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 :الملخص
مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى وكيفية تطويره من أجل تحسين الخدمات المقدمة  علىهدفت الدراسة إلى التعرف 

أن  لدراسةالتي توصلت لها ا . ومن أهم النتائجللمجتمع المحلي في البلديات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج االستقرائي
ادة ـالبلديات تساهم في تنمية مجتمعاتهـا المحليـة وتعتـبر حجر األساس للتنمية المحلية وتقوم البلديات بتقديم خدمات البنية التحتية وزي

ا األقـرب إلـى ـى معالجـة مديونيتها كونهالتنظـيم لمواجهـة التزايـد السـكاني ممـا يسـتدعي تـوفير التمويـل والـدعم المسـتمر لها. باإلضـافة إل
وأن الخدمة هي تلك  .المـواطن في تلمـس معاناتـه اليوميـة وأن وجودهـا جـاء بهـدف تسيير خدمة المواطن ضمن نطاقها الجغرافي

كما  .ل هدف معينالجهود التي تقدمها المؤسسة من أجل تحقيق احتياجات خاصه للعمالء  أي أنها نشاط أو عمل يتم انجازه من أج
وأشارات نتائج الدراسة إلى أنه ومن خالل مراجعة قانون نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى الجديد يمكن المالحظة وجود اهتمام 

حكومي في النظام من خالل االهتمام بالجانب االقتصادي واالجتماعي، حيث يالحظ أن النظام وبشكله الجديد كان إيجابيا ومراعيا 
ف مصالح البلد، وجود اهتمام بمراعاة مصلحة المواطن ومصلحة المستثمر باإلضافة الى محافظته على جماليات المدن والقرى لمختل

وعلى البيئة وكان نظاما محفزا لالقتصاد، حيث عالج النظام الجديد أوجه القصور والضعف في النظام السابق  وخصوصا بالبنود التي 
ظمة والقوانين وخصوصا قانون البناء الوطني. وأخيرًا فقد أوصت الدراسة بضرورة السعي من قبل تنافت وتقاطعت مع باقي األن

المؤسسات الحكومية بشكل عام والبلديات بشكل خاص إلى البحث عن آلية تقوم بتجميع كافة الخدمات تحت مركز واحد يقوم بتقديم 
 ع المحلي في األردن.كافة الخدمات، وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمجتم

 نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى ، تحسين تقديم الخدمات المحلية، البلديات. الكلمات المفتاحية:

 

 :المقدمة
 من المؤسسات الحكومية غير الهادفة إلى الربح أذ أنها تسعى إلى تقديم خدمة ألفراد المجتمع المحلي البلدية المؤسسات تعد
 البلدية تسعى لتحسين الخدمة المقدمة ألفراد المجتمع المحلي.، وعليه فأن 

كما وتسعى البلديات دائما نحو التقدم والتطور المستمر، والتميز في جودة األداء المقدم ، وذلك من خالل تبني السياسات 
من  تها ومرونتها في نطاق العمل، والتيالمختلفة للجودة الشاملة ، إذ أنها تعد الوسيلة التي تدار بها المنظمة من أجل تطوير فاعلي

خاللها يتم تحقيق كافة احتياجات أفراد المجتمع المحلي وتحقيق أهداف المؤسسة، وعليه تسعى البلديات جاهدة إلى تحسين نطاق تقديم 
 الخدمات من خالل رفع جودتها وزيادة كفاءتها ، من أجل تطوير قطاع الخدمات في البلديات.

تطور من حيث العمران والسكان ومن هذا المنطلق فال بد من إيجاد نظام أبنية عصري  تلف أنحاء العالمالمدن بمخوتشهد 
يفي باحتياجات المدن من حيث مواكبة التطور ومتطلبات المدينة، وتعاني العديد من المدن من النمو العشوائي، حيث أن تقسيمات 

نتشر عدد ليس بقليل من اإلسكانات بشكل غير مدروس، حيث أنها تتمدد الكثير من قطع األراضي عشوائية ومتداخلة، وكذلك ي
 .(Eini et al., 2021باتجاهات غير منظمة )

ومن ناحية أخرى فقد أصبحت قضية تحديث المؤسسات الحكومية وتطويرها أحدى أهم  القضايا اإلدارية وقد غدت ترتبط  
ة ده الهيكلة، التغيير والتجويد الشامل، التخطيط االستراتيجي والتنظيم، كما وأن عمليبالعديد من العمليات التنظيمية والمفاهيم مثل، اعا
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اء المؤسسة، إذ أن مصطلح التطوير هو عبارة عن عمل مخطط أدالتطوير اإلداري هي خطه طويله األمد تهدف إلى تحسين وتطوير 
ف تؤدي اعمالها الحالية بمستوى عاٍل من الكفاءة، كما ويعرف يتكون من عدد من البرامج المصممة من أجل تعليم الموارد البشرية كي

بأنه النشاط المستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات واالتجاهات التي تجعله قادرًا على مزاولة عمل ما ويؤدي التحسين بشكل تدريجي 
 (.2017، للكمال من خالل االعتماد على معايير رقابة األداء والتركيز على اإلبداع )عمرو

وتتزايد أهمية القضايا الحضرية في جداول أعمال السياسات الوطنية، وتعد المدن والقرى والمناطق الحضرية من المساهمين 
الرئيسيين في االقتصادات الوطنية وتلعب دوًرا رئيسًيا كعقد في األسواق العالمية، وعالوة على ذلك وفي وقت تتعمق فيه العولمة 

الدولية على االستثمار، أصبحت المناطق الحضرية أهداًفا لمجموعة واسعة من التدخالت العامة، ونتيجة لذلك  تسعى وتتزايد المنافسة 
ع من إدارة التوس -سياسات التنمية الحضرية  ولجان تطوير المدن والقرى في جميع أنحاء العالم إلى معالجة مجموعة من القضايا 

