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 شيماء مجدى. د

 

 

 

 االنتاج العلمى

 شيماء أحمد مجدى
 جامعة الفيوم  -كلية الهندسة    -مدرس 

 
 المجتمع و رؤى المستقبل احتياجاتممر التنمية بين 

 (نظام معلومات مكانى مقترح)
 

 تمهيد
يستهدف مقترح ممر التنمية بالصحراء الغربية المصرية معالجة القضايا التنموية للعمران من خالل  

تعد النظم المتكاملة  و. توفير مناطق جذب سكانى جديدة بشكل محوري طولي بالصحراء الغربية 
رارات التنموية لهذا مطلباً أساسياً لوضع الخطط و إتخاذ الق االقتصاديةللمعلومات العمرانية و البيئية و 

  .تخاذ أنسب القرارات المالئمة للواقعتع به نظم المعلومات من إمكانيات الالمقترح وذلك لما تتم
و اإلقتصادى من أجل تلبية احتياجات   ويهدف البحث إلى تحقيق التفاعل والدمج بين التخطيط العمرانى

صياغة لنظام معلومات مكانى لدعم القرار  راحالمجتمع و تحقيق رؤى المستقبل للتجمعات العمرانية بإقت
 .لللتدقيق المكانى لصالحية و أولوليات المناطق التنموية  لممر التنمية بالصحراءالغربية المصرية

 

 محتوى اإلشكالية البحثية
الخروج للصحراء ضرورة حياتية لمستقبل الغد فهى مجال فسيح للبناء والتنظيم واالستثمار على قواعد 

 السكان وما يرتبط بهم : لتنمية الصحراء هى هناك أربعة عناصر أساسية و . جديدة بال قيود مكانية 
ستهالك الذى يجب أن يعتمد من قضايا السكن وتوفر المياه والطاقة ، والغذاء والتخلص من المخلفات ، واال

رار التوازن على المصادر البيئية المتاحة ، وأخيراً االستدامة والتواصل من خالل بناء أنظمة تسمح باستم
 .لموارد لالبيئى دون استنزاف 

 

 نقطة اإلنطالق..المدخل البحثى
فى ظل غياب فاعلية التخطيط العمراني نتيجة لغياب النظرة الشاملة  تظهر أهمية أنظمة المعلومات المكانية

يتم من خاللها توفير آلية واضحة لجمع المعلومات المكانية .والرؤية المستقبلية الستراتيجيات التنمية للدولة 
 .وتحليلها واستخالص البيانات المطلوبة منها لدعم اتخاذ قرارات التنمية العمرانية و اإلقتصادية

 

 الهدف من البحث
يقترح البحث نظام معلومات للتدقيق المكانى لتقييم صالحية و أولويات  المناطق العمرانية لممر التنمية 
يبنى على عدة أبعاد معلوماتية بيئية وعمرانية واجتماعية واقتصادية الستخالص معايير لتوفير بدائل 

 . تكاملة و متوازنة تلبى احتياجات التنمية و المجتمع استراتيجية للتنمية العمرانية ليحقق رؤية تخطيطية م
 .ى و الثالث المدخل التطبيقىاألول المدخل النظرى و الثانى التحليل: يتكون  البحث من ثالثة مداخل

 
 
 
 



ن                                                                                            بي ة  نمي ت ل مر ا قبل احتياجاتم لمست مع و رؤى ا لمجت  ا

 شيماء مجدى. د

 

 
 

 االنتاج العلمى

 

 مفاهيم أساسية.. التنمية و المعلوماتية : المدخل النظرى :أوالً 
 
 تدقيق المفهوم –التنمية المستدامة   1-1

 . 7891نشأت الفكرة األصلية لالستدامة حينما طرحت ألول مرة اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 
هى التنمية التى لها القدرة على تأكيد احتياجات األجيال دون التعدى على قدرة األجيال "و عرفتها على أنها 

