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هى سلسلة من دراسات السياسات Policy Studies، تهتم بالقضايا التى  تشغل صناع القرار، والتى تؤثر على 
الشرق  بإقليم  تتعلق  خارجية  قضايا  أو  داخلية،  قضايا  كانت  سواء  املقبلة  املرحلة  خالل  املصرية  الدولة  استقرار 
األوسط أو بالنظام الدولي، وذلك بقدر تأثيرها على مصر، وسواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو تكنولوجية. 
وتقدم هذه الدراسات فى معاجلتها ألى من هذه القضايا "بدائل" سياسية، أو توصيات لصناع القرار فى التعامل 

معها، وذلك من واقع اخلبرات الدولية، أو من واقع اخلبرات السابقة فى التعامل مع القضية محط االهتمام. 

السياسة التحريرية:

- تقوم السياسة التحريرية على التكليف، من خالل خطاب يحدد القضية املراد معاجلتها.
. Policy Studies الدراسات التى تنشر فى بدائل، هى دراسات سياسات -

- تخضع دارسات السياسات املقدمة لدورية بدائل للتحكيم العلمى.
- يشترط فى الدراسات املقدمة للنشر أال تكون مقدمة للنشر أو للتحكيم فى أى جهة أخرى.

- يتراوح حجم دراسات السياسات بني 7000 - 10000 كلمة، شاملة الهوامش، ويتم توثيقها وفق نظام شيكاغو 
للتوثيق.

يمكن احلصول عىل دورية "بدائل" من املكتبات العامة ومكتبات األهرام ومراكز توزيع األهرام، فضاًل عن إمكانية االشرتاك 
السنوى ىف تلك اإلصدارات عن طريق إدارة اشرتاكات األهرام، ومركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية.

موسسة األهرام - شارع اجلالء - ص ب : 11511 
تليفون: 25786037 - 202+
+202 - 27705127              
http://acpss.ahram.org.eg

http://ahramdigital.academia.edu/بدائلALTERNATIVES
https://www.facebook.com/بدائل Alternatives-749383905141094/?ref=hl
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قائمة اجلداول

الصفحةاسم اجلدولرقم اجلدول

9مساحات املحافظات احلدودية وعدد السكان ومعدل البطالةجدول رقم ) 1(  

نسب األرس الفقرية وغري الفقرية وفًقا لنوع رئيس األرسة والظروف السكنية وإقليم اإلقامة عام جدول رقم ) 2(  
)%( 201510

11املواد اخلام املتوافرة بمحافظة البحر األمحرجدول رقم ) 3(  

12املساحات املتوافرة إلقامة مناطق صناعية بمحافظة البحر األمحرجدول رقم ) 4(  

14اخلامات املتوافرة بمحافظة شامل سيناءجدول رقم ) 5(  

17املرشوعات التنموية الكربى لتحقيق التنمية املستدامة يف املحافظات احلدوديةجدول رقم ) 6(  
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الشاسعة،  املساحات  ذات  الدول  خاصة  احلدودية،  املناطق  مع  التعامل  بكيفية  متعلقة  معضلة  الدول  تواجه  ما  عادة 
والتي تعطي األولوية لتحقيق التنمية في املناطق ذات الكثافة السكانية املرتفعة والتي تقع في املركز، مما يجعل املناطق 

احلدودية باعتبارها تقع في األطراف ذات أولوية متأخرة في حتقيق التنمية.

 وبالتالي، املسألة مرتبطة بكيف تخطط الدول لتحقيق التنمية املستدامة؟، وهل تسعى الستثمار كافة املوارد املوجودة 
لديها مبا في ذلك تلك التي توجد في املناطق احلدودية على نحو تتحول معه تلك املناطق من كونها عبء أمني إلى ثروة 

اقتصادية.  

وتعد مصر من الدول التي تواجه هذه املعضلة، ليس لكبر مساحتها فقط، وإمنا أيًضا بسبب عدم وجود دول متماسكة 
على اجلانب اآلخر من املناطق احلدودية كما في حالة ليبيا، أو غياب احلكومة الشرعية كما في حالة املناطق احلدودية 
مع قطاع غزة، وهو ما يجعل مصر الطرف الرئيسي الذي يتحمل عبء تأمني هذه املناطق وتنميتها اقتصادًيا دون أن 

يكون هناك شريك لها في اجلانب اآلخر من احلدود.

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014، يالحظ تزايد اهتمام مؤسسات الدولة املصرية باملناطق 
احلدودية في إطار رؤية التنمية املستدامة 2030، سواء من الناحية األمنية كما تكشف عن ذلك عمليات مكافحة اإلرهاب 
التي تنفذها قوات انفاذ القانون في شمال سيناء،  أو من الناحية الثقافية كما تشير إلى ذلك برامج تثقيف شباب املناطق 
احلدودية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، أو من الناحية االقتصادية كما تشير لذلك املشاريع القومية التي أعلنت 
احلكومة عن البدء في تنفيذها خالل السنوات القادمة. ولكن تظل قضية تنمية هذه املناطق من الناحية االقتصادية من 
اإلشكاليات التي يسهل التخطيط حللها ولكن يصعب تنفيذ مشاريع حقيقية فيها ترفع معدالت التنمية بها. وهي إشكالية 
استعصت على احلل منذ عقود، ولعل مشروع توشكى الذي أطلقه الرئيس األسبق محمد حسني مبارك في يناير 1997 

مثااًل مهًما في هذا السياق، وكان هدف هذا املشروع استصالح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى.1    

1-  محمد املصري، "»الوطن« تكشف باملستندات: لهذه األسباب فشل »توشكى«"، جريدة الوطن، 6 أكتوبر 2014.

* ساعد فى إعداد املادة التوثيقية اخلاصة بهذا العدد األستاذ مصطفى كمال وله جزيل الشكر والتقدير.

معضلة حتقيق التنمية املستدامة فى املناطق احلدودية
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دورية  من  العدد  هذا  تخصيص  مت  السياق،  هذا  وفي 
في  االقتصادية  التنمية  حتقيق  مداخل  ملناقشة  »بدائل« 
اخلبرات  من  باالستفادة  مصر  في  احلدودية  املناطق 
الدولية ذات الصلة. ويحدد األستاذ شريف رأفت اخلبير 
االقتصادي عدد ست مناطق/محافظات حدودية بحاجة 
املجال االقتصادي حتديًدا  ملزيد من اجلهود اإلمنائية في 
وشمال  اجلديد  والوادي  األحمر  البحر  محافظات  وهي 

سيناء وجنوب سيناء وأسوان ومطروح. 

املناطق  أن  مفادها  رئيسية  فكرة  من  الدراسة  وتنطلق 
لألمن  التهديدات  من  كبير  لعدد  مصدر  تعد  احلدودية 
القومي املصري مثل اإلرهاب واجلرمية املنظمة وغيرها، 
على  االعتماد  اليتطلب  التهديدات  هذه  مع  التعامل  وأن 
األدوات األمنية والعسكرية فقط وإمنا أيًضا رفع املستوى 
االقتصادي لهذه املناطق، حيث تعد األوضاع االقتصادية 
في هذه املناطق سببًا في حتولها من كونها ثروة إلى عبء 

على الدولة نتيجة ما تطرحه من تهديدات.

التي  الدولية  اخلبرات  بعض  الدراسة  حتليل  خالل  ومن 
للمناطق  االقتصادية  التنمية  تقدم مناذج مهمة في مجال 
احلدودية، فإنها تقدم عدد من التوصيات التي من شأنها 
مجلس  تشكيل  ومنها  املناطق،  هذه  في  التنمية  حتقق  أن 
الوطنى  اجلهاز  غرار  على  احلدودية  املناطق  لتنمية  أعلى 
لتنمية سيناء ويختص املجلس ببحث ودراسة احتياجات 
لوضع  املعنية  اجلهات  مع  والتنسيق  احلدودية  املناطق 
اخلطط قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل لتحقيق التنمية 
في  التنموية  املشروعات  تنفيذ  ومتابعة  بها،  الشاملة 
عن  التنفيذية  للسلطة  دورية  تقارير  وتقدمي  املناطق  تلك 
معدالت التنفيذ واملعوقات التى تعترض إجناز املشروعات 

ومقترحات تذليل تلك املعوقات.

تنمية  أجل  من  حتدًيدا  أكثر  توصيات  الدراسة  تقدم  كما 
املناطق احلدودية مع السودان في اجلنوب، ومع ليبيا في 

الغرب ، ومع قطاع غزة في الشمال الشرقي.  

رئيس التحرير
د.إميان رجب
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7 ت��ن��م��ي��ة امل��ن��اط��ق احل���دودي���ة

التجارة يف جامعة عني  العليا، وهو أيضا باحث دكتوراه بكلية  بأكاديمية نارص العسكرية  الدفاع الوطني  ا، وهو زميل كلية  اقتصاديًّ * يعمل األستاذ رشيف رأفت خبرًيا 

شمس، وقد حصل عىل ماجستري املحاسبة اإلدارية من ذات الكلية وعىل دبلوم الدراسات العليا يف االقتصاد العاملى والعالقات الدولية من الكلية ذاهتا.وقام باعداد العديد 
من األبحاث والدراسات املرتبطة بالسياسات االقتصادية وبرامج التنمية االقتصادية ىف مرص.

التنمية االقتصادية للمناطق احلدودية فى مصر 
فى ضوء اخلبرات الدولية 

خبير اقتصادي و زميل كلية الدفاع الوطني بأكادميية ناصر العسكرية العليا

شريف رأفت *
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مقدمة:
يشهد العالم العربى منذ الثورات العربية التي اندلعت منذ نهاية 2010 حتديات كبيرة فى كافة املجاالت األمنية واالقتصادية واالجتماعية، 
التى تتعرض لها املناطق احلدودية  التهديدات  التى تشهدها املنطقة، وظهر ذلك واضًحا فى  نتيجة املتغيرات اجليوستراتيجية املتسارعة 
العربية  باململكة  العريش ورفح والشيخ زويد فى مصر واملناطق اجلنوبية  أبرزها ما تشهده مناطق  العربية. ولعل من  الدول  في معظم 
السعودية على طول احلدود مع اجلمهورية اليمنية، وكذلك املناطق احلدودية بني العراق وسوريا والتى تسعى أطراف عديدة من بينها 

تنظيم داعش اإلرهابى إلى السيطرة عليها لفرض أمر واقع على األرض وحتقيق مكاسب سياسية من خاللها.
لقد حتولت املناطق احلدودية فى معظم الدول العربية إلى مناطق غير مستقرة، فقد صارت معبًرا ومصدًرا لتهديدات غير تقليدية مثل 
اإلرهاب العابر للحدود وتهريب السالح والهجرة غير املشروعة، وقد ساهم فى ذلك امليزة النسبية للمنطقة العربية من الناحية اجلغرافية، 

فهي معبر جيوسياسى واقتصادى لتدفق السلع والبشر بني مناطق الفقر فى أفريقيا ومناطق الغنى فى أوروبا.
األمن  على  تطرحها  التى  والتهديدات  املخاطر  باحتواء  كفيل  احلدودية  للمناطق  االقتصادية  التنمية  حتقيق  بأن  الدراسة  هذه  وجتادل 

القومى للدولة.
إلى  متجاورتني  دولتني  بني  الفاصل  احلدود  خط  من  املمتدة  "املنطقة  أنها  على  احلدودية  للمنطقة  محدًدا  تعريًفا  الدراسة  هذه  تتبنى 
عمق محدد داخل إقليم كل من الدولتني"، أو هى املنطقة املتاخمة حلدود الدولة مباشرة ومتثل الظهير اخللفى خلط احلدود املتعارف عليه 
الدولتني على جانبى حدودهما وفًقا التفاقية مشتركة، وفى  املناطق بني  يتم حتديد عمق ومساحة هذه  الدول. وفى بعض احلاالت  بني 
حاالت أخرى تكتفى الدول بتحديد اخلط احلدودى الفاصل بينها، ويتم حتديد مناطق احلدود وفًقا للتقسيم اإلدارى اخلاص بكل دولة على 

حدودها مع الدولة أو الدول املجاورة لها1.
وتتسم املناطق احلدودية بالسمات التالية:

• ال يشترط أن تكون بني دولتني فقط، ولكن ميكن أن تكون بني أكثر من دولتني كما هو احلال فى املنطقة احلدودية بني مصر وليبيا 	
والسودان.

• تدنى مستويات التنمية في املناطق احلدودية.	
• انخفاض الكثافة السكانية واتساع رقعتها اجلغرافية.	
• ضعف إحكام السيطرة األمنية عليها.	

