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؟..ما هو التخطٌط 

عملٌة اتخاذ قرارات 

لتحدٌد اتجاه المستقبل

أٌن نرٌد 

الوصول؟

أٌن نحـــن 

اآلن

 كٌف نصل الى ما نرًد؟



 بتفاوت التخطٌط مفهوم تعرٌف ٌتفاوت

 والهدف والزمان المكان وظروف عوامل

 التفاوت هذا ٌمتد وأحٌانا   .التخطٌط من

 النظر وجهات باختالف المكان داخل إلى

  .والمصالح واالهتمامات

مفهوم التخطٌط



:أنه على التخطٌط إلى اإلشارة ٌمكن

 بهدف القائم للوضع وتدبٌر تدبر حالة 
.األحسن إلى تطوٌره

الراهنة األوضاع لدراسة الجادة المحاوالت 
 ٌكون جدٌد وضع أو تصور القتراح تمهٌدا  
.المجتمع وتطلعات احتٌاجات مع تمشٌا  



إلى ٌهدف علمً منهج أو أسلوب 

 المتاحة واإلمكانٌات الموارد جمٌع دراسة

 اجل من المكانً الحٌز أو المنطقة فً

 أفضل بشكل واستغاللها استخدامها

 .المجتمع وتطلعات احتٌاجات مع ٌتمشى



 المتاحة البدائل أحسن اختٌار 
 ومتفق محدودة أهداف لتحقٌق
.علٌها

 

 خالل من معٌنة أهداف تحدٌد 
 الكفٌلة واإلجراءات األسالٌب وضع

.تكلفة بؤقل األهداف هذه بتحقٌق



المخططات، الخطط، وضع عملٌة 
 المسار وتحدد ترسم التً البرامج
 الحٌاة قطاعات فً للمجتمع المقبل

.نفسه هو ٌرٌدها كما المختلفة



 مفهوم تحدٌد حول النظر وجهات اختالف من بالرغم

  مكونات أربعة إلى ٌرتكز المفهوم هذا أن إال التخطٌط

  :رئٌسٌة

(Study) الدراسة (1)

 على للتعرف تمهٌدا   القائمة لألوضاع دراسة إعداد

.المطلوبة واالحتٌاجات المشكالت

(Goals) األهداف (2)

  إطار فً وذلك األولوٌات جدول حسب األهداف تحدٌد

 .واألبعاد الجوانب محدد زمنً



(Forecasting) التنبإ (3)

وتطور نمو علٌه ٌكون أن ٌجب أو علٌه سٌكون ما على التعرف

الزمنٌة الفترة فً سٌكون لما التنبإ .المدروس القطاع فً العمل

.المرسومة األهداف ضوء فً مداها تحدٌد ٌتم والتً القادمة

 (Time) الزمنً البعد (4)

 وكذلك ضوئها، فً األهداف تحدٌد سٌتم التً الزمنٌة الفترة

 زمن بدون خطة ٌوجد ال الموضوعة، الخطة لتنفٌذ الزمنً المجال

  .لها محدد

 المطلوب ألن ذاته بحد الزمن أهمٌة فً تكمن الزمن عامل أهمٌة

  وأي محدودة زمنٌة فترة خالل المجتمع فً التنمٌة تحقٌق هو

 .التنموٌة الخطة فً سلبا   سٌإثر المحددة المواعٌد عن تؤخٌر



 اقتصادٌا ، موضوعا   ٌكون أن ٌمكن مطلق، موضوع هو التخطٌط

  :فإنه التخطٌط هذا نوع كان ومهما عمرانٌا ، أو اجتماعٌا  

 واإلمكانات الموارد أنواع جمٌع دراسة إلى ٌهدف علمً أسلوب”

