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 التجاوزات عمى ضوابط وقوانين البناء واثرها عمى البيئة الحضرية في مدينة بغداد
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 المستخمص

ان المخطط حيث شكل تجاوزا خطيرا لألنظمة والتشريعات، ي انتشار ظاىرة البناء العشوائي في مدن العراق أصبح
تحديث المخطط االساسي  االمر الذي يجعللم يعد ممبيا لمحاجات الفعمية لممدينة الذي االساسي الحالي لمدينة بغداد 

 .ليتناسب مع النمو السكاني والتطور الحاصل في المدينةضرورة 
مواكبتيا لمتغيرات السكانية والديموغرافية والتكنولوجيا،  عدموانين والتشريعات الحالية لالق قصور في المشكمة البحثيةتتمثل 

ابط خاصة بالمشيد شمولية التشريعات وعدم تفصيميا إلى قوانين واشتراطات وبنود قابمو لمتطبيق، وكذلك عدم وجود ضو 
ت األساسية : أىمية تطبيق التشريعات الخاصة بضوابط البناء والمخططاىيكانت فرضية البحث ، وعميو الحضري لممدينة

تعزيز الوسائل المتاحة لدى البمديات لمحد من التجاوزات، وىناك عدد من االطر التحسينية  من خالللممدن وعدم مخالفتيا 
من خالل إعداد مسح إستبياني اجريت الدراسة  .ت سريعة وحازمة عمى المدى القصيرعمى المدى الطويل، والبد من قرارا

استنتج البحث مدى معرفة ىذه الكوادر الفنية بوجود التشريعات والقوانين و لعمل التخطيطي، لمكوادر الفنية المشتغمة في ا
 قدمتىا والتقيد بيا، وفي النياية التخطيطية، مستواىا، شموليتيا، فعاليتيا، ومدى فعالية اإلجراءات المتبعة ومدى تنفيذ

 الدراسة توصيات واقتراحات لتحسين الوضع القائم. 
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 Abstract 

The spreading of the unregulated construction phenomenon in Iraq cities become a serious 

transgression of the regulations and legislation. The current master plan of Baghdad city no 
longer responsive to the actual needs of the city, It must be renovation to commensurate with 
the population growth and city development , so the research problem of this study states that: 
There are shortcomings in the existing laws and regulations that must keep pace with 
population, demographic and technology changes, legislation comprehensiveness and not 
tailored to the requirements of the laws and clauses are applicable, as well as the absence of 
the city townscape special controls. Based on these facts, the hypothesis of the present study 
is the importance of applying controls for construction legislation & cities master plan and not 
violating, by strengthening available means for the municipalities to limit the excesses, there 
are a number of promotive frames in long-term, and must be a quick and decisive decisions in 
short term.This study was conducted through a questionnaire survey for the technical staff 
involved in planning and the research concluded the extent of knowledge of those technical 
staff about the existence of the legislation and planning laws, their level, its 
comprehensiveness, its effectiveness, and the effectiveness of the procedures and the extent of 
its implementation and compliance with. At the end, the study makes recommendations and 
suggestions to improve the status. 
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 اٌّمضِخ  -1

في دول العالم بصورة عامة والعراق بصورة خاصة ومن  من القضايا الصعبة البيئة الحضرية ان مشكمة الحفاظ عمى  
جوانب متعددة، من ىذه الجوانب انتشار ظاىرة البناء العشوائي في مدن العراق، وأصبحت تشكل تجاوزا خطيرا لألنظمة 

تشريعات )المخططات األساسية لممدن(، األمر الذي يؤثر سمبا عمى البيئة العمرانية ويؤدي إلى األخالل بحق الساكنين وال
 في تحقيق حاجاتيم ورغباتيم الصحية واالجتماعية والبيئية.

دولة او المواطنين : األول يتمثل في التجاوزات عمى امالك الصورة عامة يمكن تقسيمو الى قسمينظاىرة البناء العشوائي ب
)البناء في أمالك الغير( والثاني يتمثل في التجاوزات عمى الضوابط والقوانين الخاصة بالبناء )البناء في ممتمكاتيم(. في 
ىذا البحث سوف نركز عمى الجانب الثاني، من خالل التعدي عمى االراضي الزراعية وتغير نمط االستعماالت، ىناك 

يجة لعدم الحصول عمى اجازة بناء والمخالفات التي تحدث رغم وجودىا، وتم تحميل األسباب المخالفات التي تحدث نت
والعوامل التي تؤدى إلى التجاوزات عمى ضوابط البناء التنظيمية مثل عوامل اقتصادية اجتماعيو وسياسية، وعوامل أخرى 

البيئة الصحية والبيئية من حيث شروط السكن آثار ىذه المخالفات عمى و ليا عالقة بالتشريعات وسموكيات المواطنين، 
 الصحي، الخصوصية، والتعديات عمى الشوارع واآلثار االجتماعية وتأثيرىا عمى الطابع المعماري والعمراني.

  :هدف البحث
ييدف ىذا البحث إلى دراسة تجاوزات ضوابط البناء من حيث اشكاليا وأسبابيا وأثارىا السمبية عمى البيئة الحضرية في   

 لمبيئة الحضرية.مدينة بغداد، كما وييدف إلى الخروج بتوصيات لمعالجة التجاوزات ومنعيا ووضع حمول لموضع الحالي 
 البحث اتفرضي

 .احة لدى البمديات لمحد من التجاوزاتالمت واالمكانات الوسائلتعزيز  -
 .االطر التحسينية عمى المدى الطويلعدد من وضع  -
 .  قرارات سريعة وحازمة عمى المدى القصيراعالن   -

 منهجية البحث
أوال استعراض لمقوانين والتشريعات الحالية لممدينة ومن ثم وصف لحالة المدينة الفعمية نتيجة لمنمو السكاني الكبير   

، العقود األخيرة مع عدم تحديث القوانين بما يتناسب مع الزيادة الحاصمة بالسكان والتغييرات المحمية والعالمية خالل
بما يعزز التحميل الوصفي  ثم القيام بدراسة عممية ومسح استبياني لمعاممين في ىذا المجالولغرض تحقيق فرضية البحث 

 . الذي قمنا بو مسبقاً 
 التجاوزات، ضوابط البناء - الكممات المفتاحية

 هيكمية البحث
 يتكون البحث من مبحثين، في المبحث االول يتم فييا توضيح تعريف التجاوزات، والتجاوزات والتشريعات والقوانين   

ة التخطيطية الموجودة في العراق، وفي المبحث الثاني يتناول البحث أشكال مخالفات البناء، وانواعيا واسبابيا، وفي )الدراس
العممية( يتم تناول النتائج المترتبة بسبب ىذه المخالفات عمى البيئة العمرانية في مدينة بغداد، وفي النياية يتم تقديم 

 توصيات لتحسين وتغيير الوضع القائم من التجاوزات. 
 اٌتجبٚػاد ٚاٌتشغ٠عبد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌتشط١ط١خ اٌّٛجٛصح فٟ اٌعغاق -2

1-2 اٌّـبوٓ اٌّتجبٚػح  
يقصد بيا المساكن التي تشيد عمى أراضي يتم االستيالء عمييا من قبل المتجاوزين بصورة غير قانونية، تفتقر الى   

الخدمات األساسية، وتشيد من مواد ذات ديمومة واطئة، كالصناديق الخشبية والعمب المعدنية، الطين وبقايا مواد البناء، 
ما يتضمن كل أنواع المساكن والعقارات التي يتم االستيالء عمييا والتي تعود ويتواجد أما عمى ىوامش المدن أو مراكزىا، ك

او تمك التي بنيت عمى أسس غير تخطيطية ولم تراعى الضوابط  [p.16]ميادة، ممكيتيا إلى الدولة او الممكية الخاصة، 
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لة التدىور الفيزيائي التي تعاني وفي ذلك إشارة الى حا[ p.32]الشريف، والشروط التنظيمية المعيودة في وقتنا الحاضر
 منيا ىذه المساكن، مع عدم وضوح ىويتيا، فضال" عن الجوانب القانونية.

ىي عبارة عن مساكن شيدت بدون اجازة سواء كانت نشأتيا مخالفة لمصفة العمرانية لممناطق التي قامت عمييا والمحددة  
، انيا نشأت في مناطق تتعذر رخصة البناء فييا ألسباب كثيرة بالمخطط التنظيمي الموضوع من قبل الجيات المختصة او

ان السكن العشوائي ينطبق عمى كل منشأه ال تتحقق فييا الشروط من جميع النواحي االجتماعية والصحية والبيئية و 
 .[1991اشرف، ] والخدمية واإلنشائية والعمرانية التي تأىميا الستثمار الفعالية المشيدة من اجميا

 التجاوز وفق قوانين ادارة البمديات الى يصنف 
 التجاوز عمى قوانين البمديات . -
االستعمال المخالف لمتصاميم االساسية وذلك بتغير استعماالت االرض والتي تكون مخصصة ألغراض صناعية أو  -

 زراعية الى سكنية وبالضد .
 خاصة.التجاوز عمى الممكية الخاصة وتشمل التجاوز عمى االراضي والمساكن ال -
 التجاوز عمى عقارات الدولة . -
  [Gain, p.3] .التجاوز عمى محرمات خطوط سكك الحديد ومحرمات انابيب النفط -

2-2 اٌتجبٚػاد فٟ اٌتشغ٠ع  
بنية ارتفاعات االفي نوع استعماالت االرض و ان القوانين التخطيطية ىي التي تحدد بالنتيجة النسيج الحضري لممدينة  

ان غياب القانون  .يياواجيات األبنية، ونوعية المواد المستخدمة ف ليا، فضاءات الطرق واألرصفة،ومساحتيا وكثافة استعما
، والتجمعات السكنية بصورة خاصة ،، وعدم االىتمام بمعايير وأسس التخطيط والتصميم لممدينة ككلالمناطقفي بعض 
من المناطق اليامشية فضاًل عن التجاوزات عمى أدى إلى نشوء العديد  ،بشكل عشوائي ألرضااستعماالت  فيوالتغييرات 

 ضوابط البمديات كافة وبالتالي تكون نسيج عشوائي غير متجانس فضاًل عن سكن مشوه.
ازالة والي يتناول فيو ؛ 2001والصادر في 154رقم قانون  ،مجمة الوقائع العراقية فييعرف القانون العراقي التجاوز 

 بما يأتي:،  منو 1العائدة لمدولة والبمديات في المادة  التجاوزات الواقعة عمى العقارات
التصرفات الواقعة عمى العقارات العائدة لمدولة والبمديات ضمن حدود التصاميم االساسية لممدن دون كل يعد تجاوزا 

  -: في كل انواع العقارات الحصول عمى موافقة اصولية
 موافقا ام مخالفا لمتصاميم االساسية لممدن. البناء كان سواء  –اوال 
 استغالل المشيدات.  –ثانيا 
 [p.464، 2001الوقائع العراقية، ]استغالل االراضي.  –ثالثا 

 

3-2 اٌتشغ٠عبد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌتشط١ط١خ اٌـبع٠خ ٚإٌبفظح فٟ اٌعغاق 
قواعد وأحكام تّتبعيا الّناُس في عالقاتيم المختمفة وتنفِّذىا الّدولُة بواسطة المحاكم، أن قوانين وتشريعات  والَقاُنوُن ى

وضوابط التخطيط العمراني من أىم العوامل التي تؤدي إلى تشكيل الييكل العمراني لممدينة، وال تقل أىمية عن العوامل 
  .[Paul, p.125] في خطط وبرامج التنمية الحضرية والتخطيط العمراني.السياسية واالقتصادية واالجتماعية، المؤثرة 

 فيما يمي بعض القوانين والتشريعات الصادرة من قبل اجيزة الدولة لمسيطرة عمى حاالت التجاوز :
 : 1935لبْٔٛ ٔظبَ اٌطغق ٚاالث١ٕخ   4-3-1

: وىو من اوائل قوانين تنظيم البناء والطرق في العراق وىو نافذ المفعول وتناول تعاريف ومفردات اساسية وىي 
[http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/239]  
  واألرصفة ضمن حدود البمديات . الطرق : يشمل جميع الشوارع والطرق العامة والخاصة والميادين -أ 

http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/239
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البناء : كل إنشاء جديد )ويشمل حفر األساس( او ترميم بمادة واحدة أو أكثر من مواد اإلنشاء سواء كان معروفا  -ب 
قامة ستارة عمى واجية الطريق او محركات وما يماثل ذلك. الاستعماليا أو     وكل بياض وتطبيق وا 
واألنظمة  المستحصمة وفق الشروط واألحكام المبينة في ىذا النظام أو غيره من القوانين اإلجازة : إجازة البناء المطموبة و  -ج 

  األخرى المعمول بيا .
  صاحب الممك : مالك الممك أو شاغمو أو القائم بأمور إدارتو بالوكالة أو الوصاية أو الوالية أو غيرىا . -د 
  األصول المنصوص عمييا في ىذا النظام .: خرائط االستقامات والمخطط المرسوم لمبمدة حسب التصميم -ه 
: الشخص الحائز عمى دبموم من مدرسة ىندسة معترف بيا أو لو خبرة معترف بيا من قبل الموظف الفني لمبمدية -و 

  اليندسية الرسمية تؤىمو لمقيام بأمور ىندسية بناء عمى سبق اشتغالو فييا . الدوائر 
 ية لممارسة مينة البناء.المعمار: الشخص الذي يحمل إجازة من البمد -ز 
قد تناول القانون جوانب عديدة وضع ضوابط ومحددات معمول بيا الى اليوم الحالي، والقوانين التي جاءت بعدىا   -ح 

في الطرق، تنفيذ  ، حدود البمديات وضعت بعض التغييرات بما يتالءم مع االوضاع في وقتيا، ومن ىذه الجوانب:
النتوءات وغيرىا من عوارض الطرق، في األبنية وكيفية إنشائيا، في إجازة  فيعرصات،  التصاميم، في تقسيم األمالك إلى

 في تقسيم المناطق )استعماالت االرض(.الممنوعة، في المعمارين وأجازتيم،  في األبنيةالبناء، 
ستطيع القول بان لو فن النتوءات وغيرىا من عوارض الطرق،و  ىذا القانون الوحيد الذي تناول الطرق وخرائط االستقامات

عالقة بالمشيد الحضري، ونتيجة لقدم ىذه التشريعات، لذا نجد غياب الطابع لمنسيج العمراني في المدينة فنالحظ انو لم يتم 
 إتباع نظام واضح في تخطيط الشوارع.

