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 مشكالت سكان مدن شبه جزٌرة سٌناء الساحلٌة واحتٌاجاتهم المستقبلٌة
 
 إعداد 

 نادٌة جابر عفٌفى
جامعة طنطا–باحثة دكتوراه بكلٌة األداب   

 
 عالء سٌد محمود عبد هللاأ.د 

جامعة طنطا. -أستاذ الجؽرافٌا البشرٌة بكلٌة اَداب   
 

 د. محمد عبد الصادق إبــراهٌم
جامعة طنطا. -مدرس الجؽرافٌا البشرٌة بكلٌة اَداب   

 
 المستخلص:

نموهم ، ودادهم ـإ بؤعـدؾ التنبـبهالمدن الساحلٌة بسٌناء  اإلسقاطات المستقبلٍة لسكان بحث الل تناو     
الفترة ل خالالخاادمات التعلٌمٌااة ،الصااحٌة ، الخدمٌااة ، والتعرؾ على احتٍاجاتهم المستقبلٍة من كثااافتهم و

اد الساكانٌة لمنطقاة الدراساة  وفقااف للفار  أن تبلػ األعدٍتوقع ،  حٌث 2042)  / 7102)   التخطٍطٍة
٪  33بزٌاادة نسابٌة تبلاػ  7117ألؾ نسمة فً نهاٌة فتارة اإلساقاط عاام  130المتوسط لمعدالت نموهم 

، كماا ٌتوقاع أن ٌتزاٌاد أعاداد الساكان فاى ف اة 711٢مقارنة بما كان علٌه عددهم فاى سانة األسااس عاام 
ألااؾ نساامة فااى نهاٌااة فتاارة  03٢إلااى 7102اس عااام ألااؾ نساامة فااى ساانة األساا 00٢صااؽار الساان ماان 

إلاى 7102نسمة فى عام 047٢13اإلسقاط،كما ٌتوقع أن ترتفع نسبة السكان فى ف ة متوسطً السن من 
سانة فاؤكثرح حساب  ٢3نسمة فى  نهاٌة فترة اإلسقاط،وسوؾ تزداد نسبة السكان كبار السن ) 734351

،ٌتوقع أن  7102نسمة فقط عام  4730كان ٌبلػ عددهم   ، فبعد أن7117اإلسقاطات السكانٌة حتى عام 
م ، ومن المتوقع أن تصل الكثافة الساكانٌة لساكان منطقاة 7117ألؾ نسمة عام   07135ٌصل عددهم  
 .7كم/نسمة 07.7الدراسة 

طبٌباف ،إضافة إلاى 511وعن الخدمات الصحٌة ٌتوقع أن تحتاج منطقة الدراسة بنهاٌة فترة اإلسقاط إلى  
فارد مان هٌ اة التمارٌ  ، أماا الخادمات التعلٌمٌاة فٌقادر أن  ٌتزاٌاد  تالمٌاذ التعلاٌم  0531تٌاجه إلاى اح

نسامة فاى  737125تلمٌذاف ،وٌتوقع أن ٌصل حجم قوى العمل 07331إلى حوالى  7117االبتدا ى عام 
وره وتنمٌتاه نهاٌة فترة االسقاط ،. وتواجاه منطقاة الدراساة بعا  المشاكالت التاى تشاكل عقباة أماام تطا

وهى مشكلة األمٌة ،مشكلة التسرب مان التعلاٌم ، الزٌاادة المضاطردة لمعادل البطالاة بمنطقاة  الدراساة ، 
 مشكلة قصور الخدمات السٌاحٌة .

المستقبلٌةاالحتٌاجات -المشكالت والتقدٌرات السكانٌة-سكان شبه جزٌرة سٌناء:تاحٌةتفإلالكلمات ا      

 
 
 
 

 :مقدمة
لمستقبلها  مما ال شك فٌه أن لتقدٌرات السكان المستقبلٌة أهمٌة كبٌرة خاصة فى الدول التى تخطط  

االقتصادى واالجتماعى، وتسعى لتقدٌم حلول للمشكالت السكانٌة ،واحتٌاجات السكان من الخدمات 
بعوامل نمو السكان سواء كانت صحٌة أو تعلٌمٌة ،الخ...، وتتؤثر االتجاهات المستقبلٌة للنمو السكانً 
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الماضٌة والحالٌة، ومعدل النمو للسكان هو محصلة لثالثة عوامل هً الوالدات والوفٌات وصافً 
ا لعدم وجود تقدٌرات دقٌقة حول تم استبعاد تؤثٌر الهجرة الخارجٌة فً إسقاطات السكان.  الهجرة ونظرف

 منطقة الدراسة: -
الشرقى للجمهورٌة، وهى عبارة عن مثلث قاعدته الشمالٌة تقع شبه جزٌرة سٌناء فى الجزء الشمال  

البحر  تمتد من مدٌنة طابا على خلٌج العقبة شرقا حتى رأس مسلة على خلٌج السوٌس ؼربا ٌحدها شماالف 
وخلٌج  ، فلسطٌن المحتلة ،قطاع ؼزة، وشرقاف وقناة السوٌس خلٌج السوٌس وؼربا األبٌ  المتوسط

 . البحر األحمر ، وجنوباف العقبة
 مناهج وأسالٌب الدراسة:-

هج هً المنهج اإلقلٌمً،و المنهج الوصفً،إضافة إلى إعتمادها على تقوم الدراسة على أساس عدة منا
إلى توصٌؾ وتحلٌل  وتهدف الدراسة، بع  األسالٌب منها األسلوب الكارتوجرافً،و األسلوب الكمى

 المشكالت السكانٌة للمدن الساحلٌة بسٌناء،وتقدٌر االحتٌاجات المستقبلٌة فى كافة الخدمات.
 .2042أوالً: التقدٌرات المستقبلٌة للسكان حتً عام 

ا مهماف للدراسة الدٌموجرافٌة ، بل هو هدفها الر ٌس والمتمم لها    ٌعد تقدٌر السكان فً المستقبل نتاجف
وترجع أهمٌة التقدٌرات السكانٌة فى المستقبل إلى أنها تسهم بدور كبٌر فى التخطٌط األقتصادى 

نت الفترة الزمنٌة التى ٌتم فٌها التقدٌر قصٌرة كلما كانت التقدٌرات أقرب إلى  واالجتماعى ، وكلما كا
.ولما كان هدؾ الخطة دا ماف هو االنسان واشباع حاجاته األولٌة ورفع مستوى معٌشته وتحقٌق 0الدقة

ة الرفاهٌة له ، ولما كان السكان هم الهدؾ الر ٌسى  والوسٌلة لتحقٌق ذلك  لذا فمن الضرورى معرف
الحجم والتركٌب السكانى المتوقع ،لما له من أهمٌة بالؽة فى معرفة المجتمع فى المستقبل السٌما 
الخصا ص الدٌموجرافٌة ، ومن ثم فاالسقاطات السكانٌة تساعد متخذى القرار فى التخطٌط  لمواكبة 

لكثافة السكان  احتٌاجات السكان المستقبلٌة كما أن تلك التوقعات السكانٌة ترسم خرٌطة مستقبلٌة
،.وعندما نعلم معدل النمو السنوى للسكان ،ٌمكن أن توقع أعداد السكان فى تارٌخ الحق ،سواء بٌن 
فترتٌن تعدادٌتٌن ، أو فى فترة مستقبلٌة، وألننا نفتر  ثبات معدل النمو السنوى للسكان ،فإن تلك 

 . 7اإلسقاطات ٌجب أن تكون على فترات قصٌرة
ار فً عمل اإلسقاطات المستقبلٌة للسكان  مستوٌات التؽٌر فً نموهم، لذا ٌتم عملها و ٌإخذ بعٌن االعتب

ثبات معدل  بافترا  ثالثة مستوٌات للنمو السكانً؛ األول وٌسمى المستوى المرتفع والذي ٌفتر 
و  ح والثانى ه045٢/7102٪ سنوٌا وهو نفس معدل النمو السكانً للفترة )  0.2النمو السكانً و البالػ 

والثالث هو   ٪0.7المستوى المتوسط والذي ٌفتر  زٌادة حجم  السكان بمعدل نمو سنوي ٌبلػ  
٪، وٌعزى ذلك 1.5المستوى المنخف  والذي ٌفتر  زٌادة حجم  السكان بمعدل نمو سنوي ٌبلػ 

 التقسٌم
وفقاً لفروض  اإلسقاط وسنوات األساس سنة فً لمنطقة  الدراسة المتوقع السكان عدد (تقدٌر1جدول)

 م.2442اإلسقاط الثالثة حتى

 

                                      
منى على عباد الارحمن شاافعى ،الحالاة التعلٌمٌاة فاى اإلقلاٌم الشامالى الشارقى بجمهورٌاة نٌجٌرٌاا غدراساة فاى جؽرافٌاة  1

 .713، ص7103السكانغرسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة،معهد البحوث والدراسات االفرٌقٌة ،جامعة القاهرة ،
 072،ص7110فاٌز محمد العٌسوى ،أسس الجؽرافٌة البشرٌة، 2

 منخفض متوسط فرض مرتفع عام
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1


 
 

 المجمة العممية بكمية اآلداب العدد 43 لسنة 0202 

   3 

 

0

1000000

7
1
0
2

 7
1
7
7

 7
1
7
2

 7
1
3
7

 7
1
3
2

 7
1
1
7

 

 نسمة 

 الفر  المنخف  الفر  المتوسط الفر  المرتفع

 

 

 

 

،لمحافظتى شمال وجنوب سٌناء ، 7102المصدر: بٌانات الجهاز المركزى للتعب ة العامة واإلحصاء تعداد 
  .بعد تؽذٌته بالبٌانات Spectrumإستناداف على برنامج 

 

 

 اإلسقاط. وسنوات األساس سنة فً الدراسةلمنطقة  المتوقع السكان لعدد ( رسم تقدٌرى1شكل)

لمسااتوٌات النمااو السااكانً المفتاار  إلااً أنااه ماان المحتماال أن اتجاهااات النمااو السااكانً   فااً المسااتقبل 
ٌوصااً دا مااا ببٌانااات الفاار  المتوسااط فااً سااتدخل فااً نطاااق المسااتوٌٌن المرتفااع والماانخف ، لااذا 

 .  3االستخدام الفعلً لنتا ج اإلسقاطات السكانٌة
 :2442أعداد السكان المتوقعة حتى عام-1

ح، تقدٌر عدد سكان منطقة  الدراسة مقارنة بشبة جزٌرة سٌناء والجمهورٌة باافترا  0ٌوضح الجدول )
 ذا ماسٌتم توضٌحة فٌما ٌلى:_ح، وه7102/7117ثالثة مستوٌات للنمو خالل الفترة)

 444نحاو  للفررض المرتفرع من المتوقع أن ٌبلػ عدد سكان منطقة الدراسة  طبقاا لمعادل النماو الساكانى
 7102٪ مقارنة بعددهم فاً تعاداد  37، بزٌادة نسبٌة تبلػ 7117ألؾ نسمة فى نهاٌة فترة اإلسقاط عام 

، ومان المتوقاع أن ٌبلاػ عادد ساكان 7117، أي أنه ٌفتر  أن ٌقترب عددهم مان الضاعؾ بحلاول عاام 
مة فاى ألاؾ نسا 230ملٌون نسمة فاى حاٌن ساٌبلػ عادد ساكان ساٌناء 053الجمهورٌة  وفقا لهذا الفر  
 .7117نهاٌة فترة اإلسقاط عام 

ألاؾ  340لمعادالت نماوهم  للفررض المرنخفضكما ساتبلػ األعاداد المقادرة لساكان منطقاة الدراساة وفقاا 
٪فقاط مقارناة بماا كاان علٌاه عاددهم فاى  77بزٌادة نسبٌة تبلػ  7117نسمة فى نهاٌة فترة اإلسقاط عام 

ملٌاون نسامة فاى 030الجمهورٌة  وفقا لهذا الفر   ، وٌقدر أن ٌبلػ عدد سكان7102سنة األساس عام 
 .7117ألؾ نسمة فى نهاٌة فترة اإلسقاط عام  ٢7٢حٌن سٌبلػ عدد سكان سٌناء 

لهذا البدٌل  لمعدالت نموهم وطبقاف  للفرض المتوسطٌقدر أن تبلػ األعداد السكانٌة لمنطقة الدراسة  وفقاف 
 33بزٌادة نسبٌة تبلػ  7117اٌة فترة اإلسقاط عام ألؾ نسمة فً نه 130المرجح أن ٌصل عددهم إلً 

 .711٢٪ مقارنة بما كان علٌه عددهم فى سنة األساس عام 
( التقدٌر المتوقع للتركٌب العمري لسكان منطقة الدراسة  وفقاً لفئات السن حتً عام 2جدول)

 م.2442

                                      
 األمم المتحدة ، قسم الش ون األقتصادٌة واإلجتماعٌة ،تقرٌرطرق االسقاطات لسكان الحضر  3

 .23،ص 0441، القاهرة،  33، دراسة سكانٌة رقم 5، والرٌؾ ، كتٌب تقدٌر السكان رقم 
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 الفئةالعمرٌة

 الحجم السكانى المتوقع)ألف نسمة(
 وفقاً للفرض المتوسط

2411 
 (سنة األساس)

2422 2421 2432 2431 2442 

1-1 11325 12013 31111 33123 3٢333 34242 
3-4 32055 34123 10544 11121 12715 31014 
01-01 31337 3٢1٢3 35211 10153 13٢15 1٢755 
03-04 302٢5 33271 33243 32447 11372 1751٢ 
71-71 72٢35 74332 30011 33133 33153 32710 
73-74 7354٢ 72155 74022 31421 37523 31541 
31-31 77542 71311 73245 72353 741٢٢ 31533 
33-34 7731٢ 73٢22 73037 7٢٢22 7530٢ 3113٢ 
11-11 05370 04٢34 715٢2 77031 73300 7143٢ 
13-14 032٢5 0٢232 022٢٢ 05535 7110٢ 70712 
31-31 03733 0111٢ 01401 0357٢ 0٢245 02530 
33-34 4037 4201 01300 01413 00٢05 07337 
٢1-٢1 31٢٢ 3517 ٢035 ٢332 ٢434 23٢3 
٢3-٢4 7٢21 7535 3103 3045 3341 3٢13 
21-21 0541 7101 7031 77٢3 7111 7337 
 ٢753 3404 3322 3731 1431 1٢٢3 فؤكثر 23

 431331 446351 342434 346664 337142 371014 جملة

،لمحافظتى شمال وجنوب 7102المصدر: بٌانات الجهاز المركزى للتعب ة العامة واإلحصاء تعداد 

 بعد تؽذٌته بالبٌانات المطلوبة . Spectrumسٌناء ، إستناداف على برنامج 

 . 2442التقدٌر المتوقع للتركٌب العمرى لسكان منطقة الدراسة  حسب فئات العمر عام -2

 7117اتضح اختالؾ التركٌب العمري لسكان منطقة الدراسة  خالل سنوات اإلسقاط السكانً حتى عام 
  -ح كاَتً: 7م وهذا ما ٌوضحه الجدول )

 األعداد المتوقعة لسكان منطقة الدراسة  حسب فئات العمر العرٌضة: -أ

م فى معرفة حجم  7117ٌفٌد دراسة إسقاطات سكان منطقة الدراسة  حسب ف ات العمر حتى عام     
السكان فً ف ات العمر المختلفة ،و تقدٌر أعدادهم فى سنوات التعلٌم المختلفة ،وبالتالى تحدٌد االحتٌاجات 

خالل االهتمام ببناء  الخاصة للسكان فى مختلؾ ف ات السن،إضافة إلى وضع خطط مستقبلٌة تنموٌة  من
المدارس التً تحتاج إلٌها مدن منطقة الدراسة بالنسبة لف ات صؽار السن ، والتنبإ بالمستوي االقتصادي 
وحجم البطالة والقوى العاملة  فى الف ة الوسطى  لسكان مدن منطقة الدراسة  خالل سنوات اإلسقاط وما 

فً معرفة حجم السكان فً ف ة كبار السن وبالتالً ٌتطلب من توفٌر فرص عمل لتلك الف ة ، كما ٌفٌد 
تقدٌر  حجم اإلعالة الذي سٌقع علً كاهل الف ة الوسطى ، وبالتالً ٌمكن الخروج بالنتا ج المتوقعة اَتٌة 

