فٗ إطبس خٕٓد انذٔنت انشاييت إنٗ ٔضغ يُظٕيت يخكبيهت نهخًُيت انؼًشاَيـت انًسخذايت فقذ
اْخًج ٔصاسة اإلسكبٌ ٔانًشافق ٔانًدخًؼبث انؼًشاَيت ببنقيبو  -يٍ خالل انٓيئـت انؼبيـت
نهخخطيط انؼًشاَٗ  -بإػـذاد يدًٕػت يٍ دالئم األػًبل نهًخططبث انؼًشاَيت ححذد أسبنيب
ٔيؼذالث ٔيؼبييش إػذاد ٔيخببؼت ححقيق انًخططبث انؼًشاَيت بًسخٕيبحٓب انًخخهفت حكٌٕ بًثببت
يشخؼيت يٕحذة نكبفت انًٓخًيٍ ٔرٖٔ انصهت ٔانؼبيهيٍ فٗ يدبل انخخطيط ٔانخًُيت انؼًشاَيت.
ٔفٗ ْزا انصذد فـإَّ نيسؼذَٗ اٌ أحٕخّ ببنشكـش ٔاإليخُبٌ نكـم يٍ سبْى ٔشبسك فٗ إػذاد ْزا انذنيم انٓـبو ٔأخـص ببنشكش
فشيق انؼًم يٍ انٓيئـت انؼبيـت نهخخطيـط انؼًشاَـٗ ٔانسبدة انخبشاء ببنًششٔع.

"وفقنـا هللا جميعـا لما فيه الخير لصالح الوطن"
وزيــر اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ .د .م /.مصطفـــــــى كمال مدبولى

إيًبَب يٍ انٓيئت انؼبيت نهخخطيط انؼًشاَٗ كدٓبص انذٔنت انًسئٕل ػٍ سسى انسيبست انؼبيت نهخخطيط ٔانخًُيت
انؼًشاَيت ،بأًْيت ححقيق انخًُيت ػهٗ انًسخٕٖ انقٕيٗ ٔاإلقهيًٗ ٔانًحبفظتٔ ،يشاخؼت ٔإقشاس انًخططبث
انؼًشاَيت ػهٗ انًسخٕٖ انًحهٗ فٗ إطبس األْذاف ٔانسيبسبث انقٕييت ٔاإلقهيًيت ٔانًحهيت نهخخطيط ٔانخًُيت
انؼًشاَيت انًسخذايت.
فقذ حبُج انٓيئت يُٓح انخخطيط اإلسخشاحيدٗ نٕضغ سؤيت يسخقبهيت يخكبيهت نهخًُيت حٓذف انٗ ححقيق انخًُيت
انًسخذايت ٔضًبٌ انخشٔج بإسخشاحيديت قببهت نهخطبيق يشبسك فٗ ٔضؼٓب كبفت اندٓبث انًؼُيت ٔششكبء انخًُيت.
ٔحببشش انٓيئت إخخصبصبحٓب طبقب نًب َص ػهيّ انقبٌَٕ سقى  119نسُت  2008بإصذاس قبٌَٕ انبُبءٔ ،يٍ ضًٍ ْزِ اإلخخصبصبث إػذاد دالئم
األػًبل نهًخططبث انؼًشاَيتٔ .يؼذ ْزا انذنيم:

"دليل عمل المخطط االستراتيجى العام للمذن المصرية"

يقذيت نًدًٕػت يٍ دالئم األػًبل انًضيغ إػذادْب ٔانخٗ حسخٓذف انخؼشيف بكبفت يدبالث انخخطيط ٔانخًُيت انؼًشاَيت انًخخهفت كًشخؼيت يٕحذة
نهؼبيهيٍ ٔانًٓخًيٍ ٔرٖٔ انصهت بٓزِ انًدبالثٔ .إَّ نيششفُٗ أٌ أضغ ْزا انذنيم ححج ػُبيت انسيذ ٔصيش اإلسكبٌ ٔانًشافق ٔانًدخًؼبث
انؼًشاَيت

رئيس مجلس اإلدارة
د.م  /عاصم عبد الحميد الجزار

تقديــــــــــــــــم
فى ضوء ما تتطلبه أعمال التنمية العمرانية من أهمية اتباع منهجية تخطيطية سليمة تأخذ فى اإلعتباراألبعاد العلمية والعملية واالستفادة من
التجارب المختلفة للمجتمعات اإلنسانية ،وفى إطار مسئوليات ومهام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن
إعداد دالئل األعمال طبقا ً لقانون البناء الصادر بالقانون رقم  111لسنة  ،2002وبنا ًء على توجيهات السيد األستاذ الدكتور وزير اإلسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية ،نقدم دليل عمل:

"دليل عمل المخطط اإلستراتيجى العام للمدن المصرية"
كخطوة لنشر الوعى المعرفى فى مجال تخطيط المدن وضبط العملية التخطيطية.
وقد روعى فى إعداد دليل المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن المصرية البساطة واليسر  -دون إخالل  -فى التناول للعملية التخطيطية
ودون الخوض في التفاصيل الفنية المعقدة أواآلراء الفلسفية التي تخرج الدليل عن هدفه ،وليكون عونا ً للمخططين فى توحيد المفاهيم
األساسية ،وقد استهدف الدليل شريحة عريضة من المهتمين بتنمية وتخطيط المدن ولذا جاء موجها ً بصفة أساسية للمخططين للعاملين
بمجالس المدن والمجالس المحلية والجامعات ومراكز األبحاث والمكاتب اإلستشارية.
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تمهيــــــــــــــد
ترجع أهمية إعداد دليل عمل المخططات اإلستراتيجية العامة إلى مباشرة الهيئة العامة
للتخطيط العمراني لالختصاص المنوط بها طبقا ً األحكام قانون البناء رقم  111السنة
 2002والئحته التنفيذية ،حيث تنص المادة ( )6من القانون على أهمية قيام الهيئة العامة
للتخطيط العمرانى بإعداد دالئل األعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقها.
والهدف من إعداد دليل عمل المخططات اإلستراتيجية العامة للمدن المصرية هو محاولة
ضبط منهجية العمل عن طريق توحيد المصطلحات والمفاهيم األساسية وتوضيح مفهوم
المخطط اإلستراتيجى العام ،والتأكيد على الخطوات الفنية ،وتبادل الخبرات ،وحل
أشكالية الربط بين المخططات التفصيلية والمخطط اإلستراتيجي العام ،على إعتبار أنه
حجر الزاوية للتنمية العمرانية ،ومن ثم كان من المهم اإلستفادة واإلطالع على الخبرات
والتجارب العملية لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ،وقد تم الحرص على تباين
التجارب بحيث تغطي أكبر قطاع من المدن كما هو موضح بالخريطة مواقع المدن التى
تم اإلطالع عليها.
ويشمل الدليل أربع فصول يتناول الفصل األول عرض بعض المفاهيم األساسية مثل
اإلطار القانونى والتشريعي للمخطط اإلستراتيجى العام للمدينة ،والتعريف ببعض
المصطلحات الفنية األساسية ،وشرح كيفية تحديد قائمة االتصال وتكوين مجموعة شركاء
التنمية ،وكيفية مراجعة الدراسات السابقة وتقييمها ،والقواعد األساسية لعقد ورش العمل
وجلسات العصف الذهنى ،والعناصر المكونة لقاعدة المعلومات ،وأسس تحديد نطاق
الحيز العمرانى وإعداد خريطة األساس ،وأخيرا ً متطلبات اإلعداد والتجهيز للمشروع
حيث تعد هذه الموضوعات أساسية فى تشكيل اإلطار العام لعملية التخطيط اإلستراتيجى.

مدن تم االستعانة بها من خالل خبرات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
ومسح المؤسسات االقتصادية ،ومسح الحركة المرورية وتصنيف شبكة الطرق ورصد
الحوادث ،واخيرا ً مجموعة من المسوحات الخاصة التي تتوقف على طبيعة الدراسة مثل
مسح الخدمات العامة ومسح المواقع الخاصة ومسح أسعار األرضى وملكياتها.

ويتناول الفصل الثانى أهم المسوحات الميدانية المطلوبة إلعداد المخطط اإلستراتيجى
العام للمدينة حيث يعرض الجوانب الفنية التي يجب مراعاتها فى كل مسح وكيفية إدارته
وعناصر إستمارات المسح ونماذج منها ،حيث يتناول مسح الهيكل العمرانى للمدينة
متضمنا ً حصر إستــعماالت األراضى ،والمسـح االجتماعى االقتصادى بالعينة العشوائية،
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ويناقش الفصل الثالث دراسات وتحليل الوضع الراهن بالمدينة حيث تعتبر الدراسات
التحليلية من الخطوات الرئيسية والهامة إلعداد أى مخطط ،ويتعرض ألسس دراسات
وتحليل المحيط اإلقليمى والبيئى للمدينة ،والعناصر الطبيعية والبيئية للموقع من حيث
طبوغرافية الموقع ومظاهر السطح والتركيب الجيولوجى وتوزيع الثروة المعدنية
وتركيب التربة والخصائص الهيدرولوجية ،وعناصر المناخ والتلوث البيئى.
كما تتعرض الدراسات وتحليل العناصر العمرانية من حيث نشأة المدينة والتطور
العمرانى والتكوين الشكلى والوظيفى ،واستعماالت األراضى والهيكل العمرانى
وخصائص المسكن وشبكة الطرق والنقل ،وشبكات المرافق والبنية التحتية ،والخدمات
العامة ،وتناقش الدراسة األساليب المتعارف عليها لإلسقاطات السكانية ،والخصائص
االجتماعية واالقتصادية والخصائص السكانية ،والهيكل االقتصادى والمؤسسات
االقتصاية ،كما يتعرض الفصل أخيرا ً لبعض من األساليب المتعارف عليها فى تحليل
الوضع الراهن وشرح نموذجين منها (أسلوب اإلمكانيات والمحددات وأسلوب التحليل
الرباعى).
يتناول الفصل الرابع شرح لمفهوم اإلستراتيجية ومتطلبات نجاح التخطيط اإلستراتيجى
وأهم العوامل التى قد تؤدي إلى فشله ،وكيفية تصميم الرؤية ،واستنباطها من خالل
المشاركة الشعبية ،وتحديد األهداف الرئيسية والفرعية ووسائل وآليات التنمية ،ثم يناقش
بالشرح مفهوم الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل وأولويات التنفيذ للمشاريع
العاجلة والملحة والمشاريع متوسطة وبعيدة المدى ،وأسلوب حساب التكاليف للمشاريع،
كما يعرض الفصل الرابع كيفية إستنباط الموجهات والمؤشرات واإلمكانيات والمحددات
للمخطط شبه اإلقليمى لمركز المدينة ،وعناصره وإستراتيجية التنمية شبه اإلقليمية ،كما
يعرض بدائل التنمية الحضرية ،تقييم البدائل واختيار البديل المرجح ،وكيفية تصميم
عناصر استراتيجيات التنمية بالشكل الذى يضمن تسهيل إعداد المخططات التفصيلية مع
أمثلة تطبيقية ،وأخيرا ً يناقش حزم مؤشرات متابعة التنفيذ للمخطط اإلستراتيجى العام.

ت3-

- -

:
 - --

- -

-

-

-

 - -- -

-

-

-

:
 - -- -

 - -- -

-

 - -- -

-

-

-

 - -- -

-

-

-

 -- -

-

-

-

 -ف1-

-

 - -- -

-

 - -- -

-

-

-

-

)

(
(

-

..

)

-

-

-

-

-

-

-

 -- -

-

-

-

-

:
 -- -

-

-

-

-

-

- -

-

-

 -- -

:
 -ف2-

-

-

-

-

 - -- -

-

-

(

-

-

 - - --

)

(

)

 - -- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -- -

-

-

-

-

-

-

-

ف3-

-

-

-

-

-

-

-

(

)

-

ف4-

:
(
(
(
(
(
(
(
(
(

-

)
)
)
)
)
)
)
)
)

( -

-

)

:
( ) -

-

( ) -
( ) -

-

)
)
)
)
)

-

(
(
(
(
(

-

(
(
(
(
(
(
(
(

 ) ) ) ) ) ) )) -

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

-

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(

-

(

)

-

:

ف5-

)
)
)
)
)
)
)

-

( ) -
( ) -
( ) -
( ) -
( ) -
( ) -
( ) -
( ) -
( ) -
( ) -
( -
( -
( -

)
)
)

( -
( -
( -

)
)
)

(

-

)

.
-

:
(
(
(
(
(
(
(
(
(

-

)
)
)
)
)
)
)
)
)

)

(
(

)

ف6-

-

)

)
)

- (
- (

-

)
)
)
)

-

-

)

- (

-

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

-

)

-

.

(

(

:
-

(
(
(
(

:
-

- (

)

- (

)UNDP(

) - (

:
-

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)

) - (
) - (

-

7-ف

)
)
)
)
)
)
)
)

)

(
)

(

)
)
)
)
)
)

-

(
(
(
(
(
(
(
(

) -

(
(
(
(
(
(
(

:
(
(
(
(
(
(

-

)
)
)
)
)
)

( ) -
( ) -
( ) -

(

)

(

)
(

( -

)

( -

)

( -

)

(

( -
( -

)
)

(

( -
( -

)
)

)

-

)
)

-

.
(

)

-

.

ف8-

الفصل األول
التعريفات والمفاهيم األساسية

علررى طلررو الوحرردة المحلٌررة وطبقررا لكراسررة الشررروط والمواصررفات المعرردة مررن قبررل
الهٌئرررة العامرررة للتخطرررٌط العمرانرررى بطررررح األعمرررال والدراسرررات الخاصرررة بإعرررداد
المخطط اإلستراتٌجى للمدٌنة علً المكاتو اإلستشارٌة المتخصصة والمسجلة لردى
الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانى وتخضر لقانون المناقصات والمزاٌدات.

ٌتناول الفصل األول عرض بعض التعرٌفات والمفاهٌم األساسٌة مثل اإلطار القانونى
والتشرٌعى للمخطط اإلستراتٌجى العام للمدٌنة ،والتعرٌف ببعض المصطلحات الفنٌة
األساسٌة ،وشرح كٌفٌة تحدٌد قائمة اإلتصال وتكوٌن مجموعة شركاء التنمٌة ،ومراجعة
الدراسات السابقة ،وقواعد وأسس عقد ورش العمل وجلسات العصف الذهنى ،والعناصر
المكونة لقاعدة المعلومات األساسٌة ،وأسس تحدٌد نطاق الحٌز العمرانى وإعداد خرٌطة
األساس ،حٌث تعد هذه الموضوعات أساسٌة فى تشكٌل اإلطار العام لعملٌة التخطٌط
اإلستراتٌجى.



مسئولية اإلعدادٌ :قوم المركز اإلقلٌمى للتخطٌط والتنمٌة العمرانٌة سواء بنفسرا أو
بمن ٌكلفرا مرن الجهرات أو المكاترو االستشرارٌة المتخصصرة والمسرجلة لردى الهٌئرة
العامة للتخطٌط العمرانى ،بمسئولٌة إعداد المخطط اإلستراتٌجى للمدٌنة طبقا لردلٌل
العمل المعد من قبل الهٌئة.

1-1اإلطار القانونى والتشريعى


عرررف قررانون البنرراء الصررادر بالقررانون رقررم  111لسررنة  2002والئحتررا التنفٌذٌررة الصررادرة
بقررررار وزٌرررر اإلسررركان والمرافرررق والتنمٌرررة العمرانٌرررة رقرررم  144السرررنة  2001المخطرررط
اإلسررتراتٌجى العررام للمدٌنررة بالوثٌقررة التررى تبررٌن اإلحتٌاجررات المسررتقبلٌة للتوسررر العمرانررى
ومشررروعات وخطررط التنمٌررة االقتصررادٌة واالجتماعٌررة والبٌئٌررة والعمرانٌررة ال زمررة لتحقٌررق
التنمٌة المستدامة على المستوى المحلى فً إطار الرإٌة المسرتقبلٌة لمخطرط المحاف رة الترى
تضم المدٌنة ،وٌحدد الحٌز العمرانً للمدٌنة ،واستعماالت األراضً المختلفة واالشتراطات
التخطٌطٌة والبنائٌة بالحٌز العمرانى ،وبرنامج وأولوٌات وآلٌات التنفٌذ ومصادر التموٌل.
 1-1-1المسئوليات القانونية

مسئئئولية تيديئئئد ايتياأئئئات واولويئئئات التنميئئئة :تحررردد اإلدارات العامرررة للتخطرررٌط
والتنمٌة العمرانٌة بالمحاف ات وفقا لدالئل أعمال المخططات العمرانٌرة الترً تعردها
الهٌئررة العامررة للتخطررٌط العمران رى وبمشرراركة الوحرردة المحلٌررة المختصررة والمجررالس
الشررعبٌة المحلٌررة واألجهررزة التنفٌذٌررة المختصررة وممثلررً المجتمررر المرردنى واألهل رى
إحتٌاجررات وأولوٌررات التنمٌررة العمرانٌررة علررى المسررتوى المحل رى ف رى إطررار األهررداف
والسٌاسات اإلقلٌمٌة والمحلٌة وإقتراح المشروعات ال زمة وخطة العمرل لتحقٌقهرا.
وذلررب بعقررد اجتمرراو عررام وٌقترررح علررى سرربٌل المثررال أن ٌكررون تحررت عنرروان (نحررو
مستقبل افضل لمدٌنتنا أو معا نصنر المستقبل  ...الخ) وذلب بحضرور ممثرل االدارة
العامررة للتخطررٌط والتنمٌررة العمرانٌررة والمجلررس الشررعبى برراإلدارة المحلٌررة ومن مررات
المجتمر المدنى بهدف تحدٌد المشروعات األكثر احتٌاجا ،وترتٌبها حسو األولوٌة.

حدد القانون المسئولٌات نحو المخطط اإلستراتٌجى العام للمدٌنة كما ٌلى:




مسئولية الطرح :لم ٌنص القانون بشكل مباشر على مسئولٌة الطرح ،ولكرن ٌقتررح
أن ٌقوم المركز اإلقلٌمى للتخطٌط والتنمٌة العمـــرانٌة بناء
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مسئئئولية المراأعئئةٌ :قرروم المركررز اإلقلٌم رى للتخطررٌط والتنمٌررة العمرانٌررة بمراجعررة
المخطط اإلستراتٌجى للمدٌنة على كراسة الشروط المرجعٌة ودالئل األعمال وغٌر
ذلب مما تتطلبا أعمال المراجعة.



مسئولية العرض :تعرض اإلدارة العامة للتخطٌط والتنمٌة العمرانٌرة داخرل الوحردة
المحلٌة مشروو المخطط اإلستراتٌجى العام وتتلقى م ح رات المرواطنٌن والجهرات
ذات الص رلة والمجلررس الشررعبى المحل رى المخررتص ،وتبررٌن ال ئحررة التنفٌذٌررة قواعررد
واجراءات هذا العرض وتلقى الم ح ات علٌا.



مسئولية االعتمادٌ :كون االعتماد من الوزٌر المختص ،بعد العرض على المجلرس
المحلى المختص ،وذلب بناء على توصٌة الهٌئة العامة للتخطرٌط العمرانرى ،وٌنشرر
قرار اعتماد المخطط اإلستراتٌجى فى الوقائر المصرٌة.



مسئئئولية تئئواير الميةانيئئة :لررم ٌررنص القررانون بشرركل مباشررر علررى مسررئولٌة ترروفٌر
المٌزانٌة ولكن ٌقترح أن ٌقوم المحاف بالتنسٌق مر اإلدارات الحكومٌة ذات الصرلة
للتاكد من إدراج مشرارٌر المخطرط اإلسرتراتٌجى للمدٌنرة فرً موازنتهرا المالٌرة ،كمرا
ٌقرروم المحرراف بالتنسررٌق مررر الوحرردة المحلٌررة ومن مررات المجتمررر المرردنى والقطرراو
الخاص بتسوٌق المشارٌر الخاصة والخٌرٌة.



مسئولية التنفيئ ::لرم ٌرنص القرانون بشركل مباشرر علرى مسرئولٌة التنفٌرذ وٌقتررح أن
تقوم اإلدارات الحكومٌة الخدمٌة بتنفٌذ المشروعات الخاصة بها (التعلرٌم – الصرحة
– المرافق العامة – الطرق – الرٌاضة – الثقافة ...الخ) ،كما ٌقوم القطاو الخاص
ومن مررات المجتمررر المرردنى بالتنفٌررذ مررن خر ل مقرراول خرراص تحررت إشررراف اإلدارة
العامة للتخطٌط والتنمٌة العمرانٌة بالمدٌنة.



مسئئئولية متابعئئة التنفيئئ :وتقئئويم النتئئائ  :لررم ٌررنص القررانون بشرركل مباشررر علررى
مسررئولٌة متابعررة التنفٌررذ وتقرروٌم النتررائج وٌقترررح أن ٌقرروم المركررز اإلقلٌمرى للتخطررٌط
والتنمٌة العمرانٌة بتقدٌم تقرٌر نصف سنوى بمتابعة األعمال الترى تمرت إلرى الهٌئرة
العامة للتخطٌط العمرانى ،والتى تقوم بدورها برفر تقرٌرها للوزٌر المختص.

 2-1-1خطوات إعداد المخطط االستراتيأى العام للمدينة
حددت المادة  13من ال ئحرة التنفٌذٌرة خطروات إعرداد المخطرط االسرتراتٌجى العرام للمدٌنرة
حٌث نصرت علرى أن المشرروو ٌتكرون مرن خررائط وتقرارٌر طبقرا لمرا ورد بردالئل األعمرال
الصادرة عن الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانى و ٌراعى فى إعدادها الخطوات التالٌة:


اإلعداد :تقوم الهٌئة بمخاطبة المحاف المختص لتٌسٌر مهمة المتعاقد معرا المكلرف مرن قبرل
الهٌئ رة إلمررداده بكررل البٌانررات السرركانٌة واالجتماعٌررة والعمرانٌررة واالقتصررادٌة والبٌئٌررة والبنٌررة
األساسٌة المتاحرة وباإلضرافة إلرى خررائط التطرور العمرانرى للمدٌنرة ،الحٌرز العمرانرى المعتمرد
(إن وجد) ،كردون المدٌنة أو غٌر ذلب من الخرائط األساسٌة.
ٌقوم المتعاقد معا بإعداد برنامج زمنى إلعرداد المخطرط علرى أن تخطرر برا المراكرز
اإلقلٌمٌة واإلدارة العامة للتخطٌط والتنمٌرة العمرانٌرة ومجلرس المدٌنرة المرراد إعرداد
التخطٌط لها وذلب بالطرق المنصوص علٌها فرى كراسرة الشرروط المرجعٌرة ،علرى
أن ٌرتبط البرنامج الزمنى بالمدة الزمنٌة للتعاقد والمراحل الزمنٌة إلعرداد المخطرط
االستراتٌجى العام.
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تيديد الوضع الراهنٌ :تم إعداد دراسات الوضر الراهن وفقا لما ٌلى:
 الدراسات العمرانٌة وتشمل الدراسات الخاصة بالتطور العمرانرى ،اسرتعماالت
األراضى بما فً ذلب تحدٌد العقارات ذات القٌمة المتمٌزة والترى ترم حصررها
بمعرفة لجان حصر العقارات طبقا لقرانون  144لسرنة  2006فرى شرؤن تن رٌم
هدم المبرانى والمنشرآت غٌرر االٌلرة للسرقوط والحفرا علرى الترراث المعمرارى،
اسررتعماالت المبررانى وحرراالت المبررانى وتوزٌررر الخرردمات وتوزٌررر المإسسررات
واألنشررطة االقتصررادٌة طبقررا للنرروو وتقسررٌم المنرراطق طبقررا للكثافررات السرركانٌة،
ملكٌررات األراضررى الفضرراء المتاحررة للتنمٌررة سررواء االمتررداد أو بالمنرراطق داخررل
الكتلا القائمة ،تحدٌد المناطق غٌر المخططة ودراسة المدٌنة ودورهرا اإلقلٌمرى
بما ٌحٌط بها من مدن وقرى.

 الدراسات االقتصادٌة وتشمل جوانو االقتصاد المحلى المختلفة ومنهرا دراسرة
الموارد الطبٌعٌة واالمكانات االئمائٌة بها وتداول الخامات والموارد المختلفة،
تحدٌررد اهررم االنشررطة االقتصررادٌة الرسررمٌة وغٌررر الرسررمٌة ،وتقرردٌرات فرررص
العمل والمإسسات ،متوسطات الدخول واإلنفراق ،باالضرافة إلرى رصرد جمٌرر
القضاٌا االقتصادٌة بالمدٌنة.



صئئيا ة الرةيئئة المسئئتقبليةٌ :شررمل التقرٌررر صررٌاغة رإٌررة مسررتقبلٌة للمدٌنررة علررى
المرردى الزمنررى للمخطررط عمرانٌررا – اجتماعٌررا – اقتصررادٌا  -بنٌررة أساسررٌة – بٌئٌررا،
وتحدٌد األهداف واإلستراتٌجٌات والبرامج والمشروعات ذات االولوٌرة الترى تحقرق
هذه الرإٌة اخذا فى االعتبرار التقرٌرر المقردم مرن اإلدارة العامرة للتخطرٌط والتنمٌرة
العمرانٌة.

 دراسات البنٌة األساسرٌة :وتشرمل دراسرة شربكات الطررق والكهربراء والتغذٌرة
بمٌاه الشرو والصرف الصحى وغٌرها من المرافق والبنٌة األساسٌة.



مشئئروا المخطئئط اإلسئئتراتيأى العئئام :تتبررر كافررة الخطرروات المبٌنررة برردلٌل إعررداد
المخطررط االسررتراتٌجى العررام للمدٌنررة المعررد مررن الهٌئررة العامررة للتخطررٌط العمرانررى،
وٌعتبر من أهم مخرجاتا على االقل ما ٌلى:

 دراسات الخدمات اإلجتماعٌة وتشمل الدراسرات اإلجتماعٌرة والسركانٌة ومنهرا
تطررور نمررو السرركان وخصائصررهم والكثافررات السرركانٌة وتطورهررا والتركٌررو
اإلجتماعً واإلقتصادي لسكان المدٌنة والمركز والخدمات اإلجتماعٌة القائمرة
والمسررتهدفة فرررى التعلرررٌم ،الصرررحة ،الشرررباو والرٌاضرررة ،األمومرررة والطفولرررة،
الدٌنٌة ،اإلجتماعٌة ،البرٌد واإلتصاالت ،الخدمات األمنٌة.

 وضررر المخطررط االسررتراتٌجى علررى المرردى القصررٌر ،المتوسررط والبعٌررد (سررنة
الهرردف) للجوانررو التنموٌررة المختلفررة للمدٌنررة وموضررحا علررى خرررائط المخطررط
والحٌز العمرانى مناطق اإلستعماالت االتٌة:












 أوجا القصور ومجراالت التمٌرز والبررامج الحالٌرة والمشرروعات الجارٌرة فرى
المجررراالت التنموٌرررة ،وٌرررتم تحدٌرررد المشرررروعات والمبرررادرات المحلٌرررة الرائررردة
المطلوو استمرارها وتعزٌزها فى المستقبل.
وٌجو أن تتناول دراسات الوضر الراهن تؤثٌرها على الجوانو اَتٌة:
 حماٌررة البٌئررة العمرانٌررة ومررا تتضررمنا مررن جوانررو مختلفررة محررددا األثررر البٌئرى
على السكان.
 المرأة و الفقراء والمهمشٌن وتحدٌد احتٌاجاتهم مرن المرافرق والبنٌرة األساسرٌة
والخدمات اإلجتماعٌة والسكنٌة.
 اإلقتراحرات بتطروٌر مشرراركة المجتمرر المردنى واإلدارة المحلٌررة شرام تحدٌررد
أدوار المجلس الشعبى المحلى ومجلس المدٌنة والمجتمر المدنى.

المناطق السكنٌة
المناطق األثرٌة
المناطق ذات القٌمة المتمٌزة
مناطق وسط المدٌنة
المناطق السٌاحٌة
المناطق الصناعٌة
المناطق الحرفٌة
المناطق التجارٌة
مناطق إعادة التخطٌط
المناطق غٌر المخططة
مناطق االمتداد

غٌر ذلب من المناطق التى ٌرى القائم على إعداد المخطط تحدٌدها.
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 2-1المفاهيم والمصطليات
على أن ٌتم عرض إقترراح المنراطق السرٌاحٌة والصرناعٌة والتجارٌرة علرى الجهرة
اإلدارٌررة المختصررة بالنشرراط ألخررذ رأٌهررا ف رى إقامررة المشررروعات الت رى تررت ءم مررر
طبٌعة المدٌنة.

هناب مجموعة من المفاهٌم والمصطلحات التخطٌطٌة والفنٌة من المهم توضٌحها فى البداٌة
للمخطط اإلستراتٌجى العام وذلب لتوحٌد تلب المفاهٌم عند جمٌر العاملٌن فى المجال  ،ومن
أهم هذه المفاهٌم ماٌلى:

على أن ٌشتمل المخطط على آلٌات وبرامج التنفٌرذ ومصرادر تموٌرل المشرروعات
ذات األولوٌة الواقعة بؤحد هذه المناطق.
 وضر الحٌز العمرانى للمدٌنة حتى سنة الهدف.
 وضر مخطرط اسرتعماالت األراضرى لجمٌرر االسرتعماالت الحالٌرة والمسرتقبلٌة
حتى سنة الهدف موضحا االستعماالت المسموح بها.
 اإلشتراطات التخطٌطٌة والبنائٌرة الترى تحردد أهرم السرمات العمرانٌرة للمنراطق
ومنها على االخص توضٌح الكثافة السكانٌة اإلجمالٌة للمدٌنة على أن ٌراعى
فى تحدٌد الكثافة السكانٌة ما ٌلى:
 المدن المحاطة باألراضى الزراعٌة أو المحددات الطبٌعٌة. المرردن والمجتمعرررات العمرانٌررة الجدٌررردة التررى تنشرررؤ فررى األراضرررىالصحراوٌة.
 المرردن ذات الطبٌعررة الخاصررة مثررل الواقعررة بالمحاف ررات الحدودٌررةأوالمتاخمة لمنشآت اومرافق عسكرٌة.
 تحدٌرررد الكثافرررة البنائٌرررة وع قتهرررا بالكثافرررة السررركانٌة ،االرتفاعرررات،وغٌرر ذلرب مرن اإلشرتراطات البنائٌررة الترى ٌررى القرائم علرى أعمررال
التخطٌط ضرورة ارتباطها باإلشتراطات التخطٌطٌة للمدٌنة.
أما بالنسربة للعرزو والكفرور والنجروو التابعرة للوحردات المحلٌرة فتقتصرر مكونرات
المخطط االستراتٌجى على اَتى:
-

تحدٌد الحٌز العمرانى حتى سنة الهدف محددا مواقر االمتداد
العمرانى المستقبلى ومناطق الخدمات األساسٌة إن وجدت.
تحدٌد اإلشتراطات التخطٌطٌة والبنائٌة لهرا وفقرا لمرا ٌررد برالمخطط
االستراتٌجى العام للقرى.

4-1



مسئئتويات التخطئئيط :المقصررود بهررا ترردرج المسررتوٌات التخطٌطٌررة المعتمرردة بقررانون
البنرراء رقرررم  111لسرررنة  2002وهرررى المسررتوى اإلسرررتراتٌجى القرررومى  -المسرررتوى
اإلستراتٌجى اإلقلٌمى  -المستوى اإلستراتٌجى للمحاف رة – المسرتوى اإلسرتراتٌجى
العام للمدٌنة أو القرٌة -المستوى التفصٌلى.



اإلستراتيأية :هى مجموعة من األهرداف واَلٌرات ال زمرة لتحقٌرق هرذه األهرداف.
وعادة ما تصمم اإلستراتٌجٌات لتحقٌق أهداف طوٌلة األجل نسبٌا .فاإلستراتٌجٌة ال
تتعلق بتحقٌق أهداف فرً فتررة زمنٌرة قصرٌرة نسربٌا مثرل سرنة أو سرنتٌن ،برل تتررب
األهداف قصٌرة األجل للسٌاسات واإلجراءات التى تتخذ فً شكل قرارات سررٌعة
وحاسمة .أما اإلستراتٌجٌة فتصمم ألهداف تتحقق على مردار 15 -10سرنة أو حترى
 20سنة ،وتكون أهداف اإلستراتٌجٌة واسرعة وعامرة نسربٌا ولٌسرت فرً شركل كمرى
محدد دائما ،غٌر أنا ٌمكن إعادة صٌاغتها كمٌرا خر ل فتررة تنفٌرذ اإلسرتراتٌجٌة كرل
 5سنوات مث  ،حٌث ٌمكن تخطرٌط أو تخصرٌص االعتمرادات االسرتثمارٌة ال زمرة
(األداة) لتنفٌررذ اإلسررتراتٌجٌة وتحقٌررق الهرردف المطلرروو والمحرردد مسرربقا ،وتصررمٌم
وتنفٌذ أى إستراتٌجٌة فعالة ومتكاملة للتطوٌر فً أى من المجاالت المختلفة



الهدف :هو النتٌجة التى نرغو فً تحقٌقها أو نقطة النهاٌة للتنمٌة المفترضة
وٌسعى الكثٌر إلى تحقٌق األهداف فى وقت محدد من خ ل ضبط المواعٌد
النهائٌة ،وٌشبا الهدف الغاٌة أو القصد كثٌرا ،وتقود النتٌجة المتوقعة قٌمة جوهرٌة
فً التنمٌة ،األهداف مهمة جدا عند التخطٌط وبدونها تفقد جهود التنمٌــة اتجاهها،
وتستـــخدم األهــداف فى تقٌٌم اإلنجاز ،وتكون األهداف إما طوٌلة أو متوسطة أو

قصٌرة المدى حسو الغرض من الهدف ،وٌؤخذ الهدف شكل كلى مثل عنرد تخطرٌط
المدٌنة (اإلرتقاء بمستوى الحٌراة بالمدٌنرة وتروفٌر حٌراة أفضرل) ،أو شركل جزئرى أو
قطاعى مثل (القضاء على القمامة برفر كفاءة من ومة الن افة).


الرةية :الرإٌة هى تصور مستقبلى قائم على أسس علمٌة فى رسرم شركل المسرتقبل
ألى كٌان اجتماعى ٌبدأ بالفرد وٌنتهى بالدولة ،وهذا التصور ال برد أن ٌشرمل ثر ث
أبعاد أساسٌة وهى البعد الزمنى والجغرافى واإلنسانى.



الرسالة :هً بٌان كٌف ستحقق اإلستراتٌجٌة رإٌتها.



المخطئئئط اإلسئئئتراتيأى العئئئام للمدينئئئة :مخطرررط المدٌنرررة الرررذى ٌبرررٌن اإلحتٌاجرررات
المسررتقبلٌة للتوسررر العمرانرى ومشررروعات وخطررط التنمٌررة اإلقتصررادٌة واإلجتماعٌررة
والبٌئٌررة والعمرانٌررة ال زمررة لتحقٌررق التنمٌررة المسررتدامة علررى المسررتوى المحل رى ف رى
إطار الرإٌة المستقبلٌة لمخطط المحاف ة التً تضم المدٌنة ،وٌحدد الحٌز العمرانى
للمدٌنة ،وإستعماالت األراضً المختلفة واإلشرتراطات التخطٌطٌرة والبنائٌرة برالحٌز
العمرانى ،وبرامج وأولوٌات وآلٌات التنفٌذ ومصادر التموٌل.



عناصر المخطط اإلسئتراتيأى العئام للمدينئةٌ :تضرمن المخطرط اإلسرتراتٌجى العرام
للمدٌنة تحدٌد الحٌز العمرانى ،تحدٌرد إسرتعماالت األراضرى علرى مسرتوى المنراطق
وتحدٌد مواقر المشروعات التفصٌلٌة ومشرعات تقسرٌم األراضرى فرً داخرل الحٌرز
وآلٌات التنفٌذ ،وشبكة الطرق الخارجٌة ،وشبكة الطررق الداخلٌرة الرئٌسرٌة للمدٌنرة،
وشبكات المرافق (الصرف الصحى  -التغذٌرة بالمٌراه  -التغذٌرة بالكهربراء  -مرامرى
طمر النفاٌات) فى إطار المركز ،وتحدٌد اإلشتراطات التخطٌطٌة والبنائٌة ،ووضرر
برنامج الخدمات اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة كدالة فرى عردد السركان ،وتحدٌرد التكرالٌف
وأولوٌات التنفٌذ.



كردون المدينة :الحدود اإلدارٌة للمدٌنة والتى توضح علً خرائط مساحٌة معتمدة.
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المخطئط التفصئيلى :المخطرط التنفٌرذى لإلشرتراطات البنائٌرة والتخطٌطٌرة والبرررامج
التنفٌذٌة لمناطق إستعماالت األراضى والبنٌة األساسٌة بالمخطط اإلستراتٌجى العام
المعتمررد للمدٌنررة ،وٌشررتمل عل رى جمٌررر مشررروعات التنمٌررة المتكاملررة مررن التصررمٌم
العمرانى أو تقاسٌم األراضى أو تنسٌق المواقر التى ٌقتررح تنفٌرذها ضرمن المخطرط
اإلستراتٌجى العام.



اليية العمرانى :المساحة التى ٌحددها المخطرط اإلسرتراتٌجى العرام المعتمرد للمدٌنرة
ألغررراض التنمٌررة العمرانٌررة واإلجتماعٌررة واإلقتصررادٌة ،طبقررا إلحررداثٌات ومعررالم
أرضٌة واضحة ،والحٌز العمرانى هو الحد األقصى المسموح برا للتنمٌرة العمرانٌرة
بالمدٌنة خ ل فترة زمنٌة محددة.



الويدة الميلية :هى إحدى وحدات اإلدارة المحلٌة وٌكرون لهرا شخصرٌة إعتبارٌرة،
وٌجوز أن ٌشرمل نطراق وحردة اإلدارة المحلٌرة باإلضرافة إلرى المدٌنرة مجموعرة مرن
الوحردات المحلٌرة القروٌرة (تضرم قررى وعرزو وكفرور ونجروو) .وٌمثرل كرل وحرردة
محلٌة مجلس شعبى محلى منتخو.



الكثااة السئكانية :هرى مقٌراس ٌسرتخدم لقٌراس معردل تواجرد السركان فرى منطقرة مرا،
فالكثافررة السرركانٌة تسرراوي حاصررل قسررمة عرردد السرركان فرى منطقررة مررا علررى المسرراحة
الكلٌة لتلب المنطقة.



الكثااة السكانية اإلأمالية للمدينة :عﺒارة عن عدد السكان فى الكتلة القائما بالمدٌنة
ﻤقﺴوﻤا على إﺠﻤالى المساحة العمرانٌة للمدٌنة ﺸـاﻤ (الﻤﺴاﺤات الﻤﺨﺼﺼة
ألغراض الﺴﻜن والﺸوارو والﻤدراس والﻤ عو وأﻤاﻜن الﺘرفٍا والﺘﺠارة وغٍرها
ﻤـن الﺨـدﻤات العاﻤة األﺨـرى عدا مساحات الجبانات واألراضـى الزراعٌة
والصحراوٌة والمسطحات المائٌة ومساحات األراضى ذات الصفة اإلقلٌمٌة
والقومٌة) ،وﻨﺴﺘفٍد ﻤن هذه الﻜﺜافة فى ﺘقدٍر ﻤدى كفاٌة الخدمات لعـدد الـﺴﻜان
ﺒالمدٌنة.



الكثااة الﺼااية :وهىعدد الﺴﻜان فً الهﺘﻜار أو الفدان (الهﻜﺘـار =  2.32فـدان،
الفـدان =  4200متر مربر) ﺒالﻨﺴﺒة لﻤﺴاﺤة األرض الﻤﺨﺼﺼة لﻸغراض
الﺴﻜﻨٍة فقط (أى األرض الﻤﺨﺼﺼة للﻤﺒاﻨى الﺴﻜﻨٍة واالﺴـﺘعﻤاالت الﻤﺴاعدة لها
على ﻨفس قطعة األرض ﻤﺜل الﻤﺴاﺤة الﻤفﺘوﺤة وﻤﻤﺸى الﻤدﺨل والﻤﺴاﺤة
الﻤﺨﺼﺼة للﺨدﻤات األﺨـرى) وال ٍدﺨل فٍها األرض الﻤﺨﺼﺼة للﺸوارو أو
الﺤداﺌق العاﻤة أو الﻤ عو أو الﻤﺒانى غٍر الﻤﺨﺼﺼة للﺴﻜن ،وﻨـﺴﺘفٍد ﻤن هذه
الﻜﺜافة فى ﺘقدٍر ﻤدى ﺘﻜدس الﺴﻜان وﻤا ٍﺘﺒر ذلب ﻤن ﺘؤﺜٍرات اﺠﺘﻤاعٍة وﻨفﺴٍة
إﻀافة إلى ﻤا ٍﺘعلق ﺒﻤﺘطلﺒات الﺘﺼﻤٍم ﻤﺜل الﺘهوٍة واإلﻀاﺀة الطﺒٍعٍة.



الكثااة البنائية (معامل استغالل االرض) :وتمثل كحد اقصى بنسبة إجمالى
المساحات المبنٌة بكافة أدوار المبنى إلى إجمالى مساحة قطعة االرض المقام علٌها
المبنى ،ﻤﻤا ٍعنى أﻨها ﺘؤﺨذ عدد األدوار (أو االرﺘفاو) ﺒعٍن االعﺘﺒار ،ﻤﻤا ٍﺠعلها
ﻤفٍدة أﻜﺜر ﻤن الﻨاﺤٍة الﺘﺼﻤٍﻤٍة ،لهذا ﺘعﺘﺒرهذه الﻨﺴﺒة ﻤن أﺼح الﻤقاٍٍس
والﻤعاٍٍر لإلﻀاﺀة والﺘهوٍة الﻜافٍة ،وفى ﺤال ﺤددت القواﻨٍن الﻜﺜافة الﺒﻨاﺌٍة
القﺼوى ،فإﻨا ٍﻤﻜن ﺘﺤقٍقها ﻤن ﺨ ل عدة ﺘﺸﻜٍ ت ﻤن أﻨواو المبانى ،وﻜلها
ﺘإدى إلى ﻨفس الﻜﺜافة البنائٌة .وٍﺘم ﺤﺴاو الﻜﺜافة الﺒﻨاﺌٍة ﻜالﺘالً:

 3-1مراأعة الدراسات السابقة وتقييمها
على المخطط اإلط و ومراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة ،وإعداد برنامج لزٌارة
بعض المكتبات واإلدارات الحكومٌة ومإسسات القطاو العام والقطاو الخاص لإلط و
على البٌانات المتاحة بالمصادر التقلٌدٌة وإستخدام شبكة المعلومات العنكبوتٌة (اإلنترنت)،
وإدخالها على قاعدة معلومات أرشٌفٌة ،وتصنٌف المعلومات والدراسات إلى عدة أقسام
حتى ٌسهل االستدعاء ،وٌجو قبل إدخل البٌانات والمعلومات القٌام بعملٌة التنقٌح
واإلختصار والتصنٌف كما هو موضح بالشكل ( ،)1-1وبٌانات ومعلومات الدراسات
السابقة ٌمكن استقائها من المصادر التالٌة:
الدراسات السابقة
بٌانات التعداد العام للسكان

تقارٌر

التجمٌر

إحصائٌات
خرائط

أ = ن × (م /ض)

التخزٌن
فً قاعدة
البٌانات
الجغرافٌة

ﺤٍث أن( :أ) الﻜﺜافة الﺒﻨاﺌٍة،
(ن) عدد الطواﺒق فى الﻤﺒﻨى،
(م) ﻤﺴاﺤة أرﻀٍة الﻤﺒﻨى،
(ض) ﻤﺴاﺤة األرض الﻜلٍة الﻤﺨﺼﺼة للﺴﻜن.

األبحاث الخاصة

التنقٌح
اإلختصار

الدراسات التخطٌطٌة
الدراسات المتخصصة
الدراسات التارٌخٌة واألدبٌة

التصنٌف

شكل ()1-1
مصادر المعلومات للداسات السابقة
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األبحاث الحكومٌة

السٌاسات والقرارات الخاصة

مصادر
المعلومات
التقلٌدٌة
واستخدام
الشبكة
العنكبوتٌة
(االنترنت)

 1-3-1تصنيف البيانات والدراسات


الدراسات التخطيطية :تعتبر المخططات السابقة للمدٌنة واإلقلٌم من أهم
الدراسات التى ٌجو اإلط و علٌها ،وتصنف إلى دراسات األوضاو الراهنة،
ومشاكل ومعوقات التنمٌة ،والتوصٌات واإلقتراحات ،وٌجو التؤكد من دقة
المعلومات ومدى ص حٌتها ،وٌجو الفصل بٌن البٌانات التى تم الحصول علٌها
من مصادر أولٌة أو ثانوٌة وبٌانات نتائج التحلٌل ،وتقسم بٌانات ومعلومات
المخططات السابقة للمدٌنة واإلقلٌم إلى ث ث مجموعات.
-

المخططات على المستوى اإلقلٌمى وعلى مستوى المحاف ة.
المخططات الحضرٌة للمدٌنة أو للمدن الواقعة فً حدود المحاف ة
ومخططات القرى فً حدود المركز.
المخططات التفصٌلٌة فى حدود النطاق العمرانى للمدٌنة (قلو المدٌنة –
المنطقة الصناعٌة – منطقة الخدمات – المناطق السكنٌة  ...الخ).



بيانات التعداد العام للسكان :تعتبر من البٌانات ذات المرجعٌة الحكومٌة الموثوق
بها ،وتقوم الدولة بإجراء التعداد العام للسكان كل عشر سنوات ،وأهم البٌانات
هً عدد السكان مصنف حسو االحٌاء ،والخصائص الدٌموغرافٌة الخاصة
بالمدٌنة (معدالت اإلعالة  -البطالة – التسرو من التعلٌم – االمٌة ...الخ)،
ومنها ٌتم التعرف على اتجاهات النمو العمرانى وتوقر عدد السكان المستقبلى
للمدٌنة ،وقد تقوم الدولة باجراء مسح بالعٌنة كلما اقتضت الحاجة.



الدراسات واألبياث اليكوميةٌ :عتبر المركز القومى للبحوث ومركز البحوث
اإلجتماعٌة والجنائٌة والمركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء ومركز دعم إتخاذ
القرار بمجلس الوزراء والجامعات وغٌرها من مراكز األبحاث الحكومٌة
المتخصصة ذات المصداقٌة العالٌة ،ولدٌها كم من البٌانات والدراسات المفٌدة.



الدراسات واألبياث الخاصة :لقد انتشرت فى اَونة األخٌرة المراكز البحثٌة
المتحصصة والهٌئات العالمٌة واإلقلٌمٌـة وجمعٌات المجتمر المدنــى التى تقـوم
باألبحاث ألغراض خاصة ٌمكن اإلستفادة بها مثل تقرٌر التنمٌة البشرٌة الذى
ٌقوم بإعداده  UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى.



الدراسات القطاعية المتخصصة :تعتبر الدراسات المتخصصة التى أجرٌت
ألغراض معٌنة مثل دراسات شبكات المٌاه والصرف الصحى ومعالجة مشكلة
القمامة أوالطرق والمرور ،ودراسات مدٌرٌة الصحة أو التعلٌم على جانو كبٌر
من األهمٌة ن را لتخصصها.



دراسات تاريخية وادبيةٌ :توقف مدى وفرة هذا النوو من الدراسات على مدى
أهمٌة المدٌنة ،وتشمل نشؤة المدٌنة وتارٌخها وأهم األحداث التى أثرت فى
تشكٌلها ،مراحل النمو العمرانى ،الخرائط التارٌخٌة للمدٌنة.



السياسات والقرارات الخاصة :البد من التعرف على السٌاسات والقوانٌن
والقرارات التى هرت وتخص المدٌنة مثل قرار إنشاء المدٌنة والقرارات
والقوانٌن القطاعٌة مثل إقامة مناطق صناعٌة أو حرفٌة وتعدٌ ت فى الحدود
اإلدارٌة أو التبعٌات للقرى وأسبابها ،وذلب للتعرف على الجانو السٌاسى
واإلدارى للمدٌنة لمراعاتا أثناء إعداد دراسات المخطط اإلستراتٌجى للمدٌنة.

جمٌر البٌانات والمعلومات السابقة ٌجو أن تفهرس حسو الموضوو والتارٌخ
والمصدر وتدخل على قاعدة البٌانات الخاصة بالمدٌنة بعد تنقٌحها واختصارها،
وتعتبر هذه القاعدة جزء أصٌل من مخرجات المخطط اإلستراتٌجى للمدٌنة ،وٌتم
إنشاءها طبقا للقواعد الموحدة التى ٌقوم مركز المعلومات بالهٌئة العامة للتخطٌط
العمرانى بتصمٌمها ،وٌقوم االستشارى بإنشاء موقر المدٌنة لنشر المعلومات والتفاعل
مر الهٌئة العامة للتخطط العمرانى والمحاف ة واإلدارات المحلٌة المعنٌة والمواطنٌن
واإلدارات الحكومٌة ومن مات المجتمر المدنى.
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 2-3-1تقييم اقترايات الدراسات السابقة
على المخطط بعد االط و على الدراسات السابقة ذات الصلة ،والقٌام بزٌارة بعض
المكتبات واإلدارات الحكومٌة ومإسسات القطاو المدنى والقطاو الخاص واإلط و على
البٌانات المتاحة ،وبعد اإللمام بدراسات األوضاو الراهنة وتحلٌلهاٌ ،قوم بمرحلة تقٌٌم
اإلقتراحات والتوصٌات السابقة فى ضوء المعلومات وتحلٌ ت األوضاو الراهنة ،للفصل
بٌن اإلقتراحات والتوصٌات العلمٌة القائمة على سند علمى وثابت والتوصٌات التً تدخل
فً إطار التمنٌات القائمة على غٌر سند علمى ،وتنقسم اإلقتراحات إلى قسمٌن كما هو مبٌن
بالشكل (.)2-1
اقتراحات وتوصٌات
الدراسات السابقة

اقتراحات وتوصٌات لٌس لها
سند علمى وال تإٌدها دراسات
الوضر الراهن

شكل ()2-1
أقسام اقتراحات وتوصٌات الدراسات السابقة

اقتراحات وتوصٌات لها سند
علمى وتإٌدها دراسات الوضر
الراهن

اقتراحات
وتوصٌات تم
تنفٌذها بالفعل
فً خطط سابقة

اقتراحات
وتوصٌات
مازالت صالحة
للتطبٌق فً
المستقبل



اقترايات وتوصيات ليس لها سند علمى وال تةيدها دراسات الوضع الراهن:
وهى تدخل فً إطار األمنٌات الغٌر واقعٌة مثل التوصٌة بإنشاء محطة نووٌة
لتولٌد الكهرباء فى المدٌنة ،هذه توصٌة غٌر واقعٌة فى الوقت الراهن ألسباو
عدة أهمها ارتباط تنفٌذها بقرار سٌاسى مركزى ،والتكالٌف العالٌة ،عدم توفر
الوعى االجتماعى الحالى ،كما ٌقوم المخطط برصد األسباو التى أدت إلى عدم
إمكانٌة التنفٌذ اٌا ما كانت.



اقترايات وتوصيات لها سند علمي وتةيدها دراسات الوضع الراهن :وهى
التوصٌات الواقعٌة والتى تعبر عن اإلحتٌاجات الفعلٌة للسكان وتدعمها دراسات
الوضر الراهن ،وهذه التوصٌات تنقسم إلى اقتراحات وتوصٌات تم تنفٌذها بالفعل
فً خطط سابقة ،وهً غالبا ما تدخل ضمن خطط التنمٌة الخمسٌة أو السنوٌة
للدولة مثل اقتراح تنفٌذ طرٌق أو مدرسة أو مستشفى ،وهً غالبا توصٌات
ترتبط باالحتٌاجات الملحة لسكان المدٌنة ،وهنا ٌجو رصد أهم النتائج التى
ترتبت على تنفٌذ المقترح مقارنة بالهدف المرجو منها .واقتراحات وتوصٌات
مازلت صالحة للتطبٌق فً المستقبل ولكن لم تدرج فً الخطط القطاعٌة مثل
التوصٌة بانشاء شبكة صرف صحى بالمدٌنةٌ ،قف دون تنفٌذها توفٌر اإلعتمادات
ال زمة .وٌدخل ضمن هذه المجموعة من المقترحات التوصٌات التً لم توضر
لها آلٌة للتنفٌذ مثل التوصٌة بتطوٌر قطاو السٌاحة بالمدٌنة ولم تحدد آلٌات
التطوٌر.

وتنتهى الدراسة بإعداد جدول ٌشتمل على األهداف بالدراسات السابقة ومدى تحقٌقها (تمت
– تحت التنفٌذ – لم تتم – غٌر واقعٌة) على أن ٌتم توضٌح كٌفٌة تحقٌق هذه األهداف
واألسباو التى أدت إلى عدم التحقٌق وأٌضا تاثٌر المقترحات التى تم تنفٌذها على واقر
المدٌنة الحالى ومدى اإلستفادة منها ،كما هو موضح بالجدول (.)1-1
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جدول ()1-1
أمثلة ألسلوو تقٌٌم األهداف
الهدف

الحدددددد مددددد نسدددددبة
الفقر الحضرى

توجيددددددددده النمدددددددددو
الحضدددددددرى لدددددددى
المندددداطق الجديددددد
م تدوفير المرافدق
وال دمات.

اإلسدددت دام األمثددد
لمحددددداور التنميددددددة
العمرانية

التو يدددددد العدددددداد
لي دددددددددمات فدددددددددى
المد والقرى.

تابر جدول ()1-1
أمثلة ألسلوو تقٌٌم األهداف

كيفية تحقيقه
 بتوفيراألراضددددددددددددددددىألصددددددددحاب الددددددددد
المن فض
 توفير فرص العم توسددي رقعددة اإلمدددادبال دمات والمرافق

مدى التحقيق
 -لم يتحقق

 -توفير فرص ليعم

 -تحقق نظريا

 ضددافة مندداطق جديدددالددى الحيدد العمرانددى
الجديد

 -تحقق

 -يتحقق م

السبب  /مالحظات

الهدف

 الم طدددط يسدددمي بتدددوفير اراضدددىكامتددددددادات يمرانيدددددة و يهدددددتم
بتددددددددوفير مشددددددددرويات سددددددددكا
محدودى الد
 سياسددددات ا سددددكا تسددددعى لددددىتوفير أراضى بناء وليس وحددات
سكنية
 معظددم ميكيددات األراضددى بالمدددالقائمددة ميكيددات اصددة و توجددد
مددددددوارد لندددددد الميكيددددددة لعمدددددد
مشرويات حكومية

تحدددي وتطددوير
آليات العم

 تدددم ضدددافة منددداطق جديدددد لدددىالحيددددد العمراندددددى وتدددددم يدددددداد
م ططددددات تفصددددييية لهددددا طبقددددا
لقدددانو  111لسدددنة  2002يدددتم
تددددوفير  % 33طددددرق و دددددمات
وبالتددددددالى فددددددا اسددددددتفاد كافددددددة
ا طدددددددراف المالدددددددد والدولددددددددة
والسدددكا أدى الدددى تفعيددد تيددد
الم ططات

لدددددددى

-

 تحديد نقاط القو تحديد مكام الفرص توفير فرص العمال دددددددرو
الصحراء

ال الم ططات ا ستراتيجية ييى المستوى ا قييمى

 تدددددددددوطي ددددددددددماتبالمناطق المحرومة
 تدددددددددددوفير ددددددددددددماتبمندددداطق ا متدددددادات
وفددددددددددق المعددددددددددد ت
الت طيطية

 -تحقق نظريا

كيفية تحقيقه
اسددددددددت دام الت طدددددددديط
ا ستراتيجى
المشدددداركة فددددى ات ددددا
القرارات
وض مؤشرات لقيداس
تنفي ا هداف
نشاء قايد بيانات
انشاء قايد بيانات

 لم يتم وض نظام لمراجعة وتقييمالم ططات بعد

1-1

 توجيده النمدو العمراندىالم طددط نحددو التوس د
بالمندداطق الصددحراوية
ليحددددددددد مدددددددد تآكدددددددد
األراضى ال رايية.

مدى التحقيق

السبب  /مالحظات

 تحقددددددق و لددددددمتفع د المتابعددة
والتحدي

-

-

 وفدددر الم طدددط ضدددم م رجاتدددهتحقق نظريا
قايد بيانات و لك :
ييدددى مسدددتوى
 ييى مستوى التجمعات ولديسالتجم
ييى مستوى اقييم المدينة.
 لم يتم وضعها ضم منظومدةتعم ييى التحدي المستمر.
 لددم يددتم تفعييهددا ييددى مسددتوىاألحياء و المد .
ييى مستوى التجمعات و ليس ييى المستوى اإلقييمى
أو قييم المدينة
 م رجددات الم طددط ميددر مي مددةتحقق نظريا
مثدددددددددددد الحيدددددددددددد العمرانددددددددددددى
واإلشتراطات واإلرتفايات
 ييددددد م الم طدددددط ا سدددددتراتيجىلم يتحقق
توجيدددددده النمددددددو لددددددى المندددددداطق
الصحراوية ب يتم اسدتيعاب كافدة
ال يددددادات السددددكانية حتددددى سددددنة
الهدف دا الحي العمرانى .
 لدددم تشدددتم مقترحدددات الم طدددطا سددتراتيجى ييددى تحديددد مندداطق
تنميدددددددة جديدددددددد فدددددددى ا طدددددددار
اإلقييمىييمد .
 وضددددددددد الت طددددددددديط ليمنددددددددداطقالصدددحراوية تكدددو متوافقدددة مددد
يمار الصحراء.

 4-1تيديد قائمة االتصال وشركاء التنمية

 2-4-1الشركاء المعنيين واختيار اريق العمل
ٌجو أن تشمل مجموعة العمل األساسٌة وشركاء التنمٌة على الجهات التالٌة:

بداٌة البد من تحدٌد مفهوم التخطٌط التشاركى لمعرفة الهدف والغاٌة منا فى إعداد
المخططات اإلستراتٌجٌة للمدن المصرٌة .فالتخطٌط التشاركى هو عبارة عن مجموعة من
األفعال المشتركة من جانو المحلٌٌن والمهتمٌن بتنمٌة المدٌنة بغرض صٌاغة خطط التنمٌة
وإختٌار أ فضل البدائل المتاحة لتنفٌذها ومن ثم متابعة تنفٌذها فى مراحلها المختلفة .لذا البد
وأن ٌكون هناب حوار وتفاوض بٌن كل من صانعى القرار والمجتمر االهلى ٌتبادل فٌا كل
منهما الخبرات فٌما ٌنقصا لتنمٌة المدٌنة ومحٌطها األشمل.






 1-4-1اهداف المشاركة المأتمعية اى إعداد المخططات االستراتيأة العامة للمدن
 تحفٌز مبدأ المشاركة لدى كافة شركاء التنمٌة من خ ل عقد لقاءات تحضٌرٌة
لتوضٌح المفهوم والغاٌة من المشاركة المجتمعٌة على أن ٌكون ذلب فى إطار
المرحلة التحضٌرٌة للمشروو.
 وضر تصور واضح ألهم مشاكل المدٌنة ومحٌطها األشمل فى كافة القطاعات
(العمرانٌة – اإلقتصادٌة – اإلجتماعٌة – البنٌة األساسٌة) من وجهة ن ر
المشاركٌن كل حسو تخصصا مر توضٌح م اهر وأسباو تلب المشاكل وأهم
تاثٌراتها.
 المشاركة فً اإلتفاق على أهم القضاٌا بالمدٌنة وتحدٌد أهداف التنمٌة المرجو
الوصول الٌها من خ ل الرإى واإلستراتٌجٌات المقترحة.
 تمكٌن المشاركٌن من تحدٌد أولوٌات التنمٌة واإلتفاق على اإلستراتٌجٌات
المقترحة بالمدٌنة ومحٌطها األشمل (المركز) فى كافة القطاعات ومن ثم
الوصول إلى المخطط االستراتٌجى المطلوو إعتماده.
 تحدٌد خطط عمل ذات نتائج وأهداف ومشروعات محددة ٌتم توقٌعها على برامج
زمنٌة ،مر عمل إقتراح لتوزٌر أدوار ومسئولٌات على المشاركٌن تمكنهم من
المتابعة والتنفٌذ وعلى أن ٌتم ذلب وفق المٌزانٌات المعتمدة من الدولة ومر
تشجٌر المشاركة بٌن القطاو الحكومى والخاص.

اإلدارة المحلٌة متضمنة كافة اإلدارات التخطٌطٌة والتنفٌذٌة المعنٌة.
ممثلً المجتمر المدنى وسكان المدٌنة متضمنة المجلس الشعبى المحلى والقٌادات
الشعبٌة.
رجال األعمال متضمنة كبار المستثمرٌن وأصحاو األعمال التً تمثل اقتصاد
المدٌنة.
المن مات غٌر الحكومٌة والنقابات.

بعد ذلب ٌتم تحلٌل للمشاركٌن إلختٌار فرٌق العمل األساسى وتعتبر هذه الخطوة من
أهم خطوات عملٌة التخطٌط بالمشاركة ،حٌث ٌساهم التحلٌل الدقٌق لشركاء التنمٌة
وفقا ألسس ومعاٌٌر واضحة ودقٌقة فً تحدٌد األهمٌة الحقٌقٌة لكل شرٌب فى المراحل
المختلفة للمشروو على أن ٌراعى التحلٌل األسس التالٌة:
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مجاالت االهتمام :مدى تنوو مجاالت االهتمام وشمولها لمختلف قضاٌا التنمٌة.
طبٌعة القدرة على المشاركة :نوعٌة القدرة على المشاركة ،هل المشاركة
بالبٌانات والمعلومات أم األفكار والمقترحات أم التموٌل والتنفٌذ أم بعض هذه
المجاالت أو جمٌعها.
تقدٌر مدى قوة المشاركة المتوقعة :من خ ل مدى تفهم شرٌب التنمٌة للمشروو
وإدراكا لا ،ومدى تجاوبا فً حضور اللقاءات وورش العمل واإلسهام البناء فى
المناقشات ،واقتراحا لحلول المشك ت المجتمعٌة من خ ل مشروعات قابلة
للتنفٌذ.
ٌضاف إلى ذلب بالنسبة للشركاء التنفٌذٌٌن مدى تجاوبهم فً المساهمة فً جمر
البٌانات للقطاعات المختلفة بالمشروو ،وتوجٌا مرإوسٌا للتعاون الجاد والبناء
مر فرٌق العمل بالمشروو ،وبالنسبة للشــركاء من المجــالس الشـــعبٌة المحلٌة

مدى نشاطهم واقتراحاتهم التنموٌة من خ ل اإلط و على محاضر الجلسات،
وٌوضح الجدول ( )2-1نموذج لمعاٌٌر تقٌٌم شركاء التنمٌة كنموذج استرشادى.
الجدول ()2-1
نموذج معاٌٌر تقٌٌم شركاء التنمٌة
المعٌار
الرئٌسى

الوزن
النسبى

مجاالت
اإلهتمام

%40

مجاالت
المشاركة
المجتمعٌة
السابقة

%20

طبٌعة القدرة
على المشاركة

%40

اإلجمالى

%100

الوزن
النسبى

الوزن
المطلق(بالدرجات)

نوو مجال اإلهتمام

%40

16

شمولٌة مجال اإلهتمام

%60

24

جملة مجاالت اإلهتمام

%100

40

نوعٌة مجاالت المشاركة السابقة

%50

10

حجم المشاركة السابقة

%50

10

جملة المشاركة السابقة

%100

20

نوعٌة القدرة على المشاركة

%40

16

شمولٌة القدرة على المشاركة

%60

24

جملة القدرة على المشاركة

%100

40

المعٌار الفرعى

جملة المعاٌٌر

 3-4-1مهام شركاء التنمية واريق العمل األساسى
تتوزو المهام واألعمال المطلوبة من الشركاء طبقا لمراحل العمل بالمشروو ،على أن
ٌكون فى نهاٌة كل مرحلة تحلٌل لقٌاس مدى المشاركة والنتائج التى أثمرت عنها
لمتابعتها والبناء علٌها فى المراحل التالٌة بالمشروو ،كما هو موضح بالشكل ()3-1
وذلب على النحو التالى:

100

المصدر  :المخطط اإلستراتٌجً العام لمدٌنة الفٌوم ،الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانً.2002 ،

ٌلى ذلب تحدٌد قائمة فرٌق العمل األساسى بالمشروو بقرار من المحاف على أن ٌشتمل
القرار مهام عملهم بالتحدٌد مر وضر بدٌل أو أكثر لكل عضو فى الفرٌق فى حالة تعذر
مشاركتا فى أى من مراحل المشروو.
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المريلة االولى بيانات الوضع الراهن
تحدد أهم المشاكل والقضاٌا بالمدٌنة وكذلب مقومات وإمكانات المدٌنة من وجهة
ن ر الشركاء وتتم هذه المرحلة من خ ل اإلجابة على إستمارة االستبٌان والتى
بها مجموعة من االسئلة الواضحة والمحددة والمعدة مسبقا من خ ل مجموعة
االستشارٌٌن العاملٌن بالمشروو كل فى تخصصا لشركاء التنمٌة على أن تراعى
هذه االسئلة الو ائف المختلفة للشركاء وٌفضل أن تكون اإلجابات بها واضحة
ومحددة وكذلب عدم تكرار األسئلة وصٌاغتها بؤسوو بسٌط.



المريلة الثانية تيليل معلومات الوضع الراهن
ٌتم عرض تحلٌل الوضر الراهن على فرٌق العمل األساسى للمدٌنة لتحدٌد أهم
المشاكل وأسبابها والمحددات واإلمكانات على مستوى القطاعات السابقة للمدٌنة
وإقلٌمها األشمل.



المريلة الثالثة وضع المخطط االستراتيأى المقترح
ٌ تم عرض التحلٌل السابق على فرٌق العمل األساسى للمدٌنة لتحدٌد مواطن
الضعف والقوة والفرص والمخاطر على مستوى القطاعات المختلفة للمدٌنة.
 أقتراح الرإى المستقبلٌة للمدٌنة ٌتم فٌها وضر مقترحات الشركاء للقطاعات
المختلفة.

المشاركة فً
توصٌف الوضر
الراهن

استبٌان توصٌف الوضر الراهن
شرح استبٌان



ورشة
عصف
:هنى





اإلجابة على االستبٌان
تحدٌد المشك ت والقضاٌا
المشاركة فً
تحلٌل
المعلومات

تحدٌد المقومات والمكانٌات

المريلة الرابعة متابعة التنفي :للمخطط االستراتيأى
ٌتم تشكٌل فرق متابعة من شركاء التنمٌة الذٌن شاركوا فى إعداد المخطط
االستراتٌجى للمدٌنة على أن ٌصدر بهم قرار من صاحو الصفة لتمكٌنهم من
متابعة األعمال.

تحدٌد مواطن الضعف والقوة والفرص
والمخاطر
وضر الرإٌة

المشاركة فً
وضر المخطط
اإلستراتٌجً

ورشة
عمل

ترجمة الرإٌة الى مشارٌر
وضر اولوٌات التنفٌذ والبرنامج الزمنً

ورشة
عصف
:هنى

تحلٌل الستمارات الشركاء من خ ل االستشارى للوصول إلى رإٌة جامعة
متفق علٌها ومن ثم طرحها على فرٌق العمل األساسى واعتمادها.
ترجمة الرإٌة إلى مجموعة من المشارٌر المقترحة من الشركاء.
اإلتفاق على المشارٌر ذات االولوٌا لتنمٌة المدٌنة ونطاقها األشمل.
تحدٌد أولوٌات التنفٌذ طبقا للخطط الزمنٌة للمخطط على أن تكون متوافقة مر
الخطط التنفٌذٌة للقطاعات المختلفة بالدولة.

 5-1قواعد واسس ورش العمل وألسات العصف ال:هنى واإلأتماعات الرسمية
هناب ث ث آلٌات ٌتم العمل بها فى مجال التخطٌط بالمشاركة إلعداد المخطط اإلسرتراتٌجى
للمرردن ،وه رى ورش العمررل وجلسررات العصررف الررذهنى واإلجتماعررات الرسررمٌا ،ومررن المهررم
التفرقة بٌنها والتعرف على أهم السمات لكل منها.

تشكٌل فرٌق المتابعة
المشاركة فً
متابعة التنفٌذ

شكل ()3-1

الحصول على تفوٌض ووضر اَلٌات

 1-5-1ورش العمل


رفر تقرٌر المتابعة

مهام شركاء التنمٌة ومراحل العمل
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التعريف :تعرٌف ورشة العمل بؤنها فعالٌرة أو أسرلوو مرن أسرالٌو مشراركة أكبرر
عدد ممكرن مرن المهتمرٌن بموضروو مرا أو المفكررٌن والخبرراء وذوى الدراٌرة فرى
هذا الموضوو من أجل مناقشتا وتطوٌره بشكل علمى ورسمى ومحضر لا مسبقا
وغٌر ارتجالى  ،وعرادة مرا تكرون ورشرة العمرل تتبنرى موضروو معرٌن ٌتفررو منرا
مواضٌر تخدم الموضوو الرئٌسى.



المشاركينٌ :شارب فى ورشة العمل كل من أوال :المحاضرٌن أو (مقدمى أوراق
العمل) ثانٌا :الضٌوف بشكل عام وٌكون من بٌرنهم أٌضرا المفكررٌن وذوي الخبررة
والشررباو ومختلررف األجٌررال ،وو ٌفررتهم ه رى االسررتماو ألوراق العمررل ومناقشررتها
ونقدها والتوصل لتوصٌات بشرؤنها ،وعرادة مرا تكترو جمٌرر أوراق العمرل وتروزو
على المشاركٌن ،وكذا تطبر جمٌر التوصرٌات وترفرر للجهرة المسرئولة عرن تن رٌم
ورشة العمل لإلستفادة منها.



وتعتبر ورشة العمل فرصة لمشاركة أكبر عدد من الشباو لتن رٌم هرذا النروو مرن
الفعالٌات وذلب لكسبهم الخبرة بشكل عملى ،وٌعتبر هرذا النروو مرن الفعالٌرات مرن
أفضل أنواو تطوٌر العمل فى شرتى المجراالت السٌاسرٌة واإلجتماعٌرة والرٌاضرٌة
والثقافٌة  ...الخ ،وتجري العادة بؤن تستغرق هذه الفعالٌة وقت طوٌرل (ٌروم كامرل
علرى اقرل تقردٌر ،أو عردة أٌرام مررن الصرباح إلرى المسراء) ،وٌوضرح الشرركل ()4-1
تسجٌل فوتغرافى إلحدى ورش العمل.



خطوات العملٌ :قوم المحاضرون بتقدٌم أوراق عمل بحثٌة وإلبرداء وجهرة الن رر
وطرررح الرررإى والتصررورات والمقترحررات ف رى جانررو معررٌن ومحرردد مسرربقا مررن
الموضررروو الرئٌسرررى ،وكرررل محاضرررر ٌعرررالج جرررزء معرررٌن ،وتكرررون هرررذه الررررإى
والتصورات والمقترحات مكتوبة علرى هٌئرة بحرث تسرمى ورقرة عمرل وعلرى هرذا
المحاضررر أن ٌقرردم ملخررص عررن ورقررة العمررل الخاصررة بررا علررى هٌئررة محاضرررة،
وبعرردها ٌررتم مناقشررة مررا طرررح والتوصررل إلررى توصررٌات محررل موافقررة مررن أغلررو
الحضور.
نما:ج تطبيقية :وغالبا ما ٌقوم االستشارى بعدد مرن ورش العمرل خر ل مراحرل
المشررروو أهمهررا ورشررة عمررل الشررركاء لعرررض أهررم المشرراكل واألسررباو التررى تررم
رصدها من خ ل إجابات الشركاء على إستمارات االستبٌان أو الترى ترم رصردها
مررن المسرروحات المختلفررة (عمرانٌررة – اجتماعٌررة  -اقتصررادٌة – بنٌررة أساسررٌة)،
ورشة تقٌٌم الفرص المتاحة للتنمٌة ومواطن القوة التى تختص بها المدٌنة ،ورشة
عمرررل لصرررٌاغة االهرررداف وتحدٌرررد المشرررـروعات ذات األولوٌرررة ،ورشـرررـة عمرررل
المجموعة األساسٌة لإلتفاق على اإلستراتٌجٌة النهائٌة وٌتم فٌهرا عررض ومناقشرة
إسررتراتٌجٌة التنمٌررة حتررى سررنة الهرردف وبرنررامج ترروطٌن وتنفٌررذ المشررروعات ذات
األولوٌررة علررى مسررتوى المدٌنررة عل رى مجموعررة العمررل األساسررٌة وكررذلب شررركاء
التنمٌة لإلتفاق علٌها ومناقشة الحٌز العمرانى المقترح للمدٌنة.