 Williams, et al, 2000)". )المستقبلية القادمة على تلبية احتياجاتها
االهتمام باالحتياجات : )ومن التعريف السابق يتضح أن هناك اتجاهين رئيسيين للتنمية المستدامة هما

 (.واالهتمام باالحتياجات المستقبلية –الحالية 
لتوجهات  االقتصاديةو  االجتماعيةالتنمية المستدامة عملية قياس و تقييم لألوضاع و المتغيرات البيئية و ف 

 المكانية التخاذمن خالل نظم المعلومات  يتحققو أرى أن ذلك . مقترحة على مستويات تخطيطية محددة
 .المستقبلية مويةلتنالقرارات ا

 
 المعلومات و دعم القرارات  2-1 

 :تتكون نظم تخاذ القرار من من ثالثة عناصر تتفاعل مع مستخدم هذا النظام وهى
                                                                

                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قاعدة البيانات على مجموعة ملفات المعلومات التى أنتجت من نظم تشغيل البيانات وتحتوى قاعدة وتحتوى 
إحصائية تستخدم لتحليل البيانات أما قاعدة الحوار فهى توفر لمستخدم  –النماذج على نماذج رياضية 

رة أشكال بيانية لنتائج واجهة سهلة االستخدام يتفاعل معها تعرض له البيانات فى صو( متخذ القرار)النظام 
 (2002سالم ،. )استخدام النماذج

 تحوالت في الهياكل العمرانية واالقتصادية واالجتماعية لتوفير االحتياجات األساسية للمجتمع و تتم ال
 .فى إطار المحددات واإلمكانيات المتاحة فى منظومة التنمية 

 :المستدامة مدخالت عملية التنميةل أساسى من ان المعلومات مدخ تالىال و يتضح من الشكل
 

 عناصر نظم دعم القرار (1)شكل 

(Szabo, 2003) 

 

 قاعدة حوار
قاعدة 

 بيانات

 

قاعدة  

 نماذج

 متخذ القرار

 



ن      ي ب ية  تنم ل مر ا ياجاتم قبل احت مست ل و رؤى ا مع  لمجت ا      

 شيماء مجدى. د

 

 

 االنتاج العلمى

 المستدامة المعلومات مدخل أساسى من مدخالت عملية التنمية( 9)شكل 

(Eric , 2009) 

                             Ideas 

 
 
 
 التنمية الستدامةالمعلوماتية  3 -1
والمحيط االجتماعى والمحيط  –تتم إستدامة التنمية على مستوى تفاعل منظومات المحيط الحيوي  

يعتمد تحقيق استدامة العمران على تفهم أهمية احتياج المواطن إلى مكان يوفر له الحياة و . التكنولوجى
 الستحداث، و تتجه دول العالم  (Kelly, 2007). الالئقة و المستوى اإلقتصادى المستهدف االجتماعية

 .العمرانية   تنمية قومية مستدامة بمشروعات ممرات  التعمير
 الختيارويتم تطوير نظم المعلومات الجغرافية لتحديد أولويات التنمية فى ممرات العمران بوالية فيرجينيا 

 (James ,et al, 2008. )األراضى المالئمة لربط ممرات التعمير بالواليات المختلفة استعماالت
 

 تجارب عالمية فى مجال اإلشكالية  : المدخل  التحليلي : ثانيا 
 
 ( Jones., 2007) تجربة تنزانيا -نمية العمرانية بالممراتالت  2-1 

 استثماراتوطنى  تنموى إقتصادى لجذب  –اقليم قومى  استحداثتقوم فكرة المشروع المقترح على 
عن طريق إنشاء ممر  (نداغاو -كينيا  –تنزانيا )ث دول هم زراعية و صناعية و سياحية و ذلك بين ثال

 دولى للربط بينهم يقوم بمثابة شريط للتنمية المشتركة بين الثالث دول ليضم مشروعات تنموية
 .فى مجاالت مشتركة  
 