  1972ٌـٕخ  156لبْٔٛ اٌّشطظ األؿبؽ ٌّض٠ٕخ ثغضاص اٌّغلُ  4-3-4

يمتاز بقوة االلتزام القانوني اذ اكد القانون عمى عدم جواز استعمال األرض أو تغيير يعد ىذا القانون أول مخطط عمراني  
استعماليا أو البناء اال بإجازة من امانة بغداد وال تمنح االجازة مالم يكن االستعمال المطموب مطابقًا لما مقرر في المخطط 

 [p.1035- p. 1109،1979 قانون التصميم االساس، ]س .االسا

(1979ٌـٕخ  850ِجٍؾ ل١بصح اٌثٛعح إٌّذً )علُ لغاع  4-3-3
 

( مع اجازة افراز االراضي 4م 011( والحد االعمى بـ )4م 141حـدد القرار الحد االدنى لمساحة االفرازات السكنية بـ )
 ]الوقائع %( من المساحة العمومية .30المشيد عمييا اكثر من دار سكن الى عدة قطع بمساحة لكل دار ال تقل عن )

 [p.8، 1979العراقية، 
 (1987ٌـٕخ  940لغاع ِجٍؾ ل١بصح اٌثٛعح إٌّذً )علُ  4-3-2

في مركز  4( م411( لمقرار اعاله، حدد الحد االدنى لمساحة االفراز لمقطع السكنية بما ال يقل عن )4تعديل الفقرة )
ز االراضي لغرض بناء مساكن ىذا بالنسبة إلفرافي مركز الناحية،  4( م311في مركز القضاء،) 4( م421المحافظة، )

السكنية المحددة في التصاميم االساسية لممدن، ولكن لم يحدد القرار حدود االفراز الخاصة بأنشاء  منفردة ضمن المناطق
 . ات الوحدات السكنية متعددة األسراالبنية السكنية ذ

 2001ٌـٕخ  16لبْٔٛ علُ   4-3-2

( من المادة الثانية من القانون 2إذ تنص الفقرة )ب( من البند ) 1922لسنة  122قانون ادارة البمديات رقم لوىو تعديل 
يوم يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفات بالطريقة التي  101أعاله ونصيا )اذا زادت مدة االمتناع عن 

 [1922الوقائع العراقية،  ].1922( لسنة 22يحددىا، وتستحصل نفقات اإلزالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم )

 2001ٌـٕخ  154 لبْٔٛ 4-3-2

ىو القرار الخاص بحاالت التجاوز عمى عقارات الدولة، اما العقوبات التي تفرض عمى التجاوزات السكنية المتبعة من قبل 
 مسؤولي البمدية المختصة فيي : 
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خمسة  15القرار المذكور عمى نفقة المتجاوز خالل مدة  اتخاذ االجراءات الفورية إلزالة التجاوز الواقع بعد تاريخ نفاذ –اوال 
 عشر يوما من تاريخ ورود االيعاز الييا بإزالتو وفق احكام القرار المذكور. 

 جمة عنو . عن مدة التجاوز وقيمة االضرار النا غراماتتقدير  –ثانيا 
جمة عنو وضعف اجر المثل صفقة واحدة خالل مدة ال الزام المتجاوز بتسديد نفقات ازالة التجاوز وقيمة االضرار النا –ثالثا 

عشرة ايام من تاريخ تبميغو بذلك وفي حالة عدم التسديد يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة االدارية وال يطمق سراحو اال  10تتجاوز 
. فة بأن تمارس صالحياتياعمى األرصولمدوائر البمدية في مواجية مخالفات التجاوزات ، تسديده المبمغ كامال صفقة واحدة بعد
 [p.464، 2001الوقائع العراقية، ]

4-2 ٌٍّشبٌفبدلٛا١ٔٓ اٌعمٛثبد  
والتي تناولت من ضمن بنودىا التجاوزات عمى الشارع والبيئة  1922سنة  (111قانون العقوبات )من اقدم القوانين 
بغداد والمحافظون والقائم مقامون ومديرو تخويل امين والذي تناول  (1991( لسنة )492القرار رقم )الحضرية، وىناك 

إصدر القرار بفرض غرامة ال تزيد عمى مائة  (1)مادة وفي ال ،النواحي بمعاقبة كل من تسبب في تشوية المساحات العامة
 دينار عمى كل من:

 بأية كيفية كانت. تسبب في تشويو الساحات أو الطرق العامة أو مضايقة المرور فييا بتجاوزه عمييا أو عمى أرصفتيا  1
تسبب في تخريب أو إتالف الحدائق أو المنتزىات العامة أو المزروعات أو األشجار الكائنة عمى جانبي الطرق العامة   2

 أو في وسطيا.
 رمى إنقاض البناء أو النفايات أو مخمفات المركبات والمصانع في غير األماكن المخصصة ليا.  3
 أو خالفًا ليا وكان ذلك البناء ممنوعًا بمقتضى القوانين واألنظمة والتعميمات النافذة.أقام بناء بدون إجازة   4
 غسل المركبات في الساحات أو الطرق العامة أو عمى أرصفتيا.  5
 رمي النفايات أو الفضالت أو األوساخ من المركبات في أثناء سيرىا في الطرق العامة أو وقوفيا فييا.  6
 المياه القذرة والثقيمة من المحالت أو الدور إلى الشوارع أو الطرق الفرعية.قام بتصريف   7
قام بنصب مضخة أو تجاوز عمى شبكة المياه المعدة لمشرب بأية طريقة كانت بقصد الحصول عمى كمية من الماء   8

 [4012قاعدة التشريعات العراقية، ] أكثر من استحقاقو سواء ضمن حدود البمديات أو في القرى.
الوقائع ]دينار  411دينار واليزيد عن  21مقدار الغرامات ال يقل عن  اوجد (:1992( لسنة )412رقم )القرار وىناك 

 [p.408، 1992العراقية، 

بموجب ، (1991لسنة ) (492القرار ) الغاء ، وىو جاء بعد(4111لسنة ) قانون تعديل الغراماتومن القوانين الحديثة 
فرض غرامة ال ي المعدل والقوانين الخاصة االخرى، 1929لسنة  111الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم قانون تعديل 
مخالفات وال( دينار الذي شمل بأحكامو مخالفات التجاوز عمى األرصفة 2111( دينار وال تزيد عمى )1111تقل عن )

  [4112قاعدة التشريعات العراقية، ] .خرىاالبمدية ال

، غير رادعة ع الواقع ومع التغيرات العالميةليس ليا مرونة م ،ان التشريعات العراقية حاليا غير مواكبة لمتغيرات يتبين
وغير مقنعة، غير مناسبة، وتحتاج الى تغيير، واعادة النظر بيا، مراجعة واعادة صياغة وتطوير، كما انيا غير فعالة 

ومبالغ الغرامات رمزية جدًا ال  قوبات المترتبة بالمخالفات ايضا غير فعالة،العقوية، وتحتاج الى وضوحية وشفافية اكثر، و 
عدم فعالية القوانين والتشريعات التخطيطية القائمة في ضبط  .تتناسب مع حجم االضرار المترتبة عمى ىذه المخالفات

، ن واشتراطات وبنود قابمو لمتطبيقشمولية التشريعات وعدم تفصيميا إلى قوانيوتوجيو وتنفيذ التخطيط العمراني، من حيث 
 حيث انيا اىممت جوانب المشيد الحضري لممدينة، وال يوجد قانون حول االعالنات التجارية والضوئية.
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5-2 ضٛاثظ افغاػ اٌعمبعاد   
ال يسمح بموجبو بإفراز  ما زال نافذًا، ( الذي1979( لسنة )850ذو الرقم ) قرار مجمس قيادة الثورة )المنحل( بناءا عمى

الفضاءات الداخمية لموحدة السكنية الالزمة  (1ويبين الجدول )، 2م( 200وحدات سكنية او قطع أراضي بمساحة أقل من )
( 7 – 6حيث يمكن توفير االسكان الالئق ألسرة متكونة من )، الشخاص وفقا لممتطمبات الوظيفيةإلسكان عدد معين من ا

( 5 – 4ألسرة متكونة من ) 2م( 120 – 114فقط و ) 2م( 141 – 135مساحة تتراوح من )أشخاص من خالل توفير 
فرد / اسرة( لذا فأن بناء دور سكنية الئقة بالحدود  7.1وبما ان أعمى معدل لحجم األسرة العراقية الحضرية ىو )، اشخاص

( تمبي المتطمبات الوظيفية لألسرة وتساىم في تنمية االسكان االقتصادي وتبني 1المساحية الداخمية كما في الجدول )
 معايير سكنية مرشدة في حدود قطع االراضي والكثافات االسكانية المحددة في التصاميم االساسية لممدن والمناطق السكنية. 

الفضاءات الداخمية لموحدة السكنية )دور منفردة( وفقا لمتطمبات الوظيفية / المصدر: االنصاري، د. باسم رؤوف، )المساكن واطئة  :(1جدول )
 الكمفة / دراسة في تخطيط االسكان( ندوة البدائل في تصميم وتنفيذ الدور السكنية، وزارة االسكان والتعمير.

دخ اٌجٕبئ١خ )َاٌّـب عضص االششبص دجُ اٌٛدضح اٌـى١ٕخ
2

) 

 90 – 84 3 – 2 اٌتج١ٙؼاد غغفخ + ِشتٍف 2

 120 – 114 5 – 4 غغفخ + ِشتٍف اٌتج١ٙؼاد 3

 141 – 135 7 – 6 غغفخ + ِشتٍف اٌتج١ٙؼاد 4

 184 – 174 9 – 8 غغفخ + ِشتٍف اٌتج١ٙؼاد 5

 213 – 201 12 – 10 غغفخ + ِشتٍف اٌتج١ٙؼاد 6
 

العامة عمى دراسة االرتفاعات الصافية لمفراغات، والساللم ، ومواقف السيارات ، والتعرف وتشمل االشتراطات البنائية 
 [2004ىالل، ].عمى أقصى ارتفاع مسموح بو لممباني، والبروزات المصرح بيا في واجيات المباني

6-2  1111اذار  -أمانة بغداد  - مجموعة الضوابط التخطيطية لمبناء وتقسيم االراضي 
 ٌّٕبطك اٌـى١ٕخاٌتش١١ض ضّٓ ا 4-2-1

الا  ٕبء  -ٚا ٌج ٛاثظ ا  مسكن المنفرد الوحداتلض

يجوز بناء اكثر من وحدة سكنية و  2م 800مساحتيا تزيد عمى  ال يجوز بناء وحدة سكنية واحدة عمى قطعة ارض سكنية -
 .2م 800بشرط ان ال يزيد نصيب الدار الواحدة عمى  2م 800واحدة عمى قطعة االرض التي تزيد مساحتيا عمى 

 ولكل وحدة. 2 م 200توفر مساحة ال تقل عن  وحدة سكنية عمى قطعة االرض شرط يجوز بناء اكثر من -
 %( 5ال يعتمد فيما يظير من زيادة ونقص في المساحات المقررة في الفقرات اعاله اذا لم تزد عمى نسبة ) -
  -( وكاالتي:2ي الجدول رقم )ارتداد البناء عن حد الطريق المحاذي لقطعة االرض ونسب البناء تكون، كما ف -
يجوز البناء بدون ارتداد بالنسبة لمجيات المطمة عمى الحدائق العامة وفي ىذه الحالة ال يسمح بفتح منافذ عمى الحدائق  -

 او بناء بمكونات او بروزات تتجاوز حدود القطعة المتصمة بالحديقة .
من حدود  م 1بيك غرف المعيشة والمطبخ عمى االمالك المجاورة اال بعد الرجوع مسافة ال تقل عن ال يجوز فتح شبا -

 القطع المجاورة.
 / المصدر: مجموعة الضوابط التخطيطية وتقسيم االراضي فيمساحات القطع ونسب البناء المطموبة واالرتداد عن الطريق العام والفرعي :(2جدول )

  دائرة التصاميم. –، أمانة بغداد 1111بغداد اذار 
ِـبدخ اٌمطعخ َ

2
 االعتضاص عٓ اٌطغ٠ك اٌفغعٟ االعتضاص عٓ اٌطغ٠ك اٌعبَ ٔـجخ اٌجٕبء % 

120-240 80% 5.1  0.0 

241- 400 65% 5.2 25.1 

401- 600 60% 5.2 25.1 

601- 800 55% .04 2.0 
 

 -( وكاالتي:3، كما في الجدول رقم )م 100يكون االرتداد لمجيات المطمة عمى طرق المشاة التي يزيد طوليا عمى  -
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مجموعة الضوابط التخطيطية وتقسيم متر/ المصدر:  100( االرتداد بالنسبة لمجهات المطمة عمى طرق المشاة التي يزيد طولها عمى 3) :جدول
 دائرة التصاميم. –، أمانة بغداد 1111االراضي في بغداد اذار 

 االعتضاص عٓ طغ٠ك اٌّشبح ِـبدخ اٌمطعخ ثبٌّتغ اٌّغثع

 ِتغ 65.0 400 -241

 ِتغ 1 600 -401

 ِتغ 1 800 -601

من مستوى الرصيف الى اسفل مرد الماء أي يمكن ان يكون الدار بثالث  م 9مالحظة ال يتجاوز ارتفاع الدور السكنية  -
 طوابق ضمن محددات االرتفاع اعاله.