  أو المدٌنة أو اإلقلٌم أو دولةال فً المتوفرة والبشرٌة الطبٌعٌة

 الموارد هذه استخدام كٌفٌة تحدٌدو المإسسة فً أو القرٌة،

 معٌشٌة، أوضاع تحسٌن أو محددة أهداف تحقٌق فً واإلمكانات

 ومساعدا   اإلنتاج من قدر ألكبر محققا   االستخدام ٌكون أن شرطب

  .“على تحقٌق قدر كبٌر من التنمٌة

:مثل ما صفة عادة التخطٌط تصحب لذلك

  ،المكانً التخطٌط ،االجتماعً التخطٌط ،االقتصادي التخطٌط

.المحلً طالتخطٌ أو اإلقلٌمً التخطٌط ،وطنًال التخطٌط



 :هو كمفهوم التخطٌط

 ٌتم والعقالنً، المنطقً التفكر فً ومنهج أسلوب•

 المستوٌات، كل وعلى الجمٌع، قبل من ممارسته

 حتى والعائلً، الفردي، المستوى من بدأ

 .والعالمٌة والوطنٌة المحلٌة المستوٌات

 فً معٌنة لوضعٌة ورإٌة بتصور ٌتعلق هوو•

 وضع ثم ومن إلٌها، الوصول مطلوب ،المستقبل

.بتحقٌقها الكفٌلة واإلجراءات الوسائل



 المستوٌات بتعدد التخطٌط، صفات وتـتعدد•

 ووطنً استراتٌجً، تخطٌط نجد حٌث ،والقطاعات

 ومتوسط المدى، بعٌد وتخطٌط ومحلً، وإقلٌمً

 اقتصادي، سٌاسً، وتخطٌط المدى، وقرٌب المدى،

 وصحً، وتربوي، وعسكري، وبٌئً، واجتماعً،

 كلً، جزئً، وتخطٌط وتـنموي وتكنولوجً،

.الخ ... وإرشادي، وتوجٌهً، وتؤشٌري، وشمولً،



 والمنظمة المقصودة المرحلٌة اإلجراءات من مجموعة

  وعلى محددة زمنٌة فترة فً تنفذ التً والمشرعة

 تعاونً جماعً وبجهد مكانٌة مستوٌات عدة أو مستوى

 استغالل لتحقٌق متعددة ووسائل أدوات فٌه تستخدم جاد

 الكامنة والبشرٌة الطبٌعٌة للموارد ومستدام أنسب

 المطلوب التغٌٌر إحداث على ٌعمل وبشكل والمتاحة

 لهذا ومتابعة وضبط توجٌه مع المجتمع فً والمرغوب

 آثار أي حدوث لمنع المختلفة الحٌاة جوانب فً التغٌٌر

.سلبٌة

:المكانًلتخطٌط ا مفهوم



(National Planning) الوطنًالتخطٌط ( 1)

 البشرٌة االمكانات استخدام وحسن وتنظٌم تنسٌق عملٌة

  لتحقٌق وتوجٌهها ،دولةال أنحاء سائر فً الطبٌعٌة والموارد

 التخطٌط أنظمة وفً .معٌنة زمنٌة فترة فً المجتمع أهداف

  لعملٌة الرئٌس الموجه السٌاسٌة القٌادة تكون المركزي

 ،دولةال تقود التً والعمرانٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة التنمٌة

 والمعدالت التنمٌة فً السٌاسٌة وأهدافها فلسفتها ضوء فً

 الناتج القومً، الدخل فً الوطنً االقتصاد لنمو المستهدفة

من قطاع كل نمو ونسبة الفرد دخل المحلً،

.قطاعات خطة التنمٌة القومٌة

:المكانًلتخطٌط ا مستوٌات



 ومتطلبات أهداف مع ٌتعامل الذي التخطٌط من المستوى وهو
 دراسة أساس على ٌقوم والذي الوطنً المستوى على األمة
 التً الخطط ووضع المختلفة المجتمع لحاجات شاملة كاملة
 المجتمع فً واإلمكانات الموارد لكافة األنسب االستخدام تكفل
.االحتٌاجات هذه مقابلة أجل من

 االقتصادٌة التنمٌة تحقٌق إلى الوطنً التخطٌط وٌهدف
 والثروات الموارد تنمٌة بمعنى ،للسكان الشاملة واالجتماعٌة

 إلى ٌإدي بما أخرى، جهة من البشرٌة والتنمٌة جهة من
 رفاهٌة وبالتالً الفرد الدخل وزٌادة القومً الناتج زٌادة

 المجتمعات لتوزٌع العام التصور بوضع ٌقوم كما المجتمع،
 وعالقاتها ووظائفها بؤحجامها والرٌفٌة الحضرٌة العمرانٌة
.للدولة الشامل اإلطار فً البعض ببعضها



Regional) اإلقلٌمً التخطٌط (2) Planning)

