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:التخطٌط العمرانً

دهاا،، المبررات، األمفهوم، ال 

مراحلالخصابص وال



 نكبفخ انؼبيخ انًصهذخ نزذمٛك ٔٔسٛهخ أصاح ْٕ

 رصٕعاد ٔضغ سالل يٍ ،انًجزًغ ٔفئبد لطبػبد

 نزٕػٚغ ،ٔيفضهخ يغغٕثخ يسزمجهٛخ ألٔضبع

 انًكبٌ فٙ نألعاضٙ انًشزهفخ ٔاالسزؼًبالد األَططخ

:ٚذمك ٔثًب .انًُبست انٕلذ ٔفٙ انًالئى

:لتخطٌط العمرانًا مفهوم



ٌٔانًسزمجم انذبضغ فٙ انزًُٛخ ادزٛبجبد ثٍٛ انزٕاػ 

 ألجٛبل انزًُٛخ ادزٛبجبد ٔثٍٛ َبدٛخ، يٍ ،انمغٚت

 ٚؼغف يب رذمٛك أ٘ أسغٖ، َبدٛخ يٍ ،انجؼٛض انًسزمجم

 .انًسزضايخ ثبنزًُٛخ

ٌٔانغغجبد ٔانطًٕدبد االسزغارٛجٛخ انغؤٖ ثٍٛ انزٕاػ، 

 ،انٕالؼٛخ ٔاإليكبَبد انًٕاعص يذضصاد ٔثٍٛ َبدٛخ، يٍ

  .أسغٖ َبدٛخ يٍ

  :ضًٍ ٔطنك
ػًهٛبد سالل ٔيٍ ٔيهؼو، ٔاضخ ٔلبََٕٙ رطغٚؼٙ ئطبع 

  يذضصح، ٔئجغاءاد

كبفخ سالل كبيهخ، يجزًؼٛخ يطبعكخ ٔضًبٌ ٔثزـُسٛك 

.انزشطٛطٛخ انؼًهٛخ يغادم



: انسكبَٙ االَفجبع -1

 انمهٛهخ انًٕاعص ظم فٙ انسكبٌ أػضاص فٙ انًفغطخ انؼٚبصح ْٕ

 يالٍٚٛ 5 انسكبٌ ػضص كبٌ انًٛالص لجم انضبنضخ األنف ففٙ انًزبدخ،

 1650 ٔػبو َسًخ، يهٌٕٛ 300 كبٌ انًٛالص ثضاٚخ ٔفٙ َسًخ،

 نكٙ سُخ 200 ئنٗ ادزبط انؼبنى أٌ أ٘ َسًخ، يهٌٕٛ 500 ٔصم

 أسغٖ يغح انسكبٌ ػضص رضبػف 1930-1850 ٔثٍٛ .ٚزضبػف

  ئنٗ َسًخ يهٌٕٛ 2000 يٍ 1975-1930 ٔثٍٛ سُخ، 80 سالل

 ثالٍٚٛ 8 ئنٗ 21 انمغٌ ثضاٚخ فٙ ٔٔصم َسًخ يهٌٕٛ 4000

.َسًخ

 

