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المستخمص

أن أدارة االعمال والسيطرة عمى العمميات االعمار في مدينة بغداد تتم من خالل منظومة تشريعية تتكون من مجموعة

 كان ليذه القوانين التأثير المباشرعمى، من القوانين واالنظمة والق اررات الصادرة من جيات مختمفة وعمى مراحل زمنية متعاقبة

 منيا البعد القانوني والبعد، وأن التخطيط الحضري لو عدد من االبعاد.أستعماالت االرض الحضرية والتطور العمراني فييا
االداري والتنفيذي فالتخطيط الحضري في العراق يخضع لعدد من االبعاد التي تقوم بيا أدارات وىيئات ومؤسسات تتحدد بأنظمة
وقوانين متعددة ومتضاربة فيما بينيا غالبا" مما أدى الى عدم أحتراميا وعدم االلتزام بيا أسفر او نتج عن ذلك تدىور واضح

في مستوى الخدمات المقدمو حاليا" وارتباك في المشيد والنسيج الحضري في المناطق الحضرية في العراق أضافة الى ضياع

 فأن ىذا البحث سيتطرق الى استعراض وتقييم القوانين والق اررات التي تتناول أستعمالت. الكثير من الجيد والموارد المختمفة
االرض وعالقتيا بعممية أعمار مدينة بغداد وأن تنوع ىذه القوانين وعدم شموليتيا وتعارضيا أحيانا" قد شكل شراكة ثقيمة عمى
العمل التخطيطي وتطوير وتوسع المدينة عمى الرغم من الدور االيجابي لمتغير في ىذه القوانين في تأثيره عمى المالمح العمرانية
. لممدينة بأخذ مدينة بغداد كحالة دراسية لتطبيق تمك القوانين ومعرفة مدى تأثيرىا عمييا
The impact of laws and regulations in urban land management and urban
planning. Baghdad - A Case Study
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Abstract

To business management and operational control of reconstruction in the city of Baghdad, carried out
through the legislative system consists of a set of laws, regulations and decisions issued by the various
destinations and on successive phases, these laws had a direct impact on urban land use and urban
development.And urban planning has a number of dimensions, including the legal dimension and the
dimension of administrative and executive Urban in Iraq is subject to a number of dimensions by the
departments and bodies and institutions is determined by regulations and the laws of multiple and
conflicting with each other often, "which led to a lack of respect and lack of commitment by the result or
resulted ina clear deterioration in the level of services currently provided "and confusion at the scene and
the urban fabric in urban areas in Iraq in addition to the loss of a lot of effort and various resources.This
research will address to the review and evaluation of laws and resolutions dealing with Ostamlat the
ground and their relationship to the process of age of the city of Baghdad and the diversity of these laws
and lack of comprehensiveness and opposes sometimes "may form a partnership heavy on action planning
and the development and expansion of the city despite the positive role of the change in these laws in effect
on featuresUrban of the city, to take the city of Baghdad as a case study for the application of those laws and see how
they affect them.
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 -1المقدمة

تكمن اىمية القوانين والتشريعات في تنظيم وتمبية أحتياجات المجتمع واالفراد والعوائل المنتفعة العامة في أطار من

التوازن من أحتياجات االفراد والمجتمع المادية والمعنوية لذلك تعتبر القوانين المنظمة لمعمران من االليات االساسية التي
تؤدي الى تحقيق عمارة متوافقة ومتالئمة مع أحتياجات ومتطمبات أفراد المجتمع .

ولوال التشريعات التخطيطية والعمرانية

لممدن بعدم السيطرة عمى نمو وتوسع المدن وتحديد مالمحيا  ,حيث تزداد التطمب ألييا خاصة" عند وجود نمو عمراني
وتوسع حضري وتصاعد حركة االعمار في المدن  .وأن التشريعات المتعمقة بالتخطيط العمراني وأستعماالت االرض

المتعمقة بمدينة بغداد  .جاءت موزعة ضمن قوانين وق اررات وأنظمة عديدة مما يشكل تركة واسعة تؤثر عمى قانون

الطرق واالبنية الى أن قانون التصميم االساسي رقم  156لسنو  1971الذي حل واىمل واعتبر بعض المواد الواردة في
القانون أعاله القيمة ليا لكون عجز ىذه القوانين وعدم مواكبتيا النشاء ونمو المدن حيث أن قانون التصميم االساسي يعد
مواكب لمعمل التخطيطي والحاجة العممية لممدن  .ىذا يولد بأن القوانين والتشريعات العامة تفتقر الى الشمولية ومواكبة

التطور الزمني مما يولد تباين متطمبات المجتمع بسبب عدم المامو بكل التطورات ومستجدات العصر فينعكس ىذا عمى
العمران وادارة المدن وتخطيطيا بما يفي بمتطمبات المجتمع .
هدف البحث

ييدف البحث الى دراسة القوانين والتشريعات العمرانية واستعراضيا وخاصة" المختصة بالتخطيط العمراني واس ـ ـتعماالت

االرض لممدن و لمدينة بغداد ولبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض الدول العربية والغربية  .وتقييميا لواقع الحال وترابطيا مع فقرات ىذه القوانين
ومعرفة المشاكل التخطيطية الناتجة عن تعارضيا مع بعضيا البعض واالستفادة من قوانين الدول لحمول المشاكل المدن
العراقية .

مشكمة البحث

عدم مالئمة القوانين والتشريعات العمرانية لمتطور العمراني والنمو السكاني لممدن بسبب زيادة النشاطات الحضرية

التي تزامنت مع حركة االعمار والتغيرات االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادية واالجتماعية بعد عام  2003ومعرفة المشاكل التخطيطية الناتجة
عن ىذه الحركات ومما يتطمب أيجاد نظام قانوني يفي بمتطمبات ذلك النمو المتزايد الغير مخطط لو في العراق وعدم
االستفادة من القوانين لمدول العربية او المجاورة او حتى لدول الغربية بما يخدم البيئة العراقية .
فرضية البحث

أن ترابط القوانين والتشريعات العمرانية مع التخطيط العمراني وأدارة االراضي سيولد بيئة عمرانية متوازنة  ,ىذا يكون

بتشريع متكامل اي مكمل لمقوانين والتشريعات الحالية بما يفي بمتطمبات المجتمع .
منهج البحث

معرف ــة م ــا مرتكـ ـزات التخط ــيط الحض ــري وتع ــابير الحضـ ـرية وعالقتي ــا ب ــالقوانين والتشـ ـريعات الت ــي تخ ــت التخط ــيط وادارة

اال ارضـي ودراسـ ـتيا وتحميـل فقراتيـا ومعرفـة مـا القـ اررات التـي التسـري بمنيجيـا أي تتقـاطع معيـا ومـدى تأثيرىـا عمـى التخطــيط

وأدارة اال ارضـي فــي مدينـة بغداد.وايضــا"التعرف عمـى المشــاكل التخطيطيــة الناتجـة عــن قصـور تمــك القـوانين والتشـريعات المتعمقــة
بأدارة االراضي ومدى أنعكاسيا عمى مدينة بغداد بسبب النمو الحضري فييا.
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 -2مرتكزات التخطيط الحضري

أن المدن تخضع الى أشراف كوادر او ىيئات ومؤسسات تعمل عمى توفير الخـدمات وحمايـة البيئـة وتـوفير متطمبـات

المجتمع تمك المدن ضمن استثمارات مرصدة ليا بدعم او أعتمادىا عمى القوانين وتشريعات متعددة قـد تكـون متضـاربة
فيما بينيا بسبب عدم مواكبتيا النمو السكاني العمراني لتمك المدن وخاصتا" م اركـز المـدن ومنيـا بغـداد والقـاىرة وغيرىـا مـن
المـدن ]  . [ 5أسـفر عـن ذلـك التـدىور فـي مسـتو الخـدمات المقدمـة لممنـاطق الحضـرية وظيـور المشـاكل المختمفـة فييـا
باالضــافة الــى ىــدر بــالجيود والم ـوارد الماديــة والبش ـرية .االمــر الــذي يســتدعي االىتمــام الشــديد بــاالدارة الحض ـرية وتفعيــل
القوانين والتشريعات العمرانية الخاصة بيا  .لتقميل تمك المشاكل والمعوقات باالىتمـام بـالخطط الخمسـية أي لكـل خمـس
س ــنوات ي ــتم تع ــديل وس ــد الثغـ ـرات الت ــي تن ــتج بس ــبب النم ــو الس ــكني والتوس ــع العم ارن ــي ال ــذي يتماش ــى نوع ــا" م ــا م ــع
المخططات االساسية لتمك لممدن ] ، 14ت . [ 32
 1 -2المخططات االساسية لممدن

أن عممية وضع المخططات االساسية تمر بعدة مراحل وكل مرحمة مكممة لممرحمة السابقة ليا .واليمكن أىمال او

واحدة من ىذه المراحل  ( ] ,p.p.30 8.[ .مخطط االساسي لممدن) وىي .

