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أوراق القاهرة

العدد الرابع 

)سياسات تحديث
البنية التحتية في مصر(

تعريف مركز رع للدراسات:
 تأســس مركــز رع للدراســات فــي ينايــر ٢٠٢١، كمركــز تنويري، 
يســتمد اســمه مــن الحضــارة المصريــة القديمــة، ومــا مثلــه 
اإللــه “رع ” مــن الضــوء والضيــاء، قاصــدًا  أن يكــون المركــز 
منصــة فكريــة تنويريــة، تطــرح الحلــول والبدائــل لصنــاع 
القــرار فــي مصــر والــدول العربيــة، ســاعيًا إلــى رصــد وتحليــل 
التحــوالت والتغيــرات الكبــرى فــي العالــم وفــي األقاليــم 
الجغرافيــة المهمــة، وبخاصــة الشــرق األوســط، ومحاولــة 
ــى  ــا عل ــتقباًل، وتأثيره ــوالت مس ــذه التح ــر ه ــراف تأثي استش

ــة المنطق

عن أوراق القاهرة:
ــي  ــات، وه ــز رع للدراس ــدارات مرك ــدى إص ــرة، إح أوراق القاه
ــيات  ــل السياس ــى تحلي ــز عل ــة ترك ــات متخصص ــلة دراس سلس
ــي  ــدًا ف ــًا جدي ــس نهج ــة وتعك ــة المصري ــا الدول ــي تتبناه الت
والمســتقبل،  الحاضــر  تمــس  التــي  القضايــا  مــع  التعامــل 
ــد، خاصــة  وتعكــس رؤيــة وأجنــدة العمــل نحــو أفــق جدي
السياســات المرتبطــة بالتنميــة ومكافحــة الفقــر، واإلصــالح 
وتطويــر  والتعليــم  والصحــة  االقتصــاد  مجــاالت  فــي 

المجتمــع. 

مصــر   “ مشــروع  بتغطيــة  القاهــرة”  أوراق   “ وتهتــم 
المســتقبل “ الــذي يطلقــه المركــز، وهــو مشــروع بحثــي 
ممتــد لدراســة السياســات التــي تتبناهــا الدولــة المصريــة 
مصــر  بنــاء  إلــى  تهــدف  والتــي  الرئيســية،  المجــاالت  فــي 
الحديثــة فــي مجــاالت االقتصــاد والصحــة والتعليــم وتنميــة 
الدراســات  مــن  مجموعــة  المشــروع  ويضــم  المجتمــع. 
باإلضافــة  القاهــرة”،  “أوراق  عنــوان  تحــت  ســتصدر  التــي 
إلــى سلســلة مــن حلقــات النقــاش، ولقــاءات خاصــة مــن 
المعنييــن بصنــع السياســات هــذه السياســات وتطبيقهــا. 

المشرف العام على أوراق القاهرة
د. أبو الفضل اإلسناوي

إعداد الباحثة
د. جيهان عبد السالم 

المحرر
د. أكرم حسام

الهيئة االستشارية ألوراق القاهرة
أ. مجدي الشريف

أ.د. حسن سليمان

أ.د عبد الغفار الدويك

أ.د. حسن عماد

أ.د. أحمد زايد

اللواء. أحمد زغلول مهران

اللواء عبد الجميد محمد العناني

أ.د. مصطفى أبو زيد
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تقديم:
ــع  ــات لجمي ــم المقوم ــن أه ــد م ــا تع ــث أنه ــة، حي ــة التحتي ــروعات البني ــا مش ــدة تحمله ــة عدي ــد اقتصادي فوائ
ــي  ــور ف ــة أو تط ــق رفاهي ــن تحقي ــا ال يمك ــي غيابه ــة، وف ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــاة السياس ــاعي الحي مس
المجتمــع واقتصــاده اال بدونهــا. وال يوجــد أى ســبيل للتنميــة االقتصاديــة إال مــن خالل االهتمــام بالبنيــة التحتية، 

ــاح التــي تنتجهــا البنيــة التحتيــة تســاهم فــي المزيــد مــن التنميــة االقتصاديــة. كمــا أن األرب

ــل  ــل وص ــة، ب ــة الماضي ــب الزمني ــع الحق ــة جمي ــة التحتي ــروعات البني ــت مش ــى،  فاق ــس السيس ــد الرئي ــى عه وف
ــدار  ــى م ــرق عل ــروعات الط ــي مش ــن إجمال ــى ٢9 % م ــة إل ــة التحتي ــروعات البني ــي مش ــس ف ــه الرئي ــا حقق ــبة م نس
تاريخهــا. ولــم تقتصــر االنجــازات علــى مشــروعات الطــرق فقــط بــل امتــدت إلــى بنــاء مجتمعــات عمرانيــة جديــدة، 
ومشــروعات الطاقــة والكهربــاء، باإلضافــة إلــى االهتمــام بالبنيــة التحتيــة الرقميــة. وتهــدف دراســة هــذا 
العــدد إلــى عــرض وتحليــل أهــم انجــازات الرئيــس السيســى فــى مجــال مشــروعات البنيــة التحتيــة بكافــة أشــكالها 
ــة  ــدة، البني ــدن الجدي ــاق، الم ــرو األنف ــئ، مت ــية، الموان ــات األساس ــاري، الخدم ــرق والكب ــة، الط ــروعات الطاق ) مش
التحتيــة الرقميــة(، هــذا باإلضافــة إلــى عــرض أهــم المشــروعات اإلقليميــة العمالقــة فــي هــذا الصــدد بيــن مصــر 
ــن  ــك م ــة، وذل ــة التحتي ــاءة البني ــرات كف ــق بمؤش ــا يتعل ــة فيم ــرات الدولي ــى المؤش ــف مصرف ــا، وتصني وأفريقي

خــالل النقــاط التاليــة :-

محتويات العدد
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أواًل- مفهوم مشروعات البنية التحتية: 
يمكــن تعريــف المرافــق العامــة أو البنــى التحتيــة)Infrastructure( كأي مرافــق تملكهــا وتديرهــا الدولة. وهي 
تشــمل علــى ســبيل المثــال البنــى التحتيــة للنقــل، الطــرق والكابــالت، والبنيــة األساســية للطاقــة، ونقــل وتخزيــن 
ــات  ــدة قطاع ــة ع ــة التحتي ــن البني ــا تتضم ــاه. كم ــة للمي ــة التحتي ــددة، والبني ــادر المتج ــوري والمص ــود األحف الوق
منهــا: قطاعــات اقتصاديــة، قطاعــات اجتماعيــة، وقطاعــات إداريــة. وينــدرج تحــت القطاعــات االقتصاديــة كل مــن: 
االتصــاالت، الكهربــاء، الطــرق، النقــل البحــري، النقــل الجــوي، الســكك الحديديــة، الخدمــات البلديــة، الميــاه، الصــرف 
الصحــي. وتتكــون القطاعــات االجتماعيــة مــن قطاعيــن رئيســين، وهمــا: قطــاع التعليــم، والثانــي قطــاع الصحــة. 

أمــا القطاعــات اإلداريــة فتشــمل األجهــزة اإلداريــة للدولــة١.

كمــا عــرف البنــك الدولــي البنيــة التحتيــة علــى أنهــا، رأس المــال العينــي المســتثمر فــي المرافــق والخدمــات العامــة، 
فــي مجــاالت النقــل والطــرق واالتصــاالت والميــاه والصــرف الصحــي ومحطــات توليــد الطاقــة الكهربائية والســكك 
الحديديــة والمطــارات، وقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات البريديــة، وقطــاع حمايــة البيئــة 

واســتدامتها ١.

