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العملية التخطيطية للمشروع الحضري في البرمجة الحضرية  دور   

 

 (: )العمرانيالعملية التخطيطية للمشروع الحضري  مفهوم -1

عّرف
ُ
مجموع الخطوات واإلجراءات التي تؤدي إلى تنفيذ الخطة أو  بأنها  العملية التخطيطية للمشروع الحضري أو العمراني    ت

ق األهداف املطلوبة من  االستراتيجية املرسومة من قبل املخطط أو فريق املخططين، وذلك خالل فترة زمنية محددة بغية تحقي 

 اآلتيين: الرئيسيين  بالهدفين تتلخص ؛ والتي املشروع

 . االقتصادية واالجتماعية الراهنةالعمرانية والبيئية و  معالجة املشاكل  -1

 املطلوبة من املشروع:  التنمويةتحقيق األبعاد  -2

:-أ
ً
انيا  لهذه املنطقة...  املجال الحضري  فيالحيوية األنشطة ، توزيع  ملنطقة املشروعاالرتقاء بالنسيج العمراني   عمر

:-ب
ً
 جذب االستثمارات إلى الحيز املكاني للمشروع، إيجاد فرص عمل جديدة...  اقتصاديا

:-ت
ً
 ، وتحسين نوعية الحياة فيها... منطقة املشروعتوجيه التنمية االجتماعية إلى  اجتماعيا

:-ث
ً
 تحسين الواقع البيئي... بيئيا

 : لية التخطيطية للمشروع الحضري خطوات العمفي  البرمجة الحضرية  دور -2

 يتضح من تعريف العملية التخطيطية بأن خطوات هذه العملية تتضمن:  

تحضيرية:  -أ ب  خطوات  باملشروع،  خطوة  تتعلق  الخاصة  والبيانات  املعلومات  ووضع  خطوة  جمع  املشروع،  خطة  إعداد 

 املعتمدة.   ترجمة الخطة أو االستراتيجيةفي توجهات املخططين 

خطوة  تقييم الوضع الراهن،  تحليل و خطوة  تحليل املوقع،  خطوة  ، وتشمل:  املشروعخطوات العمل بدراسة وتخطيط    -ب

التخطيطي،  البرنامج  املقارنة  وخطوة    وضع  نتيجة  املعتمد  التخطيطي  البديل   ( للمشروع  النهائية  التخطيطية  الفكرة  صياغة 

 واملفاضلة بين البدائل التخطيطية املقترحة للمشروع(... 

  كأداة استقصاء تلعب  البرمجة الحضرية  فإن  من جهتها،  
ً
 محوريا

ً
  دورا

ً
العملية التخطيطية للمشاريع    في مختلف خطواتمهما

املجّمعة من مصادر  الالزمة و بدعم وتزويد القائمين بهذه الخطوات بكافة املعلومات والبيانات  هذا الدور  يتمثل  الحضرية؛ ، و 

 متعددة...

   الخطوات التحضيرية: البرمجة الحضرية  في دور  -2-1

 التحضيرية كما يأتي: في إنجاز الخطوات بمساعدة البرمجة الحضرية  يظهر هذا الدور 

 من املعلومات  تقدم البرمجة الحضرية في هذه ال  املتعلقة باملشروع: جمع املعلومات والبيانات  خطوة   •
ً
 متنوعا

ً
خطوة كما

 ؛ تتضمن: والبيانات
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املشروع:   معلومات   - عن  املشروع،    عامة  الخطمبررات  املشروع،  صاحب  متطلبات  املشروع،  والدراسات    ط مساحة 

 اإلقليمية املؤثرة على املشروع في حال وجودها... 

 

موقع املشروع بالنسبة للمدينة، الربط الطرقي للموقع، الدراسات التنظيمية السابقة ملوقع املشروع   معلومات عمرانية: -

عليها،   التي طرأت  و والتعديالت  املشروعمسوحات  ملوقع  الراهن  الوضع  والتشريعات    بحال وجودها،  دراسات  القرارات 

 موقع املشروع، الخ...  املطبقة فيالتخطيطية 

ديموغراف  - )سكانيةمعلومات  واملعايير    (:ية  السكاني  الهرم  املشروع،  من  املستفيدين  السكان  اإلسكانية  واألسس  عدد 

 املعتمدة في الدراسات التخطيطية املحلية... 

