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 امجدريجيشلن  اإل
 الئخالف اهيدً DPU-Associatesتبخرٖم ّانوٕ ّأهٖزاتٖد راٖوٕ يً يلبل هألشخبذًٖ 

 

 

 اممقدمت
هى خؤد ُذٍ ختًٖ أً رسضح اإلشخراخٖسٖبح اإلشنبٌٖج اهيتٌٖج ؿوٓ يتبدراح اهيلبّهًٖ ّ ثاألخٖرشٌّاح اهـضرًٖ خالل اه

اهنترْ فٕ يدً اهوفئبح اهفلٖرث فٕ هاالضخٖبسبح اهغخيج يً اهشنً إهٓ اهخسبّة اهيػوّة يؾ هى خؤِد اإلشخراخٖسٖبح 
بح يً ٖبح ّاهذيبٌٌٖٖيً اهشتـٌٖ" اهخدٖسٕاإلشنبً "ّاً إلؿبدث اهٌؼر فٕ يٌِز األُّذا ييب ٖػرش اهشؤال إذا آً . اهـبهى

 .رث فٕ يدً اهـبهىتبؿختبرٍ يٌِسب أنذر ّاكـًٖج هوخسبّة يؾ االضخٖبسبح اهشنٌٖج هوفئبح اهفلٖ اهلرً اهيبغٕ
 

أً نوفج اإلشنبً ٖينً اهضد يٌِب يً خالل االؿخراف تأً اهـبئالح اهفلٖرث فٕ اهيدً اهخدرٖسٕ نبً أشبس يٌِز اهشنً 
 .هدِٖى خلّى تتٌبء ّخّشٖؾ يٌبزهِى تضنل خدرٖسٕ تيب ٖخسبّة يؾ اضخٖبسبخِى اهشنٌٖج ّخّفر اهيّارد اهالزيج

 
أضدُيب : ّخى ذهم تضنوًٖ. اهلبٌٌّٕ ّاهفٌٕ اهيالئى ىا اهيؼِر يً خالل خلدٖى اهدؿّنبً اهيٌِز ٖتٌٕ ؿوٓ خشِٖل ُذ

اهخضشًٖ اهتٖئٕ فٕ اهيٌبػق اهلبئيج يً اهشنً اهيخبهف اهسيبؿٕ يً خالل خخدٖيِب تبهيبء األيًٖ ّاهظرف اهظضٕ 
خى  .هوـبئالح تٌبء يٌبزهِى ؿوِٖب شيصُِّٖٖيب خلدٖى اهيونٖج اهيـخرف تِب هيلبشى سدٖدث ّيخديج بٌّنِرتبء ّاهػرق، ّذ

نبً ذام ٖؼِر اًٗ أً نً هتأٌِب فضوح ّآٌذام خلٖٖى اهنذٖر يً ُذٍ اهيضبرٖؾ تـد شٌخًٖ فلػ يً اهتدء تِب ّنبً اهرأٔ 
اٌؼر )ِب تـد ؿضرًٖ شٌج تـد ؿضر شٌّاح أّ ؿضرًٖ شٌج خّسة االؿخراف تٌسبضِب اهٌؼر فٖخػًأ ألً إؿبدث 

أظتص نيب يرّر اهزيبً اهيزاٖب االسخيبؿٖج ّاالكخظبدٖج هويسخيـبح اهيوخزيج ّاهـبئالح اهفلٖرث ّخّغضح يؾ (. اهظّر
دث اهٌؼر فٕ بؿّٖلدى انخشبة ُذٍ اهدرّس األشبس إل. خلدٖر هوفخرث اهزيٌٖج اهالزيج إلٌضبء تٌبٖبح أفغل أنذر ّاكـًٖج

 .اهخدرٖسٕإشخراخٖسٖج اهشنً 
 

 اممبرراث
 :شح يترراح يخراتػج اهخدرٖسٕبح اهشنً إشخراخٖسٖاؿخيبد تٌٕ ٖ
 

 زيندة اإلنجنجيت: اممبرر األول
هٖشح هدْ اهضنّيبح اهيّارد اهالزيج ؿوٓ أٌّاؿِب إلٌضبء اهنيٖبح اهغخيج يً اهشنً اهيدؿّى هنل اهـبئالح ذاح 