: 

 إسقاط السكان صغار السن: -

تالى حٌث سنة ح فى االرتفاع المت 03تتدرج نسبة ف ة السكان صؽار السن) الف ات العمرٌة أقل من      
ألؾ نسمة فى  نهاٌة فترة اإلسقاط  03٢إلى 7102ألؾ نسمة فى سنة األساس عام  00٢بلؽت نحو 
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0

10000 7102 

7177 

7172 

7137 

7132 

7117 

 نسمة

٪ من جملة السكان طوال فترة اإلسقاط  ؛وٌفسر ذلك التنبإ بإستمرار الزٌادة بمعدالت 3٢،بنسبة 
ؽرى، وٌوضح الخصوبة والموالٌد طوال فترة اإلسقاط مماٌترتب علٌه إرتفاع معدالت اإلعالة الص

وعما سٌكون علٌه الوضع السكانى للف ات  7102ح مقارنة بٌن وضع السكان العمرى عام 7الجدول )
،كما ٌإثر ذلك علً تقدٌرات احتٌاجات سكان هذه الف ة العمرٌة فً  7117سنة عام 03العمرٌة أقل من 

 ح.7مدن منطقة الدراسة ، وٌعززه الشكل )

 إسقاط السكان متوسطً السن :  -

نسمة فى  047٢13سنةح من ٢3أقل من – 03ٌتوقع أن ترتفع نسبة السكان فى ف ة متوسطً السن )     
٪ من جملة السكان ٢0،بنسبة  7117نسمة فى  نهاٌة فترة اإلسقاط عام  734351إلى 7102عام 

طوال فترة اإلسقاط ،وذلك مصاحب الرتفاع  نسبة صؽار السن،وٌترتب على زٌادة نسبة سكان تلك 
  ة زٌادة القوى العاملة بمنطقة  الدراسة ، وبالتالى انخفا  نسب اإلعالة الكلٌة.الف

 إسقاط السكان كبار السن: -

، فبعد 7117سنة فؤكثرح حسب اإلسقاطات السكانٌة حتى عام  ٢3تزداد نسبة السكان كبار السن )     
ألؾ نسمة عام   07135،ٌتوقع أن ٌصل عددهم   7102نسمة فقط عام  4730أن كان ٌبلػ عددهم  

٪ من جملة السكان وذلك طوال فترة اإلسقاط ؛ وٌرجع ذلك إلى التنبإ بإرتفاع 74، بنسبة  7117
متوسط األعمار، نتٌجة تحسن وتطور الخدمات الطبٌة  ،واالهتمام  بالرعاٌة الصحٌة فى تلك الف ات 

 العمرٌة المتقدمة.
 النوع: األعداد المتوقعة لسكان منطقة الدراسة  حسب -ب

وعند النظر الى التطور العددي النوعى لسكان منطقة الدراسة  نتوقع إرتفاع أعداد الذكور واالناث     
 ،ووفقاف للتوقعات  7102ألؾ نسمة عام  0٢3طوال فترة اإلسقاط حٌث  بلػ عدد الذكور بمنطقة الدراسة 

 ة  وفقاً لفئات السن خالل فترات اإلسقاط.( رسم تقدٌرى للتركٌب العمري المتوقع لسكان منطقة الدراس2شكل)

٪  من 314بنسبة شكلت   7117ألؾ نسمة فى نهاٌة فترة اإلسقاط عام  704االمستقبلٌة سٌبلػ عددهم 
اجمالً سكان منطقة الدراسة طٌلة فترة اإلسقاط ،و من المحتمل أن ٌتزاٌد أعداد السكان االناث الالتى 

٪  فقط 140 بنسبة 7117ألؾ نسمة بحلول عام 707لٌصل إلى  7102ألؾ نسمة عام 032بلػ عددهم 
خالل فتره االسقاط  ، وباالستمرار فى تتبع مستقبل السكان وفقا للنوع خالل فترة االسقاط نالحظ من 

األول فى عدد السكان عام  على المركزمدٌنة العرٌش بؤقسامها األربعة ح استحواذ 3خالل جدول)
ألؾ نسمة و من المتوقع أن تظل فى الصدارة إلى ان تزٌد عن  055والذى إقترب من   7102
ألؾ نسمة، من المتوقع أن ٌبلػ  6٢)بلػ عدد سكان قسم ثان العرٌش  وحده 7117ألؾ نسمة عام 733
با والتى بلػ عدد سكانها ألؾ نسمة فى نهاٌة فترة اإلسقاطح ،فى حٌن جاء أدناها فى مدٌنة طا 88
، والتى احتفظت بكونها األقل فى عدد سكانها بٌن مدن منطقة الدراسة طوال  7102نسمة فقط عام 15٢

، ولكن مع ظهور أٌة تنب ات 7117نسمة فقط فى نهاٌة فترة اإلسقاط عام ٢33فترة اإلسقاط لتبلػ 
 ٌد عن عشرة أمثال العدد الحالى .عدد سكانها إلى ماٌز التنمٌة اإلقتصادٌة بها ٌكون من المحتمل وصولبتنشٌط حركة 

 كثافة السكان المتوقعة: -2

إن محاوالت التنبإ المستقبلى للكثافة السكانٌة ٌعد عنصراف شدٌد األهمٌة فى أى دراسة سكانٌة ؛ حٌث    
قبلٌة للكثافة تعبر الكثافة السكانٌة عن عدد األشخاص فى مساحة أو وحدة محددة وتساعد التوقعات المست

فى تقدٌر بع  المخاطر التى قد تصٌب سكان اإلقلٌم  ،حٌث ٌإدى تزاٌد الحجم السكانى على مساحة 
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محددة من االر  والتى دا ما ماتكون ثابتة إلى زٌادة الضؽط البشرى على المساحة ،ومن ثم زٌادة 
السكانٌة لسكان منطقة الدراسة ة الحجم السكانى لكل كٌلو متر مربع،ومن هنا فمن المتوقع أن تصل الكثاف

م ، فى حٌن من المتوقع أن تكون الكثافة العامة 7117فى نهاٌة فترة اإلسقاط عام   7كم/نسمة 07.7
، وهى نسب منخفضة إذا ماقونت بمتوسط الكثافة  7كم/نسمة11.1لشبه جزٌرة سٌناء فى تلك الفترة 

 مع ثبات المساحة بكل منها. 7كم/نسمة152.5المتوقعة للجمهورٌة والتى من المحتمل أن تصبح 

(التوزٌع الجغرافى لمدن  منطقة الدراسة وفقاً لألحجام السكانٌة والكثافة المتوقعة  خالل فترة 3جدول)
 م( . 2442عام  2422اإلسقاط )

 
 

 المدٌنة

 2442عام  2431عام  2432عام  2421عام  2422عام 

السكا
ن 

)ألف 
نسمة

) 

الكثا
 فة 
)نسم
 (2ة/كم

السكا
ن)أل
ف 
نسمة

) 

الكثا
فة 
)نسم
 (2ة/كم

السكا
ن)أل
ف 
نسمة

) 

الكثا
فة)ن
سمة/

 (2كم

السكا
ن 

)ألف 
نسمة

) 

الكثا
فة)ن
سمة/

 (2كم

السكان 
 )ألف نسمة(

الكثا
فة)ن
سمة/

 (2كم

قسم أول 
 العرٌش

321
21 

572 ٢13
25 

525 ٢13
10 

437 ٢57
37 

454 27112.1 013
1.1 

قسم ثان 
 العرٌش

٢4٢
15 

015
5 

235
5٢ 

003
1 

251
72 

077
3 

537
12 

031
0 

553٢3.0 035
1.2 

قسم ثالث 
 العرٌش

1٢5
34 

352 142
34 

100 372
4٢ 

13٢ 3٢1
11 

1٢3 34151.3 140.
٢ 

قسم رابع 
 العرٌش

7٢1
12 

30 72٢
13 

31 743
17 

35 300
17 

٢0 33103.4 ٢3.1 

إجمالً 
 العرٌش

044
311 7٢7 

700
515 725 

771
573 743 

735
٢17 303 

733315.
٢ 

337.
1 

7٢3 العبد ب ر
20 

5 724
47 

5 742
07 

4 303
35 

4 3312٢.0 4.5 

117 رفح
51 

55 121
1٢ 

43 145
41 

44 374
٢0 

013 3٢703.٢ 000.
0 

33٢ الطور
34 

2 325
31 

2 110
33 

5 17٢
73 

5 13717.1 5.4 

114 سدر رأس
5 

0 122
3 

0 31٢
5 

0 335
1 

0 3201.3 0.0 

٢21 أبو ردٌس
4 

7 207
7 

7 23٢
1 

7 517
1 

7 5302.7 7.0 

321 ابو زنٌمه
2 

7 ٢01
1 

3 ٢12
3 

3 ٢52
3 

3 2743.0 3.1 

011 الشٌخ شرم
07 

33 015
23 

33 032
55 

32 0٢2
35 

11 02252.2 17.0 

013 1 42٢ 1 404 1 5٢٢ دهب
٢ 

1 0144.3 1.3 

034 نوٌبع
1 

1 0٢4
7 

1 024
٢ 

1 041
2 

1 7173.4 1.3 
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 م . 2442( التقدٌرات المتوقعة لسكان منطقة  الدراسة وكثافتهم حتى عام 4جدول)

 (7كم/)نسمةالكثافة السكانٌة المتوقعة الفترة الزمنٌة

 الجمهورٌة سٌناء منطقة الدراسة

 93 9.1 4.1 )سنة األساسح7102
7177 4.٢ 9.5 103.7 
7172 4.5 9.9 113.3 
7137 01.5 10.3 125.1 
7132 00.3 10.7 138.2 
7117 07.7 11.1 152.5 

،لمحافظتى شمال وجنوب سٌناء 7102المصدر: بٌانات الجهاز المركزى للتعب ة العامة واإلحصاء تعداد 
 بعد تؽذٌته بالبٌانات  Spectrum، إستناداف على برنامج 

 

 م.2442للتقدٌرات المتوقعة لكثافة سكان منطقة  الدراسة حتى عام (التوزٌع النسبى 3شكل)

 

أما على مستوى مستوى مدن منطقة الدراسة فمن المتوقع أن تستمر مدٌنة العرٌش  فى الصدارة من 
فى نهاٌة فترة اإلسقاط عام  7كم/نسمة 337.1حٌث الكثافة السكانٌة بٌن مدن منطقة الدراسة لتصبح

 7كم/نسمة0131، ٌلٌه قسم أول العرٌش  7كم/نسمة0351.2) سجل  قسم ثان العرٌش وحده  7117
فً نهاٌة الفترة المزكورةح، فى حٌن ٌقدر أن تستمر مدٌنة طابا فى كونها أقل مدن منطقة الدراسة كثافة 

كل منهما على حدة ،وهى نسبة ض ٌلة جداف ل 7كم/نسمة1.3، ٌلٌها كل من مدٌنتى  نوٌبع،دهب بنسبة 
 ،وقد ٌختلؾ هذا التوقع فى حال اإلهتمام بالتنمٌة اإلقتصادٌة ،وتنشٌط السٌاحة بتلك المدن النا ٌة . 

 .2442ثانٌاً  : إسقاطات االحتٌاجات المستقبلٌة األساسٌة للسكان حتى عام 
 لتؽٌرات االقتصادٌة واالجتماعٌة وؼٌرهاإن للعوامل السكانٌة أهمٌة بالؽة فً التطورات وا      

كونها عناصر مإثرة فً هذه التؽٌرات،و ٌمكن الوقوؾ علً مستقبل سكان منطقة الدراسة و 
االحتٌاجات المستقبلٌة األساسٌة من خالل تقدٌر حجم السكان فى المستقبل، وتقدٌر احتٌاجاتهم من 

قوة العمل ؛ لذا سٌتم دراسة اإلسقاطات السكانٌة  الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة باإلضافة إلً تقدٌر حجم
لمدن منطقة الدراسة لتقدٌر احتٌاجاتهم المستقبلٌة من بع  الخدمات األساسٌة وباالعتماد علً برنامج 
خاص باإلسقاطات السكانٌة لتوقع الحجم المستقبلً للخطط التعلٌمٌة واالقتصادٌة والصحٌة المتوقعة 

  .7117حتى عام 
 حتٌاجات الصحٌة لسكان منطقة الدراسة :تقدٌر اال -1

0

50

100

150

200

7102 7177 7172 7137 7132 7117 

 7كم/نسمة

 منطقة الدراسة

 سٌناء

 الجمهورٌة

 1.7 ٢1٢.5 1 ٢14 1 321 1 310 1 314 طابا

334 إجمالى 
22٢ 

01 3٢1
٢32 

01 357
577 

00 11٢
331 

00 130377.
4 

07.7 
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ٌعتمد الوضع الصحى ألي إقلٌم على ظروؾ المجتمع االقتصادٌة واالجتماعٌة من خالل توافر       
اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة للنهو  به، وٌقاس تطور أى مجتمع بمقدار ماٌقدمه من خدمات صحٌة 

 . 1ألفرادة وموزعة بشكل عادل بٌن جمٌع الطبقات
و ٌعتبر الوضع الراهن للخدمات الصحٌة بسٌناء وضعاف متدهوراف مقارنة بالخدمات المتاحة على مستوى 
الجمهورٌة ؛ وٌرجع هذا القصور فى الخدمات الصحٌة ، إلى االهتمام بالخدمات الصحٌة الخاصة 

مقابل أداء الخدمة بالسا حٌن فقط  ولٌس على السكان المقٌمٌن والمهاجرٌن إلٌها للعمل، ومن ثم ٌرتفع 
الصحٌة ، ولذلك تقتصر على أصحاب الدخول المرتفعة ، مما ٌترتب علٌه انخفا  متوسط نصٌب 
الفرد من معدالت الخدمة الصحٌة ،وتدنى االمكانات والكفاءات الالزمة فً ضوء ضعؾ االمكانات 

نسمة /  211العالمٌة ) حة المادٌة للبدو والسكان المقٌمٌن بها  ، وباالعتماد على  معاٌٌر منظمة الص
نسمة / سرٌرح ٌمكن توضٌح  بع  المإشرات الصحٌة  731نسمة / ممر ح ، )  711طبٌبح و ) 

 حوهى كما ٌلى:3القا مة على  اإلسقاطات السكانٌة ،والتى ٌشٌر إلٌها الجدول)
 مؤشر األطباء: - أ

الصحٌة وذلك الختالؾ نوعها ٌتوزع األطباء فً منطقة  الدراسة بؤعداد مختلفة بٌن المإسسات       
 وخاصة مابٌن مستشفٌات عامة

٪ للذكور ، 21.7طبٌب )بنسبة 342والوحدات الصحٌة والعٌادات الطبٌة وؼٌرها ، حٌث بلػ عددهم 
، وٌظهر من واقع التوزٌع الجؽرافى لألطباء 7102نسمة / طبٌبحعام 33٢لالناثح ،وبمإشر ) 2٪.3٢

فً منطقة الدراسة تباٌن مإشر هإالء األطباء بٌن مدن  منطقة الدراسة إذ بلؽت أعلى قٌمة للمإشر 
نسمة/ طبٌبح ، بٌنما جاءت أدنى 0551نسمة / طبٌبح، ٌلٌها مدٌنة العرٌش)1٢3٢بمدٌنة رفح) 

نسمة / طبٌبح؛ وٌرجع ذلك إلى قلة  04إشرات لألطباء فً مدن الجنوب ،خاصة مدٌنة دهب بمإشر )م
 أعداد السكان بتلك المدن مقارنة بمدن الشمال ، إضافة إلى وجود مراكز صحٌة كثٌرة ومتكاملة.