 ية واالبتكار واإلدماج االجتماعي واالستدامة البيئية.الحضري واالزدحام إلى تعزيز التنافس

، في  الدول  1900ويعد تطوير وتنظيم األبنية في المدن والقرى من مجاالت التخطيط الحضري الذي نشأ بعد عام 
لثورة ية لالصناعية، حيث يركز تنظيم األبنية في المدن والقرى على  إيجاد طرق لتخفيف الظروف المادية واالجتماعية السلب

الصناعية، وخاصة في المناطق الحضرية، وقد نشأ المفهوم  من جانب أن الواقع االجتماعي الجيد يحتاج إلى دعم من واقع مادي 
جيد يمكن تحقيقه من خالل اعتماد خطة للتخطيط المادي للمكان الحضري، ومن ذلك  ولدت فكرة أن أحد المنتجات الرئيسية للبلديات 

ة مكانية للبيئة المادية للمنطقة الجغرافية لمنطقتها التي تخدمها، وبمرور الوقت ، أصبح من الواضح أن الخطة يجب أن يكون خط
المكانية في حد ذاتها ال يمكن أن تتعامل بشكل مناسب مع المشاكل في النظم المادية واالجتماعية والبيئية للمناطق الحضرية، وهناك 

المحلية )مثل قواعد تنظيم حركة المرور والتلوث واإلسكان والتوظيف( لتكملة الخطة المكانية؛ حاجة إلى "منتجات" أخرى للحكومة 
وعليه يتم في الوقت الحاضر استخدام تصنيف واسع لكل من الخطط المكانية والتشغيلية، حيث تسعى الحكومات في جميع أنحاء 

 ( .Adda, 2020العالم إلى تحسين شكل ووظيفة األبنية في المدن والقرى)

ومن هذا المنطلق فقد جاءت فكرة هذه الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم المدن 
 والقرى وكيفية تطويره من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في البلديات.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
ت حظيت باهتمامًا متزايدًا في الفترة األخيرة من قبل العديد المهتمين والعاملين في أن موضوع الخدمات التي تقدمها البلديا

قطاع الخدمات من مخططين وأداريين وفنين وممولين، خاصة في ظل التطورات االقتصادية واالجتماعية التي مرت بها البلدان 
المحل محل تساؤل وانتقاد وشك حول قدرتها على العمل بكل المختلفة، كما وأصبحت الخدمات التي تقدمها البلديات ألفراد المجتمع 

كفاءة وفاعلية من أجل مواكبة حجم ونوعية هذه التطورات، وازدادت القناعة بأن المشكلة الحقيقية التي تواجه قطاع الخدمات تتعلق 
تقدمة الخدمات البلدية في العديد من الدول المبنظام األبنية وتنظيم المدن والقرى وكيفية تطويره، وقد نما هذا االهتمام بموضوع أدارة 

 منذ الفترة الماضية وذلك نظرًا الرتباط هذا النظام بحياة اإلنسان من جهة وقطاعات التنمية من جهة ثانية. 

كما وأن البلدية تعتبر الخلية األساسية في هرم الدولة، والتي تتمتع بعدد من الصالحيات واالختصاصات ذات األهمية 
وبناء على ما  .لغة، ومما يجدر اإلشارة إليه أن هذه الصالحيات والمهام بدأت تصطدم بمشكلة نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى البا
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: ما هي مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى وكيفية من خالل السؤال الرئيسي التاليةسبق يمكن صياغة مشكلة البحث 
 الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في البلديات؟ تطويره من أجل تحسين

 أهداف الدراسة
التعرف على مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى  الهدف الرئيسي التالي:تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق 

 وكيفية تطويره من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في البلديات.

 أهمية الدراسة
تتجلى أهمية هذه الدراسة في أنها تقوم على استقراء وتشخيص مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى وكيفية 

 ، وذلك نظرًا ألن نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى يعتبر أحدىتطويره من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في البلديات
ي تنظيم المباني في العديد من دول العالم. كما وتتجلى أهمية هذه الدراسة من ارتباطها بجانب هام ويرتبط أهم العناصر التي تقوم ف

بمتلقي الخدمات وذلك على اعتبار أن رضاهم يمثل أحد أهم األهداف التي تسعى البلديات إلى تحقيقها، وعليه فأن إن الحصول على 
ين وتنمية جودة الخدمات المقدمة وتطويرها، وبالتالي تحقيق رضا هؤالء المتلقين معرفة تتعلق بهذا الجانب سوف تساهم في تحس

 وعليه تتمثل أهمية الدراسة في شقين:للخدمة، مما يسهم بتحقيق أهداف البلدية 

 أواًل: األهمية العلمية: 

  ى وكيفية تطويره من أجل تحسين مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم المدن والقر جاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية معرفة
، وعليه فأن تعد بمثابة إضافة جديدة لمكتبة الدراسات واألدبيات التي تتعلق بهذا الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في البلديات

 الموضوع.
  مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى وكيفية تطويره من أجل تحسين الخدمات المقدمة كما وأن تناول معرفة

سيساهم في تقديم العديد من التوصيات والمقترحات التي تساعد في سهولة اتخاذ القرارات في وزارة للمجتمع المحلي في البلديات، 
 اإلدارة المحلية.

 الدراسات التي تبحث في مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى وكيفية تطويره  وجاءت أهمية هذه الدراسة من ندرة
 من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في البلديات في األردن.