 2-5-1ألسات العصف ال:هني



شكل ()4-1
تسجٌل فوتغرافى إلحدى جلسات ورش العمل
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التعريف :هو أسلوو علمى لمشاركة المجتمر فً تعرٌف مشاكلا ووضر الحلرول
لها ،وتقوم فلسفة العصف الذهنى على أساس تضافر وتفاعل مجموعة متباٌنة من
المواطنٌن لمناقشة قضٌة معٌنة بشرط اال تكون تخصصٌة.
المشاركين :وٌشترب فٌا جمٌر الشركاء المعنٌٌن والمهتمٌن بالمشكلة سواء كرانوا
من الخبراء فٌها أو ال ،وٌفضل أن تضم مجموعة العصف الرذهنى مختلرف أنرواو
التفكٌر والثقافات المتؤثرة بالمشكلة موضر البحث.



طرررح األفكررار ومحاولررة البنرراء علررى أفكررار اَخرررٌن ،مررر مراعرراة اإلختصررار ف رى
التعبٌر بشركل مباشرر بردون الخروض فرى التفاصرٌل ،وٌحردد عردد مراحرل جلسرات
العصف الذهنى تبعا لحجم المشكلة أو لحجم األفكار نفسها.

خطئئوات العمئئل :تكرروٌن مجموعررة مررن الخبررراء والمهتمررٌن بالقضررٌة (المشرركلا)،
توضرررٌح المشررركلا موضرررر البحرررث والتؤكرررد مرررن أن جمٌرررر أفرررراد المجموعرررة قرررد
استوعبها ،وتوضٌح قواعد العصف الذهنى ،وتبدأ المناقشة وتدوٌن جمٌر األفكرار
بغض الن ر عرن مردى واقعٌرة الفكررة ،ومردة جلسرة العصرف الرذهنى تختلرف تبعرا
للمشكلة ولكن ٌ ح حد اإلجهاد للمشاركٌن ،والبدء بتحسٌن األفكار واسرتخ ص
المفٌررد منهررا ،وربررط األفكررار ببعضررها فررً شرركل جرردول علررى سرربٌل المثررال وأخررذ
التصوٌت علٌهرا ومحاولرة خلرق جملرة أو مجموعرة جمرل تعبرر عرن كرل مجموعرة
أفكار مرتبطة ببعض ،ومحاولة ربط األفكار الناتجة من الخطوة السابقة فرً فقررة
أشررمل لتحترروى علررى كررل األفكررار المطروحررة ،وٌوضررح الشرركل ( )5-1تسررجٌل
فوتغرافى إلحدى جلسات العصف الذهنً.



المرايل :تنقسم مراحل العصف الذهنى إلى أربرر مراحرل أساسرٌة وهرى المرحلرة
المبدئٌررة :مجموعررة مررن األفكررار السررهلة ،المرحلررة الثانٌررةٌ :ررتم تجمٌررر األفكررار مررر
بعضها البعض و ٌتم بناء أفكرار جدٌردة نتٌجرة البنراء علرى أفكرار اخررى ،المرحلرة
الثالثة :الوصول ألفكار أقل فى الكمٌة لكن أعمق و أقرو للحل ،المرحلة الرابعة:
استنفاذ كل األفكار.



نمئئا:ج تطبيقيئئة :وغالبررا مررا ٌقرروم االستشررارى بعرردد مررن جلسررات العصررف الررذهنى
خ ل مراحل المشروو أهمها جلسة عصف ذهنى مر جمٌر شركاء التنمٌة لتحدٌد
أهررم المشرراكل التررى تواجررا المدٌنررة وأسرربابها ومرردى تاثٌرهررا علررى تنمٌررة المدٌنررة،
وجلسة عصف ذهنى لتحدٌد الرإٌة المستقبلٌة للمدٌنة وتحدد الرإٌة المستقبلٌة لما
ستكون علٌا المدٌنة خ ل فترة زمنٌة محددة وتعتمد فى صٌاغتها على اإلمكانات
المحلٌة ومواطن القوة أو الفرص.

 3-5-1اإلأتماعات الرسمية
ٌقررروم االستشرررارى بعقرررد مجموعرررة مرررن اإلجتماعرررات الرسرررمٌة مرررر القٌرررادات العلٌرررا
والمتوسطة والغرض من هذه االجتماعات إما التعرٌف أو الحصرول علرى المعلومرات
أو العرررض لنتررائج الدراسررات أو المتابعررة لتقرردم سررٌر العمررل بالمشررروو أو العرررض
للمشاكل ومعوقات العمل  ...الخ ،وتتسرم هرذه اإلجتماعرات بالصرفة الرسرمٌا والتوثٌرق
للمحاضر واالجتماعات ،وٌوضح الشكل ( )6-1تسرجٌل فروتغرافى ألحرد اإلجتماعرات
الرسرررمٌة ،علرررى االستشرررارى القٌرررام بعقرررد مجموعرررة مرررن اإلجتماعرررات وورش العمرررل
والعصف الذهنى على مدى مدة المشروو ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً:

شكل ()5-1
تسجٌل فوتغرافى إلحدى جلسات العصف الذهنى


القواعد العامة :تقوم فلسفة العصف الذهنى على أن كل األفكار متاحة وال ٌسرمح
برؤى نقررد وال التقلٌررل مرن أهمٌتهررا ،والكمٌررة أهرم مررن الجررودة فرً البداٌررة وإن كانررت
الجودة مفضلــة مر الكمٌـــة ،وإطــ ق العنــان للخٌــال دون وضــر أى قٌود فى
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 ورشة العصف ال:هني
 ورشة عصف ذهنى مر جمٌر شركاء التنمٌة لتحدٌد اهم المشاكل التى تواجا
المدٌنة وأسبابها ومدى تاثٌرها على تنمٌة المدٌنة ٌعقبها ورش عمرل منفصرلة
لكل قطاو من قطاعات المدٌنة مر الشرركاء المختصرٌن وٌكرون النقراش حرول
هذا القطاو وحدة دون غٌره وذلرب بغررض توصرٌف دقٌرق للمشركلة وأسربابها
وآثارها وجمر المعلومات الخاصة بها.
 ورشة عصف ذهنى لتحدٌد الرإٌة المستقبلٌة للمدٌنة وتحدد الرإٌة المستقبلٌة
وما ستكون علٌا المدٌنة خ ل فترة زمنٌة محددة وتعتمرد فرً صرٌاغتها علرى
اإلمكانات المحلٌة ومواطن القوة أو الفرص السابق التوصل إلٌهرا فرى ورشرة
العمرررل السرررابقة علرررى أن ٌراعرررى فٌهرررا األسرررالٌو السرررابق ذكرهرررا فرررى ورش
العصف الذهنى.

شكل ()6-1
تسجٌل فوتغرافى ألحد اإلجتماعات الرسمٌة
 ورش العمل
 ورشة عمل شركاء التنمٌة لعرض أهرم المشراكل واألسرباو الترى ترم رصردها
من خ ل إجابات الشركاء على استمارات االستبٌان أو الترى ترم رصردها مرن
المسوحات المختلفة ونتائج التحلٌل الرباعى.
 ورشررة تقٌررٌم األصررول لتحدٌررد الفرررص المتاحررة للتنمٌررة ومررواطن القرروة التررى
تختص بها المدٌنة وتمٌزها عن غٌرها.
 ورشة عمل لصٌاغة األهداف وتحدٌد المشروعات ذات األولوٌة.
 ورشررة عمررل المجموعررة األساسررٌة لإلتفرراق علررى اإلسررتراتٌجٌة النهائٌررة ،وٌررتم
فٌها عرض ومناقشة إستراتٌجٌة التنمٌرة حترى سرنة الهردف ،وبرنرامج تروطٌن
وتنفٌذ المشروعات ذات األولوٌة على مسرتوى المدٌنرة علرى مجموعرة العمرل
األساسرررٌة وكرررذلب مختلرررف شرررركاء التنمٌرررة لإلتفررراق علٌهرررا ومناقشرررة الحٌرررز
العمرانى المقترح.

 اإلأتماعات
 إجتماو المحاف لعرض أهداف المشرروو وشررح إسرتراتٌجٌة العمرل وتحدٌرد
مسإلٌات كل من المحاف ة والمجلس المحلى والهٌئة واالستشارى.
 إجتماو المحاف بهدف تحدٌد قائمة شركاء التنمٌة إلعتمادها.
 إجتماو المحاف لعرض نتائج الدراسات الوضر الراهن وتحلٌلها.
 إجتماو المحاف الختامى لعرض توصٌات المخطط اإلستراتٌجى العام.
 اإلجتماعات الختامٌة مر األجهزة التنفٌذٌة والخبراء كل فرى تخصصرا ،علرى
أن توثق جمٌر اإلجتماعات بمحاضر رسمٌة معتمدة من المجتمعٌن.
 6-1قاعدة المعلومات األساسية
من األهمٌة بمكان العمل على تؤسٌس قاعدة معلومات فً بداٌة المشروو معتبرة ألسس
التصمٌم والبرامج التى ٌحددها مركز المعلومات بالهٌئة العامة للتخطٌط العمرانى لضمان
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التوحٌد بٌن مشارٌر المدن المختلفة ،وقاعدة المعلومات هى ن ام آلى على الحاسو ٌتم
تطوٌره بناء على المعلومات والمسوح واالستبٌانات التً ٌتم تعبئتها بواسطة الجهات
المختصة ،وقد تستخدم تقنٌة الوسائط المتعددة فى هذا الن ام ،حٌث ٌتم تخزٌن المعلومات
النصٌة ،والخرائط الرقمٌة والصور الفوتوغرافٌة وأشرطة الفٌدٌو باإلضافة إلى التسجٌ ت
الصوتٌة وصور األقمار الصناعٌةٌ ،جو تهٌئة البرامج ال زمة السترجاو المعلومات
بصور متعددة ،واستخراج اإلحصائٌات والتقارٌر لتلبٌة احتٌاجات المشروو والجهات
المستفٌدة والراغبة فى هذه المعلومات ،وٌجو أن تتوفر المعلومات على ث ث مستوٌات.

الوارد
تقرٌر المتابعة المراس ت

الصادر
قائمة شركاء التنمٌة
والعناوٌن

قاعدة المراس ت
األرشٌفٌة

نماذج المراس ت

المسح االستكشافً
مسح استعماالت األراضً
والهٌكل العمرانً

 مستوي المركز اإلدارى مستوى المدٌنة موضوو الدراسة -مستوى القرٌة أو العزبة أو الكفر أو النجر بالمركز اإلدارى

مسح ارباو االسر (المسح
االجتماعً االقتصادي)

تخةين البيانات
والمعلومات
ونصٌة
بٌانات رقمٌة
خرائط رقمٌة

تقرٌر األوضاو الراهنة

بٌانات ماسح ضوئً

مسح المإسسات االقتصادٌة
حصر حجم المرور وشبكة
الطرق

وتشمل على معلومات وبٌانات وصفٌة وبٌانات تحلٌلٌة والتوصٌات والمقترحات
والمشروعات المقترحة ،وخرائط المدٌنة والمركز وصور توضح المعالم
الرئٌسٌة وصور القمر الصناعى وتسجٌل صوتى للوصف العام للمدٌنة وفٌلم
تسجٌلى للمدٌنة.

مسوحات نوعٌة أخرى

تحلٌل المحٌط اإلقلٌمى
والبٌئً

تيليل البيانات
والمعلومات
تطبٌقات إحصائٌة

تحلٌل العناصر الطبٌعٌة
تحلٌل العناصر العمرانٌة

تطبٌقات رٌاضٌة
بٌانات التعداد العام للسكان
األبحاث الحكومٌة

وٌجو تصمٌم هذا الن ام بصورة مبسطة وسهلة ،بحٌث ال ٌستلزم التعامل مر
القاعدة خبرة مسبقة عن الحاسو اَلى ،وتعتبر قاعدة المعلومات األساسٌة ذات
فائدة ع ٌمة لإلدارة العلٌا ،وإدارات التخطٌط والمتابعة حٌث ٌوفر لهم بٌانات
وخرائط وإحصاءات وتقارٌر ودراسات غاٌة فى األهمٌة ،وتقضى قاعدة
المعلومات على اهرة التعارض فى البٌانات و اهرة حجو المعلومات ،وتضم
قاعدة المعلومات ث ثة أجزاء رئٌسٌة كما هو موضح بالشكل ( ،)7-1وكل جزء
من القاعدة ٌشتمل على عدد من قواعد المعلومات والبرامج المرتبطة بها.

تحلٌل الدراسات السكانٌة
االجتماعٌة

تطبٌقات جغرافٌة
المعدالت والمعاٌٌر

األبحاث الخاصة
الدراسات التخطٌطٌة
الدراسات المتخصصة
دراسات تارٌخٌة وأدبٌة

تحلٌل الدراسات االقتصادٌة
مإشرات
تخطٌطٌة
(نواة المرصد
الحضرى)

المخطط االستراتٌجً إلقلٌم المدٌنة
المخطط االستراتٌجى الحضرى

السٌاسات والقرارات الخاصة

تقرٌر المخطط االستراتٌجى
دعم اتخاذ القرار بالمدٌنة والمحاف ة

شكل ()7-1
العناصر المكونة لقاعدة المعلومات
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استراتٌجٌة الخدمات العامة

استراتٌجٌة ااألراضً

االستراتٌجٌة االقتصادٌة

استراتٌجٌة الطرق والنقل

استراتٌجٌة اإلدارة المحلٌة

استراتٌجٌة البنٌة األساسٌة

 1-6-1المراسالت األرشيفية
وتعتبر السجل التارٌخى للمشروو حٌث تشمل جمٌر المراس ت (الصادر والوارد)
والبٌانات التى تم تجمٌعها من خ ل البرٌد العادى أو االلكترونى مصنفة حسو
التارٌخ والموضوو والجهة المرسلة ،وٌمكن إصدار تقرٌر دورى لمتابعة
المراس ت ،وت هر أهمٌة هذه القاعدة عند تداول استمارات مسح المإسسات
الحكومٌة ،أو عند متابعة المراس ت للتعرف على مدى تقدم المشروو.
تعتبر الخطوة االولى فى تؤسٌس قاعدة المعلومات الجغرافٌة (األرشٌفٌة) للمشروو،
فمن خ ل هذه القاعدة ٌتم متابعة جمٌر المراس ت الرسمٌة وتخزٌنها واسترجاعها،
وتضم هذه القاعدة خمسة مدٌول.


مدٌول ٌشمل أسماء جمٌر شركاء التنمٌة من الوزارات والمدٌرٌات
واإلدارات والهٌئات واألشخاص ،مصنفٌن حسو المرتبة الو ٌفٌة وأرقام
الهواتف والبرٌد األلكترونى والبرٌد العادى ،وٌمكن للهٌئة العامة التخطٌط
العمرانى أن تمد المخطط بقائمة أولٌة ٌقوم هو بتطوٌرها ،وٌتم تسلٌمها بعد
التطوٌر للجهة المشرفة علً المشروو لمتابعة نشاط اإلتصاالت.



مدٌول ٌشمل صٌغ المراس ت (نماذج) بعد ضبطها لغوٌا وإدارٌا ،لتمكن
المخطط من إصدر جمٌر المراس ت من على القاعدة بشكل ورقى أو
الكترونى من خ ل الربط بٌن القاعدة والموقر اإللكترونى للمشروو ،وتشمل
خطاو إلى معالى الوزٌر ومن فى مستواه  -خطاو إلى سعادة المحاف ومن
فى مستواه  -خطاو إلى سٌادة رئٌس إدارة ومن فى مستواه ...الخ .وٌشمل
الخطاو التعرٌف بالعقد ،التعرٌف بإسم المشروو ،الهدف من الرسالة ،ختم
الرسالة طبقا للمرتبة.



مدٌول ٌشمل متابعة الصادر والوارد للمراس ت ،ومواعٌد اإلرسال وتقٌٌم
درجة استجابة شركاء التنمٌة ،وهذا المدٌول على جانو كبٌر من األهمٌة فى
تن ٌم وضبط العمل بالمشروو والسٌما فً حالة خطابات المتابعة فى طلو
البٌانات.



مدٌول ٌشمل التخزٌن والفهرسة للبٌانات المرسلة حتى ٌسهل االستدعاء،
وتتم الفهرسة على أساس التارٌخ والموضوو والجهة المرسلة ،وٌفضل
استخدام ن ام القوائم المنسدلة ،وٌرتبط هذا المدٌول بقاعدة البٌانات المخزنة.



مدٌول ٌشمل االستدعاء للمراس ت والبٌانات المخزنة ألغراض المتابعة
وتحلٌل البٌانات على نفس األساس الذى استخدم فى مدٌول التخزٌن
والفهرسة.

 2-6-1تخةين البيانات والمعلومات لألوضاا الراهنة
وٌشمل بٌانات اإلطار القانونى والتشرٌعى للمشروو والمصطلحات الفنٌة والدراسات
والبحوث التى قامت بها جهات اخرى ونتائج ورش العمل وجلسات العصف الذهنى
وقائمة اإلتصاالت وشركاء التنمٌة ،كما تضم خرٌطة األساس للمدٌنة على أن ٌوثق
مصدرها (خرٌطة مساحٌة – صورة جوٌة – صورة فضائٌة) وجمٌر البٌانات الخام
ونتائج المسوح المٌدانٌة مثل المسح االستكشافى ومسح استعماالت األراضى والهٌكل
العمرانى ومسح أرباو األسر (المسح اإلجتماعى اإلقتصادى) ومسح المإسسات
اإلقتصادٌة وحصر حجم المرور وجرد شبكة الطرق ومسوحات نوعٌة أخرى
مفهرسة حسو الموضوو والمصدر ،وتخزن جمٌر تقارٌر المشروو ،وتعتبر قاعدة
تخزٌن البٌانات والمعلومات هى المصدر إلنتاج تقرٌر األوضاو الراهنة.
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 3-6-1تيليل البيانات والمعلومات
وٌجو أن تضم مجموعة من التطبٌقات اإلحصائٌة والرٌاضٌة والجغرافٌة والمعدالت
والمعاٌٌر التخطٌطٌة التى تعٌن المخطط فى تحلٌل بٌانات األوضاو الراهنة إلنتاج
المخطط اإلستراتٌجى للمدٌنة بتفاصٌلا المختلفة ،مثل اإلستراتٌجٌات المقترحة للتنمٌة
ومشروعات الخطة قصٌرة وطوٌلة األجل وتكالٌف تنفٌذ الخطة ،وٌجو أن تكون
لدى القاعدة القدرة على إنتاج تقارٌر المتابعة وإمكانٌة التحدٌث ،وتدعم قاعدة تحلٌل
البٌانات والمعلومات إتخاذ القرار للسلطة المختصا بالمدٌنة والمحاف ة ،بمعنى أن
قاعدة البٌانات والمعلومات ٌجو أن تتخطى حدود المشروو فى إنتاج التقارٌر
واسترجاعها إلى كونها وسٌلة فعالة فى إتخاذ السلطة المختصا القرار وذلب بإضافة
برامج (مدٌول) حسو الحاجة.


وتقوم منهجٌة برمجة قاعدة بٌانات المإشرات التخطٌطٌة (نواة المرصد
الحضرٌى للمدٌنة) على ث ث مراحل وهى المدخ ت لبٌانات المإشرات،
والمرحلة الثانٌة هى عملٌة المعالجة والتحلٌل للبٌانات منطقٌا وحسابٌا ،والمرحلة
الثالثة خاصة بمخرجات البرنامج الخاصة بقٌم المإشرات والسٌاسات
والمقارنات ،وٌتكون الهٌكل البنائى لقاعدة بٌانات المإشرات التخطٌطٌة من عدة
برامج فرعٌة تعمل فى تناغم وتوافق لتحقٌق األهداف المرجوة.

 7-1اسس تيديد نطاق اليية العمراني
الحٌز العمرانى هو الحد األقصً المسموح با للتنمٌة العمرانٌة بالمدٌنة خ ل
فترة زمنٌة محددة ،وٌمكن تحدٌد نطاق الحٌز العمرانى بناء على أساس تحدٌد
أنسو مناطق اإلمتداد العمرانى من واقر التصنٌف الذى إنتهت الٌا الدراسة فى
تحدٌد وتصنٌف وتقٌٌم مناطق اإلمتداد المحتملة وفى ضوء المساحة المطلوبة
لإلمتـداد والتى تم حســابها بنــاء على ما أســـفرت عنـا الدراســات الســكانٌــة
واإلجتماعٌة واإلقتصادٌة من تقدٌر حجم السكان وتقدٌر إحتٌاجاتهم ومشارٌر
التنمٌة المستقبلٌة ،وتجرى عملٌة تحدٌد الحٌز العمرانى بناء على المنهجٌة
الموضحة بالشكل (.)2-1

المةشرات التخطيطية (نواة المرصد اليضرى) :تعتمد مإشرات المرصد
الحضرى فى قوتها وفاعلٌتها فى صناعــة القــرار على مــدى قدرتها على
التعبٌر عن ال واهر والمإشرات اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والعمرانٌة والبٌئٌة
التى تشكل الهٌكل العمرانى للمدٌنة بشكل عام ،والمإشرات طبقا لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائى قسمت إلى سبعة مجموعات سٌتم اإللتزام بها فى البداٌة وهى:
-

مإشرات الخلفٌة العامة
مإشرات التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة
مإشرات البنٌة األساسٌة
مإشرات النقل والمرور
مإشرات إدارة البٌئة
مإشرات المحلٌات
مإشرات السكان

وٌتم مراعاة كل العناصر المحتملة التى تإثر فى تحدٌد الحٌز العمرانى المستقبلى
وباألخص عنصر الزمن ،وكذلب مراعاة العناصر الطبٌعٌة والبٌئٌة والخصائص
العمرانٌة والعناصر اإلجتماعٌة والثقافٌة على أن تتم مقارنة القدرة االستٌعابٌة
القصوى للكتلة العمرانة للمدٌنة باتجاهات النمو العمرانى المقترحة ومناطق
اإلمتداد المحتملة مر حجم السكان المستقبلى لتحدٌد مساحة الحٌز العمرانى لسنة
الهدف ،وٌجو أن ٌتضمن حد الحٌز العمرانى كل المناطق الجغرافٌة ال زمة
للنمو العمرانً لكل تجمر.
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الطلو على األرض

النمو السكانى
المتوقر
الهجرة الخارجٌة
المتوقعة
إحتٌاجات خطة
التنمٌة اإلقتصادٌة
من األراضى
احتٌاجات خطة
التنمٌة اإلجتماعٌة
من األراضى
احتٌاجات قدٌمة
متراكمة من
الخطط السابقة

الضوابط والقٌود

الحفا على
األراضى الزراعٌة
عالٌة الجودة
مدى ص حٌة التربة
لإلنشاءات
أسعار األراضى
وتكلفة اإلنشاء
وجود طرق رئٌسٌة
وخطوط السكة
الحدٌد ومجارى
مائٌة
وجود مناطق خاصة
ٌح ر اإلمتداد علٌها

المساحة
المطلوبة

الحفا علً
المناطق ذات القٌم
البٌئٌة الهامة
والتارٌخٌة
والعمرانٌة
انت ام الشكل العام
للحٌز العمرانً قدر
اإلمكان
الملكٌة العامة
والخاصة لﻸراضى

العرض من األرض

 1-7-1معايير اختيار األراضى المقترح ضمها لليية


متخل ت أراضى
فضاء بالحٌز
القائم

 النمو السكانى المتوقر نتٌجة للزٌادة السكانٌة خ ل فترة زمنٌة محددة ،وهنا ٌجوالن ر الى الكثافة السكانٌة العامة بالمدٌنة.

رفر القدرة
االستٌعابٌة للهٌكل
العمرانى القائم

 الهجرة السكانٌة الخارجٌة المتوقعة نتٌجة لجذو السكان من خارج المدٌنة ،أونتٌجة ألحداث طارئة.
 احتٌاجات خطة التنمٌة اإلقتصادٌة من األراضى لتوطٌن األنشطة االقتصادٌةسواء صناعٌة أو تجارٌة أو خدمٌة.

أراضً مضافة
للحٌز العمرانى
القائم (جٌوو
زراعٌة)

 احتٌاجات خطة التنمٌة اإلجتماعٌة من األراضى للوفاء بإحتٌاجات النمو السكانىأو سد الفجوة القائمة من الخدمات (التعلٌمٌة – الصحٌة – الدٌنٌة  ...ألخ).

وجود عوائق
طبوغرافٌة

 احتٌاجات قدٌمة متراكمة من الخطط السابقة ولم تف بها الدولة نتٌجة للعجزالمالى وعدم تنفٌذ خطط التنمٌة.

الحدود اإلدارٌة
للمركز والتجمعات
العمرانٌة المجاورة

الفترة الزمنٌة
المستهدفة

بدائل اليية العمراني

الطلب على األراضىٌ :حدد الطلو على أراضى النمو العمرانى عدة عوامل:

المساحات
المتاحة

المساحة المطلوبة من األرض نتٌجة لتفاعل العوامل السابقة تمثل فً مجملها الطلو على
األرض التى ٌجو توفٌرها للمدٌنة وٌمكن الحصول علٌها من المعادلة التالٌة[ :حجم النمو
السكانً (فً فترة زمنٌة محددة) ( +حجم الهجرة إلى المدٌنة  -حجم الهجرة من المدٌنة) /
الكثافا العامة للمدٌنة]  +إحتٌاجات خطة التنمٌة اإلقتصادٌة من األراضى لنفس الفترة +
احتٌاجات خطة التنمٌة اإلجتماعٌة من األراضى لنفس الفترة  +إحتٌاجات قدٌمة متراكمة
= مساحة األرض المطلوبة لنفس الفترة.

تقييم البدائل واختيار البديل
المرأح

شكل ()2-1
منهجٌة تحدٌد الحٌز العمرانى للمدن
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المعروض من األرض:

 وجود مناطق خاصة وخطرة ٌح ر اإلمتداد علٌها مثل المناطق األثرٌة وحرمالمناطق العسكرٌة ومناطق المحاجر.

 متخل ت أراضى فضاء بالحٌز القائم وهى مساحات األراضى القابلة للبناء قانوناداخل الكتلة العمرانٌة الحالٌة وأراضى المبانى المتهدمة والخربة واٌَلة للسقوط
بالمدٌنة.

 المناطق ذات القٌم البٌئٌة الهامة مثل المحمٌات الطبٌعٌة والمناطق التارٌخٌةوتجنو التحام التجمعات العمرانٌة.

 رفر القدرة االستٌعابة للهٌكل العمرانى القائم بحساو مساحة المبانى األقل منالمتوسط العام لإلرتفاو وٌمكن تعلٌتها.

 انت ام الشكل العام للحٌز قدر اإلمكان ٌسهل أعمال المتابعة والمراقبة للمخالفات. الملكٌة العامة والخاصة لﻸراضى تعتبر عامل هام فى مدى فاعلٌة استراتٌجٌةالحٌز العمرانى وتوجا األنشطة واستعماالت األراضى.

 األراضى الممكن إضافتها للحٌز العمرانى القائم بعد عرضها على الضوابطوالقٌود.

 وجود عوائق طبوغرافٌة حول المدٌنة مثل الجبال ،أو مخرات السٌول ومناطقأرتفاو المٌاه الجوفٌة ومناطق المستنقعات.

المساحات المتاحة هى (اجمالى مساحة متخل ت أراضى فضاء بالحٌز القائم  +مساحة
المبانى األقل من المتوسط العام لإلرتفاو وٌمكن تعلٌتها  +األراضى الممكن إضافتها)
بشكل مطلق.


 الحدود اإلدارٌة للمركز والتجمعات العمرانٌة المجاورة حٌث ٌجو عدم تجاوزها. تكلفة اإلمداد بالمرافق للمناطق المقترح ضمها للحٌز. الفترة الزمنٌة المستهدفة ٌجو أن تحدد طبقا لتقدٌرات الطلو ،وقد ثبت عملٌافاعلٌة تقسٌم الفترة الزمنٌة إلى مراحل وتحدٌد إطار زمنى لكل مرحلة ،وتقسم
أراضى الحٌز العمرانى طبقا لهذه المراحل وفق استراتٌجٌة معٌنة.

الضوابط والقيودٌ :جو عرض األراضى الممكن إضافتها إلى الحٌز العمرانى
على مجموعة الضوابط والقٌود التالٌة حتً ٌمكن التؤكد من ص حٌة األرض
وعدم تعارضها مر أحد القٌود.

 األراضً الزراعٌة عالٌة الجودة اإلنتاجٌة ،لعدم إهدار الثروة الزراعٌة حٌثٌعتبرذلب هدف قومى.

 2-7-1تقييم البدائل واختيار البديل المرأح
ٌنتج من دراسة العرض والطلو على أراضى الحٌز العمرانى فى ل الضوابط
والقٌود عدد من البدائل كل منها ٌحقق الطلو فى اإلطار الزمنى وٌحقق الضوابط
والقٌود بدرجا ما ،وٌتم تقٌٌم البدائل مستخدما اسلوو (مصفوفة التقٌٌم) ،مر إعتبار
الضوابط والقٌود ومدى تحققها هى عناصر التقٌٌم ،على أن ٌؤخذ كل عنصر وزن
نسبى ،وٌتم بناء علٌا إختٌار البدٌل المرجح ،وتقسم أراضى الحٌز العمرانى المرجح
إلى مراحل (خمس سنوات) وفق استراتٌجٌة التنمٌة.

 مدى ص حٌة التربة لإلنشاء والتؤسٌس حٌث ٌتحدد نوو اإلستعمال بناء علىها. أسعار األراضى وتكلفة اإلنشاءٌ ،فضل إضافة األراضى ذات اسعار فى حدودالقدرة الشرائٌة للمواطنٌن حتى ٌكون للحٌز العمرانً مردود إٌجابى علً المدٌنة.
 وجود طرق رئٌسٌة وخطوط السكة الحدٌد ومجارى مائٌة رئٌسٌة حٌث تعتبرحدود للتنمٌة وعبورها ٌنتج عنا مشاكل مرورٌة كبٌرة فً المستقبل.
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مصادر البٌانات المتاحة إلنتاج خرٌطة األساس الرقمٌة

 8-1إعداد خريطة األساس

صورة قمر صناعً
حدٌثة أو صورة جوٌة

خرٌطة األساس عبارة عن خرٌطة مساحٌة للمدٌنة ،تشمل المعالم الطبٌعٌة من أودٌة
وجبال ومناطق مفتوحة وشواطئ والمعالم التى أوجدها اإلنسان من طرق ومبانى سكنٌة
وخدمٌة وشبكات بنٌة أساسٌة وترو وجسور ،ومن المفضل توفٌر رفر مساحى حدٌث
للمدٌنة ،وإن لم ٌكن متوفرا فإنا ٌمكن تركٌو خرٌطة األساس باإلستعانة بمصادر متعددة
للمعلومات ،بإعتبار خرٌطة األساس نقطة البداٌة التى ٌرتكز علٌها المخطط اإلستراتٌجى
وبالتالى ٌجو االهتمام بإعدادها ،وٌتم ذلب من خ ل الخطوات الموضحة بالشكل (.)1-1

تختلف دقة الصورة طبقا
لنوو القمر ودرجة
الوضوح والمٌل
تجمٌر صورة القمر
الصناعى وتصحٌحها
بالنسبة للواقر من خ ل
الربط بإحداثٌات محددة

 مصادر البٌانات تنقسم إلى بٌانات مكانٌة ومصادرها الصور الفضائٌة – الصورالجوٌة – الخرائط الرقمٌة المتاحة – الخرائط الورقٌة بمختلف أنواعها (خرائط
طبـوغرافٌا – خرائـط تفصٌلٌة – خرائـط الحدود االدارٌة ....الخ) .وبٌانات
وصفٌة وهى تلب البٌانات التى تصف األماكن الجغرافٌة كنوو االستعماالت
لﻸراضى أو نوو الخدمات أو مسارات الطرق ومصادرها اإلدارات التنفٌذٌة
بالمدٌنة والمسوحات المٌدانٌة.

إعداد الصور وضبطها
للعمل ببٌئة برامج ن م
المعلومات الجغرافٌة
مقارنة الوضر الراهن
للمدٌنة بطبقات
المعلومات المتاحة
بخرٌطة األساس
خرائط متوافقة مر بٌئة ن م المعلومات الجغرافٌة

 تكوٌن خرٌطة األساس األولٌة بتطبٌق صورة القمر الصناعى بالخرٌطة المساحٌةالقدٌمة ،وتنزٌل المخططات المعتمدة والرخص الممنوحة بداللة نقاط اإلحداثٌات،
وٌجو أن ٌكون المنتج النهائى فى شكل خرائط رقمٌة ،وٌقصد بدقة البٌانات مدى
مطابقتها للطبٌعة من حٌث الموقر والشكل ،أما مستوى التفاصٌل فالمقصود با
عدد ال واهر ومستوى دقتها ،وتختلف التفاصٌل ودقتها طبقا لمصدر خرٌطة
األساس ومقٌاس رسمها وبالتالى ٌجو اال ٌزٌد مقٌاس رسم الخرٌطة عن مقٌاس
رسم بٌانات المصدر ،ومثال ذلب عند إنتاج خرٌطا أساس من صورة فضائٌة
ذات دقة واحد متر فانها تنتج خرٌطة بمقٌاس رسم  5000/1وبالتالى من الخطؤ
أن ننتج منها خرٌطة أساس ذات مقٌاس رسم أكبر من ذلب حٌث تفقد الخرٌطة
عامل الدقة.

خرائط رقمٌة من
جهات مختلفة

خرائط
طبوغرافٌة

فصل المعلومات المتوفرة بالخرائط إلى
طبقات منفصلة

مواقع التأمعات
المناطق الةراعية
شبكة الطرق
االستعماالت الخاصة
اخرى ...

خرائط متوافقة لبرامج الرسم الهندسً CAD

شبكة الطرق
نقاط االرتفاا
الميميات الطبيعية

رسم الخرائط على شاشة
الحاسوو

تكوٌد التجمعات
العمرانٌة باستخدام
ن ام التكوٌد الموحد

تحوٌل خرٌطة األساس من بٌئة برامج الرسم
الهندسى إلى برامج ن م المعلومات الجغرافٌة
تصحٌح أخطاء الرسم وتوقٌر المعالم الرئٌسة
فً موقعها الصحٌح بخرٌطة األساس

اليدود اإلدارية

بناء الع قات الفراغٌة بٌن األشكال
( Building Topologyالطبولوجى)

طبو رااية االرض

خرٌطة أساس محدثة لمنطقة الدراسة ببٌئة
ن م المعلومات الجغرافٌة

نوا التربة

إعداد الخرائط وضبطها
على ()WGS-24-UTM
المرجعٌة الجغرافٌة
للعمل ببٌئة برامج ن م
المعلومات الجغرافٌة

استكمال تحدٌث وإضافة المناطق والمعالم
القائمة والجدٌدة من صور القمر الصناعً

مواقع التأمعات

االستعماالت الخاصة

مسح آلى للخرائط الورقٌة
( )Scannerبدقة مناسبة

حصر المناطق المطلوو تحدٌثها والتً ال
ٌوجد لها خرائط ورقٌة أو رقمٌة

خرٌطة أساس محدثة طبقا للوضر الراهن
ببٌئة برامج الرسم الهندسى
المناطق الةراعية

خرائط ورقٌة من
جهات مختلفة

ربط البٌانات الوصفٌة
الخاصة بالتجمعات
وطبقات المعلومات

شكل ()1-1
المراحل الفنٌة إلعداد خرٌطة األساس الرقمٌة بن ام المعلومات الجغرافٌة
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موحدة لجمٌر المدن وبالتالى ٌمكن أن تتولى الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانى
إعداد هذا النموذج وتوحٌده على كافة مشارٌر إعداد المخططات االستراتٌجٌة.

 ٌتم توقٌر المعلومات المساحٌة الجدٌدة على خرٌطة األساس األولٌة بدقة ورسمهاعلى الحاسو اَلى مرة اخرى موضحا علٌها أسماء الطرق والمٌادٌن واألحٌاء
 ...الخ.

 ٌتم عمل دلٌل للخرٌطة بطرٌقة تناسو الطباعة فى شكل لوحات عرض وأخرىتناسو الطباعة ضمن تقارٌر فنٌة ،وتتضمن الخرٌطة المعلومات األساسٌة
التالٌة:

 ٌتم طباعة نسخة من خرٌطة األساس األولٌة وتقسٌمها إلى أجزاء وتوزٌعها علىالمهندسٌن والمرور على الطبٌعة لتوقٌر ما استجد من إنشاءات حدٌثة أو ما أزٌل
منها وما طرأ علٌها من تغٌرات (إن وجدت) والتاكد من دقة تركٌو الخرائط
معا ،وٌمكن اإلستعانة ببعض األعمال المساحٌة لرفر مستوى الدقة.
 ٌتم تجهٌز خرٌطة األساس النهائٌة بعد تحوٌلها من الصورة الشبكٌة rasterdataإلى الصورة الخطٌا أو الرقمٌة  vector dataحتى ٌمكن التعامل معها من خ ل
الحاسو اَلى وهنا ٌمكن تحدٌد الن ام (ن م معلومات جغرافٌة – ن م كاد أو
خ فا) الذى ســٌتم من خـ لا تخـزٌن ومعالجــة البٌانات وإعـادة إخراجها طبقا
لحاجة المشروو ،ومن خ ل هذا الن ام ٌتم فصل الطبقات إلمكانٌة التعامل معها
فى مرحلة تحلٌل البٌانات.
 ٌتم تحدٌد ن ام اإلسقاط المطلوو لخرٌطة األساس سواء كانت ن ام إسقاط محلىأو عالمى ،ومن ثم ٌنصح باعادة تصٌحح الخرٌطا خاصة إذا ما كانت منتجة من
صور فضائٌة وذلب بربطها بنقاط ربط (مثلثات) رئٌسٌة وفرعٌة للموقر حتى ٌتم
التعامل معها بشكل أكثر دقة وأقرو ما ٌكون إلى اإلحداثٌات الواقعٌة.

-

البٌانات األساسٌة للخرٌطة وتشتمل على إسم الوزارة  -إسم الهٌئة  -إسم
االستشارى  -عنوان الخرٌطة  -تارٌخ اإلنتاج  -مصدر البٌانات  -إتجاة
الشمال الجغرافى للمدٌنة (سهم الشمال)  -مقٌاس الرسم وٌجو توضٌحا
بالطرٌقة الخطٌة إلمكانٌة استخداما اذا ما تم تكبٌر أو تصغٌر الخرٌطة.

-

شبكة اإلحداثٌات وتمثل بإحدى طرٌقتٌن األولى شبكة اإلحداثٌات الجغرافٌة
وت هر فٌها خطوط الطول والعرض الجغرافٌة والثانى الشبكة المقٌاسٌة
وتمثل بوحدات طولٌة كاألمتار أو األمٌال وٌفضل لخرٌطة األساس العمرانٌة
النوو الثانى من الشبكات.

-

دلٌل الخرٌطة ٌوضح الرموز واأللوان المستخدمة فى إ هار المعالم
الجغرافٌة أو الخصائص الوصفٌة لها ،وٌجو أن تكون مطابقة للخرٌطة
وٌراعى فٌها قدر اإلمكان اإللتزام بالرموز المتعارف علٌها تخطٌطٌا.

ٌتم إعداد خرٌطة إلقلٌم المدٌنة بنفس الخطوات السابقة ،موضحا علٌها مسمٌات
الكتلة العمرانٌة للمدٌنة والتجمعات العمرانٌة المحٌطة ،وشبكة الطرق
واإلستعماالت اإلقلٌمٌة العامة بمقٌاس رسم مناسو ،وٌتم إدخالها على الحاسو
اَلى بنفس الطرٌقة وٌوضح الشكل ( )10-1نموذج إلحدى خرائط األساس.

 ٌتم إعداد قاعدة بٌانات جغرافٌة طبقا للن ام اَلى الذى ٌفرضا المشروو وٌتم منخ لها تخزٌن جمٌر البٌانات سواء المكانٌة أو الوصفٌة ومعالجتها وتخزٌنها
وإعــادة إخراجها بصور مختلفة ،وٌنصح فى ذلب بإنشــاء نموذج لقاعدة بٌانات
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00.000

00.000

00.000

00.000

00.000

ا ه ئــــــ ا عــــــ م لـــت

00.000

وزا ة اإلسك ن وا م افق وا مجتمع

ا عم ان

ا عمـــــ انى

مح فظ  ------م كز -------

ام

00.000

اإلشت ات جي ا ع م مد ن -------
حً ---

ا د ــل

حدود الحٌز العمرانى المعتمد سنة .......
المبانى القائمة

طرٌق اقلٌمى

أراضى فضاء

طرٌق رئٌسً

أراضً زراعٌة

خط سكة حدٌد

مقابر

كبارى

المجارى المائٌة

مزلقانات

حً ---

حً ---
مقابر

00.000

وتشمل خرٌطة األساس على :اسم الوزارة  -اسم
الهٌئة  -اسم االستشارى  -عنوان الخرٌطة  -وتارٌخ
اإلنتاج  -مصدر البٌانات  -أتجاة الشمال  -مقٌاس
الرسم الخطً  -خطوط الطول والعرض  -دلٌل
الخرٌطة  -مسمٌات الكتلة العمرانٌة للمدٌنة
والتجمعات العمرانٌة المحٌطة ،وشبكة الطرق

سنة اإلنتاج:

00.000

حً ---

حً ---

حً ---

00.000

المصدر:
االس س

رقم الشكل:

شكل ()10-1
نموووووووونا مكونووووووو
االس س

ووووووو

()00-0

الشمال
00.000

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدف من الدلٌل
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العاملٌن والتحدٌث الدورى علٌا ،وٌجو توزٌر المهام إسبوعٌا لمتابعة تقدم سٌر
العمل ،وٌجو أن ٌتسم البرنامج بالمرونة إلستٌعاو أى تغٌر مر اإللتزام بالزمن
االجمالً لكل مهمة.

 9-1اإلعداد والتأهية للمشروا
هناب ث ث أمور من المهم لفت الن ر الٌها عند اإلعداد والتجهٌز لمشروو تخطٌط بشكل
عام وهى :تجهٌز بٌئة العمل المناسبة للمشروو ،وإدراب تغٌر هٌكل العمل بالمشروو،
إختٌار المهارات والتخصصات المناسبة ،وتتسم مشروعات التخطٌط بطول مدة التنفٌذ
(سنة على األقل) مما ٌتطلو من المدٌر (رئٌس فرٌق العمل) الفهم لجمٌر جوانو المشروو
الفنٌة ،واإلدراب لطبٌعة تغٌر المهام ،وأن ٌكون قادرا على إقامة ع قة جٌدة مر هٌئة
التخطٌط العمرانى واإلدارات الحكومٌة واألجهزة المحلٌة والخبراء العاملٌن بالمشروو.



 1-9-1بيئة العمل المناسبة للمشروا
من المهم إعداد البٌئة المناسبة للعمل ،حٌث ٌكون لها مردود إٌجابى على المنتج
النهائى للمشروو ،ون را ألن العملٌة التخطٌطٌة تعتبر من العملٌات متعددة
التخصصات مما ٌضفى علٌها نوو من التداخل والتعقٌد ،األمر الذى ٌتطلو قدر من
الترتٌو الفكرى واإللتزام بالبرنامج الزمنى طبقا للمهام المحددة ،وعلٌا فإن المخطط
ٌجو أن ٌراعى األمور التالٌة:


مقر المشرواٌ :جو توفٌر مقر مناسو ٌفى بكافة التجهٌزات التى ٌتطلبها
المشروو من أماكن تستوعو فرٌق العمل طبقا لحجم المشروو وأماكن
لإلجتماعات واإلدارة وغٌر ذلب من تجهٌزات.



األأهةة وادوات العملٌ :جو أن ٌمتلب المشروو أجهزة الحاسو األلى المناسبة
لعملٌات إدخال ومعالجة وتحلٌل واخراج البٌانات وكذلب أجهزة الرفر المساحى
والعمرانى وكافة التجهٌزات التى ٌتطلبها المشروو.



البرنام الةمنىٌ :جو قٌام مدٌر المشروو بإعداد برنامج زمنى ومناقشتا مر
فرٌق العمل لتعــرٌف أعضــاء الفرٌق بمهامهم ،وٌوضر فى مكان واضح لجمٌر



اسوب اإلدارة :ن را لﻸسلوو التفاعلى للعملٌة التخطٌطٌة ٌجو أن ٌتسم أسلوو
اإلدارة بالشفافٌة والمشاركة بٌن أعضاء فرٌق العمل مر الحزم فً تنفٌذ البرنامج
الزمنى وااللتزام بمستوى عالى من األداء (الجودة) مر وضر معدالت لﻸداء،
ون را لتعدد التخصصات (اإلعتماد على الخبراء غٌر المقٌمٌن) على اإلدارة أن
تقوم بتوصٌف األعمال المطلوبة لكل خبٌر.

المرونة :اإلستجابة للتغٌرات الطارئة أو التغٌر فً مهام المشروو حسو مراحل
العمل ،والقدرة من قبل مدٌر المشروو (رئٌس الفرٌق) واإللمام الفنى بجمٌر
المهام ،هً الضمانة األساسٌة لنجاح المشروو.

 2-9-1التغير اى هيكل العمل للمشروا
هٌكل العمل فى مشارٌر التخطٌط ٌتغٌر مر تقدم سٌر العمل بالمشروو ،فغالبا ما تمر
المشارٌر بؤربر مراحل أساسٌة كما ٌلى:
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مريلة التأسيس وأمع المعلومات والبيانات :وقد تستمر هذه الفترة من (6-4
أشهر) وٌتكون الهٌكل الو ٌى فً هذه الفترة من (مدٌر المشروو ،رإساء فرق
العمل المٌدانى وغالبا ما ٌكونوا مهندسى تخطٌط ،العدد  5- 3مهندس حسو
حجم المشروو ،أفراد المسح المٌدانى ،مبرمج ،مدخل البٌانات ،سكرتارٌة)
وتتسم هذه المرحلة بالعمل المٌدانى.



مريلة تيليل البيانات :وقد تستمر هذه الفترة من ( 6-4أشهر) وٌتكون الهٌكل
الو ٌفً فً هذه الفترة من (مدٌر المشروو 4- 2 ،مهندس حسو حجم
المشروو ،خبراء حسو طبٌعة المشروو ٌعملون جزء من الوقت ،مبرمج
للتعامل مر قاعدة المعلومات ،سكرتارٌة) وتتسم هذه المرحلة بالعمل المكتبى.



المريلة الثالثة وضع المخطط اإلستراتيأى :وقد تستمر هذه الفترة من (4-2
أشهر) وٌتكون الهٌكل الو ٌفى فى هذه الفترة من (مدٌر المشروو 3- 1،مهندس
تخطٌط ،،مبرمج ،عدد محدود من خبراء التخطٌط ٌعملون جزء من الوقت،
سكرتارٌة) وتتسم هذه المرحلة بالعمل المكتو وورش العمل مر شركاء التنمٌة.



 الفريق الدائم األساسى
 مدير المشروا (رئيس اريق العمل)ٌ :عتبر حجر الزاوٌة فى المشروو،
ٌجو أن ٌكون مهندس تخطٌط وٌفضل أن ٌكون حاص على درجة علمٌة
متقدمة ،وأن ٌكون مارس المهنة عملٌا ولٌس ن رٌا ولا خبرة فى المجال
لمدة  15سنة على األقل ،وأن ٌمتلب مهارات التعامل مر الحاسو اَلى
واالنترنت ،وأن ٌمتلب مهارات اإلدارة والمتابعة والتواصل اإلجتماعى
وكتابة التقارٌر.
 المهندسون :مهارات فى المسوح المٌدانٌة واإلشراف علٌها ،مهارات
التعامل مر الحاسو اَلى واالنترنت ،وكتابة التقارٌر واإلخراج الفنى
وإستخدام برامج الرسم للخرائط ،وعمل العروض وتقدٌمها ،وٌفضل أن
ٌكون هناب تباٌن فى سنوات الخبرة ( 10سنوات  7سنوات  3سنوات) ،كما
ٌفضل وجود مهندس مدنى أو مساحة فى فرٌق العمل.

المريلة الرابعة االخراج النهائى والطباعة وتسليم المشروا :وقد تستمر هذه
الفترة من ( 4-2أشهر) وٌتكون الهٌكل الو ٌفى (مدٌر المشروو 3-1 ،مهندس
تخطٌط ،سكرتارٌة) وتتسم هذه المرحلة بالعمل المكتبى للمراجعة والطباعة
وإدارٌات المشروو.

 السكرتارية :مهارة فى كتابة المراس ت واألرشفة واستخدام الحاسو اَلى
واالنترنت وقاعدة البٌانات بالمشروو.

ومن الممكن أن ٌتم العمل فى المراحل األربر السابقة بالتداخل فى البرنرامج الزمنرى
ولٌس على التوالى وٌتم ذلب طبقا للبرنامج الزمنى المعد مسبقا.

 الفريق المةقت
 الخبراءٌ :عتمد العمل بالمشروو على عدد من الخبراء غٌر المتفرغٌن فى
مجاالت متعددة مثل (اإلقتصاد – اإلجتماو – الزراعة – الصناعة –
السٌاحة – اإلتصاالت – الكهرباء – المرافق – النقل والمرور – اإلحصاء
– السكان – الجٌولوجٌا – التنمٌة العمرانٌة ...الخ) حسو طبٌعة المشروو،
وٌجو إعداد بٌان تفصٌلى بمهام كل خبٌر واإلطار الزمنى النجاز المهمة،
وٌجو إعداد ملف با البٌانات المتاحة لكل خبٌر ،مهمة الخبٌر هى التحلٌل
للبٌانات ،وٌجو تحدٌــد شــكل المنتــج النهائــى للخبٌــر لتسهٌــل الصٌاغــة

 3-9-1المهارات والتخصصات المناسبة
من المهم إختٌار أعضاء فرٌق العمل بعناٌة لضمان نجاح المشروو وإنهاء المهام
بٌسر وبدون مشاكل ،وفٌما ٌلى أهم المواصفات الفنٌة لفرٌق العمل الدائم والمإقت
للمشروو.
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النهائٌــة للتقرٌر ،وٌجو م ح ة أن الخبٌر ٌعمل على مرحلتٌن علً األقل
(مرحلة التحلٌل ومرحلة صٌاغة اإلستراتٌجٌة) ،وفترة عمل الخبراء تتباٌن
طبقا لبرنامج عمل كل خبٌر.
 المبرم  :المهمة الرئٌسٌة تصمٌم قاعدة بٌانات المشروو طبقا لمواصفات
الهٌئة العامة للتخطٌط العمرانى ،وتدرٌو المهندسٌن ومدخلى البٌانات على
استخدامها ،وٌجو م ح ة بدء عمل المبرمج مر بداٌة عمل المشروو ن را
لإلحتٌاج لبعض المدٌول مر بداٌة العمل ،وقد ٌحتاج المبرمج إلى اإلستعانة
بخبٌر متخصص فى مجال البرمجة ون م المعلومات.
 ارق المسويات الميدانية :المهمة الرئٌسٌة هى إنجاز المسوحات المٌدانٌة
بؤنواعها المختلفة ،وٌتوقف عدد األفراد على مساحة المدٌنة والبرنامج
الزمنً لنهو األعمال ،وتشمل فرق العمل (المشرفٌن – المراجعٌن –
المساحٌن – مدخلى البٌانات) ،وهناب قاعدة أساسٌة أن مصداقٌة بٌانات
المسوحات ومدى مطابقتها للطبٌعة تإدى إلى تحلٌل صحٌح وتوصٌات
واقعٌة.
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الفصل الثانى
المسوحات المٌدانٌة
التارٌخٌة ،وٌتم ذلك باإلستــعانة بأحد العارفٌن بالمدٌنة ،وٌجب أن تنسب جمٌع
المعالم لموقع جغرافى ثابت فى المدٌنة.

ٌتعرض الفصل الثانى ألهم المسوحات المٌدانٌة المطلوبة إلعداد المخطط اإلستراتٌجى
العام للمدٌنة حٌث ٌعرض الجوانب الفنٌة التى ٌجب مراعاتها فً كل مسح وكٌفٌة إدارته
وعناصر إستمارات المسح ونماذج منها ،وٌتعرض لمسح الهٌكل العمرانى للمدٌنة
متضمنا ً حصر إستعماالت األراضى ،والمسح االجتماعى االقتصادى بالعٌنة العشوائٌة،
ومسح المؤسسات االقتصادٌة ،ومسح الحركة المرورٌة وتصنٌف شبكة الطرق ورصد
الحوادث ،واخٌرا ً مسوحات ألغراض خاصة تتوقف على طبٌعة الدراسة.

-

 1-2مسح الهٌكل العمرانى

ومن خالل هذه المرحلة تتبلور صورة ذهنٌة لدى المخطط عن أهم المشاكل
واإلمكانات والمحددات بالمدٌنة والتً ٌمكن التركٌز علٌها فً المراحل التالٌة ،ومنها
ٌمكن الوقوف على المشاكل التى ٌمكن حلها بشكل عاجل مما ٌدعم أعمال المخطط
اإلستراتٌجى العام لدى المواطنٌن.

تتم عملٌة مسح الهٌكل العمرانى فى بداٌة المشروع وذلك لتحدٌث خرٌطة األساس
بالمدٌنة ورصد الوضع الراهن للهٌكل العمرانى والتعرف على أهم سماته وخصائصه
العمرانٌة وتتم على ثالثة مراحل على النحو التالى:
 1-1-2التعرف على المدٌنة
تعتبر مرحله التعرف على المدٌنة واإلحساس بمكوناتها من المراحل الهامة فً بناء
التصور الذهنى الذى قد ٌستمر خالل عملٌة التخطٌط فى المستقبل ،وٌتم التعرف
علً المدٌنة عن طرٌق الزٌارة للقٌادات اإلدارٌة بدءا ً بالمحافظ وزٌارة المدٌنة
اإلستكشافٌة.
 عقد االستشارى إجتماع مع القٌادات اإلدارٌة والفنٌة بالمدٌنة للتعرٌفباالستشارى وبعقد المشروع ،وطلب خطابات تسهٌل مهام االستشارى،
والتعرف على الهٌكل اإلدارى والفنى بالمدٌنة ،واستشعار مراكز السٌطرة
والقوة فى إدارة المدٌنة ،والتداخل بٌن اإلدارات المختلفة.
-

تقسم المدٌنه إلى قطاعات لتسهٌل الزٌارة اإلستكشافٌة التى تتم بالتجول سٌراً
على األقدام أو بالسٌارة حسب الحاجة لكل قطاع ،وزٌارة مواقع المشاكل،
بمشاركة بعض المعاونٌن والمهتمٌن بشئون المدٌنة من الجهاز اإلدارى والفنى
والشعبى ،على أن تسجل جمٌع المعالم والمالحظات طبقا ً لألصول الفنٌة ،وٌقدم
التقرٌر الفنى.

 2-1-2المسح اإلستكشافى
هو تسجٌل علمى مبسط للسمات األساسٌة للمدٌنة والمشاكل واإلمكانٌات بدرجة دقة
مقبولة ،واختصار الوقت والموارد المادٌة ،تخضع الزٌارة المٌدانٌة اإلستكشافٌة
لمجموعة من األصول الفنٌة فى العمل لتحقق الهدف منها ،وٌجب أن تمر الزٌارة
المٌدانٌة االستكشافٌة بعدة خطوات:

التعرف على أهم المعالم والسمات بالمدٌنة ،مسمٌات األحٌاء والطرق
والشوارع والمٌادٌن الرئٌسٌة ،والمعالم الطبٌعٌة ،والمبانى الرئٌســٌة واآلثـار
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الخطوات الفنٌة إلعداد المسح اإلستكشافً

-

تقسم المدٌنة إلى مناطق :مستخدما ً خرٌطة األساس المبدئٌة مع اإلستعانة
بالدراسات السابقة (إن وجدت) والمصورات الجوٌة المتاحة ،ومراجعة
الخرائط مع الطبٌعة وذلك لتدقٌق خرٌطة األساس.



اإلستعمال المحٌط ،تغٌر مواصفات الطرٌق( ،وٌرافق فرٌق العمل شخص
معروف لدى أهالى المدٌنةٌ ،فضل عضو مجلس شعبى).

-

تحدٌد المداخل لكل منطقة :تحدٌد مسار الزٌارة المٌدانٌة االستكشافٌة كما
هو موضح بالشكل ( ،)1-2وٌجب على فرٌق العمـل بصفتهم ممثلٌن
للوحدة المحلٌة أن ٌراعوا آداب السـلوك واللطف وحسن التصرف إلٌجاد
انطباعا ً طٌبـا ً لدى المواطنٌن ،وٌجب اإلٌجاز فى الحدٌث واستعمال
تعبٌرات سهلة ،وتجنب التطفل أثناء العمل ،اللباقة فى اإلجابة عن األسئلة
وبث روح الثقة فى نفوس المواطنٌن ،وٌجب تحرى الدقة فً تعبئة
اإلستمارة لتجنب الحاجة إلى إعادة العمل وإضاعة الوقت والجهد.

-

مراجعة المعلومات :على فرٌق العمل مراجعة البٌانات والمعلومات ٌومٌا ً
بعد العودة من الطبٌعة للتأكد من إستٌفاء جمٌع البٌانات ،التأكد من مواقع
الصور الفوتوغرافٌة وربطها بالسمات والمشاكل واإلمكانٌات وكذلك
ربطها بخرٌطة األساس.

-

تغذٌة قاعدة البٌانات :إدخال جمٌع البٌانات والمعلومات سوا ًء الرقمٌة
أوالنصٌة إلى قاعدة البٌانات المعدة لذلك.

-

كتابة التقرٌر الفنى :رصد للسمات األساسٌة للمدٌنة والمشاكل واإلمكانٌات
بشكل مختصر من واقع استمارات الزٌارات اإلستكشافٌة مدعوما ً بالصور
الفوتوغرافٌة.

 3-1-2حصر إستعماالت األراضً
ال ٌوجد بروتوكول معتمدد لحصدر اسدتعماالت األراضدى علدى مسدتوى البلدوك ولكدن
توجد بعض اإلجتهادات العملٌة فدى هدذا الشدأن ٌشدوبها بعدض العدوار .ولكدن مقارندة
الجدددوى اإلقتصددادٌة لهددذا األسددلوب ومددا ٌددوفره مددن وقددت وجهددد مددع أسددلوب حصددر
استعماالت األراضى على مستوى المبنى وقطعة األرض ونوعٌة البٌاندات المطلوبدة
والت دى تخدددم هدددف المخطددط اإلسددتراتٌجى قددد ٌددرجح أسددلوب الحصددر علددى مسددتوى
البلوك ،ولكن توجد بعض اإلشكالٌات ال بد من حلها فً البداٌة من أهمها:

قائد المجموعة :شخص لبق وٌحسن التصرف ،مهمته األساسٌة تقسٌم
العمل وتوجٌه أعضاء فرٌق العمل وحمل خرٌطة المسار ،وتقسٌم المسار
علً الطبٌعــة إلى قطـــاعات وٌســجل ســمات كل قطـــاع من حٌث تغٌـر

كٌف ٌتم معرفة عدد وتوزٌع المبانى السكنٌة والوحدات السكنٌة لتقدٌر عدد
السكان وتقدٌر الوحدات الشاغرة؟

فرٌق عمل المسح األستكشافى
وٌتضمن فرٌق المسح االستكشافى بجانب ممثلٌن عن فرٌق العمل األساسى كل
من قائد المجموعة والمصور ومسجل البٌانات.
-

-

المصور :الشخص المسئول عن تسجٌل المعالم الرئٌسٌة ومواقع المشاكل
واالمكانٌات والمبانى العامة بنا ًء على توجٌه قائد المجموعة وتسجٌل موقع
كل صورة على خرٌطة ،وٌجب تجنب تصوٌر األشخاص (تصوٌر
االشخاص فقط لعكس مشكلة أو حالة مثل تزاحم االسواق).

-

مسجل البٌانات :الشخص المسئول عن تسجٌل البٌانات فى إستمارة
الزٌارة االستكشافٌة بالتنسٌق مع قائد المجموعة وتشتمل على ثالث أجزاء
من البٌانات كمــا هو موضح بالشكل ( ،)2-2الجـزء األول رصـد للهٌـكل
العمـرانى على مستوى كل منطقة ،الجزء الثانى ٌهتم بالسمات العامة
والخصائص واألنشطة واإلمكانٌات بكل منطقة مصنفة إلى (عمرانٌة -
اقتصادٌة – إجتماعٌة  -بٌئٌة) ،الجزء الثالث خاص برصد المشاكل األبرز
بالمنطقة.

-
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وزارة اإلسكون والمرافح والمجتمعو العمرانية
الهيئــــــة العــــــومة للـــتخطيط العمـــــرانم
م وفظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العوم لمدينة -------
الدليــل
المنطقة رقم 1
المنطقة رقم 2
المنطقة رقم 3
المنطقة رقم 4
مسور الزيورة االستكشوفية

تقسم المدٌنة إلً مناطق مستخدما خرٌطة األساس
مع االستعانة بالدراسات السابقة (أن وجدت)
والمصورات الجوٌة المتاحة ،تحدٌد مسار الزٌارة
المٌدانٌة االستكشافٌة على أن تغطً كل مناطق
المدٌنة.

شكل ()1-2
نموذج لخريطة تقسيم المدينة
الىىم منىىوطح وت ديىىد مسىىورا
الزيورة االستكشوفية

مسورا الزيورة االستكشوفية
رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدف من الدلٌل
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-

رقم وأسم المنطقة :
رقم المدخل:
قطاعات
المدٌنة

متوسط
عرض
الطرٌق

حالة
الرصف

وجود
شبكة
مٌاه

وجود
شبكة
صرف
صحً

وجود
شبكة
كهرباء

اإلستعمال الغالب
على الجانب
األٌسر

األٌمن

متوسط
حالة
المبانى

-

متوسط
ارتفاع
المبانى

قطاع ()1
قطاع ()2

كٌف ٌدتم حسداب عددد قطدع األراضدى السدكنٌة الشداغرة لحسداب المخدزون
اإلستراتٌجى؟
كٌف ٌمكن سحب العٌنة العشوائٌة لمسح أرباب األسر؟
كٌف ٌمكن تقدٌر النمط الغالب لنوع االسدتعمال وحالدة المبدانى وندوع مدواد
اإلنشاء وارتفاعات المبانى؟

لحددل اإلشددكالٌات السددابقة ٌقتددرح اتبدداع األسددالٌب التالٌددة أو أى أسددلوب آخددر ٌحقددق
الهدف ،أوالً :لمعرفة عدد وتوزٌدع المبدانى السدكنٌة والوحددات السدكنٌة وتقددٌر عددد
السددكان وتقدددٌر الوحدددات الشدداغرة ٌمكددن االعتمدداد علددى نتددائ مسددح أربدداب االسددر
بالعٌنة العشوائٌة حٌث ٌوجد بند باالستبٌان خداص بخصدائص المبندى ،ثانٌداً :حسداب
عدد قطع األراضى السكنٌة الشاغرة لحساب المخزون اإلسدتراتٌجى ٌمكدن اإلعتمداد
علددى خددرائط مشددارٌع التقسددٌم المعتمدددة لدددى األجهددزة التنفٌذٌددة وإدارة التددراخٌص،
وصور األقمار الصناعٌة ،ثالثاً :سحب العٌنة العشوائٌة لمسدح أربداب األسدرٌ ،مكدن
سحب العٌنة من واقع ملفات المشتركٌن بإدارة الكهرباء.

قطاع ()3
قطاع ()4
قطاع ()5

أهم السمات:
العمرانٌة:
اإلقتصادٌة:
اإلجتماعٌة:

تظل االشكالٌة الرابعة هى المعضلة حٌدث تعتمدد علدى التقددٌر الشخصدى للمسداح
لتقددددٌر الدددنمط الغالدددب لندددوع االسدددتعمال وحالدددة المبدددانى وندددوع مدددواد اإلنشددداء
وارتفاعات المبانً بالبلوك ،ولذلك البد من اتباع الخطوات التالٌة بدقة بالغة:

البٌئٌة والنظافة:
أهم المشاكل:

-

شكل ()2-2
نموذج إستمارة الزٌارة االستكشافٌة

-
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وضع معاٌٌر وأسس واضحة وحاسمة للمساحٌن عند القٌام بالعمل.
ضددرورة القٌددام بالدددوران حددول البلددوك علددى األقددل دورة كاملددة قبددل تقدددٌر
النمط الغالب لنوع االستعمال وحالة المبانى ونوع مواد اإلنشاء وارتفاعات
المبانى.
ضدرورة عقدد دورة تدرٌبٌدة لمدددة ٌدوم ٌشدارك بهددا خبٌدر المسدح العمراندى
والمساحٌن والمراقبٌن للتعرٌف باسلوب التقدٌر.
ضددرورة تحدٌددد البلوكددات مددن واقددع الطبٌعددة وباإلسددتعانة بصددور األقمددار
الصناعٌة الحدٌثة قبل البدء بأعمال المسح المٌدانى.

-

-

باجهزة كمبٌوتر لسهولة الدخول على االنترنت واالطالع على برنام جوجل
اٌرث أثناء الحصر وذلك للمساعدة فى رصد وحصر المستحدثات.

ضدددرورة توقٌدددع كدددل مواقدددع مبدددانى الخددددمات العامدددة والمبدددانى اإلدارٌدددة
واألسواق والمرافق العامة على خرٌطة األسداس قبدل البددء بأعمدال المسدح
المٌدانى.
وٌكون تسجٌل السمه الغالبة فة اإلرتفاعات والحاالت وأسدلوب اإلنشداء مدع
تحدٌد العنصر الشاذ فى البلوك تحدٌداً دقٌقاً.
ضرورة إعداد خرٌطة األساس وموقع علٌها جمٌع مشارٌع التقسٌم بالمدٌنة
وٌتم تكوٌد جمٌع البلوكات.

وتتمثل أهداف حصر استعماالت األراضى فدى إعدداد خرٌطدة اسدتعماالت األراضدى
وتحدٌددد وظٌفددة المدٌنددة وتوزٌددع المندداطق وحسدداب مٌزانٌددة اسددتعماالت األراض دى،
وتحلٌل الهٌكل العمرانى وتحدٌد المناطق المتهالكدة والشداغرة ،وٌعتمدد أسدلوب إدارة
الحصر المٌدانى على األسس التالٌة:


التحدٌد الدقٌق للتخصصات والمسئولٌات
المتابعة الدائمة للحصر ومراجعة مستوى الدقة
المرونة فً تعدٌل أسلوب الحصر بنا ًء علً الخبرة المكتسبة
إستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة وبرام الحاسب اآللى المتطورة
اإللتزام باألسس الفنٌة للحصر
اإلعتماد على أفراد ذوى ثقة وخبرة فً أعمال الرفع العمرانى.

فرٌق عمل حصر إستعماالت األراضى

-

المراجعون :مراجعة األرقام الكودٌة لإلستعماالت المختلفة ،وقٌاس مساحة
البلوكاتٌ( ،نصح باستخدام برام الكمبٌوتر المتقدمة فى الحصر لتسهٌل ودقة
الحصر واإلدخال للبٌانات) وتقدٌر نسب اإلستعماالت ،ومراجعة تفرٌغ البٌانات
وتخزٌنها بالحاسب اآللى.

-

المساحون :اجراء الحصر المٌدانى وتدقٌق الحصر بالمكتب.

-

مجموعة اإلدخال على الحاسب اآللى :المهمة الرئٌسٌة هى برمجة أجهزة
الحصر المٌدانى ،والتدرٌب على إستخدامها ،ونقل البٌانات على الحاسب اآللى،
وطباعة نسخة للمراجعة ،وانتاج الجداول المطلوبة.

وٌمكن األخذ بتصنٌف إستعماالت األراضى الذي أعده خبراء البرنام اإلنمائى
لهٌئة األمم المتحدة ( )UNDPتحت رقم ( )S.A.U.77/900واستخدم بنجاح فى
العدٌد من المدن ،كما هو موضح بالجدول ( ،)1-2أو إستخدام أى تصنٌف آخر
معتمد.

وٌشمل الهٌكل التنظٌمى لحصر إستعماالت األراضى على خمسة مجموعات:
-

-

المراقبون :مراقبة وضمان سٌر عملٌة الحصر بشكل سلس ،ومراجعة خرائط
الحصر على الطبٌعة (ٌمكن إستخدام خرائط القمر الصناعى فى حالة استخدام
األجهزة األلكترونٌة المتقدمة فى الحصر) ومراجعة حدود وعدد البلوكات على
خرائط الحصر بمقٌاس رسم مناسب ٌظهر فٌة التفاصٌل المطلوبة ،والقٌام
باختبار دقة العمل عن طرٌق مراجعة بعض استمارات الحصر على الطبٌعة
بشكل عشوائى.

مهندسون :وهم من ذوى الخبرة والثقة وٌجب أن ٌكون لدٌهم مهارة قراءة
الخرائط المختلفة (صور فضائٌة – الخرائط المساحٌة – الخرائط المعدة
المرسومة بواسطة البرام المختلفة) ،ورسم االسكتشات والتعدٌالت السرٌعة
على الخــرائط طبقـا ّ للتغٌـرات التً تفرضها الطبٌعة وٌجب أن ٌكونوا مزودٌن
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فمثالً الرقم الكودى (ٌ )13-14-11-149رمز إلى البلوك رقم ( )149الواقع
ضمن الوحدة اإلحصائٌة رقم ( )1بالمجموعة اإلحصائٌة رقم ( )4فى الحى
رقم ( ،)3وتصبح أعمال الحصر واإلدخال إلى الحاسب سهلة ومٌسرة فى حالة
إستخدام لوحة الحصر اإللكترونٌة.

جدول ()1-2
األكواد المعتمدة من البرنام اإلنمائى لهٌئة األمم المتحدة ()UNDP
اإلستعمال
استعماالت سكنٌة
استعماالت صناعٌة
استعماالت النقل والمواصالت والمرافق
استعماالت تجارٌة
استعماالت خدمات
استعماالت ثقافٌة ،تروٌحٌة ،ترفٌهٌة
مناطق استخراجٌة ومناطق إنتاج طبٌعى
مناطق فضاء غٌر مستغلة أو غٌر منماه



الرقم الكودي
1
( 2،3تشمل صناعات المطاط والبالستٌك والزجاج والفخار
والحجر صناعات المعادن األولٌة ،والمعادن المصنعة
واألجهزة العلمٌة والبصرٌة والتصوٌر
4
5
6
7
8
9

والغرض من ترقٌم الشوارع والطرق الرئٌسٌة هو إمكانٌة تحدٌد نوعٌة
اإلستعمال وخواص البلوكات حول تلك الطرق بإستخدام نظم البٌانات
الجغرافٌة ،بما ٌسهل إعداد مشروعات التطوٌر والتنمٌة فً المستقبل.
 إستمارات وخرائط الحصر
ٌدتم حصددر بٌانددات اسددتعماالت األراضدى بدراسددة وفحددص كددل بلددوك بشددكل
منفصل وتحدٌد طبٌعة اإلستعمال من واقع الطبٌعدة ،وتضدم اسدتمارة حصدر
البلوكات المبنٌة على البٌانات التالٌة كما هو موضح بالشكل (.)3-2
 البٌانات اإلدارٌة (تمأل بالمكتب قبل الخروج إلى العمل المٌدانى). بٌانات الموقع (تمأل بالمكتب قبل الخروج إلى العمل المٌدانى) بٌانات متوسط نوع المبانى بالبلوك بٌانات الهٌكل العمرانى (متوسط المبدانى بدالبلوك حسدب مدواد اإلنشداء– حالة المبنى – عدد األدوار).
 بٌانات وصف ومساحة اإلستعماالت بالبلوك. -التكوٌن العمرانى السائد للبلوك.

