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 1األول لإلقليه عاو املخطط 9 7 0   
 1التينية بعيد املدى عاو خمطط 9 8  الفرىشىباريص  -إيوريفبالتعاوٌ مع معَد  3
 1األول ملخـطـط التينية العنراىية لإلقليه عاو التحديث 9 9 1   
 1الثاىى ملخطط التينية العنراىية لإلقليه عاو التحديث 9 9 7   
 2 اجلايها)خمطط التينية العنراىية إلقليه الكاٍرة الهربى 0 0 8) 

 

أٍه الدراسات الشابكة إلقليه 
 الكاٍرة الهربى
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 1املخطط األول لإلقليه عاو 9 7 0   
6عدد الشهاٌ  1مليوٌ عاو  1. 9 6 0 ،

1املتوقع  4 1مليوٌ عاو 5. 9 9 0) 
 
 خمطط التينية بعيد املدى عاو

1 9 8 بالتعاوٌ مع معَد   3
 باريص الفرىشى -إيوريف

1عدد الشهاٌ ) 1مليوٌ عاو 0 9 8 2 
1واملتوقع  6 2مليوٌ عاو  5. 0 0 0 ) 

 
  التحديث األول ملخـطـط التينية

1العنراىية لإلقليه عاو  9 9 1  
1عدد الشهاٌ  مليوٌ ىشنة  2

1عاو 9 9 1واملتوقع  0 6 مليوٌ عاو  5.
2 0 0 0) 

 
 التحديث الثاىى ملخطط التينية

1العنراىية لإلقليه عاو  9 9 7  
1عدد الشهاٌ ) 1مليوٌ عاو  3 9 9 6 

2واملتوقع  2مليوٌ عاو  4 0 2 0) 
 

1التحديث الثاىى ملخطط التينية العنراىية لإلقليه عاو  9 9 7   

 انزشكٛض ػهٗ فكشح انزغًؼبد انغذٚذح ؽٕل االلهٛى نغزة انزًُٛخ خبسط انكزهخ انمبئًخ 

ظى يغًٕػخ يٍ انزغًؼبد يغ ثؼعٓب انجؼط نزكٌٕ يذُٚخ عذٚذح ٔاؽذح 

 نزكٌٕ يذُٚخ انمبْشح انغذٚذح 5،3،1ظى انزغًؼبد  - 

 ة نزكٌٕ يذُٚخ انشٛخ صاٚذ 6أ، 6ظى انزغًؼبد  - 

 أكزٕثش6انٗ يذُٚخ  7ظى انزغًغ سلى  - 

 ٌأكزٕثش ٔانمبْشح انغذٚذح ايكبَٛخ االيزذاد انًخؽػ يغ رٕفٛش كبفخ انًشافك 6أربػ انًخؽػ نًذ

 .ٔانخذيبد انًؽهٕثخ نٓب

 عًٛغ انًذٌ ٔانزغًؼبد انغذٚذح رى رخؽٛؽٓب ٔرُفٛزْب ػهٗ أعبط اكزفبءْب رارٛب ثبنًشافك االعبعٛخ
  .  ٔانخذيبد
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 رزعًٍ يُبؼك ػذح ػهٗ انذساعخ يُؽمخ اشزًهذ

 انغٛضح يؾبفظزٙ يٍ ٔعضء ثأكًهٓب، انمبْشح يؾبفظخ

 كاؽذٖ سيعبٌ يٍ انؼبشش ٔيذُٚخ ٔانمهٕٛثٛخ،

 يُؽمخ ٔرشًم .انغذٚذح انؼًشاَٛخ انًغزًؼبد

 يغبؽخ ػهٗ رًزذ ئداسٚخ ٔؽذح 529 انذساعخ

  2كى 4.367

 انًُبؼك رمغٛى انذساعخ خالل يٍ رى ٔلذ

 ئنٗ (انؼًشاَٛخ انزكزالد) انؾبنٛخ انؼًشاَٛخ

 :ْٔٙ أًَبغ صالس

 

  يٍ رزكٌٕ انزٙ انشئٛغٛخ انزكزالد (1) 

 َؽبق ػهٗ انًٕعٕدح انؼًشاَٛخ انًُبؼك

 انذائش٘ انؽشٚك ٔعُٕة انذائش٘ انؽشٚك

 ؼشٚك َؽبق ٔػهٗ انُٛم َٓش ثبيزذاد

 االٔرٕعزشاد
 

 أغهجٛزٓب ٚمغ انزٙ انصغٛشح ٔانًذٌ انمشٖ (2)

  انزكزالد َؽبق خبسط انضساػٛخ انًُبؼك فٙ

 انشئٛغٛخ
 

 .انغذٚذح انؼًشاَٛخ انًغزًؼبد (3)
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 أٍه الدراسات الشابكة إلقليه الكاٍرة الهربى

 16 ئنٗ ٔرمغًٛٓب انذساعخ يُؽمخ رصُٛف رى ٔلذ

 ؼجمب رخؽٛػ يُؽمخ كم رؾهٛم رى ؽٛش رخؽٛػ يُؽمخ

 ٔانًإششاد انؾبنٛخ، األساظٙ اعزخذايبد نهخشٚؽخ

  ػٍ ٔيفبًّْٛ انًغزًغ سؤٚخ ئنٗ ثبإلظبفخ انكًٛخ

 ػهٗ انزؼشف اعم يٍ انؼبيخ ٔانًُشبد انزؾزٛخ انجُٛخ

  انؼمجبد ٔرؾذٚذ انًشبكم

 ألًَبغ اؽزًبالد/عُٛبسْٕٚبد صالس ٔظغ رى

 ًَٕ ٔيؼذل انؾعش٘ انؼًشاَٙ انزٕعغ

  انغكبٌ
 اٌؼّشأٟ اٌزٛعغ رٛلؼبد ٠زٕبٚي 1 سلى انجذٚم

 ِؼذي ػٍٝ ٠ؼزّذ ٚاٌزٞ اٌّغزمج١ٍخ اٌحؼشٞ

   .ٌٍزم١١ُ وأعبط اٌحبٌٟ اٌغىبٟٔ إٌّٛ

 افزشاػ١خ فىشح ػٍٝ ٠ؼزّذ 2 سلى ثذٚم أيب

 اٌؼّشأٟ اٌزٛعغ أٔشـخ أْ ػٍٝ رٕض

 رٕزمً عٛف اٌغىبْ رؼذاد ِٚؼذالد اٌّغزمج١ٍخ

  فٟ اٌشئ١غ١خ اٌؼّشا١ٔخ اٌىزٍخ ِٓ ِغزّش ثشىً

 أيب .إٌّـمخ ٌزٍه ٚاٌغشثٟ اٌششلٟ االرغبٖ

 اٌزٛعغ أٔشـخ أْ إٌٝ ف١ش١ش 3 سلى ثذٚم

 اٌغىب١ٔخ اٌىضبفخ ّٚٔٛ اٌّغزمج١ٍخ اٌؼّشأٟ

  اٌّغزّؼبد فٟ ٌززشوض ثٙب اٌزحىُ ٠زُ عٛف

 اٌغذ٠ذح اٌؼّشا١ٔخ
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 أٍه الدراسات الشابكة إلقليه الكاٍرة الهربى

 2027رى ٔظغ سعى رخؽٛؽٙ سئٛغٙ نًُؽمةخ انذساعةخ فةٙ    

ػهٗ أعبعّ رى رؾذٚذ صالس أًَةبغ نهًُةبؼك انزةٙ نٓةب أٔنٕٚةخ      

ثبإلظةةبفخ ئنةةٗ يُؽمةةخ انُشةةبغ انًشكضٚةةخ ٔانًشاكةةض انؾعةةشٚخ  

" يُةةةبؼك شةةةذٚذح انكضبفةةةخ "ٔرُؾصةةةش يُةةةبؼك األٔنٕٚةةةخ فةةةٙ  

انًُةةبؼك انغذٚةةذح " )يُةةبؼك انفةةش "، (انًشاكةةض انؾعةةشٚخ)