:العمرانً/المحلً  مبررات التخطٌط



: انزكُٕنٕجٙ انزطٕع -2

جسٕع، انسذبة، َبطذبد :يضم سبثمب   يزٕلؼخ غٛغ ثاَجبػاد سًخ 

 عصو  ٔانًُذضعاد، انججبل فٙ طغق ضك األعض، رذذ يٕاصالد أَفبق،

 كبألنًُٕٛو جضٚضح يٕاص اسزؼًبل ٔكظنك انًسزُمؼبد، ٔرجفٛف انجذغ

.ٔانجالسزٛك ٔانؼجبط ٔاالسًُذ

طجٛؼخ جظ٘ ثطكم غٛغ انؼطغٍٚ انمغٌ يُزصف يُظ انسٛبعح ظٕٓع 

  األيزبع، يٍ ثضالا  انكٛهٕيزغاد ثًئبد رمطغ انًسبفبد ٔأصجذذ انًٕاصالد

ٖعدهخ ػهّٛ رغرت يًب انسكٍ ػٍ انؼًم اثزؼبص ئنٗ انؼًغاَٙ انزٕسغ أص 

  ٔأكضغ، أكجغ يسبدبد ٔاسزغالل انٕٛيٛخ انؼًم

أصٖ يًب نألفغاص انذٛبح يسزٕٖ ثبعرفبع انزكُٕنٕجٙ انزطٕع سبْى كًب 

 انجًبػٛخ انشضيبد يٍ انًؼٚض ٔطهت انًُؼل صاسم انغادخ ٔسبئم نؼٚبصح

.ٔانزغثٕٚخ ٔانضمبفٛخ



: انًضٌ أدجبو رغٛٛغ فٙ ٔأصغِ انسكبَٙ االَفجبع -3

انًغرٍٛ دٕانٙ انؼبنى سكبٌ رضبػف انؼطغٍٚ انمغٌ ثضاٚخ يُظ 

 8 دٕانٙ رضبػف انًضُٚخ فٙ ٚؼٛطٌٕ انظٍٚ انسكبٌ ػضص نكٍ ٔانُصف،

 انؼبنى فٙ انٕدٛضح انًضُٚخ طٕكٕٛ يضُٚخ كبَذ 19 انمغٌ ثضاٚخ ففٙ يغاد،

 ،َسًخ يهٌٕٛ 36 يٍ أكضغ ثٓب انٕٛو ْٔٙ ،َسًخ انًهٌٕٛ رزجبٔػ انزٙ

ٙٔػبو يضُٚخ 13 ئنٗ انًهَٕٛٛخ انًضٌ ػضص ٔصم 19 انمغٌ َٓبٚخ ف  

 انًضٌ أيب يضُٚخ، 200 فٛفٕق انٕٛو أيب يضُٚخ، 50 ئنٗ صمٔٔ 1960

  ئنٗ ٔٔصهذ 1900 ػبو 285 كبَذ َسًخ أنف 100 سكبَٓب ٚفٕق انزٙ

.4000 رؼضد ٔانٕٛو1960 ػبو يضُٚخ 2000

يضُٚخ يضم سُخ 20 أٔ 10 كم سكبَٓب ٚزضبػف انزٙ انفطغ يضٌ َجض 

 دبنٛب   انظبْغح ْظِ ٔرؼى انجٛضبء، ٔانضاع –أصُٛب –ثغنٍٛ –ضٛكبغٕ

.انذضغ سكبٌ ثؼٚبصح ٚسبْى انًضٌ سكبٌ فزؼاٚض ٔطٓغاٌ، انمبْغح



: ٔارسبػٓب انًضٌ ًَٕ -4

ٔانًٕضغ ثبنًٕلغ انًزؼمهخ االسزغارٛجٛخ انؼٕايم يٍ جًهخ َزٛجخ ًَْٕب 

 ثبنزمسٛى انًغرجطخ انسٛبسٛخ ٔانؼٕايم ثبإلَزبط، انًزؼهمخ االلزصبصٚخ ٔانؼٕايم

.اإلصاع٘

يغ رزفبػم انًضُٚخ ألٌ ٔاػصْبعْب نًُْٕب عصٛضا   ٚؼزجغ انًضَٛخ يٕلغ 

 ٚإص٘ ثبنًضُٚخ انًذٛطخ انًُبطك فٙ اإلَزبط فبػصٚبص ثٓب، انًذٛطخ انًُبطك

  .االلزصبصٚخ انذغكخ الَزؼبش
نٓظِ رجًغ َمطخ انًضُٚخ فزصجخ ػعاػٛخ، ثبنًضُٚخ انًذٛطخ انًُطمخ كبَذ ئطا 

