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  مقترح لسياسات التنمية الشاملة بشمال سيناء
A Proposal for North of Sinai Comprehensive Development Policies 

  محمد نبوي عبده.د  محمود حسن نوفل.د.أ
 جامعة المنيا- كلية الھندسة - قسم العمارة  جامعة أسيوط- كلية الھندسة - قسم العمارة 
  عصام عبد العزيز محمد.د  ماضي أحمد أحمد.م
جامعة الزقازيق-كلية الھندسة-قسم العمارة جامعة المنيا- كلية الھندسة-عمارةقسم ال

  :ملخص البحث 
في ظل سياسات الدولة لتنمية األقاليم الواعدة للتغلب على مشكلة التكدس العمراني في الوادي والدلتا والزيـادة          

شاريع عديدة للتنمية ومنها المشروع القومي لتنمية سـيناء، وتجـدر           السكانية المضطردة ، قامت الدولة بأعداد وتنفيذ م       
اإلشارة إلى أن شمال سيناء بمحافظتيها شمال وجنوب سيناء تقع ضمن إقليم قناة السويس الذي يضم أيـضاً محافظـات           

سـباب  بورسعيد والسويس واإلسماعيلية والشرقية ، وحيث أن شمال سيناء تمتلك مـن المقومـات واإلمكانيـات واأل                 
االستراتيجية والسياسية ما يؤهلها الستقطاب برنامج تنموي متكامل كإقليم مستقل بذاته، فقد تم اختيارها للدراسة، حيـث           
أن الدولة لم تحقق النتائج المرجوة من عمليات التنمية، وقد حاول البحث معرفة أسباب عـدم تحقيـق هـذه التجـارب                      

م عملية التنمية اإلقليمية الشاملة، دراسة مبسطة للوضع الراهن ومقومـات           ألهدافها من خالل، عرض سريع ألهم مفاهي      
التنمية بشمال سيناء، دراسة لسياسات التنمية الحالية لشمال سيناء وتقييم معدالت األداء، وقد أسفر البحث عـن تمتـع                   

رنامج قومي لتنميـة شـبه      شمال سيناء بمقومات التنمية الالزمة لتنمية هذا الجزء الغالي من أرض مصر، مع وجود ب              
جزيرة سيناء برمتها متضمنة بالطبع شمال سيناء ويرى البحث أن هناك قصوراً شديداً فيما يسمى بمرتكزات التنميـة،                  
وبناءاً عليه توصل البحث إلى رسم الخطوط العريضة لسياسات تنمية شمال سيناء تنطلق من تحديد سليم لطاقات اإلقليم                  

  .   ية، وتحديد األولويات واألدوات الفعالة بما يتالءم وظروف التنميةوموارده المادية والبشر
  :مقدمة

تواجه مصر العديد من العوائق والمشاكل في وجه النمـو االقتـصادي ، وعلـى رأس هـذه المـشاكل النمـو                                      
د الــسكان                   الــسكاني الــسريع ومخــاطره للنــدرة النــسبية فــي مــساحة األراضــي المنزرعــة بالمقارنــة بعــد

يتمركزون فـي   ) 1996تعداد عام   ( مليون نسمه    59.3من سكان مصر، والذين بلغ عددهم       % 97حيث نجد أن حوالي     
ومع تردى أحوال العمران والتكدس المتزايد فـي        ) 15. (2من المساحة الكلية التي تزيد قليال عن مليون كم        % 4حوالي  

غم ما تزخر به مساحات شاسعة من مصر باإلمكانيات والموارد الطبيعية، كان البد من تغيير مفهـوم                 الدلتا والوادي ،ر  
التنمية العمرانية وتبنى استراتيجية جديده تقوم على فكر متطور ونظره تتصف بالشمولية، وفى إطار هذا المفهوم الجديد                 

ري وظهر مفهوم غزو الصحراء بكل ما يحمله مـن          ظهرت أهمية نشر التنمية الشاملة على كل الحيز الجغرافي المص         
معنى، ولذلك بدأت الدولة تهتم باألقاليم الواعدة وبالخطط التنموية المختلفة وتطبيقها على هذه المناطق وذلـك للحـد أو                   

افظـة  مح(التغلب ولو جزئيا على المشاكل والعوائق التي تواجه عملية التنمية ، ويعتبر إقليم قناة السويس الذي يـشمل                   
من أهم  ) محافظة الشرقية -محافظة اإلسماعيلية -محافظة السويس -محافظة بور سعيد  -محافظة جنوب سيناء  -شمال سيناء 

األقاليم الواعدة، وحيث أن شمال سيناء تمتلك من المقومات واإلمكانيات واألسباب االستراتيجية والسياسية مـا يؤهلهـا                 
 بذاته، فقد تم اختيارها للدراسة، ويبدو جلياً أنه لم تتحقق النتائج المرجوة             الستقطاب برنامج تنموي متكامل كإقليم مستقل     

وهـو  من تنمية هذا اإلقليم بالشكل الكامل، ومن هنا يظهر التساؤل الذي يحاول البحث جاهدا أن يساهم في اإلجابة عليه             
تنمية اإلقليميـة أم إلـى طـرق     يعود سبب عدم تحقيق هذه التجارب ألهدافها؟ هل إلي قصور في سياسات ال   ذاإلي ما 

  :ولإلجابة على هذا السؤال تم تناول هذه الورقة البحثية في األجزاء اآلتيةتنفيذها ؟ 
  .عرض سريع ألھم مفاھيم عملية التنمية اإلقليمية الشاملة-1
  .دراسة مقومات وسياسات التنمية بشمال سيناء مع تقييم لمعدالت األداء-2
  .ات التنمية بشمال سيناء محاولة وضع مقترح لسياس-3

  :مفاھيم التنمية اإلقليمية الشاملة :  ًأوال 
Urban Growth(النمو العمراني*  تيطان ):    ھو التزايد في الكم والكيف على حساب الكيف مما ينتج عنة خلل في االس
).29(  
ة ): ( Development  التنمية*  م والكيف بصوره متوازن ي  و ھي)17(ھي التزايد في الك ة تعن ه حضارية متكامل  عملي

  ).29(برفع كفاءة الثروة المنتجة بما ينمي الثروة القومية ويولد الفائض االقتصادي الالزم للتوسع المطرد في االستثمار 
شاملة*  ة ال ع : (Comprehensive Development)  التنمي ع قطاعات المجتم اول جمي ة تتن ة وموجھ ة واعي ھي عملي

صادية واالجتما ر االقت ؤدى عب أنه أن ي ن ش ائم م ان الق ي البني ة ف تحداث تحوالت ھيكلي صد اس ة بق ة والعمراني ة والبيئي عي
تظم في  د من ا تزاي ا، يتحقق بموجبھ ة متجددة ذاتي ة إنتاجي ة ذات طاق صادية فعال ًمراحل زمنية محددة إلي تكوين قاعدة اقت

ة ًإنتاج المجتمع مستھدفا تحقيق أفضل إلشباع الحاجات الجماعية ً والفردية، وتتحقق ھذه التنمية انطالقا من الظروف الكائن
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ة  : (Region)    اإلقليم*  ة واجتماعي ا صفات طبيعي ي تجمعھ روات الت ھو مجموعة من المدن و القرى و األراضي والث
  )2.( واحدة يمكن تنميتھا واعتمادھا علي نفسھاواقتصادية تجعل منھا وحدة تخطيطية

ا  :  (Development Theory)نظرية التنمية*  اءة : وھي فكر التنمية المطلوبة من خالل بلورة عنصرين  ھامين وھم كف
ى درجات االن ق أعل اع استغالل الموارد وعدالة توزيع العائد ، والوقوف على الطريقة المثلى التي تناسب كل إقليم لتحقي تف

ق ) 31(من موارد ھذا اإلقليم زن لتحقي ر المت ة النمو غي د، ونظري ع العائ ة توزي ق عدال زن لتحقي ، فھناك نظرية النمو المت
  .كفاءة استغالل الموارد،ويتبعھا لتحقيق نفس الغرض نظرية أقطاب النمو

ام لمجموعة من األن :  (Development Policies) سياسات التنمية*  ة وھي الھيكل الع شطة الضرورية واألسس العام
  )18.(لتحقيق أھداف معينة

ة*  ذ سياسة :  ( Development Strategy)   استراتيجية التنمي ات المتاحة لتنفي ن استغالل المصادر واإلمكاني وھي ف
ة ات معين ق غاي ا ل)18(.معينة ،وھي نمط من التفكير للتمھيد نحو تحقي تراتيجية يمكن اتباعھ ر من اس تصحيح  وتوجد أكث

اختالل التوازن بين األقاليم في النمو ويكون المحدد األساسي لالختيار ھو الھدف القومي الذي تسعي الدولة إلى تحقيقه من 
أو تحقيق العدالة والمساواة بين األقاليم،فإذا كان الھدف المطلوب ھو تحقيق " تحقيق الفعالية االقتصادية"حيث تعظيم الناتج 

زاء ا ين أج ة ب شر العدال ى ن ل عل ا تعم ث أنھ شار حي تراتيجية االنت صبح اس ا ت ب اتباعھ تراتيجية الواج ان االس ة ف لدول
صادية  ة االقت ق الفعالي و تحقي دف ھ ان الھ ا إذا ك ة ،أم اء الدول ى أرج وارد عل تثمارات والم اتج"االس يم الن ان " تعظ ف

ل ز وھى تعم تراتيجية التركي ة ھي اس ذه الحال ي ھ تراتيجية المقترحة ف ة االس زات العالي سريعة من المي تفادة ال ى االس  عل
  )32.(لإلقليم

ز متجانس :    (Growth Pole)قطب النمو*  صادية في حي ة واقت وھو توطن مجموعة من األنشطة المرتبطة بعالقات فني
  )2.(ويةوتمتد أثاره التنموية إلى المناطق المحيطة وبحيث ينمو وينمى ھذه المناطق ويساھم في تحقيق أھداف تنمية ق

ورة تطلعات المجتمع في خطط :(Development Management)    إدارة التنمية* ى بل ھي اإلدارة التي تملك القدرة عل
ة والتصميم  دة الثاقب ة والنظرة البعي ديھا اإلرادة التنموي وفر ل ة تت وبرامج ،كما تملك القدرة على تنفيذھا بكفاءة عالية وفعالي

د ة التح ى مواجھ ابرة عل ه،وتطوير والمث ى تحريك درة عل ع ،والق ضة للمجتم دة العري ع القاع ل م صھار والتفاع يات، واالن
صادية  رأسماله البشري والمادي، واالستثمار األمثل الذي يحقق المستوي الحضاري المتطور ذاتيا ً في كل القطاعات االقت

  )19.(والسياسية والثقافية ،بما يضمن سعادة الجيل واألجيال القادمة
ةآل*  ة التنمي ي : (Development Framework)    ي راد وھ ة األف ن حرك اتج ع ي الن سلوك المجتمع صلة ال ل مح تمث

ة العمل في المجتمع  والمنشآت في المجتمع ،نتيجة لوجود عدد من التوجھات والمنطلقات والحوافز الممكنة من خلق تلقائي
ة ويقاس نجاح عملية التنمية .ًتحقيقا الستراتيجية التنمية  ا للتلقائي اد واستمرار توجيھھ في أداء مھمتھا بمدي تمكنھا من إيج

درة  ي الق ساع ف وارد ،وات ة الم ي تعبئ د ف ق تزاي د ،وتحقي أة والجھ ين المكاف اط ب د االرتب ن أجل تأكي ة م ة الالزم المجتمعي
  )19.(ًاستراتيجيااالستيعابية المنتجة ،وتصاعد في كفاءة األداء ،واستخدام أمثل للموارد المتاحة وتوجيھھا 

  .مقومات وسياسات التنمية بشمال سيناء: ًثانيا
يتم استعراض لقطاعات  ا س يناء، كم ات المتاحة في شمال س في ھذا الجزء نحاول التعرف على الوضع الحالي واإلمكاني

ًالتنمية بالمشروع القومي لتنمية سيناء، والذي قامت الدولة به لتنمية سيناء اقتصاديا وعمرانيا  ام 23على مدار ً ً عاما منذ ع
ام 1994 ستوعب 2017 وحتى ع ة ت ة وصناعية وعمراني صادية وزراعي ق قاعدة اقت سمة3.2، بھدف خل ون ن ) 26.( ملي

وم القطاع  % 30-10حيث تساھم الدولة في البنية األساسية بحوالي ) 23.( مليون نسمة بشمال سيناء1.7منھا حوالي  ويق
ائم من الخاص الوطني واإلقليمي والع دة مع تطوير الق رى جدي المي بعمل تنمية زراعية وصناعية وتعدينية وبناء مدن وق

شرية ات الب ذه التجمع وم ) 24.(ھ ى مفھ دت عل يناء اعتم ة س ومي لتنمي شروع الق ة بالم تراتيجية التنمي ة أن اس ع مالحظ م
ة النمو ا ى نظري زن االنتشار المركز، كما اعتمدت التنمية الشاملة في المشروع عل ر مت د )أقطاب النمو(لغي ، والتي تعتم

على تنمية بعض القطاعات أو األنشطة الرائدة وھذه القطاعات تعمل كأقطاب تنمية بعد ذلك لبقية القطاعات، باإلضافة إلى 
  .   استعراض لمرتكزات التنمية، وتقييم لمؤشرات التنمية ومعدالت األداء بالمشروع القومي لتنمية سيناء

  )السكان( البشرية  الموارد2-1
داد 353يبلغ حجم سكان محافظة سيناء حوالي  ا لتع سمة طبق ون 1996ً ألف ن من حجم سكان شبه % 83  يمثل