العامة  البيانات الرسمية للجهاز املركزي للتعبئة  وتتقاطع في حالة مصر املناطق احلدودية مع احملافظات احلدودية، حيث يالحظ أن 
واإلحصاء تتعامل مع البيانات املتعلقة باملناطق احلدودية من منظور شامل يشمل احملافظة التي تقع فيها املنطقة احلدودية، ولذا تستخدم 
مفهوم "احملافظات احلدودية" وليس املناطق احلدودية. وذلك رغم أن املادة )236( من الدستور استخدمت مسمى املناطق احلدودية، 
حيث تنص على أنه "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق احلدودية واحملرومة ومنها الصعيد 
الثقافية  التنمية وفى أولوية االستفادة منها، مع مراعاة األمناط  النوبة، وذلك مبشاركة أهلها فى مشروعات  وسيناء ومطروح ومناطق 
والبيئية للمجتمع احمللى، خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون". ويعد دستور 2014 
اإلهمال  مدى   اجلميع  إدراك  إلى  ذلك  ويرجع  احلدودية،  املناطق  بتنمية  تتعلق  مادة  يخصص  املصرية  الدساتير  تاريخ  فى  مرة  وألول 

والتجاهل الذي طال تلك املناطق على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان، ومدى أهمية تنميتها لتحقيق األمن القومى املصرى.
وفي هذا اإلطار، تستخدم الدراسة مفهوم احملافظات احلدودية كمرادف للمناطق احلدودية جتاوزا. وتتمثل أهم التحديات االقتصادية 
ز النشاط االقتصادى فى العاصمة واملناطق احلضرية الكبرى مع معاناة محافظات الصعيد  واالجتماعية التى تواجهها مصر اآلن في  تركُّ
واحملافظات احلدودية من محدودية الفرص االستثمارية وتواضع النشاط االقتصادى ، على الرغم  من اتساع احلدود املصرية حيث  متتد 
1115 كم2 ، ومن  995 كم2 ، ومن الغرب مع ليبيا بطول حوالى  حدود مصر الشمالية على طول ساحل البحر املتوسط  بطول حوالى 

1 -  أشرف عبد العزيز، " حتول مناطق احلدود إلى قضية في التعامل مع اجلوار املباشر"، مجلة اجتاهات األحداث، ملحق مفاهيم املستقبل، العدد الثانى، سبتمبر 2014، ص ص 9-6.
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اجلنوب مع جمهورية السودان بطول حوالى 1280 كم2 ، ومن الشرق على طول ساحل البحر األحمر بطول حوالى 1941 كم2 ، ومن 
الشمال الشرقى بطول 265 كم2.

املأهولة  واملساحة  ملصر  اإلجمالية  املساحة  إلى  ونسبتها  احلدودية  احملافظات  مساحة  ح  يوَضّ الذي   )1( رقم  اجلدول  إلى  وبالنظر 
بالسكان، جند أن مساحتها متثل حوالى 84.7 % من املساحة اإلجمالية ملصر، وأن أغلب مساحات تلك احملافظات غير مأهولة بالسكان مما 
يساعد على جعل هذا الفراغ معبًرا محتماًل للتجارة غير املشروعة وتهريب السالح واملخدرات من اخلارج، فضال عن تهريب اآلثار والسلع 

املدعومة والعمالت من الداخل واخلارج، األمر الذى يشكل أحد مصادر اخلطورة على األمن واالستقرار فى مصر. 

جدول رقم )1( 

مساحات احملافظات احلدودية وعدد السكان ومعدل البطالة

الـمـساحـة  )كم2(الـمـحـافـظـة
نسبتها إىل املساحة 

اإلجـمــالية لـمـصـر )%(
معدل البطالة  )%(املساحة املأهولة بالسكان )%(عدد السكان

119.09911.9362.2770.120.5البحر األمحر

440.09844235.7970.214.3الوادى اجلديد

166.56316.6488.9852.47.7مطروح

28.9922.9455.1557.210.6شامل سيناء

31.2723.1172.57053.73.3جنوب سيناء

62.7266.21.501.7100.218.9أسوان

ــــ848.7584.73.216.49463.8اإلمجاىل

املصدر: "مصر في أرقام 2017"، )القاهرة: اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، مارس 2017(، ص ص 35-4.

البطالة مقارنة بباقي احملافظات احلدودية، وتليها محافظة  كما يتضح من اجلدول رقم )1( أن محافظة البحر األحمر بها أعلى نسب 
أسوان ثم الوادى اجلديد ثم شمال سيناء ثم مطروح، بينما أقل معدالت البطالة توجد فى محافظة جنوب سيناء. 

ويوضح اجلدول رقم )2( الظروف السكنية لألسر باحملافظات احلدودية )البحر األحمر – الوادى اجلديد – مطروح – شمال سيناء – 
جنوب سيناء( وفًقا لبيانات اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء مقارنة بباقى محافظات اجلمهورية. 

ويعد احلصول على اخلدمات األساسية مثل الكهرباء واملياه النقية والصرف الصحى مؤشراً للرفاهية االقتصادية ، ويؤثر تأثيًرا كبيًرا 
على املستوى الصحى لألسرة ، وبالنظر إلى اجلدول رقم )2( جند أن الغالبية العظمى من األسر الفقيرة وغير الفقيرة يتمتعون بشبكة 
كهرباء ومياه نقية ، وال توجد اختالفات جوهرية بني األسر عدا فى احملافظات احلدودية ، كما يتبني أنه مازال هناك حاجة إلى بذل املزيد 
من اجلهود  لتوفير خدمات الصرف الصحى لألسر الفقيرة باحملافظات احلدودية حيث تتراوح هذه النسب فى محافظات احلدود بني 30.2 % 

% على التوالى . و33.3 
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جدول رقم )2( 

نسب األسر الفقيرة وغير الفقيرة وفًقا لنوع رئيس األسرة والظروف السكنية وإقليم اإلقامة عام 2015 )%(

اإلقليم

أرس غري فقريةأرس فقرية

توافر الرصف توافر مياه نقيةاالتصال بالكهرباء
توافر الرصف توافر مياه نقيةاالتصال بالكهرباءالصحى

الصحى

نساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجال

إمجاىل 
99.399.192.592.442.340.799.210093.194.274.473.5اجلمهورية

املحافظات 
9998.69995.895.598.698.898.399.299.797.899.2احلرضية

املحافظات 
10010078.883.330.233.399.210091.793.171.770احلدودية

2016(، ص ص 18-17. املصدر: " خصائص األسر الفقيرة في مصر 2015 »، )القاهرة: اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، ديسمبر 

فقط،  األمنية  النواحى  على  يرتكز  والذي  احلدودية  للمناطق  التقليدى  املنظور  لتغير  ملحة  ضرورة  هناك  أصبحت  حاليًا  أنه  ويالحظ 
والتوجه نحو التنمية الشاملة واملستدامة لتلك املناطق لتحقيق أكبر قدر من االستقرار السياسى واالقتصادى واالجتماعى واألمنى بها، 

والعمل على تشجيع إقامة مجتمعات عمرانية إنتاجية متكاملة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.    
ويعد البعد االقتصادى للتنمية من أهم املداخل نحو تعزيز أبعاد التنمية املستدامة 2فى املناطق احلدودية، وقد عرَّف مؤمتر األمم املتحدة 
املعنُّى بالبيئة والتنمية عام 1992 التنمية املستدامة بأنها » التنمية التى تلبى احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على 

تلبية احتياجاتها اخلاصة »، وتختلف طبيعة التنمية فى املنطقة احلدودية باختالف األوضاع اجلغرافية والسياسية واألمنية للمنطقة.
وتهدف تنمية املناطق احلدودية إلى حتقيق عدد من األهداف هي:

• تلبية االحتياجات اإلمنائية للسكان الذين يقيمون بها.	
• إنشاء بنية حتتية باملناطق احلدودية.	
• خلق فرص استثمارية لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان املقيمني بها.	
• غرس الشعور باألمان لدى السكان املقيمني بها.	

وفي حالة مصر، ظهرت أهمية احلاجة إلى تغيير النظرة للمناطق احلدودية املصرية بعد احلراك السياسى الذى مرت به مصر خالل 
الفترة ما بني عامى  2011 و 2013 ومرورها بثورتني عظيمتني ، حيث تبني للجميع أن معظم التهديدات التى تعرضت لها مصر خالل تلك 
الفترة كان مصدرها األساسى املناطق احلدودية ، بدًءا من تسلل بعض العناصر من قطاع غزة ووصولها إلى السجون املصرية واقتحامها 
الغربية  احلدود  عبر  املخدرة  واملواد  األسلحة  لتهريب  املستمرة  باحملاوالت  وانتهاًء   ، واإلرهابية  اإلجرامية  العناصر  العديد من  وهروب 
واجلنوبية ملصر، مستغلني  في ذلك حالة االنفالت األمنى التى تعرضت لها البالد خالل تلك الفترة ، وتسلل بعض العناصر اإلرهابية إلى 

شبه جزيرة سيناء وخاصة فى مناطق العريش ورفح والشيخ زويد .   

2 - " أهداف التنمية املستدامة"، موقع األمم املتحدة، 1 يناير 2016:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/SDG.Overview.pdf 
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أوال:املقومات االقتصادية للمحافظات احلدودية :
 إن انخفاض معدل التنمية في املناطق احلدودية كما يتضح من اجلدولني السابقني ال يعني فقرها من حيث املقومات االقتصادية، وسيتم 

حتليل املقومات اخلاصة بكل محافظة على حدة.
-محافظة البحر األحمر3:  1

حتتوي هذه احملافظة من حيث البنية األساسية على خط سكة حديد سفاجا / قنا، وبها ميناء الغردقة، وميناء سفاجا، وميناء القصير، 
ومطار الغردقة ومطار مرسى علم.

جدول رقم )3(

املواد اخلام املتوافرة مبحافظة البحر األحمر

الصناعات القائمة عليهااملناطق املتوافرة هبااملادة  اخلام

أبو مروات – وادى كريم – وادى الرماح – أم مخيس الزرقاء – احلديد
صناعة احلديد والصلبجبل احلديد – أم فار – الغره

الصلب غري القابل للصدأعش املالم – وادى معاليك – جبل علبة – الربامية – جبل رابشاملنجنيز

حجر دفقاش – رأس شعيب – وادى الوى – أبو ظهر – أم الكروم
الطبور – زرق النعام – جبل علبة

املحركات النفاثة -الرتبينات الغازية -صلب 
اآلالت القاطعة -دباغة اجللود واألصباغ -الزجاج 

-األسمنت.

أم سميوكى -الدرهيب -محاطة – العطوى – محش – أبوجابر – النحاس
عكارم -أم غيج

سبائك الربونز – األصباغ -املولدات واملوتورات 
الكهربائية -أسالك وكابالت التوصيالت الكهربية

اللحام -األغراض الكيميائية والكهربيةاملويلحة -أبو دباب -النويبعالقصدير

الذهب
عنود -الربامية احلنجيلة -نقابات -صخرى -السكرى -أم 

الروس -أم عليجة األنبت -الصباحية -أم عود -سموت -محش 
-أم حجاب -أم سمرة

احلىل والسبائك الذهبية

احلىل واملشغوالت الفضيةمحامة -أبو مروات -محامة -أم سيموكىالفضة

روض عشاب -مروة سويقات -وادى اجلامل -وادى اجلندى الفلسبار
-أم رشيد -أم خيام -روض اللقاح -أم حرجل -أم هجليخ

احلراريات مثل اخلزف والصينى والزجاج والطالء 
واملعادن

روض عشاب – وادى مبارك -أم رشيد – مروة سويقات -وادى الكوارتز
قنا -وادى الدخل

سبيكة الفريوسيلكون – السرياميك -األغراض 
اإللكرتونية -مالبس الوقاية من احلريق -العزل 

احلراري -تيل الفرامل -عزل الكبالت

السرياميك -األسمنت األبيض -الزجاج والبلورحفافيتالرمال البيضاء

املفاعالت النووية -صناعة احلىلحفافيتالزركون

3 - " مقومات وفرص االستثمار"، موقع البوابة اإللكترونية حملافظة البحر األحمر، )تاريخ الدخول 2017/6/8(:
 http://www.redsea.gov.eg/invest/oppertunity/display.aspx?ID=17 
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الفوسفات
قطاع سفاجا -قطاع القصري -أبو تندب-محاضات-نارص-
العطشان –الفرع-ضوى-النخيل-اجلهينة – احلمراوين-

وصيف-حممد رباح-أم احلويطات-حامول
السامد

األدوية -النسيج -لب الورق -حامض الكربيتيك.رأس مجسة -منطقة شجر -أم ربحة – الرنجةالكربيت

الزمرد – الزبرجد – اجلانيت 
-الياقوت

جبل سكيت -جبل زبارة -وديان بخرس -وأبو رشيد -وادى 
احلىلاجلامل -جزيرة الزبرجد – حفافيت

الذخرية – البطاريات – املواسريأماكن متفرقة باملحافظةالرصاص

السبائك -البويات -املواد الكيميائيةأماكن متفرقة باملحافظةالزنك

املصدر: " مقومات وفرص االستثمار«، موقع البوابة اإللكترونية حملافظة البحر األحمر، مرجع سبق ذكره.

