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 سياسات التخطيط العمراني

 والشاملةودورها في التنمية المستدامة 

  ربيةعللمجتمعات ال
  

  

  النظام التخطيط العمراني الشامل 

  رؤية مستقبليــة
  
  
 

  ملخص البحث 
  
  

تتناول هذه الورقة البحثية موضوع دور السياسات التخطيطية الشاملة  بمختلف مستوياتها اإلقليمية 

لية وعالقتها بمفهوم التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية بصفة عامة، والمجتمعات والوطنية والمح

 :وذلك على النحو التالي. العربية بصفة خاصة

تخطيط و ، المخططات اإلستراتيجية من مستوى:التقليديةاستعراض مختصر لعملية التخطيط : أوال

ومنظومة  ، وتنمية المناطق القروية القائمةي التجديد الحضر،ت العمرانية الجديدةالمدن والمجتمعا

  .تطوير وموائمة التشريعات العمرانية لمتطلبات التنمية العمرانية

 التنمية والمجتمعات المستدامة آمدخل جديد ومعاصر، وتأثيره على ، مفهوم آل منالترآيز على: ثانيا

 أحدث المفاهيم في مجال تطبيقات ومفهوم النظام التخطيطي باعتباره. العملية التخطيطية التقليدية

  .التخطيط العمراني على المستوى الوطني في الدول المتقدمة

  استعراض عدد من التجارب والممارسات العالمية: ثالثا

 بعض التوصيات والمقترحات: رابعا

  
  المقترحات والتوصيات

  
ه العملية، أهمية األخذ بمفهوم النظام التخطيطي الشامل بمفاهيمه الفرعية وتطبيقات •

 .آوسيلة معاصرة وضرورية لتطوير التخطيط العمراني على مستوى آل دولة
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العمل على دمج مفهوم التنمية المستدامة، والمجتمعات المستدامة في صلب العملية  •

  التخطيطية العمرانية الشاملة،

ت أهمية إنشاء مراآز إقليمية على مستوى الدول العربية على غرار أآاديمية المجتمعا •

  المستدامة بالمملكة المتحدة،

  إنشاء مرآز وطني بكل دولة يشرف عليها المرآز اإلقليمي، •

  ضرورة دمج تشريعات وقوانين البناء والتخطيط العمراني بمفاهيم االستدامة •

أهمية إعداد دالئل إرشادية على مستوى التصميم العمراني والعمل على إصدار آود  •

 عربي في هذا المجال
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  مقدمة
  

الظروف واألوضاع الراهنة التي تمر وتـتأثر بها المنطقة العربية، على مختلف إن 
المستويات واألصعدة الوطنية والمحلية واإلقليمية والعالمية، تستوجب إعادة النظر بصورة 

 من ، آكل على المستوى الوطنيشاملة في الوضعية الحالية لما يسمى بالنظام التخطيطي
لنظم الحكومية األخرى، ونظم القطاع الخاص واالستـثماري، ونظم ناحية، وعالقته بمختلف ا
 إلى عالقة ما سبق بالنظم واألطر اإلقليمية باإلضافة .ثانية من ناحية المجتمع المدني المعاصر،
  .والعالمية من ناحية ثالثة

  
م البلديات أو حاليا، بنظم اإلدارة المحلية، أو ما يعرف وخاصة عالقة هذا النظام بنظ

وذلك آنقطة بدء لفهم .  بكل دولة عربيةالمجالس البلدية أو ما يماثلهما بمختلف المسميات
  .ودراسة ما يمكن تصوره وعمله في مجاالت التـنمية العمرانية الشاملة على المستوى العربي

  

وعملية إعادة النظر هذه، تمليها عدد من االعتبارات الموضوعية، التـنظيمية واإلجرائية، 
والتي يجب أن تدرس بعناية مع إعطاء األولوية والوزن النسبي لكل منها .  ية والمستقبليةالحال

وخاصة ضمن . حسب عالقته بطبيعة النظام التخطيطي ونظام المجالس البلدية المشار إليه
الوضعية الجديدة لمختلف أجهزة التخطيطي العمراني الرسمية ، سواء آانت إدارات أو هيئات 

  . الخ. .أو وآاالت 
  

هذا مع األخذ في االعتبار أهمية دراسة التجربة التـنموية الحالية لكل دولة على حدة، على 
ضوء خبرة الماضي، وأوضاع الحاضر التي تـتضمن وتشمل مشروعات اإلعمار والتعمير 

  .على مختلف مستويات وقطاعات التـنمية الشاملة
  

يرة على آيفية التعامل مع أوضاع وهذه األوضاع بطبيعة الحال سوف تؤثر بصورة آب
وهي التوجهات . وتحدد بالتالي التوجهات العامة عند استشراف آفاق هذا المستقبل. المستقبل

التي سوف تمثل بالتالي، مضمون اإلستراتيجيات والرؤى الخاصة بمختلف مستويات 
  .وقطاعات التـنمية بكل دولة عربية
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  :ما يلي ومن أهم هذه االعتبارات السابقة، 

  المتغيرات والظروف الحالية على المستوى الوطني؛ •
  المتغيرات والظروف الحالية على المستويين اإلقليمي والعالمي؛ •
  المتغيرات والظروف الحالية المؤثرة على مستوى النظام التخطيطي بكل دولة؛ •
  .المتغيرات واألوضاع الحالية المؤثرة على مستوى النظام البلدي بكل دولة •
  جة إلى تطوير وتحديث النظم التخطيطية العمرانية الحاليةالحا •

  

 وسوف تعتمد هذه الدراسة، عدد محدد من المفاهيم المحورية، التي نعتقد بأهمية تـناولها، 
والتي تمثل في نفس الوقت . للتعرف على مجمل العالقات بمجال وموضوع هذه الورقة البحثية

لمتعلقة بطيف عريض من المصطلحات والمفاهيم وسيلة الفهم الواعي بمختلف الجوانب ا
األخرى ذات العالقة واالرتباط بمجاالت، المجتمع، والدولة، والعمل والشأن العام، والرؤى 

  .الخ... االستراتيجية، والتـنمية والتعمير، والخطط والمشروعات والسياسات والبرامج، 
  

، والذي يدخل في نطاقه مفهوم تخطيطي النظام الأوال، مفهوم: وهذه المفاهيم بالتحديد، هي
 المستدامة والمجتمعات التـنمية العمرانية، هو مفهوم الثاني والمفهوم .الجهاز التخطيطي

، والذي يضم عددا آبيرا من المفاهيم والمصطلحات الفرعية، التي تغطي في المستدامة
  .مجموعها، مختلف جوانب العمران المعاصر فكرا وتطبيقا، ممارسة وفعال

  
  

آما نود التأآيد على حقيقة علمية ومنطقية، متعارف عليها، وهي أنه ال توجد حلوال 
وإنما ما يمكن السعي . سحرية، أو وصفات جاهزة لمشاآل وموضوعات ذات خصوصية محلية

إليه هو المزيد من البحث والدراسة المتعمقة والمتأنية لهذه األوضاع، واالستفادة قدر اإلمكان 
. لتجارب والممارسات، من ناحية التعرف على آيفية التعامل مع الخبرة المستفادةمن أفضل ا

وذلك حتى يمكن أن نصل إلى الوضعية المطلوبة والكفيلة بضمان تواجد بحوث ودراسات 
عمرانية محلية وإقليمية، تضع الحلول المطلوبة لألسئلة والمشاآل الحالية، وتضع التصورات 

  . المنطقة العربية في المستقبلوالرؤى المتوقعة لعمران
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  بعض المفاهيم والمصطلحات األساسية أهمية تحديد
  