دد 218جزيرة سيناء، ويتركز نحو   ذا الع ل ھ شمالي حيث يمث ساحل ال الي سكان % 86 ألف نسمة  في قطاع ال من إجم
يم الثالث  % 4.1محافظة شمال سيناء، كما يمثل سكان شمال سيناء يناء( من سكان اإلقل وب س سويس-شمال وجن ور -ال ب

م و) 2).(الشرقية-اإلسماعيلية-سعيد ى سكان ] 1[من خالل الجدول رق سبة سكان محافظة الدراسة إل اع ن ا ارتف يتضح لن
د تناق1996 عام 4.1 إلى1982عام 3.2اإلقليم من دو وق سبة ، وينقسم التركيب السكاني لشمال سيناء  إلى حضر وب صت ن

سبة الحضر من  ى ن دو،  % 53البدو إل ام  % 47ب ى 1982حضر ع دو ،  % 41 إل ام   % 59ب  وھو 1996حضر ع
  .عدد السكان بمراكز شمال سيناء الستة] 2[كما يوضح الجدول رقم ، )22(مؤشر قوي لنجاح سياسة توطين البدو
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)2 (1996  إلى1982ليم قناة السويس من عام تزايد نسبة سكان محافظة شمال سيناء إلى سكان إق) 1:(جدول رقم 
  1996  1986  1982  البيـــــان  السكــــــــــان

  253  171  136  محافظة شمال سيناء
  6197  4875  4312  إقليم قناة السويس

  4.1  3.5  3.2  %النسبة 
  

  )20(عدد السكان بمراكز محافظة شمال سيناء ) 2(جدول رقم 
  نخل  الحسنة  الشيخ زويد  دبئر العب  رفح  العريش  المركز

  9.71  27.71  36.91  42.30  48.09  108.37  )ألف نسمة(عدد السكان 
  

ة، :  الموارد المائية2-2 ون الطبيعي ة والعي اه الجوفي سيول، المي يناء في األمطار وال شمال س ة ب تتمثل الموارد المائي
  .ونھر النيل المتمثل في مشروع ترعة السالم

سيول 2-2-1 اه :  األمطار وال د في اتج شمالي، ويزي ساحل ال ي ال سبيا عل رة ن ة كبي يناء بكمي سقط المطر في س ًي
ى  اقص 305ًالشرق و نجد أن مياه األمطار تبلغ أقصاھا علي مصر عموما علي رفح ، حيث تصل إل درج في التن م، وتت م

ا  مم علي 30.6 م علي أبو عجيلة و57.8من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي فيصل إلى  ا اتجھن بئر الحسنة، وتقل كلم
سقط  ى الجنوب،وي دالين  % 60إل صلي االعت ي ف اقي ف شتاء والب صل ال الل ف ر خ وع المط ن مجم ون ) . 8(م ذلك يك وب

يناء  م99.7المتوسط السنوي لسقوط األمطار علي شمال س ات أرضية . م ذه األمطار في خزان ات من ھ تم تخزين كمي وي
  ) .23(الكميات المخزنة ألغراض الشرب لإلنسان والحيوان تعرف باسم الھوايات حيث تستخدم 

ات  أما عن مياه السيول في سيناء فإنھا تعتبر من أھم المصادر التي يمكن استغاللھا في الزراعة الموسمية وفي تغذية خزان
  :    سية أھمھا المياه الجوفية،ويغطي سيناء شبكة كثيفة من خطوط األودية التي تنتظم في مجموعة من األحواض الرئي

د عن : حوض وادي العريش -أ شمال بطول يزي ى ال وب إل رة حيث يجري من الجن ة مصر الكبي م 300وھو أحد أودي  ك
يناء  رة س ساحة شبه جزي م20000وتخترق روافده العديدة ما يقرب من ثلث م ى البحر األبيض المتوسط 2 ك  ليصل حت

  .بالقرب من العريش
شمالي-ب ساحل ال ة ال شمالي  وھي:أودي ساحلي ال سھل ال ي ال ا ف ضيع مياھھ ا ت البحر و إنم أم -الجدي-الحاج( ال تتصل ب

  )6.( كم9.5ويقدر إجمالي طول ھذه الودية نحو )الحسنة-الحجايب-خشيب
اك عدد :  المياه الجوفية والعيون الطبيعية2-2-2 ى أن ھن ة إل وارد المائي شير دراسات وزارة األشغال والم ت

ساحلي من خزانات المياه ال شريط ال ذي ) خزان العريش(جوفية أھمھا خزان العصر الحديث بال ة ال ان الرملي وخزان الكثب
يوجد في مناطق الرواسب الھوائية الممتدة من  رمانة إلى رفح ،وھو خزان سطحي ذي إمكانيات عديدة ويجري استخدامه 

ل حيث إال أن المياه ا) 23(ًحاليا في الزراعات المحدودة  في ھذه المناطق، لجوفية في سيناء لم تستغل بعد االستغالل األمث
سطحية في   ات ال اه في الطبق ه المي ر ومتجدد حيث تخرج من اه غزي أشارت الدراسات أن شمال سيناء تقبع فوق خزان مي

رب من ويقدر العلماء أن حجم ھذا الخزان يق.ًمجاري الوديان والتي تقدر كفاءتھا بأكثر من نصف مليون متر مكعب يوميا 
  )17.( مليار متر مكعب، وھي مياه عذبة صالحة للشرب والري وكل أنشطة الحياة200

اة بمصر ): ترعة السالم( نھر النيل 2-2-3 د محاوالت لتوصيل شريان الحي نھر ( لم تكن ھناك منذ زمن بعي
سالم) النيل  ل إلى منطقة سيناء إلى أن ظھرت خطة طموحة لنقل مياه النيل عن طريق ترعة ال رع الني ر األيمن لف  من الب

ي 219الكيلو ) دمياط( ًأمام سد دمياط، وفي خطوة أكثر طموحا تم وضع سياسة إلعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الت
ً تقريبا، 1:1ً مليار متر مكعب سنويا ليتم خلط مياه النيل بالمياه المعاد استخدامھا بنسبة 7.5يتم صرفھا في البحر في حدود 

  ) 28.(ًمليار متر مكعب سنويا203 لف فدان بمياه قدرھا 620مح بري مما يس
ة2-3 ة الزراعي ة :  التنمي روة الحيواني ة والث روة الزراعي ي الث االت وھ الث مج ة ث ة الزراعي درج تحت التنمي ين

  .والثروة السمكية
ة2-3-1 روة الزراعي ام :   الث يناء ع ي شمال س ة ف ى 1996وصلت األراضي المنزرع دان 309588 إل ) 20( ف

  ) .13(ًيوضح تطور األراضي المنزرعة في محافظة شمال سيناء طبقا للبيانات المتاحة ] 3[والجدول رقم 
  )13. (1996 إلى 1967المساحات المنزرعة بشمال سيناء في الفترة من  ) 3: ( جدول رقم 
  1996  1994  1992  1982قبل   1967قبل   العــــــام

  309588  205526  196590  15860  5360  المساحة المنزرعة بالفدان
يناء  وتتوزع ھذه المساحة والتي تقترب من ثلث مليون فدان في محافظة شمال سيناء علي القطاع الساحلي وقطاع وسط س

)23(  
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كم في 30:كم20يمتد القطاع الزراعي الساحلي من شرق قناة السويس حتى رفح بعرض يتراوح من : القطاع الساحلي -1
  :وب، وينقسم ھذا القطاع إلى ثالثة أقسام اتجاه الجن

  . ، وتمتد من شرق قناة السويس وحتى غرب العريش ،وتتميز بكونھا منطقة رمال ناعمة وكثبان رمليةمنطقة بئر العبد-أ
وادي منطقة العريش وشرق العريش-ب سيول ب ة ناتجة عن ال يبات طميي ،وھي المنطقة التي تتميز تربتھا بأنھا نتاج تر س

  .يش ،وھي من أجود أنواع التربة في شمال سيناء،وتمتد حتى الحدود الدولية الشرقيةالعر
ي مر العصور في :القطاع الجنوبي بشمال سيناء-2 ي تراكمت عل ة الت ة الرسوبية العالي يناء بالترب يتميز قطاع وسط س

  : التاليباطن الوديان،  وينقسم ھذا القطاع بدوره إلى عدد من المناطق الفرعية علي الوجه
ونالحظ ھنا أن وادي العريش يمتد من القطاع الساحلي حتى وسط سيناء ،حيث تبلغ مساحته وسط منطقة وادي العريش،-أ

   .2 ألف كم22سيناء 
  .حيث تتواجد مجموعة من روافد األودية ذات التربة الخصبةمنطقة وادي المغارة،-ب
ز بخصوبة يقع في المرتفعات الفاصلة بيمنطقة وادي الجرفى، و-ج ا تتمي ا فرعي سعة عشر وادي ضم ت ًن سيناء والنقب، وت ً

  . التربة
ز ،-د ة وادي الملي ل منطق تغالل األمث ا لالس ة خصبة تؤھلھ ك ترب ه يمتل ر أن ه ،غي اه ب درة المي ة لن ان أھمي ل الودي و أق وھ

  .ًمستقبال عند توفر المياه
ك أراضي ومما ھ.أھم مناطق الزراعة بشمال سيناء) 1(ويوضح الشكل رقم  يناء تمتل ذكر أن محافظة شمال س و جدير بال

ا  دان، منھ ون ف ة ملي ى ثماني ة تصل إل اه 2.8من أجود األراضي الزراعي وفير المي د ت ل من الجھ دان يمكن بقلي ون ف  ملي
  .الالزمة لھا

  : التنمية الزراعية في المشروع القومي لتنمية سيناء2-3-2
  :ى مصدرين للمياه وھماًتتم عملية التنمية الزراعية بناءا عل

ا استصالح :المصدر األول-أ وم عليھ سالم ويق ق ترعة ال ة عن طري اه المنقول اطق 400 ويتمثل في المي دان في من  ألف ف
شاء حوالي 100االستزراع بسھل الطينة والسد والقوارير،وتوفر فرص عمل لحوالي  ة 52 ألف عامل زراعي، وإن  قري

  )4.(من ھذا المشروع العمالق % 77وقد تم تنفيذ ما يقرب من .ن وأعمال الخدماتمتوسطة ومركزية لصغار المستثمري
اني-ب صدر الث ة  :الم صادر المحلي ي الم ل ف ار(ويتمث يول-أمط ار-س ة ) بعض اآلب الث قطاعات جغرافي د ث م تحدي د ت وق

  )20: ( ألف فدان وھي41لالستثمار الزراعي بمساحة إجمالية تصل إلي 

مناطق التنمية الزراعية بشمال سيناء ) 2(شكل رقم 
  ًطبقا للمشروع القومي لتنمية سيناء

  من عمل الباحثين: المصدر 

توزيع المساحات المنزرعة علي ) 1: (شكل رقم
  محافظة شمال سيناء

  من عمل الباحثين: المصدر 
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ين : القطاع الشمالي - ا ب راوح م ح شرقا بعمق يت ى رف ًويمتد ھذا القطاع الساحلي من بالوظة غربا حت ا 20-40ً م جنوب ً ك
مليون وقدرت / جزء3500– 3000 م ذات ملوحة 60-30ومصادر المياه عبارة عن مياه األمطار وآبار سطحية ارتوازية 

ة 5500– فدان بمنطقة العريش 5000-د فدان بمنطقة بئر العب5000(  ألف فدان21مساحة ھذا القطاع بحوالي  دان بمنطق ف
د  شيخ زوي ح 5500–ال ة رف دان بمنطق تثمارات )  ف الي وال تناسب االس زارع صغيرة لألھ ة م اع إلقام ذا القط صلح ھ وي

  .الكبيرة
ساحته بحوالي : القطاع األوسط -  در م ذا القطاع نطاق مركز الحسنة وتق ضم ھ دان 10000وي ة 5000( ف دان بمنطق  ف
بطح2000-يتمتنيالم ة المن ز1500-فدان بمنطق ة والملي ة الجفجاف دان بمنطق ة 1500– ف ة عريف الناق دان بمنطق د ) ف وتعتم

ين 1300– 800زراعة ھذه المساحات علي اآلبار السطحية والتي يتراوح عمقھا من  ا ب  3000-200 م ودرجة ملوحة م
  .ة تخدم سكان المنطقة والنشاط الصناعيمليون، ويصلح ھذا القطاع إلقامة مزارع عائلية متناثر/جزء

ساحته بحوالي : القطاع الجنوبي- در م ا 10000ويضم ھذا القطاع مركز نخل وتق دان منھ ة صدر 2000( ف دان بمنطق  ف
د 1000– فدان بمنطقة نخل 5000–الحيطان  ونتال والتم ذه المساحات  )فدان لكل من مناطق شعيرة والك د زراعة ھ وتعتم

ر علي توفير الموا رد المائية من إقامة السدود الحجرية والترابية والھرابات اإلسمنتية لالستفادة من مياه السيول وتنشيط حف
مليون ويصلح ھذا القطاع / جزء3000-2000 م بدرجة ملوحة بين 1200-900اآلبار العميقة والتي يتراوح عمقھا ما بين 

سكان األصليين ة ال ة لخدم م وا.إلقامة مزارع صغيرة عائلي شكل رق ا للمشروع ) 2(ل ة طبق ة الزراعي اكن التنمي ًيوضح أم
  . القومي لتنمية سيناء

  )23: ( الثروة الحيوانية2-3-3
ال وأعداد من  ذلك توجد الجم يناء، ك دو س دخل لب م مصادر ال اعز أھ ام والم تمثل الثروة الحيوانية خاصة األغن