كمــا تعــرف مشــروعات البنيــة التحتيــة علــى أنهــا عبــارة مــن مجموعــة مــن الوســائل التــي تســتخدم فــي توفيــر 
الخدمــات األساســية التــي تعتمــد عليهــا حياتنــا اليوميــة، فتعمــل علــى تصميــم وبنــاء المرافــق واألماكــن التــي 
تتكــون منهــا القــرى واألحيــاء مــن طــرق وكبــاري، وحدائــق العامــة، وشــبكات الميــاه والصــرف الصحي، والجســور، 
واألنفــاق، ومولــدات الطاقــة والكهربــاء، ومــزارع الطاقــة الشمســية، وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة األخــرى التــي 
تســاهم فــي بنــاء ونهضــة المجتمــع، وتوفيــر حيــاة أفضــل لألفــراد مــن خــالل تقديمهــا الكثيــر مــن المســاعدات، 
وأي تقصيــر فــي هــذه العمليــات يــؤدى إلــى الكثيــر مــن الخســائر واألضــرار التــي تؤثــر علــى األفــراد ونمــط حياتهــم٢.
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ثانيًا- األهمية االقتصادية لمشروعات البنية التحتية :-
لمشــروعات البنيــة التحتيــة أهميــة بالغــة فــى تطويــر االقتصــاد، إذ تشــكل عامــاًل حيويــًا للتحــول االقتصــادى 
ــق  ــواء، وخل ــد الس ــى ح ــة عل ــة واألجنبي ــتثمارات المحلي ــذب االس ــع ج ــة م ــات طردي ــط بعالق ــى، وترتب واالجتماع
فــرص عمــل جديــدة، وتحقيــق النمــو االقتصــادى.  كمــا إن االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة يســهم وبمــا ال يحمــل 
ــلم دول  ــى س ــتطاعت أن تتقــدم عل ــة اس ــدول المتقدم ــن الــدول، فال ــق العالمــة الفارقــة بي ــي تحقي ــك ف الش
العالــم مــن خــالل البنيــة التحتيــة المتقدمــة. وتســهم البنيــة التحتيــة فــي تفعيــل إنتــاج البضائــع والخدمــات ألي 
دولــة مــن الــدول، باإلضافــة إلــى توزيــع المنتجــات فــي األســواق والخدمــات االجتماعيــة األساســية، مثــل المــدارس 
والمستشــفيات، وغيرهــا. وعليــه، فــإن الغالبيــة العظمــى تؤمــن بــأن البنيــة التحتيــة، هــي أي شــيء يلــزم للحيــاة 

اليوميــة أو كل شــيء يســتخدم بشــكل يومــي 3.       
كمــا تعتبــر مشــروعات البنيــة التحتيــة مــن عوامــل تحقيــق االســتقرار االقتصــادي، فعندمــا تتوافــر البنيــة التحتيــة 
فــى بلــد مــا، بشــكل متكامــل )مترابطــة( وذات جــودة عالية وبأســعار مناســبة ســتنعكس، بال شــك، علــى انخفاض 
ــع  ــا فيرتف ــب عليه ــادة الطل ــعارها وزي ــاض أس ــى انخف ــؤدي إل ــا ي ــذا م ــات؛ وه ــلع والخدم ــك الس ــاج تل ــة إنت كلف
مســتوى األربــاح فيكــون هــذا البلــد هــو محــط أنظــار وثقــة المســتثمرين فيــه فيــزداد حجــم اســتثماراتهم فيــه، 
ممــا يعنــي خلــق مزيــد مــن فــرص العمــل وزيــادة معــدل النمــو االقتصــادي وتحقيــق االســتقرار االقتصــادي أخيــرًا4.

يضــاف إلــى ذلــك، اعتبــار مشــروعات البنيــة التحتيــة مــن أهــم عوامــل االنتعــاش والتعافــي االقتصــادي، ليــس فــي 
مصــر فقــط ولكــن علــى مســتوى العالــم أيضًــا. وذلــك لمــا تقوم بــه هــذه المشــروعات من توفيــر فرص التشــغيل 
المباشــرة وغيــر المباشــرة، حيــث يعمــل بهــا 5 مليــون عامــل مصــرى. كمــا تســاعد فــى تحقيــق أهــداف التنميــة 
ــاخ. كمــا أنهــا تعــد العمــود الفقــري  ــر المن ــر البيئيــة ومكافحــة تغي ــار المعايي المســتدامة مــع األخــذ فــي االعتب
ــرة،  ــات المتحض ــي المجتمع ــة ف ــة خاص ــية واالجتماعي ــة والسياس ــة االقتصادي ــطة الحياتي ــكل األنش ــريان ل والش
ومــن دون وجودهــا ال يمكــن أن تتحقــق رفاهيــة وتطــور المجتمــع واالقتصــاد. كمــا قامــت مشــروعات البنيــة 
التحتيــة بتحقيــق التوفيــر فــي نطــاق اإلنفــاق المحلــي، وذلــك باألخــص عندمــا تمكنــت مــن القيــام بإنشــاء العديــد 
مــن الطــرق التــي ســاعدت ويســرت حركــة المواصــالت بشــكل صحيــح، حيث ذلــك ســهل عمليــة الحركــة االقتصادية 

ومــن ثــم نمــوه5.

ــس  ــد الرئي ــي عه ــدى، ف ــعة الم ــة واس ــة تنموي ــا ونقل ــورا حقيقي ــة تط ــة التحتي ــاع البني ــهد قط ــر، ش ــى مص وف
عبــد الفتــاح السيســي، وذلــك ضمــن خطــة حكوميــة محكمــة لتنفيــذ مشــروعات قوميــة عمالقــة، فــي مختلــف 
القطاعــات، وأهمهــا قطــاع النقــل والطــرق فــي مصــر. حيــث تــم مــد شــبكة الطــرق لنحــو 7٠٠٠ كــم جديــدة، 
ــة  ــط الدول ــا تخط ــه. كم ــار جني ــو 95٠ ملي ــرق، نح ــبكة الط ــى ش ــا عل ــم إنفاقه ــي ت ــوال الت ــة األم ــت تكلف وبلغ
لرفــع وتأهيــل شــبكة الطــرق القائمــة بالفعــل، فــي جميــع المحافظــات. كمــا ركــزت الحكومــة علــى نوعيــن مــن 
ــددة  ــة المتج ــاء والطاق ــل والكهرب ــل النق ــاد مث ــم االقتص ــروعات دع ــا: مش ــة، أولهم ــة التحتي ــروعات البني مش
وتحليــة الميــاه، والنــوع الثانــي: مشــروعات بنيــة تحتيــة للجوانــب االجتماعيــة مثــل الميــاه النظيفــة واإلســكان 

االجتماعــي. ومــن أهــم المزايــا االقتصاديــة المترتبــة علــى تلــك النوعيــة مــن المشــروعات مــا يلــى5 :-
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)١( تعتبــر المشــروعات التــي نفذتها الحكومة طــوال الســنوات الماضيــة فــي مجــاالت البنيــة التحتيــة الداعــم 
ــا. فالنمــو االقتصــادى بحاجــة شــديدة للدعــم مــن  ــي الســيما خــالل جائحــة كورون ــج المحل ــر لنمــو النات األكب
خــالل مشــروعات البنيــة التحتيــة خاصــة حينمــا تحفزهــا فــي مراحِــل االنحــدار واألزمــات، كمــا أن األربــاح التــي 

تنتجهــا تســاهم بدورهــا فــي دعــم االقتصــاد.
)٢( تقلــل مــن تكاليــف التجــارة واللوجســتيات، فعلــى ســبيل المثــال شــرعت الحكومــة فــي عــدد مــن خطــط 
البنيــة التحتيــة الضخمــة والطموحــة، بمــا فــي ذلــك منطقــة قنــاة الســويس الجديــدة، التــى تتعامــل القنــاة 
مــع مــا يقــرب مــن ١٠% مــن التجــارة البحريــة العالميــة التــي تربــط إفريقيــا وآســيا وأوروبــا، ممــا يمثــل قاعــدة 
لوجســتية فعالــة وقاعــدة اســتراتيجية للســفن والتجــارة العابــرة لقنــاة الســويس؛ يمكــن أن يكــون لهــا أيضًا 

فوائــد تنمويــة كبيــرة لمصــر.
)3( يعــزز تنويــع منتجــات الصــادرات ويزيــد القــدرة التنافســية مــن خــالل تعزيــز تطويــر أســواق كبيــرة وفعالــة، 

وهــذا مــا يعنــى أنــه ال يمكــن أن تتحقــق هــذه الفوائــد دون شــبكات البنيــة التحتيــة المالئمــة.
)4( تقوم خدماتها المتعددة على المساهمة والدعم والتكامل والترابط بين جميع مقومات االقتصاد.