الخطوات الفنٌة إلعداد حصر إستعماالت األراضى
ٌتطلدب اإلعددداد لحصدر إسددتعماالت األراضدى خمسدة خطددواط فنٌدة هدى الترمٌددز
والتدددرقٌم للبلوكدددات والشدددوارع الرئٌسدددٌة بالمدٌندددة مسدددتخدما خدددرائط األسددداس،
والتجهٌز إلستمارات وخرائط الحصر ،واختٌار النمداذج القٌاسدٌة وتددرٌب فرٌدق
العمدددل علٌهدددا ،إجدددراء المسدددح االسدددتطالعى لضدددبط المعددداٌٌر ومعددددالت اإلنتددداج
والعمل ،وأخٌرا ً تخزٌن وطباعة البٌانات.
 الترمٌز والترقٌم للبلوكات والشوارع الرئٌسٌة
تقسم المدٌنة إلى أقسام وٌرمز لها باألرقام الكودٌة التالٌة:
 الحًٌ :رمز له بأول رقمٌن عشرٌٌن المجموعة اإلحصائٌةٌ :رمز لها بالرقمٌن العشرٌٌن التالٌٌن الوحدة اإلحصائٌةٌ :رمز لها بالرقمٌن العشرٌٌن التالٌٌن -البلوكٌ :رمز له بالثالث أرقام العشرٌة التالٌة

وٌمكدددن تصدددمٌم اسدددتمارة لحصـدددـر األراضدددى الفضـدددـاء كمدددا هدددو موضدددح
بالشـــكل ( )4-2لتسهٌل عملٌة الحصر واختصار الوقت ،كما ٌمكن طباعة
استمارة الحصر فدى صدورة ورقٌدة أو برمجتهدا فدً صدورة لوحدة الحصدر
األلكترونٌددة حسددب االمكانددات .والوظٌفددة األساسددٌة لخددرائط الحصددر هددى
تحدٌدد المواقددع واألرقدام الكودٌددة للبلوكدات وتحدٌددد أرقدام الطددرق الرئٌسددٌة،
وتوضح األشكال ( )7-2(،)6-2(،)5-2كٌفٌة اظهار بٌانات حاالت المبدانى
ومواد اإلنشاء وارتفاعات المبانى.
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استمارة المسح المٌدانً الستعماالت األراضً على مستوي البلوك
اسم المحافظة
اسم المدٌنة
اسم المشروع
بٌانات تمالأ
بالمكتب

 -3الموقع:

الٌوم
المراقب
الحى

اسم المحافظة
اسم المدٌنة
اسم المشروع

السنة

المجموعة اإلحصائٌة

بٌانات تمأل
بالمكتب

 -1تارٌخ المسح:
 -2الرقم الكودى:

الشهر
المساح

استمارة المسح المٌدانً لألراضً الفضاء على مستوى البلوك

الوحدة اإلحصائٌة

 -4رقم البلوك:
 -5رقم الشارع:

 -2تارٌخ المسح:
 -2الرقم الكودى:
 -3الموقع:

رقم
رقم
البلوك الشارع

 -6متوسط نوع المبانى بالبلوك:

نوع االستعمال

الكود

مساحة البلوك
بالمتر المربع

التكوٌن
العمرانً

بٌانات المسح المٌدانً تمأل فً المٌدان

رديء

3

 -9متوسط عدد األدوار بالبلوك:
دورٌن فأقل 1
3
 -11وصف استعمال األراضى بالبلوك:
 -11مساحة البلوك بالمتر المربع:
 -12التكوٌن العمرانى للبلوك:
منظم 2
عشوائى 1

بٌانات تمأل فى المكتب بعد المسح

 -7متوسط المبانً حسب مواد اإلنشاء بالبلوك:
هٌاكل خرسانٌة  1حوائط حاملة وحجر 2
مبانً طٌنٌة  3هٌاكل معدنٌة 4

 4-3أدوار 2

الحى

المجموعة اإلحصائٌة

الوحدة اإلحصائٌة

عشة /كوخ /خٌمة 1

منازل تقلٌدٌة  2عمارت سكنٌة  3فٌالت  4مبانً عامة
5

 -8متوسط حالة المبانى بالبلوك:
2
متوسط
جٌد 1

الٌوم
المراقب

الشهر
المساح

السنة

أكثر من  4أدوار

شكل ()4-2
نموذج إستمارة المسح المٌدانى لألراضى الفضاء

مخطط 3

وٌمكددن االسددتعانة باسددتمارات الحصددر المعدددة مددن قبددل الهٌئددة العامددة للتخطددٌط
العمرانى اوخبدراء ( )UNDPبهٌئدة األمدم المتحددة طبقدا ً لظدروف كدل مشدروع
وعلى المخطط مراجعتها وتنقٌحها طبقا لمتطلبات المشروع.

شكل ()3-2
نموذج إستمارة المسح المٌدانى إلستعماالت األراضى على مستوى البلوك
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
جٌدة
متوسطة
ردئة
تحت اإلنشاء

وتشمل خرٌطة توصٌف حاالت المبانً على مستوي
البلوك الوسٌط لحاالت المبانً بكل بلوك (جٌد –
متوسط – رديء  -تحت اإلنشاء) وتحدٌد المناطق
التً ٌغلب علٌها نمط معٌن.
حاالت لمباني على مستوى البلوك

شكل ()5-2
نموذج لخريطةة تويةي
حاالت المبانى بالمدينة

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدف من الدلٌل
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل

هٌكلٌة خرسانة
حوائط حاملة
طٌنٌة
منشأت خفٌفة

وتشمل خرٌطة توصٌف مواد ونظم اإلنشاء للمبانً
على مستوي البلوك (الوسٌط لمواد ونظم اإلنشاء
للمبانً بكل بلوك هٌاكل خرسانٌة – حوائط حاملة –
طٌنٌة  -تحت اإلنشاء) وتحدٌد المناطق التً ٌغلب
علٌها نمط معٌن.
مواد ونظم النشاء

شكل ()6-2
نموووولخ لخريطوووة تو وووي
مواد ونظم االنشاء للمبانى

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدف من الدلٌل
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
دور  -دورٌن
ثالثة  -أربعة أدوار
خمسة  -ستة أدوار
سبعة أدوار فأكثر
تحت اإلنشاء

وتشمل خرٌطة توصٌف ارتفاعات المبانً على
مستوي البلوك (الوسٌط الرتفاعات المبانً بكل
بلوك) وتحدٌد المناطق التً ٌغلب علٌها نمط معٌن.

ارتفاعات المباني

شكل ()7-2
نموووولخ لخريطوووة تو وووي
ارتفاعات المبانى بالمدينة

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدف من الدلٌل

10-2

 النماذج القٌاسٌة
تعتبر النماذج القٌاسٌة فدى غاٌدة األهمٌدة فدى هدذه المرحلدة ،فتقدوم مجموعدة
من المخططٌن والمعمارٌٌن ذوى الخبرة بجولة استطالعٌة تجدوب المدٌندة،
وٌتم تحدٌد السمات الممٌزة ألنواع البلوكات ،والعناصر التدى تمكدن المسداح
من تقدٌر النمط الغالب لنوع االسدتعمال وحالدة المبدانى وندوع مدواد اإلنشداء
وارتفاعات المبانى ،والتقاط صور فوتوغرافٌة لتساعد المساحٌن فً التمٌٌز
بٌنها ،وتستخدم النماذج القٌاسٌة فى التدرٌب علٌها.

وٌمكن إستعمال األسالٌب التكنولوجٌة الحدٌثة فى اإلسراع من عملٌة المسح
ورفع مستوى الدقة واختصار خطوات العمل ،وتخفٌض قوة العمل وبالتالى
التكالٌف ،وٌوجد حالٌا ً طرٌقتان متعارف علٌهما Mobile Computer-
) Assisted Personal Interviewing (MCAPIوالطريقة األخرى
Touch-Screen Audio-Computer Assisted Self Interviewing
) (ACASIوٌمكن استخدام إحدى هاتٌن الطرٌقتٌن فى جمٌع المسوح المٌدانٌة،
وٌوضح الشكل ( )8-2مقارنة بٌن أسلوب اإلستمارات الورقٌة واألسلوب
االلكترونى.

 المسح االستطالعى
الهدف من المسح االستطالعى هو التعرف على طبٌعة المشاكل التى سوف
تواجددة المسدداحٌن والمشددرفٌن ف دى الطبٌعددة واختبددار مدددى فاعلٌددة اسددتمارة
وخدرائط الحصدر ،وٌجدب فدى حالدة إسدتخدام اإلسدتمارة االلكترونٌدة اختبددار
برمجدددة اإلسدددتمارة واإلرسدددال للبٌاندددات إلكترونٌدددا ً واختبدددار أسدددلوب إدارة
المسددح ،وٌجددب أن ٌشددمل المسددح االسددتطالعى علددى قطاعددات مختلفددة مددن
المدٌندددة (وسدددط المدٌندددة – االسدددكان العشدددوائى – المخططدددات المعتمددددة –
المناطق الصناعٌة – مناطق اإلستعماالت المفتوحة ...الخ).
 تخزٌن وطباعة البٌانات
تفددر إسددتمارات الحصددر ٌومٌددا ً ف دى إسددتمارات التفرٌددغ وتجهددز لتخزٌنهددا
بالحاسددب اآلل دى بشددكل دورى بعددد إجددراء التدددقٌق والمراجعددة وبعددد سددحب
العٌنة العشوائٌة وقبدول مسدتوى الدقدة لبٌاندات الحصدر ،ومدن ناحٌدة أخدرى
تجددري مراجعددة دورٌددة لدقددة تخددزٌن البٌانددات بالحاسددب اآللددى عددن طرٌددق
سحب عٌنة عشوائٌة من االستمارات المخزنة ومقارنتها مدع نتدائ الحاسدب
اآللدى لكددل وحددة إحصددائٌة ،وفدً حالددة إسدتخدام اإلسددتمارة اإللكترونٌدة ٌددتم
التخزٌن مباشرة مما ٌوفر الجهدد والوقدت وٌرفدع مسدتوي الدقدة ،وبعدد تمدام
التخدزٌن والمراجعددة ٌدتم طباعددة أعمدال الرفددع فدى صددورة خدرائط وجددداول
إحصائٌة للوضع الراهن.

المسح بأسلوب اإلستمارات الورقٌة

المسح باألسلوب االلكترونى

المسح اإلستطالعى

المسح اإلستطالعى

المسح المٌدانى

برمجة اإلستمارة

المراجعة وتدقٌق البٌانات

المسح المٌدانى وإرسال البٌانات

إدخال البٌانات فى الحاسب
سحب العٌنة ومراجعة اإلدخال
تصحٌح األخطاء وإعادة اإلدخال
الطباعة وتحلٌل البٌانات

الطباعة وتحلٌل البٌانات

شكل ()8-2
مقارنة بٌن خطوات الرصد والتفرٌغ لبٌانات اإلستمارات الورقٌة واإللكترونٌة.
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 2-2المسح اإلجتماعى اإلقتصادى
ٌهدف المسح اإلجتماعى اإلقتصادى بالعٌنة العشوائٌة إلى توفٌر البٌاندات والمعلومدات
وسد الفجوات اإلحصائٌة ،وتكون مبنٌة فى األساس على البٌانات اإلحصائٌة الرسدمٌة
المتاحددة لدددى الجهددات الرسددمٌة بالدولددة وٌددتم تحدددٌثها مددن خددالل العٌنددات العشددوائٌة،
وٌمكن تلخٌص األهداف الرئٌسٌة فٌما ٌلى:
-

-

تحدٌث معلومات تقدٌرات السكان الحالٌٌن ونسب الطالب.
تحدٌث معلومات وبٌانات السكان اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة وتحدٌد خصدائص
(التركٌدددب العمدددرى والندددوعى للسدددكان وحجدددم األسدددرة والحالدددة اإلجتماعٌدددة
والتعلٌمٌة والعملٌة والمهنٌة وقوة العمل ومستوٌات الدخل واإلنفاق).
تحدٌث معلومات بٌانات عدد المساكن وأنماطها على مستوى الكتلة العمرانٌة.
تحدٌث معلومات الهجرة وحركة السكان.
تحدٌث معلومات الخدمات والمرافق العامة.
توفٌر معلومات رحالت االفراد (للمدن الملٌونٌة فأكثر) وملكٌة السٌارة.

تصنٌف استخدامات األراضى حسب نوع المبنى

مشرفٌن

سحب العٌنة على مستوى المجموعة اإلحصائٌة من استمارات
حصر استخدامات األراضى

مراقبٌن

إعداد بٌان العناوٌن للوحدات السكنٌة (أرباب األسر) ملء بٌانات
الموقع باستمارة المسح لكل باحث توصٌل الباحثٌن لمواقعهم
ب

مشرفٌن

مقابلة أرباب االسر وملء استمارة المسح

باحثٌن

مراجعة استمارة المسح للتاكد من عدم وجود تعارض فى
اإلجابات ودقة ملئها

مراقبٌن

ب
ب

 1-2-2نطاق المسح
ٌشمل المسح عٌندة عشدوائٌة تبلدغ نسدبتها  %5مدن إجمدالى عددد األسدر المقٌمدٌن
بالنطاق العمرانى للمدٌنة ،أو طبقا ً للتعاقد بٌن اإلستشارى والجهة صاحبة العقد.

قبول
معدل الدقة
ب نعم

ال

وحدة الحاسب اآللى

ادخال البٌانات فى الحاسب اآللى
مراجعة دقة ادخال البٌانات فى الحاسب اآللى

 2-2-2إدارة المسح
ٌرتبط المسح اإلجتماعى اإلقتصادى بحصر إستخدامات األراضى ،حٌث تسحب
العٌنة العشوائٌة من واقع قاعدة بٌانات مسح استخدامات األراضى علدى مسدتوى
المبندى ،وإذا تددم المسددح علددى مسددتوى البلددوك وهدى الحالددة المتبعددة ف دى المخطددط
اإلستراتٌجى فتسحب العٌنة من واقدع قاعددة بٌاندات مسدح اسدتخدامات األراضدى
علددى مسددتوى البلددوك كمددا سٌتضددح فددى أسددلوب سددحب العٌنددةٌ ،شددمل الهٌكددل
التنظٌمى إلدارة المسح على أربدع مجموعدات عمدل وهدى المدراقبٌن والمشدرفٌن
والباحثٌن ومجموعة الحاسب اآللى ،كما هو موضح بالشكل (.)9-2

قبول
معدل الدقة
ب نعم
تخزٌن وجدولة البٌانات

مراقبٌن
ال

وحدة الحاسب اآللى

شكل ()9-2
العالقة بٌن وحدات المسح اإلجتماعى اإلقتصادى وأسلوب العمل
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وتتكون كدل مجموعدة عمدل مدن  5-4بداحثٌن ومشدرف ،وٌجدب إختٌدار مواعٌدد
المقددابالت بعناٌددة حٌددث ٌتواجددد معظددم أربدداب االسددر أو مددن ٌنددوب عددنهم فددى
البٌوت ،وٌجب عدم اجراء المقابالت فى مواعٌد متأخرة من اللٌل ،وٌلزم إعدالم
سدددكان المدٌندددة بمواعٌدددد المقدددابالت ،والتنسدددٌق فدددى ذلدددك مدددع السدددلطة اإلدارٌدددة
والسلطة األمنٌة.

-

وٌجدددب إعدددداد برندددام تددددرٌبى للبددداحثٌن للتعرٌدددف بأسدددلوب المسدددح ومكوندددات
اسدتمارة المسدح والغددرض مدن كدل سددؤال ،وشدرح كٌفٌدة اإلجابددة علدى األسددئلة،
وكٌفٌدددة التصدددرف فدددً المواقدددف غٌدددر المتوقعدددة ،وأكثدددر الطدددرق لباقدددة ولٌاقدددة
بالتعرٌف بنفسه وبالبحث وأهدافه.

 4-2-2تصمٌم إستمارة المسح
تشدددمل بٌاندددات االسدددتمارة بشدددكل عدددام الخصدددائص الدٌموغرافٌدددة واإلجتماعٌدددة
واإل قتصدددادٌة للسدددكان ،وخصدددائص ومواصدددفات الوحددددات السدددكنٌة ،والهجدددرة
الداخلٌة ،ورحالت اإلنتقدال الٌدومى لألفدراد بهددف بنداء نمدوذج النقدل والحركدة،
وٌوضح الشكل ( )11-2العناصر الرئٌسٌة إلستمارة المسح.

 3-2-2أسلوب سحب العٌنة
مددن الثابددت إحصددائٌا ً أندده كلمددا كانددت العٌنددة عشددوائٌة كلمددا كانددت معبددرة عددن
المجتمع ،وٌجب أن ٌتبع فى انتقاء العٌنة المنه العلمى التالى:
-

سددحب العٌنددة علددى أسدداس عشددوائى مسددتخدما ً بددرام األرقددام العشددوائٌة
بالحاسب اآللى بعد تحدٌد النسبة األساسٌه ( )%5واإلحتٌاطٌة (.)%2

-

ٌتم سحب العٌنة على مستوى المجموعدة اإلحصدائٌة ،لضدمان تمثٌدل جمٌدع
المناطق ذات الكثافة السكانٌة المنخفضة.

-

سحب العٌنة العشوائٌة بشكل طبقى  Stratified Sampleوذلك لضمان
تمثٌل جمٌع فئات المجتمع بشكل متوازن فى العٌنة .مستخدما ً نوع البلوك
كدالة للمستوى اإلقتصادى واإلجتماعى لفئات المجتمع ،حٌث صنفت
البلوكات السكنٌة فى حصر استعماالت األراضى حسب التكوٌن العمرانى
إلى (عشوائى – منظم – مخطط) ،تمثل كل من هذه األنواع بنسبة تتناسب
مع عددها فً كل مجموعة إحصائٌة.

فبعد إنتهاء حصر اسـتعماالت األراضى لمجموعة إحصائٌة ما ٌتم إدخال
الرقم الكودى بكل بلوك سكنى بها ونوع البلوك وعدد الوحدات السكنٌة
بكل بلوك ،تسحب العٌنة العشوائٌة األساسٌة واإلحتٌاطٌة من عدد الوحدات
بكل نوع من البلوكات السـكنٌة ،وفى هذه الحالـة ٌتم التحدٌد للوحـدة
السـكنٌة المختارة بشكل عشوائى فى الطبٌعة بأسلوب (العد الدوار) بأن
ٌختار رقم (من 1إلى  )11ونبدأ من الطرف األٌمن العد فكلما وصلنا إلى
الرقم المختار تجرى المقابلة ثم ٌبدء العد مرة أخرى  ...وهكذا حتى
ٌستنفذ عدد المبحوثٌن بالعٌنة ،وٌجب أن تتم هذه العملٌة عن طرٌق
المشرفٌن.

وٌجب أن ٌؤخدذ فدى اإلعتبدار عندد تصدمٌم إسدتمارة المسدح التددرج المنطقدى فدى
األسئلة من المستوى العام إلى الخاص وعدم النمطٌة فدى األسدئلة .وعندد تصدمٌم
اإلستمارة تجندب التعدرض لوجهدات النظدر الخاصدة ممدا ٌحدد مدن تحٌدز الباحدث
وضمان التجانس فى بٌانات المسح .كما ٌراعى أال ٌتجاوز زمن المقابلدة حدوالى
 31دقٌقة .كما ٌراعى عند صدٌاغة األسدئلة تحقٌدق المراجعدة الذاتٌدة حتدى ٌمكدن
كشف مستوى الدقة والمصداقٌة.
وتختتم اإلستمارة بتقييم تعداون وتجااو
اثمشرفيح واثمدققيح ومدخلى اثبيانا .
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ررباا ارسار ماب اثبااوميح وم و اا

الموقع والرقم
الكودى

تحدٌد موقع الوحدة السكنٌة المطلوب إجراء المقابلة بها ،وملخص نتٌجة
المقابلة  -بٌانات الباحث والمراقب والمراجع – وٌسجل رقم هاتف رب
األسرة للمتابعة – زمن وتارٌخ المقابلة

خصائص المبنى

الهدف تحدٌد مستوى تمثٌل العٌنة للمجتمع – كلما تقاربت نتٌجة مسح
أرباب األسر مع نتائ حصر إستعماالت األراضى كان مستوى تمثٌل
العٌنة للمجتمع أدق

خصائص ملكٌة
المسكن

الهدف التعرف على نمط ملكٌة المسكن – ومصادر التملك لألرض أو
للمسكن – نمط اإلٌجار

الخصائص
الدٌموغرافٌة

تعتبر البٌانات الدٌموغرافٌة هى األساس ألى دراسة تخطٌطٌة حٌث تشمل
التصنٌف حسب العمر والنوع – الموالٌد والوفٌات – الحالة اإلجتماعٌة –
الحالة العملٌة – قوة العمل – الحالة التعلٌمٌة ومستوى التحصٌل العلمى

خصائص المسكن
والمرافق العامة

الهدف تقٌٌم الهٌكل العمرانى اإلجتماعى من خالل دراسة معدل التزاحم
ومستوى توفر المرافق

دخل وإنفاق
األسرة

التعرف على مصادر الدخل وبنود اإلنفاق والتعرف على حجم اإلدخار
الشهرى

الملكٌة الخاصة
لالسرة

ملكٌة األجهزة المنزلٌة – ملكٌة المركبات فمعدل ملكٌة المركبات ٌعتبر
دالة فى معدل تولٌد الرحالت وبالتالى ٌعتبر المدخل لنموذج النقل

الهجرة

الهجرة الداخلٌة والهجرة الخارجٌة للتعرف على دٌنامٌكٌة الهٌكل
العمرانى للمدٌنة واتجاهات النمو ،وتقدٌر حجم السكان

الرحالت الٌومٌة

التعرف على عدد واتجاه ومصادرالرحالت التى قام بها كل فرد فى
األ سرة خالل الٌوم السابق للمقابلة ،حٌث تعتبر بٌانات رحالت األفراد أحد
المكونات الرئٌسٌة لنموذج النقل (للمدن ملٌون نسمة فأكثر)

 5-2-2التدرٌب والمسح االستطالعى
ٌددتم اجددراء برنددام تدددرٌب البدداحثٌن بحٌددث ٌشددمل العناصددر التالٌددة كحددد ادن دى
للتدرٌب:
 ورشددة عمددل تهدددف إلددى مناقشددة أغددراض المسددح وأهمٌت ده – فددن المقابلددةالشخصددٌة وكٌفٌددة كسددب ثقددة المبحددوث – واالقندداع باهمٌددة الحصددول علددى
بٌانات دقٌقة – تجنب التحٌز وااللتزام بالحٌادٌة عند توجٌه االسئلة.
 محاضرة لشرح استمارة المسح وكٌفٌة استٌفاء البٌانات ،وشدرح التعرٌفداتالمستخدمة.
 التدرٌب على أسلوب لعب األدوار بقٌام احدد البداحثٌن بددور الباحدث وآخدربدور المبحوث ،وٌوضح الشكل ( )11-2تسجٌل فوتغرافى إلحدى جلسدات
التدرٌب.
بعددد التدددرٌب ٌجددرى مسددح اسددتطالعى إلختبددار صددالحٌة إسددتمارة المسددح عنددد
التطبٌق على الطبٌعة للوقوف على المشاكل التى سوف تواجه الباحثٌن والتغلب
علٌها ،وارساء معدالت التشغٌل.

شكل ()11-2
عناصر إستمارة المسح االجتماعً االقتصادي (أرباب االسر) بالعٌنة

شكل ()11-2
تسجٌل فوتغرافى إلحدى جلسات التدرٌب
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 6-2-2أصول إجراء المقابالت
ٌجب على الباحثٌن مراعاة األصول الفنٌة التالٌة فى المقابالت:
-

 1-3-2هدف المسح
ٌهدف مسح المؤسسات اإلقتصادٌة إلى استكمال البٌانات المجمعة مدن المصدادر
الثانوٌة وتحدٌثها لٌتدوفر بدذلك األسداس الدالزم لتحلٌدل اتجاهدات التنمٌدة ووضدع
تقدٌرات إلحتٌاجــات التخطٌط المســـتقبلى ،والحصــول على صـــورة واضحة
لألحددوال االقتصددادٌة الراهنددة علددى مسددتوى المدٌنددة والمركددز ،ومددن ثددم ٌمكددن
تحدٌد أهداف المسح كما ٌلى:

آداب السلوك واللطف وحسن التصرف إلٌجاد انطباعا ً طٌبا ً لدى المبحوث.
إختٌار الوقت المناسب الجراء المقابلة.
التعرف على الشخص األكثر مسئولٌة فى المنزل لإلجابة على األسئلة،
اإلٌجاز فى الحدٌث واستعمال تعبٌرات سهلة ،وتجنب التطفل.
إذا رفدددض أى شدددخص اإلجابدددة علدددى أسدددئلة المسدددح ٌسدددتبعد مدددن المسدددح
وٌستعاض عنه من العٌنات اإلحتٌاطٌة.
تحددرى الدقددة ف دى تعبئددة نمددوذج المسددح لتجنددب الحاجددة إلددى إعددادة العمددل
وإضاعة الوقت والجهد ،وتنتهً المقابلة بتقدٌم الشكر لرب األسرة.

-

 7-2-2الحملة االعالمٌة
تصددمٌم حملدده إعالمٌددة مصدداحبة للعمددل المٌدددانى ،وتشددمل اإلعددالن فدى الجرائددد
المحلٌة بالهدف من المسح المٌدانى ومواعٌدد المقدابالت ،وحدث المدواطنٌن علدى
التعدداون مددع البدداحثٌن ،والتأكٌددد علددى سددرٌة البٌانددات وعدددم اسددتخدامها اال ف دى
أغراض التخطٌط ،وتوزٌع منشورات وملصقات فدً أمداكن التجمدع واألسدواق،
ومشاركة دور العبادة والمدارس فى الحملة اإلعالمٌة لرفع مستوى الوعى لددى
المواطنٌن.

توديااااد نااااوا اثمبسسااااا وساااا اثنشااااا اإلقتصااااادى وفئاااا إسااااتتما
ارراضى.
وصر ةدد اثتمال وس تصنيفهم (دائميح /موسمييح).
وصر اثمساو اثمبني اإلجماثي ثلمبسس واثمساو المخصصة ثلتخزيح.
دراس اثتغيرا اثموسمي فى وجم اثقوى اثتامل .
دراس ةناصر اإلنتاج باثنسب ثلمبسسا اثصناةي واثزراةي .
دراس رسواق اثتوزيب.
دراس تكاثيف اثتشغيل ثلمبسسا .
دراس رهم اثمصاة اثتي تواجه نشا اثمبسسا .
اثتوقتا اثمستقبلي ثألنش ا قتصادي .

 2-3-2تصنٌف المؤسسات اإلقتصادية حسب نوع النشاط

 3-2مسح المؤسسات اإلقتصادٌة

المؤسسات التجارية:
وتشاامل جميااب اثمبسسااا اثت اى تقااوم بتمليااا اثبيااب واثشااراا ثساالب مادي ا دوح
إدخال رى ةمليا تصانيتي علٌهدا (إضااف منفتا شاكلي )ق وقاد تصانف ارنشا
اثتجاري وس مستوى اثنشا بقا ً ثتقسيم هيئ ارمم اثمتودة إثى ما يلي:

تعتبر دراسدة المؤسسدات اإلقتصدادٌة أحدد العناصدر األساسدٌة للمخطدط اإلسدتراتٌجى
للمدٌنة ،حٌث تبٌن حجم ومدى تنوع األنشدطة االقتصدادٌة التدى تمثدل العمدود الفقدرى
فدددى التنمٌدددة ،كمدددا ترجدددع أهمٌدددة هدددذه الدراسدددة إلدددى تأثٌرهدددا الفعدددال علدددى العوامدددل
اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة األخرى مثل العمالة والسكان والخدمات ،وذلك حسب العددد
والنوعٌددة وتوزٌعهددا ،هددذا باإلضددافة إلددى دورهددا فدى تحدٌددد اإلتجاهددات اإلسددتراتٌجٌة
لمستقبل التنمٌة ،وٌوضح ( )12-2نموذج للتصنٌف النوعى للمؤسسات.

-
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تجارة مواد غذائي .
تجارة مواد اثبناا ومتدا

اثمزارا.

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
تجارة جملة وتجزئة
حرفً  /صناعً
اسواق اسبوعٌة
محطة محروقات
سٌاحً وترفٌهً
حظائر ومزارع
انشطة زراعٌة

وتشمل خرٌطة التوزٌع الجغرافً لالنشطة
االقتصادٌة على المدٌنة ،ومدي التداخل فٌما بٌنها،
والتباٌن فً القاعدة االقتصادٌة ،والتعرف على
النشاط الرائد الذى ستعتمد علٌه التنمٌة.
االنشطة االقتصادية

شكل ()12-2
نمووووووويط لخريطووووووة توزيوووووو
االنشطة االقتصادية

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدف من الدلٌل
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-

-

تجارة سيارا – ق ب غيار – مو ا بنزيح.
تجارة منسوجا – ملبوسا وإكسسوارا .
تجارة مفروشا وردوا منزثي .
تقديم اث تام.
مو
تجارة ةام .
تجاري رخرى.
مو

المؤسسااات الصاانا ية :وتشاامل جميااب المؤسسددات اثتااى تقااوم بخدخااال اثمنااافب
اثشااكلي ةلااى اثمااواد اثخااام رو شاابه اثمصاانت ق وقااد تصاانف ارنش ا اثصااناةي
وس اثنوا إثى ارقسام اثتاثي :
-

خدما
خدما
خدما
خدما
خدما
خدما
خدما

ماثي وتأميح ةقارا وبنوك.
خاص (شخصي ).
رةمال ممل إة ح – تصوير – ن اف  … -اثخ.
إص ح ممل اثسيارا – ارجهزة … اثخ.
متخصصه ممل اثتيادا – اثمكات اثهندسي واثتقاري … اثخ.
.
مقاو
فندقي وسكح زائريح.

المؤسسات الزرا ية :وتشمل ارنشا اثمرتب ا باإلنتااج اثزراةاى واثوياوانى
وتستخدم اررض كتنصر رساسى ثإلنتااجق وتقسام رنشا اثمبسساا اثزراةيا
رئيسي :
إثى م ث مجا

تصنيب اثمنتجا اثغذائي .
تصنيب ارنسج .
ارخشا وارماث واثورق ومشتقاته.
صناة اث باة واثنشر.
اثصاااااناةا اثكيماويااااا ومنتجاااااا تكريااااار اثااااانف ق ومنتجاااااا اثم اااااا
واثب ستيك.
صناة اثزجاج واثفخار واثوجر.
صناةا متدني .
ارجهزة اثتلمي واثبصري .

-

زراة وقلي وبساتيح.
مزارا تربي ويوانا ورثباح ومناول.
مزارا دواجح ومزارا تربي ارسماك.

وقااد يااارى اثمخ ااا باثتنسااايق ماااب اثخبياار اإلقتصاااادى إضااااف بتاااض نوةياااا
اثمبسسا قد تفرضها بيت اثمدين .
 3-3-2سحب العٌنة ومصادر البٌانات
يتم سو ةين ةشاوائي بواد ردناى  % 5ماح إجمااثى ةادد اثمبسساا مصانف
وسا نااوا نشااا اثمبسسا ووسا اثتوزيااب اثجغرافاى وةينا إوتيا يا %2ق
اثتراخيص ثدى اثمواف رو مجلس اثمدين ق وماح
ويمكح اثرجوا إثى سج
فااارا وزارة اثتجاااارة باثمواف ااا ثلوصاااول ةلاااى بياناااا اثمبسساااا
ساااج
اثمختلف .

المؤسسات الخدمية :وهى ارنش اثتى تقدم سلب غير مادي فاى مقابال ماادىق
ويناادرج توتهاااا اثتيااادا اثخاصااا ق اثمكاتااا اثهندسااي واثتقاريااا ق اثصااايارف ق
مكات اإلستممارق صاثونا اثو ق ق رنش اثتصاوير واإلةا ح وغيرهااق وقاد
تصنف اثخدما اإلقتصادي وس اثنوا إثى ارقسام اثتاثي :
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-

-

-

سددحب العٌنددة ةلااى رساااس ةشااوائى مسااتخدما ً بااراما اررقااام اثتشااوائي
باثواس اآلثى بتد تودياد اثنساب ارساسايه واإلوتيا يا ماح واقاب ساج
اثتراخيص رو ملفا وزارة اثتجاره رو ملفا اثغرفا اثتجاريا اإلثكترونيا
رو اثورقي .
سو اثتين اثتشوائي بشكل بقاى  Stratified Sampleوسا اثموقاب
(داخل قل اثمدين – خاارج قلا اثمدينا ) واثناوا (تجاريا – صاناةي –
خدمي ا – زراةي ا ) واثوجاام (رقاال مااح  01ةااامليح – 01ةااامليح ف اأكمر)ق
ثضماح تمميل جميب اثمبسسا .
توقيااب اثمواقااب اثت اى اختياار ةشااوائيا ً ةلااى خاارائ اثوصاار وتميااز اثتين ا
ارساسي ةح اإلوتيا ي بأثواح مختلفا ق مام ياتم تودياد ةناواح كال مبسسا
وتحدد مهمة كل باحث.

إةداد كشوف بأسماا وةناويح اثتين ارصلي  %5واإلوتيا ي
%2ق تدري اثباوميحق وشرح إستمارة اثمسح اثميدانى ثلباوميحق
وتتريفهم باثمص لوا اثفني ق تيسير ةمل اثباوميح وإمدادهم
باإلستمارا اث زم ق وتجميب اإلستمارا واثتأكد مح توقيق
اثنسب اثم لوب ثلتين اثتشوائي .

مشرفٌن

اثمقابل اثشخصي مب اثمبووميحق توضيح اثغرض مح اثمسحق
وتوجيه ارسئل باستمارة اثمسحق واثتأكد مح إجاب جميب ارسئل .

الباحثون

مراجت اإلستمارا بتد استكماثها ثلتأكد مح وضوح اإلجابا ق
وةدم وجود تتارض فنى فى ملا اإلستمارةق واثتأكد مح قيام
اثباوث باثمقابل باثفتل ةح ريق اثمراجت اثتليفوني واثميداني
مب اثمبسس ق هذا باإلضاف إثى مراجت دق إدخال اثبيانا .

المراجعون

 4-3-2تنظٌم وإدارة المسح المٌدانً
قبول
معدل الدقة
نعمب

ٌقوم بالبحدث المٌددانى أربدع مجموعدات عمدل المشدرفٌن والبداحثٌن والمدراجعٌن
ووحدة الحــاسب اآللى ،تتـدـوزع منهدا كدل مجموعـدـة كمدا هدو موضدح الشـدـكل
( ،)13-2وٌمكن إستعمال األسالٌب التكنولوجٌة الحدٌثة فى اإلسراع مدن عملٌدة
المسددح ورفددع مسددتوى الدقددة وإختصددار خطددوات العمددل ،وتخفددٌض قددوة العمددل
وبالتدددالى التكدددالٌف ،حٌدددث ٌوجدددد نظدددام الكمبٌدددوتر المتنقدددل ) (MCAPIونظدددام
الشاشددة الحساسددة بددالمس ) (ACASIلمعاونددة األشددخاص فدى المسددوح ،وٌمكددن
إستخدام هذه األسالٌب فى جمٌع المسوح المٌدانٌة.

ال

وحدة الحاسب اآللى

إدخال اثبيانا ةلى اثواس اآلثى
مراجعة دقة ادخال البٌانات فى الحاسب اآللى
قبول
معدل الدقة
نعمب

ال

إنتاج اثجداول اث زم ثلتوليل وتخزيح اثبيانا

 4-2مسح الحركة المرورٌة وتصنٌف شبكة الطرق ورصد الحوادث

شكل ()13-2
العالقة بٌن وحدات مسح المؤسسات اإلقتصادٌة وأسلوب العمل

مددن بددٌن المسددوح الرئٌسددٌة ف دى مجددال التخطددٌط اإلسددتراتٌجى للمدددن مسددوح المددرور
والنقدددل وشدددبكات الطدددرق والمواصدددالت والتدددى ٌجدددب أن تلقدددى عناٌدددة كبٌدددره مدددن
المخططٌن ،وٌشتمل المسح على الحصر التصنٌفى لشبكة الطرق وخصائصها،
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المراجعون

وحدة الحاسب اآللى

وحصر لحركة المرور والنقل ،ورصد الحوادث على محاور الشبكة الرئٌسٌة ،وقبل
لبدء فى األعمال المٌدانٌة المطلوبة ٌجب القٌام بمراجعة الدراسات المرورٌة السابقة،
والتعرف على مستوى دقة تجمٌع البٌانات ومدى شمولٌتها والسٌما بٌانات الحوادث،
وتهدف مجموعة المسوح إلى ما ٌلى:
-

-

-

الحصول على بٌانات حدٌثة عن الوضع الحالى لخصائص محاور الحركة
والتقسٌم الوظٌفى لشبكة الطرق ،ووجود الكبارى واألنفاق والتقاطعات
بانواعها المختلفة وخطوط السكة الحدٌد والمزلقانات.
معرفة خصائص حركة المرور والنقل الحالٌة من حٌث حجم المرور وأنماط
الوسائل (النقل العام – النقل الخاص) والحوادث المرورٌة.
تحدٌد كفاءة الحركة على المحاور الحالٌة ومدى قدرتها على إستٌعاب الزٌادة
المتوقعة فً حجم الحركة الناتجة عن الجهود التنموٌة فً األجزاء المختلفة
للمدٌنة.
تحسٌن السالمة المرورٌة على شبكة الطرق خاصة عند التقاطعات أو على
األجزاء الخطرة من الشبكة.

-

اإلستمارة األولى :تختص برفع األبعاد الهندسٌة للوصالت المختلفة،
كما تشمل عرض األرصفة والجزر واألكتاف ونوع وأماكن
االشغاالت ،وٌوضح الشكل ( )14-2نموذج لهذه اإلستمارة.

-

اإلستمارة الثانٌة :تختص بتحدٌد بٌانات الالفتات الجانبٌة والعالمات
األرضٌة ،وٌوضح الشكل ( )15-2نموذجا ً لهذه اإلستمارة.

إستمارة رفع األبعاد الهندسٌة وحالة االشغاالت
القائم بالحصر---------------------
أسم الشارع الواقع فٌه الوصلة--------------------- :
كود الوصلة
من

 1-4-2الحصر التصنٌفى لشبكة الطرق وخصائصها
ٌستهدف هذا الحصر الوقوف على خصائص الشبكة الحالٌة للطرق
الرئٌسٌة ،وٌبدأ العمل بتكوٌد شبكة الطرق الرئٌسٌة بعد مراجعة الخرائط
المتوفرة لدى المجلس المحلى والحصول على أحدث الخرائط لشبكة
الطرق للمدٌنة وتحدٌد الطرق التى سٌتم الحصر علٌها ،وتتم المراجعة
والتحدٌث للخرٌطة على الطبٌعة ،ومن المتعارف علٌه أن الطرق
الحضرٌة ٌمكن تصنٌفها إلى (طرٌق حر – طرٌق سرٌع  -طرٌق رئٌسى
– طرٌق شرٌانى – شارع مجمع  -شارع محلً) وغالبا ً ما ٌنتفى وجود
المستوى األول والثانى فى معظم المدن ،وٌستخدم نوعان من اإلستمارات
لجرد الشبكة كما ٌلى:

إلى

جزء من
الوصلة
من

إلى

الٌوم--------------------- :
التارٌخ--------------------- :
إشغاالت
الطرٌق

إشغاالت
الطول عرض عرض عرض عرض الرصٌف
بالمتر الرصٌف الجزٌرة الكتف الطرٌق نوع المسافة نوع المسافة
* اإلشغال من بداٌة اإلشغال من بداٌة
*
*
*
الوصلة
الوصلة

* فً حالة ثبات العرض ٌكتب (ث) بجوار القٌمة ،وفً حالة تغٌر العرض ٌكتب (م) بجوار القٌمة.

شكل ()14-2
نموذج إستمارة رفع األبعاد الهندسٌة وحالة اإلشغاالت
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إستمارة رفع بٌانات العالمات األرضٌة والالفتات الجانبٌة
القائم بالحصر--------------------- :

كود
الوصلة
من

إلى

جزء من
الوصلة
من

درج اث ريق

ا ةتماد ةلى تصنيف إدارة اث رق داخل وخارج اثمدح وثتسهيل رةمال اثمسوح
فمح اثممكح توديد ارنما ارربت (اثرئيسى  -اثشريانى  -اثتجميتى– مولى).

الٌوم--------------------- :

أسم الشارع الواقع فٌه الوصلة --------------------- :التارٌخ--------------------- :
الالفتات الجانبٌة الموجودة

اسم اث ريق

مح واقب اثبيانا اثمتاو ةح اث رق مح اثجها اثمتني ق وبصف خاص وزارة
اثتي ستقوم بتوديد مسميا اث رق سواا اثورفي رو اثرقمي .
اثمواص

اإلنارة على الطرٌق

إلى نوعها المسافة من حالتها الرؤٌة وجودها
بداٌة الوصلة

حالتها

العالمات األرضٌة
وجودها

ةقدة اثبداي

اثنق اثتى سيبدر بها اثجرد ويج اثتأكد مح ت ابق موقب ةقدة اثبداي ةلى
اث بيت مب اثخري ق كما يلزم تصفير ةداد سيارة اثمسح ةند هذه اثنق .

ةقدة اثنهاي

ا ثنق اثتي تتغير ةندها واث اث ريق ويلزم توديدها بكل وصل ق اثمساف بيح
ةقدة اثبداي واثنهاي (وص ) يتم توديدها بواس ةداد اثسيارة باثكيلومتر.

حالتها

اثسرة اثقصوى
(كم/ساة )

ويتم توديدها مح م و اثت ما اإلرشادي اثمروري ةلى جوان
ويج توديدها ةند كل تغير في اثسرة اثمسموح بها مروريا ً.

ورك اثمرور

وهي إما رح تكوح اتجاهيح رو اتجاه واودق وبصف ةام فخح ورك اثمرور ةلى
مودودة ونادرة.
اث رق اثرئيسي تكـوح اتجاهيح إ في وا

اثرصف

توديد خياريح ثنوا اثرصف وهما مرصوف وغير مرصوف .وتودد وا
اثرصف مح واقب اثمشاهدة اثميداني ق جيدة رو متوس رو رديئ .

اثتقا ب ةند نهاي
اثوصل

توديد نوا تقا تا اث رق مح واقب اثمسح اثميدانىق وهناك خمس رنما (إشارة
ضوئي – دوار – اروثوي ثلقادم مح اثيسار – تقا ب ور – غير مودد).

اثجزيرة اثوس ي

هي اثتي تفصل بيح اتجاهى اثورك ثل ريقق ويتم توديد ارنواا اثتاثي ثل رق
وهي (مرصوف  -واجز نيوجرسي – مزروة – ترابي – يوجد جزيرة).

اثكتف

وهى اثمساف بيح اثجزا اثمرصوف مح اث ريق وود اث ريق وتوجد فى اث رق
اثمرصوف بصف رساسي ويث يمكح توديدها باثمشاهدة.

الحالة :واضحة– متوسطة– مطموسة .الرؤٌة :مرئٌة–غٌر مرئٌة .وجودها :كاملة – ناقصة –غٌر موجودة

شكل ()15-2
نموذج إستمارة رفع بٌانات الالفتات الجانبٌة والعالمات األرضٌة


إدارة الحصرٌ :شمل فرٌق العمل على عدد من الوحدات ٌتوقف عددها على حجم
الشبكة والزمن المتاح للحصر ،وتتكون كل وحدة من مهندس طرق ومساح وسائق.
وتستخدم خرائط الطرق المعتمدة بعد تحدٌثها وتكوٌدها ،وٌتم إدخال البٌانات ٌومٌا ً
على قاعدة المعلومات الجغرافٌة بعد المراجعة والتصحٌح ،وتسجل بٌانات كل (جزء
من وصلة  -وصلة كاملة – طرٌق) حتى ٌمكن تحلٌلها فٌما بعد وتحدٌد المشاكل
وحالتها ،ومن الثابت أن تحسٌن حالة الشبكة من هذا المنظور تعتبر من المشروعات
العاجلة ومنخفضة التكالٌف والتى لها مردود إٌجابى على المدٌنة ،وفٌما ٌلى تعرٌف
البٌانات الرئٌسٌة المشتركة التى تشملها إستمارات الحصر كما هو موضح بالشكل
()16-2

شكل ()16-2
تعرٌف بٌانات إستمارات الحصر التصنٌفى لشبكة الطرق وخصائصها
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اث رقق

-

 2-4-2حصر حركة المرور والنقل على الشبكة
ٌهدف هذا الحصر إلى دراسة خصائص حركة المرور والنقل الحالٌة على
محاور شبكة الطرق بالمدٌنة وذلك للوصول إلى تحدٌد حجم المرور على
الطرق المختلفة ،وتركٌب المرور من حٌث أنماط وسائل الحركة.

من الضرورى وضع خطة عمل على شكل جدول ٌوضح به نوع الطرٌق
وعدد محطات العد وعدد ساعات العد الٌدوى وعدد األفراد بكل محطة
وإجمالى ساعات العمل ،كما ٌحدد الجدول توزٌع إحتٌاجات هذا الحصر على
مســـتوى مواقع المســح بالمدٌنة ،غالبا ً ما ٌفضل إســتخدام كامٌرات الفٌدٌو فى
رصد حجم الحركة حٌث توفر الدقة والتوثٌق للحصر ،وٌتم إختٌار مكان وضع
الكامٌرا فى موقع تتوافر فٌه الشروط التالٌة:

إدارة الحصرٌ :تم الحصر بثالث طرق حسب اإلمكانٌات المتاحة ،طرٌقة العد
الٌدوى والعد اآللى والعد بالتصوٌر بكامٌرات الفٌدٌو ،وهناك ممٌزات وعٌوب
لكل طرٌقة من أهمها ماٌلى:



-

العد اآللى قد ٌعطى نتائ خاطئة نتٌجة لعطل فنى فى األجهزة أو طرٌقة
التركٌب ،وفى هذه الحالة تكون النتائ بعٌدة تماما ً عن الواقع ،بٌنما
الحصر الٌدوى قد ٌعطى نتائ خاطئة (عادة بسبب عدم التركٌز لطول
المدة) ولكن غٌر بعٌدة عن الواقع ،أما تصوٌر الفٌدٌو فالخطأ محدود نظرا ً
ألن العد ٌتم فى المكتب وٌمكن المراجعة.

-

الحصر الٌدوى وتصوٌر الفٌدٌو ٌعطً بٌانات تفصٌلٌة تشمل حجم الحركة
إتجاه الحركة ونوعٌة المركبات ،أما الحصر اآللى فٌعطى فقط حجم
الحركة.

-

الحصر الٌدوى ٌحتاج فرٌق عمل كبٌر وإدارة حاسمة كذلك مجهود
إضافى ألعمال التاكٌد والمراجعة للبٌانات ،فً حٌن أن الحصر اآللى
معظم مشاكله فً التركٌب والصٌانة ومتابعة أعطال الخراطٌم ،أما
التصوٌر فتعتبر المشكله األساسٌة هى إختٌار مكان تثبٌت الكامٌرات
وحماٌتها من عبث المارة وتغٌٌر بطارٌات الشحن والسٌما فً الحصر 24
ساعة.

ارتفاع تكلفة الحصر اآللى فى حالة ما إذا كانت الفترة الزمنٌة للحصر
قصٌرة ،تلٌها تصوٌر الفٌدٌو ،وتعتبر الطرٌقة الٌدوٌة أرخص الطرق.

 موقع مسٌطر على الحركة المطلوب رصدها. إمكانٌة الوصول للكامٌرات بسهولة لتغٌٌر البطارٌة. عدم إمكانٌة العبث بالكامٌرات. وضع الكامٌرات فى مكان ال ٌسبب إرباك حركة المرور.وٌتم تفرٌغ أشرطة الفٌدٌو بالمكتب ورصد أنماط وسائل النقل المختلفة والتى
تشكل تركٌب حركة المرور على شبكة الطرق حٌث تشمل المعلومات التالٌة
كما هو موضح بالشكل (.)17-2
 3-4-2حصر مواقع الحوادث على الطرق
ٌهدف حصر مواقع الحوادث على الطرق إلى التعرف على مواقع تكرار
الحوادث على شبكة الطرق الرئٌسٌة ،وبالتالً التعرف على المواقع الخطرة
على الشبكة وإجراء الدراسات التفصٌلٌة لها للوقوف على أسباب الخطورة
ووضع الحلول والتوصٌات لتجنبها ،وتعتبر سجالت إدارة المرور من أهم
مصادر المعلومات لبٌان مواقع ونوعٌة الحوادث على الشبكة ،وبشكل عام ٌهم
المخطط التعرف على عدد من البٌانات الرئٌسٌة عن الحوادث وهى كاألتً:
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الرقم المسلسل

وٌحدد تسلسل عدد اإلستمارات التى سٌتم ملؤها لكل محطة بد ًء من بداٌة
المسح ،وتمثل كل إستمارة ساعة زمنٌة واحدة للمسح مقسمة على كل ربع
ساعة.

رقم المحطة

وهى رقم النقطة التى تم الحصر عندها ،على قطاعات الطرق وهى فى
الغالب عند مداخل أو مخارج التقاطعات التى سٌتم الحصر علٌها ،ولكل
محطة رقم كودى ثابت ال ٌتكرر على مستوى مواقع ومحطات الحصر.

الموقع

وهو الموقع الجغرافى الذي ٌشمل عدد من محطات الحصر التصنٌفى
للمركبات.

تصنٌف
المركبات
(وسائل النقل)

ٌتم تحدٌد أنماط وسائل النقل (المركبات) كما هو مبٌن فى اإلستمارة إلى
(سٌارة خاصة – تاكسى /لٌموزٌن – جٌب أو فان – نصف نقل – شاحنة
مفردة – شاحنة بمقطورة – تكتك  -دراجة بخارٌة – أخرى) وذلك طبقا ً
للتصنٌف المتعارف علٌه.



سبب الحادث :فً معظم سجالت الجهات األمنٌة المسئولة عن المرور
تحدٌد سبب الحادث ،والوقوف على سبب الحادث على جانب كبٌر من
األهمٌة للمخطط ومصمم الطرق فقد ٌكون سبب الحادث نات عن خطأ
بشري ،وقد ٌرجع ألسباب فنٌة أو عدم تحقٌق المواصفات الفنٌة فً
تصمٌم الطرٌق من منحنٌات ومسافات للرؤٌة ،وهذا الجانب الفنً
والخاص بالتصمٌم والعالمات المرورٌة ٌمكن للمخطط أن ٌتدخل فٌه
بشكل كبٌر بإعادة التصمٌم وبالتالً التخفٌض من مستوى الحوادث.

وٌجب إدخال جمٌع البٌانات إلى قاعدة البٌانات بالشكل المناسب تمهٌدا ً لتحلٌلها
والتعرف على المشاكل وإمكانٌات الشبكة ،وعمل نموذج النقل والحركة باإلستعانة
بالبٌانات الواردة بمسح أرباب االسر (رحالت االنتقال الٌومى لالفراد) ،والبٌانات
التى ٌتم تجمٌعها من المصادر الثانوٌة مثل عدد الرخص ومعدل ملكٌة العربة.

شكل ()17-2
تعرٌف بٌانات إستمارة حصر حركة المرور والنقل
 موقع الحادث :حٌث ٌحدد بالعالمة الكٌلومترٌة على الطرق خارج المدن،
وٌحدد الموقع بالنسبة ألقرب معلم بداخل المدن ،وفً بعض الحاالت ٌوجد
كروكى ٌوضح المعالم المحٌطة ،والموقع ٌشمل رقم وإسم الطرق.

 5-2مسوح ألغراض خاصة
هناك عدد من المسوح تهدف للحصول علً بٌاندات تخددم أغدراض خاصدة مدن أهمهدا مدا
ٌلى:

 زمن وقوع الحادث :من المهم التعرف على زمن وقوع الحادث وهل وقع
باللٌل أم الصباح أو فى زمن الذروة ،أو فى فترة الغروب أو الشروق.




نوع الحادثٌ :تم تصنٌف الحوادث إلى ثالث حاالت وهى تصادم لم ٌنت
عنه إصابات بشرٌة ،وتصادم ٌنت عنه إصابات بشرٌة وحولت للعالج،
أو تصادم نت عنه إصابات بشرٌة ووفٌات.

 1-5-2مسح الخدمات العامة
ٌعتبر مسح الخدمات العامة من أهم المسوح المٌدانٌة والتى تتم بالتعاون بٌن
الجهات المسئولة عن تقدٌم الخدمة والجهة االستشارٌة ،وٌعتبر من أهم
مدخالت قاعدة البٌانات الجغرافٌة ولها تأثٌر واضح فى رسم استراتٌجٌات
التنمٌة العمرانٌة ،وٌخضع العمل لعدة خطوات كما ٌلى:

تارٌخ وقوع الحادث :حٌث ٌعكس مدى تأثٌر فصول العام أو المناسبات
واألعٌاد أو أجازات نهاٌة األسبوع على تكرار الحوادث فهل ٌتكرر وقوع
الحوادث فى فصل الشتاء أم خالل مواسم األجازات.
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إعداد بٌان حصرى بأسماء وحدات الخدمات.
حصر عناوٌن وحدات الخدمة ووسائل االتصال وتوقٌعها على نظام
الخرائط الجغرافٌة بعد تكوٌدها.
تصمٌم إستمارات الحصر لكل نوعٌة خدمة حسب طبٌعتها (تعلٌمٌة –
صحٌة – دٌنٌة – رٌاضٌة  -ثقافٌة – مرافق – أمنٌة – اتصاالت  ...الخ).
التدرٌب على كٌفٌة ملء اإلستمارة لكل من المسئولٌن بالوحدات الخدمٌة
والقائمٌن على الحصر.
اإلتصال بوحدات الخدمة وتوزٌع اإلستمارات ،وتجمٌع البٌانات ومراجعة
اإلدخال.



وٌتم إدخال بٌانات كل وحدة على الحاسب اآللى وربط البٌانات بموقعها الجغرافى
لتسهل التحلٌل للبٌانات وتسجٌل إحداثٌات الموقع (إحداثى المدخل فقط) بواسطة
أجهزة الرصد ( ،)GPSوٌجب إعطاء عناٌة خاصة لعملٌة المراجعة والتدقٌق،
وتعتبر هذه القاعدة أحد الركائز األساسٌة فى وضع اإلستراتٌجٌات لتنمٌة المدٌنة
والمركز بمشاركة جمٌع األجهزة الحكومٌة ،وإذا تم متابعة تحدٌث البٌانات فٌمكن
إصدار تقارٌر متابعة على مستوى الوحدة ونوع الخدمة والقطاع غاٌة فى
األهمٌة للعملٌة التخطٌطٌة ،وٌوضح شكل ( )18-2نموذج لخرٌطة توزٌع
الخدمات العامة.

وتعتبر مرحلة تصمٌم إستمارات الحصر لكل نوعٌة خدمات من أهم المراحل،
وٌنصح بأن تقوم هٌئة التخطٌط العمرانىً بتصمٌم اإلستمارات وتوزٌعها على
الجهات االستشارٌة لضمان وحدة المحتوى ،وتضم استمارة المسح اآلتى:








توفر الخدمات فً الوحدة :وتشمل (مصدر المٌاه – الصرف الصحى –
حالة الطرق الموصلة للوحدة – مصدر الكهرباء  -النظافة – مواقف
السٌارات – خدمات الصٌانة الدورٌة).
بٌانات تفصٌلٌة :مرتبطة بنوع الوحدة الخدمٌة ونشاطها.

–
–
–
–

البٌانات األساسٌة التعرٌفٌة :وتشمل (رقم الوحدة – إسم الوحدة
المحافظة – إسم المركز  -المدٌنة – الحى – رقم القرٌة – إسم القرٌة
نوع الخدمة – تبعٌة الوحدة – توجٌه الخدمة – كود نموذج الوحدة
تارٌخ بدء التشغٌل – حالة التشغٌل – تارٌخ التحدٌث – المسئول
هواتف العمل).
بٌانات المبانى والتجهٌزات :وتشمل (نوع الملكٌة  -اإلٌجار السنوى –
نوع التشغٌل – تارٌخ آخر صٌانة – مساحة الموقع – مساحة المبانى –
عدد االدوار – مفردات المبنى – مالءمة المبنى للوظٌفة).
بٌانات طاقة الوحدة الخدمٌة :وتشمل (الطاقة االستٌعابٌة الحالٌة –
الطاقة التصمٌمٌة – الطاقة الفعلٌة الحالٌة – نطاق الخدمة الجغرافى -
نطاق الخدمة السكانى – الحاجة للتوسع المستقبلى).
العاملون بالوحدة :وتشمل (فئة اإلدارٌٌن – فئة المتخصصٌن – فئة
الفنٌٌن – فئة العمال – األعداد النموذجٌة للتشغٌل).

 2-5-2مسح خطوط النقل العام والخاص
الهدف من مسح خطوط النقل العام والخاص هو التعرف على مستوى الخدمة
من حٌث أماكن االنتظار والمسارات ،وبالتالى ٌمكن طرح السؤالٌن التالٌٌن:
 هل توجد أماكن محددة ومخصصة (مواقف) إلنتظار الحافالت أو
وحدات النقل الخاص؟ وما هى المواقع والسعة والملكٌة؟
 هل توجد خطوط خدمة داخل أو خارج المدٌنة تربط المدٌنة بالتجمعات
العمرانٌة األخرى؟ وما هً كفاءة التشغٌل؟
وٌتم المسح المٌدانى للمواقع ولقاء المسئولٌن وإستخدام اإلستمارة التالٌة شكل
( )19-2لتسجٌل البٌانات وإستخدام التسجٌل الفوتغرافى ،وتسجل البٌانات على
قاعدة المعلومات الجغرافٌة وتسجل إحداثٌات الموقع بواسطة أجهزة الرصد
(.)GPS
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
تعلٌمٌة

اجتماعٌة

دٌنٌة

زراعٌة

صحٌة

إدارٌة

صناعٌة

أمنٌة

تراٌهٌة

تموٌنٌة

مرااق

وتشمل الخرٌطة توزٌع الخدمات العامة بالمدٌنة على
مواقع الخدمات وتصنٌفها حسب النوع حٌث سثٌعتمد
علٌهثثثا اٌمثثثا بعثثثد اثثثً تمثثثٌم تلثثث الخثثثدمات ومعراثثثة
كفاءتها.
الخدمات العامة

شكل ()18-2
نمووووووويط لخريطووووووة توزيوووووو
الخدمات العامة

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

ممٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحمٌق الهدف من الدلٌل
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تفصٌالً عن كل عنصر أو إستعمال ،وٌعتبر هذا المسح فرصة ذهبٌة لفرٌق العمل
للتعرف وفهم طبٌعة إقلٌم المدٌنة ،فعندما ٌتم تحدٌد مواقع المناطق الزراعٌة
أوالصناعٌة أومجارى المٌاه والمسطحات المائٌة أو الجبلٌة أو مواقع الغابات أو
المناطق الصحراوٌة من على الخرائط المساحٌة تظل مجرد مساحات لونٌة على
الخرٌطة ،ولكن عند عمل المسح وزٌارة هذه المواقع ٌمكن إضافة الكثٌر من
المعلومات لهذه المساحات اللونٌة ،وبالتالً فهم طبٌعة إقلٌم المدٌنة ،وتستخدم
استمارة مبســطة لهذا الغرض كما هو موضــح بالشـــكل (.)21-2

إستمارة تسجٌل بٌانات مواقع النقل العام والخاص
القائم بالحصر--------------------- :

التارٌخ--------------------- :

اسم وعنوان (الموقف) الموقع--------------------------------------------------------- :
------------------------------------------------------اإلنتظار

اإلستعمال
اإلحداثٌات المساحة
مسار
 GPSبالمتر الملكٌة
الحافلة ساحة مواز انتظار الخطوط
مٌكروباس
حافالت تكاسى /تكتك مختلط
انتظار للطرٌق عشوائى

إستمارة تسجٌل بٌانات مواقع إستعماالت األراضى بالمركز
القائم بالحصر--------------------- :

التارٌخ--------------------- :

اسم وعنوان الموقع------------------------------------------------------------------- :
------------------------------------------------------------------الملكٌة ( :ع) = عامة (خ) = خاصة

اإلحداثٌات
)(GPS

المسار( :د) = داخل المدٌنة (ر) = خارج المدٌنة (م) = مختلط
=
الخطوط ( :ب) = بداٌة الخط (ع) = مرور عابر (ن) = نهاٌة الخط

البعد عن
الملكٌة
المساحة
مركز المدٌنة
بالفدان عامة خاصة
كٌلومتر

التوصف العام لطبٌعة االستعمال
مدعوما ً بالصور الفوتغرافٌة

شكل ()19-2
نموذج إستمارة تسجٌل بٌانات مواقع النقل العام والخاص
 3-5-2المسح البصرى التأكٌدى إلستعماالت األراضى بالمركز
ٌهدف المسح البصرى التأكٌدى إلى التعرف على توزٌع إستعماالت األراضى
إلقلٌم المدٌنة (المركز) وهذا النوع من المسوح ٌعتمد على مراجعة وتدقٌق
للبٌانات الواردة من مصــادر أولٌـة أو ثانوٌــة بهدف الحصـول على بٌانات أكثر

شكل ()21-2
نموذج إستمارة تسجٌل بٌانات مواقع إستعماالت األراضى بالمركز
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 5-5-2مسح المواقع ذات القٌمة الخاصة (السٌاحٌة  -الترفٌهٌة  ...الخ)
تهدف هذه النوعٌة من المسوح إلى الحصول على بٌانات عن الخصائص
الطبٌعٌة واإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والبٌئٌة للمواقع وتقٌٌم مدى إمكانٌة نموها
المستقبلى ومدى مالءمة الموقع والوظٌفة للبٌئة المحٌطة ،وٌمكن تجمٌع
البٌانات عن طرٌق الزٌارات المٌدانٌة وتسجل البٌانات فى إستمارة المواقع
الخاصة شكل ( ،)22-2وإدخال البٌانات وتسجل إحداثٌات الموقع بواسطة
اجهزة الرصد (.)GPS

 4-5-2مسح المرافق العامة (شبكات المٌاه والصرف الصحى والكهرباء)
وٌهتم هذا المسح بتسجٌل مواقع وسعة وقدرات محطات التنقٌة لمٌاه الشرب
والمعالجة لمٌاه الصرف الصحى ومحطات تولٌد أو تحوٌل الطاقة الكهربائٌة،
ومسارات خطوط الشبكة والمناطق المخدومة وغٌر المخدومة ،والخطط
المستقبلٌة للتوسع ،وٌمكن إستخدام اإلستمارة شكل ( )21-2فى اجراء المسح.
إستمارة تسجٌل بٌانات مواقع المرافق العامة
التارٌخ--------------------- :
القائم بالحصر--------------------- :
اسم وعنوان المرفق------------------------------------------------------------------ :
اإلحداثٌات مساحة
) (GPSالموقع
بالمتر

نطاق الخدمة التوصٌف العام
الملكٌة
الطاقة
الطاقة الطاقة (اسماء األحٌاء لطبٌعة المرفق
اإلستٌعابٌة
الفعلٌة
التصمٌمٌة
والقرى المخدومة) مدعوما ً بالصور
حكومٌة خاصة
الفوتغرافٌة

إستمارة تسجٌل بٌانات المواقع الخاصة
القائم بالحصر--------------------- :

التارٌخ--------------------- :

اسم وعنوان الموقع ونوع اإلستخدام---------------------------------------------------- :
اإلحداثٌات مساحة
) (GPSالموقع
بالمتر

الملكٌة

مالءمة الوظٌفة
للبٌئة المحٌطة

عامة خاصة مالئمة غٌر مالئمة

التوصٌف العام لطبٌعة النشاط
واالمكانٌات ومعوقات النمو مدعوما ً
بالصور الفوتغرافٌة
التوصٌف:

شكل ()21-2
نموذج إستمارة تسجٌل بٌانات مواقع المرافق العامة

امكانٌات النمو:
معوقات النمو:

أما مسارات الشبكات والمناطق المخدومة وغٌر المخدومة وخطة التشغٌل
والصٌانة والخطة المستقبلٌة للنمو فٌمكن الحصول علٌها من اإلدارات
الحكومٌة المتخصصة بالمدٌنة (إدارة المٌاه والصرف الصحى – إدارة
الكهرباء – إدارة اإلتصاالت) ،وتسجل البٌانات على قاعدة المعلومات
الجغرافٌة وتسجل إحداثٌات الموقع بواسطة اجهزة الرصد (.)GPS

شكل ()22-2
نموذج إستمارة تسجٌل بٌانات المواقع الخاصة
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 6-5-2مسح أسعار األراضى
تهدف هذه النوعٌة من المسوح إلى الحصول على بٌانات عن متوسط أسعار
األراضى بالمناطق المختلفة بالمدٌنة ،عن طرٌق تصمٌم إستمارة حصر
لألرضى التى تم بٌعها خالل العام الماضى شكل ( ,)23-2وتمأل االستمارة
بالتعاون مع المكاتب العقارٌة وسماسرة األراضى وإدارة األراضى بالمدٌنة،
وتوقع تلك األراضى على خرٌطة األساس بهدف رسم خرٌطة متوسط أسعار
األراضً شكل (( )24-2للمتر المربع) بإستخدام أحد تطبٌقات برام النظم
الجغرافٌة ،وهناك عوامل طبٌعٌة وبٌئٌة وإقتصادٌة وإجتماعٌة وإدارٌة تتدخل
فً تحدٌد سعر األرض ٌجب اخذها بعٌن اإلعتبار ،ومن أهمها ما ٌلى:











إستمارة تسجٌل أسعار األراضى
القائم بالحصر--------------------- :

التارٌخ--------------------- :

اسم المكتب العقارى ----------------------------------- :ورقم الهاتف-------------------:

مسلسل عنوان القطعة مساحة تارٌخ
القطعة واإلحداثٌات  GPSالقطعة البٌع

اإلستعمال المسموح به فى المنطقة وإشتراطات البناء.
القرب أو البعد من العوامل المحفزة أو المثبطة للنمو.
شكل األرض األبعاد ومساحتها.
نوع التربة ومدى استوائها وصالحٌتها للبناء.
مدي قابلٌة األرض للتنمٌة العمرانٌة.
وقوع األرض داخل الحٌز العمرانى للمدٌنة.
وجود مرافق (البنٌة التحتٌة) داخل األرض أو بالقرب منها.
اإلستعمال السابق لألرض.
المستوى اإلجتماعى واإلقتصادى بالمنطقة الواقعة بها األرض.
الطلب على األراضى بالمنطقة وندرتها.

الملكٌة

حالة القطعة اإلستعمال قبل البٌع اجمالً القٌمة
إستعمال البٌع بالجنٌه
مبنٌة خالٌة سكنى
اخر

الملكٌة( :س) ملكٌة مسجلة – (ف) فرز وتجنٌب – (ش) على المشاع

شكل ()23-2
نموذج إستمارة تسجٌل بٌانات مواقع أسعار األراضى

 7-5-2مسح ملكٌة األراضى
تهدف هذه النوعٌة من المسوح إلى الحصول على بٌانات عن نوعة الملكٌات
داخل المدٌنة (خاصة – عامة – اوقاف – عسكرٌة  ...الخ) بغرض تحدٌد
أفضل األراضى المتاحة للتنمٌة والتى ٌسهل إستخدامها فً توفٌر الخدمات
المطلوبة ،وٌعتبر تحدٌد أراضى أمالك الدولة من أهم مخرجات هذا المسح مع
التحدٌد الدقٌق للمواقع ومساحتها وما إذا كان علٌها أى نوع من اإلشغاالت
بالتعدى علٌها من عدمه ،وٌمكن تجمٌع البٌانات عن طرٌق الجهــات الحكومٌــة

فعلً المخطط تقسٌم المدٌنة إلى مناطق متجانسة طبقا ً لالعتبارات السابقة ،ثم
توقٌع بٌانات أسعار األراضى على الخرٌطة ،مع مراعاة تناسب مساحة كل
منطقة مع عدد مواقع األراضى التً تم رصد أسعارها ،واجراء التحدٌد لحدود
المناطق مرة أخرى بنا ًء على األسعار( ،قد ٌرى تقسٌم منطقة إلى جزئٌن أو
ضم منطقتٌن) ،وعند الحاجة لمزٌد من أسعار المواقع لبعض المناطق لتأكٌد
التحدٌد أو لعدم تمثٌلها بشكل كافٌ ،تم التوقٌع وإعادة التحدٌد مرة أخرى.
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
 1000دأقل
م  1001ضل 1500
م  1501ضل 2000
م 2001ضل 2500
م  2501ضل 3000
 3001دأكثر
خدمات عام

مالحظ ة  :متوسةةا السةةار نال ليةةم لكةةل متةةر مرن ة
علة ن يراعة ضيحةال الاةام الةعي وحة ديةم تقةدير
األساار.
أسعار األراضي

شكل ()24-2
نمووووووري لخريطوووووة توضووووو
حصر ألسعار األراضي

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقياس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم ضعداد لموعج الخريا لتحقيق الهدف م الدليل
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المعنٌة كل فً تخصصه (قسم األرضى) والزٌارات المٌدانٌة لتدقٌق البٌانات
وتسجل طبٌعة اإلشغال الحالى فى إستمارة نوع الملكٌة شكل ( ،)25-2وإدخال
البٌانات وتسجل إحداثٌات الموقع بواسطة اجهزة الرصد ( )GPSوٌمكن اظهار
المعلومات على خرٌطة كما هو موضح بالشكل (.)26-2
إستمارة تسجٌل بٌانات ملكٌات الدولة
القائم بالحصر--------------------- :

التارٌخ--------------------- :

اسم وعنوان الموقع ونوع االستخدام---------------------------------------------------- :
الملكٌة

اإلحداثٌات المساحة
) (GPSالموقع
أخرى
محمٌات مرافق
صناعة
عسكرٌة
أثار
أوقاف
الهٌئة
بالمتر
توضح
طبٌعٌة عامة
وإستثمار

التوصٌف العام
لطبٌعة النشاط
واإلمكانٌات
ومعوقات النمو

شكل ()25-2
نموذج إستمارة تسجٌل بٌانات ملكٌات األراضى
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
ملكٌة خاصة

ملكٌة عامة
ملكٌة اوقاف
اصالح زراعى

تموضح الخرٌطة الملكٌاا ممختلاف واواع اا وٌمكا
و ٌضااااف هلٌ اااا المسااات ل وال ٌااار مسااات ل المكااٌاااة
األستفاده ما ا فً المستقمل.
ملكيات األراضي

شكل ()26-2
نمووووووري لخريطوووووة توضووووو
ملكيات االراضي بالمدينة

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم هعداد اموذج الخرٌطة لتحقٌق ال دف م الدلٌل
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الفصل الثالث
دراسات وتحليل الوضع الراهن

الموقع بالتعرف على أهمية الموقع والتقسيم اإلدارى والعالقة بين الوحدات
اإلدارية الداخلية لمكونات المدينة والمركز ،كما تسعى الدراســـات التحليلية إلى
رسم اإلطار العام للموقع من خالل الكشف عن أهميته وعالقته بالمواقع
المحيطة ،ويوضح الشكل ( )1-3نموذج لموقع المدينة وعالقاتها اإلقليمية .

تعتبر الدراسات التحليلية من الخطوات الرئيسية والهامة إلعداد أى مخطط حيث يتوقف
على عمق التحليل وإجالء الحقائق وبالتالى النتائج والتوصيات،ويتعرض ألسس دراسات
وتحليل المحيط اإلقليمى والبيئى للمدينة ،والعناصر الطبيعية والبيئية للموقع من حيث
طبوغرافية الموقع ومظاهر السطح والتركيب الجيولوجى وتوزيع الثروة المعدنية
وتركيب التربة والخصائص الهيدرولوجية ،وعناصر المناخ والتلوث البيئى.

كما يهدف تحليل موقع المدينة (محيطها الجغرافى) إلى وضع ما يسمى باإلطار
العام للمدينة ( ،)City Profileحيث يتم فيه رسم المالمح األساسية للمدينة من
خالل محيطها األشمل ،وتعتبر دراسة أهمية الموقع هي أحد النتائج االستقرائية
الموجهة للتنمية ،ويمثل الموقع المدخل األول للتعرف على المدينة وفى الغالب
ما تحدد أهمية الموقع الكثير من توجهات التنمية فى المستقبل.

كما تتعرض الدراسات وتحليل العناصر العمرانية من حيث نشأة المدينة والتطور
العمرانى والتكوين الشكلى والوظيفى ،واستعماالت األراضى والهيكل العمرانى
وخصائص المسكن وشبكة الطرق والنقل ،وشبكات المرافق والبنية التحتية ،والخدمات
العامة ،وتناقش الدراسة األساليب المتعارف عليها لإلسقاطات السكانية ،والخصائص
االجتماعية واالقتصادية والخصائص السكانية ،والهيكل االقتصادى والمؤسسات
االقتصاية ،كما يتعرض الفصل أخيرا ً لبعض من األساليب المتعارف عليها فى تحليل
الوضع الراهن وشرح نموذجين منها (أسلوب اإلمكانيات والمحددات وأسلوب التحليل
الرباعى).



األهمية الجغرافية :وترجع إلى توسط موقع المدينة لمجموعة القرى
المحيطة بها داخل المركز ،ويرتبط هذا التوسط بإمكانية توفير شبكات
الطرق ووسائل اإلتصال ،وإلى طبيعة المحيط الجغرافى للمدينة فقد يكون
المحيط جبلى وعر يصعب التعامل معه وقد يكون منبسط ،وقد ترجع
أهمية المحيط الجغرافى للمدينة إلى تباين فى التشكيل السطحى الذى يوفر
العديد من الفرص التنموية فى المستقبل.

 1-3دراسات وتحليل المحيط اإلقليمى والبيئى
المخطط اإلستراتيجى للمدينة يتطلب رؤية جغرافية أكثر شموالً من مجرد حدود
الحيز العمرانى للمدينة ،ولذلك سوف يعتبر حدود المركز الواقعة فيه المدينة بمثابة
المحيط اإلقليمى والبيئى لها ،وسوف يتم تناول المحيط اإلقليمى والبيئى تحليل
العناصر التالية:
 1-1-3دراسات الموقع
تهدف دراسة الموقع إلى التعرف على موقع المدينة بالنسبة لإلطار الجغرافى
األشمل ،وبالتالى إلقاء الضــوء على خصـائـصها الجغرافيــة ،كما يهتــم تحـليل
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األهمية التاريخية والتراثية :تعطي للمدينة بعد تنموى خاص وترفع درجة
حساسية التعامل معها ،فتعتبر بعض مدن الصعيد ذات حساسية تاريخية
وتراثية حيث تضم الكثير من آثار العالم القديم ،وبالتالى فلها أهمية خاصة.
وبشكل عام توجه األهمية التاريخية والتراثية للمدن سياسات التنمية وتضع
محددات يجب احترامها واإللتزام بها عند وضع استراتيجية التنمية.