راء . اللبناألبقار والجاموس بأعداد محدودة ألغراض إنتاج اللحوم و ويتم تربية الماشية لسد حاجة السكان من اللحوم الحم
ار  نحو  ان2640ومنتجات األلبان، ويبلغ تعداد الماشية من األبق اج األلب سمين وإنت ين ماشية الت ا ب ا عن .  ألف رأس م أم

دواجن ، ھذا باإلضا) مزرعة قطاع خاص166(الثروة الداجنة فإن ھناك العديد من مزارع تسمين الدواجن  فة إلي أعداد ال
ا المحافظة شتھر بھ ي ت سمان الت زارع ال اك م ذلك ھن ة من نقص واضح في . التي يتم تربيتھا بالمنازل، ك اني المنطق وتع

ة من مشروعات  األعالف، ويرجع ذلك إلي عدم وجود مساحات مستديمة منزرعة باألعالف الخضراء، مما يحرم المنطق
دھور في الوقت اإلنتاج الحيواني الكبيرة إال ف اني من الت ي حدود المتاح من العلف األخضر من المراعي الطبيعية التي تع

  .الحالي، وكميات محدودة من العلف المصنع والتبن والدريس المنقول من وادي النيل إلي شمال سيناء
  )23: ( الثروة السمكية2-3-4

صيد أما الثروة السمكية فتتمثل في مصدرين رئيسين وھما الصيد الب سيناء وال شمالي ل حري ويتمثل في الساحل ال
  :الداخلي ويتمثل في بحيرة البردويل 

 مركب آلية 100 كم، ويعمل في ھذا النشاط ما يقرب من 220حيث تمتد شواطئ شمال سيناء ألكثر من : الصيد البحري-أ
ام .  صياد1500وشراعية ونحو  يم ع ذي أق اء العريش ال ر مين اء 1986ويعتب و المين ي طول ساحل شمال  ھ د عل الوحي

  . سيناء
درھا 5-2 كم وبعرض يتراوح ما بين 82تمتد بحيرة البردويل لمسافة : الصيد الداخلي-ب ة ق  168451 كم بمساحة إجمالي

د من . مركب1094 صياد ونحو 3200، ويقدر عدد الصيادين بالبحيرة نحو )20(ألف فدان  ل العدي رة البردوي ضم بحي وت
وانئ موانئ الصيد وذلك ذه الم ر ھ ول ھو اكب  بمناطق الزرانيق والتلول واغزوان والنصر والنجيال ويعتبر ميناء صيد التل

ي صعوبة  % 80حيث يستقبل أكثر من  ؤدي إل ا ي ات محدودة مم وانئ ذات إمكاني ذه الم البحيرة، وھ صيد ب الي ال من إجم
  ) .21(ً طن سنويا 4500ن عمليات تداول األسماك، ويبلغ متوسط إنتاج البحيرة والبحر أكثر م

  : الموارد التعدينية والتنمية الصناعية2-4
م  ي عرض ألھ ا يل صناعات وفيم د من ال ام العدي زة لقي تزخر سيناء بالعديد من الثروات التعدينية التي يمكن أن تشكل ركي

  )20: (المناطق وأنواع المعادن المتواجدة بھا
ل الحالل  % 25قة حوالي تشغل ھذه المنط: منطقة الطيات التركيبية-أ من سيناء ،وتبرز فيھا كتل جبلية منتظمة أھمھا جب

ال  ا ،وتضم جب وجبل يلق والجدي، وتقع جميعھا علي خط واحد والي الشمال منه تقع مجموعة أخري علي خط موازي لھ
ه بحوالي  در مخزون ذي يق ون طن81ريسان عنيزة والمغارة، ويوجد بھذه المنطقة الفحم وال وبعض الخامات ) 23. ( ملي

  ).الرصاص-األلونيت-الدولوميت-الرخام-الطفلة-الحجر الجيري-الزلط(التي تستخدم في صناعة مواد البناء مثل
ح  % 12.5تغطي حوالي :منطقة الساحل الشمالي-ب من مساحة سيناء ، ويوجد بھا الرمال السوداء والخفاف والرمل ومل

رة ونالحظ أن النشاط التعديني في ال.الطعام ًمحافظة ما زال محدودا للغاية،وال يزال في مراحله األولي ،وال يخرج عن دائ
ا توجد ثالث مالحات أخري  وين، كم ًنشاط شركة النصر للمالحات ممثال في مالحة سبيكة والتي ال زالت في طور التك

م ) 23.(صغيرة مملوكة للقطاع الخاص شكل رق ة ] 3[وال روات التعديني اطق الث م من صناعية يوضح أھ ة ال اطق التنمي ومن
  .بشمال سيناء

ونالحظ عدم وجود مراكز صناعية في سيناء عامة وشمال سيناء خاصة، فما زالت الصناعة في مراحلھا األولى، وبالتالي 
يناء شمال س ة ب ة اإلقليمي ة النمو والتنمي ًفھي ال تلعب دورا مؤثرا في حرك ا . ً صناعية ال تتعدى كونھ شآت ال ونجد أن المن
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ة مش الي العمال شية، حيث أن إجم اث الھام ون وبعض صناعات األث ل الزيت روعات صغيرة، مثل الورش وصناعات تخلي
  )23.(من سكان المحافظة% 0.3ً عامال، أي بنسبة 421بھذه المنشآت علي مستوي المحافظة ال يتعدى 

  : التنمية الصناعية بالمشروع القومي لتنمية سيناء 2-4-1
ة ًانطالقا من توفر   صناعات المختلف  الخامات التعدينية والتي حظيت بدراسات عملية تؤكد جدوى استغاللھا في ال

دولوميت – الرمال الصفراء -الجبس-الطفلة-الحجر الجيري-الرخام وأحجار الزينة( ضاء- ال ال البي سوداء- الرم ال ال -الرم
ي مستوي وانطالقا من أھمية ھذا المجال قامت ا)  الكبريت–الفحم -ملح الطعام ة عل ة التخطيطي زة الدول لمحافظة مع أجھ

  )20: (الدولة بتخطيط و توفير تجمعات سكانية كبيرة علي المناطق الصناعية المزمع إقامتھا في ثالث مناطق صناعية
داد بمركز الحسنة ):بغداد(أولھا منطقة وسط سيناء  ة بغ  لعمل منطقة صناعات ثقيلة بالقرب من منجم المغارة شرق قري

صناعات المزمع 60 وتبعد عن ميناء العريش البحري مسافة 2 كم14مساحة ب م ال ة وأھ ي المنتجات التعديني وم عل كم، وتق
  ).مصانع إلنتاج الجير-مصانع رخام-مصانع زجاج–مصانع أسمنت( إقامتھا ھي 

ارة،  كم عل11 وتقع علي بعد 2 كم1وتقام علي مساحة : ثانيھا منطقة مدينة بئر العبد الصناعية- د المغ ر العب ق بئ ي طري
شرقية 85القنطرة وتبعد عن قناة السويس مسافة /جنوب الطريق اإلقليمي العريش  م، وھي 120 كم وعن حدود مصر ال ك

ا  صناعات بھ م ال ة وأھ ة(منطقة صناعات متوسطة وخفيف ون-تجفيف الفاكھ ل الزيت صنيع وتخلي صنيع -تعليب األسماك-ت ت
شبية و-المنتجات الخ صنيع الم ةت -اد الجلدي
  ).صناعات كيميائية

ة - صناعات الحرفي ة ال ا منطق  ثالثھ
ساعيد  ريش(بالم وب  ):الع ع جن وتق

اء  ن مين د ع العريش وتبع ساعيد ب الم
سافة  ساحتھا 8العريش البحري م م وم  1 ك

م ا ھي 2ك ع إقامتھ صناعات المزم م ال  وأھ
صانع( منتيم وب األس راطيم - الط خ

تيك شاب-البالس صنيع األخ ال-ت صانع ب ط م
  ).موزايكو

شروعات  ستوعب م ستھدف أن ت ن الم وم
ع  التنمية الصناعية بسيناء ما يقرب من رب
مليون فرصة عمل وبتكلفة استثمارية للبنية 

كما يوجد ) 16.( مليار جنية13.5األساسية 
ة وادي  ل منطق رى مث اطق أخ من
ة  ة ومنطق صناعات الدقيق ا لل التكنولوجي
ى  ستدل عل م ي ن ل ة ولك رق التفريع ش

  .علومات كافية عنھمام
  : التنمية السياحية2-5

ة  االت التنمي م مج ن أھ سياحة م ر ال تعتب
سياحية،  شھرتھا ال ك ل ة وذل بالمحافظ
ا  ع تقريب يناء تتمت مال س ظ أن ش ًونالح
ة  سياحة المعروف واع ومجاالت ال ع أن بجمي

  :في مصر وأھما ما يلي
ة-1 سياحة الثقافي م : ال ع اس ث يرج حي

ان سيناء إلى سين اله ذي ك ابلي ال  القمر الب
ة  ة والتي تنتمي لعصور مختلف اطق التاريخي م المن يعبد في غرب أسيا، وتعتبر شمال سيناء المدخل الشرقي لمصر من أھ
شھير،  ي ال ق حورس الحرب ي طري وتوجد بھا العديد من المدن التاريخية التي أنشئت على الفرع البيلوزي القديم للنيل وعل

  )1: (ع الحربية والتي كانت تؤمن حدود مصر الشرقية منذ أقدم العصور وأھم ھذه اآلثار ما يليكما يوجد بھا القال

أماكن الثروات التعدينية ومناطق التنمية الصناعية ) 3:(شكل رقم 
  بشمال سيناء

  من عمل الباحثين: المصدر 

يالد ألغراض : المدن التاريخية-أ ل الم ة قب ذ عصر الفراعن ا من م بنائھ ة والتي ت د من المدن التاريخي يناء بالعدي تزخر س
ا  ة الفرم ل مدين ة مث دن التجاري دن العسكرية والم ا الم ة منھ ة قصرويت مختلف ة والفلوسيات ومدين والعريش ونخل القديم

  .لمحمدية او
ارو أو : الطرق التاريخية-ب ة ث دأ من قلع ي و يب ق حورس الحرب وأھم ھذه الطرق طريق الحرب والتجارة ويعرف بطري

ق2سيال التي تقع علي مسافة  ح، وطري ذا المحمل المقدس   كم علي مقربة من مدينة القنطرة شرق الحالية حتى رف د ھ يمت
ل  ة، فت العريش و الفلوسيات فالمحمدي ح ف م رف سطين ث م غزة بفل دأ من بيت لحم ث شمالي، ويب ساحل ال ازاة ال الطريق بمح

م الطرق اإلسالمية في 2الفرما و ينتھي في ثارو  د من أھ ذي يع ق الحج اإلسالمي، وال وب القنطرة شرق، وطري كم جن
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ة ونخل شمال سيناء ويبدأ من عجرود غرب السويس مرو ة البغل ريض ودب م وادي الق ه ث ًرا بالنواطير بمدخل صحراء التي
ق درب  شام وطري ق درب ال ل طري ة مث ل أھمي ري أق د طرق أخ ا توج ة، كم ى األراضي الحجازي دا إل ة ممت ى العقب ًحت

  )23.(الشعري وھذه الطرق كلھا تمثل مركز جذب سياحي قوي بالمنطقة
 إقامة القالع الحربية والحصون واالستحكامات الحربية بالطرق التاريخية خاصة  كما ارتبطت أماكن:القالع والحصون-ج

  )1. (الحربية منھا ونذكر منھا قلعة العريش وقلعة نخل
ي إسرائيل : السياحة الدينية-2 ا بخروج بن ذ ارتباطھ ا من ة بھ ار الديني تشتھر شمال سيناء بالسياحة الدينية وذلك لتعدد اآلث

ق المحمل من مصر بقيادة موسى د طري ا بع  عليه السالم، ثم ھروب السيدة مريم العذراء عبر الطريق الذي نسب إليھا فيم
ا  ذي يعرف بھ ذي أحد أسمائه ال ي المشھور وال ق الحرب ر الطري ن العاص عب المقدس، ثم الفتح اإلسالمي بقيادة عمرو ب

  :طريق الفتح اإلسالمي، وأھم ھذه اآلثار الدينية ھي
  .منطقة المساعيد اإلسالمية-ج.         طريق المحمل المقدس-ب.          سالميطريق الحج اإل-أ
  .الكثير من األديرة والكنائس، والتي يعود تاريخھا إلى اإلغريق والرومان-د
ة -3 سياحة الترفيھي شاطئية(ال ا ):ال ضھا طبيعي ن بع ة ع ة ومختلف يناء متنوع مال س ساحل ش ة ل روف الطبيعي ً إن الظ

ً وديموغرافيا، ومنھا ما ھو مستقل حاليا مثل شواطئ ًوتضاريسيا ا ھو )رمانة-المساعيد-العريش-الشيخ زويد-رفح(ً ومنھا م
يناء–المصيدة (مھيأ لالستغالل  ة س ة-نجم ل شواطئ )الخروب ا مث ا زالت بكر تمام اك شواطئ م ضا ھن ًأي نار(ً و ش و -أب أب

  )22). (بالوظة -بحيرة البردويل وجزرھا الداخلية -الميدان-أبو صقل-سكيك
ك من :السياحة الجيولوجية-4 ان ذل روز، وك  حيث كانت شمال سيناء المصدر الذي حصل منه القدماء علي النحاس والفي

