جامعة القادسية
كلية االداب
محاضرات التخطيط االقليمي وجغرافية التنمية
الصف الرابع -:قسم الجغرافية
استاذ المادة-:م.حسون عبود دبعون الجبوري
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احملاضرة االًىل-:هفيٌم التخطيط ًانٌاعو*:
التخطٌط  planningهو اسلوب اومنهج ٌهدف الى حصر ودراسة كافة االمكانات والموارد المتوفره فً االقلٌم
او الدولة او اي موقع وتحدٌد كٌفٌة استغالل هذه الموارد لتحقٌق االهداف المرجوة فً تلك المواقع ،والتخطٌط
وفق هذا التعرٌف ٌرتبط بالعلوم االخرى لدراسة الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة بهدف معرفة مدى امكانٌة استغاللها
لتحقٌق اكبر قدر ممكن من االنتاج والتنمٌة ،لذا ٌمر التخطٌط عبر ثالث مراحل هً-:
 -1مرحلة تحدٌد الهدف من التخطٌط
 -2مرحلة اختٌار اوتحدٌد اسلوب استغالل الموارد واالمكانات المتاحة
 -3مرحلة التنفٌذ
كما ٌعرف التخطٌط بانه مجموعة التحوٌرات النظرٌة والعملٌة التً ٌجرٌها االنسان بارادة واعٌة على
عناصر ظروفه البٌئٌة المختلفة فً سبٌل تحقٌق اكبر قدر من المنفعة عبر افضل استعمال لجمٌع عناصر مصادر
الثروة الطبٌعٌة والبشرٌة ومن اجل حالة احسن وحٌاة افضل للفرد والمجتمع ضمن ظروف مكانٌة وزمانٌة
محددة بهدف تحقٌق المصالح العامة القائمة على العدل والمساواة والرفاه الشامل منطلقا من حالة قائمة الى حالة
مستقبلٌة افضل .
م/انواع التخطيط
 -1التخطٌط االقتصادي وٌشمل
التخطٌط الزراعًالتخطٌط الصناعًالتخطٌط التعدٌنًالتخطٌط التجاري -2التخطٌط العمرانً
 -3التخطٌط السكانً

احملاضرة الثانية
م/عناصر التخطٌط
ٌظم التخطٌط اربعة عناصر هً
 -1االنسان
 -2المجتمع
 -3الطبٌعة
 -4التقنٌة
م/مستوٌات التخطٌط
 -1التخطٌط القومً
 -2التخطٌط االقلٌمً
 -3التخطٌط المحلً
*للمزٌد راجع
 -1محمد خمٌس الزوكة ،التخطٌط االقلٌمً وابعاده الجغرافٌة
 -2سعدي محمد صالح السعدي ،التخطٌط االقلٌمً –نظرٌة-توجه-تطبٌق-بٌت الحكمة1191،
-3عبد هللا ٌوسف ابوعٌاش،التخطٌط والتنمٌة فً المنظور الجغرافً1193،
-4محمد جاسم محمد العانً،االقلٌم والتخطٌط االقلٌمً،ط1،2،،6
-5عثمان محمد غنٌم،التخطٌط اسس ومبادئ عامة ط2،،9 ،4،
احملاضرة الثالثة م /البعاد الزمنية للتخطيط
 -1الخطط طوٌلة المدى -:هً خطط مركزٌة ٌتم وضعا من قبل الدولة وتتظمن اهداف عدٌدة منها تحسٌن وتطوٌر
المستوى المعٌشً للسكان بما ٌتعلق بتجهٌز السكان بالمواد االستهالكٌة والخدمات الالزمة لتحسٌن الظروف
السكنٌة وتحسٌن الدخول النقدٌة وٌتراوح بعدها الزمنً بٌن()25-1،سنة وهً خطة على درجه من العمومٌة ،اذ
تتضمن تصور واضعً الخطة لطبٌعة وخصائص المجتمع الجدٌد الذي سوف ٌسود نهاٌة الخطة .
 -2الخطط متوسطة المدىٌ -:تراوح بعدها الزمنً بٌن( )7-4سنوات وهً تمثل مرحلة من مراحل تنفٌذ اهداف
الخطة طوٌلة االمد وهً فً االساس خطة انتاج ٌمثل عمودها الفقري خطة االستثمار التً تتضمن نمط توزٌع
االستثمارات واولوٌات اختٌار المشروعات كما انها على درجة عالٌة من التفصٌل سواءا من حٌث االهداف او
الوسائل المستخدمة.