األهمية اإلقتصادية :من أهم عناصر رسم مالمح ( )City Profileحيث
يتم التركيز على مدى توفر عناصر القاعدة اإلقتصادية مثل توفير الموارد
الطبيعيـة – توفـــر قوة العمل – توفـر السوق – توفــــر وســائل اإلتصال

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
عواصم المراكز
مدينة ثانوية
قري رئسية
قري فرعية وعزب
الحدود اإلدارية
زمام المركز
أتصال مباشر
طريق إقليمي
خط سكة حديد

العالقات اإلقليمية
رقم الشكل:

شكل ()1-3
نموذج لخريطة العالقات اإلقليمية

()00-0

4كم

الشمال

8كم

12كم

16كم

مقياس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخريطة لتحقيق الهدف من الدليل
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الخارجى مثل المطارات والموانا البحرٌة والنهرٌة ،توفر اإلستثمارات،
وتوفر صناعات لابمة ٌمكن إستخدامها كموة دافعة فى المستمبل ،أو توفر
المٌزة السٌاحٌة النسبٌة.


األهمٌة اإلجتماعٌةٌ :مكن التعرف على أهمٌة المدٌنة اإلجتماعٌة من
خالل األهمٌة النسبٌة لعدد السكان فالمدن الجاذبة للسكان تعتبر أهمٌتها
النسبٌة أعلى من الطاردة .والمدن عالٌة الكثافة تعتبر أهمٌتها النسبٌة أعلى
من المنخفضة بشكل عام ،ثانٌا ا مستوى توفر الخدمات اإلجتماعٌة بالمدٌنة
حٌث ٌعتبر مستوى توفر الخدمات اإلجتماعٌة دالة فى مستوى الرفاهٌة
للمجتمع وبالتالى فالمدن التى تعانى من نمص فى خدماتها اإلجتماعٌة تفمد
جزء كبٌر من أهمٌتها اإلجتماعٌة والعكس صحٌح ،وٌمكن لٌاس مستوى
توفر الخدمات بالممارنة بالمعدالت العالمٌة أو المعدل العام على مستوى
الدولة (معدل التوطن للخدمات اإلجتماعٌة).



األهمٌة السٌاسٌة واألمنٌة :معظم المدن الحدودٌة لها أهمٌة سٌاسٌة وأمنٌة
خاصة حٌث تتحمل عبء المرالبة والحماٌة ،وتكمن األهمٌة السٌاسٌة
واألمنٌة فى البعد السٌاسى لتحدٌد حدود الدولة الخارجٌة ،البعد العسكرى
للدفاع عن الدولة ضد االعتداءات الخارجٌة ،البعد األمنى للحماٌة ضد
األعمال غٌر المشروعة.

ٌتم التنسٌك مع الجهات صاحبة اإلختصاص (مجلس المدٌنة – الجهات األمنٌة)
لعمد اجتماع مع رإساء األحٌاء ورإساء الوحدات المحلٌة لمراجعة حدود
اإلشراف اإلدارى .وتعتبر خرٌطة التمسٌم اإلدارٌة (حدود اإلشراف اإلدارى)
أحد المدخالت الهامة فى عملٌة التخطٌط والتنمٌة العمرانٌة ،حٌث ستترجم
جمٌع توصٌات واستراتٌجٌات التنمٌة بشكل جغرافى ( ،)Spatialوٌجب أن
تراعى االعتبارات التالٌة فى خرابط التمسٌم اإلدارى.
-

التمٌٌز :التعبٌر الواضح لحدود المدٌنة والحى ،ومن المفٌد إستخدام
خطوط الحدود المتعارف علٌها فى الخرابط الجغرافٌة.

-

التوصٌف :توصٌف الحدود ٌبدأ فً اتجاه دوران عمارب الساعة ،بد اء
بالحد الشمالى ثم الشرلى ثم الجنوبى ثم الغربى ،وٌجب تعرٌف بداٌة
ونهاٌة كل حد ونماط التغٌر الربٌسٌة بمٌم اإلحداثٌات الجغرافٌة محسوبة
من على خرٌطة األساس ،وتوصٌف الحد بالمعالم الربٌسٌة التى ٌمر
علٌها.

المالحظ من التجربة العملٌة أن المطاعات الخدمٌة ال تلتزم بالحدود اإلدارٌة
مشتركة مما ٌسبب الكثٌر من المشاكل التخطٌطٌة فى المستمبل ،فعلى سبٌل
المثال نطاق خدمة المدٌرٌة العامة للشبون الصحٌة ال تتطابك مع نطاق خدمة
المدٌرٌة العامة للتعلٌم وكالهما ال ٌتطابك مع حدود االحٌاء وبالتالى ٌصعب
وضع خطة ذات كفاءة عالٌة للتشغٌل.

وٌجب أن نخلص هنا إلى اإلجابة عن التساإل :هل تم التعرف على أهمٌة مولع
المدٌنة فى محٌطها الجغرافى؟ وما هى اإلمكانٌات الكامنة التى تمٌز المولع؟

وهنا ٌطرح السإال التالى :هل تتطابك حدود نطاق خدمات اإلدارات الحكومٌة
مع حدود اإلشراف اإلدارى؟ وإذا كانت أالجابة بال فؤٌن ٌوجد الخلل وعدم
التطابك؟

 2-1-3التمسٌم اإلدارى
من المتعارف علٌه أن الحٌز العمرانى للمدٌنة ٌنمسم إلى أحٌاء ،وهذا التمسٌم
اإلدارى من المهم تحدٌده بشكل دلٌك وحاسم عند بداٌة العملٌة التخطٌطٌة،
وٌجب توسٌع المفهوم لٌشمل حدود اإلشراف اإلدارى للوحدات المحلٌة المروٌة
داخل المركز.
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 2-3دراسات وتحليل العناصر الطبيعية والبيئية
على المخطط التعرف على العناصر الطبٌعٌة والبٌئٌة المحٌطة بالمدٌنة وتحلٌلها
لتمكٌنه من فهم طبٌعة المدٌنة وإقلٌمها ،وهذه الدراسة قد تمتد لتشمل كامل المحافظة
وفً بعض األحٌان قد تتجاوز حدود المحافظة.
 1-2-3طبوغرافية الموقع ومظاهر السطح
عند الحدٌث عن الطبوغرافٌا ومظاهر السطح ٌتم التطرق لكل ما هو طبٌعى
( )God madeفوق سطح األرض من جبال وأودٌة وأنهار وصحارى  ...الخ،
وهناك أسالٌب فنٌة لتحلٌل تلك المظاهر والحصول منها على مؤشرات تساهم فى
رسم صورة المدٌنة كما تساهم فً بلورة القرارات التخطٌطٌة فً المستقبل.


مظاهر السطح :مظاهر السطح تضم العناصر الطبٌعٌة الممٌزة للمدٌنة
وإقلٌمها من جبال وأودٌة وسهول وأحواض ومنخفضات والمجارى المائٌة
واألنهار والبحٌرات والصحراء والشواطئ البحرٌة والغابات ،وٌمكن تسلٌط
الضوء على أهم عناصر مظاهر السطح من حٌث الخصائص واإلمكانٌات
كما هو موضح بالشكل ( ،)2-3وتعتبر دراسة التشكٌل الطبوغرافى ومظاهر
السطح للمدٌنة وإقلٌمها القاعدة األساسٌة لرسم خرٌطة إستعماالت األراضى
الطبٌعٌة ،والوقوف على اإلمكانات الكامنة وتحدٌد مشاكل وعوائق التنمٌة،
والتعرف على الموجهات الطبٌعٌة األساسٌة للتنمٌة.



طبوغرافية الموقعٌ :تم دراسة الطبوغرافٌة من خالل دراسة الخرائط
الكنتورٌـة ،وفً الغـالب ٌتم اإلستعانـة بخـرائط مقٌـاس رسـم ،25222 :1
بهدف التعرف على تدرج منسوب الموقع ،وارتفاعه عن سطح البحر ،كما
ٌمكن التعرف على إتجاهات المٌول الرئٌسٌة وبالتالى إتجاهات سرٌان المٌـاه
فى مواسم األمطار.

الخصائص

عناصر مظاهر السطح

اإلمكانات

العزلة اإلجتماعٌة والحدة القبلٌة  -ندرة
الموارد وصعوبة إستخراجها  -صعوبة
اإلتصال والتنقل  -تغاٌر الغطاء الحٌوى

الجبال
والبروزات
األرضية

مواقع ٌصعب تنمٌتها تحتاج معالجة
خاصة  -مواقع ٌمكن تنمٌتها  -مناطق
لها ممٌزات خاصة تصلح سٌاحٌا

الخطورة فً حالة السٌول العارمة -
الحساسٌة البٌئٌة  -جذب وتركٌز
التجمعات القروٌة

األودية ومخرات
السيول

الزراعة والرعً على جوانب األودٌة -
الوفرة النسبٌة للمٌاه  -دلٌل لمسارات
الطرق والدروب الصحراوٌة

استواء األرض وجذب العمران

السهول

الصالحٌة للزراعة والرعى  -الوفرة
النسبٌة للمٌاه تحت السطحٌة

الحساسٌة البٌئٌة وهشاشة الغطاء الحٌوي

الغابات

إمكانات سٌاحٌة  -إمكانات رعً منظم

صعوبة الحٌاة وقلة الموارد المائٌة -
التصحر وزحف الرمال وحساسٌة البٌئة
وهشاشة الغطاء الحٌوى

الصحراء

إمكانات التمدد العمرانى وإستواء
األرض  -وفرة مواد البناء  -التعدٌن
ومصادر الطاقة البدٌلة

القرب من الخزان تحت السطحى -
الثراء النسبً للحٌاة الفطرٌة

األحواض
والمنخفضات

الوفرة النسبٌة للمٌاه  -إمكانٌة التعدٌن
والتحجٌر وتولٌد الطاقة

المجاري المائية

مصدر للمٌاه والطاقة  -مصدر للثروة
السمكٌة  -النقل واإلتصال

البحيرات

مصدر للثروة السمكٌة والتعدٌنٌة -
المالءمة للموانئ ووسائل النقل

الشواطئ البحرية

ثروة السمكٌة  -إنشاء الموانئ ووسائل
اإلتصال الخارجى  -الزراعة على
األمطار والرعً

المخلفات
البركانية

مصدر للبازلت والصخور النارٌة

عنصر ترفٌهى  -مصدر تلوث بٌئى

للمجاري الصغٌرة  -جذب التجمعات
ضحالة الشواطئ وتلوث البٌئىة -
الحساسٌة البٌئٌة
عنصر سٌاحً وترفٌهى  -تركٌز
التجمعات العمرانٌة  -ظاهرة تآكل
وطغٌان
الشواطئ
البحرالغطاء
وهشاشة
البٌئٌة
 الحساسٌةالحٌوي
صعوبة استغالل األرض

شكل ()2-3
خصائص وإمكانات عناصر مظاهر السطح الرئٌسٌة
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ويمكن عمل دراسات تحليلية للطبوغرافية فى حالة توفر خرائط كنتورية
رقمية باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية ،وتحديد المواقع األفضل
للتنمية العمرانية



كما تلقى الدراسات الجيولوجية الضوء على مواقع الصدوع األرضية النشطة والتعرف
على تأثيرها على تمديد شبكات البنية األساسية وتأثيرها على الخزان المائى والمناطق
المعرضة إلحتماالت الهزات األرضية والثورات البركانية ،باإلضافة إلى معرفة المواقع
الجيولوجية المميزة التى تصلح كمزارات سياحية (السياحة الجيولوجية) ،وعلى المخطط
اإلستراتيجى أن يجيب على عدد من التساؤالت باإلستعانة بالخبير المتخصص ومنها ما
يلى:

 2-2-3التركيب الجيولوجى والثروة المعدنية
تلقى ا لدراسة الجيولوجية الضوء على العديد من الجوانب الهامة المؤثرة فى
القرار التخطيطى والتنموى فى الحاضر والمستقبل ،حيث من خاللها يتم تحديد
مواقع التكوينات الجيولوجية التى يتوقع وجود بعض ثروات معدنية أو خامات
تصلح إلنتاج مواد البناء ،وتحديد مواقع التكوينات الجيولوجية المشعة وتحديد
مدى خطورتها على اإلنسان والحيوان والنبات ،كما تلقى الضوء على مدى
تواجد التكوينات الجيولوجية التي يتوقع معها وجود مخزون مائى تحت
سطحى ،وتحديد المواقع الجيولوجية ذات الحساسية الخاصة عند إختيار مواقع
مشاريع التنمية ،وعلى المخطط اإلستراتيجى أن يجيب على عدد من التساؤالت
باإلستعانة بالخبير المتخصص ومنها ما يلى:
-

البنية التركيبية

 هل يوجد بالمنطقة صدوع أرضية نشطة يمكن أن تؤثر على تمديد شبكاتالطرق وأنابيب الغاز وشبكات الصرف الرئيسية؟ وفى حالة وجودها ما
هى مواقعها؟
 ما هو تأثير الفوالق والصدوع األرضية على تغذية الخزان المائى التحتسطحى؟
 هل توجد بعض مواقع للصدوع األرضية يمكن تطويرها لتصلح للسياحةالثقافية (السياحة الجيولوجية)؟
 ما هو تاريخ البراكين بإقليم المدينة واألقاليم المحيطة خالل الزمن القريب(المائة سنة الماضية) ،وهل توجد براكين نشطة وما هى مواقعها؟
وتحدد الدراسات الجيولوجية اإلمكانات التعدينية بإقليم المدينة من حيث مواقع المناجم
والمحاجر القائمة والمحتملة ،ويوضح الشكل ( )3-3توزيع الثروة التعدينية ،وعلى
المخطط اإلستراتيجى أن يجيب على عدد من التساؤالت باإلستعانة بالخبير المتخصص
ومنها ما يلى:

هل توجد تكوينات جيولوجية توحى بوجود ثروات معدنية أو خامات
تصلح إلنتاج مواد البناء مثل وجود تكوينات السيليكا أو الرواسب
المعدنية؟
هل يضم إقليم المدينة بعض التكوينات الجيولوجية المشعة وما مدى درجة
اإلشعاع ،مثل المتداخالت النارية القاعدية وفوق القاعدية؟
هل توجد بعض التكوينات الجيولوجية التى توحى بوجود مخزون مائى
تحت سطحى؟
هل يضم إقليم المدينة بعض التكوينات الجيولوجية ذات الحساسية الخاصة
عند اختيار مواقع المشاريع التنموية فى المستقبل؟

-
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ما هى مواقع المناجم والمحاجر القائمة والمحتملة؟
ما هو حجم المخزون المؤكد والمحتمل بكل موقع؟
ما هي درجات تركيز الخامات المعدنية بالمادة الخام ؟
ما هي الجدوى اإلقتصادية من إستخراج المواد الخام المعدنية والحجرية
القائمة والمحتملة؟
ما هو الطلب المحلى واإلقليمى والعالمى على المنتجات الحالية والمحتملة؟

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
محاجر ومواد بناء
تعدين
مناطق صيد اسمال

وتحدد اإلمكانات التعدينية باإلقليم المباشر للمدينة من
حيثثثو مواقثثثا المنثثثاجم والمحثثثاجر القا مثثثة والمحتملثثثة
ومواقثثا الصثثدوا اضرةثثية والبثثراكين النشثثطة بثثلقليم
المدينة المباشر.
الثروة التعدنية
رقم الشكل:

شكل ()2-3
نموووولخ لخريطوووة حوووور المووووارد
الطبيعية بالمركز

()00-0

الشمال

مقياس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخريطة لتحقيق الهدف من الدليل
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للتلوث البيئى ،والتعرف على المخاطر المائية التى تتعرض لها المدينة وإقليمها.
وعلى المخطط اإلستراتيجى أن ينتج خريطة الخصائص الهيدرولوجية علىى مستوى
المركز مستعينا ً فى إنتاجها بخبير دراسات الهيدرولوجيا.

 3-2-3تركيب التربة
تعتبر دراسة التربة من العناصر الطبيعية الهامة نظرا ً لتأثيرها المباشر على طبيعة
التنمية فى إقليم المدينة (مسرح التنمية) ،فالتربة هى الغطاء السطحى المكون من
المفتتات الصخرية الدقيقة الناتجة عن عوامل التجوية.

 5-2-3عناصر المناخ
تعتبر الدراسات المناخية على جانب كبير من األهمية فى وضع إستراتجيات التنمية
للمدن ،ويمثل المناخ البيئة التى ستمارس فيها جميع أعمال التنمية ،باإلضافة إلى
تأثيرها المباشر على بعض عناصر التنمية ذاتها مثل الصناعة والنقل والزراعة
والسياحة ،وبشكل عام يتم التركيز على دراسة أربعة عناصر رئيسية لها تأثير
مباشر على عملية التنمية وهى (الحرارة – الضغط الجوى – إتجاهات وسرعة
الرياح – الرطوبة والمطر) ،وتعتبر مصلحة األرصاد الجوية هى المصدر الرئيسى
للبيانات المناخية ،وفيما يلى استعراض ألهم النقاط الواجب مراعاتها عند دراسة
المناخ.

وعند دراسة الخصائص العامة للتربة بإقليم المدينة (المركز) يجب التركيز على
التحديد الجغرافى للمواقع الصالحة للزراعة وتصنيفها حسب درجة صالحيتها لوضع
برنامج أولويات االستصالح ،وتعتبر درجة صالحية التربة للزراعة من العوامل
الهامة فى تحديد إتجاه إمتداد المدينة ،وعلى المخطط اإلستراتيجى أن ينتج خريطة
تصنيف التربة على مستوى المركز مستعينا ً فى إنتاجها بخبير دراسات التربة
والرى ،وتنتهى الدراسة التحليلية لتركيب التربة باالجابة على االسئلة التالية:
-

هل يوجد توافق بين إمتداد المدينة ونوعية التربه؟ بمعنى هل يتم اإلمتداد
على التربة األقل صالحية للزراعة؟
ما هو منسوب المياه الجوفية (التحت سطحية) فى داخل الكتلة العمرانية
وخارجها؟
ما هو تصنيف التربة حسب درجة الصالحية للزراعة؟
ما هو تصنيف التربة حسب الجهد ودرجة الصالحية للبناء عليها فى أماكن
اإلمتداد العمرانى؟
هل توجد مواقع معرضة لإلنجراف أو لعوامل التجوية الطبيعية أو
التلوث؟



الحرارة :تعد درجات الحرارة هى المظهر الرئيسى لإلشعاع ،وهى محصلة
لألشعة الشمسية الساقطة من الشمس واألشعة األرضية المنعكسة ،ودراسة
حرارة الجو فى أى إقليم مدينة يمكن أن يعبر عنه كما يلى:
-



 4-2-3الخصائص الهيدرولوجية
وتهتم الدراسات التخطيطية بالتعرف على مصادر المياه المتاحة (سطحية أو تحت
سطحية) والممكن اإلستفادة منها في التنمية ،والتعرف على الخصائص الطبيعية
للمياه من حيث المصــدر والوفــرة والنوعية والتــركيب الكيميائى ومــــدى تعرضها
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من خرائط خطوط الحرارة المتساوية.
من البيانات الخام لمحطات األرصاد بالمدينة وإقليمها.

الضغط الجوى :الضغط الجوى عبارة عن القوة الناتجة عن ضغط الهواء أو
ثقله ،وهذا الثقل يتغير من وقت آلخر ،غير أن اإلنسان ال يشعر كثيراً بهذا
التغير فى الضغط مثل إحساسه بالحرارة ،وبشكل عام فالضغط الجوى ليس له
أثر مباشر على نواحى البيئة الطبيعية أو اإلنسان كما هو الحال فى الحرارة
والمطر ،غير أن له تأثير كبير على حركة الرياح وبالتالى على سقوط
األمطار.

الرياح :الرياح هى حركة الهواء الناتجة عن االختالف فى الضغط الجوى من
مكان إلى آخر ،وبالتالى يمكن رسم ما يسمى بوردة الرياح ،وتوضح وردة
الرياح المعدل التكرارى لعدد مرات هبوب الرياح على موقع محطة الرصد.
ويجب على المخطط دراسة الرياح التي تتعرض لها المدينة ومحاولة االستفادة
من مميزاتها وتجنب سلبياتها ،وعلى المخطط األخذ بعين اإلعتبار الجوانب
التالية:



-

-

-

 6-2-3الطلوث البيئى

سرعة واتجاه واستمرارية هبوب الرياح وإمكانية االستفادة منها فى توليد
الطاقة الكهربائية النظيفة.
تأثير الرياح فى توزيع استعماالت األراضى والتى ينبعث منها ملوثات
للهواء على التجمعات العمرانية المحيطة مثل المناطق الصناعية ،مرامى
النفايات الصلبة والسائلة وبحيرات األكسدة لمياه الصرف الصحى.
توجيه ومواقع المطارات وعالقتها بالرياح السائدة.
تأثير الرياح المحلية المثيرة لألتربة على المناخ العام وأهمية زراعة
األحزمة الخضراء للكسر من حدتها ،وتأثيرها السلبى على البيئة،
والمنتجات الزراعية ذات الحساسية العالية للحرارة والرياح مثل
الخضروات والفاكهة.

لقد أصبح التلوث البيئى من أهم المخاطر التي تواجه التنمية فى المدن نظراً لتأثيرها
المبا ر على اإلنسان سوا ًء من الناحية الصحية أو قدرته اإلنتاجية ،ولذا كان من المهم
دراسة وضع التلوث البيئى القائم والمحتمل ،والبيانات المتاحة لهذا النوع من
الدراسات تعتبر قليلة إلى حد كبير وقد تعتمد على الم اهدة ال خصية ،ولذا فقد تنتهى
معظم هذه الدراسات ب كل وصفى وليس كمى ،ولكنها تظل مهمة فى صناعة
القرارات التخطيطية والتنموية فى المستقبل ،وعلى المخطط دراسة التلوث لكل من
الهواء والتربة والماء.

المطررررر سالط)ررررا ط  :المطررررر مررررن العناصررررر المناخيررررة الهامررررة فرررري صررررناعة
قررررارات توجررره اسرررتراتيجية التنميرررة ،ولتحليرررل بيانرررات المطرررر يجرررب النظرررر
إلرررى المعررردل ال رررهرى والمعررردل السرررنوى .وتنتهرررى الدراسرررة بتحديرررد التررراثيرات
التالية:



-

تأثير المناخ على الحركة والنقل
تأثير المناخ على الن اط الزراعى
تأثير المناخ على ن اط تربية الثروة الحيوانية
تأثير المناخ على البيئة

تأثير المناخ على التنمية
تأثير المناخ على ن اط اإلنسان
تأثير المناخ على الن اط الصناعى
تأثير المناخ على توليد الطاقة البديلة
تأثير المناخ على األن طة السياحية

8-3



طلوث الهواء :تلوث الهواء له تأثير مبا ر على الصحة العامة لإلنسان
ومعدالت التنمية ،ويمكن تقسيم مصادر تلوث الهواء إلى مصادر طبيعية
ومصادر ناتجة عن ن اط اإلنسان الغير ر يد فى أسلوب تعامله مع
الطبيعة.



طلوث الماء :تتعدد مصادر تلوث المياه سوا ًء السطحية أو التحت سطحية
وبالتالى فعلى المخطط دراسة العوامل الحالية والمحتملة لتلوث المياه
بالمدينة لما لها من تأثير سلبى على التنمية فى المستقبل ،ومن أهم عوامل
التلوث المبيدات والمخصبات الزراعية والملوثات البترولية وعمال التنقيب
واالستخراج والصرف الصحى.



المباني ونوع ومواد اإلنشاء وإرتفاعات المبانى والتكوين العمرانى ،قطاع اإلسكان
بالمدينة ،ودراسة ملكيات األراضى وأماكن التنمية المتاحة والمناطق المتدهورة،
ودراسة توزيع الخدمات.

تلوث التربة :تتعدد مظاهر التلوث الصناعى للتربة نتيجة لدفن المخلفات
الصناعية أو إلقائها بالمجارى المائية دون معالجة طبقا للمواصفات العالمية
وينجم عن هذا النشاط الغير رشيد تدمير للبيئة الطبيعية ،والتى يصعب
إستعادتها لوضعها السابق .وعلى المخطط دراسة مصادر التلوث القائمة
والمحتملة ومدة ودرجة التلوث وتأثيرها على العملية التنموية فى المستقبل
وعلى البيئة الطبيعية لإلقليم ،وبالتالى فعليه طرح التساؤالت التالية عند
دراسة التلوث البيئى لإلقليم:

عناصر الدراسات العمرانية والبيئية األساسية والخدمات

هل يوجد فى الوضع الحالى مصادر تلوث لكل من الهواء أو الماء أو التربة
بالمدينة وبإقليمها؟ أو من خارج اإلقليم ()Spillover؟ طبقا للمعدالت والمعايير
العالمية ،وفى حالة وجود بعض مظاهر التلوث فما هي مصادرها ومواقعها على
خارطة اإلقليم؟ وما هى نوعية التلوث ودرجة خطورتها؟

دراسات الطرق والمرافق العامة
شبكات الطرق والنقل
المياه – الصرف الصحي -النفايات
الكهرباء والطاقة

هل من المحتمل فى المستقبل وجود مصادر للتلوث البيئى فى اإلقليم نتيجة
لمشاريع التنمية؟ وفى حالة احتمال وجود مظاهر للتلوث فما هى مصادرها
ومواقعها على خارطة اإلقليم؟ وما هى نوعية التلوث ودرجة خطورتها؟

االتصاالت

الدراسات العمرانية
نشأة المدينة والتطور العمراني
التكوين الشكلى والوظيى للمدينة
توزيع استعماالت األراضى
الهيكل العمرانى
اإلسكان

شكل ()4-3
عناصر الدراسات العمرانية

 3-3دراسات وتحليل العناصر العمرانية

 1-3-3تاريخ نشأة المدينة والتطور العمرانى

يعتبر المسح الميداني إلستعماالت األراضى وحصر الطرق وشبكات البنية األساسية
المصدر الرئيسى لمعلومات العناصر العمرانية ،وقاعدة البيانات الجغرافية هى
الوسيلة التحليلية األساسية ،ومن ثم يجب على المخطط اإلستراتيجى للمدن التأكد من
إتمام المسوحات الميدانية طبقا للقواعد الفنية السليمة ،وإنشاء قاعدة معلومات جغرافية
لتمكنه من تحليل البيانات.وتضم الدراسات العمرانية بمفهومها الشامل مجالين رئيسيين
للدراسة كما هو موضح بالشكل (.)4-3

عند دراسة تاريخ المدينة يجب التركيز على الدراسة التحليلية لنشأة المدينة فى
محيطها اإلقليمى ،واإلهتمام بدراسة إتجاه ومعدل النمو.


تشمل دراسة نشأة المدينة والتطور العمرانى والتكوين الشكلى والوظيفى للمدينة
وتوزيــع إستعمــاالت األراضى ،والهيكل العمــرانى من حيث النمط الغالب لحـــاالت
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إتجاه النمو :دراسة التطور العمرانى وتحديد إتجاه النمو السائد بالمدينة ومن
ثم معرفة محفزات النمو مثل توفر األراضى المستوية ودرجات الخصوبة،
وجود الطرق الرئيسية والسكك الحديدية وبعض عناصر البنية األساسية مثل
اإلمداد بالمرافق وجود مطار أو ميناء ومواقع األنشطة والخدمات ،ووجود
كتلة عمرانية أخرى جاذبة للنمو ،وكذلك دراسة محددات النمــو مثل األراضى

الزراعية والعوائق الطبيعية أو الصناعية .وبالتالي يطرح السؤال :فى أى إتجاه
تنمو المدينة فى الوضع الراهن؟ وما هى اإلحتماالت المستقبلية؟ وما هى
معوقات ومحفزات النمو؟


ومن المهم دراسة النسق العمراني بإقليم المدينة ،وترجع أهمية دراسته إلى أنه
يسلط الضوء على العديد من العناصر الفاعلة في عملية التنمية المستقبلية،
وإلى فهم العالقات الحالية بين عناصر ومكونات النسق ،وتتباين األنساق
العمرانية نتيجة للعوامل الداخلية والخارجية التى أدت إلى تكوينها.

معدل النمو :من المهم التعرف على معدل النمو فى كل إتجاه وأسبابه وتوقعات
النمو فى المستقبل .وبالتالي يطرح السؤال :ما هو معدل النمو بشكل كمى
خالل العشرين سنة الماضية فى كل اتجاه؟ وما هى أسبابه؟ ويعبر عنها
بخريطة التطور العمرانى للمدينة كما هو موضح بالشكل (.)5-3

ويمكن تصنيف األنساق العمرانية حسب عدة إعتبارات منها (التوزيع  -الحجم
– الوظيفة) .وهنا يطرح التساؤل نفسه :ما هى وظائف وأحجام التجمعات
القروية الواقعة فى محيط المدينة؟ كيف أثرت شبكة الطرق ومرافق النقل فى
التأثير على موقع ووظيفة ومعدل نمو المدينة والقرى المحيطة؟ وتعبر عنها
بكل من خريطة أحجام ووظائف التجمعات العمرانية بإقليم المدينة كما هو
موضح بالشكل (.)6-3

 2-3-3التكوين الشكلى والوظيفى للمدينة
يعتبر الشكل الفيزيقي للمدينة ووظيفتها له داللة تخطيطية في أسلوب تخطيطها
الحالى والمستقبلى ،ولذلك على المخطط الكشف عن الشكل والوظيفة للمدينة.


الشكل :هناك عوامل كثيره تؤثر على شكل المدينة بعضها دائم واآلخر مؤقت،
منها العوامل الطبيعية مثل وجود نهر أو جبل أو بحر وتعتبر هذه العوامل
الدائمة ،وهناك عوامل عمرانية مثل وجود طريق أو ترعة أو خط سكة حديد،
باإلضافة إلى وجود الخدمات المركزية بالمدينة مثل الجامعات والمستشفيات
المتخصصة ،قرب المدينة من عاصمة المحافظة ،وتعتبر هذه العوامل مؤقتة
ألنها مع الوقت تتغير ،وهناك عوامل إقتصادية قد تؤثر فى شكل المدينة وعلى
إتجاه النمو ،وبالتالى يطرح السؤال هل هناك شكل يخضع له نمط المدينة؟ أم
يخضع للنمط العشوائى؟ وما هى األسباب التى أدت إلى هذا النمط؟



الوظيفة :من المهم تحديد الوظيفة الرئيسية للمدينة بداللة تكوينها الفيزيقى ،مع
العلم أن الوظيفة تتداخل فيها عناصر عدة بعضها إقتصادية وإجتماعية
وطبيعية وبيئية وسياسية ...الخ.وبالتالى يطرح السؤال :ما هى الوظيفة أو
الوظائف التى تقوم بها المدينة؟ وما هى األسباب التى عملت على توطين هذه
الوظيفة أو الوظائف؟

 3-3-3إستعماالت األراضى
تعتبر أهم مخرجات قاعدة البيانات الجغرافية لمسح استعماالت األراضى خرائط
توزيع اإلستعماالت على مستوى البلوك ،وعلى القاعدة أن تنتج جداول التوزيع
النسبى إلستعماالت األراضى إلجمالى الكتلة العمرانية باألحياء والمدينة وخارج
الكتلة العمرانية وداخل الحيز العمرانى ،وحساب ميزانية إستعماالت األراضى بالمتر
المربع والفدان بكل حى داخل الحيز العمرانى ،على أن تحول إلى نسب مئوية
لإلجمالى وذلك لسهوله مقارنتها والخروج منها بمؤشرات اإلستعماالت المختلفة.
ويجب تجنب اإلزدواجية بين خريطة إستعماالت األراضى وخرائط توزيع الخدمات
وتصنيف شبكة الطرق ،وبالتالى نطرح االسئلة التالية :ما هى نسب توزيع
استعماالت األراضى على مستوى أحياء المدينة وعالقتها بالمعدل العام على مستوى
المدينة؟ وما هى القدرة اإلستيعابية المتاحة لدى الكتلة العمرانية على مستوى كل
حى؟ وما هو مستوى الخلط لإلستعماالت المتنافرة باألحياء؟ ما مدى توافر األراضى
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
نشاة المدٌنة 1945
االمتداد العمرانى حتى عام ...
االمتداد العمرانى حتى عام ....
االمتداد العمرانى حتى عام .....
حدود الكتلة العمرانٌة
اتجاه النمو العمرانى
اأراضً زراعٌة تمثل محدد للنمو قوي
المقابر تمثل محدد للنمو قوي
الطرٌق ٌمثل محفز للنمو قوي
وتشمل علً إتجاه النمو وأسبابه خالل العشررٌ سرنة
الماضٌة فً كل اتجاه وتوقعات النمو فً المستقبل
التطور العمراني

شكل ()3-3
نموووووووووة لخريطووووووووة تو وووووووو
اتجاهات االمتوداد والنموو للكتلوة
العمرانية للمدينة

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدف م الدلٌل
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
عاصم المركز

حدود المركز
بحيرة

قري خدما

مياق صياعي

قري مركزي

قري تابر (قري الرزب ويموع وكفور)
ارا إقليمي درم اول
ارا إقليمي درم ايي
ارا ر يسي

جك رمن 15000

يسم

 10000 -15999يسم
 5000 – 99999يسم
جقل من 5000

يسم

وتشمل على تصىيي انيسىاا الرمراييى الواقرى يى
محىىيا المدييىى لتحديىىد وظىىا وجحمىىام التممرىىا ،
ومدى تفاعل شبك الاىرا ومرايىا اليقىل يى التى ير
عل موقع ووظيف ومردل يمو المديي والقري.
التوزيع الوظيفي للتجمعات

شكل ()4-3
نمووو ل لخريطووة تو و التوزيووع
الوظيفى للتجمعات باالقليم

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقياس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد يموذج الخريا لتحقيا لهد
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من الدليل

الفضاء لفرص التنمٌة باألحٌاء؟ وما هى مشاكل توزٌع إستعماالت األراضى؟ كٌف
ٌعكس توزٌع استعماالت األراضى الدور اإلللٌمى للمدٌنة؟ وٌمكن التعرف على
المساحات بالمٌاس من خرابط إستعماالت األراضى الرلمٌة بواسطة أحد برامج نظم
المعلومات الجغرافٌة ،وعلى المخطط مراعاة التالى:
-

لمسدداحة مددن األرض لحماٌتهددا ،ولكنهددا لددد تكددون فدى تصددنٌفها الطبٌعٌددة منطمددة
صحراوٌة أو جبلٌة أو غابات ،وبالتالى ٌجب استمطاعها من تصنٌفها الطبٌعدـى
وإعطابهددا تصددنٌف التخصددٌص ،وبالتددالى ٌمكددن تجدداوز مشددكلة االزدواجٌددة فدى
الحساب.

ٌجب اإلدخال للمساحات على الحاسب اَلدى مدن خدرابط بممٌداس رسدم مناسدب
لضمان الدلة فً حساب المساحات.
جمٌع المساحات تمثل إسماط أفمى لإلستعمال دون النظدر للتشدكٌل الطبدوغرافى
لسطح األرض.
تجنب االزدواجٌة فى حساب مساحة إسدتعماالت األراضدى ،بمعندى أن إجمدالى
مساحات إستعماالت األراضى تساوى مساحة الحى أو المدٌنة الكلٌة.
الفصل بٌن إستعماالت األراضى الطبٌعٌة واإلستعماالت العمرانٌة ،وٌدتم لٌداس
المساحات بالمتر المربع وتحول للفدان.



وعلى المخطط رصد كل إستعمال بشكل منفصل كما هو موضح بالشكل ()7-3
واإلجابة على التساإالت اَتٌة :ما هو الوصف الجغرافى لتوزٌع كل استعمال؟
وهل ٌوجد فً مولع محدد من المدٌنة أم ٌشغل موالع متفرلة؟ ما هى العاللة
الجغرافٌة بٌن كل إستعمال واإلستعماالت األخرى؟ ما هى المٌمة اإللتصادٌة لكل
إستعمال؟ ما هو الدور الممكن أن ٌلعبه كل إستعمال فى العملٌة التنموٌة؟ عند حساب
مساحة إستعماالت األراضى بالمركز ٌجب مراعاة النماط الفنٌة التالٌة:
-

حساب مساحة الرمزٌة (المعبر عنها بالرموز) فمثالا فى بعدض الحداالت ٌرمدز
للوادى أو للشعاب بخط متمطع دون اإلظهار للعرض ،فى هذه الحالة ٌدتم لٌداس
أطوال الشعاب وأطوال األودٌة وضربها فى عدرض متوسدط ٌمكدن تحدٌدده مدن
علددى الطبٌعددة بؤخددذ عٌنددة عشددوابٌة لعدددد مددن الشددعاب وعدددد مددن األودٌددة ،وهنددا
تبددرز مشددكلة ازدواج الحسددابات مددرة ثانٌددة حٌددث ٌ دتم حسدداب مس داحة الشددعاب
واألودٌة الخطٌة مع مساحات إستعماالت األراضى الطبٌعٌة األخرى ،وبالتدالى
فعلددى المخطددط مددن خددالل اسددتعمال بددرامج نظددم المعلومددات الجغرافٌددة إعددادة
حساب مساحة كل إستعمال بعد طرح مساحة األودٌة والشعاب.

وتضم خرٌطة إستعماالت األراضى الراهنة والمنتجة من نظام المعلومات الجغرافٌة
اإلستعماالت التالٌة:

حسددداب المسددداحات الطبٌعٌدددة مثدددل الصدددحارى والمراعدددى الطبٌعٌدددة والجبدددال
والمحمٌات الطبٌعٌة ٌتم من علدى الخدرابط الرلمٌدة بعدد تحدٌددها علدى الخدرابط
الجغرافٌددة الورلٌددة ،وهنددا تبددرز مشددكلة التددداخل بددٌن اإلسددتعماالت والتدى ٌجددب
حسددمها علددى الخددرابط الورلٌددة بشددكل مبدددبى لبددل اإلدخددال ،وٌنددتج التددداخل مددن
طبٌعة التصنٌف ،فعلى سبٌل المثال إستـعمال المحمٌات الطبٌعٌة هو تخصٌص
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اإلسرررتعمال السررركنى :وٌضدددم الوحددددات السدددكنٌة بؤنماطددده المختلفدددة ،اإلسدددكان
الجمدداعً الخدداص والمإسس دى ،الفنددادق السددكنٌة ،اإلسددكان المتنمددل أو المإلددت،
ومساكن العابرٌن ،والمساكن الزراعٌة واإلستراحات الزراعٌة.



اإلستعمال السكنى المختلط :وٌضم اإلستعمال السكنى بؤنماطه المختلفة مختلطا ا
باسددتعماالت أخددرى مثددل التجددارى أو الحرفددى أو اإلدارى أو الترفٌهددى حٌددث
تشغل جزء من المبنى.



اإلسررتعمال التجررارى :وٌشددمل أمدداكن ولددوف سددٌارات العمددالء والمددوظفٌن –
أماكن التحمٌــل والتفــرٌغ – اإلستــعماالت األخرى التى لها عاللـــة بالتجارة،

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
سكنى
احواش سكنٌة
سكنً مختلط
تجارى
ورش حرفٌة
دٌنى
خدمات ادارٌة
خدمات ترفٌهٌة
خدمات تعلٌمٌة
خدمات اتصاالت
خدمات اجتماعٌة

خدمات امنٌة
مرافق
جراجات /مواقف
صناعً
مناطق خضراء
ساحات انتظار
مخازن وشون
مزارع
عشش وحظائر
اراضً فضاء
اراضً زراعٌة

خدمات صحٌة

مقابر

خدمات زراعٌة

المصارف

خدمات ثقافٌة

استعماالت األراضي

شكل ()5-3
نموووولخ لخريطوووة توضووو توزيووو
استعماالت األراضي

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدف من الدلٌل
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محالت وأسواق الجملة ،تجارة التجزئة (التجارة العامة ،تجاارة الععاا  ،الماوا
الغذائية ،موا البناء ومع ات المزارع ،تجارة السيارات وقعع الغيار ومحعات
البنااااازيا ،تجاااااارة المنساااااوجات والملبوساااااات وا سساااااوارات ،الم رو اااااات
والم غو ت واأل وات المنزلية).


اإلستعمال الخدمى :وي مل أما ا وقوف سيارات العمالء والموظ يا – أماا ا
التحميل والت ريغ واإلساتعما ت األرار التاى لهاا الالقاة بالرا مات (الرا مات
الراصااة بمااا يهاااا راا مات األالماااال ،الراا مات المالياااة والتاااميا والع اااارات،
ر مات اإلصالح ،ر مات مترصصة ،ر مات الم او ت ،الر مات الح ومياة،
الر مات التعليمية والث ا ية ...الخ).



اإلستتتعمال الافتتا ى والتر يهتتى :وي اامل أمااا ا وقااوف الساايارات للمساات ي يا
واألماا ا األرار التا لهاا الالقااة بهاذ األن اعة (ن ااعات ث ا ياة ومعااار ،
قاالااااات الامااااة ،مال ااااى وأن ااااعة ريا ااااية ،المنتز ااااات والحاااا ائق العامااااة
والمترصصة).



اإلستعمال الصتااي  :وي امل التصانيع والتجمياع والترازيا واألماا ا األرار
الت تساتر ألن اعة مماثلاة (تصانيع المنتجاات الغذائياة ،المنساوجات والجلاو
وا قم ااة ،ا ر اااأل واألثاااج ،منتجااات الااورق وم اات اتة ،العباالااة والن اار،
المنتجات ال يماوياة وم ات اتها ،المعااع البالساتي  ،الزجااا وال راار والحجار،
صناالة المعا ا األولية والمصنعة ،األجهزة العلمية والبصرية والتصوير).



إستتتتتعمال المرا تتتت العامتتتت  :وت ااااامل أمااااا ا وقااااوف ساااايارات الماااااوظ يا
وا ستعما ت األرار التا لهاا الالقاة باالمرا ق (محعاات المياا والرزاناات،
محعااات معالجااة ميااا الصاارف الصااح و محعااات ال هرباااء وحاار رعااوع
ال هرباء ،حر ابراا ا تصا ت ،مرام معالجة الن ايات).



االستعمال الزرايى :وي مل اإلنتاا واساترراا الماوار (المازارع واألرا اى
الزراالية ،تربية الحيوانات وال واجا ومنتجات ا لباا ،والم اتل).



أاشط المااجم والمحاجر واالستخراج :وي مل التعا يا والتن ياأل الاا المعاا ا
وال سارات والمحاجر ور مات المناج .



اإلستعمال طر ومرا الافتل :وت امل مرصصاات وحار العارق والترازيا
والر مات واإلستعما ت األرر التى لها الالقة بالن ل (حر العرق وال بار
واألن اق ،الس ة الح ي والمحعات ،مرا ق الن ل الجو والبحر والنهر ).



اإلستتتعمال أراضتت ضتتال والمستتاحار التيتتر مستتتعم  :وت اامل (األراصااى
ال اء ال ابلاة للتعاوير وريار ال ابلاة للتعاوير ،والمسااحات المرصصاة وريار
م اااغولة أو تحااات اإلن ااااء ،منااااعق صاااحراوية ،المجاااار المائياااة واألو ياااة
ومناعق السيول).



إستعماالر أخرى :مرتبعة بعبيعة ال م يناة ،مثال المجاار المائيا  ،الم اابر،
مناعق الس رية ،ويجأل مراالاة ذ اإلستعما ت بااأل وا واأللاواا المتعاارف
الليها وليا لسهولة قراءة الررائع وتوحي ا اللى مرتلف الم ا.

 4-3-3الهيكل العمرااى
ي مل الهي ل العمرانى بيانات الا نوع المبانى وموا اإلن اء ،وحا ت وارت االات
المبانى ،ونوالية اإلس اا متوسع الا اللى مستو البلو  ،ويعتبر ت يي الهي ل
ح األ نى يعتم اللى بيانات
العمرانى ما أ مررجات ذ ال راسة ،والت يي
مسح إستعما ت األرا ى ،الا عريق استر ا تعبي ات برامج نظ المعلومات
الجغرا ية إلنتاا ررائع تع س قيو التنمية .و نا تبرز مجموالة ما األسئلة اللى
المرعع ت ي اإلجابة الليها:
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-

-

هل توجد مناطق إسكان عشوائى بالمدينة؟
ما هو النمط السائد فى طريقة اإلنشاء؟ وما هي نسبة المبانى المنشأة بطوب
اللبن؟ وهل هى مجمعة ؟ وأين تقع بالمدينة؟
أين تقع مناطق اإلمتداد الجديدة بالمدينة؟ ومناطق اإلمتداد المخالف (بدون
ترخيص)؟
هل توجد مخططات تقسيم أراضى معتمدة وغير منماة بالكامل ( %52فأكثر
من قطع األراضى شاغرة)؟
هل توجد مناطق داخل الكتلة العمرانية غير مرفقة (ال تصلها شبكة المياه أو
الصرف الصحى أو الكهرباء؟
ماهي قيود اإلرتفاع المطبقة حالياً؟ وهل توجد مخالفات لقيود اإلرتفاع؟ وأين
يتركز وجودها؟
أين توجد المناطق التى تزيد بها الكثافة البنائية عن  %08من مساحة األرض؟
ما هو متوسط مساحة الوحدة السكنية باألحياء المختلفة وما هو نصيب الفرد
منها؟
ما هى أماكن ومساحات األراضى المتاحة لتنمية المدينة وبيان ملكيتها؟

 5-3-3خصائص المسكن
يعتبر المسح االجتماعى االقتصادى هو المصدر األساسى لبيانات المساكن بالمدينة،
ويمكن تصنيف البيانات على مستوى األحياء ،حيث تسحب عينة عشوائية أساسية
 %2من عدد الوحدات السكنية وعينة إحتياطية  %5يجب أن يستوفي بيانات المبنى
سوا ًء تمت المقابلة أم لم تتم ،ويجب أن يدعم الرصد للمبانى بالصور الفوتوغرافية،
ويشتمل المسح على بيانات عن نوع المبنى السكنى وعدد األدوار وعدد الوحدات
السكنية ونوع اإلشغال وتكلفة البناء للوحدة السكنية وأعمار المبانى السكنية ومتوسط
قيمة اإليجار الشهرى وأسلوب التخلص من مياه الصرف الصحى ،وسوف
نستعرض المؤشرات التى يمكن استخالصها من البيانات.

هذه النوعية من األسئلة تساعد على صياغة استراتيجيات التنمية وتطوير الهيكل
العمرانى القائم ،وينتج عن هذا النوع من التحليل المخرج التالى:
-

وتوفر قاعدة البيانات الجغرافية إلستعماالت األراضى إمكانية تحليل قطاع
اإلسكان من حيث توزيع الوحدات السكنية حسب النوع على مستوى البلوك
(المخزون) وكثافة البناء وتراخيص البناء ،مما يمكن المخطط من تحديد مالمح
سوق العقار بالمدينة ،ومن المهم عقد مقارنة بين أحياء المدينة حسب نوع
اإلسكان الغالب.



خريطة موضحا ً عليها (مناطق إسكان عشوائى بالمدينة  -مناطق يغلب عليها
المبانى بالطوب اللبن ومبانى حالتها رديئة  -مناطق اإلمتداد الجديدة  -مناطق
اإلمتداد المخالف "بدون ترخيص"  -مناطق يغلب عليها مخالفة قيود اإلرتفاع
– مناطق تزيد بها الكثافة البنائية عن  - %08مخططات تقسيم أراضى
معتمدة وغير منماة بالكامل "أكثر من  %52غير مبنى"  -مناطق داخل الكتلة
العمرانية غير مرفقة) ،وتعبر عنها خريطة الكثافات العمرانية شكل (.)0-3

النوع :يعتبر مؤشر التوزيع النسبى ألنواع المبانى السكنية بالمدينة من
المؤشرات الهامة التى تعكس طبيعة وجودة الهيكل العمرانى بالمدينة ،وعلى
المخطط البحث عن مدى تركز المبانى السكنية المتهالكة والمنشأة من مواد غير
مطابقة للمواصفات والتى ال تصلح للحياة اآلدمية ،حيت تمثل هذه النوعية هدف
أساسى في إستراتيجية التنمية (اإلحالل والتجديد).
ويوضح الجدول ( )1-3التوزيع النسبى ألنواع المباني السكنية ،وتمثل
العمارات السكنية والفيالت رصيد يحسب للهيكل العمرانى بالمدينة عن طريق
مقارنة نسبة مجموع العمارات السكنية والفيالت بإجمالى أنواع المبانى السكنية
بكل حى.
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
اقل من  ---شخص /الفدان
 000 - 000شخص /الفدان
 000 –000شخص /الفدان
 000فأكثر شخص /الفدان
أراضً زراعٌة

وتشمل على تدرج المناطق حسب الكثافة على الفدان
وبالتااالى تسكااس طبٌسااة المشاااكل التااً توا ا المدٌنااة
حٌث تسبار عان منااطق اإلساكان السشاوايً  -منااطق
اإلمتداد ال دٌدة  -منااطق تزٌاد ب اا الكثافاة السمرانٌاة
عن المسوح ب قانونا  -المناطق الغٌر منماة.
الكثافة العمرانية

شكل ()6-3
نموووولخ لخريطوووة توثووو الكثافوووة
العمرانية

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق ال دف من الدلٌل
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جدول ()1-3
التوزٌع النسبى ألنواع المبانى السكنٌة بالمدٌنة



اسم الحى
نوع المبنى

الحى
()--

الحى
()--

الحى
()--

الحى
()--

الحى
()--

الحى
()--

الحى
()--

اجمالى
المدٌنة

عشة  /خٌمة  /خشب ومخلفات
منزل تملٌدى
عمارة سكنٌة (أكثر من وحدة)
فٌال
المصدر :نتابح المسح اإللتصادى اإلجتماعى.

جدول ()3-3
التوزٌع النسبى لعدد الوحدات السكنٌة فى المبانى بالمدٌنة
اسم الحى
عدد الشمك

 عدد األدوارٌ :عتبر عدد األدوار مإشر هام ٌعكس مدى لدرة الهٌكل العمرانى
على اإلمتداد الرأسى بالممارنة بإشتراطات اإلرتفاعات المسموح بها ،وبممارنة
أحٌاء المدٌنة ببعضها البعض ،وٌوضح الجدول ( )2-3التوزٌع النسبى
إلرتفاعات المبانى السكنٌة بالمدٌنة ،وٌعطى مإشر متوسط اإلرتفاعات
للمبانىالسكنٌة على مستوى األحٌاء انعكاسا ا للكثافة السكانٌة الصافٌة بؤحٌاء
المدٌنة.
جدول ()2-3
التوزٌع النسبى إلرتفاعات المبانى السكنٌة بالمدٌنة

عدد األدوار

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

اجمالى
المدٌنة

شمة واحدة
 4 – 2شمك
 8 – 5شمك
 9شمك فؤكثر
المصدر :نتابح المسح اإللتصادى اإلجتماعى
.



اسم الحى
الحى
()---

عدد الوحدات السكنٌة :ممٌاس آخر للكثافة السكانٌة ،فكلما زادت عدد الوحدات
السكنٌة (الشمك) فى المبنى زادت الكثافة السكانٌة ،وبالتالى كان هنان تؤثٌر
مباشر على الهٌكل العمرانى ،فزٌادة عدد الوحدات السكنٌة ٌعتبر دالة فى
الطلب على الخدمات والمرافك والحركة على الطرق والطلب على مناطك
إنتظار السٌارات فى حى معٌن ،وٌوضح الجدول ( )3-3التوزٌع النسبى لعدد
الوحدات السكنٌة فى المبانى بالمدٌنة.

اجمالى
المدٌنة

دور واحد
دورٌن
ثالثة أدوار
أربعة أدوار فؤكثر
المصدر :نتابح المسح اإللتصادى اإلجتماعى.

18-3

نوع اإلشغالٌ :عنى نمط اإلشغال لوحدة سكنٌة أو ما إذا كانت مشغولة أم ال ،ما
إذا كان ٌمطنها مستؤجر أو المالن نفسه ،وٌعطى نوع اإلشغال عدة مإشرات من
أهمها :نسبة المالن الماطنٌن للوحدات السكنٌة من إجمالى الوحدات المشغولة
حٌث ٌعكس مدى استمرار المجتمع وعدم مرونة الحركة ،ونسبة المستاجرٌن
للوحدات السكنٌة تعكس مرونة المجتمع فى الحركة ،كما ٌعطى مإشر لعدد
الوحدات الشاغرة فى المدٌنة ودراسة إمكانٌة استخدامها فً توفٌر إحتٌاجات
المدٌنة من المساكن .وٌوضح جدول ( )4-3التوزٌع النسبى حسب نوع اإلشغال
للمبانى السكنٌة بالمدٌنة.

جدول ()4-3
التوزٌع النسبى حسب نوع اإلشغال للمبانى السكنٌة بالمدٌنة



اسم الحى
نوع األشغال للمبنى

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

اجمالى
المدٌنة

ملن للساكن
مستؤجر
مإمن من لبل العمل
أخرى
المصدر :نتابح المسح اإللتصادى اإلجتماعى.

جدول ()6-3
التوزٌع النسبً ألعمار المساكن بالمدٌنة
اسم الحى
المدة بالسنوات

 تكلفة البناءٌ :عتبر متوسط تكلفة البناء للوحدة السكنٌة من مإشرات مستوى
معٌشة للسكان لحى معٌن بالمدٌنة ،وٌستخدم فى الممارنة بٌن األحٌاء لتحدٌد
المدرة على اإلنفاق على إنشاء الوحدات السكنٌة ،فكلما زادت نسبة الفبات
األعلى التى تنفك أكثر على إنشاء السكن كان دلٌالا على رفاهٌة الحى الذى
ٌضم هذه الفبات ،وٌوضح جدول ( )5-3التوزٌع النسبىً لتكلفة بناء المسكن
بالمدٌنة.
جدول ()5-3
التوزٌع النسبى لتكلفة بناء المسكن بالمدٌنة
اسم الحى
التكلفة باأللف جنٌه

الحى
()---

الحى
()---

أعمار المساكن :مإشر لمدى حداثة الهٌكل العمرانى للمدٌنة أو لدمه ،ومإشر
إلتجاه النمو العمرانى بالمدٌنة فى حالة تطبٌمه على األحٌاء ،والممارنة بٌن
األحٌاء ٌعطً مإشر أى األحٌاء تنمو بشكل أسرع من اَخر ،وأى األحٌاء
أكثر حداثة ،وٌوضح الجدول ( )6-3التوزٌع النسبى ألعمار المسكن بالمدٌنة،
وٌساعد فى رسم خرٌطة إتجاهات النمو العمرانى للمدٌنة.

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
() ---

الحى
() ---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

اجمالى
المدٌنة

ألل من  5سنوات
 14 – 5سنة
 29 – 15سنة
 30سنة فؤكثر
ا
ممٌاس العمر ٌحدد طبما لنتابج المسح اإللتصادى اإلجتماعى
المصدر :نتابح المسح اإللتصادى اإلجتماعى.



اجمالى
المدٌنة

ألل من 50
99 - 50
199 - 100
 200فؤكثر
ممٌاس تكلفة البناء ٌحدد طبما ا لنتابج المسح اإللتصادى اإلجتماعى.
المصدر :نتابح المسح اإللتصادى اإلجتماعى.
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المٌمة اإلٌجارٌة للمسكنٌ :عتبر من المإشرات الهامة التى تساعد على فهم
العدٌد من المظاهر اإلجتماعٌة واإللتصادٌة (العاللة بٌن المالن والمستؤجر)،
وأحد المعضالت التى تواجهها المدٌنة (التباٌن الكبٌر بٌن المٌمة اإلٌجارٌة فى
لانون اإلٌجارات المدٌم والجدٌد) ،وعلى المخطط لٌاس حجم المشكلة (نسبة
المساكن المطبك علٌها لانون لدٌم /نسبة المساكن المطبك علٌها لانون جدٌد)،
وٌوضح الجدول ( )7-3التوزٌع النسبى إلٌجار المسكن بالمدٌنة.

جدول ()8-3
التوزٌع النسبى لوسابل التخلص من مٌاه الصرف الصحى بالمساكن بالمدٌنة

جدول ()7-3
التوزٌع النسبى إلٌجار المسكن بالمدٌنة
اسم الحى
اإلٌجار الشهرى

الحى
()--

الحى
()--

الحى
()--

الحى
()--

الحى
()--

الحى
()--

الحى
()--

اسم الحى

اجمالى
المدٌنة

نمو التصرٌف

لانون لدٌم ألل من  20جنٌه
لانون لدٌم أكثر من  20جنٌه
لانون جدٌد ألل من  500جنٌه
لانون جدٌد أكثرمن  500جنٌه
ممٌاس اإلٌجار الشهرى ٌحدد طبما ا لنتابج المسح اإللتصادى اإلجتماعى
المصدر :نتابح المسح اإللتصادى اإلجتماعى.



الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

الحى
()---

اجمالى
المدٌنة

شبكة المجارى العامة
ترنشات صرف
وسابل أخرى
المصدر :نتابح المسح اإللتصادى اإلجتماعى

-

وسائل التصرٌفٌ :عتبر مإشر التوزٌع النسبى لوسابل التخلص من مٌاه
الصرف الصحى على شبكة المجارى العامة أو على ترنشات من المإشرات
الهامة والتى تعكس مستوى الهٌكل العمرانى ونوعٌة الحٌاة فً المدٌنة وبٌن
األحٌاء المختلفة ،والسٌما فى ظل إرتفاع مستوى المٌاه الجوفٌة وتعرض
األحٌاء التى تستخدم ترنشات الصرف للتلوث البٌبى نظرا ا لتماعس المواطنٌن
عن عملٌة الكسح طبما ا للمواصفات السلٌمة ،كما تسبب تلوث للمٌاه الجوفٌة
وشبكة مٌاه الشرب ،وٌوضح الجدول ( )8-3التوزٌع النسبى لوسابل التخلص
من مٌاه الصرف الصحى بالمساكن المدٌنة.

رصد جوانب المصور فى الشبكة الحالٌة
دراسة تصنٌف الشبكة الحالٌة حسب الدرجة
دراسة تحدٌد الموالع الخطرة بالشبكة
التوافك بٌن نوعٌة اإلستعمال وطبٌعة الشبكة
االتصال المباشر داخل وخارج المدٌنة
مشكلة إنتظار السٌارات (توفٌر بدابل)
تمدٌر حجم الحركة فى المستمبل على الشبكة

وهنا تبرز مجموعة من األسبلة على المخطط االجابة علٌها بشكل تفصٌلى
باالستعانة بخبٌر الطرق والنمل والمواصالت حتى ٌمكن وضع استراتٌجٌة والعٌة
ولابلة للتنفٌذ ،وأهم هذه االسبلة ما ٌلى:

 6-3-3تحلٌل شبكة الطرق والنمل

-

سوف ٌشمل التحلٌل سبعة أهداف ربٌسٌة متصلة بالمعلومات التى تم تجمٌعها سواء
من المصادر األولٌة أو الثانوٌة ،وفى نفس الولت المساهمة فى صٌاغة اإلستراتٌجٌة
وتحدٌد المشروعات لصٌرة وطوٌلة المدى.

-

20-3

ما هى موالع التزاحم واإلختالط فى الحركة وما هً أسبابه؟
هل ٌوجد تدرج فى شبكة الطرق الحالٌة؟
ما هى ساعات الذروة وهل المدرة االستٌعابٌة للطرق تتناسب مع حجم
الحركة؟
ما هى الطالة االستٌعابٌة للشبكه الحالٌة؟

-

-

ما هً الموالع التى سجلت بها حوادث أعلى من المعدل العام؟
هل العاللة بٌن إستعماالت األراضى تتناسب مع تدرج الشبكة؟
هل هنان فصل بٌن حركة المركبات وحركة المشاة؟
هل هنان أماكن مخصصة إلنتظار السٌارات طبما ً للمعدالت التخطٌطٌة؟
هل توجد عالمات أرضٌة والفتات إرشادٌة ومرورٌة؟
هل التصمٌم الهندسى للشبكة مطابك للمواصفات العلمٌة؟
هل ٌوجد تعارض بٌن أنماط النمل المختلفة ومساراتها؟
هل مداخل المدٌنة محددة بشكل جٌد فى الوضع الراهن؟
هل ٌوجد نموذج للنمل (تولٌد الحركة) للمدٌنة؟
هل ٌوجد ربط مباشر بٌن المدٌنة والمرى التابعة والمدن األخرى بالمحافظة
وعواصم المحافظات األخرى؟
هل ٌوجد نظام للنمل العام ٌحمك االتصال والتنمل السهل للمواطنٌن بٌن المدن
والمرى وٌربط المدٌنة بالمناطك المحٌطة بشكل مباشر؟
هل توجد مشروعات طرق مدرجة بالخطة فً المدي المصٌر والبعٌد؟

جدول ()9-8
تحلٌل الطرق حسب الدرجة ومستوى التجهٌزات
التغٌر
فً
عرض
الطرٌك

رلم
الطرٌك
ودرجته

(ث) ( م)

سوف ٌتم إلماء الضوء على هذه األسئلة من خالل التحلٌل لألهداف السابمة وبٌان
نوع المخرجات الناتجة عن تفاعل البٌانات التً تم تجمٌعها سوا ًء من المسوحات
المٌدانٌة أوالبٌانات التى تم الحصول علٌها من مصادر ثانوٌة.


بٌان بأسماء وأرلام الطرق ومدى مطابمته للمواصفات وإعطائه درجة تعبر
عن ممٌاس الجاهزٌة للطرٌك كما هو موضح بالحدول (.)9-8

وجود
أرصفة
بالطرٌك

وجود
وجود
وجود
وجود
حالة
وجود
جزٌرة الرصف إشغاالت الفتات عالمات إنارة
وسطٌة بالطرٌك بالطرٌك إرشادٌة أرضٌة بالطرٌك

(ال)

(ال)

(ال)

( د)

(ال)

(ال)

(ال)

التمٌٌم
ممٌاس
الجاهزة

(ث) ثابت (م) متغٌر (ي) ٌوجد (ال) الٌوجد (ج) جٌد (د) رديء
الحد األلصى لدرجة تجهٌزات الطرٌك =  61درجة ،والحد األدنى =  8درجات (الفرق بٌن الحد األلصى
واألدنى ٌمسم عن طرٌك خبٌر الطرق إلٌجاد ممٌاس الجاهزٌة) .عنصر التجهٌزات ٌعتبر (ثابت ٌ -وجد –
جٌد) إذا تكرر أكثر من .%05

التغلب على جوانب القصور في الشبكة الحالية
ٌتم ذلن من خالل التحلٌل بفحص كل طرٌك مدرج فى "البٌان األساسى" لتحدٌد
مدى مطابمته للمواصفات الهندسٌة من حٌث (عرض الطرٌك واألرصفة
والجزر وحالة الرصف ونوع وأماكن اإلشغاالت ،ونوعٌة الالفتات وحالتها
وإمكانٌة رؤٌتها ،ومدى توفر العالمات االرضٌة وحالتها) .وٌنتج عن هذا النوع
من التحلٌل المخرجات التالٌة:

-

-

76-8

خرٌطة موضحا ً علٌهاا أمااكن اإلشاغاالت ونوعٌتهاا (التجارٌاة – الصاناعٌة
والااور ) علااً الطاارق ،وأماااكن إنتظااار سااٌارات النماال العااام والساارفٌس،
وتجمع األسواق.
ً
خرٌطااة موضااحا علٌهااا الحالااة االنشااائٌة للطاارق (الرصااف) ،وٌااتم إظهااار
مشااااكل الرصاااف (ردئ – تراباااى) والتغٌااار فاااى عااارض الطرٌاااك ،وحالاااة
األرصفة ،وحالة الكبارى واألنفاق والمزلمانات.

وٌمكن مراجعة إدارة الطرق لمعرفة تدرج الشبكة المفترضة وممارنتها بالوضع
المابم ،فغٌاب أحد الدرجات أو عدم ظهورها بالنسبة الكافٌة ٌسبب خلالا فى
الشبكة ،وٌنتج عن هذا النوع من التحلٌل المخرج التالى:

 تصنٌف الشبكة الحالٌة حسب الدرجة
ٌعتبر تدرج شبكة الطرق حسب الدرجة شرط أساسى فى كفاءة أداء الشبكة ،فمن
المتعارف علٌه أن شبكة الطرق الحضرٌة تتكون من الدرجات التالٌة (محلى–
تجمٌعى– شرٌانى -سرٌع) بالمواصفات الموضحة بالجدول ( )10-3وتعبر عنها
خرٌطة تصنٌف شبكة الطرق بالمدٌنة وإللٌمها المباشر شكل (.)9-3

نص وخرٌطة موضح بهما مشاكل شبكة الطرق من حٌث التدرج بعد الممارنة
بالجدول السابك وٌشمل (الطرق التى ٌوجد بها لصور وظٌفى والطرق التى
ٌزٌد الحجم المرورى عن المعدل ،والطرق التى تعانى من خلل فى حجم التدفك
المرورى أو نسب تصنٌف المركبات علٌها ،والتوازن فى نسب الطرق حسب
درجاتها ونسبتها من أطوال الشبكة ،تحمٌك الربط مع مستوٌات الطرق
المختلفة ،وتحمٌك السرعة التشغٌلٌة على الطرق حسب الدرجة).

جدول ()10-3
الخصابص العامة للطرق الحضرٌة
عناصر الممارنة

نوع الطرٌك
المحلٌة

التجمٌعة

الشرٌانٌة

السرٌعة

الوظٌفة

الوصول أهم من
الحركة

الحركة والوصول
بنفس األهمٌة

الحركة أهم من
الوصول

الحركة وال ٌسمح
بالوصول المباشر

معدل الحجم
المرورى الٌومى

إلى 300

4000 -200

15000-2000

أكثر من 8000

التدفك المرورى

متمطع

متمطع

غٌر متمطع عدا
عند اإلشارات

تدفك حر غٌر
متمطع

تصنٌف
المركبات

فً الغالب مركبات
صغٌرة ومتوسطة
الحجم

كل األنواع %30
مركبات حمل
خفٌف

كل األنواع %20
شاحنات

كل األنواع -20
 %30شاحنات
ثمٌلة

النسبة من أطوال
الشبكة

%85-65

%20-10

%10-5

إلى %5

الربط مع

المحلى  -التجمٌعى
 -الشرٌانى

جمٌع األنواع

جمٌع األنواع

السرٌع –
الشرٌانى -
التجمٌعى

السرعة التشغٌلٌة

 80-45كم/س

 90-50كم/س

 110-60كم/س

 120-80كم/س



تحدٌد الموالع الخطرة بالشبكة
من خالل البٌانات المسجلة لدى إدرة المرور عن تحرٌر محاضر الحوادث على
شبكة الطرقٌ ،تم التعرف على الموالع األكثر خطورة (الموالع التى ٌزٌد بها
معدل الحوادث عن المتوسط العام) وٌتم تولٌعها على خارطة الحوادث ،وهنان
إرتباط بٌن كثافة حركة المشاه والحٌوانات وموالع العبور على الطرق السرٌعة
وخطوط السكة الحدٌد (المزلمانات) ومعدالت ولوع الحوادث ،وٌنتج عن هذا
النوع من التحلٌل المخرج التالى:
-

-
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خرٌطددة موضددحا ا علٌهددا شددبكة الطددرق البرٌددة والحدٌدٌددة وعلٌهددا المحدداور
والموالع األكثر خطورة مصدنفة حسدب سدبب الخطدورة ،وأمداكن إنتظدار
السٌارات المسموح أو غٌر المسموح بهدا ،وبصدفة خاصدة حدافالت النمدل
العام والسرفٌس ،وموالع الكبارى واألنفاق ومزلمانات السكة الحدٌد.
خرٌطة موضحا ا علٌها أماكن اإلستعماالت التى ٌصل إلٌها أكبر عددد مدن
المدواطنٌن ٌومٌدا ا فدى أولدات الددذروة ( مثدل المبدانى اإلدارٌدة الحكومٌددة –
المستشمٌات الحكومٌة – المحاكم – الجامعات).

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
طريق شرياني بعرض ----
طريق تجميعي بعرض ----
طريق محلي بعرض ----
خط سكة حديد
كوبرى
مزلقان
أراضي زراعية

وتشممممل علممم شمممبكة الطمممرا حسممم الدرجمممة فممممن
المتعارف عليه أن شبكة الطرا الحضرية تتكون من
الدرجات التاليه (محلي– تجميعمي– شمرياني -سمري )
وتعبر عنها خريطة تصنيف شبكة الطرا بالمدينة
شبكة الطرق

شكل ()7-3
نموووولخ لخريطوووة توجووو تووودرخ
شبكة الطرق

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقياس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخريطة لتحقيق الهدف من الدليل
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وٌتم هذا التحلٌل بتمسٌم المدٌنة إلى مناطك حسب اإلستعمال (النشاط السابد)
وممارنة نسبة أطوال الطرق بكل منها بالمتوسط العام على مستوى المدٌنة،
وهذه الممارنة سوف تعطى مإشر هام للمناطك المخدومة واأللل خدمة ،وٌشمل
هذا التحلٌل دراسة المخارج لكل منطمة وطبٌعة إستعمال األرض بها ،وٌنتج
عن هذا النوع من التحلٌل المخرج التالى:
-





خرٌطددة موضددحا ا علٌهددا المندداطك األلددل خدمددة مددن الطددرق حسددب نددوع
اإلستعمال السابد ومخارج كل منطمة.

-

اإلتصال المباشر داخل وخارج المدٌنة
ٌنمسم هذا التحلٌل إلى لسمٌن ،تحلٌل خدمة اإلتصال داخل المدٌنة وهى غالبا ا ما
ٌموم بها المطاع الخاص ،ودابما ا تستجٌب للطلب ،وٌجب التعرف على نماط
تجمع التاكسى والتكتن ،أما المٌكروباس فٌجب دراسة خطوط الخدمة وكثافة
الحركة (متوسط عدد المنمولٌن على كل خط فى ٌوم عمل عادى  -وعدد
وحدات الخدمة العاملة على الخط  -وحالة الطرٌك الموصل) وهذا التحلٌل
ٌساعد فى وضع أولوٌات تحسٌن الشبكة ،والمسم الثانى من التحلٌل ٌهتم بخدمة
اإلتصال الخارجٌة وغالبا ا تإدى الخدمة بالمشاركة بٌن المطاع العام والخاص،
فٌتم تحلٌل بٌانات خطوط الحركة من ناحٌة (موالع الموالف  -المسار – عدد
الرحالت – عدد الوحدات المتحركة ونوعها – مدى كفاءة الخدمة) ،وٌنتج عن
هذا النوع من التحلٌل المخرج التالى:
-

مشكلة إنتظار السٌارات (توفٌر البدائل)
وٌكون التحلٌدل لابمدا ا علدى حسداب أعدداد السدٌارات والمركبدات بالمدٌندة الحالٌدة
والمتولعددة طبمدا ا لمعدددالت الزٌددادة بهددا ،والتدى تحدددد حسددب االسددتبٌان المتبددع فدى
الدراسات السكانٌة واإلجتماعٌدة وتمداس بدـمعدل ملكٌدة (السدٌارة /أسدرة) وٌكدون
محدددددا ا لكدددل شدددارع نسدددبة السدددٌارات المتواجددددة بددده وذلدددن لحسددداب المسددداحات
المطلوبة النتظار السٌارات واحجامها المستمبلٌة والحالٌة فى المناطك السكنٌة.



تمدٌر حجم الحركة فى المستمبل على الشبكة
هذه الدراسة تعتبر هامة جدا ا حٌث تلمى الضوء على شكل الشبكة فى المستمبل
وتمدٌرات حجم الحركة علٌها وتساهم فً رسم إستراتٌجٌة تطوٌر الشبكة فى
المستمبل ،وٌجب أن تتم بواسطة خبٌر الطرق والنمل ،وٌنتج عن هذا النوع من
التحلٌل المخرج التالى:
-

خرٌطددددة موضددددحا ا علٌهددددا موالددددف اإلنتظددددار لوحدددددات النمددددل الددددداخلى
والخددارجى (الرسددمى وغٌددر الرسددمى) ومسددارات الخدمددة حسددب الحالددة
والكثافة ،والمناطك األلل حظا ا من الخدمة بنا اء على الكثافة.

-
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وٌكددددون الحسدددداب فددددى المندددداطك ذات النشدددداط أو االشددددغال التجددددارى أو
الحكومى طبما ألعداد المشتغلٌن ونسبة إمتالكهم للسٌارات وذلدن لحسداب
أماكن اإلنتظار المطلوبة فى أولات الذروة .
خرٌطة موضحا ا علٌها أماكن اإلنتظار الحالٌة ولدرتها اإلستٌعابٌة.