املوارد  حيث  من  غنية  أنها  كما  أعاله،  رقم)3(  جدول  من  يتضح  كما  اخلام  باملواد  الغنية  احملافظات  من  األحمر  البحر  محافظة  وتعد 
240 كم ويوجد خالل هذا الطول مناطق متناثرة خالية من  1080 كم مبتوسط عرض  السياحية. حيث يبلغ طول شاطئ البحر األحمر 

الشعاب املرجانية.
جدول رقم )4( 

املساحات املتوافرة إلقامة مناطق صناعية مبحافظة البحر األحمر

املـساحـة )فدان(املــنـطـقـة

29.75رأس غارب

59.5الغردقة

2.1القصري

1738.1احلمراوين

78مرسى علم

40شالتني

املصدر: " مقومات وفرص االستثمار«، موقع البوابة اإللكترونية حملافظة البحر األحمر، مرجع سبق ذكره.

وتتمتع احملافظة بعدد من املزايا النسبية وهي توافر العمالة، ومتتلك احملافظة النصيب األكبر من مصادر التعدين فى مصر، كما حتتوي 
على معظم مساحة الصحراء الشرقية والتى متثل بدورها ربع مساحة مصر بكل ما فيها من موارد معدنية خاصة الرمال البيضاء والتى 
يصنع منها الزجاج والكريستال. وذلك فضال عن توافر املراعى الطبيعية لالستثمار احليوانى مبثلث حاليب – أبو رماد – شالتني، وتوافر 

املساحات املختلفة لكافة املشروعات السياحية املتنوعة.
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2 - محافظة الوادى اجلديد4:
تتوافر في هذه احملافظة مقومات التنمية لالستثمار السياحى، مثل توافر أماكن ومقومات سياحة السفارى والراليات ومقومات السياحة 
مدينة  غرب   15 وبئر   6 – بئر  بالداخلة  موط  مبدينة  اجلمهورية  وبئر   3 موط  – بئر  اخلارجة  جنوب  كم   18 ناصر  )بئر  االستشفائية 

الفرافرة(، وتوافر أماكن السياحة الصحراوية والبيئية.
كما تتوافر فيها مقومات السياحة الثقافية والتى متثل كافة عصور التاريخ من عصر اإلنسان األول )ما قبل التاريخ( ومروًرا بالعصر 
الصحراء  )محمية  الطبيعية  احملميات  توافر  عن  فضال  اخلمس(،  احملافظة  مبراكز  واإلسالمى  والقبطى  والرومانى  والبطلمى  الفرعونى 

البيضاء -محمية اجللف الكبير(.
3 - محافظة مطروح5:

تتمتع محافظة مطروح بشبكة طرق رئيسية تزيد على 2000 كم، ومن أهمها )الطريق الدولى من احلمام إلى السلوم – طريق اجلارة 
بسيوة – طريق جغبوب – طريق الواحات(، كما يوجد باحملافظة مطار مطروح، وشبكة ملياه الشرب متتد من اإلسكندرية إلى مطروح، كما 

يوجد بها عديد من وحدات حتلية مياه الشرب.
كما تتمتع احملافظة بأهمية اقتصادية كبرى فى املجال الزراعى، حيث هناك عديد من احملاصيل مثل الزيتون والبلح فى سيوة والتني على 

طول الساحل الشمالى والقمح والشعير األخضر فى احلمام والضبعة وبرانى ومرسى مطروح.
إلى جانب ذلك، تعتبر األغنام من أهم مصادر الثروة احليوانية باحملافظة، وتشتهر بالنوع البرقى إلى جانب التنوع احليوانى من املاعز 
واألبقار واجلاموس واإلبل. كما تتنوع بها أنشطة االستثمار فى مجال صيد األسماك واالستزراع السمكى، حيث تتوافر املياه البحرية على 

طول ساحل احملافظة، واملياه اجلوفية بعمق مدينة سيوة.    
كما تعتبر واحة سيوة منتجًعا طبيعيًّا لالستشفاء ملا تتميز به من مناخ جاف طوال العام، وطبيعة رمالها الساخنة التى لها من اخلواص ما 
يجعلها قادرة على عالج الكثير من األمراض الروماتيزمية وآالم املفاصل والعمود الفقرى. وتنتشر الكثبان الرملية املترامية مبنطقة سيوة 

والعيون التى متتاز بدفء مياهها، وكذلك املناطق اخلالبة مما يسمح بسياحة السفارى وإقامة املخيمات.
وتتمتع مطروح بعدد من املزايا النسبية، منها توافر اخلامات والثروات املعدنية وتوافر األيدى العاملة املدربة، وتوافر البنية األساسية 

الالزمة إلقامة عديد من املشروعات، وتوافر مقومات السياحة الترفيهية والبيئية والعالجية.
4 - محافظة شمال سيناء6:

تتوافر في احملافظة بنية أساسية جيدة، حيث بها ترعة الشيخ جابر الصباح التي هي امتداد لترعة السالم فى نطاق احملافظة، وهي تصلح 
لزراعة )156.5( ألف فدان فى منطقة السهل الساحلى. كما أن بها شبكة حديثة من الطرق الطولية والعرضية بطول 7 آالف كم، كما يتوافر 

بها ثالثة محاور طولية وشرايني رئيسية حلركة التجارة املصرية في اجتاه الشرق وهي:
* الطريق الســـاحلى فى اجتــاه منفذ رفــح البري.
* الطريق األوسط فى اجتاه منفذ العوجــة البــرى.

* الطريق اجلنوبى فى اجتاه منفذ طابا.
وفي احملافظة أيضا ميناء العريش البحرى، وهو ميناء جتارى دولى يستقبل السفن حتى حمولـة 15 ألف طن، وعدد ثالثة مطارات دولية 
الستقبال جميع أنواع الطائرات لياًل ونهاًرا )مطار العريش -مطار رأس النقب – مطار املليز(، وبها ميناءين بريني ألعمال التصدير )منفذ 

رفح البري، منفذ العوجة البري(.

4 -" مقومات وفرص االستثمار"، موقع البوابة اإللكترونية حملافظة الوادي اجلديد، )تاريخ الدخول 2017/6/9(:
http://www.newvalley.gov.eg/invest/oppertunity/Lists/List/AllItems.aspx 

5-  " دليل االستثمار مبحافظه مطروح"، موقع البوابة اإللكترونية حملافظة مطروح، )تاريخ الدخول 2017/6/10(
http://www.matrouh.gov.eg/investguid.aspx 

6- " مقومات وفرص االستثمار"، موقع البوابة اإللكترونية حملافظة شمال سيناء، )تاريخ الدخول 2017/6/11(:
http://www.northsinai.gov.eg/invest/oppertunity/display.aspx?ID=12 
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كما حتوي خط سكة حديد من اإلسماعيلية عبر كوبري الفردان فوق قناة السويس وحتى مدينة بئر العبد بطول )100( كم، وشبكة 
اتصال تليفونات أرضية والسلكية خلدمة املناطق النائية بسعة تصل إلى64 ألف خط أرضى باإلضافة إلى تغطية احملافظة بالكامل بشبكة 

احملمول.
ومير في احملافظة خط الغاز الطبيعى الرئيسى بورسعيد / الشيخ زويد، ومنه خط فرعى إلى مصانع األسمنت بوسط سيناء وخط 
الشرق فى اجتاه طابا / العقبة، ويتوافر فيها فائض كبير من الطاقة الكهربائية بعد ربط احملافظة على الشبكة القومية املوحدة للكهرباء 

بإجمالى طاقة كهربائية متاحة )320( ميجاوات.
ويوجد في احملافظة العديد من الثروات املعدنية كما يتضح من جدول رقم 5. كما يتميز كل من مركز رفح والشيخ زويـد بإنتاج اخلوخ 
والتني واملوالح فى حني يتميز مركز العريش بإنتاج الزيتون، بينما يتميز مركز بئر العبد بإنتاج النخيل، و كل مـن مركزى نخل واحلسنة 

بإنتاج النباتات الطبية والعطرية عالوة على وجود مقومات ضخمة للنشاط السمكى والتصنيع الزراعى .
 جدول رقم )5( 

اخلامات املتوافرة مبحافظة شمال سيناء

الصناعات القائمة عليهااإلحتياطىاملناطق املتوافرة هبااملادة اخلام

عديد من الصناعات املتنوعة9.5 مليون م٣جبل يلق -املغارةالرخام

الرمال البيضاء
املنرشح -وادى أم هضب -وادى ام سعيد 

-وادى فيلىل بجبل يلق -جبل منظور 
باملغارة -وادى احلظرية بجبل احلالل

الزجاج والبللور والسرياميك وصناعة 2٧ مليون طن
األسمنت األبيض

مصدر للطاقة52 مليوًناجبل املغارةالفحم

جبل لبنى - جبل احلالل – املغارة- الروضة احلجر اجلريى – الطفلة - اجلبس
– مصفق.

• احلجر اجلريى ٦00 مليون طن.	
• الطفلة 18.5  مليون طن.	

• اجلبس2 مليون طن.	
األسمنت

الصناعات املشعة - البويات - احلديد 4.1 مليون طنساحل العريشالرمال السوداء
-السرياميك -أوراق الصنفرة.

األدوية - النسيج - لب الورق - 20 مليون طنرشق العريشالكربيت
حامض الكربيتيك.

 املصدر: " مجاالت االستثمار الصناعى والتعدينى«، موقع البوابة اإللكترونية حملافظة شمال سيناء، )تاريخ الدخول 2017/6/11(:
http://www.northsinai.gov.eg/invest/oppertunity/display.aspx؟ID=15

 إلى جانب ذلك، يوجد في محافظة شمال سيناء ثالث مناطق صناعية تنفرد كل منها مبيزة تنافسية عن غيرها وهى منطقة الصناعات 
املتوسطة ببئر العبد واملنطقة احلرفية للصناعات الصغيرة باملساعيد ومنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء.
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15 تــنــمــيــة املــنــاطــق احلـــدوديـــة

 5 - محافظة جنوب سيناء7:
تتسم محافظة جنوب سيناء مبقومات طبيعية متميزة توفر ركائز أساسية لتدعيم البنيان االقتصادى وتنويع هيكله اإلنتاجى واخلدمى، 
حيث تتمتع احملافظة مبقومات سياحية متنوعة، إذ تنتشر فيها املعالم ذات القيمة التاريخية والدينية واملقومات البيئية التي جتعلها تصلح 
لألمناط السياحية املختلفة، مثل السياحة الشاطئية على سواحل خليج العقبة وسياحة الرياضات املائية والغوص بخليج العقبة والسياحة 
الدينية بسانت كاترين واحملميات الطبيعية مثل محمية رأس محمد. وذلك عالوة على مقومات السياحة العالجية والعلمية وسياحة السفارى 

واجلبال.
التى تشكل أساسا لقيام مجموعة عريضة من الصناعات، أبرزها  التعدينية  الثروات   ومن ناحية أخرى يتوافر في احملافظة عديد من 
مناطق املنجنيز واجلرانيت والكاولني واأللباتيت وحقول البترول والغاز الطبيعى ، باإلضافة إلى مشروعات تنمية املوارد احمللية ) اآلبار 
اجلوفية ومياه األمطار والسيول ( والتى من شأنها توسيع الرقعة الزراعية وتوفير مراكز استيطان سكانى فى مواقع شتى. ويدعم إمكانية 
استغالل املقومات االقتصادية للمحافظة توافر شبكة النقل واالتصاالت والكهرباء إلى غير ذلك من املرافق العامة والبنية األساسية، فضال 
أبرزها مشروع  للمحافظة، ومن  واإلقليمى  الدولى  الرابط  اقتصاديات احملافظة وحتقق  تدعم  تنفيذه من مشروعات عمالقة  عما يجرى 

الطريق الساحلى الدولى ومشروعات تنمية املوانى اجلوية والبحرية واملنافذ البرية.
كما تعتبر احملافظة من احملافظات اجلاذبة للسكان حيث ينزح إليها أعداد كبيرة من احملافظات األخرى، وهذا يعنى سهولة جذب عمالة 

إضافية إليها باألعداد واملستويات والتخصصات التى تتطلبها عملية التنمية االقتصادية والعمرانية.
6 - محافظة أسوان8:

إفريقيا ملصر كما هى بوابة مصر إلفريقيا، فهي مالصقة ألسواق جتمعات  متتاز أسوان مبوقع استراتيجي، حيث تعد أسوان بوابة 
إقليمية إفريقية واعدة مثل )الكوميسا( التى يزيد عدد سكان الدول املشاركة فيها على 380 مليون نسمة. كما حتتفظ أسوان مبدخرات النيل 

ومخزونه من املياه العذبة فى بحيرة ناصر التي تعد أضخم بحيرة عذبة فى العالم.
وتنتج  الذهب.  احتياطى  وربع  املستخرج  اجليرى  احلجر  ونصف  واحلديد  الفوسفات  من  املؤكد  االحتياطى  ثلث  احملافظة  حتوي  كما 
احملافظة ربع إنتاج مصر من سكر القصب وعشر مترها، وتعد بحيرة ناصر مصدر ألكثر من 40 % من إنتاج مصر من أسماك املياه العذبة.  
وسياحيا، يوجد في أسوان أضخم معبد جنائزى سليم فى العالم وهو معبد فيلة، كما تضم أضخم مشروع رى بعد السد العالى وهو 
مشروع توشكى.  كما يساهم مناخها فى ازدهار السياحة االستشفائية والعالجية لالستمتاع بشمسها، حيث إن نسبة السطوع الشمسى 

فيها هي األعلى على مستوى محافظات الوادى.
ثانًيا: اجلهود املبذولة لتنمية احملافظات احلدودية:

للنهوض  شاملة  قومية  خطة  وجود  وعدم  التنمية  معدالت  انخفاض  من  مصر  محافظات  باقى  مثل  مثلها  احلدودية  احملافظات  عانت 
التنمية فى مصر بتسع مراحل9. امتدت املرحلة األولى طوال الفترة )52-1960( وهيمن عليها اتخاذ  بتلك احملافظات، وقد مرت خطط 
عدد من السياسات االقتصادية التي هدفت إلى إعادة توزيع املوارد، من خالل تدخل الدولة الواضح في النشاط االقتصادي، وكانت أبرز 
هذه السياسات قانون اإلصالح الزراعي وبدء االستثمار احلكومي املباشر. وامتدت املرحلة الثانية طوال الفترة )60-1966( وكانت أهم 
ارتكز  الفترة  تلك  شاملة عن  بأول خطة خمسية  العمل  إبانها  االشتراكي، ومت  والتطبيق  الشامل  القومي  االقتصادي  التخطيط  مالمحها 
تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تدعمه سياسات عدة أهمها القوانني االشتراكية وانطالق عدد من املشاريع القومية املهمة أبرزها تدشني 

بناء السد العالي جنوب أسوان.
7 - " استثمار سيناء"، موقع محافظة جنوب سيناء، )تاريخ الدخول 2017/6/12(:

http://www.southsinai.gov.eg/invest/about/default.aspx 
8 - " ملاذا االستثمار فى أسوان؟"، موقع البوابة اإللكترونية حملافظة أسوان، )تاريخ الدخول 2017/6/12(:

http://www.aswan.gov.eg/invest/Why%20Invest/default.aspx 

9 - جالل أمني، قصة االقتصاد املصرى من عهد محمد على إلى عهد مبارك، )القاهرة: دار الشروق، الطبعة األولى، 2012(،"نظرة على االقتصاد املصرى"، موقع الهيئة العامة 
لالستعالمات، )تاريخ الدخول 2017/8/8(:

http://www.sis.gov.eg/Story/118082?lang=ar
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وميز املرحلة الثالثة التحول الي مرحلة اقتصاد احلرب، حيث عانى االقتصاد في تلك الفترة من مشكلة متويل اخلطة وكانت السياسات 
تخدم االستعداد لتحرير سيناء، وزاد اإلنفاق العسكري من 5.5 % من قيمة الناجت احمللي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % 

عام 1973. وقد امتدت هذه املرحلة طوال الفترة )1973-1967(.
االقتصادية،  النظم والسياسات  االنفتاح االقتصادي، وفيها جرى إحداث حتول جذري في  العمل بسياسات  الرابعة  املرحلة  وشهدت 
وامتدت طوال الفترة )1974-1981(. وكانت أبرز مالمح هذه املرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في 
التنمية من خالل قوانني االنفتاح االقتصادي، وقد حتقق معدل منو  العربي واألجنبي في  املال  شكل خطط متحركة، واالستعانة برأس 

سنوي مرتفع خالل تلك الفترة وصل إلى 9.8 % ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات اخلدمية دون اإلنتاجية.
بينما شهدت املرحلة اخلامسة العودة للتخطيط القومي الشامل، ومواصلة السير في سياسة االنفتاح االقتصادي وتشجيع االستثمار، 
وكانت التنمية االقتصادية على قمة هذا املشروع، ومت البدء في تنفيذ مجموعة من اخلطط اخلمسية بدأت عام 1982. وقد اجتهت عملية 
التنمية في البداية لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، وإلغاء نظام التخطيط املركزي واالستعاضة عنه بأسلوب التخطيط القطاعي، 
وإعادة النظر في أولويات اخلطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجيًا، والتحول إلى القطاع اخلاص مع اإلبقاء على دور الدولة في إدارة 
االقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار األسعار والتوازن اخلارجي والعدالة في التوزيع ومنع االحتكار واالنتقال من مرحلة التصنيع من 

أجل اإلحالل محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير. وامتدت هذه املرحلة طوال الفترة )1990-1982(.
منو  معدالت  وحتقيق  املصري،  لالقتصاد  النسبي  باالستقرار   )2002-1991( الفترة  طوال  امتدت  التي  السادسة  املرحلة  ومتيزت 
متوازنة، وارتفاع متوال في قيمة االحتياطي النقدي األجنبي، واستقرار سعر صرف اجلنيه أمام العمالت األجنبية، فضاًل عن تدشني عدد 

كبير من املشاريع اإلنتاجية واخلدمية، واالجتاه الي بناء املزيد من املدن اجلديدة أبرزها في هذه املرحلة )القاهرة اجلديدة(. 
وخالل الفترة )2003-2007( والتي تعبر عن املرحلة السابعة، أكدت نتائج األداء االقتصادي واملالي وجود تباينات في نتائج األداء 
القطاعي، فقد تعرض سعر صرف اجلنيه حلالة من التذبذب، مع ارتفاع معدل النمو عام 2007 إلى حوالي 7.1 %، وارتفاع الناجت احمللى 
اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج إلى 684.4 مليار جنيه، ارتفعت قيمة اجلنيه أمام العمالت األجنبية ليحقق متوسط سعر صرف اجلنيه 5.4 
أمام الدوالر، وشهدت تلك الفترة أيًضا بدء العمل بنظام ضريبي جديد. وعلى اجلانب اآلخر، فقد أدي تزايد معدالت التضخم إلى ارتفاعات 
متوالية في أسعار السلع واخلدمات، وارتفاع في نسبة الفقر، وبدء حاالت الترهل االجتماعي الناجتة عن اإلخفاق في توظيف ناجت معدالت 

النمو في خدمة معاجلة مشاكل املجتمع.
وبدأت املرحلة الثامنة مع تبني اخلطة اخلمسية 2007 / 2012   التي هدفت لتحقيق معدل منو سنوي  8 %  وخفض معدل التضخم إلي 
 5 %  بنهاية اخلطة .  وشهد بدايات تنفيذ هذه اخلطة ارتفاع اإليرادات العامة واملنح بنسبة 19.1 % لتصل إلى 180.2 مليار جنيه، وتراجع 
العجز الكلى للموازنة من 9.2 % إلى 7.5 % من الناجت احمللى اإلجمالي، وحتقق ارتفاع متوال في حتويالت املصريني باخلارج، وحتقيق 
والصادرات  االتصاالت،  بقطاعات  اإليرادات  منو  معدالت  في  تقدم  حتقيق  عن  فضاًل   ، الزائرين  أعداد  في  ملحوًظا  منوا  السياحة  قطاع 

البترولية، ودخل قناة السويس.
 ورغم ما حتقق من بعض النجاحات التنموية في قطاعات عديدة خالل هذه املرحلة، فقد استمر االرتفاع في أسعار السلع واخلدمات، 
وارتفاع معدالت الفقر، واألمية، والبطالة، وانتشار العشوائيات، وتدنى مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية، وبدت مالمح تفشي الفساد 
واحملسوبية واالحتكار واضحة في عمليات تخصيص األراضي واإلنتاج الصناعي والقروض البنكية وتوازى مع ذلك الزيادة الكبيرة في 

تعداد السكان.
الفتاح  الرئيس عبد  السيد  للعدالة االجتماعية منذ تولى  العاجلة لتنشيط االقتصاد والتأسيس  التاسعة مع تبني اخلطة  املرحلة  وبدأت 
السيسى رئاسة البالد في يونيو 2014، والتى ترتكز على ضخ اعتمادات إضافية في حدود 30 مليار جنيه في أنشطة ومشروعات محددة 
يشعر املواطن مبردودها على مجمل احلياة االقتصادية واالجتماعية في مدى زمنى ال يتجاوز التسعة أشهر وتساعد في الوقت ذاته على 

تأسيس ملرحلة النمو االقتصادي املتسارع واملستدام والعدالة االجتماعية الشاملة.
الدولة  إطار استراتيجي طويل األجل تتشارك فيها كافة قطاعات  إعداد  التى تضمن  الرئيسية  كما ترتكز اخلطة على عدد من احملاور 
متمثلة في احلكومة والقطاع اخلاص واملجتمع املدنى ولتتقاسم فيه املسئوليات بني هذه القطاعات، كما يتم إعداد خطة تنمية اقتصادية لكل 
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إقليم وخطة تنمية اجتماعية لكل محافظة مما يسهم في دفع النمو االقتصادي وإرساء العدالة االجتماعية، واستهدفت استراتيجية التطوير 
إفساح مجال أكبر للمواطن في املشاركة املباشرة في إعداد ومتابعة اخلطة من خالل التوجه نحو تطبيق الالمركزية.

وفي إطار هذه اخلطة، قد تبنت القيادة السياسية واحلكومة املصرية عدًدا من املشروعات التنموية الكبرى لتحقيق التنمية املستدامة في 
احملافظات احلدودية، ويوضح اجلدول التالي أهم تلك املشروعات10. 

 جدول رقم )6( 
املشروعات التنموية الكبرى لتحقيق التنمية املستدامة في احملافظات احلدودية

اهلدف من املرشوعالعنارص األساسية للمرشوعاملرشوع

مرشوع تنمية حمور قناة السويس

• مرشوع تنمية رشق بورسعيد )ميناء بحري عمالق -منطقة صناعية 	
– منطقة لوجيستية -منطقة سكنية – مزارع سمكية – أنفاق جنوب 

بورسعيد(.
• مرشوع تطوير ميناء رشق التفريعة )إنشاء أرصفة بحرية عىل جانبى 	

امليناء – تعميق وتكريك قناة جانبية تصل إىل البحر املتوسط(.
• أطوال 	 بإمجاىل  أنفاق   6( السويس  قناة  أسفل  األنفاق  مرشوعات 

35.2 كم(.
• إنشاء منطقة صناعية كربى )متثل الظهري الصناعى واللوجيستى مليناء 	

ومدينة بورسعيد عىل مساحة 40 مليون مرت مربع، وتنقسم إىل 10 
مناطق رئيسية، وختصيص كل منطقة ىف صناعة واحدة(.

• وتشمل 	 مربع،  مرت  30مليون  مساحتها  )تبلغ  اللوجيستية  املنطقة 
املنشآت اإلدارية واخلدمية واملخازن الالزمة سواء لألرصفة البحرية 
والصناعات  والصلب  احلديد  وصناعات  الصناعية  للمنطقة  أو 

التكميلية التى ختدم امليناء والصناعات البحرية(.
• )تبلغ مساحتها 80 مليون مرت مربع، وتنتج 	 السمكية  املزارع  منطقة 

والتعليب  للتعبئة  مصنًعا  وتتضمن  يومًيا،  سمك  طن  ألف   55
والتربيد(. 

• تعظيم االستفادة من اإلمكانيات اهلائلة لقناة 	
للمالحة  عاملًيا  مركًزا  وجعلها  السويس، 

البحرية واخلدمات اللوجيستسة.
• بني 	 الرابطة  الطرق  شبكة  وتطوير  تدعيم 

إقليم قناة السويس وباقى أقاليم اجلمهورية، 
وحتقيق الربط بني شبه جزيرة سيناء والدلتا.

• بناء إقليم متكامل اقتصادًيا وصناعًيا وزراعًيا 	
وعمرانًيا وسياحًيا ومتزًنا بيئًيا.

• بوابة للتجارة بني الرشق والغرب.	
• االقتصادية 	 مرص  خريطة  رسم  إعادة 

والسكانية.