 -3الخطط قصٌرة المدىٌ -:تراوح بعدها الزمنً بٌن سنة الى اربع سنوات وتكون على درجة عالٌة من التفصٌل
مقارنة بالخطة متوسة المدى حٌث تتضمن تفصٌال عن المشروعات ومعدل تنفٌذها فً السنة كذلك ٌمكن تفعٌل
هذه الخطة الى مدى اقل من سنة كان تكون فصلٌة او شهرٌة لتكون الوحدة االنتاجٌة على بٌنة بما حققته من
الواجبات المحددة وهً خطة تعطً للتخطٌط صفة المرونة

م/العالقة بين الجغرافية والتخطيط
م/تباين وجهات النظر والتشابه واالختالف بين الجغرافية والتخطيطٌ/نظر الزوكة وابوعٌاش

م /المستجدات في التخطيط
كانت مهمة التخطٌط فً بداٌة القرن العشرٌن حكرا على المهندسٌن والمعمارٌٌن بشكل رئٌسً ،اال انه مع تضخم
حجوم المدن واتساع البٌئات الحضرٌة وتعقد مشكالتها البٌئٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة اتخذ التخطٌط ابعادا
جدٌدة بحكم المستجدات فً حٌاة المدن والتجمعات الحضرٌة  ،اي ان االهتمامات بالمدٌنة اخذت تظظم اطٌافا
اخرى من ذوي االختصاصات واصحاب الخبرة ذات العالقة بموضوع التخطٌط وفق متطلبات الحٌاة حٌث
اصبحت هٌئات التخطٌط تشمل افراد من تخصصات الهندسة والتصمٌم والجغرافٌة واالجتماع.
اما المستجدات االخرى التً دخلت على عملٌة التخطٌط كانت تتركز فً اتجاهٌن:
االول -:كان ٌركز على اهمٌة العملٌة السٌاسٌة فً التخطٌط فلم ٌعد المخططون ٌقدمون الخطط للمسؤولٌن فً المدن
وانما اصبحت تمر عبر قنوات رسمٌة وسٌاسٌة لدراستها وتقٌٌم مدى مالئمتها للظروف الخاصة بكل مدٌنة
اما االتجاه الثانً -:لقد اصبح ٌركز على اهمٌة مشاركة المواطنٌن فً صنع القرارات الخاصة بالخطة ومكوناتها
ومدى تحقٌقها لرغبات الناس ،فالمشاركة العامة او الشعبٌة فً صٌاغة اهداف التخطٌط والموافقة على الخطة
بشكل نهائً اصبحت مسالة بدٌهٌة فً العملٌة التخطٌطٌة.

احملاضرة الرابعة /
هفيٌم القلين –هٌاصفات اال قلين-انٌاعو -طرق حتذيذه
هفهىم االقلين-:ػجبسح ػٓ سلؼخ ِٓ االسع رزغُ ثخظبئض ِؼٕ١خ رّ١ض٘ب ػٓ ِب ٠غبٚس٘ب ِٓ البٌ ُ١اخشٚ، ٜااللٍ ُ١لذ ٠ىِٕ ْٛبخ١ب
ٚف٘ ٟزٖ اٌؾبٌخ ٔغذ اْ سلؼخ االسع رزغُ ثخظبئض ِٕبخ١خ ػبِخ رغٛد٘ب ٚرّ١ض٘ب ػٓ ِب٠غبٚس٘ب ِٓ البٌُ١
اخشٚ،ٜلذ ٠ى ْٛااللٍٔ ُ١جبر١ب ا ٚؽج١ؼ١ب ثظٛسح ػبِخ ا ٞرزغبٔظ ف ٗ١اٌؼٕبطش اٌطج١ؼ١خ اٌّخزٍفخ ِٓ ِٛلغ
عغشافٚ ٟرؼبس٠ظ ِٕٚبؿ ٚرشثخ ٔٚجبد ٚرغؼٍخ ٠خزٍف ػّب ٠غبٚس٘ب ِٓ البٌ ُ١اخش٘ ٜزا فِ ٟب ٠خض اٌزؾذ٠ذ
اٌطج١ؼٌ ٟاللٍ.ُ١
اِب اٌزؾذ٠ذ اٌجششٌ ٞاللٍ-: ُ١ف١زّضً ثبٌؾذٚد اٌزٚ ٟػؼٙب االٔغبْ عٛاء وبٔذ ع١بع١خ ا ٚاداس٠خ  ٟ٘ٚؽذٚد لغّذ
عطؼ اٌؼبٌُ اٌ ٝدٚي ِزّ١ضح ،وّب أٙب رمغُ اٌذٌٚخ اٌٛاؽذح اٌٚ ٝؽذاد اداس٠خٚ.ثشىً ػبَ رزّ١ض االلبٌ ُ١اٌطج١ؼ١خ
ثبٔٙب صبثزخ ٚػٍ ٝاٌؼىظ ِٕٙب االلبٌ ُ١اٌجشش٠خ اٌز ٟرزّ١ض ثىٙٔٛب ِزغ١شح.
