلة عمرانية جديدة داخل المنطقة الزراعية 

، ومع زيادة معدالت الهجرة نسبياً زاد استيطان الزاوية الحمراء .
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المرحلة الثالثة 1970 ــ 1990 ..
الحمراء  الزاوية  عمران  شهد 
اواخر السبعينات تحوال جذريا 

عشش  سكان  بنقل  للقرار  نتيجة 
الى  المحمدي  وعرب  الترجمان 

سنة  شمس  وعين  الحمراء  الزاوية 
علي  المشروع  واشتمل   ،  1979

العادة  سكنية  وحدة   5000 اقامة 
835 محال تجاريا  توطين االسر وعدد 

وعدد 6 مدارس وعدد 2 مسجد باالضافة 
المرافق  وتنفيذ شبكات  الخدمات  مباني  الي 

 . وطرق  وكهرباء وصرف صحي  مياه  من 
وادت الزيادة السكانية وتسارع معدالت الهجرة 

للمنطقة لظهور نمط جديد للنمو العمراني ، وهو 
بتقسيم  تقوم  والتي  العقاري  االستثمار  شركات 

وتحويلها  الزراعية  االراضي  من  كبيرة  مساحات 
لمناطق سكنية سواء كانت مناطق زراعية بها عمران 

مثل  تماما  زراعية  اراضي  أو  النور  مدينة  مثل  قائم 
مدينة الجندول ومدينة االحالم ومنطقة الخرطة الجديدة ، 

باالضافة الى االراضي التي قامت بعض الشركات بشرائها 
وتقسيمها سواء بغرض االستثمار العقاري او لسكنى عامليها 

المنطقة  شهدت  هكذا   ، اطلس  وشركة  رمسيس  شركة  مثل 
تحوالت اقتصادية ادت الى احداث تغيير في البنية االجتماعية 

واالقتصادية  للسكان ..
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المرحلة الرابعة 1990 – حتى االن ..  
خضعت الزاوية في نهاية القرن لطفرة سكانية وهجرة داخلية كبيرة وفي المقابل عدم وجود اي مشاريع اسكان 
الغير رسمي ، االمر  النمو  التوجه نحو  المنطقة الى  العمراني مما دفع سكان  المنطقة  رسمية او تخطيط لنمو 
الذي نراه في بقايا المناطق الزراعية التي تم تقسيمها الى قطع صغيرة حتى تالشت تقريبا كل الرقعة الزراعية 
، باالضافة الى التعديالت التي اجراها سكان المساكن الشعبية على مساكنهم ليجعلوها تالئم احتياجاتهم .. ومع 
غياب المشاريع الرسمية كان نمو مزيد من العمران الغير رسمي والذي شهد طفرة جديدة سواء في البناء على 
القديمة بمبان اكثر ارتفاعا واكبر مساحة او في  ما تبقى من االرض الزراعية او في احالل المباني والبيوت 

االضافات والتعديات التي قام بها السكان مؤخراً بعد سنة 2011 .
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يتميز موقع المنطقة بعالقاته في شمال القاهرة ، والمنطقة تمثل البوابة الشمالية لمدينة القاهرة حيث يفصلها عن 
شبرا الخيمة ترعة االسماعيلية ، وكانت المنطقة في السابق امتداد االراضي الزراعية المتسعة في دلتا النيل ، 
ومتنزه ثم سكنى النخب خارج القاهرة .. وأمست مع النمو الحادث والتحوالت العمرانية والمجتمعية تمثل الظهير 
العمراني والسكني للمنطقة الصناعية في شبرا الخيمة ، ومحطة نهائية لحركة المواصالت المتجهة نحو محافظات 
وتجمعات االوجه البحري ، وأعطت تلك المعطيات للموقع خصوصية من حيث كونه نقطة تقاطع على المستوى 

االقتصادي واالحتماعي وبالتالي العمراني .
أما موضع المنطقة تميز بحدود طبيعية وعمرانية صريحة ، حيث تمثل ترعة االسماعيلية حداً شمالياً وهي 
أحد الشرايين الحيوية لمد شرق الدلتا بالمياه وهي بموضعها الحالي منذ القرن التاسع عشر تفصل بين محافظتي 
القاهرة والقليوبية ، اما في الغرب فتمتد شرايين الحركة لخطوط السكك الحديدية الى شمال مصر وهي تمثل عائق 
عمراني آحر للمنطقة وتحديداً المكانية النمو بشكل غير مباشر بالرغم من تداخل ااالنتفاعات واالنشطة والخدمات 
، وفي شرق المنطقة المسار القديم للخليج المصري والذي امسى شارع بورسعيد في نهاية القرن التاسع عشر 
محور حركة من جنوب القاهرة الى شمالها حيث مع نهايته عند تقاطعه مع ترعة االسماعيلية تكون بوابة القاهرة 
الشمالية وهو ما يعطي لموضع المنطقة تمايزا واهمية عمرانية وبصرية ويحمل قيمة تاريخية مهمشة بالرغم من 

امكانية توظيفها .. 
وتمتد الحدود العمرانية للمنطقة المعروفة بالزاوية الحمراء قديما وحديثا لتشمل ما يسمى الزاوية الحمراء البلد في 
الجنوب والتي تعد من اقدم مراكز االستيطان في المنطقة ويرجع اليها تسمية المنطقة بالزاوية الحمراء ، وعلى 
الرغم من وقوع الزاوية الحمراء البلد اداريا في نطاق حي الشرابية اال ان تلك الحدود االدارية ال تعد فاصال فعليا 
للمنطقة التي ال تزال تشترك مع باقي مساحة الزاوية الحمراء في كثير من خصائصها العمرانية واالجتماعية 

باالضافة الى تاريخهما المشترك ..
هكــــــــــــذا .. يمكننا رسم الحدود الطبيعية والعمرانية لدراسة المنطقة والتعرف على امكانياتها وبالتالي وضع 

التصورات لتطويرها وتنميتها ، على النحو التالي :
في الشمــال .. ترعة االسماعيلية .

في الجنـوب .. منطقة الزاوية الحمراء البلد (قرية الزاوية الحمراء قديماً). 
في الشــرق .. شارع بورسيد مسار الخليج المصري قديماً حتى مزلقان القصيرين .

في الغـــرب .. خطوط سكك الحديد وجه بحري .

الموقع والموضع - حدود منطقة الزاوية الحمراء .. 
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المجال العمراني واالداري لمنطقة الزاوية الحمراء
 إن منطقة الزاوية الحمراء بحدودها ومجالها العمراني تقع ادارياً وبشكل شبه كامل في حي الزاوية الحمراء حيث 
تضم كل الشياخات المشكلة للحدود االدارية لهذا الحي ، ولكنها تمتد بشكل محدود لتضم الزاوية الحمراء البلد في 
حي الشرابية . وال تنفصل الدراسات العمرانية وتحليلها واستقراء مشاكل المنطقة واحتياجات المجتمع ومراجعة 

الحدود العمرانية المرتبطة بالوضعية الجغرافية واالجتماعية الراهنة عن التعرف على الوضعية االدارية 
حي الزاوية الحمراء ..	 
حي الشرابيــــــــــــة ..	 

يمثل التقسيم االداري بالشياخات احد مصادر فهم عمران تلك المنطقة نظرا الن حدود تلك الشياخات تعبر غالبا 
عن الحدود الشعبية المتعارف عليها في كل منطقة منذ القدم باالضافة الى مسمياتها التي يعرفها سكان المنطقة 

ويتعاملون بها حتى لو تم تغييرها اداريا ، ومنطقة الزاوية الحمراء تقع اداريا في نطاق ثالثة شياخات هي :
شياخة مساكن الزاوية الحمراء.. 

شياخة األميرية ..
شياخة الزاوية الحمراء البلد .. 

االدارية  الحدود  تلك  ان  اال 
تقسيم  عن  نتجت  للشياخات 
اداري جديد منفصل عن طبيعة 
ومراحل  المنطقة  عمران 
تطورها ، وتجاهل نسبيا حدود 
تمثل  والتي  االقدم  الشياخات 
فعليا الى حد كبير انساق عمران 
الزاوية الحمراء والتي ال يزال 
السكان يتعارفون على مناطقهم 

باسمائها  :
شياخة أبو ليلة ...	 
شياخة أرض الجنينة .. 	 
شياخة مدينة النور .. 	 
شياخة الخرطة .. 	 
شياخة القصيرين .. 	 
شياخة األميرية .. 	 
الحمراء 	  الزاوية  شياخة 

البلد ..
الحمراء 	  الزاوية  شياخة 

مساكن ..
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مورفولوجية العمران – االنساق العمرانية ..
العمراني على  للنمو  فالمنطقة نموذج  العمراني ،  المنطقة وتطورها  الفصل بين مورفولوجية عمران  ال يمكن 
االراضي الزراعية باشكال متعددة ولحالة التحول من العمران الريفي الى الحضري سواء ذلك الحادث بشكل 
تلقائي تدريجي نتيجة للبناء على الرقعة الزراعية في بداية القرن العشرين ، أو الحادث بشكل متعمد ومفاجئ 
بواسطة الدولة نفسها احيانا عندما تبنت توطين عدد كبير من السكان في المنطقة وبناء عدد كبير من الوحدات 

السكنية على حساب االرض الزراعية في نهاية القرن ..
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وشهدت الزاوية الحمراء نمطين اساسيين لعملية النمو ساهما بصورة اساسية في التشكيل المورفولوجي الحالي 
للعمران ويمكن تصنيفهم على النحو التالي : 

عمــــــــــــران تلقـائي ..
العمران الريفي للتجمعات القروية .. عرفت المنطقة نمط العمران الريفي سابقاً وشهد في السنوات االخيرة 	 

تحول في البنيه العمرانية واالجتماعية الى النمط الحضري ونموها المضطرد ولكن ال تزال بعض التجمعات 
شبه حضرية وتعبر عن روح القرية وبنيتها االجتماعية وانساقها العمرانية المشكلة لبنية مورفولوجية خاصة 

، ونجد هذا النسق من العمران في تجمعات االميرية والزاوية الحمراء وبقايا عزبة القصيرين .