املرشوع القومى لتنمية سيناء

• إنشاء مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة ببئر العبد.	
• بمشاركة 	 وذلك  سيناء،  تنمية  لدعم  لالستثامر  مسامهة  رشكة  إنشاء 

القطاع اخلاص ورأس املال املحىل من أبناء سيناء.
• إقامة عديد من املرشوعات تعتمد عىل اخلامات املحلية من أسمنت 	

البناء  ومواد  األسامك  تصنيع  مثل  بيضاء  ورمال  ورخام  وطفلة 
ومعاجلة رمال الزجاج، والزجاج املسطح، ومصنع للرخام، ومصنع 

لألعالف.

• متكامل 	 تنموى  جمتمع  إىل  وحتويلها  سيناء  تنمية 
الطبيعية  التنافسية وموارده  متطور يستغل مميزاته 
حمور  تنمية  مرشوع  إطار  ىف  والزراعية  والبرشية 

قناة السويس. 
• ىف 	 البرشية  املوارد  توزيع  وإعادة  استيعاب 

القطاعات  ىف  االستثامر  خالل  من  مرص 
ألبناء  العمل  فرص  لتوفري  العاملة  كثيفة 
حمافظات  من  سكانية  كثافة  وجذب  سيناء 

القناة والوادى.

10 - املشروعات القومية العمالقة قاطرة التنمية، )القاهرة: الهيئة العامة لالستعالمات، 2016(، ص ص 111-21.
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مرشوع املثلث الذهبى للثروة 
املعدنية )قنا – سفاجا – القصري(

• إقامة )4( مناطق صناعية تعدينية ومناطق ختزينية لوجيستية تعدينية، 	
التعدينية،  الصناعات  من  حمددة  نوعيات  ىف  منها  كل  يتخصص 
فتخصص منطقة غرب سفاجا ىف صناعة الزجاج والكوارتز، وشامل 
مرسى علم ىف تكرير الذهب واملنطقة الصناعية شامل جبل الضوى 

لصناعة األسمنت.
• شمسية 	 طاقة  وحمطة  “جيجاوات”،   4 بسعة  كهرباء  حمطة  تأسيس 

بطاقة 250 ميجاوات، وحمطة حتلية بسعة 100 ألف مرت مكعب ىف 
اليوم، ومعمل تكرير بطاقة 200 ألف برميل / يوم.

• املعادن 	 وبورصة  لوجيستسة  وخدمات  وأعامل  مال  مركز  إقامة 
الرئيسية بمدينة سفاجا. 

• تطوير ميناء سفاجا ليكون بمثابة امليناء املحورى واملدخل الرئيسى لتصدير 	
اخلامات التعدينية واملنتجات الصناعية والتعدينية الرئيسية عىل مستوى دول 

البحر األمحر وعىل املستوى اإلقليمى. 
• اخلامات، 	 استخراج  ىف  املتخصصة  التعدينية  التنمية  وحدات  تشكيل 

وإقامة )5 - 7( جتمعات تعدينية جديدة، ووصالت طرق وحماور لربط 
مناطق االستغالل التعدينى بمحاور الطرق اإلقليمية الرئيسية.

• إقامة شبكة الطرق الالزمة لتطوير وتنمية املثلث الذهبى ومن أمهها، 	
املرحلة األوىل  ازدواج طريق قنا-سفاجا، واستكامل أعامل  استكامل 
من طريق الصعيد - البحر األمحر، وإنشاء األعامل الصناعية وازدواج 
علم  مرسى  حتى  القصري  بني  املسافة  ىف  األمحر  البحر  ساحل  طريق 
عىل  قنا  لوصلة  امتداًدا  النيل  رشق  صحراء  ىف  جديد  طريق  وإنشاء 

طريق الصعيد البحر األمحر. 
• استغالل األراىض الزراعية الواقعة ىف نطاق املرشوع لزراعة النباتات 	

صناعة  ىف  تستخدم  والتى  العالجية،  القيمة  ذات  والعطرية  الطبية 
الدواء، والنباتات ذات القيمة االقتصادية.

• بصعيد 	 جديدة  اقتصادية  منطقة  إنشاء 
متكامل  عاملى  مركز  إنشاء  خالل  من  مرص 
)صناعى – اقتصادى – جتارى – لوجيستى 
– سياحى( لتحقيق التنمية املستدامة بمنطقة 

الصعيد.

مرشوع تنمية الساحل الشامىل 
الغربى

• رشًقا 	 اإلسكندرية(   – )القاهرة  طريق  من  القطارة  منخفض  حمور 
إىل  الفرعية  ووصالهتا  احلكمة  رأس  إىل  وصواًل  كم   220 بطول 
العلمني )الضبعة(، وحمور البهنسا )املنيا( وسيوة )الواحات البحرية( 

حوف )احلدود الليبية(، وحمور أسيوط / الفرافرة.
•  استصالح وزراعة نحو مليون فدان.	
• تعد منطقة الساحل الشامىل الغربى منطقة إقامة املرشوعات الصناعية 	

مثل  االستخراجية  باملوارد  املنطقة  متتلئ  حيث  واالستخراجية، 
رمال  اجلبس،  الدلومايت،  البتونايت،  الطفلة،  اجلريى،  )احلجر 
الكوارتز، امللح الصخرى شديد النقاء( باإلضافة إىل وجود نطاقات 

واسعة الستخراج البرتول والغاز.
• إقامة عديد من املرشوعات السياحية، حيث متتلك املنطقة املقومات 	

الغربى  الشامىل  للساحل  امتداد  ىف  متمثلة  الشاطئية  للسياحة  اجلاذبة 
الغربية  احلدود  وحتى  اإلسكندرية  غرب  من  كم   400 طول  عىل 
والبيئية  سيوة،  واحة  رمال  توافر  ىف  متمثلة  والعالجية  للجمهورية، 
متمثلة ىف حمميات العميد وسيوة والسلوم، وسياحة السفارى متمثلة 

ىف الكثبان الرملية بالصحراء الغربية.

• تنمية الساحل الشامىل الغربى من خالل إقامة 	
بني  وطولية  عرضية  وحماور  طرق  جمموعة 

تلك املنطقة وباقى حمافظات اجلمهورية.
• حتقيق االنتشار السكانى والتجارة واألنشطة 	

االقتصادية املتنوعة.
• الشمسية، 	 الطاقة  بواسطة  الكهرباء  توليد   

ومن خالل الطاقة النووية ىف منطقة الضبعة. 
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مرشوع املليون ونصف املليون فدان

• املرحلة األوىل: تضم 9 مناطق بإمجاىل مساحة 500 ألف فدان ُتروى 	
باملياه اجلوفية والسطحية )الفرافرة القديمة 30 ألف فدان – الفرافرة 
اجلديدة 20 ألف فدان – امتداد الداخلة 20 ألف فدان – املغرة 135 
ألف فدان –قرية األمل 3.5 ألف فدان – توشكى 168 ألف فدان – 
غرب املراشدة )1( 25.5 ألف فدان – غرب املراشدة )2( 18 ألف 

فدان -غرب املنيا 80 ألف فدان(.
• )الفرافرة 	 فدان  ألف   490 بمساحة  مناطق   8 تضم  الثانية:  املرحلة 

القديمة 120 ألف فدان – الفرافرة اجلديدة 20 ألف فدان – امتداد 
الداخلة 30 ألف فدان – غرب كوم أمبو 25 ألف فدان – املغرة 35 
– جنوب رشق املنخفض  املنيا 140 ألف فدان  – غرب  ألف فدان 

90 ألف فدان – رشق سيوة 30 ألف فدان(. 
• )الفرافرة 	 فدان  ألف   510 بمساحة  مناطق   5 تضم  الثالثة:  املرحلة 

ألف   50 املنخفض  رشق  جنوب  امتداد   – فدان  ألف   40 القديمة 
فدان – الطور 20 ألف فدان – غرب املنيا 250 ألف فدان – غرب 

)2( 150 ألف فدان(.

• استصالح واستزراع 1.5مليون فدان جديدة 	
الغذاء  من  الذاتى  االكتفاء  نسبة  لتحسني 

وإحالل الواردات وزيادة الصادرات.
• زيادة الرقعة املأهولة ىف مرص.	
• حتقيق التنمية الشاملة ىف األراىض التى سيتم 	

استصالحها، من خالل إنشاء ريف مرصى 
من  سلسلة  نواته  تكون  وعرصى،  جديد 
املاىض  مشكالت  تعالج  النموذجية  القرى 

وتستثمر مقومات احلارض.
• إىل 	 متكاملة تضم  تشكيل جمتمعات عمرانية 

املرتبطة  الصناعات  الزراعى  النشاط  جانب 
به مثل التعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت.

املصدر: املشروعات القومية العمالقة قاطرة التنمية، )القاهرة: الهيئة العامة لالستعالمات، 2016(، ص ص 111-21.

العديد من  القول إن املشروعات السابقة تتسم بتنوعها ما بني زراعية وصناعية وتعدينية، فضال عن انتشارها اجلغرافى فى  وميكن 
احملافظات احلدودية، فضال عن قدرة بعض هذه املشاريع على جذب مزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة. حيث من املخطط أن تكون 
منطقة قناة السويس مركًزا لوجستيًا وصناعيًا عامليًا وبوابة للتجارة بني الشرق والغرب، وقد مت االتفاق حتى إبريل 2017 على إنشاء 30 

مشروًعا باملنطقة االقتصادية لقناة السويس باستثمارات بلغت 20 مليار دوالر11.
كما أنه من املتوقع أن توفر هذه املشاريع العديد من فرص العمل املباشرة وغير املباشرة. حيث من املتوقع أن يوفر مشروع محور تنمية 

قناة السويس حوالي مليون فرصة عمل مباشرة 12ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى 11 مليون فرصة عمل بحلول عام 202513.
ولكن يواجه هذه املشاريع عدد من التحديات. أهمها أنها مشروعات طويلة األجل يحتاج تنفيذها فترات زمنية طويلة وضخ مزيد من 
االستثمارات. فنجد أن مشروعات الطرق لربط احملافظات احلدودية مبحافظات الوادى أو احملافظات الساحلية تتعرض ملزيد من التحديات، 
من أهمها طول فترة إجراءات نزع امللكية لبعض األراضى وكذلك وعورة سطح التربة والطبيعة الصحراوية للعديد من املناطق، وارتفاع 
درجة احلرارة بها مما يؤثر سلبيًا على معدالت التنفيذ، باإلضافة إلى انخفاض معدالت تنفيذ مشروعات التنمية فى سيناء نتيجة العمليات 
اإلرهابية. وذلك إلى جانب عدم وجود جدول زمني محدد معلن لالنتهاء من تنفيذ تلك املشروعات، وكذلك غياب الترويج اجليد لها سواء 

إقليميًا أو دوليًا.
ثالًثا: التجارب الدولية لتنمية املناطق احلدودية:

يوجد العديد من التجارب الدولية التي تقدم مناذج ناجحة لتنمية املناطق احلدودية، والتي ميكن أن تكون مصدًرا لدروس مستفادة في 
مصر، خاصة فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية لهذه املناطق. وفيما يلي حتليل ألربع خبرات دولية في هذا املجال. ثالث من هذه التجارب 
متر  حيث  وتايالند،  وأندونيسيا  ماليزيا  بني  النمو  ومثلث  والهند  الصني  حتديدا  وهي  آسيا،  شرق  وجنوب  شرق  منطقة  في  موجودة 
إلى حتقيق معدالت منو مرتفعة.  املستمر  نتيجة سعي دولها  الشاملة  التنمية  بتقدم ملحوظ في مجال  الدول  املناطق احلدودية في هذه 
والتى عانت حتى  الشرقية  أوروبا  إحدى دول  إلى  تنتمي  إحداهما  فيينا-براتيسالفا  أوروبية بني مدينتي  إلى جتربة  التطرق  كما سيتم 
أوائل التسعينيات من القرن املاضى من تدهور اقتصادى حاد في ظل النظام الشيوعى واألخرى من دول أوروبا الغربية التى تشهد تقدًما 

ملحوًظا في كافة املجاالت.