 مؤشر هٌئة التمرٌض:-ب

نة باألطباء وٌعد ذلك طبٌعٌاف ، حٌث ٌتزاٌد أعداد  العاملٌن  بالتمرٌ  فً منطقة  الدراسة مقار       
٪ ،بٌنماالذكور ٢1.0، إستحوز اإلناث منهم على النسبة األعلى  7102نسمةح عام 1361شكل عددهم )

نسمة لكل ممر /ةح ، و ٌظهر ذلك من واقع 733٪ من إجمالى هٌ ة التمرٌ  ، وبمإشر بلػ )34.4
ح. إذ 3دن منطقة الدراسة  من خالل الجدول)التوزٌع الجؽرافى المتباٌن  لذوي مهنة التمرٌ  فً م

نسمة /  ٢01نسمة / ممر /ةح، ٌلٌها مدٌنة العرٌش)213بلؽت أعلى قٌمة للمإشر بمدٌنة رفح)
نسمة / ممر /ة ح حٌث سجلت المدن الثالث معدالف أعلى من  13٢ممر /ةح ،ثم مدٌنة ب ر العبد )

للعاملٌن بالتمرٌ   فً مدن الجنوب ،خاصة  المتوسط العام لمنطقة الدراسة ،و جاءت أدنى مإشرات
نسمة / ممر /ة حفقط لكل منهم على الترتٌب   00نسمة / ممر /ة ، 05مدٌنتى نوٌبع ، دهب بمإشر  )

، وٌرجع ذلك إلى قلة أعداد السكان بتلك المدن مقارنة بمدن الشمال ، ولجوء العدٌد منهم إلى السفر إلى 
 موطنه األصلى لتلقى العالج .

 مؤشر األسًرة: -جـ

تتوزع عدد األسرة فً منطقة  الدراسة بؤعداد مختلفة بٌن مستشفٌات مدن منطقة الدراسة  ، حٌث       
، وٌتفاوت مإشر األسرة ما بٌن مدن  7102نسمة / سرٌر حعام 310سرٌر بمإشر ) 1063بلػ عددهم 

نسمة / سرٌرح، ٌلٌها مدٌنة 5٢4مدن شمالٌة هى رفح) منطقة الدراسة إذ بلؽت أعلى قٌمة للمإشر بثالث
نسمة / سرٌرح بٌنما جاءت أدنى مإشرات لألسرة  333نسمة / سرٌرح ،مدٌنة ب ر العبد) ٢33العرٌش)

نسمة /سرٌرح فقط ،فى حٌن لم تسجل مدٌنة أبو زنٌمة أى عدد لألسرة 07فً مدٌنة دهب حٌث سجلت  )
 نتٌجة عدم وجود مستشفٌات بها.

                                      
مجدى علاى اساماعٌل أحماد ، ساكان الضافة الؽربٌاة دراساة كارتوجرافٌةغبإساتخدام نظام المعلوماات الجؽرافٌاة ،رساالة  1

 .772،ص7107ماجستٌر ؼٌر منشورة،كلٌة اَداب ، جامعة االسكندرٌة ،
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 مؤشر المستشفٌات: -د

تتنوع المستشفٌات بمنطقة  الدراسة مابٌن العام والخاص ،والمركزى ، حٌث بلػ عددهم        
، وٌتفاوت مإشر المستشفٌات  ما بٌن مدن  7102نسمة / مستشفى حعام 02251مستشفى بمإشر )18

ح ،مدٌنة ب ر العبد) نسمة / مستشفى٢7٢٢1منطقة الدراسة إذ بلؽت أعلى قٌمة للمإشر بمدٌنة العرٌش)
نسمة 151مستشفىح بٌنما جاءت أدنى مإشرات للمستشفٌات فً مدٌنة طابا حٌث سجلت  ) نسمة / 333

/مستشفىح ، حٌث ال ٌوجد بها سوى مستشفى واحدة فقط ،فى حٌن لم ٌوجد  بمدٌنة أبو زنٌمة أى 
 مستشفٌات إلى اَن.

 .2442إسقاطات الخدمات الصحٌة المستقبلٌة حتى عام -هـ

تعد الخدمات الصحٌة أهم الخدمات االجتماعٌة التى ٌجب أن تتطور فى المستقبل كما وكٌفاف، حٌث         
ٌشهد العالم فى الوقت الحالى أمراضاف مزمنة ،لم ٌصل العلم الحدٌث ألى عالجات لها حتى اَن ، لذا 

 لى اإلسقاطات والتوقعات فالبد من تطوٌر الخدمات الصحٌة من خالل وضع خطط مستقبلٌة تعتمد ع

المستقبلٌة؛ وذلك لمحاولة الحد من تزاٌد معدالت تلك األمرا  المزمنة ،واالستعداد لزٌادة الطلب علٌها 
مستقبالف، وبالتالً فالبد من دراسة االحتٌاجات المستقبلٌة لسكان منطقة الدراسة من الخدمة الصحٌة ) 

ةح حتى –هٌ ة التمرٌ   –أطباء   .7117عامأِسرَّ

طبٌباف من مختلؾ 511ح ٌتوقع أن ٌحتاج منطقة الدراسة  بنهاٌة فترة اإلسقاط إلى٢ومن خالل جدول )
التخصصات للعمل بالمستشفٌات الحكومٌة بمنطقة الدراسة لمواجهة الزٌادة السكانٌة المرتقبة فً عام 

 م.2411(التوزٌع الجغرافى  للوضع الراهن للخدمات الصحٌة بمدن  منطقة الدراسة عام 5جدول )

المدٌنة/ 
 القسم

عدد 
 االطباء

عددهٌئة 
 التمرٌض

عدد 
 المستشفٌات

عدد 
 األسرة

مؤشر 
االطباء 
)نسمة/ 
 طبٌب(

مؤشر هٌئة 
التمرٌض 
)نسمة/ 
 ممرضة(

مؤشر 
المستشفٌات 

)نسمة/ 
 مستشفى(

مؤشر 
عدد 

األسرة) 
نسمة/ 
 سرٌر(

 ٢33 ٢7٢٢1 ٢01 0551 297 3 308 100 العرٌش
ب ر 
 العبد

31 57 1 70 
510 13٢ 71511 333 

 5٢4 10271 213 1٢3٢ 48 1 56 9 رفح
 022 0٢255 20 770 041 2 121 037 الطور
أبو 
 زنٌمة

75 17 1 0 
030 010 1 1 

رأس 
 سدر

35 001 1 ٢1 
014 32 ٢370 44 

أبو 
 ردٌس

21 01٢ 1 75 
22 30 3101 043 

شرم 
 الشٌخ

15 35 5 265 
723 312 7٢11 31 

 07 115 00 04 ٢٢ 2 27 13 دهب
 ٢1 0317 05 33 73 1 53 13 نوٌبع
 15 151 73 37 01 1 04 03 طابا

متوسط 
 المنطقة 

342 03٢0 05 01٢3 
536 235 17784 301 
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0

1000

2000

3000

7177 7172 7137 7132 7117 

 نسمة

 األسَرة     هٌ ة التمرٌ  االطباء     

،لمحافظتى شمال وجنوب سٌناء ، استنادا إلً معاٌٌر 7102ب ة العامة واإلحصاء تعداد المصدر:من حساب الطالبة إعتماداف على  بٌانات الجهاز المركزى للتع
 نسمة/ سرٌرح. 731نسمة/ ممرضةح و)  711نسمة/ طبٌبح و)  211منظمة الصحة العالمٌة ) 

، 7102طبٌب عام  342نسمة، بعد أن كان ٌحتاج إلً  211،و بافترا  كل طبٌب سٌخدم 7117
٪ وذلك بالتزامن مع الزٌادة المتوقعة فً عدد سكان منطقة الدراسة طوال  31٢بلؽتبمقدار زٌادة نسبٌة 

فترة اإلسقاط، كما ٌتوقع أن ٌزداد إحتٌاج منطقة الدراسة من هٌ ة التمرٌ ، لتحقٌق الهدؾ المنتظر 
محط للترقى بالخدمة الطبٌة إلى مستوٌاتها المقبولة قومٌا وعالمٌا ، وبخاصة أن مدن منطقة الدراسة 

أنظار العالم من وجهات مختلفة سٌاحٌا واقتصادٌا وسٌاسٌا، كما أنه من المفتر  أن تتالءم تلك الزٌادة 
 .7117مع عدد السكان المتوقع عام 

( االحتٌاجات المستقبلٌة لسكان منطقة الدراسة من الخدمات الصحٌة خالل فترة اإلسقاط 6جدول )  
 م( . 2442/ 2422)

 األسرة المستشفٌات هٌئة التمرٌض االطباء سنوات االسقاط

7177 ٢31 0113 04 0075 
7172 ٢23 0333 71 0045 
7137 201 0٢75 77 0720 
7132 235 0275 73 0314 
7117 511 0531 71 0137 

،لمحافظتى شمال وجنوب سٌناء ، و باالستعانة 7102المصدر: من حساب الطالبة إعتماداف على بٌانات الجهاز المركزى للتعب ة العامة واإلحصاء تعداد 
نسمة/  731نسمة/ ممرضةح و)  711نسمة/ طبٌبح و)  211بعد تؽذٌته بالبٌانات المطلوبة استنادا إلً معاٌٌر منظمة الصحة العالمٌة )  Spectrumببرنامج

 سرٌرح.

 

  .ات الصحٌة خالل فترة اإلسقاط( تقدٌر االحتٌاجات المستقبلٌة لسكان منطقة الدراسة من الخدم4شكل )

من هٌ ة التمرٌ  بإفترا  أن كل ممر  أو 0531،لذا فمن المفتر  احتٌاج  منطقة الدراسة إلى 
من هٌ ة التمرٌ  عام 03٢0نسمة ، بعد أن كان احتٌاجات منطقة الدراسة  711ممرضة سٌخدم 

٪ ، وطبقا لمعدل اإلسقاطات السكانٌة لمنطقة الدراسة فمن المفتر   312بمقدار زٌادة نسبٌة  7102
أى أنه ،  7102سرٌر عام  1063بعد أن كانت منطقة الدراسة ٌحتاج  7117سرٌر عام  0137توفٌر 

ة خالل فترة اإلسقاط لتتناسب مع الزٌادة المتوقعة للحجم السكانى  من المتوقع أن  ٌرتفع عدد األِسرَّ
 بمنطقة الدراسة .

 تقدٌر االحتٌاجات التعلٌمٌة لسكان منطقة الدراسة :-2

األساساً  تبر التعلٌم من أهم القطاعات المساهمة فى تنمٌة أي مجتماع، مان حٌاث كوناه المصادرٌع      
لبناء قوي عاملة متخصصة ، وبالتاالً تعاد الخادمات التعلٌمٌاة أهام الخادمات التاً ٌحتااج إلٌهاا أى إقلاٌم 

ى إقلٌم ،حٌث أنه ،كما ٌعد معرفة حجم السكان فى سن التعلٌم من المور المهمة فى التخطٌط المستقبلى أل
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من المتوقع زٌادة حجم السكان فى سن التعلٌم نتٌجة الزٌادة المستمرة فى الف ات العمرٌة الصؽرى وقد تم 
استنتاج المإشرات التعلٌمٌة بالمراحل المختلفة مع مراعاة معاٌٌر وزارة التربٌة والتعلٌم من حٌث كثافاة 

ح،حٌث بلػ عدد التالمٌذ بجمٌع 2خالل الجدول)الفصول ونصٌب المدرس من الطالب، وٌتضح ذلك من 
٪ لالناثح موزعٌن على  1٢.1٪ للذكور ، 33.٢تلمٌذاَ بنسبة )  51141الجامعٌة المراحل التعلٌمٌة قبل 

تلمٌااذ/ فصاال  ، وهااً كثافااة منخفضااة إذا 74فصااالف بمإشاار كثافااة فصاالٌة بلااػ 7553مدرسااة ، 117
بلػ عادد .تلمٌذ / فصلح 11وزارة التربٌة والتعلٌم وهً ) ماقورنت بمعدالت الكثافة المنصوص علٌها  ب

٪منهم  ،فاى حاٌن 30.3مدرساف )إستحوز المدرسٌٌن الذكور على نسبة2304المدرسٌٌن بمنطقة الدراسة 
 طالب/ مدرس . 07٪ منهمح، ومن هنا ٌصبح نصٌب الطالب من المدرسٌٌن 15.2شكلت المدرسات 

المراحل التعلٌمٌة بمنطقة الدراسة ،وتوقع احتٌاجاتهم (إسقاطات الطالب فى جمٌع 1جدول )
 (.2411/2442المستقبلٌة من الخدمات التعلٌمٌة فى الفترة)

 السنة
االحتٌاجرررررررررررررررررررررررات 

 المستقبلٌة

  2411سنة األساس
 

2422 2421 2432 2431 2042 

 المرحلة االبتدائٌة

أعداد التالمٌذ 
 35551 الحالٌة والمتوقعة

31142.
2 44461.4 42523.7 

45131.
3 

4171
1.3 

نسبة الزٌادة فى 
 7544.3 6766.7 4544.4 2145.2 - التالمٌذ

1235
4 

الفصول الحالٌة و 
 347 237.5 114.2 112.6 54.6 1772 الواجب توافرها

المدارس الحالٌة 
 11 13.3 7.1 6.3 3.4 254 والواجب توافرها
كثافة الفصول 

 24.1 22.1 21.3 24.1 14.7 14 الحالٌة والمتوقعة

 المرحلة االعدادٌة

أعداد التالمٌذ 
 11644 الحالٌة والمتوقعة

14124.
4 17417.3 21141.1 

22371.
7 

2311
4.4 

نسبة الزٌادة فى 
 6134 4153.7 3451.1 2235.3 1444.4 - التالمٌذ

الفصول الحالٌة 
 153 114.4 46.4 55.7 21.1 625 والواجب توافرها
المدارس الحالٌة 
 7 6.6 4.4 3.1 1.5 137 والواجب توافرها
كثافة الفصول 

 34.4 35.4 33.4 31.4 34.4 24 الحالٌة و المتوقعة

 المرحلة الثانوٌة

أعداد التالمٌذ 
 17347 الحالٌة والمتوقعة

24475.
1 21155.3 23472.3 

24511.
5 

2641
1.7 

نسبة الزٌادة فى 
 6147 5242.5 3143.3 2446.3 1146.1 - التالمٌذ

الفصول الحالٌة 
 164 134.1 74.6 61.2 27.1 166 والواجب توافرها
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1

1000

 عدد المدرسٌن عدد التالمٌذ عدد الفصول  عدد المدارس 

 التعلٌم الثانوى التعلٌم االعدادى االتعلٌم االبتدا ى

وجنوب سٌناء، ، بالجهاز المركزى للتعب ة العامة واإلحصاء ، واستنادا لمحافظتى شمال سٌناء  7102المصدر : من حساب الطالبة إعتماداف على نتا ج تعداد 
 .على المعاٌٌر التخطٌطٌة المستهدفة لوزارة التربٌة والتعلٌم

، أما على مستوى مدن منطقة الدراسة نالحظ تقارب الكثافات الفصلٌة بٌن مدن منطقة الدراسة حٌث 
ٌلٌها مدٌنة شرم الشٌخ تلمٌذ/ فصل  ، فى حٌن جاء تلمٌذ/ فصل  ،  33جاء أقصاها فى مدٌنة الطور 

تلمٌذ/ فصل فقط ، كما ٌتقارب  متوسط نصٌب الطالب من المدرسٌن فى جمٌع  2أدناها بمدٌنة طابا 
الدراسة وهى  مدٌنة مدن منطقة الدراسة وقد سجل أربعة مدن معدالف أعلى من المتوسط العام لمنطقة 

طالب /مدرسح ، ثم مدٌنة الطور  03/مدرسح، ٌلٌها مدٌنة رفح )طالب  0٢شرم الشٌخ فى الصدارة )
 طالب /مدرسح. 03،ومدٌنة رأس سدر) طالب /مدرسح 01)

 م.2411( التوزٌع الراهن للخدمات التعلٌمٌة بمنطقة  الدراسة عام 5شكل )

 م.2411( التوزٌع الراهن للخدمات التعلٌمٌة فً منطقة  الدراسة عام 4جدول )       

،مركز  7104المصدر : الدلٌل اإلحصا ى السنوى لمحافظتى شمال سٌناء وجنوب سٌناء إصدار 
 المعلومات ودعم اتخاذ القرار ،  بالجهاز المركزى للتعب ة العامة 

 المرحلة االبتدائٌة:  -أ

المدارس الحالٌة 
 7 1.2 5.3 3.4 1.6 67 والواجب توافرها
كثافة الفصول 

 34.4 32.4 34.1 24.4 26.4 25 الحالٌة والمتوقعة

 التعلٌم الثانوى التعلٌم االعدادى االتعلٌم االبتدائى الخدمات التعلٌمٌة

 ٢4 034 735 عدد المدارس

 2٢٢ ٢73 0447 عدد الفصول

عدد 

المٌذ
الت

 