تقسيمات االحوض الزراعية وتحولها إلى التجمعات الحضرية .. مع تزايد الهجرة الى المنطقة وزيادة الطلب 	 
على مساكن جديدة كان تحول االحواض الزراعية إلى تجمعات سكنية شبه حضرية يتم تقسيم االراضي طبقا 
للملكية الزراعية ويتم بيعها لالفراد ، واحياناً يتولى مقاول شراء االرض من اجل تقسيمها وبيعها .. وفي 
لتقسيمات االحواض الزراعية  تقسم االراضي طبقا  التغيير تدريجي وفردي وعموماً  جميع الحاالت يكون 
بشكل شريطي وتؤخذ مواضع المجاري المائية محددا للطرق ويتضح ذلك النسق في تجمعات عزبة القصيرين 

وعزبة ابو ليلة وارض الجنينة وعزبة سارة الكاشف . 

عمران حضري مستجد على االرض الزراعية .. من حاالت النمو الحضري على االرض الزراعية هي 	 
تلك التي حدث فيها تدخل شركات تقسيم االراضي واالستثمار العقاري لتطوير تجمعات اسكانية مثل مدينة 
النور ومدينة الجندول ومدينة االحالم وهي الحالة التي يظهر فيها نفس نمط العمران الشريطي على االرض 
الزراعية ولكن مع انتظام اكثر نسبيا للنسيج العمراني ، ويتخذ االستيطان بشكل غير مباشر العمران الرسمي 

وإن كان ال يخضع للمعايير الفنية والقانونية .
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الكثافة البنائيةشكل العمران 

الفراغالكتلة

كتلة وحدة الجوار
الساحات متوسط عروض الشوارع كتلة الوحدة السكنية

والفراغات البينية
 الفرعيةالرئيسيةمساحتهاشكل الوحدة

الزاوية القديمة- االميرية البلد

حلقى غري منتظم 
ومتالحم

 كبرية نسبيا80125 - 60 غري منتظممتالحمة75%

عزبة القصيرين عزبة ابوليلة  ارض الجنينة -

ال توجد100106 - 80 منتظم نسبيامتوازية%80 - %70رشيطي غري منتظم 

 خلف المصنع الحربي

منتظممتوازية%80 - %70رشيطي غري منتظم
 - 250

ال توجد1202016

مدينة النور مدينة الجندول  الخرطة الجديدة

ال توجد ا100158-120منتظممتوازية%65رشيطي منتظم

العمران التلقائي

25تطوير وتنمية المناطق العمرانية المتدهورة - منطقة الزاوية الحمراء



الزاوية الحمراء البلد

االميرية البلد
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عزبة القصيرين 

عزبة ابوليلة وارض الجنينة

عزبة ابوليلة وارض الجنينة
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2003 2009 2015

مدينتي النور والجندول

مدينة النور

مدينة االحالم - الخرطة الجديدة

مدينة االحالم  ش حدائق ناصر

28تطوير وتنمية المناطق العمرانية المتدهورة - منطقة الزاوية الحمراء



عمــــــــــــران مخطط ..
شهدت المنطقة خالل تاريخ نموها العمراني مرحلتين من تدخل الدولة بالعمران المخطط ..

االولى في الخمسينات مع توجه الدولة نحو تطوير القاهرة الكبرى الذي استهدف بالنسبة للزاوية الحمراء 	 
القديمة بجوار  تتنمية تجمعات المساكن الشعبية في المناطق الموجود بها عمران قائم مثل مساكن الزاوية 
عزبة القصيرين ، ومساكن  ناصر بجوار عزبة ابو ليلة وارض الجنينة ، وتوفير الخدمات العامة الالزمة 
وتوطين نشاط صناعي بالمنطقة ، مع مراعاة الحفاظ على االرض الزراعية القائمة ، ودراسة المكانيات 
المنطقة ومحاور الحركة الرئيسية فيها وعالقتها بالمناطق المحيطة والنظر الى ترعة االسماعيلية وشارع 
بورسعيد كشرياني حركة ونقل هامين وعمل الطرق التي تربطها بمراكز االستيطان ، ويمكن القول ان تلك 
التدخالت قد قسمت المنطقة الى تجمعات ذات انشطة مختلفة منفصلة ومتصلة في الوقت نفسه واستهدفت 

بشكل ما توجيه النمو العمراني المستقبلي للمنطقة .

الثانية في السبعينات وعلى الرغم من التدخل - المحدود نسبيا - في االضافة لعمران الزاوية في الفترة السابقة 	 
اال ان تلك التدخالت كانت لها اكبر االثر في جذب الهجرة السكانية والتي رفعت من الكثافة السكانية نسبياً 
وادت الى نمو العمران التلقائي القائم والمجاور لتلك المراكز الجديدة  بشكل ملحوظ حتى نهاية السبعينات 
الرقعة  الترجمان والذي اتخذ من  بناء مساكن لتوطين اهالي عشش  عندما شهدت تدخال اخر هو مشروع 
نحو  للزاوية  المستقبلي  العمراني  النمو  توجيه  في  االثر  اكبر  له  كان  مما  لها  موقعا  الزاوية  في  الزراعية 
االراضي الزراعية وهو االمر الذي تم بالفعل في العقود التالية حتى وصلت الزاوية الى الوضع الحالي .. 

البنية  واثرت على   ، للمنطقة  المورفولوجية  البنية  وتجاورها  في مجموعها  العمرانية  االنساق  تلك  وقد شكلت 
االجتماعية للسكان ولو بشكل غير مباشر ولكنه مؤثر . 
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الكثافة البنائيةشكل العمران 

الفراغالكتلة

كتلة وحدة الجوار
الساحات متوسط عروض الشوارع كتلة الوحدة السكنية

والفراغات البينية
 الفرعيةالرئيسيةمساحتهاشكل الوحدة

مساكن الزاوية القديمة
متوسطة5002012منتظممفككة%46شطرنجي

مساكن الزاوية الجديدة
منتظممفككة%27شطرنجي

1200-
كبرية5003516

العمــــــــــــران المخطط ..
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مساكن الزاوية الحمراء القديمة
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مساكن الزاوية الحمراء الجديدة 
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المعالم الرئيسية – المباني العامة .. 
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تمثل تلك المعالم خريطة مجتمعية للمنطقة تمثل فيها المباني العامة سواء مؤسسات خدمية أو ادرية أو اقتصادية 
او تجارية أو دينية ... أو حتى المباني الخاصة المميزة نقط أو محاور متفق عليها ضمنياً بين سكان المنطقة بشكل 
شمولي أو بين سكان وحدات جوار بشكل جزئي للتعرف على المكان وتحديده وتوصيفه ، ويمكننا ان نستدل منها 

على اهمية تلك المواقع وداللته عند السكان انفسهم .
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المواقع التاريخية – االثرية والتراثية ..
على الرغم من قدم االستيطان في المنطقة وخاصة في الزاوية الحمراء البلد واالميرية البلد اال انه ال توجد بقايا 
لهذا التراث العمرني في تلك المناطق ، اال انه يمكننا استقراء بعض المالمح من النسيج العمراني لكال القريتين 
- مع مراعاة التحوالت لعمارة المكان وعمرانه - ووجود بعض المواقع التي يمكن القول عنها انها تمثل ذاكرة 
المكان المجتمعية ، حيث توجد هنا في المنطقة  بعض المواقع التي تحمل تاريخ المكان مثل موقع مسجد الزاوية 
الحمراء القديمة - المسجد نفسه حديث ولكنه بنى في نفس الموقع الذي كان فيه المسجد التي اكتسبت المنطقة اسمها 
منه ، وهناك ايضاً المسجد القديم باالميرية البلد باالضافة الى وجود مقام سيدي محمد بن القواص وما يرتبط به 

من قيمة مجتمعية متمثلة في المولد السنوي كجزء من موروثات وتاريخ المكان ....
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دراسات تحديد االحتياجات وتحليل وضع المنطقة وقت الدراسة
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المداخـــل والمخارج ..
محاور الحركة 

وضع منطقة الزاوية الحمراء وقت الدراسة

تقع منطقة الزاوية الحمراء شمال القاهرة ويرجع عمرانها ألكثر من خمسة قرون ، كانت معروفة قديماً باسم 
كوم الريش ثم اشتهرت فيما بعد بالزاوية الحمراء ، ويحدد المنطقة ترعة االسماعيلية شماالً وشارع بورسعيد 
 ، 1125فدان (8.86 كم2)  الكلية حوالي  المنطقة  ، وتبلغ مساحة  الغرب  الحديد من  السكة  الشرق وخط  من 
والمساحة المأهولة منها حوالي 2.70 كم2 فقط حيث يشغل القسم الشمالي منها محطة الكهرباء والمياه ومجمع 
المصانع وبقايا من أراض زراعية . وقد شهدت المنطقة اول مشروع اسكاني في اوائل الستينات مصاحبا لتنمية 
المراكزالصناعية مما جعل المنطقة جاذبة للهجرة ، اال ان معدل النمو العمراني مع ذلك ظل بطئ نسبيا وظل 
معدل النمو السكاني في المنطقة حوالي %4.6 يشغلون مساحة %20 من مساحة المنطقة حتى اواخرالسبعينات 
عندما تم اعادة توطين اهالي من منطقتي عشش الترجمان وعرب المحمدي 5000 اسرة في المنطقة مما ادى 
الى تحول عمران المنطقة وكثافتها السكانية وتبعها زيادة مضطرده في النمو العمراني والسكاني للمنطقة حتى 

وصل عدد السكان التقديري سنة 2014 حوالي 362062 ساكن ، وعدد الوحدات السكنية 13516 وحدة .
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التي تعبر الترعة ويعد مصدرا لفرص العمل في ورش ومصانع  المعديات  من الشمال .. ترعة االسماعيلية 
منطقة شبرا الخيمة .

ما  بشكل  ارتبط  والذي  المنطقة  اقدم مداخل  الجمل ويعد من  االول عند شارع منشية  .. مدخالن  الشرق  من 
بالعمران القائم في منطقة الزاوية منذ بدايات القرن .. والثاني عند االميرية البلد تقاطع شارع مرفق المياه مع 

شارع بورسعيد  والذي يعتبر مدخال رئيسيا لالميرية البلد .