11 - "مشروعات فى املنطقة االقتصادية بـ »20 مليار دوالر«"، موقع جريدة املصري اليوم، 23 إبريل 2017:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1123133 

12 -  املشروعات القومية العمالقة قاطرة التنمية، مرجع سبق ذكره، ص 21.
13 - املرجع السابق، ص 110.
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1 -  التجربة الصينية14:
أصدر مجلس الدولة الصينى )مجلس الوزراء( فى 7 يونيو 2017 مبدأ توجيهيًا يدعو إلى بذل جهود لتحسني الهياكل األساسية والدخل 
فى املناطق احلدودية. ووفًقا لهذا املبدأ التوجيهي فإن الصني ستعزز "الصناعات ذات القدرات التنافسية وترفع مستوى االنفتاح وحتسن 

البيئة وتدعم الوحدة العرقية وتدعم قدرات الدفاع الوطنى فى املناطق احلدودية".
وذكر املبدأ التوجيهي أن املناطق احلدودية متثل درًعا مهمة لألمن اإلقليمى، كما أن لها أهمية استراتيجية في عملية اإلصالح والتنمية 

فى البالد.
وأشار املبدأ إلى أن حتفيز تنمية املناطق احلدودية يعتبر أمًرا حاسًما للتنمية االجتماعية واالقتصادية ورفاهية السكان احملليني والوحدة 

الوطنية والعالقات الودية بني الصني والدول األخرى.
وحتاول الصني من خالل هذا املبدأ التوجيهي إحداث التوازن التنموى بني األقاليم الساحلية احلدودية واألقاليم الداخلية، من خالل اتباع 
سياسات استثمارية وصناعية في تلك املناطق وسياسات أخرى توزيعية. كما يتضح أن األهداف املنشودة ليست أهداًفا اقتصادية فقط 

ألغراض التنمية، ولكنَّ هناك أهداًفا أخرى ذات طبيعة أمنية.
ووفقا للمبدأ، تشمل املناطق احلدودية 140 محافظة )أو مدينة( حدودية من 9 مقاطعات ومناطق ذاتية احلكم في البر الداخلى الصينى، 
مبا في ذلك منطقة التبت ومنطقة شينجيانغ الويغورية، فضاًل عن 58 مزرعة ألفواج فيلق شينجيانغ لإلنتاج والتعمير. وعلى سبيل املثال 
متثل منطقة شينجيانغ نحو سدس إجمالي مساحة أراضي الصني، فهي األكبر مساحة بني مقاطعات ومناطق الصني. وتتاخم جمهورية 
اجلنوب  في  والهند  وباكستان  وأفغانستان  غربا،  وطاجيكستان  وقيرغيزستان  وكازاخستان  وروسيا  الشرقي،  الشمال  في  منغوليا 
الغربي، ويبلغ طول احلدود الصينية فيها 5600 كم. وفي أول سبتمبر 2010 مت افتتاح 12 طريقا دوليا جديدا في شينجيانغ لنقل الركاب 
والبضائع وبذلك أصبحت املنطقة مرتبطة بكل من باكستان وكازاخستان ومنغوليا وقرغيزستان وطاجكستان وغيرها من الدول املجاورة 
عبر 75 خًطا لنقل الركاب والبضائع، وهذا ميثل نصف اخلطوط الدولية املفتوحة على مستوى البالد. كما تلعب األسواق املتبادلة املقامة 
للسكان على جانبي احلدود ورحالت سياحة التسوق وغيرهما من أمناط التبادل التجاري احلدودي دورا متزايدا في التجارة اخلارجية 

للمنطقة.
وفي مايو عام 2010 افتتح في معبر آجموناي ثاني أكبر دائرة لألسواق احلدودية املتبادلة ملنطقة شينجيانغ حيث بلغت مساحة الدائرة 
20 مليون يوان. ويسمح ملواطني كازاخستان أن يدخلوا دائرة األسواق ملمارسة األنشطة التجارية  نحو  وتكلفت  مربع  متر  آالف   105
بواسطة وثيقة مبسطة وال يحتاجون إلى تأشيرة، كما يتمتع املواطنون الصينيون احلاملون بطاقات الهوية باحلرية الكاملة في الدخول 
واخلروج علما بأن دائرة األسواق تتسع حلوالي عشرة آالف شخص. وقد حافظت التجارة احلدودية منذ عام 1993 على حصة تتجاوز 
النصف من إجمالي قيمة التجارة اخلارجية حيث بلغت قيمة التجارة احلدودية 3.709 مليار دوالر أمريكي عام 2004 أي 65.8 % من 

إجمالي قيمة التجارة اخلارجية15.
2 - التجربة الهندية:

15 والية هندية ملناطق متقدمة ومتوسطة ومتخلفة لبحث مدى فاعلية االستثمار  الهندية بتعزيز الالمركزية وتقسيم  قامت احلكومة 
فى البنية التحتية ، وأظهرت النتيجة أن االستثمار فى املناطق املهمشة كان له األثر اإليجابى الكبير في التنمية وخفض الفوارق اإلقليمية ، 
وعليه اجتهت السياسة الهندية لالستثمار فى البنية التحتية للمناطق احلدودية املهملة ، وتأكد أنه فى املراحل املبكرة  يكون االستثمار فى 
البنية التحتية هو األجنح لكن على املدى املتوسط والطويل يكون االستثمار فى الرأسمال البشرى وبناء القدرات احمللية أهم عوامل التنمية 

والتوازن اإلقليمى فى تلك املناطق.16

14 - " الصني حتفز تنمية املناطق احلدودية"، موقع شبكة الصني العربية، 7 يونيو 2017:
http://arabic.china.org.cn/txt/2017-06/07/content_40981309.htm 

15 - " منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية احلكم"، موقع املركز العربى للمعلومات، 7 أغسطس 2017:
http://www.arabsino.com/articles/10-09-30/4327.htm

16-   " الصناعات الصغيرة واملتوسطة .. مفتاح التنمية في الهند«، موقع siironline، )تاريخ الدخول 20/6/2017(:
http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/387.htm
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21 تــنــمــيــة املــنــاطــق احلـــدوديـــة

وقد اجتهت احلكومة الهندية -إلى جانب تطوير البنية التحتية في املناطق احلدودية-إلى تنمية قطاع الصناعات الصغيرة واملتوسطة 
لتوفير فرص العمل الالزمة ملواجهة البطالة فى ظل استخدام الصناعات الثقيلة للتكنولوجيا قليلة العمالة.

وقد تعددت أشكال الدعم احلكومى لقطاع الصناعات الصغيرة واملتوسطة لتشمل أربع قنوات رئيسية تتمثل فيما يلي17: 
• احلماية: حيث أصدرت احلكومة قراًرا بتخصيص 80 سلعة استهالكية تقوم بإنتاجها الصناعات الصغيرة واملتوسطة فقط، 	

ومن ثم ضمنت لها عدم املنافسة من كيانات أكبر منها، وبالتالي احلماية واالستقرار. 
• احتياجاتها 	 لتلبية  للغاية،  منخفضة  فائدة  بنسب  ائتمان  قروض  على  باحلصول  املشروعات  لتلك  السماح  مبعنى  التمويل: 

التمويلية وتوفير السيولة الالزمة لها وبآجال مختلفة. 
• املجمعات 	 وإقامة  والتكنولوجيا،  اإلدارة  مهارات  وتطوير  التدريب  مقدمتها  وفى  املشروعات:  لتلك  األساسية  البنية  توفير 

الصناعية، فضاًل عن املساعدة فى عنصر التسويق، والربط بني أصحاب الصناعات الصغيرة وبعضهم البعض، ومساعدتهم على أن 
يكونوا صناعات مغذية للمشروعات الكبرى من خالل توفير البيانات واملعلومات والفرص املتاحة من خالل قاعدة بيانات متكاملة. 

• منتجاتها 	 من   %  50 تصدير  بشرط  وذلك  الكبيرة:  للصناعات  املخصصة  السلع  بتصنيع  الصغيرة  للصناعات  السماح 
للخارج مما يساهم فى حتسني موقف ميزان املدفوعات وامليزان التجارى، وتوفير العملة األجنبية والتواجد فى األسواق العاملية مثلما 

يحدث فى صناعة البرمجيات. 
الصناعات  »إدارة  يسمى  خاص  جهاز  خالل  من  ومتابعته  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  قطاع  على  اإلشراف  احلكومة  وتتولى   
الصغيرة والريفية«. وعلى الرغم من أنه جهاز حكومي إال أنه يتبنى وجهة نظر أصحاب الصناعات الصغيرة، ويعالج مشاكلهم من خالل 
إعادة صياغة القوانني لصالح تلك الصناعات وتقدمي الدعم املادى والفنى لها. كما يقوم هذا اجلهاز بإنشاء املعاهد اخلدمية لتوفير اخلدمات 
ودراسات  الالزمة  التكنولوجيا  لتوفير  والتطوير  البحث  ومراكز  اجلودة  اختبار  محطات  إنشاء  عن  فضاًل  التدريب  بعمليات  والقيام  لها 
اجلدوى املتخصصة. كما يقوم هذا اجلهاز أيًضا بصياغة السياسات اخلاصة بالصناعات الصغيرة واملتوسطة، خاصة أن املنتجات لم تعد 

تقتصر على السلع الصغيرة فقط بل تشمل أيًضا السلع األساسية والتكنولوجية املتطورة18.
وإذا كان البعض يشعر أحياًنا فى دول أخرى بأن قطاع الصناعات الصغيرة ينتج املنتجات الرخيصة، فإن هذا غير صحيح متاًما فى 
التجربة الهندية، حيث إن 35 % من منتجات الصناعات الصغيرة هناك سلع هندسية فائقة اجلودة، كما يضم هذا القطاع أكثر من 3 ماليني 
وحدة صناعية، ويبلغ معدل النمو السنوى له حوالي 11.3 %، وتوفر هذه الصناعات وظائف وأعماال حلوالى 17 مليون موظف وعامل 

ينتجون ما يعادل 107 مليارات دوالر بنسبة تصل إلى 10 %من الناجت القومى فى االقتصاد الهندى19.
 وتقوم الفلسفة الهندية فى هذا الصدد على فكرة أساسية تتمثل فى فتح السوق أمام املنافسة ملنح هذه الصناعة فرصة االحتكاك مع 
املنتجات العاملية ، ومن ثم تطوير نفسها باستمرار، خاصة أن احلكومة ال تستطيع حمايتها فى ظل مبادئ حترر التجارة العاملية ، ومن ثم 
فإن فلسفة احلكومة فى هذا الصدد تقوم على فتح املجال أمام تلك الصناعات كى تنتج ما تريد ، فإذا فشلت فى حتقيق أهدافها قدمت لها 
دعًما من خالل ميزانية أعدت لهذا الغرض قوامها 125 مليون دوالر، وذلك بهدف تصحيح هياكل تلك الصناعات املتعثرة وحتديث أساليب 

إنتاجها واألخذ بيدها على الطريق الصحيح.
مليون  كما أنشأت احلكومة الهندية صندوًقا آخر للمساعدة فى تطوير تكنولوجيا املشروعات الصغيرة واملتوسطة مبيزانية قدرها 50 

دوالر.

17 - آيت مجبر توفيق، » املشاريع الصغيرة واملتوسطة ودورها في عملية التنمية دراسة حالة املؤسسة اجلزائرية«، )تاريخ الدخول 2017/6/20(:
http://www.enssea.net/enssea/majalat/1807.pdf

18-  روميال ثابار، ترجمة محمد خير ندمان، الهند...األلفية الثالثة، )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 2011(.

