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 املكدمُ واهلدف مً العزض

 ىحذٗد األطبطٜ اىَشنو ٕٜ اىؼَزاّٞخ اىزَْٞخ ٍحبٗر رؼزجز

   .اىزَْٞخ ىَظزقجو األطبطٜ اىَ٘جٔ رؼزجز مَب ثبإلقيٌٞ اىزَْٞخ

 اىَؼزَذح ٗاىخغظ اىَقززحبد اطزؼزاض اىؼزض ٝظزٖذف

 ٍحبٗر ػيٚ اىزؼزف أجو ٍِ اىنجزٙ اىقبٕزح إقيٌٞ ىَحبفظبد

 خزٝغخ إىٚ اى٘ص٘ه صٌ ٍِٗ ثبإلقيٌٞ، ٗاىَقززحخ اىقبئَخ اىزَْٞخ

 .اىنجزٙ اىقبٕزح إقيٌٞ فٚ اىؼَزاّٞخ اىزَْٞخ ىَحبٗر ّٖبئٞخ



 حماور التينًُ املكرتحُ
   JICAمً اجلايها  

صتتتتحس ٍحتتتتبٗر  ( 2008)اقززحتتتتذ دراطتتتتخ اىجبٝنتتتتب  

 :ىيزَْٞخ ىيزَْٞخ اىَظزذاٍخ إلقيٌٞ اىقبٕزح اىنجزٙ ٕٜ

 اىقبٕزح اىجذٝذح –اىقبٕزح : ٍَز اىزَْٞخ اىَزمشٛ. 1

2 .   ٜ اىظتتبدص ٍتتتِ   –اىجٞتتشح  : ٍَتتز اىزَْٞتتخ اى زثتت

 أمز٘ثز

 اىؼبشز ٍِ رٍضبُ –اىقبٕزح : ٍَز اىزَْٞخ. 3

 حماور التينًُ الزًٓشًُ إلقلًه الكاٍزَ الهربّ
2فِ ضىْ خمطط مصز    0 5 2 

 :ٍحبٗر رَْٞخ رزثظ اإلقيٌٞ إَٖٔب 6رٌ اقززاح 

  إطنْذرٝخ اىصحزاٗٛ  –ٍصز 

 اىظ٘ٝض  –اىقبٕزح 

 اىؼِٞ اىظخْخ –اىقغبٍٞخ 

 



 عشق سئٍسٍح  ٌمتشح تغٌٕشْا

اىؼِٞ  /اىقغبٍٞخ
 اىظخْخ

اىغزٝق  
 اىذائزٛ 

اىغزٝق  
 اىذائزٛ 

HE2 
HE1 

HE6 

HE3 

HE4 

HE8 

HE9 

HE5 

HE7 

HE10 

 

   
 شبهُ الطزم الشزيعُ داخل الهتلُ احلضزيُ الزًٓشًُ إلقلًه الكاٍزَ الهربّ



 الرتابط بني حماور التينًُ الداخلًُ وحماور التينًُ اإلقلًنًُ

يعًم انغزيك انذائزي انحانً كًزحهح اَتمانيح تيٍ انشزاييٍ انزئيضيح داخم انًُغمح 
. انحضزيح انًتزوتىنيتاٌ، وانًحاور اإللهيًيح تاإللهيى انحضزٌ انًتزوتىنيتاٌ  



ٝح٘ٛ اإلقيٌٞ اىحضزٛ اىَززٗث٘ىٞزبُ ىيقبٕزح اىنجزٙ أحذ ػشتز ٍحت٘راق قبئَتبق ٍت٘سػِٞ     