من الغرب .. كوبري مشاة عبود الذي يعتبر محور اتصال لسكان مدينتى النور والجندول الى منطقة عبود والتي 
تعتبر مركزا خدميا هاما ، باالضافة الى العبور من خالل ممر يخترق ورش السكة الحديد يستخدمه السكان بشكل 
غير رسمي بين منطقة الزاوية والشرابية سواء للمشاة او بالموتوسيكالت .. اما بالنسبة لحركة السيارات يعد 
كوبري ابو وافية المدخل المباشر الوحيد الى محورها الرئيسي عند شارع منشية الجمل ، ويربط بين المنطقة 

وشبرا الخلفاوي .
من الجنوب .. مدخل المنطقة عند الزاوية الحمراء البلد من شارع بورسعيد من خالل مزلقان كسارات البلدية 

ومزلقان شادر السمك . 
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شبكة الطرق ..
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شارع بورسعيدشارع ابو بكر الصديق

شارع معمل التكرير

شارع السنترال

شارع العاشر من رمضان

شارع ترعة الجمل

يخدم ويتخلل منطقة الزاوية الحمراء شبكة من الشوار ع يقدر عددها 606 شارع منها 506 مرصوفة ، 100 
ترابية ، اهمها واكبرها شارع منشية الجمل الذي يخترق المنطقة وتتركز فيه الخدمات المركزية وكذلك شارع 
بورسعيد وشارع الشركات ، وعلى الرغم من كبر شارع ترعة االسماعيلية شمال المنطقة اال انه هادئ نسبيا 
ولكنه يمثل مركزا من مراكز المواصالت للمنطقة ، هذا باالضافة الى وجود عدد كبير من الشوارع الفرعية 
الهامة لمناطق الزاوية المختلفة مثل شارع حدائق ناصر وشارع ترعة الدكر وشارع ترعة الجالد وشارع العاشر 

من رمضان وشارع معمل التكرير الذي يعتبر الحد الغربي للمنطقة .. 
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االنشطة واالستعماالت ..
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االستعمال الغالب على المنطقة هواالستعمال السكني هذا باالضافة الى تواجد العديد من مراكز االنشطة االقتصادية 
واالجتماعية والخدمية سواء في مناطق خاصة بها او تلك التي تتخلل الكتلة السكنية ويمكن توزيع االستعماالت 

على النحو التالي :

االستعمال السكني .. 
االجتماعية  بمستوياته  السكني  االستعمال  تقسيم  ويمكن   ، وحدة   13516 حوالي  السكنية  الوحدات  عدد  يبلغ 
وانماطه االسكانية المختلفة من حيث اختالط االستعمال السكني بغيره من االستعماالت واالنشطة الى نمطين : 

االستعمال 	  واالميرية  البلد  والزاوية  ليلة  وابو  القصيرين  اسكان  تجمعات  في  يختلط   .. المختلط  االستعمال 
الحاجات االستهالكية واالدوات  الرئيسية بين  الشوارع  بالتجاري والخدمي والورش ، وتتنوع في  السكني 
المنزلية والمالبس وغيرها من المستلزمات ، بينما تقتصر في الشوارع الفرعية على المطاعم والحاجات 
اليومية واالغذية .. وتشهد االدوار العليا أحياناً استعماالت لمكاتب محاماه او عيادات لالطباء واحيانا دور 
حضانة او مقار للجمعيات الخيرية واالهلية ومراكز للدروس الخصوصية .. اما في مناطق مثل مدينة النور 

والجندول والخرطة الجديدة يقتصر االستعمال السكني المختلط على بعض الشوارع الرئيسية .. 
القديمة 	  الحمراء  الزاوية  مساكن   ) الحمراء  بالزاوية  الرسمي  االسكان  منطقتي  في   .. السكني  االستعمال 

ومجموعة مساكن الزاوية الجديدة ) وهي المناطق التي قام المخطط االصلي لها على فصل االستعماالت ، 
ومع مراعاة التحوالت التي شهدتها مؤخراً بعض تلك التجمعات حيث ادخلت كثير من االستعماالت داخل تلك 
التجمعات مع االخذ في االعتبار التعديات واستغالل الفراغات المفتوحة البينية للمساكن لعمل مخازن وانشاء 

اكشاك ومحال تجارية واحيانا ورش الصالح السيارات .
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االنشطة االقتصادية ..
تتنوع االنشطة االقتصادية بالمنطقة من حيث مجالها ونطاق تأثيرها وكذلك حجم ونوعية العاملين بها ويمكن 

رصدها بشكل عام في االنشطة التالية : 
نشاط زراعي .. كانت المنطقة قديما مركزا زراعيا ، وبعد تقلص الرقعة الزراعية بشكل كبير استثناء 	 

بعض الجيوب في شمال الزاوية في المواقع المحيطة بالمصنع الحربي جنوب محطة كهرباء شمال القاهرة 
(حوالي 70 فدان) ، باالضافة الى بعض االرض الزراعية الباقية لليوم ، ومع اندثار النشاط الزراعي من 
الزاوية والتوجه إلى أنشطة اقتصادية اخرى فان تلك المساحة لم تعد ذات نشاط زراعي انتاجي نظرا الن 
النشاط الزراعي اصبح غير مربح .. ويتواجد بشكل محدود نسبيا في المنطقة نشاط اخر يرتبط بالزراعة 

بشكل عام هو تربية االغنام و التجارة بها ..
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بورسعيد 	  الصناعي في شارع  النشاط  ويتركز  61 مصنعاً  المصانع حوالي  يبلغ عدد   .. نشاط صناعي 
وشارع الشركات باالضافة الى منطقة مجمع المصانع في الشمال .. 

وعلى الرغم من ازدهار الصناعة في بداياتها وتوافر مقومات ازدهارها اليوم من اتصال تلك المنطقة بشرايين 
نقل وحركة حيوية ووجود مصادر قريبة للطاقة وتوافر االيدي العاملة ، اال انه من المالحظ ان الكثير من مصانع 
شارع بورسعيد مغلق او يعاني عدم التحديث ، باالضافة الى احجام الشباب عن العمل في الصناعة على الرغم 
من تواجد مركزين للتدريب المهني في المنطقة باالضافة الى مدرسة الصنائع ، مما يشير الى عدم جذب النشاط 

الصناعي للشباب ويرجع السباب مختلفة اهمها تدني الدخل المادي وصعوبة ظروف العمل . 
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نشاط حـرفي ..	 
 شهدت الزاوية في فترات سابقة تركز 
والصناعات  الحرف  لبعض  محدود 
اليدوي  السجاد  صناعة  مثل  اليدوية 
التي  الحرفة  وهي  االقمشة  بقايا  من 
القصيرين  عزبة  منطقة  في  تواجدت 
من  الثاني  النصف  في  شهدت  ولكنها 
القرن الماضي انهيارا شديدا واصبحت 
عليها  الطلب  لقلة  نظرا  طاردة  حرفة 
فهجر معظم  لها  المادي  الدخل  وتدني 
مصانع  الى  واتجهوا  حرفتهم  الصناع 

النسيج او اي عمل اخر .. 
الحرفة  فان  الحالي  الوقت  في  اما 
المنطقة  في  انتشارا  واالكثر  االشهر 
فهي ميكانيكا السيارات ، وتنتشر تلك 
الزاوية  من  مختلفة  بقاع  في  الورش 
وتتنوع في احجامها وترتبط بها محال 
 ، واالكسسوارات  الغيار  قطع  بيع 
وكذلك ورش الخراطة باحجام مختلفة 

، وورش طباعة ..
صناعة  لورش  تركز  الى  باالضافة   
وفي   ، بورسعيد  شارع  في  االخشاب 

منطقة مجمع المصانع . 
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توزيع مراكز الصناعة والحرف في الزاوية الحمراء
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نشاط تجاري ..	 
 هو النشاط االقتصادي الغالب في المنطقة ومتنوع الكثافة والمجاالت واهمها تجارة الخضر والفاكهة والمواد 
الغذائية وتجارة الحاجات االستهالكية اليومية ، وتجارة المالبس والمفروشات واالدوات المنزلية ... وغيرها من 
الحاجات المعيشية للسكان . جدير بالذكر ان التنوع مرهون بمكان تواجدها والمستوى االقتصادي واالجتماعي 
، فنجد تواجد لشركات تجارة الجملة (شارع بورسعيد وشارع الشركات) ، ومحال كبيرة واخرى صغير ة في 
الشوارع الرئيسية او الفرعية (شارع منشية الجمل) ، واكشاك رسمية (مشروع اسكان ناصر وشارع امام العبد) 

، وغير رسمية (المساكن الجديدة وشارع منشية الجمل) والباعة الجائلين 

السوق الرسمي في طلخا
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توزيع مراكز االنشطة التجارية في الزاوية الحمراء
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 ومعظم االنشطة السابقة ذات نطاق محلي داخل المنطقة فيما عدا نشاطين رئيسيين هما تجارة المالبس والمفروشات 
والمتواجدة بشكل رئيسي في سوق غزة والجوهري وبين الصورين واالزهر الجديد في شارع بورسعيد وكذلك 
المنطقة التجارية في مساكن الزاوية القديمة والخاص ببيع وتأجير فساتين الزفاف والذي يمتد نطاقه لخدمة االحياء 

المحيطة . ويبلغ اجمالي عدد الوحدات ياالسواق الرسمية سنة 2010 حوالي 1096 وحدة ..
 وتتمتع المنطقة  بعدد كبير من االسواق ذات االنشطة التجارية المختلفة في الكم والكيف ، هناك اسواق للمنتجات 
االستهالكية وحاجات المعيشة االساسية سواء االغذية والخضر والفاكهة في اسوق داير الناحية (طلخا) ، وسوق 
منشية الجمل وسوق جيهان وسوق عبود وسوق الزاوية البلد وسوق االميرية البلد ، وجميعها اسواق مركزية 
تخدم المناطق المحيطة بها باالضافة الى وجود سويقات صغيرة لبيع االغذية والخضر والفاكهة مثل سويقة ترعة 

الجالد وغيرها ..
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االنشطة الخدميــــــــة .. 	 
الخدمات الحكومية .. تتواجد بالمنطقة قسم شرطة تابع له نقطتان ، وادارة محلية للحي ، وعدد 2 مكتب بريد ، 

ووحدة مطافئ ، ومركز اسعاف ..

الخدمات الدينية .. يوجد بالزاوية 4 كنائس ، وعدد من المساجد 51 مسجد و36  زاوية ، وضريح واحد مقام 
محمد القواص باالميرية البلد ، وغالبية المساجد والكنائس بالمنطقة ذات نشاط اجتماعي خدمي فاعل وملحق بها 

مراكز خدمية اجتماعية وصحية وتعليمية ..