)5( ســاهمت البنيــة التحتيــة مــن خــالل مــا قامــت بــه مــن عمليــات تنفيذيــة لتحقيــق التواصــل بشــكل واضــح 
وذلــك حينمــا قامــت بإنشــاء الســكك الحديديــة، التي بدورهــا ســاهمت بالربط بين المــدن المختلفة وســاهمت 
فــي التقليــل مــن اإلنفــاق الكثيــر علــى الموصــالت، وبذلــك ســاهمت فــي تنميــة المشــاريع االقتصاديــة وغيرهــا 

والعديــد مــن االســتثمارات وتحقيــق االزدهــار والنهــوض بهــا.
)6( أظهــرت األرقــام الصــادرة عــن مؤسســات محليــة ودوليــة حجــم االســتثمارات التــى قامــت الدولــة بضخهــا 
فــى مجــال تطويــر البنيــة التحتيــة وإنشــاء بنيــة عاليــة الجــودة، وفًقــا ألعلــى المعاييــر العالميــة وذلــك لتحقيق 
التنميــة المســتدامة، وهــو مــا انعكــس باإليجــاب علــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة، وجعــل مصــر الوجهــة 

األولــى لالســتثمار األجنبــى فــى إفريقيــا والشــرق األوســط.6
)7( تعتبــر تلــك المشــروعات ركنــًا أساســيا ضمــن »رؤيــة مصــر ٢٠3٠«، التنميــة االقتصاديــة بحاجــة شــديدة 
للدعــم مــن خــالل مشــروعات البنيــة التحتيــة، خاصــة حينمــا تحفزهــا فــي مراحِــل االنحــدار واألزمــات. كمــا أن 
األربــاح التــي تنتجهــا تســاهم بدورهــا فــي دعــم االقتصــاد، كمــا يمثــل الشــباب أحــد محــركات البنيــة التحتيــة 
ــه المشــروعات التنمويــة باختــالف أطيافــه، حيــث يقــوم  ــى كاهل التــي تحقــق العمــل والتقــدم وتقــوم عل
بالمســاعدة فــي تأســيس المشــاريع الخدماتيــة، وذلــك مــن خــالل الضغــط علــى المؤسســات الكبــرى إلنشــاء 

المشــاريع الهامــة مــن أجــل ســير حيــاة المجتمــع.

فبحلـــول عـــام ٢٠3٠ ســوف يصبـــح قطـــاع الطاقـــة قـــادرًا عـــلى تلبيـــة كافـــة متطلبـــات التنميـــة الوطنيـــة 
المســتدامة مـــن مـــوارد الطاقـــة وتعظيـــم االســتفادة الكفـــؤة مـــن مصادرهـــا المتنوعــة، بمـــا يـــؤدي إلــى 
المســاهمة الفعالـــة في تعزيـــز النمـــو االقتصادي والتنافســـية الوطنيـــة والعدالـــة االجتماعية والحفاظ على 
البيئــة مـــع تحقيـــق ريـــادة فــى مجــاالت الطاقـــة المتجــددة واإلدارة الرشـــيدة المســتدامة للمـــوارد، ويتميــز 
بالقــدرة علــى االبتــكار والتنبـــؤ والتأقلـــم مـــع المتغيــرات المحليــة واإلقليميــة والدوليـــة في مجـــال الطاقـــة، 

وذلـــك فــي إطـــار مواكبـــة تحقيـــق األهــداف الدوليـــة للتنميـــة المســتدامة7.
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ثالثًا- أهم مشروعات البنية التحتية بمصر فى عهد الرئيس السيسى8 : 

)١( مشروعات الطاقة9 :-

)أ( مشــروع أكبــر مزرعــة طاقــة شمســية فــي العالــم فــي منطقــة بنبــان بأســوان، والتــي بــدأت بإصــالح هيكلــي 
ــى مســتوى تعريفــة بيــع الطاقــة الشمســية ثــم تعــاون ناجــح بيــن القطــاع العــام والخــاص ومؤسســات  عل

التمويــل الدوليــة.“

)ب( محطــة ريــاح جبــل الزيــت، وتعــد واحــدة مــن أضخــم مشــروعات توليــد الكهربــاء مــن الريــاح فــي العالــم، 
واألكبــر فــي الشــرق األوســط بقــدرة 58٠ ميجــا وات، وهــي واحــدة مــن عــدة مــزارع جــاٍر إنشــاؤها حاليــا ضمــن 

خطــة مصــر ٢٠3٠، لتوليــد مــا يقــارب مــن ١١ ألــف ميجــاوات مــن الريــاح.
)ج( محطــة البرلــس، الواقعــة فــي محافظــة كفــر الشــيخ، كإحــدى كبريــات محطــات الكهربــاء المركبــة فــى 
العالــم، بإنتــاج مضاعــف إلنتــاج الســد العالــي. أمــا محطــة العاصمــة اإلداريــة، فتعتبــر األولــى مــن نوعهــا فــى 
مصــر والشــرق األوســط، التــى يتــم إنشــاؤها بمنطقــة جبليــة بعيــدًا عــن الميــاة، كمــا هــو معتــاد فــي محطات 
ــاء  ــال الكهرب ــى مج ــرى ف ــة كب ــد نقل ــي تع ــويف، الت ــى س ــة ببن ــاء غياض ــة كهرب ــن محط ــال ع ــاء، فض الكهرب

بمصــر.
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)د( فــي منتصــف عــام ٢٠١8، وقعــت الحكومــة صفقــة لزيــادة قــدرة توليــد الكهربــاء: محطــة الحمراويــن 
لتوليــد الطاقــة التــي تعمــل بالفحــم بطاقــة 6٠٠٠ ميجــاوات، والتــي تبلــغ قيمتهــا 5.4 مليــار دوالر.

)هـــ( بنــاء خــط أنابيــب غــاز بقيمــة مليــار دوالر ســوف يربــط بقبــرص ويجلــب الغــاز مــن حقــل غــاز أفروديــت 
بالجزيــرة ليتــم تســييلفه فــي مصــر. فقــد تــم توقيــع اتفاقيــة بيــن البلديــن فــي ســبتمبر ٢٠١8، وعلــى الرغــم 
مــن أن المشــروع مــن المرجــح أن يكــون مكلًفــا ومعقــدًا، إال أنــه يتناســب مــع طموحــات الحكومــة لتحويــل 

مصــر إلــى مركــز للطاقــة.

مشروعات الطرق والكبارى وتشمل ما يلى :-( ٢)

)أ( طريــق شــرم الشــيخ: يعــد الطريــق األوســط، الــذي أطلــق عليــه اســم الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، خــادم 
ــى  الحرميــن الشــريفين، أحــد أهــم المحــاور الرئيســية بمدينــة شــرم الشــيخ، إذ تأســس الطريــق الــذي يــؤدي إل
ــط  ــف الضغ ــي تخفي ــاهمة ف ــبتمبر ٢٠١8، للمس ــي س ــح ف ــيخ وافتت ــرم الش ــلمان بش ــك س ــة المل ــرع جامع ف

ــالم. ــري والس ــن الدائ ــن الطريقي ــة بي ــهيل الحرك ــالم وتس ــق الس ــى طري ــروري عل الم
)ب( نفــق الشــهيد أحمــد حمــدى: يعــد نفــق الشــهيد أحمــد حمــدي أول طريــق يربــط بيــن قارتــي أفريقيا وآســيا، 
ويعتبــر العبــور الثانــي لقنــاة الســويس إذ يربــط شــبه جزيــرة ســيناء بمدينــة الســويس، شــيد بمســاهمة 
ــا، لتســهيل حركــة المــرور بيــن  أوروبيــة، وافتتــح فــي نوفمبــر ٢٠١9، ليســتوعب نحــو ٢٠ ألــف ســيارة يومي

شــرق وغــرب القنــاة وربــط شــبه جزيــرة ســيناء مــع باقــي مصــر.
)ج( محــور 3٠ يونيــو: وهــذا المحــور عبــارة عــن طريــق تبادلــي للطريــق المــوازي لقنــاة الســويس، يتكــون مــن 
اتجاهيــن، لــكل اتجــاه خمــس حــارات مروريــة، افتتــح فــي نوفمبــر ٢٠١9، كخطــوة فــي طريــق تحقيــق رؤيــة 

التنميــة الشــاملة لســيناء، والتــي تعتمــد علــى ربــط غــرب القنــاة بشــرقها.
)د( محــور«روض الفــرج«: يعــد هــذا المحــور واحــدًا مــن مشــروعات شــبكة الطــرق والكبــاري العمالقــة 
والهامــة، التــي نفذتهــا مصــر تحــت إشــراف الهيئــة العامــة للقــوات المســلحة، وقــد أصــدر الرئيــس أوامــره 