 يٍ دضغٚخ نًُزجبد ثذبجخ انؼعاػٛخ ٔانًُطمخ ثزسٕٚمٓب فزمٕو انًُزٕجبد

  انؼعاػٙ، ٔيذٛطٓب انًضُٚخ ثٍٛ ٕٚيٛخ ٔػاللبد ػضٕ٘ رغاثظ فُٛطأ انًضُٚخ،

انًضُٚخ فزصجخ ٔانًٕاصالد انُمم سطٕط ػهٗ رؼزًض رجبعٚخ انًُطمخ كبَذ ئطا 

 ٔانًإسسبد نهشضيبد ٔيغكؼ انطجكبد ْظِ نجًٛغ ٔاَزطبع انزمبء َمطخ

  انًشزهفخ،

السزمطبة أٔ يُزجبرٓب نجٛغ نهًضُٚخ رذزبط فآَب صُبػٛخ انًُطمخ كبَذ ئطا 

.يُٓب انفٍُٛٛ



انفُٛخ األَططخ رجغػ سكبَٓب يضاسٛم ٔػاصد انًضُٚخ الزصبص اػصْغ كهًب 

 ٔرصجخ  انؼًغاٌ ػهٗ انطهت ٔٚؼصاص انزسهٛخ، ٔأيبكٍ ٔانضمبفٛخ

.أٚضب   انغٚف نسكبٌ اسزمطبة يغكؼ انًضُٚخ

ثضاٚخ يغ ثبٔأٔع فٙ دضصذ انًضٌ ئنٗ األعٚبف يٍ انٓجغح ظبْغح  

 يغ انشًسُٛٛبد فٙ فجضأد انُبيٛخ انجهضاٌ فٙ أيب ،انصُبػٛخ انضٕعح

.انٕطُٙ انزذغع دغكبد ثضاٚخ



:نهًضٌ انٓجغح ظبْغح ثًُٕ رسبْى ػٕايم

انطجٛؼٛخ انؼٚبصح َزٛجخ ػبو ثطكم ٔانغٚف انًضٌ سكبٌ رؼاٚض.

انٓجغح ئنٗ أصد (ٔانزغفٛٓٛخ ٔانضمبفٛخ االلزصبصٚخ) انجظة ػٕايم 

.األعٚبف يٍ

ٔسكبَٓب ثًسبدبرٓب ثبنًضٌ يجبضغح انًذٛطخ انًُبطك ضى.

 

 ٔال انكبفٛخ انشجغح ًٚزهك ال انًضُٚخ ئنٗ انًٓبجغ ؼبصحان فٙ

 فٙ ٚؼًم فضائًب   يُبسجخ، ٔظٛفخ نطغم ِرسبػض انزٙ انًإْالد

 ًَظ ٚؼكس يًب لهٛال   صسال   رضع انزٙ انضَٛب ٔانًٍٓ انذغف

 انًسبدبد فٙ انطجمٙ انزًٛؼ ٚظٓغ ُْب ٔيٍ دٛبرّ، ٔطغٚمخ

.(ٔانغُٛخ انفمٛغح األدٛبء) انؼًغاَٛخ



:أضكبل ثضالس انًضٌ رٕسغ ٚكٌٕ

انمغٚجخ انًضٌ ٔرجبِ ٔانجؼٛضح انًجبضغح ضٕادٛٓب ارجبِ انًضٌ رٕسغ  

 ٔٚطهك ٔادضا   ػًغاَٛب   رجًؼب   رطكم ثذٛش انًزجبػضح انًضٌ ضٕادٙ رزٕسغ)

 ثٕسطٍ ثٍٛ ٔدضصذ Metropolitan ٔ Megalopolisػهّٛ

.(ٔٔاضُطٍ

818 صثٙ ثغط ْٕ دبنٛب   األلصٗ االعرفبع) انًجبَٙ ثبعرفبع انًضٌ رٕسغ 

.(صٔع 160 ثـ يزغ

(ٔانمبْغح ٔثبعٚس نُضٌ دٕل) جضٚضح يضٌ ٔأدٛبَب   جضٚضح أدٛبء ئَطبء. 