رؾغةٍٛ ثٛئةخ   " )يُةبؼك انزغذٚةذ  "، ٔ(نهزًُٛخ ٔئػبدح انزؽٕٚش

 (.انًؼٛشخ

صةةةى رةةةى ٔظةةةغ يخؽةةةػ ػةةةبو العةةةزخذايبد األساظةةةٙ    

ثُةبء ػهةٗ    2027نًُؽمخ انذساعةخ نهؼةبو انًغةزٓذف    

االعةةةةةةةزشارٛغٛبد انمؽبػٛةةةةةةةخ انًمزشؽةةةةةةةخ ٔانشعةةةةةةةى  

  انزخؽٛؽٙ انشئٛغٙ
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 أٍه الدراسات الشابكة إلقليه الكاٍرة الهربى

كًب  رى الزةشاػ صةالس يًةشاد نهزًُٛةخ رؾةذ      

ْةزِ انذساعةةخ كًًةشاد رًُٕٚةةخ راد أٔنٕٚةةخ   

رزؼهةةك ثزؾمٛةةك انزًُٛةةخ انًغةةزذايخ نًُؽمةةخ   

 :انذساعخ، ٔرهك انًًشاد ْٙ

   ٘ انمةبْشح   –انمةبْشح  : يًةش انزًُٛةخ انًشكةض

 انغذٚذح

 –شةةةةًبل انغٛةةةةضح : يًةةةةش انزًُٛةةةةخ انغشثةةةةٙ

 انغبدط يٍ أكزٕثش

انؼبشةةةةش يةةةةٍ  –انمةةةةبْشح : يًةةةةش انزًُٛةةةةخ

 سيعبٌ

رةةةى رمةةةذٚش ئعًةةةبنٙ ػةةةذد انغةةةكبٌ نًُؽمةةةخ  

يهٛةةٌٕ َغةةًخ  24.2انذساعةةخ نٛصةةم ئنةةٗ  

ثضٚةةةةبدح عةةةةكبَٛخ رمةةةةذس   2027فةةةةٙ ػةةةةبو 

يهٛةٌٕ َغةًخ نهفزةشح يةب ثةٍٛ       8.1ثؾٕانٙ 

2007 – 2027،   

 



 

انؾعش٘ اإللهٛى نزؽٕس انًفغشح ٔاالرغبْبد انُظشٚبد  

 انًزشٔثٕنٛزبٌ

انًزشٔثٕنٛزبٌ انؾعش٘ نإللهٛى انًكَٕخ انًكبَٛخ انٕؽذاد 

انًزشٔثٕنٛزبٌ انؾعش٘ نإللهٛى انًكَٕخ انًكبَٛخ انٕؽذاد  
 انكجشٖ نهمبْشح

األسص اليظرية يف التعامل 
اإلقليه التخطيطي مع 

 املرتوبوليتاٌ



 مراحل الينو احلضري والتحضر لألقاليه احلضرية الهربى 
   

 نظريح اندورج انمكانيح

   Spatial Cycle Theory  

 َمكه تمسُم مراحل الىمى الحضرٌ لإلللُم الحضرٌ

 :المتروثىلُتبن إلً أرثع مراحل رئُسُخ كبلتبلً 

 مرحهح انتحضر انكثيف -1

   URBANIZATION 
 مرحهح انتحضر انجزئي تانضواحي -2

   SUBURBANIZATION 
 مرحهح انتحضر انمضاد -3

   DISURBANIZATION 
 مرحهح إعادج انتحضر -4

  REURBANISATION 

 Metropolitan المتروثىلُتبن الحضرٌ اإلللُم ومى لمراحل المفسرح واالتجبهبد الىظرَبد تعذدد
Region تلك ألهم عرض َلً وفُمب المتبخمخ، الرَفُخ ثبلمىبطك حضرَخ تحىالد مه ثهب َتعلك ومب 

   :واالتجبهبد الىظرَبد

٠ٚمَٛ االفزشاع األعبعٟ ٌزٍه إٌظش٠خ ػٍٝ أْ إٌّبؿك ٚاأللب١ٌُ اٌحؼش٠خ رغٍه فٝ سحٍٗ رحؼش٘ب اٌّشاحً اٌغبثمخ، 

ٚؿجمًب ٌزغ١ش رٍه اٌخظبئض رٕزمً  ٔرزجبٍٚ كم يشؽهخ يٍ ْزِ انًشاؽم فًٛب ٚزؼهك ثبنخصبئص انزًُٕٚخ ٔانذًٕٚغشافٛخ،

 (. ,1993R.R.Boyce & J.Hewitt)األلب١ٌُ اٌحؼش٠خ ِٓ ِشحٍخ حؼش٠خ إٌٝ ِشحٍخ أخشٜ ػجش اٌضِٓ 



 مراحل الينو احلضري والتحضر لألقاليه احلضرية الهربى 
   

 أْى انخصبئص انزًُٕٚخ ٔانذًٕٚغشافٛخ نكم يشؽهخ

)2001Champion, ) , (1982van den Berg, et al., Source:( 

 انؼاللخ ثٍٛ يشاؽم انزؾعش ًَٔػ انزًُٛخ ٔيؼذالد انزغٛش انغكبَٙ ثبإللهٛى انؾعش٘

 يؼذالد انزغٛشاد انغكبَٛخ

اإلل١ٍُ اٌحؼشٞ  يشؽهخ انزًُٛخ  رصُٛف ًَػ انزًُٛخ

 اٌّزشٚث١ٌٛزبْ

 إٌـبلبد اٌخبسع١خ

Fringe 

 اٌمٍت اٌحؼشٞ

Core 

 ِشحٍخ اٌزحؼش اٌىض١ف .1 اٌّشوض٠خ اٌّـٍمخ. 1  ++ - +

Urbanization +++ + ++  2.اٌّشوض٠خ إٌغج١خ 

 ِشحٍخ رحؼش اٌؼٛاحٟ. 2 اٌالِشوض٠خ إٌغج١خ.3  + ++ +++

Suburbanization  + ++ -  4 .اٌالِشوض٠خ اٌّـٍمخ 

 ِشحٍخ اٌزحؼش اٌّؼبد. 3  اٌالِشوض٠خ اٌّـٍمخ. 5  -- + -

Des-urbanization --- - --  6 .اٌالِشوض٠خ إٌغج١خ 

 ِشحٍخ إػبدح اٌزحؼش. 4  اٌّشوض٠خ إٌغج١خ. 7  - -- ---

Re-urbanization - -- +  8 .اٌّشوض٠خ اٌّـٍمخ 

  اٌمٍت) حؼش٠خ وزٍخ رظٙش األٌٚٝ اٌّشحٍخ فٝ

 صُ اٌّزبخُ اٌش٠ف حغبة ػٍٝ ٚرّٕٛ (اٌحؼشٞ

 ثبٌحٍمخ ِزغبسع ّٔٛ ٠حذس اٌضب١ٔخ اٌّشحٍخ فٝ

 اٌضبٌضخ اٌّشحٍخ فٝ صُ اٌحؼشٞ، ٌٍى١بْ اٌخبسع١خ

 عىبٔٝ فمذ ٌٗ ٠ٚحذس اٌحؼشٞ اٌمٍت ٠زذ٘ٛس

  اٌّشحٍخ فٝ صُ اٌخبسع١خ، اٌحٍمخ طبٌح فٝ ٠ظت

 اٌغىبْ اعزؼبدح فٝ اٌحؼشٞ اٌمٍت ٠جذأ اٌشاثؼخ

 . ٚاٌزغذ٠ذ ء اإلح١ب ػ١ٍّبد خالي ِٓ



 اليظريات واالجتاٍات املفشرة لتطور اإلقليه احلضري املرتوبوليتاٌ
   

 Core-Periphery    نظريح انقهة واألطراف

 ػٓ ٚاٌّؼضٌٚخ اٌّجؼضشح اٌّشاوض أٚ انًذٌ يٍ انؼذٚذ ثٛعٛد اٌّشحٍخ ٘زٖ ٚرّزبص اٌّغزمً اٌّىبٟٔ إٌّؾ ِشحٍخ -أ