الوىاصفات العاهة لالقلين
 -1اْ االلٍ ٛ٘ ُ١عضء ِٓ عطؼ االسع ٌٗ ِغبؽخ ٌٚىٓ د ْٚششٚؽ ٌزؾذ٠ذ ِغبؽخ ٘زٖ االساػٚ ٟثبٌزبٌ ٟال٠شزشؽ
ف ٗ١اٌشىً اٌّغبؽ ٟفمذ ٠ىِٕ ْٛزظّب –اِ ٞشثؼب اِٚغزط١ال ا ٚدائش٠ب ٚلذ ٠ى ْٛشىٍخ غ١ش ٔظبِٚ ٟلذ ٠ى ْٛؽ١ضا
اٚوج١شا ؽ١ش ٠ؾذد ثّذٌٛالد خظبئظخ.
 -2اْ رزٛفش ف ٟااللٍ ُ١خبط١خ عغشاف١خ ا ٚاوضش رّ١ضٖ ػٓ غ١شح ِٓ االعضاء االخش ٜاٌّؾ١طخ ثٗ ا ٚؽز ٝاٌجؼ١ذح ػٕٗ
٠ -3شزشؽ ف ٟااللٍ ُ١اٌزٕبعك ا ٚاٌزشبثٗ ث ٓ١اعضائٗ ٌزغؼً ِٕٗ الٍّ١ب ع١ٍٙب ا ٚعجٍ١ب ا ٚؽبسا اِّٚطشا.
 -4اْ ٠ى ْٛف ٟااللٍ ُ١اٌؾذ االدٔ ِٓ ٝاٌغىبْ اٌمبدس ٓ٠ػٍ ٝاعزضّبس اٌضشٚاد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشش٠خاٌِ ٝغز ٜٛؽبعزٗ
ػٍ ٝااللً .
ٕ٘ -5بن رفبُ٘ ٚرٕبعك ثشش ٞثِ ٓ١خزٍف االٔزّبءاد اٌجشش٠خ ٌىً الٍ.ُ١
 -6الثذ ِٓ ٚعٛد ؽذٚد ٌاللٍّ٠ٚ ُ١ىٓ رّضٍٙ١ب ثؾذٚد اداس٠خ ف١غت اْ ربر ٟاٌؾذٚد االداس٠خ ثبلً اٌزبص١شاد اٌغٍج١خ اٌزٟ
ّ٠ىٓ اْ رٛاعٗ ؽشوخ اٌغىبْ اٌؼبِخ ٔٚشبؽبر ُٙاٌّخزٍفخ ِٚشبوً ؽ١بر ُٙاٌ١ِٛ١خٚ ،اْ رى ْٛؽذٚد االلٍِ ُ١زٕبغّخ
ِغ اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ ٌزؾذ٠ذ اسع رٌه االلٍ.ُ١
 -7اْ ٠ىٌ ْٛاللٍ ُ١ثؤسح ِشوض٠خ رّضً اوجش رغّغ ٌغىبْ االلٍ ُ١رغبُ٘ ٚثشىً فؼبي ٌالعزغبثخ ٌّزطٍجبد اٌغىبْ
اٌّخزٍفخ ِٓ خذِبد اداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ ِبد٠خ.
 -8اْ رزٛفش ف ٟاؽذ االلبٌ ُ١ا ٚثؼؼٙب لذساد رار١خ رغؼً االلٍ ُ١فِٛ ٟلغ ٠ؤٍ٘خ ف ٟاٌزؾىُ ف ٟااللبٌ ُ١االخشٜ
اٌّغبٚسح ٌٗ ٚؽز ٝاٌجؼ١ذح ػٕٗ.

انىاع االقالين-:
اٌطج١ؼ١خ ٌزٌه لذ ٠ىْٛ
 -1االقلين الطبيعي ٛ٘ٚ -:االلٍ ُ١اٌز٠ ٞؼزّذ رؾذ٠ذٖ ػٍ ٝػٕظش ِؼ ِٓ ٓ١ػٕبطش اٌج١ئخ
ػجبسح ػٓ عٍغٍخ عجٍ١خ أ ٚطبق ع ٍٟٙا ٚالٍ٘ ُ١ؼج ٟاٚ ٚادٙٔ ٞش ٞا ٚا ٞالٍ١ّ٠ ُ١ضٖ ػبًِ عغشاف٠ ٟغٕذ ٌزٌه
االلٍ ُ١شخظ١زٗ اٌّىبٔ١خ اٌز ٟرّ١ضح ػٓ ثبل ٟاالِبوٓ.
