
نعلم أحیانا بوجود مبادرات لمشاریع بناء وتطویر في المنطقة التي 
نسكن فیھا. وعلى الرغم من خشیتنا بأن تضر ھذه المبادرات بجودة 
على  التأثیر  على  القدرة  وعدم  بالعجز  أحیانا  نشعر  فأننا  حیاتنا, 

مؤسسات التنظیم والبناء صاحبة القرار بشأن ھذه المبادرات.

فھل نحن عاجزون حقا عن التأثیر في مثل ھذه الحاالت ؟
وھل بمقدورنا التأثیر على القرارיت التي تتعلق بالمنطقة 

التي نعیش فیھا ؟

أن قانون التنظیم والبناء الذي یحكم ویوجھ أعداد مخططات البناء 
والتطویر في البالد یجعل من المواطن العادي عاجزا أمام مؤسسات 
كل  یمنح  فالقانون  ذلك,  من  الرغم  وعلى  ولكن,  والبناء.  التنظیم 
مواطن فرصة إلبداء رأیھ وربما للتأثیر على المخططات التي تؤثر 

علیھ, وذلك بواسطة تقدیم اعتراض على ذلك المخطط.

إدخال التغییرات في المخطط, على ضوء المالحظات واالعتراضات 
من قبل الجمھور, من شأنھا لیس فقط التقلیل من المس الممكن 

بالمعترضین, بل أیضًا إنتاج مخطط أفضل. 

یستطیع الجمھور أن یعترض على أیة خریطة ھیكلیة لوائیة, خریطة 
ھیكلیة محلیة أو خریطة تفصیلیة, ولكن ال یجوز لھ االعتراض على 

الخرائط الھیكلیة القطریة. 

ورقة المعلومات ھذه تصف الخطوات المرتبطة بتقدیم االعتراضات. 
لتبدید الشك, نحن ال نوصي بتقدیم اعتراض أو االمتناع عن ذلك, 

ویجب أن یتم اتخاذ القرار بھذا الشأن في كل حالة وحالة لصلبھا. 

تعریف المخطط
استعمال األرض. وھي  كیفیة  تنظم  وثیقة  المخطط ھو عبارة عن 
تحدد فیما إذا كانت األرض مخصصة للبناء أو استعماالت أخرى 
(مثال, حدیقة عامة أو ارض لألغراض الزراعیة), ونوعیة األبنیة 
التي یسمح ببنائھا ومساحة ھذه األبنیة. وتشمل أجزاء المخطط على 
أنظمة مكتوبة (نظام أو دستور المخطط(, وفي غالبیة الحاالت على 

خرائط تجّسد األنظمة وتوضحھا.

بحث المخططات
بعد أن ینتھي المبادر للمخطط من أعداده یقوم بتقدیمھ للجنة التنظیم 
عدة  في  المخطط  بحث  ویجري  علیھ.  بالمصادقة  المخّولة  والبناء 
جلسات في لجنة التنظیم ذاتھا وفي لجان تنظیم أخرى – حسب نوع 

المخطط.
ترى  كما  علیھ  التعدیالت  بعض  إدخال  یتم  المخطط  بحث  وخالل 

تقدیم االعتراضات على مخططات التنظیم والبناء

لجان التنظیم ذلك مالئما. لذا فأن المخطط في نھایة المطاف یختلف 
عنھ في نقطة البدایة.

إیداع المخطط
في حال اقتنعت لجنة التنظیم المعنیة بجدوى المخطط فأنھا تبدأ باتخاذ 
الخطوات الالزمة من أجل المصادقة علیھ. وأول ھذه الخطوات ھي 
إیداع المخطط الطالع الجمھور علیھ وتقدیم االعتراضات. ویجب 
المخطط في صحیفتین واسعتي االنتشار, وفي  إیداع  اإلعالن عن 
األسبوع  في  واحدة  مرة  محلیة  فیھا صحیفة  تصدر  التي  المناطق 