 متر. 100يجوز البناء بدون ارتداد بالنسبة لمجيات المطمة عمى طرق المشاة التي يقل طوليا عمى  -
يتم استحصال موافقة قسم التصميم  في حالة كون القطعة المراد تشييدىا غير نظامية من ناحية الشكل او المساحة -

 االساسي عمى تشييدىا فيما يخص نسبة البناء واالرتداد مع مراعاة االبنية المجاورة .
في الطابق االرضي او الطابق االول بدون تقديم خرائط بناء  2م 30يتم استحصال اجازة بناء عمى اضافة بناء بمساحة  -

 عميمات .في حالة كون الطمب مطابقا" لمضوابط والت
 يكون كما مدرج ادناه : فقط، فتأجير الرصيف ما يخص الرصيف فالضوابط تتكمم عن 

تكون مدة التأجير ، ن متر واحد وعمى طول جبية الممك في حالة بناء جديد يتم تأجير نصف الرصيف عمى ان ال يقل ع -
في حالة الترميم يتم تأجير نصف ، تكممة البناءشغال في حالة عدم سنة واحدة من تاريخ منح اجازة البناء وتجدد اجازة اال

 الرصيف عمى ان ال يقل عن متر واحد ولمدة ثالثة اشير .
تكون مدة اجازة اشغال الرصيف بما ال ، رصيف عمى ان ال يقل عن متر واحديتم تأجير نصف ال، في حالة اضافة بناء -

متر  8السكنية ضمن الفروع والشوارع والتي بعرض اقل من في حالة الدور ، تقل عن ستة اشير من تاريخ منح اجازة البناء
وتكون خالية من االرصفة يقوم صاحب الممك بوضع المواد االنشائية داخل حدود ممكو اما في المناطق ذات الشوارع والتي 

اجية متر وارصفتيا غير منفذة فان بإمكان صاحب الممك تأجير متر واحد من الشارع وعمى طول و  8ن بعرض اكثر م
 [p.5الضوابط التخطيطية،] ممكو.

عن األسوار الخارجية وأشكاليا، أو األرصفة في المناطق السكنية ومواد بنائيا، وال مواد  لم تضع الضوابط في نظميا
  .رضياتاالاألشجار المزروعة في األرصفة، وال الساحات ذات الطبيعة اإلجتماعية او مواصفات 

 بعاد اٌـى١ٕخاٌعّفٟ ضٛاثظ اٌجٕبء  -ثب١ٔبا 

توفير ارتداد امامي خمسة امتار عن الشارع الرئيسي وثالثة امتار عن الشارع الفرعي والخمفي في حالة كون القطعة تطل  -
 [p.8 -p.7،الضوابط التخطيطية]عمى اكثر من شارع. 

 . 2م( 75)يجب ان ال تقل مساحة الشقة السكنية الواحدة عن عة، و % من مساحة القط75نسبة البناء لكل طابق  -
  -يحدد عدد الطوابق بالكثافة البنائية لمقطعة وحسب المحددات التالية : -
 م.  20في حالة كون القطعة تقع عمى شارع بعرض اقل من  5.3بمقدار  **( FARبنائية )الكثافة التعتمد  -
 ( م. 40 – 20رض في حالة كون القطعة تقع عمى شارع بعرض )مساحة اال / 5تعتمد كثافة بنائية بمقدار  -
 ( م.40مساحة االرض في حالة كون القطعة تقع عمى شارع بعرض اكثر من ) / 6تعتمد كثافة بنائية بمقدار  -
 يمكن السماح بزيادة عدد الطوابق عن طريق تقميل نسبة البناء.  -
 ( طابق.7( طابق يقرب الى )6.2يقرب الى الرقم االعمى مثال )اذا ظيرت ارقام غير صحيحة والتي تمثل عدد الطوابق  -

 نستنتج عدم وجود ضوابط خاصة بالمشيد الحضري لممناطق السكنية في المدينة
                                                 

*
 االعع لطعخِـبدخ  اٌٝ ٔـجخاٌطٛاثك  ِـبدخ ِجّٛع ثأٔٙب اٌجٕبئ١خ اٌىثبفخ تعغفٚ Floor Area Ratioِعبًِ اٌىثبفخ اٌجٕبئ١خ =  

 اٌـى١ٕخ
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 اٌشٛاعع اٌتجبع٠خ )اٌشٛاعع اٌشغ٠ط١خ اٌّظضلخ وبؿٛاق ثّٛجت لغاعاد ِجٍؾ االِبٔخ(  4-2-4

امامي خمسة امتار عن الشارع الرئيسي وثالثة امتار عن الشارع توفير ارتداد ، ىو عامة لمشوارع التجاريةالضوابط ال من
 ية :تالجانبي او الخمفي لحركة السابمة في جميع القطع الواقعة عمى الشوارع التجارية ووفق الشروط اآل

 -8) وبالنسبة لمقطع التي يتراوح عمقيا بين ال يقل معدل عمق القطعة الواقعة عمى الشارع التجاري عن عشرة امتار . -
 ( امتار يؤخذ ارتداد خمسة امتار وتشيد المساحة الباقية بطابق واحد عمى ان يسقف نصف االرتداد. 10
عندما يكون معدل عمق القطعة اقل من ثمانية امتار يصعب تطبيق ضوابط البناء واالرتداد عمييما فيكون استعماليا  -

  كابينات لمتمفون وغيرىا( .لمخدمات العامة )مواقف سيارات، اكشاك لمصحف والقرطاسية، 
االبنية المشيدة وفقا" إلجازة مصدقة من قبل امانة بغداد كعمارات سكنية وبارتداد اقل من خمسة امتار وحسب الضوابط  -

  وقبل تغيير االستعمال يسمح بتحويميا الى استخدام تجاري مع بقاء االرتداد .
 -(:5)(، 4حظات ينظر الى الجدول رقم )وىناك بعض المال

المصدر:الباحثة  /CC ،CD، CLمناطق التنظيم في مدينة بغداد وشروط البناء فيها : المناطق التجارية بموجب التصميم االساسي  :(4جدول )
 دائرة التصاميم –أمانة بغداد  10، ص1111باالعتماد عمى، مجموعة الضوابط التخطيطية وتقسيم االراضي في بغداد اذار 

 ٔـجخ اٌجٕبء عغع اٌشبعع إٌّطمخ
عضص اٌطٛاثك 

 اٌّـّٛح
 وثبفخ ثٕبئ١خ
F.A.R 

االعتضاصاد 
 األِب١ِخ

االعتضاصاد 
 اٌجبٔج١خ ٚاٌشٍف١خ

 ٌّٕبطك اٌتجبع٠خا
CC 

 20َعغع الً ِٓ 

75 % 5 

3.5 

3 َ 

 ال٠ٛجض

 6 َ(40 – 20عغع )

 8 َ(40عغع اوثغ ِٓ )

إٌّبطك اٌتجبع٠خ 
 CD اٌمطبع١خ

اٌـّبح ثؼ٠بصح  % 75 20َعغع الً ِٓ 
عضص اٌطٛاثك عٓ 
طغ٠ك تم١ًٍ ٔـجخ 

 اٌجٕبء

3.5 

 4.5 % 75 َ (40 – 20عغع ) َ 2

 6 % 75 َ(40عغع اوثغ ِٓ )

 جبع٠خإٌّبطك اٌت
C L 

 75 % 
ِثً عغع  1.5

 اٌشبعع

0.5x1.5xعغ

 ع اٌشبعع
3 َ 

 ٌٙب ٔظبَ سبص ثٙب  اٌتغاث١خإٌّبطك 

 

م اما اذا 100م اذا كان طريق المشاة بطول اقل من  1بالنسبة لمقطع التجارية المطمة عمى طريق المشاة يكون االرتداد  -
  طريق المشاة.وطول م يتم دراسة كل حالة عمى حدة باالعتماد عمى عرض 100كان طريق المشاة اكثر من 

  ى اسفل الجسر النازل .م من مستوى الرصيف ال 4ارتفاع الطابق االرضي يجب ان يكون  -
م يجوز البناء بثالثة طوابق بضمنيا االرضي واالرتفاع الكمي ال يزيد 20اذا كان الممك يقع عمى شارع بعرض اقل من  -

( اما اذا كان مصدقا" بعدد طوابق =F.A.R 2متر من مستوى الرصيف باعتماد كثافة بنائية ال تزيد عن ) 5.11عن 
  معينة فيعتمد تصديق الشارع.

  ( .3( م يحدد االرتفاع باعتماد كثافة بنائية بمقدار )40 – 20اذا كان الممك يقع عمى شارع بعرض ) -
 ( 5م( تصبح الكثافة البنائية بمقدار ) 40اذا كان الممك يقع عمى شارع بعرض اكثر من ) -
د بالنسبة لمقطع التي % من المساحة الكمية لألرض بضمنيا مساحة االرتدا65نسبة البناء لكل طابق ال تزيد عن  -

شرط توفير االنارة الطبيعية  2م300% لمقطع التي تقل مساحتيا عن 75فاكثر وال تزيد نسبة البناء عمى  2م300مساحتيا 
  والتيوية الكافية.

لواقعة عمى الشارع التجاري فقط، ال يجوز مطمقا" فتح محالت تجارية عمى الشارع يشمل االستعمال التجاري القطع ا -
في السكني، يجوز االستعمال المختمط بين السكن والشقق التجارية او المكتبية بشرط عزل مداخل الجزء السكني عن الخم

  االجزاء التجارية أو المكتبية ضمن الطابق الواحد.
ال يجوز فتح شبابيك ، و م 3.25متر عمى ان ال يتجاوز العمق لمتسقيف عن  0.75يجوز تشييد بالكون مفتوحا" بعمق  -

  م عن حدود القطع المجاورة . 2بعد الرجوع مسافة ال تقل عن  غرف المعيشة والمطبخ عمى االمالك المجاورة اال
ال يجوز ان يزيد مستوى ارتفاع ارضية الطابق االرضي عمى مستوى الرصيف بأكثر من متر واحد، وال يجوز وضع  -

 ساللم الدخول الى المبنى عمى االرتداد
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الباحثة باالعتماد عمى،  مناطق التنظيم في مدينة بغداد وشروط البناء فيها : المراكز التجارية بموجب التصميم االساسي / المصدر: :(5جدول )
 دائرة التصاميم. –أمانة بغداد  10، ص1111مجموعة الضوابط التخطيطية وتقسيم االراضي في بغداد اذار 

 ِـبدخ اٌمطعخ  إٌّطمخ
ٔـجخ 
 اٌجٕبء

اٌطٛاثك 
 اٌّـّٛح

ع باالعتف
 االلظٝ

اعتضاص/ شبعع 
 عئ١ـٟ َ

اعتضاص/ شبعع 
 فغعٟ َ

 اٌّالدظبد

اٌّغوؼ اٌتجبعٞ 
ٌمطبع اٌىغاصح 

اٌشغل١خ ٚاٌّغوؼ 
اٌتجبعٞ ٌمطبع 

 (CDاالعظ١ّخ )

 

 (801اوثغ ِٓ )

75-65 
% 

9 

 5 َ 3 َ  

601-801 8 

401-601 7 

301-400 6 

 5 (300الً ِٓ )

 ِٕطمخ اثٟ ٔؤاؽ
اٌّشٌّٛخ  دضٚص إٌّطمخ

تمبطع  -ثٙظٖ اٌضٛاثظ 
وٙغِبٔخ ثبتجبٖ شبعع 
اٌىغاصح صاسً ٚتّتض 

شغلب" ٌغب٠خ اٌّشغٚع 
 ٌتط٠ٛغ اثٟ ٔؤاؽ إٌّفظ

  