 -2االقلين البشزي ٛ٘ٚ -:االلٍ ُ١اٌز٠ ٞؼزّذ رؾذ٠ذٖ ػٍ ٝخبط١خ ثشش٠خ ٠الؽظٙب االٔغبْ وزٛص٠ؼبد اٌغىبْ ؽغت
أزّبءار ُٙاٌؼشل١خ ا ٚاٌطبئف١خ ِضً الٍ ُ١وشدعزبْ ف ٟاٌؼشاقٚ.لذ ٠ى ْٛرؾذ٠ذ االلٍ ُ١ػٍ ٝاعبط وضبفخ اٌغىبْ اٚ
ؽشف ُٙاِ ٚغزٛاُ٘ االلزظبد ٞا ٚاٌّؼ١ش ٟف١بخز وً الٍ ُ١طفخ ثشش٠خ ِؼٚ. ٕٗ١لذ ٠زشىً االلٍ ِٓ ُ١خالي ؽذٚد
اداس٠خ داخً الٍ ُ١اٚدٌٚخ اِ ٚمبؽؼخ.
 -3االقلين االداري ٛ٘ٚ -:رٌه االلٍ ُ١اٌز٠ ٞزُ رؾذ٠ذٖ ػٍ ٝاعبط اداس ٞا ٚرٕظ ّٟ١ؽ١ش ٠زخز لشاس ِٓ اٌغٍطبد
اٌؼٍ١ب ٠غؼً عضءا ِٓ عطؼ االسع ف ٟثٍذ ِؼ ٓ١ػٍ ٝأٗ الٍّ١ب اداس٠ب ِ ٌٗٚغزِ ٜٛؼٕ١ب ِٓ اٌم١بدٖ االداس٠خ اٌمبدسح
ػٍ ٝاٌغ١طشح االداس٠خ ف ٟرٌه اٌغضء رؾم١مب ال٘ذاف ِؼِ ٕٗ١ضً البٌ ُ١اٌّؾبفظبد ٚراد اٌؾذٚد االداس٠خ
اٌٛاػؾخٕ٘ٚ.بن ِغّٛػخ ِٓ االػزجبساد رؼزّذ ف ٟرؾذ٠ذ االلٍ ُ١االداس-:ٟ٘ٚ ٞ
 اْ رزٛفش ف ٟااللبٌ ُ١االداس٠خ اٌّخزٍفخ ؽبٌخ ِٓ اٌزمبسة ف ٟاٌخظبئض اٌغىبٔ١خ ٌاللٍٚ ُ١دسعخ ِٓ اٌزشبثٗ اٌؼبَ فٟاٌخظبئض اٌّغبؽ١خ .
 ِٓ اٌؼشٚس ٞاْ ٠ى ْٛااللٍ ُ١را عؼخ ِؼٕ١خ رؼّٓ عذ اٌّزطٍجبد االداس٠خ ٌٍغىبْ ٚاْ رشرجؾ اٌؾذٚد االداس٠خٌاللٍ ُ١ثبِىبٔ١خ رؾم١ك ٚرٛف١ش افؼً اٌخذِبد ٌٍغىبْ
 ٕ٠جغ ٟاْ رى ْٛعّ١غ االعضاء االداس٠خ ٌاللٍ ُ١رؾذ اٌغ١طشح ا ٚلذساد اٌزؾىُ االداس ِٓ ٞخالي اٌزفبػً ٚاٌزٕغ١كٚاٌزشاثؾ ف ٟاٌّٙبَ اٌز٠ ٟؤدٙ٠ب عٙبص االداس ٓ١٠اٌّخزظ.ٓ١
 -4االقلين الخاص ٛ٘ٚ -:االلٍ ُ١اٌز٠ ٞزؾذد ِٓ خالي لشاس ع١بعٌ ٟزؾم١ك ٘ذف ِؼٚ ٓ١االعزفبدح ِٕٗ ثشىً خبص
ٌٚ،زا فباللٍ ُ١اٌخبص ٘ ٛالٍ ُ١عغشافّ٠ ٟىٓ اْ رطغ ٟفٚ ٗ١ظ١فخ ِؼ ٕٗ١ػٍ ٝاٌٛظبئف االخش٠ٚ ٜىِ ْٛغبال
ٌزؾم١ك رٍه اٌٛظ١فخ ثبٌذسعخ اال ٌٝٚوباللٍ ُ١اٌظٕبػ ٟا ٚااللٍ ُ١اٌضساػ،ٟؽ١ش رخظض اساػ ٟرٌه االلٍُ١
وبعزؼّبالد ِؼٌ ٕٗ١زؾم١ك اغشاع خبطخ.