 00314 4341 74302 ذكور

 22٢1 5731 ٢111 إناث

 04314 02٢11 33332 جملة

عدد 

ن
سٌ

المدر
 

 0224 0141 0٢15 ذكور

 401 533 0275 إناث

 7٢54 0412 332٢ جملة

 نصٌب الطالب من المدرسٌن
 )مدرس/ طالبح

00 4 2 

 73 75 05 مؤشر الكثافة
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من خالل دراسة الوضع الراهن للتعلٌم االبتدا ً بمنطقة الدراسة  اتضح أن عدد تالمٌذ تلك المرحلة     
٪ فقطح  02٪ منهم ، فى حٌن لم ٌشكل اإلناث سوى  53تلمٌذا )إستحوز الذكور على نسبة 33332بلػ 

،فى حٌن بلػ عدد  7102/ فصل  عام تلمٌذ 05بلػ  فصالف ،وبمإشر كثافة 0447موزعٌن على 
 ٪للمدرساتح 30.7٪ للمدرسٌن الذكور  ،  15.4مدرساف بنسبة )332٢المدرسٌٌن 

طالب /مدرس، وتقدر  00مدرسة ، ومن هنا ٌصبح نصٌب الطالب من المدرسٌٌن  735موزعٌن على 
تلمٌذاف، وبالتالى سٌحتاج 07331حوالى   7117نسبة الزٌادة المتوقعة فى تالمٌذ التعلٌم االبتدا ى عام 

مدرسة جدٌدة  02فصل ،وسٌحتاج هذا العدد من الفصول إلى إنشاء 314هذا العدد الى توفٌر حوالى 
الستٌعاب تلك الزٌادة فى الطالب، أما إذا لم ٌتم توفٌر هذه االحتٌاجات فمن المتوقع أن تبلػ. كثافة 

ذا فى كل فصل بحلول عام  71.0الفصول  ٌف  .7117تلم

 المرحلة االعدادٌة:  -ب

٪ منهم ، فى  33.7تلمٌذا )إستحوز الذكور على نسبة 02٢11بلػ  عدد تالمٌذ تلك المرحلة بلػ        
تلمٌذ/  75بلػ  فصالف ،وبمإشر كثافة ٢73٪ فقطح  موزعٌن على 1٢.5حٌن لم ٌشكل اإلناث سوى 

٪ للمدرسٌن الذكور،  3٢.7ة )مدرساف بنسب0412،فى حٌن بلػ عدد المدرسٌٌن  7102فصل  عام 
طالب  4مدرسة ، وبذلك ٌكون نصٌب الطالب من المدرسٌٌن  034٪للمدرساتح موزعٌن على 13.5

/مدرس ، وتدل اإلسقاطات المستقبلٌة للسكان  على تزاٌد تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة بمنطقة الدراسة 
ذا بنهاٌة فترة اإلسقاط ، أى أنهم سٌحتا 51٢0بحوالى   ٌف جون إلى فصالف،كما سٌحتاج هذا العدد تلم

مدارس إعدادٌة جدٌدة إلستٌعاب تلك الزٌادة، أما فى 4المتزاٌد من التالمٌذ بمنطقة الدراسة إلى إنشاء 
ذا فى كل فصل  35كثافة الفصول إلى  حالة إن لم ٌتم توفٌر هذه االحتٌاجات فمن المتوقع أن تصل ٌف تلم

ر على العملٌة التعلٌمٌة حٌث تقترب الكثافة الفصلٌة بذلك من ،وٌعد هذا مإشر خط 7117بحلول عام 
 الحد األعلى المنصوص علٌه من وزارة التربٌة والتعلٌم .

 التعلٌم قبل الجامعى

المدٌنة 
 /القسم

عدد 
 المدارس

 

عدد 
 الفصول

 

نصٌب الطالب  عدد المدرسٌن عدد التالمٌذ
 (مدرس/ طالب)

 مؤشر الكثافة

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 34 14 3461 1414 1651 34176 16171 14445 1143 132 العرٌش
 31 15 442 321 515 12631 5331 1344 445 62 رفح
ب ر 
 العبد

47 512 1343 5775 13334 171 366 1163 
11 

26 

رأس 
 سدر

17 71 1316 1247 2665 46 111 243 
13 

27 

 25 14 154 44 14 1562 124 434 63 11 ابوزنٌمة
 31 12 121 63 54 1446 652 154 45 12 ابوردٌس
 33 14 132 413 257 14537 5134 5447 316 53 طور
شرم 
 الشٌخ

21 166 2111 2635 5352 137 175 334 
16 

32 

 24 4 244 71 141 1144 151 741 44 21 دهب
 27 12 15 21 44 721 374 531 32 1 نوٌبع
 1 1 24 4 24 114 74 44 26 7 طابا
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 م.2411( التوزٌع الجغرافى الراهن للخدمات التعلٌمٌة على مستوى مدن  منطقة الدراسة عام 7جدول )

،مركز المعلومات  7104المصدر : الدلٌل اإلحصا ى السنوى لمحافظتى شمال سٌناء وجنوب سٌناء إصدار 
 مركزى للتعب ة العامة واإلحصاء .اتخاذ القرار ،  بالجهاز الودعم 

وتشمل تلك المرحلة أربعة أقسام هى التعلٌم الثانوى ،التجارى ،و      المرحلة الثانوٌة: -جـ
طالباف عام 04314الصناعى ،باإلضافة إلى التعلٌم الزراعى ،وقد  بلػ  عدد طالب تلك المرحلة 

٪ فقطح  11.7٪ منهم ، فى حٌن لم ٌشكل اإلناث سوى  34.5)إستحوز الذكور على نسبة7102
،فى حٌن بلػ عدد  7102طالب/ فصل  عام  73إشر كثافة بلػ فصالف ،وبم 2٢٢موزعٌن على 
 ٢4٪للمدرساتح موزعٌن على 33.5٪ للمدرسٌن الذكور  ،  ٢٢.7مدرساف بنسبة )7٢54المدرسٌٌن 

طالب /مدرس ، وٌشٌر الوضع المستقبلى 2مدرسة ، وبذلك ٌكون نصٌب الطالب من المدرسٌٌن 
، مما ٌعكس معه إحتٌاجها إلى  7117باف بحلول عام طال٢214لتزاٌد طالب تلك المرحلة  بمقدار  

مدارس ثانوٌة جدٌدة ، أما إذا لم ٌتم توفٌر هذه 4فصالف جدٌداف ، إضافة إلى احتٌاجها إلى   0٢5
ذا فى كل فصل بحلول عام  31االحتٌاجات فمن المتوقع أن تبلػ كثافة الفصول  ٌف ، وبالتالى 7117تلم

رحلة المهمة من مراحل التعلٌم مما ٌإثر بدوره على مستقبل القوى تقل درجة إستٌعاب طالب تلك الم
 العاملة بمنطقة الدراسة  .

 .2442التقدٌرات المستقبلٌة لقوة العمل واحتٌاجات السكان من فرص العمل حتى عام  - 3

تعد عملٌة اإلسقاط المستقبلً مهمة حٌوٌة لمتخذي القرارت السٌاسٌة  وتحدٌد مدى إمكانٌة الخطط        

الخمسٌة المستقبلٌة فى  تنفٌذ مشروعات التنمٌة االقتصادٌة والبشرٌة ، وكذلك إمكانات اإلقلٌم البشرٌة 

اإلسقاط المستقبلً للقوة العاملة فً استؽالل موارده الطبٌعٌة استؽالالف مناسباف ،وترجع أهمٌة عملٌة 

بمنطقة الدراسة  لكونها الهدؾ المرجو الستٌعاب قدر كبٌر من المتعطلٌن فً مصر ، و محاولة تحقٌق 

التوازن بٌن المعرو  من قوة العمل والطلب علٌها من جانب جمٌع القطاعات االقتصادٌة بمنطقة 

أهداؾ التنمٌة االقتصادٌة ، فإن إسقاطات القوة الدراسة،وإذا كان توفٌر فرص العمل للسكان هو أهم 

العاملة هى وسٌلة قٌاس هذه االحتٌاجات،وهناك العدٌد من األسالٌب التً ٌمكن من خاللها معرفة 

االتجاهات المستقبلٌة للقوى العاملة منها طرٌقة المتوالٌة العددٌة و طرٌقة استخدام المعادلة الهندسٌة ، 

ا تقدٌر االحتٌاجات السكانٌة المختلفة سواء ما ٌتصل منها بحجم القوة العاملة ومن خالل أى منهما ٌمكنن

ح أن حجم القوة 01ح والشكل رقم )00ح ،)01وفرص العمل المطلوبة ، وٌتضح من تحلٌل الجدول رقم )

ألؾ  13٢17م ، بزٌادة قدرها 7117ألؾ نسمة فً عام 737125العاملة من المتوقع أن ٌصل إلى 

مستوى مدن منطقة الدراسة ، فمن المتوقع أن ترتفع  حجم القوة العاملة حٌث ستسجل   نسمة ، وعلى

نسمة عام  284531 إلى أن تصبح 7177نسمة عام140140مدٌنة العرٌش أعلى حجم ٌقدر ب

،وسوؾ ٌتزاٌد  7177نسمة عام  13250)ومن المتوقع أن ٌؤتى قسم ثالث العرٌش وحده  بعدد  7117

إلى أن  7177نسمة عام 33235مح ، ٌلٌها مدٌنة الطور 7117نسمة عام  002440إلى أن ٌصبح 

 للقوى ، كما أنه من المتوقع أن تسجل مدٌنة شرم الشٌخ  أدنى عدد  7117نسمة عام 035٢33تصل 

ٌتوقع أن ٌستمر عدد القوى العاملة بها فً االنخفا  خالل الفترة العاملة بمنطقة الدراسة ،حٌث 

نسمة إلى أن ٌتالشى حجم القوى العاملة بها فً نهاٌة الفترة  571م ) من7117/   7177التخطٌطٌة )

ة فً ذلك االنحدار الشدٌد التخطٌطٌة ،وذلك إذا لم ٌتم التصدي للعدٌد من العراقٌل والمشكالت المتسبب

 27 12 1317 3563 3156 44474 37174 45276 2443 442 إجمالى 
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بها وتشجٌع  ألعداد القوى العاملة بها ،إضافة إلى االهتمام بالتنمٌة االقتصادٌة وخاصة السٌاحٌة

 االستثمار بها 

 .4224( التوزٌع الجغرافى لحجم قوى العمل المتوقعة حتى عام 14جدول ) 

المصدر: من حساب الطالبة اعتمادا علً النتا ج النها ٌة لبٌانات الجهاز المركزي للتعب ة العامة 
 .7102سٌناء،تعداد لمحافظتى شمال وجنوب 

،وزٌادة أجور العاملٌن بها فً كافة المجاالت ،وٌالحظ من خالل التقدٌرات القوة العاملة بمنطقة الدراسة  
فرصة عمال عاام ٢5103.3،ثم تتزاٌد لتصبح  7177فرصة عمل عام 334٢5.5أنه سوؾ ٌحتاج  إلى

عمل فً نهاٌة فترة  فرصة021447إلى أن تصل  7132فرصة عمل عام 072321، ثم تصل  7172
ألؾ فرصة عملح إذا سارت بانفس  511.مثٌلتها المقدرة من قبل المشروع القومى )7117اإلسقاط عام 

 معدالت نموها ولكنها تحتاج إلى برنامج زمنى مخطط على أسس سلٌمة .و إذا قدرنا أن تكلفة فرصة 
ألؾ جنٌه فً المتوسط فان حجم األنفاق المطلوب لخلق فرص العمل الجدٌادة  31العمل الواحدة بحوالى 

ملٌون جنٌه فً نهاٌة الفترة التقدٌرٌة . وعلى مستوى مدن منطقة الدراساة ، فمان المتوقاع  2٢13سٌبلػ 
اج ٌقااادر ب أن تصااابح مدٌناااة  العااارٌش أكثااار مااادن منطقاااة الدراساااة احتٌاجااااف مااان فااارص العمااال باحتٌااا

                                      
هعدالت نهوها خالل تم استخدام  الهعادلة األسية فى  تقدير حجم قوة العهل الهستقبمية بهنطقة الدراسة ، وبفرض ثبات 5

حساب عدد فرص الفرض الهتوسط(، كها تم  م( وكذلك ثبات التوزيع النسبى النوعى والجغرافى )/21162017الفترة )
عها كانت ات هعدالت البطالة ـهع افتراض ثب،الالحقةـل وة العهـقبقة هن السال قوة العهلوبة عن طريق طرح الهطل العه

 .2117عميه عان

 
 المدٌنة

 حجم قوى العمل المتوقعة)ألف نسمة(

24225عام  2421عام  2432عام   2431عام  2442عام   

 45251 51111 ٢3203 33410 1115٢ قسم أول العرٌش
 15250 13٢32 17227 110٢7 32253 قسم ثان العرٌش

قسم ثالث 
 العرٌش

13250 3٢155 205٢7 47125 002440 

قسم رابع 
 العرٌش

01141 03014 0٢301 02353 05424 

مدٌنة  إجمالً
 284531 235702 196657 165340 140140 العرٌش

العبد بئر  7754٢ 3020٢ 1341٢ ٢1400 51131 
 001543 5220٢ ٢2711 30227 11130 رفح

 035٢33 0121٢2 27131 14733 33235 الطور
سدر رأس  ٢332 01130 03335 7170٢ 32501 

 12٢4 1013 3313 315٢ 7202 أبو ردٌس
 72034 71457 0٢771 07334 42٢1 ابو زنٌمه

الشٌخ شرم  571 51 4 0 1 
 030٢1 4٢20 201٢ 3770 3535 دهب
 ٢7٢ ٢4٢ 22٢ 5٢5 425 نوٌبع

اجمالى منطقة 
 الدراسة

703753 771133 733010 717٢02 737125 



 
 

 المجمة العممية بكمية اآلداب العدد 43 لسنة 0202 

   16 

 

، ٌلٌهااا 7117فرصااة عماال  عااام  48829.4وٌتزاٌااد هااذا العاادد لٌصاابح  7177نساامة عااام 16621.2
فرصاة  30352.٢وٌتزاٌد هذا العادد لٌصابح  7177نسمة عام  5373.1مدٌنة الطور باحتٌاج ٌقدر ب 

لٌصبح وٌتزاٌد هذا العدد  7177نسمة عام  2302.5، ثم مدٌنة رفح باحتٌاج ٌقدر ب 7117عمل  عام 
، و من المتوقع أن تسجل كال من مدٌنة شرم الشاٌخ ، نوٌباع فاا   7117فرصة عمل  عام 72022.3

 من فرص العمل منذ بداٌة فترة االسقاط حتى نهاٌتها .
 ثالثاً: المشكالت التً تواجه سكان منطقة الدراسة والحلول المقترحة لحلها.

عشرٌن تحوالت وتؽٌرات دولٌة وإقلٌمٌة علً شهدت مصر خالل النصؾ الثانً من القرن ال       

معدالت النمو السنوي للسكان، مما كان له بالػ األثر فً ارتفاع معدالت النمو السنوي للسكان، ، مما 

 خلؾ وراءه 

 .4224( التوزٌع الجغرافى الحتٌاجات السكان المتوقعة من فرص العمل حتى عام 11جدول )

المصدر: من حساب الطالبة اعتمادا علً النتا ج النها ٌة لبٌانات الجهاز المركزي للتعب ة العامة واالحصاء    
  .7102لمحافظتى شمال وجنوب سٌناء،تعداد 

العدٌد من المشكالت اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة وؼٌرها ، ونظرا لصعوبة دراسة كل هذه المشكالت فقد 
المشكالت بمنطقة الدراسة وهى مشكلة الزٌادة المستمرة فى حجم األمٌة ، والذى تناولت الدراسة أهم 

كان نتٌجة إلرتفاع نسب التسرب من التعلٌم وانعكاسه على القوى العاملة مخلفاف ورا ة قدر كبٌر من 
 البطالة بمدن منطقة الدراسة.