 (Pre-industrial) انصُبػخ رٕؼٍٛ لجم فًٛب انغبئذ انزشكٛت ْٕٔ ثؼؼٙب،
 انصُبػخ ػًهٛخ ثٕاكٛش يغ اٌّشحٍخ رٍه رظٙش اٌٛؿٕٟ اٌّغزٜٛ ػٍٝ اٌٛح١ذ اٌّشوض أٚ اٌمٍت ِشحٍخ -ة
(Transitional) ػهٗ سئٛغًب يشكضًا نزكٌٕ (اٌؼبطّخ غبٌجًب) إٌٛػ١خ اٌّضا٠ب راد انكجشٖ انًذٌ ئؽذٖ رظٓش ح١ش 

 .يصش فٙ انكجشٖ انمبْشح ئلهٛى يضم انذٔنخ يغزٕٖ
 (Industrial) (انصُبػٙ انُعظ يشؽهخ) انزصُٛغ ػًهٛبد اصدٚبد يغ اٌّشحٍخ رٍه رظٙش  اٌفشػ١خ اٌّشاوض ِشحٍخ -عـ

 ٚاٌٙٛاِش األؿشاف ِٕبؿك فٟ انفشػٛخ انًشاكض يٍ ػذد رزكٌٕ ح١ش
 انمهت ثٍٛ انؼاللبد رزشبثك ح١ش (Post-industrial) انصُبػخ رٕؼٍ ثؼذ يب اٌّشحٍخ رٍه رظٙش  اٌٙش١ِخ ِشحٍخ -د

   .(2011 ,طٛس٠خ & ٠حٟ) (ٔانظٓٛش انٕٓايش) ٔأؼشافّ انؾعش٘

 أْ ٔظش٠زٗ خالي ِٓ فش٠ذِبْ حبٚي

  ِٓ اٌّىبٟٔ اٌزٕظ١ُ ػ١ٍّخ ٠فغش

 ثٍٛ انؼاللخ ٔرؾهٛم دساعخ خالي

 ٔانزًُٛخ عٓخ يٍ انًكبَٙ انزشكٛت

 ،أخشٖ عٓخ يٍ االلزصبدٚخ

 ِٓ ّٔٛرعًب ؿٛس رٌه ٌٚزٛػ١ح

 :ٟ٘ سئ١غ١خ ِشاحً أسثغ



 اخلاصة بالتعامل مع اإلقليه احلضري املرتوبوليتاٌاليظريات 
   

 Growth Poles Theoryنظريح أقطاب اننمو 

ٔرظٓش فبػهٛخ ألؽبة انزًُٛخ فٗ انذٔل انًزمذيخ ػُٓب فٗ 

 انذٔل انُبيٛخ نمٕح ػُبصش انزًُٛخ فٗ انذٔل انًزمذيخ

 إٌٝ ٍٕظش٠خ،ٌ اٌؼبِخ األعظ رغزٕذ

 ٚعٛد فؼٕذ ،ٚإٌشبؽ اٌّىبْ ث١ٓ اٌؼاللخ

 اٌذٌٚخ، إٌّبؿك ِٓ أوضش أٚ ِٕـمخ

 ٚأ الزظبد٠ّخ عٛاء ِؼ١ٕخ ث١ّضاد رزّزغ

 رغؼٍٙب غشاف١ّخع حزٝ أٚ اعزّبػ١ّخ،

 األخشٜ ٌٍّٕبؿك ثبٌّٕغجخ ٌٍز١ّٕخ ِحٛسًا

 فٝ ١ِّضاد رىْٛ ِب غبٌجًب( حٌٛٙب

 ثزٍه ٠حذس صُ ِٚٓ (اٌظٕبػخ لـبع

 ِٓ ٌّض٠ذ عزة (األلـبة) إٌّبؿك

 ٔغجٟ رشاوُ ٠حذس صُ ِٚٓ اٌز١ّٕخ

 إٌّٛ ٠حذس ٕٚ٘ب االلزظبد٠خ ٌٍٛفٛساد

 .اٌز٠ّٕٛخ األلـبة ٌزٍه ٚاالصد٘بس

)1998Rodrigue, Source: Adapted from ( 



 اخلاصة بالتعامل مع اإلقليه احلضري املرتوبوليتاٌاليظريات 
   

 Growth Poles Theoryنظريح أقطاب اننمو 

 رزًزغ ٔانزٗ انغذٚذح أٔ انمبئًخ انزًُٕٚخ انًُبؼك ثؼط ػهٗ انزشكٛض فٗ انُظشٚخ ْزِ يٍ االعزفبدح ًٔٚكٍ

  َؾٕ انًزضاٚذح انٓغشاد نصذ انؾعش٘ اإللهٛى خبسط ًَٕعذٚذح ألؽبة نزٕنٛذ يب؛ َشبغ فٗ َغجٛخ ثًًٛضاد
  فزشح ٚزؽهت  Growth Pole انزًُٕ٘ انمؽت أٌ االػزجبس فٗ األخز يغ – انًزشٔثٕنٛزبٌ انؾعش٘ اإللهٛى

 انًزشٔثٕنٛظ نًُبفغخ ؼٕٚهخ صيُٛخ

 انمؽت انزًُٕ٘



 (املديية اإلقلينية) املرتوبوليتاٌتهويً اإلقليه احلضري 

 انُؽبق انذاخهٙ 

  انؾعشٖ

انخبسعٙانُؽبق   

  انؾعشٖ

Source: (Bryant et al., 1982) (Thuo, 2013) 



 ًَػ اإللهٛى انؾعش٘
أؽبد٘ انًشكض   

 ًَػ اإللهٛى انؾعش٘

انًزؼذد انًشاكض   

 األحادي واملتعدد املرانز املرتوبوليتاٌاإلقليه احلضري 

 يشكض انًذُٚخ انزبسٚخٗ ٔانزغبسٖ

 انًذُٚخ انذاخهٛخ

 انعٕاؽٗ

 األؼشاف ٔانٕٓايش انؾعشٚخ

(انًُبؼك شجّ انؾعشٚخ)  

 انظٓٛش انشٚفٙ انضساػٙ

 انٕٓايش انشٚفٛخ ٔانظم انؾعش٘ انًُؽمخ انؾعشٚخ انٕظٛفٛخ

& 

 اإللهٛى انؾعش٘ انًزشٔثٕنٛزبٌ

(اإللهٛى انؾعش٘ انشٚفٙ)  
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  Inner Cityانًذَٛةخ انذاخهٛةخ     

 انزبسٚخٗٔانزٗ رشًم انمهت 

ٔانزةةةةٙ رؾةةةةٕ٘  Suburbsَؽةةةةبق انعةةةةٕاؽٗ 

يشةةشٔػبد اإلعةةكبٌ انفةةبخش ٔانًزًٛةةض ٔاألؽٛةةبء    

انشالٛةةةةةخ كًةةةةةب ٚزةةةةةٕؼٍ ثٓةةةةةب انًشاكةةةةةض انضبَٕٚةةةةةخ 
 ٔانفشػٛخ

ٔانزٙ  Central City انًشكضٚخ   انًذُٚخ

رزعةةةةةًٍ انًذُٚةةةةةخ  انذاخهٛةةةةةخ ٔاألؽٛةةةةةبء   

انشةةةةؼجٛخ انزمهٛذٚةةةةخ ٔانُؽةةةةبق االَزمةةةةبنٙ    
 األٔعػ ؽٕل انًشكض

وانتري     Urban Peripheryألطراف انحضرريح ا

يترروطب ت ررا اماررتامامخ اةقهيميررح وانمنرراط  ان ررناعيح     

واألحيرررراع انايرررروائيح وإارررركار وقررررراع انحضررررر وأحيانررررا 

 يتوطب ت ا مناط  اةاكار انفاخر  

 انؾعشٖ انًزشٔثٕنٛزبٌ لهٛىإلانذاخهٛخ نٕؽذاد ان 



 الوحدات املهاىية إلقليه الكاٍرة الهربى
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َؽبق انٕٓايش انؾعشٚخ 