 -5االقلين الكبيز او االقلين الوتزوبىليتاني ٛ٘ٚ -:اؽذ أٛاع االلبٌ ُ١اٌز ٟظٙشد ؽذ٠ضب ػٕذِب عش ٜرظٕ١ف االلبٌُ١
ثؾغت خظبئظٙب ٚاثؼبد٘ب فٕبٌذ اٌّذْ اٌىج١شح اٌز ٟرشرجؾ ثظ١ٙش٘ب اٌّؾ١ؾ ِٓ خالي اٌؼاللبد اٌٛظ١ف١خ اٌّىبٔ١خ
اعُ االلٍ ُ١اٌّ١زشٚث١ٌٛزبِٔ ٟضً الٍ ُ١ثغذاد اٌىجش.ٜ
طزق تحذيذ االقلين-:
اوال -:طزيقة الوعاييز الطبيعية في تحذيذ االقلين ٚ،ثّٛعت ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠زُ رؾذ٠ذ االلٍ ُ١اػزّبدا ػٍِ ٝؾذداد
ؽج١ؼ١خ ِضً شىً االسع – إٌّبؿ -اٌىضبفخ اٌغىبٔ١خ-اٌغطبء إٌجبر ٟاٌطج١ؼِٚ ٟضً رٍه اٌّؼب١٠ش ٘ ٟاٌزٟ
اعزخذِٙب اغٍت اٌجبؽض ْٛاٌغغشاف ْٛ١ف ٟرؾذ٠ذ االلٍُ١
ثانيا-:طزيقة التحذيذ الىظيفي -:رؼزّذ ٘زٖ اٌطش٠مخ ػٍ ٝاٌزغبٔظ ف ٟاٌٛظبئف اٌز٠ ٟؼىغٙب االلٍ ُ١ػّٓ
ػاللبرٗ اٌذاخٍ١خ ٚفك ِؼب١٠ش ِؼٌٚ ٕٗ١زٌه لذ رز١ؼ اشىبال ِؼٕ١خ ٌاللبٌ ُ١اٌٛظ١ف١خ ِضً االلبٌ ُ١راد االشىبي
اٌغذاع١خ اٌز ٟاػزّذ٘ب ٌٛػ ثٕبءا ػٍ ٝفىشح االِبوٓ اٌّشوض٠خ ٌىشعزبٌش .

احملاضره اخلاهسة/
هفيٌم التخطيط االقليوي-:
اْ ِظطٍؼ اٌزخط١ؾ االلٍ٠ regional planning ّٟ١ظُ ِظطٍؾّ٘ ٓ١ب اٌزخط١ؾ ٚ planningااللٍregion ُ١
 ِٓٚخالي اٌزؼبس٠ف اٌغبثمخ ٔش ٜثبْ اٌزخط١ؾ االلٍ ٛ٘ ّٟ١دساعخ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشش٠خ عٛاء اٌّغزغٍخ ِٕٙب
اَ غ١ش اٌّغزغٍخ ف ٟسلؼخ عغشاف١خ ِؾذدح ِٓ االسع ٌّؼشفخ اِىبٔبد ٘زا االلٍِٛٚ ُ١اسدٖ اٌّزبؽخ ٚاعزغالٌٙب
خالي فزشح صِٕ١خ ِؾذدح ٌزؾم١ك ا٘ذاف ِؼ ٕٗ١رٙذف اعبعب اٌ ٝإٌٛٙع ثباللٍٚ ُ١أؼبشخ.

