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  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

دراسة التطور التاريخى للعمران فى دولة الكويت فى مرحلتى  -١
العمران قبل اكتشاف النفط وبعد اكتشافه، وتحديد أهم النتائج 

  .رتبة على التنمية العمرانيةالمت
دراسة استخدامات األراضى فى الكويت مع دراسة اثر التخطيط  -٢

 .العمرانى الحديث وبيان التغيرات التى أحدثها بها
دراسة المشاكل التى أفرزتها الخطط العمرانية االجتماعية  -٣

 .واالقتصادية فى الكويت، مع تحديد المزايا والعيوب
عمرانية والبشرية واالقتصادية، ومعرفة مدى دراسة أنماط التنمية ال -٤

  .التقدم فى هذه الجوانب
  منهج الدراسة

من خالل أهداف هذه الدراسة يتضح أن األهداف متشعبة، وذلك يستلزم 
استخدام المنهج التاريخى لتتبع ظاهرة النمو العمرانى فى الكويت منذ 

رانية مع بيان البدايات، وكذلك المنهج الوصفى لتحديد مسار الخطط العم
  .األهداف والبيانات المتوفرة عن طريق الدراسة المكتبية والميدانية



 ٢٠٠٩ إلى ١٩٩٤رسائل الماجستير والدكتوراه خالل الفترة من 
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  استنتاجات الدراسة
من خالل العرض السابق للتطور التاريخى لمهام أجهزة التخطيط فى 

  :الكويت، يمكن استنتاج ما يلى 
 كانت مهام التخطيط العمرانى موكلة ١٩٥٩-١٩٥٢فى الفترة  -

  .لمجلس اإلنشاء
دما أسس مجلس التخطيط لم يكن من أهدافه اإلشراف على عن -

 .عمليات التخطيط العمرانى
كذلك المجلس األعلى للتخطيط لم يكن من بين أهدافه اإلشراف على  -

 .عمليات التنمية العمرانية أو التخطيط العمرانى
 أناط بمهام اإلشراف على التخطيط العمرانى فى ١٩٧٦منذ عام  -

 .لكويت إلى اللجنة العليا للمخطط الهيكلىا
من خالل استعراض مراحل التطور التدريجى فى مهام المجلس البلدى 
والبلدية منذ النشأة األولى وحتى عقد التسعينيات، يتضح اتساع مهام البلدية 
وتطورها جهازها التنفيذى، إضافة إلى أنها استقطبت كثيرا من الدماء 

ؤهالت العالية، ومن تخصصات مختلفة كالهندسة الشابة التى تحمل الم
والجغرافيا واإلدارة والتخطيط والقانون واالجتماع والتاريخ والمساحة، 
والتى ساعدت على النهوض بهذا الجهاز لمواكبة مرحلة التطور والتخطيط 
فى الكويت بعد اكتشاف النفط، والتى ظهرت بها الخطط الشاملة أعنى 

 جاءت لتوجه عمليات التنمية العمرانية واستعماالت الخطط العمرانية التى
وال . األرض الرئيسية والتى يطلق عليها كما ذكرنا آنفا الخطط الهيكلية

يفوتنا أن نشير هنا إلى أن فى هذه المرحلة التخطيطية بدأ يظهر معها 
التخطيط المدروس بأنواعه المختلفة كالتخطيط الطبيعى والذى تعنينا 

  .الخ... التخطيط االقتصادى، والتخطيط االجتماعىدراسته هنا، و
  