تغن ِـبفخ ال تمً عٓ  َ 3 َ 5  5
ِٓ جٛأت اٌعّبعح  1َ

ٚفٟ دبٌخ تغن اوثغ 
 ِٓ ِتغ ٠جٛػ ثغٚػ

اٌطٛاثك اٌع١ٍب ثذ١ث 
ث١ٓ  1َـبفخ تجمٝ اٌّ

 ٚاٌجٕبء سظ اٌٍّه

اث١ٕخ تجبع٠خ 
عٍٝ شبعع 
 اٌىغاصح صاسً

7  5 َ 3 َ 

 % 100   ٍفبءشبعع اٌش

اٌـّبح ثؼ٠بصح 
عضص اٌطٛاثك 
عٓ طغ٠ك 
تم١ًٍ ٔـجخ 

 اٌجٕبء

32 4 َ 3 َ 

تظ١ُّ وبفخ االث١ٕخ 
ثذ١ث ٠ىْٛ ٌٙب عٚاق 
اِبِٟ ٚعٚاق سٍفٟ 

 ِـتذضثبْ

 ِٕطمخ اٌجتب٠ٚٓ

تّتض ِٓ جـغ 
اٌجّٙٛع٠خ شبعع 

ثٛعؿع١ض اٌٝ ػلبق علُ 
شّبي شبعع  43

 25اٌـعضْٚ ٚػلبق علُ 
جٕٛة شبعع اٌـعضْٚ 
ِٚٓ شبعع اثٟ ٔؤاؽ 

اٌٝ شبعع اٌجتب٠ٚٓ 
 اٌٛؿطٟ

 75 % 2 10    

ِغوؼ اٌغطبفخ 
 ٚاٌىغر

 ٌٙب ٔظبَ سبص ثٙبإٌّبطك اٌتغاث١خ   

 

 ال يجوز االستعمال التجاري لممساحات الموحدة الخمفية من القطع المشمولة بالمناطق التجارية بعد صدور ىذه التعميمات  -
  يجب تسقيف نصف االرتداد لمطوابق العميا. ،حت االرتداد االمامي او الجانبيال يجوز تشييد السرداب ت -
متر او اكثر  5ل الدور السكنية الواقعة عمى الشوارع التجارية لألغراض التجارية اذا كان متوفر فييا ارتداد امامي استغال -
تتالءم مع الييكل العمراني ألبنية الشارع وبدون اضافة بناء او خرم او تحوير مع رفع  ةن يكون البناء بحالة انشائية جيدوا

 ساحة االمامية لحركة السابمة.السياج االمامي والجانبي وترك الم
عمى ان ال يقل 2م 12مساحة المحل التجاري عن و ، 2م 45والشقة التجارية عن  2م 75ال تقل مساحة الشقة السكنية عن  -

ضافة غرفة حارس مع حمام ومطبخ بجوار البيتونة في العمارات المشيدة يجوز ا، و م 2.5العرض الصافي لممحل عن 
 الساللم وكما يجب توفير ممجأ.اضافة الى المساحة المخصصة لفضاء  2م 30وبمساحة ال تزيد عن بثالث طوابق فقط 

 ي:لشوارع التجارية يجب مراعاة ما يأتعند منح اجازة بناء لألمالك الواقعة عمى ا
 .في حالة كون القطعة خالية يجب استغالل الطابق االرضي كامال بالبناء حسب الشروط في الفقرات اعاله -
من حدود القطعة  م 12ير ارتداد مسافة ال تقل عن في حالة وجود بناء مشيد عمى القطعة يسمح بالبناء التجاري عند توف  -

  مع واجية الشارع . تناسقوال تكاملباليجب معالجة الواجية االمامية و العمومي من الجبية الواقعة عمى الشارع التجاري 
والمداخن عمى واجيات البناء وانما يجب ان تصمم كجزء متكامل مع البناء  عدم السماح بوضع اجيزة ومجاري التبريد -

  بحيث ال تؤدي الى تشويو المظير الخارجي لممبنى .
  يجوز تنفيذ المبنى عمى مراحل بيد انو ال يجوز ترك جزء من أي مرحمة ناقصا" قبل اشغال المبنى . -
المصاعد فقط كذلك يجب ان ال يتعدى حدود البناء الخارجي تحدد مساحة البيتونة بأبعاد مساحات الساللم ومكائن  -

  لمبيتونة حدود ارتداد البناء لمطابق االرضي .
الحرية الثالثة وشارع العسكريين، شارع الزىراء، شارع ابن  ان القطع الواقعة عمى الشوارع التجارية في الشعمة، شارع -

حد فقط(، شارع المشتل وشارع الكمب الرئيسي بمساحات وأعماق الجوزي )جانب واحد فقط(، شارع نواب الضباط )جانب وا
  صغيرة ولصعوبة تطبيق االرتداد المشار اليو في الفقرة االولى تقرر عدم شمول ىذه الشوارع بشروط االرتداد.
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يالحظ ، وجود ضوابط خاصة بالمشيد الحضري لممناطق التجارية في المدينةعدم  من خالل طرح الضوابط يتبين
قمة التفاصيل ، االىتمام الكبير في المحددات الوظيفية عمى حساب المحددات التخطيطية والبيئية والجمالية واالجتماعية

والتوضيحات في بعض نصوص القوانين، وخصوصا تمك المتعمقة بالطابع المعماري والعمراني والنسيج العمراني لممدينة، 
الحضري لممدينة. لم تحقق قوانين البناء، االرتداد المناسب، االرتفاعات  التشظي في المشيد وجدوالمشيد الحضري، لذا 

ذكرًا المالءمة البصرية، وال توجد ضوابط لممشيد الحضري من  ال يوجد، الكثافات البنائية المتوازنة، ناسبة، الخصوصيةالم
لممناطق الخضراء والتشجيع  يوجد ذكرحيث االلوان وخط السماء وتغميف المباني وغيرىا من مفردات الوحدة البصرية. ال 

يالحظ عدم االىتمام الكبير في المحددات التخطيطية: حيث لم تعنى ، او اشتراط زرعة اشجار معينة مثال. كما عمييا
" كبير في وضع نظم تتعمق بالبيئة المحيطة السكنية المختمفة، contextاألنظمة بشكل وضرورة مراعاة طبيعة المناطق "

وضعت أحكاما لمتنظيم قسمت المناطق السكنية لعدة مناطق وكل منطقة ليا نظميا الخاصة والتي تحدد االرتفاع لكنيا فقط 
واإلرتداد، كما ان الجيات المختصة لم تضع نصب عينيا البيئة الحضرية لممناطق السكنية، حيث لم تضع البمديات مواد 

رصفة في المناطق السكنية ومواد بنائيا، وال األشجار المزروعة في نظميا تتحدث عن األسوار الخارجية وأشكاليا، أو األ
 .و مواصفات ارضيات مواقف السياراتفي تمك األرصفة، وال عن الساحات ذات الطبيعة اإلجتماعية ا

 اٌتجبٚػاد ٚاٌّشبٌفبد اٌجٕبئ١خ -3
1-3  أشىبي اٌتجبٚػاد اٌجٕبء 

ل وجود إجازة بناء أو عدم وجود إجازة بناء، ويمكن تفصيل أشكاومخالفا إذا خالف أنظمة البناء مع يكون المبنى متجاوزا 
 [p.14-p.16الكحموت،] ي:ىذه المخالفات البنائية فيما يأت

 .ألصموتغير جنس االرض واستعمالو لجنس مغاير  التجاوزات عمى استعماالت االرض: أي -أوال 
 التجاوزات عمى ضوابط البناء -ثانياً 
 تعدي عمى األرصفة.باالرتدادات األمامية والجانبية، عدم االلتزام لشوارع، تنظيم ااالعتداء عمى خطوط  -
زيادة نسبة البناء في الموقع عن الحد عدد األدوار عن الحد المسموح بو، أن ال يمتزم البناء باالرتفاع القانوني وزيادة  -

 نظامًا.بو  زيادة مساحة المالحق لمبناء عن الحد المسموح، و نظاماً  المسموح بو
 في أرض حكومية غير مخططة.في ارض ممموكة لمغير، او  البناءالجازة البناء، او ف الخم مخطط مبنى وفق ةماأق -
ذا نفذ المبنى مخالفًا الستعماالت المنطقة.او  الترميم بدون رخصة -  عدم تجديدىا، استخدام المبنى لغير ما خصص لو، وا 
، عدم إزالة مخمفات البناء أو الترميم، أو إلقائيا في أراضي الغير أو األماكن وطعدم إزالة األبنية الخربة أو اآليمة لمسق -

 تعميمات البمدية أو يسبب إزعاجًا لمجميور. العامة، واستخدام الطرق أو الساحات العامة بما يتعارض مع
 البمدية.ب خاصةتعميمات وحسب مواصفات و عدم تسوير أو تشجير محيط األراضي في المناطق التي تحددىا البمدية  -
، استعمال األرصفة والشوارع المرورية ألعمال العرض والبيع دون إذن إقامة الصناديق واألكشاك أو ما شابو بدون رخصة -

 ة طويمة بدون إذن البمدية . ع لخزن مواد البناء أو الردم لمداستعمال الرصيف أو جزء من الشار من البمدية، او 

2-3 بٌفبد اٌجٕبئ١خ أٔٛاع اٌتجبٚػاد ٚاٌّش 
ن البناء المتجاوز او المخالف ىو الذي انشأ بدون رخصة بناء أو خالف أحد شروطيا بعد البناء، وحسب أكما سبق شرحو 

 ىذا التعريف يمكن تصنيف مخالفات البناء التنظيمية إلى عدة انواع: 
 مخالفات بسبب عدم وجود رخصة بناء. النوع األول: -
 مخالفات بسبب عدم االلتزام بشروط الرخصة رغم وجودىا.  الثاني: النوع -
بعد اتمام البناء اي ليس في فترة البناء مثل االضافات البنائية والتقسيمات الجديدة لمبناية، وعدم  النوع الثالث: مخالفات -

 امكانية الحصول عمى اجازة لمبناء ألنيا اصال متجاوزة عمى الشروط والضوابط.



 2015( لسنة 3العدد) ................................................................ ةيعمار مهندسة المالمجمة العراقية ل

442 

 

3-3 ضَ إِىب١ٔخ اٌذظٛي عٍٝ إجبػح اٌجٕبءاٌتجبٚػاد ثـجت ع 
يشمل ىذا النوع من تجاوزات جميع األبنية القائمة في التجمعات العمرانية التي تم إنشاؤىا بدون الحصول عمى إجازة بناء 
 وال يمكن القبول بيا من قبل البمديات، وتنطبق ىذه الحالة عمى األراضي التي ال ممكية لممواطنين عمييا )مثل المساكن

زة إفرازا المفر غير أمالك الغائبين(، وعمى األراضي العشوائية واألراضي الحكومية التي امتمكت عن طريق وضع اليد، و 
رسميا، واالراضي الزراعية ذات الممك الخاص والتي تحولت الى سكنية دون تحويل جنسيا من زراعية الى سكنية كما ىو 

 ي:سباب فيما يأتاألن تمخيص الحالة األكثر شيوعا وانتشارا في مدننا، ويمكفي الكريعات في بغداد عمى سبيل المثال وىى 
إفراز األرض:، تتطمب الرخصة أن تكون األرض مفرزة حسب الشروط القانونية لإلفراز، وعممية اإلفراز، تكون أحيانا  -

 باب صعوبة اإلفراز:صعبو أو مستحيمة، األمر الذي يجبر المواطن العدول عن الحصول عمى إجازة البناء ومن أس
تقسيم القطعة بين دم استكمال عممية اإلفراز، يؤدى إلى ع ممابين الورثة عمى األرض أو غياب أحدىم  تكالوجود مش -

 المالكين والورثة تقسيما رضائيا والبناء عمييا أو بيعيا يقمل من فرص إمكانية إفرازىا رسميا.
الك الجديد لألرض تسجيميا في دائرة تسجيل األراضي )الطابو(، وذلك : يتعذر أحيانا عمى المشيادة الممكية )الطابو( -

 بسبب شرائو ليا عمى الشيوع.
 حاليا معظم االراضي التي يبنى فييا ىي اراضي زراعية حيث اسعارىا اقل مقارنة بالسكنية. -

4-3 اٌتجبٚػاد اٌجٕبئ١خ ثـجت عضَ االٌتؼاَ ثشغٚط إجبػح اٌجٕبء إٌّّٛدخ 
ص بإجازة البناء التي حصل التجاوزات كل مبنى منح إجازة بناء، وقام المالك بمخالفة الشروط الخايشمل ىذا النوع من 

 :ىناك اسباب كثيرة استطاع البحث تثبيتيا من خالل واقع الحال. عمييا
عمى ت القانونية والتجاوز محدودية مساحة ارض البناء تفرض عمى المالك مخالفة اإلجازة وعدم االلتزام باالرتدادا -

 .امتداد حجم األسرة والحاجة إلى زيادة في مساحة السكنالرصيف، و 
غياب القوة التنفيذية لسمطة البمدية بسبب األوضاع السياسية واألمنية أدى إلى انفالت وتسيب في تطبيق القوانين  -

عداد مخططات لمتنفيذ مخالفو الشتراطات وضوابط البناء.، و والضوابط البنائية  ا 
اضي المخدومة بالبنى التحتية والخدمات نسبة إلى عدد سكانو المرتفع وعدم إمكانية تخصيص أراضي ضيق رقعة األر  -

ارتفاع أسعار األراضي السكنية و ، األرض عمى حساب البيئة العمرانيةجديدة لإلسكان يدفع المواطن إلى تكثيف استعمال 
 تقمل من إمكانية تقسيميا إلى قطع كبيره لمبيع. 

سع لمممكيات الخاصة وفي ظل غياب تشريعات تنظيميو لتوحيد الطابع المعماري، يقمل من فرص إعداد االنتشار الوا -
غياب الوعي والثقافة المحمية حول العمارة والتخطيط عند بعض المواطنين ، و ع إسكان منظمة بطابع معماري موحدمشاري

 يقمل من اىتماميم بالبيئة العمرانية.
، لذا يجب تغير ضوابط االفراز ومساحات القطع، عمما ان الكثير من قطع متناىية في الصغرألراضي إلى ظاىرة تفتيت ا -

 االكاديميين والمخططين الحضريين يفضل تقميل مساحات قطع االراضي، ألنيا اصبحت واقع حال، ومطمب جماىيري.
لمعماري والعمراني والنسيج قمة التفاصيل والتوضيحات في بعض نصوص القوانين، وخصوصا تمك المتعمقة بالطابع ا -

 العمراني لممدينة، والمشيد الحضري، لذا نجد التشظي في المشيد الحضري لممدينة.