 انشٚفٛخ 
Urban – Rural Fringes 

 انظم انؾعشٖ
 Urban Shadow  

 ٔانظٓٛش انضساػٙ 
 Rural Hinter lands  

 انؾعشٖ انًزشٔثٕنٛزبٌ لهٛىإلانخبسعٛخ نٕؽذاد ان 



 الوحدات املهاىية إلقليه الكاٍرة الهربى



 انًشؽهخ األٔنٗ

 ركٌٕ انًذُٚخ انًشكضٚخ)
Core City ) 

 1917ؽزٗ ػبو 
 انًشؽهخ انضبَٛخ

  Core Cityانًذُٚخ انًشكضٚخ)
 (Suburbَٔشأح انعٕاؽٗ

  1950ٔؽزٗ  1917يٍ ػبو 

 انًشؽهخ انضبنضخ

  Core Cityانًذُٚخ انًشكضٚخ)
ٔظٕٓس  Exurbٔانعٕاؽٗ 

 Urbanاألؼشاف انؾعشٚخ 
Peripheries ) 

   1980ٔؽزٗ  1950يٍ ػبو 

 تكىَه الىحذاد الذاخلُخ إلللُم المبهرح الكجري



 الىحذاد الذاخلُخ والخبرجُخ إلللُم المبهرح الكجري



 املرحلة احلالية للتحضر بإقليه الكاٍرة الهربى
   

 يظبْش انزؾعش انًعبد ٔانًذ انؾعش٘ إللهٛى انمبْشح انكجشٖ

 انزُبلص انغكبَٗ لهت انؾعشٖ نإللهٛى ٔانزغٛش فٙ رٕصٚغ انغكبٌ ثٍٛ يُبؼك اإللهٛى انؾعشٖ

الىمزززززى السزززززكبوً ثبلمجتمعزززززبد  تركززززز  

ثشرق وغرة اإلللُم )العمراوُخ الجذَذح 

لتجمعززبد الرَفُززخ الىالعززخ إلززً جبوززت ا( 

فززززٍ هززززبم  اإلللززززُم ثى ززززبق الهززززىام   

 .الرَفُخ والظل الحضري

 .2006-1996وي انفترج مب  مادل اننمو انسكاني ةقهيم انقاهرج انكثرى

 ِٕبؿك فٟ  اٌٍّحٛظخ ص٠بدح ٕ٘بن

 ٚطٍذ ح١ش اٌؼّشا١ٔخ اٌىزٍخ أؿشاف

 200 إٌٟ األلغبَ ثؼغ فٟ اٌض٠بدح

 اٌّشط ِٕبؿك ِضً ع٠ًٕٛب ٔغّخ أٌف
 .ٚوشداعخ ٚاٌمٍظ

لغُ  -ٚعؾ اٌّذ٠ٕخ  –ِظش اٌمذ٠ّخ )ٕ٘بن أخفبع ٍِحٛف فٟ رؼذاد اٌغىبْ فٟ ِٕبؿك اإلعىبْ اٌمذ٠ّخ 

وزٌه ٕ٘بن أخفبع ٔغجٟ فٟ ػذد اٌغىبْ ِٚؼذالد ّٔٛ عىبْ األح١بء األحذس اٌزٟ ٚطٍذ إٌٟ ِب ( اٌغ١ضح
 ٠مشة ِٓ اٌزشجغ ِضً شّبي اٌمب٘شح ٚشّبي اٌغ١ضح



 املرحلة احلالية للتحضر بإقليه الكاٍرة الهربى
   

 يظبْش انزؾعش انًعبد ٔانًذ انؾعش٘ إللهٛى انمبْشح انكجشٖ

 إللهٛى انمبْشح انكجشٖ ثبنؾهمخ انخبسعٛخ انضؽف انؼًشاَٗ ػهٙ األساظٙ انضساػٛخ 

ثلزززززل معزززززذى ال حززززز  علزززززً األرض  

ال راعُزززخ خزززتى الفتزززرح ثزززُه عزززبمٍ     

وجززززززززززذي لززززززززززذ ثلززززززززززل   1968-1977

هكتززبراس وززىىَب س، فززم لفزز  لُ ززج      330

 1977هكتزززبراس وزززىىَبس مىززز  عزززب    590

، فززم تراجززع مززرح أخززري 1982وحتززٍ 

لُ ززج   2007-2001فززٍ الفتززرح مززه  

الهُئززززخ العبمززززخ  )هكتززززبر وززززىىَبس   450

 (2008, التخ ُط العمراوً

 2007 – 1968تطور مادل  انزحف عهي األراضي انزراعيح خالل انفترج ما تيب  
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Total Annual Average

  %40 حٛاٌٟ أْ ثبٌزوش اٌغذ٠ش ِٚٓ

 اٌضساػ١خ األساػٟ ػٍٟ اٌزؼذ٠بد ِٓ

 ٚاٌفشٞ اٌظغ١شح اٌّذْ ٔـبق فٟ رزُ

 ٔـبق داخً اإلل١ٍُ حذٚد ػٍٝ اٌٛالؼخ

 اٌّزشٚث١ٌٛزبْ اٌحؼشٜ اإلل١ٍُ ٔفٛر

  اٌزخـ١ؾ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ) اٌىجشٜ ٌٍمب٘شح

 .(2008 ,اٌؼّشأٝ
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 يؼذل انزغٛش فٙ عكبٌ انًُبؼك انؾعشٚخ ناللهٛى

% 50يؼذالد ًَٕ اكجش يٍ   

 انًشط

% 50يؼذالد ًَٕ الم يٍ   

 ؼشح

%15يؼذالد رمم ثبكضش يٍ   

 انًمؽى

 ششق يذُٚخ َصش

 يُشأح َبصش

 انغالو

 انجغبرٍٛ ٔ داس انغالو

 انزجٍٛ

 انخهٛفخ

 انؾٕايذٚخ

 انغٛضح

 انؼغٕصح

 ثٕالق انذكشٔس

 انٓشو

 انٕساق

 انذلٙ

 لصش انُٛم

 انذسة االؽًش

 انًٕعكٙ

 ثٕالق

 انغًبنٛخ

 شجشا

 سٔض انفشط

 انغٛذح صُٚت

 انششاثٛخ



 املرحلة احلالية للتحضر بإقليه الكاٍرة الهربى
   

 يظبْش انزؾعش انًعبد ٔانًذ انؾعش٘ إللهٛى انمبْشح انكجشٖ

 رٕصٚغ االيزذاداد انؾذٚضخ إللهٛى انمبْشح انكجشٖ ػهٗ انُؽبلبد انًكبَٛخ

 ثبنٓكزبس 2007-2001رغٛشاد يغبؽبد اعزخذايبد إللهٛى انمبْشح انكجشٖ ؼجمًب نهُؽبق انًكبَٗ فٗ انفزشح يٍ 

 عٕٛة رمغ اٌزٟ إٌّبؿك عبٔت إٌٝ اٌذائشٞ اٌـش٠ك ٔـبق فٟ رمغ اٌزٟ إٌّـمخ ٚرؼُ :اٌشئ١غ١خ اٌحؼش٠خ اٌىزٍخ .1