 مشكلة األمٌة: -1

                                      
م( /21162017الهعادلة األسية فى  تقدير حجم قوة العهل الهستقبمية بهنطقة الدراسة ، وبفرض ثبات هعدالت نهوها خالل الفترة )تم استخدام  6

بقة السال قوة العهلوبة عن طريق طرح الهطل حساب عدد فرص العهالفرض الهتوسط(، كها تم  وكذلك ثبات التوزيع النسبى النوعى والجغرافى )
 .2117عميه عانعها كانت ات هعدالت البطالة ـهع افتراض ثب،الالحقةل ـوة العهـقهن 

 
 المدٌنة

نسمةح )ألؾفرص العمل المطلوبة  

24226عام  2421عام  2432عام   2431عام  2442عام   

 05323.4 01٢40.4 00220.4 4133.1 ٢704.2 قسم أول العرٌش
 3013.2 75٢1.1 7٢01.3 7324.٢ 0230.٢ قسم ثان العرٌش
 73403.3 7170٢.1 03223.7 07312.3 25٢5.4 قسم ثالث العرٌش
 034٢.3 0727.5 00٢1.5 0134.1 250.1 قسم رابع العرٌش
إجمالً مدٌنة 

 48829.4 39045.5 31316.4 25201.5 16621.2 العرٌش
العبد بئر  3731.0 5504.٢ 07731.3 0٢4٢1.4 73334.3 

 72022.3 71123.1 031٢5.3 00270.7 2302.5 رفح
 30352.٢ 31٢37.3 73044.2 0312٢.5 5373.1 الطور

سدر رأس  0513.2 3141.1 3312.3 5٢35.7 03343.3 
 ٢٢٢.1 332.7 134.7 3٢5.2 737.1 أبو ردٌس
 ٢02٢.4 12٢7.1 3٢٢0.4 7245.3 0233.0 ابو زنٌمه

الشٌخ شرم  -5725  -211  -2٢  -5  -0  
 3147.3 73٢3.٢ 0551.3 0353.1 531.1 دهب
015.1- نوٌبع  -014.5  -40.5  -24.3  -21.7  

اجمالى منطقة 
 021447 072321 43334.5 ٢5103.3 334٢5.5 الدراسة
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من السكان الذٌن ٌجهلاون القاراءة والكتاباة ،علاً مما الشك فٌه أنه مازال ٌوجد أعداد ؼٌر قلٌلة      
ألاؾ أماً   32٢3٢الرؼم من تطبٌق الدولة  للعدٌد من السٌاسات التعلٌمٌة ،حٌاث وصال عاددهم إلاً

٪ لالناثح  ، وعلً ٢3٪ للذكور ،33٪ من إجمالى السكان )بنسبة 0٢،وهى تشكل نسبة  7102عام 
لقضااء علٌهاا ، إال أناه مان المتوقاع أن ٌتزاٌاد عاددهم الرؼم من أن الحكومة تبذل جهاوداف كبٌارة فاً ا

٪ من إجمالى عدد السكان المتوقع ، 77،وهو ما ٌشكل نسبة  7117ألؾ أمى  عام   31203لٌصبح 
إذا ما إستمر النمو الساكانى فاى التزاٌاد بانفس المعادل ، مماا ٌشاكل مشاكلة كبٌارة وعقباة شادٌدة علاى 

سجلت أعلى نسبة لألمٌٌن فى مادٌنتى طاباا ، نوٌباع جنوبااف ث إقتصاد جمٌع مدن منطقة الدراسة ، حٌ
٪ح مان إجماالى الساكان 35٪، 2٢ومن المتوقاع أن تصابح)  7102٪ح عام  75.1٪ ، 3٢.1بنسبة )

؛ وقااد ٌرجااع ذلااك إلااى التزاٌااد المسااتمر فااى أعااداد الباادو ؼٌاار 7117لكاال منهمااا علااى الترتٌااب عااام 
عداد المهاجرٌن بالمرافقة وبخاصة ذوى األعمار المتقدماة، أو الملتحقٌن بالمدارس بتلك المدٌنتٌن ،وأ

الااذٌن ٌعملااون فااى أنشااطة ال تتطلااب مسااتوٌات مهارٌااة، وإنمااا تعتمااد أساساااف علااى المجهااود الجساادى 
،  7102٪ عاام  0587 مدٌنة العررٌشكؤعمال الحراسة والنظافة والشحن والتفرٌػ وؼٌرها ، ٌلٌهما 

ورابع  )ستصل  نسبة األمٌة بقسمى أول 7117٪ عام 73من المتوقع أن تصل نسبة األمٌة بها إلى  
٪ من إجمالى السكانح، وٌتوقع أن التسجل مدٌنة شرم الشٌخ أى نساباف 73العرٌش كلف على حدة إلى  

٪ من إجماالى الساكان؛ ٢األمٌٌن بها لألمٌٌن بها ،تلٌها مدٌنة دهب والتى من المتوقع أال ٌتجاوز عدد 
وربما ٌرجع ذلك لطبٌعة بٌ ة العمل بها والقا مة على السٌاحة والتى تشترط على العاملٌن بها اإللماام 
بالقراءة والكتابة فى بع  المهان البساٌطة هنااك أفاراد ٌسااهمون فاى زٌاادة نسابة األمٌاة ممثلاٌن فاى 

المتقدمة، أو الذٌن ٌعملون فى أنشطة ال تتطلب مستوٌات المهاجرٌن بالمرافقة وبخاصة ذوى األعمار 
مهارٌااة، وإنمااا تعتمااد أساساااف علااى المجهااود الجساادى كؤعمااال الحراسااة والنظافااة والشااحن والتفرٌااػ 

 الحلول المقترحة لحل مشكلة األمٌة : - 2 وؼٌرها.
 إعادة هٌكلة الهٌ ة العامة لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار. -
ً من الخدمة العسكرٌة، وطوابٌر البطالة من شباب المإهالت العلٌا إلً الخدمة تحوٌل الشباب المعف -

 العامة لمحو األمٌة مقابل مكافؤة مجزٌة لفترة تحددها الدولة.

 االستفادة من فترة التجنٌد بالقوات المسلحة فً تكلٌؾ المجندٌن من أصحاب المإهالت العلٌا -

ث ٌنهى خدمته العسكرٌة بمحو أمٌة إعادة التوزٌع بتعلٌم عدد محدد من المجندٌن األمٌٌن بحٌ -
حدٌثة خاصة فى مدن أقصى الجؽرافى للمدارس وفصول  محو األمٌة وانشاء مدارس وفصول محو أمٌة 

 الجنوب )نوٌبع وطاباح والتى سجل بهما أعلى نسبة لألمٌٌن بمنطقة الدراسة.
 والتوابع الصؽٌرة والنا ٌة، ورفع أجور العاملٌن بها.التوسع فى إنشاء مدارس الفصل الواحد لخدمة المدن  -
 تشجٌع الجمعٌات الخٌرٌة الموجودة بمدن منطقة الدراسة ودعمهم علً مشروع محو األمٌة.  -

 تكلٌؾ مراكز خدمة وتنمٌة المجتمع بالجامعات والكلٌات لكً تلعب دورا فً محو أمٌة المحٌطٌن -

وقع  ألعداد األمٌٌن بمدن  منطقة الدراسة خالل عامى  (التوزٌع الجغرافى الحالى والمت12جدول )

 م.2442، 2411

 
 

المدٌنة 
 /القسم

2411 2442 

 النسبة ٪ العدد النسبة ٪ العدد)نسمة(

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

قسم أول 
 العرٌش

733
3 

123
2 

212
1 33 ٢2 

02.
2 

301
1 ٢353 437٢ 33 ٢2 71 

قسم ثان 
 العرٌش

303
2 

340
٢ 

413
3 33 ٢3 

05.
2 

177
2 2427 

0704
5 33 ٢3 73 

قسم ثالث 
 العرٌش

701
7 

357
1 

347
7 33 ٢3 

05.
0 

753
7 3012 2451 33 ٢3 71 

قسم رابع 
 العرٌش

000
3 

771
1 

330
4 31 ٢٢ 

05.
3 

031
7 7421 1127 31 ٢٢ 73 

إجمالً 
 العرٌش

58٢
52 

0٢8٢
22 

7383
٢1 31 ٢٢ 

058
7 

008
213 

778
120 

3180
22 31 ٢٢ 73 
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حساب الطالبة اعتمادا علً النتا ج النها ٌة لبٌانات الجهاز المركزي للتعب ة العامة المصدر: من 
 .7102لمحافظتى شمال وجنوب سٌناء،تعداد 

 بمجتمع الجامعة فً إطار الخدمات التً تقدمها.
 تحفٌز الدارسٌن  ببرامج محو األمٌة بتقدٌم مكافآت مالٌة لتشجٌعهم على االستمرار فى التعلم. -
 مشكلة التسرب من التعلٌم : - 2

ٌمثل التسرب ظاهرة خطٌرة ومستمرة ومتجددة، نشؤت منذ بدأ الحركة التعلٌمٌة، كما تعد المس ول        
األول واألخٌر عن إرتفاع معدل األمٌة فً أى إقلٌم ، وتعد تلك المشكلة من أخطر المشكالت التى تعوق 

ا من آثاٍر سلبٌة علً عجلة مجاالت التنمٌة االجتماعٌة واإلقتصادٌة ،والسٌاسٌة أٌضاف ألى دولة ، لما له
اإلنتاج والرقً وتدنً المستوي الثقافً والفكرى للمتسربٌن من التعلٌم، إلً جانب التؤثٌر المباشر علً 
الحالة االجتماعٌة لألسر، وٌعد التسرب من التعلٌم من أحد المإشرات األساسٌة التً تساعد على تقدٌر 

الدراسى ترك الطالب للمدرسة بعد االلتحاق بها دون أن مدى كفاءة النظام التعلٌمً وٌقصد بالتسرب 
، 2ٌلتحق بمدرسة أخرى أو انقطاعه عن الدراسة قبل أن ٌصل إلى نهاٌة المرحلة التعلٌمٌة التى هو فٌها
و ٌكشؾ التسرب الدراسى عن عن الوجه األخر لنجاح أو خلل مسٌرة المنظومة التعلٌمٌة فً الدولة ، 

 أو انقطاعهم عن الدراسة. ومدى استمرار التالمٌذ
 3755والذى ٌتبٌن منه أن عدد المتسربٌن فى جمٌع المراحل التعلٌمٌة بلػ  ح03وٌوضح ذلك جدول)

٪فقط من جملة 17.4٪ ، واستحوذ الذكور على 32.0متسرب )إستحوذ االناث على النسبة األعلى 
فً المرحلة  ربٌن  من التعلٌم، وقد جاءت أعلى نسبة للمتس 7102المتسربٌن بمنطقة الدراسةح عام 

٪ لالناثح من إجمالى المتسربٌن ، تلٌها 31.4٪ للذكور ،10.0٪بنسبة) 32.3االعدادٌة بنسبة 
٪ لالناثح من إجمالى المتسربٌن  33.5٪ للذكور ،31.3٪ بنسبة)33.3المتسربٌن فى المرحلة الثانوٌة 

٪ ، ٌلٌه المتسربٌن من 7٢.2نسبة بلؽت  ، وقد جاءت نسبة المتسربٌن من الصؾ األول الثانوى بؤعلى
فى المركز الثالث واالخٌر بٌن  ٪، فى حٌن جاءت المرحلة االبتدا ٌة77الصؾ األول اإلعدادى 

من إجمالى  ٪ لالناثح74.3٪ للذكور ،75.1بنسبة) ٪75.4المراحل التعلٌمٌة فى نسبة المتسربٌن 
٪ 4.7س والسادس على التوالى بنسبة )المتسربٌن وقد جاءت أعلى نسب تسرب بها بالصؾ الخام

؛ وٌعزى ارتفاع المتسربٌن من التعلٌم بالمرحلتٌن ٪ح من إجمالى المتسربٌن بمنطقة الدراسة 5.5،
                                      

عبااادالفتاح إباااراهٌم حسااان ،العوامااال اإلجتماعٌاااة وعالقتهاااا بالتحصاااٌل الدراساااى ،مجلاااة كلٌاااة التربٌاااة ،الزقاااارٌق،  2

 .323،ص73،0444العدد

 533 ب ر العبد
043
0 

72٢
٢ 31 21 

03.
3 

007
3 7٢17 3272 31 21 70 

 رفح
041
4 

330
1 

317
3 33 ٢3 

02.
2 

732
7 1233 2312 33 ٢3 71 

 الطور
100 40٢ 

037
2 30 ٢4 3.1 331 0731 0255 30 ٢4 2 

 07 ٢3 33 311 333 052 4.1 ٢3 33 110 7٢7 034 رأس سدر
 07 35 17 311 044 011 5.٢ 35 17 733 015 012 أبو زنٌمة

 أبو ردٌس
700 351 343 33 ٢3 

03.
3 751 302 517 33 ٢3 70 

 شرم الشٌخ
37٢ 131 451 31 1٢ 

01.
3 214 ٢07 

037
0 31 1٢ 01 

 ٢ 34 10 3٢ 77 03 1.3 34 10 72 0٢ 00 دهب

 نوٌبع
005 711 305 32 ٢3 

75.
1 034 7٢4 175 32 ٢3 35 

 طابا
53 42 051 1٢ 31 

3٢.
1 007 030 713 1٢ 31 2٢ 

إجمالى 
 منطقة ال

031
32 

713
44 

32٢
3٢ 33 ٢3 

0٢ 023
٢2 

330
1٢ 

312
03 33 ٢3 77 
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اإلعدادٌة والثانوٌة مقارنة بالمرحلة االبتدا ٌة إلً قدرة التلمٌذ بتلك المرحلتٌن علً العمل بجمٌع األعمال 
وؼٌرها لمواجهة 1لمعظم السكان ء ضعؾ القدرات االقتصادٌةالحرفٌة ، وأعمال الزراعة فى ضو

الظروؾ اإلقتصادٌة واالجتماعٌة السٌ ةالتً تواجه األسرة ، أما على مستوى مدن  منطقة الدراسة 
ح 03إلى ثالث ف ات ٌوضحها جدول)7102فٌمكن تصنٌؾ نسب المتسربٌن من التعلٌم األساسً عام 

 ،وهى كما ٌلى: 
٪، وتؤتى 11: مدن ذات  نسب تسرب مرتفعة ،وهى التى تزاٌد معدل التسرب بها عن  الفئة األولى

٪ ٢4.7معظمها فى المرحلة اإلعدادٌة والثانوٌة ،حٌث جاءت مدٌنة شرم الشٌخ جنوباف فى المقدمة بنسبة 
 لمرحلة الثانوٌة بمنطقة الدراسة من إجمالى المتسربٌن با

متسربٌن من جمٌع المراحل التعلٌمٌة بمنطقة الدراسة وفقاً للصف التوزٌع النسبى ألعداد ال (13جدول )
 م.2411الدراسى عام 

 
 
 

 المرحلة التعلٌمٌة

  الصف الدراسى
 ٪إجمالى المتسربٌن

 6 5 4 3 2 1 جملة اناث ذكور 

 75.4 74.3 75.1 5.5 4.7 3.3 1.٢ 3.3 1.3 المرحلة االبتدائٌة

 32.3 31.4 10.0 - - - 5.0 2.2 77.1 المرحلة اإلعدادٌة

 33.3 33.5 31.3 - - 1.3 3.٢ 3.1 7٢.2 المرحلة الثانوٌة

المصدر: من حساب الطالبة اعتمادا علً النتا ج النها ٌة لبٌانات الجهاز المركزي للتعب ة                  
.7102العامة واالحصاء لمحافظتى شمال وجنوب سٌناء،تعداد 

 

ألعداد المتسربٌن من جمٌع المراحل التعلٌمٌة وفقاً للصف الدراسى عام  (التوزٌع النسبى6شكل)

 م.2411
٪ بالمركز األول 30.3٪ ، و بالمرحلة اإلعدادٌة تؤتى مدٌنة الطور  32.0ٌلٌها مدٌنة أبوزنٌمة 
  ٪حلكالهما على الترتٌب .17.4٪، 1٢.7٪،مدٌنتى رأس سدر ، ابوردٌس )31،ٌلٌها  مدٌنة نوٌبع 

٪، 71٪ إلى 11:مدن ذات نسب تسرب متوسطة ، وهى التى تراوح معدل التسرب بها من  الثانٌةالفئة -ب
وتضم تلك الف ة معظم مدن منطقة الدراسة ،لكونها تشتمل على المتوسط العام لمنطقة الدراسة ومعظمها فى 

عدادٌة بمنطقة المرحلة اإلعدادٌة ،وإستحوذت المدن الشمالٌة على أعلى نسب  للمتسربٌن بالمرحلة اإل
٪ من إجمالى المتسربٌن بالمرحلة اإلعدادٌة ، ٌلٌه مدٌنة رفح 34.5الدراسة حٌث سجلت قسم رابع العرٌش 

٪؛  وٌرجع ارتفاع معدالت التسرب فى تلك المدن إلى لجوء التالمٌذ إلى 35٪ ،ثم مدٌنة ب ر العبد  34.3
  .العمل بالزراعة فى ضوء ضعؾ القدرات االقتصادٌة لألسرة

٪،لم تسجل 71مدن ذات نسب تسرب منخفضة وهى التى إنخف  معدل التسرب بها عن  الفئة الثالثة: -جـ
المرحلة الثانوٌة أو  اإلعدادٌة أى نسباف للتسرب فى تلك المرحلتٌن  ، سوى فى مدٌنة واحدة فقط هى مدٌنة 

ك الف ة ٪ من جملة المتسربٌن بالمرحلة اإلعدادٌة  ،وقد  جاء جمٌع مدن تل05.3شرم الشٌخ التً سجلت  
٪ 00.3٪ ،رأس سدر07.3فى المرحلة االبتدا ٌة خاصة مدن الجنوب وتشمل مدن شرم الشٌخ 

، فً حٌن لم تسجل بقٌة مدن الجنوب 7102٪من إجمالى المتسربٌن بالمرحلة اإلعدادٌة عام 00.1،ابوزنٌمة
 أي نسباف من المتسربٌن بتلك الف ة .