5-3  إدظبئ١بد دٛي أٔٛاع اٌتجبٚػاد اٌجٕبئ١خ ٚأؿجبثٙب 
بشكل  2003، حيث ان ىناك صعوبة كبيرة، حيث ازدادت التجاوزات بعد إحصائية دقيقة حول عدد المخالفاتال توجد 

كبير، وقد قامت الباحثة بإجراء مقابمة شخصية مع مسؤولين في أمانة بغداد، وتبين أن نسبة األراضي المفرزة في المدينة 
لى تدني نسبة المباني ال [4111]امانة بغداد ، ال تتناسب مع األراضي المخصصة لمبناء،  تي يمكن أن تمنح إجازة بناء وا 

عدد الطمبات المتقدمة لمحصول  مقابمة الشخصية أن متوسط)تمنح رخصة البناء لألرض المفرزة فقط(، وتبين من خالل ال
وحتى المواطنين الذين يحصمون عمى اجازات البناء فيم ال يمتزمون بشروط  2003عمى إجازات البناء تدنى بعد احداث 
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ىذه االحصائية المأخوذة من امانة بغداد/ دائرة التصاميم ىي حول التجاوزات )الدور السكنية( عمى ، وفي اجازة البناء
 ][ [2014شعبة البيانات،  ] استعماالت االرض فقط.

 أعضاص اٌضٚع اٌّتجبٚػح 3-2-1

حجم المشكمة  سكنية يبيناىم المؤشرات عمى وجود التجاوزات وحجميا ىو عدد الدور المتجاوزة، اذ ان عدد الدور الان  
ان اعمى نسبة تجاوز ىي في  نتائجالتظير . (1( والرسم التوضيحي رقم )6ويمكن تفحص ذلك من خالل الجدول رقم )

%( 16%( و)23ي )والصدر االولى وىي عمى التوال%( ثم تمييا بمديات بغداد الجديدة والشعمة 26بمدية الغدير وبنسبة )
 .لكل منيما %(1د وبنسبة )%( ثم تمييا بمديات الكرخ والرشي 0اقل نسبة تجاوز في بمدية المنصور وبنسبة )و (، 11و)

 2012دائرة التصاميم ،  ،باالعتماد عمى امانة بغدادأعداد الدور السكنية )المتجاوزة( حسب الدوائر البمدية/ المصدر: الباحثة  (:6جدول )
 إٌـجخ اٌّئ٠ٛخ عضص اٌضٚع اٌـى١ٕخ اؿُ اٌجٍض٠خ

 23 4187 ثغضاص اٌجض٠ضح

 5 960 اٌشعت

 4 666 اٌغطبفخ

 2 415 االعظ١ّخ

 0 65 إٌّظٛع

 1 150 اٌىغر

 11 2068 1اٌظضع

 1 256 2اٌظضع

 2 412 اٌىغاصح

 2 372 اٌىبظ١ّخ

 16 2855 اٌشعٍخ

 1 219 اٌغش١ض

 4 794 اٌضٚعح

 26 4617 اٌغض٠غ

 %100 18036 اٌّجّٛع

 

 

 ( يوضح نسب الدور السكنية )المتجاوزة( حسب الدوائر البمدية1رسم توضيحي )

 تبع٠ز اٌتجبٚػ 3-2-4

اال ان ىذه المعالجة اقتصرت عمى حاالت التجاوز  2002التجاوزات الى نياية عام  2001لسنة  156لقد عالج القرار  
ضمن االستعمال السكني فقط دون سواه من االستعماالت االخرى ولذا فقد بقيت حاالت تجاوز غير قميمة لوقوعيا ضمن 

د الى الدولة )امانة بغداد ووزارة المالية( ويمكن تفحص تاريخ استعماالت غير سكنية او الن ممكية االراضي ال تعو 
يبين ان النسبة المطمقة لمتجاوزات حدثت بعد عام ، والذب (2( والرسم التوضيحي رقم )7التجاوزات وكما في الجدول رقم )

، 2003وبيذا المعنى فان كافة التجاوزات حصمت بعد عام  2003نسبة ضئيمة من التجاوزات حدثت قبل عام وان  2003
ويمكن ان نرجع سبب زيادة التجاوز عمى االستعماالت الزراعية ألنيا يقع عمى اطراف المدينة باإلضافة الى وجود 

اعية( تعود ممكيتيا الى المواطنين ومشمولة مساحات واراض زراعية خالية مخصص ليا استعماالت عمرانية )غير زر 
 .المساحات وبيعيا مما جعل اصحابيا يستغمون غياب سمطة القانون لمقيام بإفراز ىذه 1981لسنة  581بالقرار 

 الشعب بغداد الجدٌدة

 االعظمٌة الرصافة

 الكرخ المنصور

 2الصدر 1الصدر

 الكاظمٌة الكرادة

 الرشٌد الشعلة

 الغدٌر الدورة
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 2012قسم التخطيط الحضري،  -دائرة التصاميم -/ المصدر: الباحثة باالعتماد عمى امانة بغداد (: تاريخ التجاوز وحسب الدوائر البمدية7جدول )
 المجموع الكلي 4113قبل  4113االكثر بعد  4113بعد  اؿُ اٌجٍض٠خ

 4187  45 4142 ثغضاص اٌجض٠ضح

 960   960 اٌشعت

 666   666 اٌغطبفخ

 415   415 االعظ١ّخ

 65   65 إٌّظٛع

 150 9  141 اٌىغر

 2068   2068 1اٌظضع

 256   256 2اٌظضع

 412  101 311 اٌىغاصح

 372   372 اٌىبظ١ّخ

 2855   2855 اٌشعٍخ

 219   219 اٌغش١ض

 794   794 اٌضٚعح

 4617   4617 اٌغض٠غ

 18036 9 146 17881 اٌّجّٛع
 

 

 ( يبين تاريخ التجاوز وحسب الدوائر البمدية2رسم توضيحي )

 اؿتعّبالد االعع  3-2-3

التي تمبي و االستعماالت  وان عدم توازنان االستعماالت في التصميم االساس تحدد بشكل متوازن لتمبية حاجة المدينة 
نوع االستعماالت المتجاوز عمييا وكما مبين بالجدول االستمرار، وىنا نجد  حاجتيا يربك المدينة ويجعميا غير قادرة عمى

%( كانت عمى االستعمال الزراعي وان نسبة 37.7(، ان النسبة االكبر من التجاوزات )3( والرسم التوضيحي رقم )8رقم )
 %( كانت عمى بقية االستعماالت.36.7%( من التجاوزات كانت عمى االستعمال السكني وان نسبة )25.6)
 ِـبدبد اٌتجبٚػ 3-2-2

( والرسم 9الجدول رقم ) فيىناك عالقة وثيقة بين حجم التجاوزات واعداد المتجاوزين والمساحات المتجاوز عمييا، 
%( 19ثم بمدية الشعب وبنسبة )%( 39.5اظيرت ان اكبر مساحة تجاوز في بمدية الغدير بنسبة ) (،4التوضيحي رقم )

 .%(7.2)%( وبمدية الكرادة 15.8بغداد الجديدة وبنسبة ) ( دونم ثم تمييا945.9الغة )من المساحة الكمية لمتجاوز والب
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 2012، ئرة التصاميمدا -بغدادالمصدر: الباحثة باالعتماد عمى امانة /نوع االستعمال المتجاوز عميه حسب الدوائر البمدية (: 8جدول )
 اٌّجّٛع اسغٜ طذٟ تع١ٍّٟ تجبعٞ ؿىٕٟ ػعاعٟ اٌجٍض٠خ

 4187 1587  13  975 1612 ثغضاص جض٠ضح

 960 140    160 660 اٌشعت

 666 113 244 76  169 64 اٌغطبفخ

 415 4    275 136 االعظ١ّخ

 65 4    12 49 إٌّظٛع

 150 141   9   اٌىغر

 2068 433     1635 1اٌظضع

 256     256  2اٌظضع

 412 242    131 39 اٌىغاصح

 372 56   32 284  اٌىبظ١ّخ

 2855 672  60   2123 اٌشعٍخ

 219     219  اٌغش١ض

 794 6   4 784  اٌضٚعح

 4617 2665 65  30 1362 495 اٌغض٠غ

 18036 6063 309 149 75 4627 6813 اٌّجّٛع

 

 متجاوز عميه حسب الدوائر البمدية( يبين نوع االستعمال ال3رسم توضيحي )
 2012قسم التخطيط الحضري،  -دائرة التصاميم -المصدر: الباحثة باالعتماد عمى امانة بغداد/ المساحات المتجاوز (:9جدول )

 اٌّجّٛع اٌغش١ض االعظ١ّخ اٌىغر اٌىبظ١ّخ اٌغطبفخ اٌضٚعح اٌىغاصح اٌشعٍخ ثغضاص اٌجض٠ضح اٌشعت اٌغض٠غ اؿُ اٌجٍض٠خ

 945.9 4.22 7.6 11.6 18.28 18.32 22.5 67.42 91.76 150 180 374.2 اٌضُٚٔ اٌّـبدخ

 
 
 

قسم التخطيط  -دائرة التصاميم -باالعتماد عمى امانة بغداد/ الباحثة ( يبين المساحات المتجاوز عميها وحسب الدوائر البمدية4رسم توضيحي )
 2012الحضري، 

 اٌضعاؿخ اٌع١ٍّخ  -4
تعزيز  ، (10)من خالل الطروحات والشروحات السابقة توصل البحث الى وضع عدد من المؤشرات كما في الجدول 

قرارات ، والبد من االطر التحسينية عمى المدى الطويل، وىناك عدد من التجاوزات الوسائل المتاحة لدى البمديات لمحد من
لغرض تحقيق فرضيات  الدراسة العممية كانت باتجاىين احدىما يكمل الثاني، وان سريعة وحازمة عمى المدى القصير

ومن خالل التحميل يمكن  ،ةالبصرية لممدينوتم اختيار مدينة بغداد كنموذج لممسح الميداني وتحميل لمصور  البحث،
االحساس بمدى االثار السمبية الواضحة عمى سمات المدينة، اما التوجو الثاني كان بالقيام باستبانة لمختصين وعاممين في 

 .، كونيم احد فرضيات البحث ، اي انيم احد الوسائل المتاحة لمحد من التجاوزاتالتخطيط والبمديات وامانة بغداد
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1-4 اٌّشبٌفبد عٍٝ اٌج١ئخ اٌذضغ٠خاٌتجبٚػاد ٚ ٚتذ١ًٍ اثبعاٌّـخ اٌظٛعٞ  
يتضح ان في والمسح الميداني لعدد من مناطق بغداد، وذلك باستخدام الصور الفوتوغرافية  الدراسة العمميةمن خالل 

المخالفات  مخالفات تنظيميو كثيرة، تأخذ أشكاال عديدة وترجع وجودىا إلى أسباب ومصادر متنوعة، وقد تركت ىذه ينةمدال
 آثارا سمبيو بالطبع عمى البيئة العمرانية لممدينة، ويمكن تمخيص اآلثار السمبية لممخالفات عمى البيئة الحضرية فيما يأتي:

مام المنازل وتحويل المدينة إلى خرسانيو، آثار بيئية  - آثار صحية وبيئية تتمثل في القضاء عمى الفراغات الخضراء حول وا 
 لبيئي ال بد من العمل عمى توفير مناطق خضراء لمحفاظ عمى التوازن البيئي.االخالل بالتوازن ا

آثار صحية وبيئية تتمثل في سوء اإلضاءة والتيوية والتشمس بسبب االرتدادات الغير كافيو نتيجة الخمط الوظيفي  -
نطقو سكنيو( او الحي لالستعماالت ووجود استعماالت غير مرخصة ال تتطابق مع غاية المنطقة )مثل مصنع بالط في م

 الصناعي في شارع الطالبية و منطقة الحداديين قرب نادي النفط في حي أور.
 اثار نفسية وصحية نتيجة لترك مواد البناء واالنقاض امام منازل الجيران وغمق الشوارع بأكوام مواد البناء. -
ات واالرتفاعات وتوحيد األلوان ومواد البناء، غياب الطابع المعماري في المدينة المتمثل في غياب توحيد تشكيل الواجي -

ويرجع ذلك إلى شمولية التشريعات وعدم تفصيميا إلى قوانين واشتراطات وبنود قابمو لمتطبيق، وكذلك عدم وجود ضوابط 
 خاصة بالمشيد الحضري لممدينة.

