
 معلومات عن المكتب االستشاري التخطيطي/ جامعة بغداد

 

 أوال: المقدمة : 

جاء تأسيس المكتب  اسستابا ا التيطيطبي مبي  البخ التيطبير ال  باا 

( 77واإلقليمي للد اسبا  اللليبا مبي جا لبد د بدان اسبتتانا لتلليمبا   بدن  

جا لببد د بدان ودمقامقببد واا ع التللبيل اللببالي دقباا   ببج   لبس  4991لسبتد

والب ببا الللمببين وامسبب ا ا  ببا ندببدال التببدوع الللميببد التببي نقا ت ببا واا ع 

، 4971(  با   UNDPالتيطير دالتلاون  ا الباما ج اإلممائي  لأل ل المت بدع  

، مي 4974لستد  441وقامقن تأسيس  الخ التيطير ال  اا واإلقليمي  قل 

 ن جا لد د دان

وقد جاء تأسيس المكت  نا ماً لل  بقن ال يييبد الاا يبد  لبع  مبا المسبتق  

التيطيطي للمدن والم امظا  مي اللااق واإلس ا  مي نما  مليبد التتميبد 

مببي اللببااقن و تببس تأسيسببم وبببا المكتبب  مابب   يتيببم ندببداماً تلببد نلببي ً 

 لمسياتم الللميد واللمليدن

 ا تلاميم  دمتا ون يامتا  ج  االل ذا    قد   ن باو ع البتاء والتطق  لملال د

دأدلاندا المكاميد والبيئيد والتتمقيد ، ت تل  لبع الميتابيج  بج اسلبانيمييج 

تقميا اسدتما  المطلقب لسد دسه الف قع الملاميد ، خاصبد ونن دبسا الم با  

الميببدامي   التطبيقببي ( مببي  رببا  مظبباع  –يتميببخ دياصببيد التكا ببل التظبباا 

يببد مببا لد لكببل  ببج  ت يبباا  الفلببل و ن الفلببل التيطيطببي للمديتببد تيطيط

 اللااقيد ونقليم ا ن

 الرؤية :  1ـ1

تأسيس قا دع  لميد  حتااميد لللمبل التيطيطبي مبي اللبااق،  مط قبا  بج 

تقظيف الفكا اسلبانيمي دأسبلقب   تبي تطبيقبي، يلمبل  لبع  ي بان و بي 

التيطيطيبد المتققلبد، مبي ثقامي يؤدلتبا للتلا بل  با المت يباا  والت بديا  

سبببيل   سبباء ن ببائل التتميببد المكاميببد المتقاامببد لللببااق، وتقليببل الفببقا ق 

اسقتاانيد ديج نقاليمم، وت قيق دا يد  تطقيبد لتقايبا المسبتقاا  البابايد 

 تسا د  لع دتاء   تما  اممن

 الرسالة :  2ـ1

ببا البع المسادمد مي   ساء ققا د الفكا التيطيطي مي اللااق وتطبقياه جت

جت   ا المؤسسا  الم تيد األخبا  ، واللمبل  لبع  مبا  سبتق  الت ادبد 



التيطيطيد اللااقيد دالت سيد اسستاجا يد للفكا اسلانيمي مي الم ا  الفتي 

 التطبيقين

 األهداف :  3ـ1

 . وبا اليباا  الللميد والفتيد وال ا ليد مي خد د اليطر التتمقيد 

اليباا  المتيااد مبي   باس  تقميا  ستق   ا   ج اسستاا ا  و 

تيطببير المببدن والتيطببير ال يكلببي للم امظببا  والتتميببد اسقليميببد 

والقق يد ون اسا  التطقيا والتتميد مبي التيطبير ال  باا واسقليمبي 

دادلاندا الباايد واللمااميد واسقتاانيد لدوائا الدولد والقطبا  الميبتلر 

  والياص

 .لم تد مي اللااقالمسادمد مي تطقيا و مد  ما سد ا 

ايانع خباا  ا  اء ال يئد التد يسيد والفتييج مي المالخ مي الم باس   

الم تيد والتطبيقيد ومقل دسه اليبباا  البع   مبل اللمليبد التلليميبد 

 .والمسياع الللميد مي المالخ

 .تقديل اليباا  الع نوائا الدولد دمقج   ققن تبا  ديج الطاميج 

 با المكاتب  اسستابا يد المماثلبد وال  با   تبان  اليباا  والتتسيق 

ذا  الل قببد ناخببل اللببااق وخا جببم  ببج اجببل ايببانع اليببباع التمطيببد 

والللميد مي   ا  اسختااص ودالاق ع التي تؤ ج املكاس ذلك التلاون 

 . لع ت قيق اددال المكت  دالمستق  اس يل

اجبا  ال  با  ذا  ا دان وتتفيس الباا ج التد يبيد والتطقيايد لتلبيبد احتي 

 . الل قد داللمليد التيطيطيد مي   ا  التلليل المستما
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 اختصاصات المكتب :ثالثا: 

 المخططات االساسية للمدن -1

لقم با تميبل  تلد الميططا  اسساسيد  ج ادل  قد ا  ااندا  وتطق  المدن،
تطبقيا المبدن وانا ت با  بج  يططبيج  الدليل السا يققن ال  ا  اللا لد  لبع

اسستابا ا التيطيطبي دبسا المقببق   لبسا مقبد اولبع المكتب  و  تدسيجن
المسبتق  للتابدا  ادميد لبياع  ج خ   تأسيسم لفايق استاا ا  بالي

 وقد اخس داس تبا   تد تاسيس الفايق تلدن ال قام  ل سا التق   ج الماا يان
مللميطر اسساس ألا  اسساسيد للمدنن الللميد لماا يا ا دان الميططا 