  

  التخطيط 

آمفهوم ومصطلح، التخطيط هو أسلوب ومنهج في التفكر المنطقي والعقالني، ويتم ممارسته من قبل 

 والوطنية الجميع، وعلى آل المستويات، بدأ من المستوى الفردي، والعائلي، حتى المستويات المحلية

وهو يتعلق بتصور ورؤية لوضعية معينة في المستقبل، مطلوب الوصول إليها، ومن ثم . والعالمية

وتـتعدد صفات التخطيط، بتعدد المستويات والقطاعات، . وضع الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتحقيقها

ط المدى، وقريب حيث نجد تخطيط استراتيجي، ووطني وإقليمي ومحلي، وتخطيط بعيد المدى، ومتوس

المدى، وتخطيط سياسي، اقتصادي، واجتماعي، وبيئي، وعسكري، وتربوي، وصحي، وتكنولوجي، 

  .الخ... وتـنموي وتخطيط جزئي، آلي،وشمولي، وتأشيري، وتوجيهي، وإرشادي، 

  

   التخطيط العمراني

، ومن هنا تبدأ وعندما يتم إلحاق صفة العمراني بالتخطيط، يصبح لدينا مفهوم التخطيط العمراني •

وهي إشكالية التعميم والشمولية  ودرجة عالية من عدم . إشكالية حقيقية يتصف بها هذا المفهوم

  .االتفاق على مفهوم واحد محدد
  

ولكن يمكن إعطاء تعريف مبسط، للتخطيط العمراني، وذلك باعتباره أداة ووسيلة لتحقيق  •

ن خالل وضع تصورات ورؤى ألوضاع المصلحة العامة، لكافة قطاعات وفئات المجتمع، م

مستقبلية مرغوبة ومفضلة، لتوزيع األنشطة واالستعماالت المجتمعية في المكان المالئم وفي 

وبما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضر والمستقبل القريب، من . الوقت المناسب

احية أخرى، أي تحقيق ما يعرف ناحية، وبين احتياجات التنمية ألجيال المستقبل البعيد، من ن

 والطموحات والرغبات، من اإلستراتيجيةوبما يحقق التوازن بين الرؤى . بالتنمية المستدامة

مع ضمان تحقيق التـنسيق . ناحية، وبين محددات الموارد واإلمكانات الواقعية، من ناحية أخرى

الشاملة، سياسية، واقتصادية، والتكامل، في استيفاء احتياجات ومتطلبات القطاعات التـنموية 

الخ، من خالل التزويد بالخدمات والمرافق العامة، وشبكات البنية ... واجتماعية، وبيئية، 

ومن خالل وضع االستراتيجيات والسياسات العامة، والمخططات . األساسية بأنواعها المختلفة

ووضع وتحديد . ها المتعددةالعمرانية بمستوياتها المختلفة وطنية وإقليمية ومحلية، وبنوعيات
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إسكان، نقل وطرق، جسور :  البرامج والمشروعات العمرانية، على سبيل المثال في التالي

وفي إطار تشريعي وقانوني واضح وملزم، ومن خالل . الخ... وآباري، خدمات ومرافق عامة، 

مراحل العملية عمليات وإجراءات محددة، وبتـنسيق وضمان مشارآة مجتمعية آاملة، خالل آافة 

  .التخطيطية
  

  

  النظام التخطيطيمفهوم 
  

ة ، وخاصة    • ات الحكومي ة الجه شطة آاف شامل ألن ام ال ك النظ ة، ذل ذه الدراس ي ه ه، ف صد ب يق
ة                  ـنمية العمراني شئون مجاالت وقطاعات التخطيط والت ة ب جهازها التخطيطي الرسمي، المعني

مع المدني، والقطاع الخاص والقطاع        وذلك بمشارآة مختلف جهات ومؤسسات المجت     . الشاملة
  . من خالل شبكة متداخلة ومترابطة ومتكاملة من العالقات واألنشطة المتفاعلة. األهلي

  

ة،    • ات الحكومي ات والهيئ ة الجه ضم، منظوم ن أن ي وطني، يمك ستوى ال ى الم ام عل ذا النظ وه
ا والمتخصص    الس العلي ان والمج ة اللج مي، ومنظوم ا التخطيطي الرس ة وجهازه ة، ومنظوم

ة        وائح المنظم رارات والل وانين والق ن الق ة م شريعية قانوني ة ت ة، ومنظوم الس البرلماني المج
سي        ة           قللعمران، ومنظومة من آليات وإجراءات العمل والتـن ة مراحل العملي اون، في آاف  والتع
  .المعنيةومنظمات المجتمع المدني التخطيطية، اإلعداد والتـنفيذ والمتابعة، ونظام البلديات، 

ات    • دخالت ومخرج ه م ي ل ام التخطيطي العمران إن النظ ام، ف أي نظ ه،  . وآ م مدخالت ن أه وم
وطني، الطموحات  ستوى ال ى الم داف عل ات واأله ة، الغاي ة للدول سياسات العام ات وال التوجه
ساحية        رائط الم ل الخ ة مث ات العمراني ات والمعلوم ة، البيان ال المجتمعي ات واآلم والرغب

ة سوح    الطوبوغرافي دادات، الم صاءات والتع ضائية، اإلح ة والف صور الجوي ة، ال  والعقاري
ة،   ة، واالجتماعي ة     ... الميداني ات المادي وارد واإلمكاني ذلك الم ه آ م مدخالت ن أه خ، وم ال

  .والبشرية
  

ة     • ي، رؤي ام التخطيط ات النظ م مخرج ن أه تراتيجيةوم ستقبل   إس وطني لم ستوى ال ى الم  عل
ى المستوى اإلقليمي            وأوضاع العمران، واسترات   ادية عل  المحافظات   -يجيات ومخططات إرش

ضايا   - وسياسات عامة تخطيطية  -والبلديات  إرشادية وتوجيهية لمختلف قطاعات ومجاالت وق
شاملة       ة ال ة          -التـنمية العمراني ر محلي ـنمية وتعمي رى،         - مخططات ت دن والق ة للم ة وعام  هيكلي

صيلية،     خ   ... ومحلية تف شريعات  -ال ر             و  وت رامج ومشروعات تعمي ران، وب ة للعم وائح منظم ل
   .وتـنمية عمرانية
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ونظام العمل داخل هذا النظام تحكمه مجموعة من اآلليات وإجراءات التـنسيق والتكامل  •

ويتحدد مقدار نجاح . وهي ما يطلق عليها العملية التخطيطية. والتعاون بين أجزائه المختلفة

، بدرجة آبيرة من الوضوح والتكامل والتعاون ةعملية التخطيطيالنظام بالقدر الذي تـتسم به ال

والتـنسيق بين آافة عناصر هذا النظام، وبالطبع يتحدد أيضا، مقدار نجاح النظام، بدرجة 

 .تحقيقه لألهداف والغايات المرجوة منه

ث ومن الجدير بالذآر أن العديد من الدول المتقدمة، قد قامت ببرامج رائدة في مجال تحدي •
وتطوير نظامها التخطيطي، خالل العقد األخير، وهو األمر الذي استوجب معه إجراء عملية 
تقويم شامل ومتكامل ألداء أجهزتها التخطيطية، وآافة عناصر نظامها التخطيطي، مثل تقويم 

  .منظومة التشريعات والقوانين التخطيطية والعمرانية، والعالقة بنظام الحكم واإلدارة المحلية
  

يمكننا اإلشارة في هذا المجال، إلى التجارب الرائدة لكل من المملكة المتحدة، والدانمارك، و •