أ -أن أعداد المخطط االساسي يتطمب جمع بيانات ومعمومات مختمفة عن المدينة المطموب أعداد التصميم االساسي ليا
ومنيا أحصائيات عن السكان وأعدادىم ونشاطاتيم االجتماعية واالقتصادية

بأجراء مسوحات ميدانية شاممة عن

االسرة والنقل والتجارة والصناعة والمؤسسات التعميمية والصحية والحكومية والخدمية والبنى التحتية والفوقية
وغيرىا من خدمات ترفييية وتراثية وثقافية ومناطق خضراء والمفتوحة وغيرىا التي يتطمب بأجراءىا واالعتماد عمييا

من قبل كوادر فنية متدربة وذو ألمام بالعمل فييا التي تستند عمى أستمارة استبيان خاصة معدة مسبقا" تفي

بمتطمبات مرحمة جمع المعمومات الخاصة بتمك المدينة .
ب -مرحمة وضع االىداف المستقبمية لممخطط االساسي الذي يتطمب كوادر ومجاميع تخطيطية مختمفة منيا اليندسية
واالقتصادية واالجتماعية والمسحية والقانونية والبيئية والجغرافية العداد الخرائط وغيرىا الذين يجتمعون لتكوين مخطط
أس اسي لممدينة والذي يعاني العراق من نقت في تمك الكوادر التي تخت كمخططي مدن الذين يضعون االىداف
وتحديد أحتياجات المخطط الحالية وسد نقصيا في المخططات الجديدة لممدينة .
ج -مرحمة تحميل الوضع الحالي ومعرفة ما موجود وما يتطمب توفيره في الخطط المستقبمية التي تتطمب تحديدىا من
قبل المخططين الذين يعممون عمى التنبؤ بأحتياجات االنسانية من أستعماالت االرض المختمفة .
د -مرحمة وضع البدائل والستراتيجيات واختيار البدائل االفضل بأستخدام أساليب عممية رياضية متنوعة .

ه -مرحم ــة أع ــداد المخطط ــات التفص ــيمية لمختم ــف االس ــتعمالت االرض بأس ــتعمال مع ــايير خاص ــة لك ــل ن ــوع م ــن أنـ ـواع
أســتعمالت االرض وخاصــتة االســتعمال الســكني الــذي تــتحكم بــو جممــة مــن المعــايير وجممــة مــن الق ـوانين والض ـوابط
المعينة ومتغيرة التـي تسـبب فـي الكثيـر مـن التجـاوزات واالربـاك فـي عمميـة التنفيـذ لعـدم تطبيقاتيـا لمقـوانين والضـوابط
بصورة

و -صحيحة

عند تكوين المخططات

التفصيمية

والتي

يجب معالجتو .حيث أن

والتششريعات العمرانية والسير بمنيجيا.
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ز -أعالن المخطط االساس لممدينة والمخططات التفصيمية عمى الجميور والجيات الرسمية والشبو الرسمية لمدة محددة
من شير الى ثالثة اشير حسب المخططات وىنالك فترة أعالن أخر بموجب القانون العمراني تتم المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادقة
عمى المخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطط لمدة  10أيام يتم االعالن عمية قبل التنفيذ أي بعد المصـ ـ ـادقة عمى المخطط يعمن  .اال أن
أغمب المؤسسات التقوم بذلك.

ح -مرحمة تحديد مراحل تنفيذ المخطط االساس والمخططات التفصيمية .
ط -مرحمة تنفيذ المخطط االساسي ىي مرحمة تحتاج الى موارد بشرية ومادية كبيرة حسب حجم المدينة والتي تبرز
الكثير من المعوقات التي تواجييا ىذه المرحمة عند تنفيذ المخططات االساسية والتفصيمية لضعف االمكانات عند

تنفيذىا  .بسبب عدم االلتزام بالضوابط والتشريعات والقوانين الخاصة بتنفيذ تمك المخططات وتنفيذ المشاريع فييا
وازالة التجاوزات التي تالقييا عند تنفيذ المشاريع االسكان والمشاريع الحكومية وغيرىا . .

ي -التقييم والمراجعة  .والتي من المفروض تتم قبل عممية التنفيذ وبعده وىذا قل ما نجده في عمميات التخطيط في العراق
.والمخطط يوضح مراحل تكوين المخطط االساس لممدن .
مرحلة وضع االهداف

مرحلة تحليل الوضع الراهن

مرحلة التنبؤات المستقبلية
للوصول للحاجات المختلفة
مرحلة وضع بدائل االستراتيجيات
واختيار البديل االفضل
مرحلة اعداد المخطط االساس
التفصيلي
مرحلة تقسيم المخطط االساس
الى مراحل

مرحلة تنفيذ المخطط االساس
مخطط  :مراحل التصميم االساسي للمدن /المصدر :الباحثة

التقييم والمراجعة
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 2-2القوانين والتشريعات واالنظمة المتعمقة بالتخطيط الحضري

أن وجود القوانين والتشريعات واالنظمة في أي بمد في العالم يولد نجاح وضمان لوضع أدارة ذلك البمد مما يولد

نجاح التخطيط وأدارة االراضي بالمدن وىذا ما أىتم بو البحث بأعتباره أحد المحاور االساسية لدراسة عالقة القوانين
بتخطيط وأدارة االراضي لممدينة ]  , [ 23فأن تواجد قوانين والتشريعات متعمقة بالتخطيط العمراني تكون ضامنة الدارة
تنفيذ االمثل لممخططات االساسية والتفصيمية لممدن الحضرية بكل أستعماالتيا ]  ،9ت .[ 12وفي العراق وجود الكثير
من القوانين والتشريعات واالنظمة الخاصة بتنظيم المدن وخاصتا" فيما يخت االستعمال السكني والتي يتم التطرق ألييا

ومعرفة نبذة عن المواد القانونية التي ييدف ألييا القانون لخدمة المجتمع ولكن وجوده او تكوينو في حقبات زمنية
مختمفة وغير متماشية مع التطور العمراني والنمو السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكني والنمو االقتصادي ]  ،17ت  , [ 40فيذا يولد وجود ثغرات
في تمك القوانين ومن ىذه القوانين التي سيتم أستعراض سريع ليذه القوانين والتي تتضمن نظام الطرق واالبنية رقم  44لسنة

 ، [ 24 ] 1935قانون أدارة البمديات رقم  165لسنو  ، [ 18 ] 1964قانون التصميم االساس لمدينة بغداد رقم 156
لسنة  ، [ 20 ] 1971قانون الطرق العامة رقم ( )1لسنة ( ، [ 21 ])1985قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية
وطرق المرور السريع ( )55لسنة ( ، [ 22 ])1985قانون استغالل الشواطئ رقم ( )59لسنة ( ، [ 19 ] )1987ىذه
القوانين التي تخت التتخطيط العمراني وأستعماالت االرض لممدن العراقية ( المدن الحضرية لمدينة بغداد ) .
 3-2القرارات

وتتمثل ىذه التشريعات غالباً بق اررات مجمس قيادة الثورة المنحل والتي الزالت الكثير من احكاميا نافذة ومطبقة في االمور

المتعمقة بالتخطيط واستعماالت االرض .يتناول كل من ىذه الق اررات عادةً موضوعاً محدداً ،ولكثرة ىذه التشريعات وتنوعيا فأنو
يمكن استعراضيا من خالل المصدر الق اررات الذي اعتمد عميو و من خالل تبويبيا الى المواضيع المطموبو او حسب المتطمبات

المدينة [25].
 4-2قصور التشريعات العمرانية
تشترك معظم التشريعات العمرانية ان لم تكن كميا في مجموعة من العوامل أدت الى الحد من فاعميتيا وكفاءتيا
(قصورىا ) في تأدية الدور المنوط بيا ,وأمكن حصر أىم ىذه العوامل ]  , 13ت -: [ 87
أ -تعدد القوانين التنظيمية يؤدي الى عدم تحقيق االىداف المنشودة من توجيو النمو العمراني وعالج فوضى البناء .
ب -االفراط في تعديل وااللغاء واالعفاء في القوانين والموائح والتشريعات عمى فقرات زمنية قصيرة يؤدي الى أضعاف
فاعمية القيود التنظيمية .
ج -تعرض القانون الواحد الكثر من موضوع  ,وذلك قد يسبب مشكمة لدى مستخدمي التشريعات أذ اليوحى أسم التشريع
بمضمونو في اغمب القوانين .