اسجتما ي  ال ام  اس نن اداادا دي ال ام  اسقتاانا،  ديتد جقام   ديدع،
 المللق اتي ن وال ام  ال ام  اللماامي والطبيلي، والسكامي،

 -ا دان الميططا  اسساسيد دلدن  ج المااحل دي :  تما  اا يا   

 

 المسح وجمع البيانات : -1-1

ل البياما  البع ديامبا   كتبيبد تابمل  يتلبف اسحاباءا  السبكاميد تتقس   
واسقتاببانيد والتا يييببد وديامببا   يداميببد تاببمل اسببتلماس  اس   وت ببديا 

 الياائر وقياس المتاسي  واألستبياما  داخت م ا واستط   اآل اءن



 

 

 التحليل والتنبؤ : -1-2

وتبقب لتت ق  الع  للق ا  تاتف البياما  التي جملت مي الماحلد اسولع   
 ت ا مي دتاء التماذج الايابيد الميتلفد التي تفسا الل قا   يمكج اسستفانع

للمديتد ودي اسمسان والم تما والقظائف  ال اليد لللتاصا اللمااميد اليمسد
والابكا  والبيئدن و ج ثل التتبؤ د ميا ذلك للمستقبلن تقما  مليد الت ليل 

  اليآ لقاقا المديتد  ج ج د وصق ع  ستقبليد  ت ا  ج ج دوالتتبؤ ممقذجآ  
اخا ن لما نن ندل  ا يتتج  ج دسه اللمليد دق تاييص الماالل التي 

 تلامي  ت ا المديتد وت ديد لقا ج التطق  مي ا ن
 

 
 

 وضع استراتيجيات تطوير المدينة : -1-3

دلد ت ديبد  ابالل المديتبد واس كاميبا  الكا تبد مي با، يابا  البع ت ديبد     
اسببتااتي يا  التطببقيان يتبتببع المكتبب  اسستاببا ا التيطيطببي مببي دببسه 



 كبس نلببا  با يمكبج  بج  الماحلد  ت ج استاا  وال بقا  الم تملبي د بدل
 رمقحا  الم تما دطبقاتم الميتلفد مي الميطر اسساسن

 

 
 االساس للمدينة :وضع المخطط  -1-4

يتتج  ج دسه الماحلد داكل  ئيسي خا رد تقايبا اسمابطد والفلاليبا       
تسببمع خا رببد اسببتلماس  اس   نوخا رببد التاببميل  مببي المديتببد التببي

اسساسي للمديتدن م  ً  ج  دن  ج خطبر التطبقيا القطا يبد مبي   باس  
الطباق و  تظق بد التقبل اليد ا  اللا د التلليميد والا يد والبتع الت تيبد و

مي المديتدن داسبامد البع خطبر تتفيبس التابميل اسساسبي و تادلتبمن اذ ان 
اسستاا ا التيطيطي يؤ ج دان التتفيس و تادلتم جبخء س يت بخء  بج  المكت 

 اللمليد التيطيطيدن
 

 الدراسات الشاملة للنقل الحضري -2

قبل والمباو  مي با، تلامي  لظل المدن  ج  االل لبياع مي  تظق بد الت     
تت لع مي مدع اسانحا ا  الماو يد وليات ا وتيلف نمظمد التقل اللا ن ومظااً 
ألدميد دسا المقبق  مقد ا تبا  ج قبل المكت  اسستاا ا التيطيطي حق  
 سببتق   ببج حقببق   ملببم واختااصبباتمن تتاببادم الد اسببا  الاببا لد للتقببل 

ا التيطيطيبد ندتبداًء  بج  احلبد ال  اا  ج حيا المااحل  ا داقي الماا ي
جما البياما   او اً دالت ليل و ج ثل وبا البدائل واسسبتااتي يا  التبي يتبتج 
 ت ا  يطر التقل الاا ل للمديتدن اس ان دسه الد اسا  تتطل  امقا اً  ليتد 
  ج المسقحا  تامل نليا  ج ث ثد  اا  س ا نغلب ا ذا  رادا  او ا ن 

 



 

 االثر البيئيدراسات تقدير  -3

ان احداث التتميبد مبي  كبان  با س يبتل مقبر  بج خب   ليباع المابا يا      
وتتق  ا, دل  ج خ   ن اسد  د  مائدع تلك الماا يا  ج حيا قد ت ا  لع 
ت قيق اسددال التي وببلت  بج اجل با و  قت با  با دباقي المابا يا و با 

دد  ج سؤا    ل ودق:  ا تأثيا البيئدن لسا ي تاج  تيسا القاا  نائماً الع اسجا
 دسا المااو   لع البيئد ؟

ل جادد  ج دسا السؤا  سدد  ج القيا  دد اسد لت ديد اسثا البيئي للماباو  
 ن
 

 خطط التنمية االقليمية-الخطط الهيكلية -4

تبأتي ادميبد خطبر التتميبد األقليميبد  بج لقم با تميبل األربا  األقتاببانا     
المكامي لللمليد التتمقيدن ممج خ ل ا يتمكج صتا  القباا   بج األجادبد  لبع 

 -اسئلد   مد  ديدع  ت ا :
 ليف تقا  المدن والقا  مي الم امظد ؟ 
  ا دي الل قد ديج  دن الم امظد  ا دل  ا ؟  
 تا د مي الم امظد ؟ليف تطق  قطا  الا 