وآافة الحكومات اإلقليمية باستراليا، وجنوب أفريقيا، وجمهورية أيرلندا، وجنوب أفريقيا، 

 .وهونج آونج

  

قدرات والمهارات، آما يرتبط بما سبق، االهتمام الكبير والمتنامي بصورة ملحوظة، ببرامج بناء ال

وهو األمر الذي أصبح بمثابة عنصرا أساسيا . والتعليم المستمر للعاملين في أجهزة التخطيط الرسمية

  . في بنية وترآيب أي جهاز تخطيطي رسمي
  

ومن ناحية أخرى، يمكننا القيام بعملية تقويم لجهاز تخطيطي ما ، عن طريق التعرف على مجمل 

 الجهاز، وهذه بالطبع عملية ليست بالسهلة أو البسيطة على مستوى أجهزة المخرجات التي أنجزها هذا

حيث يصبح األمر . تخطيط رسمية ال تعتمد، أصال، أسلوب التوثيق أو النشر لمعلوماتها أو أعمالها

وآأنه دربا من دروب المستحيل، أن يتم الحصول على معلومات بسيطة، وإن آانت حيوية، عن هذا 

  . أي بمعنى تواجد هذه المعلومات بصورة مالئمة عند االحتياج إليها. نيةالجهاز وبصورة آ
  

فعلى . ولكننا نجد الصورة مختلفة تماما لدى العديد من أجهزة التخطيط الرسمية، في البلدان المتقدمة

سبيل المثال، وليس الحصر، إذا ما قمنا بزيارة لموقع الجهاز التخطيطي الرسمي باسكتلندا، على شبكة 

  :االنترنيت العالمية، وفي الصفحة الرئيسية لها الجهاز، نجد المعلومات التالية
  

   Planning Systemمقدمة عن النظام التخطيطي باسكتلندا   -

 التعريف بالوزير المسؤول وأخر تصريحاته -

  Planning Legislationsالقوانين والتشريعات التخطيطية  -
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  واألوامر الوزاريةالقائمة الكاملة بالتعميمات والمذآرات -

   Planning Policiesالسياسات العامة التخطيطية    -

   Planning Advice Notesمذآرات النصح واإلرشاد التخطيطية   -

  Planning Guides  سلسلة الدالئل المرجعية التخطيطية -

   Planning Awardsجوائز التخطيط السنوية   -

    Planning Factsحقائق ومعلومات تخطيطية   -

 المجلة الدورية عن التخطيط  -

 وضعية تقدم وإنجاز المعامالت التخطيطية -

 مخططات التنمية والتعمير بأنواعها المختلفة -

  Planning Auditتقارير التدقيق والمتابعة التخطيطية      -

    Planning Consultation Papersتقارير التشاور التخطيطية   -

     E – Planning النظام التخطيطي والتقنيات الحديثة  -

    National Planning Frameworkاإلطار الوطني للتخطيط   -
  

هذا باإلضافة إلى إشارات وإحاالت إلى عدد من الجهات ذات العالقة بمجال التخطيط العمراني، مثل 

جمعيات التخطيط، وبرامج ومشروعات مشترآة على المستوى الوطني أو اإلقليمي، أو الدولي 

إلضافة إلى إحاالت إلى مواقع خاصة بحاالت االستئناف القانونية التخطيطية، والدراسات با. والعالمي

  .والبحوث التخطيطية
  

وغني عن القول، أن آل بند من البنود السابقة، يتم عرضه بالتفصيل في صفحات متتالية، شاملة 

في بلدان عدة، أن الهدف وما يمكن مالحظته بوضوح، في هذا الموقع، وما يماثله من مواقع . ومتكاملة

األساسي منه هو نشر المعلومات التخطيطية بطريقة سهلة متاحة للجميع، للتعريف بنظام التخطيط 

  .الشامل على المستوى الوطني
  

ولكنه التعريف الذي يهدف وينشد اإلفهام الكامل والوضوح والشفافية، مع قدر ملحوظ من الثقة بالنفس 

  . لرغبة المستمرة في التطوير والتحسين والتحديثوالفخر بالعمل واألداء، وا
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  طبيعة الوضع القائم
  

  

،   العربي المتفاقمة، التي يعاني منها قطاع العمران الحاليةأن مواجهة األوضاع العمرانية
نتيجة لعدم التحضير الواعي والجاد، .  المنظور في المستقبل تداعياتهاتزايدوالتي سوف ت

 تتطلب جهدا وعمال حقيقيا على أرض .تقبل التـنمية العمرانية والشاملةوالتخطيط السليم، لمس
  .الواقع

  

الوضعية الحالية، والتي يعتقد البعض   في نفس الوقت اإلشارة إلى أن هذهولكن علينا
ضعنا في وضعية اليأس والقنوط، حيث البد من اإليمان بأن باستحالة مواجهتها، يجب أن ال ت

    .الوسيلة الناجعة العمل الجاد هو طريق
  

وهذا األمل في تحقيق المستحيل، له مؤشرات حالية إيجابية، ناجمة عن ظروف ومتغيرات 
  :يمكن في حالة حسن استخدامها وتوظيفها، تحقيق هذا المستحيل، ومنها. راهنة

  

 بصورة متفاوتة، على مستوى العديد من الدول تواجد إرادة سياسية ، قوية وواضحة، -
  ؛العربية

بدعم مجاالت التـنمية العمرانية واإلسكانية، ونية صادقة،  اجد اهتمام واضحتو -
  ؛لحل آافة المشكالت العمرانية ودعوات معلنة

 وما ، والمجتمع المدنياالهتمام الواضح، في السنوات القليلة الماضية بقطاع البلديات -
جتمع م وتفعيل مؤسسات الم، وحرص معلن على دعرافقه من تحوالت ديموقراطية

 ؛ والبلديالمدني
 وهو األمر الذي يعني ضمنا، إمكانية تحقيق أآبر تـنسيق ممكن بين النظام التخطيطي -

 وأآثر ، ونظام البلديات، والمجالس البلدية، بما يحقق خدمات عمرانية أفضلالرسمي
 ارتباطا بالواقع؛

والتي أصبحت إمكانية االستفادة الحقيقية، من أفضل الممارسات والتجارب العالمية،  -
واعتماد أسلوب البحث العلمي الرصين، في تحليلها . متاحة بصورة واسعة النطاق

  .واالستفادة منها حسب الظروف المحلية
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  المتغيرات والظروف الحالية على المستويين اإلقليمي والعالمي

  
أثيراتها إن التحوالت المتسارعة لظاهرة العولمة، تحتم السعي الدؤوب لفهم تداعياتها وت •

خاصة فيما يتعلق بالجوانب ،  لكل دولةاإليجابية والسلبية، على المستوى المحلي
 االقتصادية واالجتماعية؛

 

أصبح من المتفق عليه عالميا، أهمية األخذ بسياسات ونظم عصرية على مستويات  •
  اإلداري والسياسي واالجتماعي واالقتصادي؛حاإلصال

  
 

سات المعاصرة، في مجاالت التحديث والتطوير اإلداري التطورات والتطبيقات والممار •
واالقتصادي، والثورة المعلوماتية الرقمية، والتقنيات فائقة التطور في مجاالت 
االتصاالت والشبكات، ونظم وقواعد البيانات، ومجتمع المعلومات والمعرفة، واالعتماد 

 .األساسي على مفهوم البحث والتطوير
 

ف عليه في مجاالت التـنمية والعمران، وما يتعلق بها من قطاعات آما أصبح من المتعار •
وأنظمة متـنوعة، مثل النظام التخطيطي، والنظام البلدي، ونظام الحكم المحلي ، أو 
اإلدارة المحلية والمجالس البلدية، أهمية األخذ بمفاهيم ومصطلحات معاصرة تلقى قبوال 

