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  الرصد الحضري والتنمية بمظور التخطيط العمراني

  مدير إدارة التخطيط الطبيعي بمصلحة التخطيط العمراني

 خبير نظم المعلومات الجغرافية بمصلحة التخطيط العمراني

  
ترتكز عليها كثيرًا من الدول في صياغة استراتيجياتها 

في مصاف الدول  يضعهامستفبل مشرف 

ة إهتمامًا بالغًا لكيفية الحصول على أكبر قدر 

ممكن من المعلومات وفق منهجية وآلية تجسدت في برامج علمية تتبنى أسس ألخر ما توصلت التقنية 

الدولية المتحدة من خالل لجنة األمم 

تبلورت فكرة المراصد  يثح 1996

الحضرية والتي تهدف إلى مراقبة عملية التحضر والتي بدأت من المرصد الحضري العالمي والذي تبنته 

 -لمراصد الوظيفية الهابيتات باعتبارها الجهة المعنية على المستوى العالمي ، والتي تطورت بعد ذلك بإنشاء ا

للتعرف على نتائجها  - لذلك تعتبر اإلحصاءات ركيزة أساسية وعنصر مهمًا إلدارة عملية التنمية الشاملة 

في دعم القرار كما تأتي أهميتها  -
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الرصد الحضري والتنمية بمظور التخطيط العمراني

  عبدالرحمن محمد الفهد/ إعد اد المهندس 

مدير إدارة التخطيط الطبيعي بمصلحة التخطيط العمراني

  شارك في البحث

  العربي الالفي الكيالني/ المهندس 

خبير نظم المعلومات الجغرافية بمصلحة التخطيط العمراني

ترتكز عليها كثيرًا من الدول في صياغة استراتيجياتها  التي أهمية المعرفة والمعلومات باتت من األمور

مستفبل مشرف الى وتحديد أهدافها من أجل العمل على التخطيط للتنمية للوصول 

ة إهتمامًا بالغًا لكيفية الحصول على أكبر قدر الناميو من أجل ذلك فقد أولت أغلب دول العالم المتقدمة منها 

ممكن من المعلومات وفق منهجية وآلية تجسدت في برامج علمية تتبنى أسس ألخر ما توصلت التقنية 

األمم كبر هيئة دولية أولعل في مقدمة الهيئات التي عنيت بهذا الموضوع 

1996" ل الثانيئالمو "  - " 1991عام ل األول ئالمو "فيلبشرية 

الحضرية والتي تهدف إلى مراقبة عملية التحضر والتي بدأت من المرصد الحضري العالمي والذي تبنته 

الهابيتات باعتبارها الجهة المعنية على المستوى العالمي ، والتي تطورت بعد ذلك بإنشاء ا

لذلك تعتبر اإلحصاءات ركيزة أساسية وعنصر مهمًا إلدارة عملية التنمية الشاملة 

-هداف اإلنمائية األلفية الجديدة األوصياغة االستراتيجيات ومراقبة التقدم في 

  

:قــــدمةم

أهمية المعرفة والمعلومات باتت من األمور إن    

وتحديد أهدافها من أجل العمل على التخطيط للتنمية للوصول 

  .المتقدمة 

من أجل ذلك فقد أولت أغلب دول العالم المتقدمة منها 

ممكن من المعلومات وفق منهجية وآلية تجسدت في برامج علمية تتبنى أسس ألخر ما توصلت التقنية 

  .المعلوماتية  

ولعل في مقدمة الهيئات التي عنيت بهذا الموضوع 

لبشرية للمستوطنات ا

الحضرية والتي تهدف إلى مراقبة عملية التحضر والتي بدأت من المرصد الحضري العالمي والذي تبنته 

الهابيتات باعتبارها الجهة المعنية على المستوى العالمي ، والتي تطورت بعد ذلك بإنشاء ا

  .المحلية 

لذلك تعتبر اإلحصاءات ركيزة أساسية وعنصر مهمًا إلدارة عملية التنمية الشاملة 

وصياغة االستراتيجيات ومراقبة التقدم في 



  م2019
 

تؤكد فرضية العالقة ) ال تنمية بدون مؤشرات

غيب الرؤية مدننا وتإن تعدد المدارس التخطيطية وعدم وجود منهجية تخطيطية تعبر عن الواقع الذي تعيشه 

  .وتجمعاتنا بشكل عام 

التي تتعامل تلك مع الحيز الحضري المكاني وأهمها 

حيث تعتبر المدينة كائن حي كساكنيها ، تولد وتشب عن الطوق ، وتمر بمراحل 

أهمية المراصد الحضرية كأداة فاعلة في العملية التخطيطية التي تفضي 

باألضافة ولعل الدور المحوري الذي يلعبه التخطيط العمراني في تحقيق التنمية 

لقرار ألجل عملية التخطيطية والرصد الحضري من خالل صناعة ا

عملية  واألقدر على إدارةاألكفاء  

خذ في األعتبار الرصد الحضري وفق النظام التخطيطي وتراتبيته التي تبدا من األقليم وصوال الى المجاورة مع األ

للمالحظة والقياس وتقييم اإلتجاهات الحضرية الماضية والحالية وتزويد المعنيين بمؤشرات مبكرة 

  . )محلي - إقليمي

أداة مستديمة لجمع البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة وبناء المؤشرات في عدد من المجاالت 

 .اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئة وتحليلها بهدف دعم صناعة واتخاذ قرار على كافة المستويات 

ات التنمية وهو مركز متخصص يعمل على جمع وتحليل المؤشرات الحضرية التي تساهم في إعداد سياس

الحضرية على جميع المستويات ومتابعة تقييمها للتغلب علي النواحي السلبية وتطوير النواحي االيجابية، 

  .الحضرية على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي 
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ال تنمية بدون مؤشرات( .التنموي ورسم السياسات المستندة على األدلة والبراهين والقرائن

  .العمرانيالتنمية والتخطيط و المتالزمة بين المؤشرات 

إن تعدد المدارس التخطيطية وعدم وجود منهجية تخطيطية تعبر عن الواقع الذي تعيشه 

وتجمعاتنا بشكل عام  بعيدة المدى انعكست سلبا على المشهد التخطيطي والحضري لمدننا وقرانا

مع الحيز الحضري المكاني وأهمها أنها تتعامل حيث المراصد الحضرية  لذلك كانت أهمية

حيث تعتبر المدينة كائن حي كساكنيها ، تولد وتشب عن الطوق ، وتمر بمراحل  .مع الحيز الحضري للمدن

  .الشباب والنضوج والشيخوخة ثم تتجدد في عملية حيوية مستمرة ومستدامة

أهمية المراصد الحضرية كأداة فاعلة في العملية التخطيطية التي تفضي  نبرز حاولنا في هذه الورقة أن

ولعل الدور المحوري الذي يلعبه التخطيط العمراني في تحقيق التنمية .لتنمية حضرية مستدامة ناجحة

عملية التخطيطية والرصد الحضري من خالل صناعة االتطابق والتكامل الذي يميز العالقة بين ال

 في صدارة المؤسساتالتنمية جعل من مؤسسة التخطيط العمراني أن تكون 

الرصد الحضري وفق النظام التخطيطي وتراتبيته التي تبدا من األقليم وصوال الى المجاورة مع األ

  .الحدود األدارية للسلطات المحلية 

  الحضري ؟

للمالحظة والقياس وتقييم اإلتجاهات الحضرية الماضية والحالية وتزويد المعنيين بمؤشرات مبكرة 

إقليمي -وطني (عن رصد الواقع وتطوراته إيجابية كانت أو سلبية بمستويات مختلفة 

  .هو من اهم آليات السيطرة والتحكم في مجال التقنية الحضرية 

أداة مستديمة لجمع البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة وبناء المؤشرات في عدد من المجاالت 

اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئة وتحليلها بهدف دعم صناعة واتخاذ قرار على كافة المستويات 

وهو مركز متخصص يعمل على جمع وتحليل المؤشرات الحضرية التي تساهم في إعداد سياس

الحضرية على جميع المستويات ومتابعة تقييمها للتغلب علي النواحي السلبية وتطوير النواحي االيجابية، 

 .وهو جهاز استشاري لمعدي سياسات التنمية الحضرية

  -:أهداف المرصد الحضري 

  .رصد األوضاع واألنماط الحضرية ودعم صناعة القرار 

الحضرية على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي تقييم السياسات وخطط التنمية 

  .تأمين الحصول على  المعلومات وٕانسيابها دوريًا للمرصد 

التنموي ورسم السياسات المستندة على األدلة والبراهين والقرائن

المتالزمة بين المؤشرات 

إن تعدد المدارس التخطيطية وعدم وجود منهجية تخطيطية تعبر عن الواقع الذي تعيشه 

بعيدة المدى انعكست سلبا على المشهد التخطيطي والحضري لمدننا وقرانا

لذلك كانت أهمية

مع الحيز الحضري للمدن

الشباب والنضوج والشيخوخة ثم تتجدد في عملية حيوية مستمرة ومستدامة

حاولنا في هذه الورقة أن وقد

لتنمية حضرية مستدامة ناجحة

التطابق والتكامل الذي يميز العالقة بين ال الى

التنمية جعل من مؤسسة التخطيط العمراني أن تكون 

الرصد الحضري وفق النظام التخطيطي وتراتبيته التي تبدا من األقليم وصوال الى المجاورة مع األ

الحدود األدارية للسلطات المحلية 

الحضري ؟ دما هو المرص

للمالحظة والقياس وتقييم اإلتجاهات الحضرية الماضية والحالية وتزويد المعنيين بمؤشرات مبكرة هو نظام 

عن رصد الواقع وتطوراته إيجابية كانت أو سلبية بمستويات مختلفة 

هو من اهم آليات السيطرة والتحكم في مجال التقنية الحضرية و  •

أداة مستديمة لجمع البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة وبناء المؤشرات في عدد من المجاالت هو و  •

اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئة وتحليلها بهدف دعم صناعة واتخاذ قرار على كافة المستويات 

وهو مركز متخصص يعمل على جمع وتحليل المؤشرات الحضرية التي تساهم في إعداد سياس •

الحضرية على جميع المستويات ومتابعة تقييمها للتغلب علي النواحي السلبية وتطوير النواحي االيجابية، 

وهو جهاز استشاري لمعدي سياسات التنمية الحضرية

أهداف المرصد الحضري 

رصد األوضاع واألنماط الحضرية ودعم صناعة القرار  •

تقييم السياسات وخطط التنمية  •

تأمين الحصول على  المعلومات وٕانسيابها دوريًا للمرصد  •
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  .ام للمؤشرات الحضرية وتحليله لإلستفادة منها في إعداد السياسات الحضرية 

  .مجتمعات المحلية والشركاء من القطاعين العام والخاص في عملية التنمية 

دعم عمليات صنع القرار وتعزيز إدارة الحكم في القطاع الحضري من خالل إنتاج معلومات محلية قائمة 

على أفضل الممارسات توطين أفضل الممارسات في مجال التنمية الحضرية على كافة المستويات بالتركيز 

. 