 دل يمكج احداث حالد  ج التكا ل ديج القطا يج الاتا ي والخ ا ي ؟ 
 ليف ملخا نو  الم امظد مي تتميد اسقتاان القرتي ؟ 
 ايج مققا  اا يلتا الاتا يد د يا تلمل دألفأ  ا يمكج ؟ 
 ايج مقجم استيما اتتا مي الم امظد ؟ 
 ؟ ليف ماما  ستق  الدخل اسقليمي للم امظد 
ع  با يمكبج  بج اللائبدا  ليف مسبت ل المبقا ن المتاحبد لت قيبق ا لب 

 ؟اسقليميد
 ليف مت كل دال  اع  ج والع الم امظد ايانع نو مقااماً؟ 

 

 الدراسات األسكانية -5

تلد  االل األسكان  ج ندل الماالل التي تلامي  ت ا الم تملا  مي      
البلدان التا يد وتيتلف ن جد تلقيددا  ا نخت ل المستق  اسقتابانا للبلبد 

 وح ل السكان ن
تتطل   االل األسكان حلقسً تيطيطيد تأخس داأل تبا  ال قام  األقتاانيد      

ا مبأن المكتب  األستابا ا التيطيطبي واألجتما يد واألمساميد ل ان و بج دتب
نخس  لع  اتقم اجااء دسه الد اسا    اوسً تطبيق خبااتم التظايد المتقاجبدع 

 لد  األلانيميج مي جا لد د دان خد د لللااق التادضن
تتتاو  الد اسا  األسكاميد تقييماً للاصيد السكتي ال الي والمسبتقبلي      

المستقبليد، م آل  ج نمتقاق مماذج الطل  ال اليد و وتقديا ال اجد السكتيد
 لع السكج دأ تببا  ال قامب  األقتابانيد وسبلد السبققن ليابكل لبل ذلبك 
ا بيد يتطلق  ت ا اليبااء لقببا السياسبا  األسبكاميد الكفيلبد د بل األا بد 

  لع  د  ا تي  ليج ن

 التصاميم الحضرية -6

والفكايبد التبي تلكبس س يمكج للمديتد ان تست تي  ج ال قام  ال ماليد     
دقيت ا ونصالت ان وس يمكج نن يتل للمديتد ذلك اس  بج خب   تابا يل ح بايد 

  تميخع ولفقءعن
تأخس التاا يل ال  ايد دتظا اس تبا  ال قام  الملما يد والتيطيطيد والقيل     

المديتد، الع جام  ن اسد تا يي ا وتأميا اسحبداث التبي تميبل  ال ماليد مي
ق  ميبم، لي مبا لبل ذلبك  با  با يمتلكبم المابمل  بج ادبدا  وقبد ع مقار ت 

 ملسفيد يسكب ا مي تاا يل ح ايد  لباعن
   
 تامل التاا يل ال  ايد : 

 * تطقيا بفال اسم ا ن
 * تطقيا الما د ال  اا  القاج ا  ،المبامي ،خر السماءنننن (

 * تطقيا  االخ المدنن
 * ا دان التاا يل القطا يد الا ياعن



* ا دان التاا يل الياصد  يل  المدن اسولمبيد، القا  السياحيد، الم ملبا  
 السكتيد، الم ملا  الت ا يد، تاا يل الماالخ الاتا يد نننالخ (   

 

      
  



 



 



 



 الفنية –دراسات الجدوى األقتصادية  -7

غالباً  ا ي د صتا  القاا  نمفس ل ا ا  خيبا ا  صبلبد  تبد ا يفكباون مبي      
احد الماا يا التي ياان ل ا الت ق  دالمديتد وتطقيادان لسا م ل نائمباً د اجبد 

 لألجادد  لع اسئلد  ديدع  ت ا :
 دل سيت ح دسا المااو  مي ت قيق اددامم؟ 
 دل سيادح ؟ 
  ؟لل ح ل اللقائد التي يمكج ان ي قق ا 
 لل سيتطل   ج استيما ا  ؟ 
 ليف يمكج تتفيسه ؟ 
    
الفتيد األجقدد ل سه التساؤس  جميل ان  –تقما ن اسا  ال دو  األقتاانيد     

وتلتمد نقد اسجقدد  لبع لفباءع مايبق اللمبل وسبلد ار  بم وتياابم مبي 
 المااو  او الماا يا المخ ا ن است ان 

دأ ببدان دببسا التببق   ببج الد اسببا  يقببق  المكتبب  األستاببا ا التيطيطببي    
األستاببا يد لللديببد  ببج الماببا يا التببي تيببص المديتببد لماببا يا السببكك 
ال ديديد، المتاو، الطاق دأمقا  ا، المااما والم ملا  الاتا يد، وغيادبا  بج 

 الماا يا األستيما يد مي المديتدن

 

 أنظمة إدارة الخدمات البلدية -8

تلببد األنا ع الكفببقءع  فتاحبباً لت ببات  مليببد تقببديل اليببد ا  البلديببد مببي       
المديتدن وس ييفع دأن تقديل اليد ا  البلديد للسبكان دكفباءع وجبقنع  اليبد 

 دق ال دل األسمع ألا  ؤسسد دلديد، دل ألا حكق دن
يقق  المكت  األستاا ا التيطيطي دأ دان مظبل انا ع اليبد ا  البلديبد      
لف المدنن اذ تيتلف المبدن ميمبا ديت با  بج حيبا مظبل انا ع اليبد ا ن لميت

وذلك ا تماناً  لع اللديد  بج المت يباا  السبكاميد واألقتابانيد واألجتما يبد 
 واليقاميد والطبيليدن

