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واستقراره المدن اإلنسان اتخاذ بداٌة مع التخطٌط ظهر 

 المدن تلك ٌمٌز وما م،.ق سنة 7000أو 5000 منذ فٌها

 المتاحة الطبٌعٌة للظروف األنهار أودٌة فً انشأت أنها

 تلك فً وظهرت والرافدٌن، النٌل وادي فً كما آنذاك،

 النقل وسائل لبساطة الزراعً االستقرار أماكن الفترة

.السكان وقلة

وكبٌ انثبَُخ انعبنًُخ انحزة ثعذ ثبنزخطُط االهزًبو اسداد 

 االَهُبر ثسجت االقزصبدَخ انجىاَت عهً انززكُش

 انحقزه انذٌ انشبيم وانخزاة انذيبر جزاء يٍ االقزصبدٌ

.انحزة

:تطور الفكر التخطٌطً 



التخطٌط فً جدٌدة حقول ظهرت اآلن حتى الستٌنات منذ 

 (اقتصادي –سٌاسً -اجتماعً) تخطٌطً بمركب توصف

 بالتلوث ٌهتم الذي البٌئً التخطٌط حقل انضم وباآلخر

.الطاقة واستغالل

بٌن الربط ٌمثل التخطٌط أصبح اآلن حتى السبعٌنات منذ 

 البٌئٌة واألوضاع واالقتصادٌة االجتماعٌة األهداف

 بٌن مشترك أصبح التخطٌط أن أي ،األرض واستخدام

 باإلضافة والبٌئٌة المعمارٌةو الهندسٌة التخصصات

.اإلنسانٌة للتخصصات



عُبصز انزخطُط
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 :خبصُزٍُ أسبسُزٍُ نهزخطُط

.انغذ َحى يىجه إَه1)

.ثبإلَسبٌ صهخث ذًَ كم نزحسٍُ إَه2)



 :نزخطُطيجزراد ا

مناسبة تجعلها بصورة وحماٌتها البٌئة تحسٌن 

.البٌئً التخطٌط خالل من لالستقرار

التخطٌط خالل من مناسبٌن وسكان عمل فرص إٌجاد 

.الحضري التخطٌطو االقتصادي

الغٌر االستغالل من البٌئٌة الموارد على المحافظة 

.مدروس

لإلنسان تسهل بصورة المدنً للمكان األمثل االستخدام 

 الخاصة واحتٌاجاته سلعه على الحصول وسهولة حركته

  الوظٌفً الجانب باسم ٌعرف ما وهو حٌاته بتطوٌر

.للتخطٌط (الحركً)



؟..ما هو التخطٌط 

عملٌة اتخاذ قرارات 

لتحدٌد اتجاه المستقبل

أٌن نرٌد 

الوصول؟

أٌن نحـــن 

اآلن؟

كٌف نصل الى ما نرٌد؟



تمهٌدا   الحالٌة األوضاع لدراسة الجادة المحاوالت 

 تطلعات مع متمشٌا   ٌكون جدٌد وضع أو تصور القتراح

.المجتمع

األسالٌب وضع خالل من معٌنة أهداف تحدٌد 

.تكلفة بأقل األهداف هذه بتحقٌق الكفٌلة واإلجراءات

أهداف لتحقٌق المتاحة البدائل أنسب أو أحسن اختٌار 

.علٌها ومتفق محددة

أهداف أو هدف لتحقٌق ومنظم ومقصود موجه جهد 

.محددٌن وجهد وبتكلفة محددة زمنٌة فترة فً معٌنة

:التخطٌط  مفهوم



الموارد جمٌع دراسة إلى ٌهدف علمً منهج أو أسلوب 

 وغٌر المستغلة المتاحة وغٌر المتاحة واإلمكانٌات

 استخدامها ثم ومن معٌن مكان أو منطقة فً المستغلة

 مدة ضمن ومستدام وعقالنً ومتوازن مالئم بشكل

 وتطلعات احتٌاجات مع ٌتمشى بماو محددة زمنٌة

.المجتمع



 موضوعا   ٌكون أن ٌمكن مطلق، موضوع هو التخطٌط

 هذا نوع كان ومهما ،عمرانٌا   أو اجتماعٌا   اقتصادٌا ،

:فإنه التخطٌط

 الموارد أنواع جمٌع دراسة إلى ٌهدف علمً أسلوب”