وتحديد بذل الجهد في تحديد المكونات الحضرية التي تميز خصوصية المدينة وٕايجاد الفرص المتاحة 

 .المخاطر والمهددات الحضرية والعمل على إعداد مؤشرات لكل منها وتحليلها

أكثر استجابة الحتياجات السكان الماسة 

من أجل المساعدة في تطبيق أجندة  

أوضاع البيئة المعيشية في  نإلى تحسي

تعتبر المراصد الحضرية اإلقليمية أداوت هامة لربط المراصد الحضرية الوطنية لمجموعة أقطار متشابهة عن 

قاعدة معلومات خاصة تعمل على 

لحضرية بالمعلومات على المستوى 
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ام للمؤشرات الحضرية وتحليله لإلستفادة منها في إعداد السياسات الحضرية 

  .التنسيق مع المرصد العالمي والمراصد الحضرية في الدول األخرى 

مجتمعات المحلية والشركاء من القطاعين العام والخاص في عملية التنمية مشاركة ال

دعم عمليات صنع القرار وتعزيز إدارة الحكم في القطاع الحضري من خالل إنتاج معلومات محلية قائمة 

توطين أفضل الممارسات في مجال التنمية الحضرية على كافة المستويات بالتركيز 

 .بين المدن في البلد الواحد

 .ربط الشركاء بشبكة الكترونية

 .درء األخطار واإلنذار المبكر

.االلتزام بتوحيد المعايير والمواصفات العالمية في تعريف وحساب المؤشرات

بذل الجهد في تحديد المكونات الحضرية التي تميز خصوصية المدينة وٕايجاد الفرص المتاحة 

المخاطر والمهددات الحضرية والعمل على إعداد مؤشرات لكل منها وتحليلها

 . بناء القدرات والتدريب

  -:مستويات المراصد الحضرية 

 :المرصد الحضري العالمي 

أكثر استجابة الحتياجات السكان الماسة  نشبكة لتعزيز سياسات التنمية الحضرية المستدامة لتكو 

من أجل المساعدة في تطبيق أجندة  ) الموئل(تأسس بمركز األمـم المتحدة للمستوطنات البشرية 

إلى تحسيلذان يهدفان ال نالواحد والعشري رنية لقلالموئل وأجندة العمل المح

 :المرصد الحضري اإلقليمي 

تعتبر المراصد الحضرية اإلقليمية أداوت هامة لربط المراصد الحضرية الوطنية لمجموعة أقطار متشابهة عن 

قاعدة معلومات خاصة تعمل على "ويعرف المرصد الحضري اإلقليمي بأنه . طريق شبكة اتصاالت فيما بينها

لحضرية بالمعلومات على المستوى رصد األوضاع واألشكال الحضرية وتغذية صناعة القرار في شئون التنمية ا

  ).المرصد اإلقليمي لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ام للمؤشرات الحضرية وتحليله لإلستفادة منها في إعداد السياسات الحضرية تحديد إطار ع •

التنسيق مع المرصد العالمي والمراصد الحضرية في الدول األخرى  •

مشاركة التسهيل  •

دعم عمليات صنع القرار وتعزيز إدارة الحكم في القطاع الحضري من خالل إنتاج معلومات محلية قائمة  •

 .على المعرفة

توطين أفضل الممارسات في مجال التنمية الحضرية على كافة المستويات بالتركيز  •

بين المدن في البلد الواحد

ربط الشركاء بشبكة الكترونية •

درء األخطار واإلنذار المبكر •

االلتزام بتوحيد المعايير والمواصفات العالمية في تعريف وحساب المؤشرات •

بذل الجهد في تحديد المكونات الحضرية التي تميز خصوصية المدينة وٕايجاد الفرص المتاحة  •

المخاطر والمهددات الحضرية والعمل على إعداد مؤشرات لكل منها وتحليلها

بناء القدرات والتدريب •

مستويات المراصد الحضرية  •

المرصد الحضري العالمي  •

شبكة لتعزيز سياسات التنمية الحضرية المستدامة لتكو  هبأن

تأسس بمركز األمـم المتحدة للمستوطنات البشرية ،والمتنامية 

الموئل وأجندة العمل المح

 .الحضر

المرصد الحضري اإلقليمي  •

تعتبر المراصد الحضرية اإلقليمية أداوت هامة لربط المراصد الحضرية الوطنية لمجموعة أقطار متشابهة عن 

طريق شبكة اتصاالت فيما بينها

رصد األوضاع واألشكال الحضرية وتغذية صناعة القرار في شئون التنمية ا

المرصد اإلقليمي لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا(اإلقليمي 
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جهاز مستقل ومتخصص يعمل بمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، لينتج إطاار 

مية المدن الحضرية   ويساعد في تحديد 

  .يأخذ شكل إدارة متخصصة فنية تنشأ في صلب الهيكل التنظيمي إلدارة المدينة أو البلدية

يعد المؤشر الحضري مقياس يلخص معلومة عن ظاهرة أو مشكلة معينة وهو يجيب على أسئلة محددة 

 .  والمؤشر يوفر معلومة كمية ونوعية تساعد في تحديد أولويات التنمية الحضرية

 .الحضرية أو السكانية الحالية أو المقترحة 

في المجاالت األقتصادية أن يكون المؤشر قادر على تقديم صورةعامة للوضع الراهن للمدينة 

 إعطاء األولوية للمؤشرات األساسية وحسب أهميتها من حيث حسابها بإستخدام البيانات المتوفرة 

المعدالت التي أن يكون قابل للجمع بصورة فعالة من حيث التكلفة وعلى فترات منتظمة تعكس 

 .من حيث قدرة المؤشر على إظهار مقدار وحجم المشاكل بشكل كمي مقاس وليس إفتراضيا

 .اليعتمد المؤشر على مؤشرات أخرى لقياس قضية واحدة 

  .وهي األهداف التنموية التي حددت على المستوى الوطني واألقليمي والمحلي 
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 :المرصد الحضري الوطني 

جهاز مستقل ومتخصص يعمل بمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، لينتج إطاار 

مية المدن الحضرية   ويساعد في تحديد للمؤشرات يعبر عن اهتمامات هذه القطاعات في مسار عملية تن

 :المرصد الحضري المحلي 

يأخذ شكل إدارة متخصصة فنية تنشأ في صلب الهيكل التنظيمي إلدارة المدينة أو البلدية" مركز متخصص

 :لمؤشرات الحضرية 

يعد المؤشر الحضري مقياس يلخص معلومة عن ظاهرة أو مشكلة معينة وهو يجيب على أسئلة محددة 

والمؤشر يوفر معلومة كمية ونوعية تساعد في تحديد أولويات التنمية الحضرية.يستفسر عنها صانع القرار 

 :خصائص المؤشرات 

الحضرية أو السكانية الحالية أو المقترحة  ؤشر ذو عالقة مباشرة بالسياساتمأن يكون ال

أن يكون المؤشر قادر على تقديم صورةعامة للوضع الراهن للمدينة 

 .واألجتماعية والبيئية 

إعطاء األولوية للمؤشرات األساسية وحسب أهميتها من حيث حسابها بإستخدام البيانات المتوفرة 

 .سهولة الفهم للمواطنين بإختالف مستوياتهم الثقافية 

أن يكون قابل للجمع بصورة فعالة من حيث التكلفة وعلى فترات منتظمة تعكس 

 .تتغير فيها قيم هذه المتغيرات 

من حيث قدرة المؤشر على إظهار مقدار وحجم المشاكل بشكل كمي مقاس وليس إفتراضيا: 

 .أن يكون ذو حساسية للمتغيرات بتغير الظروف 

 .أن للمؤشر تعريف واضح وأهداف محددة ومصادر معينة 

اليعتمد المؤشر على مؤشرات أخرى لقياس قضية واحدة  بحيث

  منهجية إختيار الرصد الحضري 

  تحديد األهداف التنموية: 

وهي األهداف التنموية التي حددت على المستوى الوطني واألقليمي والمحلي 

  :المستهدفين من مستخدمي البيانات والمؤشرات :

المرصد الحضري الوطني  •

جهاز مستقل ومتخصص يعمل بمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، لينتج إطاار 

للمؤشرات يعبر عن اهتمامات هذه القطاعات في مسار عملية تن

  .أولوياتها

المرصد الحضري المحلي  •

مركز متخصص"

لمؤشرات الحضرية ا •

يعد المؤشر الحضري مقياس يلخص معلومة عن ظاهرة أو مشكلة معينة وهو يجيب على أسئلة محددة      

يستفسر عنها صانع القرار 

خصائص المؤشرات  •

أن يكون ال: ألهمية ا �

أن يكون المؤشر قادر على تقديم صورةعامة للوضع الراهن للمدينة : الشمولية  �

واألجتماعية والبيئية 

إعطاء األولوية للمؤشرات األساسية وحسب أهميتها من حيث حسابها بإستخدام البيانات المتوفرة : ألولوية ا �

سهولة الفهم للمواطنين بإختالف مستوياتهم الثقافية : سهولة الفهم  �

أن يكون قابل للجمع بصورة فعالة من حيث التكلفة وعلى فترات منتظمة تعكس : إقتصادي  �

تتغير فيها قيم هذه المتغيرات  يتوقع أن

:  قابلية القياس �

أن يكون ذو حساسية للمتغيرات بتغير الظروف : الحساسية  �

أن للمؤشر تعريف واضح وأهداف محددة ومصادر معينة  :الوضوح  �

بحيث: األستقاللية  �

منهجية إختيار الرصد الحضري 

: المرحلة األولى  �

وهي األهداف التنموية التي حددت على المستوى الوطني واألقليمي والمحلي     

:المرحلة الثانية  �
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ويتم في الغالب من خالل وسائل األعالم لمعرفة مدى نجاح الحكومة في تنفيذ السياسات 

وضع أهداف التنمية الحضرية على المستوى الوطني واألقليمي وتطوير السياسات األستراتيجية 

من خالل وضع األولويات لألحتياجات واألجراءات المطلوبة لتحقيق 

 .مراقبة ومتابعة وتقييم أداء الحكومة في تحقيق األهداف والسياسات 

 .والمشاريع وفي قياس الجهات المنفذة 

األطر التحليلية التي ل من أفضل 

 -الوضع الراهن  - القوة الدافعة ( 

تتعلق باألنشطة اإلنسانية وعالقاتها التبادلية مع األوضاع السياسية واالجتماعية 

 

التغيير في ل تتعلق بالسياسات والبرامج وآليات تغيير وتطوير الوضع الحالي مث

ة النواحي ـي معالجـة فـوهي مؤشرات لقياس مدى فاعلية السياسات والبرامج المختلف

�ت و 
را	� ا�
را	�ا���ر و �� 

 	ؤ�رات أداء

  ا�	��و	�ت

��را�ط�را��ظري���ؤ�رات� 4وا�

 

 

2019المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية بالزاوية 

171 

ويتم في الغالب من خالل وسائل األعالم لمعرفة مدى نجاح الحكومة في تنفيذ السياسات 

وضع أهداف التنمية الحضرية على المستوى الوطني واألقليمي وتطوير السياسات األستراتيجية 

 .ومدى التقدم في تحقيق األهداف 

من خالل وضع األولويات لألحتياجات واألجراءات المطلوبة لتحقيق  :ت القائمين على إدارة المدن والبلديا

 .ألستراتيجية األهداف والخطط ا

 .ألغراض األستثمار  :

مراقبة ومتابعة وتقييم أداء الحكومة في تحقيق األهداف والسياسات  :مؤسسات المجتمع المدني 

والمشاريع وفي قياس الجهات المنفذة  قياس مدى نجاح البرامج :الوكاالت الدولية 

ل ولع :تحديد واختيار اإلطار النظري للمؤشرات : 

( ،وذج ـتخدمت نمـهي التي است وتطوير وفهم المؤشراد 

  ).اءاألد

تتعلق باألنشطة اإلنسانية وعالقاتها التبادلية مع األوضاع السياسية واالجتماعية  :مؤشرات دافعة 

 .االقتصادية والمؤسسية

 .ةتقيس الحالة الکمية والنوعية للتنمية الحضري :مؤشرات الوضع الراهن 

تتعلق بالسياسات والبرامج وآليات تغيير وتطوير الوضع الحالي مث :مؤشرات األستجابة 

 . القوانين والمقاييس االقتصادية

وهي مؤشرات لقياس مدى فاعلية السياسات والبرامج المختلف :مؤشرات األداء 

 .السلبية للتنمية الحضرية

�ت و 
را	��� أو%�ع ا#"!�د�  
، ا)"	�'�  ، 

 � د�(�  ، 	ؤ

	ؤ�رات ا�و%* 
 ا�راھن

	ؤ�رات 
 
�(" إ

 ا�	��و	�ت

��را�ط�را��ظري���ؤ�رات �2د�د ) 1( ا��/ل �وا�

ويتم في الغالب من خالل وسائل األعالم لمعرفة مدى نجاح الحكومة في تنفيذ السياسات : السكان .1

 .التنموية

وضع أهداف التنمية الحضرية على المستوى الوطني واألقليمي وتطوير السياسات األستراتيجية  :الحكومات .2

ومدى التقدم في تحقيق األهداف 

القائمين على إدارة المدن والبلديا .3

األهداف والخطط ا

: القطاع الخاص .4

مؤسسات المجتمع المدني  .5

الوكاالت الدولية  .6

: المرحلة الثالثة �

د استخدمت لتحدي

األد - ةاألستجاب

مؤشرات دافعة  •

االقتصادية والمؤسسية

مؤشرات الوضع الراهن  •

مؤشرات األستجابة  •

القوانين والمقاييس االقتصادية

مؤشرات األداء  •

السلبية للتنمية الحضرية

  

  

  

  

  

  

 أ(�ط  
�ر� 

 	ؤ�رات دا�3 
 دا�3 
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ستخدمين للمؤشرات من حقهم ـالبد من تمکين الم

  .ى المؤشر وأهميته لما يحملون من طموحات وقيم

الممکنة المتسعة لمصالح ل دائـتخالص الب

  لتنفيذها ومتابعتها وتقويمها  

  ،في قياس ما هو مستهدف

أهمية المدن والمستوطنات البشرية ونص 

وتضمن عديد ) بشرية شاملة للجميع وامنه وقادرة على الصمود ومستدامة 

  .نسبة السبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة ومستوطنات غير رسمية وعشوائية 

  .نسبة المدن التي لديها هيكل يتيح المشاركة المجتمعية بشكل مباشر في عملية تخطيط المناطق الحضرية 

وذلك لقدرتها تعتبر منظومة المعلومات الجغرافية من األدوات المهمة ألنتاج مؤشرات المراصد الحضرية 

ويتم إستخدام .العالية في التوثيق والتحليل واألظهار وغيرها من القدرات التي تتطلبها طبيعة تلك الدراسات 

الخرائط الرقمية والبيانات القطاعية التي تم إنتاجها لدعم وٕاتخاذ القرار حيث يمكن أن تنشأء قاعدة بيانات في 

كما أنه يمكن تمكين المدن من تحديد القضايا ذات األولوية من خالل توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة 

لصناع القرار وتحليل نظم المعلومات الجغرافية ويدعم إتخاذ القرارات التي تهدف لتحسين تخطيط المدن ،واألدارة 

المكانية لنظم المعلومات الجغرافية على شبكة األنترنت 
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البد من تمکين الم :إختيار وٕاستعمال المؤشراتفي  كيةالتشار

ى المؤشر وأهميته لما يحملون من طموحات وقيمـة معنـسوا حقيقـالقرارات لکي يتلمذ في المساهمة في اتخا

 .سعالمعلومات بحرية وتول في تباد

تخالص البـلح المجموعات لبعضها البعض واسعلى مراعاة مصا

لتنفيذها ومتابعتها وتقويمها   كاءجهود جميع الشروٕاستنفاذ على اتفاق عامفي  عملية التخطيط 

  تحديد مجموعات أو حزم المؤشرات :خامسة 

  .المؤشرات أداء مالئمةقياس :   سادسة 

في قياس ما هو مستهدف بكفاءة لت المؤشرات تعمـنكاا إذا ـد مـى تحديـتهدف هذه المرحلة إل

  )الهابيتات( 2030خطة التنمية المستدامة 

أهمية المدن والمستوطنات البشرية ونص  2030في أهداف خطة التنمية المستدامة ) 11

بشرية شاملة للجميع وامنه وقادرة على الصمود ومستدامة جعل المدن والمستوطنات ال

:  

نسبة السبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة ومستوطنات غير رسمية وعشوائية 

  .نسبة السكان الذين تتوفر لديهم وسائل نقل حسب العمر والجنس 

  .الى معدل النمو السكاني  نسبة إستهالك األراضي

نسبة المدن التي لديها هيكل يتيح المشاركة المجتمعية بشكل مباشر في عملية تخطيط المناطق الحضرية 

  :10المعلومات الجغرافية ودورها في المرصد الحضري 

تعتبر منظومة المعلومات الجغرافية من األدوات المهمة ألنتاج مؤشرات المراصد الحضرية 

العالية في التوثيق والتحليل واألظهار وغيرها من القدرات التي تتطلبها طبيعة تلك الدراسات 

الخرائط الرقمية والبيانات القطاعية التي تم إنتاجها لدعم وٕاتخاذ القرار حيث يمكن أن تنشأء قاعدة بيانات في 

كما أنه يمكن تمكين المدن من تحديد القضايا ذات األولوية من خالل توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة 

لصناع القرار وتحليل نظم المعلومات الجغرافية ويدعم إتخاذ القرارات التي تهدف لتحسين تخطيط المدن ،واألدارة 

المكانية لنظم المعلومات الجغرافية على شبكة األنترنت كما أن نشر التطبيقات ) . برنامج األمم المتحدة 

التشار: الرابعة المرحلة

في المساهمة في اتخا

في تباد كةالمشار   •

على مراعاة مصال التعام   •

 الجميع

على اتفاق عامفي  عملية التخطيط ل الحصو •

خامسة حلة الالمر �

سادسة المرحلة ال �

تهدف هذه المرحلة إل   

خطة التنمية المستدامة 

11(تناول الهدف     

جعل المدن والمستوطنات ال(على

:المؤشرات نذكر منها

نسبة السبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة ومستوطنات غير رسمية وعشوائية   •

نسبة السكان الذين تتوفر لديهم وسائل نقل حسب العمر والجنس   •

نسبة إستهالك األراضي  •

نسبة المدن التي لديها هيكل يتيح المشاركة المجتمعية بشكل مباشر في عملية تخطيط المناطق الحضرية   •