   .األٚرٛعزشاد ؿش٠ك داخً ا١ًٌٕ ٔٙش ثّٛاصاح اٌذائشٞ اٌـش٠ك
 رمغ اٌزٟ اٌظغ١شح ٚاٌّذْ ٌٍمشٜ إٌٝ ٚرش١ش :( اٌظغشٜ ٚاٌّذْ اٌمشٜ) اٌش٠ف١خ اٌحؼش٠خ ٚاٌٙٛاِش األؿشاف ٔـبق.2

 .اٌغذ٠ذح اٌؼّشا١ٔخ ٚاٌّغزّؼبد اٌشئ١غ١خ اٌزىزً ِٕـمخ ٚخبسط اٌضساػ١خ إٌّبؿك ٔـبق فٟ
 ِٓ ٚاٌؼبشش ٚثذس ٚاٌؼجٛس ٚاٌششٚق اٌغذ٠ذح اٌمب٘شح ٚرشًّ :اإلل١ٍُ ٚغشة ثششق اٌغذ٠ذح اٌؼّشا١ٔخ اٌّغزّؼبد.3

 صا٠ذ ٚاٌش١خ أوزٛثش ِٓ ٚاٌغبدط ِب٠ٛ 15 ٚ سِؼبْ



 توسعات املياطل العنراىية يف ميطكة التهتل العنراىي الرئيشي
   

 انًصذس:)انٓٛئخ انؼبيخ انزخؽٛػ انؼًشاَٗ, 2008( 



 التوسعات العنراىية بيطام األطراف واهلوامش احلضرية الريفية إلقليه الكاٍرة الهربى
   

 انًصذس:)انٓٛئخ انؼبيخ انزخؽٛػ انؼًشاَٗ, 2008(
  



 توسعات الهتلة احلضرية إلقليه الكاٍرة الهربى
   

 رؼذد ؽٛش انضبَٛخ، انؼبنًٛخ انؾشة َٓبٚخ يُز ثبعزًشاس انكجشٖ انمبْشح إللهٛى انؾعشٚخ انكزهخ رٕعؼذ

  ػبو فٙ انًمذسح انًغبؽخ أظؼبف عزخ ٚؼذ يًب 2008 ػبو ْكزبس 52.100 انؼًشاَٛخ انكزهخ يغبؽخ

  انغذٚذح ٔانمبْشح أكزٕثش يٍ انغبدط يذُٚزٙ ٔرؼزجش  ،1982 ػبو فٙ انًمذسح انًغبؽخ ظؼفٙ أٔ 1945

 أنف 1000 رزؼذٖ يغبؽخ ػهٗ انؼًشاَٙ انزٕعغ رى ؽٛش األخٛش انزٕعغ ْزا فٙ انًغبًٍْٛ أكجش ًْب

 .(2008 ,انؼًشاَٗ انزخؽٛػ انؼبيخ انٓٛئخ)  ْكزبس،

 

 :ًَؽٍٛ ئنٗ انكجشٖ انمبْشح ثالهٛى انؼًشاَٛخ انزٕعؼبد ػًهٛخ رمغٛى ًٔٚكٍ

 20 ثؼذ ػٍٝ ثبألؿشاف اٌؼّشأٟ اٌزٛعغ أػّبي رٕشؾ ح١ش اٌشئ١غٟ، اٌؼّشأٟ اٌزىزً ِٕـمخ رٛعؼبد1.

 .اٌّذ٠ٕخ ِشوض ِٓ وُ

 آخش فٝ اٌٛالؼخ اٌٙبِش١خ اٌج١ٕ١خ ثبٌّٕبؿك اٌظغ١شح ٚاٌّذْ ٌٍمشٜ اٌخبسعٟ اٌحذ فٝ اٌؼّشا١ٔخ اٌزٛعؼبد2.

 اإلل١ّ١ٍخ اٌـشق اِزذاد ػٍٝ رمغ اٌزٟ إٌّبؿك فٟ خبطًخ اٌىجشٜ ٌٍمب٘شح اٌحؼشٜ ٌإلل١ٍُ رأص١شٞ ٔـبق

 األساػٝ ػٍٝ ِٚغزّشح ٚاعؼخ اِزذاداد حذٚس ػٍٝ أعفش ٚاٌزٜ ،.اٌحذ٠ذ٠خ اٌغىه ِٚحـبد

 .(2008 ,اٌؼّشأٝ اٌزخـ١ؾ اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ) ع٠ًٕٛب ٘ىزبس 600 إٌٝ 300 إٌٝ رظً اٌضساػ١خ



     2007 –  2001االيزذاداد انؾعشٚخ فٙ انفزشح يب ثٍٛ 

تحلُل وىعُخ األراضٍ واوتخذامبتهب علً أوبس صىر الممر ال ىبعٍ الوذوبد للفترح مب ثُه : الم ذر

2001 – 2007 

 حتليل الوضع الراًٍ إلقليه الكاٍرة الهربى

Urban Expansion 

 ٔشبؿًب اٌحؼشٞ اٌزٛعغ شٙذ
 – 2001 ث١ٓ ِب اٌفزشح فٟ ٍِحٛظًب
 اٌىزٍخ أؿشاف ػٍٝ عٛاء 2007

  ِغبفخ ػٍٝٚ اٌشئ١غخ اٌحؼش٠خ

 اٌّغزّؼبد فٟ أٚ و20ُ إٌٝ رظً

 أْ ثبٌشغُ - اٌغذ٠ذح اٌؼّشا١ٔخ

  ػٓ - و20ُ ِٓ أوضش ٠جؼذ بثؼؼٙ

 اِزذ ٚوزٌه اٌشئ١غخ اٌحؼش٠خ اٌىزٍخ

 أؿشاف ػٍٝ اٌحؼشٜ اٌزٛعغ

 اٌّٛعٛدح ٚاٌمشٜ اٌظغ١شح اٌّذْ
 .ألً ثذسعخ ٌٚىٓ ثبٌفؼً



  Dis-urbanizationمرحلة التحضر املضاد : خصائص املرحلة الثالثة
   

 انغذٚذح انؼًشاَٛخ انزغًؼبد ؽٛش نإللهٛى انخبسعٛخ ثبنؾهمخ انؾعش٘ انًُٕ رشكض .1

 

 انشٚفٛخ ثبنُؽبلبد انًزشٔثٕنٛزبٌ انؾعش٘ نإللهٛى انؾعش٘ انًذ ػًهٛبد انًشؽهخ ْزِ فٙ رظٓش .2

 اٌزفبػ١ٍخ اٌؼاللبد رمزظش ٚال ،انشٚفٛخ انُؽبلبد ثزهك انؾعشٚخ انزؾٕالد ٔرزغبسع رضداد صى ٔيٍ انًزبخًخ؛
 .اٌضساػٟ اٌش٠فٝ اٌظ١ٙش إٌٝ ٚاٌزفبػالد اٌؼاللبد ٔـبق ٠ّزذ ثً فمؾ ٚاٌؼٛاحٝ اٌّشوض٠خ اٌّذ٠ٕخ ػٍٝ

 أّ٘ٙب عذ٠ذح، ِشىالد إٌٝ اٌّزبخّخ اٌش٠ف١خ ثبٌّٕبؿك اٌحؼش٠خ اٌزحٛالد ػ١ٍّبد حذح رضا٠ذ ٠فؼٟ
 اٌزظ١ّ١ّخ األحغبَ أْ ح١ش ،Conurbation اٌىجشٜ اٌحؼش٠خ ثبٌّغّؼبد خبطخ ٚإٌمً اٌّشٚس ِشىالد