 ظام واضح في تخطيط الشوارع.لم يتم إتباع نو  ي المدينة نتيجة لقدم التشريعات،غياب الطابع لمنسيج العمراني ف -
أثار عمى تخطيط الشوارع بسب التقسيم العشوائي لألراضي )االراضي الزراعي التي تحولت الى منطقة سكنية( والتي  -

 -رئيسي -تتحكم فيو الممكيات الخاصة، فنرى في بعض المناطق عدم مراعاة التدرج اليرمي لرتب الشوارع )إقميمي
 وفي بعضيا األخر شوارع مختمفة العرض.  محمي( في التخطيط، -تجميعي

 غياب اليوية والشخصية اإلسالمية لممدن وذلك بسبب التأثر باألفكار الغربية الحديثة في العمارة. -
آثار اجتماعيو تظير في فقد حسن الجوار بين المواطنين وخصوصا عند حدوث تعديات عمى االرتدادات الجانبية أو  -

آثار اجتماعيو تظير في فقد الثقة بين الجميور والبمدية، عند عجزىا عن تطبيق لبناء.تعديات من الجيران عمى حد ا
 فقد المنزل إلى خصوصيتو بسبب التطاول الغير منظم في البنيان.، اضافة الى لقانونا

  
 حي أور قرب نادي النفط -( محالت الحدادين قرب المباني السكنية 2شكل )        / المصدر : الباحثة( الكرادة وكثرة التجاوزات 1شكل )
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 / المصدر : الباحثةالبحثية  المؤشرات ( يبين10جدول )
 اٌم١ُ اٌّّىٕخ اٌّفغصح اٌثب٠ٛٔخ اٌّفغصح اٌغئ١ـ١خ

اٌٛؿبئً اٌّتبدخ 
ٌضٜ اٌجٍض٠بد ٌٍذض 

 اٌتجبٚػادِٓ 

 اٌمٛح االصاع٠خ

أجٙؼتٙب اإلصاع٠خ 
اٌّجبٌؾ ٚاٌتشغ٠ع١خ 
اٌّذ١ٍخ  اٌجٍض٠خ ٚ

 ِٚجٍؾ اٌّذبفظخ

ِعغفخ اٌع١ٕخ ثٛجٛص اٌتشغ٠عبد ٚاٌمٛا١ٔٓ 
 اٌتشط١ط١خ

 ٔٛع اٌع١ٕخ
 لطبع اٌعًّ
اٌتذظ١ً 
 اٌضعاؿٟ
ؿٕٛاد 
 اٌشجغح

ِعغفخ اٌع١ٕخ ثّـتٜٛ اٌتشغ٠عبد ٚاٌمٛا١ٔٓ 
 اٌّٛجٛصح

اٌضٚائغ إٌٙضؿ١خ 
 ٚاٌتشط١ظ اٌعّغأٟ

ِعغفخ اٌع١ٕخ ثٛجٛص اٌتشغ٠عبد ٚاٌمٛا١ٔٓ 
 اٌتشط١ط١خ

ِعغفخ اٌع١ٕخ ثّـتٜٛ اٌتشغ٠عبد ٚاٌمٛا١ٔٓ 
 اٌّٛجٛصح

 إصاعح اٌشؤْٚ اٌمب١ٔٛٔخ
ِعغفخ اٌع١ٕخ ثّـتٜٛ اٌتشغ٠عبد ٚاٌمٛا١ٔٓ 

 اٌّٛجٛصح ِٓ إٌبد١خ اٌتشط١ط١خ

 اٌمٛح اٌتٕف١ظ٠خ

 إصاعح اٌتفت١ش ٚاٌّتبثعٗ
فعب١ٌخ اإلجغاءاد اٌّتجعخ ِٚضٜ تٕف١ظ٘ب ٚاٌتم١ض 

 ثٙب
اٌمٛح اٌتٕف١ظ٠خ اٌّتّثٍخ 

 فٟ اٌشغطخ

االطغ اٌتذـ١ٕ١خ 
 عٍٝ اٌّضٜ اٌط٠ًٛ

 اٌّبص٠خ
تذـ١ٓ اصٚاد لٛا١ٔٓ 

 اٌجٕبء

 االعتضاص إٌّبؿت

 االعتفبعبد إٌّبؿجخ

 اٌشظٛط١خ

 ِتٛاػٔخوثبفخ ثٕبء 

 اٌّع٠ٕٛخ
تذـ١ٓ ِـتٜٛ فعب١ٌخ 
اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌتشغ٠عبد 

 اٌتشط١ط١خ 

 اٌش١ٌّٛخ

 اٌٛضٛد١خ

 اٌمٛح

 اٌشفبف١خ

 اٌّغٚٔخ

لغاعاد ؿغ٠عخ 
ٚدبػِخ عٍٝ اٌّضٜ 

 اٌمظ١غ

 ِـت٠ٛبد اإلجغاءاد
 اٌع١ٍّخ

 إجغاءاد ِّٚبعؿبد جٙبػ اٌغلبثخ اٌتشط١ط١خ

 ٚاٌعمٛثبد اٌّتغتجخ ع١ٍٙباٌّشبٌفبد اٌتشط١ط١خ 

 لبْٔٛ ٚضٛاثظ اٌجٕبء

 أٔظّخ ٚإجغاءاد اٌع١ٍّبد اٌتشط١ط١خ

 تٕف١ظ اٌعمٛثبد 

 غغاِبد ِب١ٌخ وج١غح

 اػاٌخ اٌتجبٚػاد

 اٌذجؾ

 اػاٌخ اٌتجبٚػاد ٚاٌذجؾ )و١ٍّٙب(

تعض٠الد عٍٝ اٌمٛا١ٔٓ 
ٚاٌتشغ٠عبد اٌذب١ٌخ تغاعٟ 

 اٌّتطٍجبد اال١ٔخ

 اٌتطٛعاد اٌتىٌٕٛٛج١خ ٚاٌّعٍِٛبت١خ

 ِٕٙج االؿتضاِخ ٚاٌّٛاص اٌّتجضصح

 ِٛاوجخ اٌّضْ اٌّجبٚعح

 اٌعب١ٌّخ

 اٌذفبظ عٍٝ ا٠ٌٛٙخ

فٟ  ِـتٜٛ اٌذ١بص٠خ
 اٌتعبًِ

 االثتعبص عٓ اٌجبٔت اٌـ١بؿٟ

 ِذبعثخ اٌفـبص اإلصاعٞ

 ِذبعثخ اٌفـبص اٌّبٌٟ

 اٌذ١بص٠خ ثبٌتعبًِ

ٚضٛد١خ االجغاءاد 
 اٌتشط١ط١خ

 ِٛجٛصح ِٚىتٛثخ

 ؿٌٙٛخ ِعغفتٙب

 اٌّشبعوخ اٌجّب١٘غ٠خ

 االٌتؼاَ ثتٕف١ظ٘ب

 ِـتٛا٘ب ج١ض ٌىٓ اٌتٕف١ظ ٘ٛ اٌّشىٍخ

 ا١ّ٘خ اٌتٛع١خ ٚاالعالَ

 إثغاء اٌذغوخ اٌفىغ٠خ فٟ ِجبي اٌعّبعح ٚاٌتشط١ظ اٌعّغأٟ، ٔضٚاد، ِؤتّغاد

 تشغ٠ع اٌمٛا١ٔٓ

 اٌتٛع١خ اٌجّب١٘غ٠خ دٛي االٌتؼاَ ثضٛاثظ اٌجٕبء، اؿتشضاَ ، اٌظٛع ، االفالَ

 تشغ٠ع اٌمٛا١ٔٓ اٌتٟ تشض االعالَ

 اٌذٍٛي اٌتشغ٠ع١خ

 ػ٠بصح األعاضٟ اٌّشظظخ ٌالؿتعّبالد اٌـى١ٕخ

 تغ١غ فٟ لبْٔٛ افغاػ االعاضٟ

 لبْٔٛ ٌٍتشط١ظ اٌعّغأٟ جض٠ض ٚٚضع إجغاءاد جض٠ضح

 االتجبٖ اٌٝ االِتضاص اٌعّٛصٞ ٌذً ػ٠بصح اٌىثبفخ اٌجٕبئ١خ

 تفع١ً صٚع ٔمبثخ إٌّٙضؿ١ٓ
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 3ِض٠ٕخ اٌىبظ١ّخ ٠جت اْ ال ٠تجبٚػ  –( اٌتجبٚػ فٟ عضص اٌطٛاثك 3شىً )

 /اٌّظضع: اٌجبدثخطٛاثك 
 اٌّظضع: اٌجبدثخ/اٌىغاصح  –( غ١بة اٌطبثع اٌّعّبعٞ 4شىً )

  
 اٌّظضع: اٌجبدثخ/ ( تمـ١ُ اٌضاع اٌٛادضح اٌٝ ثالثخ صٚع6شىً ) اٌّظضع: اٌجبدثخ/ ( تمـ١ُ اٌضاع اٌٛادضح اٌٝ صاع5ٓ١٠شىً )

  
 ( إلبِخ اٌظٕبص٠ك ٚاألوشبن أٚ ِب شبثٗ ثضْٚ عسظخ7شىً )

 اٌّظضع: اٌجبدثخ/ 
 ( اؿتعّبي األعطفخ ٚاٌشٛاعع اٌّغٚع٠خ ألعّبي اٌج١ع8شىً )

 اٌّظضع: اٌجبدثخ/ 

  
 ( اؿتعّبي اٌغط١ف أٚ جؼء ِٓ اٌشبعع ٌشؼْ ِٛاص اٌجٕبء10شىً ) اٌّغٚع٠خ ألعّبي اٌج١ع( اؿتعّبي األعطفخ ٚاٌشٛاعع 9شىً )
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 عسظخ ثضْٚ شبثٗأٚ ِب  ِشبػْ ٌٍّٛاص اٌتجبع٠خإلبِخ ( 12شىً ) ٚاٌجـط١بداألوشبن ( أتشبع 11شىً )

  
 ( االّ٘بي اٌٛاضخ ٌٍٛاجٙبد14شىً ) ( اؿتشضاَ االعع وّٛالف ٌٍـ١بعاد ثضْٚ عسظخ13شىً )

  
 دٟ أٚع –( اٌتجبٚػ عٍٝ ِذغِبد اٌشبعع 16شىً ) فضبء أعع اٌجبع ( اٌّجٕٝ ِتعضٞ ع15ٍٝشىً )

  
 ( اٌتجبٚػ فٟ عضص اٌطٛاثك دٟ ج١ٍّخ18شىً ) دٟ اٌج١ضبء –( اٌّجٕٝ ِتعضٞ عٍٝ سظ تٕظ١ُ اٌشبعع 17شىً )

  
 دٟ اٚع –( اٌتجبٚػ فٟ اؿتعّبالد االعع 20شىً ) دٟ اٚع –( ثغٚػ اٌجبة عٓ ِىبٔٗ 19شىً )
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 فخاٌتجبٚػاد عٍٝ االعط -( ثغضاص اٌجض٠ضح22شىً ) شبعع فٍـط١ٓ -( غ١بة اٌطبثع اٌعّغأٟ 21شىً )

  
 ( االعظ١ّخ اٌتعضٞ اٌٛاضخ فٟ اٌٛاجٙبد24شىً ) تعضٞ عٍٝ اٌشبعع ( دٟ أوض فٟ اٌىبظ١ّخ23شىً )

  
 اٌىبظ١ّخ -( ٚجٛص سغاط١ُ اجٙؼح اٌتجغ٠ض عٍٝ ٚاجٙبد اٌجٕبء 25شىً )

 اٌىبظ١ّخ -( تضاسً االؿتعّبي اٌـىٕٟ ٚاٌتجبعٞ 26شىً )

 

2-4 اٌٛؿبئً اٌّتبدخ ٌضٜ اٌجٍض٠بد ٌٍذض ِٓ اٌتجبٚػاد ٌم١بؽ  اٌّـخ االؿتج١بٟٔ 
مستبينًا، تم  52ولمدة شيرين، وكان العدد  (،NoviSystems.comموقع )( في On lineتم القيام بالمسح االستبياني )

إعداد المسح االستبياني ووضع أىدافو انطالقا من الفرضيات التي قامت عمييا ىذه الدراسة، وذلك بغرض تسميط الضوء 
وبيان العالقة الوثيقة بين عمى القضايا المرتبطة بتمك الفرضيات، وتحميميا، ومحاولة اقتراح األطر التحسينية المناسبة ليا، 

تمك القضايا من جية، وقوانين التخطيط العمراني والتشريعات التخطيطية ودورىا في النيوض بالبيئة الحضرية من جية 
لألىداف الرئيسية لممسح، والتي تشكل أساس ومنطمق لطبيعة أسئمة أخرى، وقد تم وضع خطة المسح االستبياني وفقا 

 . لمستيدفة بعممية المسحة العينة االمسح، طبيع
 أ٘ضاف اٌّـخ االؿتج١بٟٔ  2-4-1

 قياس مدى معرفة العينة بوجود التشريعات والقوانين التخطيطية  -1
 قياس مدى معرفة العينة بمستوى التشريعات والقوانين الموجودة. -2
 قياس مدى معرفة العينة بمستوى التشريعات والقوانين الموجودة من الناحية التخطيطية. -3
 قياس مدى شمولية التشريعات والقوانين القائمة. -4
 قياس مدى فعالية التشريعات والقوانين القائمة. -5
 قياس مدى فعالية اإلجراءات المتبعة ومدى تنفيذىا والتقيد بيا. -6
 قياس نسبة االستثناءات الممنوحة -7
 قياس نسبة المخالفات لمتشريعات القائمة -8
 العقوبات المنصوص عمييا إن وجدتقياس نسبة تطبيق  -9

http://www.novisystems.com/
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 ١ٕخ اٌّـتٙضفخ ٌٍّـخ االؿتج١بٟٔ است١بع اٌع 2-4-4

لقد تم اختيار العينة المستيدفة إلجراء المسح االستبياني عمييا، من الكوادر الفنية المشتغمة في العمل التخطيطي لدى 
، تم  52وبعد تحميل نتائج ل مستبينالقطاعات المرتبطة بعممية التخطيط الحضري، وذلك لتحقيق أغراض ىذا المسح، 