 ثانيًا: األهمية العملية: 

 مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم  عنالقرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات هامة  لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن
 اتخاذ في المدن والقرى وكيفية تطويره من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في البلديات، وبالتالي تساعدهم

 المناسبة لتحسين تقديم الخدمات المحلية ألفراد المجتمع المحلي. اإلجراءات
  اسة في بعض الدراسات واألبحاث الالحقة والتي من الممكن أن تتناول نفس الموضوع في كما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدر

أبعاد مختلفة وأن تشمل عمل أكثر من بلدية، وأن تسهم نتائج هذه الدراسة في الخروج بتوصيات تبّين معرفة مساوئ ومميزات 
 ت المقدمة للمجتمع المحلي في البلديات.نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى وكيفية تطويره من أجل تحسين الخدما
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 حدود الدراسة
 تخضع الدراسة إلى الحدود االتية:

 .الحدود المكانية: البلديات في األردن 
  2021الحدود الزمنية: ينحصر إجراء هذه الدراسة في العام. 
  جل المدن والقرى وكيفية تطويره من أالحدود الموضوعية: تم تطبيق هذه الدراسة لمعرفة مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم

 تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في البلديات.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري 
تتأثر عمليات التنمية الحضرية بشكل كبير بالتحول الهيكلي األكثر عمومية للمجتمعات، وقد شهدت المجتمعات تغيرات لم 

ثيل في التاريخ الحديث مثل انهيار النظم السياسية واالقتصادية، وسياسات التكامل الجديدة، وعولمة االقتصاد وتدهور يسبق لها م
الدولة القومية، والهجرة الجماعية، والتقشف الحكومي، وإعادة الهيكلة االجتماعية، وبالنسبة للمدن الكبرى في البلدان النامية، تنشأ 

كانها باستمرار، وتظهر التغييرات الهيكلية في المجتمعات بوضوح في المناطق الحضرية، وتتناول الجغرافيا المشاكل من تزايد عدد س
الحضرية تحليل األبعاد المعقدة للعمليات واألنماط والهياكل الحضرية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية وعمليات التخطيط 

 النسبية المحلية.الحضري لبناء أو االحتفاظ بالمزايا 

ومن جهة أخرى يوجه المخططون الحضريون إلى تطوير المدن والقرى، وتتطلب الخطة الحضرية المتطورة والفعالة بحًثا 
شاماًل ومدخالت من العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المواطنين ومالك األراضي والموظفين الحكوميين، ويجب على 

في خططهم من منظور كل من سيتأثر بجهودهم، وبما أن تنفيذ الخطة يستخدم أموال دافعي الضرائب، المخططين الحضريين التفكير 
يجب أن تكون الخطة عملية وفعالة من حيث التكلفة قدر اإلمكان. ومن منظور البلديات والحكومة المحلية، يمس تطوير نظام االبنية 

دة والموجودة مسبًقا، والمباني، والطرق، والمساحات العامة، والنقل، والتنمية األراضي الجدي -العديد من عناصر الحياة في المدينة 
 (.Klosterman, et al., 2018االقتصادية، والبنية التحتية، والبيئة، من بين أمور أخرى )

د من العديكما ويؤثر نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى على المجتمع واالقتصاد وقطاع اإلسكان، إذ ينعكس أثره على 
العاملين في مجال األبنية من مستثمرين ومهندسين لمواطنين وحتى المستأجرين، كما وينعكس أثره على السياسة التنظيمية في األردن، 
نظرًا  لغياب التخطيط العمراني الشمولي، مما يتسبب في حدوث تشّوهات في التوسع العمراني باإلضافة إلى  حدوث األزمات المرورية 

قة في قطاع النقل، مما استدعى النظام الجديد إلى وضع موضوع النقل والمرور ضمن األهمية القصوى، من خالل محاولة توفير الخان
ة منح صالحية منح تصاريح إلقام مواقف للسيارات ضمن حدود قطعة األرض وربطها بالمساحة وفئة التنظيم.كما ويقوم النظام على

جديدة في األحياء السكنية وداخل المنازل تبعًا لشروط فصلها المشروع وحسب الحي السكني، فيما مشروعات صناعية وحرفية وتجارية 
لسنة  136شدد على توفير مواقف للمركبات في المباني وعدم التساهل بالمخالفات المترتبة على ذلك.  )نظام األبنية للبلديات رقم 

2016 ،2018 .) 
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معالجة الثغرات وبعض أوجه القصور للمستجدات التي حدثت على المدن األردنية  وقد هدف مشروع هذا النظام إلى محاولة
والتي ظهرت في الوقت الذي طبق فيه النظام القديم النافذ؛ وقد جاء مشروع النظام عالج للقصور في بعض المستجدات من خالل 

انية، تيعابية للبنية التحتية أثناء توزيع الكثافة السكوضع أحكام تنظم كافة استعماالت األراضي، واالخذ بعين االعتبار الطاقة االس
ومحاولة توفير دخل لألفراد الذين ال يجدون فرصة عمل لتنشيط االقتصاد الوطني عن طريق السماح بالعمل من المنزل في بعض 

لبلديات، فقات التي تتكبدها االمهن والحالف التي حددها المشروع، كما وحرص المشروع على إعادة النظر برسوم الترخيص لتغطية الن
باإلضافة إلى حرص المشروع على التشجيع على إقامة مشاريع األبنية الخضراء من خالل تقديم الحوافز للمستثمرين والمواطنين 

يتها، اوالمهندسين لينعكس إيجابا على الواقع المعيشي والبيئي، كما وسعى المشروع إلى المحافظة على البنية التراثية القديمة وحم
ووضع أحكام تنظيمية للمباني السكنية والمشاريع االستثمارية في المناطق الواقعة ضمن الحدود التنظيمية لمراعاة االستعمال األفضل 
واألمثل للمباني  ومنع االنتشار العشوائي لها، وحاول المشروع تشجيع االستثمار وتحقيق التطوير والتنمية من خالل وضع االحكام 

رية للمشاريع داخل حدود التنظيم وخارجه باإلضافة إلى السماح بإنشاء ضواحي سكنية ومجمعات ترفيهية وثقافية ومهنية االستثما
وتجارية داخلها، ومحاولة الحد من الفقر والبطالة وزيادة دخل الفرد من خالل السماح لالفراد بممارسة بعض المهن واالعمال من 

 (. 2018، 2016لسنة  136ة )نظام األبنية للبلديات رقم المنزل وربطها برخص المهن البلدي

