
 

 
"لقاء  ي إطار النشاط العلمي لمعهد التخطيط القومي، تم عقد الحلقة الثالثة من نشاط ف

حول  ،12/12/2017وذلك يوم الثالثاء الموافق  ،2017/2018الخبراء" للموسم العلمي 
عدد من  إلى "العاصمة اإلدارية الجديدة" بحضور عدد من الخبراء من خارج المعهد باإلضافة

وقد أكد الحاضرون على أهمية هذا الموضوع ودارت مناقشات وحوارات معمقة المعهد،  أساتذة
حول الورقة الخلفية المقدمة من د. حامد هطل، األستاذ المتفرغ بمركز التنمية اإلقليمية 

 بالمعهد، والتي اشتملت على العديد من األسئلة من أهمها: 

 



 جديدة؟  ما هو الغرض من إنشاء عاصمة إدارية (1)
هل تعتبر العاصمة اإلدارية الجديدة مجرد توسع حضري وامتداد لمدينة القاهرة فقط؟  (2)

بحيث تظل القاهرة هي العاصمة السياسية للدولة على النحو المتبع في ماليزيا )مدينة 
(، حيث تم نقل جزء كبير Sejong( وكوريا الجنوبية )مدينة سيجونغ  Putrajayaبوتراجايا 

العاصمة اإلدارية الجديدة مع االحتفاظ بالعاصمة السياسية  إلى الحكومية اإلداريةمن المقار 
 للدولة؟ 

كيف يمكن االستفادة من المشروع من خالل تشجيع الشراكة بين القطاع الحكومي  (3)
والقطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروع؟ وهل هناك شركات أجنبية تقوم بتنفيذ المشروع 

 ت المصرية؟ بالتعاون مع الشركا

الت األراضي بالعاصمة اإلدارية هل هناك خطة استراتيجية شاملة طويلة األجل الستعما (1)
 الجديدة؟ وهل هذه الخطة متسقة مع التغيرات االجتماعية واالقتصادية؟ 

ما هي اتجاهات التنمية العمرانية المستقبلية والحيز العمراني المستقبلي للعاصمة  (2)
 اإلدارية الجديدة؟ 

لمستقبلية بشكل هل هناك ربط واضح بين العاصمة اإلدارية الجديدة مع محاور التنمية ا (3)
  متكامل؟

هل هناك خطة للمحافظة على مصادر المياه الجوفية )إن وجدت( من التلوث  (1)
واالستنزاف واعتماد وتطبيق اللوائح واألنظمة التي تم وضعها لحماية المياه الجوفية، والعمل 

 على زيادة المخزون الجوفي منها؟ 
ها هل تتوافر إجراءات للتخلص من المخلفات الصلبة بطرق آمنة أم سيتم التخلص من (2)

 بالطرق التقليدية؟ 

العاصمة اإلدارية  إلى على الطرق المؤديةماهي إجراءات الحد من زيادة األحمال  (1)
 الجديدة نتيجة لتزايد أعداد السيارات وبالتالي زيادة االزدحام واالختناقات المرورية؟ 

، لتجنب المشاكل  Studies Traffic impactهل هناك دراسة للتأثيرات المرورية  (2)
 ة من المناطق المجاورة المرورية المتوقعة على المعابر الخارجية للعاصمة اإلدارية الجديد



)القاهرة، والعين السخنة، والسويس، ومدينة بدر، ومدينتي، والشروق( للمحافظة على عامل 
 الوقت واإلنتاجية للعاملين بمواقع العمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة؟ 

كرة لم تكن جديدة ولكنها الف أن إنشاء عاصمة إدارية جديدة ليس غريبًا وأن هذه (1)
كرة مثل: روسيا في الف ونفذت هذهمطروحة منذ عهد الرئيس السادات. وأن دواًل كثيرة سبقتنا 

بداية القرن الماضي حيث أصبحت موسكو هي العاصمة الجديدة بداًل من بطرسبرج... 
بداًل من مدينة "ريودى جانيرو"، كما قامت  1960والبرازيل أتمت بناء العاصمة "برازيليا" عام 

 . 1991"أبوجا" عام  إلى نيجيريا بتحويل العاصمة من الجوس
جذب االستثمارات األجنبية المباشرة،  اإلدارية الجديدة العديد من المزايا مثل: للعاصمة  (2)

وهو ما يسهم في رفع معدالت النمو االقتصادي في ظل التراجع في حجم االستثمارات األجنبية 
المباشرة في الوقت الحالي. الحد من المشاكل الحالية لمدينة القاهرة مثل: التلوث واألثر 