 :مبىزبىٜ
 

 :ٍح٘رِٝ فٜ االرجبٓ اىشَبىٚ 

 اإلصكُذريح انزراعً–انماهزج .1

 اإلصًاعيهيح انزراعً –انماهزج .2

 :ٗصحصخ ٍحبٗر فٚ االرجبٓ اىشزقٜ

 اإلصًاعيهيح انصحزاوٌ –انماهزج .3

 انضىيش –انماهزج .4

 انعيٍ انضخُح -انماهزج .5

 :ٍٗح٘ر فٜ االرجبٓ اىجْ٘ثٚ ٕ٘

 عزيك انصعيذ انصحزاوٌ.6

 :ٍٗح٘رِٝ فٜ ارجبٓ اى زة ٕٜ

 انفيىو –انماهزج . 7

 انىاحاخ –انماهزج .8

 اإلصكُذريح انصحزاوي -انماهزج .9

 حماور التينًُ  اخلارجًُ باإلقلًه احلضزٍ للكاٍزَ الهربّ  

1 2 
3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

اىَحبٗر  

 اىؼَزاّٞخ
 

اىغزٝق  
 اىذائزٛ

Source:  Adaptation from ((JICA), 2006) 



 حماور التينًُ واجملتنعات العنزاىًُ اجلديدَ

 تانًذٌ الرتثاعها اىؼَزاّٜ اىَْ٘ فٚ األّشظ اىَحبٗر ٕٚ ٗاى زثٞخ اىشزقٞخ اىَحبٗر تعتثز
 انغزب فً أكتىتز يٍ وانضادس انشزق، فً انجذيذج انماهزج رأصها وعهً انجذيذج



 انشئٍسٍح انذضشٌح انكتهح ستظ

  أكتٕتش6 يذٌُح دٍث اإللهٍى تغشب

 انفٍٕو ٔعشٌك انشياٌح ٔيٍذاٌ

 انجٍزج يتشٔ تًذغح ٔانٕاداخ

 كى 34 تغٕل

   
 ربط الهتلُ احلضزيُ الزًٓشًُ بشزم وغزب اإلقلًه  

 خظ ٔدشو يساس يٍ االستفادج

 خظ إللايح انًفشد انذذٌذ انسكك

 انكتهح نشتظ انسشٌغ انًتشٔ

 تانتجًؼاخ انشئٍسٍح انذضشٌح

 يذٌ دٍث اإللهٍى ششق انجذٌذج

 يٍ ٔانؼاشش ٔانؼثٕس انششٔق

 ٔتذس سيضاٌ



 الطزيل الدآزٍ اإلقلًنٌ

تيٍ شأّٔ اىزثظ اإلقيَٜٞ وانذٌ يٍ مٌ 380ثغ٘ه  اىغزٝق اىذائزٛ اإلقيَٜٞجارٌ تُفيذ  

انتجًعاخ انجذيذج تشزق وغزب اإللهيى والصيًا انعاشز يٍ ريضاٌ وانضاداخ، فضاًل  
.عٍ رتظ انتجًعاخ انزيفيح تشًال اإللهيى تثاق أجزاء اإللهيى  



2إمجاىل الرتددات الًىمًُ   0 0  بإقلًه الكاٍزَ الهربّ 5

Source:  ((JICA), 2006) 

2احلالًُ عاو  0 0 5 
رؼزجز اىَذْٝتخ اىَزمشٝتخ ىلقيتٌٞ اىحضتزٛ     

اىَززٗث٘ىٞزتتتتتبُ ىيقتتتتتبٕزح اىنجتتتتتزٙ أمجتتتتتز 

 ٍْغقخ ٍِ حٞش إجَبىٚ اىززدداد

رْحصتتتتز اىزتتتتزدداد  

ثتتِٞ ٍذْٝتتخ اىؼبشتتز   

ٗاىَذْٝتتخ اىَزمشٝتتتخ  

فتتتتتٚ اىزتتتتتزدد ػيتتتتتٚ 

 فزص اىؼَو

 اىٖذف/اىَصذر

رؼزجتتتتتز اىَْتتتتتبعق اىزٝ ٞتتتتتخ   

اىَزبخَتتتتتخ ىلقيتتتتتٌٞ ٗػتتتتتب   

إطتتنبّٜ ىنضٞتتز ٍتتِ اىؼَبىتتخ    

 اىَزذّٞخ األج٘ر

ٝزحزمُ٘ ٍٝ٘ٞب ػبٍو ٍيِّٞ٘ٞ ْٕبك ٍب ٝقزة ٍِ   
  ٗاىؼنض اىقبٕزح اىنجزٙإقيٌٞ داخو ٍِ خبرط إىٚ 