 اٌىزٍخ ث١ٓ اٌغش٠ؼخ اٌـشق ػٍٝ خبطخ عذ٠ذح رشدد٠خ ص٠بداد اعز١ؼبة ػٓ رؼغض ٚاٌحشوخ اٌـشق ٌشجىخ
 .اٌّزبخُ ٚاٌش٠ف اٌشئ١غ١خ اٌحؼش٠خ



  Dis-urbanizationمرحلة التحضر املضاد : خصائص املرحلة الثالثة
   

 انشٚفٛخ نهزغًؼبد انًزغبسػخ انؾعشٚخ انزؾٕالد

 انؾعش٘ ٔانظم انشٚفٛخ انٕٓايش ثًُبؼك

 ًَٕ عشػخ يغ انضساػٙ انشٚفٙ انظٓٛش ٔثذاٚبد

  انغكبَٛخ أؽغبيٓب ٔرعخى يكبًَٛب انزغًؼبد رهك

 ٔانًٕاسد انضساػٛخ األساظٙ ؽغبة ػهٗ

 .انؽجٛؼٛخ
 نهزغبسح انفشػٛخ انضبَٕٚخ انًشاكض ركٍٕٚ رأكذ

 اإللهٛى ٔرؾٕل ٔانٕظبئف ٔاألػًبل ٔانخذيبد

 األَٕٚخ يزؼذد اإللهٛى ًَػ ئنٗ انؾعش٘

 .ٔانًشاكض
 ٌٍٙٛاِش اٌزارٟ ٚاالوزفبء االعزمال١ٌخ رضا٠ذ

 ٚفشص ٚاٌزغبسح اٌخذِبد ِٓ ٚاألؿشاف

 ث١ُٕٙ ف١ّب اٌٛظ١ف١خ اٌزفبػالد ٚص٠بدح اٌزٛظ١ف

 اٌٛظ١ف١خ ٚاٌزفبػالد ا١ِٛ١ٌخ اٌشحالد ٚرمٍض

 لذس أللً اٌّشوض٠خ اٌّذ٠ٕخ ِغ اٌّزشدد٠ٓ ٌحشوخ

 .ِّىٓ

 اٌؼٛاحٟ ٌزشًّ اٌغىبٟٔ اٌزٕبلض ػ١ٍّبد اِزذاد

  االٔزمبٌٟ إٌـبق) داخ١ٍخ ػٛاحٝ أطجحذ ٚاٌزٝ

 انغكبَٙ انًُٕ يؼذالد رزضاٚذ ث١ّٕب (األٚعؾ

 ٔانٕٓايش األؼشاف) انؾعشٚخ شجّ نهًُبؼك

  حغّٙب ٠ٚزضا٠ذ ِغجٛق غ١ش ثشىً (انؾعشٚخ

 اٌّزشٚث١ٌٛزبْ األلب١ٌُ ّٔٛ ػٍٝ ٌزغ١ـش اٌغىبٟٔ

 .إٌغج١خ أ١ّ٘زٙب ٚرزضا٠ذ
 



 األسص اليظرية يف التعامل التخطيطي مع اإلقليه املرتوبوليتاٌ للكاٍرة الهربى)
   

 :هناك اناديد مب انسياااخ انتي يمكب مب خالن ا  انتاامم مع ميكالخ اةقهيم من ا

 Urban Decantationانخهخهخ انؾعشٚخ . 1
 :ٚرٌه ِٓ خالي

 Provincial Capitals ر١ّٕخ ػٛاطُ االلب١ٌُ اٌشئ١غ١خ
 Secondary Cities رٛع١ٗ اٌز١ّٕخ ٔحٛ اٌّذْ اٌضب٠ٛٔخ

  Urban Decentralization اناليشكضٚخ انؾعشٚخ. 2
 :ٚرٌه ِٓ خالي

 Growth Centers ِشاوض إٌّٛ اٌحؼشٞ اٌغذ٠ذح 
 Growth Poles ألـبة إٌّٛ اٌحؼشٜ

 (ػهٗ انًغزٕٖ انمٕيٗ)عٛبعبد  خبسط االلهٛى انؾعشٖ . 3
  Regional And Urban De-Concentrationل١ّ١ٍخ  اإل ارجبع اٌالِشوض٠خ 

 اٌزٛعٗ ٔحٛ ر١ّٕخ اٌّذْ اٌّزٛعـخ  ٚاٌظغشٜ ػٍٝ ِغزٜٛ إٌغك اٌمِٟٛ
 ر١ّٕخ األلب١ٌُ إٌب١ِخ  ٚاٌّزذاػ١خ  

 ا٠غبد ِٕبؿك الزظبد٠خ ِزخظظخ ِح١ٍخ ٚػب١ٌّخ
 Development Axes ( corridors)اٌز١ّٕخ ػٍٝ اٌّحبٚس االل١ّ١ٍخ ٚاٌم١ِٛخ 



 

 

 ٘انًزشٔثٕنٛزبٌ نغبكشرب انكجشٖرغشثخ اإللهٛى انؾعش 

 رغشثخ عٕٚغشا 

رغشثخ انٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ 

 دراسة التجارب العاملية



 اٌؼبٌُ ثذٚي اٌّزشٚث١ٌٛزبْ اٌحؼش٠خ ٌأللب١ٌُ إٌبعحخ اٌزغبسة وأحذ عبكشرب رغشثخ اخز١بس رُ

 ِٓ اٌؼذ٠ذ فٟ انكجشٖ انمبْشح ئلهٛى يغ انكجشٖ عبكشرب ئلهٛى خصبئص رشبثّ عبٔت إٌٝ إٌبِٟ

 ٚاسرفبع Urban Primacy  ٌإلل١ٍُ اٌحؼش٠خ اٌغ١ـشح أّ٘ٙب ِٓ ٚاٌزٝ  ٚاٌمؼب٠ب اٌخظبئض

 اٌّغزّشح ٚاٌٙغشح اٌذٌٚخ، ِغزٌٛخ ػٍٝ االعزضّبساد ٌّؼظُ اإلل١ٍُ ٚاعززاة اٌغىب١ٔخ اٌىضبفبد

 ٔـبق فٝ اٌٛالؼخ اٌش٠ف١خ ثبٌّٕبؿك Urban Transitions اٌحؼش٠خ اٌزحٛالد ػٓ فؼاًل ٌإلل١ٍُ

 اٌحشوخ ِٚشىالد ثبإلل١ٍُ، اٌّح١ـخ اٌؼشٛائ١بد ٚرٕبَ ٚٔشٛء اٌّزشٚث١ٌٛزبْ اٌحؼشٞ اإلل١ٍُ

  ٠ّشاْ ٚعبوشرب اٌمب٘شح) اإلل١ّ١ٍٓ وال فإْ أخشٜ عٙخ ِٚٓ اإلل١ٍُ؛ داخً اٌّشٚسٞ ٚاٌزىذط

 إل١ٍُ وبْ ٚإْ - ( Counter Urbanization اٌّؼبد اٌزحؼش ِشحٍخ) اٌحؼش٠خ اٌّشحٍخ ثٕفظ

 اٌحٍٛي ِٓ اٌىض١ش فٕٙبن ٌزا– اٌّشحٍخ رٍه إٌٝ اٌزحٛي فٟ اٌىجشٜ اٌمب٘شح إل١ٍُ عجك لذ عبوشرب

 .اٌّظش٠خ اٌحبٌخ رٕبعت أْ ٠ّىٓ اإلٔذ١ٔٚغ١خ اٌزغشثخ فٟ إٌبعحخ
 

 صى انكجشٖ نچبكشرب انًزشٔثٕنٛزبٌ انؾعشٖ نإللهٛى انخبصًخ انًاليؼ اعزؼشاض فغٛزى ٔػهّٛ 