 تامل امظمد انا ع اليد ا  البلديد :    
 * مليا  جما وتاتيف وتدويا وات ل التفايا  الالبدن     
 مليا  تاايف و لال د وتدويا وات ل التفايا  السائلدن*       
 * صيامد مبكد الطاقن      
 * صيامد المتارق الي ااء والمفتقحدن     
 * سياسا   تح اجااا  البتاءن     
 * تتظيل المت اوايج  لع األ  ك اللا دن     
 *انا ع األسقاق وتتظيل البا د المت قليجن     
   ن والتاويج الت ا ان* خد ا  األ     
 * األستيما  مي اليد ا  البلديد وتلظيل القا نا ن            

  



 

 GISبناء منظومات المعلومات الجغرافية -9

 ن مظل المللق ا  ال  ااميد دي  حد  مظل  ستان ون ل  تيس القاا ، اذ 
تسا د  لع  ي ان التكا ل ديج البيامبا  الملامبد  كاميباً ببمج ديئبد  ابكلد 
الد اسد، وت ديد التمر المكامي لتقايا ظقادا  اكلد الد اسد،  لع نساس 
مظا  واحد قا دتبم ت ليبل المققبا،  لبع ان يبتل ذلبك ومبق الابي د الاقميبد 

 .للبياما 

 

 فوائد نظم المعلومات الجغرافية -9-1

 وتت اا مائدت ا القظيفيد مي:
 لبع تفسبيا اليد ت قيل ا للبياما  اللا د الع  للق با   كاميبد تلمبل  ن4

 ديئد الماكلد قيد الب ان
تتظيل دسه المللق ا  داي د متائج  كاميد تؤنا البع ت ديبد   مق بد  ن2

 ج البدائل، ودالتالي المفابلد ديج دسه البدائل، ا تماناً  لع  ت  يبد 
 تفكيا وخباع  تيس القاا ن

تطبيق متائج القباا  امتااببياً، لقيباس تاثياات با واي بان متائ  با، لت ديبد  ن3
 التلديل والتققيل  لع دسه القاا ا  قبل المباماع دتتفيسدا واقليان

 

 استخدامات نظم المعلومات الجغرافية  -9-2

والتقتيا  المكاميد اسخا  البع ربيلبد  GISيلقن ادتما  الميططيج دتظل 
التداخل ديج  فاديل التيطبير ال  باا واسقليمبي ودقيبد الللبق  الميتلفبد، 

بلد المكامي لاساس لكامد  ااحلم و ملياتمن اذ يبتل م    ج اس تكاا  لع ال
اسستلامد داستيدا  دبسه التقتيبا  مبي جميبا  ااحبل اللمليبد التيطيطيبد، 
امط قا  ج جما البياما  وخخم ا و لال ت ا وت ليل ا ثل  اب ان داسببامد البع 
اسس ا  مي ا دان اليطر والسياسا ، والتخا  نو  حلقد القصبل دبيج  تاصبا 

يطير اس دلد، السكان، الميطر،  تيس القاا ، وال  ا  التتفيسيدن وم د اثا  الت
 واب د: GISمظل 
 ا دان الميططا  الاا لدن ن4
 تتطيق استلماس  اس  ن ن2
 التتظيل المكامي الكفقء والفلا  للقظائف ال  ايد الميتلفدن ن3
 ت ديد   او  التقسا ال  ايدن ن1
دامااك ال مباديا مبي  مليبد ت قيق نيمقااريد اللمليد التيطيطيد  ن5

 صتا القاا ن
مبي الم ببا  اس تببي تسبا د مببي ن اسببد ظباداع ال ايمببد المتظمببد  ن1

وتلخيخ ال قام  اس تيد للمبدنن ويبتل ذلبك  بج خب   قبد ع المتظق بد 



الفائقد  لبع  تادلبد  مبل البدو يا   لبع اليباائر وتقحيبددا د امبد 
د لظاداع ال ايمد سيطاع واحدع م    ج الد اسا  اسحاائيد الللمي

  ج خ   ت ليل ا الج ا تكاب ال اائل وج د قدو  الم ا يجن
مي الم ا  الا ي تسا د  تظق د المللق ا  ال  ااميد  لع تقايبا  ن7

المستافيا  والماالخ الاب يد وخبد ا  اسسبلال الفبق ا دمبا يبقما 
 اقاع لفاءع مي تقديل اليد ا  الا يدن

ع الكبل ال ائبل للبيامبا  الياصبد مي الم ا  التادقا تسبا د مبي انا  ن8
دالمدا س و دط ا دالياائر م    ج ت ديد اس بالج الم ئمبد سماباء 

 المدا سن
مي الم ا  الخ ا ي تسبا د مبي ا بدان خباائر الملكيبد واسستاب ت  ن9

وتقايا امقا  الم اصيل م    ج تقميا  للق ا  واميد  ج امقا  التابن 
دلد حابص اس واء وتقايبا المابا يا م    ج انا ع  اا يا الاا و تا

 الخ ا يد واس وائيد مي ا الت ا الم ئمدن
مي الم ا  اليد ا  الفتيد مبان مظبل المللق با  ال  ااميبد ل با  ن41

القببد ع  لببع المسببا دع الفائقببد مببي ا ببدان خبباائر الابببكا  ت ببت 
اس بببيد لالم ببا ا والمبباء والك ادبباء وال بباتف وانا ت ببا وتاببميم ا 

 وصيامت ان
ي   ا  الطاق والماو  مبان دبسه البتظل تسبا د مبي تيطبير م ن44

اماطد التقل ال  اا مي المديتد وحل الماالل الماو يد م    بج 
 المسا دع مي انا ع مبكد الطاق وصيامت ان

 