ومن ناحية أخرى فأن مفهوم الخدمة بوجود األنسان وهذا يعني وجود طرفين طالب الخدمة مقدم الخدمة، مما يعني وجود 
 زه من أجل تحقيقحاجه لطرف أو جهة معينة لمنفعة متوفرة لدى طرف أو جهة أخرى، لذا فأن الخدمة هي عبارة عن نشاط يتم انجا

هدف محدد، وقد يكون هذا النشاط في مجاالت مختلفة، وعليه فأن الخدمة هي عبارة عن نشاط معنوي او سلعة متغايرة وغير نمطيه 
 (.2017في الغالب، ونظرًا ألنها تنتج وتستهلك في الوقت نفسه )عمرو، 

بين صاحب العمل )مقدم الخدمة( وبين متلقي الخدمة والخدمة هي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات والمعامالت التي تقع 
 (.2018)عقل،  )العميل( وذلك إلنتاج مخرجات تعمل على إرضاء العميل

كما وأن الخدمة هي عبارة عن نشاط أو مجموعة من األنشطة التي تتمتع بطبيعة غير ملموسة أو غير مادية سواء بقدر 
ها تفاعل بين العميل وبين الموظف المسؤول عن تأدية الخدمة، أو مجموعة من األنظمة قليل أم كبير، والتي من العادة يتم من خالل

التابعة لمقدم الخدمة، والتي ينتج عنه: )التفاعل بين العميل ومقدم الخدمة( حلول المشكالت العميل أو تلبية الحتياجاته )العزب، 
2019).  

شاط أو ن المؤسسة من أجل تحقيق احتياجات خاصه للعمالء، أي أنها وعليه نستنتج بأن الخدمة هي تلك الجهود التي تقدمها
 .عمل يتم انجازه من أجل هدف معين

ومن ناحية أخرى تعتبر الخدمة التي تقدمها المؤسسات الحكومية بشكل عام والبلديات بشكل خاص عمليات ذات طابع 
ت فان هناك ثالثة أنواع يمكن أن تجري عليها عمليات التشغيل تكاملي، تنطوي على عدد من المدخالت والمخرجات، وبالنسبة للمدخال

 :(2017إلنتاج الخدمة المطلوبة تتثل فيما يلي )زواغي، 
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 إذ يمثل المواطن طالب الخدمة أحد أنواع المدخالت في عمليات الخدمة العامة، أي عندما تؤدي هذه العمليات على  :األفراد
 المواطن بذاته .

  أن تصبح مختلف الموارد واألشياء هي أحد أنواع المدخالت في عمليات الخدمة المقدمة من المنظمات  حيث يمكن :الموارد
 .العامة؛ أي عمليات الخدمة التي يتم إجراؤها على األشياء، وليس على األفراد

 ت، ويعكس هذا النوع تمثل أحد أنواع المدخالت في عمليات الخدمة العامة ويطلق عليها عمليات تشغيل المعلوما :المعلومات
 الجانب الحديث للخدمة العامة، كمحصلة للتطور في تكنولوجيا المعلومات واالتصال.

 ثانيًا: الدراسات السابقة
سيتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت أبعاد الدراسة، ونظرًا لندرة الدراسات السابقة 

 لدراسة البحث سوف يقوم الباحث بتقديم ما وجده من دراسات وسيتم ترتيبها من األحدث إلى األقدم.التي تناولت متغيرات ا

تجارب المغرب  -( وهي دراسة بعنوان " تخطيط التنمية المحلية في إطار الالمركزية اإلدارية Adda, 2020دراسة )
 ية في تخطيط التنمية المحلية، باعتبار أن تحقيق التنمية المحليةوتونس"، وقد هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة الالمركزية اإلدار 

يتطلب تنفيذ سياسة عامة قائمة على أسس علمية، من خالل دراسة تجارب المغرب وتونس في مجال التنمية المحلية في الالمركزية 
وكمة واإلدارة، واتبعت الدراسة المنهج اإلدارية، كونها أسلوب تنظيم إداري ووسيلة لدعم المواطنين ومشاركتهم في عمليات الح

االستقرائي، وتوصلت الى أن  االهتمام بالتنمية المحلية يرتبط بفلسفة الالمركزية، فمن خالل تحقيق برامج التنمية المحلية، تواجه 
مر الذي رامج التنمية، األالوحدات المحلية العديد من المشاكل، بما في ذلك التمويل، لذلك يصعب على الوحدات المحلية تنفيذ كافة ب

يتطلب وجود هيئة مثل البلدية لضمان إدارة التنمية المحلية لغرض معرفة احتياجات السكان المحليين، كما وأوصت الدراسة بضرورة 
للمساهمة في  ةاالستفادة من الخبرات الدولية الرائدة في تخطيط التنمية المحلية وكذلك الالمركزية اإلدارية، وضرورة فتح المجال للبلدي

 المرافق العامة وإبرام اتفاقيات تعاون المركزية مع جهات أجنبية، وإن هيمنة الدولة في إدارتها المركزية على المجتمعات المحلية أكبر
 من مسألة الدعم والتمويل ، لذلك يجب تبني الالمركزية اإلدارية في إدارة التنمية المحلية والتخطيط.

، وهي دراسة بعنوان " ظاهرة المدينة بين التركيبة والتكوين usaed & Almssad, (2019Almبينما هدفت دراسة )
العمراني"، إلى التعرف على العالقات االجتماعية التي يطورها سكان المدن، وتوصلت الدراسة إلى أن المدن تتميز  بتشكيلة واسعة 

 شكاًل من أشكال المدينة يحصل فيه على ترتيب رسمي بحيث ال يرتبطمن الفئات االجتماعية وأنماط الحياة، ويمثل التكوين الحضري 
شكل أي مجموعة حضرية بظاهرة عشوائية، بل بتدخل يتم إتقانه وفهمه، وبالنسبة للمدينة، يمثل التكوين الحضري ما يمثله التكوين 

 ة، مما يحل التناقضات التي تنشأ عندما تكون المعماري للمبنى، ويقوم هذا التكوين بتحويل مجموعة مشتتة محتملة إلى مجموعة كامل
متطلبات وشروط المشروع متعددة، ويتم بناء األشكال المكانية والتركيبات الحضرية بمرور الوقت، أطول من التكوين المعماري، ومن 

ابق األرضي قع في مستوى الطناحية أخرى، ُيفهم "تصميم البيئة الحضرية" من قبلنا على أنه تكوين معقد لألماكن العامة للمدينة، وت
 من مبنى المدينة وتضمن النشاط الحيوي للمجتمع الحضري.