يً إػبر شّق اهشنً ً هى ٖشخػٖـّا خضلٖق ذهم غإّنل ّٖى خؼِر ُذٍ اهفئبح كدرخِب إلشنبً ٌفشِب ّ. اهدخل اهيخدٌٕ
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 جّاهيخبض جّاهظضٖ جاأليٌٖ ٖجاهشنٌأنتر يً اهّضداح إٌضبء ؿدد إهٓ اهخدرٖسٕ اؿخيبد إشخراخٖسٖج اهشنً  ؤدٖٔ .جاهرشيٖ
وفئبح ذاح اهدخل اهيخدٌٕ يً أٔ يٌِز يـخبد آخر، ّذهم يً خالل خضشًٖ ػرق إٌخبر ّإدارث اإلشخراخٖسٖبح اهيـخيدث ه

ّهخضلٖق اهيفـّل اهيرغّة فَٖ ٖسة أً ٖخى خلدٖى اهدؿى هـأُٖل . ػّٖر يٌبزهِى ّأضٖبئِىأٌفشِى هخ يّاػًٌٖيً اه
  .اهيٌبػق اهلبئيج ّخلدٖى يلبشى ّخديبح إلٌضبء اهيٌبزل اهسدٖدٖج ؿوٓ ٌػبق ّاشؾ ٖخيبضٓ يؾ اهػوة

يخدٌٖج اهدخل تـضرث ّخينٌح ضنّيج شرٔ الٌنب فٕ اهذيبٌٌٖٖبح يً اهلرً اهيبغٕ يً ازدٖبد إٌخبر اهشنً هوفئبح 
 .أغـبف يً خالل اؿخيبد إشخرخٖخسٖج اهخضّل يً يٌِز اهخلدٖى إهٓ يٌِز اهدؿى

 

 امموارد اممنميت: اممبرر امخنني
كِب ؿوٓ اهشنً ّؿوٓ خيٌٖج يً إٌفبّاالكخراع ّ خلضفسيؾ يّارد يبهٖج يوضّؼج يً خالل اهيً اهـبئالح  خينًخ

ذير أٔ ؿبئوج فٕ إٌضبء تّٖح شوٖيج أّ خظوٖص أضٖبئِى إذا نبٌح يِددث تبهػرد أضٖبئِى ضرػ أيبٌج اشخذيبرُى ّهً خشخ
ّٖشخػٖؾ اهضنّيج ّاهفئبح يخدٌٖج اهدخل أً خخضبرم فٕ نوفج خٌيٖج اهشنً . تشتة ؿدى ّسّد يونٖج يـخرف تِب كبًٌٌّٖب

 . ، إذا كديح اهضنّيج أيبٌج اهيونٖج اهـلبرٖج ّخديبح ّذٖلج فٕ اهيدًاهخدرٖسٕ
" اهيلبشى اهيظوضج"دّالر يً أيّال خبظج يلبتل نل دّالر ؿٌد خٌفٖذ يضرّؽ  2.8اهخلدٖر تأً خى إٌفبق  ّخى

(Parcelles assainées) بح يً اهلرً اهيبغٕٖفٕ اهشتـٌٖ -شٌٖٖغبل -فٕ يدٌٖج دانبر. 
 

 إدارة اممد : اممبرر امخنمح
خٌؼٖى األراغٕ ّخلدٖى اهخديبح : اهـبئالح أً خلّى تَٖؾ خلّى تيب ال خشخػاهضنّيج ُّ أً اهخدرٖسٕ أشبس يٌِز اهشنً 

ٖج، ّأً خلّى اهـبئالح تيب ال خشخػٖؾ اهضنّيبح يً اهلٖبى تَ ُّّ إٌضبء اهيٌبزل اهيخبضج اهيالئيج شاهـيراٌٖج األشب
ح اهيخخوفج تًٖ إذا اؿخرفح اهضنّيج تيب ُّ أفـل يشخّْ اخخبذ اهلرار هنل اهٌضبػب. ُىّيّارد ألّهّٖبح اهلبػًٌٖ فِٖب

اهضنّيج ّاهسِج اإلدارٖج اهيضوٖج ّاهضٕ ّاهـبئوج ّإذا فّغح اهظالضٖبح إهٓ أٌشة يشخّْ فٖينً تٌبء ضرانج تًٖ 
  .خديبخِبّنفبءخِب ّخـزٖز إدارث اهيدً  جاهضنّيج ّاهلػبؽ اهخبط ّاهيسخيؾ األُوٕ ّفئبح اهيسخيؾ خـزز فـبهٖ

ٌح يً اهلرً اهيبغٕ فٕ اهخشـٌٖٖب -ترازٖل -ئٖج فٕ يدٌٖج رّٖ دٔ سبٌبٖرّفٕ إػبر ترٌبيز خظوٖص األضٖبء اهـضّاّ
إهٓ اهضرانبح اهيضوٖج ّاهينبخة اهفرؿٖج هوضرنبح اهخديٖج ّإدارخِب خى خفّٖع اهظالضٖبح فٕ يسبل خلدٖى اهخديبح 

هٓ اهضد يً اهخنبهٖف نيب أدْ إّفـبهٖج خلدٖيِب خديبح اهـبيج ّاهخبظج ييب أدٔ إهٓ اهيزٖد اهيوضّؼ يً ٌّؿٖج اه
 .اإلدارٖج اهٌبخسج ؿً اهخسبّة يؾ االضخٖبسبح اهيخغٖرث هـيوٖج خأُٖل اهشنً اهخدرٖسٕ

 

 جنميت اممد :  اممبرر امرابع
ّهخأيًٖ اهتٌٖج اهخضخٖج ّاهخديبح اهفـبهج  لبئىفرظج هخٌؼٖى اهشنً اهيخبهف اهاهخدرٖسٕ خلدى إشخراخٖسٖبح اهشنً 
ٖينً هِذٍ اإلشخراخٖسٖبح خّسَ خٌيٖج اهيدً تيب ٖخيبضٓ يؾ أّهّٖبخِب . األراغٕ تضنل ؿلالٌّٕاالكخظبدٖج ّالشخخداى 

 أً ٖشبُى فٕ يٌؾ االٌخضبر اهـيرإٌ اهـضّائٕ اهخدرٖسٕ ٖينً هوشنً . اإلشخراخٖسٖج تدال يً يسرد ينبفضج اهػّارا



3 
 

هيخبش هوفئبح ذاح اهدخل اهيخدٌٕ غيً إػبر ّٖشيص خخػٖػ يٌبػق هوشنً ا. ّفٕ خرسٖص اهخٌيٖج ذاح اهنذبفبح اهـبٖج
 . إشخراخٖسٖج ضبيوج هخٌيٖج اهيدً هوضنّيج خضلٖق أّهّٖبخِب هيٌػق ضغرٖج نبيوج

أضدذح تودٖج ضوة دائرث يخخظظج فٕ يـبهسج يشبئل  –شّرٖج  –ج ضوة ّفٕ إػبر إشخراخٖسٖج ضبيوج هخٌيٖج يدٌٖ
يً شنبً اهيدٌٖج ّاهيٌبػق % 54ُذٍ اهيٌبػق اهخٕ ٖشنً فِٖب يٌبػق اهيخبهفبح اهسيبؿٖج تِدف خـأُٖل ّخٌؼٖى 

   اهسدٖدث اهٌبيٖج ؿوٓ ضفبف اهيدٌٖج
 

 امحلم امرشيد: اممبرر امخنمس
 -ّتضنل خبط االهخزاى تئٌضبء ّخّشٖؾ اهتٌٖج اهخضخٖج ؿوٓ ظـٖد األضٖبء  –اهخدرٖسٕ خلدى خٌؼٖى ّإدارث ؿيوٖبح اهشنً 
ّال ٖشبؿد اهضنى اهرضٖد فٕ خوق اهضفبفٖج ّاهيشبئوج . هظٌؾ اهلرار ّاإلدارث اهاليرنزٖجفرظج هخػّٖر أشبهٖة خضبرنٖج 

فٕ إدارث اهٌّاضٕ اهيبهٖج ّاهيبدٖج يً اإلشنبً ّإٌضبء األضٖبء فلػ، تل ُّّ يٌِز يٌبشة تينبً هخوق يسخيؾ يضوٕ 
تبهتٖئج  ُىتبهيونٖج اهذٌُٖج ّاؿخزاز ِىفٕ خـزٖز إضشبشاهيّاػًٌٖ ّخشبُى يضبرنج . ٖتبدر تٌضبػبح خٌيّٖج يضوٖج

اهضّارؽ ّاهظرف )اهيضوٖج ّيً ضأً ذهم اإلشبس تبهيشؤّهشج ؿً ظٖبٌج ّإدارث األيالم ّاهتٌٖج اهخضخٖج اهـبيج 
 (  اهظضٕ ّاإلٌبرث اهـبيج ّاهيشبضبح اهـبيج ّضخٓ اهيدارس ّاهيشخّظفبح

تبٌنال  –يً سيـٖبح غٖر ضنّيٖج، فٕ يدٌٖج ذانب  ُّٕ ائخالف  (Busti Baseer Odhikar Surakha)أششح هسٌج ّ
ضتنج يً آهٖبح اهيشبئوج خغػٕ اهيدٌٖج نوِب تِدف إضرام اهفئبح ذاح اهدخل اهيخدٌٕ فٕ إدارث اهيدٌٖج تبهخـبًّ  –دٖص 

اهيضوٖج  ُٖئج اهخّاظل ُذٍ تًٖ اإلدارثذٍ اهضتنج تّظفِب ّخى اهلتّل ت. يؾ اهيخبخٖر ُّى أدٌٓ يشخّْ اإلدارث اهيضوٖج
ّاهسيـٖبح غٖر اهضنّيٖج ّخٌفذ ٌضبػبخِب تضنل يرٍع ييب ٖضد يً اهفشبد ّٖـػٕ اهظّح هفئبح يسخيؾ ذاح اهدخل 

  .اهيخدٌٕ
 

 امجنميت امقجصنديت واالججمنعيت: اممبرر امشندس
ذاح اهدخل اهيخدٌٕ أً خنّى ؿّايل فـبهج فٕ اهخٌيٖج االكخظبدٖج ّاالسخيبؿٖج هوـبئالح اهخدرٖسٕ ٖينً هـيوٖبح اهشنً 

ييب ٖلدى اهفرظج هخـزٖز " كغٖج يضخرنج"فٖسيـِى اهـيل ّاالهخزاى اهيضخرم تخخيٖج شنٌِى ّيضٖػِى فٕ .  ّيسخيـِى
اهخغبيً االسخيبؿٕ خوق ّدؿى اهيضبرٖؾ االكخظبدٖج اهيضوٖج ّخوق فرط ؿيل ّؿوٓ ّسَ اهخظّط فٕ إٌضبء اهتٌٖج 

ّيٌِب ؿوٓ راح غٖر يخـولج تبهيضٖػ اهـيرإٌ اهيتبضر دفٕ اهدؿى االسخيبؿٕ هيتب اهخضخٖج ّاهيشبنً نيب ٖينً أً ٖشبُى
خبر األيّال يً كتل ّخى اإلدرام تأُيٖج اّد .شتٖل اهيذبل ٌضبػبح رٖبغٖج ّذلبفٖج ٖضخرم فِٖب اهضتبة أّ اهٌشبء

 .اهخٌيّٖ االكخظبدٖج ّاالسخيبؿٖجيً أسل إٌضبء اهشنً ّخػّٖر اهيضبرٖؾ االكخظبدٖج تظفخَ ؿبياًل يًِيب فٕ  اهـبئالح
فٕ نبيتّدٖب ؿدًدا يخزاًٖدا يً سيـٖبح ادخبرٖج غبهًتب يب  "ظٌدّق خٌيٖج اهفئبح ذاح اهدخل اهيخدٌٕ فٕ اهيدً"ٖدؿى 

 ّخلّى ُذٍ اهسيـٖبح تخلدٖى كرّع ّيٌص الضخراء اهيلبشى ّهخضشًٖ اهيٌبزل ّخوق اهيزٖد يً اهدخل أّ  .خخرأشِب ٌشبء
   .ائٕإٌخبر غذّ
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 شجراجيجيت ملوننث اإل

ّهنً . تدؿى خلدٖى اهيلبشى ّاهتٌٖج اهخضخٖج فلػاهخدرٖسٕ برٖؾ األّهٓ فٕ يسبل خػّٖر اهشنً ضانخفح اهنذٖر يً اهي 
 هيشخّْاهختراح اهينخشتج فٕ يرضوج الضلج ختًٖ أٌَ ٖسة يـبهسج يسيّؿج أّشؾ يً اهلغبٖب يً أخل اهّظّل إهٓ ا

 .  اهخدرٖسٕٖبسبح ّاشخدايج إشخراخٖسٖبح اهشنً اهنبفٕ هخوتٖج االضخ
 

 األراضي -أ
يٖج ٌّؿٌد خلدٖى األراغٕ هوخ. اهدؿى اهضنّيٕ فٕ يسبل إشنبً اهفئبح ذاح اهدخل اهيخدٌٕإً األراغٕ ُٕ أُى ينًّ 

 .ٖسة اؿختبر ذالد كغبٖب ُّٕ يّكـِب ّشـرُب ّيونٖخِب جاهخدرٖسٖ
ّغبهّتب يب ٖخى اخخٖبر  .يشأهج أشبشٖج هوّظّل إهٓ  اهٌسبش ُّاهخدرٖسٕ هشنً إً اخخٖبر األراغٕ اهيٌبشتج هخػّٖر ا

ّهنً كد خنًّ ُذٍ األراغٕ غبهٖج إذا أخذٌب نوفج خّشٖؾ اهتٌٖج اهخضخٖج ّخشبرث اهضتنبح اهداؿيج  األراغٕ اهرخٖظج
رد نوفج ضرائِب ّإٌضبء اهتٌٖج ٖخػوة اخخٖبر األراغٕ خضوٖاًل أؿيق هنوفِب ّيزاٖبُب يً يس .هوـبئالح تـًٖ اهضشتبً

ؿٌد اشخـيبهِب يً كتل األػراف اهيشخفٖدث  جّاالسخيبؿٖ جاهخضخٖج ّخخدٖيِب ّٖضيل ُذا اهخضوٖل نل اهنوفج االكخظبدٖ
 .يشخير ألّهّٖبح اهـبئالحاهخغٖر اهاهيلظّدث فٕ أػبر اهؼرّف اهيخغٖرث تشرؿج ّاهدخل اهيخلوة ّ

ّهنً اشخيالم  ،ظج ذاح اهيّكؾ اهسٖد ؿبهًٖب ّخبرر ٌػبق اهسِبح اإلدارٖج اهيضوٖجنذًٖرا يب ٖنًّ شـر األراغٕ اهخب
بّغج يؾ اهيبهنًٖ ّاشخـيبل فخوم األراغٕ ٖخػوة إرادث كّٖج يً اهسِبح اهيـٌٖج ّٖسة ؿوٓ اهسِبح اإلدارٖج اهي

هوـبئالح ذاح اهدخل اهيخدٌٕ اهخضفٖزاح هضسٖـِى ؿوٓ خّفٖر األراغٕ أّ خػّٖر األراغٕ أٌفشِى تضنل ٖخٖص األراغٕ 
ؿدث يٌبُز خشيص هوضنّيج اشخـيبل كدرخِب اهخضرٖـٖج إلتراى اخفبكٖبح يؾ  ّٖسد. غبهتأ تأشـبر أدٌٓ يً كٖيخِب اهخسبرٖج –

ّإغبفج هذهم نذًٖرا يب خيوى . يبهنٕ األراغٕ أّ يػّرًٖ تيب فِٖب ٌلل ضلّق ؿٌٖٖج ّخٌيّٖج أّ ختبدل أّ خضبرم أراٍع
ّهنً غبهًتب يب . غًٖب ّاشـج غٖر اهيشخـيوج ٖينً خلدٖيِب هخضلٖق يضبرٖؾ إشنبٌٖج هوفئبح ذاح اهدخل اهنخدٌٕاهيدً أرا

 .اهيخخوفج جبح يب تًٖ اهسِبح اهضنّيٖغٖخػوة ذهم يفبّ
شح اهضل ّهنً اهيونٖج اهفردٖج اهخبظج هٖ. ُخـختر اهيونٖج اهفردٖج اهخبظج اهيونٖج األيٌٖج اهّضٖدثفٕ اهنذٖر يً اهدّل 

. ألٌِب خفخص اهتبة أيبى خسبرث األراغٕ ّنشة األرتبش غٖر اهيتررث ّيدؿّيج يً اهضنّيج ًااهّضٖد ّخى اٌخلبدُب نذٖر
ّإً هى ٖنً يلتّاًل اسخيبؿًٖب ٌُّبهم ؿدث أضنبل يً اهخدرٖسٕ ٖضنل االشخئسبر ػّٖل االيد خٖبًرا تدٖاًل يٌبشتب هوشنً 

ٖج ّاهخـبٌّٖج اهخٕ ٖينً أً خلدى ضوّل يٌبشتج هويونٖج األيٌٖج هوفئبح ذاح اهدخل اهخخدٌٕ اهيضخرنج يذل اهسيـٖبح اإلشنبٌ
 .ّخضيٕ ُذٍ اهفئبح يً كّْ اهشّق االشخغالهٖج

 

 امموارد اممنميت -ب
بر ٖضخ. يً االرخِبً اهيـخبد اهذٔ يـٌبٍ خيّٖل إٌضبء أّ اضخراء تٖح نبيلاهخدرٖسٕ خخخوف االضخٖبسبح االؿخيبدث هوشنً 

ّؿوٓ ظـٖد آخر . االكخراع تضنل يرً ّهيدث كظٖرث ٌشتًٖب خسبًّتب يؾ اضخٖبسبح اهـبئالح اهيخغٖرثاهخدرٖسٕ اهشنً 
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ً اهيلخرع يً رتػ ألٌَ ٖيّن اهيٌزلفٕ خيّٖل أّل يرضوج يً إٌضبء  خبظًجٌُبهم يزاٖب هِذا اهٌّؽ يً اهخيّٖل 
اهخأُل هويرضوج اهالضلج يً خالل إٌسبز ُدف ؿوٓ خدًٖ شٖستر اهي ييب اهيرضوج اهالضلج تئٌسبز ُدف اهيرضوج اهشبتلج

 . اهضٖػبً اهِٖنوٖج أّ اهشػصإٌسبز أشس اهيٌزل أّ  ٔاهيرضوج اهشبتلج أ
ّيً أسل خغيًٖ ظرف اهدؿى اهيبهٕ ؿوٓ اهِدف اهيلظّد أ إٌضبء يٌبزل ٌُبهم خٖبر تدٖل ُّّ خلدٖى يّاد اهتٌبء 

غالل خّهنً يذل ُذا اهيٌِز ٖخفص اهيسبل هالش. ر اهنوفج أّ تأكل يٌَـهيً ٖتٌٕ اهيٌزل تش ّٖخى اضخراؤُب تبهسيوج ُّخلدى
أٌٖيب ٌسص ُذا اهيٌِز نبٌح اهيشخّدؿبح اهظغٖرث هيّاد اهتٌبء ؿوٓ يّكؾ اإلٌضبء كبدرث ؿوٓ اهضد يً . غٖر اهيلظّد

شخضبرث ّاالكخراع ّإً نبٌح فٕ تـع االضٖبً الضخراء يّاد اهتٌبء ّاالاهّاضدث  ثنوفج يّاد اهتٌبء ّأخذ دّر اهٌبفذ
 .خػرد اهخسبر اهيضوًٖٖ هيّاد اهتٌبء اهذًٖ تدّرُى نبٌّا ٖلديًّ فرط ؿيل ّدخل

ّغبهًتب يب ختًٖ أً خلدٖى اهخيّٖل تضنل يشخلل ّإدارث اهيضبرٖؾ يً كتل سِج يشخلوج فـبهج أنذر يً خوم اهخٕ أدارخِب 
تٖرث أّ اهظغٖرث فٕ يسبل اهخيّٖل اهظغٖر شّاء يدؿّيج يً اهيسخيؾ اهضوٕ أّ يً ّخدل نذرث اهيتبدراح اهن. اهضنّيج

كتل يؤششبح غٖر ضنّيٖج ؿوٓ كدرث اهفئبح ذاح اهدخل اهيخدٌٕ ؿوٓ إٖسبد اهيّارد ّخػتٖق إشخراخٖسٖبح ػّٖوج األيد 
 .ّكوٖوج اهخػر هويشخدًٖ

 

 امبنيت امجحجيت وامخدمنث -د
إذا خى  .اهخدرٖسٕيتبدراح اهشنً ه جؿياداهتٌٖج اهخضخٖج ّاهخديبح يً اهينٌّبح األشبشٖج ـبٖٖر ٌّّؿٖج اهيإً خّكٖح ّ

أيب إذا خى خلدٖيِب يخدٌٖج . خنًّ غٖر يخبضج هوـبئالح ذاح اهدخل اهيخدٌٕيشخّْ ؿبٍل  ٓخلدٖى اهتٌٖج اهخضخٖج ّاهخديبح ؿو
اهخّازً اهظضٖص  ًفٕ اهضلٖلج ال ٖينً خأيٖ. خػّٖرُباهٌّؿٖج أّ ظبر خأخٖر فٕ خلدٖيِب ختلٓ اهيلبشى فبغٖج ّال ٖخى 

خيبًيب يلخغٖبح اهخّازً تًٖ اهنوفج االشخذيبرٖج  فِىختضنل ؿبدل ّفـبل إال يً كتل سيـٖبح اهيشخخديًٖ، ضرٖػج أً 
بالح كد ال ٖينً خأشٖس خوم اهسيـٖبح فٕ نل اهض. يخػوتبح اهتـد اهتٖئٕ ّاأليٌٕاألّهٓ ّنوفج االشـيبل اهالضق ّاه
ّإذا خّسة اخخبذ اهلرار تغٖبة خضبرم اهيسخيؾ اهيضوٕ فيً اهخػأ اهفنرث أً يـبٖٖر . خبظج ؿٌد إضداد خسيـبح سدٖدث

فـال ّٖسد دالئل ؿوٓ أً اهتٌٖج اهخضخٖج ّاهخديبح ٖسة أً خنًّ ذاح . ً خنًّ يخدٌٖجأح ٖسة باهتٌٖج اهخضخٖج ّاهخدي
سٖؾ اهشنبً ؿوٓ إٌضبء يٌبزل تٌّؿٖج ؿبهٖج ّهضسٖـِى ؿوٓ االؿخزاز تضِٖى ٌّؿٖج ؿبهٖج يً تداٖج اهيضرّؽ يً أسل خض

 . ح ّاهيرافق اهـبيجباهذٔ يً ضأٌَ اهـٌبٖج تظٖبٌج اهخدي
يٌِب اهخلشٖػ ؿوٓ اهيدْ اهػّٖل ّاهيرختػ تدفؾ : ـبهٖج ؿوٓ ػرق ؿدثاهٌّؿٖج ذاح اه بحٖينً اشخرداد نوفج اهخدي

ّٖسديٌِز آخر هوضد  .هخديبح خبرر اهيضرّؽ يً خالل اهرشّى ّاهغرائة اهيضوٖجضشبتبح اهخديبح، أّ خّزٖؾ نوفج ا
ّٖينً أً ٖأخذ ُذا اهـيل اهضـتٕ أضنبل يخخوفج خخراّش يً خٌؼٖى . يً نوفج اهتٌٖج اهخضخٖج ُّّ اهـيل اهضـتٕ فٕ اهتٌبء

د يً نوفج اهتٌٖج اهخضخٖج يً إٌضبء ّ اهخـبكد يؾ اهيسخيؾ اهيضوٕ، نيب أً ٖخنًّ يٌِز آخر هوضأاهـيل يً اهيخػّؿًٖ 
اهتٌٖج اهخضخٖج ّخّشٖـِب ّإٌضبء اهيٌبزل خدرٖسًٖب ألٌَ ٖينً خّشٖؾ ّخضشًٖ اهخديبح خدرٖسًٖب ّتيب ٖخيبضٓ يؾ كدرث 

 .ّإً نبً يً اهالزى خدكٖيِب تضنل أشبشٕ يً تداٖج اهيضرّؽ ،اهشنبً اهيبهٖج
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 جخطيط اممواقع ونظنم ضبط امبننء  -د
ّإً خى خخػٖػ ُذٍ تـع اهيرنزٖج اهفٌٖج يً كتل اهسِبح اهخدرٖسٕ هضبالح خلرًٖتب ٖخى خخػٖػ يّاكؾ اهشنً فٕ نل ا

ـيبل األراغٕ ّخضدٖد ضسى اهيلبشى ّخظيٖى اهػرق  خّغبهًتب يب ٖخى خخػٖػ اش. اهيّاكؾ اهظغٖرث تئضرام اهيشخفٖدًٖ
الخختبر يـبٖٖر اهخدرٖسٕ شخفبدث يً يضبرٖؾ اهشنً ً ٖينً االنؿوٓ أشبس أٌؼيج ّيـبٖٖر ؿبيج ّيضددث يشتًلب ّه