 االقتصادٌة لألنشطة أنسب توزٌع تحقٌق

  تضمن التً بالدرجة اإلقلٌم ضمن واالجتماعٌة

 والموارد البشرٌة لإلمكانات كفوا استخداما

 التنمٌة عملٌة فً النهوض بغٌة ،المتوفرة الطبٌعٌة

 وفق اإلقلٌم عموم تنمٌة وبالتالً األنشطة، لهذه

 وتحقٌق الفوارق إذابة إلى ٌهدف قومً منظور

 أجزاء بٌن والخدمات الموارد توزٌع فً الموازنة

.المختلفة اإلقلٌم



المحلً والتخطٌط الشامل الوطنً التخطٌط بٌن الوصل همزة هو 
 ومشروعات الستثمارات المكانً بالتوزٌع ٌقوم حٌث الشامل
 ٌملٌها التً واإلمكانٌات المحددات إطار فً الوطنٌة الخطة

 القواعد مع ٌتعارض ال نحو على المحلً العمرانً التخطٌط
 القومً التخطٌط ٌختص حٌن فمثال   السلٌمة، التخطٌطٌة
 لالعتبارات طبقا األقالٌم على وٌوزعها الثقٌلة بالصناعات
 أو للمدٌنة بالنسبة بتوطٌنها اإلقلٌمً التخطٌط ٌقوم الموجودةـ

 أو سكانً تكدس أو بٌئً تلوث من تعانً ال بحٌث للقرٌة
 فً الصناعة توطٌن عن تنتج قد أخرى متاعب أي أو عشوائٌات

.لها المناسب غٌر المكان

تفصٌال   أكثر بصورة ٌتعرض التخطٌط من المستوى هذا فإن لذلك 
 وكذلك العمرانٌة، التجمعات لتوزٌع القومً التخطٌط من

 الطرق لشبكة ٌتعرض كما والمستقبلً، الحالً األرض استعماالت
 البعض وبعضها العمرانٌة التجمعات بٌن والربط والمرور والنقل
اإلقلٌمً داخل سواء



أو العمرانً  (Local Planning)التخطٌط المحلً ( 3)

      (Physical Planning)

 التخطٌط، مستوٌات من الثالث المستوى المحلً التخطٌط ٌمثل

 لتشمل سعتها فً تتفاوت قد محددة، جغرافٌة منطقة مع وٌتعامل

  وقرى مدن عدة أو ،وضواحٌها المدٌنة أو ،قرٌةال أو مدٌنةال

 المحلً التخطٌط وٌركز .(الكبرى المدن/ المٌتروبولٌتانٌة المنطقة)

 أو العمرانً بالتخطٌط أحٌانا ٌسمى لذلك العمرانٌة، الجوانب على

Physical) الفٌزٌائً التخطٌط Planning). ٌنفً ال ذلك أن إال 

 حٌاة فً المإثرة والبٌئٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة الجوانب مع تعامله

 أو االجتماعٌة، الخدمات توزٌع نظام كتحسٌن والمجتمعات األفراد

 التارٌخً للحفاظ برنامج وضع أو العام، النقل ونظام خطوط تطوٌر

.والتراثً



 وفئات قطاعات لكافة العامة، المصلحة لتحقٌق ووسٌلة أداة هو
 :خالل من المجتمع،

لتوزٌع ومفضلة، مرغوبة مستقبلٌة ألوضاع ورإى تصورات وضع 
 وفً المالئم المكان فً لألراضً المختلفة واالستعماالت األنشطة
  .المناسب الوقت

والمستقبل الحاضر فً التنمٌة احتٌاجات بٌن التوازن ٌحقق وبما 
 البعٌد، المستقبل ألجٌال التنمٌة احتٌاجات وبٌن ناحٌة، من القرٌب،

  .المستدامة بالتنمٌة ٌعرف ما تحقٌق أي أخرى، ناحٌة من

والرغبات، والطموحات اإلستراتٌجٌة الرإى بٌن التوازن ٌحقق وبما 
 ناحٌة من الواقعٌة، واإلمكانات الموارد محددات وبٌن ناحٌة، من

 خالل ومن وملزم، واضح وقانونً تشرٌعً إطار فً وذلك .أخرى
 مجتمعٌة مشاركة وضمان وبتـنسٌق محددة، وإجراءات عملٌات
.التخطٌطٌة العملٌة مراحل كافة خالل كاملة،

:لتخطٌط العمرانًا مفهوم



  الثالث المكانً التخطٌط مستوٌات بٌن وثٌقة عالقة هناك

 من كل تعامل أساس على ترتكز (المحلً ،اإلقلٌمً الوطنً،)