المعلومات الجغرافية ودورها في المرصد الحضري  نظم

تعتبر منظومة المعلومات الجغرافية من األدوات المهمة ألنتاج مؤشرات المراصد الحضرية     

العالية في التوثيق والتحليل واألظهار وغيرها من القدرات التي تتطلبها طبيعة تلك الدراسات 

الخرائط الرقمية والبيانات القطاعية التي تم إنتاجها لدعم وٕاتخاذ القرار حيث يمكن أن تنشأء قاعدة بيانات في 

  .وقت قصير

كما أنه يمكن تمكين المدن من تحديد القضايا ذات األولوية من خالل توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة    

لصناع القرار وتحليل نظم المعلومات الجغرافية ويدعم إتخاذ القرارات التي تهدف لتحسين تخطيط المدن ،واألدارة 

برنامج األمم المتحدة (البيئية 



  م2019
 

تعمل على تحسين وتوفير إمكانيات أوسع بتوفير دعم أكبر للمواطنين المعنيين بالتنمية من خالل توفير 

وبصورة تعاونية من المشاركة في عمليات التطوير والتنمية المجتمعية كما أن الرؤية الجغرافية للمؤشرات 

  .قرارتوضح القضايا لصناع ال

4 ��	ر!د ا�5%ري ا�وط(4 ا�	!ري 3ا��6/ل ا�	ؤ

 ا�	ر!د ا�5%ري ا�وط(4

 ا�	ر!د ا�5%ري ا����	4

 �10راتدور (ظم ا�	��و	�ت 43 اظ�6ر ا�
��(�ت وا�	ؤ
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تعمل على تحسين وتوفير إمكانيات أوسع بتوفير دعم أكبر للمواطنين المعنيين بالتنمية من خالل توفير 

  للمواطنينالمعلومات ومقارنتها بالمشاريع الجاري تنفيذها ، حيث يمكن 

وبصورة تعاونية من المشاركة في عمليات التطوير والتنمية المجتمعية كما أن الرؤية الجغرافية للمؤشرات 

توضح القضايا لصناع ال) الخرائط والتحليل الموضعي للبيانات والمؤشرات الحضرية 

  

 الحضرية للمراصد

  )3(المرصد الحضري الوطني المصري

4 ��	ر!د ا�5%ري ا�وط(4 ا�	!ري)3(�/ل ا��6/ل ا�	ؤ

وزارة ا9/�ن وا�	را3ق وا�"(	�  
 ا��	را(� 

ا��6=  ا���	  ��">ط�ط 

ا�	ر!د ا�5%ري ا�وط(4 ا�	را/ز ا��#9	� 

 ا�	ر!د ا�5%ري ا�#��	4 ا�	ر!د ا�5%ري ا�	4�5

دور (ظم ا�	��و	�ت 43 اظ�6ر ا�
��(�ت وا�	ؤ 10(ظم ا�	��و	�ت ا�)?را�3  وا�5دود ا�دار�  �<��5ء

تعمل على تحسين وتوفير إمكانيات أوسع بتوفير دعم أكبر للمواطنين المعنيين بالتنمية من خالل توفير 

المعلومات ومقارنتها بالمشاريع الجاري تنفيذها ، حيث يمكن 

وبصورة تعاونية من المشاركة في عمليات التطوير والتنمية المجتمعية كما أن الرؤية الجغرافية للمؤشرات 

الخرائط والتحليل الموضعي للبيانات والمؤشرات الحضرية (الحضرية 

للمراصد العالمية التجارب

المرصد الحضري الوطني المصري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا�	را/ز ا��#9	� 

 ا�	3�5ظ�ت

 	)��س ا�	دن

(ظم ا�	��و	�ت ا�)?را�3  وا�5دود ا�دار�  �<��5ء) 2(�/ل 
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  )ل العمراني جرة، التحو ه

 .منهم % 60نسمة يشكل الحضر 

 .2007- 1984أضعاف المساحة المخصصة للزراعة من الفترة 

ل في النمو االقتصادي وأيضا قطاعات الخدمات االنتاجية مث

 .بسبب العمل والزواج ومرافقة المهاجر 

 قالمناطيؤكد عالقة الفقر وانتشار 

ضي المخصصة راى حساب األ

من إجمالي مساحة مصر صالحة للتنمية 

  )-طنطا_األسكندرية 

 

 

2019المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية بالزاوية 

174 

  :الحضري المصري

ه، األرض والمياه، الفقر والبطالة، النالسكا( لوتشم :القوى الدافعة والضغوط

نسمة يشكل الحضر  مليون120سيصل تعداد السكان الى  2050

 .من مساحة البالد % 3.074مساحة األراضي المزروعة التزيد عن 

 .أفراد اليستطيع توفير إحتياجاته 

أضعاف المساحة المخصصة للزراعة من الفترة  6زيادة نسبة األراضي المخصصة للعمران 

 .أفراد  5ن ع هااألسر الفقيرة في مصر يزيد حجم

 . الريفية قفقر في محافظات الصعيد والمناط

في النمو االقتصادي وأيضا قطاعات الخدمات االنتاجية مث همقطاع التشييد تسل القطاعات الخدمية مث

بسبب العمل والزواج ومرافقة المهاجر  مليون نسمة  4.7حوالي 2006إجمالي المهاجرين لعام 

  )الالرسمية قالحضرية ، وانتشار المناط البيئة( لوتشم

 .سكانيا واقتصاديا وسياسيا نى بقية المدلع قالكبرى تتفو 

يؤكد عالقة الفقر وانتشار مما لكة، هاالمباني المتن ا العدد األكبر مهب راالمحافظات االكثر فق

  ):التدهور البيئي  –التحوالت في استعماالت األارضي

ى حساب األلنية عازيادة مساحات األارضي المخصصة لمتجمعات العمر 

  :)الدولة هبم ما تقو (:

 . 2052المخطط األستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 

 .السويس وسيناء مشروع تنمية قناة 

 .مشروع المثلث الذهبي للتعدين 

 .مشروع تنمية الساحل الشمالي 

 .بط سوق األسكان ضتشريعات جديدة ل

من إجمالي مساحة مصر صالحة للتنمية % 40وبإستخدام نظم المعلومات الجغرافية تم التوصل الى حوالي 

األسكندرية  –قاهرة ال( وقد أنشئت العديد من المراصد الحضرية المحلية في كل من 

الحضري المصري دمخرجات المرص

القوى الدافعة والضغوط

2050بحلول عام  •

مساحة األراضي المزروعة التزيد عن  •

أفراد اليستطيع توفير إحتياجاته  5كل فرد من  •

زيادة نسبة األراضي المخصصة للعمران  •

األسر الفقيرة في مصر يزيد حجمن م% 74 •

فقر في محافظات الصعيد والمناطلأكبر انتشار ل •

القطاعات الخدمية مث •

 .السياحة

إجمالي المهاجرين لعام  •

وتشم: الراهن الوضع

الكبرى تتفو  نالمد •

المحافظات االكثر فق •

 .الالرسمية

التحوالت في استعماالت األارضي: (األثر

زيادة مساحات األارضي المخصصة لمتجمعات العمر  •

:االستجابةزارعةلل

المخطط األستراتيجي القومي للتنمية العمرانية  •

مشروع تنمية قناة  •

مشروع المثلث الذهبي للتعدين  •

مشروع تنمية الساحل الشمالي  •

تشريعات جديدة ل •

وبإستخدام نظم المعلومات الجغرافية تم التوصل الى حوالي  •

. 

وقد أنشئت العديد من المراصد الحضرية المحلية في كل من 
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  .والقروية  ديةلالب نرة الشئو زاو  ل

وهو المرصد الحضري للمدينة على مستوى العالم 

ؤسسي للمرصد من مجموعة من األجهزة التي تشكل فيما بينها هيكل المرصد الحضري 
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  )3(المرصد الحضري السعودي

لخال نم  2009عام  ةهايالمرصد الوطني مع نل البدء في إنشاء وتشغي

على مستوى العالم المراصد المحلية المتميزة أهم  وسنتطرق هنا الى أحد

ؤسسي للمرصد من مجموعة من األجهزة التي تشكل فيما بينها هيكل المرصد الحضري مالمنورة، ويتكون البناء ال

  :ويتشارك في إنشاء المرصد ثالث جهات

 .األدارات الحكومية والخدمية  �

 .مؤسسات المجتمع المدني  �

 .لقطاع الخاص ا �

 :إنجازات المرصد الحضري للمدينة المنورة 

 .إ���ء (�.دة '����ت ا��ر�د ا���ري 

 .�در�ب ا�*وادر ا��ز�� وإ.داد د��ل ا����1ل 

 .إ�دار �#�و.� ا���3ر�ر ا���و�� 

���� ا�� �ؤ�رات ذات ا���و��� 4إ�دار (�"�� ا��ؤ�رات ا���ر�� ا������� '�
�ؤ�رات ا���ران و���ن ا��د��ت - �ؤ�رات �#��5 �دن ا���ر��  –�ؤ�رات ا��) وا���رة 
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  :قرارالتكامل بين العملية التخطيطية وصناعة ال
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 	��دDت ر��%� 

المرصد الحضري السعودي �

البدء في إنشاء وتشغيم تـ

وسنتطرق هنا الى أحد

المنورة، ويتكون البناء ال

ويتشارك في إنشاء المرصد ثالث جهات

إنجازات المرصد الحضري للمدينة المنورة 

إ���ء (�.دة '����ت ا��ر�د ا���ري  •

�در�ب ا�*وادر ا��ز�� وإ.داد د��ل ا����1ل  •

إ�دار �#�و.� ا���3ر�ر ا���و��  •

إ�دار (�"�� ا��ؤ�رات ا���ر�� ا������� '� •
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التكامل بين العملية التخطيطية وصناعة ال
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إذا كان دعم القرار من أهم أهداف المرصد الحضري من أجل إتخاذ قرارات صائبة وسليمة للوصول الى 

تطابقها الواضح وبالنظر الى الخطوات المتبعة في صناعة القرار يظهر لنا مدى 

للوصول في تتبع خطوات طية ما هي األ 

وهناك فلسفة إعتمدتها معظم المدارس الحديثة مفادها أن أنشطة التخطيط في األصل هي 

مما يعني أن العملية التخطيطية ألجل التنمية التتم إال من خالل صناعة القرار وصناعة 

.  