 .اإللهٛى يغ انزؼبيم فٙ اعزخذايٓب رى انزٙ انًزغٛشاد ٔرؾذٚذ رؾهٛم

 بإىدوىشيا –جتربة اإلقليه احلضرى املرتوبوليتاٌ جلانرتا 
   



The Functioning Urban Region of Greater Jakarta 
 

 
 اإلل١ٍُ اٌحؼشٞ اٌٛظ١فٝ ٌچبوشرب اٌىجشٜ غشة عض٠شح عبٚح

 بإىدوىشيا –اإلقليه احلضرى املرتوبوليتاٌ جلانرتا 
   

 ح١ش ثإٔذٚٔغ١ب، األلب١ٌُ ٚأُ٘ أوجش أحذ رؼزجش ٚاٌزٝ Java چبٚح عض٠شح غشة اٌىجشٜ چبوشرب إل١ٍُ ٠مغ

 ٠ٛچ١بوشرب ، اٌششل١خ چبٚح اٌٛعـٝ، چبٚح ، اٌغشث١خ چبٚح ، ثبٔزٓ ٘ٝ ِمبؿؼبد عذ چبٚح إل١ٍُ ٠ؼُ

 ػذد ٠جٍغ ح١ش ثبٌغىبْ اوزظبظًب اٌؼبٌُ ِٕبؿك أوضش ِٓ چبٚح إل١ٍُ ٠ؼذ وّب چبوشرب، اٌؼبطّخ إٌٝ ثبإلػبفخ

   .(,Saya 2011) ٔغّخ ١ٍِْٛ 127 عىبٔٙب

 
  چبوشرب ِذ٠ٕخ عىبْ ػذد ثٍغ -

  ػبَ) ٔغّخ ١ٍِْٛ 9.6 حٛاٌٟ

  ػذد ٠ظً ث١ّٕب ، (2010

 انؾعشٖ اإللهٛى عكبٌ
 ؽٕانٗ ئنٗ نچبكشرب انٕظٛفٗ

 .َغًخ يهٌٕٛ 28

)2005Hugo, (source: 



 املدٌ الرئيشية باإلقليه احلضرى املرتوبوليتاٌ جلانرتا  الهربى
   

 اٌزشدد٠خ اٌحشوخ JICA (Japan International Cooperation Agency) اٌغب٠ىب ٚوبٌخ لذسد

 ٚاٌّمبؿؼبد چبوشرب ِذ٠ٕخ ث١ٓ ِب ٠زٕمٍْٛ ١ِٛ٠ًب ٔغّخ ١ٍِْٛ 3 ِٓ ثأوضش Jabodetabek داخً ا١ِٛ١ٌخ

   .ثٙب اٌّح١ـخ
 ِؼذي أخفغ لذ ح١ش اٌىجشٜ عبوشرب ثإل١ٍُ اٌخبسع١خ ثبٌّٕبؿك اٌحؼشٞ إٌّٛ رشوض إٌٝ اٌج١بٔبد ٚرش١ش

 فٟ ع٠ًٕٛب %0.16 إٌٝ 1990-1980 ِٓ اٌفزشح خالي ع٠ًٕٛب %3.1 ِٓ اٌّشوض٠خ اٌّذ٠ٕخ عىبْ ّٔٛ

 ثّذ٠ٕخ اٌّح١ـخ ٚاٌٙٛاِش األؿشاف ِٕبؿك ٔحٛ اٌغىبْ ٘غشح ٔز١غخ ، 2000-1990 ِٓ اٌفزشح
 .چبوشرب

(1999Firman, )Source:  

  چبوشرب ِذ٠ٕخ عبٔت إٌٝ اإلل١ٍُ ٠ٚؼُ-
Jakarta (اٌّحبفظبد) اٌّمبؿؼبد ِٓ اٌؼذ٠ذ 

  ثٛعٛس ِمبؿؼخ أّ٘ٙب ِٓ ٚاٌزٝ األخشٜ
Bogor، ٚد٠جٛن Depok ربٔغشٔظ ِٚمبؿؼخ  

Tangerang ٚ ث١ىبعٝ ِمبؿؼخ Bekasi  

 

 اٌّزشٚث١ٌٛزبْ اٌحؼشٞ اإلل١ٍُ ػٍٝ ٠ـٍك -
 اخزظبسًا  Jabodetabek ِغّٝ ٌغبوشرب

 اٌغبثك  اٌّمبؿؼبد أعّبء ِٓ ِمـغ ألٚي
 ٌٙب ٚاٌّىٛٔخ روش٘ب

 



 مراحل منو اإلقليه احلضرى املرتوبوليتاٌ جلانرتا الهربى
   

 إٌّٛ ِٚغ ، 2001 ػبَ 2وُ 590  إٌٝ اٌغز١ٕبد فزشح فٟ 2وُ 180 ِٓ عبوشرب ِذ٠ٕخ ِغبحخ رؼبػفذ

 اٌىجشٜ عبوشرب ظٙشد اٌّزبخّخ (اٌّحبفظبد) اٌّمبؿؼبد ِغ اٌّىب١ٔخ ٚاٌزفبػالد ٌغبوشرب اٌّزغبسع
 فٟ ) ربٔغ١شأظ ٌٙب؛ اٌّزبخّخ ِمبؿؼبد اٌضالس ػُ ِٓ ٚإٌبرظ " Jabotabek " ثبعُ رؼشف ٚاٌزٟ

 . ( اٌغٕٛة فٟ ) ثٛعٛس ٚ ، (اٌششق فٟ ) ث١ىبعٟ ، ( اٌغشة

 اٌحذ٠ش إٌّٛ ِشاحً رمغ١ُ ٠ّىٓ ػبِخ ٚثظٛسح

   اٌىجشٜ ٌغبوشرب اٌّزشٚث١ٌٛزبْ اٌحؼشٜ ٌإلل١ٍُ
Jabodetabek  ٌٝوبٌزبٌٝ ِشاحً صالس إ : 

 خالل (انكهٙ انًُٕ) انؾعشٚخ انُٕاح يشؽهخ .1
 انغجؼُٛبد فزشح
 عبوشرب ِذ٠ٕخ ػٍٝ اٌحؼش٠خ اٌىزٍخ الزظشد ح١ش

 ِمبؿؼبد ٌٙب اٌّزبخّخ اٌّمبؿؼبد وبٔذ ث١ّٕب

َٛسد ثذٚس رمَٛ وبٔذ ح١ش صساػ١خ  اٌشئ١غٟ اٌّ
   ٌغبوشرب األسص ٌّحظٛي

 انضًبَُٛبد فزشح خالل انًشزذ انًُٕ  يشؽهخ.2
 إٌّبؿك ٔحٛ اٌحؼشٞ اٌضحف ػ١ٍّبد ثذأد

 أعؼبس ص٠بدح  ٔز١غخ اٌّزبخّخ، ٚاٌضساػ١خ اٌش٠ف١خ

 ، وج١ش ثشىً األساػٝ ٚاٌّؼبسثخػٍٝ األساػٟ

 ؿٛي ٚػٍٝ اٌشش٠ب١ٔخ اٌـشق ؿٛي ػٍٝ خبطًخ
   عبٚح ثحش عبحً

   Jabodetabekمراحم اننمو انحدي  ن قهيم انحضرى انمتروتونيتار نجا رتا انكثرى  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبكشرب خالل فزشح انغجؼُٛبد

ال مبوُىبدعبكشرب خالل فزشح   



 مراحل منو اإلقليه احلضرى املرتوبوليتاٌ جلانرتا الهربى
   

 انزغؼُٛبد فزشح خالل انًغزمؽت انًُٕ يشؽهخ .3
   اٌزغؼ١ٕبد ِٕزظف فٝ اٌّشحٍخ ٘زٖ ثذأد

 :٠ّىٓ أْ ٔغذ صالصخ أّٔبؽ چبكشرب انكجشٖرزجؼٕب ا١ٌٙىً اٌّىبٟٔ ٌٍزٛعغ اٌحؼشٞ فٟ ٚإرا 
 (انمهت انؾعش٘)انزؾعش انُبرظ ػٍ ايزذاد انكزهخ انؾعشٚخ انشئٛغٛخ • 