دعم وتشجيع .  ميا ومهنيا وتطبيقيا، فكرا وممارسةواعترافا واسعا، عالميا وإقليميا، أآادي
القطاع الخاص والقطاع األهلي في مجاالت التـنمية والتعمير، االهتمام بموضوع 
الشراآات ذات المستويات المتـنوعة محليا ووطنيا وعالميا، االهتمام بالمستقبل 

ة نشرها والوصول وبالدراسات االستشرافية، التأآيد على أهمية توثيق المعلومات وحري
 الرقمية أو الذآية، وآذلك نظم المعلومات وقواعد ةإليها،ويرتبط بذلك مفهوم الحكوم

البيانات، والربط الشبكي بين مختلف الجهات المعنية بمجال ما، ونظم دعم اتخاذ 
القرارات العمرانية والتـنموية، آما أن هناك تأآيدا واضحا على أهمية مفهوم االستفادة 

 .الخ... ل الخبرات والممارسات وتعميمها، من أفض
 

 المختلفة، تآما يالحظ االهتمام البالغ بالمستقبل، ووضع وصياغة الرؤى واالستراتيجيا •
والدراسات والبحوث االستشرافية، الكفيلة برسم صورة أآثر وضوحا وتأآيدا عن 

ن القرن الماضي، وقد بدأ هذا االهتمام منذ العقد األخير م. المستقبل القريب والبعيد
 . وتحديدا لالستعداد للدخول في األلفية الثالثة الجديدة والقرن الحادي والعشرين

  

وهو األمر الذي نراه بوضوح في مختلف توصيات ومبادئ المؤتمرات العالمية  •
والدولية، وخاصة مؤتمر قمة األرض، ومؤتمر قمة المدن، آما قامت العديد من الدول، 

، تـتـناول مستقبل مجتمعاتهم في إستراتيجية وإعداد خطط ورؤى بل والمدن، بتقديم
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ومن الجدير بالذآر أن معظم هذه الخطط قد تم إعدادها من قبل . القرن الحادي والعشرين
 .الوزارات واإلدارات المعنية بشئون التخطيط العمراني، في هذه الدول والمدن

 

 أن العديد من الدول قد قامت في هذه آما أنه من المناسب في هذا المقام، أن نشير إلى •
الفترة، بإعداد مشروعات وبرامج لتطوير النظام التخطيطي القائم في بلدانهم، وهو أمر 

ومن هذه المحاوالت ما يتم حاليا من تطوير . يتوافق مع طبيعة ما جاء في النقطة السابقة
يرلندا الشمالية، وويلز، للنظام التخطيطي في آل من المملكة المتحدة، شاملة اسكتلندا وأ

وآذلك األمر في هونج آونج، خاصة بعد وضعيتها الحالية ضمن جمهورية الصين 
الشعبية، وآذلك آافة حكومات المناطق اإلدارية في استراليا ونيوزيلندا، وآذلك السويد، 

 . وألمانيا، والدانمرك، وجنوب أفريقيا، والعديد من دول شرق أوروبا
 

ة إلى ما يتم من جهود لوضع العديد من األفكار والمبادرات، المشار هذا بالطبع، إضاف •
إليها سابقا، حيز التـنفيذ والتطبيق العملي على مستوى المدن والقرى واألقاليم في معظم 

والتي تغطي مختلف جوانب تـنمية المجتمع، وخاصة جوانب . دول العالم المتقدم
جاالت تحسين البيئة المعيشية والبيئة اإلسكان، والتعمير، والعمل التعاوني في م

الطبيعية، والحفاظ على التراث المعماري والعمراني، ورعاية الفئات األقل حظا وذات 
االهتمام واالحتياجات الخاصة، على سبيل المثال،المعاقون، المرضى والمسنون، 

صري، الخ، والتصميم العمراني والب... األطفال واألرامل والمطلقات، والمشردون، 
والتخطيط والتصميم والعمارة الخضراء، والسياحة البيئية، والمشروعات الصناعية 

 .الخ... والتجارية المتوافقة مع البيئة والمجتمع، 
 

وأيضا هناك شبه إجماع عالمي واسع النطاق، بمبادئ وأفكار ومفاهيم، تـتعلق بالشأن  •
المكاشفة والشفافية، وحرية العام، مثل تعظيم مفهوم المصلحة العامة، والمحاسبة و

الوصول إلى المعلومات، وتدعيم وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتأآيد الشراآة بين 
هذه المؤسسات وآل من القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص واالستـثماري، والتأآيد 

نظام الحكم على المرجعية القانونية والدستورية، وتدعيم العملية الديموقراطية، وبالتحديد 
 . واإلدارة المحلية والبلدية
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  الحاجة إلى تطوير وتحديث النظام التخطيطي العمراني

  على المستوى الوطني

 
 السابقة، يحتم العمل الجاد الفقراتإن ما تم استعراضه من اعتبارات على مستويات متعددة في 

 ، دولة عربيةي بكل الوطنمستوىال، على على تواجد نظام تخطيطي عمراني شامل ومتكامل
 واضح ومحدد المالمح، له مضمون وغاية، ومجموعة من األهداف، ويتكون من عناصر نظام

  . أساسية، ال غنى عنها لتواجد مثل هذا النظام
  

 العمرانية اإلستراتيجية اإلرادة السياسية، والرؤية  آل من تواجد  أهمية:منها على سبيل المثال
عطي النظام مضمونه المجتمعي، وتواجد جهاز تخطيطي قوي على المستوى الوطني، التي ت

وعصري، ومنظومة تشريعات وقوانين تخطيطية وعمرانية متكاملة، ومجموعة متكاملة 
وشاملة من السياسات العامة العمرانية، والسياسات اإلرشادية القطاعية، وهيكل واضح للتدرج 

 إرشادية، إستراتيجيةني، وبصورة الهرمي للمخططات العمرانية، بدءا من المستوى الوط
وعلى المستوى اإلقليمي الذي يغطي المحافظات والبلديات بمخططات إلقليمية إرشادية، وآذلك 

  . بمجموعة شاملة من المخططات العامة والتفصيلية التي تغطي آافة المدن والقرى
  

تمعية والشعبية، هذا باإلضافة إلى تضمين النظام مفهوم واضح ومحدد لضمان المشارآة المج
والقطاع الخاص واالستثماري، في آافة مراحل العملية التخطيطية، وأيضا تبني مفهوم 

وتواجد درجة . التخطيط للتنمية، ومفهوم التنمية المستدامة الشاملة، ومفهوم البحث والتطوير
ر متعددة عالية من التنسيق والتفاعل مع باقي الجهات المتداخلة في النظام التخطيطي، وفي صو

  .  من الشراآات المختلفة، وأشكال التعاون المتعددة
  

ولذا فإنه من الضروري أن يقوم الجهاز التخطيطي، بوضع تصوراته الخاصة بمفهوم النظام 
، وأن يفكر بداية بالعمل على بلورة بعدين الوطنيمستوى الالتخطيطي العمراني الشامل على 

  :أساسيين
  

 التي تتعلق بمفهوم النظام التخطيطي الشامل، وهو األمر   الدور والمكانة،:األول 
، وبطبيعة الدعم اإلستراتيجيةالذي يرتبط بمضمون التخطيط وبمفهوم الرؤية 

الجهاز التخطيط الرسمي بكل وعلى . السياسي، أو اإلرادة السياسية العليا
، من حيث مفهوم اإلستراتيجية دولة مسئولية القيام بوضع وبلورة أهدافه