م /هبزرات االخذ باسلىب التخطيط االقليوي
 -1رخٍف ثؼغ االلبٌِٚ ُ١بٌٗ ِٓ اصش ثزؼط ً١اٌزّٕ١خ اٌم١ِٛخ  ،ا ٞثّؼٕ ٝرخٍف اؽذ االلبٌ٠ ُ١ؼٕ ٟثؾء ػٍّ١خ اٌزّٕ١خ
اٌم١ِٛخ ثبعش٘ب ٌزا ٠غت اال٘زّبَ ثغّ١غ االلبٌ.ُ١
 -2رّٕ١خ ٚرط٠ٛش الٍ ُ١عذ٠ذ ِٚب٠زطٍجٗ ِٓ ا٘زّبَ وج١ش ف ٟإٌٛاؽ ٟااللزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاؽز١بعبد
اٌم ٜٛاٌجشش٠خ اٌّذسثخ ٚاٌز٠ ٞزطٍت خطخ الٍ١ّ١خ ِزىبٍِخ
 -3البِخ طٕبػخ عذ٠ذح ف ٟالٍِ ُ١ؼِٚ ٓ١ب ٠زطٍجخ ِٓ اؽز١بعبد ٘بئٍخ ف ٟاٌغٛأت اٌؼّشأ١خ ٚاٌجشش٠خ ٚاٌز٠ ٞزطٍت
رخط١طب ػٍِ ٝغز ٜٛااللٌٍ ُ١غشع اٌزىبًِ ث ٓ١االٔشطخ اٌمطبػ١خ
 -4رؾم١ك إٌّ ٛاٌّزىبفئ (اٌّزٛاصْ) ثِ ٓ١خزٍف لطبػبد االلزظبد اٌمِٟٛ
ٔ -5شش اٌٛػ ٟاٌزخط١ط ٟػٍ ٝاٌّغز ٜٛااللٍٚ ّٟ١اٌّؾٍِٚ ٟبٌٗ دٚس ف ٟدػُ ِغ١شح اٌخطخ اٌم١ِٛخ
 -6رؾم١ك اٌالِشوض٠خ االلزظبد٠خ ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌمٌ ِٟٛغشع رٛص٠غ اٌّشبس٠غ اٌظٕبػ١خ اٌغذ٠ذح ػٍ ٝالبٌ ُ١اخشٜ
غ١ش االلبٌ ُ١اٌّشوض٠خ.
ِ -7شبسوخ اٌّٛاؽٕ ٓ١ثظٛسح اوضش فبػٍ١خ ف ٟرؾم١ك ا٘ذاف اٌخطخ االلٍ١ّ١خ
 -8اػبدح رٛص٠غ اٌغىبْ ثشىً ِزٛاصْ ِغ اِىبٔبد وً الٍ.ُ١
 -9رؾذ٠ذ ّٔبرط اٌزّٕ١خ اٌّىبٔ١خ االوضش ِالئّخ ٌٛالغ االلٍ.ُ١
 -11اْ ػٍّ١خ اٌزخط١ؾ اٌىفٛءح ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّشاوض اٌؾؼش٠خ ف ٟاِ ٞىبْ ٠زطٍت ِغز ٜٛاػٌٍٍ ٝزخط١ؾ اٌّىبٟٔ
٠زّضً ثبٌزخط١ؾ االلٍ.ّٟ١
ٌٍّض٠ذ ساعغ -1:ػذٔبْ ِى ٟاٌجذساٚ ٞٚفالػ اٌؼضا،ٞٚاٌزّٕ١خ ٚاٌزخط١ؾ االلٍ1991،ّٟ١

احملاضرة السادسة-:
اىذاف التخطيط االقليوي
 -1اؽذاس ؽبٌخ ِٓ اٌزٛاصْ االلزظبدٚ ٞاالعزّبػ ٟث ٓ١االلبٌ ُ١ػّٓ عزشار١غ١خ ٚا٘ذاف اٌزخط١ؾ اٌم ِٟٛاٌشبًِ.
 -2خٍك فشص ػًّ ٚرمٍ ً١اٌٙغشح خبسط االلٍ ِٓ ُ١خالي البِخ اٌّشبس٠غ اٌظٕبػ١خ ٚاٌخذِ١خ ٚاٌغ١بؽ١خ ٘ٚزٖ
اٌّشبس٠غ رؾزبط اٌ ٝاال٠ذ ٞاٌؼبٍِخ
 -3رٛف١ش اوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌخذِبد اٌخذِبد االعزّبػ١خ اٌؼبِخ اٌؼبِخ ٌاللٍ ُ١وبٌخذِبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌظؾ١خ
ٚاالعىبْ ٚإٌمً.
 -4رؾم١ك االعزضّبس االِضً ٌٍّٛاسد االلٍ١ّ١خ اٌّزبؽخ ؽ١ش اْ اٌزّٕ١خ االلٍ١ّ١خ الربر ٟاال ِٓ خالالعزغالي ِٛاسدٖ
اٌّزبؽخ ثشىً اِضً ٚوفبءح ػبٌ١خ.