 تخطيط وتصميم شبكات البنى التحتية -11

تلد البتع الت تيد دميادد األساس السا تبتع  ليبم المبدن، م ب ً  بج نن 
لفائت با تلببد  قياسبباً لت ببات ال كق ببا  المالخيببد والم ليببد مببي تببقميا الامبباه 

 األقتاانا للسكانن واألجتما ي 
وامط قباً  ببج دبسه األدميببد التبي تمتبباا د با البتببع الت تيبد مببأن المكتبب  

د د دان قد وبا ما   يتيم ق بيد تسب يل األستاا ا التيطيطي مي جا ل
تقديل األستاا ا  الفتيد للدوائا المليتد  ج نجل  مبا لفباءع خبد ا  البتبع 
الت تيدن ومي دسا الم ا  مأن المكت  يقما خبااتم مي دسا الم ا   ج خب   

: 
 ن دان تاا يل مبكا  الماء والم ا ا ن 
 ن دان تاا يل مبكا   كام د ال اائقن 

 



 اسات تقويم األثر البيئي لمشاريع البنى التحتية . أعداد در -11-1

 

 تخطيط وتقويم الخدمات العامة -11-2

تاببمل اليببد ا  اللا ببد اليببد ا  الابب يد والتلليميببد وخببد ا  البايببد 
واألمابطد اليقاميبد واألجتما يببد  يبل  االبخ الاببباب والمكتببا  اللا ببدن ونن 

دبق  بج القاجببا  تقايا دبسه اليبد ا  مبي المديتبد  بج حيبا الكبل والتبق  
األساسببيد للميطببر ال  بباان اذ نن تقايل ببا يببتل ومقبباً ألسببس  تطقيببد 
وتيطيطيد  لميبد ودتباءاً  لبع ثقادبت اجتما يبد واقتابانيد ن ت بدل ن اسبا  

 تيطير وتققيل اليد ا  اللا د الع األجادد  لع اللديد  ج األسئلد  ت ا:
 دل يستفيد السكان  ج اليد ا  ؟

 كفاءع للسكان؟دل تقق  اليد ا  د
 ليف تطق  اليد ا  اللا د ؟

 نيج تققا اليد ا  اللا د ل مان ن لع لفاءع ؟
  ا دق ال د األنمع لكفاءع اليد د ؟
  ا دي  لاييا  تادلد اليد ا  ؟ 

 
 
 
 



 الخطط المستقبلية والعروض الممكنة لتطوير المدن العراقية -11

وواا ع البلببديا  ، اسببتطا ت ال كق ببا  الم ليببد اآلن ومببي دببسا الققببت
واسم ا  اللا د  بج   بدان ن اسبا   تكا لبد ألغلب  المبدن اللااقيبد ببمج 

  يخاميتي ال كق د المالخيد وتتميد اسقاليلن
األ ا السا  يخ دسه المابا يا لقم با ن بد  دكبقان  اجتبيبد  بج  بدا س 
تيطيطيد  يتلفد، ونم ا وما   كتبد غيد دالت با ب  مبا يتطلب  ح بق  الفكبا 

يطيطي اللااقي لملال د دسه ال لق  دما يتاس  ربيلد المديتبد اللااقيبد الت
 والم تما اللااقين

 ج ذلك جاء   ؤيتتا للماحلد القان د، ودبي  احلبد تفليبل الميططبا  
والتاببا يل اسساسببيد  لببع ن   القاقببا، و دط ببا دالققا ببد المكاميببد لتقتيببا  

 تاحد  ج قبلتا ننماه: التيطير ال دييد، لسا ستلا    او  اللمل المق
 
  بببدان التابببا يل القطا يبببد للميططبببا  اسساسبببيد للمبببدن ومبببق  -4

 المت  يد التي ا تمد  مي   دان التاميل اسساس للمديتدن
  دان التاا يل الياصد دتطقيا  االخ المدن القديمد وتفليل با وليفيبد  -2

 ال فاظ  لي ان
 لتتمقيدن  دان الد اسا  التفايليد للمتارق ذا  اس كاما  ا -3
   دان الد اسا  البيئيد الياصد دتتفيس التاا يل اسساسيد المقتاحدن -1
  ببدان المااحببل الخ تيببد ل دولببد الفلاليببا  الياصببد دبب جااءا  تتفيببس  -5

 التاا يل اسساسيدن
 الد اسا  اسقليميد ون اسا  ظ يا المديتدن -1
قن   دان ققا د دياما  مظل المللق ا  ال  ااميد للمدن وت ديا المقج -7

   ت ان
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2113ابرز إنجازات المكتب لغاية عام     2

   انع   ما   ديتد البااعن 4991 (4
 
لان للمكت  لمؤسسد نلانيميد نو ه مي ن اسا    انع اإل ما    

للمدن التي ت ا   متي د ل اب اليماميتا ، ولان دسا المااو  بمج دسا 
 مااميا واجتما يا واقتاانيا تتظا مي السياقن  ذ تل   دان ن اسد  تكا لد 

   انع تتظيل ال يكل ال  اا لمديتد البااعن
 
 ا دان الميطر ال يكلي لم امظد نيالعن 4995 (2

 
 ن ن اسد الميططا  ال يكليد للم امظا  اللااقيد مي تلك   

المدع لامت  ج المفاديل ال ديدع مسبيا  تد التطبيق، ولان المكت   ج 
المؤدلد د نا ع  يل دسه الماا يا، سحتياج ا الع المكات  القليلد 

  مق د  تتق د  ج التيااا  الميتلفد التي تلمل ت ت ظل البلد 
 المكامين ولامت  ج الت ا ب التاج د  لع الاليد الم تي والللمين