 ٚؼٛك يب كم ٚضؼٕا أٌ ػهٗ انًسإٔنٍٛ ٚججغ انًضٌ رٕسغ

 يكجبد انًسبنز، يضم دضٔصْب سبعط انًضُٚخ ضكم ٚطِٕ أٔ

 انًذطبد انصغف، يٛبِ يؼبنجخ يذطبد انُفبٚبد، ٔدغٚك

 رزطهت فهظنك انفذى، ٔيسزٕصػبد ٔانذغاعٚخ، انكٓغثبئٛخ

 انذبجخ ٔرؼصاص .نشضيبرٓب كجٛغح يسبدبد انًضُٚخ

.أٚضب   ٔانجًبػٙ انفغص٘ نهسكٍ انًضَٛخ فٙ نهًسبدبد



Shantyٔسهجٛبرٓب انؼطٕائٛخ األدٛبء ظبْغح -5 Towns – Slums

- Squatters

انهصٛمخ انًضٌ يغرجخ ئنٗ رصم انزٙ انضبنش انؼبنى يضٌ فٙ رُزطغ 

 انظٍٚ انًٓبجغٍٚ يٍ انفمغاء ٚسكُٓب يزضْٕعح ٔأدٛبء يضٌ ْٔٙ

 أٔ انصفٛخ أٔ األكٕار يٍ يُبػل سكٍ انًبصٚخ دبنزٓى ػهٛٓى رفغض

  انؼطص،

نظا ٔانضعاٚخ انشجغح يذضٔص٘ يٓغح غٛغ ػًبل ْى انًٓبجغٍٚ ْإالء 

.لهٛال   صسال   رضع انزٙ انضَٛب انذغف فٙ ٚؼًهٌٕ فآَى

ٔصسال ، ٔرؼهًٛب   صمبفخ   انًجزًغ فئبد ألم ْى 

  األكٕار ْظِ أٔ ًٚزهكَٕٓب ال أعض فٕق أكٕاسٓى ركٌٕ يب كضٛغا 

 دٕل رظٓغ ْٔٙ ٔضذبْب، ػطٛخ ثٍٛ انًضٌ دٕل رظٓغ يب كضٛغا  

 ثأسًبء ٔرسًٗ انصغٛغح انًضٌ دٕل رظٓغ يضهًب انكجغٖ انؼٕاصى

 .انضبنش انؼبنى صٔل يشزهف فٙ يذهٛخ



ُٗثغايٛم أٔ انشطت يٍ انؼطٕائٛخ األدٛبء أٔ انًضٌ ْظِ رج 

 .انُشٛم سؼف يٍ ٔأدٛبَب   انؼَك انٕاح أٔ انصبط

يطغٔػبد فال انًضٌ ْظِ فٙ يؼضٔيخ انشضيبد ْظِ ركٌٕ ركبص 

 ْظِ ٔركٌٕ طغق، أٔ ػبيخ يٛبِ صٔعاد أٔ صذٙ صغف

 ٔانضٕضبء ثبنجبػخ يؼصدًخ األدٛبء

  انجغًٚخ فاٌ نظنك ٔانؼضانخ، األيٍ سضيبد رظٓغ يب َبصعا 

.األدٛبء ْظِ ًٚٛؼ يب ْٕ انمبٌَٕ ػٍ ٔانشبعجٍٛ ٔانًشضعاد



 انؼطٕائٛبد يطكهخ دم رذبٔل انضبنش انؼبنى صٔل فاٌ نظا

:انزبنٛخ انُٕادٙ يٍ نشطٕعرٓب

انجغًٚخ ٔاَزطبع األيُٛخ نُٕادٙا.

انًشضعاد رجبعح ظبْغح اَزطبع.

انسكبٌ ثٍٛ انصذٛخ األدٕال رضْٕع.

َٙانسكبٌ ثٍٛ ٔانضمبفٙ انزؼهًٛٙ انًسزٕٖ رض.

نٓب انًالصمخ انًضٌ ػهٗ انجًبنٛخ انًظبْغ ػهٗ رإصغ.

ًٌٕٚبعسٌٕ انظٍٚ انمبٌَٕ ػٍ نهشبعجٍٛ يأٖٔ انؼطٕائٛبد ْظِ رك 

 انزضاثٛغ ارشبط فٛجت آيُخ، كًشبثئ ئنٛٓب ٚأٌٔٔ صى انًضٌ فٙ أػًبنٓى

.األدٛبء ْظِ ٔئػانخ انذضغ٘ نهزشطٛظ انالػيخ



:العمرانًوالتنظٌم  التخطٌط أدهاا،

والحاجة الماٌنة اتساع فً النمو مواجهة أجل من التخطٌط 

.والتوظٌ، السكن إلى

وانتشار للجرٌمة تإاي التً البطالة مواجهة أجل من التخطٌط 

.المخارات

للمواطن الحٌاتً المستوى وارتفاع االقتصااي التطور مواكبة 

.وترفٌهٌة تجارٌة بتجهٌزات

علمٌة بتجهٌزات السكان لاى والثقافً العلمً التطور مواكبة 

.وثقافٌة

الترفٌهٌة واألماكن والعمل المسكن بٌن االنتقال فترة تقلٌل 

.مواصالت إلى سٌحتاجون ألنهم



تراثٌة كقٌمة العمرانً التراث على الحفاظ.

والحفاظ البٌبة موارا باستغالل الطبٌعً التوازن لىع الحفاظ 

.الجبلٌة والمناطق الشواطا على

وخلق التلوث مجال فً وخاصة لألفراا العامة الصحة حماٌة 

.(الماٌنة ربة) خضراء مناطق

أشكال وتنوٌع الشوارع تزٌٌن تتطلب الماٌنة جمالٌة مراعاة 

.(البصري التلوث) المساكن

نفرق وال سواسٌة والجمٌع وأمنه المجتمع توازن على الحفاظ 

.بٌنهم



:العمرانً/المحلً  تفصٌلٌة للتخطٌط أدهاا،

:األدهاا، والمقاصا االجتماعٌة( 1)

 رفع إلى تإاي خامات تحقق التً المشارٌع أو اإلجراءات ودهً

 وسابل توفر التً وتلك  للمجتمع، الصحً أو الثقافً المستوى

 االجتماعٌة الروابط وتنمً تحقق التً وكذلك له، والترفٌه التروٌح

:ذلك أمثلة ومن .االجتماعٌة شرابحهم بمختل، السكان بٌن

  ،توفٌر المإسسات التعلٌمٌة

  ،تؤمٌن الخامات الصحٌة

 تؤسٌس مراكز ثقافٌة ونوااي رٌاضٌة.



