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 نحن ننمو ونتطور

) بفترة تغییر مثیرة وتتسم بالتحدي. فالبلدیة یزداد حجمھا، كما أصبح الطلب على Finspångs kommunتمر بلدیة فینسبونغ (

)، ویتم ترمیم وتطویر أماكن الترفیھ واالستجمام Vårdcentrumالشقق والمنازل السكنیة كبیراً، ویتم بناء مركز جدید للرعایة (
 فیھا.

 

 انضم إلینا وشارك في بناء المستقبل!

لكي یكون لدینا أساساً جیداً وواقعیاً في تخطیط البلدیة، وبالتالي نكون قادرین على العمل بشكل استراتیجي وتطبیق االستدامة على 
ي ھذا العمل ) تحتاج إلى عمل رسم تخطیطي إجمالي جدید. وفFinspångs kommunالمدى الطویل، فإن بلدیة فینسبونغ (

یتعاون كل من الموظفین والسیاسیین. ولكن تُتاح الفرصة لكل من المقیمین والذین یعملون ھنا في البلدیة للمشاركة في العملیة (یتم 
  إجراء الحوارات باللغة السویدیة).
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 المسؤولیة واالتصال

) یتم بواسطة كل من األمناء Finspångs kommunإن العمل على رسم تخطیطي إجمالي جدید لبلدیة فینسبونغ (

السیاسیین المنتخبین والموظفین. ھناك مجموعتان معینتان سیاسیاً، وھما مجموعة إعداد البیئة والمجتمع والمجموعة 
 المرجعیة للبیئة المركزیة في فینسبونغ. كما یوجد أیضاً مجموعة عمل مكونة من الموظفین.

ھا البعض ویقابلون بعضھم بشكل منتظم لعمل رسم تخطیطي إجمالي بأفضل طریقة وتتعاون المجموعات المختلفة مع بعض
 ممكنة.

 
 مجموعة إعداد البیئة والمجتمع

تقوم مجموعة إعداد البیئة والمجتمع بإعداد العمل على رسم تخطیطي إجمالي جدید. ویشتمل العمل على المسؤولیة عن إعداد 
بوجھ خاص على أجزاء الرسم التخطیطي اإلجمالي التي تغطي منطقة البلدیة والتنمیة الرسم التخطیطي اإلجمالي مع التركیز 

 الریفیة وحوارات المواطنین.
 

 المشاركین في مجموعة إعداد البیئة والمجتمع:
 
• Ingrid Ahlström (MP) رئیس البلدیة 
• Stig Jansson (M)نائب رئیس البلدیة 
• Tommy Jacobsson (L) 
• Leila Marttila (V) 
• Olof Hårsmar (KD)-Per 
• Birgit Svärd (S) 
• Göran Allard (S)-Bo 
• Anna Creutz (C) 
• Leif Gustafsson (SD) 
• Lina Alm استراتیجیو التطویر للتخطیط اإلجمالي المسؤولون عن عملیة الرسم التخطیطي اإلجمالي ودور إدارة)

 المشاریع في المناطق الریفیة.)
 

 زیة في فینسبونغالمجموعة المرجعیة للبیئة المرك

إن المجموعة المرجعیة للبیئة المركزیة في فینسبونغ ھي المسؤول الرئیسي عن الجزء المشمول في الرسم التخطیطي 
 اإلجمالي الذي یغطي تطویر المنطقة الحضریة في فینسبونغ مع المناطق المحیطة بھا.

 
 المشاركین المجموعة المرجعیة للبیئة المركزیة في فینسبونغ:

• Herman Vinterhjärta (MP) المدعوون 



• Stefan Carlsson (V) 

• Christer Lundström (L) 

• Hugo Andersson (C) 

• Patrik Karlsson (S) 

• Ulrika Jeansson (S) KSO 

• Mats Johansson (مخططو المجتمع ومدیرو المشاریع للمنطقة الحضریة في فینسبونغ والمناطق المحیطة بھا) 

 