برنامج على الحاسب اَلى لحساب نموذج تولد الرحالت فى المستمبل.
خرٌطة توضح حجم الحركة الراهندة (وحددة عربدة ركدوب /سداعة) علدى
الشبكة.
خرٌطة توضح حجم الحركة المتولعة فى المستمبل علدى الشدبكة وبالتدالى
المشارٌع المستمبلٌة إلستٌعاب حجم الحركة.
خرٌطدددة موضدددحا ا علٌهدددا المبدددانى الحكومٌدددة (اإلشدددغاالت التدددى تجدددذب
المواطنٌن) الممترح نملها فى المستمبل ألماكن أخرى بسبب تزاٌد الحركة
الٌها على شبكة الطرق.

 7-3-3تحلٌل شبكات المرافك والبنٌة التحتٌة
جدول ()11-3
تمٌٌم عناصر شبكة المٌاه

سوف نتناول عرض منهجٌة التحلٌل لكل من شبكة المٌاه وشبكة الصرف والمخلفات
الصلبة وشبكة الكهرباء ،بما ٌحمك تجهٌز البٌانات إلنتاج إستراتٌجٌة والعٌدة وفعالدة،
وٌهدف هذا التحلٌل إلى تمٌٌٌم مدى كفاءة شبكات المرافك والبنٌة التحتٌدة فدى الوضدع
الحالى وما مدى تجاوزها لعمرها االفتراضى وطالتها االستٌعابٌة ،وٌجدب ربدط هدذه
البٌانات بحجدم السدكان والمسداحه المخدومدة وذلدن حتدى ٌمكدن تمٌدٌم وتحلٌدل الوضدع
الراهن.


اسم الوحدة

الطالة أو
المدرة أو
السعة

العمر
اإلفتراضى

إمكانٌة
التوسعات
واالمتداد

التمٌٌم

خطوط الشبكة باالحٌاء
الحى (اإلسم)
الحى (اإلسم)
الخزانات األرضٌة والعالٌة
خزان (اإلسم)
خزان (اإلسم)
محطات التنمٌة
محطة (اإلسم)
محطة (اإلسم)
المصدر:

شبكات مٌاه الشرب
ٌمكددن تمسددٌم شددبكة المٌدداه فددً أى مدٌنددة إلددى خطددوط الشددبكة ومحطددات التنمٌددة
والخزانات .وغالبا ا تتوافر خرابط الشبكة المابمة بإدارة المرافدك بالمدٌندة ،وتندتج
هذه المعلومات على خرٌط موضحا ا بها (مناطك غٌر مخدومه بالشبكة  -خطوط
تغذٌددة إنتهددى عمرهددا االفتراضددى أو تحتدداج صددٌانة أو إحددالل – مندداطك غٌددر
مخدومة بشبكة الحرٌك  -خزاندات ومحطدة تنمٌدة إنتهدى عمرهدا االفتراضدى أو
تحتاج صٌانة أو إحالل) ،وٌتم التمٌٌم للوضدع الدراهن كمدا هدو موضدح بالجددول
( )11-3وٌوضح الشكل ( )10-3عناصر شبكة المٌاه.

-

وهنا تطدرح مجموعدة مدن األسدبلة علدى المخطدط اإلجابدة علٌهدا بشدكل تفصدٌلى
باالسددتعانة بخبٌددر شددبكات المٌدداه حتددً ٌمكددن وضددع إسددتراتٌجٌة والعٌددة ولابلددة
للتنفٌذ:
 ما هو مصدر التغذٌة بالمٌاه بالمدٌنة؟ ما هو حجم الطالة اإلجمالٌة لمصدر التغذٌة؟ مددا هددو معدددل االسددتهالن الٌددومى للفددرد ،ومددا هددو المعدددل المسددتهدف ،هددلاإلستهالن (الطلب) ٌتناسب مع حجم التنمٌة (العرض)؟
 هدددل التحلٌدددل الكٌمدددابى والبٌولدددوجى للمٌددداه المنتجدددة مطدددابك للمواصدددفاتالعالمٌة؟

-

ما هى مصادر التلوث للمٌاه الحالٌة والمتولعة؟
ا
ا
هل توجد أماكن بالمدٌنة محرومة من الخدمة كلٌدا أو جزبٌدا ،وهدل ٌسدتخدم
بالمدٌنة نظام الحنفٌات العمومٌة؟
هل ٌوجد شبكة للحرٌك بالمدٌنة وما هى المناطك المحرومة من الخدمة؟
هل السعة التخزٌنٌة بالمدٌنة كافٌة حالٌا ا؟
هل العمر االفتراضى للشبكة والخزانات إنتهى وهل توجد خطة لالحالل؟
هددددل توجددددد شددددبكة منفصددددلة للمنطمددددة الصددددناعٌة نظددددرا ا الخددددتالف طبٌعددددة
االستهالن؟
ا
ا
تمدٌر سعة التخزٌن المطلوبة حالٌا والمطلوبة مستمبال (سنة الهدف)؟

وبعد اإلجابة على األسبلة ٌموم خبٌر المٌاه بعمدل بعدض التمددٌرات لسدنة الهددف
مددن أهمهددا تمدددٌر االحتٌاجددات المابٌددة والتخددزٌن المسددتهدف كمددا هددو موضددح
بالجدول ( ،)12-3وٌتم مراعاة األصول الفنٌة تمهٌدا ا لوضع إستراتٌجٌة التغذٌدة
بالمٌاه ،على أن ٌتم حساب اإلحتٌاجات على مراحل الخطة.
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
محطة التنقٌية تحتياج
مأخذ المٌاة ٌحتاج
إلى تحدٌث معدا
الييييى حماٌيييية ميييي
التلوث
محطة رفيع تحتياج
صٌانة
محطة رفع تحيت
خييييييييزا ارضييييييييى
إلى رفع القدرة
ٌحتاج إلى تجدٌد
خزا ارضى ٌحتاج إلى تطهٌر دورى
خزا علوى ٌحتاج إلى صٌانة دورٌه
خط تغذٌة ٌحتاج إحالل جزئً
مناطق تجاوز بها الشبكة عمرها اإلفتراضيً
وتحناج الى إحالل
مناطق غٌر مخدومه بشبكة الحرٌق
وتشمل على المناطق غٌر مخدومه بالشبكة  -خطوط
تغذٌة إنتهً عمرهيا االفتراضيً و تحتياج صيٌانة و
إحييالل – منيياطق غٌيير مخدوميية بشييبكة الحرٌيييق -
خزانيا ومحطيية تنقٌيية إنتهيً عمرهييا االفتراضييً و
تحتاج صٌانة و إحالل.
خدمة مياه الشرب
رقم الشكل:

شكل ()8-3
نموووولخ لخريطوووة توةووو خدموووة
مياه الشرب بالمدينة

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدف م الدلٌل
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جدول ( )12-3اإلحتٌاجات المابٌة والتخزٌن (المستهدف)
اإلحتٌاج المائى
المتوسط السنوى الستهالن الفرد (لتر/فردٌ/وم)
متوسط اإلحتٌاجات المابٌة الحالٌة (مٌ/3وم)
متوسط اإلحتٌاجات المابٌة المستهدفة (مٌ/3وم)
ممدار العجز ( )-فى المٌاه المنتجة سنة الهدف (مٌ/3وم)
التخزٌن
ألصى إستهالن شهرى صٌفا ا (مٌ/3وم)
ألصى إستهالن ٌومى(مٌ/3وم)
ألصى إستهالن ساعة (مٌ/3وم)
إحتٌاج الحرٌك (م)3
سعة التخزٌن العالى المطلوبة (م)3
سعة التخزٌن األرضى المطلوبة (م)3
المصدر:



اسم الوحدة

الطالة أو
المدرة أو
السعة

العمر
اإلفتراضً

إمكانٌة
التوسعات
واالمتداد

التمٌٌم

خطوط الشبكة باالحٌاء
الحً (االسم)
الحً (االسم)
محطات الرفع
محطة (االسم)
محطة (االسم)
محطات المعالجة
محطة (االسم)
محطة (االسم)
المصدر:

وهنا تطدرح مجموعدة مدن األسدبلة علدى المخطدط اإلجابدة علٌهدا بشدكل تفصدٌلً
باالستعانة بخبٌر شبكات الصرف الصدحً حتدً ٌمكدن وضدع اسدتراتٌجٌة فعالدة
ووالعٌة:
 هددل اإلسددتهالن مددن المٌدداه ٌتناسددب مددع مٌدداه الصددرف الصددحً (حددوالً )%80وهل ٌوجد تسرب فً الشبكة نتٌجة لتهالن الشبكة؟
 هل منسدوب المٌداه الجوفٌدة مرتفدع عدن المعددل الطبٌعدً بسدبب الصدرفالزراعً أو بسبب صرف البٌارات؟
 هل مٌاه الصرف الصحً تمثل مصدر تلوث للبٌبة فً الوضع الراهن؟ هددل ٌوجددد أمدداكن بالمدٌنددة محرومددة مددن الخدمددة كلٌددا ا أو جزبٌددا ،وهددلٌستخدم بالمدٌنة نظام البٌارات؟
 هددل لدددرة الشددبكة علددى التصددرٌف تفددً بالتصددرف الحددالً للمدٌنددة ،وهددللدرة محطة المعالجة تفً بحجم التصرف الحالً؟
 -هل الصٌانة للشبكة ومحطات الرفع تتم بشكل دوري؟

شبكة الصرف الصحى
تنمسم شبكة الصرف الصحى فى أى مدٌنة إلى خطدوط الشدبكة ومحطدات الرفدع
ومحطدات المعالجددة ،وغالبدا ا تتددوافر بٌانددات وخددرابط الشددبكة المابمددة والتوسددعات
المستمبلٌة بإدارة المرافك بالمدٌنة ،كمدا ٌجدب إدخدال جمٌدع البٌاندات علدى لاعددة
البٌانددات الجغرافٌددة حتددً ٌسددهل تحلٌلهددا ،وتنددتج هددذه المعلومددات فددً خرٌطددة
موضح علٌها (منــاطك غٌـر مخدومــه بالشبكــة  -مناطك مخدومة بالبٌارات –
خطوط صدرف إنتهدى عمرهدا االفتراضدً أو تحتداج صدٌانة أو إحدالل  -محطدة
رفددع ومحطددة معالجددة إنتهددً عمرهددا االفتراض دى أو تحتدداج صددٌانة أو إحددالل -
أحددواض تجمٌددع مٌدداه األمطددار)  ،وٌددتم تمٌددٌم البٌانددات كمددا هددو موضددح بالجدددول
( ،)13-3وٌوضددح الشددكل ( )11-3توزٌددع العناصددر المكونددة لشددبكة الصددرف
الصحى.

جدول ()13-3
تمٌٌم وحدات شبكة الصرف الصحى
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
محطة معالجاة مٌااا الصارل الصاحً تحتااج
إلى زٌادة طاقة لتهى باالحتٌاجات المستقبلٌة
حط طرد ٌحتاج إلى إحالل وتجدٌد جزئً
نهاٌة خط الطرد تحتاج إلى الربط بالقري
مناطك عٌار متصالة بالشابكة العاماة وتعتماد
علً البٌارات المنزلٌة
منااااطك ٌكبااار بهاااا الطهاااه والشااابك متهالكاااة
وتحتاج إلى احالل وتجدٌد وصٌانة
وتشاااامل علااااى تو ااااٌه منـااااـاطك ٌااااـر مخدومـااااـ
بالشبكـاااـة  -منااااطك مخدوماااة بالبٌاااارات – خطاااوط
صرل إنتهً عمرها االفترا ً أو تحتاج صٌانة أو
إحااالل  -محطااة رفااح ومحطااة معالجااة إنتهااً عمرهااا
االفترا اااً أو تحتااااج صاااٌانة أو إحاااالل  -أحاااوا
تجمٌح مٌاا األمطار.
خدمة الصرف الصحي
رقم الشكل:

شكل ()9-3
نموووولخ لخريطوووة توةووو خدموووة
الصرف الصحي بالمدينة

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌك الهدل من الدلٌل
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-

هل إنتهى العمر االفتراضً للشدبكة ومحطدات الرفدع ومحطدات المعالجدة
ومتً ٌتم االحالل والتجدٌد ،وهل ٌوجد خطة لذلن؟
هل توجد شبكة منفصلة للمنطمة الصناعٌة عن المدٌنة؟
هل المعالجة لمٌداه الصدرف الصدحً تدتم بشدكل ثندابً أم ثالثدً وهدل تدتم
طبما ا للمعاٌٌر والمعدالت العالمٌة؟ وهل ٌتم االستفادة من المٌاه المعالجة.
كٌف ٌتم الدتخلص مدن مخلفدات معالجدة الصدرف الصدحً (الحمدؤه) وهدل
تمثل مصدر للتلوث؟
هل ٌوجد شبكة لتصرٌف مٌداه األمطدار ومدا هدً األمداكن المحرومدة مدن
الخدمة؟
هل شبكة الصرف الصحً تعمل طبما لطبوغرافٌة المدٌنه؟
عدد المساكن المتصلة بشبكة الصرف الصحً بالمدٌنة؟

 المخلفات الصلبة
ٌتم التخلص من النفاٌات الصلبة فً أي مدٌنة إما بدالحرق أو الطمدر أو التددوٌر،
وٌمكددن تصددنٌفها إلددى مخلفددات منزلٌددة ومخلفددات مددواد بندداء ومخلفددات صددناعٌة
ومخلفدددات زراعٌدددة ومخلفدددات طبٌدددة ومدددواد خطدددرة ،وٌختلدددف أسدددلوب التعامدددل
للتخلص من كل نوع حسب طبٌعته .وٌجب تحدٌدد مولدع الدتخلص مدن المخلفدات
كل ندوع علدى حددة ،وهدل هندان محطدات مناولدة وسدٌطة وتحدٌدد أماكنهدا ،وهدل
هنان ظهٌر صحراوى بالمدٌنه ٌمكن استغالله عن طرٌك الامة مدفن صحى.
-

وبعد اإلجابة علً االسبلة السابمة ٌموم خبٌر المٌاه والصرف الصدحً بعمدل بعدض
التمدٌرات لسنه الهدف من أهمها تمدٌر متوسط التصرف الٌومً والسدنوي كمدا هدو
موضددددح بالجدددددول ( ،)14-3علددددى أن ٌراعددددً األصددددول الفنٌددددة تمهٌدددددا ا لوضددددع
استراتٌجٌة معالجة مٌاه الصرف الصحً.

مخلفات منزلٌة (الممامة) :تنمسم إلى عضدوٌة وغٌدر عضدوٌة ،وتمدر عملٌدة
الددتخلص منهددا بددؤربع مراحددل اساسددٌة هددً التجمٌددع – الفددرز – التدددوٌر –
الطمر ،ولد تؤتً مرحلة الفرز من المنبع فً المجتمعدات المتمدمدة ،وتتناسدب
كمٌة الممامة طردٌا ا مدع مسدتوي التحضدر ،وٌوضدح الشدكل ( )12-3تسدجٌل
فوتغرافً لتجمٌع للمخلفات المنزلٌدة ،ولوضدع اسدتراتٌجٌة فعالدة للتعامدل مدع
المخلفات المنزلٌة ٌجب اإلجابة على األسبلة التالٌة.

جدول ()14-3
التصرف الصحً (المستهدف)
البٌان

المدٌنة

التجمعات العمرانٌة التابعة

التصرفات
متوسط التصرفات الحالً (مٌ/3وم)
الصً تصرف ٌومً حالً (مٌ/3وم)
متوسط التصرفات المستهدفة (مٌ/3وم)
الصً تصرف ٌومً مستهدف (مٌ/3وم)
المصدر:

شكل ()12-3
تسجٌل فوتغرافً لتجمٌع للمخلفات المنزلٌة
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-

-

-

-

كددم تبلددغ كمٌددة المخلفددات (الممامددة) التددً تنتجهددا المدٌنددة؟ ومددا معدددل
اإلنتاج (كٌلو جرام/فردٌ/دوم)؟ وهدل تختلدف كمٌدة المخلفدات مدع اشدهر
العام؟
ما هو األسلوب المتبع فً تجمٌع الممامة؟ ،وهل توجدد حاوٌدات تغطدً
احتٌددداج المدٌندددة؟ ومدددا هدددً دورة جمدددع الممامدددة؟ ومدددا هدددً المنددداطك
المحرومة جزبٌا ا أو كلٌا ا من الخدمة؟
ما هو األسلوب الحدالً للدتخلص مدن الممامدة؟ هدل ٌوجدد مولدع للطمدر
ومددا سددعته؟ وهددل ٌددتم الطمددر بشددكل سددلٌم؟ وهددل ٌوجددد مصددنع لتدددوٌر
الممامة ،وما هً لدرته ومدى صالحٌته؟

مخلفرات مررواد بنرراء :تمددر المجتمعددات العمرانٌدة بمرحلددة تجدٌددد وإحددالل ممددا
ٌنتج عنه مخلفدات مدواد البنداء والهددم ،وغالبدا ا مدا تكدون المدٌندة غٌدر جداهزة
للتعامددل مددع هدذه المرحلددة ممددا ٌنددتج عنددة أكددوام مخلفددات مددواد البندداء والهدددم،
ولوضع استراتٌجٌة فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة تطرح األسبلة التالٌة.
-

-

وهدددً "التدددً تشدددتمل مكوناتهدددا علدددى مركبدددات معدنٌدددة ثمٌلدددة أو إشدددعاعٌة أو
اسبسدددتوس أومركبدددات فسدددفورٌة عضدددوٌة أو مركبدددات السدددٌانٌد العضدددوٌة
أو الفٌنول أو غٌرها" .وتتولد معظدم النفاٌدات الخطدرة مدن الصدناعة ،إضدافة
إلى محطات تولٌد الكهرباء بالطالة النووٌة ،وتنمسدم أٌضدا حسدب الحالدة إلدى
النفاٌددات الصددناعٌة السددابلة ،النفاٌددات الصددناعٌة الصددلبة ،النفاٌددات الصددناعٌة
الغازٌددة ،ولوضددع اسددتراتٌجٌة فعالددة للتعامددل مددع المخلفددات الصددناعٌة تطددرح
األسبلة التالٌة:
 هل توجد منطمة صناعٌة بالمدٌنة (تعمل)؟ وما هدً نوعٌدة الصدناعاتبها؟
 هددل ٌوجددد أسددلوب إدارة التعامددل مددع المخلفددات الصددناعٌة؟ وهددل ٌوجدددخطة لتدوٌر المواد الصناعٌة (الحدٌد ،األلمنٌوم ،الورق )...إلستغاللها
أو إعادة تشغٌلها؟
 كٌف ٌتم التخلص من المخلفدات الصدناعٌة السدابلة؟ وهدل ٌوجدد مرمدىللمخلفدددات الصدددلبة؟ وهدددل تسدددبب المخلفدددات تلدددوث للهدددواء والمجددداري
المابٌة والتربة؟

هل تواجه المدٌنة مشكلة التخلص من مخلفات مواد البناء؟
ما هو األسلوب الحالً للدتخلص مدن مخلفدات البنداء؟ هدل توجدد موالدع
مخصصة لذلن؟ وما سعتها؟
هل ٌوجد خطدة لتددوٌر مدواد البنداء إلسدتغاللها فدً أعمدال الرصدف أو
إعادة تشغٌلها؟

-

مخلفات صناعٌة :تختلف طبٌعة المخلفات الصناعٌة عن المخلفداات المنزلٌدة
باحتوابهددا الزٌددوت والشددحوم والمددواد المعدنٌددة الخطددرة علددى صددحة االنسددان
والنبات والحٌوان ،وتزداد المشدكلة فدً المددن الصدناعٌة أو التدً بهدا منداطك
صددناعٌة ،وتتولددف المشددكلة علددى طبٌعددة المخلفددات فهددً تنمسددم الددً مخلفددات
حمٌدددة "مجموعددة المددواد التددً ال ٌصدداحب وجودهددا مشددكالت بٌبٌددة خطٌددرة،
وٌسهــل فً الولت ذاتــه التخـلص منها بطرٌمة آمنة بٌبٌاا" ،ومخلفات خطرة

مخلفات زراعٌة :تتمثل المخلفات الزراعٌة بالمدٌنة فً المخلفات الناتجة عن
أعمال التملدٌم لألشدجار بالحددابك الخاصدة والعامدة والطدرق ،وأعمدال تنسدٌك
الحدددابك بشددكل عددام ،وهنددا ٌجددب التفرلددة بددٌن المخلفددات الزراعٌددة الحملٌددة
ب دالرٌف وأعمددال الزراعددة بالمدٌنددة ،ولوضددع اسددتراتٌجٌة فعالددة للتعامددل مددع
المخلفات الزراعٌة تطرح األسبلة التالٌة.
-
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هل تواجة المدٌنة مشكلة التخلص من المخلفات الزراعٌة ؟
هل ٌوجد اسلوب إدارة التعامل مع المخلفدات الزراعٌدة بالمدٌندة؟ وهدل
ٌوجدددد خطدددة لتددددوٌر المخلفدددات الزراعٌدددة الحملٌدددة بالزمدددام الزراعدددً
للمركز إلستغاللها أو إعادة تدوٌرها؟

-

مخلفررات طبٌررة :وهددً المخلفددات الناتجددة عددن عملٌددات التشددخٌص والمعالجددة
والعناٌددة بالمرضددً فددً كافددة المراكددز الطبٌددة خاصددة المستشددفٌات ،وتعتبددر
النفاٌددات الطبٌددة مددن أخطددر الملوثددات البٌبٌددة إذا لددم ٌددتم معالجتهددا بددالطرق
السددلٌمة ،وتنمسددم إلددى مخلفددات أعضدداء بشددرٌة وغالب دا ا مددا ٌددتم الددتخلص منهددا
بالدفن طبمدا ا للمواعدد الشدرعٌة ،والمخلفدات الناتجدة عدن عملٌدة المعالجدة مثدل
الضددمادات واألدوات المسددتعملة مددرة واحدددة ،وتتمثددل أسددالٌب الددتخلص مددن
النفاٌدددات الطبٌدددة إمدددا بدددالطمر (طرٌمدددة غٌدددر مرغوبدددة) أو الحدددرق (تحتددداج
احتٌاطات بالغة الصعوبة) أو التخلص الحراري (أكثر الطرق تمدما ا وأمانداا)،
ولوضع استراتٌجٌة فعالة للتعامل مع النفاٌات الطبٌة تطرح األسبلة التالٌة:
-



وهنا تطدرح مجموعدة مدن األسدبلة علدى المخطدط االجابدة علٌهدا بشدكل تفصدٌلً
باالستعانة بخبٌر شبكات الكهربداء حتدً ٌمكدن وضدع اسدتراتٌجٌة والعٌدة ولابلدة
للتنفٌذ:
 ما هو مصدر التغذٌه الربٌسى للمدٌنة وإجمالى لدرتها ؟ ما هو معدل االستهالن الٌومً للفرد ،وهل ٌوجدد انمطداع للتٌدار بشدكلمتكرر؟
 هل تمثل محطات الكهرباء مصادر تلوث للهواء حالٌاا؟ هل خطوط الشبكة فً بعض األجزاء تحتاج إلى تعزٌز أو احالل؟ هل ٌوجد محطات تحوٌل أو تولٌد تحتاج إلى تعزٌز أو احالل؟ -وهل هنان مناطك محرومة من الخدمة وتحدٌد مولعها؟

هددل تواجدده المدٌنددة مشددكلة الددتخلص مددن النفاٌددات الطبٌددة؟ وهددل ٌوجددد
بمستشفٌات المدٌنة تجهٌزات خاصة للتخلص من النفاٌات الطبٌة؟
هددل ٌوجددد اسددلوب إدارة التعامددل مددع المخلفددات الطبٌددة بالمدٌنددة؟ وهددل
ٌوجد خطة للتعامل معها؟
هل ٌوجدد مولدع مخصدص للدتخلص مدن النفاٌدات الطبٌدة بدالطمر؟ ومدا
سعته؟ وهل تنطبك علٌه الشدروط والمواصدفات الفنٌدة لمنظمدة الصدحة
العالمٌة؟

جدول ()15-3
تمٌٌم وحدات شبكة الكهرباء
اسم الوحدة
خطوط الشبكة باالحٌاء
الحً (االسم)
الحً (االسم)
محطات التحوٌل
محطة (االسم)
محطة (االسم)
محطات تولٌد
محطة (االسم)
محطة (االسم)
المصدر:

الكهرباء والطالة
ٌمكددن تمسددٌم شددبكة الكهربدداء فددً أي مدٌنددة إلددى خطددوط الشددبكة (ضددغط عددالً
ومتوسددط) ومحطددات التحوٌددل ومحطددات التولٌددد .وغالب دا ا تتددوافر خددرابط الشددبكة
المابمددة بددإدارة الكهربدداء بالمدٌنددة ،وتنددتج هددذه المعلومددات علددى خرٌطددة موضددح
علٌهدددا (خطدددوط نمدددل تحتددداج تددددعٌم وصدددٌانة  -محطدددة تحوٌدددل إنتهدددً عمرهدددا
االفتراضددددً وتحتدددداج إلددددى إحددددالل أو تدددددعٌم  -محطددددة تولٌددددد إنتهددددً عمرهددددا
االفتراضددً وتحتدداج إحددالل أو تدددعٌم) ،وٌددتم تمٌددٌم البٌانددات كمددا هددو موضددح
بالجدددول ( ،)15-3وٌوضددح الشددكل ( )13-3توزٌددع العناصددر المكونددة لشددبكة
الكهرباء.
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الطالة أو
المدرة أو
السعة

العمر
اإلفتراضً

إمكانٌة
التوسعات
واالمتداد

التمٌٌم

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
خطططط ضطططفط مطططنخال تحتطططاج الطططى صطططٌانة
دورٌة وتحوٌلط مطه هطواإً إلطى ارضطً فطً
المستقبل
كشك توزٌع ٌحتاج الى تعزٌز المعدات
لوحططة توزٌططع تحتططاج إلططى تحططدٌ بالوسططاإل
الحدٌثة
لوحة توزٌع تحتاج إلى إحالل جزإً
محوالت جهد منخال تحتاج الى صٌانة
دورٌة

وتشمل خرٌطة على خطوط نقل تحتاج تدعٌم
وصٌانة  -محطة تحوٌل إنتهً عمرها االفتراضً
وتحتاج إلى إحالل أو تدعٌم  -محطة تولٌد إنتهً
عمرها االفتراضً وتحتاج إحالل أو تدعٌم.
خدمة توزيع الكهرباء
رقم الشكل:

شكل ()10-3
نموووولخ لخريطوووة توةووو خدموووة
توزيع الكهرباء بالمدينة

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدف مه الدلٌل
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 4-3دراسات وتحليل الخدمات العامة
ج
اابإل سجااع اجبدئعجغتد ج إلتداجت د جااي دو جسئتمد جإلو ج ا بد ج د إل ج وجب ا بد ج
ال ،جوغ ابج ًج و ج بيواتاج اإلت م جسئأجااي و ا،جو دلهجاابدإل سجااع داجاادأج
بدددإل سج عئت تددداجوإلتلتددداجو ددديتاجواة ستددداجو ت جدددتاجوها فتددداجو فتمتددداجو لتددداج
وي و تاجو افقجس ا.جوت ج ابتعجاابإل سجااع داج بطتطتد ًجاادأجبدإل سج ع بد ج
إلاااجفاجسإلإلجااب جوبإل سجإلاااجفاجلوستاجاا ة عجااع الاجووظت ه،جوت عجإل اباج
اابددإل سجسئددأج ب د ويجاا إلتلدداجواقئت م د جاا ب ش د ج اا ددال)جا يإلتددإلجااعةددالجااي د ااج
وااي ت جاا ب ابئا.ج ج
ج
و مدد عجإل ابدداجاابددإل سجاا يئتئتدداجبدد ا عجواا والتددع،جو بدد بإلعجاا عددإلاسجواا عدد تت ج
اا بطتطتــاجائ شــهجس ج ـإل ج تــاجاابإل سجائبــ ج وجق و ـ جو ـإل ج وةج ج
ج
ج
ج

وبعدددإلجابة بددداجسئددداجاابددديئاجاابددد بااجتادددوعجااببتددد جاا ب ددد جبع ددد جبعددد ج
اا اددإلت اسجبددلهجاامددإلهج د ج مد ج اددإلت جااي تد ج د جاا م بد وجبد جبددلواسج
اابطدداج د ج ددوج وجددلجب اةددإلو ج ،)6;-8جسئددأج جت اسدداجا ددو جاا لتدداج
متإلاًجاوجعجاب ا تةتاجاا غذتاجب ا م ب و .ج
ج
ةإلو ج  )6;-8ج
ااي ت ة سج جاا م ب وج اا ب مإله) ج
اابت

ج

اا إلتلا ج

اا ة ع سجااع التاجاا بعا ج

االستهالك
وبطجااب م كجااي ااج اهجك.و.س)
وبطجااب م كجاا وقعج اهجك.و.س)
التوليد
وبطجابل جااي ااج تة واس) ج
وبطجابل جاا ب مإلهج تة واس) ج
اا إل  :ج

ج

ةإلو ج  )61-8ج
اا عإلاسجواا ع تت جاا بطتطتاجاا ب بإل اجايب بجاابإل سجااع اجب ا إلتلاججوااا تا ج

 شبكة الغاز الطبيعى
عبددد جي اتددد ًجا دددإلاإلجاا دددإل جب اغددد الجااطبتعددداجاابددد م كجاا لالاددداج ددد جاابدددإل سج
ا ب بتاجا فعجاا ع ل ةجس جاا واطلت ،جو لد ج طد مج ة وسداج د جا بديئاجسئدأج
اا بططجااة باجسئتم جبشد ج دتئاجب ابد ع لاجبببتد جشدب سجااغد الجااطبتعداج
ي اجت جوجعجاب ا تةتاجواقعتاجوق بئاجائ ل تذ:
 يإلتإلج جاا إلتلاج ئاجبشب اجااغ الجااطبتعأج جسإل ه؟ جج ل كج ل طقجغت ج بإلو هجو يإلتإلجا لم جسئأجب تطه؟
 وفددأجي ادداجسددإلعج ددواف جاابإل ددهجف د ج ددأجاابطدداجااال لتددهجا ددوفت جااغ د الجااطبتعأجب ا إلتلهجفاجاا ب اب ؟
وتةبجسئاجاا بططجس جب تطاجا ج فقج وجيج ًجسئتمد جااعل د جا ب بدتاج
جاا أج ي جااأجاي جو ةإلتإل،جواا لد طقجاا بإلو داج
ائ افقجااي اتا،جوااعل
وغت جاا بإلو اجب ا إلتلا .ج

جج
لوعجاابإل ا ج

عإل ج
ااب ج
اويإلةج
اابإل ا ج

ل تبج
اا إلج ج
ب ياج
اابإل اج
ع 7ج

الخدمات التعليمية
 :555ج
يج لاجو ت جاط ج
 :555ج
جااوايإل ج
إل باجاا
جاب إلاياجج ج  :555ج
إل باجاب إلاياج وج عمإلج ال
جاسإلاإل ج  6:555ج
إل باجاسإلاإل ج وج عمإلج ال
ج
جج
إل باج عئتعج ب باج وج عمإلج ال
جه لوي ج  95555ج 5.50
إل باجه لو جس عج وج عمإلج ال
 755555ج ;5.56
إل باجه لو جفلاج ج
 7:5555ج ;5.56
الج إل تبج ملا ج
5.50
5.59
5.87
;5.6

ج
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ب ياج
ويإلةج
اابإل اج
ع 7ج
 955ج
 755ج
 6;55ج
 7955ج
ج
 8755ج
 8755ج
 9555ج

وطت جاابإل ا
إلتلا ج ق تا ج

√ج
√ج
√ج
√ج
√ج
√ج
√ج
√ج

ج
√ج
√ج
√ج
√ج
ج
ج
ج

تابع جدول ()17-3
المعدالت والمعاٌٌر التخطٌطٌة المستخدمة لحساب الخدمات العامة بالمدٌنة والمرٌة

نوع الخدمة
معاهد الدراسات المتخصصه
كلٌات ومعاهد جامعٌة حكومٌة
الخدمات الدٌنٌة
مسجد
مسجد جامع
كنٌسة
معبد
الخدمات الصحٌة واالجتماعٌة
مستشفى مركزى
مستشفى عام
مستشفى تخصصً
مراكز طبٌة متخصصة
وحدة صحٌة
مكتب صحة
مركز اسعاف
نمطة اسعاف
مركز هالل أحمر
مركز رعاٌة أمومة وطفولة
مركز رعاٌة األسرة
مكتب شبون اجتماعٌة وضمان اجتماعً
الخدمات الرٌاضٌة والثمافٌة والترفٌهٌة
استاد رٌاضً
مركز شباب
نادي اجتماعً
مكتبة عامة
مكتبة أطفال

معدل
السكان
لوحدة
الخدمة
200000
250000

نصٌب
الفرد من
مساحة
الخدمة م2
0.02
0.09

مساحة
وحدة
الخدمة
م2
4000
22500

5000
12000
150000
■

0.16
0.13
0.0106

800
1600
1600
1600

√
√
√
√

10000
6400
6400
6400
400
400
400
200
400
800
400
800

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

65000
40000
4000
800
400

√
√
√
√
√

■
120000
350000
350000
10000
10000
25000
5000
■
20000
80000
150000

0.04
0.005
0.005

500000
100000
200000
40000
5000

0.13
0.4
0.02
0.02
0.08

0.053
0.018
0.018
0.04
0.04
0.016
0.04

تابع جدول ()17-3
المعدالت والمعاٌٌر التخطٌطٌة المستخدمة لحساب الخدمات العامة بالمدٌنة والمرٌة

توطٌن الخدمة
مدٌنة

لرٌة
نوع الخدمة

√
√

معدل
السكان
لوحدة
الخدمة
■
■
■
■
200000
40000
40000
15000

دار اوبرا
سٌنما
مسرح
متاحف
لصر ثمافة
مكتبة عامة
حدٌمة عامة ربٌسٌة
حدٌمة عامة فرعٌة
الخدمات األمنٌة
150000
لسم أو مركز شرطة
40000
مخفر أو نمطة شرطة
150000
مركز إطفاء
40000
نمطة إطفاء
الخدمات الحكومٌة والمرافك العامة
40000
مكتب برٌد ربٌسً
10000
مكتب برٌد فرعً
40000
مكتب هاتف
■
مجلس المدٌنة
■
الوحدة المحلٌة
■
إدارة الحً
■
ممر العمدة
■
إدارات حكومٌة لطاعٌة أو متخصصة
■
محكمة
■
سجن
■ وحدات خدمة دالة فً نوع التجمع العمرانً ووظٌفتة
المصدر:

√
√

√
√
√
√
√

√
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نصٌب
الفرد من
مساحة
الخدمة
م2

توطٌن الخدمة

مساحة
وحدة
الخدمة م2

مدٌنة

لرٌة

0.02
0.04
0.7
0.16

6400
800
800
800
4000
1600
28000
2400

√
√
√
√
√
√
√
√

√

0.0106
0.02
0.0106
0.02

1600
800
1600
800

√
√
√
√

0.02
0.04
0.01

800
400
400
3200
1600
1600
800
1600
1500
6400

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√

√

توزٌعهدددا الجغرافدددً ،وٌوضدددح الجددددول ( )17-3المعددددالت والمعددداٌٌر التخطٌطٌدددة
المســتخدمة لحســاب الخدمـات العامــة بالمدٌنــة والمرٌة ،حٌث ٌوضح نوع الخدمة
ومعدددل السددكان لوحدددة الخدمددة ونصددٌب الفددرد مددن مسدداحة الخدمددة بددالمتر المربددع
ومساحة الوحدة الخدمٌة النموذجٌة بدالمتر المربدع ومسدتوي تدوطٌن الخدمدة بالمدٌندة
أو المرٌة.

وحدات الخدمة المابمة
المطابمة مواصفات

وحدات الخدمة المابمة
غٌر مطابمة للمواصفات
وتحتاج إحالل

وٌرتبط التوزٌع المكانً للخدمات بعدة عناصر منها إمكانٌة الوصدول للخدمدة (مددي
تددوفر شددبكة الطددرق) والمسدداحة المطلوبددة للخدمددة وأسددلوب التوزٌددع سددوا اء إسددتخدام
أسددلوب التركٌددز أو اإلنتشددار ،وٌمكددن إسددتخدام برنددامج ( )EXCELفددً حسدداب
الخدمات المطلوبة باالستعانة بجدول المعدالت والمعداٌٌر التخطٌطٌدة طبمدا ا للمنهجٌدة
الموضحة فً الشكل ( )14-3حٌث ٌتبع الخطوات التالٌة:

-

تمٌدددٌم وحددددات الخدمدددة المابمدددة المطابمدددة للمواصدددفات والمعددداٌٌر التخطٌطٌدددة
والهندسٌه باستخدام نتابج مسح الوحدات الخدمٌة ،وتحدٌد الوحـدات التى تحتاج
إلحالل ،وإعداد بٌان باسمابها وموالعها وبرنامج اإلحدالل علدى مراحدل الخطدة
(كل خمس سنوات).

-

حساب إجمالً وحدات الخدمة المطلوبة كدالة فً عدد السكان (سنة الهدف)
باإلضافة إلى الوحدات المطلوبة كدالة فً نوعٌة التجمع العمرانً ووظٌفته
(إجمالً الطلب) بإستخدام جدول المعدالت والمعاٌٌر التخطٌطٌة ،مع طرح
وحدات الخدمة المابمة المطابمة للمواصفات المعاٌٌر التخطٌطٌة والهندسٌه.

-

إعداد بٌان بوحدات الخدمة المستهدفة حسب االسم المولع ونوع الخدمة
وبرمجتها على مراحل (كل خمسة سنوات) على أن توضح الوحدات المطلوب
إحاللها ومرحلة االحالل ،وبذلن تكون لدٌنا بٌانات معدة وفعالة إلنتاج
إستراتٌجٌة للخدمات العامة.

أجمالً وحدات
الخدمة المطلوبة
كدالة فً عدد
السكان المستهدف
أجمالً وحدات
الخدمة المطلوبة
كدالة فً نوعٌة
التجمع العمرانً
ووظٌفتة

أجمالً وحدات الخدمة
المطلوبة لسنة الهدف
مطلوب برمجتها على
مراحل (كل خمسة
سنوات) مع احالل
الوحدات الغٌر مطابمة
للمواصفات

شكل ()14-3
منهجٌة حساب الخدمات العامة
 5-3اإلسماطات السكانٌة
تعتبر دراسة السكان علً جانب كبٌر من األهمٌة حٌث أن السكان هم هدف التنمٌة
وغاٌتها ،وسوف ٌتم شرح الطرق المختلفة لحساب السكان فً سنة الهدف حٌث
ٌعتمد على هذا التمدٌر معظم استراتٌجٌات التنمٌة.
 1-5-3تولعات السكان
تتعدد الصٌغ لحساب معدالت النمدو السدكانً حسدب طبٌعدة البٌاندات المتاحدة ،وٌعتبدر
الهدف الربٌسً هو حساب عدد السكان سنه الهدف ،والصٌغ األكثر شٌوعا ا فى مجدال
التخطٌط هً نمدوذج معددل الزٌدادة الثابتدة أو نظدام المتوالٌدة العددٌدة ونمدوذج الزٌدادة
بمعدددل متغٌددر أو نظددام المتوالٌددة الهندسددٌة ،ونمددوذج تحلٌددل البمدداء للدددفعات العمرٌددة،
وٌوضددح الشددكل ( )15-3ممارنددة بددٌن المدددخالت والمخرجددات لنمدداذج تمدددٌر السددكان
الثالثة.
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المدخالت

النماذج

عدد السكان الحالً

معدالت الزٌادة
الثابتة

معدل الزٌادة السنوٌة
عدد سنوات المخطط

معدالت الزٌادة
المتزاٌدة

المخرجات

عدد السكان فى سنة الهدف = عددد السدكان فدى سدنة األسداس د (ممددار الزٌدادة
السنوٌة × عدد السنوات)
أى أن :ن = 2ن 1د (ن × د)

تصنٌف السكان حسب
العمر والنوع فً سنة
األساس
ُمعامل معدل األنجاب
الكلً

تولعات أعداد السكان فً
سن التعلٌم

ُمعامل ومعدالت اإلنجاب
التفصٌلٌة
ُمعامل تولع الحٌاة عند
المٌالد (ذكور إناث)
ُمعامل االحتماالت
العمرٌة للبماء على لٌد
الحٌاة (الذكور –
واإلناث)

ٌعتبر أبسط نماذج حسداب الزٌدادة السدكانٌة وأللهدا دلدةٌ ،سدتخدم فدً حالدة تزاٌدد
السكان بمعدل شبه ثابت خالل الفتره الزمنٌة السابمة ،وٌنتظر أن تستمر الزٌدادة
بددنفس المعدددل ،كمددا هددو موضددح بالشددكل ( ،)16-3الصددورة العامددة لالرتبدداط
الخطً المستخدمة هً كالتالً:

تولعات أعداد السكان
بالمدبنة والمركز

تولعات التوزٌع العمري
للسكان (الهرم السكانً)

الزٌادة حسب فترات
الحٌاة

نموذج معدل الزٌادة الثابتة نظام المتوالٌة العددٌة

حٌددث أن( :ن )2عدددد السددكان فددى سددنة الهدددف( ،ن )1عدددد السددكان فددى سددنة
األساس( ،ن) عدد السنوات( ،د) الزٌادة السنوٌة.
عدد السكان
سنة الهدف

تولعات أعداد السكان من
الرعاٌة الصحٌة األولٌة

عدد السكان
سنة األساس

تولعات أعداد السكان فدً
سدددن لدددوة العمدددل حسدددب
النوع
تولعات ولوة العمل
ومعدل اإلعالة

سنة الهدف

سنة األساس

شكل ()16-3
الصورة العامة لالرتبط الخطً إلسماط السكان

شكل ()15-3
ممارنة بٌن المدخالت والمخرجات لنماذج تمدٌر السكان
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وٌمكن استخدام برنامج  Excelفً حساب اإلسماطات السدكانٌة بتطبٌدك نمدوذج
معدددل الزٌددادة الثابتددة (نظددام المتوالٌددة العددٌددة) والزٌددادة بمعدددل متغٌددر (نظددام
المتوالٌة الهندسٌة).

نموذج الزٌادة بمعدل متغٌر نظام المتوالٌة الهندسٌة
ٌاخذ فً االعتبار الزٌادة السكانٌة المتتالٌة ٌستخدم فً حالة تزاٌد السكان بمعددل
متغٌر خالل الفتره الزمنٌة السابمة ،وٌنتظدر أن تسدتمر الزٌدادة بدنفس الدنمط كمدا
هددو موضددح بالشددكل ( ،)17-1والصددورة العامددة لالرتبدداط المنحن دً المسددتخدمة
وهً كالتالً:



عدددد السددكان فددى سددنة الهدددف =عدددد السددكان فددى سددنة األسدداس × (1د معدددل
ن
الزٌادة السنوٌة)
أى أن :ن = 2نͯ 1

نموذج تحلٌل البماء للدفعات العمرٌة
ٌعتمدـد نمدوذج تحلٌدـل البمداء للددفعات العمرٌدة )(Cohort Survival model
علددى التوزٌددع العمددري والنددوعً للسددكان فددً سددنة أسدداس معٌنددـة ،وٌتددـم تطبٌددك
افتراضددات معٌنددة حددول مسددتوٌات معدددل اإلنجدداب الكلددً ،ولتولددع الحٌدداة عنددد
المٌالد لكدل مدن الدذكور واإلنداث ،وذلدن لفتدرة اإلسدماط محدل الدراسدة .كمدا ٌدتم
دمددج أنمدداط اإلنجدداب مددن خددالل اسددتخدام معدددالت اإلنجدداب التفصددٌلٌة حسددب
العمروذلن للفبات العمرٌة المختلفة للنساء فً سدن اإلنجداب .أمدا أنمداط الوفٌدات
حسب العمر والنوع فتعتمد على جداول حٌاة نموذجٌة والتً تتضمن احتمــاالت
البماء على لٌد الحٌاة من المٌالد حتى إتمام السنة األولى ،ومن السنة األولى إلى
الخامسة ،ومن الخامسة إلى العاشرة وهكذا … وذلدن لكدل مدن الدذكور واإلنداث
كما هو موضح بالشكل (.)18-3

ن

( 1د ر)

حٌددث أن( :ن )2عدددد السددكان فددى سددنة الهدددف( ،ن )1عدددد السددكان فددى سددنة
األساس( ،ن) عدد السنوات( ،ر) معدل الزٌادة السنوٌة.

عدد السكان
سنة الهدف
عدد السكان
سنة األساس

)5 (60 +
)4 (45 - 59
)3 (30 - 44
)2 (15 - 29
)1 (0-14

M

سنة الهدف

سنة األساس

F

t + 30

M

F

t + 15

شكل ()18-3
شكل توضٌحً مبسط السلوب عمل نموذج البماء للدفعات العمرٌة

شكل ()17-3
الصورة العامة لالرتبط المنحنً (الزٌادة بمعدل متغٌر) اإلسماط السكان
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F

M

t + 0

إن والعٌة ودلة اإلسماطات السدكانٌة تعتمدد علدى عنصدرٌن أساسدٌٌن ،األول هدو
تصنٌف السكان حسب العمر والنوع فً سنة األساس ،والثدانً هدو ال ُمعدامالت
) (Parametersالمسددتخدمة فددً عملٌددة اإلسددماط السددكانً وهددً معدددل اإلنجدداب
الكلدً ومعددالت اإلنجداب التفصدٌلٌة وتولدع الحٌدداة عندد المدٌالد لكدل مدن الددذكور
واإلناث ،واالحتماالت العمرٌة للبماء على لٌدد الحٌداة لكدل مدن الدذكور واإلنداث،
وضرورة االعتماد على بٌانات سكانٌة موثوق بها لسنة األساس ،وٌجدب اعتمداد
الدراسدددة علدددى بٌاندددات التعدددداد السدددكانً فدددً الحصدددول علدددى التوزٌدددع العمدددري
والنوعً .أما بالنسبة ل ُمعامالت اإلنجاب فإنه مدن األهمٌدة بمكدان االعتمداد علدى
ُمعامالت والعٌة تؤخذ فً االعتبار أثر المتغٌرات التنموٌة الوسٌطــة (مثل تعلدٌم
وتشغٌل اإلناث) وأثر المتغٌرات المباشرة علدى اإلنجداب (مثدل معددالت الدزواج
واستخدام وسدابل مندع الحمدل) ،وكدذلن المدٌم السدابدة فدً المجتمدع نحدو المباعددة
بٌن الوالدات والحجم األمثل لألسرة.

 2-5-3تطبٌمات اإلسماطات السكانٌة


إسماطات عدد السكان
الهدددددف الربٌسددددً تمدددددٌر أعددددداد السددددكان بالمدٌنددددة والمركددددز خددددالل مراحددددل
اإلسددتراتٌجٌة (كددل خمددس سددنوات) كمددا هددو موضددح بالجدددول ( ،)18-3وعلددى
المخطددط عنددد التحلٌددل ممارنددة معدددل النمددو بالمعدددل علددً المسددتوى الددوطنً
واإلللٌمددً والمحلددً وتفسدٌر االخددتالف إن وجددد ،ومحاولددة تمدددٌر حجددم الهجددرة
الداخلٌة وتحدٌد أسبابها ،وهنا تبرز مجموعة من االسبلة ٌجب اإلحابة علٌها:
-

ومددن ناحٌددة أخددرى فددإن ُمعددامالت الوفٌددات ٌجددب أن تؤخددذ فددً االعتبددار التمدددم
الصددحً سددواء علددى الصددعٌد الولددابً أو العالجددً والددذي ٌصدداحبه تراجددع فددً
معدددالت الوفٌددات ال سددٌما وفٌددات الرضددع ووفٌددات األطفددال دون الخامسددة .كمددا
ٌجب أن تعكس ُمعامالت الوفٌات التغٌر فً التركٌب العمدري وظهدور أمدراض
جدٌدة أو زٌادة انتشار بعض األمراض نتٌجة لتغٌر نمط الحٌاة.

ما هو معدل الزٌادة السكانٌة الحالً بالمدٌنة والمركز؟
ما هً احتماالت تغٌر معدل النمو السكانً (سٌنارٌوهات الزٌدادة  -الثبدات
– النمصان)؟
إلى أى مدى تإثر الهجدرة الداخلٌدة فدً زٌدادة أو نمدص عددد السدكان؟ ومدا
هو حجم وطبٌعة الحران السكانً من المناطك الرٌفٌة إلى المدٌنة؟

جدول ()18-3
إسماطات أعداد السكان بالمدبنة والمركز
مراحل
اإلستراتٌجٌة

وٌتمٌز نموذج تحلٌل البماء للدفعات العمرٌة بمدرته علدى إنتداج بٌاندات غاٌدة فدً
األهمٌددة لوضددع اسددتراتٌجٌات التنمٌ دة اذا مددا لددورن بالنمدداذج األخددري ،وٌمكددن
استخدام بدرامج الحاسدب اَلدً ( )SPSSلعمدل اإلسدماطات السدكانٌة ومدن أهمدا
التطور المتولع ألعداد السكان بالمدبنة واسماطات توزٌع السدكان حسدب فبدات
العمددر والنددوع النسددبً وتولعددات أعددداد السددكان فددً سددن التعلددٌم حسددب مراحددل
اإلسددتراتٌجٌة وتولعددات أعددداد السددكان ذوي االحتٌدداج للرعاٌددة الصددحٌة حسددب
مراحل اإلستراتٌجٌة والتوزٌع العمري المتولع لموة العمل ومعدل اإلعالة حسب
النوع ومراحل اإلستراتٌجٌة.

المرحلة ()---
المرحلة ()---
المرحلة ()---
المرحلة ()---
المرحلة ()---
المرحلة ()---
المصدر:
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المدٌنة
العدد

المركز (التجمعات العمرانٌة التابعة)
النسبة المبوٌة

العدد

النسبة المبوٌة



إسماطات التوزٌع العمري
من أهم مخرجات اإلسماطات السكانٌة التوزٌع العمري للسكان حسب النوع كمدا
هو موضح بالجدول ( ،)19-3حٌث ٌمكن المخطط من التعرف على التغٌدر فدً
الهددرم السددكانً خددالل سددنوات اإلسددتراتٌجٌة ،وهنددا تبددرز مجموعددة مددن االسددبلة
ٌجب اإلحابة علٌها:

-



جدول ()19-3
إسماطات التوزٌع النسبً للسكان حسب فبات العمر والنوع بالمدٌنة
فبات العمر

التوزٌغ العمري الحالً (االساس)
ذكور

أناث

جملة

التوزٌغ العمري المستهدف (الهدف)
ذكور

أناث

جملة

ألل من 5
9–5
14 - 10
19 - 15
24 - 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
69 - 65
أكثر من 70
الجملة

إسماطات السكان فً سن التعلٌم
ٌتم تمدٌر أعدداد السدكان فدً سدن التعلدٌم بمراحلده المختلفدة (ابتددابً  -إعددادي -
ثددانوي) خددالل فتددرات اسددتراتٌجٌة التنمٌددة كمددا هددو موضددح بالجدددول (،)20-3
وهذه التمدٌرات على جانب كبٌر مدن األهمٌدة عندد تمددٌر معددل التسدرب الحدالً
مددن التعلددٌم ،وعنددد تمدددٌر االحتٌدداج مددن وحدددات الخدمددة فددً المراحددل المختلفددة
لسنوات اإلستراتٌجٌة ،وهنا تبرز بعض االسبلة ٌجب اإلحابة علٌها:
 هددل نسددب السددكان فددً مراحددل التعلددٌم المختلفددة تتمددارب مددع النسددب علددىالمستوى الوطنً؟ واذا كان هنان اختالف فما هو السبب؟
 هل التجهٌزات التعلٌمٌة فً الوضع الراهن تفً باحتٌاجدات المدواطنٌن فدًالفبات العمرٌة المختلفة؟

جدول ()20-3
إسماطات أعداد السكان فً سن التعلٌم حسب مراحل اإلستراتٌجٌة
مراحل االستراتجٌة (خمس سنوات)
المرحلة

100

-

مددا هدددو التوصدددٌف العدددام للهدددرم السددكانً والدددذي ٌعكدددس طبٌعدددة المجتمدددع
(مجتمع فً مرحلة الشباب  -مرحلة النضج – مرحلة الشٌخوخة)؟

سنة
البداٌة

المرحلة
()1

المرحلة
()2

المرحلة
()3

المرحلة
()4

المرحلة االبتدابٌة ()11-6سنة
المرحلة اإلعدادٌة ( )14-12سنة
المرحلة الثانوٌة( )17-15سنة
المصدر:

100



هل ٌوجد توازن طبٌعً بٌن نسب الذكور واإلنات بٌن السكان فً كدل مدن
المدٌنة (التجمعات العمرانٌة التابعدة) ،وبدٌن الفبدات المختلفدة للعمدر حسدب
النوع ،وإذ لم ٌوجد فما هً األسباب التً أدت إلى ذلن؟
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إسماطات السكان للفئات األكثر احتٌاجا ً للرعاٌة الصحٌة
مددن المهددم التعددرف علددى تولعددات أعددداد السددكان حتددى سددنة الهدددف فددً الشددرابح
الدثالث مدن المجتمددع التدً تحتدداج إلدى لدددر أكبدر مددن الرعاٌدة الصددحٌة كمدا هددو
موضح بالجدول ( ،)21-3وهً فبة األطفال لبل الخامسة (تطعٌمات – مرالبة

جدول ()22-3
التوزٌع العمري المتولع لموة العمل ومعدل اإلعالة حسب النوع ومراحل اإلستراتٌجٌة

الحالة الغذابٌة والنمو – الولاٌة والعالج من أمدراض الجهداز الهضدمً والجهداز
التنفسً) وفبة النسداء فدً سدن الحمدل (رعاٌدة صدحٌة خدالل فتدرة الحمدل وفتدرة
الوالدة وفترة ما بعد الوضع) وفبـدـة المسدـنٌن (ولاٌدـة وعدالج ألمدراض السدـكر
وأمددراض الملددب وهشاشددة العظددام وأمددراض الشددٌخوخة وارتفدداع ضددغط الدددم)،
وهنان بعض االسبلة ٌجب اإلحابة علٌها:
-

مراحل االستراتجٌة (خمس سنوات)
المرحلة

ذكور ( فً سن لوة العمل*)
إناث ( فً سن لوة العمل*)
**
معدل اإلعالة
* السكان فً سن لوة العمل :هً إجمالً السكان فً فبة العمر  59 – 15سنة
** معدل اإلعالة = عدد السكان خارج لوة العمل (ألل من  15و  60فؤكثر)  /عدد السكان دخل لوة العمل
( 59 -15سنة) × .100

هل التجهٌزات الصحٌة فً الوضدع الدراهن تفدً باحتٌاجدات المدواطنٌن فدً
الفبات العمرٌة التً تحتاج الً لدر أكبر من الرعاٌة؟
ما هً التجهٌزات المطلوب توفٌرها على مدار مراحل اإلستراتٌجٌة؟

جدول ()21-3
إسماطات أعداد السكان ذوي االحتٌاج للرعاٌة الصحٌة حسب مراحل اإلستراتٌجٌة

 6-3الخصائص االجتماعٌة وااللتصادٌة
ٌعتبر المسح االجتماعً االلتصادي والتعداد العام التفصٌلً للسكان هما المصدر
األساسً لمعلومات الخصابص االجتماعٌة وااللتصادٌة لمجتمع المدٌنة ،حٌث تهتم
الدراسات التحلٌلٌة بالتركٌب العمري والنوعً للسكان وحجم األسرة المعٌشٌة
والحالة الزواجٌة والحالة التعلٌمٌة للسكان والحالة العملٌة والمهنٌة ودخل األسرة.
وعلً المخطط التعرف علً المستوى االجتماعً وااللتصادي ،وٌعتمد تحلٌل
الخصابص االجتماعٌة وااللتصادٌة لمجتمع المدٌنة على مجموعة الجداول التالٌة:

مراحل االستراتجٌة (خمس سنوات)
المرحلة

سنة
البداٌة

المرحلة
()1

المرحلة
()2

المرحلة
()3

سنة
البداٌة

المرحلة
()1

المرحلة
()2

المرحلة
()3

المرحلة
()4

المرحلة
()4

أطفال ألل من  5سنوات
اإلناث فً سن الحمل
المسنٌن ستون سنة فؤكثر
المصدر:

 إسماطات لوة العمل:
تعبر لوة العمل عن جانب العرض فً سوق العمل وٌمكن النظر إلٌهم على أنهم
الرصٌد الســـكانً المتاح لدخول سـوق العمل كما هو موضدح بالجددول (،)22-3
وتوفر اإلسماطات السكانٌة بٌانات مهمة فً رسم مالمدح مسدتمبل سدوق العمدل فدً
المدٌنة ،وهنا مجموعة من االسبلة ٌجب اإلحابة علٌها:
 هل لوة العمل فً المدٌنة تواجة نمص فً فرص العمل؟ -هل معدل اإلعالة فً المدٌنة ٌزٌد عن المعدل العام على المستوى الوطنً؟

 1-6-3الخصائص السكانٌة واالجتماعٌة
ٌشمل تحلٌل الخصابص السكانٌة واالجتماعٌة على أربع عناصر ربٌسٌة هى
التركٌب العمري والنوعً للسكان وخصابص حجم األسرة وتركٌبها والحالة
االجتماعٌة للسكان والحالة التعلٌمٌة ،وتعتبر الخصابص السكانٌة واالجتماعٌة على
جانب كبٌر من األهمٌة حٌث المإشرات المستنبطة منها تعبر عن الحالة االجتماعٌة
لمجتمع المدٌنة.
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التركٌب العمري والنوعً
ٌعكس التوزٌع العمري والنوعً للسكان عده مإشرات منها التوازن بٌن فبات
العمر حسب النوع كما هو موضح بالجدول ( )23-3حٌث ٌفترض أن نسبة
تمثٌل الذكور واإلناث تمثل  %1± %50فؤى انحراف عن هذه النسبة البد ان
ٌبرر ،كذلن ٌشخص الهرم السكانً حالة المجتمع (شاب – النضوج –
الشٌخوخة) كما هو موضح بالشكل ( ،)19-3ورصد أي ظواهر غٌر عادٌة
تشٌر إلٌها بٌانات التركٌب العمري والنوعً ،واستمراء داللة متوسط العمر بٌن
الذكور واالناث.



حجم األسرة وتركٌبها
ٌعتبر المتوسط العام لحجم األسرة (المتوسط الحسابً لعدد أفراد األسرة) من
المإشرات االجتماعٌة الهامة التً تعكس خصابص مجتمع المدٌنة ،وعلى
المخطط مالحظة النمط الغالب فً المجتمع لحجم االسرة وتاثٌره على
استراتٌجٌة الطلب على اإلسكان وأنواعه ،وٌوضح الجدول ( )24-3التوزٌع
النسبً للسكان حسب حجم األسرة بالمدٌنة.

جدول ()23-3
التوزٌع النسبً للسكان حسب العمر والنوع بالمدٌنة
فبات العمر

ذكور

إناث

الجملة
إناث

ألل من  5سنوات
9-5
14 - 10
19 - 15
24 - 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45
54 - 50
59 - 55
64 - 60
70 - 65
أكثر من  70سنة
متوسط العمر
المصدر :نتابج المسح االلتصادي االجتماعً

النسبة المبوٌة

شكل ()19-3
الهرم السكانً
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أكثر من  70سنة
70 - 65
64 - 60
59 - 55
54 - 50
49 - 45
44 - 40
39 - 35
34 – 30
29 - 25
24 - 20
19 - 15
14 - 10
9-5
ألل من  5سنوات

ذكور

جدول ()24-3
التوزٌع النسبً للسكان حسب حجم األسرة بالمدٌنة
عدد أفراد األسرة

والذكور؟ ما هً العوامل التً ساهمت فً زٌادة معدالت الطالق؟ هل تعدد
الزوجات تمثل ظاهرة فً مجتمع المدٌنة؟ هل هنان مإسسات (حكومٌة –
مجتمع مدنً) معنٌة بحل مشاكل األسرة وتمدٌم المشورة لها؟

النسبة المإٌة

3-1
6-4
 7فؤكثر
متوسط عدد أفراد األسرة
المصدر :نتابج المسح االلتصادي االجتماعً





ٌعتبر مستوى التعلٌم هو حجر الزاوٌة فً أى استراتٌجٌة ناجحة ،وتعتبر
مإشرات الحالة التعلٌمٌة على جانب كبٌر من األهمٌة حٌث توضح جوانب
الموة والضعف فً المجتمع كما هو موضح بالجدول ( ،)26-3وٌجب اعطاء
أهمٌة لعدة جوانب منها :ما هً نسبة األمٌة بالمجتمع؟ حٌث تعتبر من المضاٌا
األساسٌة التً ستشملها اسـتراتٌجٌة التنمٌة ،ماهو مســتوى التعلٌم الفنً ونســب
الملتحمٌن به؟ هل هنان إلبال بٌن اإلناث على التعلٌم بمراحلة المختلفة؟ ما هً
العاللة بٌن التعلٌم الجامعً وهجرة الشباب خارج المدٌنة؟ ،ما هً العاللة بٌن
التعلٌم ومتطلبات سوق العمل؟ اإلجابة على هذه النوعٌة من األسبلة سوف
تساعد على وضع استراتٌجٌة فاعلة وبناءة.

الحالة االجتماعٌة
تعكس مإشرات الحالة االجتماعٌة مدى متانة النسٌج االجتماعً للمدٌنة ،ومن
ناحٌة أخرى فإن التعرف علً مإشرات الزواج ورصد تغٌراتها له أهمٌة
كبرى فً التعرف على اتجاهات االنجاب وتمدٌر اإلحتٌاجات االجتماعٌة لألسر
الجدٌدة ،وٌوضح الجدول ( )25-3التوزٌع النسبً للسكان حسب الحالة
االجتماعٌة بالمدٌنة.

جدول ()25-3
التوزٌع النسبً للسكان حسب الحالة االجتماعٌة بالمدٌنة
الحالة االجتماعٌة

ذكور

الحالة التعلٌمٌة

جدول ()26-3
لتوزٌع النسبً للسكن حسب الحالة التعلٌمٌة بالمدٌنة
أناث

الحالة التعلٌمٌة
أمً
ٌمرأ وٌكتب
ابتدابٌة
إعدادٌة
تانوٌة
دبلوم
جامعً
دراسات علٌا
جملة
المصدر :نتابج المسح االلتصادي االجتماعً

أعزب
متزوج
مطلك
أرمل
الجملة
المصدر :نتابج المسح االلتصادي االجتماعً

وعلى المخطط طرح العدٌد من األسبلة المرتبطة بالحالة االجتماعٌة لمجتمع
المدٌنة منها :ما هً العوامــل التً ســاهمت فً رفع ســن الزواج بٌن اإلنــاث
42-3

ذكور

أناث

الجملة



 2-6-3الخصائص االلتصادٌة


تعكس الحالة المهنٌة توزٌع المشتغلٌن حسب ألسام المهن الربٌسٌة ،حٌث ٌرتبط
هذا التمسٌم بطبٌعة النشاط االلتصادي السابد فً المدٌنة ،كما أن رسم
استراتٌجٌة الموي العاملة تعتمد بالدرجة األولً على تحلٌل هذا التوزٌع لدعم
بعض المطاعــات اإلنتاجٌــة الواعـدة ،وهنـان تصنٌفان للمهــن أحــدهما ٌعتمــد
على النشاط المهنً واَخر ٌعتمد على تصـنٌف الجهة التً ٌعمل بها المشـتغل،
وغالبا ا ما ٌعتبر التصنٌف األول أكثر فاعلٌة فً أعمال رسم اإلستراتٌجٌات فً
تخطٌط المدن ،كما هو موضح بالجدول (.)28-3

الحالة العملٌة
تعتبر مإشرات الحالة العملٌة غاٌة فً األهمٌة ،فمإشر لوة العمل (وٌمصد بموة
العمل السكان  12سنة فؤكثر بعد استبعاد الطلبة وربات البٌوت وغٌر المادرٌن
على العمل) وتفٌد هذه المإشرات فً التعرف على مدى انتشار البطالة بٌن
المادرٌن على العمل ،وٌمكن التعرف على من هم داخل لـوة العمل (المشــتغلٌن
– المتعطلٌن) ومن هم خارج لوة العمل (الطلبة والمتفرغات لألعمال
المنزلٌة) كما هو موضح بالجدول ( ،)27-3والتعرف علً حجم البطالة فً
مجتمع المدٌنة وتباٌنها بٌن الذكور واإلناث ،والممصود بالبطالة (عدم وجود
فرصة عمل مشروعة لمن توافرت لة المدرة علً العمل والراغب فٌه) ،وٌمكن
أن تكون البطالة كاملة أو جزبٌة ،وتنامً تٌار الهجرة للمشتغلٌن إلى مناطك
أخري جاذبة لموة العمل مما ٌتطلب من المخططٌن إعطاء أولوٌة إلٌجاد فرص
عمل.

جدول ()28-3
التوزٌع النسبً للسكان حسب الحالة المهنٌة والنوع بالمدٌنة
الحالة المهنٌة
المهن الفنٌة والعملٌة
المدٌرون واإلدارٌون
األعمال الكتابٌة
أعمال البٌع
الخدمات
الزراعة والرعً والصٌد
اإلنتاج وتشغٌل وسابل النمل
الجملة
المصدر :نتابج المسح االلتصادي االجتماعً

جدول ()27-3
التوزٌع النسبً للسكان حسب الحالة العملٌة والنوع بالمدٌنة
الحالة العملٌة

ذكور

مشتغل
متعطل
طالب
ربة منزل
متماعد /عاجز
100
الجملة
نسبة المتعطلٌن إلى لوة العمل
ومعدل البطالة = عدد العاطلٌن ممسوما على عدد الموة العاملة مضروبا ا فً مابة
المصدر :نتابج المسح االلتصادي االجتماعً

الحالة المهنٌة

اناث


100

ذكور

100

إناث

100

دخل األسرة
ٌهتم المخطط بمٌاس دخل األسرة بإعتباره أحد المإشرات االلتصادٌة الهامة
(ٍعرف الدﺨل عادة ﺒﻤا ٍﺤممه الفرد (أو األﺴرة) ﺨالل فﺘرة ﺴﻨة واﺤدة ﺤٍث أن
هذه الفﺘــرة ﺘغطً ﺠزﺀاﹰ ﻜﺒٍرا ا ﻤن الﺘذﺒذب فً الدﺨول) ،وٌعتبر وســٌط الدخل
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ٌشمل القطاعات االقتصادٌة المختلفة (قطاع الزراعة وقطاع الصناعات
اإلستخراجٌة وقطاع الصناعات التحوٌلٌة وقطاع السٌاحة وقطاع التجارة
والخدمات).

الشهري أحد مؤشرات مستوى المعٌشة لمجتمع المدٌنة ،وٌعتبر إرتباط فئات
الدخل مع فئات حجم االسرة مؤشر هام لمستوى العدالة االجتماعٌة فً
المجتمع ،كما هو موضح بالجدول (.)92-3

وٌعتبر معامل التوطن ( )Location Quotientهو المعامل الذي ٌقارن نصٌب
المدٌنة النسبً من نشاط معٌن إلى نصٌبها النسبً من نشاط أكبر على مستوى
المحافظة أو الدولة ،أو المعامل الذي ٌقٌس األهمٌة النسبٌة لنشاط مدٌنة بأهمٌة هذه
المدٌنة النسبٌة فً الدولة ،وٌطلق علٌة أحٌانا معامل االكتفاء الذاتً ،ومعامل
التوطن إذا زاد عن  1صحٌح ٌكون النشاط متوطن فً المدٌنة بأكثر من نصٌبه
العادل أما إذا كان معامل توطن النشاط فً المدٌنة أقل من  1صحٌح فهذا ٌعنً أن
المدٌنة ال تحصل على نصٌبها النسبً العادل من هذا النشاط مقارنة بنسبة النشاط
بالمحافظة (اإلقلٌم).

جدول ()92-3
التوزٌع النسبً للسكان حسب فئات لدخل وفئات حجم األسرة بالمدٌنة
فئات الدخل الشهري

فئات حجم االسرة
 7فأكثر
6-4
3-1

الجملة

أقل من  -----جنٌه
------------------------ ------فأكثروسٌط الدخل الشهري
الوسٌط = الفئة األكثر شٌوعا
المصدر :نتائج المسح االقتصادي االجتماعً



 3-6-3الهيكل االقتصادي
إن تحلٌل الهٌكل االقتصادي للمدٌنة ٌتطلب التعرف على الموارد والمقومات
األقتصادٌة فً المدٌنة وفً إقلٌمها (المركز) مثل الموقع والمساحة (مورد األرض)
والموارد البشرٌة (السكان – قوة العمل) وموارد المٌاه والتربة الزراعٌة ودرجة
الخصوبة والموارد التعدٌنٌة والمقومات السٌاحٌة ،وتحلٌلها من المنظور اإلقلٌمً.
وٌجب أن ٌتناول تحلٌل الهٌكل االقتصادي كل من هٌكل النشاط االقتصادي للمدٌنة
(قطاعــات النشــاط االقتصـادي) ،وهٌكل المهــن بالمدٌنة ،والهٌكل القطاعً والذي
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القطاعات االقتصادية
ٌمكن الوقوف علً القطاعات االقتصادٌة الواعدة بالمدٌنة بالنسبة للمحافظة عن
طرٌق معرفة معامل التوطن لكل قطاع ،ومعرفة النشاط أو األنشطة التى بلغ
معامل التوطن بها أكثر من واحد صحٌح ،ومعامل التوطن مجرد مؤشر ٌجب
دراسته فً ظل الموارد والمقومات االقتصادٌة المتاحة ،وبالتالً ٌمكن للمخطط
اإلستراتٌجً الوقوف على أولى دعامة بالهٌكل االقتصادي بالمدٌنة والتعرف
على مصادر التموٌل المحلى للمدٌنة سواء كان نصٌب المدٌنة من مٌزانٌة
الدوله ،إٌرادات محصلة من الخدمات العمومٌة ،أو من جملة األنشطة
االقتصادٌة ،التعرف على الموارد والمقومات االقتصادٌة الحالٌة وسبل
إستغاللها وذلك من خالل القطاعات المختلفة ،وٌوضح الجدول ( )33-3توزٌع
القطاعات االقتصادٌة بالمدٌنة ،وهذه القطاعات إرشادٌة فقط فقد تزٌد أو تنقص
حسب طبٌعة المدٌنة والمحافظة.

جدول ()30-3
معامل توطن المطاعات االلتصادٌة واالجتماعٌة فً المدٌنة
المدٌنة
المطاع

عدد
العمالة

جدول ()31-3
معامل توطن األنشطة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً المدٌنة
المحافظة

النسبة
المبوٌة

عدد
العمالة

النسبة
المبوٌة

المدٌنة

معامل
التوطن

النشاط االلتصادي

لطاع الصناعة
لطاع التجارة
لطاع السٌاحة والفندلة
لطاع الخدمات
لطاع الزراعة واإلنتاج الحٌوانً
100
100
الجملة
المصدر :الجهاز المركزى للتعببة العامة واإلحصاء ،النتابج التفصٌلٌة للتعداد العام للسكان.



عدد
العمالة

النسبة
المبوٌة

المحافظة
عدد
العمالة

النسبة
المبوٌة

معامل
التوطن

الزراعة وصٌد البر والبحر والغابات
التعدٌن والتحجٌر
الصناعات التحوٌلٌة
الكهرباء والغاز والمٌاه
التشٌد والبناء
التجارة (جملة وتجزبة) والعمارات
والفنادق والتؤجٌر والمشارٌع التجارٌة
النمل والمواصالت والتخزٌن
الخدمات الشخصٌة واإلدارٌة
أنشطة المنظمات والهٌبات الدولٌة
غٌر مبٌن
100
100
الجملة
المصدر :الجهاز المركزى للتعببة العامة واإلحصاء ،النتابج التفصٌلٌة للتعداد العام للسكان.

النشاط االلتصادي
الركن الثانً للهٌكل األلتصادي هو التعرف علً النشاط الرابد بالمدٌنة من
خالل التعرف على معامل التوطن لألنشطة االلتصادٌة بالمدٌنة بداللة عدد
العاملٌن فً كل نشاط ،وٌوضح الجدول ( )31-3توزٌع األنشطة االلتصادٌة
بالمدٌنة ،وهذه األنشطة أرشادٌة فمط فمد تزٌد أو تنمص حسب طبٌعة المدٌنة
والمحافظة.