 بإقلًه الكاٍزَ الهربّ 2022 إمجاىل الرتددات املتىقعُ

2املتىقعُ عاو  0 2 2 

Source:  ((JICA), 2006) 

رؼزجز اىَذْٝتخ اىَزمشٝتخ ىلقيتٌٞ اىحضتزٛ     

اىَززٗث٘ىٞزتتتتتبُ ىيقتتتتتبٕزح اىنجتتتتتزٙ أمجتتتتتز 

 ٍْغقخ ٍِ حٞش إجَبىٚ اىززدداد

ٍتتتتتِ اىَز٘قتتتتتغ أُ رتتتتتشداد  

اىتتتتزححد اىجْذٗىٞتتتتخ ثتتتتِٞ 

اىقتتتبٕزح اىجذٝتتتذح ٗاىقيتتتت  

اىحضزٛ ىيقتبٕزح اىنجتزٙ   

رحيتتتخ  500000ىززؼتتتذٙ 

 ٍٝ٘ٞخ

ٍِ اىَز٘قغ رزنتبص   

اىؼحقتتتتبد اىززددٝتتتتخ 

أمز٘ثز  6ثِٞ ٍذْٝخ 

ٗغتتتتتتزة ٍحبفظتتتتتتخ  

 اىجٞشح

 اىٖذف/اىَصذر

ْٕتتتبك سٝتتتبدح فتتتٚ اىزتتتزدداد ثتتتِٞ اىزجَؼتتتبد اىزٝ ٞتتتخ  

ثشَبه اإلقيٌٞ ّزٞجخ اطزٞغبُ مضٞتز ٍتِ اىؼَبىتخ ثزيتل     

 اىزجَؼبد



 شبهُ الطزم واليكل الكآنُ واجلارٍ تيفًذٍا فِ إقلًه الكاٍزَ الهربّ
   

تعتثررز شررثكح انًررىا  ررالخ 

فررً انمرراهزج انكثررزي انيررىو  

دوٌ يضرررررررتىي انًمارَرررررررح 

تكثيررررز يررررا يثيالتهررررا يررررٍ 

انشثكاخ انعانًيح يٍ حيث 

يضررررراحح وكفررررراءج تغغيرررررح  

انخذيرررح، يًرررا يضرررفز عرررٍ   

اصرررررررررررررتًزار انتكرررررررررررررذس  

واالختُالرررررراخ انًزوريررررررح  
 وانتأثيزاخ انضهثيح 



 املدطط االسرتاتًجٌ املكرتح حملافظُ اجلًزَ
   

  ػيٚ اىض ٘ط ىزخ ٞ  اىجذٝذح اىَحبٗر ٍِ ٍجَ٘ػخ اىجٞشح ىَحبفظخ االطززارٞجٜ اىَخغظ ٝغزح
 األّ بق ىَززٗ اىزاثغ اىخظ جبّت إىٚ اى زط رٗض ٍح٘ر اىَحبٗر ريل ٗأثزس اىقبئَخ، اىَحبٗر