 -5إٌٛٙع ثبٌج١ئبد اٌّؾٍ١خ طٕبػ١ب ٚصساػ١ب ،فباللٍ٠ ُ١شًّ ػذد ِٓ إٌّبؽك اٌؾؼش٠خ ٚاٌش٠ف١خ ٚاْ رّٕ١خ ٘زٖ
إٌّبؽك ٠زُ ِٓ خالي رٛف١ش اٌخذِبد اٌز٠ ٟفزمش ٌٙب االلٍٚ ُ١رط٠ٛش وفبءح اٌّٛعٛد ِٕٙب ٚص٠بدح ِٙبسح ٚرذس٠ت
اٌغىبْ اٌّؾٍ.ٓ١١
 -6سفغ ِغز ٜٛاٌذخً اٌفشدٚ ٞااللٍ ِٓ ّٟ١خالي البِخ اٌّشبس٠غ اٌظٕبػ١خ ٚاٌضساػ١خ الْ االفزمبس ٌٙزٖ اٌّشبس٠غ
٠ؤد ٞاٌ ٝأخفبع دخً اٌفشد  ِٓٚصُ أخفبع اٌّغز ٜٛاٌّؼ١شٚ ٟاٌظؾٚ ٟاٌزؼٌٍ ّٟ١غّ١غ اٌغىبْ ِّب ٠ذفؼُٙ
اٌ ٝاٌٙغشح اٌ ٝالبٌ ُ١اخش ٜرزٛفش فٙ١ب ظشف ػًّ افؼً.
 -7رٛع ٗ١إٌشبؽبد االلزظبد٠خ ثشىً ِزٛاصْ ١ٌٚظ ثشىً ػشٛائِ ٟضً رشوض اٌغىبْ ف ٟإٌّبؽك اٌؾؼش٠خ اٌزٟ
رؼبٔ ِٓ ٟاالصدؽبَ ،ا ٚرشوض اٌّشبس٠غ االلزظبد٠خ فِٕ ٟطمخ د ْٚاخش.ٜ
 -8رذس٠ت ٚرب٘ ً١اٌّغزّؼبد اٌّؾٍ١خ ٌخٍك ا ٚص٠بدح ِغز ٜٛاٌّٙبساد اٌفشد٠خ ٚوفبءح االداء اٌز ٟرغبػذ ػٍ ٝرؼض٠ض
ِغبّ٘خ اٌغىبْ فِ ٟغًّ االٔشطخ ف ٟااللٍ.ُ١
 -9اْ رؾم١ك اٌزّٕ١خ اٌم١ِٛخ ِشرجؾ ثزؾم١ك اٌزّٕ١خ االلٍ١ّ١خ وٙٔٛب رض٠ذ ِٓ ِؼذالد إٌّ ٛااللزظبد. ٞ

احملاضرة السابعة
الوشكالت التي تىاجه التخطيط االقليوي
 -1غّٛع اٌغب٠بد ٚػذَ ٚػٛؽٙب الْ ِؼظُ ا٘ذاف اٌزخط١ؾ االلٍ ّٟ١رؾذد ِٓ لجً اٌغبعخ طبٔؼ ٟاٌمشاس.
 -2اٌّؼٛلبد اٌّبٌ١خ  /رفغش ٘زٖ اٌّشىٍخ ثبْ االٔفبق اٌؼبَ ػٍ ٝاٌزّٕ١خ االلٍ١ّ١خ ٚثشاِظ اٌزخط١ؾ االلٍ٠ ّٟ١زُ ػٓ
ؽش٠ك اٌزّ ً٠ٛاٌؼبَ اٌز٠ ٞؾذد إٌّ ٛااللٍ ّٟ١فزبص١ش ِؾذداد اٌّ١ضأ١خ ٠ؼذ ِؼٛلب ِبٌ١ب اِبَ ِشبس٠غ اٌزّٕ١خ
االلٍ١ّ١خ.
 -3ػغض اٌزٕغ١ك ثِ ٓ١خزٍف اٌٛصاساد اٌز ٟرؼغ لشاساد االعزضّبسٚاٌزٌٙ ٟب اصش ػٍ ٝا٘ذاف اٌزخط١ؾ االلٍّٟ١
ٚاٌزّٕ١خ االلٍ١ّ١خ
 -4ػذَ رٛفش ِؼٍِٛبد اؽظبئ١خ الٍ١ّ١خ وبف١خ ػٓ االِىبٔبد اٌّزبؽخ ٚاٌزّ٠ ٟىٓ اعزخذاِٙب ف ٟاٌزّٕ١خ االلٍ١ّ١خ
ٚٚعبئً اٌزؾٍ ً١اٌالصِخ ٌٕغبػ رٍه اٌغ١بعخ
ِ -5شىٍخ ػذَ رؾذ٠ذاالعبٌ١ت اٌّالئّخ ٌٍؼٍّ١خ اٌزخط١ط١خ اٌزّٕ٠ٛخ .