 .خخػٖػٖج يتشػج يؾ اهضفبؼ ؿوٓ اهـٌبظر األشبشٖج يٌِب يً اهظضج ّاأليبٌج ّاهيرافق اهـبيج
ّاأليبً هوـبئالح ّاهضٕ ننل  جال خٌؼى أنذر يً اهالزى ّذهم يً اسل خأيًٖ اهظضٖسة االنخفبء تأٌؼيج غتػ اهتٌبء 

ٌٓ تدال يً خضدٖد اهخفبظٖل اإلٌضبئٖج دً خضدد اهضدّد األأة ؿوٓ ُذٍ األٌؼيج سّٖ. ضبء اهخدرٖسّٕيً أسل خأيًٖ اإلٌ
ٌُبهم دالئل كّٖج هالٌخلبل يً يفِّى غتػ اهتٌبء اهرشيٕ اهيـخبد إهٓ . ّاهيٌؾ يً اهيتبدرث اهضخظٖج ّاهضوّل اهفردٖج

إهٓ  جح اهضبسٖ، ّإً تلاهخدرٖسٕفٕ يضبرٖؾ اإلٌضبء خضسٖؾ اهخٌيٖج ّإضداد اهخديبح االشخضبرٖج هوخخػٖػ ّاإلٌضبء 
 .تـع األٌؼيج اهغبتػج هوضد يً االشخغالل ّػرق اهتٌبء غٖر اهشوٖيج يً كتل اهخسبر تدًّ غيٖر

ٌشة اهسِبح هولٖبى تبهخخػٖػ ؿوٓ ظـٖد اهضٕ ّخلدٖى اهيضّرث فٕ اإلٌضبء أً خنًّ اهيٌؼيبح غٖر اهضنّيٖج أٖينً 
 . أيًٖ يضبرنخِبج خيّهنً ؿوٓ اهضنّ

 

 جنظيم اممججمع وإدارة األمالك  -ه
ّتضنل . ؿً ظٖبٌخِب ّإدارخِب خوق اإلضشبس تبهيشؤّهٖجاهيرافق اهـبيج كٕ اهضٕ شبس تيونٖج ضيً ضأً أُيٖج اإل

أيب فٕ يضبرٖؾ إٌضبء أضٖبء سدٖدث . يذبهٕ ٖخػوة ُذا يضبرنج نل اهـبئالح فٕ نل يراضل خخػٖػ ّخٌفٖذ اهيضرّؽ
ضٖد ال ٖينً خضدٖد اهـبئالح اهيشخفٖدث إال تـد خخػٖػ اهيضرّؽ، فال ٖينً خضلٖق ُذٍ اهيضبرنج اهخدرٖسٕ ً هوشن

 .ّتبهخبهٕ ٖسة اهخأنٖد ؿوٓ دؿى خوق اهيسخيؾ اهسدٖد ّخضٖدُب نأّهّٖج ؿبهٖج يً أّل أٖبى دخّل اهـبئالح فٕ اهيضرّؽ
 

 امجخطيط اإلشجراجيجي -و
فٕ أغوة اهيدً ٖسة اخخبذ يً اهشنً هوفئبح ذاح اهدخل اهيخدٌٕ  ِبئلؿوٓ اهٌلط اهيً أسل خضلٖق يفـّل يوضّؼ 

ّؿوٓ اهظـٖد اهّػٌٕ ٖسة ّسّد إشخراخٖسٖج هوضد يً اهفلر . فٕ إػبر إشخراخٖسٕ أّشؾاهخدرٖسٕ يتبدراح اهشنً 
اهيينً هـيوٖج اإلشنبً فٕ خـخرف تبألذر اهشوتٕ ّاهيغر هوفلر فٕ اهيدً ؿوٓ اهخٌيٖج اهّػٌٖج ّاإلكوٖيٖج ّتبهدّر 

غيً إػبر شّق األراغٕ ّاإلظالش اإلدارٔ ّترايز خلدٖى اهشنً اهخدرٖسٕ إً ّغؾ يتبدراح اهشنً . اهضديً اهفلر
 .هنل فئبح اهدخل ُّ ينًّ أشبشٕ هغيبً ٌسبضِب ؿوٓ اهيدْ اهػّٖل ّكدرخِب هوخأذٖر ؿوٓ اهفلر ؿوٓ ٌػبق ّاشؾ