د-

أقتباس تشريعات التخطيط والبناء من نماذج الدارة النمو العمراني في الدول الغربية التتالئم مع الظروف السائدة وال
مع البيئة العربية وعدم االعتماد الكمي عمى الكفائات المتواجدة بالدولة .

ه -أستخدام عبارة ( يمغى كل حكم يخالف أحكام ىذا القانون ) في عديد من التشريعات دون تحديد ليذه االحكام سبب
صعوبة في معرفة مدى سريان او الغاء التشريعات السابقة .

و -تداخل في القوانين اي عدد من المواد لقوانين تتداخل مع عدد من القوانين االخرى في عدد من موادىا.
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 5- 2قصور تشريعات االدارة المحمية ( البعد التشريعي )

تعاني الجيات المحمية من مشاكل عديدة وذلك بسبب القصور في المواد ( نصوت) قوانين وتشريعات االدارة

المحمية ( البعد التشريعي ) والمتمثمة في التعديالت والتغيرات المستمرة في نظم المحميات وعدم توافق نظم المحميات
مع التطورات السياسية واالقتصادية وشدة الرقابة االدارية باالضافة الى زيادة االعباء وأختصاصات االدارة المحمية.
][ p6 ،3

 -3مناقشة ثغرات القوانين والتشريعات العمرانية التي تم دراستيا والمرفقة طيا" وايجاد سبل لمواكبتيا النمو

السكاني والتطور العمراني مع االخذ بنظر االعتبار ليذه القوانين بما يخدم المجتمع .وكما يمي .
 1-3االطار القانوني ،وقانون التصميم األساس

لقد ُشّرع قانون التصميم األساس رقم ( )156لسنة ( )1971لتحقيق ىدفين اساسيين ىما تأمين صفة اإللزام القانوني
لممخطط األساس لممدينة والتصاميم المتفرعة منو اوالً ،ووضع القانون تنظيماً إدارياً وفنياً لتنفيذه ثانياً فضالً عن بعض األسس

والقواعد العامة إلعمار المدينة.

وقد تبين بعد مرور ىذه الحقبة الزمنية عمى صدوره بأن الكثير من الصالحيات والتشكيالت االدارية والفنية التي جاء بيا
القانون بحاجة الى تغيير جوىري ،لذا فأن اعتماد مخطط جديد لمتنمية الحضرية كأساس لمتطور العمراني لمدينة بغداد يشكل

فرصة مناسبة إلعادة النظر في الثغرات الحالية واالستفادة منيا عند إقرار أي تشريع جديد سواء كان بشكل قانوني تصميم
اساس جديد أو نظام بناء متكامل لتنظيم النمو العمراني لممدينة والسيطرة عمى استعماالت االرض فييا.
ان اىم الجوانب التي ينبغي اخذىا بنظر االعتبار عند إعداد ذلك التشريع ىي ما يمي ] [ 11
وحدة التشريع وذلك من خالل إقرار تشريع متكامل يتناول مختمف الجوانب المتعمقة بالعمل التخطيطي ،وعدم ارباك دوائر

شرع بصيغة تعديل لمقانون األساس
أمانة بغداد بقوانين قديمة تضم الكثير من المواد المعطمة ،وق اررات متنوعة كان يمكن ان تُ ّ
فيما لو ظير من خالل التجربة الميدانية مستجدات تطمب حكماً جديداً.
ان وحدة التخطيط ال تعني بالضرورة وجود قانون واحد ينظم العمل التخطيطي برمتو ،بل يمكن ان يكون ىناك عدداً من

القوانين واألنظمة والتعميمات التي تشكل معاً وحدة تشريعية متكاممة .حيث يضع القانون االسس واالطر العامة والتشكيالت
المختمفة وصالحياتيا ،ثم يأتي دور األنظمة المختمفة التي تستند عمى القانون في توجيياتو األساسية ولكنيا تتناول في احكاميا

قطاعاً معيناً مثل نظام البناء ،نظام السالمة والدفاع المدني ،نظام استيالك الطاقة وغير ذلك .واخي اًر التعميمات والمالحق

وتشمل التفاص يل المختمفة التي يكون ليا اىمية كبيرة في ترجمة قوانين وأنظمة البناء الى واقع عممي ،حيث يمكن تطويع ىذه
التعميمات وتشذيبيا بأستمرار لتناسب المستجدات العممية التي يفرزىا التطبيق.
إعادة النظر بالتشكيالت االدارية والفنية التي جاء بيا قانون التصميم األساس وبميام وصالحيات ىذه التشكيالت وأىميا

المجنة العميا لمتصميم األساس التي حدد ليا القانون واجبات ميمة كثيرة ومشعبة ،ادارية واستشارية وفنية ،والتي يتطمب إلنجازىا
قسم متكامل يكون جزءاً من تشكيالت أمانة بغداد ،حيث يمكن عندىا حصر صالحيات المجنة العميا ببعض الجوانب

االس تشارية المناسبة ،كذلك يمكن إعادة تشكيل مجمس األمانة الذي ألغي بموجب المادة ( )99من قانون مجالس الشعب
المحمية رقم ( )25لسنة ( ،)1995وتحديد ميامو بما يمكنو من المساىمة ايجابياً في تطوير المدينة.

تحديد الصالحيات والفصل بين السمطات المختمفة التي تتداخل مياميا حالياً في العمل التخطيطي ألمانة بغداد ،بين سمطة

يفترض أن تكون تشريعية متمثمة بمجمس المحافظة الذي حدد لو القانون ميام متنوعة ،تصل الى اعداد التصاميم أحياناً ،وبين
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سمطة أو جية يفترض ان تكون استشارية ىي المجنة العميا لمتصميم األساس ،وبين سمطة يفترض ان تكون تنفيذية والتي تتمثل
بأغمب دوائر أمانة بغداد.
االىتمام بدائرة التصاميم بأمانة بغداد لما يقع عمى كاىميا من ميام أساسية وكثيرة حددىا ليا القانون وذلك من خالل

التركيز عمى الكادر الفني اليندسي فييا وتطويره ،تطوير اقسام العمل فييا ،االىتمام بالدراسات والبحوث والتخطيط.

ضرورة وجود اساس قانوني يجعل امانة بغداد شريكاً أساسياً في أتخاذ الق اررات واألجراءات الخاصة بإعمار واستعماالت

االرض لممناطق المحيطة بحدود التصميم األساس ولمسافة ( )50كم من مركز المدينة وضمن منطقة (بغداد الكبرى) وذلك
بالتنسيق مع مختمف الجيات ذات العالقة.

التأكيد عمى إخضاع أعمال األعمار المختمفة التي تقوم بيا جميع دوائر ومؤسسات الى موافقة أمانة بغداد وبما ينسجم مع

استعماالت االرض وضوابط البناء وىذا ما أكدتو المواد ( )15 ،12 ،11 ،2من قانون التصميم األساس رقم ( )156لسنة
(. [ 20 ])1971
 2-3ضوابط وانظمة البناء والمخالفات

إن اليدف األساس لضوابط البناء الحالية ولنظام البناء الذي من المزمع تشريعو ىو األرتفاع بالمستوى العمراني لممدينة

ولتحقيق ذلك ينبغي مالحظة األسس التالية:
 ينبغي ان يضع النظام األطر والضوابط األساسية لعممية التشييد ويتجنب الدخول في تفاصيل قد تشكل معوقات عندالتطبيق تاركاً ذلك لمتعميمات والمالحق الفنية.