 نوعية مستخدمي املشروع، الخصائص االجتماعية ملستخدمي املشروع وللمستفيدين منه.  :معلومات اجتماعية -

اقتصادية  - اال  :معلومات  الواقع  للمشروع،  املخصصة  وللسكان  للسكان    قتصاديامليزانية  املشروع  من  املستفيدين 

 . املتأثرين به..

 ، وهي:طوة إلنجاز هذه الخعلومات مما يلزم من تقّدم البرمجة الحضرية    خطوة إعداد خطة املشروع: •

املشروع ب  خاصة معلومات    - بهذا  املعنية  الخاص  الجهات واألطراف  القطاع  العام،  القطاع  الجهات  ()جهات  رؤى هذه   :

 إلنجاز املشروع... فيما بينها رها وطبيعة مساهماتها في املشروع، آليات التنسيق والتعاون املقترحة ادو أحول املشروع، 

واملستقبلية  - الحالية  والحضرية  اإلقليمية  التنمية  برامج  عن  الحضري    ،معلومات  املشروع  على  تؤثر  أن  يمكن  والتي 

واالقتصادية   العمرانية  املجاالت  في  للمشروع  التنموية  األهداف  تحديد  في  املعلومات  هذه  تساعد  حيث  املدروس؛ 

 واالجتماعية والبيئية...

(، مصادر    مالية...  إدارية، تقنية، بشرية،أنواع األدوات والوسائل الالزمة ) :  معلومات عن أدوات ووسائل تنفيذ الخطة  -

 هذه األدوات والوسائل... 

 . التنفيذ( ..مرحلة التخطيط، مرحلة الدراسة و   ) مشاركة املجتمع املحلي في مراحل املشروع حجم  معلومات عن  -

   :خطوات العمل في  البرمجة الحضرية  دور  -2-2

 من خطوات العمل، وهي: نجاز بعض  الالزمة إل تقديم البرمجة الحضرية املعلومات والبيانات ب هذا الدور  جسدتي

 تزود البرمجة الحضرية العاملين في هذه الخطوة باملعلومات التالية:  خطوة تحليل املوقع: •

طبوغرافية األرض، الوصول إلى موقع  مساحة وأبعاد وشكل أرض املشروع،    : معلومات عن موقع املشروع ومحيطه  -

 نوعية املحيط )طبيعي، زراعي، مبني، الخ(... املشروع والطرق املؤدية إليه، 

 املوجودة في موقع املشروع وطبيعة تأثيراتها...  معلومات عن املحددات الطبيعية واالصطناعية  -

 . الخاصة بموقع املشروع.. واالقتصادية و االجتماعية والبيئية  والعوامل العمرانيةمعلومات عن املؤثرات   -

وت  • تحليل  الراهن:   قييمخطوة  الحضرية    دور عّد  ي    الوضع  الخطوة  في  البرمجة   هذه 
ً
    مهما

ً
خاللجدا توفير    من 

 ؛ وتشمل: املختلفة املتعلقة بالوضع الراهنوالبيانات املعلومات 
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األراض ي  معلومات عمرانية:  - العمرانيةالراهنة  استعماالت  املشاكل  الشبكة،  الحالية  ،  ،  ومشاكلها  الطرقية  حالة 

املباني الفيزيائية  استعماالت  وحالة  ،  وحالتها  وأعداد  العامة،  أنواع  واملشيدات  التحتيةشبكات  الخدمات    البنى 

 ، الخ... وحالتها

اقتصادية:  - االقتصادية    معلومات  و   والفعاليات  املؤثرة  االقتصادي  الجذب  املشروع  عناصر  موقع  في  املوجودة 

 األراض ي في موقع املشروع... ألسعار  الحالية قيمة ال  ه،محيطو 

 في موقع املشروع، نوع    معلومات اجتماعية:  -
ً
في الحراك االجتماعي الحالي  تعداد وتركيب السكان املتواجدين حاليا

 ...)إن وجد( سبابه وتأثيراتهأو موقع املشروع 

 مصادر التلوث الحالية، أنواع التلوث ومستوياته... معلومات بيئية: -

 