غذائية  مواد  ومحالت  وبقالة  وافران  اسواق  من  اليومية  الحاجات  معظم  بالمنطقة  تتوفر   .. اليومية  الخدمات 
، اعالها  فيها  الموجودة  للمناطق  تبعا  المحال  المقدمة ومستوى  الخدمات  ، وتتنوع  بانواعها ومطاعم وغيرها 

اقتصاديا هي تلك المحال الواقعة على شارع منشية الجمل واقلها الموجودة في االميرية القديمة .
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 الخدمات التعليمية ..
47 مدرسة تخدم على اجمالي حوالي 39 الف طالب لجميع مراحل التعليم بينما   الزاوية الحمراء بها اجماالً 
عدد السكان في سن التعليم حوالي 140 الف فرد ، وعدد مدارس التعليم االساسي في المنطقة 21 ابتدائي و 
10 اعدادي ، وكذلك دور الحضانات بعضها تابع للمدارس والغالبية تابعة لالهالي اوالمساجد التي يتوفر بها 
جمعيات خدمية (19 دور حضانة) ، ويتواجد بالمنطقة 3 مدارس الثانوي العام باالضافة الى وجود مدرستين 
ثانوي تجاري ومدرسة فنى صناعي ومدرسة للمعلمين ومدرسة فنية للتمريض ومعاهد ازهرية ، ومعهد التدريب 
المهني ومعهد تدريب مهني معادن وتبريد ، مع توجد المراكز التعليمية التي توفر فصول التقوية للطلبة وخاصة 

في المساجد المنتشرة بالمنطقة كما يتوفر بها مركز ثقافي ومكتبة الزاوية الحمراء .. 
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توزيع مراكز الخدمات التعليمية في الزاوية الحمراء
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الخدمات الصحية ..
 المنطقة بها عدد 2 مستشفى عام : مستشفى الزاوية العام (243 سرير) ، مستشفى جراحات اليوم الواحد (25 
سرير) ، ويشكو غالبية السكان من ضعف الخدمة المقدمة ويتوجه معظمهم الى مستشفيات اخرى للعالج مثل سيد 
جالل باالضافة الى العديد من المراكز الطبية والتخصصات وخاصة تلك الملحقة بالجمعيات الخيرية للمساجد 
والكنائس  باالضافة الى العديد من العيادات الخاصة وكذلك الصيدليات حيث يوجد 147 صيدلية في المنطقة ، 

ويعتمد السكان اساساً على مستشفيات المناطق المجاورة .
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توزيع مراكز الخدمات الصحية في الزاوية الحمراء
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المواصــالت ..
 تتوافر المواصالت العامة والخاصة التي تربط المنطقة بالعديد من احياء القاهرة ويعتبر شارع منشية الجمل 
المحور الرئيسي في المنطقة وشريان المواصالت االهم فيها ، هذا ويتصل سكان المنطقة بشبكة مترو االنفاق 
بطريق غير مباشر من نقطتين اولها من خالل كوبري ابو وافية الذي يصل المنطقة بخط مترو شبرا الخيمة 
الجيزة ، واالخر من خالل شارع بورسعيد الذي يصل المنطقة بخط مترو حلوان المرج ، اما بالنسبة للحركة 
للسيرفيس ، كما يستخدم سكان مدينة  4 مواقف  العامة  2 من مواقف االتوبيس  بها عدد  الزاوية فيوجد  داخل 
النور كوبري مشاه عبود لعبور السكة الحديد واستقالل المواصالت من موقف عبود ، اما الحركة داخل المنطقة 
يستخدم السكان ميكروباص للتنقل بين المناطق المختلفة باالضافة الى وجود محدود للتوك توك في بعض الشوارع 
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وسائل المواصالت في الزاوية الحمراء
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الخدمات الترفيهية .. 
توجد بالزاوية عدد من الحدائق العامة ومراكز للشباب وملعب لكرة القدم باالضافة الى االنشطة الترفيهية االخرى 

مثل مراجيح ومالهي االطفال الصغيرة المنتشرة في الشوارع ومتاجر العاب الكمبيوتر ومقاهي االنترنت ..
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االنشطة االجتماعية .. 	 
تعتبر المقاهي هي اهم ملمح من مالمح االنشطة االجتماعية ، حيث تنتشر في غالبية شوارع المنطقة الرئيسية 
والفرعية ، يليها في االنتشار والتاثير الحدائق العامة حيث يتواجد في الزاوية عدد من الحدائق العامة اشهرها 
حديقة الشهداء والعاشر من رمضان وهي حديقة عامة تتوسط منطقة المساكن الجديدة ، باالضافة الى الحدائق 
العامة الموجودة في شارع منشية الجمل والتي قام اصحاب المقاهي المجاورة لها بتخصيصها لرواد المقهى ، 
الزاوية الحمراء (10000 متر  ويوجد ايضا بالمنطقة مركز شباب االمل (9000 متر مربع) ومركز شباب 
مربع) وكالهما يعد من الخدمات المؤثرة في المنطقة حيث يشير اغلب شباب المنطقة الى ارتيادهما وممارسة 

االنشطة االجتماعية والرياضية بهما .
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الفراغات العامة	 
14 حديقة بمساحة اجمالية  العامة وعددها حوالي  الحدائق  تتمثل في  العامة  الفراغات  بالزاوية عدد من  توجد 
لمجموعها حوالي 50 الف متر مربع ، مثل حديقة العاشر من رمضان - المعروفة بحديقة الشهداء - وحدائق 
شارع منشية الجمل - التي يستخدمها اصحاب المقاهي كمساحة مكملة لمقاهيهم ، باالضافة الى وجود ساحات 
وحدائق في الفراغات البينية بين المساكن الشعبية يتفاوت استخدامها وحالتها بشكل كبير بالرغم من مساحتها 

الكبيرة ومواقعها المركزية داخل الكتل السكنية اال ان كثير منها مهمل وال يستفيد منه سكان المنطقة .
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المشروعات الحالية والمستقبلية ..
يجري حاليا بالزاوية الحمراء تنفيذ مشروعين ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ..

تطوير البنية االساسية في منطقة ابوليلة وتطوير سوق احمد خليل .. بالتعاون بين صندوق تطوير 	 
المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة يتم حاليا تنفيذ  مشروع في  منطقة أبو ليلة ومتفرعات أحمد خليل والتي 
وتعد من المناطق غير المخططة المكتظة بالسكان حوالى 24 ألف نسمة وتقع على مساحة 31 فدانا وتعانى 
من مشاكل الصرف الصحى وسوء حالة الرصف والشوارع الممهدة وسيشمل المشروع إحالال كامال وتجديد 
لخطوط الصرف الصحى بطول 22066 متر ، ورفع كفاءة اإلنارة بالكوابيل 106 كابولى وتجديدها بالكامل 
فى الشوارع الرئيسية والفرعية ، باإلضافة إلى أعمال رصف الشوارع والتى لن يتم البدء فيها إال بعد االنتهاء 
من أعمال تجديد شبكات الصرف ، وتم بالفعل تبليط مساحة  13500م2 من األرصفة والشوارع الداخلية ، 
وإنشاء شبكة متكاملة لمكافحة الحريق وتم االنتهاء من تركيب 16 حنفية حريق كما تدخل منطقة سوق احمد 

خليل ضمن خطة التطوير .  
التطوير الحضري والعشوائيات بتصميم 	   انشاء السوق الحضري بشارع بورسعيد .. تقوم وزارة 

المشروع بنموذج حديث يحقق مساحات عرض كافية للبائعين ، وسيقام بأنظمة معدنية حديثة مع استخدام 
الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ،.يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بحل مشكلة الباعة الجائلين ، وخطة 
الذين تم نقلهم  الجائلين وخاصة  الباعة  للتطوير الحضري والعشوائيات للقضاء على ظاهرة  الدولة  وزارة 

بشكل مؤقت بمعرفة محافظة القاهرة لجراج الترجمان . 
كما وضعت وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة في 2011 تصور عام لتطويرجزء من حى الزاوية 	 

الحمراء  بميزانية التقديرية المتوقعة ألنشطة التطوير : 15 – 20 مليون جنيه ولكن لم ينفذ ويشمل توسيع 
دائرة الخدمات الطبية بمستشفى الزاوية العام مشروع تطوير للمدارس حيث مدارس الحي كثيرة ينقصها 
تطوير وتحديث ،  تبليط الطرق الترابية ( إنتر لوك ) ،زراعة الشوارع الرئيسية وحول المدارس ، تفعيل 
مشروع نظافة حينا  (مشروع بيئي متكامل) ، عمل برنامج شامل لبناء قدرات على التنمية المستدامة ، تفيعيل 
بعض المبادرات المحلية من خالل الجمعيات ، عمل دراسة للحرف و الصناعات بنطاق الحى  ، تقديم الدعم 
الفنى لتلك الحرف ، إقامة معارض و أنشطة للترويج ، توسعة مركز شباب األمل بأضافة أرض الورش 

البالغة 11500 م2 الى المركز ليستوعب األنشطة لسكان المنطقة ، إقامة قصر ثقافة بالحى ..
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الوضع البيئي ..
تعاني الزاوية الحمراء من وجود اكثر من مصدر من مصادر التلوث البيئي اهمها واكثرها تأثيرا التلوث البيئي 

الناتج عن المراكز الصناعية ، والتلوث البيئي الناتج عن المخلفات الصلبة للمنازل واالسواق ..
التلوث الصناعي نتيجة وجود مراكز 	  الزاوية تتعرض لمصادر مختلفة من  التلوث الصناعي .. منطقة 

صناعية داخال الحدود االدارية للزاوية في منطقة مجمع المصانع والتي تتواجد بها عددا من المسابك ومصانع 
الكيماويات واالدوية والبالستيك وخاصة المنطقة الشمالية منها في شياخة االميرية البلد ، والتلوث الناتج عن 
المراكز الصناعية الموجودة في شبرا الخيمة ، حيث تتركز بمحازاة ترعة االسماعيلية عدد كبير من البؤر 
الصناعية والمسابك التي اسفرت دراسة (صادرة عن هيئة المعمونة االمريكية سنة 2006) ارتفاع معدالت 
تلوث الهواء والتربة والمياه السطحية والجوفية وسوء الصرف الصناعي مما يعد خطرا على الصحة العامة 
لسكان المنطقة ، كما حددت الدراسة نطاق تأثير تلك المناطق في شبرا الخيمة ليشمل االميرية وشمال منطقة 

الزاوية الحمراء عامة . 
الزاوية 	  مناطق  في  والتأثير  الوجود  متفاوتة  مشكلة  القمامة  عن  الناتج  البيئي  التلوث   .. القمامـــــــــــة 

المختلفة ويمكن تلخيص حالة القمامة في المنطقة من ناحية وجودها  بشكل عام في :
نظافة الشوارع .. يتواجد عمال الحي القائمين على نظافة الشوارع في غالبية الشوارع الرئيسية وغيابهم 	 

نسبيا في الشوارع الجانبية التي يقوم اصحاب المحال بنظافتها بنفسهم  وهو االمر المتفاوت من منطقة الى 
اخرى ، وتظهر مشكلة نظافة الشوارع بشكل عام  في منطقة االميرية البلد التي يتضح فيها  الغياب التام 

لنظافة الشوارع ..
تجميع القمامة من المنازل .. بالرغم من وجود عمال لتجميع القمامة تابع للحي من المنازل اال انه غير 	 

فعال في غالبية مناطق الزاوية ويعتمد الناس على نظام شعبي - عمال تجميع للقمامة يتقاضون اجورا شهرية 
تتراوح بين 10ـ 30  جنيه مقابل تجميع القمامة من المنازل - او يقومون بنقل القمامة بانفسهم الى اقرب نقطة 
تجميع في الشوارع الرئيسية ، مثل منشية الجمل ومعمل التكرير وشارع بورسعيد و السالم وشارع العبور . 