 اإلقلٌم أو دولةال فً المتوفرة والبشرٌة الطبٌعٌة واالمكانات

 كٌفٌة تحدٌدو المؤسسة فً أو القرٌة، أو المدٌنة أو

 محددة أهداف تحقٌق فً واالمكانات الموارد هذه استخدام

 االستخدام ٌكون أن شرطب معٌشٌة، أوضاع تحسٌن أو

 كبٌرقدر تحقٌق على ومساعدا   اإلنتاج من قدر ألكبر محققا  

 .“التنمٌة من



:مثل ما صفة عادة التخطٌط تصحب لذلك

  التخطٌط االجتماعً، التخطٌط االقتصادي، التخطٌط

 أو اإلقلٌمً التخطٌط ،وطنًال التخطٌط ،المكانً

.المحلً طالتخطٌ



  :هى كًفهىو انزخطُط

وانعقالٍَ، انًُطقٍ انزفكز فٍ ويُهج أسهىة  

كم وعهً انجًُع، قجم يٍ يًبرسزه َزى 

 وانعبئهٍ، انفزدٌ، انًسزىي يٍ ثذأ انًسزىَبد،

  .وانعبنًُخ وانىطُُخ انًحهُخ انًسزىَبد حزً

فٍ يعُُخ نىضعُخ ورؤَخ ثزصىر َزعهق هىو 

 وضع ثى ويٍ إنُهب، انىصىل يطهىة ،انًسزقجم

.ثزحقُقهب انكفُهخ واإلجزاءاد انىسبئم



 قزَت انًذي، يزىسط انًذي، ثعُذ :انشيُُخ انًذح حست(1)

.انًذي

.األهذاف يزعذد انهذف، وحُذ :األهذاف حست(2)

 إقهًٍُ، وطٍُ، :انًكبٍَ انحُش أو انجغزافُخ انزغطُخ حست(3)

  .يحهٍ

 رخطُط يزكشٌ، شجه يزكشٌ، :انًسؤونُخ جهخ حست(4)

.اليزكشٌ

.جشئٍ كهٍ، أو شبيم :انشًىل درجخ حست(5)

.رىجُهٍ إرشبدٌ، إنشايٍ، :اإلنشاو درجخ حست(6)

 ثُئٍ، إدارٌ، سُبسٍ، اجزًبعٍ، اقزصبدٌ، :انقطبع حست(7)

...... عسكزٌ، رزثىٌ، عًزاٍَ،

.يزحهٍ اسززارُجٍ، شًىنٍ، :انُهج حست(8)

:تصنٌفات التخطٌط /أنواع



التخطٌط حسب التغطٌة الجغرافٌة أو 

(التخطٌط المكانً)الحٌز المكانً 



 المقصودة المرحلٌة اإلجراءات من مجموعة

  محددة زمنٌة فترة فً تنفذ التً والمشرعة والمنظمة

  وبجهد مكانٌة مستوٌات عدة أو مستوى وعلى

  ووسائل أدوات فٌه تستخدم جاد تعاونً جماعً

 للموارد ومستدام أنسب استغالل لتحقٌق متعددة

 ٌعمل وبشكل والمتاحة الكامنة والبشرٌة الطبٌعٌة

 المجتمع فً والمرغوب المطلوب التغٌٌر إحداث على

  جوانب فً التغٌٌر لهذا ومتابعة وضبط توجٌه مع

.سلبٌة آثار أي حدوث لمنع المختلفة الحٌاة

:المكانًلتخطٌط ا مفهوم



National) الوطنً التخطٌط (1) Planning)