 (شارع جامعُ الدول العزبًُ)مثال لتطىيز حماور احلزنُ الزًٓشًُ داخل اإلقلًه 

ر٘طٞغ ٍٗذ شبرع جبٍؼخ اىذٗه اىؼزثٞخ  
 حزٚ ٍٞذاُ اىزٍبٝخ



(انخظ األٔل ٔانثاَى )  -خغٕط   يتشٔ لائًح       

(سُٕاخ 6تُتًٓ خالل  –تى تُفٍز انًشدهح األٔنى ٔ جاسي انثاٍَح ) -خظ  انًتشٔ انثانث    

(تؼذ  انخظ انثانث) يمشس    -خظ  انًتشٔ انشاتغ     

 (  املكزرَ مبدطط اليكل ) شبهُ مرتو األىفـــــام 

 انخظ انثاًَ انخظ انثانث

 انخظ انشاتغ
 انخظ األٔل

 انغزيك انذائزٌ

   



 تىصًات اإلسزاع بالتيفًذ
   

ٍذ خظ  اىَززٗ اىضبّٚ   اىٚ قيٞ٘ة       

(ٍْغقخ اٍجبثخ ٗاىَْٖذطِٞ ) رْ ٞذ اىَزحيخ اىضبىضخ ٍِ خظ  اىَززٗ اىضبىش     

تُفٍز جزء يٍ خظ  انًتشٔ انشاتغ يٍ يذغح يتشٔ فٍصم انى انشياٌح     

 انخظ انثاًَ انخظ انثانث

 انخظ انشاتغ
 انخظ األٔل



 (  املكزرَ مبدطط اليكل ) تفاصًل شبهُ مرتو األىفـــــام 
   

 أع٘اه ٗثذاٝخ ّٖٗبٝخ اىزححد خغ٘ط ىشجنخ ٍززٗ األّ بق اىقبئَخ ٗاىَقززحخ

 إىٚ ىي٘ص٘ه أطبطٞخ اّزقبه م٘طٞيخ األّ بق ٍززٗ شجنبد اطزخذاً ضزٗرح
 ٍشبح إىٚ اىَْبعق ريل أغيت ٗرح٘ٝو Down town اىجيذ ٗطظ ٍْغقخ

 طٞبراد اّزظبر ٗأٍبمِ خ ٞ خ ٗأىٞبد



  ٍيُٞ٘ ّظَخ/مٌ 60 - مٌ 600خظ ثغ٘ه  15       2050اى٘ضغ اىَظزٖذف فٚ اىقبٕزح اىنجزٙ ػبً 