النقل للمقالب العمومية  .. ال يوجد مقلب مركزي لتجميع القمامة في الزاوية الحمراء ولكن توجد نقاط 	 
مركزية لتجميع القمامة وتقوم عربات جمع القمامة التابعة للحي بنقل تلك القمامة من النقاط المركزية الى 
المقالب العمومية .. ويلجأ السكان الى رمي القمامة بجوار اسوار المدارس واالماكن العامة نظرا لعدم وجود 
صناديق للتجميع قريبة من مساكنهم ويوجد مركز لتجميع وفرز القمامة القابلة العادة التدوير في خلف مدرسة 
الصنايع يقوم عليه بعض االهالي ، ويقوم اهالي المنطقة بالتنسيق معهم للتخلص من  ورق وكرتون وبالستيك 
واخشاب وغيرها ، وعموما يمكن القول ان مشكلة تجميع ونقل القمامة تظهر في اعقد صورها في 3 اماكن : 

منطقة سوق داير الناحية - طلخا القديم .. شكل غياب وجود نظام لجمع والتخلص من القمامة في . 1
السوق الرسمي بطلخا الى تفاقم المشكلة حتى تحول السوق الى مكان غير قابل لالستخدام وهجره 

الباعة وافتراش الشارع هروبا من المخلفات داخل السوق .
منطقة محطة فرز السكة الحديد .. واحدة من االماكن التي يستخدمها اهالي منطقة مدينتي النور . 2

والجندول للتخلص من مهمالتهم نظرا النها منطقة شبه مهجورة وغير مستخدمة ولعدم وجود نظام 
تخلص من القمامة كفء في المنطقة مما حول تلك المحطة الى بؤرة تلوث ومصدر لالمراض في 

تلك المنطقة . 
منطقة االميرية البلد  تعاني من التلوث الناتج عن غياب نظام فعال لتجميع القمامة من المساكن . 3

والى المقالب العمومية وايضا غياب نظام لنظافة الشوارع وخاصة الجانبية 
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مصادر التلوث البيئي في الزاوية الحمراء
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نتــــــائج الوضـــع العمراني الراهـــن
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نتــــــائج الوضع العمراني الراهن ..
الوضع  الستقراء  الميدانية  الزيارات  عنه  اسفرت  لما  المدققة  والدراسات  التحليلية  المنهجية  خالل  من  يمكن 
 ، واالمكانات  والمعوقات  المشكالت  تحديد  إلى  تنتهي  أن  في عموميتها  المجتمعية  الحوارات  ونتائج  العمراني 

وتصنيفها على المستوى الشمولي للمنطقة عموماً على النحو التالي : 

المشكالت واحتياجات السكان ..
انتهت الزيارات الميدانية والحوارات المجتمعية خالل المسح العمراني للتعرف على الوضعية العمرانية والمشاكل 
المجتمعية العامة بالمنطقة وأوالوياتها التي يعاني منها المجتمع وتمثل في عموميتها رؤية مشتركة لغالبية السكان 

بتنويعاتهم البنيوية االجتماعية والعمرانية ، ونرصدها كما يلي :

المشاكل اإلجرائية واالدارية والمؤسسية ..
عمرانيا 	  ولكن  الحمراء  الزاوية  حي  نطاق  في  غالبيتها  تقع  المنطقة   .. للمنطقة  االدارية  الوضعية  مشكلة 

واجتماعياً وتاريخياً تمتد المنطقة لتضم عمران الزاوية الحمراء البلد والواقعة ضمن حي الشرابية وهي اقدم 
التجمعات والمشكلة لكيان المنطقة زتاريخها ، وبالتالي الحدود االدارية التعبر بدقة عن الوضعية العمرانية 

والمجتمعية . 
مشاكل التنافر االجتماعي .. تمثل الهجرات في الفترات السابقة نوعاً من عدم التجانس االجتماعي للسكان 	 

وهو يفرز مشاكل مجتمعية متكررة بين السكان وتتطلب وضع استراتيجية لخلق تناغم اجتماعي يخلق نوعاً 
من االندماج واالستقرار االجتماعي واألمني .

مشكلة التعديات على ما تبقى من اراضي زراعية وعدم حمايتها .. ظهرت مجدداً تعديات ممنهجة على تلك 	 
بالكثافة  المصنع الحربي ، والبناء عليها وبارتفاعات تخل  المنطقة عند محيط  االراضي خاصة في شمال 

السكانية وتحمل المنطقة عبء غير مخطط له على شبكات المرافق والخدمات .

المشاكل البيئيـــــــة ..
تعاني الزاوية الحمراء من وجود اكثر من مصدر من مصادر التلوث البيئي اهمها واكثرها تأثيرا التلوث البيئي 

الناتج عن المراكز الصناعية ، والتلوث البيئي الناتج عن المخلفات الصلبة للمنازل واالسواق ..
وجود 	  نتيجة  الصناعي  التلوث  من  مختلفة  لمصادر  تتعرض  الزاوية  منطقة   .. بالمنطقة  الصناعي  التلوث 

مراكز صناعية داخال الحدود االدارية للزاوية في منطقة مجمع المصانع والتي تتواجد بها عددا من المسابك 
المراكز  عن  الناتج  التلوث  وكذلك   ، الشمالية  المنطقة  وخاصة  والبالستيك  واالدوية  الكيماويات  ومصانع 
الصناعية الموجودة في شبرا الخيمة ، حيث تتركز بمحازاة ترعة االسماعيلية عدد كبير من البؤر الصناعية 
والمسابك التي اسفرت دراسة (صادرة عن هيئة المعمونة االمريكية سنة 2006) إلى ارتفاع معدالت تلوث 
الهواء والتربة والمياه السطحية والجوفية وسوء الصرف الصناعي مما يعد خطرا على الصحة العامة لسكان 
المنطقة ، كما حددت الدراسة نطاق تأثير تلك المناطق في شبرا الخيمة ليشمل منطقة االميرية وشمال الزاوية 

الحمراء . 
غياب االمن الصناعي للعمال بورش المنطقة .. تنتشر العديد من الورش يعمل بها أعداد من العمال ، إال إنه ال 	 

يتم األلتفات إلى جوانب األمن الصناعي التي تمس بصورة مباشرة حياة العمال بالورش أو الساكنين بجوارها 
، مما يؤدي إلى تعرض العديد منهم لالصابة باألمراض المزمنة ، كما إن المنطقة مهددة دائماً بحدوث حرائق 

لغياب االلتزام بالشروط والقواعد المنظمة .
الزبالة وتراكم القمامة .. التلوث البيئي الناتج عن القمامة مشكلة متفاوتة الوجود والتأثير في مناطق الزاوية 	 
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يقوم  التي  الجانبية  الشوارع  في  وجودها   ناحية  من  المنطقة  في  القمامة  مشاكل  تلخيص  ويمكن  المختلفة 
اصحاب المحال بنظافتها بنفسهم وهو االمر المتفاوت من منطقة الى اخرى ، وتظهر مشكلة نظافة الشوارع 

بشكل واضح في منطقة االميرية التي يتضح فيها  الغياب التام لنظافة الشوارع ..
منظومة نقل وتجميع القمامة .. يعتمد السكان في غالبية المنطقة على نظام شعبي من عمال تجميع للقمامة او 	 

يقومون بنقل القمامة بانفسهم الى اقرب نقطة تجميع . باالضافة الى لجوء السكان الى رمي القمامة بجوار 
للتجميع قريبة من مساكنهم . وال يوجد مقلب  العامة نظرا لعدم وجود صناديق  المدارس واالماكن  اسوار 
مركزي لتجميع القمامة في منطقة الزاوية الحمراء ولكن توجد نقاط مركزية للتجميع من  وحدات الجوار 
المختلفة وتقوم عربات جمع القمامة التابعة للحي بنقل تلك القمامة من النقاط المركزية الى المقالب العمومية 
ويوجد مركز لتجميع وفرز القمامة القابلة العادة التدوير في خلف مدرسة الصنايع يقوم عليه بعض السكان 
ولكنه غير كاف ، وعموما يمكن القول ان مشكلة تجميع ونقل القمامة تظهر في اعقد صورها في ثالث اماكن 
: منطقة سوق داير الناحية - طلخا القديم حتى تحول السوق الى مكان غير قابل لالستخدام ، ومنطقة محطة 

فرز السكة الحديد مما حول تلك المحطة الى بؤرة تلوث ومصدر لالمراض ، ومنطقة االميرية ..
انتشار الزرائب وتربية االغنام في بعض التجمعات وفي محيط المناطق السكنية يمثل مصدراً مباشراً للتلوث 	 

ومخالفة للمعايير الصحية والعمرانية التي تضمن جودة الحياة للمجتمع .
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مشـــــاكل البنية التحتية والمرافق االساسية .. 
عدم كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي .. من أهم المشكالت التي تواجه المنطقة السيما في تجمعات 	 