على األقل, یتوجب نشر اإلیداع فیھا أیضا.
وتبلغ مدة اإلیداع ستین یوما اعتبارا من النشر األخیر في الصحافة. 
القانوني  وحقھ  المخطط  بإیداع  الجمھور  أعالم  النشر  ویھدف 
باالعتراض علیھ. وصیغة النشر عن إیداع المخطط محددة وتشتمل 
والقسیمة)  (البلوك  المخطط  یشملھا  التي  األرض  تفاصیل  على 
یمكن  التي  األماكن  اإلعالن  ویفّصل  المخطط.  أھداف  وكذلك 
وبعد  المخطط.  مستندات  وتصویر  فیھا  المخطط  على  االطالع 
االطالع على المخطط فأن كل شخص یتخوف من أن یتضرر نتیجة 

المصادقة علیھ, یمكنھ تقدیم اعتراضھ خالل مدة اإلیداع.

تقدیم االعتراض
یجب تقدیم االعتراض على المخطط خطّیا للجنة التنظیم التي تبحث 
بشأن المخطط. كذلك یجب تقدیم نسخة من االعتراض للجنة التنظیم 
اإلضافیة التي لھا عالقة بالموضوع. فمثال: االعتراض على مخطط 
ھیكلي الذي تقوم اللجنة اللوائیة بالمصادقة علیھ, یجب تقدیمھ للجنة 
منطقة  ضمن  المخطط  یقع  التي  المحلیة  للجنة  وكذلك  اللوائیة 
نفوذھا. وفترة اإلیداع تمّكن المعترضین من فحص المخطط وأعداد 

االعتراض وتقدیمھ إلى لجان التنظیم المالئمة.
طلب  تحدید  ویجب  مسوغات.  على  االعتراض  یشتمل  أن  ویجب 



أو المخطط رفض یطلب كأن التنظیم لجنة من االعتراض مقدم
التعدیالت علیھ. إدخال

یصّدق على محام من موّقع باالعتراض أرفاق تصریح یجب كذلك
االعتراض. مقّدم ھویة

االعتراضات بشأن البت
قدمت, التي االعتراضات كل فحص یتم اإلیداع فترة انتھاء بعد
تقوم المخطط  على بالمصادقة الصالحیة صاحبة ألتنظیم ولجنة
البحث لجلسات  االعتراضات مقدمو  ویدعى  مكثف. بشكل ببحثھا
یطلب كذلك . إدعاءاتھم عرض  منھم  ویطلب باالعتراضات
یعرضھا التي االدعاءات  على بالرد  للمخطط المبادرین من

المعترضون.
التنظیم: لجنة صالحیات ومن

على المخطط. كل االعتراضات والمصادقة رفض .1
تعدیالت إدخال أو المخطط ورفض حرفیا االعتراضات قبول .2

االعتراضات. مقدمي طلب حسب علیھ
المخطط على المصادقة واشتراط االعتراضات من قسم قبول .3

المطلوبة. التعدیالت بإدخال
رفض فإذا بقراراتھا. المعترضین إعالم التنظیم ومن واجب لجنة
یقدم كثیرة, أن حاالت في قدمھ, لمن فیحق جزئیا أو كلیا االعتراض
الحق ھذا التخطیطي.ولكن الھرم في األعلى التنظیم للجنة اعتراضا
أضافیة التخاذ إجراءات حاجة توجد وأحیانا دائما, أوتوماتیكیا لیس
اإلمكانیة تكون الحاالت  بعض  وفي   . الحق ھذا على للحصول
تقدیم ھي اعتراضھ رفض الذي الشخص  أمام المتاحة الوحیدة

المختصة. للمحكمة التماس

مخطط؟ على اعتراض تقدیم یحق لمن
باألرض, أو معني شخص "كل أن على والبناء التنظیم قانون ینص
من نفسھ متضررا یرى الذي أخر, تخطیطي تفصیل أو بكل بالبناء
تقدیم لھ یحق إیداعھ, تّم تفصیلي أو محلي أو لوائي ھیكلي مخطط
مثل اعتراضات تقدیم  جماھیریة ألجسام یحق كذلك اعتراض".
بعض وكذلك مھنیة وأجسام الحكومیة والوزارات المحلیة السلطات