 (2008تقرير بلدية الحرير ،)جسر التنمية  –ممر تنمية بالكويت   2 -2

الكثافة ومدنا لألعمال والثقافة والبيئة سكانية مختلفة  يقترح الممر لتنمية عمرانية متنوعة  تشمل تجمعات
في  والمعارض والرياضة، باإلضافة ألى منتجع ومراكز لدراسة االبحاث والسياحة والصناعة والتعليم

 . جميع انحاء الخليج العربي
سيشكل هذا المركز منطقة مخصصة  مركز مدينة الحرير بمدينة الكويتيتم ذلك من خالل جسر يربط و

 الدولية،تشمل مراكز ترفيهية ورياضية، والعاب قوى ومنتجعات واإلدارةوالتجارة  يةلألعمال المال
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 شيماء مجدى. د

 

 
 

 االنتاج العلمى

 
يتضح من التجارب و خالصة للمدخل التحليلى  .و اكاديميات للطب الرياضي ومراكز العالج الطبيعي 

من الشكل السابقة أن التوجهات الحالية  للتنمية  تعتمد على فكرة الممرات العمرانية القومية، و يتضح 
 التالى أهداف التنمية بالممرات العمرانية

 

 
 
 

 
 نظام معلوماتي لممر التنمية : المدخل التطبيقى :ثالثا 

 
 (2002، الباز  )فكرة مقترح ممر التنمية بالصحراء الغربية   1 -3

يستهدف الممر المقترح توفير مناطق جديدة للتنمية بشكل محوري طولي يرتبط بالعمران القائم عن طريق 
بتوطين انشطة قادرة علي التنافس .محاور عرضية عديدة تتميز بقدرتها علي النمو بشكل يسير و ذلك 

 .وارد المحلية ماليين فرصة عمل مع توظيف و إستثمار الم 5عالميا و زيادة فرص العمالة بنحو  
يؤهل المقترح الحالي الحد من التوسع العمرانى في وادى النيل والدلتا وفتح آفاق جديدة للنمو بالقرب من و 

التجمعات السكانية الكبرى ومجاالت متنوعة  الستصالح األراضي الصحراوية وإنشاء مشاريع جديدة 
 .مختلفةللتنمية في قطاعات 

 
 :ر من خمس عناصر للبنية األساسيةو يتكون  مقترح  ممر التعمي

طريق رئيسى للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب اإلسكندرية  حتى حدود مصر  -7
 .كيلومتر تقريباً  7200الجنوبية بطول 

اثنا عشر فرعا من المحاور العرضية التي تربط الطريق الرئيسى بمراكز التجمع السكانى على  -2
 .طول مساره 

 .يط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسىشر -3
 .أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوبا وحتى ساحل البحر المتوسط -4
 .خط كهرباء يؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع األولية -5
  

 

 أهداف

 إقتصادية إقليمية

 زيادة الدخل القومى
إعادة تأهيل المدن الصغيرة 

 إقتصاديا

زيادة فرص 

 العمل

زيادة فرص التطوير 

 العمرانى

 عدالة توزيع للتنمية

و الدخل   

حراك إجتماعى 

 سكانى

تجانس 

 إجتماعى 
تنمية اقتصادية     

 زيادة أعداد السكان ذوى الدخل فوق متوسط مستوى المعيشة 

أهداف 

 إجتماعية إقليمية

 رات القوميةمأهداف التنمية العمرانية بالم( 3)شكل 

 



ن      ي ب ية  تنم ل مر ا ياجاتم قبل احت مست ل و رؤى ا مع  لمجت ا      

 شيماء مجدى. د

 

 

 االنتاج العلمى

 
 ممر التنمية و نظام المعلومات المكانى المقترح   3-2

النواحى البيئية و  القطاعية و اآلثار الجانبية خاصة منيلزم للمشروع دراسة  كافة االتجاهات 
و يقترح البحث  أن تتم الدراسات من خالل  االستثمارو مدي نجاحه المؤكد من ناحية   ، العمرانية 