:االقتصااٌة والمقاصا األدهاا، (2)

 معٌن مشروع بإقامة االقتصااٌة والمقاصا األدهاا، تتمثل

 وباافع جهة، من المالٌة التكالٌ، من ٌمكن ما وبؤانى بكفاءة

 أن وٌمكن .أخرى جهة من اقتصااٌة منفعة أعلى على الحصول

 وعلى .التخطٌط ٌحاادها ووسابل سبل إتباع خالل من ذلك ٌتحقق

  :المثال سبٌل

 والصناعٌة، التجارٌة المناطق وتطوٌر إنشاء 

 ،ٌعامة، اقتصااٌة منفعة لتحقٌق األرض استعماالت توظ 

 للسكان االقتصااي المستوى نوتحسٌ العمل فرص توفٌر.



:العمرانٌة والمقاصا األدهاا، (3)

 عمرانً نسٌج تحقٌق إلى والمقاصا األدهاا، تطمح

 البٌبٌة المقومات فٌه وتتوفر جمالٌة، بعناصر ٌتمٌز

 والراحة للمعٌشة صحً جو كخلق للسكان، المطلوبة

 واالجتماعٌة العلمٌة قاراتهم تنمٌة لهم ٌكفل بما

  .فٌها واإلبااع واالقتصااٌة،



العام والشمولً/الهٌكلً/مفهوم المخطط الربٌسً 
(Master /Structural/General Comprehensive Plan)

 عملٌات لتوجٌه أساسٌة شرعٌة ووسٌلة تنظٌمً مستنا دهو

  السكانٌة التجمعات فً تجرى التً التنمٌة

 استعماالت وٌشمل ،(المٌتربولٌتانٌة المنطقة/القرى/المان)

 وامتاااات مواقع ٌحاا كما ،والعامة الخاصة األرض

 ماة ضمن والمواصالت الطرق وشبكة العامة المشروعات

  اراسات أساس على وٌرتكز (عاما 20-15) طوٌلة زمنٌة

 واالجتماعٌة االقتصااٌة واألنشطة األرض الستعماالت شاملة

 التنمٌة وعملٌات المختلفة، والبٌبٌة واإلاارٌة والخاماتٌة

 االتجادهات ٌحاا كما الحاضر، الوقت فً تجرى التً

.األخرى واألنشطة واألعمال السكان لنمو المستقبلٌة



من تزٌا لكً المحلً، للمجتمع الطبٌعٌة البٌبة تحسٌن 

 حتى ومفٌاة وصحٌة جمٌلة البٌبة دهذه وجعل اإلنسان أنشطة

  .األكمل الوجه على وظٌفتها تإاي

كفاءة ورفع المحلً، المجتمع لسكان العامة الخامات توفٌر 

.الماٌنة فً المطلوبة العامة الخامات

من لألرض المختلفة االستعماالت بٌن العالقة وتنسٌق تنظٌم 

 كفاءة أعلى ٌحقق ومستاام متوازن بشكل توزٌعها خالل

.ممكنة

ولٌست ككل الماٌنة لسكان العامة المنفعة وتنمٌة تحسٌن 

 .المجتمع دهذا ااخل خاصة مجموعات أو أفراا منفعة

:الهٌكلً/المخطط الربٌسً  أدهاا،



الماٌنة مجلس ٌضعها التً العامة السٌاسة بٌن التنسٌق 

  .المجتمع أفراا بها ٌقوم التً التنمٌة عملٌات     وبٌن

الماٌنة مجلس فً الاٌمقراطٌة العملٌة ممارسة تسهٌل 

 تختص والتً ككل للمجتمع السٌاسٌة القرارات  اتخاذ عنا

.العمرانٌة  التنمٌة بعملٌات

وتوجه تحكم وجعلها الفنٌة المعلومات من قاعاة توفٌر 

 الطبٌعٌة بالتنمٌة الخاصة السٌاسٌة القرارات اتخاذ عملٌة

.للمجتمع

المحلً للمجتمع االقتصااٌة القاعاة وتقوٌة توسٌع.