ــام ٢٠١6. ــذ ع ــروع من ــذا المش ــي ه ــدء ف بالب
)هـــ( محــور طمــا الحــر بمحافظــة ســوهاج: وهــذا المحــور عبــارة عــن محــور تقاطــع حــر، تأســس بهــدف ربــط 
شــبكة الطــرق بالصعيــد مــن الطريــق الصحــراوى الشــرقى وحتــى الطريــق الصحــراوى الغربــى بطــول 4٠ كــم، 
وتنميــة حركــة الســياحة الدينيــة بالمنطقــة التــي تضــم العديــد مــن المســاجد والكنائــس واألماكــن األثريــة.
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ــمبر  ــي ديس ــح ف ــروع افتت ــذا المش ــراوي: وه ــويس الصح ــرة - الس ــق القاه ــر وازدواج طري ــروع تطوي )و( مش
ــويس  ــن الس ــل بي ــة النق ــهيل حرك ــره لتس ــيعه وتطوي ــم توس ــد ت ــر، فق ــو مت ــه 7٠ كيل ــغ طول ٢٠١6، والبال

ــويس. ــاة الس ــة قن ــور تنمي ــروعات مح ــة مش ــرة وخدم والقاه
)ز( محــور جرجــا علــى النيــل: ويبلــغ طولــه ١٠ كيلومتــر، فهــو تأســس وافتتــح فــي مايــو ٢٠١7، بهــدف ربــط 
شــرق وغــرب النيــل لتســهيل حركــة النقــل علــى أهالــى الصعيــد، وتنشــيط حركــة الســياحة وخدمــة المجتمعات 

العمرانيــة الجديــدة بالمنطقــة، باإلضافــة إلــى إلغــاء التقاطعــات علــى مزلقانــات الســكة الحديــد بجرجــا.
 )ح( طريــق شــبرا – بنهــا الحــر: شــيد طريــق شــبرا - بنهــا الحــر، البالــغ طولــه 4٠ كيلومتــر، والــذي تــم افتتاحــه 
فــي ينايــر عــام ٢٠١8، بتكلفــة إجماليــة قدرهــا 346٠ مليــون جنيــه، بهــدف تخفيــف الكثافــة المروريــة علــى 
ــات  ــي محافظ ــل ف ــة النق ــدم حرك ــا يخ ــي بم ــري اإلقليم ــق الدائ ــع الطري ــل م ــي، والتكام ــي الحال ــق الزراع الطري
ــر  ــي يناي ــه ف ــائه وافتتاح ــن إنش ــاء م ــم االنته ــري ت ــذا الكب ــة: وه ــة اإلداري ــار العاصم ــري مط ــا.)ح( كوب الدلت
٢٠١8، وتأســس بتكلفــة تخطــت الـــ 94 مليــون جنيــه، بهــدف تيســير الحركــة المروريــة، والتخفيــف مــن حــدة 

االختناقــات التــي تعانــي منهــا الطــرق الرئيســية فــي البــالد.

)ط( كوبري الفنجري الجنوبي بمدينة نصر
الــذى افتتــح فــي ينايــر ٢٠١8، للمســاهمة فــي تســهيل حركــة الســيارات بمحــاور العروبــة والنصــر والفنجــري 
وصــالح ســالم، مــن أجــل تخفيــف األعبــاء علــى المحــاور الطوليــة بالقاهــرة ولتقليــل مســافة الرحــالت بيــن 

شــرق القاهــرة وغربهــا.

3( الخدمات األساسية ١٠:

)أ( توصيــل الصــرف الصحــي إلــى المناطــق المحرومــة، ســواء فــي الريــف أو المــدن، حيــث بلغــت نســبة تغطيــة 
الصــرف 65% مــن الجمهوريــة، وفــي المــدن فقــط وصلــت النســبة إلــى 96%، بينمــا فــي الريــف وصلــت لنســبة 
37.5%.. كمــا تتضمــن الخطــة االســتثمارية للعــام الجــارى ٢٠٢١ أكثــر مــن 4 مليــارات جنيــه للمشــروعات التــى 
ــة  ــتكمال البني ــًا اس ــات، وأيض ــة بالمحافظ ــروعات التنموي ــتكمال المش ــة الس ــة المحلي ــا وزارة التنمي تنفذه
األساســية لمنظومــة النظافــة وتنميــة وتطويــر القــرى المصريــة وبرنامــج حيــاة كريمــة، وإعــداد المخططــات 
العمرانيــة للمــدن والقــرى بالمحافظــات، وتوقيــع نقــاط الحيــز العمرانــى، ودعــم االحتياجــات التنمويــة العاجلــة 

بالمحافظــات.
)ب( فــي عــام ٢٠١8، قامــت ٢7٠٠ محطــة لمعالجــة الميــاه بتأميــن إنتــاج يومــي يبلــغ ٢5 مليون قــدم مكعب 
مــن الميــاه الصالحــة للشــرب، بينمــا عالجــت حوالــي 37٠ محطــة لميــاه الصــرف الصحــي ١٢ مليــون قــدم مكعــب 

إضافيــة مــن المياه. 



10

ــية  ــة االساس ــن البني ــاء م ــم االنته ــث ت ــة، حي ــى بالرعاي ــرى األول ــر الق ــة وتطوي ــى لتنمي ــروع القوم )جـــ( المش
لنحــو 7778 قريــة كمرحلــة اولــى بتكلفــة مليــار جنيــه. كمــا تــم اعتمــاد 9 مليــار جنيــه اســتثمارات فــى برنامــج 
تنميــة الصعيــد. فضــال عــن اســتثمارات أخــرى عديــدة فــى مجــال الصــرف الصحــى واإلنــارة والطــرق والكبــارى. 
كمــا تــم تنفيــذ مشــروعات تنمويــة بتكلفــة 3٠5 مليــون جنيــه ممولــة مــن صنــدق تحيــا مصــر واتحــاد البنــوك 

المصريــة لتطويــر القــرى العشــوائية  .
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        )4( الموانىء:

ــه  ــة، وتوج ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــات االس ــن أولوي ــالد م ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــل ف ــبكات النق ــار ش ــم اعتب )أ( ت
ــدة.  ــة الجدي ــكك الحديدي ــئ والس ــرق والموان ــاريع الط ــو مش ــل نح ــن التموي ــرة م ــتويات كبي ــة مس الحكوم
ففــي عــام ٢٠١8 أبرمــت هيئــة مينــاء اإلســكندرية وهيئــة مينــاء قنــاة الســويس اتفاقيــة مشــروع مشــترك 
لبنــاء منصــة متعــددة األغــراض بقيمــة 45٠ مليــون دوالر فــي مينــاء اإلســكندرية. باإلضافــة إلــى التوســيع 
الــذي تــم االنتهــاء منــه فــي منطقــة قنــاة الســويس، باإلضافــة إلــى أن هنــاك موانــئ أخــرى تشــهد توســعات 

لوجســتية وفنيــة.

ــاء  ــي مين ــون دوالر ف ــة 73.6 ملي ــراض بقيم ــددة األغ ــدة متع ــة جدي ــاء محط ــروع لبن ــالق مش ــم إط )ب( ت
ــام ٢٠٢١. ــل ع ــام ٢٠٢٠ أو أوائ ــر ع ــي أواخ ــه ف ــاء من ــرر االنته ــن المق ــام ٢٠١8 وم ــف ع ــي منتص ــاط ف دمي

)5( مترو األنفاق :
)أ( افتتــح الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي خــط المتــرو الجديــد 
بعــدد 6 محطــات بمنطقــة 
بتكلفــة  القاهــرة،  شــرق 
9 مليــار جنيــه، كمــا أعلنــت 
أنهــا  المصريــة  الحكومــة 
ســتبدأ تنفيــذ خطــة إلنشــاء 
مدينــة  فــي  أنفــاق  متــرو 

اإلســكندرية.
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)6( انشاء المدن الجديدة ، وتشمل ١١:-