قرار المتخصصون بناء علي بيانات حقيقة  اتخاذنظام معلوماتى للتحليل المكانى يساهم فى 
 .وواقعية

 
 و يوضح الشكل التالي ممر التنمية المقترح ومحاوره العرضية 

 

 
 
 

 
 
 
 

 التعمير بصحراء مصر الغربية مقترح ممر(  4) شكل 
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 شيماء مجدى. د

 

 
 

 االنتاج العلمى

 
 :فكرة النظام المقترح   3–3 

ترتبط إمكانيات اتخاذ القرار الصحيح فى الوقت المناسب بشكل قوى بتوافر المعلومات كماً وكيفاً ويرتبط 
 .المعلوماتبمدى الوثوق بتلك 

 لتحديد صالحية االقتصاديةو لألبعاد العمرانية  المكانيللتحليل  و من هنا يقترح البحث نظام معلومات
 .قاعدة للبيانات المكانيةو أولويات المناطق التنموية على طول الممر تقوم على   

 
ثالث مستويات تخطيطية تستهدف الربط بين النسق الحضري الحالى والمجتمعات العمرانية الجديدة على  

 :مقترحة 
 .خريطة التنمية والتعمير للجمهورية : المستوي االول 
 .مخططات إقليمية لألقاليم والمحافظات : المستوي الثانى 
 .ستراتيجية للمدن المخططات اال: المستوى الثالث 

 
 :أهداف النظام المكانى المقترح 4 – 3

 .واالقتصاديةتحديد المناطق ذات االمكانات الطبيعية  •
 .العمرانية تحديد المناطق الصالحة للبناء والتنمية  •
 .اماكن وطاقات المقومات الداعمة للتنمية العمرانية تحديد   •
 .التدقيق المكانى لصالحية و أولويات مناطق التنمية بالممر و محاوره العرضية  •
 .حجم التحرك السكانى المطلوب توجيهه خارج الوادى والدلتا  يــدتحد •
•  

 وصف النظام المكانى المقترح  3-5
تعد نماذج نظم المعلومات المكانية مفتاح وصف وتنبوء باألنساق العمرانية وتختلف برامج نظم المعلومات 

النمذجة ويتم  ذلك من خالل عن بعضها البعض من خالل إمكانياتها وطرق عرضها العلمية فى اتجاهات 
 اتجاهينالمقترح  دمج استخدام أكثر من نظام معلومات تكنولوجي لتجميع عدة إمكانيات و يغطى النظام

القرار ، حيث  اتخاذلدعم دى واإلجتماعى اإلتجاه العمرانى البيئى  و الثانى اإلتجاة اإلقتصا: تنمويين األول
 .ان و يؤهل البعد الثانى تحقيق إحتياجات المجتمع يؤهل البعد األول رؤية مستقبلية للعمر

 
 

بحيث تحتوى على بيانات عمرانية و إقتصادية للتحليالت المكانية المقترحة لدعم القرار كما هو موضح 
 :بالشكل التالى 
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 االنتاج العلمى

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LandCov_L غطاء  األرض

 LandOwn_L ملكية  األرض

األرض طبوغرافية  نقاط القمم و القاع 

 خطو ط الكنتور

Roads 

Railways 

 العــــــمران

 االتنمية اإلقليمية

 الميول

Aspect_To 

 المياة السطحية

 القومية لتنمية ا

والتعمير للجمهوريةال  

 التنمية الريفية

 التنمية الحضرية

 البنية األساسية الخدمات 

 البنية التعليمية البنية  السكانية

 البنية الصحية

Geo Soil نوع التربة 

 G_الجيولوجيا

ئمة التربةمال  

Hydro 
اةاخزانات المي  

 النيل و الترع و المصارف

(5)شكل   

لتحديد صالحيةمثال على طبقات البيانات التى يقترح التعامل معها للتحليالت المكانية   

و أولويات المناطق على المستويات الثالثة   
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 شيماء مجدى. د