 مع واسعة شمولٌة بنظرة واإلقلٌمً الوطنً التخطٌط

 وإدارٌة قانونٌة مرجعٌة ٌشكالن كونهما العمرانٌة المتطلبات

  أي أن حقٌقة من انطالقا   وذلك ،المحلً للتخطٌط علٌا ومالٌة

 المكان البإرٌة، النقطة ٌمثل (قرٌة أو مدٌنة) عمرانً تجمع

 اإلدارٌة، حدودها خارج تمتد جغرافٌة لمساحة المركزي

 هذه وتسمى تؤثٌرها، دائرة ضمن تقع التً المساحة وهً

Hinter) بالظهٌر المساحة Land) ًنفسه الوقت فً وه  

.الدولة من جزء هو الذي اإلقلٌم مساحة من جزء

:المكانًلتخطٌط مستوٌات ا العالقة بٌن



 الوطنً التخطٌط بٌن وصل حلقة اإلقلٌمً التخطٌط وٌشكل

 التخطٌط جهاز ضمن وجوده خالل من المحلً والتخطٌط

 جهة، من وطنًال بالتخطٌط الوثٌقة لعالقته المركزي

 مهامه ممارسة خالل من أخرى جهة من المحلً وبالتخطٌط

:وهً األساسٌة

 وضع استراتٌجٌات التنمٌة القومٌة فً اإلقلٌم. 

  وضع األسس والسٌاسات المتعلقة بالتنمٌة الحضرٌة

   .والرٌفٌة

والقرى تقٌٌم المخططات الهٌكلٌة للمدن.   

 توزٌع المستوطنات الحضرٌة والرٌفٌة وتحدٌد أحجامها

.وتوسعاتها المستقبلٌة



:العمرانً/المحلً  التخطٌط أهداف

:االجتماعٌة والمقاصد األهداف (1)

 رفع إلى تإدي خدمات تحقق التً المشارٌع أو اإلجراءات وهً

 وسائل توفر التً وتلك  للمجتمع، الصحً أو الثقافً المستوى

 الروابط وتنمً تحقق التً وكذلك له، والترفٌه التروٌح

 ومن .االجتماعٌة شرائحهم بمختلف السكان بٌن االجتماعٌة

  :ذلك أمثلة

  ،توفٌر المإسسات التعلٌمٌة

  ،تؤمٌن الخدمات الصحٌة

 تؤسٌس مراكز ثقافٌة ونوادي رٌاضٌة.



:األهداف والمقاصد االقتصادٌة( 2)

 معٌن مشروع بإقامة االقتصادٌة والمقاصد األهداف تتمثل

 وبدافع جهة، من المالٌة التكالٌف من ٌمكن ما وبؤدنى بكفاءة

 وٌمكن .أخرى جهة من اقتصادٌة منفعة أعلى على الحصول

  ٌحددها ووسائل سبل إتباع خالل من ذلك ٌتحقق أن

:  وعلى سبٌل المثال. التخطٌط

  ،إنشاء وتطوٌر المناطق التجارٌة والصناعٌة

  منفعة اقتصادٌة لتحقٌقتوظٌف استعماالت األرض  

عامة، 

 ٌالمستوى االقتصادي نتوفٌر فرص العمل وتحس  

.للسكان



:العمرانٌة والمقاصد األهداف (3)

 عمرانً نسٌج تحقٌق إلى والمقاصد األهداف تطمح

 البٌئٌة المقومات فٌه وتتوفر جمالٌة، بعناصر ٌتمٌز

 والراحة للمعٌشة صحً جو كخلق للسكان، المطلوبة

 واالجتماعٌة العلمٌة قدراتهم تنمٌة لهم ٌكفل بما

  .فٌها واإلبداع واالقتصادٌة،



:الهٌكلً/مفهوم المخطط الرئٌسً 

(Master Plan /Structural Plan)

هوووو مسوووتند تنظٌموووً ووسوووٌلة شووورعٌة أساسوووٌة لتوجٌوووه 

عملٌووووات التنمٌووووة التووووً تجوووورى فووووً التجمعووووات السووووكانٌة 

، وٌشوووومل اسووووتعماالت األرض الخاصووووة (القوووورى/الموووودن)