 -6ػذَ اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌّخطط ٓ١االلٍٚٚ ٓ١١ّ١اػؼ ٟاٌغ١بعبد ٚاٌّخطط ٓ١االخشٚ ٓ٠ػذَ اٌزٕغ١ك ث ُٕٙ١لذ ٠ؤد ٞاٌٝ
فشً اٌغ١بعخ االلٍ١ّ١خ ف ٟرٍج١خ اٌؾبعبد االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ.
 -7اٌّؼٛلبد االلزظبد٠خ ٌ /زؾم١ك ع١بعخ اٌزّٕ١خ ٠غت رغ١١ش ثؼغ اٌزشاو١ت االعزّبػ١خاٌمبئّخ ِضً أزمبي اال٠ذٞ
اٌؼبٍِخ ِٓ إٌّبؽك اٌز٠ ٟضداد فٙ١ب ػشػ ُٙإٌِ ٝبؽك ٕ٠ذس فٙ١ب ٚعٛدُ٘ ٘ٚزا ٛ٠اعٗ طؼٛثبد ِٕٙب رّغه
اٌؼّبي ف ٟث١ئبر ُٙاالطٍ١خ ٌزا ػٍ ٝاٌغ١بعبد االلٍ١ّ١خ رٛف١ش اٌخذِبد ٌٛٙالء اٌؼّبي ف ٟإٌّبؽك اٌغذ٠ذح.
 -8اٌّؼٛلبد اٌزشش٠ؼ١خ ا ٚاٌظ١غ اٌمبٔ١ٔٛخٌ /ى ٟرى ْٛاٌغ١بعخ االلٍ١ّ١خ اٌّشعِٛخ فؼبٌخ ِٚؤصشح ٠غت اْ ربخز
اٌمشاساد ط١غخ لبٔ١ٔٛخ ٌى ٟرىٍِ ْٛضِخ ٌز ٞٚاٌؼاللخ  ِٓٚاٌّؼٛلبد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌز ٟرٛاعٗ اٌزخط١ؾ االلٍ ّٟ١ؽك
اٌٍّى١خ اٌؼمبس٠خ اٌز ٟرشىً ػمجخ ف ٟؽش٠ك أشبء ِٕطمخ طٕبػ١خ ا ٚاِ ٞششٚع رط٠ٛش-ٞرٌّٕ.ٞٛزا الثذ ِٓ
رؼذ٘ ً٠زٖ اٌزشش٠ؼبد إٌّظّخ ٌؾك اٌٍّى١خ خذِخ ٌٍظبٌؼ اٌؼبَ ِٓ اعً رؾم١ك اٌزّٕ١خ االلزظبد٠خ.
 -9اٌّؼٛلبد االداس٠خ /اِ ٚب٠غّ ٝثؼمجخ اٌزٕظ ُ١االداس ٞار غبٌجب ِب٠زُ ٚػغ اٌخطؾ االلٍ١ّ١خ ِٓ لجً اٌؾىِٛخ
اٌّشوض٠خ ثؼ١ذا ػٓ ِغبّ٘خ االداساد اٌّؾٍ١خ ِّب عؼً ٘زٖ اٌخطؾ  ٚاٌغ١بعبد ثؼ١ذح ػٓ رٍج١خ اؽز١بعبد االلبٌُ١
اٌفؼٍ١خ.
 -11اٌّؼٛلبد اٌغ١بع١خ /اْ ٚعٛد ٘١ئبد ع١بع١خ رؼغ لشاساد اٌزّٕ١خ ٚثب٘ذاف ِخزٍفخ ٌؾّب٠خ ٔفٛر٘ب ٚؽّب٠خ
ع١طشرٙب ف ٟرٛعٚ ٗ١سلبثخ ٘١ئبد اٌزخط١ؾ اٌشبًِ ِّب ٠شىً ػبئمب ف ٟعج ً١رؾم١ك اٌزّٕ١خ االلٍ١ّ١خ ٌزٌه فبْ
ٚعٛد رٕظ ُ١ع١بعِ ٟزؾشس ِٓ اٌزمبٌ١ذ ٚلبدس ػٍِٛ ٝاعٙخ اٌّشبوً ٌ٠ؼذ اؽذ اٌؼٛاًِ االعبع١خ ٌٕغبػ ا٠خ ِؾبٌٚخ
ٌٍزخط١ؾ االلٍٚ ّٟ١اؽذاس اٌزّٕ١خ االلٍ١ّ١خ.

احملاضرة الثاهنة-:
االسس الطبيعية والبشزية للتخطيط االقليوي-:

