
ني و التنمية الحضرية على الصعيد الوط

رد تحليل الوضع القائم في األ/المحلي

.لينا خليل عطيات: عداد و تقديم إ

.مديرية التخطيط الشمولي التنموي/ قسم إدارة البيئة الحضرية
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:«وظيفيا  »

اكفة واذلراع  الفين واملايل والإدراي لاملستشارالوزارة  يه -1

.اململكةاجملالس احمللية يف 

شرتكة ترشف عىل أ عامل اجملالس البدلية وجمالس اخلدمات امل -2

مة للتأ كد من أ ن أ عامل هذه اجملالس مطابقة للقوانني وال نظ

.والتعلاميت املعمول هبا
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:التطور التاريخي لهوية الوزارة 

2019

.وزارة اإلدارة المحلية 

2002
وزارة الشؤون 

.البلدية 

1980
وزارة الشؤو  البلدية 

.والقروية والبيئة 

1976
وزارة الشؤو  البلدية 

.والقروية 

1965
وزارة الداخلية 
للشؤون البلدية 
.والقروية والبيئة 
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ماهي متطلبات قيام االدارة المحلية عموماً ؟
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قيام هيئة منتخبة 
ممثلة لجميع سكا  

المنطقة 

إنشاء وحدة إدارية 
مستقلة 

اإلعتراف بوجود 
مصالح محلية 

خضوع الهيئة المحلية 
لرقابة وإشراف 
الحكومة المركزية

استقالل الهيئة 
المنتخبة في ممارسة 

صالحياتها 
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أوجه االدارة 
المحلية في 
األرد 

على مستوى 
المحافظة

مجلس المحافظة المجلس التنفيذي

على مستوى 
البلدية

المجلس البلدي المجلس المحلي



Your

Logo

Here

6

المهام و الصالحيات لوزارة اإلدارة المحلية
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المجلس التخطيط الحضري يجب أ  يكو   م  

ً اإلقليموالمحافظة ثم إلى البلدية إلى المحلي  منتهيا

.بالمملكة

نعمل بوزارة اإلدارة المحلية لآل  بتخطيط حضري 

قطاعي ومحدود جغرافياً  ناتج ع  ممارسات مهنية 

 ً .متبعة عرفا



:ريةالحضالخطط بإعداد وتنفيذ الدوائر المعنية 

:لشمويلادائرة التخطيط 

ىل  عدداد ططدة اادرتايي ية ةلدويأ ال مدد يعدي بتكدو ن ر يدة ل وتسعى بعملها اإ لمنداةل  اخلاعدعة اإ

زمة لدارة المنو يف لدلرااات الشمولية للعرش ن ا نة القادمة، وتكو ن التوهجات والس يااات الال

ةلار من التوازن ما بني الطبيعة والرتاث والمندو قتصادادي  دارة وقجامتعد  اإ بيئدة ارضيدية ال و اإ

فهومدد  حيددمت ا اادد ت داث تسددل يددن الهدديا قداري لدلائددرة خلدمددة التخطدديط ارضيددي   

عدداد هدذه ا ططد ات  شداركة قتصاادي و قجامتع  ين معداي  لليدة مصخاادة ، و يدع اإ

طلعدات يدن دراادات و وسدو ات ميدانيدة يعكدس احصيا دات و ي. شعبية ومؤاس ية واادعة

.ادلرااةمدار البدلايت 
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يوزيع املشاريع وقرى للتمنية قتلميية و ارضيية لاكفة املدن و الالتخطيط يندرج همام 

طددو ر مشدداريع يو أ  التمنويدة اددوان ذن مبا  ددا تددة التمنيدة قتصاددادية و قجامتعيددة 

. مد رية التنظم حتت مظأقردنيةاجلغرافية لدلوةل ناةل  امل التمنية ارضيية لاكفة 

لقدوانني و قنظمدة يعمتد ذفدة ادلراادات يف يليدات التخطديط للتمنيدة ارضيدية عدىل ا

لسد نة ( 79)ة رمق املعمول هبا وبشا ااايس عىل تانون ينظم املدن و القرى و قبنيد

1987لسد نة ( 12)و قنظمة الاادرة  وجب  اعافة اىل تانون قا متالك رمق 1966

.و يعديالي 1968لس نة ( 11)و تانون التقس م رمق 

9



Your

Logo

Hereدائرة التنظيم

عتبدار ييفيدة جيب ان يأ خدذ بعدني ق( التنظم ) ق ان يليات التخطيط العمراين 

ائة اجلغرافيدة و حتديد اا تعاملت قرايض ين مناةل  التنظم ااتنادا اىل اخلا

هدا لغداايت قعدامر الطبيعية و نس بة قشغال اليت حتددد املنداةل  الديت  كدن ينظمي 

ل املددن اوان ذن مبا لالا تخدامات اليت حتددها خلدمة قنشطة السكنية داخد

:والقرى  و خارهجا ابلعامتد عىل اخلاائة التالية 

, ت معات البرشيةقرايض اليت يتنااب مع اا تعاملت قنشطة الساكنية يف ال -1

.ااتنادا عىل املزااي الطبيعية و اجلغرافية
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ات الطبيعيدة اجران درااة شامأ للمعلومات اليت يتعل  خبادائة قرايض و املسدا -2

