
 

 التخطيطعن تقديم طلبات  ورقة حقائق               

 أو االعتراضالتأييد 
 التخطيط بلعلى ط

 

2019يناير /كانون الثاني  

فقد  وسائل.عدة من خالل قترح م   مشروع بناءصبحون على علم بت قد

المحلية أو  مفي جريدتك إعالنا   ونشاهدترسالة في البريد، أو  ونتتلق

 قترح.م  الذي سيتم فيه البناء الموقع وجود الفتة في ال ونتالحظ
 لمناقشة خططه.د البناء متعهّ أو  مجارك مكمع حّدثبدال  من ذلك، قد يت

 ناءبباستخدام أو  على معرفة   تمصبحأمهما كانت الوسيلة التي من خاللها و

 .واأن تعترض م، فيمكنكبه ونمتأثر م، إذا كنتللمرة األولى قترحم  
 طلبيم فرصة لتقدال أيضا   مقترح، فستتوفر لكالم  بناء للم مؤيّدين إذا كنت

حول األشياء التي يجب  ورقة الحقائق هذه المعلومات قدّمالقتراح. تا دؤيّ ي

ول الحصطلب على  بيان للردّ في تقديم  ونتفكر مإذا كنتبها  واتفكرأن 

 تخطيط.على تصريح ال
 

يح تصر الحصول على لى طلبع بيان للردّ هناك مرحلتان مهمتان لتقديم 

 تخطيط.ال

قترح الم  بناء ر الث  سيؤ معرفة كيف - 1الخطوة 

 معليك

معلومات عن الطلب )مثل الخطط والتقارير( عبر اليمكن العثور على 

 البلديجلس لمالتابعة ل Greenlight Portal اإلنترنت من خالل بوابة

ما  رتصوّ  واالخطط وأن تحاول وا. يجب أن ترالبلدي مكاتب المجلسفي و

في قياس المسافات واالرتفاعات  أيضا   ونقد ترغبوقترح بالضبط. هو م  

صعوبة  ونتجد م. إذا كنتعقاركمقترح على الم   بناءلتحديد كيفية تأثير ال

 ن فيطيمخطّ المن أحد  وا، فاطلبعن الطلب معلوماتالفي فهم الخطط أو 

 .مشرح الطلب لكأن ي البلدي المجلس

ترح. قالم  اء بنال موكيف سيؤثر عليك بالنسبة لعقاركمما هو مهم ب وارفكّ 

 ما يلي: منفسكأفي طرحها على  ونتتضمن األسئلة التي قد ترغب

 قة؟الخلفي أو النافذة أو الحدي ئكمعلى فنا قترح ظال  الم  بناء هل يلقي ال •

أو  على حديقتي هل ستتأثر خصوصيتي؟ هل هناك نوافذ كبيرة تطلّ  •

 ؟غرف الجلوس

 قترح؟الم  هل سيكون هناك تأثير ضوضائي مرتبط باالستخدام  •

قبل اتخاذ قرار، ولكن هناك بعض  ردّ البيانات سيتم النظر في جميع 

 الو. البلدي المجلس ةسيطر هي خارجة عن يتاالقتراح الفي عناصر ال

لسياسات ل المبادئ التوجيهيةيمكن اتخاذ القرارات إال بناء  على 

 تصريحالحصول على العلى سبب طلب  والمقررات المعمول بها اعتمادا  

 في المقام األول.