، في الحاضر الدولةالتخطيط والدور الذي يمكن أن تقوم به على مستوى 
والقيام بمحاولة تعرف واسعة النطاق لكل ما هو حديث وعصري . والمستقبل

في تطبيقات مجاالت التخطيط العمراني، وتحديدا في الدول ذات التميز 
ية نقد هذا إلى جانب القيام، بصورة موازية، بعمل. والتفوق في هذا النطاق
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ذاتي لمجمل الخبرة السابقة، ولإلمكانات والموارد والقدرات والمهارات 
على أن يتم ذلك في صورة تفهم دقيق للوضعية . البشرية، والمادية الحالية

الحالية للجهاز التخطيطي من حيث األداء واإلنجاز، وتحديد نقاط القوة، 
، سواء آانت والترآيز على نقاط الضعف، وتحديد السلبيات بكل دقة

معوقات، أو تداخل اختصاصات، أو نقص في مجال بناء القدرات، أو 
  .الخ... الموارد المادية، 

  

  الرسمية طبيعة وبنية الجهاز التخطيطي ذاته، باعتباره الجهة الحكومية:الثاني
، عن بلورة هذا النظام التخطيطي الشامل، وعن وضع الخطط المسئولة

ات والسياسات العامة والبرامج والمشروعات العمرانية، واالستراتيجي
والتشريعات المنظمة للعمران، وتـنفيذ المخططات ومتابعة اإلنجاز والتحكم 

وذلك في إطار شامل من التـنسيق المتكامل مع باقي النظم . والمراقبة
الحكومية، ذات العالقة، ومع نظام البلديات وخاصة نظام المجالس البلدية، 

 بمهام واختصاصات ذات عالقة مباشرة يجب أن يتمتع، أو الذي يتمتع
يتم العمل به على مستوى الدول المتقدمة بالعملية التخطيطية، وذلك طبقا لما 

  .حاليا
  

 إليه، المنوطوهذا البعد الثاني، يحكمه الهيكل التـنظيمي للجهاز، والمهام والمسؤوليات الرئيسية 
لجهاز ضمن منظومة الوزارات والجهات الحكومية، بقوة القانون، من ناحية، وبوضعية هذا ا

من ناحية أخرى، ليتمكن من خالل ذلك اإلطار تحقيق الغايات واألهداف الوطنية في مجال 
 الشاملة للتنمية، وللتحول اإلستراتيجيةالتخطيط والتـنمية العمرانية، ولتحقيق مضمون الرؤية 

  .والتغيير في المستقبل، بصورة متطورة وعصرية
   

آما أن طبيعة هذا الهيكل التـنظيمي، تتعلق بكل ما هو إجرائي وعملي لتـنفيذ هذا المضمون 
وذلك في إطار مهام ومسؤوليات الجهاز . وتلك الرؤية التي يحققها النظام التخطيطي آكل

  .بكل دولة على حدةالتخطيطي، 
  

مي، ليس هدفا بحد ذاته، ومن الضروري في هذا المقام، اإلشارة إلى أن تطوير الهيكل التـنظي
ولذا فإنه . وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق الغاية واألهداف المتوقعة من هذا الجهاز التخطيطي

من الخطأ الفادح البدء بإعادة هيكلة الجهاز التخطيطي، عن طريق مجرد وضع عدد مقترح من 
دون االلتفات الواعي . الهياآل التـنظيمية، بإداراتها وأقسامها ودرجاتها ووظائفها المختلفة

وبدرجة آبيرة من المسؤولية، إلى أهمية دراسة طبيعة المهام والمسؤوليات الجديدة، 
القائمة على مختلف المستويات االقتصادية والمطلوبة، والتي تـتوافق مع طبيعة الوضعية 

  .لوآذلك ضمن اإلطار المعاصر لمفهوم النظام التخطيطي الشام. واالجتماعية والسياسية
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ومن ثم، وبعد إجراء تقييم علمي دقيق لما سبق، وبدراسة أفضل الخبرات والممارسات 
والتجارب المماثلة لعدد من الدول، ذات السمعة الطيبة والتميز الملحوظ، في مجاالت وتطبيقات 
التخطيط والتـنمية والتعمير، يمكن وضع تصور استراتيجي محدد المالمح، لتطوير وتحديث 

تخطيطي آكل، ومن خالله يمكن الحديث عن تطوير الجهاز التخطيطي بهيكله النظام ال
  .التـنظيمي ومهامه ومسؤولياته وواجباته الرئيسية الجديدة والمعاصرة

  

على أن يتم هذا التطوير والتحديث بصورة تمكن من تطبيقه على مراحل متـتالية ومتدرجة، 
 في المرحلة التالية لها، على أساس من االنتقال  آل مرحلة في نهايتها، إلى إمكانية البدءيتؤد

 للتطوير اإلستراتيجيةعلى أن يكون الهدف الرئيسي من هذه الخطة . النوعي الواضح
والتحديث، هو تحقيق الوضعية المطلوبة للجهاز التخطيطي العمراني، ضمن النظام التخطيطي 

ومي والعام، ف نظم العمل الحكوضمان التـنسيق واالرتباط الجيد بمختل. لكل دولةالشامل 
  .م البلديات والمجالس البلدية، ومنظومة القوانين والتشريعات المتكاملةوالمجتمعي، وخاصة نظ

  

و هذا التطوير المرحلي والمتدرج، البد وأن يتم بالصورة التي يؤآد فيها الجهاز التخطيطي 
مثل باقي أجهزة التخطيط العمراني جدارته واستحقاقه، لهذه المكانة ولذلك الدور الحيوي، مثله 

وعلى أعلى درجة من األداء . المماثلة، في أآثر بلدان العالم تقدما ورقيا في هذا المجال
  . واإلنجاز تضاهي المستويات العالمية

  

وهو األمر الذي بدوره يمكن الجهاز التخطيطي من ممارسة دوره ومهامه ومسؤولياته، 
مل بقوة في مجال تحسين أوضاع الحاضر، ورسم وصياغة آيفية وبالتالي يجعله قادرا على الع

، وبما يليق بها من أوضاع معيشية حقيقي عصريتحقيق مستقبل أآثر إشراقا ورفاهية لمجتمع 
  .في القرن الحادي والعشرين

  

. ومن المناسب في هذا المقام، اإلشارة إلى أهم ما يميز فكرة ومفهوم النظام التخطيطي العمراني
نه نظام مرتبط ومتعلق بالمستقبل، وبالنظر دوما إلى األمام، وبكيفية مواجهة التحديات هو أ

  .المستقبلية، واالستعداد الدائم والمستمر للتعامل مع مشكالته وتوقعاته
  

 آما أن النظام التخطيطي في نفس الوقت، ومن ناحية أخرى، يهتم بالوضع القائم وباحتياجات 
رانية الراهنة والملحة، ويعمل على إيجاد الحلول التخطيطية المناسبة ومتطلبات، المشاآل العم

  وتم - المستقبل والحاضر-وإذا ما تم الترآيز الشديد على أحد هذين البعدين الزمنيين . لها
إهمال البعد اآلخر، فإن هذا األمر سوف يؤدي في النهاية إلى التسبب في حدوث خلل واضح 

  .في النظام التخطيطي
  

 أن النظام التخطيطي، من ناحية ثالثة، يتصف بالشمولية وبنظرته الكلية لمختلف المستويات آما
وقد يتم حدوث خلل على . والقطاعات العمرانية وذات العالقة بالتـنمية الشاملة للمجتمع آكل