ين  ة ع ا واح ذكر منھ ة ن ون الطبيعي ات والعي ن الواح دد م يناء بع مال س شتھر ش ا ت ادم، كم رابيط الخ ارة وس اطق المغ من
الم القطاع ) 9.(دود والوديان والجبالالقديرات بالقسيمة،وعين القديس،والس باإلضافة إلى عين الجديرات والتي تعد أحد مع

ة في وسط .األوسط لسيناء ا العذب وترجع أھميتھا في كونھا العين الطبيعية ربما الوحيدة في شمال سيناء التي تجود بمياھھ
  )1.(منطقة صخرية بالقرب من القسيمة

رانيق وبحيرة البردويل واألحراش الممتدة من مدينة العريش شرقاً إلي الحـدود            أعلنت مناطق الز  : سياحة المحميات -5
 لـسنة   1429الدولية في رفح بما في ذلك الكثبان الرملية الشاطئية مناطق محمية بقرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم                   

1985).23(  
س:السياحة العالجية-6 يناء والتي ت ر من األمراض  تتنوع أنواع السياحة العالجية في شمال س شفاء من الكثي ي ال اعد عل

  :والتي تتمثل في ما يلي
  .أنواع النباتات الطبية الفريدة والتي يستخلص منھا العقاقير الطبية-أ

سوداء -ب ة والتي -ج.                الرمال ال ون الطبيعي العي
  .تتدفق منھا المياه المعدنية

أھم المناطق السياحية في شمال )  4:(شكل رقم 
  سيناء

  من عمل الباحثين: المصدر 

ال سيناء مناطق التنمية السياحة بشم) 5(شكل رقم 
  ًطبقا للمشروع القومي لتنمية سيناء

  من عمل الباحثين: المصدر 

  .مالح الكبريتات البحيرات والتي تحتوي علي نسبة عالية من أ-د
  .مناخ وسط سيناء والذي يمتاز بقلة نسبة الرطوبة -و
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دة واسعة : سياحة الصحاري والسفاري-7 وتمتاز شمال سيناء بأنواع التضاريس الطبيعية المختلفة والشيقة من سھول ممت
ع بالع ا تتمت ة ،كم صرية رائع ة ب شكل منظوم ي ت ة والت ان الرملي تالل والكثب اطق الھضاب وال ات ومن واع النبات ن أن د م دي

ل  ة واإلب دراجات الناري سيارات وال باقات ال شكل ) 19.(والطيور والحيوانات البرية النادرة ،مما يجعلھا تصلح لعمل س وال
  .يوضح أماكن السياحات المختلفة بشمال سيناء] 4[رقم 

  : التنمية السياحية بالمشروع القومي لتنمية سيناء2-5-1
ة  وتتمثل في االستفادة  ا البيئ بما تزخر به شمال سيناء من مقومات سياحية ووجود بيئتين سياحيتين متميزتين ھم

ساحلية  ل-البحر المتوسط(ال رة البردوي صحراوية ) وبحي ة ال ان(والبيئ ال والودي ة-الجب ون الطبيعي ات )والعي وع مقوم ، وتن
ة-سياحة ترانزيت-تاريخية-طبيعية(الجذب السياحي شاھدة-الواحات الطبيعي ورم ياحة اليخوت - الطي خ………س ه ) ال وعلي

ة-سياحة المؤتمرات-السياحة الشاطئية(تحددت أنواع السياحات علي النحو التالي ة-السياحة العالجي ة-التاريخي ة-الديني -البيئي
    ).                                   سياحة الترانزيت-سياحة اليخوت والرياضات المائية-سياحة الواحات-الصحراوية

ي  شمالي إل ساحل ال م 8ويعتمد فكر التخطيط السياحي بالمحافظة علي تقسيم ال شكل رق ه ) 5( قطاعات يوضحھا ال لكل من
ره وھي  ة-بالوظة(صبغة خاصة تميزه عن غي ات -رمان ل–المحمي رة البردوي ق-بحي ة الزراني ة -غرب العريش-محمي مدين

مشروعات سياحية تتمثل أھمھا في إنشاء اكبر مدينة سياحية وھناك ) 20).(رفح-الشيخ زويد-شمال شرق العريش-العريش
ساحة  ي م ريش عل ة شرق الع م21عالمي ى2 ك زداد إل م30 ت ة 2 ك ة عالجي ي ومدين ة مالھ ياحية ومدين ات س ا منتجع ، بھ

المي لرجال  يارات ومركز تجاري ع ية وھجن وسباق س وادي جولف وفروس احف ون ومراكز مؤتمرات ومعارض ومت
  .األعمال

  :التنمية العمرانية 2-6
ي اإلطالق المحور  ا عل ينتشر العمران في شمال سيناء  في شكل تجمعات مركزة علي طول عدة محاور، أھمھ

ه غ طول صيد والخدمات 156الشمالي والذي يبل شطة الزراعة وال رتبط بأن ذا المحور ت ي طول ھ م، والتجمعات عل ا . ك أم
ام المحور األوسط والجنوبي الممتد عبر منطقة ا دد واألحج ه التجمعات من حيث الع ل في ى الحسنة ونخل فتق لمضايق حت

دين .ويزيد التباعد بينھا شطة التع رتبط بأن سويس والم يج ال ي طول خل ي عل وھناك عدة محاور فرعية أھمھا المحور الغرب
ى  ا حت ن طاب د م شرقي والممت ور ال را المح ً،وأخي

  )23.(رفح والذي يمثل تنميته ضرورة وطنية
ا ن ي كم ستقرة ف ران الم ات العم ظ أن تجمع الح

ر  ر عب اط محددة ال تتغي شمال سيناء تتركز في نق
ددة  اطق مح ي من ز ف ذا الترك اء ھ ا، وج تاريخھ
ل نخل  ة مث ألسباب مختلفة قد تكون أسباب تاريخي
ديم أو  ج الق ي درب الح واقعتين عل سنة ال والح
ية  باب سياس ريش أو ألس ل الع ة مث باب إداري ألس

ل مثل المدن  ديم مث ق حورس الق الواقعة علي طري
ل  ل جب دين مث ة ،أو التجمعات المرتبطة بالتع رمان
ار  المغارة كما ظھرت بعض التجمعات حول اآلب

ة في .والعيون والوديان  وتنقسم التجمعات العمراني
ضرية  ات ح ى تجمع دورھا إل يناء ب مال س ش

  )8.(وريفية
ضرية-أ ات الح ي : التجمع ل العمران ون الھيك ويتك

ق  د أطل سكنية ،وق ات ال ة التجمع ن مجموع ا م فيھ
ًعلھا اسم مدن مجازا فھي تجمعات صغيرة تحولت 
سيم اإلداري  ة التق ضرية نتيج ات ح ى تجمع إل
ة،  بعض اإلدارات الحكومي دھا ب ة لتزوي ونتيج
ث  ن حي ديدا م ا ش دن تباين ذه الم م ھ اين حج ًوتتب ً
دن  ذه الم ام لھ ل الع سكان، والھيك دد ال م وع الحج

ار ه عب ي جانبي صطف عل سي ت ق رئي ن طري ة ع
ر ة أدوار أو أكث ى أربع ع إل ي ترتف ة الت دأت تظھر بعض المساكن الحديث ر وان ب د ) 24.(مساكن من دورين علي األكث وق

ة العريش تتصدر ]2[سبق التعرض لحجم التجمعات السكنية في مراكز شمال سيناء المختلفة، جدول رقم  ، ورأينا أن مدين
علي الترتيب وتأتي نخل ) نخل-الحسنة -الشيخ زويد-بئر العبد-رفح(من السكان ثم يليھا باقي المراكز  % 40القائمة بنسبة 

  .من السكان % 3.6في أخر القائمة بنسبة 

مواقع المدن والتجمعات الجديدة والقائمة المراد ) 6:(شكل رقم
  ًتنميتھا طبقا للمشروع القومي لتنمية سيناء

  من عمل الباحثين: المصدر 

ى 1982عام  % 53وتشھد مراكز شمال سيناء تجمعات كبيرة من البدو ولكنھا تناقصت من : التجمعات البدوية-ب  41 إل
  )24.(1996عام % 
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  : التنمية العمرانية بشمال سيناء طبقا ًللمشروع القومي لتنمية سيناء2-6-1
ل- مدينة بئر الجفجافة- مدينة بئر العبد الجديدة -مدينة شرق العريش (من المستھدف إنشاء مدن جديدة مثل سيمة-الطوي -الق

سر-لعنيزة ا-الريسان-لحفن-العريش( وتنمية مدن وتجمعات عمرانية قائمة مثل ).بغداد-العوجة ة-ال ارة-بالوظة -رمان -المغ
  .قرية أھمھا الجورث و البرث29وتنمية ).العجرود الجديدة-الثمد-ثمادة-بئر بدا-المليز-نخل-الحسنة

  : طرق ووسائل النقل2-7
ذه فعال    تم تنفي ذي ي ًتعتمد نظرية أقطاب التنمية علي تنفيذ عدد من المشروعات التي تعزز عملية التنمية، سواء ال

  )23: (المخطط بالمشروع وأھم ھذه المشروعات ما يليأو 
ربط مصر -1 ذي ي ري ال تعزيز سبل النقل واالتصاالت الدولية من خالل مشروعات دولية عمالقة مثل مشروع الجسر الب

ى شمال أفريقيا،ومشروعات  ا إل والمملكة العربية السعودية، والطريق الساحلي الدولي الذي يربط غرب آسيا بمصر ومنھ
ات بنظام  داول الحاوي وانئ ت الربط الكھربائي مع األردن وفلسطين ودول المشرق العربي ،ومشروعات المناطق الحرة وم

  .الترانزيت لخدمة السفن العمالقة
ة -2 اري عمالق سويس، وكب تحقيق الربط بين سيناء وبقية أقاليم الجمھورية من خالل إنشاء خط للسكة الحديدية فوق قناة ال

اة لنقل الحر ردان(كة بين شرق وغرب القن وبري الف وبري القنطرة-ك ة)ك ديات القائم دعيم المع ى ت شتمل .، باإلضافة إل وت
  :يمكن حصرھا فيما يلي) جوي-بحري-بري(شمال سيناء على وسائل نقل مختلفة 

  :ويتضمن الطرق المرصوفة وخطوط السكك الحديدية: النقل البري-1
م تتمتع شمال سينا:الطرق المرصوفة-أ د ت ان، وق ديم الزم ة من الطرق من ق شبكة متكامل ا االستراتيجي ب ء بفضل موقعھ

ة الحال  ذه الطرق بطبيع سم ھ ة، وتنق رصف ھذه الطرق في الوقت الحاضر واستكمالھا لتواكب الحركة المرورية المطلوب
داخل بعض الطرق  كم، مع مال2734وقد بلغ مجموع أطوال ھذه الطرق حوالي.إلى طرق قومية وإقليمية ومحلية  حظة ت

  )26. ( كم1900مع جنوب سيناء ،وتبلغ أطوال الطرق الموجودة داخل شمال سيناء فقط حوالي 
ة من  ل الحرك ضا تنق ا أي ا أنھ وب والعكس، كم ًوھذه الطرق تنقل الحركة داخل سيناء من الشرق للغرب ومن الشمال للجن

ًإال أنه تم مؤخرا .  عن طريق نفق الشھيد أحمد حمدي في الجنوبوالي باقي مصر، ولكن ال ترتبط سيناء نفسھا بمصر إال
  )13. (فوق قناة السويس، والذي سيساعد في إنھاء عزلة سيناء ) كوبري السالم(إنشاء كوبري القنطرة 

ة أ: السكك الحديدية-ب ع مرات ًال يوجد حاليا امتداد للسكك الحديدية داخل سيناء، إال أنه تم عمل كباري للسكك الحديدي رب
د المتحرك . فيما قبل علي قناة السويس، ولكن دمروا كلھم خالل الحروب المختلفة ردان الجدي وبري الف وقد تم اآلن إقامة ك

  )12. (رفح/ويجري استكمال الخط الحديدي اإلسماعيلية ) 3.(للسكة الحديد
تشرف شمال سيناء علي ساحل : النقل البحري-2

دا يض المتوسط بامت ى البحر األب صل إل  220د ي
وانئ  كم، ويوجد عليه ميناء العريش وھو من الم
ح  تم تصدير الفحم والمل الھامة في مصر، حيث ي

  )20.(وممارسة أنشطة الصيد من خالله
نظراً لطبيعة شـمال سـيناء      : النقل الجوي -3

وتميزها السياحي ،فقد كان لوجود مطار فيهـا        
شئ ضروري ،فكان مطـار العـريش والـذي         

كمـا  .ه اآلن ليصبح مطار دولـي  يجري تطوير 
  .يوجد مطار محلي بمدينة الشيخ زويد

يناء2-8 مال س ي ش اه ف ة بالمي    :    التغذي
اه ن المي وعين م سكان ن ستخدم ال : ي

)23(  
ن -أ شاحنات م ة بال ة المنقول شرب العذب اه ال مي

ة الملوحة  القنطرة والمياه الناتجة من وحدات إزال
د وسعته 300اسير ذات قطر للمياه الجوفية وكذلك خط المو ر العب ة بئ د مدين ذي ينتھي عن م وال ذلك /3 م4000 م وم، وك ي

رة  ؤخرا القنط ه م اء من م االنتھ ذي ت ط ال ًالخ
  .   مم700العريش بقطر –
المياه الجوفية المالحة وتستخدم في األغراض  -ب

ة  سبة مرتفع ي ن ا عل ة الحتوائھ ة والتجاري لمنزلي
اني شمال ) 23.(يوم/3 م69820بلغ متوسط إنتاج المياه في شمال سيناء حواليوعليه ي.من األمالح الذائبة شكل تع ذا ال وبھ