 

 
 

 االنتاج العلمى

 

 الخالصة
 :يتيح النظام  المكانى المقترح تحقيق األهداف التنموية لممر التنمية وهى 

 .فتح مجاالت جديدة للعمران بالقرب من أماكن التكدس السكاني .7
 .التعدي على األراضي الزراعية داخل وادي النيل فيالتحكم  .2
 .إعداد عدة مناطق الستصالح األراضي .3
 .والتجارة توفير فرص العمل في الزراعة والصناعة .4
 .تنمية مواقع جديدة للسياحة بالشريط المتاخم للنيل .5

 
عدة معايير يمكن و يساهم النظام المقترح فى تحديد و تقييم أولويات مناطق التنمية المكانية من خالل 

 :استخدامها في تقييم النمو المتوقع للمر و محاوره العرضية  هى
 

 :معايير عمرانية وبيئية: أوال 
نوعيات التحليالت المكانية  تحديد صالحية و أولويات المناطق من خالل .7

لطبقات   (Classifications – Spatial variances –  Interactions):التالية
 يةـكثبـان الرملال - درجات السيـول - الصـدوع االساسيـة -نطـاق الـزالزل  :المكانية المعلومات 

 المحميات الطبيعية - االراضـى الزراعـيـة - حـجــر طفـلـة - ـاتخسـبال -
مدى استجابة الهيكل العام للمحور المقترح لالعتبارات اآلتية من خالل التحليالت المكانية  .2

Patterns - Diffusion: 
المحددات  -( توطين...تركيز  –انتشار )اعتبارات األمن العسكري  -متطلبات األمن القومي  .3

 (.الطبوغرافيا ، الظروف المناخية)البيئية 
 ....(أراضى استصالح ، موارد مائية، سياحية)تحديد اإلمكانات الكامنة للحيز  .4
 ( حجم، وظيفة ، تباعد)مدى توافق النسق العمراني  .5
 (.رتب/ أحجام /وظائف )ى اتزان الشبكة العمرانية مد .2

 
  Flows)- ( Connectivity: معايير اقتصادية: ثانيا 

كز امر - منـاطـق استـصالح - ةبـة الجيـولـوجــمـواقع السـياح - احيةـمناطق مخصصة للتنمية السي
 –خطوط سكة حديد  –طرق )البنية األساسية الداعمة للتنمية  - ةـروات التعدينيثمـواقع ال - صناعيـة
 (موانىء -مطارات 

 :معدل النمو االقتصادي المتوقع تحقيقه بالتحليالت التالية
(Flows – Events – Feed backs) 

 -( معدالت النمو القطاعية المستهدفة)مدى تحقيق إستراتجية تنمية المحور لألهداف القطاعية  .7
 .ام لتوزيع األنشطة االقتصاديةالنسق الع

حجم  -( سياحة –زراعة  –صناعة )حجم االستثمارات المباشرة المطلوبة في األنشطة االقتصادية  .2
 .االستثمارات الخاصة بالبنية األساسية

 .التكلفة المباشرة لتوفير فرصة عمل في األنشطة المقترحة .3
 .(المحلى واألجنبي)مدى إمكانية جذب االستثمار الخاص  .4
 مدى مساهمة إستراتيجية تنمية المحور في دعم العالقات بين القطاعات التنموية .5
 –األراضي الزراعية )مدى إمكانية الحفاظ على الموارد االقتصادية القومية وترشيد استخدامها   .2

 .مصادر الطاقة  –الموارد المائية 



ن      ي ب ية  تنم ل مر ا ياجاتم قبل احت مست ل و رؤى ا مع  لمجت ا      

 شيماء مجدى. د
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تحديد إمكانيات فنية لدعم نظم التعداد السكاني واإلحصاء وتعداد المنشآت االقتصادية لسهولة عمليا  -5
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