واالجتماعیة. البیئیة المنظمات

؟ االعتراضات تقّدم لمن
القطري للمجلس یقّدم لوائي ھیكلي مخطط على االعتراض .1
ضمن المخطط التي یقع اللوائیة للجنة والبناء ونسخة للتنظیم

نطاقھا.
مخطط على وغالبا محلي,  ھیكلي مخطط على  االعتراض .2
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نطاقھا, ضمن المخطط یقع  التي اللوائیة  للجنة  یقّدم تفصیلي,
العالقة. المحلیة ذات للجنة االعتراض من وتسّلم نسخة

للجنة یقّدم التفصیلیة المخططات بعض على االعتراض .3
المخطط یقع التي اللوائیة للجنة منھ نسخة وترسل المحلیة,

نطاقھا. ضمن
تفاصیل على  مخطط یشتمل إیداع ینشر بخصوص الذي اإلعالن 
التنظیم لجنة وكذلك ألیھا, االعتراض تقدیم یجب التنظیم التي لجنة

ألیھا. االعتراض من نسخة إرسال یجب التي

تقدیم على عالوة أضافیة خطوات اتخاذ یمكن ھل
؟ االعتراض

القرارات متخذي على جماھیري ضغط ممارسة ممكن نعم. بالتأكید
في آخرین ومواطنین الجیران تنظیم بواسطة التنظیم لجان في
األعالم المحلیة وسائل ومقاالت في أخبار لنشر والمبادرة المنطقة,

وغیرھا. مظاھرات تنظیم عرائض, على القطریة,التوقیع أو

؟ االعتراض رفض حالة في العمل یمكن ماذا
كلي أو بشكل المخطط, على اعتراضھ رفض الذي یحق للشخص
ضمن مخطط حول الحدیث یدور  فعندما التماس.  بتقدیم جزئي,
ویجب أوتوماتیكي. االلتماس حق فأن المحلیة, اللجنة صالحیة
من یوما عشر خمسة  خالل اللوائیة االعتراضات للجنة تقدیمھ 
یدور وعندما المحلیة. اللجنة من  الصادر القرار استالم موعد 
اللوائیة, التنظیم لجنة  صالحیات ضمن مخطط عن  الحدیث
لیس أنھ (أي  معینة لشروط یخضع  االعتراض  بتقدیم الحق فأن 
التوجھ یجوز فأنھ على حق االعتراض وللحصول أوتوماتیكیا).
موعد من  یوما عشر خمسة خالل خطیا  اللوائیة  اللجنة  لرئیس
مقدم یشرح التوجھ ھذا وفي االعتراض.  رفض قرار استالم
صحیحة بطریقة اعتراضھ فحص یتم لم بأنھ إدعاءه االعتراض
یقوم حق تقدیم االلتماس عند اتخاذ القرار. وعندما یمنح مالئمة أو
المخطط كان  أذا أما والبناء. للتنظیم القطري للمجلس بتقدیمھ 
االعتراضات لتقدیم سبیل فال القطري, المجلس صالحیات ضمن

قطعا. علیھ
رفض نفسھ االلتماس أن أو ألتماس بتقدیم الطلب وفي حالة رفض
التأكید المھم السیاق, من ھذا وفي للقضاء. فیمكن التوجھ تقدیمھ, بعد
األغلب, على التخطیطیة االعتبارات في تتدخل ال المحاكم أن على
أدت التي اإلجراءات في أخطاء وقوع أمكانیة بفحص تقوم أنھا بل

المخطط. على المصادقة إلى

الدعم بفضل للنور اإلصدار ھذا ظھر
االتحاد األوروبي، طرف من المادي

مواقفھ بالضرورة یعكس ولكنھ ال


