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 البرمجة الحضرية -برمجة املشاريع الحضرية الكبيرة

 البرمجة الحضرية:   مفهوم-1

تّعد البرمجة الحضرية املرحلة التحضيرية التي تسبق عملية التخطيط للمشاريع الحضرية )العمرانية( الكبيرة؛  

باملشروع،   الخاصة  االستراتيجية  أو  الخطة  إعداد  يتم  الرئيسية، تحديد  وفيها  التخطيطية  واملشاكل    املسائل 

 ملا تتضمنه البرمجة الحضرية؛ فهي تعتبر  ونظ  مراحل التخطيط...تحديد  املعلومات الالزمة للتخطيط،    جمع
ً
را

أو   العمرانية  أو  التوجيهية  الهيكلية أو  املتمثل بمشاريع املخططات  التخطيط الحضري  اإلطار املرجعي لتنفيذ 

  
ً
التنظيمية أو مشاريع التهيئة الحضرية التي تنجزها الدولة لضبط توسع املدن وتنظيم مجالها الجغرافي عمرانيا

.
ً
 .. واقتصاديا

في  أهميتها  املعطيات االستشرافية املستقبلية؛ حيث تكمن  الواقع وعلى  الحضرية على معطيات  البرمجة  بنى 
ُ
ت

أمام   املتاحة  والفرص  لإلمكانيات   
ً
وفقا الحضرية  املشاريع  سياق  في  املطروحة  واملسائل  األسئلة  على  اإلجابة 

جمع من مصادر متعددة: صاحب املشروع،    املخططين... ولذلك يفترض باملعطيات واملعلومات والبيانات
ُ
التي ت

 للقرارات  
ً
الجهات العامة والخاصة، املجتمع املحلي؛ يفترض بها أن تكون موثوقة ودقيقة وذات مصداقية تجنبا

 التخطيطية الخاطئة أو القاصرة فيما بعد. 

عن   مسؤولة  وتكون  محددة،  رسمية  مؤسسة حكومية  أو  الحضرية جهة  البرمجة  على  برمجة مشاريع  تشرف 

 عن جمع وتعميم  
ً
التصميم أو التخطيط الحضري واعتماد كافة املعلومات املتعلقة بها، وتكون مسؤولة أيضا

: في 
ً
أو اإلشراف عليها... مثال الوقت بدراسة تلك املشاريع  املتعلقة بالتنمية الحضرية، وتقوم بنفس  املعلومات 

عل العامة  واألشغال  اإلسكان  وزارة  تشرف  و سورية  الهيكلية  املخططات  مشاريع  ودراسة  برمجة  التنظيمية  ى 

ودراسة   برمجة  مسؤولية  تناط  مصر،  في  املحلية...  اإلدارة  وزارة  مع  بالتنسيق  الحضرية  التنمية  ومشاريع 

في  العمراني وفروعها  للتخطيط  العامة  بالهيئة  العمرانية اإلسكانية والسياحية والصناعية وغيرها  املخططات 

املتعلقة   التوجيهية  املخططات  ودراسة  ببرمجة  الحضرية  الوكاالت  تقوم  املغرب،  وفي  املصرية...  املحافظات 

 بالتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجيهات املحددة فيها. 

 توظيف منهجية البرمجة الحضرية:-2

الوقت   في  ومهمة  ملحة  الكبيرة ضرورة  الحضرية  املشاريع  برمجة  ومؤثرات  أصبحت  اعتبارات  نتيجة  الحاضر 

تشريعية... بيئية،  اجتماعية،  اقتصادية،  عمرانية،  تعّد    عديدة:  اليوم  واستقصاء وهي  وبحث  عمل    منهجية 

، ومن املمكن توظيف هذه املنهجية كأداة  فعالة في جمع وتبويب املعلومات والبيانات الالزمة للمشروع الحضري 

 متعددة املهام... 

https://manara.edu.sy/


  

 ماهر لفاح  د.م  -برمجة معمارية                                                                                            2

https://manara.edu.sy/ 
 

كأدا  -أ تنظيمية:توظيفها  الرهانات    ة  لتحديد  الالزم  الوقت  وتخصيص  تنظيم  في  املشروع  صاحب  تساعد 

واملتطلبات ومن ثم األهداف املتوخاة من املشروع، وهي أداة يعتمدها املخطط أو املخططون في تنظيم خطوات  

 ومراحل املشروع الحضري بالتنسيق مع صاحب هذا املشروع... 