ٌجب دراسة تطور مساهمة االنشطة االلتصادٌة فى الناتج المحلى للمدٌنة
والخروج بمعدل النمو لكل نشاط وذلن لمتابعة ما اذا كان هنان زٌادة أو
إنخفاض فى األهمٌة النسبٌة لنشاط عن االخر ،أو دراسة ما اذا كان هنان تحول
فى النشاط للمدٌنة من سنة إلى أخرى.
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هٌكل المهن
ا
الركن الثالث للهٌكل االلتصادي هو التعرف علً المهن األكثر توطنا فً
المدٌنة من غٌرها ،ومعامل توطن المهن بداللة عدد االٌدي العاملة مجرد مإشر
ٌجب دراسته فً ظل الموارد والممومات األلتصادٌة المتاحة التً تدعم هذه
المهن بشكل ٌضمن اإلستدامة ،وٌوضح الجدول ( )32-3توزٌع المهن بالمدٌنة
طبما ا للبٌانات المتاحة من النتابج التفصٌلٌة للتعداد العام للسكان ،وهذه المهن
أرشادٌة فمط فمد تزٌد أو تنمص حسب طبٌعة المدٌنة والمحافظة.

جدول ()33-3
معامل توطن لتوزٌع المهن فً المدٌنة

الجدول ()33-3
توزٌع سكان المدٌنة ( 03سنة فاكثر) حسب العالقة بقوة العمل
المدٌنة

توزٌع المهن

عدد
العمالة

النسبة
المئوٌة

المحافظة
عدد
العمالة

النسبة
المئوٌة

معامل
التوطن

المدٌنة
توزٌع السكان

أصحاب المهن الفنٌه والعلمٌة ومن إلٌهم
المدٌرون واإلدارٌون ومدٌرو األعمال
القائمون باألعمال الكتابٌة ومن الٌهم
القائمون بأعمال البٌع
العاملون بالخدمات

عدد
العمالة

المشتغلون
العاطلون
جملة قوة العمل
--------نسبه البطالة = (عدد العاطلٌن ÷ جملة قوة العمل) × 011
خارج قوة العمل
جملة السكان النشطٌن
----إجمالً السكان
المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،النتائج التفصٌلٌة للتعداد العام للسكان.

عمال البناء والتشٌٌد ومن الٌهم وعمال تشغٌل
وسائل النقل
عٌر مبٌن
011
011
الجملة
المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،النتائج التفصٌلٌة للتعداد العام للسكان.


عدد
العمالة

النسبة
المئوٌة

المحافظة
النسبة
المئوٌة

-----

من الدراسة التحلٌلٌة للهٌكل االقتصادي للمدٌنة فً ضوء الموارد المتاحة
واإلمكانٌات االقتصادٌة ٌمكن للمخطط التعرف على مكامن القوة التى ٌمكن
اإلرتكاز علٌها فً وضع استراتٌجٌة التنمٌة االقتصادٌة للمدٌنة ،وٌأتً تحلٌل
نتائج مسح المؤسسسات االقتصادٌة كجزء أساسً إلكمال الصورة للوضع
االقتصادي للمدٌنة.

السكان النشطون اقتصاديا
الركن الرابع للهٌكل االقتصادي هو التعرف علً السكان النشطون اقتصادٌا
وهو الجزء المنتج من سكان المدٌنة والذي ٌساهم فً توفٌر السلع والخدمات
الالزمة لجمٌع السكان ،وكذلك ٌوضح درجة أو مدي قدرة المدٌنة على النمو
مقاسا بحجم (نسبة) الجزء المنتج وهو قوة العمل ،وهنا ٌطرح التساؤل هل
تستغل قوة العمل بالكامل؟ أم أن هناك جزءا عاطال وقادر على العمل واإلنتاج
ٌجب اإلستفادة منه لتقوٌة الهٌكل االقتصادي ،وبالتالً ٌمكن للمخطط
اإلستراتٌجً الوقوف على األركان األربعة الداعمة للهٌكل االقتصادي للمدٌنة،
وٌوضح الجدول ( )33-3توزٌع سكان المدٌنة ( 03سنة فأكثر) حسب العالقة
بقوة العمل.

 4-6-3المؤسسات االقتصاية
ٌمكن التعرف علً التركٌب الوظٌفً للمدٌنة من خالل بٌانات مسح المؤسسات،
فتعتبر دراسة المؤسسات االقتصادٌة أحد العناصر األساسٌة للتخطٌط والتنمٌة
المتكاملة حٌث ٌبٌن حجم ومدي تنوع األنشطة االقتصادٌة ،كما ترجع أهمٌة هذه
الدراسة إلى تأثٌرها الفعال علً العوامل االقتصادٌة واالجتماعٌة األخرى مثل
العمالة والخدمات والسكان وذلك من حٌث العدد والنوعٌة وتوزٌعها الجغرافً ،هذا
باإلضافة إلى دورها فً تحدٌد اإلتجاهات المستقبلٌة للتنمٌة على مستوى المدٌنة.
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ومن المإشرات الهامة مإشر إجمالً العدد الفعلً للمإسسات من والع سجالت
التراخٌص والتوزٌع النسبً لكل نوع حسب حجم العمالة ،ومإشر عدد العمال
النسبً فً كل نوع من المإسسات ،ومن المإشرات الهامة مإشر إجمالً رأس
المال المستثمر لكل نشاط مإسسً ،ومإشر متوسط العمر التشغٌلً للمإسسة حٌث
ٌعكس مدي ثبات الهٌكل االلتصادي فً المدٌنة وأخٌرا ا متوسط المساحة المستغلة فً
ممارسة نشاط كل مإسسة.

ولد تم تعرٌف المإسسات التجارٌة على أنها جمٌع المإسسات التى تموم بعملٌات
البٌع والشراء لسلع مادٌة دون إدخال أى عملٌة تصنٌعٌة علٌها (إضافة منفعة
شكلٌة) ،أما المإسسات الصناعٌة فتشمل جمٌع المإسسات التى تموم بإدخال المنافع
الشكلٌة علً المواد الخام أو شبه المصنعة ،وتشمل المإسسات الخدمٌة جمٌع
المإسسات التً تمدم سلع غٌر مادٌة فً ممابل ،وٌندرج تحت هذا الصنف من
األنشطة العٌادات الخاصة ،المكاتب الهندسٌة والعمارٌة ،مكاتب الصٌارفة والمحاماة
والسمسرة ،ومكاتب االستثمار ،وصالونات الحاللة وأنشطة التصوٌر واإلعالن
وغٌرها ،أما المإسسات الزراعٌة فتشمل المإسسات المرتبطة باإلنتاج الزراعً
والحٌوانً وتستخدم األرض كعنصر أساسً فً اإلنتاج ،وٌوضح الجدول ()34-3
التوزٌع النسبً للمإسسات االلتصادٌة والخدمٌة بالمدٌنة.

وتعتبر مجموعة المإشرات المرتبطة بنوعٌة المإسسات على جانب كبٌر من
األهمٌة حٌث تعكس النشاط المتخصص الذى تمارسه المدٌنة ،وعلى المخطط
البرهنة على أى من األنشطة ٌمكن اإلعتماد علٌه فً المستمبل نظرا ا لتوفر الموارد
واإلمكانٌات واألسواق ،وٌوضح الجدول ( )35-3التوزٌع النسبً للمإسسات
االلتصادٌة والخدمٌة حسب نوع النشاط بالمدٌنة.

جدول ()34-3
توزٌع المإسسات االلتصادٌة والخدمٌة بالمدٌنة

نوع المإسسة

العدد
الفعلً من
والع
سجالت
التراخٌص

عدد
العمال*

لٌمة
رأس
المال
المستثمر
*

متوسط
العمر
التشغٌلً
*

جدول ()35-3
التوزٌع النسبً للمإسسات االلتصادٌة والخدمٌة حسب نوع النشاط بالمدٌنة
متوسط
المساحة
المستغلة*

نوع النشاط
التجارة

مإسسات تجارٌة صغٌرة
مإسسات تجارٌة كبٌرة
مإسسات صناعٌه صغٌرة
مإسسات صناعٌه كبٌرة
مإسسات خدمٌة صغٌرة
مإسسات حدمٌة كبٌرة
مإسسات زراعٌة صغٌرة
مإسسات زراعٌة كبٌرة
إجمالى المإسسات الصغٌرة
إجمالً المإسسات الكبٌرة
مإسسات صغٌرة حتى  5عمال ،مإسسات كبٌره أكثر من  5عمال * ،نتابج مسح المإسسات االلتصادٌة

نوع التجارة

الصناعة
النسبة
المبوٌة

نوع الصناعة

إنتاج غذابٌة
مواد غذابٌة
سجاد وجلود
مواد بناء
خشب وأثاث
سٌارات
طباعة ونشر
منسوجات
إنتاج كٌماوٌات
مفروشات
زجاج وفخار
طعام
معدنٌة وبترولٌة
تجارة عامة
أجهزة علمٌة
أخرى
أخرى
المصدر :نتابج مسح المإسسات االلتصادٌة
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الخدمات
النسبة
المبوٌة

نوع الخدمة
مالٌة وتامٌن
خاصة  /شخصٌة
اعالن ...
إصالح ...
متخصصة
مماوالت...
فندلٌة ...
أخري

النسبة
المبوٌة

من الدراسة التحلٌلٌة للهٌكل االلتصادي للمدٌنة فً ضوء الموارد واإلمكانٌات االلتصادٌة
ٌمكن للمخطط التعرف على مكامن الموة التى ٌمكن اإلرتكاز علٌها فً وضع استراتٌجٌة
التنمٌة االلتصادٌة بتطبٌك مماٌٌس توطن األنشطة االلتصادٌة (ممٌاس بعدد المإسسات
االلتصادٌة ،ممٌاس حجم العمالة ،ممٌاس رأس المال).
 7-3أسالٌب تحلٌل الوضع الراهن
ٌوجد أسلوبٌن األكثر انتشارا ا فً مجال تحلٌل الدراسات التخطٌطٌة ٌمكن التعرف علٌهما
كما ٌلً:

دراسات الوضع الراهن

مإشرات الوضع الراهن
األكثر أو األلل وضوحا ا

االمكانٌات المتاحة
لالستفادة بشكل إٌجابً

الدراسات التحلٌلٌة
لألوضاع الراهنة

مإشرات تحلٌلٌة
بالممارنة بالمعدالت
المعاٌٌر التخطٌطٌة

المحددات ٌجب التغلب
علٌها أو التعامل معها

شكل ()20-3
العاللة بٌن مإشرات الوضع الراهن والدراسات التحلٌلٌة وإمكانات ومحددات التنمٌة.

 1-7-4أسلوب إمكانٌات ومحددات التنمٌة
تعتبر امكانٌات ومحددات التنمٌة أسلوب متبع فً مجال التخطٌط بشكل عام
وتخطٌط المدن بشكل خاص للولوف على االمكانٌات المتاحة التً ٌمكن تعظٌم
االستفادة منها بشكل إٌجابى والمحددات التً ٌجب التغلب علٌها أو على األلل فهمها
والتعامل معها فً وضع المخطط اإلستراتٌجً العام لتنمٌة المدٌنة.



مؤشرات الوضع الراهن
غالبا ا ما تؤخذ الصٌغة الكمٌة األكثر وضوحا ا مثل (تبلغ نسبة الطالب فً
المرحلة األبتدابٌة  %16من السكان ،وتبلغ نسبة األناث  %51من السكان) ،أو
تاخذ الصٌغة الوصفٌة األكثر حسـاسٌة أو الغٌر عادٌـة مثل (حدود األحٌاء غٌر
مدلمة وموثمة بشكل واضح فً المدٌنة ،أو الهٌكل االلتصادي ٌعتمد علً لطاع
الخدمات والتجاره ،أو تفتمد المدٌنة إلى شبكة طرق لوٌة).

وٌجب التنوٌه الى أن عرض التحلٌل العام للمدٌنه باسلوب المحددات واالمكانات هو
أحد طرق إظهار التحلٌل وال ٌتعارض مع أسلوب التحلٌل الرباعى SOWT
وللمخطط االخذ باٌهما أو دمجهما معا بالصورة التى ٌمكن من خاللها التواصل مع
شركاء التنمٌة للمدٌنه ومتخذى المرار.



مؤشرات الدراسات التحلٌلة
غالبا ا ما تمارن البٌانات أو المعلومات بؤخري أو بمعدل أو معٌار تخطٌطً،
وهنا ٌظهر معنً التحلٌل وٌؤخذ الصٌغة الكمٌة مثل (أكثر من  %75أو ألل
 %25من الوسط) ومثال ذلن (أن نسبة البطالة تبلغ  %20عن المعدل الممبول
هو  %8من لوة العمل ،أو نسبة التسرب تبلغ  %7والمعدل الممبول  %2من
إجمالً السكان فً سن التعلٌم األساسً) ،والصٌغة الوصفٌة مثل (لطاع التعلٌم
فً المدٌنة لطاع نامً ومعدالت األمٌة فً تنالص بشكل مستمر ،أو ترتكز
التنمـٌة االلتصادٌــة واالجتماعــٌة فً المدٌنـة علً المطاعـات الربٌسٌـة المدرة

وٌجب أن تنتهً كل دراسة من الدراسات التحلٌلٌة بمجموعة من البٌانات
والمإشرات التخطٌطٌة للعاللات االبرز واألكثر أو األلل وضوحا ا وتؤثٌرا ا فً
عاللات المدٌنة اإلللٌمٌة وكذلن الهٌكل البٌبً والعمرانـً وااللتصادي واالجتماعً
للمدٌنـة ،وٌمكن التعــرف على أمكانٌات ومحــددات التنمٌة من خالل فحص تلن
البٌــانات والمإشرات التحلٌلٌـة فً ظل المعدالت والمعاٌٌر التخطٌطٌة والممارنات
بالمعدالت اإلللٌمٌة والمومٌة ،وٌوضح الشكل ( )20-3العاللة بٌن مإشرات الوضع
الراهن والدراسات التحلٌلٌة وإمكانات ومحددات التنمٌة.
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للدخل واألنتاج والمولدة لعوامل النمو ،أو نظرا ا لمولع المدٌنة عند ملتمً الطرق
أدي إلى دعم الوظٌفة التجارٌة وإعتبارها مكون أساسً فً الهٌكل االلتصادي
فً المستمبل).


جدول ()36-3
أمثلة للمحددات واالمكانٌات لدراسات المخطط االستراتٌجى العام للمدن
الدراسة

كٌفٌة اظهار اإلمكانٌات والمحددات
هذا األسلوب ٌرتبط بالبٌانات المتاحة بدراسات االوضاع الراهنة فً األساس،
وهنا تكمن نماط الضعف ،فهو ٌعتمد علً سالسل من العملٌات المنطمٌة فإذا
فمدت إحدآ حلمات هذه السالسل لن تصل إلى إنتاج أمكانٌة أو محدد ،ولذلن
ٌجب مراعاة الدلة فً عملٌة التسلسل المنطمً فً جمٌع لطاعات التحلٌل.

تحلٌل الدراسات
اإلللٌمٌة

وهنان أركان أساسٌة لصٌاغة نصوص األمكانٌات والمحددات بشكل عام وهً
(نص األمكانٌة أو المحدد – سبب كونها أمكانٌة أو محدد – التؤثٌر اإلٌجابً أو
السلبً – بعض األعتبارات الفنٌة لتوضٌح الفكرة) ،كما هو موضح بالشــــكل
( ،)21-3وٌوضح الجدول ( )36-3بعض األمثلة لصٌاغة إمكانٌات ومحددات
التنمٌة فً المجاالت المختلفة
النص .
اإلمكانٌة

التؤثٌر اإلٌجابً
األسباب

النص المحدد

تحلٌل الدراسات
الطبٌعٌة

األعتبارات
التؤثٌر السلبً

شكل ()21-3
العاللة بٌن عناصر صٌاغة اإلمكانٌات والمحددات

تحلٌل الدراسات
البٌئٌة

وغالبا ا ما ٌرفك خرٌطة توضح البعد الجغرافً لإلمكانٌات والمحددات (خرٌطة
توضح اإلمكانٌات وآخرى للمحددات) ،وتوضح نصوص أهم اإلمكانٌات
والمحددات التى ٌمكـن أن تمثل جغرافٌا على الخرٌطة بشــكل مختصـر كما هو
موضح بالشــكل ( )22-3و (.)23-3
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مثال  :االمكانٌات

مثال  :المحددات

إمكانٌة :تتمتع المدٌنة بمولع متمٌز،
نظرا ا لتوسط اإلللٌم وارتباطها بشبكة
طرق برٌة وحدٌدٌة لوٌة ،مما
سٌكون له تؤثٌر فً دفع عجلة التنمٌة
فً المدٌنة ،وال سٌما أن النمو
العمرانً ٌعتبر متسارع فً الفترة
األخٌرة نظرا ا لجذب الحركة
واالنشطة االلتصادٌة ،وأعتبار
المدٌنة جاذبة للسكان.

محدد :تواجة المدٌنة هجرة خارجٌة إلى
ألطاب النمو المحٌطة على المستوى
اإلللٌمً والمومً ،بسبب للة فرص العمل
المتاحة للشباب ،مما نتج عنها تجرٌف
ونزوح العمول والمهارات ومما ٌإثر
على تركٌب هٌكل لوة العمل فً المدٌنة،
وهنان عدة أعتٌارات أدت إلى ذلن أهمها
ضعف الهٌكل االلتصادي وللة فرص
العمل وللة الخدمات.

إمكانٌة :تعتبر الطالة الشمسٌة أحد
اإلمكاتٌات الطبٌعٌة ،نظرا ا ألرتفاع
نسبة السطوع الشمسى وطول النهار،
مما ٌمكن معها االستفادة منها
كمصدر للطالة البدٌلة ،على إعتبار
أن تكلفة اإلنتاج سوف تنخفض مع
التمدم التكنولوجً ،وأن الدولة سوف
تسٌر فً تطبٌك سٌاسة رفع الدعم
عن موارد تولٌد الطالة التملٌدٌة.

محدد :تتسم المناطك الساحلٌة المتاخمة
للمدٌنة بوجود صدوع أرضٌة نشطة،
بسبب اإلتساع المستمر لماع البحر ،مما
ٌإثر على إستمرار مناطك االمتداد وتولع
تعرضها لهزات أرضٌة وإنزاللات فً
التربة.

إمكانٌة :تحظً المدٌنة بوجودها
بالمرب من الخط الساحلً ،مما ٌوفر
إمكانٌة صناعة مراكب الصٌد،
وسٌنعكس على إنعاش النشاط
الصناعً ونشاط الصٌد بالمدٌنة،
على إعتبار أن مستلزمات اإلنتاج
متوفرة.

محدد :تمع المدٌنة فً ملتمً مخرات
السٌول ،مما ٌعرض أجزاء منها للغمر
اثناء موسم األمطار ،مما ٌإثر علً
المساكن والطرق علً أطراف المدٌنة
وبالتالً إمكانٌة الوصول وحركة السكان،
وهنان عدة اعتبارات تساهم فً ذلن من
أهمها أرتفاع منسوب المٌاه الجوفٌة وعدم
وجود شبكة لتصرٌف مٌاه األمطار
وإنخفاض منسوب األراضً باالطراف.

تابع جدول ()36-3
أمثلة للمحددات واالمكانٌات لدراسات المخطط االستراتٌجى العام للمدن

تابع جدول ()36-3
أمثلة للمحددات واالمكانٌات لدراسات المخطط االستراتٌجى العام للمدن
الدراسة

مثال  :االمكانٌات

مثال  :المحددات

تحلٌل الدراسات
الطرق والنمل
والبنٌة األساسٌة

إمكانٌة :تتمتع المدٌنة بشبكة طرق
لوٌة ،نظرا ا لتدرجها وجودة حالتها
االنشابٌة ،مما سٌكون له مردود
إٌجابً على حركة التنمٌة الصناعٌة
بالمدٌنة ،نظرا ا لتسهٌل نمل المواد
الخام إلى المدٌنة ونمل المنتجات إلى
المناطك المحٌطة.

محدد :وجود خط السكة الحدٌد والطرٌك
السرٌع جنوب المدٌنة ،مما ٌعٌك حركة
العبور ،وٌمثل محدد للتنمٌة فى هذا
االتجاه ،على إعتبار أن فً حالة امتداد
التنمٌة فً هذا اإلتجاه سوف ٌنشؤ عنها
مشكلة حركة وحوادث فً المستمبل.

إمكانٌةٌ :تضح أن الهرم السكانً
للمدٌنة بلغ مستوى النضوج ،بسبب
االتساع النسبً لفبات العمر
الوسطً ،مما سٌكون له أثر فً
أرتفاع معدل الزواج واالنجاب ،إذا
ما توافرت فرص العمل والرعاٌة
الصحٌة المناسبة.

محدد :عدم التوازن فً توزٌع الكثافة
السكانٌة بٌن أحٌاء المدٌنة ،بسبب تباٌن
أشتراطات البناء بٌن أحٌاء المدٌنة وكثرة
المخالفات لمانون البناء ،مما كان له بالغ
األثر فً ظهور مناطك مكتظة سكانٌا ا
ولصور الخدمات والمرافك بها ،على
إعتبار أن لكل حً طالة استٌعابٌة محددة
وأن الخدمات والمرافك دالة فً الكثافة
السكانٌة.

تحلٌل الدراسات
السكانٌة
واالجتماعٌة

الدراسة

تحلٌل دراسات
الخدمات العامة

تحلٌل الدراسات
االلتصادٌة

تحلٌل الدراسات
اإلدارٌة واللوائح
والموانٌن
التنظٌمٌة

المصدر:
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مثال  :االمكانٌات

مثال  :المحددات

إمكانٌة :تتمٌز المدٌنة بتوفر الخدمات
التعلٌمٌة ،نظرا ا لتكاتف جهود
الحكومة ومإسسات المجتمع المدنً
فً إنشاء المدارس ،مما سٌكون له
بالغ األثر فً المضاء على األمٌة
ورفع مستوى التعلٌم ،علً إعتبار أن
التعلٌم لاطرة التنمٌة.

محدد :على الرغم من أن المدٌنة تعتبر
متمٌزة من حٌث المعدالت الصحٌة إال
أنها تعانً من التوزٌع المكانً المتوازن
حٌث توجد أحٌاء محرومة تماما ا من
الخدمات الصحٌة ،وٌرجع ذلن إلى عدم
وجود أراضً فضاء أللامة الخدمات
علٌها ،مما ٌنتج عن إنخفاض مستوى
الرعاٌة الصحٌة فً تلن األحٌاء ،علً
أساس أن الخدمة الصحٌة األولٌة حك
لكل مواطن فً الحصول علٌها.

إمكانٌة :تمتلن المدٌنة لطاع عرٌض
من الشباب فً سن العمل ،بسبب
لدرة المدٌنة على جذب الهجرة
الخارجٌة ،مما سٌكون أثر إٌجابً فً
انعاش التصاد المدٌنة ،على أساس
توفٌر فرص عمل من خالل
المشروعات اإلنتاجٌة.

محدد :تنخفض نسبة من هم داخل لوة
العمل بالمدٌنة من جملة السكان الناشطٌن
التصادٌا ا ممارنة بالمستوى المومً ،بسبب
عدم وجود فرص عمل واإلعتماد على
الحكومة فً التوظٌف ،مما نتج عنه
أرتفاع مستوى البطالة فً لوة العمل
وبالتالً أرتفاع معدل الجرٌمة بالمدٌنة،
على إعتبار أن البطالة سوف تإدي إلى
أمراض اجتماعٌة كثٌرة.

إمكانٌةٌ :وجد بالمدٌنة هٌكل إداري
كبٌر وشاب ،بة العدٌد من الكوادر
الفنٌة المدربة على مستوى عالً،
ٌستطٌع أن ٌموم بتحمل مسإلٌة
التنمٌة فً المستمبل ،إذا تم توفٌر
مناخ العمل المناسب والحوافز
المادٌة.

محدد :تعانً المدٌنة من تضخم الجهاز
اإلداري ،بسبب المحسوبٌة فً التعٌٌنات،
مما نتج عنة إنتشار ظاهرة البطالة
الممنعة وعدم الكفاءة فً األداء ،ولمعالجة
هذة الظاهرة البد من تبنً مبدأ الكفاءة فً
التعٌٌن وطبما ا لالحتٌاج الفعلً ،وعمل
برامج إعادة تؤهٌل للعمالة اإلدارٌة
لالنخراط فً العمل الفنً ووضع معاٌٌر
لضبط كفاءة األداء.

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

اتجاه الرٌاح السائدة
مناطق ٌوجد بها
أراضً فضاء مما ٌوفر
إمكانٌة للنمو العمراتً

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل
أراضً زراعٌة ذا خصوبة عالٌة
ضةةةرورة طمةةةر وتةةةدوٌر النلاٌةةةا بشةةةكل
صحً (ٌقع المرمى غرب المدٌنة )
محطةةة السةةكة الحدٌةةد وموقةةت الحةةاف
اإلقلٌمٌةةةة تعتبةةةر نقطةةةة تمركةةةز للحركةةةة
واألنشطة

محاور الحركة الرئٌسٌة تعمل
على توجه نمو المدٌنة

واجه بحرٌةة علةى بعةد حةوالً  ---كةم
مةةا المدٌنةةة تعتبةةر إمكانٌةةة اقتصةةادٌة
كبٌرة

النادي الرٌاضً نواة
لمدٌنة رٌاضٌة

عنصةةر مةةائً ٌمكةةا اسةةتا لة فةةً االنشةةطة
الترفٌهٌة واإلستثمارٌة
إتجةةاه تركٌةةز النمةةو العمرنةةً خةة ل العشةةر
سنوا األخٌرة
مناطق تركٌز االنشطة
االقتصادٌة والعامة

خةةط السةةكة الحدٌةةد ٌعتبةةر إمكانٌةةة للةةربط بةةٌا
عواصم المحافظا
امكانيات التنمية العمرانية

شكل ()11-3
نمووو ل لخريطووة توموون امكانيووات
التنمية العمرانية

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدت ما الدلٌل
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

عائك مائً ال توجد علٌه
معابر للحركة

الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الدليــل

أراضييً اراعٌيية تتعييرف للاحييف
العمرانً
منيياطك مت الكيية ٌعلييي علٌ ييا اليينمط
الرٌفييً وتحتيياج الييى برنييام إح ي ل
وتجدٌد

طرٌك إللٌمً علٌه حجم
مرور عالى ٌخترق الكتلة
العمرانٌة للمدٌنة

مناطك عالٌة الكثافة
السكانٌة وتفتمر للخدمات

مناطك غٌر مخدومة
بالصرف الصحً

خيييدمات إللٌمٌييية تسيييبي مشييياكل فيييً
الحركة وخيدمات تفصيل ا عيل الكتليه
العمرانٌة بخط السكة الحدٌد
بيي ر تلييو (طفييم مجيياري – تكييدس
لمامة)

عائك نمو خط السكة الحدٌد
ٌمثل خطورة علً الحركة
نماط مرورٌة خطرة

الجبانة عائك نمو للمدٌنة ج ه الجنوي
أتجاه الاحف العمرانً عليى ارراضيً
الاراعٌة

مناطك عشوائٌة تفتمد
للخدمات
تجمع عمرانً خارج الكتلة
العمرنٌة للمدٌنة ٌعتمد علً
خدمات المدٌنة

محددات التنمية العمرانية

شكل ()12-3
نمووو ل لخريطووة تو و محووددات
التنمية العمرانية

رلم الشكل:

()00-0

اتجاه رٌاح موسمٌة
محملة بالرمل

الشمال

ممٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحمٌك ال دف مل الدلٌل
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خالل فترة الخطة ،مثل وجود مصدر تلوث للبٌبدة ،أو أصددار لدرار ٌحظدر البنداء
فً أماكن معٌنة المدٌنة أو ظهور مناطك عشوابٌة بالمدٌنة.

 2-7-3أسلوب التحلٌل الرباعى
اسدددتخدم نظدددام التحلٌدددل الربددداعً ( )SWOTفدددً األسددداس فدددً تطدددوٌر المإسسدددات
الصددناعٌة والتجارٌددة والمنظمددات المجتمددع المدددنً ،ولددد تددم التطبٌمددة بعددد ذلددن فددً
مجدداالت عدددة منهددا تخطددٌط المدددن ،وهددو أسددلوب تحلٌلددً لمعرفددة نمدداط المددوة ونمدداط
الضعف فً المدٌنة وإللٌمها ،ومعرفة الفرص والتهدٌدات التً تواجه المدٌنةٌ ،عتبدر
هددذا النظددام مددن الددنظم البسسددط والسددهلة للوصددول إلددى األهددداف المرجددوة لنجدداح
استراتٌجٌة التنمٌة،وفٌما ٌلً التعرٌف نماط الموة الضعف الفرص والتهدٌدات.


نماط المـوة  : Strengthsأٌة إمكانٌات ذاتٌة موجودة فعالا لدى المدٌنة وإللٌمها
(المركدددز) تسددداعد علدددى اسدددتغالل الفدددرص المتاحدددة والممكندددة وعلدددى مماومدددة
التهدٌدات مثال وجود العمالة ورأس المال المتوافر وشبكات الطرق المتطورة.



نمرراط الضررعف  :Weaknessesأٌددة ظددروف وعوامددل نمددص داخلٌددة بالمدٌنددة
وإللٌمها موجودة فعالا تعٌك من المدرة على اسدتغالل الفدرص ،مثدل عددم وجدود
شبكة صرف صحً متطورة أو المصور فً الخدمات الصحٌة وضعف المانون
وكثرة المخالفات.



الفـــرص  :Opportunitiesأٌة ظروف أو اتجاهدات خارجٌدة (خدارج نطداق
المدٌندددة وإللٌمهدددا) ذات أثدددر إٌجدددابً تمكدددـن للتطدددوٌر والنمدددو للمدٌندددة وهددددى
االٌجابٌدددات الغٌدددر موجدددودة حالٌدددا ا فدددً المدٌندددة لكدددن ٌمكدددن الحصدددول علٌهدددا
واستغاللها خدالل فتدرة الخطدة الممترحدة ،مثدل توجدة اإلعتمدادات المالٌدة لخطدة
الدولة ،توجة السٌاسات العامة للدولة أو المحافظة.



التهدٌـررـدات  : Threatsأٌددة ظددروف أو اتجاهددات خارجٌددة لددد تددإثر سددلبا ا أو
أثرت بشكل سلبً وهً عامل مهدد للتنمٌة أو لد تسبب خسدارة وضدرر لدبعض
لطاعات النمو بالمدٌنة ،وهى األشٌاء السلبٌة الغٌر موجودة ولكنها تهدد المدٌنة

ٌستخدم أسلوب التحلٌل الرباعً فً مرحلة إعداد استراتجٌات التنمٌة بغرض
التعرف علً جوانب الموي الضعف والتهدٌدات والمخاطر التً تواجة المدٌنة،
وهو ٌتم بعد اإلنتهاء من دراسات االوضاع الراهنة وتحلٌلها ،وٌمكن أستخدام
هذا األسلوب فً الحوار المجتمعً ،على أن ٌمتصر على نخبة محدودة من
الخبراء والفنٌن وأهل الفكر والرأى والمثمفٌن والمسبولٌن من اإلدارة العلٌا
والمتوسطة والمهتمٌن بشؤن المدٌنة ،وغالبا ا هنان لبس بٌن التحلٌل الرباعً
وإسلوب اإلمكانٌات والمحددات ،فمن الناحٌة التطبٌمٌة كال اإلسلوبٌن ٌحمك نفس
الغرض ،فإسلوب التحلٌل الرباعً صنف العوامل إلى وداخلٌة (الموة والضعف)
وخارجٌة (الفرص والتهدٌدات) فً حٌن أن إسلوب اإلمكانٌات والمحددات لم
ٌموم بهذا الفصل وبالتالً لم ٌمصر العوامل الخارجٌة على الفرص والتهدٌدات
مما ٌعطٌة مٌزة على إسلوب التحلٌل الرباعً ،وفٌما ٌلً أمثلة لصٌاغة نماط
الموة والضعف ومخاطر وتحدٌات التنمٌة فً عند وضع االستراتٌجٌات المخطط
االستراتٌجً العام للمدٌنة ،موضح بالجدول ( )37-3فً المجاالت المختلفة.
جدول ()37-3
أمثلة لنماط الموة والضعف والفرص والتهدٌدات التً تواجه المدٌنة
مواطن الضعف

مواطن الموة
أستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة
التدددددددددددددوفر النسدددددددددددددبً ندددددرة وجددددود أراضددددً
لألراضدددددً المخططدددددة الفضاء المملوكة للدولدة
والمعتمدددددددددددة والتددددددددددً وصددددالحة للتنمٌددددة ممددددا
تستوعب النمو السدكانً ٌجعدددددل عملٌدددددة تدددددوفٌر
المسدددتهدفٌن فدددً خطدددة الخددددددددددددمات صدددددددددددعبة
التنمٌددددددة ،مددددددع وجددددددود ومكلفة.
بعدددددض الجٌدددددوب مدددددن
األراضددددددددً الفضدددددددداء
الممكن تطوٌرها.
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الفرص المتاحة

التهدٌدات والمخاطر

تبندددً المٌدددادة السٌاسدددٌة
بالمحافظددة لفكددرة تنمٌددة
المددددددددن والتخصدددددددٌص
الددددددددددددددوظٌفً لهددددددددددددددا،
وإنشدددداءمنطمة صددددناعة
باالمتددددددددداد ،وتطبٌددددددددك
الحكومة اإللكترونٌة.

عدددم تمددددٌم حددوافز مدددن
الحكومددددددددددة لتشددددددددددجٌع
اإلدارات الحكومٌدددددددددددددة
ومإسسدددددددات المطددددددداع
الخدددددددداص والمجتمددددددددع
المددددنً للمشددداركة فدددً
عملٌددة التنمٌددة بمددا ٌكفددل
اسددددددددتدامتها الشددددددددعور
بالمشاركة

تابع جدول ()37-3
أمثلة لنماط الموة والضعف والفرص والتهدٌدات التً تواجه المدٌنة
مواطن الموة

مواطن الضعف

استراتٌجٌة تنمٌة لطاع النمل والطرق
ربدددددط المدٌندددددة بشدددددبكة غٌدداب التدددرج الددوظٌفً
الطدددددرق المومٌدددددة ممدددددا لشبكة الطرق بما ٌحمدك
ٌحمددددددددددددك االتصددددددددددددال التكامدددددل فٌمدددددا بٌنهدددددا،
وبالتدددالً ٌسدددبب إعالدددة
اإلللٌمً.
لسٌولة الحركة بالمدٌنة.

استراتٌجٌة تنمٌة شبكة البنٌة األساسٌة
عددددددم وجدددددود منددددداطك وجددددود تسددددرٌب لمٌدددداه
محرومدددددة مدددددن المٌددددداه الشددددددرب فددددددً بدددددداطن
بالمدٌندددة بغدددض النظدددر األرض مما ٌرفدع نسدبة
عدددددن مشددددداكل ضدددددعف الفالد فً المٌداه المتاحدة
الضددددغط أو االنمطدددداع .وتلوث الشبكة.
وبالنسددددددددبة للصددددددددرف
الصحً وجدود مشدروع
محطدددة معالجدددة ثالثٌدددة
بالمدٌنة.
استراتٌجٌة توزٌع الخدمات العامة
وجدددددددود رصدددددددٌد مدددددددن عدددددم تجددددانس التوزٌددددع
الخدمات المابمدة بالمدٌندة الجغرافددً للخدددمات مددع
بمختلددددف أنواعهددددا ممددددا التوزٌددددددددع الجغرافددددددددً
ٌمثددل إمكانٌددة عنددد تمدددٌر للسدددكان علدددى مسدددتوى
احتٌاجددددات المدٌنددددة مددددن بعض أحٌاء المدٌنة.
الخدددددددمات فددددددً إطددددددار
تطددددددوٌر بعددددددض هددددددذه
الخدمات.

تابع جدول ()37-3
أمثلة لنماط الموة والضعف والفرص والتهدٌدات التً تواجه المدٌنة

الفرص المتاحة

التهدٌدات والمخاطر

تبندددً الحكومدددة سٌاسدددة
إنشدددددداء منفددددددذ بحددددددري
بالمحافظددة سددٌإدي إلددى
دعددددم حركددددة األنشددددطة
الصدددددناعٌة والتجارٌدددددة
،وتبنددددددددددً المخطددددددددددط
اإلللٌمً نفس التوجة.

نظددرا ا لمركزٌددة صددناعة
المرار ٌجعل مهمة تنفٌذ
شدددددبكة طدددددرق بكفددددداءة
عالٌددة وتكددالٌف معمولددة
من التحدٌات الربٌسٌة.

تبندددً سٌاسدددة االسدددتفادة
مدددن المخلفدددات السدددابلة
بجمٌدددددع أنواعهدددددا فدددددً
المدٌندددة ،بعدددد معالجتهدددا
بطدددددددددرق التصدددددددددادٌة،
وإتبدددددداع االشددددددتراطات
واألسس السلٌمة إلعادة
اسددددددددددددتعمال المٌدددددددددددداه
المعالجة.

ٌعتبددددددددددددر الصددددددددددددرف
الزراعددً حددول المدٌنددة
لددة تددؤثٌر الخطٌددر علددى
الصددحة العامددة وتلددوث
المٌاه فً بداطن األرض
وخصوصددددا ا فددددً حالددددة
عددددددددم تنمٌدددددددة لطددددددداع
الصدددددددددرف الصدددددددددحً
بالمدٌنة.

وجددود بعددض الخدددمات
المسددددددددددتحدثة والتددددددددددً
سددٌكون لهددا دور مددإثر
فددددً تنمٌددددة المدٌنددددةمثل
جامعددددددددددة الممترحددددددددددة
وبعض المعاهد العلٌا.

ضدددددددعف االعتمدددددددادات
المالٌددددة النشدددداء مبددددانً
الخددددددمات ممدددددا جعدددددل
اإلدارة التعلٌمٌدددة تعتمدددد
علدددً مبدددانً مسدددتؤجرة
التى ال تتفك مع األسدس
التخطٌطٌة والتصدمٌمٌة
للخدمات التعلٌمٌة.

مواطن الموة

مواطن الضعف

استراتٌجٌة التنمٌة االلتصادٌة
هٌكل المهدن ٌوضدح أن عدددم تددوفر المددواد الخددام
المدٌنة تتمتع بدوفرة فدً وخاصدددددددددة المعدنٌدددددددددة
فبددددددة المشددددددتغلٌن مددددددن والتعدٌنٌدددددددة والعمالدددددددة
أصدددحاب المهدددن الفنٌدددة المددداهرة واالسدددتثمارات
والعلمٌددددة ومددددن إلددددٌهم ،الصددددددددددددددناعٌة واإلدارة
كما تتركز عمالة المرأة العلمٌة فً الصناعة.
فً مهن العلمٌدة والفنٌدة
وخاصددددددددددددة التعلددددددددددددٌم
والصحة.
استراتٌجٌة السكان التنمٌة االجتماعٌة
التركٌب السدكانً ٌشدٌر هجددددددرة السددددددكان مددددددن
إلى مجتمع ناضج حٌدث المدٌنددددة إلددددى الخددددارج
تتسددددددع فبددددددات العمددددددر نظرا ا لملة فدرص العمدل
الوسدددطً علدددً حسددداب وتدنً مستوى الخدمات
فبات الماعدة مما ٌعكس العامدددة وجدددذب مراكدددز
لددددددرة المجتمدددددع علدددددى النمو الخارجٌة للسكان.
تولٌد لوة عمل.
استراتٌجٌة تطوٌر اإلدارة المحلٌة
الدفعددددددة الموٌددددددة التددددددً عدددددم مواكبددددة األنظمددددة
شهدتها مصر فً الفترة واللدددددددددددوابح الحالٌدددددددددددة
األخٌدددددرة فٌمدددددا ٌتعلدددددك لالنتشدددددددار العمراندددددددً
بجهددددددددددددددددود نشددددددددددددددددر وللتغٌدددددر فدددددً الهٌكدددددل
الدٌمولراطٌددددة وحرٌددددة السددددددكانً والعمرانددددددً
التعبٌددددر ،سددددتمثل أحددددد للمدٌنددددددددددة ،وانتشددددددددددار
نمدددداط المددددوة التددددً مددددن الدددددددددددروتٌن وتعمٌدددددددددددد
شددؤنها دعددم الالمركزٌددة اإلجراءات اإلدارٌة مما
وإعطددددددداء دورا ا أكبدددددددر ٌتسددددددبب فددددددً تعطٌددددددل
العدٌد من المشروعات.
لإلدارة المحلٌة.
المصدر:
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الفرص المتاحة

التهدٌدات والمخاطر

دعدددم المحافظدددة إلٌجددداد
سدددوق متطدددور مدددرتبط
بالتنمٌدددددددددة الزراعٌدددددددددة
والصددناعٌة والسددٌاحٌة،
ونمدددددو سدددددكانً سدددددرٌع
ٌضددمن عملٌددات التنمٌددة
بالمدٌنددددة بحٌددددث ٌكددددون
مصددددحوبا بتحسددددن فددددً
األوضددداع والمسدددتوٌات
المعٌشٌة.

أدي الوضددددددع األمنددددددً
الغٌددر مسددتمر حالٌددا إلددى
تولددددددددددددددددف تدددددددددددددددددفك
األسددددتثمارات بالمدٌنددددة
وارتفدداع نسددبة البطالددة،
وهدددو مدددا ٌهددددد المدٌندددة
بنزوح السكان عنها فدً
المدى الطوٌل.

طددددرح الدولددددة لبددددرامج
تنمٌددة المدددرات البشددرٌة
من خالل إعادة التؤهٌدل
والدددددددورات التدرٌبٌددددددة
ٌعتبدددر فرصدددة للمدٌنددددة
لبدء عملٌة التنمٌة.

إنتشدددددددددددددار تعددددددددددددداطً
المخددددرات ومدددا ٌتبعدددة
مددددن إنتشددددار الجرٌمددددة
ٌعتبددددددددر مددددددددن اكبددددددددر
التهدٌددددات التدددً تواجددده
المدٌنددددددة فددددددً الولددددددت
الراهن.

ثدددورة المعلومدددات ومدددا
ٌدددرتبط بهدددا مدددن تطدددور
تكنولدددددددددددوجً كبٌدددددددددددر
وانتشدددددددددار لخددددددددددمات
اإلنترندت وتعددد وسدابل
اإلعددالم وتنوعهددا ،ممددا
ٌسددداعد علدددى االطدددالع
علددددددى أحدددددددث الددددددنظم
والهٌاكددل اإلدارٌددة علددى
مستوى العالم.

ال شدددددددددددن أن عددددددددددددم
االستمرار الدذي تشدهده
مصر والعدٌد مدن دول
المنطمدددة لدددة انعكاسددداتة
على المدٌندة  ،ومدن ثدم
ٌعتبرمحددددددددا ا ربٌسددددددٌا ا
إلمكاندددددددات التطدددددددوٌر
والتنمٌة فً المدٌنة.
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وعامة نسبٌا ً ولٌست فً شـــكل كمً محدد ،غٌر أنه ٌمكن إعادة صٌاغتها كمٌا ً خالل
فترة تنفٌذ اإلستراتٌجٌة كل خمس سنوات مثال ،حٌث ٌمكن تخطٌط أو تخصٌص
االعتمادات االستثمارٌة الالزمة لتنفٌذ اإلستراتٌجٌة وتحقٌق الهدف المطلوب والمحدد
مسبقا ً.

الفصل الرابع
المخطط اإلستراتيجي العام
ٌتناول الفصل الرابع شرح لمفهوم اإلستراتٌجٌة ومتطلبات نجاح التخطٌط اإلستراتٌجً
وأهم العوامل التً قد تؤدي إلى فشله ,وكٌفٌة تصمٌم الرؤٌة ،استنباطها من خالل
المشاركة الشعبٌة ،وتحدٌد أهداف رئٌسٌة وفرعٌة ووسائل وآلٌات التنمٌة ،ثم نتعرض
بالشرح لمفهوم الخطط قصٌرة ومتوسطة وطوٌلة األجل وأولوٌات التنفٌذ للمشارٌع
العاجلة والملحة والمشارٌع المتوسطة وبعٌدة المدى وإمكانٌات ومحددات التنمٌة وأمثلة
تطبٌقٌه لها وأسلوب حساب التكالٌف للمشارٌع ،وٌناقش الفصل الرابع حزم مؤشرات
المتابعة والتً تتمثل فً حزمة مؤشرات الخلفٌة العامة (العمران) وحزمة مؤشرات
التنمٌة االجتماعٌة االقتصادٌة وحزمة مؤشرات شبكات البنٌة التحتٌة وحزمة مؤشرات
شبكة الطرق والنقل والمواصالت وحزمة مؤشرات اإلدارة المحلٌة وحزمة مؤشرات
اإلسكان.

 1-1-4اعتبارات تصميم اإلستراتيجية
لتصمٌم وتنفٌذ أي إستراتٌجٌة فعالة ٌجب أن ٌحكمه مجموعة من االعتبارات من أهمها:

واخٌرا ً ٌعرض الفصل الرابع لكٌفٌة إستنباط الموجهات والمؤشرات واإلمكانٌات
والمحددات للمخطط شبه اإلقلٌمً لمركز المدٌنة ،وعناصره واستراتٌجٌة التنمٌة شبه
اإلقلٌمٌة ،كما ٌعرض بدائل التنمٌة الحضرٌة ،تقٌٌم البدائل واختٌار البدٌل المرجح،
وكٌفٌة تصمٌم عناصر استراتٌجٌات التنمٌة مع أمثلة تطبٌقٌة إلستراتٌجٌة توزٌع
استعماالت األراضً وإستراتٌجٌة الطرق والنقل وإستراتٌجٌة تنمٌة شبكات البنٌة
األساسٌة وإستراتٌجٌة الخدمات العامة وإستراتٌجٌة التنمٌة االقتصادٌة وإستراتٌجٌة
تطوٌر اإلدارة المحلٌة.
 1-4مفهوم اإلستراتيجية والرؤية والهدف ووسائل التنمية
باإلشارة إلى ما ورد من تعرٌف اإلستراتٌجٌة بالفصل االول بأنها هً مجموعة من
األهداف واآللٌات الالزمة لتحقٌقها ،وعادة ما تصمم اإلستراتٌجٌات لتحقٌق أهداف طوٌلة
األجل نسبٌا ً قد تصل إلى عشرٌن سنة ،وتترك األهداف قصٌرة األجل للسٌاسات
واالجراءات التً تتخذ فً شكل قرارات سرٌعة ،وتكون أهداف اإلســتراتٌجٌة واسعة

1-4



التدرجٌ :تطلبب تنفٌبذ المخطبط اإلسبتراتٌجً العبام للمدٌنبة أن ٌمبر فبً خطبوات
ٌتبع بعضها بعضاً ،حٌث ال ٌتصبور أن ٌبتم تنفٌبذ المخطبط جرعبة واحبدة ،وٌبتم
وضببع هببذه الخطببوات علببى مببدى زمنببً معقببول ٌمكببن البببدء فٌببه علببى المببدى
القصٌر ثم على المدى المتوسط وفق أولوٌات التنمٌة وٌتم وفق جدول تتحدد فٌه
األنشطة المقترحة بداٌاتها ونهاٌاتها والجهة المسئولة عنهبا ،وتلبً ذلبك األنشبطة
التً ٌمكن إتمامها على المدى المتوسط وهكذا.



المشاااار ة :هبببً خطبببوة حتمٌبببة إلسبببهام األفبببراد ومنممبببات المجتمبببع المبببدنى
للمشبباركة باألفكببار وخاصببة فببً تحدٌببد األهببداف وبالتببالً المشبباركة فببً تنفٌببذ
المخطببط اإلسببتراتٌجً العببام والحفببام علببى ثمببار التنمٌببة ،حٌببث تتوافببق اآلراء
وتختلف ثم تتفق علبى القواسبم المشبتركة ،والتبً تمثبل المجباالت التبً ٌمكبن أن
ٌعمل الجمٌع من أجل تحقٌق األهداف ،كما أن المشاركة كفٌلبة بتحجبٌم المقاومبة
المتوقعة ،وبالتالً ٌكون توفٌر فً الوقت والجهد والمال.



الت املياة :حٌبث ٌجبب النمبر إلبى عناصببر النمبام المحلبى والتعامبل معهبا ومحاولببة
معالجة جوانب القصور فٌها ،فاإلستٌعاب وفهم القوي المختلفة التى تتحكم فبً البنمم
القائمة والتعارضات فٌما بٌنها والتكامل معها هو الضبمانة األساسبٌة لتفعٌبل المخطبط
اإلستراتٌجً العام.



االستمرارٌة :وهً تعنى أن تكبون خطبوات التطبوٌر عمبالً متواصبالً ال ٌتولبف
طبما ً لبرنامج زمنً ٌتسبم بالمرونبة ,إلسبتٌعاب معطٌبات الحٌباة العملٌبة وتطبٌبك
األن مة ومستجدات الحٌاة وتغٌر أنماط البٌبة وتطلعبات البشبر وطموحباتهم إلبى
المزٌد واألفضل من الخدمات ,كل هذا ٌفرض أن تكون األجهزة الحكومٌة وفبً
ممببدمتها كافببة مسببتوٌات اإلدارة المحلٌببة ذات لببدرة عالٌببة علببى تحسببس نبببض
المواطنٌن واحتٌاجاتهم ومحاولة االستجابة بمدر االستطاعة فً نمط متصل.



أهمٌة البادء بالموضاوعات الرئٌساٌة :ال شبن أن عبالا الموضبوعات الربٌسبٌة
ٌسهل إٌجاد الحلول لغٌرها ,فعلى سبٌل المثال توفٌر الخبدمات األساسبٌة وتبوفٌر
فرص العمل وإنشاء شبكات الطرق الربٌسٌة كلهبا موضبوعات لهبا أولوٌبة تبؤتً
فببً ممدمببة أي خطببة للتنمٌببة علببى حسبباب بعببض االجببراءات والمشببارٌع األلببل
أهمٌببة حسببب إلحبباح الحاجببة إلٌهببا ومببدى تؤثٌرهببا المباشببر أو غٌببر المباشببر فببً
المن ومة الكلٌة للتنمٌة.



المماومة المتولعة :أمر ال ٌصح إغفاله أو التغاضً عنه ,وذلبن ن برا ً ألن إمكانٌبة
حدوثه أمرا ً عادٌا ً ٌتماشى مع طبابع البشر ألن اإلنسان عدو ما ٌجهل ,والتغٌٌر لدى
الناس هبو انتمبال إلبى المجهبول ,فضبالً عبن أن اإلنسبان ٌبؤلف مبا اعتباد علٌبه وأن
االنتمال إلى خالف المؤلوف أمرا ً صعبا ً وال ٌجد لبوالً ,هذا باإلضافة إلى أن التغٌٌر
لد ٌتضمن تعارضا ً مع المصالح الذاتٌة أو تهدٌدا ً لمكانة أو مكاسبب مادٌبة ,كبل هبذا
وغٌره لد ٌكون محركا ً لمماومة اهرة أو خفٌة.



ت الٌف التطوٌر :إن التنمٌبة لهبا تكلفبة والتبً لٌسبت بالضبرورة أن تكبون مالٌبة,
فمببن الناحٌببة المالٌببة لببد ٌتطلببب األمببر تشببكٌل فرٌببك عمببل للمٌببام بمهمببة الدراسببة
التشخٌصٌة للوالع ووضع وحساب التكبالٌف المادٌبة لكبل مشبروي وكٌفٌبة تبدبٌر
الموارد المالٌة وبرمجة التدفمات المالٌه المتولعة ووضع البدابل ,أما عن التكلفبة
غٌر المالٌة فمد تتمثل فً تغٌٌر سلون للمواطنٌن الذٌن لد ٌطلب مبنهم الحصبول
على الخدمات بصورة لم تكن مؤلوفة لهم مبن لببل ,وهبً األمبور التبً لبد تكبون
تكلفتها فً مماومتها أو عدم التجاوب معها على األلل فً مراحل بدء التطوٌر.



التهٌئة :إن أحداث أي تغٌٌر ٌستلزم أن تكون هنان خطبوات أو أنشبطة تهبدف إلبى
تحضٌر (مواطنٌن) وتجهٌزهم نفسٌا ً للتغٌٌر المرتمب حتى تبتم إحباطتهم بؤهبداف,
وٌمكن أن تترافك مع هبذا حملبة مخططبه مبن وسبابل اإلعبالم المتاحبة مبن صبحافة
وتلفببزة وغٌرهببا ,حتببى نضببمن أن ٌكببون هنببان لببدر معمببول مببن التمبببل االجتمبباعً
للتغٌٌر.



تحمٌك رضا المواطن :إن تعدد صور المشباركة كفٌبل ببنباء جسبور الثمبة والتفباهم
بببٌن المببواطن ومإسسببات الحكببم بكافببة مسببتوٌاتها ,أنببه كلمببا تٌسببر للمببواطن حببك
التوجه داخل أجهزة الحكم واإلدارة من خالل سٌاسات الباب المفتوح وتوفٌر أكببر
لدر من الشفافٌة فً إتاحة إمكانٌة الحصبول علبى المعلومبات ,لكبان ذلبن سبببا ً فبً
تحمٌك رضا المواطنٌن.

وٌجب أن ٌتبع فً تصمٌم اإلستراتٌجٌات المنهج العلمً فبً تحدٌبد الرإٌبة واألهبداف ,ثبم
تحلٌبببل الوضبببع المبببابم وتحدٌبببد أوجبببه المبببوة -الضبببعف -الفبببرص -التحبببدٌات ,ثبببم صبببٌاغة
السٌاسببات التنموٌببة ,والتببً ببدورها تبإدي إلببى صببٌاغة البببرامج والمشببروعات وأولوٌببات
التنفٌذ ,وتوزٌع المسبولٌات ,وأخٌرا ً وضع البرامج والمشارٌع العاجلة للخطة الخمسبٌة ثبم
تمدٌر التكالٌف.
 2-1-4أسباب نجاح وفشل المخطط اإلستراتٌجً العام
ٌعتمد نجاح المخطط اإلستراتٌجً العام على عده أسباب من أهمها ماٌلى:
-
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التناي المسبولٌن بؤهمٌة التخطٌط اإلستراتٌجً والجدٌة فً التعامل معه
وتوفر اإلرادة السٌاسٌة.
توفٌر متطلبات الخطة من موارد مالٌة وبشرٌة وتن ٌمٌة وتمنٌة.

-

 3-1-4الرؤية

وضع برنامج زمنً مناسب وتوصٌف المعنٌٌن بالتنفٌذ ومتابعتهم.
توافق الهٌكل التنظٌمً مع الخطط اإلستراتٌجٌة.
توفٌر دعم معلوماتً فاعل.
إتباع نظام موازنات فاعل.
الواقعٌة فً التقدٌرات والخطط.
المرونة والسهولة فً االتصاالت والمتابعة.
المتابعة المستمرة والتطوٌر والتصحٌح.

كما تم تعرٌفها بالفصل األول هً تصور مستقبلً قائم على أسس علمٌة فً
رسم شكل المستقبل الي كٌان اجتماعً ٌبدأ بالفرد وٌنتهً بالدولة وهذا
التصور ال بد من أن ٌشمل ثالث أبعاد أساسٌة وهً البعد الزمنً والبعد
الجغرافً والبعد اإلنســـانً هناك فارق جوهري بٌن الرؤٌة والحلم فالحلم هو
رؤٌة ولكن ال تحكمها قٌود أو محددات وقد ال ٌستند على مبررات علمٌة
وواقعٌة وفٌما ٌلى عرض لكٌفٌة تصمٌم الرؤٌة.

كما ٌرجع فشل المخطط اإلستراتٌجً العام لألسباب التالٌة:
-



عدم توفر اإلرادة السٌاسٌة وااللتزام الكافً لدى اإلدارة العلٌا بنتائج
ومتطلبات المخطط اإلستراتٌجً.
عدم االهتمام ببناء قاعدة بٌانات دقٌقة وشاملة عن المدٌنه والبٌئة المحٌطة
بها.
االعتقاد الخاطئ بأن مجرد تحدٌد األهداف والغاٌات كفٌل بتحقٌقها.
عدم توفٌر التموٌل الكافً لوضع الخطط اإلستراتٌجٌة موضع التنفٌذ.
عدم االهتمام الكافً بوضع الخطط التنفٌذٌة.
عدم تحدٌد للمهام الالزمة لتطبٌق اإلستراتٌجٌة.
عدم وجود معاٌٌر واضحة ومحددة لتقوٌم األداء والرقابة على تطبٌق
اإلستراتٌجٌة.

تتبلور الرؤٌة والهدف فً نهاٌةة وضةع اإلمكانٌةات والمحةددات وبداٌةة مرحلةة وضةع
المخطط اإلستراتٌجً لتنمٌة المدٌنةة وٌجةب أن ٌكةون المخطةط علةى دراٌةة بوسةائل
التنمٌة التً سٌستخدمها فً تصمٌم إستراتٌجٌة ناجحة.

كيفية تصميم الرؤية :الرؤٌة هً فرع من علوم المستقبلٌات وبالتالً
تتطلب الكثٌر من الخٌال العلمً لوضعها ولتصمٌم الرؤٌة البد من وجود
الكثٌر من البٌانات لدى المصمم سوا ًء عن الوضع الراهن أو عن الوضع
التارٌخً للمدٌنة محل الدراسة كما البد من التعرف على المناخ العام أو
اإلطار األشمل الذي تعمل فٌه هذه المدٌنة حٌث غالبا ما تؤثر فً تقدٌر
المدخالت المستقبلٌة لرسم الرؤٌة ومن ثم فتوجد قٌود على تصمٌم أي
رؤٌة تتمثل فً األتً:
 القٌود المالٌة القٌود الزمنٌة القٌود العمرانٌة والتعارض مع أنشطة اآلخرٌن القٌود التكنولوجٌة القٌود واإلمكانٌات البشرٌةوتتعرض أي رؤٌة للكثٌر من المتغٌرات الخارجٌة التً قد تعمل على
إفشال تحقٌقها بالكامل والتً قد تخرج عن إطار تقدٌر واضعً الرؤٌة
ومن ثم فكلما كانت الرؤٌة واقعٌة ومدركة للمتغٌرات المتوقعة كلما كانت
أكثر فاعلٌة وصمودا ً أمام تلك المتغٌرات وبالتالً فٌمكن تقسٌم الرؤٌة
إلى رؤٌة واقعٌة ورؤٌة غٌر واقعٌة.
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ومن المفروض نظرٌا ً أن تكون الرؤٌة متفائلة وتدعو إلى شحذ الهمم نحو
التنمٌة والتحسٌن فً المستقبل ،وبالتالً تعمل كدلٌل عمل للمستقبل
األفضل ،والرؤٌة الفعالة هً تلك الرؤٌة الواقعٌة المتفائلة ولكن دون
إسراف.


وترتبط األهداف إرتباطا ً وثٌقا ً بتحدٌد الرؤٌة المستقبلٌة للمدٌنة حٌث أن
األهداف سوف تكون محققة للرؤٌة الموضوعة على مستوى المدٌنة.
األهداف مهمة جدا ً عند التخطٌط وبدونها تفقد جهود التنمٌة اتجاهها ،وتستخدم
األهداف فً تقٌٌم اإلنجاز ،وتكون األهداف إما طوٌلة أو متوسطة أو قصٌرة
المدي حســـب الغرض من الهـــدف ،وتأخــذ شــكل الهدف الكلً مثل (األرتقاء
بمستوى الحٌاه بالمدٌنة وتوفٌر حٌاه أفضل) ،أو شكل جزئً أو قطاعً مثل
(القضاء على القمامة برفع كفاءة منظومة النظافة).

استنباط الرؤية من خالل المشاركة الشعبية :تعتبر المشاركة الشعبٌة فً
وضع الرؤٌة على حانب كبٌر من األهمٌة وٌتم ذلك عن طرٌق عقد
اجتماع المجلس الشعبً المحلً والمهتمٌن بتطوٌر المدٌنة من أهل الفكر
والرأى واالجهزة التنفٌذٌة بهدف استعراض اإلمكانٌات والمحددات لتنمٌة
المدٌنة ،شرح فكرة الهدف من الرؤٌة من الناحٌة النظرٌة ،وبعد التأكد من
أستٌعاب المشتركٌن للفكرة ٌعقد جلسة عصف ذهنً تجمع فٌها األفكار،
وٌتم صٌاغة الرؤٌة ثم تعرض على المشاركٌن إلبداء الراي وتنقح
وتختصر ثم تعرض مرة أخرى ،وٌتم التصوٌت علٌها بأغلبٌة  %55فإن
لم تحقق النسبة تعاد الكرة مرة ثانٌة حتً نحصل على رؤٌة توافقٌة.

واألهداف التخطٌطٌة طوٌلة المدي ( 02-55سنة) غالبا ً ما تكون عامة فً
صٌاغتها ،حتً تكون مرنة وتستطٌع تستوعب المتغٌرات التً تطرأ على
الوضع بالمدٌنة ،وٌقسم الهدف طوٌل المدي الى أهداف متوسطة المدي (5-5
سنوات) وبالتالً تقسم الى أهداف قصٌرة المدي ( 3-5سنوات) ،وتتسم
األهداف متوسطة وقصٌرة المدى بقابلٌتها للقٌاس.
 5-1-4وسائل وآليات التنمية

 4-1-4الهدف
باإلشارة إلى ما تم عرضه بالفصل األول فالهدف هو النتٌجة التً نرغب فً
تحقٌقها أو هً نقطة النهاٌة للتنمٌة المفترضة وٌسعى الكثٌر إلى تحقٌقها فً
وقت محدد من خالل ضبط المواعٌد النهائٌة ،وٌشبه الهدف الغاٌة أو القصد
كثٌراً ،وتقود النتٌجة المتوقعة قٌمة جوهرٌة فً التنمٌة ،وتنقسم األهداف الى:

تتطلب أهداف المخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة عدد من الوسائل واآللٌات
لتحقٌقها والسٌر فً برنامج التنمٌة المستهدف ،وعلى المخطط إسقاط هذة
الوسائل واآللٌات على المدٌنة طبقا ً للظروف المتاحة ،وٌمكن إٌجاز أهم هذه
الوسائل واآللٌات العامة فً التالً:

أهداف رئيسية :وتخدم هذة األهداف المدٌنة ككل فً جمٌع القطاعات
والمجاالت.
أهداف فرعية :وتكون منبثقة من األهداف الرئٌسٌة ولكن بصورة
تفصٌلٌة وعلى مستوى كل القطاعات.

توفٌر التموٌل الالزم لبرنامج التنمٌة سواء من المٌزانٌة العامة للدولة
أو من برامج التموٌل المختلفة.
تنمٌة موارد مجلس المدٌنة لتوفٌر بعض األحتٌاحات المالٌة.
تدرٌب الكوادر البشرٌة التى ستتحمل مهام التنمٌة والرفع من كفاءة
اآلداء.
دعم األجهزة اإلدارٌة بالكفاءات والخبرات الالزمة.

-

-
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-

تمهد الطرٌك إلى المجموعة التالٌة ,وأن تكون الخطط مرتبطة بالحزم المالٌة الخاصة
بالتموٌل للمدٌنة أو المحاف ة التابع لها المدٌنة

تحدٌد األدوار والمهام للتنمٌة وربطها بالبرنامج الزمنً وإستخدام
أسلوب المإشرات للمتابعة الدورٌة.
تشجٌع مشاركة المطاي الخاص ومإسسات المجتمع المدنً فً جهود
التنمٌة عن طرٌك تمدٌم محفزات التنمٌة.
التوعٌة الجماهٌرٌة بؤهمٌة التعاون مع األجهزة المعنٌة لتحمٌك أهداف
المخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة.
تمدٌم حزم من الحوافز العمرانٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة لتشجٌع
تنفٌذ المخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة.
أستصدار ودعم اللوابح والموانٌن المن مة لمطاعات التنمٌة.
تحسٌن هٌكل البنٌة األساسٌة على مستوى المدٌنة والمركز.
تفعٌل المرصد الحضري كآداة إستشعار مبكر لألزمات والمتابعة.
تطبٌك معاٌٌر الشفافٌة فً األداء الحكومً وإستخدام األسالٌب العلمٌة
الحدٌثة فً اإلدارة والمتابعة.

 1-2-4تصنٌف الخطة حسب الفترة الزمنٌة


الخطة لصٌرة األجل :هً الخطط العاجلة التً تكون الحاجة الٌها ملحة
(وجود أزمة أو مشكلة آنٌة) وتفرضها روف الوالع الحالً ,وغالبا ً ما ٌكون
لها بعد سٌاسً وغالبا ما ٌتم تحدٌدها فى المراحل االولى للمشروي مع
شركاء التنمٌة حٌث تكون هذه الخطط لحل المشاكل االكثر وضوحا بالمدٌنة
وال تحتاا للكثٌر من الدراسات وانما تحتاا الى سرعة اتخاذ المرار.
وأهم خصابص الخطة لصٌرة األجل هً أن ٌستغرق زمن تنفٌذها ألل من 6
اشهر – الى عام فً االغلب ,وأنها ناشبة عن رد فعل أو ضغط الزمة فً
الغالب ,وتهدف إلى إحداث تؤثٌر إٌجابً لدى مجتمع المدٌنة وسرٌع لترن أثر
إٌجابً ٌدلل على فاعلٌة المخطط اإلستراتٌجً العام ,وتؤتً الخطط لصٌره
األجل غالبا فً بداٌة تنفٌذ المخطط.

أن أي مخطط إستراتٌجً عام ٌحتاا إلى رإٌة والعٌة وأهداف محددة على المدي
الطوٌل تخدم هذه الرإٌة وأهداف لصٌرة ومتوسطة المدى لتحمك التنفٌذ للخطة
ووسابل والٌات التنفٌذ تضمن فعالٌة التنفٌذ.



 2-4مفهوم الخطط وأولوٌات التنفٌذ والت الٌف
من المهم أن ٌتعرف المخطط علً أنواي الخطط المتعارف علٌها حٌث سٌموم بتصمٌم
تلن الخطط عند إعداد المخطط اإلستراتٌجً العام ,وٌجب أن ٌراعً المخطط المعاٌٌر
ووضع الخطط بطرٌمة صحٌحة ووالعٌة وهً :أن تكون الخطط بمستوٌاتها مرتبطة
بالمشروعات التخطٌطٌة الممترحة ,وإرتباط الخطط بتموٌل المدٌنة وتحدٌد مصادر
التموٌل بدلة ,وأن ٌكون هنان إرتباط وثٌك بٌن مستوبات الخطط (لصٌرة – متوسطة -
طوٌلة) تعمل فً تناغم مع بعضهما البعض ,فمن المفترض أن كل مجموعة من الخطط

الخطة متوسطة األجل :تعتبر الخطط متوسطة األجل هً األساس فً تنفٌذ
المخطط اإلستراتٌجً العام حٌث تترجم مع م خطط تنفٌذ المشارٌع إلى
متوسطة اإلجل ,وغالبا ً ما ٌكون لها بعد تخطٌطً وغالبا هى الممترحات التى
ٌتم اعتمادها بالمخطط.
وأهم خصابص الخطة متوسطة األجل هً أن ٌستغرق زمن تنفٌذها من 5-1
أعوام فً االغلب ,وهً ناشبة عن عملٌة تخطٌطٌة (تحلٌل الوضع الراهن
وتمٌٌم البدابل ,وتهدف إلى تنفٌذ المشروعات الواردة فً المخطط
اإلستراتٌجً العام ,وتؤتً الخطط متوسطة األجل غالبا فً وسط تنفٌذ
المخطط ,وترتبط بالموازنة العامة للدولة.
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الخطة طوٌلة األجل :تعتبر الخطط طوٌلة األجل هً حلم المخطط
اإلستراتٌجً العام الذي ٌسعً المخطط لتحمٌمه فً سنة الهدف ,حٌث تضع
اإلطار بعٌد المدي للمشارٌع الهٌكلٌة التً تغٌر والع المدٌنة إلى األفضل,
وغالبا ً ما ٌكون لها بعد تخطٌطً.

-

المردود االلتصادي على المدٌنة للمشروي وعلً لطاعاتها االلتصادٌة ٌعتبر
من العناصر الترجٌحٌة فً أولوٌات التنفٌذ.
التؤثٌر العمرانً اإلٌجابً للمشروي مثل إنشاء حدٌمة أو تحسٌن مداخل المدٌنة
ٌعتبر من اإلعتبارات الهامة.
مولع المشروي فً من ومة التنمٌة وعاللته التكمٌلٌة بالمشروعات اآلخري
ٌإثر فً خٌارات أولوٌات التنفٌذ ,فمثالً (ٌجب عدم إنشاء النفك لبل إنشاء
الطرٌك ,أو إنشاء مستشفً لبل توفٌر البنٌة األساسٌة لها).
مدة التنفٌذ عامل مهم فً ترتٌب أولوٌات التنفٌذ ,فٌفضل المشارٌع لصٌرة
المدى فً بداٌة خطط التنمٌة حتى ٌشعر المواطن بفاعلٌة خطة التنمٌة.
تؤتً المشارٌع التً ٌشارن المواطنون فً تنفٌذها فً ممدمة أولوٌات التنفٌذ
لكسب ثمة المواطنٌن وتفاعلهم اإلٌجابً وتنمٌة روح المشاركة.
تعتبر المشارٌع التً ٌطالب بها المواطنون للوفاء باالحتٌاجات الوضع الراهن
علً لمة سلم أولوٌات التنفٌذ.
طبٌعة حجم وتعمٌد عناصر المشروي تعتبر داله فً األختٌار ,فكلما صغر حجم
المشروي ولل تعمٌده وللت عناصره كلما تمدم فً األولوٌة والعكس صحٌح.



المشارٌع العاجلة والملحةٌ :عتبر وضع بٌان بالمشروعات العاجلة والملحة
الخطوة األولً لنجاح اإلستراتٌجٌة وإكسابها المصدالٌة لدي المواطنٌن ,وٌجب
أن تتمٌز هذه المشروعات بالمدرة على التنفٌذ الفوري فً مدى زمنً لصٌر
(اإلنتهاء من التنفٌذ من  6أشهر إلى سنة) باإلمكانٌات الحالٌة أو المعتمدة
وبمشاركة المواطنٌن بمدر اإلمكان ,وٌمكن للمخطط التعرف على تلن
المشروعات كماٌلً:

-

وأهم خصابص الخطة طوٌلة األجل هً أن ٌستغرق زمن تنفٌذها من 22-12
عام فً االغلب ,وهً ناشبة عن عملٌة تولع ,وتهدف إلى تنفٌذ الرإٌة بعٌدة
المدى للمخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة وغالبا ً الترتبط بالموازنة العامة
للدولة.

-

 2-2-4أولوٌات التنفٌذ

-

على المخطط أن ٌضع نصب عٌنٌه عند وضع برنامج التنمٌة المستهدف ترتٌب
المشارٌع حسب أولوٌات التنفٌذ بحكمة كبٌرة ,وإال تولف البرنامج وفمد لوتة الدافعة
والتؤٌٌد الشعبً ,وبالتالً فمد مصدالٌته وتؤثٌره ,ومن ثم ٌجب أن ٌؤخذ العوامل
واألعتبارات التالٌة التً تإثر فً تحدٌد األولوٌات:

-

-

-

-

التوازن بٌن مراحل التنمٌة وإستراتٌجٌة التموٌل ,حٌث ٌمر التموٌل بثالث
مراحل أساسٌة هً (مرحلة كسب الثمة – مرحلة الثمة – مرحلة الدفع الذاتً
للتموٌل).
التؤثٌر المباشر للمعونات الخارجٌة فً ترتٌب األولوٌات حٌث أنها مرتبطة
بتولٌت محدد لبرنامج اإلنفاق.
التكالٌف المباشرة وغٌر المباشرة للمشروي ,فكلما زادت التكالٌف كلما فمد
المشروي أهمٌته فً سلم األولوٌات بشكل عام.
وفرة اإلعتمادات المالٌة وإدراا المشارٌع فً الموازنة العامة للدولة ٌعتبر من
أهم العوامل فً ترتٌب أولوٌات التنمٌة.
التؤثٌر االجتماعً ٌعتبر عنصر غاٌة فً األهمٌة لتحدٌد أولوٌات التنفٌذ ,ومن
ثم المشارٌع ذات الثؤثٌر المباشر على شرٌحة كبٌرة من المجتمع.

-
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المسح االستكشافً للمدٌنة من ضمن مهامه إكتشاف المشاكل الملحة,
وٌمكن ترجمة تلن المشاكل فً صورة مشروعات عاجلة التنفٌذ.
الممابالت الشخصٌة مع المسبولٌن والفنٌن كل فً تخصصه وعمد ورش
العمل والعصف الذهنً ٌنتج مجموعة من المشروعات العاجلة والملحة.

-

استكمال المشارٌع المابمة والتً بدأ التنفٌذ فٌها ,ودراسة أسباب تولف
التموٌل والتنفٌذ.
األزمات والكوارث الطاربة التى ٌتعرض لها مجتمع المدٌنة والمركز
تفرض بعض المشارٌع العاجلة والملحة.



المشارٌع متوسطة المدى :هنان مجموعة من الخصابص والمواصفات
للمشارٌع متوسطة المدى من أهمها ما ٌلً:
 مشارٌع سد الفجوة الحالٌة للخدمات والمرافك ونمو الطلب المستمبلً. المشارٌع التً تسعى لتحسٌن مستوى معٌشة المواطنٌن. المشارٌع التً تستهدف توفٌر فرص عمل دابمة. تطوٌر البٌبة العمرانٌة تفتح المجال لكثٌر من المشروعات التً توصفبؤنها متوسطة المدى.
 -المشارٌع التً تسعً لإلستفادة من المبادرات المومٌة واإلللٌمٌة.