 انزؾعش ػهٗ ايزذاد انًؾبٔس اإللهًٛٛخ• 
 انزؾعش انُبيٙ يٍ أؽذ يشاكض انًُٕ انًؾهٛخ  • 



 مرانز الينو والشهاٌ بإقليه جانرتا الهربى 
   

 (Source: Rencana Umum Tata Ruang [General Spatial Plan], Wilayah, Jabotabek, Badan Kerja Sama Pembangunan [Development 
Cooperation Board], Jabotabek) 

٠ّىٓ رظ١ٕف إٌّؾ اٌشجٗ حؼشٞ وّب 

إٌٝ صالس أّٔبؽ  چبكشرب انكجشٖفٟ 

 ًَػ انزؾعش انضبَٕ٘سئ١غ١خ 
   Sub Urbanization 

فٟ ٘زا إٌّؾ رزغ١ش إٌّـمخ اٌش٠ف١خ ِغ 

ثذا٠بد اٌزٛعغ ِٓ اٌّشوض اٌحؼشٞ 

ٚرغٛد حبٌخ ِٓ شجٗ اٌحؼش٠خ أٚ خ١ٍؾ 
 .ِٓ األٔشـخ اٌحؼش٠خ ٚاٌش٠ف١خ

 انًُػ شجّ انؾعش٘
  Peri Urbanization 

٠ظٙش رٌه إٌّؾ فٟ إٌّبؿك س٠ف١خ 

اٌجؼ١ذح ػٓ اٌّذ٠ٕخ ح١ش ٠زٛاعذ ٔشبؽ ِب 

ِضً اٌزؼذ٠ٓ أٚ ِمِٛبد ع١بح١خ أٚ 
 .غ١ش٘ب ِٓ األٔشـخ
 Rurbanizationًَػ انزؾعش انشٚفٙ 

٠ؼجش ٘زا إٌّؾ ػٓ رـٛس اٌح١بح 

اٌحؼش٠خ اٌزٟ رّٕٛ ػٍٝ أعبط اٌح١بح 

اٌش٠ف١خ ٔز١غخ ٌض٠بدح عىبْ اٌش٠ف 
 ٚرحٛي خظبئظُٙ ٔحٛ اٌزحؼش، 

ِشاوض إٌّٛ ٚاٌغىبْ ثإل١ٍُ عبوشرب اٌىجشٜ   



 املتغريات اليت مت استخدامَا يف التعامل مع  املياطل احلضرية
   

  َظى خالل يٍ صى

  انغغشافٛخ انًؼهٕيبد
GIS ثُبًء انزصُٛف ٚزى 

  انغكبٌ َغجخ ػهٗ

 :كبنزبنٗ انؾعشٍٚٛ

-%75) ؽعشٚخ األكضش

100%)   

  75- %50) يزؾعشح

%) 

-%25) يزؾعشح شجّ

50%) 

 انشٚفٛخ أٔ رؾعشًا األلم

(25%-0) 

 ٚزى ؽٛش يؼبٚٛش، ػذح ؼشٚك ػٍ انكجشٖ ثچبكشرب انشٚفٛخ ٔانًُبؼك  انؾعشٚخ انًُبؼك ثٍٛ انزًٛٛض رى

 :رؾمك ئرا ؽعشٚخ انًُؽمخ اػزجبس

 صساػ١خ غ١ش أٔشـخ فٝ ٠ؼٍّْٛ اٌغىبْ ِٓ %50 ِٓ أوضش•

 (فذاْ/فشد 120) ٘ىزبس/فشد 50 ػٓ رمً ال اٌغىب١ٔخ اٌىضبفخ•

 حؼش٠خ ِشافك 8 ِٓ أوضش ٚعٛد•



 اسرتاتيجية التينية املكرتحة إلقليه جانرتا الهربى 
   



 سياسات الالمرنزية بإقليه جانرتا الهربى 
   

رُ االػزّبد ػٍٝ ع١بعبد اٌالِشوض٠خ ٚلذ أػـ١ذ اٌحىِٛبد اٌّح١ٍخ عٍـبد  

أوجش ِٓ اٌّبع ٔز١غخ ارغب٘بد اٌالِشوض٠خ اٌّزجؼخ، فغبوشرب اٌىجشٜ رُ 
 1971ػًّ ِغٍظ إلداسح اإلل١ٍُ ِٕز 

اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزظ١ٕغ عٛاء فٟ إٌّبؿك اٌحؼش٠خ أٚ إٌّبؿك اٌش٠ف١خ اعزٕبدًا  

 ػٍٝ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعـخ

 
 أٍه املشروعات املكرتحة حلل املشهالت اداخل اإلقليه  

 اٌشاثـخ ث١ٓ ع١ّغ أعضاء اإلل١ٍُ Subwayشجىخ اٌّزشٚ  . 1
 االرغبٖ ٔحٛ اٌزٛعغ اٌشأعٝ ٌٍـشق ِٓ خالي اٌـشق اٌؼ٠ٍٛخ ٚاألٔفبق. 2
 ِحـخ اٌحبفالد  Trans-Jakartaاٌخؾ اٌغش٠غ .3
عٕخ لبدِخ ػٍٝ أْ ٠حذس  20ٌّذح  2008زّٕٜٛ ػبَ اٌّخـؾ اٌرُ ػًّ . 4

وً خّظ عٕٛاد ٠ٙذف غٍٝ رحم١ك اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ االلزظبد٠خ ثغبئش 
 ِٕبؿك اإلل١ٍُ



 مراحل منو اإلقليه احلضرى املرتوبوليتاٌ جلانرتا الهربى
   

 انزغؼُٛبد فزشح خالل انًغزمؽت انًُٕ يشؽهخ .3
   اٌزغؼ١ٕبد ِٕزظف فٝ اٌّشحٍخ ٘زٖ ثذأد

 :٠ّىٓ أْ ٔغذ صالصخ أّٔبؽ چبكشرب انكجشٖرزجؼٕب ا١ٌٙىً اٌّىبٟٔ ٌٍزٛعغ اٌحؼشٞ فٟ ٚإرا 
 (انمهت انؾعش٘)انزؾعش انُبرظ ػٍ ايزذاد انكزهخ انؾعشٚخ انشئٛغٛخ • 

 انزؾعش ػهٗ ايزذاد انًؾبٔس اإللهًٛٛخ• 
 انزؾعش انُبيٙ يٍ أؽذ يشاكض انًُٕ انًؾهٛخ  • 



 منو الهتلة احلضرية الرئيشية إلقليه جلانرتا الهربى
   



2الرتنيز الشديد باإلقليه احلضرى املرتوبوليتاٌ جلانرتا الهربى عاو  0 0 0 
   



 توجيُ منو اإلقليه احلضرى املرتوبوليتاٌ جلانرتا الهربى
   

 رٕعّٛ انزًُٛخ انغذٚذح َؾٕ انغشة يٍ خالل انًؾبٔس نزخفٛف انعغٕغ ػٍ انًُؽمخ انًشكضٚخ   



 توجيُ منو اإلقليه احلضرى املرتوبوليتاٌ جلانرتا الهربى
   

رشكض شذٚذ نهغكبٌ ٔانؼًبنخ  

ٔانٕظبئف ٔانخذيبد داخم انكزهخ  

 2000انؾعشٚخ انًشكضٚخ ػبو 

اَزٓبط عٛبعبد انالرشكٛض  

نزخفٛف ؽذح انًشكضٚخ ( االَزشبس)

انًٕعٕدح ثبنكزهخ انؾعشٚخ 

 2010انًشكضٚخ ػبو 



..             شكرًا   

Thanks..  