  سيناء من عدم توفر االحتياجات الالزمة المياه وھي دعامة أساسية في عملية التنمية 

  لتغذية بشمال سيناءمياه ا) 7:(شكل رقم 
  من عمل الباحثين: المصدر 

  : الطاقة الكھربائية2-9
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سب ة، وبالن ر المختلف ات التعمي اه لعملي ة الكھرباء ھي العنصر األساسي بعد المي أن التغذي يناء ف شمال س ة ب ة للتنمي
ات  تفادة من اإلمكاني ام االس م األساسيات لتم ر من أھ سعر مناسب يعتب سر وب الكھربية وضمان استمرارھا في سھولة وي

ة زة للمنطق سياحية المتمي ة وال ة .الطبيعي ة الكھربي ع الطاق ع وبي ا لتوزي اة دون غيرھ اء القن ركة كھرب تص ش ا تخ ًوحالي
ة للمشتركين عل ذه الخدم نقص في ھ اني من ال ي الجھود المنخفضة والمتوسطة في شمال سيناء، وما زالت شمال سيناء تع

ا 20الرئيسية لعملية التنمية فعلي سبيل المثال يتبع مركز الحسنة  نھم ويتبعھ اء خمسة م ابع ال 108 قرية ال تخدم الكھرب  ت
ع تخدم الكھرباء  سوي ستة توابع فقط، وفي مركز نخل ال ت ري تتب ط من عدد عشرة ق ري فق اء سوي ستة ق خدم الكھرب

  ) 23. ( تابع49المركز وتابعين فقط من جملة التوابع وعددھم 
  : شبكات الصرف الصحي بشمال سيناء2-10

ه  م عمل شبكة للصرف الصحي ب ذي ت ساعيد ال دا حي الم ا ع تفتقد كل المحافظة ألنظمة الصرف الصحي فيم
  )23. (ًتستخدم حاليا األنظمة التقليدية القديمة من الخزانات وخالفهو. مليون جنيه1.7بتكلفة 

  : مرتكزات التنمية2-11
ا النجاح، وال  ة ويكتب لھ ة متكامل ى تصبح عملي ا حت ا مرتكزات ترتكز عليھ شاملة لھ ة ال عملية التنمية اإلقليمي

  : يد أھم المرتكزات في اآلتيتصبح مجرد جھود مبعثرة وتضيع ھباء، وبدراسة الوضع بشمال سيناء يمكن تحد
  : إدارة التنمية2-11-1

م    وري رق القرار الجمھ رة ب ة ألول م ي اإلدارة المحلي يناء إل سنة 811انضمت س مال 1974 ل ع محافظة ش  وتتب
ضم ستة محافظات  يناء(ًسيناء إقليميا إقليم قناة السويس والذي ي يناء-محافظة شمال س وب س ور سعيد-جن -اإلسماعيلية-ب

سنة 84وصدر القرار الجمھوري رقم ).الشرقية-يسالسو يناء 1979 ل وب س ا شمال وجن افظتين ھم ي مح يناء إل سيم س  بتق
) الحسنة-نخل-بئر العبد-العريش-الشيخ زويد-رفح-العريش(ًوتنقسم محافظة شمال سيناء إداريا إلي ستة مراكز إدارية وھي

ا  ة و81، ويدخل في نطاقھ د459 قري ة وتجمع ب ة تابع ة العريش لتكون عاصمة شمال ) 20.(وي قري د اختيرت مدين وق
  .سيناء حيث أنھا أكثر مدن شمال سيناء حضرية وأعالھم كثافة سكانية

  

وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات 
ة ان ال

  قطاع االسكان والمرافق  قطاع التعمير

  يئة المجتمعات ھ
  العمرانية الجديدة

  الھيئة العامة 
  للتخطيط العمرانى

جھاز البحوث 
  والدراسات

  الجھاز المركزى 
  للتعمير

جھاز تعمير شمال 
  سيناء

جھاز التخطيط العمرانى 
  القليم قناة السويس

  مكتب 
  شمال سيناء

جھاز تعمير شمال 
  سيناء

  صندوق تمويل 
  المساكن

  الھيكل اإلداري للجھات المسئولة عن تنمية شمال سيناء)8: (شكل رقم

وتتبع شمال سيناء تعميرياً جهاز تعمير سيناء والذي يتبع الجهاز المركزي للتعمير والذي يتبـع بـدوره قطـاع                   
عمير التابع لوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويختص الجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير سـيناء           الت

  بتنفيذ الخطط والمشاريع التي يضعها قطاع التعمير والتي يقوم بدراستها جهازاً آخر يتبع قطاع التعمير و هو جهاز 
ًء ،كما أن لمحافظة شمال سيناء جھازا مستقال للتنمية البحوث والدراسات والذي يتبعه مكتب تنمية سينا جھاز تنمية شمال (ً

ر) سيناء دوره قطاع التعمي ع ب ذي يتب دة وال ة الجدي م .والذي يتبع ھيئة المجتمعات العمراني ، الھيكل ]8[ويوضح  شكل رق
  . متابعتھا ويقتصر بذلك دور جھاز تنمية شمال سيناء علي تنفيذ الخطط و. التنظيمي لھذه اإلدارات

  :ويتضح مما سبق ومن خالل بعض الدراسات السابقة بعض نقاط الضعف في اإلدارة وھي-
ًتعدد جھات الموافقة علي المشروعات االستثمارية مما يستنفذ جھدا ووقتا كبيرا من المستثمرين-1 ً ً.  
  .عدم وجود الالمركزية في إدارة عملية التنمية -2
سماح الشروط التي تضعھا الحكومة -3 ي وجه الخصوص وال والخاصة بمنع ملكية األرض في المشروعات الصناعية عل

  )16.(يعرقل من عملية جذب االستثمارات  )  B.O.Tنظام (باستغالل األرض لفترة زمنية محدودة فقط 
  : آلية التنمية2-11-2
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، ويقوم القطاع الخاص  %30-10بحوالي بدراسة المشروع القومي لتنمية سيناء نجد أن الدولة تقوم بعمل البنية األساسية 
ذه  ا لھ ة منھ دة مع تطوير القائم ري جدي الوطني واإلقليمي والعالمي بعمل تنمية زراعية وصناعية وتعدينية وبناء مدن وق

  :وتقوم الحكومة بمحاولة جذب االستثمارات والسكان عن طريق) 23.(التجمعات البشرية 
  .البنية األساسيةتقديم تسھيالت مختلفة تتمثل في عمل 

  .بناء القرى لتوطين القائمين علي زراعة أراضي ترعة السالم
  .تخفيض ثمن األرض بالنسبة لصغار المنتفعين

  . سنة، ويكون بداية السداد بعد أربعة سنوات من تاريخ إطالق المياه15تقسيط ثمن األرض علي 
داف المر ق األھ ة لتحقي ست كافي سھيالت لي ذه الت د ھ ك نج ع ذل اط وم ود بعض نق ك لوج يناء وذل مال س ة ش ن تنمي وة م ج

  :الضعف والتي تنفر المستثمرين من االستثمار في ھذا الجزء الغالي من أرض مصر وھي
  . تعدد الرسوم التي تفرض علي المشروعات االستثمارية-1
  )16.(دةعدم وجود تيسيرات أو إعفاءات جمركية أو ضريبية كما ھو الحال في المدن والمناطق الجدي-2
عدم مراعاة بعض المستثمرين للبعد االستراتيجي للمحافظة وعدم جدية آخرون ،تجعل البعض منھم يلجأ إلي المضاربة -3

  .باألرض بعد الحصول عليھا وعدم استكمال البنية األساسية
  .عدم وجود مشاريع عمالقة إنتاجية ذات كثافة عمالية عالية للمساھمة في جذب السكان وتوطينھم -4
  .عدم إدخال صناعات تكنولوجية متقدمة تعطي للمحافظة أھمية استراتيجية أخري صناعية-5
  )22: (  مؤشرات التنمية وتقييم معدالت األداء بالمشروع القومي لتنمية سيناء2-12

ي ذي أت ل ال ا، مع التموي يناء برمتھ ة س ومي لتنمي سية للمشروع الق ة الرئي ح خالل الخطة بمقارنة االعتماد المخطط بالوثيق
  :يتضح اآلتي]) 9[شكل رقم  ( 94/2002الخمسية الثالثة والرابعة 

غ -1 ية،حيث بل ة األساس ة والبني ات اإلنتاجي سبة للقطاع ة خاصة بالن المخطط بالوثيق ة ب اح مقارن اد المت سبة االعتم دني ن ت
   %.27.3المتوسط العام للمتاح بالنسبة للمخطط بالوثيقة

ة والجدول وجود تباين شديد بين -2 المخطط بالوثيق ة ب ذ مقارن القطاعات المختلفة للمشروع القومي فيما يتعلق بنسب التنفي
  :يوضح ھذه نسب التنفيذ في القطاعات المختلفة ] 4[رقم 

  

  نسب التنفيذ في القطاعات المختلفة للمشروع القومي بسيناء خالل الخطة ) 4:(جدول رقم 
  )22( الخمسية الثالثة والرابعة

  %نسبة التنفيذ   القطــــاع  م  %نسبة التنفيذ   لقطــــاعا  م
  31.6  الزراعة  2  40.6  الكھرباء والطاقة  1
  55.5  النقل والمواصالت  4  26.6  البنية األساسية والقطاعات اإلنتاجية  3
  2.4  التنمية العمرانية  6  16.8  الصناعة والتعدين  5
  5.0  السياحة  8  43.9  التنمية البشرية  7

  
ين  تعط-3 ادل ب اد المتب ا يعرض االعتم زامن مم ى الت د إل ة بالقطاعات تفتق ة التنمي ي أن حرك ًي النسب السابقة مؤشرا عل

  :ويتضح ذلك من خالل.القطاعات لصعوبات  قد تؤخر االستفادة لما يتم إنجازه في قطاع معين
ة والصرف الصحي م ى قطاعات البنية األساسية في مجاالت الكھرباء و مياه التغذي ي استكمال فھي حت اج إل ا زالت تحت

ع مركز الحسنة  ال يتب ي سبيل المث اء 20اآلن ال تفي بحاجة السكان األصليين في شمال سيناء، وعل ة ال تخدم الكھرب  قري
اء سوى 108خمسة منھم ويتبعھا  ع فقط،ومركز نخل ال تخدم الكھرب  تابع ال تخدم الكھرباء من ھذا العدد سوي ستة تواب

  .  تابع49قط من عشرة قري تتبع المركز و تابعين فقط من جملة التوابع وعددھم ستة قري ف
ة ة التنمي ي في عملي ة األول اه وھي الدعام ي عدد . تعاني شمال سيناء من عدم توفر االحتياجات الالزمة من المي اءا عل ًفبن

ستقبلية بحوالي  ي /3 م343000السكان المستقبلي لشمال سيناء يمكن تقدير االحتياجات الم ذا باإلضافة إل وم، ھ  12640ي
ام /3م ى ع ك حت ياحية وذل غ 2017يوم، احتياجات س يناء تبل اه في شمال س ة بالمي ة الحالي درة التغذي ا أن ق د اتضح لن ، وق

  .يوم، وعليه يمكن التوصل إلي عدم كفاية المصادر الحالية ألعمال التطوير المستھدفة في المنطقة/3 م69820
  .تجمعات السكانية القائمة ألنظمة الصرف الصحي تفتقد معظم ال-3
وطين -4 ة لت ة والالزم ع للمنطق ى اآلن ال تتناسب وحجم التطور المتوق شاملة حت ة ال التنمية العمرانية كظھير لعملية التنمي

  .حوالي ثالثة ماليين نسمة
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  االستثمارات المخططة بالوثيقة مقارنة بالمتاح بالخطة الثالثة والرابعة ) 9:( شكل رقم 
  من عمل الباحثين: المصدر 

  
  
  

  :ل سيناء مقترح لسياسات واستراتيجية التنمية الشاملة بشما: ثالثاً 
في ضوء ما تقدم من دراسات لمفاھيم التنمية اإلقليمية الشاملة، ومقومات التنمية، والسياسات الحالية لتنمية شمال 
ة،  سيناء، ومؤشرات التنمية بھا تمت محاولة لوضع مقترح لسياسات التنمية بشمال سيناء، تبدأ بتحديد ألھداف عملية التنمي

  .ة، فقطاعات ومرتكزات التنميةثم استراتيجية ونظرية التنمي
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المراجعة الدائمة وتعديل األھداف واالستراتيجيات واألولويات خالل الخطط 
  ًالخمسية المتعاقبة طبقا للمستجدات

ــد  تحديــ
ــح  واضــ
ــزات  لمرتك

  التنمية
 

ــلم  ــم س رس
ــات  أولويــ
التنميـــــة 
لقطاعـــات 
التنميـــــة 

  المختلفة
 

لىالوقوف ع
اســتراتيجية 
ــة  ونظريــ
التنمية التـي   
  يجب اتباعها

 

تحديد واضح  
ألهداف عملية  
التنميـــــة 

  ومراجعتها
 

  
  
  

  : أهداف عملية التنمية3-1

  اإلطار العام المقترح لسياسات التنمية الشاملة بشمال سيناء)10: (شكل رقم

  :البد أن يكون لعملية التنمية اإلقليمية في شمال سيناء عدة أھداف تتلخص في النقاط التالية
  :أھداف اقتصادية -أ