والعاموة، كمووا ٌحوودد مواقوع وامتوودادات المشووروعات العامووة 

وٌرتكووز علووى ( عامووا 20-15)ضوومن موودة زمنٌووة طوٌلووة 

أسووواس دراسووووات شوووواملة السووووتعماالت األرض واألنشووووطة 

المختلفووووة، وعملٌووووات التنمٌووووة التووووً تجوووورى فووووً الوقووووت 

الحاضوور، كمووا ٌوجووه االتجاهووات المسووتقبلٌة لنمووو السووكان 

.واألعمال واألنشطة األخرى



 أنشطة من تزٌد لكً المحلً، للمجتمع الطبٌعٌة البٌئة تحسٌن 

  وظٌفتها تإدي حتى ومفٌدة وصحٌة جمٌلة البٌئة هذه وجعل اإلنسان   

  العمرانٌة التنمٌة عملٌات توجٌه آخر وبمعنى األكمل، الوجه على   

.لتحسٌن الصحة العامة واألمن واألمان والراحة والجمال   
 

  توفٌر الخدمات العامة لسكان المجتمع المحلً، ورفع كفاءة الخدمات

.العامة المطلوبة فً المدٌنة   

 خالل من لألرض المختلفة االستعماالت بٌن العالقة وتنسٌق تنظٌم   

.توزٌعها بشكل متوازن ومستدام ٌحقق أعلى كفاءة ممكنة    

  تحسٌن وتنمٌة المنفعة العامة لسكان المدٌنة ككل ولٌست منفعة

 .أفراد أو مجموعات خاصة داخل هذا المجتمع   

:الهٌكلً/المخطط الرئٌسً  أهداف



 وبٌن المدٌنة مجلس ٌضعها التً العامة السٌاسة بٌن التنسٌق 

  .المجتمع أفراد بها ٌقوم التً التنمٌة عملٌات

 اتخاذ عند المدٌنة مجلس فً الدٌمقراطٌة العملٌة ممارسة تسهٌل 

 التنمٌة بعملٌات تختص والتً ككل للمجتمع السٌاسٌة القرارات

.العمرانٌة

 عملٌة وتوجه تحكم وجعلها الفنٌة المعلومات من قاعدة توفٌر 

.للمجتمع الطبٌعٌة بالتنمٌة الخاصة السٌاسٌة القرارات اتخاذ

 التنمٌة عملٌات مع الطوٌل بالمدى الخاصة التنمٌة عملٌات ربط 

.القصٌر بالمدى الخاصة

 المحلً للمجتمع االقتصادٌة القاعدة وتقوٌة توسٌع.



 الهٌكل بتكامل واالهتمام الحضرٌة الشخصٌة على الحفاظ 

.مكوناته بٌن الكفء والتفاعل االرتباط وتعزٌز الحضري

 مواقف وتؤمٌن والمرور النقل لحركة المالئمة الحلول وضع 

.النقل وسائط

 المعماري التراثً الرصٌد من تبقى ما وصٌانة حماٌة.

 السكانٌة للكثافة كفء توزٌع على العمل.

 التخطٌطٌة العملٌة فً الجماهٌرٌة المشاركة وتدعٌم تعزٌز.



  فً مجال التنمٌة السكنٌة :

توفٌر بٌئة سكنٌة أمنة مرٌحة ثابتة جمٌلة جذابة لتحقٌق معٌشة     

.مرٌحة لسكانها    

 فً مجال التنمٌة التجارٌة:

توفٌر مساحات من األرض للنشاط التجاري فً مواقع مناسبة      

.ومرٌحة بالنسبة للزبائن ومنسجمة مع استعماالت األرض األخرى    

 فً مجال التنمٌة الصناعٌة:

خلق فرص عمالة لكل أنواع التنمٌة الصناعٌة وتوفٌر مساحات كافٌة     

.إلقامة الصناعات علٌها فً أماكن مناسبة   

:الهٌكلً/لمخطط الرئٌسًالتفصٌلٌة ل األهداف



  ًوالمواصالت النقل مجال ف:

 المواصالت ووسائل العامة والطرق الشوارع من شبكة توفٌر

 وبكفاءة ومرٌحة اقتصادٌة بطرٌقة والبضائع السكان لنقل

.عالٌة

 ًالعامة والخدمات المرافق مجال ف:

 صحً وصرف مٌاه من العامة المرافق من شبكة توفٌر

 الخدمات إلقامة مناسبة أماكن توفٌر وكذالك وغاز، وكهرباء

 للترفٌه وأماكن ومستشفٌات مدارس  من علٌها العامة

.وغٌرها



:خصائص المخطط الهٌكلً 

  الدقة.

  الواقعٌة  .

  األولوٌة.