نظمة أ العمارة وأنظمة البناء: الفكرة والتطور" فقد هدفت إلى إلقاء النظر على مفهوم ( بعنوان "Abyzov, 2019أما دراسة )
ائح التي لتقنية الرئيسية لتنفيذ )إنشاء( البيئة المعمارية. ومن أهم النتالعمارة والبناء وتحليل تاريخ تطورها باعتبارها الوسيلة المادية وا

توصلت لها الدراسة أن حل مشاكل اإلسكان والتنمية العمرانية الحديثة مستحيل بدون وجود مناهج وأساليب جديدة لتصميم وتطوير 
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( والذي يستخدم لإلشارة إلى ABSsأنظمة البناء ) -و  -مارة وإدارة وتنسيق القرارات المعمارية والهندسية والتكنولوجية والصناعية. الع
دمج نظام القرارات المعمارية مع أنظمة التكنولوجيا المنسقة، والتي تنطلق من منهجية عالمية. في حالة عدم وجود تعريف واضح 

 ، وهو شائع في اللغة المهنية واألدب.ABSلمفهوم 

مات الجمهور في الهيئات المحلية في جنوب الضفة الغربية: التحديات وسبل مراكز خد ( بعنوان "2017ودراسة العمرو )
التطوير " والتي هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه مراكز خدمات الجمهور في الهيئات المحلية في جنوب 

اكز خدمات الجمهور بشكل خاص، و تطوير الضفة الغربية ، والتعرف على سبل تطوير هذه المراكز، والتي تسهم في تطوير مر 
البلديات بشكل عام، و معرفة اإلضافة التي قدمتها مراكز خدمات الجمهور في الهيئات المحلية، من ناحية أسلوب وطريقة تقديم 

لجمهور، في خدمات لالخدمة، وقد تكون مجتمع الدراسة، من البلديات الفلسطينية، وتكونت عينة الدراسة من البلديات التي لديها مراكز 
بلدية، ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي  80جنوب الضفة الغربية )الخليل، وبيت لحم(، والبالغ عددها 

نظرا ألن هذا النوع من األبحاث يمس واقع العمل والحصول على معلومات دقيقة ومفصلة في بعض األحيان، و لما له ايجابية قوية 
في الحصول على المعلومات بدقة، تم اتباع اسلوب جمع البيانات الكمية من خالل االستبانة من قبل المواطنين والموظفين. وقد 

توصلت الباحثة الى مجموعة من النتائج ومن أهمها: أن أهم تحدي يواجه مراكز خدمات الجمهور هو التحدي االجتماعي من 
وقد اظهرت النتائج أن هنالك رضا بدرجة متوسطة من المواطنين عن الخدمات المقدمة من  التحديات الخمس المعروضة بالدراسة،

خالل مراكز خدمات الجمهور، ومن أهم التوصيات كانت تطبيق مبدأ المشاركة، ومبدأ العمل مع المواطن وذلك من خالل اشراكهم في 
عملها، و من خالل عمل ندوات اللستماع للمواطنين واخذ وضع الخطط التطويرية لمراكز خدمات الجمهور، وتثقيفهم حول آليه 

مقترحاتهم بعين االعتبار، وتحديد اجتماعات دورية للمساءلة المجتمعية والتي تساهم وبشكل كبير في خلق المصارحة بين السائل 
وزيادة  الوالء لها من قبل المواطنين والمسؤول وبالتالي زرع الثقة بين المواطن والبلديات، وتعزيز فكرة مراكز خدمات الجمهور وزيادة

 تقبلهم لتلقي الخدمات من خاللها.

الفوارق التنموية المكانية بين خطط التنمية ونظام األبنية  ( وهي دراسة بعنوان "2010وقد هدفت دراسة غنيم وأبو زنط )
ية من ل الفوارق التنموية المكانية البينية والضمنإلى عرض وتحلي" والتنظيم للمدن والقرى في المملكة األردنية الهاشمية حالة دراسية
استخدمت الدراسة و  .في المملكة األردنية الهاشمية 1985( لسنة 19منظور خطط التنمية ونظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم )

وبين  ن خطط التنمية األردنية،أسلوب تحليل المحتوى في تحقيق أهدافها. وقد توصلت الدراسة إلى وجود عدم توافق وانسجام ما بي
أحكام التنظيم المحددة ألغراض االستخدام السكني لألرض في نظام األبنية، خاصة فيما يتعلق في الحد من الفوارق التنموية المكانية 

البيئية والضمنية،  ةالبيئية والضمنية؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه خطط التنمية الوطنية واإلقليمية للحد من الفوارق التنموية المكاني
تعمل أحكام تنظيم استخدام األرض السكني في نظام األبنية على تكريس هذه الفوارق داخل التجمعات السكانية. وقد أوصت الدراسة 

هداف أ بإعادة النظر في محتوى مواد أحكام التنظيم الواردة في نظام األبنية والتنظيم بحيث تتوافق في معطياتها ومواصفاتها الفنية مع 
 خطط التنمية الوطنية واإلقليمية
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 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة والتي تتعلق مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى وكيفية تطويره من أجل تحسين 

الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في البلديات، أثر هذه المتغيرات على متغيرات متنوعة، كما درست بعض العوامل والمتغيرات التي 
الحالية عن الدراسات السابقة في ندرة موضوع الدراسة إذ نالحظ بأن عدد قليل جدًا من الدراسات قامت تؤثر عليها، وتختلف الدراسة 

 ببحث هذين الممتغيرين معًا، كما وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة والتي من البلديات في األردن. 

