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 المستدامة العمرانية لتنميةا سياسات
 المصرية بالمدن المائية المجارى نطاقات إلستغالل

  1 محمود فؤاد محمود البواب

 ملخص البحث
 قد إزدهرت الحضارات العظيمة والمدنوتعتبر المجارى المائية عنصر هام وفاعل رئيسى فى نشأة المستقرات البشرية، 

القديمة والموانئ على حدود المسطحات المائية خاصة األنهار، وتشكل األنهار والبحيرات مسطحات مائية داخل نسيج 
عين والسكان بماتقدمه من مناظر خالبة ونشاطات ترفيهية المدن مشهد ومنظر طبيعى، ونقاط جذب لجمهور المنتف

 وإجتماعية وترويحية ورياضية.
مدينة تمثل حوالى  144 النيل وفرعى الدلتا، حوالى ووادى الواقعة على سواحل البحار والبحيرات وتشكل المدن الساحلية

طقة الساحلية فى مصر حوالى نصف . ويسكن المن2009عام   مدينة( 220من إجمالى عدد المدن المصرية ) 65.7%
 والدخل.السكان حيث توفر المنطقة الساحلية مصدرا للغذاء وفرص العمل 

 ،ريةالمائية بالمدن المص المجارى نطاقاتإلستغالل لتنمية العمرانية المستدامة اسياسات منظومة  إقتراحيهدف البحث إلى 
لمعالجات مع مراعاة التباين الواضح فى ا، إستثماره بإسلوب غير تقليدىيمكن لتلك المدن تحقيق ميزة تنافسية  ساهم فىت

 ىالبشر للتواصل عامة ومناطق كفراغات تمثل، ومن مدينة ألخرى  النطاقاتالبيئية والعمرانية لهذه  المحلية للمشاكل
 سواء.ال على وزوارها ى تلك المدنلقاطن والنفسية البدنية الراحة تساهم فى خلق نشاطات وممارسة

كأحد  همثلتلمجارى المائية فى إطار البيئة العمرانية، وماامفهوم تناول  حيثتبع البحث المنهج اإلستقرائى التحليلى إ
العناصر الطبيعية وتعريف الواجهات المائية ونطاقاتها، وماتمثله كأحد عناصر التصميم العمرانى وإستخالص الدروس 

رية المصلعينة من المدن ثم دراسة حالة  المستفادة من التجارب الدولية والمحلية فى تطوير ضفاف المجارى المائية،
ة العامة والمشاكل التى تواجه نطاقات المجارى المائية فى البيئة المصرية ، للتعرف على أهم المالمح والسمات العمراني

فى إطار مشروع نطاقات المجارى المائية  للتعامل مع وإلقاء الضوء على اإلستراتيجيات والمشروعات المستقبلية 
 .المصرية للمدنالعامة والتفصيلية المخططات اإلستراتيجية 

ممرات المشاة والفراغات المفتوحة  بتوفير بالمدن المصرية المجارى المائية اتنطاقتطوير  أن خلص البحث إلى
لعمرانية المستدامة التنمية ا تعتمدبيئة عمرانية مستدامة للمدن ، و فى توفير اإليجابى هابتأثير دور كبير تلعب  والترفيهية
أساسيتين : تحديد تلك النطاقات ثم وضع السياسات  كيزتينلنطاقات المجارى المائية بالمدن المصرية  على رالمقترحة 

مع  ،ليدىبإسلوب غير تق هايمكن إستثمارلتلك المدن تحقيق ميزة تنافسية  ساهم فىتمما ، واألليات المناسبة لكل نطاق 
 االخذ فى اإلعتبار تباين وإختالف المعطيات المحلية من مدينة آلخرى
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