)أ( إنشــاء  العاصمــة اإلداريــة الجديــدة: وهــي، واحــد مــن المــدن المصريــة التــي تنتمــي إلــى فئــة الجيــل الرابــع 
ــا  ــي وضعته ــة الت ــن الخط ــزء م ــدة ج ــة الجدي ــة اإلداري ــر العاصم ــرًا. وتعتب ــر مؤخ ــي مص ــييدها ف ــم تش ــي ت الت
الحكومــة إلحــداث طفــرة عمرانيــة فــي مصــر؛ حيث اتجهــت الحكومة فــي الفتــرة األخيــرة لتوســيع الرقعــة 
العمرانيــة واســتغالل المســاحات الشاســعة الخاليــة مــن الســكان لحــل أزمــة االنفجــار الســكاني فــي محافظات 
الدلتــا ووادي النيــل وذلــك عــن طريــق إنشــاء مــدن جديــدة متكاملــة. كــم تعتبــر العاصمــة اإلداريــة الجديــدة 
مــن أهــم مــدن الجيــل الرابــع التــي تــم تشــييدها فــي مصــر والتــي تســتهدف توفيــر حيــاة الرفاهيــة للمواطــن 
المصــري. وتبلــغ مســاحة العاصمــة اإلداريــة ١7٠ فــدان تــم تقســيمهم لتضــم المدينة العديــد المشــروعات 
القوميــة والعقــارات التجاريــة الســكنية، وتــم وضــع خطــة لهــذه المدينــة لكــي تضــم العديــد مــن المشــاريع، 
ــى  ــي عل ــييد المطار الدول ــم تش ــا ت ــم، كم ــدة 8 ك ــة الجدي ــة اإلداري ــي العاصم ــق ف ــاحة الحدائ ــغ مس ــث تبل حي
مســاحة ١٠ آالف فــدان، وتبلــغ مســاحة المشــروعات العمرانيــة 4٠% مــن مســاحة العاصمــة الجديــدة؛ حيــث 
ــهل  ــذي يس ــي ال ــذكاء االصطناع ــون بال ــكني يعمل ــي س ــى ٢٠ ح ــمل عل ــكنية تش ــة س ــى ١3 مدين ــوي عل تحت
علــى ســكانها الحصــول علــى كافــة الخدمــات. ويعــد مــن أهــم المشــروعات فــي العاصمــة اإلدارية، الحدائــق 
المركزيــة التــي تــم تأسيســها علــى مســاحة ١٠ فــدان، كمــا يعتبــر البــرج األيقوني واحــد مــن أكبــر األبراج فــي 
الشــرق األوســط وإفريقيــا، كمــا تحتــوي المدينــة علــى العديــد مــن المشــروعات األخــرى، منهــا المطــار الدولــي 
وفنــدق الماســة، وحــي الســفارات، والحــي الحكومي، وســاحة الشــعب، والمدينــة الرياضية، ومســجد الفتــاح 

العليــم، وكاتدرائيــة الســيد المســيح، وغيرهــا مــن المشــروعات العمرانيــة.
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)ب( مشــروع مدينــة العلميــن الجديــدة: إحــدى المشــروعات التــي نفذت بقــرار جمهورى مــن الرئيس عبــد الفتاح 
السيســى وتنــدرج فــي قائمــة مــدن الجيــل الرابــع أحــد المــدن المتكاملــة اقتصاديــا وحضاريــا وثقافيــا وســياحيا. 
وتبلــغ مســاحة المدينــة المتواجــدة فــى الســاحل الشــمالي 48١3٠.8٢ فدانــًا. وتتكــون من قطاعيــن. إحداهما 
القطــاع الســاحلي، والثانــي القطــاع األثــري والحضــري بإجمالــي مســاحة 8 آالف فــدان. وتقــع مدينــة العلميــن 
الجديــدة علــى الحــدود الغربيــة لجمهوريــة مصــر العربيــة غــرب مدينــة االســكندرية وتحديــدا عنــد الكيلــو 34، 
ويحدهــا مــن جهــة الشــمال البحــر االبيــض المتوســط و ومــن الجنــوب خــط كنتــور ٢٠٠. ومــن المقــرر أن تضــم 
المدينــة حوالــي ٢ مليــون نســمة. كمــا تــم تخضيــض قيمــة ماليــة تقــدر بحوالــى 3 مليــارات جنيــة لتنفيــذ اآلتــي: 
محطــة تحليــة ميــاه الشــرب بطاقــة تقــدر ب١٠٠ ألــف م3/يــوم، و٢5  ألــف غرفــة فندقيــة. وتــم تخصيــص 
3٢٠ مليــون جنيــة منهــا لتطويــر طريــق إســكندرية مطــروح بدايــة مــن الكيلــو 93 حتــى طريــق وأدى النطــرون. 

كمــا تطويــر البحيــرات الشــاطئية والطــرق الرئيســية .
ــي أول  ــاحلية، وه ــياحية الس ــة والس ــدن التنموي ــدى الم ــة إح ــك المدين ــد تل ــعيد: تع ــرق بورس ــة ش )جـــ( مدين
مدينــة تخــدم تنميــة المنطقــة فــى شــرق قنــاة الســويس، وتعتبــر حلقــة وصــل بيــن اإلقليــم الشــرقي 
والغربــي. تــم تخصيــص 3٠٠٠ فــدان للمرحلــة االولــى مــن المشــروع ومــن المقــرر لــه ان يضــم  مليــون نســمة 
لتخفيــف الكثافــة الســكانية لمدينــة بورســعيد . يشــمل المشــروع خــط متــرو . وتوفيــر مــا يقــرب مــن ١85 

ألــف فرصــة عمــل.
)د( مدينــة المنصــورة الجديــدة: إحــدى المــدن التــي افتتحهــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى تــم تخصيــص 
مســاحة 5١٠٠ ألــف فــدان حتــى يقــام عليهــا المشــروع . تضــم حوالــى ١85 ألــف وحــدة ســكنية من المقــرر أن 

ــي 68٠ نســمة. ــون عــدد ســكانها حوال يك

ــاح  ــد الفت ــس عب ــام الرئي ــذي ق ــدان، ال ــف ف ــون ونص ــروعات الملي ــدى مش ــرة: إح ــة الفراف ــروع مدين )هـــ( مش
السيســي بتدشــينه وإعطــاء الضــوء األخضر إلنشــائه فــي ديســمبر ٢٠١5. بهدف إقامــة المشــروعات المرتبطة 
بالقطــاع الزراعــي مثــل إنتــاج الزيــوت والمنتجــات الغذائيــة والتغليــف والتعبئــة. باإلضافــة إلى ممارســة النشــاط 
الزراعــي. ويهــدف المشــروع أيضــا إلــى توفيــر جميــع الخدمــات االجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة ويصــور الريف 

بأســلوب حضــاري متميــز.

)و( مدينــة رفــح الجديــدة: إحــدى مشــروعات الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى التــي تقــع فــي شــمال ســيناء 
ــر عــن حــدود غــزة. وتقــدر مســاحة مدينــة رفــح  ــو مت ــي ٢ كيل ــة الوفــاق، التــي تبعــد حوال ــدا عنــد قري وتحدي
الجديــدة بحوالــي 535 فــدان. ومــن المقــرر أن تضــم تلــك المدينــة جميــع ســكان مدينــة رفــح القديمــة. 
حيــث تضــم 6٢5 عمــارة- أى بســعة ١٠.٠١6 وحــدة ســكنية. كمــا المدينــة تضــم أيضــا 4٠٠ منــزل بــدوى  تــم 
ــكنية و ٢٠٠  ــدة س ــع 3456 وح ــارة تس ــارة كل عم ــم ٢١6 عم ــى تض ــة األول ــن. المرحل ــى مرحلتي ــا عل تنفيذه
منــزل بــدوى، وتضــم المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع 4١٠ عمــارة ســكنية بواقــع 656٠ وحــدة ســكنية و٢٠٠ 
منــزل بــدوى وتقــع كل وحــدة ســكنية علــى مســاحة تقــدر بحوالــى ١٢٠ متــر وتصــل إلــى 3٠٠ متــر. كمــا يتــم 
فــي المدينــة تقديــم بعــض الخدمــات المركزيــة والفرعيــة، وهــى كالتالــي: محــالت تجاريــة. مــدارس. نــوادي 
ــم  ــة. وقس ــق صناعي ــة. ومناط ــرات حكومي ــة. ومق ــز ثقافي ــة. ومراك ــوادي اجتماعي ــات، ون ــة. وحضان رياضي