 ان يتمتع بمرونة كافية تنسجم مع المتغيرات السريعة التي يمر بيا مجتمع ديناميكي متطور مثل المجتمع العراقي. االستفادة من تشريعات وضوابط البناء المعتمدة في البمدان األخرى ،عربية واجنبية ،وتقييم تجربتيا في ىذا المجال. نظ اًر لمتباين القائم في المستوى العمراني وفي مستمزمات التطبيق بين مناطق القطر المختمفة من جية وبينيا وبين مدينةبغداد من جية اخرى فأنو يمكن ان يكون ىناك نظام بناء خات بالعاصمة فضالً عن نظام بناء عام لمقطر .كما يمكن

اصدار انظمة خاصة ببعض المناطق التي تمتاز بخصوصية معينة مثل منطقة بغداد التأريخية في الرصافة والكرخ منطقة
الكاظمية ،منطقة االعظمية وغيرىا.

 ضرورة تشريع نظام خات يحدد واجبات وصالحيات وأدوار األطراف المختمفة المساىمة في االعمار الذي يقوم بو القطاعالخات ووفق األسس التالية:

 إناطة أعداد التصاميم ألي بناء مستقبالً بكادر متخصت كالمكاتب اليندسية واألستشارية ،حيث يمكن  -وبالتنسيق معنقابة الميندسين -وضع ضوابط لذلك.

 الزام الجيات التصميمية (األستشارية) باالشراف عمى تنفيذ ىذه األعمال طيمة مدة التنفيذ واشراكيم في تحمل مسؤولية أي-

تجاوز أو اخطاء.

ضوابط لمحد األعمى من االعمال التي يمكن ان يتوالىا كل من ىذه الجيات األستشارية لضمان الحصول عمى مستويات

أفضل في إعداد التصاميم واألشراف عمى تنفيذىا.
 إلزام رب العمل في القطاع الخات بإناطة تنفيذ أي بناء لجية متخصصة كشركات ومكاتب المقاوالت ووضع ضوابطصارمة لعمل ىذا القطاع وتحدد المستوى الفني ومستوى وحجم األعمال التي يمكن لكل مستوى أو درجة تنفيذه ،وفرض

عقوبات في حالة عدم األلتزام بالواجبات والضوابط واشراكيم في تحمل مسؤلية األخطاء والتجاوزات.
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 تبقى الجيات البمدية مسؤولة عن إجازة ىذه األعمال واإلشراف المباشر عمى سالمة تنفيذ التصاميم من خالل كادر كفءمن حيث العدد والمستوى الفني.
ان التداخل الحالي وعدم وجود تميز بين الدور الذي ينبغي ان يقوم بو كل من ىذه األطراف (الجية االستشارية ،المقاول

الجية المشرفة ،رب العمل) كان سبباً مباش اًر لتدني المستوى العمراني لمكثيرمن أبنية القطاع الخات (من ابنية تجارية ،وحدات

سكنية ،ابنية صناعية وغيرىا) ،حيث يتولى رب العمل بخبرتو المحدودة أو المتواضعة عممية التمويل والتنفيذ واعداد التصاميم
أحياناً وخصوصاً في تشييد الوحدات السكنية .ومن الجدير بالذكر أن نظام الطرق واألبنية رقم ( )44لسنة ( )1935قد وضع

اسساً خاصة إلجازة ممارسي مينة البناء واصنافيم واالعمال التي يمكن لكل صنف ممارستيا ومنع من اليستحق اإلجازة من

ممارسة مينة البناء داخل منطقة البمدية.

 ضرورة التمييز بين مخالفة أنظمة البناء]  [ 12وبين مخالفة إجازة البناء وبين مخالفة االستعمال المحدد في التصميماألساس ،ومعالجة كل من ىذه الحاالت بأسموب معين ،وتحديد معنى واضح ألصطالح التجاوز وتمييزه عن مفيوم المخالفة
فمن اقام بناءاً عمى ارضو مثالً ،وكان بناؤه ال يتعارض مع استعماالت االرض ،وال مع انظمة البناء السائدة ،فيل نعتبره

متجاو اًز؟ ام انو قد ارتكب مخالفة يمكن إجازتيا الحقاً بعد فرض غرامة معينة لعدم التزامو بما اوجبو القانون من خطوات؟ ومن

لم يمتزم بخرائط البناء المصدقة في تشييد داره وقام بتشييد غرفة إضافية مثالً في الطابق األول ،فيل يكون حكمو كحكم من

انشأ مصنعاً في منطقة سكنية؟ ان القرار رقم ( )35لسنة ( )2001الذي صدر بموجبو قانون رقم ( )13المعدل لقانون إدارة

البمديات رقم ( )165لسنة ( ، [ 18 ])1964لم يتناول التفريق بين ىذه المخالفات ،حيث جاءت احكامو عامة ال تمييز فييا
وكذلك الحال بالنسبة لقرار رقم  37لسنة ( )1987الممغي .وىذا ما ينبغي معالجتو بشكل واضح من خالل تعديل القانون أو
بأصدار تعميمات تضع مفاىيم ومعالجات مختمفة لكل من ىذه الحاالت.
 3-3اإلف ارزات واالستمالكات

وبعد استعراض القوانين والق اررات التي تناولت الموضوع يمكن التأكيد عمى مايمي:

لقد حدد قرار مجمس قيادة الثورة رقم ( )850لسنة ( )1979المعدل بالقرار ( )940لسنة ( )1987الحد األدنى إلفراز االراضي
لغرض بناء المساكن المنفردة بـ ـ ـ ( )200م ،2وقد كان ذلك من جية وكانت ضوابط األمانة من جية اخرى سبباً مباش اًر في

الغاء المناطق العمرانية التي نظميا نظام الطرق واألبنية ،فضوابط البناء السارية تتخذ مساحة القطعة السكنية كأساس في
تطبيق معايرىا وليس المنطقة العمرانية (من حيث االرتداد ،نسبة التغطية البنائية الى مساحة األرض )...مما تسبب بفوضى

عمرانية في المناطق السكنية القائمة التي فقدت الكثير من سماتيا وخصائصيا ،وىذا ما ينبغي معالجتو في أي نظام جديد
] . [15
أ -ضرورة وضع ضوابط مدروسة إلفراز االراضي لألستعماالت األخرى (عدا قطع األراضي المفرزة لبناء المساكن المنفردة)
وبالشكل الذي ال يؤدي الى تفتيت ىذه االراضي الى ممكيات صغيرة التكون مناسبة غالباً إلنشاء أبنية ذات قيمة وظيفية

وجمالية تذكر ] .[4

ب -ضرورة معالجة موضوع الممكيات الصغيرة لمعقارات وخصوصاً في مركز المدينة حيث أن ضوابط البناء حالياً ال تمنع
إنشاء أبنية تجارية في اراضي تكون مساحتيا اقل من ( )100م 2احياناً ،وما يخفى ما لذلك من آثار عمرانية سيئة عمى

المدينة لذا بات من الضروري وضع ضوابط جديدة بأتجاه دمج عدد من ىذه العقارات معاً إلقامة أبنية ومشاريع يمكن أن
تساىم في تطوير المستوى العمراني في ىذه المناطق.
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ج -ضرورة اصدار تشريع (بشكل نظام او تعميمات) مكمل لما جاء بقانون تنظيم ممكية الطوابق والشقق رقم ( )61لسنة
( )2000يتولى تحديد الجوانب الفنية في االفراز ،واعادة تنظيم ضوابط استعماالت األرض السكنية لكي يحقق القانون
أىدافو في زيادة الرصيد السكني لممدينة ] .[ 1

د -من اجل ان ال يكون لألمانة دور سمبي في إعمار المدينة فإن من الضروري إعادة النظر بالقرار ( )581لسنة ()1981
والقرار ( )1187لسنة ( )1982والفقرة ( )2من القرار ( )51لسنة ( )1989فما ىو الضير من قيام أصحاب األراضي
الزراعية المخصصة ليا استعماالت غير زراعية بموجب التصميم األساس لممدينة بأستثمارىا ما دامت األمانة غير قادرة
عمى استمالكيا؟ وكذلك الحال بالنسبة لألراضي الخالية التي تزيد مساحتيا عن الدونمين.