 (:8(، )7(، )6(، )5(، والرسم التوضيحي رقم )14(، )13(، )12(، )11التوصل وكما في الجدول رقم )
المسمى الوظيفي الحالي، : ما ىو مجال االختصاص الرئيسي، ىل لديك اختصاص دقيق ، ما ىو، ما ىو  الجواب حول

 ؟وعدد سنوات الخبرة
 / المصدر : الباحثة( يبين نوع العينة المستهدفة إلجراء المسح االستبياني11جدول )

 ٔـجخ االجٛثخ اٌعضص االجبثخ

 %36.0 10 ِعّبعٞ

 %20.0 11 ِضٟٔ

 %8.0 2 جغغاف١خ

 %8.0 2 لبْٔٛ

 %4.0 4 ِـبدخ

 %20.0 11 اسغٜ

ة % َٚ  %4.0 4 غ١غ ِجب

  

 / المصدر : الباحثةالعينة المستهدفة إلجراء المسح االستبياني( يبين نوع 5رسم توضيحي )
 / المصدر : الباحثةطاع العمل لمعينة المستبينة( يبين نوع ق12جدول )

 االجوبةنسبة  العدد االجبثخ

 %68 34 دىِٟٛ

 %0 0 شجٗ اٌذىِٟٛ

 %0 0 اٌعمبعٞ

 %24 12 اٌشبص

 %0 0 اٌمطبع االؿتثّبعٞ

 % .4 2 آسغ

ة % َٚ  % .4 2 غ١غ ِجب

  

 / المصدر : الباحثة( يبين نوع قطاع العمل لمعينة المستبينة6رسم توضيحي )
 

 / المصدر : الباحثة ( يبين التحصيل الدراسي لمعينة المستبينة13جدول )
 نسبة االجوبة العدد االجبثخ

 %24.00 12 صوتٛعاٖ

 %24.00 12 ِبجـت١غ

36% 

20% 

8% 

8% 

4% 
20% 

 معماري 4%

 مدنً

 جغرافٌة

 قانون

 مساحة

 اخرى

 غٌر مجاَوب

68% 

0% 

0% 

24% 

0% 4% 4% 
 دىِٟٛ

 شجٗ اٌذىِٟٛ

 اٌعمبعٞ

 اٌشبص

 اٌمطبع االؿتثّبعٞ

 آسغ

ة َٚ  غ١غ ِجب
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 %12.00 6 صثٍَٛ عبٌٟ

 %28.00 14 ثىبٌغ٠ٛؽ

 %4.00 2 ِعٙض فٕٟ

 %4.00 2 اسغٜ

ة % َٚ  %4.00 2 غ١غ ِجب

 

 ة / المصدر : الباحثةلمعينة المستبين التحصيل الدراسي( يبين نوع 7رسم توضيحي )
 / المصدر : الباحثةسنوات الخبرة( يبين 14) جدول

 نسبة االجوبة العدد ؿٕٛاد اٌشجغح )ؿٕخ(

 %12.00 6 الً ِٓ سّؾ

5-10 10 20.00% 

10-15 6 12.00% 

15-20 16 32.00% 

15-20 6 12.00% 

25-30 2 4.00% 

 %4.00 2 اوثغ ِٓ طٌه

ة % َٚ  %4.00 2 غ١غ ِجب

 

 / المصدر : الباحثةسنوات الخبرة( يبين 8رسم توضيحي )
 كان كاالتي؟ الجواب حول : ما ىو رايك بالتشريعات القائمة المتعمقة بالمخالفات التخطيطية والعقوبات المترتبة عمييا

معظم المستبينين يجد انيا ليس ليا مرونة مع الواقع ومع التغيرات العالمية، وضعيفة جدا، غير رادعة وغير مقنعة، غير 
مناسبة، وتحتاج الى تغيير، واعادة النظر بيا، مراجعة واعادة صياغة وتطوير، كما انيا غير فعالة والعقوبات المترتبة 

فعالة، وىي االساس في ضبط وتنظيم اي عممية تخطيطية حيث ان نجاح التشريعات التخطيطية بالمخالفات ايضا غير 
مرتبط بنجاح العممية التخطيطية ككل، ولالسف التشريعات العراقية حاليا غير مواكبة لمتغيرات التي يمر بيا البمد والعقوبات 

لمترتبة عمى ىذه المخالفات، وىناك القميل جدا يجدىا المترتبة عمى المخالفات التخطيطية ال تتناسب مع حجم االضرار ا
 انو ال باس بيا لكنيا تحتاج الى التغير في بعض المفردات، وانيا جيدة، والبعض يجدىا مناسبة اال ان التنفيذ صعب.

المختصة، ىل برأيك وجود قانون البناء، يساعد عمى االرتقاء بمستوى أدوات العمل التخطيطي لدى الجيات : وحول السؤال
 كان ىناك اجماع بنعم بالتأكيد.ورفع مستوى مفيوم التخطيط الحضري والعمراني لدى المتعاممين ؟

ىل ترى ضرورة وجود ىيئة حكومية واحدة، تضم الجيات السؤال:  فيضرورة وجود ىيئة حكومية واحدة فقط  حولو 
 دعم رؤية حكومية في تحقيق استراتيجيتيا المستقبمية ؟المتعددة الحالية )امانة بغداد، مجمس المحافظة(، وأنو يساىم في 

الجواب  ىل تعاممت مع قوانين تنظيمية أو تشريعات تخطيطية من خالل عممك؟ وحول السؤال:، نعم ايضاالجواب كان 
 :(9( والرسم التوضيحي رقم )15) الجدول% منيم اجاب بنعم، وكما في 56
 

24% 

24% 

12% 

28% 
4% 

4% 4% 
 ماجستٌر دكتوراه

 بكالرٌوس دبلوم عالً

 اخرى معهد فنً

 غٌر مجاَوب

12% 

20% 

12% 

32% 

12% 
 عشر-خمس اقل من خمس سنوات 4% 4% 4%

20-15 15-عشر

20-25 25-30

 غٌر مجاَوب اكثر من ذلك
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 / المصدر : الباحثةالمتعاممين بالتشريعات والقوانين (:15) جدول
 االجٛثخ % اٌعضص اٌّـتٜٛ اٌتشغ٠عٟ

 12.00 6 اٌّـتٜٛ االل١ٍّٟ

 4.00 2 اٌمطبعٟ

 20.00 10 اٌتشغ٠عبد اٌجٕبئ١خ اٌّـتٜٛ اٌتظ١ّّٟ

 12.00 6 اٌّذٍخ تشط١ظ

 8.00 4 آسغ

ة % َٚ  44.00 22 غ١غ ِجب

  

 / المصدر : الباحثة( يبين المتعاممين بالتشريعات والقوانين من العينة9رسم توضيحي )
الخصوصية ؟ الكثافات ىل حققت قوانين البناء في مدينتك، االرتداد المناسب؟ االرتفاعات المناسبة ؟ أما الجواب حول: 
نجد ان المفردات جميعيا لم تتمكن قوانين البناء من تحقيقيا اال ان المالءمة البصرية ىي الفقرة االكثر  البنائية المتوازنة؟

 :(10( والرسم التوضيحي رقم )16الجدول رقم )وكما في  ضعفاً 
 مدى تحقيق قوانين البناء في مدينة المستبين يبين (:16) جدول

 
ة % َٚ  % ٔٛعب ِب % ال % ٔعُ غ١غ ِجب

 38.5 53.8 7.7 0 االعتضاص إٌّبؿت

 38.5 46.2 11.5 3.8 االعتفبعبد إٌّبؿجخ

 30.8 42.3 23.1 3.8 اٌشظٛط١خ

 38.5 50.0 3.8 7.7 ِتٛاػٔخء ثٕب خوثبف

 19.2 69.2 7.7 3.8 خ اٌجظغ٠خءِاٌّال

 

 مدى تحقيق قوانين البناء في مدينة المستبين ( يبين10رسم توضيحي )
ما مستوى فعالية القوانين والتشريعات التخطيطية القائمة في ضبط وتوجيو وتنفيذ التخطيط اما الجواب حول السؤال: 

الجدول رقم وكما في نجد انيا كميا ضمن المقبول  العمراني؟ من حيث الشمولية، الوضوحية، القوة، الشفافية، المرونة؟
 :(11( والرسم التوضيحي رقم )17)

 / المصدر : الباحثةيبين مستوى فعالية القوانين والتشريعات التخطيطية القائمة (:17) جدول
 

ة % َٚ  ِّتبػ % ج١ض جضا %  ج١ض % ِتٛؿظ % ِمجٛي % غ١غ ِجب

 0.0 3.8 7.7 42.3 38.5 7.7 اٌش١ٌّٛخ

 0.0 0.0 23.1 23.1 42.3 11.5 اٌٛضٛد١خ

 0.0 7.7 15.4 19.2 50.0 7.7 اٌمٛح

 0.0 7.7 0.0 26.9 57.7 7.7 اٌشفبف١خ

 0.0 7.7 11.5 15.4 53.8 11.5 اٌّغٚٔخ
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 غٌر مجاَوب

 نعم

 ال

 نوعا ما

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

 ممتاز جٌد جدا جٌد متوسط مقبول غٌر مجاَوب

 الوضوحٌة الشمولٌة

 الشفافٌة القوة

 المرونة



 2015( لسنة 3العدد) ................................................................ ةيعمار مهندسة المالمجمة العراقية ل

432 

 

 / المصدر : الباحثة( يبين مقبول ية لمستوى فعالية من حيث مفردات حيث الشمولية، الوضوحية، القوة، الشفافية، المرونة11رسم توضيحي )
ما ىو رايك بالتشريعات القائمة المتعمقة بإجراءات وممارسات جياز الرقابة التخطيطية اما في الجواب حول السؤال: 

جراءات العمميات التخطيطية فكانت معظم  المخالفات التخطيطية والعقوبات المترتبة عمييا، قانون وضوابط البناء، أنظمة وا 
 :(12( والرسم التوضيحي رقم )18الجدول رقم )وكما في االجابات غير فعالة 

 / المصدر : الباحثةالرأي حول إجراءات وممارسات جهاز الرقابة التخطيطية، المخالفات التخطيطية والعقوبات المترتبة عميها(: 18) جدول
 

 
ة %  َٚ  ال اعٍُ %  غ١غ فعبٌخ % فعبٌخ % غ١غ ِجب

 19.2 69.2 3.8 7.7 إجغاءاد ِّٚبعؿبد جٙبػ اٌغلبثخ اٌتشط١ط١خ

 7.7 76.9 3.8 11.5 اٌّشبٌفبد اٌتشط١ط١خ ٚاٌعمٛثبد اٌّتغتجخ ع١ٍٙب

 11.5 65.4 15.4 7.7 لبْٔٛ ٚضٛاثظ اٌجٕبء

 34.6 50.0 7.7 7.7 أٔظّخ ٚإجغاءاد اٌع١ٍّبد اٌتشط١ط١خ

 

 / المصدر : الباحثةعدم فعالية إجراءات وممارسات جهاز الرقابة التخطيطية، بالمخالفات التخطيطية والعقوبات المترتبة( 12رسم توضيحي )
ما ىي اإلجراءات والتشريعات القائمة المتعمقة بالمخالفات التخطيطية والعقوبات الواجب القيام اما في الجواب حول السؤال: 

 :(13( والرسم التوضيحي رقم )19%، الجدول رقم ) 61.5ازالة التجاوزات حيث وصمت الى  كانت كانت اكثر اجابةبيا 
 / اٌّظضع : اٌجبدثخيبين العقوبات الواجب القيام بها (:19) جدول

 

 ( يبين ان ازالة التجاوزات هي المطمب الرئيسي ثم الغرامات13رسم توضيحي )
ىل ترى أن ىناك تعديالت بشكل دوري عمى القوانين والتشريعات الحالية، وبصورة تتالءم  اما في الجواب حول السؤال:

 :(14( والرسم التوضيحي رقم )20الجدول رقم )وكما في والعالمي،  المحميمع القضايا التخطيطية المستجدة عمى الصعيد 
 اٌّظضع : اٌجبدثخ /تراعي المتطمبات االنية تعديالت عمى القوانين والتشريعات الحاليةعدم وجود يبين  (:20) جدول

 

 % نوعا ما % ال % نعم  غير مجاَوب الجوانب 

 15.40 61.5 15.4 7.7 التطورات التكنولوجٌة والمعلوماتٌة

 7.70 69.2 15.4 7.7 منهج االستدامة والمواد المتجددة

 34.60 50.0 7.7 7.7 مواكبة المدن المجاورة

 7.70 73.1 11.5 7.7 العالمٌة

 34.60 42.3 15.4 7.7 الحفاظ على الهوٌة 
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ة  % َٚ  عثّب  ال  ٔعُ  غ١غ ِجب

 19.2 38.5 34.6 7.7 غغاِبد ِب١ٌخ وج١غح

 19.2 11.5 61.5 7.7 اػاٌخ اٌتجبٚػاد

 26.9 46.2 15.4 11.5 اٌذجؾ

 23.1 46.2 15.4 15.4 وٍٙب ِعب
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 / المصدر : الباحثةعدم مراعاة الجوانب المطموبة كالتكنولوجية ومواكبة المدن العالمية والحفاظ عمى الهوية( يبين 14رسم توضيحي )
موضح وكما في ، أو التشريعات التخطيطية القائمةىل برأيك ىناك استثناءات من القوانين اما في الجواب حول السؤال: 