 ى:الحلول المقترحة لحل مشكلة التسرب الدراس -
  ضرورة وضع خطط مستقبلٌة لزٌادة معدالت القٌد ومكافحة ظاهرة التسرب من التعلٌم فى

 مدن منطقة الدراسة عن طرٌق السعى وراء معرفة أسبابها ،وعالجها .

0.1
10

الصؾ 
 األول 

الصؾ 
 الثانى

الصؾ 
 الثالث

الصؾ 
 الرابع

الصؾ 
 الخامس

الصؾ 
 السادس

٪ 
 المرحلة االبتدا ٌة

 المرحلة االعدادٌة

 المرحلة الثانوٌة
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  البحث عن صٌؽة مال مة إلعفاء األسر الفقٌرة من مصروفات التعلٌم بجمٌع مراحله، وتوفٌر
 تعلٌم.احتٌاجات التلمٌذ من مستلزمات ال

  زٌادة االهتمام اإلعالمى بظاهرة التسرب من التعلٌم من خالل تنمٌة الوعى السكانى إلدراك
 خطورتها على المجتمع.

  .فر  ؼرامات مالٌة على أولٌاء أمور المتسربٌن من التعلٌم 
 مشكلة البطالة: - 3 
مٍة لناال ولدتواجه التى سٍة السٌاٍموجرافٍة واالقتصادٍة والدالقضاٌا من أهم وأخطر البطالة تعد ا      
ظاهرة لبطالة ؼم من أن مشكلة الرفعلى المشكلة ، خاص من تفاقم هذه ال عام وتعانى مصر بشكل بشك
فقط لكمى نب الجالى اال تقتصر عو مٍة ومنها مصر لناال ولدفً اصة فإنها تظهر بوضوح وبخالمٌة عا
حٍث تشهد بع  لعمالة ال فً هٍكل فً وجود خللمتمثل والنوعى نب الجاالى تمتد إلمشكلة إن ال ب
ملة لعافً األٍدى ازاف أخرى تعانى عجقت نفسه توجد تخصصات لووفى العمالة فً التخصصات فا ضاف ا

لطلب ،أى أن المجتمع ٌعانى  ا فً مصر تفوق حاجةالعملٌة التعلٌمٌة مخرجات  لقول أن بحٍث ٍمكن ا
عدٍد من فى قت نفسه متزامنة مع وجود نقص لوتؤتى فً المتعلمٌن التى الة من بطال األولمقام افى 
األمرٍكً أن كٌنجز قد ذكر معهد برو، و5راالقتصادٍة فً مصلتنمٌة تحتاجها عملٍة التى  ت التخصصاا

ب من سرالتل ة والتكالٍؾ األخرى المرتبطة بها مثـبسبب البطالاف، ملٍار دوالر سنوٍ 331مصر تخسر 
 إلى ل من الوصول ى أن أزمة التعلٍم تنعكس على الهدؾ المؤموـوٍجب التؤكٍد عل،التعلٍم والهجرة 

 لٍسجاء، كما جانبً اإلنتاجٍة والكسب على حد سو حقٍقٍة علىل رص عمـاد فـوإٍجل الكامظٌؾ التو
ملٍار دوالر   73إلى ل دولة تص00ً فً ـأن التكلفة االقتصادٍة للبطالة فً الوطن العربكٌجز معهد برو
ال لتكالٍؾ البطالة هً مصر ًتحمكثر األل ً  المنطقة والدوـى فـاتج المحلـمن إجمالً الن٪73سنوٍا أو 

     .  4ا ًملٍار دوالر سنوٍ 1 ٢
ة  الدراسة ، والذى ٌوضحه ولعل الدلٌل على ذلك هو الزٌادة المضطردة لمعدل البطالة بمنطق

، وظهر هذا االرتفاع  7102% عام 3.4إلى   711٢% سنوٌاف عام 3.1ح حٌث تزاٌد من 03جدول)
ء قسم بشكل أكبر بٌن  جمٌع مدن الشمال والتى جاءت بؤعلى نسباف للبطالة بمنطقة الدراسة  ،حٌث جا

% لالناث ح، ٌلٌه قسم ثان 0٢.3% للذكور ، 00.3% سنوٌاف )07.3رابع العرٌش بؤعلى نسبة بلؽت 
% لالناثح ، ثم مدٌنة رفح فى المركز الثالث بنسبة 01.3% للذكور 01.3% بنسبة )00.3العرٌش 
3.2  % 

حسب النوع خالل  ( تطور التوزٌع النسبى  لمعدل البطالة على مستوى مدن منطقة الدراسة15جدول )
 )2416 /2446 (الفترة

 
 النوع

 
 المدٌنة

 معدل البطالة%

2446 2416 

 جملة اناث ذكور جملة اناث ذكور

قسم أول 
 3.٢ ٢.3 3.1 2.4 5.5 2.3 العرٌش

قسم ثان 
 00.3 01.3 01.3 4.3 00.5 5.3 العرٌش

 ٢.7 07.0 1.2 3.4 00.2 1.3 قسم ثالث العرٌش
قسم رابع 
 07.3 0٢.3 00.3 01.1 01.1 4.٢ العرٌش

جملة مدٌنة 
 العرٌش

2.3 01.2 5.7 ٢.4 01.0 2.2 

 ٢.1 00.1 1.7 ٢.3 00.4 1.٢ بئر العبد
                                      

نى وأثاارة علاى مشااكلة البطالااة وخطااط التنمٌااة، لنمااو السااكادوة اـان، فى مصرللمتعطلااٌن ٍموجرافٍة لاادا،األبعاااد هاب لاوسامح عبد ا 5

 .7117ٌونٌو، سورٌا ،7٢-71المجلس األعلى لرعاٌة الفنون واَداب والعلوم االجتماعٌة ،
4
 .145،ص7107القومى، معهد التخطٍط ، مركز دراسات السٍاسات الكلٍةعزٌزة عبدالرازق، أزمة البطالة فى مصر ،  
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 3.2 2.3 3.3 1.0 3.1 3.4 رفح
 7.2 3.3 7.3 00.1 03.3 4.3 الطور

 7.3 7.1 7.1 5.3 2.1 5.5 رأس سدر
 1.7 2.1 3.0 07.2 71.4 4.1 أبو زنٌمة
 1.2 7.1 1.3 1.5 02.٢ 3.3 أبو ردٌس
 1٢ 12 1٢ 1.1 1.3 1.3 شرم الشٌخ

 1.1 1.7 1.1 1.5 1.3 1.3 دهب
 0.0 1.4 0.7 3.7 1.0 3.3 نوٌبع
 1.4 1.5 0 - - - طابا

جملة منطقة 
 3.4 3.0 3.3 3.1 7.4 3.5 الدراسة

،  711٢المصدر: من حساب الطالبة إعتماداف على بٌانات الجهاز المركزى للتعب ة العامة واإلحصاء تعدادى 
 ،لمحافظتى شمال وجنوب سٌناء . 7102

 3.٢%ح لكل من الذكور واالناث على الترتٌب ، ٌلٌهم قسم أول العرٌش  2.3%،  3.3،بنسبة)
ل البطالة نسبٌاف بتلك المدن مقارنة ببقٌة مدن منطقة % ح ؛ وٌرجع إرتفاع معد ٢.3%،  3.1%،وبنسبة )

الدراسة إلى الزٌادة المضطردة فً حجم السكان وما ٌترتب علٌها من زٌادة فً حجم القوى العاملة ومن ثم 
تدفق أعداد كبٌرة لسوق العمل وبالتالً تساهم بشكل كبٌر فى تزاٌد أعداد المتعطلٌن وبالتالى إرتفاع نسبة 

عامل ،حٌث سجل   011نسمة /  12.3والذى أدى بدورة إلى وصول معدل اإلعالة الفعلٌة إلى  البطالة،
ومن هنا كان من  عامل ح، 011نسمة / 72.6) عامل ح، وسجل الذكور 011نسمة /  27.4االناث) 

د الضرورى التطرق لدراسة تلك الظاهرة وتقدٌر حجمها المستقبلى ومحاولة تقدٌم الحلول والمقترحات للح
 منها.

 الحلول المقترحة لحل المشكلة: -
  توجٌه الخرٌجٌن حسب الخطة اإلقتصادٌة للدولة وإنشاء الجامعات والمعاهد التى تتناسب مع الوضع

 الحالى لسوق العمل وتحدٌث  أسالٌب التعلٌم القدٌمة. 
  ٌن .سنه ،مما ٌإدى لتوفٌر فرص عمل لشباب الخرٌج33التبكٌر بسن المعاش لمن ٌزٌد عمره عن 
  تشجٌع المشروعات الصؽٌرة الصناعٌة  والخدمٌة، ودعمها من قبل الدولة وذلك من خالل  تقدٌم

ت القبال علً هذه المجاإلدة علً هذه القرو  لتشجٌع الشباب علً ا القرو  المٌسرة وتقلٌل الفا
 الجدٌدة.  

  ـــر لمبكق ااـــاللتحاى ــعلشجع ــٌوضح لوا ح قانونٌة تحد من التسرب واالنقطاع عن التعلٌم والذى
  ـــل .لعمـــوق اى ســـلـــل إلعماً ـــفـــب ؼرالب اشباـــلـــن امـــر كبٌـــدد لع

  ـــر لمبكق ااـــاللتحاى ــشجع علــٌوضح لوا ح قانونٌة تحد من التسرب واالنقطاع عن التعلٌم والذى
مة ءمالـــدم عب سبـــبـــل أو لعمـــوق اى ســـلــل إـلعماً ـــفـــب ؼرالب اشباـــلـــن امـــر كبٌـــدد لع
ق ابطال تت هالـإمدات وهاـشـون ٌجرلخل اٌحمث حٌم إلقلٌظم دول افً معب ٌدرلتم والتعلٌامة ظنأ
 رة.كثٌن حٌاأفى وق العمل  لحقٌقٌة لست االحتٌاجاا
 ٌح ــا ٌتـً بمـمحللااتج ـلنـو انمت الـدمعرت، مما ٌرفع من  الستثماوضع خطة إقتصادٌة تشجع على  ا

ن ممل لعمن اعن لٌطللعاــل ولعمـوق اسون خلـدٌن ٌــذلـدد الجـراد اة لألفـكافٌــل عمـرص فـق خل
 لٌه.م إهوسبق
 الخدمات السٌاحٌة: -4

ٌقصد بالسٌاحة استثمار أوقات الفراغ بعٌدا عن العمل ومس ولٌاته فً السٌاحة من أجل المتعة       
، وقد شهدت الصناعة السٌاحٌة تطورات متسارعة منذ النصؾ الثانى من القرن الماضى ، 01والراحة

فقد ازدادت حركة السٌاح بٌن مختلؾ قارات العالم مدعومة بالتقدم الكبٌر الذى شهده قطاع النقل عموماف، 
                                      

،هدخل إلى الجغرافيا السياحية، دار اليازجي لمطباعة والنشر والتوزيع،جاهعة عبد القادر حهاد، ناصر هحهود عيد11
 .86، ص2117األقصى ، الطبعة األولى، 
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والنقل الجوى على وجه الخصوص ، حٌث ظهرت أصناؾ متعددة من الطا رات ذات األحجام 
عات الكبٌرة ،وهو ماساهم إلى حد كبٌر فى ربط الوجهات العالمٌة بعضها البع  ،وقد استفادت والسر

الوجهات السٌاحٌة من هذا التطور على نحو أصبحت فٌه المسافة عامالف أقل أهمٌة فى حال امتالك 
الدول  ، ومن هنا بدأ النظر للسٌاحة فً عدٌد من الدول وخاصة ف00ًالوجهة السٌاحٌة لمقومات جاذبة

النامٌة على أنها وسٌلة هامة من وسا ل االستثمار السرٌع وخاصة أن هناك تحول كبٌر فً المسارات 
السٌاحٌة نحو الدول النامٌة التً أخذت تنافس الدول المتقدمة فً الجذب السٌاحً فى أوا ل القرن 

تضم مدن سٌناء حٌث  ;العشرٌن، وكان من أهم تلك الدول مصر ، وباألخص جنوب وشمال سٌناء  
الجنوبٌة ثروة سٌاحٌة ضخمة سواء فى آثارها القدٌمة فى سرابٌط الخادم ووادى المكتب ، جبل 
موسى،وجبل الطور، و الشجرة المضٌ ة )العلٌقح ،وشجرة المن ،إضافة إلى شواط ها الجمٌلة الهاد ة 

ة دٌنٌة ،وعالجٌة ،وتروٌحٌة ،وتتعدد أنماط السٌاحة بها مابٌن سٌاح 07الساحرة،وعٌون الكبرٌت الداف ة
ورٌاضٌة، إضافة إلى سٌاحة المإتمرات، ومن هنا كان من الضرورى التطرق لدراسة خصا ص 
الخدمات المقدمة بتلك المدن والمشكالت التى أثرت فى ضعؾ كفاءتها مقارنة بالمدن السٌاحٌة العالمٌة 

 ومحاولة تقدٌم الحلول لتلك المشكلة  
 عدد الفنادق-أ

إستحوزت مدٌنة شرم الشٌخ على أكبر عدد للفنادق بٌن المدن السٌاحٌة بجنوب منطقة الدراسة       
؛نتٌجة النخفا  نسبة  7105إلى 7101فندق ولم ٌتزاٌد هذا العدد خالل الفترة من عام  189بلؽت 

حركة  ؛وٌرجع ذلك لكساد 7171اإلشؽال وقلة عدد اللٌالى السٌاحٌة مقارنة باألعوام السابقة  لعام 
السٌاحة فى تلك الفترة ، وجاء فى المرتبة الثانٌة من حٌث عدد الفنادق مدٌنة دهب والتى تتمٌز بالعدٌد 

،تزاٌد عددهم ببناء  7101فندق عام 108من المقومات السٌاحٌة الجاذبة للزا رٌن حٌث سجلت عدد 
ن جاء أدنى عدد للفنادق ،فى ح7105ٌفندق عام  000ثالثة فنادق أخرى لٌصبح عدد الفنادق بها إلى 

 .  7105فندق عام  03فندق فقط ،وتم إنشاء فندقاف واحداف لٌصبح عددهم  07بمدٌنة نوٌبع 
 عدد السائحٌن: -ب
 7101ملٌون سا ح عام 3انخف  عدد السا حٌن الوافدٌن إلى مدن جنوب سٌناء الساحلٌة من        
السٌاسٌة والثورات داخل الدولة ، وإستمرت ؛ نتٌجة اإلضطرابات  7107ملٌون سا ح فقط عام 3إلى

ألؾ سا ح فقط؛ وٌرجع السبب وراء هذا 121لٌصبح  710٢أعدادهم فى االنخفا  لتصل أدناها عام  
اإلنخفا  الشدٌد لعدد السا حٌن فى تلك الفترة إلى حادثة سقوط الطا رة الروسٌة فً أواخر أكتوبر من 