19 - " إبراهيم مصطفى يكتب.. املشروعات الصغيرة واملتوسطة. جتارب دولية ..جتربة الهند )1("، موقع جريدة البورصة ، 18 مايو 2017: 
https://alborsanews.com/2017/05/18/1023219
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وتقوم احلكومة الهندية أيًضا بتوفير البنية األساسية للمشروعات الصغيرة في املناطق احلدودية، من خالل إقامة املجمعات الصناعية 
الضخمة التى تشمل شبكات توزيع الكهرباء واملياه واالتصاالت ومعامل مراقبة الصرف والتلوث، والطرق والبنوك واملواد اخلام، ومنافذ 
التسويق واخلدمات التكنولوجية، وفى هذا الصدد تقرر مؤخًرا إنشاء مجمع صناعى ضخم تصل تكاليفه االستثمارية إلى 1.250 مليار 

دوالر يضم 50 معهًدا فرعيًّا للصناعات الصغيرة، وتتحمل تكاليفه احلكومة بالتعاون مع بنك تنمية الصناعات الصغيرة هناك.
املناطق  الهند بتنمية  أبرز األمثلة على اهتمام  أنابيب بترولى بينها  للهند مع كل من بنجالديش ومينامار ملد خط  املبدئى  ويعد االتفاق 

احلدودية، ويلقى هذا االتفاق قبواًل كبيًرا من جانب بنجالديش لتطلعاتها السياسية من أجل التعاون مع الهند فى مجال الطاقة. 
كذلك، اتفقت رابطة دول جنوب آسيا للتعاون اإلقليمى )سارك(، مبدئيًا على إقامة منطقة جتارة حرة بجنوب آسيا، ومت بالفعل اعتماد 
بعض اخلطوات الفعلية فى هذا االجتاه، ومتثلت فى عقد اتفاقية جتارية بني الهند وسيريالنكا، وهو ما قد يكون له مردود إيجابي على جهود 

تنمية املناطق احلدودية في الهند20.
3 - جتربة مثلث النمو21:

شهدت دول العالم إصالحات جذرية وفق مناهج تفكير حديثة ضمن استراتيجيات التنمية االقتصادية متأثرة في ذلك بتداعيات العوملة، 
و أحد أهم االجتاهات احلديثة فى إطار استراتيجيات التنمية االقتصادية هو تطوير وتنمية املناطق احلدودية من خالل تأسيس ما يسمى 
أو  ثنائية  مشاريع  إقامة  من  تتضمنه  مبا    Special Border Economic Zone SBEZ اخلاصة  االقتصادية  احلدودية  باملناطق 
متعددة األطراف تستهدف مجموعة من األنشطة مثل تطوير البنية التحتية ومراكز النقل واخلدمات وتسهيالت شاملة للمبادالت التجارية 

واالستثمار ، كما قد تشمل مواءمة و استحداث مدن شقيقة .
 وتعد دول جنوب شرق آسيا منوذًجا ناجًحا فى تنمية وتطوير املناطق احلدودية االقتصادية اخلاصة، ولعل أبرز جتربة فى املنطقة 
هى ما ُيعرف مبثلث النمو Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle   والذي يعرف على أنه مناطق تنمية اقتصادية 
عاملية تنتشر على مناطق جغرافية واضحة املعالم وبتركيب جغرافى يغطى ثالث دول أو أكثر تختلف فيما بينها من حيث ما بها من موارد 
مثل األراضى والعمالة ورأس املال واإلدارة، وبحيث تشكل مًعا تكاماًل اقتصادًيا ومؤسساتيًا واجتماعيًا وسياسيًا. وعادة ما يضم املثلث 

جزًءا من الدولة وليس الدولة ككل مما يتيح للدولة العضو أن تشترك فى مجموعات ومجاالت وأنشطة ومشاريع إقليمية أخرى22.
 وقد مت  تأسيس مثلث النمو عام 1993 ليشمل 10 محافظات فى ثالت دول بارزة هى  ماليزيا ، جمهورية إندونيسيا ، و مملكة تايالند 
، وتوسع تدريجيًا حتى أصبح يضم 26 محافظة ، كما متكنت الدول الثالث من إقامة ثماني مناطق اقتصادية حدودية وتطويرها اعتماًدا 
على عوامل تفضيلية كان لها الدور احلاسم واألثر امللموس فى إجناح فكرة مثلث النمو ، وتضم األقاليم التى يشملها مثلث النمو كثافة 
سكانية تقدر بحوالى 70 مليون نسمة ، وقد جلأت الدول الثالث إلى تكوين مثلث النمو فى بداية التسعينيات رغبة منها فى معاجلة قضايا 
التنمية والفقر واجلهل فى هذه املناطق، ولكى تفرض وجودها فى العالم كقوى مستقلة وتنموية واعدة 23.  وقد سعت دول مثلث النمو إلى 

حتقيق ما يلي:
• تشجيع زيادة التجارة واالستثمارات داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا بشكل عام، وبني دول مثلت النمو بشكل خاص.	
•  حتديد املنافع املباشرة التى ميكن أن توفرها املنطقة احلدودية االقتصادية اخلاصة للمجتمعات احمللية على جانبى احلدود.	
•  وضع خطة مستدامة للمشاريع دون اإلقليمية وتوفير مزيد من الوسائل لتحفيز متويل البنية التحتية للطرق واملدن احلدودية 	

واملرافق احلدودية واملجمعات الصناعية.
• واملوارد 	 التجارة  فى  احلدود  عبر  املتوافقة  التنظيمية  األطر  مراعاة  مع  احلدودية،  املناطق  بني  التحتية  البنية  متطلبات  حتديد 

20 -  إميان عمر،"الهند و كيفية صعودها كقوة كونية...دراسة شاملة"، ) تاريخ الدخول 2017/8/9 (: 
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/285.htm  

21 - إجني حريرش وفتحي دغرير، " قراءة فى جتربة دول جنوب شرق آسيا فى تنمية وتطوير املناطق االقتصادية احلدودية"، )تاريخ الدخول 2017/6/16(:
http://www.univ-soukahras.dz/eprints/2016-1191-5c6d4.pdf 

22- Tim Bunnell، Carl Grundy-Warr، James D. Sidaway and Matthew Sparke،" Geographies of power in the Indonesia– Malaysia–
Singapore Growth Triangle"،International handbook of globalization and world cities،January 2011، Available:
http://faculty.washington.edu/sparke/geopower.pdf     
23 - رهام فاخورى ورال ميا ، " استراتيجية مثلثات النمو ودورها في عملية التكامل اإلقليمى )الدراسات النظرية والتجارب الدولية كأداة من أجل منهجية تنموية ( "، مجلة العمارة والتخطيط  ، 

العدد 26 ، 2014 ، ص ص 39-30
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والظروف املعيشية.
وقد ساهم مثلث النمو فى تعزيز آليات التشاور والتجارة واالستثمار عبر احلدود فى القطاعات االقتصادية ذات االهتمام املشترك للدول 
الثالث، والتعاون فى مجال الطاقة، وتشجيع املشاريع املشتركة، وتعزيز السالم واألمن على احلدود والقضاء على االجتار بالبشر، وتعزيز 
والسيارات  والطاقة  والغاز  النفط  مثل  الصناعات  مختلف  فى  احلدودية  املناطق  فى  اخلاص  القطاع  بني  واالقتصادى  التجارى  التعاون 

وبعض السلع مثل )املطاط واألرز والسكر( والسياحة من أجل التنمية االجتماعية -االقتصادية لسكان احلدود.
كما كان من أهم نتائج مثلث النمو اآلسيوى تنمية معظم السواحل البحرية للدول الثالث واالهتمام بالبيئة وخلق سياحة مستدامة جتذب 
التجارة  %، كما زادت نسبة   50 2011 بنسبة  2005 وحتى  الفترة من  السياحة خالل  العاملية، حيث تزايدت نسبة  الفنادق والشركات 
والشحن والنقل مما انعكس إيجابيًا على الناجت احمللى اإلجمالى، كما ساهمت حركة العمالة املستمرة فى نقل الكفاءات واملهارات واخلبرات 

وحدوث تنمية بشرية ملحوظة فى الدول الثالث24.  
 4 - جتربة تنمية مدينتى فيينا-براتيسالفا25:

ظهرت أهمية منطقة فيينا -براتيسالفا بعد التغيرات السياسية واالقتصادية التى شهدتها دول أوروبا الوسطى والشرقية بعد انهيار 
مدينة  وتبعد  والغرب.  الشرق  بني  العالقات  إلحياء  هاًما  مجااًل  وأصبحت  املاضى،  القرن  من  التسعينيات  أوائل  فى  السوفيتى  االحتاد 
براتيسالفا عن مدينة فيينا بحوالى 60 كم  وتعد من أكثر مدن أوروبا الوسطى كثافة سكانية حيث وصل عدد السكان إلى حوالى 421305 
2015 ، وقد عانت مدينة براتيسالفا مثلها مثل باقى دول أوروبا الشرقية من التخلف االقتصادى والتكنولوجى طوال فترة  نسمة عام 
احلكم الشيوعى الذى استمر منذ عام 1948 وحتى عام 1989، كما تعرض اقتصاد سلوفاكيا خالل الفترة من التسعينيات وحتى أوائل عام 
إلى عديد من الصعوبات من أهمها 26 التراجع فى بعض احلوافز االقتصادية وانتشار الفساد وتأثيره على استقطاب االستثمارات   2000
األجنبية وارتفاع معدالت البطالة وإعاقتها للقدرة التنافسية والنمو املستدام، حيث أن القوى العاملة ال تشكل أكثر من 50 % من السكان، 
النقدية  واملساعدات  الدخل  وضريبة  االستيراد  ورسوم  التعريفات  تخفيض  نتيجة  املالى  واخللل   ، العمل  سوق  فى  املرونة  عدم  وكذلك 

للضمان االجتماعى.
وقد أثرت عملية االندماج التى حتققت بعد انفتاح شرق أوروبا وانضمام النمسا إلى االحتاد األوروبى فى زيادة معدالت تدفق االستثمار 
األجنبى املباشر إلى اجلمهورية السلوفاكية وازدادت بقوة عام 2000، وتركزت حصة كبيرة من تلك االستثمارات فى منطقة براتيسالفا 
)مجموع االستثمار األجنبى املباشر عام 1999 بلغ 390 مليون دوالر أمريكى مبا يعادل 369 ماليني يورو، وفى عام 2000 وصلت إلى 

2117 مليون دوالر أمريكي مبا يعادل 006 2 مليون يورو(.

استثمار  مت  حيث   ،1998 4.2 مليار يورو فى عام   وقد بلغت االستثمارات النمساوية املباشرة فى بلدان أوروبا الوسطى والشرقية 
ويدل ذلك على األهمية النسبية لسلوفاكيا بالنسبة للمستثمرين النمساويني. كما وصلت  السلوفاكية،  اجلمهورية  فى  يورو  مليار   0.41
% من   70 الفترة األخيرة إلى ما يقرب من  النمساوية فى بلدان أوروبا الوسطى والشرقية خالل  نسبة االستثمارات األجنبية املباشرة 

إجمالى االستثمارات بتلك املنطقة.
وتتمثل أسس تنمية املنطقة احلدودية بني املدينتني فيما يلي:

•  تنوع القاعدة الصناعية والتوسع فى جتارة اخلدمات.	
• املشاركة الفعالة لرأس املال البشرى نتيجة التقدم فى العملية التعليمية.	
•  البحث العلمى املتقدم.	
• املوقع املتميز كمنطقة عبور بني شرق أوروبا وغربها.	

24 - رهام فاخورى ورال ميا ، " استراتيجية مثلثات النمو ودورها في عملية التكامل اإلقليمى )الدراسات النظرية والتجارب الدولية كأداة من أجل منهجية تنموية ( "، مجلة العمارة والتخطيط  ، 
العدد 26 ، 2014 ، ص 42.

25 - »Joint Chapter for the Vienna -Bratislava Region Background report", )Access June16,2017(
http://www.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=4013173

26 - عبد اهلل رزق، اقتصادات ناشئة في العالم، )دار الفارابى، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 2009(، ص 141. 
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•  توافر شبكة النقل عبر الطرق والسكك احلديدية.	
• التركيز على الرؤية املشتركة القتصاد إقليمى متكامل.	
• التماسك االجتماعى وعالقات حسن اجلوار.	
•  توفير مجموعة من البنى التحتية والشبكات التى تهدف إلى التكامل املكانى للمنطقة العابرة للحدود.	
•  مراعاة حماية البيئة واملوارد الطبيعية.	
•  مراعاة احتياجات السكان.	
•  بناء املؤسسات القادرة على التنمية اإلقليمية للمنطقة العابرة للحدود.	
• التبادل الثقافى.	