ائيات التي تتمدد بصورة سرطانية في جسد العاصمة الحالية، ومشكلة االزدحام، السلبي للعشو 
ومع نقل المصانع والصناعات الملوثة منها يمكن أن يخلق من القاهرة مدينة للثقافة والفنون 
والمهرجانات والمؤتمرات العالمية. تعد بمثابة مركزًا للمال واألعمال يشتمل على البنك المركزي 

مركزية  أن هذا المشروع سيكون حاًل لمشكلة والبورصة وغيرها. لمحلية والدولية، والبنوك ا
أن نقل بعض الوزارات وبعض األجهزة الحكومية  إلى أشار البعض الخدمات في منطقة واحدة.

تطوير عمل الجهاز اإلداري للدولة  إلى ال يقتصر فقط على مجرد االنتقال ولكن يهدف أيضاً 
في ضوء احتياجات مختلف الوزارات والهيئات، وذلك من خالل أنظمة إدارة حديثة تسهم في 
تهيئة مناخ أفضل لكافة العاملين، وتعمل على تحقيق االستغالل األمثل لموارد الدولة البشرية 

ة التنمية والتفاوتات اإلقليمية والمالية بما يحقق المصلحة العامة. أن عدم التوازن في عملي
القاهرة  إلى بين المحافظات قد تسبب في نزوح اآلالف من المواطنين من الريف المصري

التكدس واالزدحام وانتشار العشوائيات بشكل سرطاني، لذا فالتنمية  إلى الكبرى وهو ما أدى
والتراثي للقاهرة أو  المتوازنة والشاملة تحد من هذه المشكالت وتحافظ على الشكل الحضاري

 العاصمة الحالية. 
هناك تخوف من أن تفكيك القاهرة ونقل الوزارات الحيوية وبعض الهيئات واألجهزة الحكومية قد 
يترتب عليه تفريغ أو التأثير بالسلب على المحتوى الحضاري للقاهرة مثل هدم القصور ذات 

قامة ناطحات سحاب،.... الخ.  و  التصميم المعماري الراقي موظفي الدولة )وفقاً أن وا 
لتصريحات المسئولين( سيظلون في أماكن عملهم، سواء في القاهرة أو المحافظات لتقديم 
الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي، وسيتم نقل بعض موظفي الصف الثاني فقط وعملية النقل 



وترشيح ثالثة موظفين فقط من كل قطاع ستكون لقطاعات مكاتب الوزراء فقط بشكل كامل، 
)وفقًا لقدرتهم على التعامل مع أساليب التكنولوجيا الحديثة التي سيتم التعامل بها في 

 العاصمة اإلدارية الجديدة(.

هورية عبر التأكيد على التصور المقترح لربط العاصمة اإلدارية الجديدة بمختلف أنحاء الجم
شبكة من الطرق والمواصالت وخطوط السكك الحديدية تبدأ من العين السخنة مرورًا بالعاصمة 

مدينتي اإلسكندرية والعلمين. أهمية توفير  إلى أكتوبر وصوالً  6اإلدارية الجديدة ثم مدينة 
يمثل أفضل الخدمات لمختلف أحياء العاصمة اإلدارية الجديدة، وخاصة حى المال واألعمال ل

البيئية المتعلقة بتصميم العاصمة  تهناك بعض االعتبارا عنصرًا جاذبًا للشركات الدولية.
 Theاإلدارية الجديدة كان يجب عدم إغفالها منها: أن المنطقة النواة في العاصمة الجديدة 

Nucleus Areaفدان(، بدون  70متر مربع )حوالى  293601 حوالي ، تبلغ مساحتها
فدان )وفقًا  14.5مناطق خضراء، ومن الضروري إنشاء حزام أخضر لها بمساحة ال تقل عن 

 Filterللمعايير البيئية العالمية(، ويقترح استخدام األشجار الطويلة نسبيًا التي تعمل كمرشح 
 للرمال واألتربة مثل أشجار األكاسيا والجازروارين.

 الموجودة داخل المنطقة النواة والمقامة على مساحة خمسة فدادين تفقدأن البحيرة الصناعية 
مترًا مكعبًا من  المياه بفعل عوامل التبخر، لذا يقترح تغطية سطح هذه البحيرة  350 حوالي

  بطبقة عازلة للتبخر للحد من إهدار هذه المياه.
 
 
 
 
 
 
 

 