 ثزىِٞ

 ٍ٘طن٘ ثبرٝض

 خغ٘ط 3اى٘ضغ اىزإِ ىيقبٕزح                                        

 عذد خغىط يتزو األَفاق

َضًح/ َصية انفزد يٍ شثكح يتزو األَفاق كى  

 شجنبد اىَززٗ –ٍحبٗر اىغزق ٗاىْقو 



 شبهُ األتىبًص الشزيع املكرتحُ خلدمُ إقلًه الكاٍزَ الهربّ
   



( 1) خظ سٕتش تشاو  سلى   

( 2) خظ سٕتش تشاو  سلى   

( 3) خظ سٕتش تشاو  سلى   

   
 شبهُ الرتاو الشزيع املكرتحُ



 انماْشج

انجذٌذج   

( 3) خظ سٕتش تشاو  سلى   

( 2) خظ سٕتش تشاو  سلى   

( 1) خظ سٕتش تشاو  سلى   

 يذغح تثادل فشػٍح

 ٍحغخ رجبده رئٞظٞخ

 يذغح سكٕب تشاو َٓائٍح

   
 تهامل شبهُ مرتو األىفام مع شبهُ الرتاو الشزيع املكرتحُ



 حمىر سكارَ بشزم حلىاٌ فِ إطار املدطط االسرتاتًجٌ حملافظُ الكاٍزَ
   

 حمىر سكارَ
Saqqara Avenue  ٍزو 

 سكارَ



 حمىر سكارَ بشزم حلىاٌ فِ إطار املدطط االسرتاتًجٌ حملافظُ الكاٍزَ
   

 اىصتتتتتتتحزاٗٙ اإلٍزتتتتتتتذاد

مٌ شتزق  5ىَح٘ر طقبرح
 عزٝق األٗر٘طززاد

 ٍزو 
 سكارَ



 حمىر سكارَ بشزم حلىاٌ فِ إطار املدطط االسرتاتًجٌ حملافظُ الكاٍزَ
   



   
 شبهُ الطزم الزًٓشًُ املكرتحُ فِ ضىْ املدطط االسرتاتًجٌ حملافظُ اجلًزَ



 ٔانشاتغ انثانث انخغٍٍ) األَفاق يتشٔ خغٕط شثكح استكًال•

 انذائشي انغشٌك انى االستؼح األَفاق يتشٔ خغٕط َٓاٌاخ يذ•

 انًذأس يٍ ٔػذد انذائشي انغشٌك ػهى كثٍشج سؼاخ راخ جًاػً َمم أتٕتٍساخ خغٕط تسٍٍش•

 انشئٍسٍح

 االَفاق نًتشٔ انُٓائٍح انًذغاخ ػُذ انمثهً انٕجّ يٍ انماديح انذذٌذٌح انسكك سدالخ يؼظى آَاء•

 اَشاء ٔكزنك. يكًهح ٔخذياخ اَتظاس ٔيُاعك انؼاو نهُمم تثادنٍح يذغاخ اَشاء يغ انًٍُة ػُذ

 نًتشٔ انثانث نهخظ انُٓائٍح ٔانًذغح انًُاشً دذٌذ سكح خظ انتماء ػُذ انجٍزج شًال تثادنٍح يذغح

   انذائشي ٔانغشٌك انفشج سٔض دذٌذ ٔسكح ٔيذٕس االَفاق

 يغ نهشتظ انًمتشح انتشاو خظ يغ انشياٌح يُغمح ػُذ االَفاق نًتشٔ انشاتغ نهخظ انُٓائٍح انًذغح ستظ•

  اكتٕتش 6 يذٌُح

   ٌٕنٍٕ 26 يذٕس ػٍ نهتخفٍف انذائشي انغشٌك نشتظ انضثاط يساكٍ خهف دش عشٌك اَشاء•

 40 اجًانى تؼشض اتجاِ كم فً داساخ 4 نٍصثخ انصذشأي اإلسكُذسٌح / انماْشج عشٌك تٕسؼح•

 يتش

 عشٌك تماعغ يٍ اتجاِ تكم يشٔسٌح داساخ 4 انغشٌك لغاع نٍصثخ انمائى انذائشي انغشٌك تٕسؼح•

 كى5 تغٕل انًمتشح اإللهًٍى االتشاج عشٌك يغ انتماعغ إنى انًشٌٕعٍح

 اىَشزٗػبد اىَقززحخ فٚ قغبع اىغزق ٗاىْقو فٚ إعبر اىَخغظ االطززارٞجٜ ىَحبفظخ اىجٞشح
   



   

 انًذأس انؼشضٍح انًمتشدح  : 

 انٓشو/فٍصم •

 انثالثٍٍ/تشسا •

 يذٕس سٔض انفشج •

 ايتذاد ادًذ ػشاتى  •

 ايتذاد يذٕس صفظ انهثٍ•

انًذأس انغٕنٍح  انًمتشدح: 

 يذٕس انسٕداٌ•

 يذٕس تشػح انزيش•

 يذٕس كفش عٓشيس ٔ ػثًاٌ يذشو •

 يذٕس انًشٌٕعٍح•

 يذٕس انًُصٕسٌح•

 االسكُذسٌح/يذٕس يصش •

 انفٍٕو/يذٕس يصش •

 ٔ(انخظ انثانث ٔ انشاتغ ) خغٕط انًتش 

 انًٕاَى انثشٌح 

 (انٕساق ) شًال انجٍزج  •

 (انًٍُة ) جُٕب انجٍزج  •

دذائك االْشاو يغ  ) غشب انجٍزج •

 (َٓاٌح خظ انًتشٔ انشاتغ

انجشاجاخ يتؼذدج انغٕاتك 

يذاخم يذافظح انجٍزج 

 