  طول األمد.

  المرونة.

  االستمرارٌة.

  الشمولٌة.

  الترابط والتوازن والتنسٌق.

  التكاملٌة.

  االستدامة.

  المرحلٌة.

  قابلٌة التنفٌذ.



.مرحلة اإلعداد الفنً للمخطط(   أ )

.مرحلة المصادقة على المخطط واعتماده(  ب)

.مرحلة تنفٌذ المخطط(  ج)

.مرحلة المتابعة والمراقبة(  د )

.مرحلة المراجعة والتعدٌل(  هـ)

    

:مراحل عملٌة التخطٌط العمرانً



 المراحل وتشمل للمخطط، الفنً اإلعداد مرحلة (أ)

:التالٌة

.التحضٌرٌة المرحلة (1)   

.المٌدانٌة والمسوح الدراسات وعمل المعلومات جمع (2)  

 .والمسوح والبٌانات المعلومات وتقٌٌم تحلٌل (3)  

 بدائل وإعداد األولٌة والتصورات االستراتٌجٌات وضع (4)  

. التخطٌط

 التقارٌر ووضع المناسب للبدٌل النهائً التصمٌم (5)  

.واألحكام



:المرحلة التحضٌرٌة( 1)

 وأهدافه، الهٌكلً المخطط بؤهمٌة التعرٌف فٌها وٌتم

 الالزمة األساسٌة والمتطلبات االحتٌاجات توفٌر وكذلك

 وبشكل والتنظٌمٌة، واإلدارٌة الفنٌة الجوانب كافة فً

: المرحلة هذه تتضمن تفصٌلً



بالمخطط وتعرٌفهم السكان وكذلك البلدي المجلس ) المحلٌة السلطة تهٌئة 

.المحلٌة والتنمٌة التطوٌر عملٌة فً  ودوره  وأهدافه  أهمٌته حٌث من الهٌكلً

المقابالت، االستبٌانات، خالل من المخطط حول المحلً والواقع الرأي استطالع 

  .العمل ورشات الندوات،

الطبٌعٌة و العمرانٌة المناطق لجمٌع الشامل الجوي التصوٌر تحدٌث أو إنجاز .

سٌشملها التً (تحدٌدها عدم حالة فً) المقترحة التوسعة أو التنظٌم مناطق تحدٌد  

 , األراضً استعماالت من  واحتٌاجاتهم  المتوقع السكان عدد ضوء فً المخطط

. المقترحة التوسعة على الرسمٌة المصادقة وكذلك

المحلٌة السلطة لدى والفنٌة البشرٌة والقدرات واإلمكانٌات االحتٌاجات تحدٌد ، 

. المخطط إعداد على واإلشراف  للمتابعة خاصة لجنة بتشكٌل والقٌام

1/2500 ،1/5000) رسم بمقٌاس األساسٌة والمخططات الخرائط تجهٌز، 

: وتشمل (1/1000 أو 1/1250

. سبة محو حدٌثة جوي تصوٌر خرائط    

. والحدٌثة القدٌمة التنظٌمٌة المخططات   

. والرضائٌة الرسمٌة األراضً وإفرازات األحواض 

. علٌها المصادق التفصٌلً التخطٌط مشارٌع    



:مرحلة جمع المعلومات وعمل الدراسات والمسوح المٌدانٌة( 2)

 لكافة والبٌانات المعلومات بجمع القٌام فٌها وٌتم

  االجتماعٌة األوضاع عن المختلفة األنشطة

 الدراسات وإعداد والطبٌعٌة، واالقتصادٌة

 : التالً النحو على والمسوح



.تارٌخٌة وجغرافٌة  •

.العالقات اإلقلٌمٌة والتفاعل المكانً  •

.اجتماعٌة واقتصادٌة  •

.التطور العمرانً واستخدامات  األراضً  •

.المواقع والمبانً الثقافٌة والطبٌعٌة  •

........(.التعلٌم، الصحة، الثقافة، الترفٌه، )الخدمات العامة   •

...(المٌاه، الكهرباء، الصرف الصحً، النفاٌات الصلبة،)شبكات المرافق العامة   •

.الخصائص البٌئٌة  •

.الجوانب اإلدارٌة والتنظٌمٌة والسٌاسٌة  •

.مراجعة وتقٌٌم المخططات الهٌكلٌة الحالٌة والسابقة  •

إعداد الدراسات ذات العالقة:

مسح المبانً والمنشآت فً المنطقة باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة.