 
 للتخطیط الشاملمجموعة الموظفین 

• ,Lina Alm استراتیجیو التطویر للتخطیط الشامل 

• ,Mats Johansson مخططو المجتمع 

• ,Johan Malmberg رؤساء التطویر 

• Helen From, رئیس البنیة االجتماعیة 

• ,Magnus Pirholt  رئیس وحدة التخطیط المجتمعي 

• Per Strannelid, استراتیجیو البیئة 

• ,Marika Östemar مھندسو التخطیط 
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 ما ھو الرسم التخطیطي اإلجمالي

یقتضي قانون التخطیط والبناء أن تكون لدى كل بلدیة رسم تخطیطي إجمالي شامل للبلدیة بأكملھا. وینبغي أن یتم تصمیم 
األراضي والمیاه على الرسم التخطیطي اإلجمالي بشكل استراتیجي، ویجب أن یبین ھذا الرسم التخطیطي اتجاه استخدام 

المدى الطویل. وفي الممارسة العملیة فإن ھذا یعني أن الرسم التخطیطي اإلجمالي یشیر إلى المناطق التي ترغب البلدیة في 
الحفاظ علیھا، على سبیل المثال الحدائق، ومناطق الترفیھ المفتوحة، والمنطقة السكنیة والتجاریة. كما یُشیر الرسم التخطیطي 

أیضاً إلى المناطق التي ترى البلدیة بأنھ یُمكن تطویرھا، على سبیل المثال أماكن السكن، والترفیة، واألنشطة التجاریة.  الشامل
ویشتمل الرسم التخطیطي اإلجمالي أیضاً على مصالح الحكومة، ویُمكن أن یكون ذلك على سبیل المثال المحمیات الطبیعیة 

 افیة، والطرق، وشبكات الكھرباء.واالھتمامات الوطنیة بالبیئات الثق
 

 تُتاح مزید من المعلومات باللغة السویدیة بشأن قانون التخطیط والبناء على الموقع اإللكتروني الخاص بالبرلمان السویدي. 
 

الخاص تُتاح مزید من المعلومات بشأن ماھیة الرسم التخطیطي الشامل وكیفیة سریان تلك العملیة على الموقع اإللكتروني 
 ”. PBL - kunskapsbanken”)، تحت عالمة التبویب Boverket)  بمصلحة الدولة لشؤون اإلسكان

 
 

 أداة للتوجیھ والدعم التخاذ القرارات

ینبغي أن یكون الرسم التخطیطي اإلجمالي بمثابة أداة للتوجیھ وأداة لدعم اتخاذ القرارات ألعمال التخطیط الفعلیة التي تقوم 
. وھذا یعني أن البلدیة تستخدم الرسم التخطیطي اإلجمالي، على سبیل المثال عندما یتم تطویر مناطق جدیدة للسكن، بھا البلدیة

 وعندما یتم وضع خطط تفصیلیة جدیدة، وعندما یتم اتخاذ قرارات أولیة، وعندما یتم اتخاذ قرارات بشأن تصاریح البناء.
 

 یتم مراجعتھا كل أربعة أعوام

استعراض ومراجعة الرسم التخطیطي اإلجمالي مرة واحدة على األقل كل فترة انتداب. وھذا یعني أن مجلس  ینبغي أن یتم
إدارة المحافظة ینبغي أن تقوم باإلبالغ عن أیة آراء بشأن مصالح الدولة والمصالح بین البلدیات التي من الممكن أن تؤثر في 

قرار بشأن ما إذا كان الرسم التخطیطي اإلجمالي ساریاً. إن تقییم واتخاذ  الوضع الواقعي، وكذلك قیام مجلس البلدیة باتخاذ
قرار بشأن ما إذا كان الرسم التخطیطي اإلجمالي ساریاً ینطوي على دراسة إلى أي مدى ال تزال أھداف الرسم التخطیطي 

 تخطیطي اإلجمالي القائم.اإلجمالي ذات صلة مع أخذ الظروف الجدیدة في االعتبار. ولیس أي تعدیل على الرسم ال
 

 

 مزید من المعلومات

 (اللغة السویدیة) اقرأ المزید عن قانون التخطیط والبناء على الموقع اإللكتروني الخاص بالبرلمان السویدي
 )Boverketالخاص بمصلحة الدولة لشؤون اإلسكان (اقرأ المزید عن الرسم التخطیطي اإلجمالي على الموقع اإللكتروني 

 (اللغة السویدیة)
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