شــرطة. وحــدة إطفــاء.
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ــد التــي  ــوادي الجدي ــر المشــاريع الزراعيــة بمحافظــة ال )ز( مدينــة شــرق العوينــات: تعــد تلــك المدينــة مــن أكب
تعمــل علــى جــذب عــدد كبيــر مــن الشــركات االســتثمارية والرائــدة فــي مجــال الزراعــة. وتقــع المدينــة شــرق 
ــن  ــا م ــة. ويحده ــر العربي ــة مص ــي لجمهوري ــوب الغرب ــة الجن ــن جه ــر م ــو مت ــد 365 كيل ــى بع ــات عل العوين
الجنــوب واحــة الداخلــة بمحافظــة الــوادي الجديــد. وتبلــغ األراضــي التــي يقــام عليهــا مشــروع شــرق العوينــات 
ــة  ــركة مصري ــدد ٢٢ ش ــا ع ــتثمر به ــن. يس ــون ط ــي 3 ملي ــنويا حوال ــة س ــل زراعي ــج محاصي ــدان. وتنت 5٢8 ف
وخليجيــة، تقــوم بزراعــة ٢٢٠ ألــف فــدان بالميــاه الجوفيــة واآلبــار والعيــون. وتتمثــل أهــم المحاصيــل التــي 
تــزرع فــي تلــك المدينــة البطاطــس والقمــح والــذرة والفــول والبصــل والتمــور التــي يصــدر معظمهــا للخــارج. 
ــروع  ــاء مش ــة إلنش ــون جني ــي، و١٢٠ ملي ــار الكهربائ ــة بالتي ــد المنطق ــة لم ــار جني ــص ١.6 ملي ــم تخصي ــا ت كم
صوامــع الغــالل بســعة 6٠ آلــف طــن، هــذا باإلضافــة إلــى ربــط شــرق العوينــات بالســكة الحديديــة لتســهيل 

نقــل الحمــوالت الكبيــرة.

ــة  ــة الجاذب ــدن المصري ــدى الم ــر إح ــي تعتب ــوري، وه ــرار جمه ــا بق ــم تنفيذه ــدة: ت ــة الجدي ــة الجالل )ح( مدين
للســياحة الداخليــة والخارجيــة بســبب موقعهــا المتميــز ومناخهــا وشــواطئها. كمــا تعــد تلــك المدينــة مــن 
المــدن االســتثمارية التنمويــة التــي اجتذبــت اســتثمارية تجــاوزت ١٠٠ مليــون دوالر فــى وقــت قصيــر. ويالحــظ 
أنــه تــم تقســيم مشــروع مدينــة الجاللــة علــى 3 قطاعــات، هي: قطــاع أ، وقطــاع ب. وقطــاع ج، حيث يســتحوذ 

األول علــى 555٠ فــدان. ويســتحوذ القطــاع الثانــي علــى 69٠٠ فــدان، والثالــث علــى 69٠٠ فــدان.

)ط( مدينــة اإلســماعيلية الجديــدة: افتتحهــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى فــى ذكــرى افتتــاح قنــاة الســويس. 
ــر أول  ــويس وتعتب ــاة الس ــور قن ــن مح ــرب م ــي تقت ــث. فه ــل الثال ــدن الجي ــم م ــن أه ــة م ــك المدين ــر تل وتعتب
ــماعيلية  ــة اإلس ــع مدين ــة. وتق ــماعيلية القديم ــة اإلس ــداد لمدين ــد امت ــيناء، وتع ــمال س ــر ش ــاريع تعمي مش
الجديــدة جنــوب الطريــق األوســط حتــى جبــل مريــم. وهــي مدينــة لهــا شــاطئ يبعــد عنهــا حوالــى 5٠٠ 
متر وتبعــد شــماال عــن معديــة نمــرة 6 ١.5 كيلــو متــر وصــوال إلــى بــور ســعيد. كمــا تبعــد المدينــة 9.5 كيلــو 
متــر فــى اتجــاه الجنــوب وصــوال إلــى الســويس وتعمــق واحــد كيلــو متــر داخــل شــبه جزيــرة ســيناء. وتقــام 
ــكنية  ــاء س ــاحة 4 احي ــذه المس ــم ه ــدان. تض ــدر ب ٢١57 ف ــاحة تق ــى مس ــدة عل ــماعيلية الجدي ــة اإلس مدين
بواقــع 33١٠ عمــارة و١٢٢٠ فيــال، منهــم 6٢٠ فيــال شــبه منفصلــة. 373 فيــال منفصلــة. وكذلــك 57 ألــف 

ــبة 3٠ %. ــرق بنس ــبة 53 %. ط ــراء بنس ــاحات خض ــا مس ــد به ــكنية. ويوج ــدة س وح

مشروعات البنية التحتية الرقمية :( 7)
)أ( حققت مصر انجازات ملموسة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، حيث ترتكز استراتيجية بناء مصر 

الرقمية على تطوير البنية التحتية لالتصاالت، وذلك من خالل تنفيذ مشروع لربط كافة المبانى الحكومية 
فى كافة أنحاء الجمهورية البالغ عددها 33 ألف مبنى حكومى بشبكة األلياف الضوئية بتكلفة 6 مليار 

جنيه خالل 3٠ شهرا؛ باإلضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة االنترنت باستثمارات تزيد 
عن 3٠٠ مليون دوالر؛ حيث تم تنفيذ المرحلة األولى من المشروع فى ٢٠١9 باستثمارات بلغت ١.6 مليار 

دوالر؛ وهو األمر الذى ساهم فى استيعاب احتياجات االستخدام الكثيف لإلنترنت خالل الفترة الحالية نتيجة 
تداعيات الجائحة.١٢
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مــن  العديــد  تنفيــذ  تــم  )ب( 
المشــروعات القوميــة التــى أثمــرت 
تجريبــى  مشــروع  تنفيــذ  عــن 
محافظــة  فــى  الرقمــى  للتحــول 
 ،٢٠٢٠ عــام  فــى  بورســعيد 
قطاعــات  كافــة  مــع  بالتعــاون 
ــى  ــة. وهنــا تجــدر اإلشــارة إل الدول
المشــروع  هــذا  خــالل  تــم  أنــه 
حكوميــة  خدمــة   ١5٠ إطــالق 

بالمحافظــة. رقميــة 
)جـــ( تــم التشــغيل التجريبــي لمنصــة مصــر الرقميــة علــى مســتوى الجمهوريــة فــى يوليــو ٢٠٢٠، مــن خــالل 
إتاحــة 34 خدمــة حكوميــة رقميــة، ويتــم العمــل علــى إطــالق باقــى الخدمــات تباعــا حتــى تصــل إلــى 7٢ 
ــة  ــرق مختلف ــن ط ــة للمواطني ــح المنص ــى .٢٠٢3 وتتي ــة ف ــى 55٠ خدم ــوال إل ــة وص ــة رقمي ــة حكومي خدم
لســداد رســوم الخدمــات عبــر وســائل الدفــع اإللكترونــي، التــي تشــمل بطاقــات االئتمــان وشــركات التحصيــل 
اإللكترونــي ومحافــظ المحمــول. كمــا سيســتطيع المواطنيــن الحقــا الحصــول علــى هــذه الخدمــات مــن خــالل 
تطبيــق علــى الهاتــف المحمــول ســيتم إطالقــه قريبــا أو مــن خــالل مراكــز االتصــال أو مكاتــب البريــد أو مراكــز 

خدمــة المواطنيــن.
)د( بنــاء 6 مجمعــات تكنولوجيــة، وتضــم فروعــًا لمعاهــد التدريــب التابعــة لــوزارة االتصــاالت فــي جامعــات 
ــم  ــة وتصمي ــة المدمج ــات واألنظم ــي البرمجي ــة ف ــة متخصص ــل تكنولوجي ــع معام ــم المجم ــة، ويض إقليمي
ــة  ــئة، باإلضاف ــركات الناش ــتركة للش ــل مش ــاحات عم ــال، ومس ــة لألعم ــات تكنولوجي ــات، وحاضن اإللكتروني
ــن  ــات وأم ــوم البيان ــى، وعل ــذكاء االصطناع ــا ال ــددة منه ــاالت متع ــى مج ــص ف ــب المتخص ــات للتدري ــى قاع إل