التوثٌق والمسح المعماري للمبانً والمواقع التارٌخٌة.



:مرحلة تحلٌل وتقٌٌم المعلومات والمسوح ( 3)

القرٌة على /ٌتم فً هذه المرحلة تحلٌل وتقٌٌم األوضاع القائمة فً المدٌنة

ضوء المعطٌات والبٌانات التً تم جمعها خالل المرحلة السابقة، وذلك من 

: خالل

    تحدٌد نقاط القوة والضعف واإلمكانٌات المتاحة وعناصر التهدٌد

     (SWOT  .)

 تحدٌد األولوٌات واالحتٌاجات  .

  التعرف على المشاكل التنظٌمٌة التً ٌعانً منها السكان نتٌجة

. األوضاع العمرانٌة أو االجتماعٌة أو االقتصادٌة     

  تصنٌف األراضً والتربة لتحدٌد االستخدام األنسب لها حسب طبٌعتها

.ووظٌفتها    



وضع االستراتٌجٌات والتصورات األولٌة وإعداد بدائل ( 4)

:التخطٌط     

ٌووتم فووً هووذه المرحلووة تجمٌووع التحلووٌالت التووً أنجووزت فووً المرحلووة السووابقة 

لمعرفة المتطلبات الحالٌة والمستقبلٌة للبلدة بناء  على تحدٌد واضح ودقٌق 

ٌمكوون موون خاللهووا االسووتفادة موون اإلٌجابٌووات ومواجهووة السوولبٌات وعناصوور 

التهدٌوود عوون طرٌووق اسووتنتاج الحلووول المالئمووة لشووبكة الطوورق واالسووتخدام 

وعلوى ضووء النتوائج المنبثقوة . األنسب لألراضً وتوزٌع الكثافات السوكانٌة

موون خووالل عملٌووة التحلٌوول العووام والتقٌووٌم واالسووتنتاجات تتحوود المقترحووات 

المناسوووبة السوووتعماالت األراضوووً واألنشوووطة المختلفوووة وتوزٌعهوووا جغرافٌوووا  

ودٌموغرافٌووا  موون خووالل التعوورف علووى المالمووح الجغرافٌووة للبلوودة وتقوودٌر 

:الكثافات الحقٌقٌة للسكان وذلك ضمن السٌاسات التنظٌمٌة التالٌة



   تعداد السكان الحالً والمتوقع لمراحل التنمٌة والتطور

.المستقبلً       

   متطلبات النشاط البشري من الطرق والخدمات العامة

.ومواقع االستعماالت المختلفة      

   الطاقة االستٌعابٌة للمناطق المختلفة داخل الكتلة

.العمرانٌة       

   الحدود اإلدارٌة والتنظٌمٌة للبلدة.  



 ثالثة األقل على) بدٌل من أكثر إعداد المرحلة هذه فً ٌفضل

 والذي المالئم البدٌل اختٌار النهاٌة فً لٌتم للتخطٌط (بدائل

:مثل المطلوبة العمرانٌة اإلستراتٌجٌات ٌحقق

  ربطها ومدى وتدرجها الطرق شبكة إستراتٌجٌات 

  المحلً المستوى على المركز ومنطقة السكانٌة بالتجمعات     

. واإلقلٌمً     

  أحٌاء مختلف على وتوزٌعهم السكان تعداد إستراتٌجٌات 

. البلدة     

  العامة والخدمات األراضً استخدامات توزٌع إستراتٌجٌات  

.خدمتها ونطاق     



:وٌتم اختٌار البدٌل المالئم بناء  على األسس التالٌة

   الشمولٌة فً توزٌع المناطق والسهولة فً حركة التنقل والترابط فٌما

.بٌنها مع مراعاة إمكانٌة اعتبارها كوحدات تخطٌطٌة منفصلة      

   ًاالمتداد العمرانً الطبٌعً لتوسع المدٌنة و استٌعاب النمو السكان.

   تحقٌق التوازن بٌن رغبات السكان والخطط التنموٌة والتطوٌرٌة عن

طرٌق المشاركة الجماهٌرٌة      

.فً تحدٌد المشارٌع التنموٌة وحدود النطاق العمرانً      

   التوافق والتكامل والترابط فً شبكة الطرق واستخدامات األراضً بٌن

.ما هو قائم وما هو مقترح       

   الشكل والوظٌفة والنسٌج العمرانً وخط السماء.