 البشرٌة االمكانات استخدام وحسن وتنظٌم تنسٌق عملٌة

 وتوجٌهها ،دولةال أنحاء سائر فً الطبٌعٌة والموارد

 أنظمة وفً .معٌنة زمنٌة فترة فً المجتمع أهداف لتحقٌق

 الرئٌس الموجه السٌاسٌة القٌادة تكون المركزي التخطٌط

 التً والعمرانٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة التنمٌة لعملٌة

 فً السٌاسٌة وأهدافها فلسفتها ضوء فً ،دولةال تقود

 فً الوطنً االقتصاد لنمو المستهدفة والمعدالت التنمٌة

 كل نمو ونسبة الفرد دخل المحلً، الناتج القومً، الدخل

.القومٌة التنمٌة خطة قطاعات من قطاع

:المكانًلتخطٌط ا مستوٌات



Regional) اإلقلٌمً التخطٌط (2) Planning)

 واالجتماعٌة االقتصادٌة لألنشطة امثل توزٌع تحقٌق

 كفوا استخداما تضمن التً بالدرجة اإلقلٌم ضمن

 بغٌة المتوفرة، الطبٌعٌة والموارد البشرٌة لإلمكانات

 تنمٌة وبالتالً األنشطة، لهذه التنمٌة عملٌة فً النهوض

 الفوارق إذابة إلى ٌهدف قومً منظور وفق اإلقلٌم عموم

 أجزاء بٌن والخدمات الموارد توزٌع فً الموازنة وتحقٌق
.المختلفة اإلقلٌم



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 قرٌة،ال أو مدٌنةال

 التخطٌط وٌركز .(الكبرى المدن / المٌتروبولٌتانٌة المنطقة)

 بالتخطٌط أحٌانا ٌسمى لذلك العمرانٌة، الجوانب على المحلً

Physical) الفٌزٌائً التخطٌط أو العمرانً Planning). إال 

 واالقتصادٌة االجتماعٌة الجوانب مع تعامله ٌنفً ال ذلك أن

 نظام كتحسٌن والمجتمعات األفراد حٌاة فً المؤثرة والبٌئٌة

 العام، النقل ونظام خطوط تطوٌر أو االجتماعٌة، الخدمات توزٌع

.والتراثً التارٌخً للحفاظ برنامج وضع أو



  الثالث المكانً التخطٌط مستوٌات بٌن وثٌقة عالقة هناك

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

 المتطلبات مع واسعة شمولٌة بنظرة واإلقلٌمً الوطنً التخطٌط

 علٌا ومالٌة وإدارٌة قانونٌة مرجعٌة ٌشكالن كونهما العمرانٌة

 عمرانً تجمع أي أن حقٌقة من انطالقا   وذلك ،المحلً للتخطٌط

 لمساحة المركزي المكان ،البؤرٌة النقطة ٌمثل (قرٌة أو مدٌنة)

 تقع التً المساحة وهً ،اإلدارٌة حدودها خارج تمتد جغرافٌة
Hinter) بالظهٌر المساحة هذه وتسمى ،تأثٌرها دائرة ضمن
Land) ًهو الذي اإلقلٌم مساحة من زءج نفسه الوقت فً وه 

 .الدولة من جزء

:المكانًلتخطٌط مستوٌات ا العالقة بٌن



 الوطنً التخطٌط بٌن وصل حلقة اإلقلٌمً التخطٌط ٌشكل

 التخطٌط جهاز ضمن وجوده خالل من المحلً والتخطٌط

 جهة، من وطنًال بالتخطٌط الوثٌقة لعالقته المركزي

 من (مركزي شبه تخطٌط) أخرى جهة من المحلً وبالتخطٌط

:وهً األساسٌة مهامه ممارسة خالل

اإلقلٌم فً القومٌة التنمٌة استراتٌجٌات وضع.  

بالتنمٌة المتعلقة والسٌاسات األسس ضعو 

  .والرٌفٌة الحضرٌة

والقرى للمدن الهٌكلٌة المخططات قٌٌمت.  

وتحدٌد والرٌفٌة الحضرٌة المستوطنات وزٌعت 

.المستقبلٌة وتوسعاتها أحجامها