  .تحقيق تنمية شاملة لسيناء خالل مجموعة خطط خمسية قادمة-1
  . قدر من عدالة التوزيع لالستثمارات في كافة أجزاء سيناءتحقيق أكبر-2
  .تعظيم استخدام الموارد المتاحة البشرية والطبيعية والمالية-3
  .إقامة مناطق تنمية تعتمد علي التنوع والتكامل اإلنتاجي-4
  .المساھمة في زيادة الناتج القومي ودعم ميزان المدفوعات-5
  :أھداف اجتماعية-ب
  . في الكيان االجتماعي مع باقي األقاليم والمناطق ضمن برنامج متكامل لتنمية مصردمج سيناء-1
  .المساھمة في حل مشكلة الزيادة السكانية والخروج من الوادي إلى سيناء -2
  .المشاركة في حل مشكلة البطالة-3
  :أھداف سياسية-ج
  .دعم البعد السياسي األمني للحدود المصرية ناحية الشمال الشرقي-1
  : إستراتيجية ونظرية التنمية3-2

د  ذلك نؤي يم، ل ي اإلقل ساواة ف دل والم ض الع ق بع ع تحقي صادية م ة االقت ق الفعالي و تحقي وب ھ ا أن المطل بم
، ويتطلب نجاح ھذه االستراتيجية وجود المركزية إدارية وتوافر الھياكل استراتيجية االنتشار المركز التي تنتھجھا الدولة

ة األساسية والخدم امج التنمي ة أقطاب النمو في برن ا أن نظري ات من أجل ضمان الترابط بين أقطاب النمو واألسواق، كم
دأ  ة تب ة التنمي المقترح مناسبة، وذلك لتوافقھا مع استراتيجية االنتشار المركز المتبع في عملية التنمية باإلقليم حيث أن عملي

د ة في بعض القطاعات أو الصناعات أو األنشطة الرائ ا لبقي ك تلقائي د ذل شر بع ة تنت ذه القطاعات تعمل كأقطاب تنمي ًة، وھ
دة  اليم الرائ ين األق ة ب ات المتبادل القطاعات أو الصناعات أو األنشطة أو لبقية األقاليم لتعمل على تنميتھا، ومن خالل العالق

  .والنامية يتحقق التوازن ليحل محل الالتوازن الموجود 
  : قطاعات التنمية3-3

صادية يت ضح لنا من تحليالت الوضع الراھن أن محافظة شمال سيناء تمتلك العديد من المقومات والدعامات االقت
ى  الي عل ى مر العصور ،وتضعھا بالت يناء عل رة س تھا شبه جزي ي عاش شديدة الت ة ال ة العزل التي تؤھلھا للخروج من حال

  :في غاية األھميةطريق النمو الذاتي ،وتمكننا ھذه الحقيقة من صياغة أمرين 
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صادية بناء سلم أولويات النمو اإلقليمي لمحافظة شمال سيناء-1 شطة االقت ة لألن ه المختلف ذي تظھر درجات ، وھو السلم ال
شطة  ل األن سلم مع أق ي أخر ال ة،إلي أن نصل إل ل أھمي الرائدة كدرجات متتابعة أولھا النشاط الرائد األول يليه النشاط األق

ة ا.أھمي الل م ن خ ات وم ن دراس دم م  تق
ة  ات التنمي سبة لقطاع راھن بالن ع ال للوض
المختلفة، يتضح لنا أن نشاط الزراعة يجب 
ث أن  ات ،حي لم األولوي صدر س أن يت
ي  ي األراض رة ف ك وف ة تمتل المحافظ
اه  وى المي صھا س ي ال ينق ة والت الزراعي
شاط الزراعة  ر ن ا يعتب ري، كم الصالحة لل

سية  ة الرئي شطة التنموي ى من األن سواء عل
ى  ي المستوى القومي أو عل المستوى المحل

ام  ادة خ سكان وكم ذاء لل ن غ وفره م ا ي لم
ام  دعم النظ ة ت سلع غذائي صناعة وك لل
ر  شاط يعتب ذا الن ى أن ھ ًالتجاري،فضال عل
تص  ي تم ة الت ة العمال شطة كثيف ن األن م
د  ي تتول ًجزءا ال بأس به من قوى العمل الت

إن الخصائص الھ نويا،كذلك ف شاط ًس ة لن ام
األرض ،األمر  الزراعة ھو ربط اإلنسان ب
داف  ن أھ دف م م ھ ق أھ ذي يحق ال

ل  ذي يمث يم ال ذا اإلقل سكانية في ھ شرقية إستراتيجية تنمية شمال سيناء وھو تحقيق األمن القومي بزيادة الكثافة ال ة ال البواب
ا.لجمھورية مصر العربية سياحة في المركز الث ا يلي قطاع الزراعة قطاع ال سبة للمحافظة لم دا بالن ام ج شاط ھ ًني،فھو ن

ات  راز إمكاني ساعد في إب ي ت سيطة الت ودات الب يمكن أن يدره على المحافظة من دخل قومي سريع من خالل بعض المجھ
ل المحافظة مركز  ة ألن تحت ًشمال سيناء السياحية والتي سبق توضيحھا سابقا فھي تمتلك جميع المقومات السياحية الالزم

ات النمو اإلقليمي للمحافظة يقف .ي متقدم في مجاالت السياحية الداخلية والخارجيةنسب وعلى الدرجة الثالثة من سلم أولوي
اطق مصر  م من ة،تؤھل المحافظة لتكون من أھ ة ھام روات تعديني يناء من ث النشاط التعديني بما تزخر به أرض شمال س

ح الفحم والمل ي بعض المجاالت ك ة ف ي . التعديني الي وللظروف وف شاطھا الح ة ن صناعة لمحدودي أتي ال ة ت ة الرابع الدرج
صيد .األمنية لموقع شمال سيناء الجغرافي والتي تعوق توطين صناعات ضخمة شاط ال سمكية ون روة ال ل الث ويمكن أن تحت

  .لبردويلالدرجة الخامسة من خالل االستغالل األمثل لشاطئ البحر المتوسط التي تطل عليه المحافظة مع بحيرة ا
ة بمحافظة شمال سيناء-2 و،والمحيط التعرف على خريطة أقطاب التنمي ا مركز قطب النم ً، بحيث يكون واضحا أمامن

ال  ون مح ذي يك يط ال ه،وھو المح اص ب وي الخ ًالتنم
لإلشعاعات التنموية التي تنبثق من مركز القطب التابع 
ي له، وھنا يمكننا استنتاج ستة أقطاب تنموية متفاوتة ف

ازع  ال من ز األول ب ل المرك سبية، فيحت ا الن مراكزھ
وى  ة وتحت ا عاصمة المحافظ ريش باعتبارھ ة الع مدين
ا مباشرة  ة بالمحافظة، يليھ شطة الھام ى معظم األن عل
ة  بل ويمكن أن ينازع قطب العريش في الريادة التنموي
ار أن  د باعتب ر العب ز بئ يناء مرك مال س ة ش لمحافظ

ذا ة لھ ات التنموي ذا الطاق خمة،ويتوقف ھ ز ض  المرك
االستنتاج على مقدار التقدم الذي سوف تشھده الزراعة 

ز  ذا المرك صناعة بھ ي .وال ب ف ك القط ب ذل ويعق
شتمل  ز ي ذا المرك ار أن ھ ح باعتب ز رف ة مرك األھمي
شرق  دول الم ربط مصر ب ذي ي ري ال ر الب ى المعب عل

رى  ة األخ اب الثالث ا األقط د(العربي،أم شيخ زوي -ال
سنة ل-الح ي ) نخ ة ف صادية متقارب د اقت ا قواع فإنھ

ًاألھمية النسبية،فضال عن محدودية النشاط االقتصادي 
ل  سنة ونخ زي الح ز مرك ن تميي ه يمك ا بأن ًبھا،علم
ا  ث أنھم يناء الزراعي حي مال س ستقبل ش ارھم م باعتب

ة  اه الالزم صھا المي رييحتويان على مساحات كبيرة من األراضي القابلة للزراعة ولكن ينق م .لل شكل رق ] 12[ويوضح ال
  .ھذه األقطاب

  أقطاب التنمية بشمال سيناء) 12(شكل رقم 
  من عمل الباحثين: المصدر 

  .ل سيناءسلم أولويات النمو اإلقليمي لمحافظة شما)  11: (شكل رقم 
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  : قطاع الزراعة3-3-1
يناء حوالي    ك شمال س ى اآلن حيث تمتل امال حت ً لم يتم استغالل مقومات سيناء الزراعية استغالال ك ون 2.8ً  ملي

ه فدان قابلة للزراعة في حالة توفر مياه الري الالزمة لھا،وتقبع سيناء فوق خزان جوفي غزير ومتجدد وال در كفاءت ذي يق
ا يقرب من 3 مليون م0.5بأكثر من  ذا الخزان بم ار م200ً يوميا، ويقدر العلماء حجم ھ صالحة 3 ملي ة ال اه العذب  من المي

ة .للشرب والري  كما أنه ما زالت مياه السيول واألمطار يضيع معظمھا سدى في البحر والصحراء،لذلك فإن برنامج التنمي
  :يشمل محورين للتنميةالمقترح في قطاع الزراعة 

ي-أ ة الرأس ور التنمي ة :مح ة الالزم ة الزراعي وفير الميكن عتھا وت ى توس ل عل ة والعم اطق المنزرع ة المن تص بتنمي ويخ
  .لزراعتھا

ي-ب ة األفق ور التنمي اطق أراضي :مح ذه المن ى رأس ھ أتي عل دة، وي ة جدي اطق زراعي صالح من ة واست تص بتنمي ويخ
سنى زراعة مشروع ترعة السالم والذي ي ى يت ه، حت  275ًجب المضي قدما في ھذا المشروع وتقديم كل الدعم المطلوب ل

ق  ري عن طري اه لل ا مي وفر لھ ة وال يت ة للزراع ن األراضي القابل ر م صالح الكثي ة است ي إمكاني دان، باإلضافة إل ألف ف
سيول استخدام مياه األمطار والسيول التي تضيع في البحر،ويتطلب األمر ھنا إقامة مج اه ال ة لمي سدود التعويقي موعة من ال

ن  در م ي تنح ان والت اكن الودي ي أم ار ف واألمط
سدود  دعيم ال وير وت ا يجب تط شمال ،كم وب لل الجن
ي  اه الت ة المي ادة كمي ك لزي الي وذل ا األھ ي أقامھ الت
ن عن  ى يمك سدود حت ذه ال ف ھ ا خل ن احتجازھ يمك

يناء دة في شمال س م . طريقھا ري أراضي جدي ،وأھ
ى ووادي ھ ريش ووادي الجرف ان وادي الع ذه الودي

  .المغارة
ة  دم التنمي ي تخ شروعات الت ام بالم ا يجب االھتم كم
شاط  دعيم الن شروعات ت ل م ك مث ة، وذل الزراعي
اد  دريب واإلرش ز للت دعيم مراك شاء وت ي وإن البحث
ة  شتالت عالي اوي وال اج التق ز إلنت شاء مراك ،وإن

ز للم ذلك مراك ا وك ودة وتوزيعھ ة الج ة الزراعي يكن
ة  والتدريب على استخدامھا ،ومن المشروعات المھم

ي سويق الزراع ز للت شاء مراك ضا إن ح .ًأي ويوض
م  شكل رق ة ] 13[ال ة الزراعي اطق التنمي م من أھ

  .المقترحة
  : في مجال الثروة السمكية3-3-1-1

يجب االھتمام بمجال الثروة السمكية، حيث 
ل أھم المجاالت أن مجال الصيد والثروة السمكية يمث

الواعدة لعملية التنمية بشمال سيناء، وفي ھذا المجال 
  :نقترح عمل اآلتي

صيد-1 وانئ ال وير م ريش(تط ول-الع صر-التل -الن
ة وان-نجيل ى أغزي و )مرس فة لرس ا بأرص وتجھيزھ

ات  ثلج وثالج صانع لل ود وم ات للوق سفن ومحط ال
  .السفنلحفظ األسماك وصاالت لفرز وتدريج السمك ووحدات لصيانة 

  أهم مناطق التنمية الزراعية المقترحة  بشمال سيناء)13:(شكل رقم
  من عمل الباحثين: المصدر 

  .تطوير مراكب الصيد وتحديثھا-3          .تطوير تكنولوجيا الصيد-2
  .المحافظة على األنواع الجيدة من األسماك-5  .إزالة العوائق وفتح الممرات والقنوات في بحيرة البردويل-4
  . في مجال الثروة الحيوانية3-3-1-2

ة لترب الف الالزم وفير األع رة وت زارع كبي ل م ام بعم دة يجب االھتم ة األراضي الجدي ق زراع ن طري ات ع ة الحيوان ي
  .المستصلحة بمحاصيل األعالف

  : قطاع السياحة3-3-2
ة  اه وعدم وجود كثاف ة مصادر المي ل ومحدودي ًتمثل شمال سيناء تكوينا جيولوجيا فريدا، وقد أدى بعدھا عن الني ً ً

لكثير من مصادر التلوث ونظافة بيئتھا، وبما أن شمال سكانية عالية وكذلك قربھا وامتدادھا بمحازاة البحر إلى بعدھا عن ا
ه  ا، وعلي ا وعالمي ياحيا محلي زارا س ا م ًسيناء تزخر بالمقومات السياحية المختلفة والكثيرة، والتي من الممكن أن تجعل منھ ً ً ً

  :يجب اتباع اآلتي
ية، ويعتمد ھذا النمط على المميزات التي تشجيع النمط البيئي في شكل السياحة ليجذب كال من السياحة الداخلية والخارج-1