 منهجية الدراسة
الستقرائي وذلك نظرًا لطبيعة موضوع الدراسة والذي يتعلق بالتعرف على مساوئ ومميزات نظام قام الباحث باستخدم المنهج ا

األبنية وتنظيم المدن والقرى وكيفية تطويره من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في البلديات، وتم ذلك من خالل 
سة وإلقاء الضوء على نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى، ومن أهم ما مراجعة عدد من الدراسات السابقة التي تتعلق بمتغيرات الدرا

بدقة. ويقتضي استخدام المنهج االستقرائي مراعاة عدة أمور تتمثل بما  ويصف خصائصها الظاهرة واقع يميز هذا المنهج أنه يدرس
 يلي:

ن كتٍب سيرها، وهذا يتطلب استخدام المصادر الثانوية مجمع كافة المعلومات والبيانات المتوفرة والضرورية لفهم مشكلة الدراسة وتف .1
 ومقاالت وغيرها.

 أن تتوفر لدى الباحث القدرة والمهارة الالزمتين لتحليل الدراسات وإجراء المقارنات حول متغيرات الدراسة .2
 نتائج البحث

أمانة عّمان ُعِدلت بشكل متكرر وذلك ومما يجدر اإلشارة إليه أن نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى في كل من البلديات و 
بناء على ضغوطات الشركاء من المجتمع المحلي والمستثمرين باإلسكان أو بالمجمعات التجارية أو الصناعية من أجل إنتزاع 
ابل فإن قمكتسبات خاصة، وبناء على التطورات الحاصلة في المجتمع األردني وتغير أسلوب المعيشة والسكن بين أفراد المجتمع وبالم

ومن أهم النتائج التي تم التوصل  .على البلديات أن تمثل المواطن من باب تمثيلها للمصلحة العامة، وكلما كان التوافق وحب اإلنسجام
 إليها ما يلي:

ما هي مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى وكيفية تطويره من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع 
 في البلديات؟ المحلي

أن مخرجات نظام األبنية والتنظيم، البد من أن يراعي حقوق ومكتسبات كافة األطراف، وهم المدينة، والمواطن، والمستثمر، 
سواء المستثمر بالقطاع التجاري، أو الصناعي، أو العقاري، أو غيرها، بينما نجد أن هذا النظام تغول على حقوق المواطن ومكتسباته، 

على كافة القطاعات االقتصادية، خاصة القطاعات التجارية والعقارية، مما يستوجب وقف العمل به وإعادة دراسته بالكامل  كما تغول
وبالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتطبيقه؛ للخروج بنظام عصري يراعي حقوق كافة األطراف وينقل المدينة للحداثة 

 .المدن العصرية في البلدان المجاورة لتصبح مدينة عصرية ذكية، تضاهي
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 كما وكان من أبرز المواد والبنود المقترح إجراء تعديالت عليها في نظام االبنية وتنظيم المدن والقرى التي شارك بها 
وضيحات التي ج التودعا المشاركون، الذين مثلوا الجمعيات والمكاتب الهندسية وغرفة التجارة ونقابة المقاولين ونقابة المهندسين، الدرا

 .صدرت عن وزير البلديات بخصوص مواد في النظام كمواد معدلة لها

حيث تم تداول بعض التعديالت المتعلق في االرتدادات لقطع األراضي المنظمة بعد صدور النظام وليست األراضي القبلية، 
احتساب طابق التسوية من متوسط منسوب الشارع واوصت اللجان المختصة باألخذ بعين االعتبار تعريف البناء وتحديد الرسوم و 

األعلى وليس الشارعين إذا كانت قطعة األرض بين شارعين او أكثر، وتم اقتراح اجراء تعديالت في المادة المتعلقة بالمواقف بحيث 
ة السكانية حتساب الكثافتصبح نفس عدد الشقق السكنية بغض النظر عن سعة الشارع وعدم تحميل أي غرامة للمالك، وطالبوا بإلغاء ا

وسعت اللجنة الى اجراء تعديالت في زيادة مدة اعتبار الرخصة سارية المفعول بعد الحصول "كمقياس لعدد الطوابق والمواقف، كما 
 10عليها الى خمس سنوات على االقل في حال عدم الشروع بالبناء خالل فترة الرخصة المحددة بعام واحد، وعدم تحميل المالك نسبة 

 .17من قيمة الرخصة في حال تجديدها لنفس البناء كما هو الحال في المادة  %
بإلغاء ربط المشاريع االستثمارية بموافقة مجلس التنظيم االعلى، على اعتبار ان اللجان المحلية  10واشاروا الى ضرورة تعديل المادة 

مناطقها واعادة النظر بربط عدد المواقف برخص المهن في المنشآت وااللوية هي االقدر على تقدير الحالة والحاجة االستثمارية في 
 ."التجارية لصعوبة تحقيقها وكذلك الغاء اشتراط النظام لمصادقة مديرية الشؤون البلدية التي يقع العقار ضمن حدودها

اظ صاد الكلي والحفوأشارت اللجنة إلى ضرورة إجراء بعض التعديالت على النظام بما يصب بمصلحة الوطن وخدمة االقت
على مصالح جميع االطراف، وفي مقدمتها المواطن ذي الدخل المحدود والمتدني بامتالك مسكن بسعر مناسب، نظرا النعكاسات 

 .النظام بصيغته الحالية على ارتفاع كلفة االستثمار بهذا القطاع والذي اعتبره يتقاطع مع اساسيات الحياة بتوفير المأوى االمن والالئق