الهٌكل بتكامل واالدهتمام الحضرٌة الشخصٌة على الحفاظ 

.مكوناته بٌن الك،ء والتفاعل االرتباط وتعزٌز الحضري



وتؤمٌن والمرور النقل لحركة المالبمة الحلول وضع 

.النقل وسابط مواق،

التراثً الرصٌا من تبقى ما وصٌانة حماٌة 

.المعماري

السكانٌة للكثافة ك،ء توزٌع على العمل.

 العملٌة فً الجمادهٌرٌة المشاركة وتاعٌم تعزٌز 

.التخطٌطٌة



:خصابص المخطط الهٌكلً 

  انضلخ.

  انٕالؼٛخ  .

  األٔنٕٚخ.

  طٕل األيض.

  انًغَٔخ.

  االسزًغاعٚخ.

  انطًٕنٛخ.

  انزغاثظ ٔانزٕاػٌ ٔانزُسٛك.

  انزكبيهٛخ.

  االسزضايخ.

  انًغدهٛخ.

  لبثهٛخ انزُفٛظ.



.مرحلة اإلعااا الفنً للمخطط(  أ )

.مرحلة المصااقة على المخطط واعتمااه(  ب)

.مرحلة تنفٌذ المخطط(  ج)

.مرحلة المتابعة والمراقبة(  ا )

.مرحلة المراجعة والتعاٌل(  دهـ)

    

:مراحل عملٌة التخطٌط العمرانً



:التالٌة المراحل وتشمل ،للمخطط الفنً اإلعااا مرحلة (أ)

.التحضٌرٌة المرحلة1)

.المٌاانٌة والمسوح الاراسات وعمل المعلومات جمع2)

 .والمسوح والبٌانات المعلومات وتقٌٌم تحلٌل3)

 باابل وإعااا األولٌة والتصورات االستراتٌجٌات وضع4)

. التخطٌط

 التقارٌر ووضع المناسب للباٌل النهابً التصمٌم5)

.الخاصة واألحكام

:مراحل عملٌة التخطٌط العمرانً



:المرحلة التحضٌرٌة( 1)

 الهٌكلً المخطط بؤدهمٌة التعرٌ، فٌها وٌتم

 والمتطلبات االحتٌاجات توفٌر وكذلك وأدهاافه،

 الفنٌة الجوانب كافة فً الالزمة األساسٌة

 تتضمن تفصٌلً وبشكل والتنظٌمٌة، واإلاارٌة

: المرحلة دهذه



السكان وكذلك البلاي المجلس) المحلٌة الهٌبة تهٌبة 

  وأدهاافه  أدهمٌته حٌث من الهٌكلً بالمخطط وتعرٌفهم

.المحلٌة والتنمٌة التطوٌر عملٌة فً  واوره

خالل من المخطط حول المحلً والواقع الرأي استطالع 

  .العمل ورشات الناوات، المقابالت، االستبٌانات،

المناطق لجمٌع الشامل الجوي التصوٌر تحاٌث أو إنجاز 

.الطبٌعٌة و العمرانٌة

عام حالة فً) المقترحة التوسعة أو التنظٌم مناطق تحاٌا 

 السكان عاا ضوء فً المخطط  سٌشملها التً (تحاٌادها

 وكذلك ,األراضً استعماالت من  واحتٌاجاتهم  المتوقع

.المقترحة التوسعة على الرسمٌة المصااقة



لاى والفنٌة البشرٌة والقارات واإلمكانٌات االحتٌاجات تحاٌا 

  للمتابعة خاصة لجنة بتشكٌل والقٌام المحلٌة، الهٌبة

. المخطط إعااا على واإلشرا،

رسم بمقٌاس األساسٌة والمخططات الخرابط تجهٌز 

: وتشمل (1/1000 أو 1/1250 ،1/2500 ،1/5000)

    سبة محو حاٌثة جوي تصوٌر خرابط.

  والحاٌثة القاٌمة التنظٌمٌة المخططات.

  والرضابٌة الرسمٌة األراضً وإفرازات األحواض.

   علٌها المصااق التفصٌلً التخطٌط مشارٌع .



:مرحلة جمع المعلومات وعمل الاراسات والمسوح المٌاانٌة( 2)

 لكافة والبٌانات المعلومات بجمع القٌام فٌها ٌتم

  االجتماعٌة األوضاع عن المختلفة األنشطة

 الاراسات وإعااا والطبٌعٌة، واالقتصااٌة

 : التالً النحو على والمسوح



وجغرافٌة تارٌخٌة.

المكانً والتفاعل اإلقلٌمٌة العالقات.

واقتصااٌة اجتماعٌة.

األراضً  واستخاامات العمرانً التطور.

والطبٌعٌة الثقافٌة والمبانً المواقع.