ة  اة المحلي ام(تقدمھا الطبيعة في كل موقع،باإلضافة إلي أساليب الحي بس-الطع خ0000-المسكن-المل ، والتي تختلف من )ال
  .ًمكان آلخر والتي تقدم للسائح مصدرا ال ينضب من التغيير والتشويق وفرصة للترويح واالقتراب من الطبيعة
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يناء إال  عمل دعا-2 شمال س سياحية الموجودة ب روة ال ية إعالمية ألنماط السياحة المختلفة بشمال سيناء فعلى الرغم من الث
  .أن الكثير ال يعرف عنھا إال القليل

  .اإلسراع في إنھاء البنية األساسية الالزمة لممارسة أنشطة السياحة المختلفة بالمحافظة-3
شاطئية االھتمام بقطاعات السياحة المختلف-4 سياحة ال ة بشمال سيناء دون التركيز على السياحة الشاطئية فقط، مع اعتبار ال

ة  ذبھا التنمي ع أن تج ن المتوق ي م سياحي الت سوق ال ب قطاعات ال ي ترتي ة ف سياحة المختلف ات ال ين قطاع د ب اع الرائ القط
ياحية من  ع قطاعات س ة أرب ي أھمي شير إل ا أن ن يناء، ويمكنن سياحة في السياحة في شمال س ة ال ع أن تجذبھا التنمي المتوق

  :شمال سيناء وھذه القطاعات ھي
ة-1 ان : السياحة الترفيھي از بوجود الكثب سطة والتي  تمت يناء واألراضي الصحراوية المنب ة في شاطئ شمال س والمتمثل

شكيل وجه المن ا في ت سھم إسھاما بالغ ة والتي ت ة الجميل سماتھا الطبيعي ًالرملية المنتشرة ب ة ً أن طبيع ا ب شمالية، علم ة ال ًطق
اقي شواطئ  ى عن ب ومناخ شمال سيناء تساعد على ممارسة ھذا النوع من السياحة معظم شھور السنة وھذا ما يميزھا حت

  .مصر الشمالية
ة-2 سياحة العالجي الج :ال ال الع ي مج ة المتخصصة ف ز الطبي ن المراك دد م ة ع ي إقام صحة ف أتي دور وزارة ال ا ي  وھن

ة الطبيعي ات الطبي تفادة من عدد من النبات يناء لالس ا في شمال س ً، مثل مشروع استخالص العقاقير الطبية الذي يقام حالي
  .وھي خطوة ال بأس بھا في ھذا المجال الحيوي والذي يحتاج إلي المزيد من الخطوات اإليجابية

ي  من الطبيعي انخفاض مؤشر الحركة السياحية الشاطئية :سياحة المؤتمرات-3 ؤدي إل ذي ي شتاء، األمر ال خالل فصل ال
شيط  سياحة من خالل تن ام في مجال ال ر منقطع طوال الع ستمر وغي و م حالة من الركود السياحي، لذلك يجب إحداث نم
تخفف  ي س ؤتمرات والت ياحة الم واع، س م األن شتاء،ومن أھ ي فصل ال تھا ف صلح ممارس ي ت سياحة الت واع أخرى من ال أن

يناء العبء عن المدن الك ي شمال س ة إل سياحة المتدفق برى كالقاھرة والجيزة واإلسكندرية، كما ستؤدي إلي رفع معدالت ال
ط  ر مرھون بموسم الصيف فق شكل مطرد وغي ياحة (ًخالل فترة الركود بما يؤدي تلقائيا إلي استمرار معدالت النمو ب س

  ).االصطياف
وع من ا:السياحة الثقافية والدينية-4 ذا الن ل ھ ار  ويتمث ي اآلث ة باإلضافة إل ة والديني سياحة في الطرق والمدن التاريخي ل

ودات  ل من المجھ الموجودة عبر عصور تاريخية كثيرة وإلي ما غير ذلك من القالع والحصون والكنائس والتي يمكن بقلي
دار فصول ًترميم ھذه اآلثار وفتح أبوابھا أمام األفواج السياحية،مما يتيح عنصر جذب سياحي ھام جدا وال  ى م يتوقف عل

  . السنة
  : قطاع التعدين3-3-3

وافر    زة ت ى مي يجب التركيز على نشاط التعدين كأحد األنشطة الرئيسية التي تربط اإلنسان باألرض، باإلضافة إل
  :ويمكن حصر أھم محددات التنمية التعدينية فيما يلي.الكثير من الخامات التعدينية في شمال سيناء

م الخام-1 ن أھ ام م يناء خ شمال س ودة ب ات الموج
الفحم، الموجود بمنطقة المغارة حيث يبلغ احتياطي 

والي  ة ح ذه المنطق م بھ ا 88الفح ن، تبع ون ط ً ملي
ذا  يناء ،وبھ آلخر االكتشافات التعدينية في شمال س
ًتكون ھذه المنطقة من أكبر المناطق مخزونا للفحم 
ي  في مصر، ونقترح إقامة مشروع إلنتاج الطاقة ف

  .منطقة جبل المغارة يقوم على استخراج الفحم
ا -2 شمالي ويوجد بھ ساحل ال ة ال ضا منطق ًھناك أي

ل  ام والرم ح الطع اف ومل سوداء والخف ال ال الرم
ديني  شاط التع ام بالن رورة االھتم ر ض ا تظھ وھن
ن  ستطيع م ي ن شاريع الت ل الم ساحل وعم ى ال عل

  .خاللھا استغالل ھذه الموارد
ستخدم يجب االھتمام ب-3 ي ت استخراج الخامات الت

ك  ل، وذل في عمليات البناء كالرخام والجبس والرم
سالم  ة ال د ترع ن م ة م ة الناتج ة العمراني للحرك

يناء شمال س م . ب شكل رق ح ال م ] 14[ويوض أھ
روة  ى الث ام عل المشاريع المقترحة التي يمكن أن تق

  .التعدينية بشمال سيناء
ام  رورة االھتم ى ض د عل ا نؤك ن ھن اع وم بقط

ا  ًالتعدين الذي يجعل من نشاط التعدين نشاطا تنموي ً
ة  ه القوي ي عالقت ة ف شاط الزراع شبه ن و ي زات أخرى فھ دين ممي شاط التع ث أن لن ه، حي ستھان ب ة ال ي ا للتنمي ا وقطب ًقوي ً

  باألرض فھو يساعد على توطين السكان في أماكن التعدين المختلفة

  أھم مناطق ومشاريع التنمية التعدينية )  14:(شكل رقم
  بشمال سيناء

  من عمل الباحثين:المصدر
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  :            قطاع الصناعة3-3-4
م ھ   ب أن تحك ددات يج دة مح اك ع ن

ا  ا م يناء وأھمھ برنامج التنمية الصناعية بشمال س
  :يلي

ذلك -1 صناعات وك ار ال يجب أن يراعي في اختي
في تحديد أحجام منشآتھا أن تتمشى مع مقتضيات 
ع  اغم ودف ذلك التن ة، وك ى البيئ ة عل المحافظ
يناء  مال س ا ش ع فيھ ة تتمت ة للتنمي االت معين مج

ة قوية كالزراعة والسياحة والتعدين، بميزات نسبي
ضيفه  ا ي سالم وم ة ال شروع ترع د أن م ثال نج ًفم
يناء  من رقعة زراعية كبيرة إلي أراضي شمال س
اتج الزراعي يجب أن  الي الن وما يضيفه إلي إجم
صنيع  ن ت ة م ة كامل ا مجموع ه حتم ًيواكب
ات  ة المنتج ف وتعبئ ة وتغلي الحاصالت الزراعي

ضا ت ة، وأي ستلزمات ًالزراعي ة الم صنيع كاف
صناعات  ذلك ال ة، ك شطة الزراعي ة لألن المطلوب
ن  اء م واد البن ل م دين مث شطة التع ة بأن المرتبط
ة  ري وخاصة إقام ر الجي ام والحج الجبس والرخ
مصنع لتوليد الطاقة يقوم علي خام الفحم الموجود 
ة  صناعات المرتبط ذلك ال ارة ،ك ة المغ بمنطق

  .بتنشيط السياحة
ى يجب االع-2 اد عل ق االعتم ة لتحقي زة ھام ل ركي ذي يمكن أن يمث وفرة في المحافظة وال ة المت تماد على الخامات المحلي

  ).الخ000000األثاث-العالج-المسكن-الطعام(الذات في تلبية الحاجات األساسية 
ذا ع-3 تم ھ سياحة، ويح ة وال ل الزراع ة مث ي المنطق سائدة ف شطة األخرى ال ع األن ارض م دم التع وطين أي يجب ع دم ت

الفرص  ة ب األرض بالمقارن ا ب صاديا مالئم ل استخداما اقت ا ال يمث رة مم د تقطع مساحات كبي ًصناعات قد تلوث البيئة أو ق ً ً
ًالبديلة لالستخدام في الزراعة أو السياحة مثال مما يضع قيودا على اختيار المجاالت الصناعية المالئمة ً.  

مما يتيح فرصة االكتفاء الذاتي لدى ) الصناعات الغذائية ( على الحاصالت الزراعية االھتمام خاصة بالصناعات القائمة-4
  .سكان شمال سيناء 

أهم مناطق التنمية الصناعية المقترحة بشمال ) 15:(شكل رقم
  سيناء

  من عمل الباحثين: المصدر 

  عات العمرانية المقترح إقامتھا بشمال سيناءالتجم) 16:(شكل رقم
  من عمل الباحثين: المصدر 

ز -5 ي تعزي راع ف ل واإلس تمرار ب االس
ة  رق وتغذي ن ط ية م ة األساس درات البني ق
ة العوائق من  بالمياه والكھرباء وذلك إلزال

  .أمام عجلة الصناعة
رة وخا-6 ارة الح اطق للتج ة من ة إقام ص

على المحور الحدودي،وعلى األخص في 
ذه  ة ورفح،فھ و عجيل الكنتيال والقصيمة وأب
شيط  ي تن ا ف تلعب دورا حيوي اطق س ًالمن ً

م .الصناعات المختلفة وترويجھا والشكل رق
رح ] 15[ صناعات المقت م ال ح أھ يوض

  .توطينھا بشمال سيناء
  : قطاع العمران3-3-5

لم    ى س ين عل ب مع ضع ترتي م ن ل
ك ألن قطاع األولوي ات لقطاع العمران وذل

ي جنب مع  ا إل ًالعمران يجب أن يسير جنب
زة  ه الركي كل القطاعات األخرى، حيث أن
ر،  ة والتعمي ة التنمي ي عملي ية ف األساس
ة أي من القطاعات  وبدونه ال نستطيع تنمي
ددات  اك مح ون ھن رى، ويجب أن يك األخ
يناء،  معينة يتم اتباعھا في عمران شمال س

ن  ا ويمك ددات فيم ذه المح رح ھ از مقت إيج
  :يلي
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ار -1 تم اختي يجب تبني نمط انتشاري للعمران يساھم في تعمير شمال سيناء من خالل نشر قرى زراعية صناعية دفاعية ي
ة  ات الحالي وير التجمع ع تط سياحية ،م صناعية وال ة وال يناء الزراعي مال س ات ش ع مقوم ق م ث تتواف ة بحي ا بعناي مواقعھ

ى ال وتوزيع الخدم ط حت ة واحدة فق ى مدين ز عل دة مع عدم التركي ات الالزمة للمحافظة على ھذه المدن والتجمعات الجدي
  يتركز السكان في مدينة واحدة دون باقي المدن والقرى     

ا يختص-2 ة فيم ة بالمنطق ات العمراني ين الكيان ور ب ا للتبل ي في طريقھ ة أو الت  دعم أشكال التخصص وتقسيم المدن القائم
ة خروج  ي أھمي شير إل ا ي بالوظائف المختلفة، وعلى سبيل المثال تتعاظم مدينة العريش كمركز خدمي للمحافظة ككل مم

  .كافة األنشطة الصناعية غير المتعلقة بحاجة السكان إلي مناطق صناعية قريبة
رامج الال-3 اطق زيادة وتحسين كفاءة المرافق والخدمات وحل المشاكل بالمدن القائمة مع الب اء بالمن ة للتحسين واالرتق زم

  .العشوائية والعمل على الحد منھا
ى مشروع ترعة -4 ة عل رى الزراعي اء الق دة وبن اإلسراع في تنفيذ مخططات الدولة العمرانية من حيث إنشاء المدن الجدي

ية ة األساس شاكل البني ة،مع حل م دن القائم د الم اء وتجدي سالم وإحي م .ال شكل رق ات يوضح كر] 16[وال م التجمع وكي ألھ
  .العمرانية المقترح إقامتھا في شمال سيناء

  : مرتكزات التنمية3-4
ساھمة في  ه الم ستطيع من خالل ا ن زا تنموي ا ممي ا إقليم ًتتمتع شمال سيناء بجميع مقومات التنمية التي تجعل منھ ً ً

 طريق الخروج إلي األقاليم الواعدة بمصر إذا تحقيق معضلة التقدم وحل مشكلة الكثافة السكانية العالية بالوادي والدلتا عن
  .لما وجدنا فيھا من قصور) آلية التنمية-إدارة التنمية( ما اعتمدنا على مرتكزات التنمية األساسية 

  : إدارة التنمية3-4-1
ان و ذلك ك شودة أو عرقلتھا،ول ة المن ة التنمي ع عملي ى دف ا ًإلدارة التنمية تأثيرا بالغ األھمية يعمل إما عل ا علين ًاجب