خصوصا مع وجود تعارض بين العديد من بنود النظام ذات الصلة ببعضها السيما عند احتساب قيمة الرسوم، ومعالجة و 
قطع االراض المضروبة التي ال تحقق اشتراطات النظام الجديد من خالل نص صريح في النظام وليس معالجتها بشكل فردي، وفي 

لتي ال تمكن هذا القطاع الحيوي والمهم من النهوض بمسؤولياته ودوره في البناء ذات الوقت معالجة االختالالت الموجودة فيه وا
والتنمية وتحقيق االمنين االقتصادي واالجتماعي، خصوصا مع تراجع حجم النشاط بقطاع البناء وتراجع االستثمار فيه منذ بدء العمل 

 اطها بالكامل باالستثمار به.، حيث قام عددا من شركات االسكان بتجميد نش2017بالنظام مطلع عام 

ومن خالل مراجعة قانون نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى الجديد بعد التعديالت يمكن المالحظة وجود اهتمام حكومي في 
ليه عالنظام من خالل االهتمام بالجانب االقتصادي واالجتماعي، حيث يالحظ أن النظام وبشكله الجديد بعد اجراء التعديالت المقترحة 
من قبل اللجان المختصة كان إيجابيا ومراعيا لمختلف مصالح البلد، ووجود اهتمام بمراعاة مصلحة المواطن ومصلحة المستثمر 

باإلضافة الى محافظته على جماليات المدن والقرى وعلى البيئة وكان نظاما محفزا لالقتصاد، حيث عالج النظام الجديد أوجه القصور 
لسابق  وخصوصا بالبنود التي تنافت وتقاطعت مع باقي األنظمة والقوانين وخصوصا قانون البناء الوطني، ومن والضعف في النظام ا

أبرز المشاكل التي تم الوصل لحلول لها من النظام الغرامات والتسهيالت والعقوبات والرسوم، باإلضافة الى نسب االرتدادات وعدم 
لسكانية، كما وتم التطرق من خالله الى معالجة القصور  في بعض المواضيع المتعلقة االعتداء على األرصفة ومراعاة الكثافة ا

باألراضي واالبنية والبالكين والزيادة في عدد الطوابق، باإلضافة الى المواقف السكنية والمواقف التجارية، كما وتم معالجة موضوع 
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بماهية المدينة او القرية وربطها بسعر األرض، باإلضافة الى مناقشة  ضمان الكفاية العشرية والصيانة، وتم معالجة الغرامات وربطها
 العقوبات بحيث تكون رادعة وتساهم على االنضباط واتباع القوانين باالبتعاد عن العشوائيات.

لى عكما ونالحظ بأن من أهم مميزات نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى الجديد أنه يقوم على إلزام األشخاص بالحصول 
ويضع النظام  .ترخيص قبل تنفيذ أي مشروع بناء أو إقامة أي إنشاءات ضمن تلك المناطق؛ سواء كانت داخل التنظيم أو خارجه

أحكام وشروط الحصول على الترخيص بتحديد مسافات االرتدادات القانونية وارتفاع البناء والمساحات الداخلية للبناء، وتوفير مواقف 
أو سياج شجري أو حاجز منسق حول البناء، وتحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية. كما ينظم إقامة  للسيارات وإنشاء سور

األبنية الفرعية والمؤقتة، ويحافظ على المباني التراثية داخل مناطق البلديات وتصنيفها وتقييمها وحظر هدمها، إضافة إلى منع إشغال 
 .له قبل الحصول على إذن إشغال خطيأي مبنى أو منشأه أو إيصال الخدمات 

ومن مميزات نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى أنه يهدف إلى تغليظ المخالفات على المخالفين في اقامة األبنية بمختلف 
دن والقرى كما منح نظام األبنية وتنظيم الم .أنواعها للحد من المخالفات ومنع العشوائيات، والتوسع في منح تسهيالت للبناء االخضر

للبلديات واللجان المختصة، صالحية منح تصاريح إلقامة مشروعات صناعية وحرفية وتجارية جديدة في األحياء السكنية وداخل 
المنازل وفقا لشروط فصلها المشروع وحسب الحي السكني، فيما شدد على توفير مواقف للمركبات في المباني وعدم التساهل 

والزم مشروع النظام من يقيم بناء بدون ترخيص دفع أربعة اضعاف الرسوم المقررة، الى جانب ومنح  .لكبالمخالفات المترتبة على ذ
بالمائة من رسوم  50امتيازات لمن يهتم بإقامة المباني الخضراء منها زيادة طابق على الطوابق المقررة في النظام، واإلعفاء من 

الحية إصدار قرار بوقــف العمل في مشروع االعمار في حاالت منها، التجاوز كما منح المشروع اللجنة المختصة ص .رخص البناء
والتعدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط واحكام البناء، والزم المشروع الجديد ايداع المبالغ المتحصلة من رسوم بدل 

 .للسياراتمواقف السيارات التي يتم استيفاؤها في صندوق خاص بغرض إنشاء مواقف عامة 

من جهة أخرى فقد اخذ النظام باالعتبار البعد االقتصادي المالي والبعد االجتماعي بعين االعتبار وخصوصا لذوي الدخل  
المحدود، باإلضافة الى مراعاة ظروف سكان األطراف والمحافظات النائية من خالل العمل على توفير كافة السبل لتمليكهم شققا 

عالية، كما وسعى القانون لالهتمام بالمناطق القروية والبوادي باعتبارها مدن الغد والمستقبل من خالل تطبيق  سكنية دائمة وذات جودة
النظام بما يضمن حماية األبنية واستعماالت األراضي والحد من التشوهات والعشوائيات البنائية من خالل المخططات الشمولية في 

لصناعي وخصوصا الصناعات الحرفية والمشاريع المتوسطة والكبيرة التي توفر وسائل نقل البلديات، كما واهتم النظام بالقطاع ا
 لموظفيها مع عدم السماح للمواطنين بالسكن في المناطق الصناعية. 