مستوى هذا النظام التخطيطي، في حالة الترآيز على مستوى معين مثل التخطيط التفصيلي، 
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ا يعرف بنظام تقسيم األراضي، وإهمال المستويات األخرى، وخاصة المستوى وخاصة م
  .الوطني االستراتيجي، والمستوى اإلقليمي، أي المحافظات والبلديات

  

وآمبدأ عام في أي نظام، فإن الوقوع في وضعية اإلغراق واالنغماس الشديدين في التفاصيل، 
الواضحة، ضياع القدرة على رصد وتحديد يؤدي بالضرورة إلى وضعية سلبية، من مالمحها 

وهو األمر األشد خطورة فيما يتعلق بالنظام التخطيطي . الصورة الكبيرة واإلطار العام للنظام
بالتحديد، حيث يؤدي هذا األمر إلى فقدان القدرة على تكوين حالة من الفهم المطلوب، الممكن 

صورة الكبيرة، والقيام بالربط بين الوصول إليه، فقط، عن طريق االستفادة من قراءة ال
التفاصيل، وتكوين العالقات، والقدرة على الفرز بين األسباب والمسببات، وما هو خاص وما 

  .الخ... هو عام، والثوابت والمتغيرات
  

ومن ناحية رابعة، أن الترآيز عل قطاع معين من قطاعات النظام التخطيطي، بدرجة آبيرة أو 
فعلى سبيل . ي بدوره إلى حدوث نوعا آخر من أنواع الخلل في النظامبصورة مغالى بها، يؤد

المثال، الترآيز الشديد على قطاع استعماالت األراضي، قد يؤدي إلى إهمال باقي القطاعات 
العمرانية الشاملة، بأبعادها المختلفة، سواء آانت اقتصادية، وتشمل قطاع األعمال والتجارة 

الخ، أو اجتماعية، وتضم الخدمات ... ا ومستوياتها المختلفة، والمال، والصناعات بأنواعه
االجتماعية، ورعاية الفئات األقل حظا وذوي االحتياجات الخاصة، ورعاية الطفولة واألمومة، 

الخ، والقطاعات الحضارية والثقافية، وتشمل المحافظة على المناطق التراثية، ... وآبار السن، 
الخ، إضافة إلى ... رية، والتصميم الحضري، والصورة البصرية، واألبعاد الجمالية والمعما

أهمية قطاع البيئية، وما يتعلق بها من مفاهيم التـنمية المستدامة، والمدن الصحية، ومشاآل 
  .الخ... التلوث، والطاقة المتجددة، والتـنوع البيولوجي، 

  

ساته وتطبيقاته العمرانية، ومن ناحية خامسة، أن النظام التخطيطي الشامل، يضمن في ممار
ذلك التوازن الهام بين آل من القطاع الحضري والقطاع الريفي، حيث يتم وضع معايير مالئمة 
تضمن عدم الترآيز الشديد على مدن أو مناطق حضرية بعينها، وبالتالي إهمال التنمية 

  . لفقيرةالعمرانية المتكاملة لعديد من القرى، أو األماآن النائية، أو المناطق ا
  

وهو األمر الذي يفسر أحد أهم األدوار الحقيقية للدولة باستخدامها للتخطيط العمراني، آأداة 
وهو . لتحقيق التوازن بين آافة القطاعات العمرانية للمجتمع، وخاصة المكانية والجغرافية منها

عدا سياسيا حيث يرون أن لهذا المجال ب. ما يشير إليه بعض منظري مجال التخطيط العمراني
  .واجتماعيا قويا، ناجما عن آون األمن والسالمة الوطنية، هما من أهداف السياسة المكانية

  

ومن ناحية سادسة، أن أهم ما يحدد دور ومكانة نظام التخطيط الشامل، وبالتالي جهازه 
التخطيطي الرسمي، هو القدرة على تحديد مجال ونطاق ومستويات المعلومات التخطيطية 

أي بمعنى آخر المادة الخام التي يتعامل معها النظام باعتبارها من أهم مدخالته . مرانيةوالع
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سواء آانت، على سبيل المثال، بيانات أو معلومات إحصائية شاملة، أو سياسات . ومخرجاته
عامة وتوجهات حكومية ومجتمعية، آمدخالت، أو في صورة مخططات بأنواعها ومستوياتها 

...  عمرانية عامة أو قطاعية إرشادية، أو في صورة قوانين وتشريعات،تاساالمختلفة، أو سي
  . الخ

  

وبالطبع فإن من أهم طرق التعرف على هذه المعلومات وتحديدها بدقة، هو طبيعة وعناصر 
المهام والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لهذا الجهاز التخطيطي، في الحاضر آوضع قائم، وما 

  . في المستقبليجب أن تكون عليه،
  

، عليها مهمة ومسؤولية بناء قواعد العمراني بكل دولة عربية التخطيط أجهزةوهذا يعني أن 
وعلى أسس علمية دقيقة .  للمعلومات التخطيطية والعمرانية بصورة متخصصة وشاملة

  . مستفيدة من آل ما هو متاح والعمل على استكمال وتطوير ما ينقصها. وصارمة
  

 االستفادة القصوى من التطورات المتسارعة في مجاالت نظم المعلومات وذلك في إطار
هذا مع الوضع في االعتبار، أهمية االستفادة من آل ما هو . وتوثيقها على المستويات العالمية

متاح على المستوى الوطني، من معلومات ذات العالقة لدى آافة الوزارات والجهات الحكومية 
ة إمكانيات تبادل المعلومات، من ارتباط بشبكات معلومات قائمة، أو ودراس. والخاصة المعنية

 سواء آان ذلك على .التعاون على إقامة نظم وقواعد معلومات مطلوبة مع جهات أخرى معينة
  .مستويات إقليمية أو عالمية

  

وهذه النقطة السابقة لها أهمية آبيرة، حيث من المطلوب أن يتواجد نظام معلومات تخطيطي 
راني قوي وفعال، يوفر ويتيح صورة شاملة ودقيقة وواقعية، عن وضعية العمران والتنمية عم

شاملة آافة األوضاع العمرانية للمدن والقرى، من حيث المشاآل . آل دولةالشاملة على مستوى 
  . الخ... والمعوقات، واإلمكانات والموارد، والخطط المشروعات،
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   ة المعاصرة المستدام والمجتمعاتالتنمية 
  
  

   المستدامة التنميةمفهوم 

  

تبنت معظم الدول المتقدمة، ممثلة في أجهزة التخطيط العمراني، مجموعة من الرؤى 

 -والمفاهيم، والتي تكاد أن تتطابق مع ما تم االتفاق عليه عالميا في مجاالت التنمية المستدامة 

  :العمرانية والتشييد والتعمير، والبناء والتي تتميز

بسعيها نحو وضع قواعد وممارسات جديدة ومعاصرة لمفهوم التنمية المستدامة تمكنها  •

  .من مواجهة  تحديات الحاضر وتوقعات وتطلعات المستقبل

وبريادتها في نطاق إنشاء المجتمعات المستدامة، وإعادة تطوير وتأهيل المناطق  •

  .الحضرية والريفية والتراثية التقليدية، من هذا المنطلق

  . تبنيها لمناهج ومقاربات ابتكاريه وإبداعية في مختلف مجاالت التنميةوب •

 .والعمل على دمج مفهوم االستدامة في القوانين والتشريعات •

وبوضعها وتنفيذها لمخططات واستراتيجيات وسياسات عمرانية مستدامة ومسئولة،  •

ن المستوى الوطني بدأ م. عن توازن تنمية القطاعات االقتصادية، والبيئة، واالجتماعية

  واإلقليمي وحتى المستويات المحلية، وتفاصيل التصميم العمراني والمعماري؛

 وبحرصها المستمر على تقديم قيم جديدة مضافة خالل ما تقوم  به من أعمال  •

 نوعية الحياة، ونمط المعيشة، التصميم -تراعى فيها تطبيق مفاهيم مثل . ومشروعات

  ... البصري
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  معات المستدامةمفهوم المجت
   