بشكل كبٌر وانعكست   710٢افدٌن الً مصر خالل عاموالذى أثرعلً عدد السٌاح الو 7103عام 
نتا ج سٌ ة علً القطاع السٌاحً  بؤكملة وقد أدى بدوره  إلى تحقٌق إٌرادات متدنٌة مقارنة باالعوام 
السٌاحٌة التً سبقتها ، وبذلك أثر تؤثٌرا شدٌداف على اإلقتصاد العام لمصر ونسبة البطاله ،حٌث  هجر 

ع السٌاحة أماكنهم نتٌجة إؼالق محالتهم وبازاراتهم السٌاحٌة  لحٌن استعادة ٪ من العاملٌن بقطا 21
وهى نسبة زٌادة  7105ملٌون سا ح عام ٢0الحركة السٌاحٌة  ، ثم ٌؤخد فى اإلرتفاع لٌصل إلى  

كبٌرة  إذ ما قورنت بالفترات السابقة  ؛ وٌرجع ذلك إلى زٌادة حركة السٌاحة المحلٌة وسٌاحة 
، 2010ملٌون سا ح خالل عام  3وقد جاء أقصى عدد من الزا رٌن فى مدٌنة شرم الشٌخ المإتمرات ،

 .7105ملٌون سا ح عام 32إرتفع لٌصل إلى 
( التوزٌع الجغرافى  ألعداد السائحٌن بمدن منطقة الدراسة السٌاحٌة خالل 16جدول )             

 (.2414/2414الفترة)

 عدد السائحٌن)ألف سائح( المدٌنة

2010 2012 2014 2016 2018 

 013 ٢7 13 35 103 رأس سدر

 5747 3٢4 00٢5 02٢2 3386 شرم الشٌخ

 195 7٢ 15 075 136 دهب

 39 4 13 27 128 نوٌبع

 10 0 710 0113 1426 طابا

                                      
، 7103زٌاد عٌد الرواضٌة ، السٌاحة البٌ ة غالمفاهٌم واألساس والمقومااتغ، دا ارة المكتباة الوطنٌاة ،عماان ، األردن ، 00

 .03ص
محبات إمام أحمد الشارابى، أقاالٌم مصار الساٌاحٌة غدراساة فاى جؽرافٌاة الساٌاحةغ الطبعاة األولاى ،دار الفكار العرباى  07

 .043ص 0447،جامعة حلوان ،
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 ٢143 1٢4 1546 3130 3050 إجمالى

مركز المعلومات ،  7104، 7103، 7103،  7100المصدر:الدلٌل اإلحصا ى إصدار  األعوام 
 ودعم إتخاذ القرار، محافظة جنوب سٌناء.
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 م.2411الراهن ألعداد المتسربٌن من جمٌع المراحل التعلٌمٌة على مستوى مدن  منطقة الدراسة عام ( التوزٌع الجغرافى 14جدول )

 المرحلة
 المدٌنة

إجمالى  المرحلة الثانوٌة المرحلة االعدادٌة المرحلة االبتدائٌة
 ٪ ٪ ٪ جملة إناث ذكور ٪ ٪ ٪ جملة إناث ذكور ٪ ٪ ٪ جملة إناث ذكور المتسربٌن

قسم أول 
 651 37.1 33.٢ 31.1 208 119 89 33.3 33.4 33.1 231 127 104 37.٢ 31.3 33.1 212 108 104 العرٌش
قسم ثان 
 711 30.7 30.٢ 31.2 222 129 93 3٢.٢ 33.1 35.٢ 260 143 117 37.7 33.3 31.2 229 136 93 العرٌش
قسم 
ثالث 
 445 32.5 10.2 37.1 168 110 58 31.5 30.1 34.5 155 83 72 72.1 7٢.4 75.7 122 71 51 العرٌش
قسم 
رابع 
 279 33.2 30.1 32.7 94 49 45 34.5 35.1 17.0 111 60 51 7٢.3 30.1 71.2 74 49 25 العرٌش

 273 364 637 31.3 31.2 31.3 344 413 757 35.0 31.4 3٢.3 285 407 692 30.٢ 31.1 33.7 2086 
ب ر 
 258 74.3 31.1 77.4 76 52 24 34.3 31.1 12.٢ 102 52 50 30.1 37.1 74.3 80 49 31 العبد
 489 33.7 32.7 37.1 172 105 67 35.1 31.5 17.3 186 98 88 7٢.5 75.1 73.0 131 79 52 رفح
 197 71.5 73.0 05.3 41 24 17 30.3 17.3 ٢0.3 101 44 57 72.4 31.٢ 71.1 55 36 19 الطور
رأس 
 52 17.3 33.3 72.3 22 16 6 1٢.7 3٢.2 34.0 24 11 13 00.3 01.1 03.٢ 6 3 3 سدر
 35 32.0 ٢1.1 11.1 20 16 4 30.1 75.1 11.1 11 7 4 00.1 5.1 71.1 4 2 2 ابوزنٌمة
 91 73.3 33.5 3.5 23 22 1 17.4 13.0 17.3 39 28 11 30.4 73.0 33.5 29 15 14 ابوردٌس
شرم 
 ٢3.1 ٢4.7 22.0 ٢1.1 13.1 72.1 05.1 05.3 00.1 7٢.2 07.1 1.1 5.1 07.3 00.1 03.3 5.1 1.1 1.1 الشٌخ
 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0  0 1 1 1 0  0 دهب
 4 73.1 31.1 1.1 1 1 0 31.1 31.1 31.1 2 1 1 73.1 1.1 31.1 1 0 1 نوٌبع
 11 011.1 011.1 011.1 11 5 6 1.1 1.1 1.1 0 0 0 1.1 1.1 1.1 0 0 0 طابا
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 .7102،تعداد المصدر: من حساب الطالبة اعتمادا علً النتا ج النها ٌة لبٌانات الجهاز المركزي للتعب ة العامة واالحصاء لمحافظتى شمال وجنوب سٌناء                     

إجمالى 
منطقة 
 3755.1 33.3 33.5 31.3 0013.1 ٢23.1 175.1 32.3 31.4 10.0 0731.1 ٢35.1 32٢.1 75.4 74.3 75.1 430.1 337.1 344.1 الدراسة
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 (.2414/2414خالل الفترة)لسائحٌن ( التوزٌع النسبى ألعداد ا1) شكل
جررـ 
- 

 اللٌالً السٌاحٌة:
نتٌجة النخفا  عدد السٌاح ٌنخف  معه عادد اللٌاالً الساٌاحٌة التاى ٌقضاٌها هاإالء الزا ارٌن فقاد       

فقاط عاام ملٌاون لٌلاة 0لٌلة /سا حح  إلاى  3.7)بمتوسط  7101ملٌون لٌلة عام 0٢.3إنخف  عددها من 
ملٌاون 03إرتفعت معه أعاداد اللٌاالى الساٌاحٌة لتصابح  7105،ومع الزٌادة فى عدد السٌاح عام  710٢

لٌلة /سا حح،وقد سجلت مدٌنة شرم الشٌخ أعلى متوسط لعدد اللٌالى السٌاحٌة بٌن مادن 7.7لٌلة )بمتوسط 
، بٌنماا 7105/ساا ح عاام لٌلاة  7.7، إنخفضات لتصابح  7101لٌلة /سا ح عاام  1منطقة الدراسة بلؽت 

 .7105لٌلة /سا ح فقط عام  0.0جاء أدناها فى مدٌنة رأس سدر بمتوسط 
 نسبة االشغال: -د

والتاى ساجلت  7101إنخفضت  نسبة االشؽال بمدن جنوب ساٌناء السااحلٌة بنسابة كبٌارة بعاد عاام       
الساسٌة والثورات داخل  ؛ نتٌجة اإلضطرابات 2016٪فقط  عام  01.1٪ لتصل إلى  69النسبه خالله 

٪ وهى نسبة زٌادة كبٌرة  إذ ما قورنات باالفترات 45لٌصل إلى7105الدولة ، ثم تؤخد فى اإلرتفاع عام 
السابقة ؛ وٌرجع ذلك إلى زٌادة حركة السٌاحة مقارنة بالسانوات الساابقة ،وقاد ساجلت مدٌناة رأس سادر 

 ٪ .55 ، ٌلٌها مدٌنة طابا 7105ام  ٪ خالل ع90أقصى نسبة اشؽال بٌن المدن الساحلٌة بلؽت 
 (.2414/2414( التوزٌع الجغرافى لعدد اللٌالى السٌاحٌة خالل الفترة)11جدول )

،  مركز المعلومات ودعم 7104، 7103، 7103،  7100المصدر:الدلٌل اإلحصا ى إصدار  األعوام 
 إتخاذ القرار، محافظة جنوب سٌناء.

 

 
 المدٌنة

 عدد اللٌالى السٌاحٌة)ألف لٌلة(

2010 2012 2014 2016 2018 

 001 ٢٢ 12 5٢ 057 رأس سدر
 07355 4٢4 1105 1533 03345 شرم الشٌخ

 ٢33 ٢1 710 33٢ 271 دهب
 011 05 013 014 311 نوٌبع
 04 1 110 072٢ 0413 طابا

 0313٢ 0005 151٢ ٢451 0٢303 إجمالى
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 (.2414/2414بمدن منطقة الدراسة السٌاحٌة خالل الفترة)لعدد اللٌالى السٌاحٌة ( التوزٌع النسبى 4) شكل

    

التوزٌع النسبى لمتوسط  اللٌالى السٌاحٌة بمدن منطقة الدراسة السٌاحٌة خالل الفترة (14جدول)
(2414/2414.) 

،  مركز المعلومات ودعم 7104، 7103، 7103،  7100المصدر:الدلٌل اإلحصا ى إصدار  األعوام 
 الطالبة.إتخاذ القرار، النسب من حساب 

 .2437التقدٌرات المستقبلٌة للخدمات السٌاحٌة حتى عام -5

 عدد السائحٌن: - أ
 7101ملٌااون سااا ح عااام 3إرتفااع عاادد السااا حٌن الوافاادٌن إلااى ماادن جنااوب سااٌناء الساااحلٌة ماان        
٪ فقط ، ومن ثم تم عمل إسقاط للسٌاح المتوقاع زٌاارتهم 0.5،بمعدل نمو 7105ملٌون سا ح عام ٢0إلى

 2ٌزٌاد عان إلاى ما 7174إلى تلك المدن بناءاف على هذا المعدل لٌصبح من المقدر أن ٌصل عاددهم عاام 
، وبالتاالى فاإن مادن الجناوب ساوؾ تشاهد زٌاادة 7134ملٌون ساا ح عاام 4ملٌون سا ح ،ثم  ٌقترب من 

متدرجة فى أعداد السٌاح الوافدٌن إلٌها ، و ٌساعد على ذلك تالشى  بع  المشاكالت والمعوقاات  التاى 
ر مدٌناة شارم الشاٌخ مادن أدت إلنخفا  عدد السٌاح فى السنوات السابقة، كما أن من المتوقاع أن تتصاد

ملٌاون  01الجنوب الساحلٌة فى عدد من السا حٌن اللذٌن مان المتوقاع أن ٌصال عاددهم إلاى ماٌزٌادعن )
؛ فى خالل عقدٌن فقط  ، تلٌها مدٌناة دهاب ولكان  7134،  7174ملٌون حسا ح على التوالى عامى05،

نماو لعادد الساا حٌن خاالل الفتارة  ٪ح ،فى حٌن لم تحقق مدٌنةرأس سدر أى معدالت10بمعدل نمو أقل )
 المتوقعة، كما أنه من المتوقع أن ٌظل عدد السا حٌن فى التناقص فى كال من مدٌنتى نوٌبع وطابا.

 :اللٌالً السٌاحٌة -ب  
لٌلاة /ساا حح  إلاى  3.7)بمتوساط  7101ملٌاون لٌلاة عاام 0٢.3إنخف  عدد اللٌاالً الساٌاحٌة مان       
٪ خالل تلاك الفتارة، 1، بمعدل نمو متناقص بمقدار  7105لٌلة /سا ححعام 7.7ملٌون لٌلة )بمتوسط 03

، وماع التوقاع 7174لٌلة /سا ح فقاط عاام 03لٌصبح من المتوقع أن ٌصبح متوسط عدد اللٌالى السٌاحٌة 
فى إستمرار تناقص معادل النماو ساوؾ ٌكاون مان المقادر أن ٌصال  متوساط عادد اللٌاالى الساٌاحٌة لٌلاة 

،وقااد سااجلت مدٌنااة طابااا أعلااى معاادل نمااو فااى متوسااط عاادد اللٌااالى  7134ل سااا ح عااام واحاادة فقااط لكاا
لٌلة /سا ح فقط 7.٢٪ ، حٌث ٌكن من المتوقع أن ٌصل متوسط عدد اللٌالى السٌاحٌة 3.3السٌاحٌة بنسبة 

لاة ل3.٢ٌ، ومع التوقع بإستمرار الزٌادة ٌقدر أن ٌصل متوسط عدد اللٌالى السٌاحٌة بهاا إلاى  7174عام 
لٌلة /ساا ح ح خاالل فتارة االساقاط ؛  3لٌلة /سا ح ،  7.5، ٌلٌها مدٌنة نوٌبع بمتوسط) 7134/سا ح عام 

وٌرجع ذلك االرتفاع فى متوسط عدد اللٌالى السٌاحٌة فى تلك المدٌنتٌن مقارنة ببقٌة المدن إلى إنخفاا  
  عدد السا حٌن فى مقابل زٌادة عدد اللٌالى السٌاحٌة.

 االشغال:نسبة  -جـ
والتاى ساجلت  7101إنخفضات نسابة االشاؽال بمادن جناوب ساٌناء السااحلٌة بنسابة كبٌارة بعاد عاام      

٪ خالل تلك الفترة، لٌصابح مان 3.0،، بمعدل نمو سالب 7105عام  ٪45لتصل إلى٪ 69النسبه خالله 
دل النمو سوؾ ، ومع التوقع فى إستمرار تناقص مع7174٪عام  35.3المتوقع أن تصبح نسبة االشؽال 

،وبالتاالى فمان المتوقاع عادم  7134٪ فقاط عاام  75.0ٌكون من المقدر أن تصل متوسط نسبة االشؽال 
 تحقٌق أى من مدن منطقة الدراسة أى زٌادة فى نسب اإلشؽال ، فٌما عدا مدٌنة رأس سدر 

الدراسة السٌاحٌة ( التوزٌع النسبى لعدد الفنادق ومتوسط  اللٌالى السٌاحٌة بمدن منطقة 17جدول)   
 (.2414/2414خالل الفترة )

٪نسبة االشغال عدد الفنادق   

 
 المدٌنة

()لٌلة/سائح متوسط عدد اللٌالى السٌاحٌة  

2010 2012 2014 2016 2018 

 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 رأس سدر
 7.7 7.٢ 3.1 7.2 1.1 شرم الشٌخ
 3.3 7.3 1.7 1.1 3.3 دهب
 7.3 0.4 7.3 7.0 7.1 نوٌبع
 0.5 7.5 0.5 0.3 0.3 طابا

 7.7 7.1 3.0 7.3 3.7 إجمالى
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(13 المدٌنة 2014/2010( 2016 2018 2010 2012 2014 2016 2018 

 90 71.7 3.2 01.3 22 26 73 25 رأس سدر
 46 03.3 70.3 73.7 71 189 054 189 شرم الشٌخ
 31 71.٢ 03.٢ 35.7 50 111 014 108 دهب
 39 07.3 73.1 31.0 69 13 07 12 نوٌبع
 55 1.3 02.4 30.5 80 31 30 31 طابا

 45 01.1 04.4 75.3 69 370 73 3٢3 إجمالى

،  مركز المعلومات ودعم 7104، 7103، 7103،  7100المصدر:الدلٌل اإلحصا ى إصدار  األعوام 
 إتخاذ القرار، محافظة جنوب سٌناء.

 

واإلسقاط المستقبلى لعدد السائحٌن بمدن جنوب سٌناء خالل الفترة (التوزٌع العددى الحالى 7شكل)
(2414/2437.) 

 

 

 م.2437( التوزٌع النسبى المتوقع لعدد الفنادق ومتوسط  اللٌالى السٌاحٌة حتى عام 24جدول)

                                      
، فى حٌن بدأ إنشاء القلٌل من الفنادق فى األعوام 7101إلى  7101لم ٌتم إنشاء مإسسات فندقٌة خالل الفترة من عام   03

 التالٌة. 
 