ه -تشكل الكثير من االراضي الزراعية في المدينة ،والتي ابقى التصميم األساس عمييا بنفس األستعمال ،عبئاً عمى مالكي

ىــذه األ ارضــي عنــدما ال تكــون ىنالــك جــدوى اقتصــادية فــي زراعتيــا ،وغالب ـاً مــاتكون ىــذه األ ارضــي منــاطق مثاليــة لظيــور
التجاوزات السكنية وغير السكنية .ولو حدث ان تغير االستعمال الزراعي ليذه المناطق رسمياً بتغيير أو تعديل التصميم

األراضي ،وىذا يبدو مجافيا لمعدالة! فعندما تكون ىذه األراضي عبئاً فأن عمى المالك تحمل وزرىا ،وعندما تكون فرصة

لألستثمار فإن عمى األمانة اسـتمالكيا ،وعنـدما التجـد لـدييا الكفايـة الماليـة لألسـتمالك فـإن االرض تبقـى موقوفـة ،ال بـل ان

عمى المالك زراعتيا باألشجار استناداً إلى القرار رقم ( )14لسنة ( )1992من اجل تجميل المدينة .

إن المنطق يقودنا إلى التأكيد عمى ان االراضي الزراعية التي ال يجد اصحابيا جدوى في زراعتيا ،والتي ابقى التصميم
األساس عمى استعماليا الزراعي ىي أولى باألستمالك من غيرىا ،حيث يمكن لألمانة ان تتولى زراعتيا كجزء من دورىا في

الحفاظ عمى ىذه المناطق.

 4-3التشييد في البساتين والمناطق الزراعية

يعتبر موضوع ق اررات التشييد ضمن استعماالت االرض الزراعية والبساتين والمناطق الخضراء من أىم المواضيع التي

ينبغي معالجتيا لكثرة ىذه الق اررات ولتأثيراتيا السمبية خصوصاً القرار ( )734لسنة ( )1987الذي اجاز لمالكي األراضي
الزراعية والبساتين (داخل وخارج المدن) تشييد دور سكنية ليم وألوالدىم ،الذي لو طبق حرفياً لتحولت الكثيرمن المناطق
الزراعية الى تجمعات سكن غير مخطط ،وال يخفى ما لذلك من تأثير عمى معايير التخطيط من جية وعمى الحفاظ عمى ىذه

األراضي من جية أخرى.

إن تحقيق ذلك يتطمب مايمي:

أ -اعادة النظر بالق اررات ( )1178لسنة ( )1983والقرار ( )53لسنة ( )1984والقرار ( )1488لسنة ( )1987والق اررات
( )297و( )344و( )734لسنة ( )1987وتوحيدىا بتشريع واحد قد يكون بصيغة تعديل لممادة ( )16من قانون التصميم
األساس رقم ( )156لسنة ( )1971التي تناولت احكاميا التشييد في البساتين واألراضي الزراعية والمناطق الخضراء.
ب -إعادة النظر في الفقرة ( )3من المادة ( )9من قانون األستثمار الصناعي لمقطاعين الخات والمختمط رقم ( )20لسنة
( )1998التي اجازت لمالكي األراضي الزراعية وأصحاب حقوق التصرف إنشاء مشروع صناعي عمييا.
ج -المتابعة الجدية لمنشاط العمراني الحالي في المدينة والذي انتشرت فيو ظاىرة االف ارزات السكنية في المناطق الزراعية داخل
حدود االعمار في مدينة بغداد ،وخارج ىذه الحدود ضمن االراضي التابعة المانة بغداد وماصاحب ذلك من تخطيط
عشوائي وبناء غير مصرح بو في الكثير من ىذه المناطق الزراعية.
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 -4القوانين والتشريعات العمرانية الدولية

تم توضيح واالطالع عمى مجموعة من القوانين والتشريعات العمرانية العراقية وفيما يمي نبذة مختصرة عن بعض القوانين

والتشريعات العمرانية في العالم والتي تيتم بالتخطيط الحضري في العصر الحديث بالدول العربية والغربية والتي يتم مقارنتيا
بقوانين والتشريعات العمرانية العراقية ومنيا :
 1-4األنظمة العمرانية في المممكة العربية السعودية

أىم األنظمة الصادرة لضبط النمو العمراني في مدن المممكة العربية السعودية ىي :
أ -نظام أمانة العاصمة والبمديات ( 1357ىـ ) الذي وضع النظام التشكيمي اإلداري لمبمدية ومياميا  ،وواجبات ومسئوليات

إدارتيا وأقساميا المختمفة  ،كما خول النظام لمبمدية صالحية أولية لوضع األنظمة العمرانية و نظم تحديد المناطق  ،وىو
ما كان سائدا في جميع المناطق باستثناء المناطق المشمولة بالنظام العام لمطرق والمباني .

ب -نظام الطرق والمباني  :الصادر عام  1360ىـ1941/م  ،الذي يحدد سمطات تخطيط المدن في ذلك الوقت  ،والذي برز
نتيجة لمحاجة و لمضغوط في مجال التنمية العمرانية خاصة في مكة المكرمة  ،العاصمة الدينية واإلدارية في الخمسينيات

والستينيات من القرن اليجري السابق  ،ويتناول النظام بشكل رئسي ثالثة موضوعات ىي :اإلجراءات التخطيطية  ،أنظمة
البناء  ،والنظم العمرانية وحق المرور .
ج -نظام البمديات والقرى ( 1397ىـ ) والذي ألغى نظام أمانة العاصمة والبمديات  ،وحل محمو  ،ليحكم نظام البمديات باعتبار
أنيا السمطات المحمية المختصة بالشئون البمدية والقروية  ،و يحدد اختصاصاتيا و مسئولياتيا  ،كما ينظم العالقة بين
المجمس البمدي ووزير الشئون البمدية والقروية بالنت عمى الق اررات التي تستمزم تصديق الوزير عمييا(األنظمة العمرانية -

بحث منشور عمى الموقع االلكتروني لممتقى الميندسين العرب).
 2 -4قوانين التخطيط العمراني في جمهورية مصر العربية

مرت المدن المصرية بمراحل زمنية متعددة التي احتاجت الى العديد من القوانين والتشريعات مختمفة حيث
يوجد حاليا أنواعا متعددة من التشريعات القائمة بمصر تغطي العديد من المجاالت المرتبطة بالتخطيط العمراني وىي

كاآلتي:
أ -تشريعات التخطيط العمرانى  :تيدف إلى تحسين البيئة الفيزيائية وجعميا بيئة صحية ومفيدة وجميمة تؤدى وظيفتيا بكفاءة
عالية  ،وذلك عن طريق إعداد خطط وبرامج التنمية الحضرية المستدامة عمى مستوى الجميورية .

ب -تشريعات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة  :التي تنظم عمل الجية المسئولة عن تخطيط واقامة وادارة المجتمعات
الجديدة قبل نقل تبعية ىذه المجتمعات إلى وحدات اإلدارة المحمية .
ج -تشريعات األراضى الحكومية والصحراوية  :التي تضع الضوابط التى تحكم التصرف فى ىذه األراضى مثل تأجيرىا أو
بيعيا ،وتحديد السمطات ذات الصالحية بالتصرف فى ىذه األراضى أو استغالليا واداراتيا .

د -تشريعات الحفاظ عمى األراضى الزراعية  :وتيدف إلى حماية مساحة رقعة األراضى الزراعية من النمو العمرانى والعشوائى
عمييا ،وحظر تجريف األرض الزراعية وتحويميا إلى أراضي بور غير مزروعة .
ه -تشريعات تنظيم أعمال البناء  :الخاصة باإلشراف عمى أعمال البناء  ،وتتضمن األسس والمعايير الالزمة لتوفير مقتضيات
األمن واألمان والصحة العامة والراحة لمسكان  ،باإلضافة إلى كونيا أداة لتنفيذ المخططات العامة والتفصيمية ولوائح تقسيم

األراضى والتحكم فى الكثافات السكانية البنائية .
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و -تشريعات حماية اآلثار  :وتيدف إلى التحديد العممى الدقيق لألثر  ،وضمانات حماية اآلثار واعتبارىا من األمالك العامة
 ،وحظر االتجار فييا  ،ووضع القيود عمى التنقيب والحفر والبحث عن اآلثار .
ز -تشريعات إنشاء وادارة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والمالىى  :تستيدف وقاية المدينة أو القرية من اآلثار
الضارة نتيجة تشغيل ىذه المحال .

ح -تشريعات إشغا ل الطرق العامة  :والغرض منيا الحفاظ عمى أداء الطرق والميادين العامة لوظيفتيا األساسية فى تحقيق
االنسياب المروري بين المناطق والمنشآت المختمفة بسيولة ويسر وسرعة .
ط -تشريعات تنظيم اإلعالنات  :تنظيم استعمال الطرق والميادين العامة ووسائل النقل العام فى اإلعالن عن السمع والخدمات
لمنع اإلخالل بمظير المدينة أو تنسيقيا أو بالطابع العام لممنطقة .