  هي أماآن ومجتمعات يريد سكانها العيش والعمل فيها حاليا وفي المستقبل، •

وهي مجتمعات مستدامة نظرا لكونها تحتوي على البنية األساسية المجتمعية، والفرص  •

  واإلمكانات التي يحتاج إليها سكانها، 

  تمعهم،وتجعلهم يشعرون باالنتماء، وبااللتزام والعمل على رفاهية مج •

وهذه المجتمعات مستدامة بسبب امتالآها للقدرة والفعالية االقتصادية، التي تؤمن  •

  االحتياجات اإلسكانية للسكان حسب مختلف فئاتهم وقدراتهم في السوق،

  آما أنها مستدامة لتوفيرها فرص تحقيق طموحات الشباب آما آبار السن، •

  تالئم االيكولوجي،وهي مجتمعات مستدامة بيئيا بسبب قدرتها على ال •

آما أنها مجتمعات تحمي وتحافظ على البيئة الطبيعية، بل وتعمل على تدعيمها بطرق  •

  . تتواءم مع احتياجات المستقبل بقدر مساو لتعاملها مع احتياجات الحاضر

  
  عناصر المجتمعات المستدامة

   
  منظومة الحكم الجيد •

  النقل والمواصالت •

  الخدمات •

  البيئة •

  المساواة •

  تصاداالق •

  اإلسكان والبيئة المبنية •

   الثقافة والمجتمع •

  

االهتمام بالمهارات ، ولكن يتطلب ضمان تطبيق هذا المفهوم ودمجه على مستوى التخطيط العمراني

والمعرفة الفنية الجديدة، المرتبطة بهذا المفهوم، للكوادر البشرية المسئولة عن عملية التنمية المجتمعية 

 الشاملة 
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 التخطيط جهزةأحات العملية لتطوير وتحديث بعض المقتر
  العمراني العربية المعاصرة

  
  

تشير نتائج ما سبق استعراضه ودراسته، إلى أهمية تواجد نظام تخطيطي عمراني شامل على 
نظام قادر على تحمل مسؤوليات أوضاع الحاضر ومتغيراته، من جهة، . آل دولةمستوى 

  . عمرانية في المستقبل، من جهة أخرىإستراتيجيةرؤية ونظام يتولى مسؤولية صياغة وتنفيذ 
  

الجهاز التخطيطي وآما أوضحنا بصورة مباشرة ومحددة، أن هذه المسؤوليات تقع على عاتق 
. وبالطبع ال يمكن تحميل الجهاز التخطيطي آامل المسؤولية عن هذا األمر .العمراني الرسمي

تي يتعلق تنفيذها بالمستويات السياسية حيث تتواجد عدد من االعتبارات والقرارات ال
ولكن يمكننا في هذا المقام اقتراح عدد من الخطوات أو المبادرات التي يمكن . والحكومية العليا

  :منها على سبيل المثال. أجهزة التخطيط الرسميةبلورتها، بل وتنفيذها من قبل 
   

  تخطيطية والعمرانية؛  البدء في إعداد واستكمال قواعد البيانات والمعلومات ال-
 من منطلق القيام بعملية  التخطيطي الرسمي الوطني  دراسة الوضع الراهن للجهاز-

  نقد ذاتي بناء؛
    إعداد وتنفيذ خطة تطوير مرحلية وشاملة للجهاز التخطيطي؛-
. الوطنيمستوى ال  البدء في وضع نموذج إرشادي لمستويات التخطيط العمراني على -

  : في عمل النماذج التاليةحيث يمكن البدء
  

         21 القرن  فيعلى المستوى الوطنيعمران ل  نموذج لرؤية مستقبلية ل-
    نموذج للمخططات اإلقليمية اإلرشادية للمحافظات والبلديات   -
    نموذج لمخططات عمرانية هيكلية أو عامة للمدن والقرى       -
  طق                    نموذج لمخططات عمرانية لألحياء والمنا-
    نموذج لسياسة عامة عمرانية إرشادية-
    نموذج لسياسة عمرانية قطاعية إرشادية-

  

والمقصود بنموذج لمخطط عمراني إرشادي، هو القيام بعمل هذا المخطط النموذج، بصورة 
علمية وبأحدث الطرق والوسائل الفنية التي تتواآب مع التطورات المعاصرة في مجال 

  . طيط العمراني على المستوى العالميالتخ
  

هذا مع أهمية أن يتم توثيق هذا العمل ليصبح بمثابة دليال تخطيطيا إرشاديا ومرجعيا، على 
وتحديد آافة المعلومات المطلوبة، وإجراءات ومراحل . مختلف مستويات المخططات العمرانية

ية، وتحديد البيانات والوثائق المطلوبة العملية التخطيطية، وآليات التنسيق مع آافة الجهات المعن
  .آمدخالت لهذه العملية، أو آمخرجات لها
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ويمكن اختيار نماذج لمخططات تتعلق بالتطوير الحضري، أو الريفي، للمناطق القديمة  
 العمراني البصري، أو حتى موالتراثية، أو للمناطق ذات الطبيعة الخاصة، أو مخططات للتصمي

  .الخ... راضي، مخططات لتقاسيم األ
  

ويجب أن يوضح النموذج، آافة التفاصيل الخاصة بكيفية إعداد وصنع المخطط، وطريقة إعداد 
التقارير التخطيطية القياسية، وآذلك الخرائط الخاصة بهذه المخططات، وتحديد الهدف من 

نات المخطط، وتحديد منطقة الدراسة، ومناطق التأثير األعلى مستوى، وتوثيق آافة البيا
والمعلومات التخطيطية المطلوبة، بأنواعها ومستوياتها المختلفة، وتحديد المشاآل والمعوقات 

كانات المتاحة، وفكرة المخطط وطريقة التناول، وتحديد آيفية وسبل واإلمالعمرانية، والموارد 
مفهوم جمع المعلومات الميدانية، وأنواع اإلحصاءات والمسوح المطلوبة، وطريقة تطبيق مبدأ و

التخطيط المجتمعي والمشارآة الشعبية، وسبل ووسائل التنسيق والتعاون مع نظام البلديات 
والمجالس البلدية، وباقي الجهات المعنية، والسند القانوني أو التشريعي، وبيان عناصر المخطط 

التمويل، ومكوناته ومراحله، وآليات التنفيذ والمتابعة والرقابة التعميرية، والتكلفة، ومصادر 
  .الخ... ، ضواحتياجات االستمالك أو التعوي

  

آما يمكن للجهاز التخطيطي في هذه المرحلة، القيام بمراجعة شاملة للتشريعات العمرانية 
والعمل على بناء إطار عام لمفهوم منظومة قوانين وتشريعات تخطيطية متكاملة، على 

طيطي المرجعي أو الرئيسي، ذلك المفهوم ودراسة تطبيق مفهوم القانون التخ. الوطنيمستوى ال
  . األآثر شموال وعصرية مقارنة بالقوانين الحالية

  

وعلى الجهاز التخطيطي إعطاء أهمية خاصة، لطبيعة العالقة بنظام البلديات وخاصة المجالس 
ح  الجهات المعنية بشئون التنمية واإلعمار،  وذلك بطرنالبلدية المنتخبة، وآذلك للعالقة بعدد م

عدد من المبادرات الخاصة بأشكال التعاون والتنسيق، والمشارآة في برامج ومشروعات 
والتأآيد على االستفادة من تجارب وممارسات الشراآة مع القطاع الخاص . مشترآة