:لاكفة املناةل  اليت يقع ين منطقة ادلرااة و اليت يتلخة يف ما ييل

:اخلاائة اجليولوجية ملنطقة ادلرااة من حيمت -أ  

.ةلوبوغرافية املنطقة-1

ة و الفوالد  الوعع اجليولويج للمنطقدة مدن حيدمت مواتدع قايدارات و اتزلتدات الرتبد-2

.الطبيعية  ا حيق  القاعدة قااا ية للمشاريع ارضيية املقرت ة

.التنظمنس بة قشغال يف املناةل  املنظمة  اليا و مدى ارضا ة اىل التواع يف-3
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يار املناةل  حتديد مدى ارضا ة للتواعة العمرانية خالل العرش ن ا نة التالية و اطص -4

.قرت ةاملالمئة لا تعاملت قرايض لغاايت قنشطة السكنية و قتصاادية امل

و قلزتام 2006الرجوع اىل ططة اا تعاملت قرايض اليت ا اعامتدها يف عام -5

عادة نظر )اخلطةقا تخدامات املقررة لهذه قرايض ين هذه بطبيعة  .(حتتاج اإ

ة لساكن اعداد ا طط الهيلك  و التفاييل لهذه التواعة ااتنادا اىل ارضا ة الفعلي-ب

ة يع أ ماين عام, جتارة , املنطقة و احصيا ات املدينة لالنشطة املرافقة للسكن من صناعة 

ات التنظميية حتديدها بنان عىل ادلرااات قجامتعية املتوفرة و املقرتح اعافهتا اىل ا طط

نسجام السابقة لجياد  .امصدادات التنظم يف هذه املناةل يف اإ
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قجددرانات الدديت يددع 1966لسدد نة ( 79)وتددد  دددد تددانون التنظددم رمق 

. ابجراناي  القانونيةاختامبها لغاايت اعامتد ا طط التنظمي  املقرتح و الس 

غداايت و اما قجرانات املتخذة لغاايت يادي  هذا ا طط ادوان ذن ل

القانونيدة اعداد خمطط مصاكمل للبدلة او املدينة املعنية واختامب قجدرانات

ملدددن و و اعالندد  لالعددرتاب حسددب قصددول الددواردة يف تددانون ينظددم ا

.القرى و قبنية
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التخطيط الحضري و ما هو

؟اإلقليمي

العد  و بأ ن ارضيي يعرف التخطيط 

مم البيئددة الفددن ا ددتة بتطددو ر و يادد

 امببددة ارضيددية املبنيددة يددن معدداي 

ل للعيش من خالل قا تخدام ال مثد

ماكنيات  املتا ة حبيمت  ون أ كرث تكلالإ

نسدددددان و أ كدددددرث يلبيدددددة  مالمئدددددة لالإ

ة و لحصيا ايددددد  و يطلعايددددد  ارضاليددددد

.املس تقبلية



2005, مريم عبابسة: المصدر

التخطيط الحضري

في األرد 

ي لغياب التخطديط ارضيد 

ود يسددد, املهن ددد  ابململكدددة

التواددددددددع العمددددددددراين و 

ا قنتشددار السدداكين بشدد

نوعية عشوايئ وا يؤثر عىل

و جددددددودة اخلدددددددمات و 

.املشهد ارضيي يوما



أوجه تعزيز التخطيط الحضري في البلديات

:م  خالل ما يلي
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الغطان . وهو تانون مؤتت1966لس نة 79يعترب تانون ينظم املدن و القرى و ال بنية رمق 

.ال اايس من الناحية  الترشيعية و القانونية للعاملني ابلتخطيط ارضيي و العمراين

و لغاية اترت  ول 1966يو د ناوص بقانون التنظم و مواده ا تلفة مل يع يطبيقها منذ عام 

.ة عائ  حيال مبا ق تاور الإماكنيات الفني

نظر احملايم بوهجة)و التنظم ااب  العاملنياحمليليعترب الترشيع بنطاق التخطيط ارضيي

جيد 14و من يعود لآليات اعداد ا طط التنظمي  يف املادة ،(ادلكتور نضال أ يوب أ بو عرايب

. بياانتاخلاوصية املنضبطة بأ عداد املسو ات امليدانية و ما يتضمن  من أ دوات مجع و حتليل ال 

فايلية داد ا ططات الهيلكية و الت عمن ابب ارضومكة يلزتم ترارات جملس التنظم ال عىل ابإ و 