ي -تشريعات مقابل التحسين  :تيدف إلى فرض مقابل تحسين عمى العقارات التى يط أر عمييا تحسين بسبب أعمال المنفعة
العامة من جراء تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية المستدامة .
ك -تشريعات الصرف الصحى :والتي تنظم عمميات صرف المخمفات السائمة لمعقارات فى شبكة مجارى المدن والمجارى المائية
أو فى األماكن التى ال توجد بيا شبكة مجارى عامة .

ل -تشريعات النظافة العامة  :تستيدف الرقابة عمى جمع القمامة والتخمت منيا ونقل المخمفات السائمة وتسوير األراضى
الفضاء لممحافظة عمى جمال المدينة وحسن تنسيقيا .
م -تشريعات اإلدارة المحمية :التي تنظم عمل األجيزة المحمية الشعبية والتنفيذية والمسئولة عن إدارة وتنمية الوحدات المحمية
واالرتقاء بالمستوى العمراني واالجتماعي واالقتصادي لو  ،مع الحفاظ عمى البيئة الطبيعية الواقعة فى نطاق اختصاصيا .

وكان صدور قانون تقسيم األراضي رقم  52لسنة  1940يمثل خطوة ىامة فى مجال التخطيط العمراني  ،وأتبع بعدد كبير

من التشريعات األخرى والتى كان أىميا قانون التخطيط العمرانى رقم  3لسنة  ، 1982وآخرىا قانون البناء الموحد .
 2-4قانون التخطيط العمراني رقم  3لسنة : 1982

 1-2-4يعتبر القانون رقم  3لسنة  1982أول قانون متخصص ومتكامل بمجال التخطيط العمراني في مصر  ،وقد تكون
من أربعة أبواب هي :

 تخطيط المدن والقرى  :الذي يحتوي عمى ستة فصول ىي ] .1 : [ 16التخطيط العام لممدن والقرى ،والتخطيط التفصيميوتقسيم األراضي  ،وتخطيط وسط المدينة ( منطقة األعمال المركزية )  ،وتخطيط المناطق الصناعية  ،وتجديد األحياء .
 .2نزع الممكية لممنفعة العامة  .3أحكام عامة  .4العقوبات .
وقد اىتم القانون رقم  3لس ـ ـ ـنة  1982بموضوع التخطيط التفص ـ ـ ـيمي حيث ّبين بأن اشتراطات المناطق تيدف إلي تحقيق

التوازن بين عدد السكان وبين المرافق العامة والخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات التي توفر ليم بالمنطقة (تعميمية ،ترويحية ،صحية ،تجارية ،دينية
وغيرىا) وسعة الشوارع من حيث حركة المرور الناتجة عن عدد السكان .وقد استمر العمل بالقانون رقم  3لسنة  1982لغاية
صدور قانون البناء الموحد عام . 2008

 2-2-4قانون البناء الموحد رقم  119لعام 2008

وىو القانون الذي تم بموجبو توحيد قوانين التخطيط والبناء بمصر وتم تقسيمو إلى خمسة أبوب  ،كان منيا األول والثاني

خاص ـ ـ ـ ـا" بالتخطيط العمراني  ،والثال ـ ـ ـ ـ ـ ـث ألعمال البناء والرابع والخامـ ـ ـ ـس الحفاظ عمى االثار والمناطـ ـق الدينية والتراثية .
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 3-4قوانين التخطيط العمراني لبعض الدول الغربية
 1-3-4القوانين واألنظمة العمرانية في المممكة المتحدة
وضعت المممكة المتحدة نظام تخطيط المدن والقرى لتخطيط استعمال األراضي كنظام لتحقيق التوازن بين التنمية
االقتصادية والمحافظة عمى البيئة  ،وكانت السمطات المحمية ىي المسؤولة عن تخطيط المدن واألرياف  ،في كل من ايرلندا
الشمالية واسكتمندا ومقاطعة ويمز .
وتعود جذور األنظمة التخطيطية في المممكة المتحدة إلى فترة الحرب العالمية الثانية  ،حيث كان ىناك عدد من المجان
تنظر في مشاكل وموضوعات التخطيط الحضري والتحكم في التنمية وىي :

 -لجنة  Barlowبارلو لتوزيع سكن العمال . 1940

 لجنة  Scottسكوت الستعماالت األراضي في المناطق الريفية . 1941 لجنة  Uthwattلتحسين وتعويض األراضي .1942وبعد الح رب ازدازت المخاوف الناتجة عن الزحف العمراني والتموث البيئي  ،فبدأ المفكرين بالتخطيط الحضري امثال ابنزار
ىوارد وغيره  ،بإعداد بعض الخطط والتقارير  ،فوضع باتريك ابركرومبي خطة إلعادة إعمار لندن طمح من خالليا توسيع
نطاق المدينة  ،إضافة إلى نقل  1.5مميون شخت من لندن إلى مدن جديدة .
وأدت جيود أولئك المفكرين عموما إلى ظيور:
 تقرير  Reithريث حول المدن الجديدة قانون المدن الجديدة لعام . 1946 قانون أو نظم تخطيط المدن واألرياف لعام ( 1947ويكيبيديا الموسوعة الحرة). 1-1-3-4نظام تخطيط المدن والقرى لعام Town and Country Planning Act : 1947

عمى الرغم من وضع عدد من األنظمة والتشريعات الجزئية التي تتعرض لمتخطيط العمراني في المممكة المتحدة  ،مثل

 نظام الخدمات العامة لممستوطنات البشرية Land Settlement (Facilities) Act 1919 التنظيم العام لسمطات التخطيط ومستوياتو والمخططات الالزمة لمتنمية عام 1932إال أن نظام تخطيط المدن والقرى لعام  1947يعتبر أول نظام شامل لمتخطيط العمراني في المممكة المتحدة والمناطق
التابعة ليا  ،الذي تم بموجبو وضع المعايير التي تحدد نوعية التنمية التي تتط ـ ـ ـمب إذن أو تصـ ـ ـريح تخطيطي من قبل سمطات
التخطيط المحمية (وىي المجمس البمدي) حيث تضمن النظام أصال  ،تعريف التنمية ومتطمباتيا التخطيطية  ،وبالتالي ما إذا
كانت تمك التنمية بحاجة إلى تصريح تخطيطي أم ال.
كما شمل النظام التحكم بتنمية كافة المباني  ،وأية تغييرات في المواد المستعممة فييا .
 2-2-3-4نظام تخطيط المدن والقرى لعام  1990وما بعدها

مع التطور الحضري والتنموي الذي شيدتو المممكة المتحدة في الفترة التالية لمحرب العالمية الثانية ،تعاقبت التعديالت

عمى نظام تخطيط المدن والقرى لعام  ،1947وكان أىميا نظام عام  1990الذي تم بموجبو تحديد سمطات التخطيط وخطط
التنمية  ،ومستوياتيا المحمية وعمى مستوى المخطط الييكمي وتصنيف استعماالت المناطق واألراضي ،واشتمل عمى فصل
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خات بموضوع استمالك األراضي ألغراض التنمية  ،وتحديد األضرار التي قد تنجم عن عمميات التنمية  ،وأحكام التعويض
عنيا  ،والكثير من القضايا التخطيطية الرئيسية والفرعية

وقد جرى تعديل نظام  1990بعد ذلك بعدد من األنظمة الالحقة

عميو منذ عام  1995ولغاية . 2008
وكانت التشريعات األخيرة  ،تيتم بوضع آليات التحكم الفعال بتخطيط المدن واألرياف  ،وتولي اىتماما خاصا باألبعاد
البيئية لعمميات ومشاريع التنمية ا لحضرية  ،وتمنح تسييالت خاصة لممشروعات التنموية التي تحرت عمى المحافظة عمى
مصادر الطاقة وتعتمد نظم الطاقة البديمة والمتجددة  ،وذلك بمنحيا تسييالت خاصة فيما يتعمق بالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاريح التخطيطية
الالزمة لتنفيذىا ].[ 73p ، 6
 2-3-4قوانين التخطيط العمراني في الواليات المتحدة األمريكية
كان صدور أول قانون لتنظيم المباني في الواليات المتحدة األمريكية في مدينة نيويورك عام  1867إال أن تنفيذه كان