 
  جااء ن اسد  يداميد مي   دان  تتخه ورتي مي   امظد واسرن 4991 (3

 
مفاديل جديدع مي ن اسا    دان ت متت دسه الد اسد تطبيق ل  

ال دو  اسقتاانيد والمفاب   المكاميد مي اختيا   ققا ملاليد  ليتد، 
وتل ام اادا دالتلاون  ا نائاع التيطير اللماامي مي   امظد واسر 

 ود ماال  باما  ج نائاع دلديد الكق ن
 
ن اسد و تققيل الميططا  األساسيد لمدن الا انا / الت ف /  4997 (1

 لكق نا
 
تل ام اا دسه الد اسد د دل ت ديد  ستق  اسحتياج لتطقيا   

التاا يل اسساسيد وا دان الت ياا  المطلقدد  لي ا الع ستد ددل  تاسبد 
 للمااو ن

 
  دان ن اسا  ال دو  اسقتاانيد إل انع تأديل وتطقيا جخياتي  2114 (5

 األ ااس ود دان السياحيدن
 

اقتاانيد سياحيد لتأديل وتلظيل تل   دان ن اسد جدو    
المتفلد اللائدع  ج الماامق السياحيد ناخل  ديتد د دان، خاقصا دلد 

 تددق دا وددء سياسد اسستيما  اسقتاانا لتفليل دسه الماامقن
 
 



 
ن اسا  ال دو  اسقتاانيد لمااو  تطقيا الم ما السياحي  2114 (1

 للمدائجن
 

تاانا مي دسه الفتاع، تل  لع غاا  سياسا  اسستيما  اسق  
ام اا دسه الد اسد د دل اسستيما  وتفليل المقاقا السياحيد المؤدلد لتكقن 

  االخ خد يد تامي يد و قا ن اقتاانيد مي مفس الققتن
 

  جااء الد اسد الاا لد للتقل ال  اا لمديتد الت ف األمالن 2114 (7
 

 ديايد البلديا   –تل  م اا دسا اللمل دالتلاقد  ا واا ع الداخليد   
اللا دن ود ماال نائاع التقل والماو  مي ان لان ال دل  ج المااو    دان 
ن اسد مقل ح اا ما لد للمديتد واألخس دتظا اس تبا  خاقصيد ال الد مي 
 ديتد الت ف اسمال نثتاء  قاسل الخيا ا  وليفيد تتمير ال الد مي مقا   

 المديتد وتيفيف اسختتاقا ن
 

  جااء الد اسد الاا لد للتقل ال  اا لمديتد لاد ء المقدسدن 2114 (8
 

 لع غاا  الد اسد ن  ه، تل  م اا دسا المااو  لسلك  ج خ     
 ديايد البلديا  اللا دن ود ماال نائاع التقل  –التلاقد  ا واا ع الداخليد 

والماو  مي ان لان ال دل  ج المااو    دان ن اسد مقل ح اا ما لد 
ديتد واألخس دتظا اس تبا  خاقصيد  ديتد لاد ء المقدسد وربيلد ال الد للم
 مي ان

 
 المسادمد مي حملد   انع تطقيا  ديتد الا انان 2112 (9

 
لان دسا المااو   ج الماا يا غيا الاد يد د دل ت يئد قسل   

 ج المدن اللااقيد لتاتقي ديد ات ا الع  ستق    ئل للفان اللااقين تل 
ال قام  البيئيد واليد يد د دل   دان  يططا   مااميد  تكا لد لتمق ن اسد 

 المديتد ل ايد ستد ال دلن
 

 أل امد د دانن GIS  دان مظا   2112 (41
 

تل التلاقد  ا ن امد د دان لبتاء قا دع مظا   للق ا  ج اامي،   
وتأديل قسل مظل المللق ا  ال  ااميد مي األ امد، لكج لألسف لل يستما 

ن وتل  م اء اللمل دم دلد  لمالم 2113او  الع م ايتم دسب  نحداث  ا  الما
 لماحلتيج  ج نصل ن دلد  ااحلن

  



 2113ابرز إنجازات المكتب بعد عام     3
 

 دتاء مظا  المللق ا  ال  ااميد لمديتد الكق ن 2115 (4
 

نائاع التيطير اللماامي، إلم اا  –تل التلاقد  ا   امظد واسر   
المللق ا  ال  اامي خاصد د دون دلديد الكق ن ت متت لامد قا دع مظا  

استلماس  األ   والمللق ا  المتللقد د ان ت مج اللقد مقاع تد ي  
  مق د  ج المقظفيج  لع  نا ع قا دع البياما  ال  ااميد وليفيد ت ديي ا 

 داستماا  ل مان ما ليد ونيمق د المااو ن
 
 يد المااددعا دان التاميل األساس لتاح 2118 (2

 
نائاع التيطير  –ندا  دسا اللقد دالتلاون  ا   امظد د دان   

اللماامي، إل دان تاميل نساس لبلديد المااددع مي ق اء الطا  يدن تمت 
ن 2118وتل  م ااه مي  ا   29/1/2117 حالد اللمل دل دع المكت  دتا يخ 

 ع تد يبيد  لع ت مج اللقد   مق د  ج الفقاا  األخا   ج بمت ا  جااء نو
  دان التاا يل األساسيد و ستيدا  دا  يا  مظل المللق ا  ال  ااميد مي 

 دسا الم ا ن تمت الماانقد  لع اللمل، ودق اآلن قيد التطبيقن
 
 



 
 