 

 يذأس انغشق ٔ انُمم انًمتشدح



ٝ٘ىٞ٘ 26ٍح٘ر   

اىَزحيخ اىضبىضخ ٍِ خظ اىَززٗ اىضبىش 
2007/2012 

 ٍحغخ طنخ حذٝذ

 اىغزٝق اىذائزٛ

 ٍْٞب  جبف اىصْبػٞخ

 ٍحغخ امز٘ثز 

 ٍحغخ اى٘احبد 

مٌ  33ٍظبر أر٘ثٞض ٍؼشٗه ثغ٘ه   

 ٍحغخ ٍززٗ اىجح٘س

 ٍحغخ  ٍززٗ إٍجبثخ

 ٍحغخ اث٘رٗاع

 ٍحغخ امز٘ثز

 ٍحغخ ااىشٞخ ساٝذ

   
(خط املرتو الشزيع املشتكبلٌ ) مشار األتىبًص املفصلِ املعزول   



Km 
39.00 

75.00 m 

   

 ٍذ ٍح٘ر رٗض اى زط ٗشبرع أحَذ ػزاثٚ

 إىٚ اىغزٝق اىذائزٙ 

– 
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 الكطاع االول : )مً طزيل االسهيدريُ الصحزاوٍ حيت الطزيل الدآزٍ (

 
3 طىل املشار 5نه بهامل العزض  0 2 .2   مرت 0

( جشىر الشهُ احلديد+ حارات مزوريُ نل اجتاه  4)    
 الكطاع الثاىِ: )مً الطزيل الدآزٍ حيت نىرىًش اليًل ( 

 
4إمجالٌ الطىل   نًلى مرت 2. 4بعزض   حارات بهل  4/ و  5

 اجتاه

 مشزوعات تطىيز الطزم وخدمات اليكل



   

رثظ اىق٘طِٞ اىشزقٜ ٗاى زثٜ  رٌ  -1
 (ٍح٘ر اىَزٝ٘عٞخ)ىيغزٝق اىذائزٛ 

 
اّشب  ّ قٜ اى ًٞ٘ ٗاىَْص٘رٝخ  -2

ىحو ٍشنيخ اىَزٗر ثبىَٞذاُ حبىٞب  
ٗرحقٞق ٍزغيجبد ٍشزٗع اىَزح  ػْذ  

ٍغ  21افززبحٔ ٍظزقجح ػْذ اىنٞي٘
 اىغزٝق اىذائزٛ

 
االطنْذرٝخ  /ر٘طؼخ عزٝق اىقبٕزح -4

اىصحزاٗٛ ٍِ ٍٞذاُ اىزٍبٝخ اىٚ 
اىغزٝق اىذائزٛ ٗرؼذٝو رقبعغ اىغزٝق  

 االطنْذرٝخ/اىذائزٛ ٍغ عزٝق اىقبٕزح
 
ر٘طؼخ اىغزٝق اىذائزٛ ٍِ رقبعؼٔ   -5

ٍغ عزٝق اىَزٝ٘عٞخ اىٚ رقبعؼٔ ٍغ 
 عزٝق االثزاط

 
ـ اّشب  عزٝق حز خي  ٍظبمِ 6

اىضجبط ىزثظ اىغزٝق اىذائزٛ ثغزٝق 
 اى ًٞ٘

 تغٌٕش شثكح انغشق اإللهًٍٍح ٔانشئٍسٍح



 الدراست التفصيليت للمحاور الخارجيت

فى إقليم القاهرة الكبرى   



 استددامات األراضٌ املكرتحُ علِ احملاور الكآنُ شزم اإلقلًه
   



..             شكرًا   

Thanks..  