ضعيفا ] 10ت  . [ 238وتعتبر البداية الحقيقية لمتشريعات العمرانية في الواليات المتحدة األمريكية  ،منذ بداية القرن العشرين
 ،حيث تم وضع القوانين العمرانية من أجل تنظيم مواقع األنشطة التجارية والصناعية In 1916 New York City ،
adopted the first comprehensive zoning law; it and other early regulations were designed to
 protect property values and preserve light and air.ففي عام  1916اعتمدت مدين ـ ـ ـة نيويورك أول قانون شامل

بشأن العمران يتحكم بتقسيم المناطق وتصنيف استعماالتيا  ،بعد ما كانت الموائح األولية التي وضعت في وقت مبك ـر تتعمق
بحمـ ـ ـاية الممكية  ،والحفاظ عمى الخصائت الرئيس ـ ـ ـ ـية المتمثمة في اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاءة والتيوية فقط ].[ p33،2

وكانت الق اررات القضائية المتعمقة بالقضايا ذات االعتبارات التخطيطية وفق النظام األمريكي  ،تتحول من اجتيادات

قضائية  ،إلى رمز ميم ومن ثم إلى مبادئ عممية وتطبيقية  ،وأخذت تظير المصطمحات القانونية التخطيطية the zoning /
 ، / of Americaكما ارتبط تطور قوانين تقسيم واستعماالت األراضي بالقضايا ذات الصبغة التخطيطية التي تنظر امام
المحاكم العميا  ،خاصة قضية قرية يوكميد بمنطقة كميف الند بوالية أوىايو ضد شركة امبمر العقارية عام  ، 1926والتي جعمت

التشريعات التخطيطية وقوانين استعماالت األراضي تتطور لتصل إلى وضع ضوابط ومعايير المناطق التجميمية
( . [ pp22،7 ] ) Landscape
وبموجب التشريعات العمرانية الحديثة في نيويورك  ،صنفت استعماالت األراضي إلى ثالثة أنواع  :السكنية والتجارية
والصناعية  ،وكل نوع من ىذه االستعماالت يحتوي عمى جوانب أكثر تحديدا وفقا لنوع التنمية مثل ( نوعية المباني ،
وارتفاعاتيا  ،ونسبة التغطية البنائية  ، ) ..واعتبرت بذلك التشريعات العمرانية إحدى األدوات اليامة لمحفاظ عمى الطابع

العمراني لممدينة .
ولكن في بعض الواليات األخرى مثل والية شيكاغو  ،اعتبرت قوانين التخطيط العمراني من قوانين التمييز وتقييد حقوق
الممكية ،حتى أن المحكمة العميا في الواليات المتحدة  ،كانت قد أصدر حكما ضد مثل ىذه القوانين في عام  1977واعتبرت
أن التشريعات العمرانية قوانين التمييز آنذاك .

وعمى العموم فإ ن الدستور األمريكي يعطي صالحية التخطيط العمراني لحكومات الواليات وبالتالي يكون لكل والية

صالحية إصدار القوانين والتشريعات المتعمقة بالتخطيط العمراني ضمن واليتيا  ،بينما يكون لمحكومة اإلتحادية الصالحية
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بالنسبة لمقضايا المرتبطة بموضوع التخطيط عمى المستوى القومي ومن بينيا تخطيط شبكة الطرق العابرة والواصمة بين الواليات
مثال.
ومن قوانين التخطيط العمراني الشاممة والتي تتضمن تنظيم مجمل موضوعات وعناصر التخطيط العمراني  ،قانون تخطيط
وتقسيم األراضي(  ) THE PLANNING AND ZONING LAWفي كاليفورنيا .
جدول لبعض قوانين التخطيط العمراني في بعض الدول العربية /المصدر :الباحثة

القانون

الدولة
البحرين

مرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  1994بشأن التخطيط العمراني

السودان

قانون التخطيط العمراني والتصرف في االراضي لسنة 1994

األردن

قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية لعام 1966

اليمن

القانون رقم ( )20لسنة1995م بشان التخطيط الحضري

ليبيا

القانون رقم ( )13لسنة  1430بشأن التخطيط العمراني والئحتو التنفيذية

الجزائر

القانون رقم (  ) 6لسنة  2006المتضمن القانون التوجييي لممدينة

قطر

القانون رقم ( )4لسنة1985م بشان تنظيم المباني

سوريا

المرسوم التشريعي رقم ( )5لعام  1982بشأن قانون التخطيط العمراني

 مناقشة القوانين والتشريعات العمرانية التي تم دراستيا او تم االطالع عمييا فيما سبق لمدول العربية فنالحظ بأن أغمبالقوانين خاضعة الى منيج موحد ييتم بكيفية توزيع أستعماالت االرض لممدن وكيفية توازنو  ,فأنيا متقاربة االفكار والطروح

العممية والعممية لمقوانين العراقية لكونيا متقاربة البيئة االجتماعية والحضرية بتقارب العادات والتقاليد واالعراف العربية حيث
تعتبر حاجة السكان ومتطمباتيم متقاربة فميذا تكون مشاكل المدن ومتطمباتيا متشابية لسكان تمك المدن .أما القوانين الغربية
اىتمت في كيفية وضع خطط لتوسيع المدن وتوفير متطمبات المدن الحديثة وتخطيطيا بما ييدف لمصمحة المدن الكبرى
وتقميل الزخم السكاني في تمك المدن وىذا يولد رفع االقتصاد ودخل الفرد وسد متطمباتو واىتمت ايضا بتقسيم االراضي

وتحديد الفعاليات الخدمية المكونو عمييا وايضا اىتمت بالطرق وتوزيع استخدامات االرض في المدن القائمة والحديثة وتحديث
وسن قوانين خاصة بما تخدم التطور والنمو السكاني في تمك المدن الحديثة والقديمة .
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 -5االستنتاجات

 معرفة اىم مفاصل الحياة وسيرىا ,ىو بوجود قانون وتشريع يحكم ذلك المكان يتولد من خاللو ادارة حكيمة وتنمية عمرانيةمتوازنة ونمو حضاري لذلك البمد .
 بسبب زيادة النشاطات الحضرية وتصاعد حركة اإلعمار التي تتزامن عادة مع التغييرات االقتصادية واالجتماعية ممايتطمب إيجاد نظام قانوني لضبط قواعد التخطيط واالعمار وتحديد عناصره ومستمزماتو.
 ان اغمب القوانين والتشريعات العمرانية سنت بوقت وزمان قد مضى ولم تجد من يرفدىا بما يخدم التقدم التكنموجي والنموالسكني والعمراني لتمك المدن في الوقت الحاضر .
 ان التطور الحياة والتطور العممي والعممي ليا يتطمب ايجاد قوانين تواكب ىذا التطور وتسعى الى تعديل او تغير منالقوانين السابقة التي اصدرت في وقت لم تكن الحياة كما ىو عميو االن من تطور ونمو عممي  ,اقتصادي  ,اجتماعي
وغيرىا التي تتطمب الكثير من المواد التي تحدث توازن وعدم تجاوز او اختالف بالمستويات .ان تتحقق ىذا يكون اال
بوجود قانون يسعى الى توازن ىذا التطورالن بوجوده يحقق النظام وترتيب الحياة بشرط الحفاظ عمى العادات وتقاليد تمك المدن .
 إن بوجود التشكيالت المتخصصة من الكوادر وصدور العديد من القوانين والق اررات التخطيطية قد ألغى عممياً وعمميا"الكثير من مواد ىذة القوانين واالنظمة التشريعية لمواكبتيا النمو السكاني والعمراني لممدن وحسب متطمبات تمك المدن .