مثل االميرية والزاوية الحمراء البلد والقيصرين وابوالليل ... ، وبالرغم من قيام الجهات المعنية بمشروعات 
للصرف الصحي في بعض انحاء منطقة الزاوية الحمراء ، مازالت  تتكرر ظاهرة انفجار مواسير الصرف 

الصحي لتزيد من الصعوبات التي يواجهها السكان . 
شبكة الغاز طبيعى .. تفتقر التجمعات السكنية االقدم بالمنطقة لشبكة الغاز الطبيعي وغياب منظومة لتوزيع 	 

اسطوانات البوتوجاز وصعوبة الحصول عليها باسعارها الرسمية مما يمثل عبء على السكان .
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مشـــاكل شبكات الحركة والطرق والمواصالت ..
صعوبة الدخول والخروج للمنطقة .. تحتاج المنطقة إلى تطوير من منظومة التواصل مع المناطق العمرانية 	 

 ، الخيمة  بشبرا  والعمرانية  الصناعية  المنطقة  ، وكذلك  القبة  السرج وحدائق  ومنية  الشرابية  في  المحيطة 
فمداخل المنطقة من خالل ممر غير رسمي بورش السكك الحديد بالرغم من وجود كوبري للمشاة ليصل 
السكان إلى عبود ، وفي الجنوب المرور عند قرية الزاوية الحمراء إلى الشرابية عند مزلقان شادر السمك ، 

وتنفصل المنطقة في الشرق عن مناطق حدائق القبة تماماً .. 
بالرغم 	  يمثل شارع ترعة االسماعيلية فاصالً   .. بالمنطقة  العامة  الداخلية والفراغات  الطرق  تدهور شبكة 

الكباري فعالقنه بشبرا الخيمة أكبر من منطقة الزاوية الحمراء ، وغالبية الشوارع الداخلية والضيقة غير 
ممهدة خاصة في منطقة االميرية باالضافة إلى إنها تمثل وضعية عمرانية غير مناسبة ، وتعاني المنطقة 
من التعديات سوء استمعماالت غالبية الفراغات العامة القائمة في مناطق المساكن الشعبية ، ومن غياب تلك 

الفراغات في المناطق األقدم  .
وباحياء 	  المجاورة  بالمناطق  المنطقة  تربط  مواصالت  شبكة  توجد   .. والحركة  المواصالت  شبكة  مشاكل 

القاهرة وشبرا الخيمة ، ولكنها تحتاج إلى خطة لتطوير منظومة النقل والحركة الستيعاب الزيادة السكانية 
على  المنطقة  في  والبينة  الداخلية  الحركة  في  السكان  ويعتمد   ، االقتصادية  والتحوالت  العمراني  والنمو 
الميكروباس وال يمثل التك توك ظاهرة عامة بالمنطقة ، وتمثل ملكية السيارات الخاصة نسبة السيما في 

المناطق السكنية الجديدة .

مشاكل الحالة العمرانية والبنائية واالسكانية ..
تتفاوت حالة العمران تبعا لقدم المنطقة وموقعها .. وتعد اقدم المناطق هي اكثرها تدهورا من الناحية العمرانية مثل 
االميرية وغيرها  وجميعها مناطق تعاني من تدني شديد في الخدمات والمرافق وتدهور حالة الطرق والمساكن ، 
أما المناطق االسكان الشعبي وتجمعات مدينة النور ومدينة الجندول فان حالة العمران فيها افضل بصورة نسبية 
وتتدرج في مستوياتها تبعا لوجودها فنجد افضل وضعية للعمران في بعض الشوارع الرئيسية مثل شارع منشية 
الجمل وشار احمد فاروق حيث الشارع مسفلت والمباني اغلبها جديد وفي حالة جيدة ووضعية المرافق افضل  .. 
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مشاكل الخدمات العمرانية والمجتمعية والحياتية ..
انتشار الورش والمخازن والخدمات التجارية سواء في الطوابق االرضية من المساكن أو في الفراغات البينية 
على  ويتعدى  للسكان  الحياة  مستوى  على  يؤثر  مما  الشعبية  االسكان  مناطق  في  غامة  كفراغات  المخصصة 

الخصوصية المجتمعية ويمنع السكان من االستفادة من تلك الفراغات .
مشاكل قصور الخدمات العمرانية والمجتمعية .. تعاني المنطقة من نقص الخدمات العامة االساسية التعليمية 	 

والصحية واالجتماعية والثقافية ، من حيث الكم أو الكيفية أوالتوزيع الجغرافي والعمراني بما يحقق كفاءة 
معيشية مناسبة للسكان ، وال توجد بداخل المنطقة مساحات أرض لتوفير هذه الخدمات ، ولكن يوجد اراضي 
الستعماالت وانشطة سابقة وأمست مهجورة يمكن اعادة توظيفها لتلك الخدمات ، ومع قصورتلك الخدمات 

وخاصة الصحية والتعليمية يتجه السكان لالعتماد على المناطق المجاورة .
مشكلة األمية والهروب من التعليم .. ترتفع نسبة األمية الى حوالي %25 من اجمالي عدد السكان مما يمثل 	 

اشكالية للمجتمع .
مشاكل تلبية االحتياجات المعيشية والحياتية للسكان .. ينتشر نسبياً النشاط التجاري في المنطقة وهو متنوع 	 

االقتصادي  والمستوى  تواجدها  بمكان  مرهون  التنوع  ولكن   ، المعيشية  الحاجات  من  والمجاالت  الكثافة 
واالجتماعي وهو يمثل اشكالية عند بعض التجمعات ، فنجد تركيز لشركات تجارة الجملة في شارع بورسعيد 
وشارع الشركات ، والمحال كبيرة في الشوارع الرئيسية مثل محور شارع ترعة الجمل ، وتبقى معظم تلك 
االنشطة ذات نطاق محلي فيما عدا تلك المتواجدة بشكل رئيسي في سوق غزة والجوهري وبين الصورين 
وحاجات  االستهالكية  المنتجات  اسواق  من  بعدد  المنطقة  وتتمتع   .. بورسعيد  شارع  في  الجديد  واالزهر 
المعيشة االساسية في اسوق داير الناحية (طلخا) وسوق منشية الجمل وسوق جيهان وسوق الزاوية البلد ، 
بينما تغيب عن بعض انحاء المنطقة األسواق ويعتمد السكان على تلك الموجودة بالمناطق المجاورة خاصة 

اسواق عبود .
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المشـــــاكل التنموية والبنية االقتصادية ..
توزيع 	  لتنظيم  لغياب خطة  نتيجة  السكانية  الكتل  داخل  السيارات  الميكانيكا واصالح  انتشار ورش  مشاكل 

وتقنين اماكن الورش حسب نوعيتها وطبيعة نشاطها . 
مشكلة تعثر كثير من المصانع .. خاصة في شارع بورسعيد وبعضها بالفعل مغلق ، واحجام الشباب عن 	 

العمل لضعف العائد المادي وبسبب ظروف العمل نفسه .
والمراكز 	  الورش  أن بعض  كما   ، البطالة  عالية من  من معدالت  المنطقة عموماً  تعاني   .. البطالة  مشكلة 

الحرفية بالمنطقة تعتمد على عمالة من خارج المنطقة لعدم توفر االيدي العاملة المدربة والمتخصصة  مما 
يؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى مشاكل مجتمعية مثل انتشار إدمان المخدرات بين الشباب .

خريطة الفقر .. تفتقر بعض التجمعات العمرانية إلى القدرة المادية الذاتية لالرتقاء بالمنطقة أو توفير التمويل 	 
تمثل  وهي  القديمة  االميرية  مقدمتها  وفي  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  من  تنموية  بنية  لقيام 

المناطق األكثر فقراً في عموم المنطقة وأكثر تهمشياً عن سائر تجمعات المنطقة ..

المشـــــاكل االجتماعية والسكانية ..
التنافر االجتماعي نتيجة عدم التناغم االجتماعي ممايخلق نوعاً من عدم االستقرار االجتماعي واالمني .	 
الوضعية االجتماعية واالقتصادية تربة خصبة لتكاثر الجريمة واالضطرابات االجتماعية .	 
انتشار آدمان المخدرات بين الشباب .	 
ظاهرة التحرش تمثل هاجس وقلق مجتمعي عند كثير من السكان .	 
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تحليل الوضع الراهن وتحديد االحتياجات واالولويات
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إن تطوير وتنمية المنطقة يتحقق من خالل وضع منظومة للسياسات والبرامج ، ونعتمد في ذلك على إستقراء ما 
تعانيه المنطقة من ظواهر التدهور ومشاكل عمرانية واجتماعية واقتصادية ، واعتماد سياسة االرتقاء باعتبارها 

سياسة شاملة في التطوير والتنمية ، من خالل البرامج التالية لتكمل بعضها البعض ..

االرتقاء بالبيئة العمرانية .. تشمل البنية األساسية وشبكات الطرق وممرات المشاة والنظافة والتنسيق 	 
ونظام تجميع المخلفات الصلبة والتخلص منها ... الخ .

وترسيخ 	  المحلية  اإلدارة  وتطوير  تنمية  إلى  باإلضافة   .. والمجتمعية  العمرانية  بالخدمات  االرتقاء 
المشاركة المجتمعية وتنظيم وإدارة تلك المشاركة .

االرتقاء بالكتلة المبنية .. شاملة العقارات والمنشآت والمباني السكنية واإلدارية والتجارية بأنواعها 	 
ومستوياتها ، وإعادة تأهيل العقارات والمباني والمنشآت والفراغات العمرانية .

توفير الموارد االقتصادية ووضع الخطط والبرامج لتمويل المشروعات مع الجهات المشاركة لعمليات 	 
االرتقاء والتنمية المستدامة . 

االرتقاء بالمجتمع .. يشمل ذلك االرتقاء بالحاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية ، والبد وأن يتكامل 	 
هذا مع االرتقاء بالعمران ، وتنمية األمكانات االقتصادية والموارد للمجتمع .