(........ الترفٌه، الثقافة، الصحة، التعلٌم،) العامة الخامات.

الصحً، الصر، الكهرباء، المٌاه،) العامة المرافق شبكات 

(...الصلبة، النفاٌات

البٌبٌة الخصابص.

والسٌاسٌة والتنظٌمٌة اإلاارٌة الجوانب.

والسابقة الحالٌة الهٌكلٌة المخططات وتقٌٌم مراجعة.

:إعااا الاراسات ذات العالقة 1)



 نظم باستخاام المنطقة فً والمنشآت المبانً مسح1)

.الجغرافٌة المعلومات

 والمواقع للمبانً المعماري والمسح التوثٌق2)

.التارٌخٌة



: مرحلة تحلٌل وتقٌٌم المعلومات والمسوح( 3

 القرٌة/الماٌنة فً القابمة األوضاع وتقٌٌم تحلٌل المرحلة دهذه فً ٌتم

 السابقة، المرحلة خالل جمعها تم التً والبٌانات المعطٌات ضوء على

 :خالل من وذلك

التهاٌا وعناصر المتاحة واإلمكانٌات والضع، القوة نقاط تحاٌا  

(SWOT).  

 واالحتٌاجات األولوٌات تحاٌا.  

 ،نتٌجة السكان منها ٌعانً التً التنظٌمٌة المشاكل على التعر 

 .االقتصااٌة أو االجتماعٌة أو العمرانٌة األوضاع

 ،ٌحسب لها األنسب االستخاام لتحاٌا والتربة األراضً تصن 

.ووظٌفتها طبٌعتها



:التخطٌط باابل وإعااا والتصورات االستراتٌجٌات وضع (4)

: ٌتم فً دهذه المرحلة

 لمعرفععععة تجمٌععععع التحلععععٌالت التععععً أنجععععزت فععععً المرحلععععة السععععابقة

المتطلبات الحالٌة والمستقبلٌة للبلاة بناًء على تحاٌا واضعح واقٌعق 

باالستفااة من اإلٌجابٌات ومواجهعة السعلبٌات وعناصعر التهاٌعا ععن 

طرٌق اسعتنتاج الحلعول المالبمعة لشعبكة الطعرق واالسعتخاام األنسعب 

. لألراضً وتوزٌع الكثافات السكانٌة

 وعلى ضوء النتابج المنبثقة من خالل عملٌعة التحلٌعل الععام والتقٌعٌم

تتحعععا المقترحعععات المناسعععبة السعععتعماالت األراضعععً واالسعععتنتاجات 

معععن خعععالل  واألنشعععطة المختلفعععة وتوزٌعهعععا جغرافٌعععاً واٌمو رافٌعععاً 

التعععر، علععى المالمععح الجغرافٌععة للبلععاة وتقععاٌر الكثافععات الحقٌقٌععة 

:للسكان وذلك ضمن السٌاسات التنظٌمٌة التالٌة 



 التنمٌة لمراحل والمتوقع الحالً السكان تعااا•

.المستقبلً والتطور

 العامة والخامات الطرق من البشري النشاط متطلبات•

.المختلفة االستعماالت ومواقع

 الكتلة ااخل المختلفة للمناطق االستٌعابٌة الطاقة•

.العمرانٌة

  .للبلاة والتنظٌمٌة اإلاارٌة الحاوا•



 ثالثة األقل على) باٌل من أكثر إعااا المرحلة دهذه فً ٌفضل

 والذي المالبم الباٌل اختٌار النهاٌة فً لٌتم للتخطٌط (باابل

:مثل المطلوبة العمرانٌة االستراتٌجٌات ٌحقق

ربطها وماى وتارجها الطرق شبكة استراتٌجٌات 

 المحلً المستوى على المركز ومنطقة السكانٌة بالتجمعات

. واإلقلٌمً

أحٌاء مختل، على وتوزٌعهم السكان تعااا استراتٌجٌات 

. البلاة

والخامات األراضً استخاامات توزٌع استراتٌجٌات 

.خامتها ونطاق العامة



:التالٌة األسس على بناءً  المالبم الباٌل اختٌار ٌتم

والترابط التنقل حركة فً والسهولة المناطق توزٌع فً الشمولٌة 

 تخطٌطٌة كوحاات اعتباردها إمكانٌة مراعاة مع بٌنها فٌما

.منفصلة

النمو واستٌعاب الماٌنة لتوسع الطبٌعً العمرانً االمتااا 

.السكانً

طرٌق عن التنموٌة والخطط السكان ر بات بٌن التوازن تحقٌق 

 النطاق وحاوا التنموٌة المشارٌع تحاٌا فً الجمادهٌرٌة المشاركة

. العمرانً

األراضً واستخاامات الطرق شبكة فً والترابط والتكامل التوافق 

.مقترح دهو وما قابم دهو ما بٌن

السماء وخط العمرانً والنسٌج والوظٌفة الشكل.