 أن التخطيط الحضري في العراق مرتكز الى عدة انظمة وقوانين وتشريعات كانت تنظم ىذه العممية تم تغييرىا بموجبق اررات مختمفة مما سبب ارباك لدى السمطات في التنفيذ مما ادى الى عدم السيطرة عمى المناطق المختمفة وتدىور في
الخدمات المختمفة وتضارب في الموجيات في التنفيذ ( الدوائر والمؤسسات التنفيذية) .
 -أن إق اررالتصاميم االساسية واعتمادىا كأساس لمتطور العمراني وبعد صدور قانون التصميم االساس لمدينة بغداد اصبح

وجود قوانين وانظمة قديمة تضم الكثير من المواد المعطمة غير مبر اًر ،وصدور الكثير من الق اررات الالحقة – التي اربكت
العمل التخطيطي لكثرتيا وتنوعيا – ال يعني سوى ان قانون التصميم االساس وغيره من التشريعات العامة تفتقر الى

الشمولية وعدم مواكبتيا التطور ونمو المدن .
 أن ما يكفل نجاح التخطيط الحضري ىو وجود القوانين والتشريعات الضامنة لوضع االدارة لتنفيذ االمثل لممخططاتاالساسية والتفصيمية الحضرية بكل أستعماالتيا دون تغيير او ازدواجية في ىذه القوانين .
 ان االدارة الحقيقية لممدن تكون بتواجد قانون او تشريع يشمل كل جوانب الحياة اي الربط بين القديم والحديث اي مواكبتولمتطور والنمو المدن واشراك مفكرين من ذوي االختصات

من قانونيين ومخصين بادارة المشاريع واالعمال وادارة

المؤسسات ومن ذوي االختصات الذين يعممون في مواقع العمل اي باتماس مباشر باالعمال كل ىؤالء اخذ ارائم
ومقترحاتيم يساعد الكثير في انجاح القانون ومواكبتو لمعصر يساعد عمى انجاح العمل وجعل تنمية حقيقية تخدم المجتمع.
 وجود تقارب بالتشريعات والقوانين العربية والعراقية بسبب تقارب العادات والتقاليد في تمك المدن . القوانين العراقية تفتقر الى المتابعة والتحديث بما يواكب التطور والتقدم التكنموجي والنمو السكاني والعمراني لممدن العراقيةمما يولد عجز وعدم مواكبتيا لسد حاجة سكانيا .

62

المجمة العراقية لهندسة العمارة................................................................المجمد()29العددان( )4-3لسنة 2014

 القوانين الغربية تيتم اوال بالمدن وكيفية توسيعيا بما يخدم سكانيا ويحقق ليم المردود االقتصادي بشرط الحفاظ عمى بيئتيممن النواحي وتسييرىا لخدمتيم .
 -6التوصيات

 العمل عمى اصدار قوانين او تشريعات جديدة مستحدثة او مكممة لمتشريعات المتواجدة بما يخدم المجتمع وسدمتطمباتو .

 تييئة كوادر مختصة واشراك التخصصات القانونية واالدارية وتفعيل دور القوانين عند المؤسسات التي تعنى بتخطيطالمدن وتوزيع أستعماالت االرض ولما ليا من دور ميم من القوانين واالنظمة التي لوالىا لما تدار المدن والتتواجد فييا
تنظيم عمراني  ,الن اي مدينة تنظيم عمرانيا يعكس و يعطي فكرة عن حضارة ذلك البمد تفعيل دور التشريعي وتنميتو
بما يخدم المجتمع وسد متطمبات النمو والتطور الذي يواكب العصر والتسريع في تمك التشريعات او تعديل القوانين

والتشريعات بما يواكب ذلك التطور .

 تفعيل دور القوانين عند مفردات المنيجية في المواد التي تدرس كال" من االتخصصات اليندسية المختصة بالتخطيطكاليندسة المعمارية والمدنية وتخطيط المدن والبيئة وغيرىا والتخصصات القانونية واالجتماع ووبعض التخصصات
االنسانية كاالدارة واالقتصاد والجغرافية وغيرىا واالىتمام بيذة المفردات وشمولييتيا وابراز دورىا في

تنظيم المدن

وتعشيق االعمال بين عدد من التخصصات وتكريسيا لخدمة المجتمع .

 اشراك المختصين ووالكفاءات العممية والعممية من ذوي اتماس مباشر باالعمال المحمية مع القانونيين والخبراء في ىذاالمجال عند نت قانون واالسراع بتشريعة ال كما يعمل بة االن يكتب ويصادق ويترك حينا من الزمن ىذا العمل يولد
عدم مواكبة العصر وسد متطمبات نمو الحياه .
 ابراز دور القوانين والتشريعات واعطاءىا اىمية بتطبيقيا من قبل الدوائر المعنية بذالك واشراك المجتمع ومنظماتالمجتمع المدني بتوعيتو بتطبيق تمك القوانين بمساعدتيم لتمك الدوائر او المختصين بذلك.

 االستفادة من القوانين الدول الغربية وتسييرىا بما يخدم البيئة العراقية . - 7المصادر

أ .د .م .أحمد هالل محمد  ,التشريعات العمرانية وتأثيرها في تكوين بيئة العمارة المصرية ( دراسة قانون  106وتعديالته)  ,بحث

منشور  ,في شبكة االنترنت .

 -1أحمـ ـ ــد خال ـ ـ ــد ع ـ ـ ــالم ( دكت ـ ـ ــور ) ومصـ ـ ــطفى ال ـ ـ ــديناري – و محم ـ ـ ــد أحم ـ ـ ــد عبـ ـ ــد ا  /ت ـ ـ ــاري تخط ـ ـ ــيط الم ـ ـ ــدن  /مكتب ـ ـ ــة
األنجمو المصرية – القاىرة . 1993

 -2امانة بغداد "التصميم االنمائي الشامل لمدينة بغداد –بغداد .1973، 2000
 -3األنظمة العمرانية  -بحث منشور عمى موقع ممتقى الميندسين عمى الرابط التالي :
 -4أيمـ ـ ــن ىاشـ ـ ــم عبـ ـ ــد الـ ـ ــرحمن  ,التش ـ ـ ـريعات المنظمـ ـ ــة لمعم ـ ـ ـران فـ ـ ــي مصـ ـ ــر – تقـ ـ ــويم الوضـ ـ ــع ال ـ ـ ـراىن ورفـ ـ ــع الفاعميـ ـ ــة ,
رسالة ماجستير  ,كمية التخطيط العمراني واالقميمي  ,جامعة القاىرة .1996 ,

 -5د.سيى مصطفى حامد "ادارة المناطق الحضرية" بحث منشور في مجمة الخطط والتنمية بالعدد (. 2007 )17
 -6شيرزاد ،احسان " ،)1988( ،مقترح قانون البناء والتخطيط العمراني لمدينة بغداد"  ،أمانة بغداد ،بغداد.
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 -7عصـ ــام الـ ــدين محمـ ــد عمـ ــي ( دكتـ ــور) األبعـ ــاد التنمويـ ــة لمتش ـ ـريعات العمرانيـ ــة فـ ــي مصـ ــر – بحـ ــث منشـ ــور عمـ ــى الموقـ ــع
االلكتروني لمركز المنشاوي لمدراسات والبحوث  ،عمى الرابط التالي :
 -8فوزي رشيد  ,الشرائع العراقية القديمة  ,دار الحرية لمطباعة  ,بغداد  , 1973 ,ت . 46 – 40

 -9قـ ـ ــانون أدارة البمـ ـ ــديات رقـ ـ ــم  165لسـ ـ ــنو  (. 1964الوقـ ـ ــائع العراقيـ ـ ــة  ,مجموعـ ـ ــة الق ـ ـ ـوانين واالنظمـ ـ ــة  ,عـ ـ ــدد  1033تـ ـ ــاري
 1964/11/22ت. 904

 -10قانون استغالل الشواطئ رقم ( )59لسنة (  ،)1987جريدة الوقائع العراقية رقم ( )3231في .1987/12/5

 -11قانون التصميم االساسى لمدينة بغداد رقم ( )156لسنة ( ،)1971جريدة الوقائع العراقية رقم ( )2125في 1971/4/18

 -12قانون الطرق العامة رقم ( )1لسنة ( ،)1983جريدة الوقائع العراقية رقم ( )2920في 1983/1/17
 -13قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم ( )55لسنة (.)1985
 -14مخطط التنمية الحضرية لمدينة بغداد ،كمية اليندسة ،جامعة بغداد.2001 ،

 -15نظ ـ ـ ـ ــام الط ـ ـ ـ ــرق واالبني ـ ـ ـ ــة رق ـ ـ ـ ــم ( )44لس ـ ـ ـ ــنة  1935وتعديالت ـ ـ ـ ــو،و ازرة الش ـ ـ ـ ــؤون البمدي ـ ـ ـ ــة والقروي ـ ـ ـ ــة ،مجموع ـ ـ ـ ــة القـ ـ ـ ـ ـوانين
والتشريعات البمدية .1968
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