إن التنمية ما هي في حقيقة األمر إال مجموعة من القرارات التي إذا أصابت تحققت التنمية التي ننشدها 

وال تنمية بدون (لسنوات ك تسببت في إعاقة هذه التنمية وربما جرت المجتمع إلى الوراء 

ياسات التنموية يعتبر من أهم فإن االهتمام بصناعة القرارات والس

ل مشکالت أو استغالل کانت هذه القرارات متعلقة بح

لتحقيق ل بين عدة بدائالواعد قرار انه هو االختيار

مجموعة البدائل المطروحة لموضوع أو موقف 

والذي يعنى يير تبدأ هذه المرحلة باإلدراك واإلحساس بأن هناك حاجة إلحداث التغ

، وتأثيراتها على المدى القصير 

دقة والهدف منها متداخلة مع المرحلتين السابقتين   

 

 

2019المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية بالزاوية 

176 

إذا كان دعم القرار من أهم أهداف المرصد الحضري من أجل إتخاذ قرارات صائبة وسليمة للوصول الى 

وبالنظر الى الخطوات المتبعة في صناعة القرار يظهر لنا مدى ، تنمية شاملة متوازنة ومستدامة 

طية ما هي األ أن العملية التخطي وحيث مع الخطوات المتبعة في العملية التخطيطية 

وهناك فلسفة إعتمدتها معظم المدارس الحديثة مفادها أن أنشطة التخطيط في األصل هي 

مما يعني أن العملية التخطيطية ألجل التنمية التتم إال من خالل صناعة القرار وصناعة 

.يستند الى مؤشرات ذات كفاءة وفاعليةالقرار التتم إالمن خالل رصد حضري 

 :4القرار والتنمية

إن التنمية ما هي في حقيقة األمر إال مجموعة من القرارات التي إذا أصابت تحققت التنمية التي ننشدها 

ك تسببت في إعاقة هذه التنمية وربما جرت المجتمع إلى الوراء 

فإن االهتمام بصناعة القرارات والس، ومن هذا  منطلق) ت

کانت هذه القرارات متعلقة بحسواء ة ـخطوات تحقيق التنمية بالمدن والمناطق العمراني

قرار انه هو االختيارـالوعرف .ة ن صيغ القرارات التنمويإمکانات أو غيرها م

مجموعة البدائل المطروحة لموضوع أو موقف ما من بين ل ادي الرشيد لبديار اإلرـه االختيـأيضا ان

  .ما والذي يراه متخذ القرار األصلح للموقف 

)4(:  

تبدأ هذه المرحلة باإلدراك واإلحساس بأن هناك حاجة إلحداث التغ :رصناعة القرا

 .أن هناك مشکلة تتطلب اتخاذ قرار

، وتأثيراتها على المدى القصير المتاحة ل البدائل وفيها يتم دراسة جدوى ک،   :مرحلة اتخاذ القرار

  .رمن جميع الجوانب طبقا لدائرة تأثير مجتمع القرا

متداخلة مع المرحلتين السابقتين   لة هي مرح  :مرحلة دعم القرار

  

إذا كان دعم القرار من أهم أهداف المرصد الحضري من أجل إتخاذ قرارات صائبة وسليمة للوصول الى 

تنمية شاملة متوازنة ومستدامة 

مع الخطوات المتبعة في العملية التخطيطية 

وهناك فلسفة إعتمدتها معظم المدارس الحديثة مفادها أن أنشطة التخطيط في األصل هي . إلتخاذ قرارالنهاية 

مما يعني أن العملية التخطيطية ألجل التنمية التتم إال من خالل صناعة القرار وصناعة ،أنشطة إتخاذ قرار

القرار التتم إالمن خالل رصد حضري 

القرار والتنمية صناعة

إن التنمية ما هي في حقيقة األمر إال مجموعة من القرارات التي إذا أصابت تحققت التنمية التي ننشدها 

ك تسببت في إعاقة هذه التنمية وربما جرت المجتمع إلى الوراء ـنت غير ذلكاوإن 

تإحصاءات ومؤشرا 

خطوات تحقيق التنمية بالمدن والمناطق العمراني

إمکانات أو غيرها م

أيضا انل الهدف وقي

ما والذي يراه متخذ القرار األصلح للموقف 

  

(القراربناء  خطوات

صناعة القرامرحلة  .1

أن هناك مشکلة تتطلب اتخاذ قرار

مرحلة اتخاذ القرار .2

من جميع الجوانب طبقا لدائرة تأثير مجتمع القراوالبعيد،

مرحلة دعم القرار. 3           

  .القرار وفاعلية 
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 :وهو ما يوصلنا الى نتيجة مفادها أن مؤسسة التخطيط العمراني هي األقدر على إدارة عملية الرصد الحضري 

المسؤولة عن رسم  المؤسسةلوطني بمهام مصلحة التخطيط العمراني باعتبارها 

  ) الحضري –قليميإلا –الوطني(السياسة العامة للتخطيط العمراني وٕاعداد المخططات العمرانية في مستوياتها المختلفة 

  .مستوى الوطني والمحلي قدرة المصلحة وفروعها المختلفة على التنسيق بين الشركاء والجهات المعنية على ال

  ).منظومة المعلومات الجغرافية 

  .إمكانية متابعة تحليل أوضاع العمران من خالل فروع المصلحة في األقاليم التخطيطية والبلديات 

"(�Gذ و"ط
�ق 
 ا�
دا=ل

 "��Aم ا�("�=�
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  :مرحل العملية التخطيطة 

 .تجميع البيانات للوضع الراهن 

 . تحليل الوضع الراهن للوصول الى بدائل 

 .إقتراح البدائل والمفاضلة بينها 

 . الوصول الى البديل األفضل 

 

وهو ما يوصلنا الى نتيجة مفادها أن مؤسسة التخطيط العمراني هي األقدر على إدارة عملية الرصد الحضري 

لوطني بمهام مصلحة التخطيط العمراني باعتبارها ارتباط انشطة المرصد الحضري ا

السياسة العامة للتخطيط العمراني وٕاعداد المخططات العمرانية في مستوياتها المختلفة 

قدرة المصلحة وفروعها المختلفة على التنسيق بين الشركاء والجهات المعنية على ال

منظومة المعلومات الجغرافية (توافر الكوادر والمهارات الفنية القادرة على استخدام تقنيات الحديثة 

إمكانية متابعة تحليل أوضاع العمران من خالل فروع المصلحة في األقاليم التخطيطية والبلديات 

�6	��A"دا=ل و
"(�Gذ و"ط
�ق  ا�
ا�
دا=ل

 أ3%ل ا�
دا=ل

 � ا�"?ذ�  ا��/

  )4(>طوات و	را5ل !(* ا�Aرار) 5(�/ل 

  

  

  

  

مرحل العملية التخطيطة 

 تحديد األهداف - 1

تجميع البيانات للوضع الراهن  - 2

تحليل الوضع الراهن للوصول الى بدائل  - 3

إقتراح البدائل والمفاضلة بينها  - 4

الوصول الى البديل األفضل  - 5

 . مراحل التنفيذ  - 6

 .المتابعة - 7

وهو ما يوصلنا الى نتيجة مفادها أن مؤسسة التخطيط العمراني هي األقدر على إدارة عملية الرصد الحضري 

ارتباط انشطة المرصد الحضري ا - 1

السياسة العامة للتخطيط العمراني وٕاعداد المخططات العمرانية في مستوياتها المختلفة 

قدرة المصلحة وفروعها المختلفة على التنسيق بين الشركاء والجهات المعنية على ال - 2

توافر الكوادر والمهارات الفنية القادرة على استخدام تقنيات الحديثة  - 3

إمكانية متابعة تحليل أوضاع العمران من خالل فروع المصلحة في األقاليم التخطيطية والبلديات  - 4
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النظام التخطيطي في إنجاح عملية الرصد الحضري فإنه لزم التعريف بالنظام التخطيطي في 

وذلك بإتباع دورة على التوالي من األعلى الى ألسفل

 السياساتوتضمنت  )2007-2030

 . حماية البيئة وتشجيع استخدام الطاقة البديلة

 43  �A39وا  �ا��C#�ت ا�رأ
 ا�(ظ�م ا�">ط�ط4

 14ا��C#�ت ا�رأ�  و�A39  43 ا�(ظ�م ا�">ط�ط4

  ا�وط(�  ا�	/�(� �� 2ا�
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  لنظام التخطيطي في ليبيا 

النظام التخطيطي في إنجاح عملية الرصد الحضري فإنه لزم التعريف بالنظام التخطيطي في 

على التوالي من األعلى الى ألسفلعلى نظام التخطيط في ليبيا سياسة التخطيطية 

تشتمل على )سنة 25 :

 .         مخطط وطني طويل المدى 

 .مخططات إقليمية 

 .مخططات إقليمية فرعية 

  .مخططات حضرية 

  

2007(السياسة الوطنية المكانية وتتمثل في :)2(المدىالوطني طويل 

حماية البيئة وتشجيع استخدام الطاقة البديلة اد واستغالل الموارد النفطية في تنوع مصادر تنمية االقتص

 .تشجيع الهجرة العكسية

 تنمية متوازنة على كامل التراب 

تشجيع التنمية على األراضي بعيدًا عن 

الساحل وفي عمق الدولة شاملة جميع 

التأكيد على مبدأ المحافظة على البيئة و 

 .المستدامة مراعاة منظومة التنمية

معالجة المشكلة اإلسكانية في 

 .خلق فرص عمل جديدة 

 43  �A39وا  �ا��C#�ت ا�رأ
ا�(ظ�م ا�">ط�ط4

ا��C#�ت ا�رأ�  و�A39  43 ا�(ظ�م ا�">ط�ط4)6(�/ل 

  ا�وط(�  ا�	/�(� )7(�/ل ��ا�

لنظام التخطيطي في ليبيا ا

ولتوضيح أهمية 

  :ليبيا

سياسة التخطيطية التعتمد

25 -  20(;تخطيطية

مخطط وطني طويل المدى  �

مخططات إقليمية  �

مخططات إقليمية فرعية  �

مخططات حضرية  �

  