تقوم سياسات االرتقاء بالمشاركة على أن البشر هم اساس التنمية ، لذا يعمل مشروع االرتقاء للمنطقة على تعبئة 
السكان وتحفيزهم وتدريبهم حتى يستمروا في الجهود المطلوبة لرفع مستواهم حتى بعد انتهاء التدخل الخارجي 
المدعوم بالخبرة والتمويل الذي يكفله المشروع حتى ال تصبح مشاركة السكان لمجرد معرفة اولوياتهم لمشاكلهم 
إلى مشاركتهم في االجتماعات  الشأن ال يمكن أختزالها  أكثر أهمية ، إن مشاركة اصحاب  أبعاداً  ولكنها تأخذ 
التمهيدية التي يقتصر فيها دورهم على المساهمة في تحديد االهداف واألوليات ثم يقوم الخبراء بعمل التخطيط 
واعتماده ، فالمشاركة في جوهرها عملية مستمرة بل إن اجزائها األكثر أهمية هي تلك المرونة التي تتم في مرحلة 

التنفيذ ، والتي ُيمكنها أن تكسب المجتمع الخبرة واالستدامة . 
ويمكن تحقيق هذا التزاوج بين المشاركة والمرونة معاً لتحقيق االستدامة من خالل »منهجية التتخطيط التنفيذي 
التطوير والتنمية بما  ـ Action Planning Approach “ ويتم بلورة سياسات وبرامج استراتيجية 
يتوافق والظروف المحلية ؛ وذلك في إطار شمولية المفهوم العام لعملية التنمية ذاتها والذي نحدده في المحاور 

األساسية التالية المتكاملة مع بعضها البعض وما يتفرع عنها ، حيث إنه ال يمكن الفصل بينها ..

العدالــــــة .. حق المواطنين في الحياة الكريمة وحصولهم على الخدمات والمتطلبات المعيشية 	 
والموارد الحياتية بالكيفية والنوعية المعيارية بما يحقق تلك الحياة الكريمة ..

المشاركة .. مساهمة المواطنين في كافة خطط ومراحل التطوير والتنمية بجهودهم الذاتية الفردية 	 
والجماعية وبالتعاون والمؤسسات المعنية مما يتطلب صياغة أطر مجتمعية مؤسسية لتلك المشاركة.

األستدامة .. إيجاد القدرات الذاتية داخل المجتمع مع أمكانية تطورها ومعاصرتها للمتغيرات ، 	 
وتعتمد األستدامة على األساليب الممنهجة للتمويل مما يمكن تحقيقه من أجل جذب الموارد الذاتية 

، بما في ذلك الجماعات اإلئتمانية والتعاونيات وما شابهها .   

72تطوير وتنمية المناطق العمرانية المتدهورة - منطقة الزاوية الحمراء



بدراسة وتحليل الوضع الراهن وتحديد المشكالت واولوياتها والمعوقات وامكانات المنطقة من جهة ، وتبيان البنية 
يمكننا   ، العمرانية من جهة اخرى  المنطقة وتطورها وتحوالتها  لكيانات  العمرانية  والمورفولوجية  االجتماعية 
وضع تصور لنطاقات تجمعات سكانية تتسم بالحد االدنى من التناغم العمراني والتجانس االجتماعي ضمن حدود 
المنطقة تشكل في مجموعها استرتيجية لتحقيق برامج وخطط االرتقاء ومنهجية التخطيط التنفيذي وعدالة حق 

جميع المواطنين في حياة افضل ، ويمكن تحديد تتدرج اولويات التجمعات السكانية طبقاً لمعايير معينة .. 
وعليه يمكن جدولة ذلك من خالل مصفوفة للتعرف على النطاقات ذات االولوية (Initiation Zones) كمرحلة 
اولى لوضع برامج وسياسات التطوير والتنمية عامة وخطط تنفيذها في نطاق بعينه ، مرحلة تتبعها مراحل في 
تسلسل يتمتع بالمرونة والمشاركة لضمان االستدامة ، ونحدد مؤشرات ومعايير تقييم االولويات في مجموعتين 

على النحو التالي :
المجموعة األولي مؤشرات عامة .. تضم المصفوفة مجموعة مؤشرات رئيسية ومؤثرة عامة في تطوير 	 

وتنمية المنطقة ، واالرتقاء وتحسين الجودة الشاملة لحياة السكان ، ويتم تخصيص وزن نوعي لتلك المجموعة 
تمثل ٪66.6 في تقييم االولويات ..

o  حالة البنية التحتية والخدمات .. يشير هذا إلى وضعية وكفاءة شبكات تغذية المياه والصرف الصحي
والكهرباء والغاز وامكانية ، وكذلك مجال ونوعية الخدمات العمرانية االساسية ونطاق تأثيرها على 
والمراكز  واألسواق  العامة  والفراغات  الرعاية  ومراكز  الصحية  والمراكز  المدارس  المثال  سبيل 

الثقافية ... وغيرها .
o  الزبالة والقمامة بما في ذلك مشاكل  البيئة في كل مجال  إلى نوعية  .. يشير هذا  البيئية  الظروف 

والصرف الصحي ومصادر تلوث الماء والهواء .....
o  انتشار ومدى  المنطقة  في  الفقر  انتشار  إلى  هذا  يشير   .. للسكان  واالقتصادي  االجتماعي  الوضع 

المشاكل االجتماعية األساسية مثل البطالة أوإدمان المخدرات والتحرش والتمايز االجتماعي .....
o . الظروف السكنية .. يشير هذا إلى حالة المساكن والوضعية القانونية للحيازة والملكية في المنطقة
o  واالحتياجات االولويات  ومدى  المنطقة  في  عموماً  الحياة  لنوعية  هذا  يشير   .. المعيشية  الظروف 

والمشكالت لدي مجموع السكان .
المجموعة الثانية مؤشرات محلية .. تضم المصفوفة مجموعة ثانية اخرى محلية لنطاق بعينه ، مشيرا إلى 	 

االمكانات المتاحة والتي يمكن تلعب دوراً في تحقيق برامج االرتقاء في النطاق ذاته ، ويتم تخصيص وزن 
نوعي لتلك المجموعة تمثل ٪33.3 في تقييم االولويات ..

o  وتنمية تطوير  ومشروعات  لالجراءات  والشامل  الفاعل  الدور  إلى  هذا  ويشير   .. التأثير  مجاالت 
النطاق ذاته في االرتقاء الشامل للمنطقة .

o  ًامكانية لتنفيذ مجموعة من التدخالت .. يشير هذا المؤشر إلى وجود امكانيات عمرانية تلعب دورا
في تحقيق برامج االرتقاء بذات النطاق  ، ويمكن أن تشمل توفر اراضي أو فراغات داخلية شاغرة 
أو غير مستغلة يمكن توظيفها ، وجود مواقع تاريخية أو معالم عامة مميزة للمنطقة يمكن تطويرها 

لخدمة المنطقة .... 
o  والمبادرات االهلية  الجمعيات  مجموعات  وجود  إلى  هذا  يشير   .. التنمية  في  المحليين  الشركاء 

الشعبية المحلية النشطة في التطوير والتنمية المجتمعية داخل نطاق أو المشاركة في خطط واضحة 
الصياغة لها دور في برامج االرتقاء .

o  االستفادة من المنظومة االقتصادية .. يشير هذا إلى وجود منظومة للمشروعات الصغيرة ومتناهية
الصغر ، وامكانية االستفادة من هذه المشروعات في ذات النطاق .

o  في سواء  أنجزت  أو  حالية  مبادرات  وجود  إلى  هذا  يشير   .. االقتصادية  التنمية  امكانيات  وجود 
المشروعات العامة أو الخاصة بقيادة التنمية في المنطقة .
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بدراسة وتحليل الوضع الراهن وتحديد المشكالت واولوياتها والمعوقات وامكانات المنطقة من جهة ، وتبيان البنية 
العمرانية من جهة اخرى ، يمكننا  المنطقة وتطورها وتحوالتها  لكيانات  العمرانية  االجتماعية والمورفولوجية 
وضع تصور لنطاقات تجمعات سكانية تتسم بالحد االدنى من التناغم العمراني والتجانس االجتماعي ضمن حدود 
المنطقة تشكل في مجموعها استرتيجية لتحقيق برامج وخطط االرتقاء ومنهجية التخطيط التنفيذي وعدالة حق 

جميع المواطنين في حياة افضل ، ويمكن تحديد تتدرج اولويات التجمعات السكانية طبقاً لمعايير معينة .. 
وبناء على الدراسات وما انتهت إليه من أولويات التنمية ومحدداتها طبقاً للمعايير الموضوعة ، وتطبيقاً للمشاركة 
األولوية  ذات  العمرانية  والقطاعات   (Initiation Zones) االولوية  ذات  النطاقات  تحديد  تم  فقد  المجتمعية 
)Initiation Sectors) التي من شأنها أن تكون مستهدفة في إطار برنامج الوكالة الفرنسية للتنمية  والصندوق 

االجتماعي للتنمية . 

وتم وضع التجمع السكاني لمنطقة األميرية البلد بأعتبارها من النطاقات ذات االولوية ، حيث تفتقر تلك المنطقة 
إلى الخدمات وتعاني من التهميش والوضعية العمرانية األكثر تدهوراً ، ومن جهة أخرى تضم ملكيات خاصة 
وعامة غير مستغلة وامكانات يمكن توظيفها ، وهي تمثل بموقعها وموضعها على الحدود نموذجاً للتنمية ولها 
بوابات  الحمراء واحدى  الزاوية  لمنطقة  الشمالي  المدخل  بأعتبارها  المنطقة عموماً  المباشر على  تأثيرها غير 

القاهرة عامة ، وهو ما يعد قيمة مضافة ..  
كما انتهت الدراسات إلى تكامل تلك المعايير مع تحديد أولويات القطاعات العمرانية ذات األولوية لتعظيم فعالية 
البرنامج وتطوير استراتيجية التنمية العمرانية واالرتقاء الحضري للمنطقة في حدود البرنامج الزمني والميزانيات 

المعتمدة لضمان تحقيق االهداف والمنهجية المعتمدة  ، وتشمل كل من : 
القطاع العمراني ذو األولوية مدينة النور .. هو يمثل وضعية عمرانية متوسطة وظروف سكنية عادلة   o
نسبياً ، مع األخذ في األعتبار الظروف البيئية والوضع االجتماعي االقتصادي للسكان ، ولكنه يتميز بمركزية 

للمنطقة  مضافة  قيمة  وتمثل  التجارية  للخدمات 
ويقع  بجانب محطة للمواصالت مما يوفر امكانية 
لتحسين المدخل الغربي للمنطقة  ، مما يؤثر بشكل 