مها البرمجة الحضرية في الخطوات السابقة الذكر، وفي حال تحليلها  املعلومات والبيانات التي تقّد   من املؤكد بأن

 خاذ قراراتهم السليمة فيما يتعلق:سوف تساعد املخططين في اتبصورة منطقية 

 . التخطيطي للمشروعالبرنامج    صياغة -أ

املا اقتراح    -ب التخطيطية  والحلول  ملألفكار  الراهناسبة  املشاكل  كافة  و نعالجة  جهة،  من  املتطلبات  لة  تحقيق 

 واألهداف التنموية للمشروع من جهة  أخرى... 

 

 

ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــ ـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ــ
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التنمية الحضرية مشاريع دور املراصد الحضرية في   

وأهميته:    املرصد الحضري  تعريف-1  

 أوردت املرجعيات العاملية املتعلقة باملراصد الحضرية تعاريف عديدة للمرصد الحضري، أهمها: 

ون والتنسيق بين األطراف املعنية بالتنمية الحضرية لجمع اجهاز مؤسس ي مستدام يقوم بالتعهو  •

الحتساب املؤشرات الحضرية وتحليلها ووضع آليات إليصالها إلى املخططين   ، وذلكاملعلومات املطلوبة

 وأصحاب القرار... 

  دارة الحضرية السليمةاإل  ، وفيأداة فعالة في التخطيط االستراتيجي والحضري للتنمية العمرانية هو •

 للمدن املعاصرة...

بالنسبة للمدينة املعاصرة التي تشهد تحوالت وتغيرات حضرية   ةيصد الحضر ا يتضح من التعريفين أهمية املر 

 ملموسة في الوقت الحاضر، وتتمثل أهميتها في النقاط اآلتية: 

املعلومات والبيانات واملؤشرات الحضرية التي يوفرها املرصد في رسم سياسة حضرية فاعلة الستفادة من ا   -أ

 وأكثر كفاءة للمدينة... 

سلطات اإلدارة املحلية على التنمية العمرانية واإلدارة الحضرية، وتمكينها من استنباط  تحسين قدرة   -ب

 خطط وبرامج عمل ومشاريع التنمية املناسبة... 

رصد وتدقيق املعلومات والبيانات وتحليلها وتحويل الظواهر االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمع    -ت

كمّية )يمكن مقارنتها بنظيرتها املحلية واإلقليمية والعاملية( مع تطبيق   املحلي إلى حقائق واحصاءات قياسية

 أحدث النظم املعلوماتية الجغرافية في إنتاج املؤشرات التنموية الحضرية...

املهام الرئيسية للمراصد الحضرية: -2  

املستوى املعلوماتي،   تتعدد املهام الرئيسية للمراصد الحضرية وتختلف مستوياتها؛ حيث تكون هذه املهام على

: اإلداري، التنموي، املجتمعي... تتحدد هذه املهام بما يأتي  

تأسيس قاعدة بيانات خاصة بإنتاج مؤشرات تنموية تعكس خصوصية املدينة، مع بناء القدرات على توليد    -أ

 املعلومات وإدارتها. 
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تساعد في قياس متغيرات األداء التنموي  توفير مجموعة املؤشرات الحضرية )الكمّية والنوعية( التي   -ب

العمراني واالقتصادي واالجتماعي للمدينة، وبما يساهم في تحقيق أهداف سياسات التنمية الحضرية 

 املستدامة. 

إيجاد نظام مراقبة حضرية مستدامة ملساندة التخطيط وعمليات اإلدارة الحضرية املتكاملة.  -ت  

مبدأ عمل املراصد الحضرية:-3  

 في جميع دول العالم  ةاملراصد الحضري تتفق
ً
راصد وفق املبادئ الثالثة اآلتية:على عمل هذه املعموما  

يقوم هذا املبدأ على الحصول على املعلومات املحّدثة باستمرار والتي تغطي  جمع املعلومات وحفظها:مبدأ   -أ

كافة املجاالت والظواهر في املدن؛ وتشكل هذه املعلومات أساسا لصنع القرارات ووضع الرؤى والخطط 

 التنفيذية املشتركة. 