الوطني طويل المخطط 

 :التالية

استغالل الموارد النفطية في تنوع مصادر تنمية االقتص •

تشجيع الهجرة العكسية •

تنمية متوازنة على كامل التراب  •

تشجيع التنمية على األراضي بعيدًا عن  •

الساحل وفي عمق الدولة شاملة جميع 

 المراف

التأكيد على مبدأ المحافظة على البيئة و  •

مراعاة منظومة التنمية

معالجة المشكلة اإلسكانية في  •

خلق فرص عمل جديدة و .المخططات
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2 س6'ارط ا9#���م ا�">ط�ط4 )1
 

 2ا�	>طط ا�5%ري رت)9(�/ل 

 2 ��م ا�">ط�ط��ا#9)8
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للتنمية المستدامة المعتمدة في 

:  

حماية األراضي الزراعية و المناطق البيئية 

 .الحساسة باإلضافة إلى مكافحة التصحر

من الصحراء إلى (الحد من الهجرة الداخلية 

من ) الساحل، و المدن الصغيرة إلى الكبيرة

 .استراتيجية مستدامةخالل استثمارات 

���� ا��#���ت ا��*���� ا�ر"���� وا�;��و�� �
 .�����ب ا�ز��دة ا��*��� ا���و(�� 

  .����ج 4���ء و����� �دن #د�دة4را��ت ا��ط6و'� ����3م ا
  :)2(أسس التنمية المتوازنة المستدامة مستوى التخطيط الحضري 

المكانية في إطار المناطق الحضرية تحديد و توجيه التنمية 

. 

تطوير استعمال االراضي للمدن بما يحقق تنوع القاعدة 

 .االقتصادية وتلبية احتياجات المرحلة القادمة

تخفيف العب على المدن الكبرى و الحد من التضخم 

المدن الرئيسيه للحد من التوسع تخطيط مناطق عازله حول 

 .فصل المناطق الصناعية عن المناطق السكنية

  )2(إستراتيجيات التنمية المتوزنة على مستوى األقاليم

  :لألقليم الفرعي طرابلس المقترحةاستراتيجيات التنمية 

 التخلي عن  سياسة التوسع فى النشاط الزراعى التى

  الذاتى واالتجاه نحو ترشيد الزراعةإلى االكتفاء 

  .لتحقيق التنمية المستدامة
10(�/ل

�/ل 

8(�/ل 

  

للتنمية المستدامة المعتمدة في األسس والمبادئ 

:)2(التخطيط األقليمي

حماية األراضي الزراعية و المناطق البيئية  •

الحساسة باإلضافة إلى مكافحة التصحر

الحد من الهجرة الداخلية  •

الساحل، و المدن الصغيرة إلى الكبيرة

خالل استثمارات 

���� ا��#���ت ا��*���� ا�ر"���� وا�;��و��  •�
�����ب ا�ز��دة ا��*��� ا���و(�� 4وا���1رة 

را��ت ا��ط6و'� ����3م اا�د.�ل  •

أسس التنمية المتوازنة المستدامة مستوى التخطيط الحضري 

تحديد و توجيه التنمية  •

.باستثناء المزارعين

تطوير استعمال االراضي للمدن بما يحقق تنوع القاعدة  •

االقتصادية وتلبية احتياجات المرحلة القادمة

تخفيف العب على المدن الكبرى و الحد من التضخم  •

 .السكاني بها

تخطيط مناطق عازله حول  •

 .العشوائى

فصل المناطق الصناعية عن المناطق السكنية •

إستراتيجيات التنمية المتوزنة على مستوى األقاليم

استراتيجيات التنمية 

التخلي عن  سياسة التوسع فى النشاط الزراعى التى •

إلى االكتفاء  تهدف

لتحقيق التنمية المستدامة
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 .اعادة توزيع السكان من خالل اعادة توزيع المناشط االقتصادية والخدمية وخلق فرص العمل الجديده

 ترهونه، الخمس،السوانى،بنى وليد،

كانت هناك عديد من المشاريع األحصائية التي انتهجت أسلوب جمع البيانات وتحويلها الى إحصائيات ووصل 

بعض منها الى إنتاج مؤشرات ألغرض إعداد خطط وبرامج تنموية على المدى القصير والبعيد غير أن معظمها 

 .تستكمل البرنامج ليأخذ طريقه لمتخذ القرار والتنفيذ 

ومن األسفل الى  للرصد المعلوماتي من الجزء الى الكل

 .فيما بينهاتشتت الجهود بين الجهات المنجزة لألعمال سواء محلية أو دولية وغياب التنسيق 

  :ومن الجهات التي صدر عنها تقارير وأبحاث تتقارب ومنهجية الرصد الحضري 

 "(	و� 
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  .إدارة المياه وضبط استخراج المياه الجوفية

 .حماية األراضي الزراعية 

 .تشجيع القطاع الخاص في إتجاه الصناعات الخفيفة 

 .األجتماعية والنية التحتية تنمية السياحة بشكل تدريجي مع تطوير الخدمات 

اعادة توزيع السكان من خالل اعادة توزيع المناشط االقتصادية والخدمية وخلق فرص العمل الجديده

الخمس،السوانى،بنى وليد، العزيزية،(األقتصاد لكل منهاتقوية دور المدن المتوسطة بتنمية القاعدة 

 

  في ليبيا المعلوماتي

كانت هناك عديد من المشاريع األحصائية التي انتهجت أسلوب جمع البيانات وتحويلها الى إحصائيات ووصل 

بعض منها الى إنتاج مؤشرات ألغرض إعداد خطط وبرامج تنموية على المدى القصير والبعيد غير أن معظمها 

  :لم يتم األستفادة منها لألسباب التالية

تستكمل البرنامج ليأخذ طريقه لمتخذ القرار والتنفيذ د آلية واضحة وذات فاعلية 

للرصد المعلوماتي من الجزء الى الكلتتسم بالكفاءة األفتقار الى هيكلية  مؤسساتية 

تشتت الجهود بين الجهات المنجزة لألعمال سواء محلية أو دولية وغياب التنسيق 

ومن الجهات التي صدر عنها تقارير وأبحاث تتقارب ومنهجية الرصد الحضري 

 الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق

 )م2004التقرير الوطني األول حول األهداف التنموية لأللفية 

 المركز الوطني لدعم القرار

 المركز الدولي للتنمية والحكم الرشيد

  )م 2015إستراتيجة تنمية مدينة الخمس ونالوت 

"(	و�  "�Aر�ر) 11(�/ل 

إدارة المياه وضبط استخراج المياه الجوفية •

حماية األراضي الزراعية  •

تشجيع القطاع الخاص في إتجاه الصناعات الخفيفة  •

تنمية السياحة بشكل تدريجي مع تطوير الخدمات  •

اعادة توزيع السكان من خالل اعادة توزيع المناشط االقتصادية والخدمية وخلق فرص العمل الجديده •

تقوية دور المدن المتوسطة بتنمية القاعدة  •

 ).بئر الغنم زلطن،

المعلوماتيتجارب الرصد 

كانت هناك عديد من المشاريع األحصائية التي انتهجت أسلوب جمع البيانات وتحويلها الى إحصائيات ووصل 

بعض منها الى إنتاج مؤشرات ألغرض إعداد خطط وبرامج تنموية على المدى القصير والبعيد غير أن معظمها 

لم يتم األستفادة منها لألسباب التالية

د آلية واضحة وذات فاعلية عدم وجو  .1

األفتقار الى هيكلية  مؤسساتية  .2

 . األعلى

تشتت الجهود بين الجهات المنجزة لألعمال سواء محلية أو دولية وغياب التنسيق  .3

ومن الجهات التي صدر عنها تقارير وأبحاث تتقارب ومنهجية الرصد الحضري 

الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق �

التقرير الوطني األول حول األهداف التنموية لأللفية (

المركز الوطني لدعم القرار �

المركز الدولي للتنمية والحكم الرشيد �

إستراتيجة تنمية مدينة الخمس ونالوت (

  

  

  

  

  
 



  م2019
 

%  1.03الطابع الصحراوي الغالب على مساحة األرض في ليبيا حيث ال تتجاوز المساحة الصالحة للزراعة 

 - نسمة في بنغازي  650.000

من " سنة 14-0"انخفاض الفئة العمرية 

ومن المتوقع أن %  63إلى % 50

هو ما أدى إلى خسائر كبيرة لحقت بالعديد من القطاعات ولعل اهمها 

لى أن حجم الخسائر التي لحقت بالدولة نتيجة قفل الحقول والمواني النفطية 

  .إضافة إلى القطاعات نتيجة اإلنقالب األمني 

  "التحدي على اشواطئ الليبية 

تدهور المياه الجوفية نتيجة السحب المائي الجائر ونتيجة غياب اإلدارة المالية الفعالة مما تسبب في انخفاض 

 15ا
��د ا�"(	�  ا�	"دا	 
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المنظمة الليبية للسياسات 

 

  )م

 .والتعداد

التحديات التي تواجه التنمية في 

  -:التحديات الطبيعية 

ضعف المساحة الصالحة للزراعة حيت 

من مساحة ليبيا %  1.03

  .²كم 1.759.540

الطابع الصحراوي الغالب على مساحة األرض في ليبيا حيث ال تتجاوز المساحة الصالحة للزراعة 

 .من المساحة اإلجمالية

650.000 -  2006مليون نسمة  1.8" طرابلس"تركز السكان في المدن الرئيسية 

  .نسمة في مصراته 

انخفاض الفئة العمرية %  2إلى % 4كما انخفض معدل النمو السكاني في التمانيات من 

50" سنة  59-15"واتساع الفئة العمرية  %2006 31

  م ،وارتفاع الناشطين إقتصاديًا 2030

هو ما أدى إلى خسائر كبيرة لحقت بالعديد من القطاعات ولعل اهمها انعدام االستقرار األمني والسياسي و 