ستااتي يد تطقيا  ديتد تللفا وت ديا التاميل اسساس ل ا مي  2141 (3
   امظد ميتق 

 
اسستاا ا التيطيطي  ا تل  حالد دسا المااو  الع المكت    

ل ستاا ا  ال تدسيدن نم خ اللمل لاالح واا ع مايكم مالد  يخ  األ ايكيد 
المديايد اللا د للتيطير اللماامين ولان  –البلديا  واسم ا  اللا د 

 ديايد دلديد  ديتد تللفان ت مج  –المستفيد المباما  ديايد دلديا  ميتق  
 مااء قا دع  للق ا  ج ااميد للمااو ،  م اا  اللقد اللديد  ج الفقاا   ت ا

نو ع تد يبيد مي  قا الاالد اسجتبيد مي وسيد ميقجياسي،   دان   مق د 
 ج التاا يل التفايليد لمتارق ذا  خاقصيد، داإلبامد الع التاميل 

 اسساس للمديتدن
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

التاميل ستااتي يد تطقيا  ديتتي الدجيل وال لق يد وت ديا  2141 (1
 اسساس ل ما

 
تل  حالد دسا المااو  الع المكت  اسستاا ا التيطيطي  ا   

ل ستاا ا  ال تدسيدن نم خ اللمل لاالح واا ع مايكم مالد  يخ  األ ايكيد 
المديايد اللا د للتيطير اللماامين  يخع دسا  –البلديا  واسم ا  اللا د 

يج مي آن واحد، لكل  ت ما اللقد   دان ت ديا للتاميل اسساس لمديتت
خاقصيد تيتلف  ج األخا ،  ما مكل  حد  الت ديا  إلم اا اللمل دسب  
تلدن ماق اللمل والتقاصل المستما  ا الاايك األ ايكي، السا تطل  
ح ق ه ميما دلد إلجااء اللقاءا  ال ماديايد داق ع  باماع  ا ال  ا  

 الم ليد مي   امظد ص ت الديجن 
 
 



 



 
 

 



 

   امظا  ( ن 41ن اسد التطقيا  السياحي لم امظا  اللااق    2141 (5
 

يلد دسا المااو   ج الماا يا الم مد التي نستطا   ج   
خ ل ا المكت  اسستاا ا التيطيطي تفليل جقام   ج   ا اتم تللقت 
دمتطلبا  دسا المااو ن تل  م اا دسا المااو  دالتلاقد  ا واا ع اليقامد 

فيد  تم ديئد السياحد مي واا ع السياحد واآلثا ن ت مج ولان المست
المااو    مق د  ج الم او  الائيسيد  يل   دان ن اسا  جدو   قتاانيد 
سياحيد لكل   امظد  ج الم امظا  اللااع،  ختيا  خمس  قاقا سياحيد 
و سل خطد تطقيايد ل ا مي لل   امظد،  ختيا    مق د  ج المقاقا التااثيد 

 مليد تقثيق  لما ا وح اا ل ا، تقثيق لل  ا سبق ن  ه بمج  و جااء
قا دع دياما  ج ااميد لكل   امظد ت متت لسلك  جااء  سقحا   يداميد لكل 
الماامق السياحيد المس لد لد  ديئد السياحد، دالتالي المتتج الت ائي 
للمااو  مظا   للق ا  ج اامي  تكا ل لكل   امظد  ج الم امظا  

ت مج  للق ا   ج البتيد األساسيد للم امظد وال يكل اللماامي  اللااع
ل ا، المقاقا التااثيد، المتارق السياحيد، الماامق السياحيدن ممل المااو  
  امظا   واسر، لالقك، نيالع، دادل، ذا قا ،  يسان، الميتع، القانسيد، 

 ص ت الديج، واألمبا (ن
 
 



 
 
 
 
 

 الت ف ولاد ء والبااع ن ا لم امظن اسد التطقيا السياحي  2144 (1
 
ُيلد دسا المااو  دميادد الماحلد الياميد  ج المااو  السادق،   

 س نمم اقتاا  لع ث ثد   امظا ، دي   امظا  الت ف األمال ولاد ء 
المقدسد والبااعن اختلف دسا المااو   ج سادقم دخيانع  دن األدتيد التي 

 11داق ع م ائيد  لقمد ذا  وبقحيد  اليد جدا  تل تقثيق ا وتخويد  ب اللمل 
 سل (  لع  ستق  الم امظد لكلن

 
 

 



 
 

  



 ت ديا  لاييا اسسكان ال  اا والايفي تقايا دق  سيامس( 2142 (7
 

قا ت ال يئد اللا د لإلسكان، دالتلاون  ا المكت  اسستاا ا  التيطيطي 
والايفي مي اللااق والتي مي جا لد د دان، دت ديا  لاييا اإلسكان ال  اا 

ل ا  ا تماندا لماا يا  4983ن دت ا مالد دق  سيامس البقلتديد  ا  
اسسكان مي البيئتيج ال  ايد والايفيد مي اللااق للماا يا األسكاميد التي 

تتفس  ج قبل ال يئد اللا د لألسكان و واا ا  الدولد والقطا يج الميتلر 
 والياصن

 
 
 
 
 
 

 
 

العمل الخاصة بالمشروع بحضور السيد الوكيل األقدم لوزارة االعمار واالسكان المهندس استبرق جانب من ورش 
ابراهيم الشوك، والسيد مدير عام الهيئة العامة لالسكان المهندس محمد جابر، واستشاري الهيئة العامة لالسكان 

 بخصوص المشروع الدكتور مظفر علي الجابري.