. ر أ ا  الإجرانات و جيب قلزتام هبا ل راان تواعد ارضومكة و الشفافية
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لة بمظالوزارةالمشاريع التي قامت بها 

:التخطيط الحضري مؤخراً 

رانمج دمع بدد/ ال مر كيددة للتمنيددة ادلوليددةالددوذةل . 1

الالمركزية و ارضمك احمليل

عدداد ططدة التمنيدرشاكة مع مجموعدة احتداد املستشدار ن  تلمييدة اإ ة الإ

الظليدل : لدالالثلقضايئ الظليل واخلادلية الذلان يضامن البدلايت ا

. وارضالابت واخلادلية

ملبداين يف الدالث مرشوع التسمية والرتتم تسمية الشوارع وتدرتم ا

ويه 2019بدلايت داخل مراكدز املددن مكدر أ أ وىل خدالل عدام 

.ىبدلايت جعلون الكربى واملفرق الكربى وجرش الكرب 
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يةالرس وا اةلباتاملرااالتجتري)2006ال رايضاا تعاملتمرشوع.2

-:(الآنلت ديالة

.ململكةامس توىعىلال رايضلا تعاملتخارةلةوبياانتتاعدةانشان

ا ت داثخاللالسابقةمنمشألكةمعاجلةجيب فايليةي دتيقةعاي ماإ

.و رللتطتابليهتاواماكنياهتاوال رايضةلبيعةيعكسواتعية

لتفعيلتالبدلايواحملافظاتبنيمشرتكةتوامسالتانيفيشملأ نو 

.ال مثلقا تخدام
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دور الوزارة مع الهبيتات بإعداد 

-:السياسة الحضرية الوطنية 

وهوالوةلنيةيةارضي الس يااةيلوفري ابلردنالهبيصاتمكصبمعابلعملاحملليةقدارةوزارةاخنرةلت•

.٢٠١٨بعاممباو الهامشيةقردنيةواململكةوالسودانولبنانيونسمهنادولعدةب تشرتكاتلمي مرشوع

املرشوعهبذاازوالإجنللتعاوناليورةحبمكمربراتهناكذنلالنوةلنيةحييةا يااةوجودلعدمنتيجة•

اللجانمنلاال عضانتسمية .الفنيةوالل نةالتوجهييةالل نةتشكيلمر أمنبداالوزارةدور.الوةلين

تدمتطاعباليعمواليتا تلفةوالهيئاتواملؤاساتالوزاراتمعرسيةوخماةلباتمرااالتاجران.اعاله

 .هلتبل مناريباطعباطتسميةوةللبينفيذهامثومنالوةلنيةارضييةالس يااةصياغة

واليتضياغةال ومر أالتشخية ر أمرورااجلدوىمر أمنبدايةالعملوورشقجامتعاتذفةحضور•

 .الر يةباياغةبدأ ت

دارةتسلرئيسانكام• مراجعةعىلنعملالزمالنوذفةالتمنويالشمويلالتخطيطدائرةمنارضييةالبيئةاإ

زمين دولينصاتالهبي لفري وتسلميهامالحظاتويدو نالعملوورشقجامتعاتوخمر اتالتقار رذفة

.علهيامصف يلولاورمعمتد
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تسهيل الورش •

اخلطاابت املرااات •

تشكيل الل نة الفنية والتوجهيية•

املشاركة بورشة الفرص والت دايت •

املشاركة بورشة صياغة الر ية اخلاصة ابلس يااة ارضيية الوةلنية •

والورشة التشخياية •

-:دور الوزارة مع الهبيتات بإعداد السياسة الحضرية الوطنية 
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تهااء ما  مستمر وفعاال لننقدما بشكل نتطلع للعمل 

ما  الوطنياة والسياسة الحضرية كافة مراحل اعداد 

ريعية ذات صالحيات تشتنفيذها لجهة ثم اسناد دور 

لسااااد الفجااااوة واداريااااة منضاااابطة وبكااااادر مؤهاااال 

هاات بغيااب هاذا السياساة وكثارة الجالحاصلة حالياا 

بااااالتخطيط الحضااااري وتااااداخل ادوارهااااا العاملااااة 

.وصالحياتها على أرض الواقع
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:تم اجراء مقابالت مع كل م  

.مساعد االمي  للتخطيط الحضريالعويداتمحمد . م•

فتيش المحامي نضال ايوب ابو عرابي الرقابة والتالدكتور •

.عاتعلى البلديات وعضو لجنة قانونية لتعديل التشري

هاتفي مع المهندس عمر شابسوغ مدير مشروع اتصال •

.٢٠٠٦استعماالت االراضي 
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شكرا جزيال رضسن قا امتع

عافة من ارضضور مع الرتحيب بأ ي أ ا ئأ أ و اإ