  :الوقوف على نقاط الضعف الموجودة في اإلدارة الحالية لشمال سيناء،ومحاولة التخلص منھا ولذلك نوصي باآلتي 
وائح -1 ا لل رارات طبق اذ الق يناء باتخ مال س ة ش از تنمي ة لجھ ي اإلدارة وإطالق الحري ة ف دأ الالمركزي ى مب اد عل ًاالعتم

  .القدرة على تنفيذ تلك القراراتوالتشريعات المنظمة لذلك،مع إعطاؤه 
ة األساسية ،وعدم -2 ة وخاصة في مشروعات البني عدم تخلي القطاع العام عن الدور القيادي والرئيسي لحمل لواء التنمي

  .تحميل القطاع الخاص لھذا الدور ألن قدرات القطاع الخاص في مصر ال تتحمل ذلك الدور الھام
  .صة أكبر لالستثمار المحلي وإعطاء فر ) .B.O.T(إلغاء نظام -3
  .ًمراجعة الخطط وتعديلھا على مدار كل خطة خمسية بناءا على المخطط والمنفذ الفعلي-4
  .التنسيق بين المنظمات والھيئات المختلفة المسئولة عن عملية التنمية في المنطقة-5
  .تطوير برامج الدعاية والتسويق المناسبة لجذب السكان للمنطقة-6
  :ة التنمية آلي3-4-2

تم عمل  صدد أن ي ذا ال ة ويجب في ھ ة التنمي ه من عملي ا يمكن أن تعجل ب ة لم يجب أن يتم االھتمام بآلية التنمي
  :اآلتي

  .تخفيض ثمن األرض وخاصة لصغار المستثمرين-1
  . اإلقليمتقديم الدعم والحوافز للمواطنين عن طريق زيادة الرواتب والمكافآت وذلك لترغيب السكان في توطين ھذا-2
ام -3 ى ع يناء حت ة شمال س ومي لتنمي شكل جزءا من المشروع الق ًإعالن المناطق الصناعية على أنھا تجمعات عمرانية ت

ا 2017 ي يوفرھ ضريبية الت اءات ال ا واإلعف تفادة من المزاي ، وبالتالي يمكن للمشروعات المقامة داخل ھذه التجمعات االس
تثمار ا ضمانات وحوافز االس انون ال شريعية ق دورة الت ي ال شعب ف ره مجلس ال ذي أق انون .1996/1997ل ذا الق فموجب ھ

ة  صناعية المعلن اطق ال ة في المن صناعية المقام ضريبية للمشروعات ال ا من –تصل اإلعفاءات ال ة عليھ تم الموافق والتي ت
  ً. إلي عشرين عاما-مجلس الوزراء

  .تخفيض الرسوم التي تفرض على المشروعات االستثمارية-4
  .تبني الوسائل والبرامج المختلفة الكفيلة بتحقيق تكثيف االستيطان بھذا اإلقليم-5
  .تطوير نظم تداول المعلومات باستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة-6
  .تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة في مشروعات التنمية وخاصة الصناعية منھا-7
  .الية عاليةعمل مشاريع إنتاجية ذات كثافة عم-8
  .استخدام التكنولوجيا المتقدمة وإدخال أنواع الطاقة الجديدة-9

  :الخالصــــة والتوصيات: رابعاً
زا  ا متمي يناء إقليمي ًيتضح لنا مما سبق تمتع شمال سيناء بالعديد من المقومات الطبيعية، والتي تجعل من شمال س ً

ذي يمكن  اليم الواعدة بمصر، وال ر من أفضل األق ة يعتب شاكل المساحة المحدودة، وكثاف د من م ساعد في حل العدي أن ي
يناء،  ا شمال س ا فيھ يناء بم رة س ًالسكان العالية التي تعاني منھا البالد، كما وجدنا أن ھناك مشروعا قوميا لتنمية شبه جزي ً

اني من  ذا المشروع يع شودة، إال أن ھ ة جدا، وھي عدم يمكن أن يحقق األھداف المرجوة من عملية التنمية المن رة قوي ًثغ
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ا،  م ذكرھ اط ت ل في عدة نق اعتماد سياسات التنمية على ما جاء بالورقة البحثية تحت مسمى مرتكزات التنمية، والتي تتمث
  :ونذكر ھنا أھمھا

  .غياب التزامن بين قطاعات التنمية المختلفة لعملية التنمية-1
  .عدم اتباع سلم واضح ألولويات التنمية-2
  .ود المركزية إدارية إلدارة عملية التنميةعدم وج-3
ذ في ضوء -4 ة المستھدف والمنف ة، لمراجع سية المتتابع ًعدم مراجعة الخطط الموضوعة بصورة دورية تبعا للخطط الخم

  .المستجدات والمتغيرات المتعاقبة
ذي ال-5 ية، وال ة األساس ن البني ر م زء كبي ذ ج ل وتنفي ي تموي اع الخاص ف ى القط اد عل د االعتم اة البع ه مراع وفر في  يت

  .االستراتيجي للمنطقة، وبالتالي يؤدي تباطؤه أو تخاذله إلى حدوث فجوة في عملية التنمية
  .عدم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجاالت التنمية-6
  .لمنطقةعدم االعتماد على مشاريع عمالقة ذات كثافة عمالية كبيرة، من شأنھا أن تجذب السكان إلى ا-7
  

سياسات  م وضعھا في إطار عام ل د ت شمال سيناء وق ة ب ة التنمي ومن ثم تظھر عدة توصيات ھامة لدفع عملي
  :التنمية الشاملة لشمال سيناء سبق شرحه، ويمكن الوقوف على أھم النقاط العامة به فيما يلي 

اع ا-1 الي، قط يناء كالت مال س ة ش ي لمحافظ و اإلقليم ات النم لم أولوي اء س ز بن ي المرك سياحة ف اع ال م قط ة، ث لزراع
صيد  شاط ال سمكية ون روة ال ل الث صناعة، وتحت أتي ال ة ت ديني،وفي الدرجة الرابع شاط التع ة الن اني،وعلى الدرجة الثالث الث

  .الدرجة الخامسة على أن يتبع ذلك استراتيجية االنتشار المركز ، ونظرية أقطاب النمو
ة-2  و،والمحيط التعرف على خريطة أقطاب التنمي ا مركز قطب النم يناء، بحيث يكون واضحا أمامن ً بمحافظة شمال س

ه ابع ل ا .ًالتنموي الخاص به،وھو المحيط الذي يكون محال لإلشعاعات التنموية التي تنبثق من مركز القطب الت حيث يمكنن
ا مباشرة  في استنتاج ستة أقطاب تنموية متفاوتة في مراكزھا النسبية،ويحتل المركز األول بال مناز ع مدينة العريش، يليھ

ة  ا األقطاب الثالث ح، أم ة مركز رف ك القطب في األھمي د، ويعقب ذل الريادة التنموية لمحافظة شمال سيناء مركز بئر العب
  .فإنھا قواعد اقتصادية متقاربة في األھمية النسبية) نخل-الحسنة-الشيخ زويد(األخرى 

  .ية بشكل أساسيضرورة االعتماد على مرتكزات التنم-3
  :أهم المراجع

  :المراجع العربيةً:أوال
  .1997عالم الكتب، القاھرة ، دراسات ايكولوجية في بيئة وجغرافية مصر السياحيةأحمد الجالد، -1
  .1995،مكتبة األنجلو المصرية، القاھرة التخطيط اإلقليميأحمد خالد عالم وآخرون، -2
ين اإلاألھرام، -3 وبرتشغيل الخط الحديدي ب سبت سماعيلية ورفح في أكت دد 30/9/2000، ال سنة 41071، الع  125، ال

  .الصفحة األولى
سبت ،  ألف فدان بسيناء400من مشروع استصالح %) 77(تنفيذ ، األھرام -4 سنة 10/3/2001ال صفحة ) 126(، ال ال

  .األولى
  . 1999و يوني. ع.م.الكتاب اإلحصائي السنوي،ج،  الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء-5
  .، الھيئة المصرية للكتاب، وزارة الثقافةموسوعة مصر الحديثة، المجلد الثالث، البيئة الجغرافيةالسيد السيد الحسيني، -6
  .، الجزء األول، دار الھاللشخصية مصـر، دراسة في عبقرية المكانجمال حمدان، -7
  .1995ھرام للتوزيع، القاھرة ،مؤسسة األسيناء بوايه مصر للقرن الواحد والعشرينحسن راتب، -8
  .، الھيئة المصرية للكتاب،وزارة الثقافةموسوعة مصر الحديثة، المجلد التاسع، اآلثارعبد الحليم نور الدين، -9

باستخدام نظم المعلومات (، التنمية الزراعية في سيناء الشمالية ومشروع ترعة السالم عبد الفتاح صديق عبد الاله-10
ستقبل، -ة تعمير الصحاري المصرية ، ندو)الجغرافية اق الم ا، المجس 2،3/4/1996تجارب الماضي وآف ة الجغرافي ، لجن

  .األعلى للثقافة
رين-11 ة، عنتر عبد العال أبو ق ة الصحاري المصرية،حالة صحراء مصر الغربي الة  سياسات واستراتيجيات تنمي ،رس

  .1997نيا دكتوراة غير منشورة، قسم الھندسة المعمارية، جامعة الم
  .1997، سبتمبر 522،العدد )55(، مجلة المھندسين، السنةكوبري السكة الحديد في الفردان، فؤاد عبد العزيز خليل-12
ز، -13 ة سيناءفؤاد عبد العزي اء عزل وبري القنطرة وانتھ سنة ك ة المھندسين، ال دد )53(، مجل ل /، مارس493، الع أبري

1997.  
ة وتوابعھم" الحسنة-نخل-بئر العبد" خطيط مشروع تمجموعة تخطيط سيناء، -14 شركة الدولي ، محافظة شمال سيناء، ال

  .1981الستصالح األراضي، سبتمبر 
واديمحمد نبوي عبده، -15 وب ال ة جن اري استراتيجية التنمية العمرانية في إطار التنمية الشاملة لمنطق ؤتمر المعم ، الم

  .2000أللفية الثالثة، قسم العمارة، جامعة أسيوط، مارس الدولي الرابع، العمارة والعمران علي مشارف ا
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ة، /، تقديممصر المستقبل، مشروعات عابرة للقرونمحمد ندا، -16 ال العلمي ع، األعم حسن غالب، مھرجان القراءة للجمي
  .1999مكتبة األسرة ، الھيئة العامة المصرية للكتاب 

ل، -17 ود حسن نوف ة مصمحم ستقبلية لخريط ورات الم ةالتط ة البيئي ات الجراح ن خالل عملي اري ر م ؤتمر المعم ، الم
  .2000الدولي الرابع، العمارة والعمران علي مشارف األلفية الثالثة، قسم العمارة، جامعة أسيوط، مارس 

، بحث دراسة حالة إقليم توشكي كأحد أقطاب التنمية المستجدة"منھجية التنمية لألقاليم الواعدةمحمود حسن نوفل، -18
  .2000جعي، قسم العمارة، كلية الھندسة، جامعة أسيوط، ديســمبر مر
ي التنمية العربية الواقع الراھن والمستقبلمركز دراسات الوحدة العربية، -19 ستقبل العرب سلة كتب الم ة )6(، سل ، مكتب

  .دعم اتخاذ القرار، القاھرة
  .1999ز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يوليو ، مركوصف محافظة شمال سيناء بالمعلوماتمركز رئاسة الوزراء، -20
  .1994، فبراير 151، عالم البناء، العدد أخبار التنمية السياحية ببحيرة البردويل، ممدوح البلتاجي-21
ةمنير شاش، -22 ة والرابع ة سيناء في الخطط الخمسية الثالث ، مجلس تقرير عن معدالت إنجاز المشروع القومي لتنمي

  .1999رة الوزراء، القاھ
ة-23 ات العمراني يناء، ، وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمع ساحلي لمحافظة شمال س ة القطاع ال التخطيط اإلقليمي لتنمي

  .1998الھيئة العامة للتخطيط العمراني، مركز التخطيط العمراني إلقليم قناة السويس، يونيه 
  .1999،  القناةالمشروع القومي لتنمية سيناء ومحافظاتوزارة التخطيط، -24
ة، -25 ات العمراني ق والمجتمع ام  وزارة اإلسكان والمراف ة ع ة مصر العربي ر لجمھوري ة والتعمي ، 2017خريطة التنمي

  .1998الھيئة العامة للتخطيط العمراني، يونيو 
ق، -26 كان والمراف دة واإلس ة الجدي ات العمراني ر والمجتمع ةوزارة التعمي صناعية بمدين ة ال يط المنطق دتخط ر العب ،  بئ

  .1992محافظة شمال سيناء، التقرير النھائي، 
  .2000القاھرة ،مبارك والعمران، إنجازات في الحاضر وأحالم للمستقبل. ع.م.وزارة اإلسكان،ج-27
دان400مشروع تنمية شمال سيناء في مساحة وزارة األشغال العامة والموارد المائية، -28 ة من  ألف ف ة الثاني ، المرحل

  .سالم، الجھاز التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناءترعة ال
، رسالة ماجستير تخطيط وتنمية المناطق الساحلية ، دراسة حالة المناطق الساحلية المصريةوليد عدنان صيداوي ، -29

  .1994غير منشورة ، كلية الھندسة، جامعة القاھرة 
  :المراجع األجنبية : ًثانيا 

30-Dan Tschirgi, Development in age of liberalization, Egypt and Mexico, the American 
university in Cairo press, Dar alkutub, 1996. 

 31-Friedman,j.,Allonso,v.1(ed.)Regional Development and planning, Akeader, (include   articles by 
hirshman),M1.T.press,1970. 

 32-Ministry of development, Regional development plan (for new valley) final 
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