التصمٌم النهائً للبدٌل المناسب ووضع التقارٌر ( 5)

:واألحكام واألنظمة     

: وٌتم فً هذه المرحلة وبعد اختٌار البدٌل المناسب

 ًالتصمٌم النهائً لهذا البدٌل وصٌاغة المخطط النهائ .

  إعداد التقارٌر التً تضم الدراسات والتحلٌل ونتائج

. المسح العمرانً     

 صٌاغة األحكام واألنظمة الخاصة بالمخطط.



:الخطة الزمنٌة لمراحل اعداد المخطط

المدة الزمنٌةمراحل اإلعداد

أسبوعانالمرحلة التحضٌرٌة

ثالثة أشهرإعداد التصىير الجىي

شهرانجمع المعلومات وعمل الدراسات والمسوح المٌدانٌة

شهر ونصفتحلٌل وتقٌٌم المعلومات والبٌانات والمسوح

 وضع االستراتٌجٌات والتصورات وبدائل التخطٌط

واختيار البديل األنسب

شهر

التصمٌم النهائً للبدٌل المناسب ووضع التقارٌر 

واألحكام

شهر



    :وتشمل واعتماده، المخطط على المصادقة مرحلة  (ب)

.المخطط على المحلٌة التنظٌم لجنة/البلدي المجلس مصادقة (1)   

.للدراسة والتنظٌم للبناء اإلقلٌمٌة اللجنة إلى المخطط رفع (2)  

 طرح عن المحلٌة الصحف فً باإلعالن اإلقلٌمٌة اللجنة قٌام (3)  

.المحلٌٌن السكان قبل من لالعتراضات المخطط

  

  

   ًٌوما   60مدة االعتراضات ه.

  تقدم االعتراضات مدعومة بالمستندات والوثائق القانونٌة. 



 تضم) لجنة تشكٌل ٌتم االعتراضات مدة انتهاء بعد (4)  

 ممثل البلدٌة، مهندس اإلقلٌمٌة، اللجنة فً التنظٌم مهندس

 االعتراضات لدراسة (المخطط أعدت التً الجهة عن

.المقدمة

 نسخة وإعداد المخطط تعدٌل ٌتم االعتراضات دراسة بعد (5)  

.معدلة

 التنظٌم مجلس إلى المخطط من المعدلة النسخة رفع (6)  

.النهائٌة والمصادقة للدراسة األعلى

 ونشره اعتماده ٌتم المخطط على النهائٌة المصادقة بعد (7)  

 على وتعمٌمه المحلٌة والصحف الرسمٌة الصحٌفة فً

.العالقة ذات الرسمٌة الجهات



 :مرحلة تنفٌذ المخطط، وتتم من خالل(  ج)

  

لجنة التنظٌم المحلٌة بإعداد مخططات تفصٌلٌة فً /قٌام البلدٌة  (1)   

.ضوء تعلٌمات وأحكام المخطط الهٌكلً المصادق علٌه

المصادقة على المخططات التفصٌلٌة واعتمادها من قبل المجلس  (2)  

.البلدي أو اللجنة المحلٌة للتنظٌم

صناعة بموجب المخططات /تجارة/حرف/منح تراخٌص بناء  (3)  

التفصٌلٌة المعتمدة وحسب شروط المخطط الهٌكلً من حٌث 

  (.االستخدام، االرتدادات، عدد الطوابق، عروض الشوارع، وغٌرها)



: مرحلة المتابعة والمراقبة(  د)
   

   :العناصر (1) 

.ردع وعقاب/   نصح وتوجٌه /   مراقبة ومالحقة       

 

 :المستوٌات( 2)

.مستوى المإسسات/ مستوى إقلٌمً/ مستوى قطاعً/ مستوى وطنً

: الهٌئات( 3)

.مإسسات المجتمع المدنً/ السلطة التشرٌعٌة / هٌئة التخطٌط العلٌا      



: مرحلة المراجعة والتعدٌل(  هـ)
   

.   مراجعة سنوٌة من حٌث مطابقة التنفٌذ لتعلٌمات وشروط المخطط (1) 

      

من حٌث مواكبة مراحل التنفٌذ ( سنوات 5أو  3كل )مراجعة دورٌة  (2) 

.  ومدى تحقٌق أهداف المخطط

         

تعدٌل المخطط فً ضوء المراجعة السنوٌة والدورٌة وبما ٌتناسب مع  (3)

.المستجدات والطوارئ

      






