وتتمثل أوجه االستفادة بالنسبة للنمسا في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات النمساوية نتيجة انخفاض أجور العاملني من سكان دول 
أوروبا الشرقية خاصة سلوفاكيا، وارتفاع العائد على االستثمارات النمساوية فى براتيسالفا نتيجة التفاوت فى األسعار، وحل املشاكل 

البيئية املختلفة مثل تخفيض حجم النفايات ومكافحة التلوث. 
أما أوجه االستفادة بالنسبة لسلوفاكيا فهي انخفاض أسعار املواد اخلام الواردة من النمسا، وانتقال جزء كبير من الصناعات النمساوية 
وانخفاض هجرة  تكنولوجية،  علمية  إنشاء وتشغيل مجمعات  فى  والتوسع  براتيسالفا،  منطقة  إلى  تأهياًل  أقل  إلى وظائف  التى حتتاج 
العقول البشرية املؤهلة، وتبادل اخلبرات، كما يعمل حوالي 90 % من القوى العاملة السلوفاكية فى منطقة فيينا – براتيسالفا مما يساهم 
في خفض معدالت البطالة ورفع مستوى الدخل لألفراد. وذلك فضال عن تطوير القطاعات اإلنتاجية نتيجة مشاركة رأس املال األجنبى 

لرأس املال احمللى.
وقد ساهمت تنمية منطقة فيينا – براتيسالفا فى زيادة نصيب الفرد من إجمالى الدخل القومى، حيث وصل فى فيينا عام 2015 إلى 
الذى  1995، وهو ما يزيد على متوسط االحتاد األوروبى  28.090 دوالر أمريكى عام  47.260 دوالر أمريكى مقارنة بحوالى  حوالى 
وصل عام 2015 إلى 34.576 دوالر أمريكى، بينما وصل فى براتيسالفا عام 2015 إلى 17.570 دوالر أمريكى مقارنة بحوالى 4.200 

دوالر أمريكى عام 271995.
رابًعا: التوصيات املقترحة:

يتمثل الهدف األساسى من التوصيات املقترحة فى هذا اجلزء من الدراسة، في اقتراح بعض األفكار التى قد تساهم فى تأمني املناطق 
احلدودية جلمهورية مصر العربية من خالل تنميتها اقتصاديا وخلق مزيد من فرص العمل فيها وجذب مزيد من االستثمارات سواء احمللية 

أو األجنبية، مبا يساهم فى حتقيق التنمية املستدامة فيها، وتتمثل أهم التوصيات فيما يلي: 
• تشكيل مجلس أعلى لتنمية املناطق احلدودية على غرار اجلهاز الوطنى لتنمية سيناء، بحيث يكون برئاسة السيد رئيس مجلس 	

العمرانية والتجارة والصناعة واالستثمار والتعاون  التنمية احمللية واإلسكان واملرافق واملجتمعات  الوزراء وعضوية السادة وزراء 
الدولى والتخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى، وممثل عن كل من وزارة الدفاع واملخابرات العامة ومحافظى البحر األحمر والوادى 
اجلديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان، وممثلني عن منظمات املجتمع املدنى، ويكون السيد وزير التنمية احمللية مقرر 
املجلس. ويختص املجلس ببحث ودراسة احتياجات املناطق احلدودية والتنسيق مع اجلهات املعنية لوضع اخلطط قصيرة ومتوسطة 
التى  التنفيذية باحملافظات  املعنية واألجهزة  الوزارات واجلهات  الوصل بني  الشاملة بها ويكون حلقة  التنمية  وطويلة األجل لتحقيق 
تتبعها املناطق احلدودية، ومتابعة تنفيذ املشروعات التنموية في تلك املناطق وتقدمي تقارير دورية للسلطة التنفيذية عن معدالت التنفيذ 

واملعوقات التى تعترض إجناز املشروعات ومقترحات تذليل تلك املعوقات.
• ضم املناطق احلدودية ضمن املناطق اجلغرافية التى مُتنح املشروعات االستثمارية التى تقام فيها حافز استثمارًيا خصًما من 	

صافي األرباح اخلاضعة للضريبة بنسبة )50 %( خصًما من التكاليف االستثمارية، وذلك وفًقا للمادة )11( من قانون االستثمار رقم 
.2017 72 لسنة 

27 - " نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقا لتعادل القوة الشرائية )باألسعار اجلارية للدوالر الدولي("، موقع بيانات البنك الدولى، )تاريخ الدخول:2017/6/20(:
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD 
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• حصر املناطق التى تتولد عنها تدفقات الهجرة غير املشروعة ودعمها اقتصادًيا واجتماعيًا لتوفير فرص العمل للشباب من خالل 	
وضع خريطة بالفرص االستثمارية املتاحة في تلك املناطق، وإعطاء أولوية للترويج لها محليًا وإقليميًا وعامليًا، وإطالق مبادرات تنموية 
الصغر والصغيرة واملتوسطة وضمان  املشروعات متناهية  إقامة  لتشجيع  للتنمية  االجتماعى  الوطنية والصندوق  البنوك  من خالل 

التسويق اجليد لها محليًا وإقليميًا وعامليًا.
• العامل األمنى، ووضع بدائل 	 العوامل االقتصادية والثقافية إلى جانب  تغيير استراتيجية تأمني احلدود واألخذ فى احلسبان 

القبلى  االمتداد  ومدى  وتقاليدهم  وعاداتهم  لهم  الثقافى  للبعد  الكامل  واإلدراك  املناطق  تلك  في  القاطنني  للسكان  مناسبة  اقتصادية 
واإلثنى عبر احلدود، ومحاولة إيجاد شراكة فعالة مع تلك القبائل لتأمني احلدود.

• دعم مشاركة منظمات املجتمع املدنى والقطاع اخلاص فى تنمية املناطق احلدودية من خالل التوسع فى تنفيذ مشروعات البنية 	
.PPP )Public – Private Partnership( األساسية في احملافظات احلدودية من خالل برنامج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

• األساسية 	 البنية  مشروعات  لتمويل  ومساعدات  منح  على  للحصول  والدولية  اإلقليمية  التمويل  مؤسسات  لدى  السعى 
واملشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر في املناطق احلدودية.

• حتفيز إقامة مشروعات السياحة الشاطئية الترفيهية، والسفارى، والسياحة العالجية، وسياحة اليخوت، واحملميات الطبيعية 	
باحملافظات احلدودية الساحلية، لقدرتها على جذب عدد كبير من العمالة وتوطينها باحملافظات احلدودية وخلق مجتمعات عمرانية بها، 

واحلد من معدالت الهجرة الداخلية.
• التوسع فى إقامة املناطق الصناعية في املناطق احلدودية وتنميتها من خالل مطور صناعى، ومنح املزيد من احلوافز والتسهيالت 	

للمستثمرين فى إطار قانون االستثمار. 
• من 	 إما  احلدودية،  احملافظات  في  االستثمارية  اخلطة  في  املدرجة  االستثمارية  للمشروعات  للترويج  قصوى  أولوية  إعطاء 

خالل إدارة الترويج بالهيئة العامة لالستثمار أو من خالل التعاقد مع إحدى الشركات العاملية املتخصصة فى الترويج للمشروعات 
االستثمارية فى املؤمترات واحملافل اإلقليمية والدولية.

• إطالق مبادرة تأسيس مناطق حدودية اقتصادية خاصة بني الدول العربية من خالل املجلس االقتصادى واالجتماعى التابع 	
جلامعة الدول العربية، لتعزيز سبل التعاون العربى املشترك فى تنمية املناطق احلدودية املشتركة بينها.

• بالنسبة للحدود اجلنوبية ملصر مع السودان، ميكن تنمية تلك املنطقة بالنمط التعاونى بني مصر والسودان من خالل ما يلي:	
ßß إنشاء منطقة جتارة حرة بني البلدين، واستغالل البنية األساسية من طرق وخدمات في املنطقة الواقعة بني البلدين فى تبادل

السلع واخلدمات، وإنشاء مجزر آلى ومصنع لتعبئة اللحوم وآخر للحوم املصنعة إلضافة قيمة لرؤوس املاشية التى يتم استيرادها 
من جمهورية السودان، وكذلك مصنع لتعبئة املواد الغذائية، وميكن أن يتم التصدير واالستيراد إما من خالل تبادل السلع أو من خالل 

العملة احمللية لكل من البلدين.
ßß ،التكامل مع السودان فى منطقة جنوب السد العالى واملثلث احلدودى )حاليب – أبورمـاد – شـالتني( وتوشكى وشرق العوينات

وتتمثل مساهمة اجلانب السودانى في:
oo املوارد الطبيعية املتمثلة فى توافر األراضى الزراعية والتى تتميز بأعلى نسـبة خصوبة فى العالم نتيجة وجود منابع األنهار

وسقوط األمطار. 
oo.)وجود مناطق تعدين ومناجم مثل )مناجم الذهب واملاس
oo.توافر العمالة السودانية والتى تتمتع بالقابلية للعمل فى درجـات احلـرارة العاليـة واملناخ االستوائى لهذه املنطقة
oo.توفير وسيلة نقل منخفضة التكاليف عبر نهر النيل واستغالل حركة التيار من اجلنوب إلى الشمال
oo.املناطق السياحية على البحر األحمر مثل شعب رومـى وبورسـودان والغابـات املفتوحة
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كما يقترح أن تكون مساهمة مصر من خالل مايلي:
oo.توفير األيدى العاملة 
oo.مشاريع التنمية القومية مبصر مثل مشروع توشكى وشرق العوينات كوسيلة لتدعيم التكامل بني الدولتني 
oo.اخلبرات املصرية فى عمليات التنمية
• بالنسبة للحدود الغربية ملصر مع ليبيا، ميكن تنمية تلك املنطقة بالنمط التعاونى بني مصر وليبيا على املدى املتوسط والبعيد 	

نظراً لصعوبة حتقيق تعاون بني البلدين على املدى القصير نظراً للظروف السياسية التى متر بها ليبيا، وُيقترح في إطار ذلك ما يلي:
ßß إقامة مشروع للربط الكهربائى بني البلدين لالستفادة من فائض الطاقة التى سيتم توليدها من محطة الضبعة النووية مبصر

وتصديرها إلى اجلانب الليبى ومنها إلى دول شمال أفريقيا.
ßß مد خط أنابيب لنقل البترول والغاز بني البلدين واالستفادة منه فى نقل البترول الليبى إلى معامل تكرير البترول املصرية، ونقل

الغاز من حقول الغاز املستكشفة حديثًا أمام الشواطئ املصرية على البحر املتوسط إلى ليبيا ومنها إلى دول شمال أفريقيا. 
• بالنسبة للحدود الشرقية ملصر مع قطاع غزة، ميكن تنمية تلك املنطقة من خالل االستفادة املثلى من املوارد الطبيعية واملقومات 	

الصناعية والزراعية والتعدينية في شمال سيناء واإلسراع في تنفيذ املشروع القومى لتنمية سيناء من خالل التفاوض مع مؤسسات 
التنمية والتمويل الدولية لتمويل ذلك املشروع وحتويل سيناء إلى مجتمع تنموى متكامل.

خامتة:
تلك  مع  التعامل  في  واألمنى  التنموى  اجلانب  بني  والدمج  املصرية  احلدودية  باملناطق  االهتمام  لضرورة  ملحة  حاجة  هناك  أصبحت 
املناطق، حيث تبني من األحداث التى مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى اآلن أن معظم مصادر التهديد لألمن القومى املصرى 

كان مصدرها املناطق احلدودية التى عانت منذ عقود طويلة من اإلهمال وتدنى مستويات التنمية بها.
ويجب أن ُينظر إلى تنمية تلك املناطق من منظور التنمية الشاملة واملستدامة مبا يحقق النفع لقاطنى تلك املناطق بشكل خاص ولالقتصاد 
املصرى بشكل عام، فهناك عديد من املشروعات التنموية التى أطلقتها احلكومة املصرية منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي 
تهدف إلى حتقيق التنمية الشاملة في تلك املناطق، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يهدف إلى الربط بني سيناء ومناطق الدلتا 

وكذلك مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى الذي يهدف إلى حتقيق االنتشار السكانى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وتتمتع املناطق احلدودية املصرية بوجود املقومات االقتصادية التى تؤهلها ألن تصبح من أهم املناطق فى مصر، وتتنوع تلك املقومات 

ما بني سياحية وزراعية وتعدينية وصناعية.
وهناك العديد من التجارب الدولية فى تنمية املناطق احلدودية، ومن أهمها إنشاء ماليزيا وأندونيسيا وتايالند املناطق احلدودية االقتصادية 
التعاون  تعزيز  إلى  باإلضافة  الدول،  تلك  في  احلدود  جانبى  على  للمجتمعات  املنافع  وحتقيق  واالستثمار  التجارة  حجم  لزيادة  اخلاصة 
املشترك بني القطاع اخلاص فى املناطق احلدودية. ومن التجارب األوروبية املتميزة فى مجال التنمية في املناطق احلدودية جتربة مدينتى 
فيينا – براتيسالفا على احلدود بني النمسا وسلوفاكيا والتى ساهمت بشكل كبير فى تدعيم اقتصاد البلدين بشكل عام واقتصاد املدينتني 
بشكل خاص، فقد زادت القدرة التنافسية للمنتجات النمساوية نتيجة انخفاض أجور العاملني من سكان سلوفاكيا ، وزاد حجم االستثمارات 
النمساوية فى سلوفاكيا وارتفع مستوى دخل األفراد بها ، وقد اجتهت الهند لتنمية املناطق احلدودية فيها من خالل تنمية قطاع الصناعات 
الصغيرة واملتوسطة لتوفير فرص العمل ملواجهة البطالة في تلك املناطق، وقدمت احلكومة الهندية كافة أشكال الدعم لذلك القطاع مثل توفير 

قروض ائتمان بنسب فائدة منخفضة للغاية وتوفير البنية األساسية لتلك املشروعات من تدريب وتطوير مهارات اإلدارة والتكنولوجيا .
الربط والتشبيك اقتصادًيا بني املناطق املختلفة دون متييز أو حتيز حملافظات أو مناطق دون  التجارب أن تبني سياسات   وتؤكد تلك 
أخرى كالريف والعاصمة وكذلك النمط التعاونى بني الدول هي خطوات واجبة لتنمية املناطق احلدودية، والتي من املمكن االستفادة منها 

في احلالة املصرية.
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