مختارة من خبرات بعض  يتم االطالع على نماذج  : حيثالستفادة من خبرات وتجارب املدن األخرى مبدأ ا -ب

املدن في مجال املراصد الحضرية، وذلك لالستفادة من التقنيات املستخدمة ونقل األفكار الناجحة بما يتالءم 

 مع الخصوصيات االجتماعية واالقتصادية والطبيعية املحلية. 

ئرة املشاركة في يسعى املرصد الحضري من خالل هذا املبدأ إلى توسيع دا الشراكة في صنع القرار:مبدأ  -ت

صنع القرار؛ باعتبار أن جميع األجهزة العاملة في املدينة شريكة في املسؤولية التضامنية عن تطوير املدينة،  

 فيما بينها. 
ً
 وفي جعل كافة األعمال التخطيطية وامليدانية متكاملة

   ة:صد الحضريااملر مقارنة بين دور البرمجة الحضرية ودور -4

البيانات العديدة املتعلقة باملشاريع الحضرية على  املعلومات و ة كأداة تقنية بتوفير م البرمجة الحضريتقو 

معلومات ؛ وهي )مشاريع التصميم الحضري، مشاريع التخطيط الحضري أو العمراني( مختلف مقاييسها

ن  وزمن   مجّردة ومحدّدة دين...محّد  خاصة ببعض خطوات العملية التخطيطية وترتبط بمكا   

 من حيث الدراسة والتحليل،   
ً
 وعمقا

ً
في املقابل، فإن املراصد الحضرية توفر معلومات وبيانات أكثر شمولية

 نتيجة تحديثها املستمر،وأكثر 
ً
 بالتنمية املستدامة وبالخطط اال  حداثة

ً
ستراتيجية  وهي معلومات أشد ارتباطا

 املستقبلية... 

 بناء عليه، يتبين بأن دور املراصد الحضرية يتجاوز الدعم املعلوماتي للبرمجة الحضرية إلى دوره كنظام   

معلوماتي وتقني وبحثي وإداري متكامل؛ يساعد على التنمية الحضرية الشاملة واملستدامة في املدينة، وذلك 

 من خالل تزويد املخططين وصناع القرار  التخطيطي أو التنموي بالدراسات والتقارير اآلتية: 

الدراسات والتقارير التحليلية الخاصة بمجاالت التنمية املستدامة في املدينة، وقياس مستوى األداء فيها...   -أ  

التقارير االحصائية املتضمنة لقيم املؤشرات الحضرية للمدينة، والتحليالت االحصائية واملقارنات   -ب

، والتي تساعد في تطبيق منهج التخطيط املستدام في تنفيذ املشاريع الحضرية... املعيارية  
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نتائج ومؤشرات الدراسات واملسوحات امليدانية على مستوى املدينة ومناطقها، والتي تتناول املشاكل   -ت

والتوزيع، الظواهر  الحضرية الراهنة، واقع الحياة الحضرية فيها، واقع الخدمات من حيث الكم والنوع 

 الحضرية واالجتماعية والبيئية...

. .التقارير املرجعية الخاصة بتقييم سياسات التنمية الحضرية والعمرانية في املدينة.-ث  

 

واملهم للمراصد الحضرية في إنجاز السياسات والخطط التنموية في  اعل فالدور ال إلى   وبالنظر مما سبق ذكره،

املراصد في املدن التي تفتقرها، وخاصة املدن الرئيسية في  هذه لحاجة امللّحة إلى انشاء تتأكد ااملدن املعاصرة؛ 

 
ً
بهدف:؛ وذلك الدول النامية عموما  

تالفي اإلشكاليات التي تحدث في جمع املعلومات املتعلقة بسياسات ومشاريع التنمية الحضرية، وهي عدم دقة  -

ارب فيما بينها نتيجة ورودها من مصادر متعددة، الخ... املعلومات، عدم مصداقيتها، االختالف والتض   

بسياسات ومشاريع التنمية  ملعلومات والبيانات واالحصائيات املتعلقة بين كافة اتكامل تحقيق التناسق و ال -

 الحضرية... 

االستفادة من الدراسات والتقارير  التحليلية والتقييمية التي تصدرها املراصد الحضرية...  -  

 

ــــــــ ـــــ  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  
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