 
 

 ن قبل الفريق االستشاري للمكتب االستشاري التخطيطي حول مشروع االسكان.إحدى العروض التقديمية م

 

 
 

المهندس طه ياسين أحمد / عضو اللجنة الفنية للمشروع في الهيئة العامة لالسكان ، الدكتور جمال باقر مطلق / 
لحسين العسكري / عميد المكتب االستشاري التخطيطي ، الدكتور ضياء رفيق مرجان / مدير المشروع ، الدكتور عبد ا

 مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 

 



 
 
 

 
 

االستشاري المهندس  سعد كمونة / المكتب االستشاري التخطيطي ، الدكتور محمد حيدر / عضو اللجنة الفنية 
للمشروع في الهيئة العامة لالسكان / المهندس طه ياسين أحمد / عضو اللجنة الفنية للمشروع في الهيئة العامة 

يطي ، الدكتور ضياء رفيق مرجان / مدير المشروع ، لالسكان ، الدكتور جمال باقر مطلق / المكتب االستشاري التخط
 الدكتور عبد الحسين العسكري / عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ال ق ميد(–داوامد -ت ديا التاا يل اسساسيد لمدن حدييد 2142 (8
 

تل احالد دسا المااو  مي   دع المكت  اسستاا ا   
 ج قبل   امظد اسمبا  ودالتلاون  ا نائاع التيطير اللماامي مي التيطيطي 
تميخ دسا اللقد ني ا دأمم ت مج   دان ت ديا للتاميل اسساس  الم امظدن

لي ثد  دن مي آن واحد مي   امظد اسمبا  ودي  دن حدييد وداوامد 
اسمبا  ن ت مج اللقد اي ا تد ي  لقان   ج   امظد 2132وال ق ميد ول ايد  ا  

 لع قا دع مظا  المللق ا  ال  ااميد  لع  ستقييج ، المستق  األولي مي 
دياو  د ماال  –  امظد اسمبا  ، والمستق  المتقد  تل مي نولد لبتان 

 مالد ن ايكيد  تياادن 
 
 

 
 محافظة االنبار –التصميم االساس لمدينة بروانة  



 
 االنبارمحافظة   –التصميم االساس لمدينة حديثة  

 



 محافظة االنبار –التصميم االساس لمدينة الحق النية  
ا دان ن اسا  جدو  اقتاانيد للماا يا اسستيما يد لم لس  2143 (9

   امظد د دان
 

قا  المكت  اسستاا ا د  دان ن اسد جدو  لمااو     
البيامق اسستيما ا، ودق  ااو   تلدن اسماطد    طلل، لاايتق، لامتيايا، 

ت ا يد، ومامد  ا  سيتمائيد( ، والمخ ا  قا تم مي حي ايقمد      
 ما   الاديلين –

قد ت الد اسد وصفا وت لي  وتقييما ل سا المااو  متيا و اليا واجتما يا 
 للتلال  لع  د  م ات ونيمق د المااو ن

 
 

ا دان  تظق د المللق ا  ال  ااميد لمااو  استااتي يد تطقيا  2141 (41
 وت ديا الميطر اسساس ل ا  ديتد المقصل

 
 

م ق سياسد جديدع امت   ا المكت  دالتلاون  ا مالا  القطا  الياص 
والمكات  ال كق يد األخا  والدخق  لطال ثالا مي اللققن اسستاا يد 
لتتفيس جخء  ج مقاا  ذلك اللقد، جاء  قد ا دان قا دع مظا   للق ا  

طقيا  ديتد المقصل وت ديا ج اامي الياص دالما   ااو  استااتي يد ت
الميطر اسساس ل ا دالتلاون  ا  كت   دان ل ستاا ا  ال تدسيد 

المديايد اللا د للتيطير  –ولاالح واا ع البلديا  واسم ا  اللا د 
 اللماامين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المشاركة الجماهيرية لألعمال االستشارية    4

التيطيطي دق القد ع  لبع  ج ندل  ا تميخ  دم ن ما  المكت  اسستاا ا 
التقاصل ال مادياا الفلا   ا السلطا  الم ليد مبي الم امظبا  والقحبدا  
اسنا يد الميتلفدن ألن  با يتبقما  بج اختااصبا   يتلفبد اس كامبا  و تتق بد 
القد ا  س لت  مليد ال قا  البتاء للت ق  داللمليد التيطيطيد دتاجمد نمكا  

 ساسيد وتاا يل ديكليدنو غبا  السكان الع  يططا  ن
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 نقل الخبرات االجنبية     5

سادل المكت  داكل ملا  دالتلاون  ا مالا  و كاتب   الميبد  بج ندم با 
(ن  ن دببسه المكاتبب  والاببالا  Maser Consultingمببالد  يببخ  اس ايكيببد   

المتيااد نغتت اليباع الم ليد والت ادبد اللااقيبد مبي   با  التيطبير  بج 
ح بق دا الفا بل والمبؤثا مببي المقاقبا الميداميبد للمابا يا الميتلفببد  رايبق

 والتقائ ا دأص اب القاا ن
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 خامسا: الموقع و معلومات االتصال
 معلومات االتصال : 

 

مجمــــــــع   –مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا  –المكتب االستشاري التخطيطي 
 بغـــــــداد –الجــــــــادرية  –جامعـــــــة بغـــــــــداد 

 40174ص. ب : 

 

 الهواتف : 

 

07703579917 
07824754911 

 

 pcb.uobaghdad@gmail.com       البريد األلكتروني : 

 

Contact Info : 
 

Plannning Consultancy Bureau, Urban & Regional Center for Post 

Graduate Studies, Baghdad University Complex , Jaderya , Baghdad       

P.O.Box: 47104 

                               
 

Phone : 
00964-7703579917 
00964-7824754911 

pcb.uobaghdad@gmail.comEmail :  
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