1

100

10000

 طابا نوٌبع دهب شرم الشٌخ رأس سدر

ح
ائ
س

ف 
أل

 

7104 7174 7134 

 
 المدٌنة

متوسط عدد اللٌالى  عدد السائحٌن)ألف سائح(
لٌلة السٌاحٌة)
(/سائح(  

٪نسبة االشغال  

النمومعدل   
خالل الفترة 

2414/
2414 

المتو
قع 
عام 
242
7 

المتو
قع 
 عام
243
7 

معدل 
 النمو
خالل 
الفترة 
2414/
2414 

الم
توق
ع 

عام 
24
27 

الم
توق
ع 
 عام
24
37 

 معدل النمو
خالل الفترة 

2414/2414  

المتو
قع 
عام 
242

7 

المتوق
 ع عام
243
7 

رأس 
 0٢.4 1.1 1.2 3.1- 017 017 1 سدر

172
.3 

7174
.1 

شرم 
 ٢.0 الشٌخ

013
11 

05٢
02 -٢.1 0.0 1.٢ -1.2 

75.
3 02.3 

 05.01.3 3.3- 0.0 0.4 3.3- 133 740 1.0 دهب
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1

100

10000

 طابا نوٌبع دهب شرم الشٌخ رأس سدر

٪ 

7104 

7174 

7134 

،  مركز المعلومات 7104المصدر:النسب من حساب الطالبة إعتماداف على بٌانات الدلٌل اإلحصا ى إصدار  
 ودعم إتخاذ القرار،محافظة جنوب سٌناء.

 

(التوزٌع النسبى الحالى واإلسقاط المستقبلى لنسبة اإلشغال بمدن جنوب سٌناء خالل 14شكل)
 (.2414/2437الفترة )

٪ ، وبذلك ٌكن من المتوقع أن تصل نسبة االشغال 16.7والتى سجلت معدل نمو لنسبة االشغال بلغ 

٪ ومع التوقع بإستمرار متوسط الزٌادة سٌصبح نسب اإلشغال بها 421.3إلى  2427بها عام 

مقارنة ببقٌة مدن ؛ وٌرجع ذلك إلعتمادها على السٌاحة الداخلٌة بنسبة كبٌرة 2437٪ عام 2427

 الجنوب، إضافة إلى إنخفاض الطاقة الفندقٌة المتاحة.

 :الحلول المقترحة لحل مشاكل و معوقات تنشٌط السٌاحة بمدن منطقة الدراسة 
 :الحلول السٌاسٌة - أ

ٌشكل هذا النوع من المشكالت  أحد المعوقات الر ٌسٌة التً حرمت مصر وخاصة مدن سٌناء من        
الظهور بشكل ٌلٌق بقدراتها وإمكانٌتها على خارطة السٌاحة العالمٌة ؛وٌرجع ذلك لحالة عدم اإلستقرار 

كساد حركة السٌاحة  الداخلى التى شهدتها مصر فى ظل أحداث و مجرٌات الثورة والذى ادى بدوره إلى
وإمتناع العدٌد من رعاٌا الدول األوربٌة و األمرٌكٌة عن السفر إلى مصر وباألخص مدن سٌناء و 
ألؽٌت العدٌد من الرحالت السٌاحٌة إلى مصر مما كان له أثر فى إنخفا  ملحوظ فى حركة السٌاحة 

فٌه سٌناء حٌث تقوم إسرا ٌل الدولٌة إلى مصر ،إضافة إلى التحدى الحضارى والسٌاسى التى وقعت 
بدعاٌة مضادة تؤخذ أشكاالف متعددة سواء عن طرٌق محاربتها للسٌاحة فى مصر فى األسواق السٌاحٌة 
العالمٌة أو من خالل تسلٌط األضواء على بع  الحوادث الهامشٌة التى تصادؾ السا ح خالل زٌارته 

لساسٌة لتنشٌط السٌاحة وعودتها كما كانت من ألى من مدن سٌناء،لذا فالبد من إتباع عدد من الخطط ا
 خالل ماٌلى :

؛أدت تلاك  01تبنى سٌاسة دعا ٌة مضاادة تهادؾ لحماٌاة الساوق الساٌاحٌة مان زٌاؾ الدعاٌاة اإلسارا ٌلٌة
العوامل إلى إنخفا  عدد السا حٌن الوافدٌن إلى مدن سٌناء السااحلٌة بشاكل ملحاوظ بعاد أحاداث الثاورة 

                                      

 
بات إمام أحمد الشرابى ،أقالٌم مصر السٌاحٌةغدراسة فى جؽرافٌة السٌاحةغ، كلٌة السٌاحة والفنادق ،جامعة حلاوان مح 01

 .715،ص0440، الطبعة األولى ، دار الفكر العربى ،

1 
 نوٌبع

-07.3 01 3 1.5 7.5 3.1 -٢.7 
71.
٢ 01.5 

 طابا
-17.0 

13.
2 

1.11
7 3.3 7.٢ 3.٢ -1.1 

3٢.
3 71.7 

 إجمالى
0.5 
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0 

521
2 -1.1 0.3 0.1 -3.0 

35.
3 75.0 
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ملٌاون ساا ح مساجلٌن  3نحاو  7101عادد الساا حٌن فاى الرباع األول مان عاام مباشرة ؛ فبعاد أن ساجل 
 121إلاى  710٢ملٌون لٌلة سٌاحٌة ، ووصل عادد الساا حٌن فاى الرباع األول مان عاام  0٢ماٌزٌد عن 

سا ح فقط مسجلٌن  ملٌون لٌلة سٌاحٌة فقط  ، وقد كان ذلاك نتٌجاة لتلاك المشاكالت السٌاساٌة ،ونؤمال أن 
بتلك المدن إلى ماكانت علٌه خاصة وأن هناك بوادر نشاط فى حركة  السٌاحة حالٌاف حٌاث تعود السٌاحة 
 ملٌون سا ح . ٢ماٌزٌد عن  7105سجل عام 

إلؽاااء اإلجااراءات المعقاادة والتااً تتمثاال بااالحواجز والتعقٌاادات التااً توضااع أمااام السااا ح ماان المساااءلة 
 أو اإلجراءات المشددة لمنح التؤشٌرات.واالنتظار لفترات طوٌلة وصوال إلى المنع من السفر 

تشاادٌد اإلجااراءات األمنٌااة علااى ماادن الشاامال وخاصااة مدٌنااة رفااح الحدودٌااة ؛وذلااك للحااد ماان العملٌااات 
 اإلرهابٌة والتى تإثر بدورها فى أمن وإستقرار شمال وجنوب سٌناء.

 الحلول االقتصادٌة:-ب

مجموعة من الخطط واالجراءات السرٌعة وهى  ٌمكن الحل األمثل لتلك المشكالت االقتصادٌة من خالل
 كاألتى:

تشجٌع منظومة اإلستثمار األجنبى والعمل على توفٌر فرص لالستثمار الفعال وتمكٌن المستثمرٌن   -

والسعً الستثمار التراث واَثار العرٌقة فً المنطقة،حٌث وضح البنك المركزى المصرى أن نسبة 

ة للقطاعات ٪ فقط من جملة اإلستثمارات األجنب15ٌاإلستثمار األجنبى فى قطاع السٌاحة لم تشكل سوى 

عاماف فً  31عاما فقط تزٌد إلى  31االقتصادٌة األخرى ، وإعادة النظر فً تقرٌر حق االنتفاع والمحدد بـ

عاما، مما أدي إلى عزوؾ المستثمرٌن عن المشاركة فً أٌة مشروعات  44ظروؾ استثنا ٌة بعد أن كان 

 سٌاحٌة وهروبهم للدول المنافسة سٌاحٌا.

لتنمٌة سٌناء إنشاء صندوق تموٌل تودع فٌه كل األموال التً تخصص تولى الجهاز الوطنً   -

لتنمٌة مدن شمال وجنوب سٌناء، سواء من الحكومة أو من جهات مانحة أخرى أو من المستثمرٌن، 

 مع

 وضع ضوابط لدخول االستثمارات ؼٌر المصرٌة بصورة تتماشى مع متطلبات األمن القومً. -

الوطنً لتنمٌة سٌناء بحٌث ٌتضمن كل األطراؾ الفاعلة والشرٌكة إعادة النظر فً تشكٌل الجهاز  -

فً تعمٌر وتنمٌة سٌناء، وإعطاء صالحٌات واسعة لتفعٌل دوره من خالل التعرؾ على احتٌاجات 

المواطنٌن والتنسٌق بٌن الوزارات المعنٌة بتنفٌذ مشروعات سٌناء والمتابعة والرقابة على 

 .المشروعات المنفذة فً المحافظة

اإلهتمام بالتسوٌق للمنتج السٌاحً المصرى. حٌث ٌلعب التسوٌق للمنتج السٌاحً دورا كبٌرا فً  -

تصرٌؾ الثروات السٌاحٌة وبٌعها، و قٌام المسإولٌن عن التسوٌق السٌاحً بوضع خطط تسوٌقٌة 

 تتنوع فٌها البرامج واألنماط السٌاحٌة، ووضع برامج متخصصة فً سٌاحة التراث لتنشٌط حركة

 السٌاحة لهذا النمط السٌاحى.

االهتمام بخلق فرص للتصنٌع حٌث تفتقر تلك المدن إلى وجود صناعات تسهم فى تنشٌط قتصادها  -

 والعمل على  تروٌج تلك الصناعات وتوفٌر التسهٌالت الالزمة لدعمها.

 الحلول الخدمٌة والبٌئٌة: -جـ

احً : حٌث تعتبر هذه البنٌة عنصرا أساسٌا فً تنشٌط االهتمام بتقوٌة البنٌه التحتٌة الخاصة بالقطاع السٌ
السٌاحة ، وتطوٌر المناطق السٌاحٌة خاصة فى مدٌناة نوٌباع والطاور وتطاوٌر النساٌج العمراناً لجمٌاع 

 ٌم.لمدن اإلق
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توفٌر الطاقات اإلٌوا ٌة لمواجهة التطورات المرتقبة فً الطلب السٌاحً وما تتطلباه مان مرافاق أساساٌة 
ة وترفٌهٌااة وإقامااة مشااروعات لتحفٌااز سااٌاحة الاارحالت والااربط بااٌن المواقااع السااٌاحٌة وخاادمات عاماا

 المختلفة واالهتمام بتطوٌر المطارات وإنشاء مطارات جدٌدة فى المدن النا ٌة  .
تحوٌل أودٌاة ساٌناء المهمشاة لمنتجعاات مازودة بكال مقوماات الساٌاحة بساٌناء مان ساٌاحة ثقافٌاة ودٌنٌاة 

 رحالت سفاري وذلك لتوفٌر فرص عمل لسكان البدو فى منطقة الدراسة .وبٌ ٌة وعالجٌة و
تنمٌة سٌاحة الشواطئ والرٌاضات الما ٌة والؽوص بالتوسع فً إقامة القرى السٌاحٌة على ساحل المادن 

 الشمالٌة مثل مدٌنة العرٌش.
االهتمام بالجانب التارٌخى والعسكرى لمنطقة الدراسة من خالل تجهٌز الطارق التارٌخٌاة والطارق ذات 
القٌمة الروحٌة ،وإضافتها إلاى قاوا م المازارات الساٌاحٌة بساٌناء مثال الطرٌاق الحرباً العظاٌم ) طرٌاق 

حتااى وسااط  حاورسح والممتااد ماان القنطارة شاارق حتااى رفاح، وطرٌااق الحااج القادٌم الممتااد ماان العجارود
سٌناء، وطرٌق رحلة العا لة المقدسة، إضاافة إلاى الطارق الحربٌاة والعساكرٌة التاى دارت بهاا المعاارك 

،و موقعة مقبرة الدبابات بمنطقة أبو عطوة فى الجزء الشمالى لمنطقاة  0423مثل معركة حرب أكتوبر 
علهاا مازارات ساٌاحٌة الدراسة ومعركة عٌاون موساى شارق قنااة الساوٌس، وتؤهٌال كال هاذه األمااكن لج

 عسكرٌة . 
 :  ملخصال
نموهم ، ودادهم ـإ بؤعـدؾ التنبـبهالمدن الساحلٌة بسٌناء  اإلسقاطات المستقبلٍة لسكان  بحثالل تناو     
الفترة ل خالالخاادمات التعلٌمٌااة ،الصااحٌة ، الخدمٌااة ، والتعرؾ على احتٍاجاتهم المستقبلٍة من كثااافتهم و

أن تبلػ األعداد الساكانٌة لمنطقاة الدراساة  وفقااف للفار  ٍتوقع ،  حٌث 2042)  / 7102)   التخطٍطٍة
٪  33بزٌاادة نسابٌة تبلاػ  7117ألؾ نسمة فً نهاٌة فتارة اإلساقاط عاام  130المتوسط لمعدالت نموهم 

، كماا ٌتوقاع أن ٌتزاٌاد أعاداد الساكان فاى ف اة 711٢مقارنة بما كان علٌه عددهم فاى سانة األسااس عاام 
ألااؾ نساامة فااى نهاٌااة فتاارة  03٢إلااى 7102ألااؾ نساامة فااى ساانة األساااس عااام  00٢ن ماان صااؽار الساا

إلاى 7102نسمة فى عام 047٢13اإلسقاط،كما ٌتوقع أن ترتفع نسبة السكان فى ف ة متوسطً السن من 
سانة فاؤكثرح حساب  ٢3نسمة فى  نهاٌة فترة اإلسقاط،وسوؾ تزداد نسبة السكان كبار السن ) 734351
،ٌتوقع أن  7102نسمة فقط عام  4730، فبعد أن كان ٌبلػ عددهم  7117لسكانٌة حتى عام اإلسقاطات ا
م ، ومن المتوقع أن تصل الكثافة الساكانٌة لساكان منطقاة 7117ألؾ نسمة عام   07135ٌصل عددهم  
 .7كم/نسمة 07.7الدراسة 

طبٌبااف ،إضاافة 511وعن الخدمات الصحٌة ٌتوقع أن تحتاج منطقة الدراسة بنهاٌة فتارة اإلساقاط إلاى     
فرد من هٌ ة التمرٌ  ، أما الخدمات التعلٌمٌة فٌقدر أن  ٌتزاٌد  تالمٌاذ التعلاٌم  0531إلى احتٌاجه إلى 
نسامة فاى  737125العمل تلمٌذاف ،وٌتوقع أن ٌصل حجم قوى 07331إلى حوالى  7117االبتدا ى عام 

نهاٌة فترة االسقاط ،. وتواجاه منطقاة الدراساة بعا  المشاكالت التاى تشاكل عقباة أماام تطاوره وتنمٌتاه 
وهى مشكلة األمٌة ،مشكلة التسرب مان التعلاٌم ، الزٌاادة المضاطردة لمعادل البطالاة بمنطقاة  الدراساة ، 

 مشكلة قصور الخدمات السٌاحٌة .
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Abstract: 
  The research examined the future projections of the inhabitants of 

coastal cities in Sinai with the aim of predicting their numbers, growth 
and density, and identifying their future needs for educational, health, 
and service services, during the average planning period (2042). People 
at the end of the projection period in 2042, a relative increase of 35% 
compared to what they were in the base year in 2016, and it is expected 
that the number of young people in the category of young people will 
increase from 116 thousand people in the base year in 2017 to 156 
thousand people at the end of the projection time, it expected that  The 
percentage of the population in the middle-aged group is increase from 
192,645 people in 2017 to 259,580 people at the end of the projection 
period, and the proportion of the elderly population (65 years and over) 
will increase according to population projections until 2042, after it was 
only 9,231 people in 2017. It is expected that their number will reach 
12,438 thousand people in 2042 AD, and it expected that the population 
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density of the population of the study area will reach 12.2 inhabitants / 
km2. 
 Also it is expected that health services will need 804 doctors by the end 
of the projection period, in addition to its need for 1834 nursing 
personnel. As for educational services, it is estimated that primary 
education pupils in 2042 will reach about 12,354 pupils, and it is 
expected that the size of the workforce will reach 252478 people at the 
end of the projection period ,. The study area faces some problems that 
constitute an obstacle to its development, which are the problem of 
illiteracy, the problem of school dropout, the steady increase in the 
unemployment rate in the study area, the problem of insufficient tourism 
services. 
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