رئيسي في تطوير المنطقة عامة .
منطقة  األولوية  ذو  العمراني  القطاع   o
القصرين .. هو نسبيا أفضل حاال عمرانياً مع توافر 
القطاع  يقع هذا   ، البيئية  التحتية والظروف  البنية 
الحمراء  الزاوية  لمنطقة  التجاري  القلب  داخل 
هذا  مساهمة  وبالتالي   ، مستقبلية  تنموية  كامكانية 
لمشروعات محلية  تنمية شاملة  القطاع في عملية 

لتوفير فرص عمل .
منطقة  األولوية  ذو  العمراني  القطاع   o
وضعية  القطاع  هذا  يمثل   .. الجديدة  المساكن 
إنه  كما  عموماً  جيدة  معيشية  وظروف  عمرانية 
"مركز  يعتبر  المنطقة  في  وموضعه  بموقعه 
المستشفى  حيث  الحمراء"  الزاوية  لحي  عمراني 
 ، العامة  المدارس  من  ومجمع  بالمنطقة   االعام 
لألرتقاء  كبيرة  فرصا  يوفر  القطاع  فإن  وبالتالي 
الحياة  جودة  وتحسين  العامة  بالخدمات  الحضري 

لسكان المنطقة هدف التنمية الرئيسية .
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يفتقر  التجمع السكاني باالميرية إلى الخدمات ويعاني من التهميش والوضعية العمرانية األكثر تدهوراً وفقراً ، 
وتعاني المنطقة عموما من مشاكل البنية االساسية وخاصة الصرف الصحي ، ومن جهة أخرى تضم المنطقة 
فراغ في وسط الكتلة السكانية وتفتح عليه انشطة عامة وخدمية يمكن تطويره نموذج للفراغات العامة المفتوحة 
للتنمية ولها تأثيرها غير المباشر على  في قلب النسيج العمراني ، واالميرية تمثل بموقعها وموضعها نموذجاً 
المنطقة عموماً بأعتبارها المدخل الشمالي االساسي لمنطقة الزاوية الحمراء وأحد مداخل مدينة القاهرة من جهة 
الشمال ونقطة تواصلها العمراني مع المنطقة الصناعية بشبرا الخيمة ويمكن تطوير مجال ساحة ومنازل كوبري 
السواح وربطها بمشاريع االرتقاء باالميرية لتمثل بوابة للقاهرة والزاوية الحمراء ، كما تجاور االميرية امكانية 

التنمية االقتصادية الصناعية ،
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حالة العمران وظروف المعيشة في االميرية البلد
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برنامج الخطط الهيكلية لتنمية منطقة الزاوية الحمراء ..
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برنامج الخطط الهيكلية لتنمية منطقة الزاوية الحمراء ..
وتشمل خطط التطوير والتنمية وسياسات االرتقاء بمثل هذا التجمع العمراني مجموعة من االجراءات والتدخالت 

نحددها بشكل اولي فيما يلي :
اإلجراءات واالدارية والمؤسسية ..

وضع استراتيجية لخلق تناغم اجتماعي يخلق نوعاً من االندماج واالستقرار االجتماعي واألمني .  o
الوضعيى االجتماعية  يتوافق مع  بما  الحدود االدارية  للمنطقة وامكانية ترسيم  الوضع االداري  دراسة   o

والعمرانية والتاريخية للمنطقة .
وضع اطار قانوني يحد من التعديات على االراضي الزراعية ومنع البناء عليها .  o

التدخالت العمرانيــــــــــــــــــــة ..
رفع الكفاءة السكنية والمعيشية للتجمعات العمرانية موضع االولوية لمشروعات التنمية والتطوير .  o

تلبية المتطلبات واألحتياجات السكنية اآلنية والمستقبلية .  o
توفير الظروف الحياتية اآلمنة ومعالجة المشكالت البيئية ووضع منظومة لمشكلة القمامة .  o

صيانة العقارات السكنية المأهولة وأعادة تأهيلها حسب الحالة االنشائية .  o
االرتقاء بكفاءة شبكات البنية التحتية .  o

رفع كفاءة المداخل للمنطقة للتواصل مع شبكة الحركة الخارجية للمجال العمراني المباشر.  o
تطوير شبكة الطرق والمواصالت العامة والخاصة ودراسة منظومة الحركة .  o

الحفاظ على البيئة وتطوير الفراغات والمناطق المفتوحة لخدمة المجتمع .  o
تنمية الخدمات العمرانية الصحية والتعليمية واالجتماعية والشبابية واالدارية ، وتطوير األراضي المتاحة   o

في المنطقة والمملوكة للدولة لتلك لخدمات .
تنمية الخدمات التجارية األساسية والتكميلية المعيشية ورفع كفاءتها .  o

تنمية المنظومة الخاصة بالصناعات والحرف والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .   o

ويعتمد المخطط الهيكلي لتنمية منطقة الزاوية الحمراء على عدد من األهداف اإلنمائية الرئيسية القائمة على 
تحليل وتقييم االحتياجات العمرانية والمجتمعية في المنطقة ، نحددها في :

تعزيز مداخل المنطقة وتطوير إمكانية الوصول مع التركيز على المداخل الشمالية الغربية .  o
تنمية الخدمات التجارية اليومية وتطوير الشرايين التجارية الرئيسية وامكانية امتداداتها المستقبلية .  o

للخدمات الصحية والتعليمية  العامة  العمرانية  المتاحة توفيرالخدمات  المملوكة  المواقع الشاغرة  تطوير   o
واالجتماعية ، والخدمات االدارية والمرافق .في المنطقة . 

األرتقاء بالظروف البيئية مع األولوية للتجمعات العمرانية شمال المنطقة وخاصةاألميرية البلد ، وتنمية   o
ادارة جمع النفايات الصلبة. .

أولوية األرتقاء  بالبيئة العمرانية للتجمعات االسكانية ، وتعزيز إعادة التأهيل والصيانة   o
رفع كفاءة شبكات البنية التحتية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء .  o

تعزيز تواصل وتكامل المنطقة مع المجال العمراني األشمل من حولها .  o
دعم الصناعات واألنشطة الحرفية والورشة ودعم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .  o
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مشروعات برنامج االرتقاء الحضرى والتنمية العمرانية بالزاوية الحمراء ..
المجتمعية وتحديد كل من  للمشاركة  للمعايير الموضوعة ، وتطبيقاً  التنمية ومحدداتها طبقاً  بناء على أولويات 
 (Initiation Sectors) والقطاعات العمرانية ذات األولوية (Initiation Zones) النطاقات ذات االولوية

في منطقة الزاوية الحمراء ، فقد تم وضع عدد من المشروعات المقترحة  في مخطط طموح والتي تحقق : 
تعبر عن المنهجية واألهداف التنموية .  o

تقع داخل النطاقات ذات االولويةـ  تجمعات المحجر والعزبة القبليةـ  ، والقطاعات العمرانية ذات األولوية   o
ـ تجمعات الجبخانة أرض الخيالة ـ .

فعالية التأثير المباشر  على تحسين نوعية الحياة للسكان وتعزيز التنمية االقتصادية المحلية بالمنطقة .  o
تقع ضمن الميزانيات المقررة في برنامج التنمية المعتمد للمشروع .  o

تعبر عن االحتياجات الحقيقية للسكان حسب ما اسفرت عنها عملية المشاركة المجتمعية وبما يتوافق مع   o
متطلبتهم من جهة ، وما أقرته وأقرتها الجهات المعنية الرئيسية من جهة أخرى

ونحدد المشروعات المقترحة للمخطط الطموح ( (Long Listعلى النحو التالي :
مشروعات النطاقات ذات االولوية ـ التجمع السكاني لمنطقة األميرية البلد  	
تنمية األرض الفضاء بمنطقة الخيالة لتوفير الخدمات العمرانية المطلوبة .  o

توفير احتياجات مدارس حكومية  بمنطقة االميرية .   o
تطوير شبكة الصرف الصحى باالميرية .   o

تطوير شبكة الطرق وشارع االميرية الرئيسى .   o
تطوير الساحة الرئيسية المفتوحة باالميرية .  o

مشروعات القطاقات ذات االولوية ـ مدينة النور  	
تطوير كوبرى مشاه عبود   o

تطوير موقف ميكروباص مدينة النور   o
تطوير سوق مدينة النور   o

مشروعات القطاقات ذات االولوية ـ منطقة القصرين  	
تطوير خط الصرف الصحى بشارع طلخا   o

تطوير شارع طلخا   o
o  تطوير سوق طلخا 

مشروعات القطاقات ذات االولوية ـ منطقة المساكن الجديدة  	
توفير معدات واجهزة طبية لالرتقاء بالخدمات الصحية في المنطقة من خالل المجتمع المدني .   o

توفير احتياجات مدارس حكومية  .  o
باالضافة إلى المشروعات المقترحة للتنمية الشاملة لمنطقة الزاوية الحمراء عامة ال تختص بتجمع بعينه   	

، ومنها معالجة المشكالت البيئية ، ووضع مشروع تحسين ادارة النفايات الصلبة ومنظومة لمشكلة القمامة .
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برنامج االرتقاء الحضرى والتنمية العمرانية بالزاوية الحمراء ..
واستنادا إلى مصفوفة تقييم المخاطر، تم تحديد القائمة القصيرة للمشاريع التي سيتم اقتراحها للتمويل في إطار 

البرنامج الحالي لألرتقاء الحضري والتنمية العمرانية في منطقة الزاوية الحمراء وهي ما يلي :
.1تطوير كوبرى مشاه عبود 

 .2تطوير موقف ميكروباص مدينة النور 
 .3تطوير سوق مدينة النور 

.4تطوير خط الصرف الصحى بشارع طلخا 
 .5تطوير شارع طلخا 
 .6تطوير سوق طلخا 

 .7توفير احتياجات مدارس حكومية  بمنطقة االميرية ومناطق أخرى 
 .8تطوير شبكة الصرف الصحى باالميرية 

 .9تطوير شارع االميرية الرئيسى 
 .10تطوير الساحة الرئيسية المفتوحة باالميرية

وتساهم هذه المشاريع العشرة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للمنطقة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . حيث 
تعزز معظم المشاريع في التنمية التجارية بالمنطقة ؛ كما سيتم تحسين الظروف البيئية والجودة الحياة للسكان 
تطوير  مشروعات  مع  والسالمة  االمن  وتحقيق   ، والشرق  الغرب  من  والمداخل  الحركة  شبكة  كفاءة  ورفع   ،

الفراغات ومسارات المشاة والساللم ، وتحسين شبكات المواصالت .
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