المشارٌع بعٌدة المدى :تتمٌز المشارٌع بعٌدة المدى بؤنها مشارٌع تسعً
إلحداث تغٌٌر هٌكلً فً التركٌبة العمرانٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة للمدٌنة
والمركز ,وتتمٌز بانها تعبر عن الرإٌة المستمبلٌة بعٌدة المدي.

جدول ()1-4
نموذا بٌان التكالٌف المشروعات التً تموم الجهات الحكومٌة بؤنشابها
لٌمببببببببة تكلفببببببببة لٌمببببببة تكلفبببببببة لٌمببببببة تكلفبببببببة
المشبببببروي فبببببً المشبببروي فبببً المشبببروي فبببً
تحدٌبببببببببد
نهاٌببببببة الخطببببببة نهاٌببببة الخطببببة نهاٌببببة الخطببببة
الجهبببببببببة
الخمسببٌة األولببً الخمسٌة الثانٌة الخمسٌة الثالثة
تكلفببببببببببببببة
المنفبببببببذة
اسم المشروي
(زٌببببببببادة ( %25زٌببببادة ( %52زٌببببادة %55
المشروي
والممولببة
إلبببى  %42مبببن إلى  %82مبن إلبببببببى %122
للمشروي
تكلفبببببببببة سبببببببببنة تكلفبببببببة سبببببببنة مببن تكلفببة سببنة
األساس)
األساس)
األساس)
الوحدات الخدمٌة (التعلٌمٌة – الصحٌة – الدٌنٌة -الثمافٌة – األمنٌة – الترفٌهٌة – الرٌاضٌة  ...الخ)
حضانة ( )222متر مبانً
مدرسة الفصل الواحد ( )22م2
مدرسة ابتدابً ( )222م2
 ...الخ
الطرق وال باري واألنفاق والمحطات وموالف إنتظار السٌارات
حارة طرٌك ربٌسً بعرض
 3,5متر بطول كٌلو متر.
حارة طرٌك فرعً بعرض 3,5
متر بطول كٌلو متر.
حارة طرٌك محلً بعرض
3متر بطول كٌلو متر.
 ...الخ
البنٌة التحتٌة (شٌ ات المٌاه – شن ات الصرف الصحً – المخلفات الصلبة – شب ات الغاز الطبٌعً – شب ات
ال هرباء)
محطة تنمٌة كبٌرة طالة (22
مٌ /3وم)
محطة تنمٌة صغٌرة طالة (22
مٌ /3وم)
خزان عالً سعة ( 22متر)3
 ...الخ

 3-2-4حساب ت الٌف المشارٌع
نموذا التكالٌف ٌموم علً أساس بٌان تكالٌف المشروعات التً تموم الجهات
الحكومٌة بؤنشابهاٌ( ,مترح أن تتولى الهٌبة العامة للتخطٌط العمرانً مسبولٌة تجمٌع
وإعداد هذا البٌان) وتمدٌمه لالستشاري حتً تضمن وحدة التمدٌر ,وٌموم
االشتشاري بإضافة فروق التكالٌف الخاصة بالمولع (النمل) والتجهٌزات ,وبٌان
التكالٌف ال ٌشمل تكالٌف األرض أو تكالٌف التشغٌل ,وٌتم حساب تمدٌر التكالٌف
كل خمس ســنوات بزٌــادة األسـعار الحالٌة بنسبة ( %5إلى  %8سنوٌاً) وهً دالة
فً معامــل التضخم السنـــوي ,وٌعـاد التمٌٌـم فً نهاٌــة كل خطـة خمسٌـة ,وٌوضح

المصدر:
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بالنسبة للمشروعات مثل برامج التدرٌب وتنمٌة المهارات أو رفع كفاءة اإلدارة
المحلٌة أو مشارٌع تحسٌن مداخل المدٌنة الربٌسٌة أو مشارٌع التسمٌة والترلٌم
شواري للمدٌنة أو الالفتات اإلرشادبة والعالمات المرورٌة أو مشارٌع التشجٌر
وتنسٌك الحدابك  ...الخ ,فٌموم االستشاري بتمدٌر التكالٌف مع مراعاة زمن بداٌة
تنفٌذ للمشروي وإضافة نسبة الزٌادة علً التكالٌف الناتجة عن معدل التضخم فً
األسعار.

خطوات إعداد المخطط اإلستراتٌحً إلللٌم المدٌنة المباشر (المركز)
موجهات التنمٌة

الموجهات
الوطنٌة للتنمٌة

مإشرات التنمٌة

الطبٌعٌة

الموجهات
اإلللٌمٌة للتنمٌة

االجتماعٌة
وااللٌصادٌة

العمرانٌة

 3-4المخطط اإلستراتٌجً إلللٌم المدٌنة المباشر (المر ز)
إمكانٌات التنمٌة

ٌجببب التنوٌببه هنببا إلببى أن المخطببط اإلسببتراتٌجً إلللببٌم المدٌنببة المباشببر (المركببز) ٌببتم
اإلعتماد فٌه بشكل أساسً علً البٌانات التفصٌلٌة للتعداد العبام للدولبة والمصبادر الثانوٌبة
للبٌانات التً توفرها الجهات الحكومٌة ومإسسبات المجتمبع المبدنً ,وإذا تبوافرت بٌانبات
المخطط اإلللٌمً للمحاف ة سوف ٌسهل المهة علبى المخطبط ,وٌمبر إعبداد المخطبط شببه
اإلللٌمً لمركز المدٌنة بالخطوات الموضحة بالشكل (.)1-4

محددات ومشاكل

إمكانٌات

المخطط اإلستراتٌحً إلللٌم
المدٌنة المباشر (المركز)

 1-3-4الموجهات
اإلسماطات السكانٌة

 الموجهات المومٌة للتنمٌة اإلللٌمٌة :تتمثل الموجهات المومٌة فً اإلستراتٌجٌة
العمرانٌة ,والخطة المومٌة الخمسٌة ومجموعة الخطط المطاعٌة ذات الصفة
المركزٌة.
 االستراتٌجٌة العمرانٌة على المستوى المومً واالللٌمى هً األساسالتخطٌطً المن م للعاللات بٌن التجمعات العمرانٌة ودور كل منها.
 الخطة الخمسٌة الحالٌة هً الموجة االلتصادي واالجتماعً للتنمٌة وتدفماتاالستثمارات الحكومٌة والخاصة على المطاعات المختلفة.
 تعتبر برامج الخطط المطاعٌة بمثابة خططا ً تنفٌذٌة متوسطة المدي للخطةالمومٌة.
وبالتالً فعلً المخطط االطالي على هذه التوجهات والسٌاسات والخطط
والبرامج وإسماطها على مركز المدٌنة.

و ابف التجمعات
العمرانٌة

توزٌع استعماالت
األراضً الممترحة

التبعٌات الو ٌفٌة
وأحجام التجمعات
العمرانٌة

استراتٌجٌة التنمٌة
سٌاسة
التنمٌة
العمرانٌة
الحضرٌة

سٌاسة
التنمٌة
العمرانٌة
الرٌفٌة

سٌاسة
التنمٌة
لطاي
الطرق
والنمل

سٌاسة
التنمٌة
لطاي البنٌة
األساسٌة

سٌاسة
التنمٌة
لطاي
الخدمات

شكل ()1-4
خطوات إعداد المخطط اإلستراتٌحً إلللٌم المدٌنة المباشر (المركز)
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سٌاسة
التنمٌة
لطاعات
االلتصادٌة

سٌاسة
التنمٌة
تطوٌر
اإلدارة
المحلٌة


 الموجهات اإلللٌمٌة للتنمٌة :هنان العدٌد من الموجهات على المستوى اإلللٌمً
البد من أخذها بعٌن االعتبارعند إعداد المخطط اإلستراتٌحً إلللٌم المدٌنة
المباشر (المركز) تستمد من مصدرٌن ربٌسٌٌن.
 المخطط اإلللٌمً الشامل لإلللٌم الوالع فٌه المحاف ة (إن وجد). المخطط اإلللٌمً للمحاف ة الوالع بها المركز (إن وجد).فً حالة عدم تواجد أي من المصدرٌن السابمٌن أو كلٌهما ٌمكن اإلعتماد علً
الدراسات السابمة المتاحة فً مجال اإلسماطات للسكان والتنمٌة العمرانٌة
والتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة.

المؤشرات العمرانٌة :وتتمثل فً نسبة مساحة الحٌز العمرانً للمدن والمري
إلى إجمالً مساحة المركز ,نسبة مساحة الحٌز العمرانً للمدن إلى مساحة
أجمالً الحٌز العمرانً للمري ,أطوال الطرق المرصوفة خارا الزمام بالنسبة
إلى الطرق غٌر المرصوفة (الترابٌة) ,معدل التحضر بالمركز ,وتوزٌع المرى
حسب الرتبة والتبعٌة ,التشكٌل المورفلوجً للتجمعات العمرانٌة (المولع
وعاللتة بالو ٌفة) ,وٌنتج عن دراسة المإشرات العمرانٌة عدد من الخرابط من
أهمها ماٌلً:
-

 2-3-4المؤشرات
تعتبر الخصابص الطبٌعٌة البٌبٌة والعمرانٌة واالجتماعٌة وااللصادٌة بمثابة
مإشرات هامة فً توجٌه عملٌة التنمٌة للمراكز (شبه اإلللبم).

-

 المؤشرات الطبٌعٌة :وتتمثل فً مساحة المركز ,طبٌعة التشكٌل السطحً
للمركز ,تكوٌن وتصنٌف التربة واألراضً الزراعٌة حسب درجة الخصوبة,
التكوٌن الجٌولوجً وتوزٌع الثروات المعدنٌة ,الموارد المابٌة المتاحة
والمجاري المابٌة ,وٌنتج عن دراسة المإشرات الطبٌعٌة عدد من الخرابط من
أهمها ماٌلً:
 خرٌطة مولع المركز بالنسبة للمحاف ة وموالع التجمعات الحضرٌةوالمروٌة الربٌسٌة ,وشبكة الطرق الربسٌة ,والمعالم الجغرافٌة والطبٌعٌة
والحدود اإلدارٌة للمحاف ة والمركز.
 خرٌطة التشكٌل الطبوغرافً للمركز موضح بها خطوط الكنتور ,واألودٌةوالمجاري المابٌة.
 خرٌطة تركٌب التربة وموالع األراضى الزراعٌة حسب درجة الخصوبةوالمراعً.
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خرٌطة األحوزة العمرانٌة بالمركز موضح علٌها جمٌع أسماء التجمعات
الحضرٌة والرٌفٌه وشبكة الطرق الربٌسٌة.
خرٌطة شبكة الطرق حسب الدرجة والطرق المدرجة فً لخطة المستمبلٌة.
خرٌطة التجمعات العمرانٌة وعاللتها بالموالع الخاصة مثل (المناطك
الصناعٌة واألثرٌة والسٌاحٌة واالسواق ...الخ) ,وشبكة المواصالت.
خرٌطة أحجام وو ابف التجمعات العمرانٌة.

المؤشرات االجتماعٌة وااللصادٌةٌ :وجد إرتباط لوي بٌن البعد االلتصادي
واالجتماعً ,البعد االلتصادي ٌنعكس علً السكان بصورة مباشرة أو غٌر
مباشرة ,كذالن فإن التركٌب االجتماعً ٌتؤثر باإلمكانٌات االلتصادٌة
وتوزٌعها ,الثمل النسبً لتوزٌع السكان بمراكز المحاف ة ,والثمل النسبً لتوزٌع
عدد السكان بالمركز ,ومعدل التحضر بالمركز والمحاف ة ,ومعدل النمو
السكانً ومعدالت الهجره ,ونسبة الذكور إلى اإلناث جمٌعها موشـــرات مهمـة
باالضافة إلى مإشر التوزٌع النسبً لفبات الدخل ,ومعدل األمٌة بالحضر
والرٌف بالمركز ,ومإشر مستوى التعلٌم ,ومستوى الحالة الصحٌة (إنتشار
الوببة والمراض) بالمركز ,ونسبة لوة العمل وتوزٌعها على المطاي الحضري
والرٌفً ,والتوزٌع النسبً للسكان المشتغلٌن حسب ألسم المهن الربٌسٌة,
والتعرف على النشـــاط االلتصــادي الرابـد بالمركــز وإمكانٌــة تنــوي الماعـدة

االلتصادٌة بالمركز ,وٌنتج عن دراسة المإشرات االجتماعٌة وااللتصادٌة عبدد
من الخرابط من أهمها ماٌلً:
-



اإلم انٌات العمرانٌة :هنان العدٌد من اإلمكانٌات العمرانٌة بالمركز علً
المخطط التعرف والكشف عنها ,فعلى سبٌل المثال ولٌس الحصر الهٌكل
العمرانً للمركز (عاللة المدٌنة بالمرٌة) ,والحٌز العمرانً ومدي إمكانٌة
النمو ,ومدى توفر شبكة طرق لوٌة تربط المركز بالمراكز األخري بالمحاف ة
وتربط المركز بمناطك األنتاا واألسواق.



اإلم انٌات االجتماعٌة والس انٌة والموارد البشرٌةٌ :عتبر الثمل السكانً
بالمركز من أهم اإلمكانٌات المتاحة للتنمٌة ,توفر الخدمات االجتماعٌة
وتوزٌعها المتوازن مع توزٌع السكان ,التحسن الواضح فً الحالة الصحٌة
وتحسن مستوي التعلٌم ,وغٌرها من اإلمكانٌات التً تدفع عملٌة التنمٌة
بالمركز.



اإلم انٌات والموارد االلتصادٌة :تعتبر اإلمكانٌات والموارد االلتصادٌة من أهم
اإلمكانٌات الدافعة لعملٌة التنمٌة ,وٌمكن تمسٌمها إلى موارد طبٌعٌة وموارد
بشرٌة ووسابل إنتاا ورأس المال واألسواق فإذا تكاملت المن ومة دارت عجلة
التنمٌة فً ل توافر وسابل مواصالت جٌدة ,وأسلوب إدارة متطور ٌتسم
بالتخطٌط ,وعلً المخطط الن ر لجوانب الموة فً هذه المن ومة المتوفرة
بالمركز ,ومعالجة جوانب الضعف.

خرٌطة التوزٌع السكانً على التجمعات العمرانٌة حسب الحجم.
خرٌطة توزٌع الخدمات العامة بالمركز.
خرٌطة توزٌع الفرص االلتصادٌة.

 3-3-4اإلم انٌات والمحددات
تتولف تنمٌة المركز على ما لدٌها من موارد وإمكانٌات وما ٌحدها من مشاكل
ومعولات ,وإٌجاد التوازن بٌن اإلمكانٌات والمحددات ومشاكل التنمٌة بصورة
مناسبة ٌعتبر هو الخطوة الصحٌحة والوالعٌة لدفع عجلة التنمٌة المستدامة
بالمركز.
 إم انٌات التنمٌة
ً
ً
تتمثل فً اإلمكانٌات والموارد الطبٌعٌة والتى ٌمكن أن تلعب دورا بارزا فً
التنمٌة عالوة على اإلمكانٌات العمرانٌة واإلمكانٌات المتعلمة بالبنٌة األساسٌة
وشبكة الطرق والمرافك العامة ,كذلن اإلمكانٌات االجتماعٌة وااللتصادٌة بكل
مواردها البشرٌة وما ٌتعلك بذلن من خدمات عامة واجتماعٌة ,وٌنتج عن
دراسة إمكانٌات التنمٌة خرٌطة توضح موالع اإلمكانٌات المختلفة.


 محددات ومشا ل التنمٌة
الممصود بتلن المحددات هً جملة العوامل التً تعتبر لٌود على دفع عجلة
التنمٌة بصورة أو بؤخري ,أو تعوق التنمٌة األمر الذي ٌستلزم التعامل معها
بؤسلوب ٌسـاعد على عالجها حتً تسٌر التنمٌة بٌســر وسهولة وتحمــك أهدافها
المرجوة بالمركز ,وٌنتج عن دراسة المحددات ومشاكل التنمٌة خرٌطة توضح
موالع المحددات والمشاكل.

اإلم انٌات الطبٌعٌة والبٌئٌة :على سبٌل المثال المولع الطبٌعً للمركز ٌعتبر
من أهم اإلمكانٌات الطبٌعٌة (التوسط وعاللتة بالمراكز اآلخرى) ,وتوفر
أمكانٌات الربط بشبكة طرق جٌدة بمراكز المحاف ة ,وولوي المركز فً محٌط
طبوغرافً سهل مما ٌمكن التنمٌة ,وإمكانٌات توفر األراضً الزراعٌة ذات
األنتاجٌة العالٌة والموارد المابٌة وال روف المناخٌة المالبمة ,وإمكانٌات
استغالل الطالة الشمسٌة.
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المحددات الطبٌعٌة والبٌئٌة :على سبٌل المثال ٌمثل المولع أحد المحددات
ن را ً لتعرضة لزحف الرمال أو لتؤكل الشواطًء البحرٌة ,أو لوجود عوابك
جبلٌة أو عدم ثبات التربة جٌولوجٌا ً (وجود الصودي أو فوالك أرضٌة نشطة أو
ولوي المركز بحزام الزالزل) ,وٌعتبر من أهم المحددات الطبٌعٌة ندرة
الموارد المابٌة وعدم استمرارها.



المحددات العمرانٌة :من أهم المحددات العمرانٌة أنتشار التجمعات الرٌفٌة
(الكفور والعزب والنجوي) علً الرلعة الزراعٌة إما على محاور الطرق أو
على جوانب األودٌة مما ٌجعلها عرضة ألخطار السٌول ,فضالً عن أرتفاي
تكلفة توصٌل المرافك والخدمات ,وكثرة التعدٌات على الرلعة الزراعٌة
بالمركز مما ٌإدى إلى تؤكلها ,ومعانات شبكة الطرق الفرعٌة والثانوٌة من
األهمال.
وعلى سبٌل المثال لد ٌعانً المركز من نمص التغذٌة بمٌاه الشرب سوا ًء
بالنسبة للمدٌنة أو التجمعات الرٌفٌة ,وعدم وجود شبكة للصرف الصحً فً
مع م المري وإعتمادها على ن ام البٌارات ذات الماي المفتوح مما ٌسبب تلوث
للتربة ,وٌعانً مجلس المدٌنة من عدم وجود إدارة للتخطٌط العمرانً ٌمكنها
المٌام بتزوٌد االستشاري بالمعلومات وبمتابعة تنفٌذ المخطط اإلستراتٌجً
العام.



المحددات االجتماعٌة والس انٌة والموارد البشرٌة :لد ٌعانً المركز من
هجرة السكان للخارا (حٌث ٌعتبر مركز طارد للسكان) ,تعتبر الحكومة هً
المشغل األساسً للعاملٌن بالمركز فً الخدمات واألعمال اإلدارٌة ,ولد
تنخفض نسبة العاملٌن فً المطاعات اإلنتاجٌة فٌما عدا الزراعة ,وضعف
مستوى الخدمات وإنخفاض معدل األداء ومع م المبانً مستؤجرة التفً
بالمعدالت التخطٌطٌة ,ولد ٌكون هنان خلل فً توزٌع الخدمات فً ضوء
توزٌع السكان مما خلف مناطك محرومة.



المحددات والموارد االلتصادٌة :على سبٌل المثال ضعف الهٌكل االلتصادي
وإلتصاره علً بعض األنشطة الخدمٌة والزراعة ,وٌإثر تفتت الملكٌة
الزراعٌة علً أسلوب الزراعة وأنتاجٌة األرض ,ضعف االستثمارات
الحكومٌة والخاصة بالمركز من أهم محددات التنمٌة ,و اهرة هجرة السكان
لخارا المركز تعمل علً أستنزاف الكوادر البشرٌة الجٌدة لحساب المناطك
المحٌطة.

 4-3-4عناصر المخطط اإلستراتٌحً إلللٌم المدٌنة المباشر (المر ز)
المخطط شبه اإلللٌمً للمركز هو تصور بعٌد المدي لتوزٌع األنشطة
االلتصادٌة والعمرانٌة والخدمات االجتماعٌة على الحٌز المكانً للمركز,
وتحدٌد و ابف التجمعات العمرانٌة ومستوى الخدمات الممترح تواجدة بكل
منها ,وتركز دراسة المخطط على العناصر األتٌة:


اإلسماطات الس انٌة :وضع تصور لإلسماطات السكانٌة حتً سنة الهدف
حسب الخصابص العامة والتوزٌع الجغرافً للتجمعات العمرانٌة وتحدٌد حجم
لوة العمل المتولعة ,آخذا ً فً اإلعتبار اإلمكانٌات التنموٌة المتاحة بالمركز
والتطور التارٌخً لمعدالت النمو السكانً.



توزٌع استعماالت األراضً الممترحة :توزٌع إستعماالت األراضً الممترحة
وتحدٌد أنعكاساتها التنموٌة ,وتحدٌد األنماط الممترحة لتلن اإلستعماالت ومدي
تكاملها الو ٌفً مع بعضها البعض ,إعداد تخطٌط لشبكة الطرق والنمل
بالمركز لتحمٌك فعالٌة استعماالت األراضً ,ورفع كفاءة الخدمات الممترحة,
ودفع عملٌة التنمٌة على إعتبار أن الطرٌك هو أساس التنمٌة بشكل عام.
إعداد برنامج متكامالً للخدمات االحتماعٌة والتعلٌمٌة والصحٌة والدٌنٌة
واإلدارٌة واألمنٌة والثمافٌة والترفٌهٌة بنا ًء على نتابج الدراسات السكانٌة
وأحجام الســكان وتوزٌعهـم ,على ضوء المعـدالت والمعاٌٌر المستهدفة ,وضع
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والبنـون والمإسسـات المالٌـة ,والخدمـات المركزٌة لألنشطة العلمٌة والثمافٌة,
ومطار محلً ومحطات للسكة الحدٌد والنمل البري ,وبنون ومإسسات مالٌة
ومكاتب استشارٌة للخدمات الفنٌة.

تصور الحتٌاجات شبكات البنٌة األساسٌة متمثلة فً مٌاه الشرب والصرف
الصحً والتخلص من المخلفات ,مع إعطاء تصور عن أهم مالمحها
وخصابصها وتوزٌع عناصرها األساسٌة دون التطرق إلى التفاصٌل
التصمٌمٌة ,وٌوضح الشكل ( )2-4نموذا الخرٌطة المخطط اإلستراتٌجً
إلللٌم المدٌنة المباشر (المركز).



مرا ز التنمٌة المحلٌة الحضرٌةٌ :شمل مع م المدن األخرى بالمحافطة,
وٌعتبر هذا المستوى من مراكز التنمٌة المحرن األساسً للعمل على إٌجاد
نمط هرمً متوازن للتجمعات السكانٌة بالمحاف ة ,كما ٌعتبر أحد ادوات نمل
التنمٌة للمراكز المحٌطة للحد من إستمطاب مراكز التنمٌة اإلللٌمٌة ,وٌعتبر
األساس فً إحداث تنمٌة متوازنة ,وٌحمك الربط بمدن المراكز اآلخري عن
طرٌك شبكة طرق ربٌسٌة ,وتشمل على كلٌات متوسطة ،ومدارس ثانوٌة فنٌة
ومراكز تدرٌب مهنً ،ومستشفى عام مركزي بطالة تفً باحتٌاجات المركز،
وأفرع الدوائر الحكومٌة األساسٌة وعناصر المرافك المركزٌة ،ومجلس مدٌنة
إلدارة المدٌنة ،ومركز شباب أو نادي رٌاضً.



مرا ز التنمٌة المروٌة (المجمعات المروٌة) :تعتبر حلمة الوصل بٌن المطاي
الحضري والرٌفً حٌث توفر لاعدة التصادٌة لادرة على تولٌد فرص عمل
للسكان ,وتوفر إمكانات تنمٌة فً بعض المطاعات االلتصادٌة ,ووجود عدد
ســـكان مناسـب فً نطاق الخـدمة ,وٌشــمل علً مراكز إدارٌة وأمنٌة (شرطة
مطافً ،مجمع لروي ومستشفى لروي ،مركز رعاٌة صحٌة ،مدارس ثانوٌة،
مركز للتدرٌب المهنً ،مكتب رئٌسً للبرٌد والبرق والهاتف ،ومركز للنشاط
الحرفً وسوق مركزي أسبوعً ومركز شباب أو نادي رٌاضً ،مركز
للنفاٌات والطمر الصحً ،توفٌر المرافك العامة بشبكاتها (مٌاه  -صرف صحً -
كهرباء  -هاتف).



مرا ز الخدمات المروٌة (المرى المر زٌة)ٌ :ؤدي مركز الخدمات المروٌة
خدمات محلٌة للمري االصغر ,وٌعتبر حلمة الوصل مع مراكز التنمٌة المروٌة,
وٌربطها بمرى الخدمة شبكة طرق محلٌة مرصوفة.

 وظائف التجمعات العمرانٌة
من المهم تحدٌد و ابف التجمعات العمرانٌة ,حٌث ٌموم كل تجمع سوا ًء
حضري أو لروي بؤداء و ٌفة محددة بالمركز تتكامل مع الو ابف األخرى
للتجمعات حٌث تسهل إنتمال عوامل النمو والتنمٌة فٌما بٌنها لتع ٌم التنمٌة
االجتماعٌة وااللتصادٌة والعمرانٌة ,وٌنتج عن دراسة تصنٌف التجمعات
العمرانٌة حسب الو ٌفة خرٌطة توضح التوزٌع المكانً لها ,وفٌما ٌلى تصنٌف
استرشادي لو ابف التجمعات.


مرا ز التنمٌة اإلللٌمٌة :وٌتمثل فً التجمع العمرانً الذي ٌمود عملٌة التنمٌة
اإلللٌمٌة بالمحاف ة (فً األغلب عاصمة المحاف ة) ,ولد ٌتم اختٌارها بنا ًء
على وجود إرتباطات إللٌمٌة وعاللات مكانٌة على المستوى الوطنً ,وتوافر
إمكانات تنمٌة إللٌمٌة فً لطاعات األنشـطة الزراعٌـة والصناعٌــة والســٌاحٌة
والخدمٌة فً النطاق الجغرافً اإلللٌمً ,ووجود معدالت نمو متزاٌدة للسكان
واألنشطة وخاصة التجارٌة والخدمٌة على مستوى المحاف ة ,وتوفٌر مساحات
من األراضً الفضاء الصالحة للتنمٌة العمرانٌة ضمن الحٌز العمرانً للمدٌنة.
وٌشمل مركز التنمٌة اإلللٌمً على جامعة تضم مختلف الكلٌات ومعاهد عالٌة
وكلٌات ومعاهد متوسطة ومراكز أبحاث ومراكز تدرٌب مهنً ,ومستشفٌات
عامة ومتخصصة ,ومرافك إللٌمٌة لتولٌد الطالة واالتصاالت ,وأفري
الوزارات والدوابر الحكومٌة والهٌبات وممر المحاف ة ,ومراكز تجارٌة
متخصصـة وأسـواق مركزٌة ومستـودعات تجارٌة وأفري الشــركات التجارٌة
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يز مة إلسكان ي امم فق ي املجمعات اعمم نخ
اهخئــــــ اعــــــام الـــجلطخط اعمـــــم نى
محافظ  ------ممكز -------

املطط إلشجم جخلي اعا ام خن -------
األدوار التنموٌة المقترحة

أحجام السكان المتوقعة
سنة الهدف

عاصمة إقلٌم المدٌنة
مراكز التنمٌة الرٌفٌة
قرى خدمة

أكثر من  90ألف نسمة
 45 : 90ألف نسمة
 30 : 45ألف نسمة
 15 : 30ألف نسمة
أقل من  15ألف نسمة

قرى تابعة
قري ظهٌر صحراوي
قرٌة مطلوب تحوٌلها إلى مدٌنة

استعماالت األراضً اإلقلٌمٌة
محطة مٌاه رئٌسٌة

المدٌنة التجارٌة (مجمع المال واألعمال)
المدٌنة الحرفٌة

خزان أرضً

القرٌة التراثٌة الترفٌهٌة

محطة معالجة صرف

المدٌنة الطبٌة والرٌاضٌة

مواقف النقل الجماعً

مزرعة الطاقة الشمسٌة

محطة رفع

منطقة إستثمارٌة

بحٌرات

منطقة الصٌد والتخٌٌم

الترع

استراحات رٌفٌة

المصارف

مشروع إستصالح

مخازن

خدمات زراعٌة

المنطقة الصناعٌة

مركز خدمات إقلٌمٌة

منطقة أثرٌة

مركز خدمات

مطار محلً

شرٌط أخضر عازل

منطقة عسكرٌة

منطقة لوجٌستٌة

مدفن صحً

مناطق إمتداد مستقبلً

شبكة الطرق والحركة

الحدود اإلدارٌة المقترحة

طرٌق إقلٌمً درجة أولً
طرٌق إقلٌمً درجة ثانٌة

حد المحافظة
حدود المراكز

طرق رئٌسٌة

حدود وحدات التنمٌة الرٌفٌة

طرق ثانوٌة

حدود الوحدات المحلٌة

الطرق الدائري القائم

حدود القرى

الطرق الدائري الثالث المقترح

املطط إلسجم جخلي إلالخ ام خن امباشم ( اممكز)

شكل ()1-4
نمووووووويطة المخطووووووو املطوووووووط
إلسوووووجم جخلي إلالوووووخ ام خنووووو
امباشم ( اممكز)

رقم الشكل:

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدف من الدلٌل
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وٌوجد بة فري للمجمع المروي ,مـدارس ثانوٌــة ,مكـتب رعاٌــة صحٌـة,
مكتب برٌـد وهـاتف ,نمطة شرطة أو مخفر ,بعض الخدمات التجارٌة
األسبوعٌة ,مرمى للنفاٌات والطمر الصحً ,وتوفٌر خدمات المٌاه والكهرباء
واالتصاالت ,ولد ٌموم مركز الخدمات المروٌة بدور مركز التنمٌة المروٌة
والعكس صحٌح فً حالة عدم وجود عدد كافً من التجمعات العمرانٌة الرٌفٌة
إلٌجاد التدرا.


لرى الخدمة :وهً المستوى األخٌر من لري الخدمات ,وتإدي تلن المرى
خدماتها إلى العزب والكفور والنجوي المحٌطة بها وٌجب توفٌر شبكة طرق
محلٌة ممهدة تربط لرٌة الخدمة بالتوابع ,وٌجب توفٌر مدارس تعلٌم أساسى
مركز رعاٌة صحٌة,مكتب برٌد وهاتف لروي ,ومخفر أو نمطة شرطة ,بعض
الخدمات التجارٌة ,وتوفٌر المٌاه والكهرباء واالتصاالت.



المرٌة التابعه والعزب وال فور :وهً التجمعات الصغٌرة المنتشرة فً نطاق لرٌة
الخدمة ,وتعتمد فً خدماتها على المري والتجمعات اآلخرى من المستوي األعلً,
وهنا ت هر مشكلة التعارض بٌن التبعٌة اإلدارٌة والتبعٌة الو ٌفٌة.

العمرانٌة حسب الدرجة والو ٌفة – عناصر االتصال كالطرق والممرات
المابٌه ,وعناصر إعالة االتصال كالبحٌرات والمرتفعات الجبلٌة).
جدول ()2-4
التصنٌف الو ٌفً وأحجام السكان للتجمعات العمرانٌة بالمركز
المسممممً
السكانً

المسمى الوظٌفً

المرى الوالعة فً نطاق الخدممة
المروٌة الرئٌسة (المبري التابعبة
والعزب والكفور)

عببببدد السببببكان
الحالً

عببببدد السببببكان
سنة الهدف

مركز التنمٌة المحلً
مركز التنمٌة المروٌة
مركز خدمات لروٌة
لرٌة خدمة
المصدر:

وتشمل إستراتٌجٌة التنمٌة إلللٌم المدٌنة المباشر (المركز) السٌاسات والبرامج
والمشارٌع المحددة من حٌث النوي مولع المشروي والجهة المسبولة عن اإلدارة
والتنفٌذ وزمن بدء المشروي فً الخطة و تكالٌف المشــروي.
 4-4المخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة

 التبعٌات الوظٌفٌة وأحجام التجمعات العمرانٌة
تعتبر دراسة التبعٌات الو ٌفٌة وأحجام التجمعات العمرانٌة خطوة أساسٌة فً
المخطط اإلستراتٌحً إلللٌم المدٌنة المباشر (المركز) ,فٌموم المخطط بدراسة
االحجام السكانٌة للتجمعات العمرانٌة على أساس و ٌفة كل منها وحسب
إمكانٌاتها التنموٌة لكل تجمع على أساس إمكانٌة الوصول واالتصال بٌن
التجمعات ,وبالتالً ٌتم تحدٌد التبعٌات الو ٌفٌة كما ٌتم تمدٌر عدد السكان بكل
وحدة تنموٌة سنة الهدف وتدرا التبعٌات الو ٌفٌة ,كما هو موضح بالجدول
( .)2-4وٌتم إ هار نطالات خدمة وحدة التنموٌة شاملة المري التابعة والعزب
والكفــور التابعــة لها على خرٌطــة للمركـز موضــح علٌها (أحجام التجمعــات

عند إعداد المخطط البد من إستنباط األهداف اإلستراتٌجٌة التً تتبناها الدولة أو
المحاف ة سوا ًء بشكل معلن أو بشكل ضمنً ,وهً غالبا ً تكون عمومٌة مثل العناٌة
بالفبات المحتاجة من المواطنٌن ,واالهتمام بمعالجة اهرة الفمر والحد منها وتملٌص
معدالتها ,وتحسٌن استغالل الموارد االلتصادٌة والمضاء على العشوابٌات وتهٌبة المناخ
المالبم لزٌادة مساهمة المطاي الخاص فً التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة ,وتكثٌف جهود
الحكومة لتشجٌع االستثمارات الخاصة الوطنٌة واألجنبٌة ,وتعزٌز المدرة التنافسٌة للمنتجات
اإلللٌمٌة وما الى غٌر ذلن من أهداف تراعى فى األساس المواطن وأخذة فى االعتبار مبادئ
التنمٌة المستدامة لحك االجٌال التالٌة فى الحٌاه ,وتبدأ مرحلة إعداد المخطط االستراتٌجى
للمدٌنة بعد الدراسات السابمة باعداد مجموعة من البدابل التنموٌة التى تحمك األهداف التى تم
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فً الممارنة والتمٌٌم وإختٌار البدٌل المرجح ,وفٌما ٌلً عرض أشترشادي لكٌفٌة
تمٌٌم البدبل.

االتفاق علٌها والتى من شؤنها تحمٌك الرإٌة التى تم إلتراحها للمدٌنة ,بعد ذلن تتم عملٌة تمٌٌم
للبدابل الختٌار البدٌل المرجح ومن ثم خروا عناصر المخطط االستراتٌجى منه كما ٌلى:

 2-4-4تمٌم البدائل واختٌار البدٌل المرجح

 1-4-4بدائل التنمٌة الحضرٌة
على المخطط أن ٌنتبه إلى أن تصمٌم بدابل التنمٌة الحضرٌة محل جدل كبٌر,
فهنان إتجاه ٌهتم بتركٌب المدٌنة من الداخل وٌعتبر أن تغٌر إستعماالت األراضً
أو دعم إستعمال على حساب آخر من الممكن أن ٌوجد بدٌل ,متناسٌا ً أن أختٌار
مولع أي إستعمال ٌخضع لعملٌة منطمٌة ,إما خطؤ أو صواب فً ل المعطٌات
الحالٌة ,لكن إذا ن رنا إلى المدٌنة فً إطارها اإلللٌمً المباشر لها نجد أن هنان
فرصة حمٌمٌة للمدٌنة أن تلعب دورا ً فً التنمٌة ومن الممكن إٌجاد مجموعة بدابل
حمٌمٌة فً أطار االمكانٌات والمحددات المابمة والمتولعة.

تعتٌر عملٌة تمٌٌم البدابل من المهام التخطٌطٌة التً تحتاا إلى لدر كبٌر من
الحٌادٌة والشفافٌة ,وعملٌة التمٌٌم تمر بالخطوات التالٌة ,تحدٌد معاٌٌر التمٌٌم –
التؤكد من أن المعاٌٌر تتحرن فً أتجاة واحد (جمٌعها موجب أو سالب)  -تمٌٌم
المعاٌٌر حسب أهمٌتها النسبٌة وإعطابها وزن نسبً ٌتناسب مع أهمٌتها بممٌاس
(من  1إلى  – ) 3إعطاء كل بدٌل درجة ,مثل (الوزن النسبً للمعٌار × نسبة
تحمٌك البدٌل للمعٌار= درجة تحمٌك البدٌل للمعٌار) وٌوضح الجدول ()3-4
نموذا لجدول تمٌٌم بدابل المخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة.

وٌجب التنوٌه هنا للفارق بٌن البدٌل والمرادف فالبدابل ٌمكن تولٌدها بنا ًء علً
تغٌر فً الفرضٌات التً ٌتولع أن تحدث فً المستمبل ,أما المرادفات فهى
التبادٌل بٌن عناصر تحت نفس الفرضٌات ,ولد جرى العرف أن ٌتم تصمٌم
ثالث بدابل وتمٌٌمها واختٌار البدٌل المرجح.

إختٌار البدٌل الذي ٌحمك أعلً درجة ,وٌتم عرض البدابل ومنالشتها مع مجموعة
عمل من المٌادات اإلدارة العلٌا والفنٌة فً المدٌنة وهى مجموعة العمل األساسٌة
التى تم اختٌارها من شركاء التنمٌة فى بداٌة المشروي ,ولد ٌتم المزاوجة بٌن
بدٌلٌن أو إختٌار عناصر محددة وإضافتها للبدٌل المرجح لدعمه وتموٌته ,وٌتم
تطوٌر البدٌل المرجح لٌصبح نواة للمخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة ,وٌ هر
فً شكل خرٌطة ,وٌجب أن ٌوخذ فً األعتبار أن هذه الخرٌطة التعبر عن
الجوانب العمرانٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة الكاملة للمدٌنة ,فهً تعبر عن لمطة
زمنٌة نهابٌة لتطور المدٌنة ,ولد ٌكون التعرف على اللمطات الزمنٌة أو جوانب
أخرى أكثر أهمٌة ,ولذلن البد من الن ر إلى المخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة
من المن ور الدٌنامٌكً المستمر ,باإلضافة إلى أنه ٌوجد العدٌد من مالمح
المخطط اإلستراتٌجً ٌصعب التعبٌر عنها بشكل جغرافً علً خرٌطة ,وٌوضح
الشكل ( )3-4نموذا لخرٌطة المخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة.

وٌجب علً المخطط أن ٌعرض سلبٌات وإٌحابٌات كل بدٌل بكل أمانة
وموضوعٌة كاملة وشفافٌة دون التحٌز لبدٌل بعٌنه ,ولتسهٌل هذه المهمة ٌمكن
تمسٌم البدٌل إلى عناصر أساسٌة مثل (المدرة االستٌعابٌة السكانٌة ,تكلفة إنشاء
البنٌة األساسٌة ,تع ٌم إستخدام الموارد المتاحة ,معدل النمو السكانً
وااللتصادي المتوازن ,تنوٌع الماعدة االلتصادٌة ,التكامل االلتصادي مع المنطمة
المحٌطة بالمدٌنة ,تحمٌك مستوٌات أفضل للخدمات ,حل المشاكل اإلنمابٌة
الملحة ,االستغالل األمثل للموارد العمرانٌة ,تحمٌك التنمٌة العمرانٌة المتوازنة,
التكامل االلتصادي بٌن مفردات الن ام العمرانً ,تحمٌك طابع عمرانً ممٌز,
الحد من اإلستمطاب العمرانً ,إستغالل اإلمكانٌات والمدرة على تطوٌع
المحددات) مع األحتفا بهذا التمســٌم فً البدابــل المختلفة ,وٌسـتخدم هذا التمسٌم

وهنان ست إستراتٌجٌات ربٌسٌه سٌتم تناولها بالتفصٌل وهً (استراتٌجٌة توزٌع
أستعماالت األراضً ,واستراتٌجٌة تنمٌة لطاي الطرق والنمل ,إستراتٌجٌة تنمٌة
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
دليل مناطق االستعماالت المقترحة
منطقة امتداد عمرانً منطقة تقسٌم (أ)
منطقة امتداد عمرانً منطقة تقسٌم (ب  +ط) منطقة ذات قٌمة اقتصادٌة
منطقة وسط المدٌنة (إسكان مختلط خدمات تجارٌة مركزٌة وإقلٌمٌة (ج)
منطقة امتداد عمرانً (مشروع إسكان الشباب على أرض الدولة) (ز)
منطقة غٌر مخططة تخص السكنً الحالً (ح)
منطقة إعادة تخطٌط ارتقاء وتنظٌم العمران الحالً (هـ)
منطقة إعادة تخطٌط (متدهورة إعادة تاهٌل) (و)
منطقة لإلسكان المختلط وللخدمات التجارٌة المحلٌة (د)
مناطق غٌر مخططة تخصص لالستعمال الحرفً

دليل الخدمات والمشروعات المقنرحة
H

اقامة وحدة مرور بمجلس المدٌنة
اقامة ساحات إنتظار علً الطرق
تطرٌر المستشفً المركزي بالمدٌنة
إنشاء وحدات إسكان ضمن البرنامج القومً لإلسكان
إسكان على أرض الدولة لخدمة اهالى المدٌنة
فتح أسواق مجمعة لتنشٌط الحركة التجارٌة وإنشاء  3مراكز تسوٌق

تطوٌر حدٌقة ومركز الشباب
نقل المقابر واستغالل الموقع

دليل شبكة الطرق المقترحة
طرٌق إقلٌمً
طرٌق رئٌسً
طرٌق شرٌانً
طرٌق ثانوي

مد الكوبرى العلوي على الطرٌق السرٌع
وتطوٌر المزلقان
عمل نفق لتسهٌل الحركة
رصف وتمهٌد جمٌع الطرق بالمدٌنة
وصلة لنقل الحركة الثقٌلة خارج المدٌنة

دليل المرافق المقترحة
تطوٌر قدرة محوالت الكهرباء بالمدٌنة وتحوٌل الكبالت الهوائٌة إلى أرضٌة
إحالل وتجدٌد شبلكة المٌاه بالمدٌنة
مد شبكة الصرف الصحً إلى المناطق الغٌر مخدومة
مرفق بالتقرير مشروعات تنمية القدرات والمشرعات اإلجرائية (التقرير واللوحة جزأ اليتجزأ)

المخطط اإلستراتيجي العام للمدينة
رقم الشكل:

شكل ()2-4
نمووووووووطة لخريطوووووووة المخطوووووووط
اإلستراتيجي العام للمدينة

()00-0

الشمال

مقٌاس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخرٌطة لتحقٌق الهدف من الدلٌل
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شبــكات البنٌـة األســاسٌـة ,أسـتراتٌجٌــة توزٌع الخدمــات ,إستــراتٌجٌـة التنمٌـة
االلتصادٌة ,إستراتٌجٌة تطوٌر اإلدارة المحلٌة) ,وٌجب وضع الرإٌة والهدف
لكل منها ,وصٌاغة سٌاسات التنمٌة لها ,ثم تحدٌد المشروعات التً تعبر عن تلن
السٌاسات وأولوٌات التنفٌذ,والتكالٌف والمسبولٌات لكل جهة وتحدٌد االدوار,
واخٌرا ً تحدٌد المشروعات العاجلة والخطة الخمسٌة للتنمٌة.

 3-4-4إعتماد المخطط االستراتٌجى العام للمدٌنة
فى نهاٌة اعمال المخطط االسترتٌجى للمدٌنة ٌتم اعداد لوحة لالعتماد تعد بمثابة الوثٌمة
الرسمٌة للمخطط بجانب التمرٌر وتحتوى هذه الوثٌمة على االتى كما هو موضح الشكل
(:)4-4


جدول ()3-4
نموذا تمٌٌم بدابل المخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة

المعاٌٌر

وزن
المعبببباٌٌر
حسبببببببببب
األهمٌبببببة
(مببببببن 1
إلى)3

(المببببدى النسبببببً
لتحمٌبببببك الببببببدٌل
االول للمعٌببببببار)
×(وزن المعٌببببار
حسب األهمٌة)

(المببببدى النسبببببً
لتحمٌبببببك الببببببدٌل
الثبببانً للمعٌبببار)
× (وزن المعٌار
حسب األهمٌة)

(المببببدى النسبببببً
لتحمٌبببببك الببببببدٌل
الثالبببث للمعٌبببار)
×(وزن المعٌببببار
حسب األهمٌة)

مالءمة الحل للهٌكل المابم وأتجاهات التنمٌة
وضوح التركٌب الو ٌفً للحل الممترح
تحمٌك المرونة وإمكانٌة االمتداد المستمبلً
تحمٌك إمكانٌة التنمٌة المرحلٌة
الحفا على الموارد الطبٌعٌة المتاحة
تكلفة إنشاء البنٌة األساسٌة
تع ٌم استخدام الموارد المتاحة
النمو السكانً وااللتصادي المتوازن
تنوٌع الماعدة االلتصادٌة
التكامل االلتصادي بٌن المدٌنة ومحٌطها
تحمٌك مستوٌات أفضل للخدمات
حل المشاكل اإلنمابٌة الملحة
تحمٌك التنمٌة العمرانٌة المتوازنة
تحمٌك طابع عمرانً ممٌز
الحد من االستمطاب العمرانً
استغالل لإلمكانٌات وتطوٌع المحددات
المجموي

المصدر:
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مخطط المدٌنة والذى ٌحتوى على العناصر التالٌة:
 تمسٌم المدٌنة الى مناطك وٌتم وضع استراتٌجٌة خاصة لكل منطمة طبما
للرإٌة العامة للمدٌنة ومثال ذلن االتى
 الكتلة العمرانٌة المابمة (اعادة تخطٌط) مناطك غٌر مخططة (تطوٌر وتحزٌم) االراضى الفضاء والمتخلالت داخل الكتلة (مناطك تنمٌة عمرانٌة) االراضى المضافة للمدٌنة (مناطك امتداد وتوسعات عمرانٌة وخدمٌةواستثمارٌة)
 المناطك ذات االنشطة المختلفة (الصناعٌة -الحرفٌة -الترفٌهٌة ..الخ) المشروعات ذات االولوٌة :وهى المشروعات التى تحمك االهداف العامة
والخاصة لالستراتٌجٌة العامة للمدٌنة ومثال ذلن االتى
 المشروعات الخدمٌة المشروعات االستثمارٌة المشروعات االللٌمٌة شبكة الطرق الربٌسٌة الممترحة  :وٌتم من خاللها وضع الرإٌة العامة
لشبكة الطرق الممترحة للمدٌنة بتدرجاتها المختلفة طبما للتدرا الو ٌفى
والعروض الممترحة وكذلن ملحمات الشبكة من كبارى ومزلمانات
وكبارى مشاه او مشروعات رفع كفاءة للشبكة الحالٌة
 البنٌة االساسٌة :وفٌها ٌتم ترجمة المشروعات التى تم التراحها فى مختلف
لطاعات البنٌة االساسٌة مكانٌا على المدٌنة فٌما ٌخص (المٌاه –الصرف
الصحى – الكهرباء – المخلفات الصلبة)

قيود القوات المسلحة

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
دلٌل استعماالت األراضً

دلٌل ممترحات داخل الكتلة العمرانٌة المائمة

دلٌل اراضً امتداد عمرانً خارج الكتلة المائمة

الهيئة العامة للتخطيط العمراني
اللجنة الدائمة إلعتماد األحوزة
العمرانٌة لمدن ولرى الجمهورٌة
المشكلة بالمرار الوزارى
رلم ( )36لسنة 1993

قرار إعتماد الحيز العمراني

دلٌل شبكة الطرق والمرافك الممترحة

التمرٌر واللوحة جزء ال ٌتجزء
إعتماد المخطط اإلستراتيجي العام للمدينة
رلم الشكل:

شكل ()3-4
نموذج لخريطة إعتماد المخططط
اإلستراتيجي العام للمدينة

ممٌاس الرسم:
االستشاري:

()00-0

الشمال

االشتراطات العامة
 تطبٌققك المعققاٌٌر واالشققتراطات التخطٌطٌققة والتصققمٌمٌة الخاصققة
بالبناء على األراضً الوالعة داخل الحٌز العمرانً المعتمد لجمٌع
مدن الجمهورٌة.
ٌ مصد باألراضً أو المبانً الخاضعة لهذه االشقتراطات أى لطعقة
أرض فضققاء أو مبنققً متهققدم أو مققراد جحيلققة وتجدٌققدة أو التعلٌققة
على مبانً لائمة والوالعة داخل الحٌز العمرانً المعتمد للمدٌنة.
 تمتصققر االسققتخدامات موضققوع اإلسققكان والخققدمات أو االسققتخدام
المختلط مع االنشطة المرتبطقة باالحتٌاجقات الٌومٌقة للسقكان علقى
اال تكون مملمة للراحة أو مضرة بالبٌئة السكنٌة.

المصدر:

االشتراطات التخطيطية الخاصة بمناطق اإلمتداد العمراني
النسبة المتروكة
االرتفاع االستعمال ألل عرض نسبة البناء
وصف
المنطمة
للخدمات العامة
المسموح االساسً لمطعة األرض فً المطعة
المنطمة
والمرافك

يعتمد
وزٌر االسكان والمرافك
والمجتمعات العمرانٌة

تم جعداد نموذج الخرٌطة لتحمٌك الهدف من الدلٌل
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االشتراطات البنابٌة الخاصة بالمدٌنة  :وفٌها ٌتم وضع اشتراطات كل منطمة
من المناطك التى تم وضع استراتٌجٌة خاصة بها وذلن بهدف تحمٌك تلن
االستراتٌجٌة كما هو موضح بالجدول (.)4-4




جدول ()4-4
نموذا لجدول المواصفات الممترحة بالمخطط االستراتٌجً العام
وصف المنطمة

المنطمة

االرتفاي

االستعمال

النسبببببة
البنابٌة

الكتلة العمرانٌة المابمة

 ---عرض الشاري

سكنً وسكنً مختلط %---

منطمة غٌر مخطط (تطوٌر وتحزٌم)

 ---عرض الشاري

سكنً وسكنً مختلط %---

مناطك التنمٌة العمرانٌة داخل الكتلة المابمة

 ---عرض الشاري

سكنً وسكنً مختلط %---

مناطك التنمٌة العمرانٌة الجدٌدة

 ---عرض الشاري

سكنً وسكنً مختلط %---

مناطك الخدمات المابمة والممترحة

 ---عرض الشاري

%---

خدمات

مناطك صناعٌة

طبما ً الشتراطات الهٌبة العامة للتنمٌة الصناعٌة

مناطك حرفٌة

طبما ً الشتراطات الهٌبة العامة للتنمٌة الصناعٌة

مناطك وسط المدٌنة

 ---عرض الشاري






المحافظة

الهٌئــة العامــة للتخــطٌط العمـــرانــى

مدٌر التخطٌط العمرانى بالمحاف ة

ربٌـــس مــركـز إللٌم ()------

سكنً وسكنً مختلط %---

ربٌس الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة

الصى ارتفاي بما الٌتعاض مع لٌود االرتفاعات الواردة من وزارة الدفاي



تارٌخ عرض المخطط االستراتٌجى العام للمدٌنة على الوحدة الحلٌة
المعنٌة طبما لمانون البناء الصـادربالمرار الجمهوري رلم  119لسنة
2228
موافمة هٌبة العملٌات بالموات المسلحة برلم الموافمة وتارٌخها
تارٌخ اعتماد الحٌز العمرانى للمدٌنة من اللجنة الدابمة العتمـاد األحوزة
العمرانٌة المشكلة بالمـرار الوزاري برلم  36لسنــة  1993بمسطح
إجمالً فدان ( ....منها......فدان خدمات إللٌمٌة) وبطـالة استٌعابٌة
.......نسمة وبكثافة سكانٌة......شخص/الفدان
تارٌخ عرض المخطط االستراتٌجى العام للمدٌنة بجلسة استماي بالمدٌنة
بحضور ممثلى المجتمـع المدنى والتى أعلن عنها بجرٌدتٌن ٌومٌتٌن
التولٌعات والتى تشمل على االتى:

لٌود ارتفاعات الموات المسلحة :وفٌها ٌتم توضٌح لىود االرتفاعات التى حددتها
هٌبة العملٌات للموات المسلحة وذلن لعدم تعارضها مع االشتراطات الخاصة
للمدٌنة
لرار اعتماد المخطط االستراتٌجى  :وهو المرار الذى ٌتم اعتمادة من الجهات
التى حددها المانون على ان ٌحتوى على االتى
 اسم المدٌنة والمحاف ة
 جهة اعداد المخطط االستراتٌجى العام

سكرتٌر عام المحاف ة
المحاف

نـابـــب ربٌـــــــس مجلــس اإلدارة للبحوث
والدراسات والتخطٌط اإلللٌمً
نـابـــب ربٌـــــــس مجلــس اإلدارة للتخطٌط
والتنمٌة العمرانٌة
ربٌـــــــــــس االدارة المـــركــزٌـــــة لتخــطٌط
هٌــاكـل البنٌـة االســاسٌــة
ربٌـــــــس االدارة الـمـــركــــزٌــــــة
للمــراكــــز التخـطٌطٌـــة االللٌمٌـــة
ربـٌـــــس مجلـــس إدارة الهٌبـــة

ٌعتمد
وزٌر االسكان والمرافك
والمجتمعات العمرانٌة
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 5-4إستراتٌجٌة توزٌع استعماالت األراضً



ٌتم كتابة ممدمة فً حدود فمرة للتعرٌف بفلسفة تورٌع استعماالت األرضً بالمدٌنة سنة
الهدف ,مثل المول (المدٌنة هً لاطرة التمدم حٌث تحمل عناصر التطور لكامل الكٌان
العمرانً بالمركز ,وتسعى إستراتٌجٌة توزٌع استعماالت األراض إلى التجانس فً
التوزٌع والمضاء علً التنافر بٌن اإلستعماالت ,إٌجاد من ومة متكاملة اإلستعماالت
األراضً تعمل فً تكامل وتناغم دون تعارض).
 1-5-4الرؤٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة


الرؤٌةٌ :تم صٌاغة رإٌة فً حدود سطر واحد على أن تكون هذه الرإٌه نابعة
من الرإٌه األشمل للمدٌنه ولكن فى لطاي العمران مثل" دعم من ومة توزٌع
إستعماالت األراضً بالمدٌنة لتحمٌك أكبر عابد اجتماعً التصادي" وٌتم شرح
الرإٌة فً حدود فمرة الٌضاح العاللة بٌنها وبٌن الرإٌة العامة للمدٌنة.



األهداف :عرض باختصار األهداف التً تسعً اإلستراتٌجٌة لتحمٌمها وااللتزام
بها مثل (توفٌر مساحات كافٌة للنشاط الصناعً الثمٌل فً الطرف الجنوبً
الشرلً من المدٌنة ,الفصل بٌن المناطك السكنٌة واإلستعماالت الملوثة ,تحمٌك
عدالة التوزٌع للخدمات بٌن األحٌاء كدالة فً توزٌع السكان ,توفٌر الحماٌة
لألراضً الزراعٌة).

سٌاسة حماٌة األراضً من التعدي وحصر وتخصٌص الموالع للخدمات العامة
تن ٌم إستخدامات األراضً وحصر وتخصٌص الموالع للخدمات العامة من
السٌاسات الهامة لحماٌة األراضً من التعدي ,وفً نفس الولت تن ٌم حركة
العمران وتوجٌه التنمٌة ,فٌتزاٌد معدل التعدي على األراضً العامة من لبل
المواطنٌن مع تمدم برامج التنمٌة ,مما ٌرفع من التكالٌف الكلٌــة لخطط التنمٌـة
وفً بعض األحٌان ٌعتبر من أهم عوابك تنفٌذها ,ومن أهم الدوافع الملحة
لتطبٌك هذه السٌاسة اآلتً:
-

تزاٌد معدالت التعدي على األراضً الفضاء ن را ً لغٌاب المرالبة
وإنتشار الفساد ,وعدم التحدٌد الدلٌك لموالع المرافك الحكومٌة.

-

أرتفاي تكالٌف تنفٌذ مشارٌع التنمٌة العمرانٌة ,ن را ً الرتفاي تكالٌف نزي
الملكٌة لألراضً التً ٌتم التعدي علٌها.

-

غٌاب وجود لاعدة بٌانات تحدد موالع األراضً الفضاء المملوكة للدولة
والمطلوب المحاف ة علٌها.

-

غٌاب وجود مخطط تفصٌلً ٌحدد إستعماالت األراضً بالمدٌنة.

-

غٌاب وجود معدالت ومعاٌٌر تحكم عملٌة التخصٌص للموالع الحكومٌة
فً إطار رإٌة تخطٌطٌة ٌحددها المخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة.

 2-5-4سٌاسات توزٌع أستعماالت األراضً


من خالل التحلٌل للوضع الراهن والولوف على مواطن الموة والضعف
والتهدٌدات واإلمكانٌات المتاحة ,وفً ل الرإٌة العامة لتنمٌة المدٌنة ٌمكن
وضع التصور النهابً إلستراتٌجٌة توزٌع إستعماالت األراضً بالمدٌنة كما هو
موضح بالشكل ( ,)5-4وتحتوى هذه الفمرة على السٌاسات التنموٌة التى تم
اتباعها فى توزٌع إستعماالت األراضى بالمدٌنة ومنها على سبٌل المثال:
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سٌاسة ضبط النمو العمرانً والمضاء على العشوائٌات (مثال آخر)
ٌعتبر توزٌع إستعماالت األراضً وتحمٌك النسك العمرانً الجٌد الذي ٌحمك
بٌبة عمرانٌة جاذبة للسكان وفً نفس الولت ٌخفض من تكالٌف توفٌر الخدمات
والمرافك العامة من السٌاسات الهامة ,كما أن المضاء على المناطك العشوابٌة
ستعمل على تحسٌن البٌبة العمرانٌة وتحمك مستوى أفضل من الخدمات
والمرافك العامة للسكان ,ومن أهم الدوافع الملحة لتطبٌك هذه السٌاسة اآلتً:

-

المدٌنة تفتمر إلى وجود رفع عمرانً حدٌث وبالتالً ٌصعب التفاعل مع
المخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة وتحوٌل توصٌاته إلى والع ملموس.

-

ضعف الرلابة من لبل مجلس المدٌنة على النمو العمرانً ن را ً لمصور
األجهزة الرلابٌة واإلمكانٌات المالٌة مما ٌإدي إلى إنتشار المناطك
العشوابٌة ,وبالتالً تنتج مشكلة توفٌر الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

-

عدم التفعٌل إلشتراطات البناء بالمدٌنة مما ٌنتج عنة عشوابٌة النمو.

-

عدم التحدٌد الدلٌك للحٌز العمرانً وكثرة التعدي علٌه.

جدول ()5-4
سٌاسات ومشارٌع إستعماالت األراضً مصنفة حسب خطط التنمٌة
نص السٌاسة

اسم المشروي

تعزٌز آلٌبات حماٌبة
األراضبببببببً مبببببببن
التعبببببدي وحصبببببر
وتخصٌص الموالبع
للخدمات

الرفع العمرانً للمدٌنة
إعداد لاعدة بٌانات جغرافٌة للمدٌنة
حصر الموالع الحكومٌة واألراضً المخصصة
تعزٌز المدرات الفنٌة والبشرٌة للتجهٌزة الفنٌة
 ...الخ
تنزٌل نماط الحٌز العمرانً مساحٌا ً
حصر المناطك العشوابٌة وترتٌبها حسب األولوٌة
وضع مخطط تطوٌر المناطك العشوابٌة بالمدٌنة
 ...الخ

ضبببببببببببط نمببببببببببو
العمران والمضاء
على العشوابٌات

ٌالح أن كل سٌاسة تبدء بفمرة تشرح فكرة السٌاسة ثم تلٌها مبررات تطبٌك
السٌاسة.

الخطة الخمسٌة
() 4( ) 3( ) 2( ) 1









 ...الخ
المصدر:

 3-5-4المشروعات وأولوٌات التنفٌذ
ٌتم ترجمة سٌاسات توزٌع إستعماالت األراضً إلى مجموعة من المشارٌع
المحددة ثم تصنٌفها حسب سنوات الخطط الخمسٌة األربعة المادمة حتى سنة
الهدف علً فرض أن المدي الزمنً للمخطط  22سنة ,وتحتوى على ممدمة
ٌتم فٌها حصر المشارٌع الممترحة ,على سبٌل المثل (ولد بلغ عدد المشارٌع
الممترحة ( )22مشروي ,واشتملت الخطة الخمسٌة األولً على ( )22مشروي,
كما تضمنت الخطة الخمسٌة الثانٌة على ( )22مشروي منها ( )2مشارٌع تمثل
امتدادا ً لمشارٌع الخطة األولً ,فً حٌن تضمنت الخطة الخمسٌة الثالثة على
( )22مشروي منها ( )2مشارٌع تمثل امتدادا ً لمشارٌع الخطط السابمة ,والخطة
الرابعة اشتملت على ( )2مشارٌع تمثل جمٌعها امتدادا ً لمشارٌع الخطط السابمة,
وٌوضح الجدول ( )5-4برامج ومشارٌع توزٌع إستعماالت األراضً خالل
خطط التنمٌة.

 4-5-4الت الٌف والمسئولٌات (على سبٌل المثال)
ٌتم العرض إلجمالً التكالٌف على سبٌل المثال (بلغت التكالٌف التمدٌرٌة لتنفٌذ
مشارٌع توزٌع إستعماالت األراضً خالل خطط التنمٌة حوالً ( )222ملٌون
جنٌه ,حٌث توزي وفما للخطط الخمسٌة كما هو موضح بالجدول ( ,)6-4والذي
ٌتضح منه أن تكالـٌف الخطـة األولً تبلغ ( )22ملـٌون جنٌه بنسبة  %22من
إجمالً التكالٌف ,وتبلغ تكالٌف الخطة الثانٌة ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ,%22
كما تبلغ تكالٌف الخطة الثالثة ( )22ملٌون جنٌه بنسبة  ,%22وأخٌرا ً تبلغ
تكالٌف الخطة الرابعة ( )22ملٌون جنٌه بنسبة  %22من إجمالً التكالٌف.
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الخطة األولي
مشروع األرتقاء بوسط المدينة
تطوير منطقة عشوائية

تفعيل الحيز العمراني

تنفيذ مشروع إعادة التخطيط للمنطقة

الخطة الثانية
تطوير منطقة عشوائية

تفعيل الحيز العمراني

تنفيذ مشروع إعادة التخطيط للمنطقة
مشروع اإلسكان القومي

الخطة الثالثة
مشروع األرتقاء بوسط المدينة
تطوير منطقة عشوائية

تفعيل الحيز العمراني

تنفيذ مشروع إعادة التخطيط للمنطقة

الخطة الرابعة
تطوير منطقة عشوائية
تنفيذ مشروع إعادة التخطيط للمنطقة
تفعيل الحيز العمراني

إستراتيجية توزيع إستعماالت األراضي
رقم الشكل:

شكل ()4-4
نموووووخر لخريطووووة إسووووتراتيجية
توزيع إستعماالت األراضي

()00-0

الشمال

مقياس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخريطة لتحقيق الهدف من الدليل
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جدول ()6-4
التكالٌف التمدٌرٌة (ملٌون حنٌه) لمشارٌع استعماالت األرضً وجهة التنفٌذ
اسم المشروي
الرفع العمرانً للمدٌنة
إعداد لاعدة بٌانات جغرافٌة للمدٌنة
حصر الموالع الحكومٌة واألراضً المخصصة
تعزٌز المدرات الفنٌة والبشرٌة للجهزة الفنٌة
 ...الخ
تنزٌل نمط الحٌز العمرانً مساحٌا ً
حصر المناطك العشوابٌة وترتٌبها حسب األولوٌة
وضع مخطط تطوٌر المناطك العشوابٌة بالمدٌنة
 ...الخ
المصدر

الخطة الخمسة
()3( )2( )1
()--
()--
()--
()--( )--

()4

()--
()--
()--

-

الجهة المسبولة
عن التنفٌذ
هٌبة المساحة
استشاري
مجلس المدٌنة
هٌبة التخطٌط
 ...ألخ
هٌبة المساحة
المجلس/استشاري
استشاري
 ...ألخ

 مشروع إعداد لاعدة بٌانات جغرافٌة للمدٌنة (على سبٌل المثال)
لمد وضع المخطط اإلستراتٌجً العام اللبنة األولى لمشروي إنشاء لاعدة
بٌانات المدٌنة ,وٌهدف المشروي إلى تطوٌر لاعدة بٌانات المخطط
اإلستراتٌجً العام للمدٌنة بشكل ٌتفاعل مع المتغٌرات فً المدٌنة وٌساعد فً
صناعة المرارات ,وٌمترح أن ٌمام المشروي بكل من :مجلس المدٌنة وإدارة
المتابعة بالمحاف ة واإلللٌم ,وعناصر المشروي تتكون من ( )22جهاز
كمبٌوتر و( )2خادم و( )2طابعة ,وٌحتاا المشروي مساحة عمل ( )22متر
مربع ,التكلفة التمدٌرٌة للمشروي ( )22ملٌون جنٌه بخالف تكالٌف التشغٌل,
وٌعتبر مجلس المدٌنة بالتعاون مع المحاف ات هً الجهات المسبولة عن
تفعٌل هذا المشروي وتشغٌله ,وتمدر مدة التنفٌذ للمشروي بسته أشهر ,وهذا
النوي من المشارٌع ٌولد عددا ً محدودا ً من لوة العمل الدابمة (التشغٌل) ,كما
أن تفعٌل المشروي ٌتطلب أجراء العدٌد من المسوح المٌدانٌة لتجمٌع البٌانات
ووضع آلٌة فعالة للتحدٌث وإنتاا التمارٌر الدورٌة لدعم صناعة المرار.

 5-5-4المشارٌع العاجلة للخطة الخمسٌة األولً (على سبٌل المثال)
تعتبر الخطة الخمسٌة األولً هً مرحلة االنطالق لتنفٌذ خطط توزبع إستعماالت
األراضً بالمدٌنة حٌث تشــمل ( )22مشــروي تنمـوي ٌمتـد منهـا عدة مشــارٌع
للخطط التالٌة ,وعلى المخطط توصٌف تلن المشارٌع فً حدود فمرة لكل
مشروي تشمل على هدف المشروي ,مولع المشروي ,وصف عناصر المشروي,
مساحة المشروي ,التكلفة التمدٌرٌة ,الجهات المسبولة ,مدة التنفٌذ ,عدد فرص
العمل المولدة ,وفٌما ٌلً مسمٌات المشروعات العاجلة والواردة فً المثال السابك
والمدرجة فً الخطة األولً ,ونموذا ألحد المشارٌع (مشروي إعداد لاعدة
بٌانات جغرافٌة للمدٌنة).
-

مشروي حصر المناطك العشوابٌة وترتٌبها حسب األولوٌة
مشروي مخطط تطوٌر المناطك العشوابٌة بالمدٌنة

 6-4إستراتٌجٌة الطرق والنمل
ٌتم كتابة ممدمة فبً حبدود فمبرة للتعرٌبف بفلسبفة إسبتراتٌجٌة الطبرق والنمبل بالمدٌنبة ومبا
تستهدفه مثل المول ( شبكات الطرق والنمل تمثل شراٌٌن الحٌاة ألي مدٌنة ,ولبد اسبتهدفت
اإلستراتٌجٌة تطوٌر كافة عناصر الشبكة فً إطار التنمٌة الشاملة للمدٌنة...الخ).
 1-6-4الرؤٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة

مشروي إعداد لاعدة بٌانات جغرافٌة للمدٌنة
مشروي حصر الموالع الحكومٌة واألراضً المخصصة
مشروي تنزٌل نماط الحٌز العمرانً مساحٌا ً



23-4

الرؤٌةٌ :تم صٌاغة الرإٌة فً حدود سطر مثل (ربط أحٌاء المدٌنة بشبكة
طرق ومن ومة نمل ذات مستوى عالً وآمن بالمركز) وٌتم شرح الرإٌة فً
حدود فمرة ,وتكون مرتبطة بالرإٌة العامة للمدٌنة ومحممة لنفس أهدافها.

سٌاسة تطوٌر النمل العام وبٌن المدٌنة والمري المر زٌة (مثال آخر)
تهدف سٌاسة تطوٌر النمل العام إلى تعزٌز الحركة وتخفٌض مستوى
االعتماد على السٌارات الخاصة وبالتالً تخفٌض حجم الحركة على شبكة
الطرق ,كما ٌإثر ضعف لطاي النمل العام على إمكانٌة التنمل بؤمان لعدٌد من
الفبات مثل طالب المدارس مما ٌنتج عنه ازدحام الطرق والتعرض لحوادث
الطرق ,ومن أهم األسباب الملحة لتطبٌك هذه السٌاسة ما ٌلً:


األهداف :عرض باختصار األهداف التً تسعً اإلستراتٌجٌة لتحمٌمها
وااللتزام بها مثل (الرفع من كفاءة شبكة الطرق باٌجاد تدرا فً الشبكة ,دعم
االتصال بٌن المدٌنة والمركز ,حل األختنالات المرورٌة ,اٌجاد تكامل بٌن
أنماط النمل بالمدٌنة...الخ).



 2-6-4سٌاسات تنمٌة لطاع الطرق والنمل (على سبٌل المثال)
-

من خالل تحلٌل الوضع الراهن والولوف على مواطن الموة والضعف والتهدٌدات
واإلمكانٌات المتاحة ,وفً ل الرإٌة العامة لتطوٌر لطاي النمل والطرق أمكن
وضع التصور النهابً إلستراتٌجٌة تطوٌر شبكه الطرق بالمدٌنة والمركز ,كما هو
موضح بالشكل (ٌ ,)6-4كتب نص مختصر عن السٌاسة مثل (تطوٌر شبكة
الطرق المحلٌة لتحسٌن الربط بٌن المدٌنة والمرى) وشرح السٌاسة فً حدود فمرة
ثم عرض الدوافع الملحة لتطبٌك السٌاسة ,وٌمكن الولوف على السٌاسات التنموٌة
علً سبٌل المثال:

-

 3-6-4المشروعات وأولوٌات التنفٌذ (علً سبٌل المثال)
ٌتم ترجمة سٌاسات لطاي الطرق والنمل إلى مجموعة من المشارٌع المحدده ثم
تصنٌفها حسب سنوات الخطط الخمسٌة األربعة المادمة حتى سنة الهدف على
فرض أن المخطط اإلستراتٌجً العام ٌستهدف أربع خطط خمسٌة ,وعند بدء
المخطط فً السنة الثانٌة أو الثالثة من خطة لابمة توضع خطة عاجلة للفترة
البالٌة من الخطة ,وتحتوي على ممدمة ٌتم فٌها حصر المشارٌع الممترحة على
مدى المخطط ,على سبٌل المثال (ولد بلغ عدد المشارٌع الممترحة ()22
مشروي ,واشتملت الخطة الخمسٌة األولً على ( )22مشروي ,كما تضمنت
الخطة الخمسٌة الثانٌة على ( )22مشروي منها ( )2مشارٌع تمثل امتداداً
لمشارٌع الخطة األولً ,فً حٌن تضمنت الخطة الخمسٌة الثالثة على ()22
مشروي ,والخطة الرابعة اشتملت على ( )2مشروي ,وٌوضح الجدول ()5-4
برامج ومشارٌع لطاي الطرق والنمل خالل خطط التنمٌة.

سٌاسة تطوٌر شب ة الطرق المحلٌة وتحسٌن الربط (على سبٌل المثال)
ٌعتبر تطوٌر شبكة الطرق المحلٌة بالمركز وتوفٌر الربط المباشر بٌن المدٌنة
والمري المركزٌة من أهم ممومات التنمٌة لتسهٌل الحركة ,ومن أهم الدوافع
الملحة لتطبٌك هذه السٌاسة ما ٌؤتً:



-

عدم وجود محطة نهابٌة لخطوط النمل العام بالمركز ,وبالتالً فتعتبر المدٌنة
نمطة عبور ال تتوافر بها الخدمات المركزٌة.
تدنً مستوى وحدات النمل العام من حٌث الخدمة والتشغٌل.
عدم توفٌر خدمات إنت ار حافالت النمل العام على الطرق الربسٌة بالمدٌنة.
عدم وجود خطوط نمل عام تربط المري المركزٌة والمدٌنة ,وبالتالً عزل
بعض المري ,وتصبح حركة االنتمال صعبة وغٌر مرٌحة.