تقنية  -ب كأداة  أتوظيفها  حيث  متعددة :  والدراسات  واالحصاءات  والبيانات  املعلومات  وتتيح  توفر  نها 

من جهة، والتي  بعد تحليلها  االختصاصات التي سيعتمد املخططون عليها في استخالص املؤشرات التخطيطية  

ن  م  وغيرها(   G.I.S S.P.S.S :الحاسوبيةواالحصائية  ستعتمد عليها آليات التخطيط التقني )البرامج التخطيطية  

 جهٍة أخرى...

اقتصادية:  -ت كأداة  السوق    توظيفها  احتياجات  حول  وبيانات  معلومات  من  يلزمهم  ما  لالقتصاديين  توفر 

بذلك   وهي  التمويل؛  ومصادر  البيئة  وحماية  التحتية  والبنى  للتشييد  املتوقعة  والتكاليف  األراض ي  وأسعار 

 ...
ً
 تساعد في تجنب العوائق االقتصادية ووقوع الخسائر الحقا

 مفهوم البرنامج التخطيطي:-3

جمع   املتعددة  يساعد  في  و املعلومات  املخططين  يساعد  املختلفة،  مصادرها  من  الحضري  باملشروع  املتعلقة 

 ه االستراتيجية أو األساسية... هدافبالعالقة مع أ املشروعيد االحتياجات واملتطلبات في هذا  تحد

تلك ضمن    تصاغ  واملتطلبات  عديدة  خاص ملف  االحتياجات  تسميات  مثليأخذ  التخطيطي،  ،  البرنامج   :

الخ...   االحتياجات،  تقدير  برنامج  لالحتياجات،  الحسابي  أحد  البرنامج  امللف  هذا  الامل وَيعّد  رئيسية  خرجات 

   . الحضرية  للبرمجة 

عرررررّرف البرنرررررامج التخطيطررررري ملشرررررروع املخطرررررط التنظي ررررري العرررررام ألي تجمرررررع سررررركاني فررررري سرررررورية بحسرررررب املرسررررروم يَ 

البرنررررامج الررررذي يحرررردد االحتياجررررات النيررررة واملسررررتقبلية لتجمرررررع وتعديالترررره بأنرررره:  1982  لعررررام 5التشررررريعي رقررررم  

البرنررررامج عرررردد السرررركان هررررذا سرررركاني وفررررق أسررررس التخطرررريط العمرانرررري اسررررتنادا علررررى واقررررع هررررذا التجمررررع، ويحرررردد 

 والكثافات السكانية ونوع وتعداد الخدمات واملشيدات العامة الالزمة له.

برأن البرنرامج التخطيطري يقرّدر االحتياجرات علرى مردى أجرٍل تخطيطري محردد بعشررين يتبين من التعريف السابق 

حرردد االحتياجررات النيررة علررى مرردى العشررر سررنوات األوظررى مررن إنجرراز املخطررط التنظي رري
ُ
 سررنة فرري سررورية، وعليرره ت

 ، واالحتياجات املستقبلية على مدى العشر سنوات التالية.العام

البرنرامج التخطيطرري علررى مشرراريع املخططرات الهيكليررة والتنظيميررة العامررة فقررط؛ فري الوقررت الحاضررر، ال يقتصررر 

 مررررن املشرررراريع العمرانيررررة واإلقليميررررة املختلفررررة: مشرررراريع التنميررررة اإلقليميررررة، مشرررراريع 
ً
 أساسرررريا

ً
وإنمررررا أصرررربح جررررزءا

 الخ...التنمية الحضرية، مشاريع املدن الصناعية والتكنولوجية، مشاريع املراكز السياحية الكبرى، 

 على معايير  ومعدالت  يضع املخططون البرامج التخطيطية
ً
معتمدة  تأشيريهملختلف املشاريع الحضرية استنادا

؛ حيث تتصف هذه املعايير بالواقعية واملرونة من قبل الجهات املعنية بالتخطيط الحضري على مستوى الدولة

 .املكانية..والخصوصية 
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، ال يوجد نموذج ثابت لعناصر ومكونات البرامج التخطيطية للمشراريع الحضررية املتماثلرة بنوعهرا، حيرث 
ً
عموما

أهميرررة املشرررروع التيررة: بالعالقرررة مررع العوامرررل  تختلررف عناصرررر البرنررامج التخطيطررري مرررن مشررروع حضرررري إظررى آخرررر

التنمويرررة املطلوبرررة مرررن املشرررروع، مسررراحة بالنسررربة للمدينرررة وللمنطقرررة التررري يقرررع فيهرررا، أهرررداف املشرررروع، األبعررراد 

 ، الخ....نوعية الوظائف املقترحة فيه، وعدد املستفيدين من املشروع  املشروع،

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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