لى أن حجم الخسائر التي لحقت بالدولة نتيجة قفل الحقول والمواني النفطية إوتشير التقارير 

إضافة إلى القطاعات نتيجة اإلنقالب األمني  - مليار دينار  173.155

  -:البيئية

  -:التدهور البيئي والتجمعات السكنية 

التحدي على اشواطئ الليبية  -المخلفات  -النمو العشوائي  -الهواء - الماء 

تدهور المياه الجوفية نتيجة السحب المائي الجائر ونتيجة غياب اإلدارة المالية الفعالة مما تسبب في انخفاض 

 .متر سنويًا  3إلى  1ة في المناطق الساحلية من منسوب المياه خاص

ا
��د ا�"(	�  ا�	"دا	 )12(�/ل

المنظمة الليبية للسياسات  �

 واألستراتيجيات

م2016 يبيال مؤشر(

والتعداد األحصاء مصلحة

التحديات التي تواجه التنمية في -

  - :13ليبيا

التحديات الطبيعية / أوًال 

ضعف المساحة الصالحة للزراعة حيت  •

1.03ال تتجاوز 

1.759.540التي تبلغ 

الطابع الصحراوي الغالب على مساحة األرض في ليبيا حيث ال تتجاوز المساحة الصالحة للزراعة  •

من المساحة اإلجمالية

تركز السكان في المدن الرئيسية   •

نسمة في مصراته  350.000

كما انخفض معدل النمو السكاني في التمانيات من 

31إلى  1984 465

2030% 66تصل إلى 

انعدام االستقرار األمني والسياسي و  •

وتشير التقارير  -قطاع النفط 

173.155نحو 

البيئيةالتحديات /  ثانيًا 

التدهور البيئي والتجمعات السكنية  -

الماء "والمتمثل في ثلوث 

تدهور المياه الجوفية نتيجة السحب المائي الجائر ونتيجة غياب اإلدارة المالية الفعالة مما تسبب في انخفاض  •

منسوب المياه خاص
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الزحف العمراني العشوائي خاصة في المدن الرئيسية ونخص بالذكر العاصمة طرابلس والتي توافد إليها 

الكثير من النازحين والمهجرين من المدن والقرى األخرى طلبًا للخدمات وفرص العمل ، وجاء هذا النمو على 

-  126وسجلت ليبيا المركز " انكسار الغشاء النباتي 

تباطًا وثيقًا بالخطط والسياسات التنموية 

  .عدم إدراج قضايا البيئة ضمن المخططات التنموية التي شرعت الدولة في تنفيذها 

وتدوير القمامة والتي  -عدم وجود خطط ومشاريع فاعلة وذات كفاءة في معالجة واستغالل مياه الصرف 

دفع  النمو العمراني على حساب األراضي الزراعية والغابات نتيجة عدم تطبيق المخططات األمر الذي

.  

اد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على اتخاذ القرارت واقتراح 

البرامج والمشروعات األمر الذي أضعف السلطات المحلية وٕامكانية أن تحقق تنمية حقيقية في مناطقها وشعورها 

بالنظر للتغيرات الجدرية التي  غير دقيقة وقديمة
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الزحف العمراني العشوائي خاصة في المدن الرئيسية ونخص بالذكر العاصمة طرابلس والتي توافد إليها 

الكثير من النازحين والمهجرين من المدن والقرى األخرى طلبًا للخدمات وفرص العمل ، وجاء هذا النمو على 

انكسار الغشاء النباتي -التصحر "ة وكان سببًا في اعير حساب األراضي الز 

 .في مؤشر اإلستدامة 

تباطًا وثيقًا بالخطط والسياسات التنموية ر وٕاذا ما نظرنا إلى العامل البيئي يعتبر أهم محاور اإلستدامة فهو مرتبط إ

  .الدولة لتحقيق التنمية 

  -:نختصر العوامل المسببة في الثلوث البيئي وهي 

عدم إدراج قضايا البيئة ضمن المخططات التنموية التي شرعت الدولة في تنفيذها 

عدم وجود خطط ومشاريع فاعلة وذات كفاءة في معالجة واستغالل مياه الصرف 

  .التي تسهم في الحفاط البيئي يمكن ان تقام عليها العديد من المشاريع 

النمو العمراني على حساب األراضي الزراعية والغابات نتيجة عدم تطبيق المخططات األمر الذي

.لدواخل إلى النزوج إلى المدن الرئيسية امن السكان في المدن الصغرى و 

  -:التحديات تنموية 

اد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على اتخاذ القرارت واقتراح المركزية والتي تركزت في استحو 

البرامج والمشروعات األمر الذي أضعف السلطات المحلية وٕامكانية أن تحقق تنمية حقيقية في مناطقها وشعورها 

  .فاوت في توزيع الثروات بين منطقة وأخرى 

  ضعف المشاركة المجتمعية 

  

  من سكان ليبيا في القسم الغربي

  % 3الوسط  -الجنوبي % 8

  .من سكان القسم الشرقي % 50سكان بنغازي يمثلون 

  .القسم الغربي  

غير دقيقة وقديمة عدم وجود آلية في تجميع المعلومات وأغلب المعلومات

  .وحتى اآلن  2011حدتث خالل الفترة من 

الزحف العمراني العشوائي خاصة في المدن الرئيسية ونخص بالذكر العاصمة طرابلس والتي توافد إليها  •

الكثير من النازحين والمهجرين من المدن والقرى األخرى طلبًا للخدمات وفرص العمل ، وجاء هذا النمو على 

حساب األراضي الز 

في مؤشر اإلستدامة  2004

وٕاذا ما نظرنا إلى العامل البيئي يعتبر أهم محاور اإلستدامة فهو مرتبط إ

الدولة لتحقيق التنمية  -تمكنالتي 

نختصر العوامل المسببة في الثلوث البيئي وهي مكن أن يو 

عدم إدراج قضايا البيئة ضمن المخططات التنموية التي شرعت الدولة في تنفيذها  - 1

عدم وجود خطط ومشاريع فاعلة وذات كفاءة في معالجة واستغالل مياه الصرف  - 2

يمكن ان تقام عليها العديد من المشاريع 

النمو العمراني على حساب األراضي الزراعية والغابات نتيجة عدم تطبيق المخططات األمر الذي - 3

من السكان في المدن الصغرى و  الكثير

التحديات تنموية /  ثالثاً 

المركزية والتي تركزت في استحو  - 1

البرامج والمشروعات األمر الذي أضعف السلطات المحلية وٕامكانية أن تحقق تنمية حقيقية في مناطقها وشعورها 

فاوت في توزيع الثروات بين منطقة وأخرى تبالظلم نتيجة ال

ضعف المشاركة المجتمعية  - 2

  -:السكاني  التفاوت

من سكان ليبيا في القسم الغربي%  61

8 - الشرقي  % 28

سكان بنغازي يمثلون 

القسم الغربي  % 50طرابلس 

عدم وجود آلية في تجميع المعلومات وأغلب المعلومات- 3

حدتث خالل الفترة من 
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يد من دت العذ، حيث نف 2010إلى 

ة تفتقر البسط أسس يعلى قرارات سياس

تنمية حقيقية نتيجة عدم االستقرار اإلداري بسبب التغيرات 

  الفروع

  المديريات-المتصرفيات-المقاطعات

  المديريات -المتصرفيات 

  المتصرفيات

  يةلدالفروع الب

  الفروع البدية

  ديةلالفروع الب

  ديةلالفروع الب

  الفروع البلدية

  الفروع البلدية

  ال يوجد

  اليوجد

  اللجنة الشعبية للمحالت

  لجان تسييرية

  فروع البلدية
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إلى  2007العشوائية في تنفيذ المشروعات خاصة اإلسكانية خالل الفترة 

على قرارات سياسمستندة المشروعات اإلسكانية دون مراعاة لإلشتراطات التخطيطية 

تنمية حقيقية نتيجة عدم االستقرار اإلداري بسبب التغيرات لالتنموية وعدم وجود مسار  

  .قة في شكل وتقسيم الوحدات اإلدارية في ليبيا 

  الوحدة األداراية المحلية

المقاطعات  ثالث واليات

المتصرفيات   مقاطعات 10

  محافظات 10

  بلدية 46

  بلدية 44

  بلدية 25

  بلدية 24

  بلدية 13

  بلديات 7

  كومون 1485

  محلة 297

اللجنة الشعبية للمحالت  شعبية 33

  مجلس محلي 45

  بلدية 94

�م ا9داري 43 ��
��) 1()دولA"�13"طور ا  

العشوائية في تنفيذ المشروعات خاصة اإلسكانية خالل الفترة  - 4

المشروعات اإلسكانية دون مراعاة لإلشتراطات التخطيطية 

  .تخطيط التنموي ال

 ططاختالل الخ - 5

قة في شكل وتقسيم الوحدات اإلدارية في ليبيا حالمتال

  السنة

1951  

1963  

1970  

1975  

1979  

1980  

1984  

1986  

1990  

1992  

1993  

1998  

2011  

2013  
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 ا��	را(4

  !د ا��	را(4 ا�وط(4
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 ا�	)�ورات
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  :برؤية تخطيطيةهيكلية مقترحة لشبكة المراصد الحضرية 

  المرصد الحضري الوطني والمراصد اإلقليمية

  )إقليم الخليج –إقليم فزان  –إقليم طرابلس 

  المرصد اإلقليمي إلقليم طرابلس والمراصد لألقاليم الفرعية

  –اإلقليم الفرعي مصراتة  –اإلقليم الفرعي طرابلس 

  –اإلقليم الفرعي الجبل الغربي  –اإلقليم الفرعي المرقب 

(  

  مرصد الحاضرة ومراصد المدن الرئيسية

  )قصر بن غشير –جنزور  –طرابلس المركز 

ا��	را(4	!�5  ا�">ط�ط 

!د ا��	را(4 ا�وط(4ا�	ر

 ا�	ر!د ا�5%ري ا�	4�5 ا�	ر!د ا��	را(4 ا��#9	4

ا�	)�ورات ا��59ء ا�	C5ت ا�	دن

	A"رح ھ�/��  ��	را!د ا�5%ر�  
رؤ�  ">ط�ط� )13( �/ل

هيكلية مقترحة لشبكة المراصد الحضرية 

  