 التقارٌر ووضع المناسب للباٌل النهابً التصمٌم (5

:واألنظمة واألحكام     

 :المناسب الباٌل اختٌار وبعا المرحلة دهذه فً ٌتم

المخطط وصٌا ة الباٌل لهذا النهابً التصمٌم 

  .النهابً

ونتابج والتحلٌل الاراسات تضم التً التقارٌر إعااا 

  .العمرانً المسح

بالمخطط الخاصة واألنظمة األحكام صٌا ة.



:الخطة الزمنٌة لمراحل اعااا المخطط

الماة الزمنٌةمراحل اإلعااا

أسبوعانالمرحلة التحضٌرٌة

جمع المعلومات وعمل الاراسات والمسوح 

المٌاانٌة
شهران

شهر ونص،تحلٌل وتقٌٌم المعلومات والبٌانات والمسوح

وضع االستراتٌجٌات والتصورات وإعااا باابل 

التخطٌط
شهر

التصمٌم النهابً للباٌل المناسب ووضع التقارٌر 

واألحكام
شهر

أشهر  6 مجموع الماة الزمنٌة



:    مرحلة المصااقة على المخطط واعتمااه، وتشمل(  ب)

على المحلٌة التنظٌم لجنة/البلاي المجلس مصااقة 

.المخطط

للاراسة والتنظٌم للبناء اإلقلٌمٌة اللجنة إلى المخطط رفع.

عن المحلٌة الصح، فً باإلعالن اإلقلٌمٌة اللجنة قٌام 

.المحلٌٌن السكان قبل من لالعتراضات المخطط طرح
 

ٌوماً  60 دهً االعتراضات ماة.

والوثابق بالمستناات ماعومة االعتراضات تقام 

  .القانونٌة



تضم) لجنة تشكٌل ٌتم االعتراضات ماة انتهاء بعا 

 البلاٌة، مهناس اإلقلٌمٌة، اللجنة فً التنظٌم مهناس

 االعتراضات لاراسة (المخطط أعات التً الجهة عن ممثل

.المقامة

نسخة وإعااا المخطط تعاٌل ٌتم االعتراضات اراسة بعا 

.معالة

التنظٌم مجلس إلى المخطط من المعالة النسخة رفع 

.النهابٌة والمصااقة للاراسة األعلى

ونشره اعتمااه ٌتم المخطط على النهابٌة المصااقة بعا 

 على وتعمٌمه المحلٌة والصح، الرسمٌة الصحٌفة فً

العالقة ذات الرسمٌة الجهات



  :خالل من وتتم المخطط، تنفٌذ مرحلة  (ج)

   
تفصٌلٌة مخططات بإعااا المحلٌة التنظٌم لجنة/ البلاٌة قٌام 

.علٌه المصااق الهٌكلً المخطط وأحكام تعلٌمات ضوء فً

قبل من واعتماادها التفصٌلٌة المخططات على المصااقة 

.للتنظٌم المحلٌة اللجنة أو البلاي المجلس

المخططات بموجب صناعة/تجارة/حر،/بناء تراخٌص منح 

 من الهٌكلً المخطط شروط وحسب المعتماة التفصٌلٌة

 عروض الطوابق، عاا االرتاااات، االستخاام،) حٌث

  .(و ٌردها الشوارع،



 :والمراقبة المتابعة مرحلة  (ا)
   

العناصر:      

ومالحقة مراقبة

وتوجٌه نصح

وعقاب راع.

 المستوٌات:  

وطنً مستوى 

قطاعً مستوى

إقلٌمً مستوى

المإسسات مستوى.

الهٌبات: 

العلٌا التخطٌط دهٌبة  

التشرٌعٌة السلطة  

المانً المجتمع مإسسات.



  :والتعاٌل المراجعة مرحلة  (دهـ)
   

وشروط لتعلٌمات التنفٌذ مطابقة حٌث من سنوٌة مراجعة 

   .المخطط

مواكبة حٌث من (سنوات 5 أو 3 كل) اورٌة مراجعة 

         .المخطط أدهاا، تحقٌق وماى التنفٌذ مراحل

وبما والاورٌة السنوٌة المراجعة ضوء فً المخطط تعاٌل 

.والطوارئ المستجاات  مع ٌتناسب
      