ل فقط لتقليل معد على سبيل المثال، إذا كان تصريح التخطيط مطلوبا  

 ديالبل ، ال يمكن للمجلسمثال   وقوف السيارات القانوني في مركز طبي

. خدام المركز الطبيإسترفض أو وضع قيود على مسألة أخرى مثل 

 ات.ف السيارقة بمواقالنظر فقط في األمور المتعلّ  البلدي يمكن للمجلس

واضيع تشمل المواإلشعار عن سبب طلب تصريح التخطيط.  مسيخبرك

 التخطيط ما يلي:طلب ألخرى التي ال يمكن أخذها في االعتبار كجزء من ا

 خسارة من قيمة العقارال •

 جديدةالمساكن الالسكان سيشغلون أي نوع من  •

 هدمال مقاوليإزالة األسبستوس من قبل يجب األسبستوس )المسائل المتعلّقة ب •

عزمهم ن ع  Worksafe Victoriaمنظمةالمعتمدين الذين ي طلب منهم إبالغ 

مزيد من المعلومات على العلى إزالة األسبستوس. يمكن العثور على 

 (لكترونياإل  Hobsons Bayوقعم

 المنافسة التجارية •

في هم أير عن تنظيم المدن أو مستشار مأو جيرانك مكءأصدقاإسألوا 

م الطلب أو من يمثله أن يجتمع من مقدّ  واأن تطلب أيضا   ميمكنكوالخطط. 

 ذلك.القيام بلمناقشة الخطط، ولكن قد يختار عدم  ممعك

 

 
   



 

 وتقديمه إلى المجلس بيان للرد   إعداد –الخطوة الثانية 

 البلدي

جب أن ، فيرسالة تأييدفي تقديم اعتراض أو  ونترغب مأنك مإذا قررت

تأثير ة كيفيإلى  باإلضافة موعنوانك من اسمكتضمّ يوأن  تابيا  يكون ك

باستخدام بوابة  ممخاوفكشرح  ميمكنكو. مقترح عليكالم  بناء ال

Greenlight  إستمارة ، أو الحصول على البلديالتابعة للمجلس

، أو تقديم البلدي اإللكتروني من موقع المجلسعادية اعتراض 

 .ممخاوفكتشرح  رسالة

يط. بشأن طلب التخط في أي وقت قبل اتخاذ قرار   كمبيان ردّ تقديم  ميمكنك

، أو تم اإلعالن عنه، فسيتم ه علنا  عن خطاراإلإذا كان طلب التخطيط قد تم 

 إلى المجلس بيان الردّ ل معلى اإلشعار بشأن موعد تقديمك تحديد تاريخ  

ذ في أي وقت قبل اتخا بيان الردّ تقديم  م، على الرغم من أنه يمكنكالبلدي

سالة ر حصلون على، فستردّ بيان  مد قدمتق مللقرار. إذا كنت البلدي المجلس

 كتابيا  غكم بالإ سيتم أيضا  و. كمبيان ردّ قد استلم  البلدي بأن المجلس متبلغك

 إما عن طريق البريد اإللكتروني أو البريد اعتمادا   البلدي بقرار المجلس

 .مكم للبيانعلى كيفية تقدي

ر غييتيمكن في توضيح كيف  ونقد ترغبف، ونتعترض مإذا كنت

من الوصول إلى حل وسط  منت. إذا تمكّ مقبوال  كي يصبح لقتراح اإل

 مأي مخاوف بشأن الطلب، يمكنك مم الطلب ولم يعد لديكمع مقدّ 

 م. ومع ذلك، إذا قمتمسحب اعتراضكو البلدي الكتابة إلى المجلس

في  مكحق ونبالقرار وستفقد م، فلن يتم إبالغكمبسحب اعتراضك

 عن القرار. ينغير راض ماالستئناف إذا كنت

 بيان الرد  أشياء مهمة أخرى يجب معرفتها حول تقديم 

 الخصوصية

ند تخطيط بمثابة مستالتصريح  الحصول على على طلب بيان الردّ  ي عدّ 

حتى  بيان الردّ رؤية ن جميع األطراف من عام ومن المهم أن يتمكّ 

بما  نيخراآلألطراف لنسخ أن تتوفر يمكن و. عليه نوا من تقديم ردّ يتمكّ 

اآلخرين والمحكمة المدنية بيانات الردود م الطلب ومقدمي في ذلك مقدّ 

 (. (VCATواإلدارية في فيكتوريا 

 العرائض

اسم أول بتقديم عريضة، سيتم إرسال جميع المراسالت إلى  مإذا قمت

. وتقع على عاتق هذا الشخص مسؤولية العريضةدرج في وعنوان م  

ة العريضيتم احتساب و. العريضةإبالغ جميع المشاركين اآلخرين في 

مضاءات فردي واحد بغض النظر عن عدد اإل ردّ بيان  اعلى أنه

 الموجودة في العريضة.