 :(15( والرسم التوضيحي رقم )21الجدول رقم )
 الحالية/ المصدر : الباحثة (: يبين مستوى الحيادية وهل هناك بعض االستثناءات عمى القوانين21) جدول

ة %ِغاعبح  َٚ  ٔٛعب ِب  ال ٔعُ غ١غ ِجب

 19.2 15.4 53.8 11.5 اٌجبٔت اٌـ١بؿٟ

 23.1 15.4 53.8 7.7 اإلصاعٞاٌفـبص 

 23.1 11.5 53.8 11.5 اٌفـبص اٌّبٌٟ

 19.2 61.5 7.7 11.5 اٌذ١بص٠خ ثبٌتعبًِ

 

 / اٌّظضع : اٌجبدثخٚجٛص د١بص٠خ ثبٌتعبًِ عدم يبين( 15رسم توضيحي )
ما مدى وضوح اإلجراءات الالزمة ، السؤال: ىل تعتبر ىذه اإلجراءات في متناول كافة المتعاممين اما في الجواب حول

ة(، إلتمام كل عممية تخطيطية عمى مستوى األجيزة التخطيطية عموما ) أي ىل ىناك إجراءات مكتوبة ومعتمدة لكل عممي
 :(16( والرسم التوضيحي رقم )22الجدول رقم )وكما في 

 

 / المصدر : الباحثةوضوحية االجراءات التخطيطية ( يبين16رسم توضيحي )
 المصدر : الباحثة وضوحية االجراءات التخطيطية/(: 22) جدول

ة % َٚ  عثّب ال ٔعُ  غ١غ ِجب

 26.9 11.5 50.0 11.5 ِٛجٛصح ِٚىتٛثخ

 15.4 23.1 50.0 11.5 تٕمظٙب اٌذ١بص٠خ

 11.5 3.8 73.1 11.5 تٕمظٙب اٌّشبعوخ اٌجّب١٘غ٠خ

 11.5 7.7 69.2 11.5 ضع١فخ االٌتؼاَ ثتٕف١ظ٘ب

 34.6 11.5 42.3 11.5 ٌىٓ اٌتٕف١ظ ٘ٛ اٌّشىٍخِـتٛا٘ب ج١ض 

برايك فكان وضع قانون لمتخطيط العمراني جديد ووضع إجراءات جديدة  ما ىي الحمولاما في الجواب حول السؤال: 
 :(17التوضيحي رقم )( والرسم 23الجدول رقم )وكما في باإلضافة الى تفعيل دور نقابة الميندسين، 

 

 / المصدر : الباحثةالحمول المقترحة ( يبين17رسم توضيحي )
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 / المصدر : الباحثةالحمول المقترحة(: 23جدول )
 

ة َٚ  عثّب ال ٔعُ غ١غ ِجب

 7.70 15.40 57.7 19.20 اٌـى١ٕخػ٠بصح ٌالؿتعّبالد 

 7.70 23.10 53.8 15.40 االعاضٟ تغ١غ فٟ لبْٔٛ افغاػ

 7.70 3.80 73.1 15.40 لبْٔٛ ٌٍتشط١ظ اٌعّغأٟ جض٠ض 

 11.50 11.5 61.5 15.40 االتجبٖ اٌٝ االِتضاص اٌعّٛصٞ ٌذً ػ٠بصح اٌىثبفخ اٌجٕبئ١خ

 15.40 7.70 65.4 11.50 تفع١ً صٚع ٔمبثخ إٌّٙضؿ١ٓ

 :(18( والرسم التوضيحي رقم )24الجدول رقم )وكما في ، فكان  التوعية واالعالم عن أىميةاما في الجواب حول السؤال: 
 خالل استخدام ، الصور ، االفالمضرورة التوعية الجماىيرية حول االلتزام بضوابط البناء، من ىو 

 / المصدر : الباحثةاهمية التوعية واالعالميبين  (:24) جدول

 
 نوعا ما  ال  نعم  غير مجاَوب 

 15.4 7.7 69.2 7.7 إثغاء اٌذغوخ اٌفىغ٠خ فٟ ِجبي اٌعّبعح ٚاٌتشط١ظ 

 11.5 7.7 73.1 7.7 تشغ٠ع اٌمٛا١ٔٓ

 7.70 3.8 80.8 7.7 اٌتٛع١خ اٌجّب١٘غ٠خ 

 11.5 3.8 76.9 7.7 تشغ٠ع اٌمٛا١ٔٓ اٌتٟ تشض االعالَ

 

 / المصدر : الباحثةاهمية التوعية واالعالم( 18رسم توضيحي )
 االؿتٕتبجبد -5

التغيرات مييا ليس ليا مرونة مع الواقع و المترتبة عان التشريعات القائمة المتعمقة بالمخالفات التخطيطية والعقوبات  -
، مراجعة واعادة صياغة وتطوير، اعادة النظرتحتاج الى رادعة وغير مقنعة، غير مناسبة،  العالمية، وضعيفة جدا، غير

م اي عممية كما انيا غير فعالة والعقوبات المترتبة بالمخالفات ايضا غير فعالة، وبالرغم من انيا االساس في ضبط وتنظي
تخطيطية حيث ان نجاح التشريعات التخطيطية مرتبط بنجاح العممية التخطيطية ككل، ولكن التشريعات العراقية حاليا غير 

 .ضرار المترتبةمواكبة لمتغيرات التي يمر بيا البمد والعقوبات المترتبة عمى المخالفات التخطيطية ال تتناسب مع حجم اال
االرتقاء بمستوى أدوات العمل التخطيطي لدى الجيات المختصة، ورفع مستوى مفيوم التخطيط  قانون البناء، يساعد عمى -

دة، تضم ضرورة وجود ىيئة حكومية واح، و ثار السمبية عمى البيئة الحضريةيقمل من اال، الحضري والعمراني لدى المتعاممين
 تحقيق استراتيجيتيا المستقبمية .لة حكومية موحدة يساىم في دعم رؤيانة بغداد، مجمس المحافظة(، )ام الجيات المتعددة

لم تحقق قوانين البناء، االرتداد المناسب، االرتفاعات المناسبة، الخصوصية، الكثافات البنائية المتوازنة، اال ان المالءمة  -
 البصرية ىي الفقرة االكثر ضعفًا. 

وتوجيو وتنفيذ التخطيط العمراني، من حيث الشمولية، مستوى فعالية القوانين والتشريعات التخطيطية القائمة في ضبط  -
اما التشريعات القائمة ، المشكمة بالتنفيذالوضوحية، القوة، الشفافية، المرونة، نجد انيا كميا ما بين المقبول والضعيف و 

ضوابط البناء، من حيث المتعمقة بإجراءات وممارسات جياز الرقابة لممخالفات التخطيطية والعقوبات المترتبة عمييا، قانون و 
جراءات العمميات التخطيطية فيي غير فعالة .  أنظمة وا 

المتعمقة بالمخالفات التخطيطية والعقوبات  والقيام باإلجراءات والتشريعاتازالة التجاوزات كونيا تشوه المظير الحضري  -
 التخطيطية القائمة، والعمل بشفافية ووضوحية.التشريعات من القوانين و ازالة االستثناءات الخاصة ، الواجب القيام بيا

اجراء تعديالت بشكل دوري عمى القوانين والتشريعات الحالية، وبصورة تتالءم مع القضايا التخطيطية والمعمارية  -
 تكون اإلجراءات في، وان االستدامة والتكنولوجيا المتقدمةالمستجدة عمى الصعيد المحمي والعالمي، والنظريات الحديثة ك

متناول كافة المتعاممين من حيث وضوح اإلجراءات الالزمة إلتمام كل عممية تخطيطية عمى مستوى األجيزة التخطيطية أي 
 انيا إجراءات مكتوبة ومعتمدة لكل عممية.
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وضع قانون لمتخطيط العمراني جديد ووضع إجراءات جديدة، االتجاه الى االمتداد العمودي لحل زيادة الكثافة البنائية  -
باإلضافة الى تفعيل دور نقابة الميندسين، ضرورة التوعية الجماىيرية حول االلتزام بضوابط البناء، من خالل استخدام ، 

 الصور ، االفالم و تشريع القوانين التي تخص االعالم.
 اٌتٛط١بد -6

الحاصل والتغير في وضع مخطط أساس جديد لمدينة بغداد والمحافظات واألقضية العراقية يتالءم مع التقدم الحضري  -
 أعداد السكان باالستناد الى معدالت النمو، زيادة األراضي المخصصة لالستعماالت السكنية.

توفير البنى التحتية واالجتماعية لمناطق محددة لالستعماالت السكنية عمى سبيل المثال االراضي التي وزعت كاستعمال  -
االمتداد العمودي لحل لزيادة الكثافة البنائية وعدد الطوابق  مثل حي الحرس وغيرىا، االتجاه الى 2003سكني قبل 

 المسموح بيا في المنطقة بما يتناسب مع الكثافة السكانية .
الزام جميع  تعزيز دورىا الرقابي والتنفيذي إلزالة المخالفات.و اعتباريو و تعزيز دور البمديات وأمانة بغداد ودعميا كشخصي -

جازات البناء بتقيدىا بالمخططات اليندسية مستوفية لمقواعد والمتطمبات الفنية وتكون صادرة الجيات المختصة التي تصدر ا
ات ، وعدم تحويل ممكيات الدور اال بوجود اجاز ىندسي مسجل لدى نقابة الميندسينمن جية مخولة بالتصميم او مكتب 

سين دورا في الرقابة واإلشراف عمى مراحل تنفيذ ان يكون لنقابة الميندو وتفعيل دور الميندسين المعماريين ، بناء اصولية
 البناء تعقبا لمتجاوزات أثناء اإلنشاء، وان تعاقب كل مكتب ىندسي يقوم باإلشراف عمى تنفيذ أعمال مخالفة لنظام البناء.

جديدة إعادة صياغة التشريعات وتوحيدىا في بغداد بما يتناسب مع الوضع القائم لمتجمعات العمرانية، ووضع كودات  -
 لمبناء بما يتالءم مع الزيادة السكانية، والتحوالت الحضرية، والتغييرات التكنولوجية، واالستدامة الحضرية.

المحاضرات والندوات وتأسيس جمعيات أىميو  يط العمراني وذلك من خاللإثراء الحركة الفكرية في مجال العمارة والتخط -
 حاد المقاولين والجامعات في عممية التخطيط من اجل زيادة الوعي الشعبي.تيتم بعموم العمران وتفعيل دور النقابة وات

دعم مشاريع االسكان والتطوير الحضري ن العشوائي حين انيا أمر قائم، و حل مشكمة قطع األراضي الصغيرة والسك -
، 1987لسنة  940نحل( الغاء قرار مجمس قيادة الثورة )الم، يدة متكاممة الفعاليات، ايجاد بدائل حضريةوانشاء مدن جد

 اء والناحية، وباثر رجعيويشمل بو مركز المحافظة والقض 1979لسنة  850القرار  تقرير حدود اإلفراز وفقا ألحكام
 وضع حدودا لإلفراز السكني الواقع داخل حدود البمديات وكعالج لحاالت قائمة.التغيرات السكانية الحاصمة و  مواكبةل
وانب المتعمقة بالتخطيط الحضري والنواحي الجمالية والبيئية، وضرورة ادخال مواد جديدة في ضرورة األخذ باالعتبار الج -

قوانين البناء مثل استخدام المون ونسبيا والنوعية في الواجيات لممباني وال بد من أخذ موافقة مسبقة من الجيات المختصة، 
مبالغة في استخدام األلوان من اجل ضمان عدم خروج التي تضع المحددات الجمالية التي تحد من قدرة المصمم عمى ال

المصمم عن النسق العام لمبناء فيذا النظام يندرج تحت محددين : المحدد الجمالي والمحدد التخطيطي، و إيجاد قاسم 
مشترك في جميع األبنية وفق رؤية معينة من أجل ضمان التجانس والتناغم بين عناصر المدينة، ووضع أنظمة وضوابط 

 لممحافظة عمى جمالية البناء من مناظر السخانات الشمسية ولواقط واألقمار الصناعية وخزانات المياه بأشكاليا المتعددة.
نية، وىذه % من مساحة قطعة األرض كحديقة مزروعة في المناطق السك 10د مساحة بنسبة معينة ال تقل عن يدتح -

 النواحي البيئية والجمالية واالجتماعية والتخطيطية لممناطق السكنية. ، فيي تراعياالتزان البيئي المادة ضرورية لتوفير
تعتبر أمانة بغداد او البمدية شخصيو اعتباريو مستقمة ماليا ، الوسائل المتاحة لدى البمديات لمحد من التجاوزات تعزيز 

داريا، ويمنحيا القانون صالحيات وميام واسعة النفوذ وممارسة صالحيات سن قوانين وأنظمة تتفق مع القانون، ويمكن  وا 
 ليا أن تمنع وتحد من ظاىرة البناء العشوائي في المدينة عن طريق عدة أجيزة :

 أجيزتيا اإلدارية والتشريعية مثل المجالس البمدية والمجان المحمية. -
 الدوائر اليندسية مثل مجمس المحافظة والتخطيط العمراني. -
 إدارة الشؤون القانونية . -
 تفتيش والمتابعو .إدارة ال -
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 القوة التنفيذية المتمثمة في الشرطة. -
 القوانين والتشريعات التي سبق شرحيا. -
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