واالستثماري، من جهة، وآذلك أشكال التعاون مع منظمات وهيئات المجتمع المدني المتنوعة، 
  . مي واألآاديمي في مجاالت التخطيط والتنمية العمرانية، من جهة أخرىوالمجتمع المهني والعل

  

وبدراسة أفضل التجارب والممارسات على مستوى أجهزة التخطيط المماثلة على المستوى 
العالمي، يمكن تبني عددا من هذه المبادرات والبرامج والمشروعات المشترآة، وذلك على 

ع الترآيز على تلك المبادرات والبرامج المتعلقة م. ضوء الظروف والمتغيرات المحلية
بمجاالت، التنمية المجتمعية، رفع مستوى معيشة األحياء القديمة، وتطوير المناطق الريفية 

  .الخ... والقروية، ومبادرات التنمية االقتصادية بأشكالها المختلفة، 
  

ين قها، على المستوى ضخم من هذه المبادرات والبرامج التي تم بالفعل تطبيدويوجد عد
والتي تعتمد في األساس على شراآة فعلية بين أجهزة التخطيط الرسمية، . العالميو االقليمي
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والمجالس المحلية والبلدية، وجمعيات العمل العام والطوعي، باإلضافة إلى تواجد مبادرات 
 المحليين، تعتمد على مبدأ السوق وآلياته، حيث يم مشارآة القطاع الخاص، وجال األعمال

والمستثمرين في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج محددة، تهدف إلى رفع الكفاءة 
  .واالستغالل االقتصادي لمناطق معينة، وفي مجاالت محددة

  

وآما أشرنا سابقا إلى أهمية قيام الجهاز التخطيطي، بالبدء في إعداد واستكمال قواعد للبيانات 
عمرانية، ويمكن في هذا المقام اقتراح البدء في عدد من المشروعات والمعلومات التخطيطية وال

  :، وهي بالتحديدألي جهاز تخطيطي عمراني وطني معاصروالبرامج التي تمثل احتياجا حقيقيا 
  

  ؛القرىمدن ول  مشروع المسح العمراني والبصري ل-
  ؛الوطنيمستوى ال  مشروع حصر وتصنيف استعماالت األراضي على -
  وع حصر وتحديث وتطوير المخططات العامة والتفصيلية؛  مشر-
  ؛مشروع توثيق البيانات األساسية للتنمية العمرانية الشاملة  -

  
ويمكن لهذه المشروعات، أو ما يتم ترشيحه آأولوية ملحة، أن تتم على شكل تعاون مشترك مع 

  .و بالتعاون مع أآثر من جهة واحدةأحد الجهات المعنية، أ
  

 العامة لحماية س البلدية، والمحافظات، ، والهيئات مشارآة جهات أخرى مثل، المجالمع أهمية
، والمكاتب االستشارية الوطنية، وقطاع األعمال والمقاوالت، والجمعيات المهنية، البيئة

  .الخ ...  ومؤسسات المجتمع المدنيومراآز البحوث والهيئات األآاديمية،
  

لعملية بناء وتطوير الجهاز التخطيطي، يمكن بلورة هذا وعلى ضوء هذا التصور المرحلي، 
الشامل عمران الالنظام التخطيطي العصري، ويمكن معه استكشاف واستشراف آفاق مستقبل 

، وتحديد الكثير من أشكال التعاون والتنسيق مع آافة الجهات المعنية على المستوى الوطني
  .داخل هذا النظام

  

 في المستقبل القريب، هو طبيعة ومالمح العالقة بين الجهاز ومن أآثر هذه األمور إلحاحا
حيث أن معظم تطبيقات وممارسات التخطيط . التخطيطي ونظام البلديات والمجالس البلدية

العمراني المعاصر في هذا المقام، على المستوى العالمي، تقوم بإعطاء مسؤولية إعداد وتنفيذ 
في حين تحتفظ . لقرى، للبلديات والمجالس المحليةالمخططات العامة والتفصيلية للمدن وا

األجهزة التخطيطية الرسمية، بمسؤولية، مراجعة واعتماد هذه المخططات، ومسؤولية وضع 
، والسياسات العمرانية القطاعية، ةالمخططات اإلقليمية اإلرشادية، والسياسات العامة العمراني

 على اإلستراتيجيةضع الرؤى والمخططات وبالطبع تمارس هذه األجهزة الرسمية مسؤولية و
  .المستوى الوطني، ومسؤولية إعداد واقتراح القوانين والتشريعات ضمن منظومة متكاملة
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وهذا األمر يتطلب بالطبع القيام بدراسة أآثر تعمقا وتحليال، يتم بها دراسة جدوى هذا الفصل 
لوبة، وخاصة في مجال بناء القدرات في المهام والمسؤوليات، وتحديد الموارد واإلمكانات المط

والمهارات األساسية لكوادر األجهزة التخطيطية على مستوى البلديات، وتحديد اإلطار 
  .والقانوني الذي يحكم هذه العالقةالتشريعي 

  

ومن ناحية أخرى، وفي إطار مفهوم النظام التخطيطي الشامل، سوف يصبح الجهاز التخطيطي 
ليه التعامل مع مفاهيم ومضامين جديدة وحديثة ومعاصرة، لم يتم الرسمي في وضعية تحتم ع

  . تناولها قط من قبل، أو على األقل لم يتم تناولها أو إدراآها بالصورة المطلوبة
  

، ومفهوم التخطيط البيئيمنها على سبيل المثال، مفهوم التنمية المستدامة، ومفهوم التقويم 
 نظام البلديات واإلدارة المحلية والمجالس البلدية، المجتمعي والمشارآة الشعبية، ومفهوم

ومفهوم منظومة القوانين والتشريعات المتكاملة، ومفهوم التفكير اإلبداعي ومجتمع المعلومات 
والمعرفة، ومفهوم التخطيط للتنمية، ومفهوم البحث والتطوير، ومفهوم بناء القدرات والمهارات 

  .الخ... األساسية والمتطورة، 
  

ا التعامل يعني، ليس فقط الفهم الواعي واإلدراك العميق ألهمية هذه المفاهيم، ولكن يعني وهذ
في األساس القدرة على ترجمة هذه المفاهيم إلى مضمون حقيقي داخل العملية التخطيطية آكل، 

بحيث يتم تضمين هذه المفاهيم في آافة االستراتيجيات والسياسات العامة . وفي آافة مراحلها
رشادية، والسياسات القطاعية، وفي آافة مستويات وأنواع المخططات العمرانية، ومنظومة اإل

  .القوانين والتشريعات التخطيطية والعمرانية المتكاملة
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  المقترحات والتوصيات

  
 األخذ بمفهوم النظام التخطيطي الشامل بمفاهيمه الفرعية وتطبيقاته العملية، أهمية •

 .لتطوير التخطيط العمراني على مستوى آل دولةآوسيلة معاصرة وضرورية 

العمل على دمج مفهوم التنمية المستدامة، والمجتمعات المستدامة في صلب العملية  •

  التخطيطية العمرانية الشاملة،

أهمية إنشاء مراآز إقليمية على مستوى الدول العربية على غرار أآاديمية المجتمعات  •

  المستدامة بالمملكة المتحدة،

  اء مرآز وطني بكل دولة يشرف عليها المرآز اإلقليمي،إنش •

  ضرورة دمج تشريعات وقوانين البناء والتخطيط العمراني بمفاهيم االستدامة •

أهمية إعداد دالئل إرشادية على مستوى التصميم العمراني والعمل على إصدار آود  •

 عربي في هذا المجال

 

  

  
  
 