 سابقة 

بناء  على قيود الموقع وسياسة إستحقاقاته يتم النظر في كل طلب على أساس 
لغرض من منطقة التخطيط وحجم وشكل المباني أن يحدّد ايمكن والتخطيط. 

. االقتراح تأييدبات مواقف السيارات ما إذا كان سيتم األخرى في الشارع ومتطلّ 

في مكان آخر داخل البلدية ال بناء أو ال اتأنواع االستخدام وحقيقة عدم تأييد أحد
 آخر.عني بالضرورة أن االقتراح نفسه غير مناسب في مكان ت

 ةجنة التخطيط الخاصل  

ط قترح إلى لجنة التخطيالم  بناء ض أو أكثر، سيتم إحالة الئإذا تم تلقي ثماني عرا

. أعضاء في المجلس البلدي ثالثة اي يرأسهت( التخاذ قرار، والSPCالخاصة )

على  مث عن سبب اعتراضكوالتحدّ  SPC لجنة اجتماع كمب بحضورنرحّ 

 االقتراح.

 التي هي مثيرة للجدل بشكل خاص، أو تنطوي على قرار رئيسيبات لبعض الط

التخاذ  البلدي للمجلسكامل إلى اجتماع  SPCلجنة  حيلهات، يمكن أن بشأن السياسة

موقع على  SPC لجنة مزيد من المعلومات بخصوصالقرار. يمكن العثور على 

 .البلدي اإللكتروني المجلس

 ؟البلدي قرار المجلسإستئناف هل يمكنني 

تم يعندها الموافقة على الطلب،  البلدي اعتراض ويقترح المجلس ممتإذا قدّ 

. تئنافاإلسبتقديم  ميسمح لكوالذي  "تصريحالإخطار بالقرار بمنح "إصدار 

 إلى محكمة" ويجب تقديمه إعادة النظر"طلب  ا  أيضسمى اإلستئناف وي

VCAT  يمكن و. البلدي للقرار المجلس إصدارمن  يوما   21في غضون

 ، أو أيالبلديرار المجلس إستئناف ق أيضا  تعّهد البناء م الطلب أو ملمقدّ 

 يتم، سين لبيان الردّ مقدم مقترح. بصفتكالم   بنائهشروط مفروضة على 

 .اإلستئناففي حال تقديم طلب  مإعالمك

 قدمووم البلدي جلسة استماع يقدم فيها ممثل المجلسستئناف يتضمن اإل

 م الطلب قضاياهم إلى عضو مستقل، أو أعضاء فيومقدّ  بيانات الردّ 

قديمه ووقت تتئناف اإلستقديم وترد التفاصيل حول كيفية . VCAT محكمة

ه من نوالقرار المكتوب الذي ستتلقخلف الصفحة التي تحتوي على  على

 .البلدي المجلس

في  نمخططيالفي معرفة المزيد أو التحدث إلى أحد  ونترغب مإذا كنت

أو إرسال بريد   1000 9932الرقمب هاتفيا   رجى االتصال، ي  البلديالمجلس 

 townplanning@hobsonsbay.vic.gov.auإلكتروني إلى 

    

https://www.hobsonsbay.vic.gov.au/Services/Planning-Building/Town-Planning/Special-Planning-Committee
https://www.hobsonsbay.vic.gov.au/Services/Planning-Building/Town-Planning/Special-Planning-Committee
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