  

  

  

  

  

  

المرصد الحضري الوطني والمراصد اإلقليمية

إقليم طرابلس  –إقليم بنغازي (

  

المرصد اإلقليمي إلقليم طرابلس والمراصد لألقاليم الفرعية

اإلقليم الفرعي طرابلس (

اإلقليم الفرعي المرقب  

)اإلقليم الفرعي زوارة

  

  

مرصد الحاضرة ومراصد المدن الرئيسية

طرابلس المركز  –تاجوراء (

  

  

  

ا�	ر!د ا�5%ري ا�	4�5

 ا�	)��س ا�
�د� 
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  )الحشان –صياد 

 15"را"
�  ��6/��  ا�	ر!د ا�5%ري ا�	A"ر5 


��(�ت ��(وي ��	)�ورة 
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  جنزور لبلدية 

صياد  –الوسط -الغربية –جنزور المركز  –الشرقية  –السراج 

  
  )جنزور( محلة الوسطل مركز تجميع البيانات الرئيسي

  )"5"الحي  –" 4"الحي –"3"الحي  –" 2

  

  لحي النجيلة مركز تجميع البيانات الفرعي
  )مجاورة جنوب النجيلة –)العمارات

  

 4	ر/ز ")	�* ا�
��(�ت ا�ر=�
 �5	�� 

 	ر/ز ")	�* ا�
��(�ت ا�Gر'4 ��45

"را"
�  ��6/��  ا�	ر!د ا�5%ري ا�	A"ر5 ) 14(�/ل

4 	ر/ز ")	�* ا�
��(�ت ا�ر=�
 �5	�� 

 ا�	ر!د ا�5%ري 
�د�  )(زور


��(�ت ��(وي ��	)�ورة	ر/ز ")	�* 

لبلدية المرصد الحضري 

السراج  –عبدالجليل (

  

مركز تجميع البيانات الرئيسي
2"الحي  –" 1"الحي (

مركز تجميع البيانات الفرعي
العمارات( مجاورة النجيلة (
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ضرورة إنشاء مرصد عمراني يكون النواة لمرصد حضري متكامل على مستوى الدولة وأن يتم توطينه من 

واستمراريته والتغلب على الصعوبات التي 

 -: ضرورة ان يكون ضمن الهيكل التنظيمي للمرصد االطراف المعنية بعملية المرصد والمتمثلة في

التشريعات واللوائح الضرورية لتوفير آلية إللزام الجهات المعنية بإدارة التنمية على المستويات 

 .في تنفيذ توصيات ومخرجات المراصد الحضرية وتقييم مدى التقدم الحقيقية

مستوى المحالت واألحياء في التجمعات الحضرية الصغرى على 

 .وتقديم حوافز مادية ومعنوية للبلديات والمحالت لتشجيعها على األستمرارية

من أجل جعل في الجامعات والمراكز البحثية 

لعنصر في كافة المدن في مجال استخدام منظومة المعلومات الجغرافية المحرك 

التعاون مع المراصد الحضرية على مستوى العالمي الممثل في المرصد الحضري العالمي والمراصد على 

الحضرية من خالل توعية أفراد المجتمع والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية 

 ".تجارب المراصد الحضرية

 .مصلحة التخطيط العمراني

 .مدحت فتحي سرور

 .محمد السيد طلبة إمام
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ضرورة إنشاء مرصد عمراني يكون النواة لمرصد حضري متكامل على مستوى الدولة وأن يتم توطينه من 

 .خالل مصلحة التخطيط العمراني المعنية بالعمران والتخطيط في ليبيا

واستمراريته والتغلب على الصعوبات التي يسهم بفاعليته " إداريًا، ماليًا، تنظيمًا "استقاللية المرصد الحضري 

 .تواجه في تجميع المعلومات

ضرورة ان يكون ضمن الهيكل التنظيمي للمرصد االطراف المعنية بعملية المرصد والمتمثلة في

 .القطاعات التنفيذية المختلفة

 ممثلي المجتمع المدني

 .”أصحاب المصالح  –المستثمرين " القطاع الخاص 

التشريعات واللوائح الضرورية لتوفير آلية إللزام الجهات المعنية بإدارة التنمية على المستويات 

في تنفيذ توصيات ومخرجات المراصد الحضرية وتقييم مدى التقدم الحقيقية" المحلي - اإلقليمي 

في التجمعات الحضرية الصغرى على  مراكز تجميع البياناتالشروع في تأسيس 

وتقديم حوافز مادية ومعنوية للبلديات والمحالت لتشجيعها على األستمرارية

في الجامعات والمراكز البحثية استقطاب الخبراء والمختصين في إدارة التنمية وٕانتاج المؤشرات 

 .المراصد ذات كفاءة وفعالية 

لعنصر في كافة المدن في مجال استخدام منظومة المعلومات الجغرافية المحرك تدريب أكبر قدر ممكن من ا

 .األساس لتفعيل عمل المراصد

التعاون مع المراصد الحضرية على مستوى العالمي الممثل في المرصد الحضري العالمي والمراصد على 

 .المستوى اإلقليمي الدول العربية واالستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا 

الحضرية من خالل توعية أفراد المجتمع والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية نشر ثقافة دعم المراصد 

 .الخاصة لضرورة المشاركة اإليجابية في إنتاج المؤشرات الحضرية

تجارب المراصد الحضرية"أحمد طه محمد صغير / د-المدن إلنماء

مصلحة التخطيط العمراني – 2030- 2007عرض سياسة التنمية المكانية الوطنية 

مدحت فتحي سرور/ إلدارة التنمية العمرانية للمدن م كأليةالمراصد الحضرية 

محمد السيد طلبة إمام –رسالة ماجستير -المرصد الحضري وصناعة القرار للتنمية المستدامة 

  التوصيات
ضرورة إنشاء مرصد عمراني يكون النواة لمرصد حضري متكامل على مستوى الدولة وأن يتم توطينه من  •

خالل مصلحة التخطيط العمراني المعنية بالعمران والتخطيط في ليبيا

استقاللية المرصد الحضري  •

تواجه في تجميع المعلومات

ضرورة ان يكون ضمن الهيكل التنظيمي للمرصد االطراف المعنية بعملية المرصد والمتمثلة في •

القطاعات التنفيذية المختلفة - 1

ممثلي المجتمع المدني - 2

القطاع الخاص  - 3

التشريعات واللوائح الضرورية لتوفير آلية إللزام الجهات المعنية بإدارة التنمية على المستويات إصدار  •

اإلقليمي "المختلفة 

الشروع في تأسيس  •

وتقديم حوافز مادية ومعنوية للبلديات والمحالت لتشجيعها على األستمرارية والمجاورات

استقطاب الخبراء والمختصين في إدارة التنمية وٕانتاج المؤشرات  •

المراصد ذات كفاءة وفعالية 

تدريب أكبر قدر ممكن من ا •

األساس لتفعيل عمل المراصد

التعاون مع المراصد الحضرية على مستوى العالمي الممثل في المرصد الحضري العالمي والمراصد على  •

المستوى اإلقليمي الدول العربية واالستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا 

نشر ثقافة دعم المراصد  •

الخاصة لضرورة المشاركة اإليجابية في إنتاج المؤشرات الحضرية

  -: المراجع

إلنماءالمعهد العربي  - 1

عرض سياسة التنمية المكانية الوطنية  - 2

المراصد الحضرية  - 3

المرصد الحضري وصناعة القرار للتنمية المستدامة  - 4
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 .ليبيا

- األردن -عمان- المؤتمر اإلقليمي الثاني 

 ليبيا- 2004الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق 

د .م.أ/ م محمد فتحي عارف .التقنيات الرقمية بالمراصد الحضرية الذكية لقياس أداء وكفاءة المدن د

 .أمانة منطقة المدينة المنورة 

 2006 تالمنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيا

 .الفرعية والحضرية 
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 .نور حميدة -م-سليمان المهنا.د.أ-آلية عمل المراصد الحضرية 

ليبيا- جامعة الزيتونة-عمر فرج القيزاني/د- التنمية المستدامة وتحدياتها في ليبيا

المؤتمر اإلقليمي الثاني ( GISنظم معلومات الجغرافية  –المرصد الحضري لمحافظة جدة 

 .عبداهللا أحمد شامية-د- الواقع وسبل النهوض أ –االقتصاد الليبي 

الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق  –األهداف التنموية االلفية  –التقرير الوطني األول 

التقنيات الرقمية بالمراصد الحضرية الذكية لقياس أداء وكفاءة المدن د

 .خالد محمود أبوبكر

 .صد الحضري لمدينة الرياض

أمانة منطقة المدينة المنورة -المملكة العربية السعودية -المؤشرات الحضرية للمدينة المنورة 

المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيا –تحديات التنمية المكانية في ليبيا 

الفرعية والحضرية  التقارير الفنية لمخططات الجيل الثالث على األقليمية واألقليمية

آلية عمل المراصد الحضرية  - 5

التنمية المستدامة وتحدياتها في ليبيا - 6

المرصد الحضري لمحافظة جدة  - 7

2009( 

االقتصاد الليبي   - 8

التقرير الوطني األول   - 9

التقنيات الرقمية بالمراصد الحضرية الذكية لقياس أداء وكفاءة المدن د -10

خالد محمود أبوبكر

صد الحضري لمدينة الرياضالمر  -11

المؤشرات الحضرية للمدينة المنورة  -12

تحديات التنمية المكانية في ليبيا  -13

التقارير الفنية لمخططات الجيل الثالث على األقليمية واألقليمية -14

  الباحث -15