المعلومــات13.
)هـــ( أولــت الدولــة اهتمامــًا كبيــرًا بإنشــاء جامعــات أهليــة ودوليــة جديــدة، وتعتبــر مــن أهــم هــذه 
المشــروعات التعليميــة، هــي جامعــة الملــك ســلمان بمحافظــة جنــوب ســيناء بفروعهــا الثالثــة شــرم الشــيخ، 
والطــور، ورأس ســدر، والجامعــة واألكاديميــة العليــا للعلــوم المقامتــان بهضبــة الجاللــة، وجامعــة العلميــن 
الدوليــة بمدينــة العلميــن الجديــدة، وجامعــة المنصــورة الجديــدة للعلــوم والتكنولوجيــا بمدينــة المنصــورة 
الجديــدة، والمرحلــة الثانيــة لمدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا، والمرحلــة الثانيــة مــن الجامعــة المصريــة 
ــر هــذه الجامعــات مــن الجامعــات  ــرج العــرب باإلســكندرية. وتعتب ــا بمدينــة ب اليابانيــة للعلــوم والتكنولوجي
الذكيــة ذات الشــراكة مــع جامعــات دوليــة التــي تعــد مــن الجيــل الرابــع، بــل هــي نمــوذج للجامعــات المنتجــة، 
التــي تعمــل وفقــا ألحــدث النظــم العالميــة بمــا يتماشــى مــع تخصصــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي تمــزج 
بيــن التكنولوجيــات المتعــددة. وهنــا تجــد اإلشــارة إلــى أنــه تــم إنشــاء 3 جامعــات تكنولوجيــة جديــدة 
ــي:  ــة، وه ــاء الجمهوري ــف أنح ــات بمختل ــتهدف 8 جامع ــي المس ــن إجمال ــام م ــذا الع ــا ه ــة به ــدأ الدراس تب
ــويف  ــي س ــة بن ــنا، وجامع ــة بقويس ــا التكنولوجي ــة الدلت ــة، وجامع ــدة التكنولوجي ــرة الجدي ــة القاه جامع

التكنولوجيــة14.
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رابعًا- المشروعات القومية فى مجال البنية التحتية بين مصر وأفريقيا:

تمتــع تجربــة االقتصــاد المصــرى برصيــد حافــل مــن المشــروعات القوميــة، والتــى اســتطاعت أن تحقــق نقلــة نوعية 
علــى مســتوى عــدد كبيــر مــن القطاعــات االقتصاديــة واالســتثمارية، وتتزامــن هــذه التجربــة مــع تطلعــات دول 
ــود  ــا يع ــتركة، بم ــة المش ــادل المنفع ــاس تب ــى أس ــترك عل ــادى المش ــاون االقتص ــق التع ــة لتحقي ــارة األفريقي الق
بالنفــع علــى رفــع مســتوى معيشــة المواطنيــن. كمــا أن الــدول األفريقيــة تعتبــر بيئــة خصبــة لمشــروعات البنيــة 
ــد  ــروعات تولي ــى مش ــة إل ــاه، باإلضاف ــاء والمي ــات الكهرب ــارى ومحط ــرق والكب ــروعات الط ــة مش ــة متضمن التحتي
الطاقــة الكهربائيــة، التــى مــا زالــت فــى حاجــة إلــى مشــروعات عــدة لتوفيــر الطاقــة للمواطنيــن، علمــا بــأن هنــاك 
عــددا كبيــرا مــن الجهــات الدوليــة المعنيــة بالشــأن األفريقــى وتمويــل مشــروعات البنيــة األساســية والتنمويــة، 

علــى رأســها بنــك االســتثمار األفريقــى، واالتحــاد األوروبــى.
وشــهدت المشــروعات المصريــة األفريقيــة المشــتركة نقلــة نوعيــة، بعــد دخــول الشــركات المصريــة فــى تنفيــذ 
ــع  ــذى وق ــا وال ــى تنزاني ــورج« ف ــتيغلر ج ــد »س ــاء س ــروع إنش ــا مش ــارة، وكان آخره ــى الق ــة ف ــروعات عمالق مش
عليــه الرئيــس التنزانــى جــون ماغوفولــى، ومصطفــى مدبولــى، رئيــس مجلــس الــوزراء، نيابــة عــن الرئيــس المصــرى 
عبــد الفتــاح السيســى فــى ديســمبر الماضــى، وتتولــى تنفيــذه شــركتا »المقاولــون العــرب« و«الســويدى إلكتريك« 

بتكلفــة إجماليــة تقــدر بـــ٢.9 مليــار دوالر15. ومــن أهــم مشــروعات البنيــة التحتيــة بيــن مصــر وأفريقيــا مــا يلــي:
)١( المشــروعات االســتثمارية التــي تنفذهــا وزارة الــرى فــي إنشــاء 5 ســدود، وحفــر 75 بئــر جوفــي، وميكنــة ٢ 
بئــر جوفــي لتوفيــر ميــاه الشــرب النقيــة بأوغنــدا، وأيضــًا حفــر ١8٠ بئــر جوفــي فــي كينيــا، و6٠ بئــر جوفــي فــي 
تنزانيــا، و١٠ آبــار جوفيــة بإقليــم دارفــور، فضــاًل عــن تنفيــذ 6 محطــات ميــاه شــرب جوفيــة لتوفيــر ميــاه نقيــة 
لمواطنــي مدينــة جوبــا بجنــوب الســودان، وتدريــب 437 متــدرب أفريقــي مــن خــالل أكثــر مــن 35 دورة فــي 
مجــال اإلدارة علــى المســتوى الحقلــي وتصميــم وصيانــة الســدود وغيرهــا. كذلــك تقــوم مصــر بإنشــاء مركــز 
للتنبــؤ باألمطــار والتغيــرات المناخيــة فــي إطــار التعــاون الثنائــي بيــن مصــر وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
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ــة  ــائش المائي ــة الحش ــروع لمقاوم ــذ مش ــوم بتنفي ــًا تق ــة، وأيض ــوارد المائي ــة للم ــم اإلدارة المتكامل لتعظي
ــدود  ــاء س ــروع إنش ــم لمش ــرة تفاه ــع مذك ــن توقي ــال ع ــذ ١999، فض ــدا من ــي أوغن ــى ف ــرات العظم بالبحي
حصــاد ميــاه األمطــار بجنــوب الســودان وإعــداد دراســات الجــدوى إلنشــاء ســد »واو«، باإلضافــة إلــى االنتهــاء 
مــن المرحلــة األولــى مــن مشــروع درء مخاطــر الفيضــان بمقاطعــة كسيســي بغــرب أوغنــدا وجــاري التحضيــر 
للمرحلــة الثانيــة، ويهــدف المشــروع إلــى حمايــة المقاطعــة مــن أخطــار الفيضــان، وحمايــة الممتلــكات 

والمواطنيــن مــن التشــريد.١6
)٢( مشــروعات الربــط بيــن مصــر ودول القــارة األفريقيــة، وعلــى رأس تلــك المشــروعات ) مشــروع القاهــرة 
ــرق  ــاء الط ــالل إنش ــن خ ــوب، م ــدول الجن ــا ب ــمال إفريقي ــط دول ش ــروع لرب ــول مش ــد أط ــاون( ويع ــب ت – كي
البريــة العابــرة لــدول القــارة، لتســهيل حركــة االســتثمارات، ويســتخدم فــي نقــل البضائــع فــي مــدة 4 أيــام 
فقــط. وقــد بــدأت مصــر فــي تنفيــذ المرحلــة األولــى للجــزء الخــاص بالمشــروع داخــل الحــدود المصريــة، والــذي 
ــا  ــيوط، أم ــى أس ــا إل ــن المني ــة م ــة الثاني ــي المرحل ــل ف ــري العم ــى أن يج ــا عل ــى المني ــرة إل ــن القاه ــينطلق م س
المرحلــة الثالثــة ســتبدأ مــن أســيوط حتــى قنــا، والرابعــة واألخيــرة ســتبدأ مــن قنــا وحتــى معبــر أرقيــن علــى 
الحــدود مــع الســودان، وســيمر الطريــق البــري العمــالق عبــر 9 دول إفريقيــة، هــي: )مصــر، والســودان، وكينيا، 
وإثيوبيــا، وتنزانيــا، وزامبيــا، وزيمبابــوي، والجابــون، وحتــى كيــب تــاون عاصمــة جنــوب أفريقيــا (. يضــاف إلــى 
ــداد دول  ــق إم ــن طري ــة، ع ــة واألوروبي ــن اإلفريقي ــر ودول القارتي ــن مص ــى بي ــط الكهربائ ــروع الرب ــك مش ذل
ــر  ــول مص ــع أن يح ــن المتوق ــه م ــا أن ــرة للحــدود. كم ــة العاب ــراج المعدني ــالل األب ــن خ ــاء م ــن بالكهرب القارتي
إلــى نقطــة مهمــة فــي نقــل الكهربــاء للقارتيــن بحلــول عــام ٢٠35، ويــدرس الجانبــان المصــري والســوداني 
التوســع فــي المشــروع للتمكــن مــن الوصــول إلــى 3 آالف ميجــاوات فــي المرحلــة الثانيــة، فــي الوقــت الــذي 
ــرج داخــل األراضــي  ــاء المشــروع، بخــط ربــط يضــم 3٠٠ ب تشــارك فيــه مصــر بمــا يقــارب 56 مليــون دوالر لبن

المصريــة.
)3( مشــروع الربــط المائــي ) اإلســكندرية – فيكتوريــا(، وهــو مشــروع للربــط المائــي بيــن بحيــرة فيكتوريــا 
ــة  ــل نهض ــي عم ــروع ف ــاهم المش ــر، ويس ــي مص ــط ف ــض المتوس ــر األبي ــاه البح ــا ومي ــي إفريقي ــة ف الواقع
إقليميــة لــكل دول حــوض النيــل، ممــا ســيكون لــه تأثيــرا إيجابيــا علــى حركــة التجــارة والصناعــة والســياحة 
ــر ودول  ــن مص ــط بي ــى ترب ــة الت ــكك الحديدي ــروعات الس ــك مش ــل. كذل ــر الني ــي لنه ــر المالح ــول المم ــى ط عل
ــوم.  ــى الخرط ــكندرية حت ــة اإلس ــة الثاني ــن العاصم ــة م ــي المصري ــن األراض ــا م ــتكون انطالقته ــارة، وس الق
وجــاءت فكــرة المشــروع بتوجيهــات مــن الرئيــس السيســي خــالل زيارتــه للعاصمــة الســودانية، الخرطــوم، 
وســيبلغ طــول الســكة الحديــد مــا يقــرب مــن 9٠٠ كــم، وكان التحــدي األكبــر الــذي واجــه هــذا المشــروع، 
هــو عــدم تناســب ســكك حديــد مصــر مــع ســكك حديــد الســودان، لــذا تــم االتفــاق بيــن البلديــن علــى تغييــر 
ــروع  ــدف المش ــة. ويه ــات المصري ــع المواصف ــب م ــة تتناس ــتبدالها بحديث ــودان الس ــد الس ــكك حدي ــط س خ
إلــى تســهيل حركــة التبــادل التجــاري بيــن البلديــن، بــل ســينقل القطــار الــركاب والبضائــع معــا، وســيمتد فــي 
األراضــي الســودانية بطــوال ٢5٠ كــم، بإجمالــي 9٠٠ كــم فــي البلديــن، ويذكــر أنــه فــي نوفمبــر ٢٠١8، حددت 
وزارة النقــل خــط ســير القطــار بحيــث يصبــح امتــدادا لخــط قطــار )إســكندرية - أســوان( وصــوالً إلــى الخرطــوم١7.
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خامسًا- ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية:
فــي ظــل مــا تشــهده الدولــة المصريــة مــن مشــروعات قوميــة عمالقــة فــى كافــة المجــاالت وبصــورة كبيــرة، 
كان لهــا تأثيــر مهــم فــى تحســن وضــع مصــر بمؤشــر البنيــة التحتيــة، فقــد تحســن ترتيــب مصــر بيــن عامــى ٢٠١4 
و٢٠١8 بمؤشــر البنيــة التحتيــة لتقفــز مصــر عــدد كبيــر مــن المراكــز )مــن المرتبــة ١١4 عــام ٢٠١4  إلــى المرتبــة 56 
ــزة البنيــة التحتيــة لمؤشــر التنافســية العالميــة لعــام ٢٠١9. وطبقــا لألرقــام، فــإن ترتيــب  عــام ٢٠١8( فــي ركي
مصــر شــهد زيــادة فــى كفــاءة الكهربــاء بعــد أن كانــت مصــر فــى الترتيــب رقــم ١٠7 عــام ٢٠١4، أصبحــت فــى عــام 
٢٠١8 فــى المركــز الـــ 64، وفيمــا يخــص البنيــة التحتيــة قفــزت مصــر مــن المركــز الـــ ١١4 فــى ٢٠١4 إلــى المركــز 56 
فــى عــام ٢٠١8. وحــول كفــاءة الطــرق فــإن مصــر ارتفــع ترتيبهــا مــن المركــز الـــ ١١٢ فــى ٢٠١4، إلــى المركــز 45 
فــى عــام ٢٠١8، وكذلــك تحســن وضعهــا فيمــا يخــص كفــاءة النقــل الجــوى »المطــارات«، حيــث صعــد الترتيــب 
إلــى 43 فــى ٢٠١8 بعــد أن كان 59 فــى ٢٠١4، وكذلــك كفــاءة النقــل البحــرى »الموانــئ«، ارتفــع الترتيــب المصــرى 

مــن المركــز الـــ 8٠ فــى ٢٠١4 إلــى المركــز 39 فــى عــام ١8٢٠١8.
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ــة  ــام ٢٠١9، مقارن ــة 5٢ ع ــل المرتب ــة لتحت ــة التحتي ــي محــور البني ــز ف ــر 4 مراك ــت مص ــام ٢٠١9، تقدم ــى ع وف
بالمرتبــة 56 عــام ٢٠١8، والــذي تضمــن عــدة مؤشــرات فرعيــة، هــي: مؤشــر مــدى الحصــول علــى ميــاه شــرب آمنة، 
والــذي احتلــت فيــه مصــر المرتبــة 53 عــام ٢٠١9، مقارنــة بالمرتبــة 7١ عــام ٢٠١8 متقدمــة بذلــك ١8 مركــزًا. كمــا 
تقدمــت مصــر ١7 مركــزًا فــي  مؤشــر جــودة الطــرق لتحتــل المركــز ٢8 عــام ٢٠١9، مقارنــة بالمركــز 45 عــام ٢٠١8، 
فضــاًل عــن تقدمهــا 8 مراكــز فــي مؤشــر جــودة خدمــة القطــارات لتحتــل المركــز 5٠ عــام ٢٠١9، مقارنــة بالمركــز 
58 عــام ٢٠١8، وأخيــرًا تقدمــت مصــر 8 مراكــز فــي مؤشــر اتصــال مصــر بشــبكات الشــحن العالميــة لتحتــل المركــز 

١8 عــام ٢٠١9 مقارنــة بالمركــز ٢6 عــام  ٢٠١8١9.
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ــر  ــراوح مؤش ــم، ويت ــول العال ــة ح ــي ١٠١ دول ــرق ف ــة للط ــة التحتي ــودة البني ــًا لج ــي تقييم ــك الدول ــع البن ــا وض كم
جــودة البنيــة التحتيــة والطــرق مــا بيــن صفــر الــى ١٠٠، وكلمــا ارتفــع المؤشــر مــن حيــث القيمــة كلمــا دل ذلــك 
علــى كفــاءة مشــروعات البنيــة التحتيــة، فمــن بيــن 7 دول عربيــة تصدرتهــا عمــان التــي جــاءت بالمرتبــة األولــى 
عربيــًا والـــ38 عالميــا، ثــم مصــر فــى المرتبــة الثانيــة عربيــا فــى عــام ٢٠١9 بعــد أن كانــت فــى المرتبــة الثالثــة للعــام 

٢٠١8 لتتفــوق بذلــك علــى عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة، تلتهــا المغــرب واألردن والجزائــر ٢٠.

جدول رقم )1( ترتيب بعض الدول العربية من حيث مؤشر جودة البنية التحتية والطرق لعام 2019

الترتيب الدولة

80.5 عمان

73.1 مصر

72.6 المغرب

67.4 األردن

63.8 الجزائر

62.7 تونس

61 لبنان

Source : Statista . Top 100: Ranking of countries according to their quality of 
infrastructure in 2019. Accessed  March 3.2021 .  https://cutt.us/bl1aW
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ــة المصريــة شــهدت فــي عهــد الرئيــس عبدالفتــاح السيســي، مشــروعات بنيــة  ــأن الدول وختامــا، يمكــن القــول ب
تحتيــة عديــدة ومتنوعــة فــي وقــت وجيــز، ولم تشــهدها فــي تاريخها فــي جميع المجــاالت ومختلــف المحافظات 
، ممــا كان لهــا دورا كبيــرا فــى تعزيــز التنميــة االقتصاديــة لمصــر، ومــازال المســتقبل يحمــل فــى طياتــه المزيــد مــن 

التقــدم واالزدهــار فــى ظــل رؤيــة مصريــة داعمــة لهــذا التقــدم وهــى رؤيــة مصــر ٢٠3٠.
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