ضعف تصنٌف شبكة الطرق المابمة من حٌث الو ٌفة والدرجة.
عدم االتصال المباشر بٌن المدٌنة وبعض المري المركزٌة بشبكة تحمك
التدرا المطلوب.
عدم اكتمال االتصال بٌن المدٌنة والمراكز والمرى ,ن را ً لغٌاب الشبكة
المتكاملة أو وجود بعض العوابك الطبٌعٌة.
كبر حجم الحركة الحالٌة مما ٌنتج عنه حدوادث على الشبكة.
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الخطة األولي
إنشاء كوبري مشاه
تطوير مزلقان
تطوير طرق رئيسية وعرض  ---متر
تطوير طرق ثانوية وعرض  ---متر
تطوير طرق محلية وعرض  ---متر

الخطة الثانية
تطوير المداخل المدينة
تطوير طرق إقليمية ثانوية بعرص  ---متر
تطوير طرق رئيسية وعرض  ---متر
تطوير طرق ثانوية وعرض  ---متر

الخطة الثالثة
تطوير المداخل المدينة
تطوير طرق إقليمية ثانوية بعرص  ---متر
إنشاء طرق الخدمة المنطقة الحرفية

الخطة الرابعة
تطوير مزلقان الكتروني
تطوير موقف األتوبيسات وسيارات األجرة
إنشاء ساحات إنتظار سيارات

إستراتيجية تنمية قطاع الطرق والنقل
رقم الشكل:

شكل ()5-4
نموووووخر لخريطووووة إسووووتراتيجية
تنمية قطاع الطرق والنقل

()00-0

الشمال

مقياس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخريطة لتحقيق الهدف من الدليل
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جدول ()8-4
التكالٌف التمدٌرٌة (ملٌون جنٌه) لمشارٌع الطرق والنمل وجهة التنفٌذ

جدول ()5-4
سٌاسات ومشارٌع تطوٌر النمل والطرق مصنفة حسب خطط التنمٌة
نص السٌاسة
تطببببوٌر شبببببكة
الطرق المحلٌبة
وتحسٌن البربط
بببببببٌن المدٌنببببببة
والمرى
تطبببببوٌر النمبببببل
العبببببببام وببببببببٌن
المدٌنة والمبري
المركزٌة
 ...الخ
المصدر:

اسم المشروي
أزدواا الطرٌك الرابط بٌن االحٌاء بطول ( )22كم
إنشاء طرق بطول ( )22كم للربط بٌن المدٌنة والمرى.
ازدواا طرٌك  ---/---بطول ( )22كم.
إنشاء المدخل الغربً للمدٌنة وتشجٌره وإنارته.
 ...الخ
إنشاء محطة نهابٌة بالمدٌنة للربط مع بالً مدن المحاف ة.
تشغٌل خط بٌن المدٌنة ومدن المحاف ة.
نشغٌل خط منت م ٌربط بٌن المدٌنة والمري الربٌسٌة.
 ...الخ

الخطة الخمسة

اسم المشروي

الخطة الخمسٌة
()3( )2( )1
 
 
 


()4
أزدواا الطرٌك الرابط بٌن احٌاء المدٌنة بطول  )22كم.
إنشاء طرق بطول ( )22كم للربط بٌن المدٌنة والمرى.
ازدواا طرٌك  ---/---بطول ( )22كم.
إنشاء المدخل الغربً للمدٌنة وتشجٌره وإنارته.
 ...الخ
إنشاء محطة نهابٌة بالمدٌنة للربط مع بالً مدن المحاف ة.
تشغٌل خط بٌن المدٌنة ومدن المحاف ة.
نشغٌل خط منت م ٌربط بٌن المدٌنة والمري الربٌسٌة.
 ...الخ
المصدر:





()1

()2

()--

()--
()--

()3

()4

()--
()--

()--

()--
()--
()--
()--

الجهة
المسبولة عن
التنفٌذ
إدارة الطرق
الوزارة
الوزارة
إدارة الطرق
 ...ألخ
إدارة الطرق
إدارة النمل
إدارة النمل
 ...ألخ

 5-6-4المشارٌع العاجلة للخطة الخمسٌة األولً (على سبٌل المثال)
تعتبر الخطة الخمسٌة األولً هبً مرحلبة االنطبالق الفعلٌبة لتنفٌبذ خطبط التنمٌبة
لمطاي النمل والطرق فهً تشتمل على ( )22مشروعات طرق هامة ٌمتبد أحبدها
إلى الخطتٌن ,وعلى المخطط توصٌف تلن المشارٌع فً حدود فمبرة تشبمل علبى
(هدف المشروي ,مولع المشروي ,وصف عناصر المشروي ,مساحة المشروي,
التكلفببة التمدٌرٌببة ,الجهببات المسبببولة ,مببدة التنفٌببذ ,عببدد فببرص العمببل المولببدة),
وفٌما ٌلً مسبمٌات المشبروعات العاجلبة والبواردة فبً المثبال السبابك والمدرجبة
فً الخطبة األولبً ,وفٌمبا ٌلبى شبرح تفصبٌلً ألحبد المشبارٌع (مشبروي أزدواا
الطرٌك الرابط بٌن احٌاء المدٌنة بطول ( )22كم).

 4-6-4الت الٌف والمسئولٌات (على سبٌل المثال)
تشكل مشروعات الطرق الممترحة والتً تتماشى مع أهداف وسٌاسات إستراتٌجٌة
التنمٌة وكذلن مشروعات الطرق المعتمدة والجاري تنفٌذها األساس الذي ٌحدد
التصور المستمبلً لمطاي الطرق ,حٌث تعمل شبكات الطرق الممترحة على دعم
التنمٌــة المتولعـة بالمدٌنـة ,ولد بلغ عدد مشارٌع الطرق الجاري تنفٌذها والمتولع
االنتهاء منها لبل بداٌة الخطة الثانٌة ( )22مشروعاً ,بطول حوالً ( )22كم ,وبتكلفة
إجمالٌة حوالً ( )22ملٌون جنٌه كما هو موضح بالجدول (.)8-4

-
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مشروي أزدواا الطرٌك الرابط بٌن احٌاء المدٌنة بطول ( )22كم
مشروي إنشاء المدخل الغربً للمدٌنة وتشجٌره وإنارته
مشروي إنشاء محطة نهابٌة بالمدٌنة للربط السرٌع مع بالً مدن المحاف ة



 مشروع أزدواج الطرٌك الرابط بٌن احٌاء المدٌنة بطول ( )00م (على سبٌل
المثال)
ٌهدف المشروي إلى الربط بٌن أحٌاء المدٌنة ,وعناصر المشروي تتكون من
( )2وصلة بطول إجمالً ( )22كم ومكون من ثالث حارات فً كل أتجاه,
و( )2تماطع رباعً و( )2تماطع ثالثً وجزٌرة وسطٌة بعرض ( ,)2وثالث
موالع لمحطات إنت ار ,التكلفة التمدٌرٌة للمشروي ( )22جنٌه ,وتعتبر إدارة
الطرق بالمحاف ة هً الجهة المسبولة عن تموٌل وتنفٌذ المشروي ,وتمدر مدة
التنفٌذ للمشروي ( )22شهر ,وهذا النوي من المشارٌع ٌولد فرص عمل مإلتة
خالل فترة اإلنشاء.

وإعتمادا ً على تحلٌل األوضاي الراهنة ووفما ً لألهداف اإلستراتٌجٌة لتنمٌة شبكات
البنٌة األساسٌة ٌتم إعداد إستراتٌجٌة التنمٌة المطاعٌة (خمسة لطاعات) للبنٌة
األساسٌة ,وتشمل على المطاعات التالٌة:
-

 7-4إستراتٌجٌة تنمٌة شب ات البنٌة األساسٌة
ٌتم كتابة ممدمة فً حدود فمرة للتعرٌف بفلسفة تنمٌة المرافك العامة بالمدٌنة مثل المول
(تعد مشروعات البنٌة األساسٌة والمرافك هً العصب الربٌسً للتنمٌة ,بما ٌحمك مستوى
أعلى لرفاهٌة المواطنٌن ودعم اإلستمرار وتحسٌن الصحة العامة وتحسٌن المناخ
اإلستثماري ...الخ).

استراتٌجٌة تنمٌة لطاي التغذٌة بمٌاه الشرب
استراتٌجٌة تنمٌة لطاي الصرف الصحً
استراتٌجٌة تنمٌة لطاي المخلفات الصلبة
استراتٌجٌة تنمٌة لطاي الكهرباء
استراتٌجٌة تنمٌة لطاي اإلتصاالت

وٌجب أن تشمل إستراتٌجٌة كل لطاي علً ماٌلً (األهداف اإلستراتٌجٌة -
وسٌاسات التنمٌة  -وبرامج ومشروعات وأولوٌات التنفٌذ  -والتكالٌف ومسبولٌات
التنفٌذ لمشارٌع المطاي – المشروعات العاجلة للخطة الخمسٌة األولً) ,وفٌما ٌلى
مثال افتراضً على لطاي التغذٌة بمٌاه الشرب.

 1-7-4الرؤٌة العامة واألهداف


األهداف :عرض باختصار األهداف التً تسعً اإلستراتٌجٌة لتحمٌمها
وااللتزام بها مثل (تطوٌر شبكات البنٌة األساسٌة وزٌادة فعالٌتها والحفا على
الصحة والسالمة العامة ,وتوفٌر المرافك العامة لكافة سكان المدٌنة والمركز
وفما ً للمعاٌٌر والمعدالت التخطٌطٌة ووفما ً لإلمكانات المتاحة ...الخ).

 2-7-4إستراتٌجٌة تنمٌة لطاع التغذٌة بمٌاه الشرب

الرؤٌةٌ :تم صٌاغة الرإٌة فً حدود سطر واحد على أن تكون هذه الرإٌه
نابعة من الرإٌه األشمل للمدٌنه ولكن فى لطاي البنٌة األساسٌة مثل (توفٌر
خدمات المرافك العامة الالزمة للمواطنٌن فً الحضر والرٌف بحلول سنة
الهدف) ,وٌجب العمل علً تحمٌك تلن الرإٌة عن طرٌك مشروعات شبكات
البنٌة األساسٌة ,وٌتم شرح الرإٌة فً حدود فمرة الٌضاح العاللة بٌنها وبٌن
الرإٌة العامة للمدٌنة.

فمرة توضح فكرة اإلستراتٌجٌة على سبٌل المثال المول (تعتبر أعمال التغذٌة بمٌاه
الشرب من أهم المشروعات الحٌوٌة التً تمس االحتٌاجات األساسٌة للمواطنٌن
والمستثمرٌن ولهذا فهً أحدى الركابز األساسٌة لمشروعات البنٌة األساسٌة,
وتعتبر اإلنجازات فً هذا المجال من حٌث النمو األفمً (نسبة المناطك المخدومة)
والنمو الرأسً (نوعٌة وضغط المٌاه واستمرارٌة التغذٌة) من أهم المإشرات التً
ٌماس بها تمدم المدن.
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ٌشمل لطاي التغذٌة بمٌاه الشرب كل من محطات التنمٌة والتخزٌن والشبكات,
ومن خالل التحلٌل للوضع الراهن والولوف على مواطن الموة والضعف
والتهدٌدات واإلمكانٌات المتاحة ,وفً ل الرإٌة العامة لتنمٌة المدٌنة ٌمكن
وضع التصور النهابً إلستراتٌجٌة تنمٌة لطاي التغذٌة بمٌاه الشرب بالمدٌنة
والمركز كما هو موضح بالشكل ( ,)5-4وٌمكن الولوف على األهداف
والسٌاسات التنموٌة علً سبٌل المثال:


-

العمبببل علبببى تبببدرٌب كبببوادر مبببن الفنٌبببٌن والمهندسبببٌن بشبببكل مسبببتمر
الستخدام كل ما هو جدٌد فً مجال محطات المٌاه وصٌانة الشبكات.

 4-7-4المشروعات وأولوٌات التنفٌذ (على سبٌل المثال)
ٌتم ترجمة سٌاسات لطاي التغذٌة بمٌاه الشرب إلى مجموعة من المشارٌع المحدده
ثم تصنٌفها حسب سنوات الخطط الخمسٌة األربعة المادمة حتى سنة الهدف,
وٌكتب ممدمة ٌتم فٌها حصر المشارٌع الممترحة ,على سبٌل المثل (ولد بلغ عدد
المشارٌع الممترحة ( )22مشروي ,واشتملت الخطة الخمسٌة األولً على ()22
مشروي ,كما تضمنت الخطة الخمسٌة الثانٌة على ( )22مشروي منها ()2
مشارٌع تمثل امتدادا ً لمشارٌع الخطة األولً ,فً حٌن تضمنت الخطة الخمسٌة
الثالثة على ( )22مشروي ,والخطة الرابعة اشتملت على ( )2مشروي ,وٌوضح
الجدول ( )9-4برامج ومشارٌع لطاي التغذٌة بمٌاة الشرب خالل خطط التنمٌة.

األهداف اإلستراتٌجٌة لتنمٌة لطاع التغذٌة بمٌاه الشرب (على سبٌل المثال).
 توصٌل الخدمة للمناطك المحرومة من المٌاه فً المطاي الرٌفً بغبضالن ر عن مشاكل ضعف الضغط أو االنمطاي نتٌجة لمنوبات التغذٌة.
 اإلحالل لجمٌع الوصالت األسبستس للحفا على الصحة العامة. تجدٌد وصالت ومحابس الشبكة فً المدٌنة ورفع كفاءة النخزٌن. معالجة تسرٌب للمٌاه فً باطن األرض مما ٌرفع نسبة الفالد فً المٌاهالمتاحة وتعرضها للتلوث بمٌاه المجاري.
 سببد الفجببوة بببٌن الببوارد والمسببتهلن فببً ببل إرتفبباي الطلببب علببى مٌبباهالشرب.

جدول ()9-4
سٌاسات ومشارٌع لطاي التغذٌة بمٌاه الشرب مصنفة حسب خطط التنمٌة
نص السٌاسة

 3-7-4سٌاسات تنمٌة لطاع التغذٌة بالمٌاه (على سبٌل المثال).
 توفٌر التغذٌة بالمٌاه حتى سبنة الهبدف فبً إطبار تطبوٌر مرافبك المٌباهالمابمة.
 منع التسرب من الشبكة وإحالل وصالت االسبستوس. وضبع ن ببام لتسببعٌر المٌبباه ٌضبمن ترشببٌد اإلسببتهالن ,ودراسببة موالببعتسرب المٌاه.
 اسببببتخدام التكنولوجٌببببات الحدٌثببببة فببببً تحدٌببببد االحتٌاجببببات ولٌبببباسالتصببرفات فببً المطاعببات المختلفببة لمتابعببة أي مشببكلة تحببدث فببً كببل
لطاي على حدة.

توفٌر التغذٌة
بالمٌاه حتى سنة
الهدف فً إطار
تطوٌر مرافك
المٌاه المابمة.
منع التسرب من
الشبكة وإحالل
وصالت
االسبستوس.
 ...الخ
المصدر:
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اسم المشروي

الخطة الخمسٌة
()3( )2( )1
 
 


 

()4

امتداد الشبكة لتغذٌة مناطك اإلمتاد بطول ( )22كم
امتداد الشبكة تغذٌة المري بطول ( )22كم
زٌادة السعة التخزٌنة للمدٌنة إلى ( )22متر مكعب
رفع كفاءة محطة التنمٌة إلى الف ( )22مٌ/3وم
 ...الخ
حصر الوصالت المصنعة من األسبستوس وتغٌٌرها
تغٌٌرجمٌغ المحابس التً بها تسرب
عمل لاعدة معلومات لوصالت الشبكة
 ...الخ









وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الخطة األولي
صيانة خزان مياه عالي
زيادة سعة محطة الترشيح
استبدل المواسير االسبستوس ب UPVC

الخطة الثانية
صيانة محطة مياه ارتوازية
إنشاء خزان مياه عالي

مضاعفة سعة الطاقة اإلنتاجية لمحطة المياه
الخطة الثالثة
إنشاء خزان مياه أرضي
تجديد وإحالل خط المياه الر سي  ----مم
تجديد شبكة متهلكة وتجاوزها عمرها اإلفتراضي

الخطة الرابعة
صيانة خزان مياه أرضي
تجديددد الشدددبكام بالمنددداطئ العشدددوا ية ن دددرا
لعدم مطابقتها للمواصفام الهنسية

إستراتيجية التغزية بمياه الشرب
رقم الشكل:

شكل ()6-4
نموووووخر لخريطووووة إسووووتراتيجية
التغزية بمياه الشرب

()00-0

الشمال

مقياس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخريطة لتحقيئ الهدف من الدليل
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 6-7-4المشارٌع العاجلة للخطة الخمسٌة األولً (على سبٌل المثال).

 5-7-4ت الٌف ومسئولٌات تنمٌة لطاع التغذٌة بالمٌاه (على سبٌل المثال)

تعتبر الخطة الخمسٌة األولً هً مرحلة اإلنطالق لتنفٌذ لمشروعات التغذٌة
بالمٌاه النمٌة بالمدٌنة والمركز ,حٌث تشمل ( )22مشروي ٌمتد منها عدة مشارٌع
للخطط التالٌة ,وعلى المخطط توصٌف تلن المشارٌع فً حدود فمرة تشمل على
(هدف المشروي ,مولع المشروي ,وصف عناصر المشروي ,مساحة المشروي,
التكلفة التمدٌرٌة ,الجهات المسبولة عن التنفٌذ والتشغٌل ,مدة التنفٌذ ,عدد فرص
العمل المولدة) ,وفٌما ٌلً مسمٌات المشروعات العاجلة والواردة فً المثال
السابك والمدرجة فً الخطة األولً ,ونموذا توصٌف أحد المشارٌع (مشروي
امتداد الشبكة لتغذٌة مناطك اإلمتاد بطول ( )22كم).

ٌتم العرض إلجمالً التكلٌف على سبٌل المثال (بلغت التكالٌف التمدٌرٌة لتنفٌذ
مشارٌع تنمٌة لطاي التغذٌة بالمٌاه خالل خطط التنمٌة حوالً ( )222ملٌون جنٌه,
حٌث توزي هذه التكالٌف وفما ً للخطط الخمسٌة ووفما ً لمسبولٌات التنفٌذ كما هو
موضح بالجدول ( )12-4والذي ٌتضح منه أن تكالٌف الخطة األولً تبلغ ()22
ملٌون جنٌه بنسبة ( %)22من إجمالً التكالٌف ,وتبلغ تكالٌف الخطة الثانٌة
ملٌون جنٌه بنسبة ( ,%)22كما تبلغ تكالٌف الخطة الثالثة ( )22ملٌون جنٌه
بنسبة ( ,%)22وأخٌرا ً تبلغ تكالٌف الخطة الرابعة ( )22ملٌون جنٌه بنسبة
( %)22من إجمالً التكالٌف).

-

جدول ()12-4
التكالٌف التمدٌرٌة (ملٌون جنٌه) لمشارٌع لطاي التغذٌة بمٌاه الشرب وجهة التنفٌذ
اسم المشروي
امتداد الشبكة لتغذٌة مناطك اإلمتاد بطول ( )22كم
امتداد الشبكة لتغذٌة المري بطول ( )22كم
زٌادة السعة التخزٌنة للمدٌنة إلى ( )22متر مكعب
رفع كفاءة محطة التنمٌة إلى الف ( )22مٌ/3وم
 ...الخ
حصر الوصالت المصنعة من األسبستوس وتغٌٌرها
تغٌٌر جمٌع المحابس التً بها تسرب
عمل لاعدة معلومات لوصالت الشبكة
 ...الخ
المصدر:

الخطة الخمسة
()3( )2( )1
()--( )--
()--( )--
()--
()--
()--( )--
()4

()--
()--

()--
()--

()--

الجهة المسبولة
عن التنفٌذ

مشروي امتداد الشبكة لتغذٌة مناطك اإلمتاد بطول ( )22كم
مشروي زٌادة السعة التخزٌنة للمدٌنة إلى ( )22متر مكعب
مشروي حصر الوصالت المصنعة من األسبستوس وتغٌٌرها
مشروي تغٌٌرجمٌع المحابس التً بها تسرب

 مشروع تغذٌة مناطك اإلمتاد بطول ( )00م (على سبٌل المثال).
ٌهدف المشروي إلى الوفاء باحتٌاجات السكان فً مناطك اإلمتداد الجدٌدة فً
المدٌنة ,وٌمترح أن تمتد الشبكة الً شمال المدٌنة فً المرحلة أولً وإلى
الشرق فً المرحلة الثانٌة ,وٌموم بتنفٌذ المشروي مماول لطاي خاص تحت
أشراف إدارة المرافك بالمدٌنة طبما ً للمواصفات الفنٌة لوزارة اإلسكان,
وعناصر المشروي تتكون من ( )2كم طولً فً األمتداد الشمالً ,و( )22كم
طولً فً االمتداد الشرلً للمدٌنة ,والتكلفة التمدٌرٌة للمشروي تبلغ حوالً
( )22ملٌون جنٌه بخالف تكالٌف التشغٌل ,وتعتبر إدارة المرافك العامة
بالمحاف ة هً الجهة المسبولة عن تنفٌذ وتشغٌل المشروي ,وتمدر مدة التنفٌذ
للمشروي ( )22شهر ,وتمدر عدد فرص العمل بحوالً ( )22فرصة عمل.

إدارة المرافك
إدارة المرافك
إدارة المرافك
إدارة المرافك
 ...ألخ
إدارة المرافك
إدارة المرافك
إدارة المرافك
 ...ألخ
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-

 8-4إستراتٌجٌة الخدمات العامة
ٌتم كتابة ممدمة فً حدود فمرة للتعرٌف بفلسفة تنمٌة الخدمات العامة بالمدٌنة ,على أن
تحوى الفلسفة التى تم بناء علٌها توزٌع الخدمات العامة بالمدٌنة ومردود ذلن على تحمٌك
األهداف مثل المول (تسعً إستراتٌجٌة توفٌر الخدمات العامة على مستوى المدٌنة
والمري إلى تحمك االرتماء بمستوى الخدمات لتحمٌك مستوى أعلى من الرفاهٌة
للمواطنٌن ودعم استمرارهم ,على أن تشمل تلن اإلستراتٌجٌة ك ًل من البعد النوعً
والكمً والتوزٌع الجغرافً للخدمات وفما ً لألسس التخطٌطٌة والتصمٌمٌة).

-

-

 1-8-4الرؤٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة

-

 الرؤٌةٌ :تم صٌاغة رإٌة فً حدود سطر واحد على أن تكون هذه الرإٌه نابعة
من الرإٌه األشمل للمدٌنه ولكن فى لطاي الخدمات العامة مثل (المدٌنة والمركز
تستكمال خدماتهما العامة الالزمة للمواطنٌن بحلول سنة الهدف) ,وٌتم شرح
الرإٌة فً حدود فمرة الٌضاح العاللة بٌنها وبٌن الرإٌة العامة للمدٌنة.

-

 األهداف :عرض بإختصار األهداف التً تسعً اإلستراتٌجٌة لتحمٌمها وااللتزام
بها مثل (سد فجوة العجز الحالٌة فً توزٌع الخدمات من حٌث الكمٌة والنوعٌة,
والوفاء بالطلب الكمً والنوعً المتولع فً المستمبل للخدمات طبما ً للمعدالت
والمعاٌٌر التخطٌطٌة ...الخ).

-

اعتمادا ً على تحلٌل األوضاي الراهنة ووفما ً لألهداف اإلستراتٌجٌة لتنمٌة الخدمات
العامة ٌتم إعداد إستراتٌجٌة التنمٌة المطاعٌة (عشرة لطاعات) للخدمات العامة,
وتشمل على لطاعات التالٌة:
-

إستراتٌجٌة تنمٌة لطاي الخدمات الصحٌة وتشمل (جمٌع وحدات الرعاٌة
الصحٌة والعالجٌة والتؤهٌلٌة والمستشفٌات العامة والتخصصٌة ووحدات
االسعاف...الخ).
إستراتٌجٌة تنمٌة لطاي الخدمات الدٌنٌة وتشمل (حمٌع المساجد والكنابس
والمصلٌات والجمعٌات والمإسسات الدٌنٌة...الخ)
إستراتٌجٌة تنمٌة لطاي الخدمات األمنٌة وتشمل (مراكز ونمط الشرطة
والمطافً ,ونمط شرطة الطرق ,وإدارات مكافحة المخدرات والمرور,
والسجون...الخ).
إستراتٌجٌة تنمٌة لطاي اإلدارة المحلٌة وتشمل (مجلس المدٌنة وممار
رإساء األحٌاء والمجالس المحلٌة...الخ).
إستراتٌجٌة تنمٌة لطاي المضاء وتشمل (المحاكم بؤنواعها ومكاتب الشهر
العماري...الخ).
إستراتٌجٌة تنمٌة لطاي الخدمات البرٌدٌة وتشمل (مكاتب البرٌد
بؤنواعها...الخ).
إستراتٌجٌة تنمٌة لطاي الخدمات االجتماعٌة الشخصٌة وتشمل (مكاتب
الضمان االجتماعً والتؤمٌنات ودور المالح ة واألٌتام ومراكز التؤهٌل
واألندٌة االجتماعٌة...الخ).
إستراتٌجٌة تنمٌة لطاي الثمافة وتشمل (المكتبات العامة بؤنواعها ولصور
الثمافة والنوادي األدبٌة ودور السٌنما والمسرح...الخ).
إستراتٌجٌة تنمٌة لطاي األنشطة الترفٌهٌة والرٌاضٌة وتشمل (الحدابك
العامة بؤنوعها والساحات الرٌاضٌة والمالعب واألندٌة والمدن
الرٌاضٌة...الخ).

وٌجب أن تشمل إستراتٌجٌة كل لطاي علً ماٌلً (األهداف اإلستراتٌجٌة -
وسٌاسات التنمٌة  -وبرامج ومشروعات وأولوٌات التنفٌذ  -والتكالٌف
ومسبولٌات التنفٌذ لمشارٌع المطاي – المشروعات العاجلة للخطة الخمسٌة
األولً) ,وفٌما ٌلى مثال افتراضً على لطاي الخدمات التعلٌمٌة.

إستراتٌجٌة تنمٌة لطاي الخدمات التعلٌمٌة وتشمل (المدارس ٌجمٌع انواعها
ومستوٌاتها ,والتعلٌم الفنً المتوسط وفوق المتوسط ,والتعلٌم العالً وما
فً مستواه...الخ).
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 4-8-4المشروعات وأولوٌات التنفٌذ (على سبٌل المثال)
ٌتم ترجمة سٌاسات لطاي الخدمات التعلٌمٌة إلى مجموعة من المشارٌع ثم
تصنٌفها حسب سنوات الخطط الخمسٌة حتى سنة الهدف ,وٌكتب ممدمة ٌتم فٌها
حصر المشارٌع الممترحة ,على سبٌل المثال (ولد بلغ عدد المشارٌع الممترحة
( )22مشروي ,واشتملت الخطة الخمسٌة األولً على ( )22مشروي ,كما
تضمنت الخطة الخمسٌة الثانٌة على ( )22مشروي منها ( )2مشارٌع تمثل
امتدادا ً لمشارٌع الخطة األولً ,فً حٌن تضمنت الخطة الخمسٌة الثالثة على
( )22مشروي ,والخطة الرابعة اشتملت على ( )2مشروي ,وٌوضح الجدول
( )11-4برامج ومشارٌع لطاي الخدمات التعلٌمٌة خالل خطط التنمٌة.

 2-8-4إستراتٌجٌة تنمٌة لطاع الخدمات التعلٌمٌة
من خالل التحلٌل للوضع الراهن والولوف على مواطن الموة والضعف
والتهدٌدات واإلمكانٌات المتاحة ,وفً ل الرإٌة العامة لتنمٌة المدٌنة ٌمكن
وضع التصور النهابً إلستراتٌجٌة تنمٌة لطاي الخدمات التعلٌمٌة بالمدٌنة كما
هو موضح بالشكل ( ,)8-4وٌمكن الولوف على أهداف السٌاسات التنموٌة علً
سبٌل المثال:
 ألهداف اإلستراتٌجٌة لتنمٌة لطاع الخدمات التعلٌمٌة (على سبٌل المثال)
 تؤمٌن فرص التعلٌم الفنً للطالب وفما ً للزٌادة فً الطلب ,وبناء ن امللتدرٌب الفنً بحٌث ٌكون لادرا ً على إعداد لوى عاملة مإهلة وذات كفاءة
عالٌة تتواءم مع احتٌاجات سوق العمل كما ً وكٌفا ً فً مختلف التخصصات
والمهارات.
 تؤمٌن فرص التعلٌم لجمٌع الطالب والطالبات فً مراحل التعلٌم اإلبتدابًواإلعدادي والثانوي وفما ً للزٌادة فً الطلب فً تلن المراحل التعلٌمٌة.
 تؤمٌن فرص التعلٌم العالً للطالب ذوي الكفاءة والمدرة والرغبة فًمواصلة الدراسة الجامعٌة وفما ً للزٌادة فً الطلب على التعلٌم العالً ,وبناء
لدرات البحث العلمً والتطوٌر التمنً للمساهمة فً التنمٌة.

جدول ()11-4
سٌاسات ومشارٌع لطاي الخدمات التعلٌمٌة مصنفة حسب خطط التنمٌة

 3-8-4سٌاسات تنمٌة لطاع الخدمات التعلٌمٌة (على سبٌل المثال)
 سد العجز الحالً فً الخدمات التعلٌمٌة لمراحل التعلٌم اإلبتدابًواإلعدادي والثانوي وتوفٌر تلن الخدمات حتى سنة الهدف ,وفما ً ألعداد
الطالب المتولع ووفما ً لألسس والمعاٌٌر التخطٌطٌة.
 إحالل مبانً المدارس المستؤجرة بمبانً حكومٌة تتفك مع األسسالتصمٌمٌة والتخطٌطٌة المطلوبة بما ٌعمل على تحمٌك األرتماء بالخدمة.
 التوسع فً لطاي التعلٌم الفنً وفما ً لمتطلبات سوق العمل من خالل إنشاءمعاهد (تعلٌم فوق متوسط) ,ومن خالل المعاهد المهنٌة (تعلٌم متوسط).

نص السٌاسة

اسم المشروي

سد العجز الحالً
فً الخدمات
التعلٌمٌة وتوفٌر
الخدمات حتى
سنة الهدف.
التوسع فً لطاي
التعلٌم الفنً وفما ً
لمتطلبات سوق
العمل.
 ...الخ
المصدر:

إنشاء( )2مدرسة إبتدابٌة بالمدٌنة بمناطك االمتداد
إنشاء( )2مدرسة إعدادي وثانوي بمرى المركز
إحالل( )2مدرسة بالمدٌنة باألحٌاء المدٌمة
إنشاء( )2مدرسة ثانوي بنٌن بالمدٌنة بمناطك االمتداد
 ...الخ
إنشاء( )2مدرسة ثانوي فنً بنٌن بالمدٌنة
إنشاء( )2مدرسة ثانوي بنات بمرى المركز
إنشاء( )2معهد عالً فنً بالمدٌنة بمناطك االمتداد
 ...الخ

الخطة الخمسٌة
()3( )2( )1
 
 








()4





 5-8-4ت الٌف ومسئولٌات تنفٌذ لطاع التعلٌمٌة (على سبٌل المثال)
ٌتم العرض إلجمالً التكالٌف على سبٌل المثال (تبلغ إجمالً تكالٌف تنفٌذ
الخدمات التعلٌمٌة المطلوبـة حتى سنة الهـدف حوالً ( )222ملٌون جنٌه شــاملة
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وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الخطة األولي
صيانة وتجديد مدرسه ابتدائي
صيانة وتجديد مدرسه إعدادي
صيانة وتجديد مدرسه ثانوي
إحالل مدرسه إبتدائي

الخطة الثانية
صيانة وتجديد مدرسه ابتدائي
صيانة وتجديد اإلدارة العامة للتعليم
إنشاء مدرسة إعدادي مهني

الخطة الثالثة
صيانة وتجديد مدرسه ثانوي
إنشاء مدرسة إبتدائي
إنشاء مدرسة ثانوي تجاري

الخطة الرابعة
صيانة وتجديد مدرسه ثانوي فني
إنشاء مدرسة ثانوي عام
إنشاء مدرسة ثانوي صناعي

إستراتيجية توزيع الخدمات التعليمية
رقم الشكل:

شكل ()7-4
نموووووخر لخريطووووة إسووووتراتيجية
توزيع الخدمات التعليمية

()00-0

الشمال

مقياس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخريطة لتحقيق الهدف من الدليل
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 6-8-4المشارٌع العاجلة للخطة الخمسٌة األولً (على سبٌل المثال)

التجهٌزات العامة لكل خدمة ,وتوزي هذه التكلٌفة على عدد ( )22مدرسة للبنٌن
والبنات فً مختلف المراحل بإجمالً تكلفة تبلغ ( )22ملٌون جنٌه ,وعدد ()2
معهدا ً فنٌا ً بإجمالً تكلفة ( )22ملٌون جنٌه ,وعدد ( )2معهد مهنً بإجمالً تكلفة
تبلغ ( )22ملٌون جنٌه) ,كما هو موضح بالجدول (.)12-4

تعتبر الخطة الخمسٌة األولً هً مرحلة اإلنطالق لتنفٌذ المشروعات التعلٌمٌة
بالمدٌنة والمركز ,حٌث تشمل ( )22مشروي ٌمتد منها عدة مشارٌع للخطط
التالٌة ,وعلى المخطط توصٌف تلن المشارٌع فً حدود فمرة تشمل على (هدف
المشروي ,مولع المشروي ,وصف عناصر المشروي ,مساحة المشروي,
التكلفة التمدٌرٌة ,الجهات المسبولة عن التنفٌذ والتشغٌل ,مدة التنفٌذ ,عدد فرص
العمل المولدة) ,وفٌما ٌلً مسمٌات المشروعات العاجلة والواردة فً المثال
السابك والمدرجة فً الخطة األولً ,ونموذا توصٌف أحد المشارٌع (مشروي
إنشاء ( )2مدرسة ابتدابٌة بالمدٌنة بمناطك االمتداد).

وتشٌر البٌانات التحلٌلٌة إلى أن الخطة األولً ٌبلغ إجمالً االعتمادات المطلوبة
حوالً ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ( %)22من إجمالً التكالٌف الكلٌة ,وتبلغ
تكالٌف الخطة الثانٌة ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ( ,%)22كما تبلغ تكالٌف الخطة
الخمسٌة الثالثة حوالً ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ( ,%)22وأخٌرا ً تبلغ تكالٌف
الخطة الرابعة حوالً ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ( %)22من إجمالً التكالٌف.

-

جدول ()12-4
التكالٌف التمدٌرٌة (ملٌون جنٌه) لمشارٌع لطاي الخدمات التعلٌمٌة وجهة التنفٌذ
اسم المشروي
إنشاء( )2مدرسة ابتدابٌة بالمدٌنة بمناطك االمتداد
إنشاء( )2مدرسة إعدادي وثانوي بمرى المركز
إحالل( )2مدرسة بالمدٌنة باألحٌاء المدٌمة
إنشاء( )2مدرسة ثانوي بنٌن بالمدٌنة بمناطك االمتداد
 ...الخ
إنشاء( )2مدرسة ثانوي فنً بنٌن بالمدٌنة
إنشاء( )2مدرسة ثانوي بنات بمرى المركز
إنشاء( )2معهد عالً فنً بالمدٌنة بمناطك االمتداد
 ...الخ
المصدر:

الخطة الخمسٌة
()3( )2( )1
()--( )--
()--( )--
()--
()--
()--
()--

()--
()--

()--

()4

()--

إنشاء ( )2مدرسة ابتدابٌة بالمدٌنة بمناطك االمتداد
إحالل ( )2مدرسة بالمدٌنة باألحٌاء المدٌمة
إنشاء ( )2مدرسة ثانوي بنات بمرى المركز

 مشروع إنشاء ( )0مدرسة ابتدائٌة بمناطك االمتداد (على سبٌل المثال)
ٌهدف المشروي إلى الوفاء باحتٌاجات السكان فً مناطك اإلمتداد الجدٌدة فً
المدٌنة ,وٌمترح أن توزي المدارس فً شمال وشرق المدٌنة ,وٌموم بتنفٌذ
المشروي المدٌرٌة العامة للتعلٌم طبما ً للمواصفات الفنٌة لوزارة التربٌة والتعلٌم,
وعناصر المشروي تتكون من ( )2مدرسة ابتدابٌة فً األمتداد الشمالً بمساحة
إجمالٌة ( )222متر مربع ,و( )2مدرسة فً االمتداد الشرلً بمساحة إجمالٌة
( )222متر مربع ,والتكلفة التمدٌرٌة للمشروي تبلغ حوالً ( )22ملٌون جنٌه
بخالف تكالٌف التشغٌل ,وٌعتبر المدٌرٌة العامة للتعلٌم الجهة مسبولة عن تنفٌذ
وتشغٌل المشروي ,وتمدر مدة التنفٌذ للمشروي ( )22شهر ,وتمدر عدد فرص
العمل الدي ٌولدها المشروي حوالً ( )22فرصة عمل دابمة.

الجهة المسبولة
عن التنفٌذ
المدٌرٌة العامة
المدٌرٌة العامة
المدٌرٌة العامة
المدٌرٌة العامة
 ...ألخ
المدٌرٌة العامة
المدٌرٌة العامة
المدٌرٌة العامة
 ...ألخ
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-

 9-4إستراتيجية التنمية االقتصادية
ٌتم كتابة مقدمة فً حدود فقرة للتعرٌف بفلسفة التنمٌة االقتصادٌة بالمدٌنة ،على أن
تحوى الفلسفة التى تم بناء علٌها التنمٌة االقتصادٌة بالمدٌنة ومردود ذلك على تحقٌق
األهداف مثل القول (تعتبر إستراتٌجٌة التنمٌة االقتصادٌة هً جوهر العملٌة التخطٌطٌة
وٌكمن سر نجاحها فً وجود إدارة حكٌمة لقطاعات التجارة والخدمات والصناعة والبناء
والتشٌٌ د والسٌاحة والزراعة ...الخ من األنشطة االقتصادٌة القائمة والمحتملة حسب
الموارد والمقومات المتاحة وغٌر المستغلة بالمدٌنة والمركز).

وٌجب أن تشمل إستراتٌجٌة كل قطاع علً ماٌلً (األهداف اإلستراتٌجٌة -
وسٌاسات التنمٌة  -وبرامج ومشروعات وأولوٌات التنفٌذ  -والتكالٌف ومسئولٌات
التنفٌذ لمشارٌع القطاع – المشروعات العاجلة للخطة الخمسٌة األولً) ،وفٌما ٌلى
مثال إفتراضً على قطاع الصناعة.
 2-9-4إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة
ٌشمل قطاع الصناعة كل من الصناعات الصغٌره والمتوسطة ،ومن خالل
التحلٌل للوضع الراهن والوقوف على مواطن القوة والضعف والتهدٌدات
واإلمكانٌات المتاحة ،وفً ظل الرؤٌة العامة لتنمٌة المدٌنة والمركز ٌمكن
وضع التصور إلستراتٌجٌة تنمٌة قطاع الصناعــة كما هو موضح بالشــكل (-4
 ،)9وٌمكن الوقوف على أهداف السٌاسات التنموٌة لقطاع الصناعة:

 1-9-4الرؤية واألهداف اإلستراتيجية العامة
 الرؤيةٌ :تم صٌاغة رؤٌة فً حدود سطر واحد على أن تكون هذه الرؤٌه نابعة
من الرؤٌه األشمل للمدٌنه مثل (تطوٌر المدٌنة والمركز اقتصادٌا ً لتصبحا
جاذبٌن للسكان واإلستثمارات بحلول سنة الهدف) وٌتم شرح الرؤٌة فً حدود
فقرة الٌضاح العالقة بٌنها وبٌن الرؤٌة العامة للمدٌنة.

 األهداف اإلستراتيجية لتنمية قطاع الصناعة (على سبٌل المثال)
 تعزٌز القاعدة الصناعٌة بالمدٌنة وتعزٌز الكفاءات الفنٌة واإلنتاجٌةوالقدرات التنافسٌة ،بحٌث ٌصبح قطاع الصناعة أحد القطاعات الرائدة.
 تنمٌة الصناعات الزراعٌة والصناعات المكملة. -دعم المناطق الصناعٌة واستغالل المقومات والموارد المتاحة والمحتملة.

 األهداف :تقسم األهداف إلى نقاط محددة وواضحة وعرضها بإختصار مثل
(تحقٌق معدل نمو اقتصادي بالمدٌنة لٌصل إلى  % --بحلول سنة الهدف حتً
ٌنمو االقتصاد تلقائٌا وٌحقق االستدامة - .تحقٌق درجة من التنوع فً هٌكل
اقتصاد المدٌنة بقطاعات التنمٌة المختلفة  -دعم إنشاء األنشطة والمشروعات
اإلنتاجٌة ذات اآلثار االٌجابٌة على البٌئة بالمركز واستبعاد األنشطة الضارة
والملوثة...الخ).

 3-9-4سياسات تنمية قطاع الصناعة (على سبٌل المثال)
-

وإعتماااادا ً علاااى تحلٌااال األوضااااع الراهناااة ووفقاااا ً لاهاااداف اإلساااتراتٌجٌة للتنمٌاااة
االقتصااادٌة ٌااتم إعااداد إسااتراتٌجٌة التنمٌااة القطاعٌااة (أربعااة قطاعااات) علااى ساابٌل
المثال ال الحصر:
-

استراتٌجٌة تنمٌة قطاع الزراعة

-

استراتٌجٌة تنمٌة قطاع الصناعة
استراتٌجٌة تنمٌة قطاع التجارة والخدمات
استراتٌجٌة تنمٌة قطاع البناء والتشٌٌد
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تنمٌة الصناعات الزراعٌة بالمدٌنة وفقا ً للموارد المتاحة بالمركز والمراكز
األخري بالمحافظة ووفقا ً لبرامج تنمٌة قطاع الزراعة.
تنمٌة الصناعات التحوٌلٌة بالمدٌنة وفقا ً لتوفر المواد الخام بالمحافظة.
دعم الورش الصناعٌة الصغٌرة بتوفٌر شبكات البنٌة األساسٌة والربط
بشبكة طرق رئٌسٌة وتوفٌر الخدمات وتخصٌص مناطق لتجمعها.

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الهيئــــــة العــــــامة للـــتخطيط العمـــــرانى
محافظة  ------مركز -------

المخطط اإلشتراتيجي العام لمدينة -------
الخطة األولي
إنشاء المنطقة الحرفية لنقل الورش
أحالل الورش داخل الندينة
تدوير المخلفات الصلبة والزراعية

الخطة الثانية

إمتدددددداد المنطقدددددة الحرفيدددددة رسدددددت ا الدددددورش
واألنشطة الجديدة
إنشاء محطة كهرباء خاصة بالمنطقة الصناعية

الخطة الثالثة
إنشاء منطقة صناعات متخصصة
إنشاء منطقة التخزين والتشوين والتبريد
إنشاء حاضنة صناعية وخدمات

الخطة الرابعة
إمتداد منطقة الصناعات المتخصصة
ربط المنطقة الصناعية بالطريق السريع
ربط المنطقة الصناعية بخط السكة الحديد

إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة
رقم الشكل:

شكل ()8-4
نموووووخر لخريطووووة إسووووتراتيجية
تنمية قطاع الصناعة

()00-0

الشمال

مقياس الرسم:
االستشاري:
المصدر:

تم إعداد نموذج الخريطة لتحقيق الهدف من الدليل
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وتشٌر البٌانات التحلٌلٌة إلى أن الخطة األولً ٌبلغ إجمالً االعتمادات المطلوبة
حوالً ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ( %)22من إجمالً التكالٌف الكلٌة ,وتبلغ
تكالٌف الخطة الثانٌة ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ( ,%)22كما تبلغ تكالٌف الخطة
الخمسٌة الثالثة حوالً ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ( ,%)22وأخٌرا ً تبلغ تكالٌف
الخطة الرابعة حوالً ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ( %)22من إجمالً التكالٌف,
كما هو موضح بالجدول (.)14-4

 4-9-4المشروعات وأولوٌات التنفٌذ (على سبٌل المثال)
ٌتم ترجمة سٌاسات لطاي الصناعة إلى مجموعة من المشارٌع ثم تصنٌفها
حسب سنوات الخطط الخمسٌة حتى سنة الهدف وأن تكون الخطة الخمسٌة
مرتبطة بموازنة المدٌنة الفعلٌة ,وٌكتب ممدمة ٌتم فٌها حصر المشارٌع
الممترحة ,على سبٌل المثل (بلغ عدد المشارٌع الممترحة ( )22مشروي,
واشتملت الخطة الخمسٌة األولً على ( )22مشروي ,كما تضمنت الخطة
الخمسٌـة الثانٌة على ( )22مشروي منها ( )2مشــارٌع تمثل امتـدادا ً لمشــارٌع
الخطة األولً ,فً حٌن تضمنت الخطة الخمسٌة الثالثة على ( )22مشروي,
والخطة الرابعة اشتملت على ( )2مشروي ,وٌوضح الجدول ( )13-4برامج
ومشارٌع لطاي الصناعة خالل خطط التنمٌة.

جدول ()14-4
التكالٌف التمدٌرٌة (ملٌون جنٌه) لمشارٌع لطاي الصناعة وجهة التنفٌذ
اسم المشروي
تخصٌص وإعتماد وتصمٌم منطمة صناعٌة باالمتداد
تنفٌذ سٌكات البنٌة األساسٌة والطرق وتمسٌم األرض
طرح األراضً للبٌع (مع تسهٌالت واألولوٌة للمابم)
تطبٌك برنامج تطوٌر الصناعات الصغٌرة
 ...الخ
برنامج تسوٌك الفرص اإلستثمارٌة للمنتجات
زٌادة المدره الكهربابٌة بالمنطمة الصناعٌة الزراعٌة
مشروي تكوٌن جمعٌة تعاونٌة للتسوٌك
 ...الخ

جدول ()13-4
سٌاسات ومشارٌع لطاي الصناعة مصنفة حسب خطط التنمٌة
نص السٌاسة
دعم الورش
الصغٌرة بتوفٌر
البنٌة األساسٌة
والخدمات خارا
الكتلة السكنٌة.
تنمٌببة الصببناعات
الزراعٌبببببة وفمبببببا ً
للمبببوارد المتاحبببة
بالمركز.
 ...الخ
المصدر:

اسم المشروي
تخصٌص وإعتماد وتصمٌم منطمة صناعٌة باالمتداد
تنفٌذ سٌكات البنٌة األساسٌة والطرق وتمسٌم األرض
طرح األراضً للبٌع (مع تسهٌالت واألولوٌة للمابم)
تطبٌك برنامج تطوٌر الصناعات الصغٌرة
 ...الخ
برنامج تسوٌك الفرص اإلستثمارٌة للمنتجات الزراعٌة
زٌادة المدره الكهربابٌة بالمنطمة الصناعٌة الزراعٌة
مشروي تكوٌن جمعٌة تعاونٌة للتسوٌك
 ...الخ

الخطة الخمسٌة
()3( )2( )1

 



()4

الخطة الخمسٌة
()3( )2( )1
()--
()--( )--
()--
()--

()4

()--
()--
()--

()--

الجهة المسبولة
عن التنفٌذ
اإلدارة الهندسٌة
إدارة المساحة
إدارة اإلستثمار
وزارة الصناعة
 ...ألخ
إدارة اإلستثمار
وزارة الكهرباء
المطاي الخاص
 ...ألخ

المصدر:
 6-9-4المشارٌع العاجلة للخطة الخمسٌة األولً (على سبٌل المثال)





تعتبر الخطة الخمسٌة األولً هً مرحلة اإلنطالق لتنفٌذ المشروعات الصناعٌة
بالمدٌنة والمركز ,حٌث تشمل ( )22مشــروي ٌمتــد منها عدة مشــارٌع للخطط
التالٌة ,وعلى المخطط توصٌف كل مشروي فً حدود فمرة تشمل على (هدف
المشروي ,مولع المشروي ,وصف عناصر المشروي ,مساحة المشروي ,التكلفة
التمدٌرٌة ,الجهات المسبولة عن التنفٌذ والتشغٌل ,مدة التنفٌذ ,عدد فرص العمل
المولدة) ,وفٌما ٌلً مسمٌات المشروعات العاجلة والواردة فً المثال السابك



 5-9-4ت الٌف ومسئولٌات تنفٌذ مشروعات الصناعة (على سبٌل المثال)
ٌتم العرض إلجمالً التكالٌف على سبٌل المثال (تبلغ إجمالً تكالٌف تنفٌذ
المشروعات الصناعٌة المطلوبة حتى سنة الهدف حوالً ( )22ملٌون جنٌه,
35-4

والمدرجة فً الخطة األولً ,ونموذا توصٌف أحد المشارٌع (تخصٌص
وإعتماد وتصمٌم منطمة صناعة باالمتداد).
-

 1-10-4الرؤٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة
 الرؤٌةٌ :تم صٌاغة الرإٌة فً حدود سطر واحد على أن تكون هذه الرإٌه نابعة
من الرإٌه األشمل للمدٌنه مثل (بناء إطار إداري مإسسً معاصر ومتكامل
ٌسمح بتنمٌة المدرات البشــرٌة والمادٌـة للمدٌنـة ,وٌجعل من المدٌنة أحد ألطاب
التنمٌة على مستوى المحاف ة فً مدى زمنً ال ٌتجاوز عشر سنوات) وٌتم
شرح الرإٌة فً حدود فمرة الٌضاح العاللة بٌنها وبٌن الرإٌة العامة للمدٌنة.

تخصٌص وإعتماد وتصمٌم منطمة صناعة باالمتداد
تنفٌذ شٌكات البنٌة األساسٌة والطرق وتمسٌم األرض
برنامج تسوٌك الفرص اإلستثمارٌة للمنتجات الزراعٌة

 تخصٌص وإعتماد وتصمٌم منطمة صناعة باالمتداد (على سبٌل المثال)
ٌهدف المشروي إلى الوفاء باحتٌاجات البٌبة المناسبة ألصحاب الصناعات
الصغٌرة فً المدٌنة ,وٌمترح أن تخصص منطمة للصناعات الحرفٌة بإمتداد
المدٌنة ,وٌموم بتنفٌذ المشروي عدة جهات طبما ً للمواصفات الفنٌة لوزارة
الصناعة ,وعناصر المشروي تتكون من منطمة للورش الحرفٌة ,ومنطمة
للتخزٌن والتشوٌن ,ومنطمة للخدمات ومنطمة إنت ار السٌارات تمع فً األمتداد
الشمالً بمساحة إجمالٌة ( )222متر مربع ,والتكلفة التمدٌرٌة للمشروي تبلغ
حوالً ( )22ملٌون جنٌه بخالف تكالٌف التشغٌل ,وتعتبر وزارة الصناعة هً
الجهة المسبولة عن تنفٌذ وتشغٌل المشروي ,وتمدر مدة التنفٌذ للمشروي ()22
شهر ,وتمدر عدد فرص العمل الدي ٌولدها المشروي حوالً ( )22فرصة.

 األهداف :عرض باختصار لألهداف التً تسعً اإلستراتٌجٌة لتحمٌمها وااللتزام
بها مثل (بناء إطار مإسسً معاصر ومتكامل لإلدارة المحلٌة وإعداد الكوادر
البشرٌة المإهلة إلدارة عملٌة التنمٌة على المستوى المحلً ودعم اإلمكانٌات
المادٌة للمدٌنة من خالل شراكة فعالة مع المطاي الخاص ...الخ).
 2-10-4سٌاسات تطوٌر اإلدارة المحلٌة (على سبٌل المثال)
من خالل تحلٌل الوضع الراهن والولوف على مواطن الموة والضعف
والتهدٌدات واإلمكانٌات المتاحة ,وفً ل الرإٌة العامة لتطوٌر اإلدارة المحلٌة
أمكن وضع التصور النهابً إلستراتٌجٌة تطوٌر اإلدارة المحلٌة بالمدٌنة
والمركزٌ ,كتب نص مختصر للسٌاسة مثل (تعزٌز الالمركزٌة فً ن ام اإلدارة
المحلٌة فً المدٌنة والمركز) وشرح السٌاسة فً حدود فمرة ثم عرض الدوافع
الملحة لتطبٌك السٌاسة ,علً سبٌل المثال:

 10-4إستراتٌجٌة تطوٌر اإلدارة المحلٌة
ٌتم كتابة ممدمة فً حدود فمرة للتعرٌف بفلسفة إستراتٌجٌة تطوٌر اإلدارة المحلٌة بالمدٌنة
سنة الهدف مثل المول (اإلدارة الرشٌدة والحكم الجٌد وتطبٌك مبادئ المشاركة والدٌممراطٌة

والشفافٌة والمحاسبة ,هبً شبروط ضبرورٌة والزمبة لنجباح واسبتدامة عملٌبة التنمٌبة بمعناهبا
الشامل .كما أن الالمركزٌة وإعطاء دور أكببر للمجتمعبات المحلٌبة فبً إدارة شببونها الداخلٌبة
وتحدٌد ومتابعة تنفٌذ أهدافها التنموٌة – بما ال ٌتعبارض مبع األهبداف المومٌبة  -همبا األداتبان
الربٌسٌتان لتحمٌك اإلدارة الرشٌدة ومن ثم التنمٌة المستدامة).

 سٌاسة تعزٌز المر زٌة اإلدارة المحلٌة فً المدٌنة والمر ز (على سبٌل المثال)
تهدف هذه السٌاسة إلى إعطاء دفعة لوٌة لجهود الالمركزٌة ,حٌث تعطً دورا ً
أكبر وصالحٌات أوسع لمدٌرٌات وأجهزة اإلدارة المحلٌة فً إدارة عملٌة
التنمٌة على مستوى المدٌنة والمركز ,ومن أهم الدوافع الملحة لتطبٌك هذه
السٌاسة ما ٌلً:

38-4

-

-

الروتٌن السلبً الذي ٌسٌطر على العدٌد من أجهزة اإلدارة المحلٌبة بالمدٌنبة
والمركز مما ٌإدي إلى تعطٌل مصالح المواطنٌن ,أو إلى تعمٌد االجبراءات
اإلدارٌة.
المركزٌبببة تبببإدي إلبببى ببببطء صبببناعة المبببرار العتمببباده علبببى المراسبببالت,
وانت ارها لرأي اإلدارات المركزٌة.
المركزٌبببة فبببً اإلدارة المحلٌبببة تبببإدي إلبببى انعبببدام مشببباركة الجمببباهٌر فبببً
صناعة المرار وبالتالً تفمد العملٌة التنموٌة الحساسٌة الحتٌاجات المجتمع.
المركزٌببة فببً اإلدارة المحلٌببة ال تمٌببز بببٌن خصوصببٌات المببدن ,وبالتببالً
فسٌاسة الالمركزٌة هً الضمان الوحٌد للتفاعل مع تلن الخصوصٌة.

جدول ()15-4
سٌاسات ومشارٌع تطوٌر اإلدارة المحلٌة مصنفة حسب خطط التنمٌة
نص السٌاسة

اسم المشروي

تعزٌز
الالمركزٌة فً
ن ام اإلدارة
المحلٌة فً
المدٌنة والمركز

مشروي تطبٌك الحكومة االلكترونٌة فً المدٌنة
مشروي الربط االلكترونً لشبكة االنترنت
مشروي تبسٌط اللوابح واالجراءات
مشروي الشبان الواحد لتٌسٌر الخدمات واإلستثمار
 ...الخ
مشروي تدرٌب المٌادات العلٌا والمتوسطة
مشروي تدرٌب الكوادر الفنٌة باألجهزة بالمحلٌات
مشروي برمجة االجراءات واستخدام الحاسب
 ...الخ

تطوٌر برنامج
التدرٌب لكوادر
اإلداره المحلٌة

 3-10-4المشروعات وأولوٌات التنفٌذ (علً سبٌل المثال)
ٌتم ترجمة السٌاسات إلى مجموعة من المشارٌع المحددة ٌتم تصنٌفها حسب
سنوات الخطط الخمسٌة األربعة المادمة حتى سنة الهدف على فرض أن
المخطط اإلستراتٌجً العام ٌستهدف أربع خطط خمسٌة ,وعند بدء المخطط فً
السنة الثانٌة أو الثالثة من خطة لابمة توضع خطة عاجلة للفترة البالٌة من
الخطة ,وٌكتب ممدمة ٌتم فٌها حصر المشارٌع الممترحة على مدي المخطط,
على سبٌل المثل (ولد بلغ عدد المشارٌع الممترحة ( )22مشروي ,واشتملت
الخطة الخمسٌة األولً على ( )22مشروي ,كما تضمنت الخطة الخمسٌة الثانٌة
على ( )22مشروي ,فً حٌن تضمنت الخطة الخمسٌة الثالثة على ()22
مشروي ,والخطة الرابعة اشتملت على ( )2مشروي ,وٌوضح الجدول ()15-4
برامج ومشارٌع تطوٌر لطاي اإلدارة المحلٌة خالل خطط التنمٌة.

الخطة الخمسٌة
()4( )3( )2( )1
















 ...الخ
المصدر:

 4-10-4الت الٌف والمسئولٌات (على سبٌل المثال)
ٌتم العرض إلجمالً التكالٌف على سبٌل المثال (تبلغ إجمالً تكالٌف تنفٌذ
المشروعات والبرامج المطلوبة حتى سنة الهدف حوالً ( )22ملٌون جنٌه,
وتشٌر البٌانات التحلٌلٌة إلى أن الخطة األولً ٌبلغ إجمالً االعتمادات المطلوبة
لها حوالً ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ( %)22من إجمالً التكالٌف الكلٌة ,وتبلغ
تكالٌف الخطة الثانٌة ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ( ,%)22كما تبلغ تكالٌف الخطة
الخمسٌة الثالثة حوالً ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ( ,%)22وأخٌرا ً تبلغ تكالٌف
الخطة الرابعة حوالً ( )22ملٌون جنٌه بنسبة ( %)22من إجمالً التكالٌف,
كما هو موضح بالجدول (.)16-4

39-4

 مشروع الشبان الواحد لتٌسٌر الخدمات وتشجٌع اإلستثمار(على سبٌل المثال)
ٌهدف المشروي إلى الوفاء باحتٌاجات تٌسٌر الخدمات وتشجٌع اإلستثمار فً
المدٌنة ,وٌمترح أن تخصص مكان بكل إدارة خدمٌة للمشروي ,وٌموم بتنفٌذ
المشروي عددة جهات طبما ً للمواصفات الفنٌة ,وعناصر المشروي تتكون من
مراكز متعددة فً اإلدارات الخدمٌة تربطها شبكة للحاسب اآللً وبرامج
متخصصة لكل إدارة لتسهٌل الحصول علً الخدمة ,والتكلفة التمدٌرٌة للمشروي
تبلغ حوالً ( )22ملٌون جنٌه بخالف تكالٌف التشغٌل ,وتعتبر وزارة
اإلتصاالت هً الجهة المسبولة عن تنفٌذ وتشغٌل المشروي ,وتمدر مدة التنفٌذ
للمشروي ( )22شهر ,وتمدر عدد فرص العمل الذى ٌولدها المشروي حوالً
( )22فرصة عمل دابمة.

جدول ()16-4
التكالٌف التمدٌرٌة (ملٌون جنٌه) لمشارٌع تطوٌر اإلدارة المحلٌة وجهة التنفٌذ
الخطة الخمسٌة

اسم المشروي

()1

مشروي تطبٌك الحكومة االلكترونٌة فً المدٌنة
مشروي الربط االلكترونً لشبكة االنترنت
مشروي تبسٌط اللوابح واالجراءات
مشروي الشبان الواحد لتٌسٌر الخدمات اإلستثمار
 ...الخ
مشروي تدرٌب المٌادات العلٌا والمتوسطة بالمحلٌات
مشروي تدرٌب الكوادر الفنٌة بؤجهزة اإلدارة المحلٌة
مشروي برمجة االجراءات واستخدام الحاسب اآللً
 ...الخ
المصدر:

()--

()2

()3

()--
()--
()--
()--

()--
()--

()4

الجهة
المسبولة عن
التنفٌذ

()--
 ...ألخ

()--
()--

()--
()--

()--
 ...ألخ

 11-4حزمة مؤشرات المتابعة
إعماالً لمبدء الشفافٌة أصبح من الضروري إٌجاد آلٌة لمتابعة تنفٌذ مشروعات المخطط
اإلستراتٌجً العام فً جمٌع لطاعاته ,ولعل توفٌر حزمة مإشرات المتابعة تكون هً
المخرا ,وسوف ٌتبع نفس التمسٌم حزم المإشرات الواردة فً أدبٌات المرصد الحضري
حتً ٌمكن الربط فً المستمبل بٌن المرصد الحضري للمدٌنة والمخطط اإلستراتٌجً
العام لها ,ولد تم التركٌز على المإشرات التً تعكس مدى التمدم فً تنفٌذ مشروعات
المخطط اإلستراتٌجً العام للمدٌنة ,وتعتبر حزم المإشرات التالٌة لبله للتطوٌر بنا ًء على
الممارسة العملٌة والبٌانات المتاحة ,وٌجب التنوٌه بؤهمٌة اضافة مدٌول إلى لاعدة
المعلومات للتعامل مع مإشرات متابعة تنفٌذ المشارٌع.

 5-10-4المشارٌع العاجلة للخطة الخمسٌة األولً (على سبٌل المثال)
تعتبر الخطة الخمسبٌة األولبً هبً مرحلبة االنطبالق الفعلٌبة لتنفٌبذ خطبط التنمٌبة
وتطبببوٌر اإلدارة المحلٌبببة فهبببً تشبببتمل علبببى ( )22مشبببروي ,وعلبببى المخطبببط
توصٌف تلن المشارٌع فً حدود فمرة تشمل على (هدف المشروي ,مولع تطبٌك
المشروي ,وصف عناصر المشبروي ,التكلفبة التمدٌرٌبة ,الجهبات المسببولة ,مبدة
التنفٌببذ ,عببدد فببرص العمببل المولببدة) ,وفٌمببا ٌلببً مسببمٌات للمشببروعات العاجلببة
والواردة فً المثال السابك والمدرجة فً الخطة األولً ,وفٌماٌلى شرح تفصٌلً
ألحد المشارٌع (مشروي الشبان الواحد لتٌسٌر الخدمات وتشجع اإلستثمار).
-

 1-11-4حزمة مؤشرات الخلفٌة العامة (العمران)
-

مشروي الشبان الواحد لتٌسٌر الخدمات وتشجٌع اإلستثمار
مشروي تدرٌب المٌادت العلٌا والمتوسطة باإلدارة المحلٌة
مشروي تدرٌب الكوادر الفنٌة بؤجهزة اإلدارة المحلٌة
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التعدي على أمالن الدولة (عدد محاضر التعدي على أمالن الدولة  /إجمالً
سكان المدٌنة) × .1222

-

-

-

اإلزالة للتعدي على أمالن الدولة (عدد محاضر اإلزالة للتعدي على أمالن
الدولة  /إجملً سكان المدٌنة) × .1222
نسبة المنازل المتهدمة واألٌلة للسموط (إجمالً المنازل المتهدمة واألٌلة للسموط
 /إجمالً المنازل بالمدٌنة) × . 122
الكثافة السكانٌة العامة بؤحٌاء المدٌنة (عدد السكان بحً معٌن  /المساحة الكلٌة
للحً بالكٌلو متر المربع).
معدل النمو السكانً بؤحٌاء المدٌنة مماس بعدد رخص البناء (عدد رخص البناء
الصادرة خالل العام الماضً لحً معٌن  /عدد المساكن بنفس الحً) × .122
معدل النمو السكانً بمناطك االمتداد مماس بعدد رخص البناء (عدد رخص
البناء الصادرة خالل العام الماضً بمناطك االمتداد  /عدد لطع األراصً
بمناطك اإلمتداد) × .122
نصٌب الفرد من المسطحات الخضراء والمتنزهات (مساحة األراضً
الخضراء والمتنزهات بالمتر المربع فً سنة معٌنة  /إجمالً عدد السكان فً
نفس السنة).

-

-

 2-11-4حزمة مؤشرات التنمٌة االجتماعٌة االلتصادٌة
-

-

-

الناتج المحلً للفرد بالمدٌنة (مجموي الناتج المومً لكل لطاي × عدد العاملٌن
فً المدٌنة) ( /مجموي العاملٌن على المستوي المومً) × (متوسط أجور
العاملٌن فً المدٌنة  /متوسط أجور العاملٌن على المستوى المومً) ,وفً حالة
عدم توفر بٌانات كافٌة تستخدم هذه الطرٌمة( ,الناتج المومً اإلجمالً × عدد
االسر فً المدٌنة × متوسط دخل األسرة فً المدٌنة) ( /الدخل اإلجمالً لألسر
علً المستوى المومً) ,ثم الحصول على نصٌب الفرد فً كلتا الطرٌمتٌن
كماٌلً (ناتج المدٌنة  /عدد سكان المدٌنة).
نسبة األسر دون خط الفمر (عدد األسر الفمٌرة بالمدٌنة فً تارٌخ معٌن "دون
حد الفمر المومً"  /إجمالً عدد األسر فً المدٌنة فً نفس التارٌخ) × .122

-

نسبة األمٌة للكبار (جملة عدد األمٌٌن فً الفبة العمرٌة  15سنة فؤكثر  /جملة
عدد السكان لنفس الفبة العمرٌة) × .122
نسبة وفٌات األطفال (عدد وفٌات األطفال ألل من سنة فً سنة معٌنة  /إجمالً
عدد الموالٌد أحٌاء فً نفس السنة) × .1222
معدل الجرٌمة (إجمالً محاضر الجرابم المسجلة لدي الشرطة فً سنة /
إجمالً عدد السكان فً نفس السنة) × .1222
نسبة األسر التى تعٌلها امرأة (عدد األسر الً تعٌلها امرأة  /إجمالً األسر
المعٌشٌة) × .122
معدل األسره العالجٌة (إجمالً عدد األسرة بالمستشفٌات الحكومٌة والخاصة
فً سنة معٌنة  /إجمالً عدد سكان المدٌنة فً نفس السنة) × .12222
معدل التزاحم بالفصل حسب المرحلة (عدد الطالب فً المرحلة التعلٌمٌة  /عدد
الفصول الدراسٌة لنفس المرحلة).
نسبة التسرب حسب المرحلة (إجمالً السكان فً الفبة العمرٌة لمرحلة معٌنة –
إجمالً الطلبة المسجلٌن فً نفس المرحلة) ( /إجمالً السكان فً الفبة العمرٌة
لمرحلة معٌنة) × 122
نسبة اإلنجاز (اإلنفاق الحكومٌة على إنشاءات خدمة معٌنة فً العام الماضً /
إجمالً تكالٌف الخطة الخمسة لنفس لبند) × 122
معدل البطالة (جملة عدد األفراد العاطلٌن عن العمل فً تارٌخ معٌن  /جملة
أفراد لوة العمل فً نفس التارٌخ) × 122
نسبة المشاركة فً لوة العمل (عدد األفراد ضمن لوة العمل لسنة معٌنة  /عدد
السكان من عمر  15سنة فؤكثر لنفس السنة) × .122

 3-11-4حزمة مؤشرات شب ات البنٌة التحتٌة
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مٌاه الشرب
 نسبة توصٌل الخدمة (عدد المبانً المتصلة بالشبكة العمومٌة للمٌاه /إجمالً المبانً بالمدٌنة) × .122

-

-

متوسط إستهالن الفرد لمٌاه الشرب (متوسط كمٌة المٌاه المنتجة فً الٌوم
"لتر"  /إجمالً عدد السكان فً نفس التارٌخ) لتر/فردٌ/وم.
نسبة اإلنجاز (اإلنفاق الحكومٌة على إنشاءات لطاي مٌاه الشرب العام
الماضً  /إجمالً تكالٌف الخطة الخمسة) × .122



 الصرف الصحً
 نسبة توصٌل الخدمة (عدد المبانً المتصلة بشبكة الصرف الصحً /إجمالً المبانً بالمدٌنة) × .122
 نسبة المعالجة (حجم مٌاه الصرف الصحً المعالجة  /إجمالً حجم مٌاهالصرف الصحً) × 122
 نسبة اإلنجاز (اإلنفاق الحكومً على إنشاءات لطاي الصرف الصحً العامالماضً  /إجمالً تكالٌف الخطة الخمسة) × 122

نسبة اإلنجاز (اإلنفاق الحكومً على إنشاءات لطاي الكهرباء العام
الماضً  /إجمالً تكالٌف الخطة الخمسة) × 122

الغاز الطبٌعً
 متوسط إستهالن الفرد من الغاز الطبٌعً (إجمالً الغاز المسال الواردللمدٌنة خالل عام لدم مكعب  /إجمالً عدد السكان فً نفس العام).
 نسبة الغاز الطبٌعً المنمول إلى المدٌنة من خالل الشبكة إن وجدت (حجمالغاز الطبٌعً المنمول إلى المدٌنة عن طرٌك الشبكة فً سنة  /إجمالً
حجم أستهالن المدٌنة من الغاز الطبٌعً) × .122
 نسبة اإلنجاز (اإلنفاق الحكومً على إنشاءات لطاي الغاز الطبٌعً العامالماضً  /إجمالً تكالٌف الخطة الخمسة) × .122

 المخلفات الصلبة
 متوسط نصٌب الفرد من الممامة (إجمالً النفاٌات الصلبة المنتجة خاللعام بالطن أو المتر المكعب  /إجمالً عدد السكان فً نفس العام).
 نسبة التخلص من النفاٌات الصلبة (حجم النفاٌات الصلبة التً ٌتم التخلصمنها عن طرٌك أحد الوسابل  /إجمالً حجم النفاٌات الصلبة التً ٌتم
التخلص منها بكافة الوسابل) × .122
 نسبة اإلنجاز (اإلنفاق الحكومً على إنشاءات لطاي الن افة والبٌبة العامالماضً  /إجمالً تكالٌف الخطة الخمسة) × 122

 4-11-4حزمة مؤشرات شب ة الطرق والنمل والمواصالت
 نسبة الطرق الجدٌدة (طول الطرق المنشؤة حسب الدرجة  /إجمالً الطرقالمابمة من نفس الدرجة) × 122
 نسبة الطرق المحسنة (طول الطرق المحسنة حسب الدرجة  /إجمالً الطرقالمابمة من نفس الدرجة) × 122
 نسبة اإلنجاز (اإلنفاق الحكومً على إنشاءات لطاي الطرق العام الماضً /إجمالً تكالٌف الخطة الخمسة) × 122
 معدل الحوادث المرورٌة على شبكة المدٌنة والمركز (إجمالً عدد الحوادثبجمٌع أنواعها لكافة وسابل النمل  /إجمالً عدد السكان) × 1222

ال هرباء
 متوسط إستهالن الفرد من الكهرباء (إجمالً الطالة الكهربابٌة المستهلكةخالل عام مٌجاوات  /إجمالً عدد السكان فً نفس العام).

 5-11-4حزمة مؤشرات اإلدارة المحلٌة
 معدل العاملون باإلدارة المحلٌة (جملة العاملون باإلدارة المحلٌة فً سنة معٌنة /إجمالً عدد السكان فً نفس السنة) × 1222
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-

-

نسبة اإلدارات الحكومٌة التً تطبك الحكومة اإللكترونٌة (عدد اإلدارات
الحكومٌة التً تطبك الحكومة اإللكترونٌة فً سنة معٌنة  /إجمالً عدد
اإلدارات الحكومٌة) × 122
نسبه األحٌاء المخدومة برإساء أحٌاء (عدد األحٌاء التً لدٌها رإساء أحٌاء فً
سنة معٌنة  /عدد األحٌاء بالمدٌنة فً نفس السنة) × 122

 6-11-4حزمة مؤشرات اإلس ان
 نسبة عدد رخص المبانً الممنوحة (عدد رخص المبانً الممنوحة فً سنةمعٌنة  /عدد مبانً المدٌنة فً نفس السنة) × 122
 نسبة الوحدات الشاغرة (عدد الوحدات السكنٌة الشاغرة فً سنة معٌنة  /إجمالًعدد الوحدات السكنٌة فً نفس السنة) × 122
 نسبة رصٌد األراضً السكنٌة (مساحة األراضً الفضاء المخصصة للسكن فًسنة معٌنة  /إجمالً مساحة األراضً السكنٌة فً نفس السنة) × 122
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اإلشراف العام
السيد الدكتور مهندس /عاصم عبد الحميد الجزار
السيدة المهندســـــــــة /ناهـــد نجيب إسرائيـــــل

رئيس مجلس إدارة الهيئـة العامـة للتخطيــط العمرانى
نائب رئيس مجلس اإلدارة للتخطيط والتنمية العمرانية

فريق العمل
السيدة المهندسة /سلوى عبد الوهاب عبد العزيز
السيد المهندس /محمــــد شوقـــــى محمـــــد
السيدة المهندسة /نرميــــن محمـــد محمـــود
السيدة المهندسة /نهــــــا عصـــــام يحيـــــى

المدير العام ومدير المشروع
مهندس تخطيط عمرانى
مهندس تخطيط عمرانى
مهندس تخطيط عمرانى

الفريق االستشارى
السيد الدكتور مهندس /محمود عبد العزيز عليوه
السيد الدكتور مهندس /أحمـــــد نجيب القاضـــى

خبير التخطيط اإلقليمى والحضرى
خبير التخطيط اإلقليمى والحضرى