اما بالنسبة لمساوئ النظام فانه اوال يشمل جميع المدن والقرى ضمن المملكة )باستثناء امانة عمان( بغض النظر عن 
او طبيعتها او االحوال االقتصادية للمدن والقرى المختلفة والطابع المعيشي او االجتماعي لسكان هذه المدن وانه يطبق  جغرافيتها

 عليهم بنفس النصوص واالحكام )باستثناء الرسوم فقد قسمت البلديات الى فئات لغايات احتساب الرسوم(.

حلية للتنظيم من حيث القرارات التنظيمية وادخال المناطق للتنظيم وثانيا فان النظام يكمم بشكل كبير صالحيات اللجان الم
بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة كل منطقة على حدا دون الحاجة للرجوع لمجلس مركزي )وهنا اقصد مجلس التنظيم االعلى( حيث ان 

يل يجعل الخوض في مثل هكذا قرارات اجراء طو الرجوع بالقرارات الى مجلس التنظيم االعلى يزيد من مدة اجراء التعديالت التنظيمية و 
 ومعقد ويحول دون انجاز هذه القرارات التي يبنى عليها مشاريع قد تكون مفيدة للمجتمع المحلي لتلك البلدية على وجه الخصوص.
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قديم جدا وال  هو نظام مبني على قانون  1966وثالثا فان النظام والذي ينبثق عن قانون االبنية وتنظيم المدن والقرى لعام 
سنة دون اي تعديل او  70يتبع العصر الحالي حيث انه وضمن محددات هذا النظام انه ينبثق عن قانون مر عليه ما يزيد عن 

 تحديث وذلك يحدد واضعي هذا النظام ضمن قانون ال يواكب هذا العصر.

على  استعماالت االراضي حيث انه لم يذكر استنادهورابعا فان النظام لم يجد حال لمشكلة عشوائية التنظيم او عشوائية تنظيم 
اي مخطط شمولي يرجع اليه في اي تعديل تنظيمي على استعماالت االراضي ولم يترك للمجالس المحلية الحرية في استحداث مخطط 

فس ن شمولي يختص بها ويكون مخصصا للمنطقة بشكل خاص وحسب جغرافيتها ووضعها االجتماعي حيث انه ال يمكن تطبيق
 االحكام ونفس الرؤية على منطقة جبلية وعرة وعلى منطقة منبسطة.

خامسا فان النظام لم يهتم اهتماما كبيرا بالشكل الجمالي للمدن او بالمناطق الخضراء ولم يشجع البلديات على ذلك حيث ان 
استحداث بنود للمناطق الخضراء ضمن  بند المناطق الخضراء ضمن حدود االراضي وحده غير كافي وعلى من يطور النظام مستقبال

 حدود الشوارع.

سادسا عدم اهتمام النظام بايجاد حل فعلي الكبر مشكلة تواجهها المدن وهي ازمة السير حيث لم يتم الزام البلديات او 
لك الطرق بها تباستحداث طرق تتناسب من حيث السعة والمناطق المخدومة بتلك الطرق كما لم يرد تفصيال للطريقة التي تصمم 

 بشكل يضمن توفر المسارب الالزمة لغايات النقل العام والمشاة.

اخيرا فان عدم وجود بنود توجه البلديات الستحداث مناطق كاملة خاصة للمشاه ووسائل النقل فقط خصوصا ضمن المناطق 
المثلى لمعالجة ازمات المرور هي تخصيص التجارية المكتظة يعد من اهم مساوئ هذا النظام حيث اثبتت عده دراسات ان الطريقة 

 مناطق للمشاة وتكوين شبكة نقل متكاملة.

 ملخص نتائج الدراسة
  أن نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى يؤثر بشكل كبير على أفراد المجتمع المحلي واالقتصاد وقطاع اإلسكان، إذ ينعكس أثره على

رين ومهندسين لمواطنين وحتى المستأجرين، كما وينعكس أثره على السياسة العديد من العاملين في مجال األبنية من مستثم
 التنظيمية في األردن، ويعزى السبب في ذلك إلى زيادة العمران والسكان في المدن المختلفة في األردن.

 م المدن والقرى قانون تنظي تعاني البلديات في األردن من العديد من المشاكل كالتخطيط العشوائي للمدن والقرى والتي قد تعزى إلى
والبناء العشـوائي والترهـل اإلداري في الكـادر العامـل بها، وضعف في تأهيل الموظفين العاملين، وقصور في معظم الخدمات 

 المقدمـة مـن قبلهـا ألفراد المجتمع المحلي، وتدخل السـلطة المركزيـة بأعمالهـا. 
 محليـة وتعتـبر حجر األساس للتنمية المحلية وتقوم البلديات بتقديم خدمات البنية التحتية تساهم البلديات في تنمية مجتمعاتهـا ال

ا كونها هوزيـادة التنظـيم لمواجهـة التزايـد السـكاني ممـا يسـتدعي تـوفير التمويـل والـدعم المسـتمر لها. باإلضـافة إلـى معالجـة مديونيت
 ـه اليوميـة وأن وجودهـا جـاء بهـدف تسيير خدمة المواطن ضمن نطاقها الجغرافي.األقـرب إلـى المـواطن في تلمـس معانات

  أن الخدمة هي تلك الجهود التي تقدمها المؤسسة من أجل تحقيق احتياجات خاصه للعمالء أي أنها نشاط أو عمل يتم انجازه من
 أجل هدف معين.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو السادس العدد -الرابع إلصدار ا

 م 2021 – أكتوبر – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

291 
 Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

  الجديد يمكن المالحظة وجود اهتمام حكومي في النظام من خالل  ومن خالل مراجعة قانون نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى
االهتمام بالجانب االقتصادي واالجتماعي، حيث يالحظ أن النظام وبشكله الجديد كان إيجابيا ومراعيا لمختلف مصالح البلد، 

ان مدن والقرى وعلى البيئة وكوجود اهتمام بمراعاة مصلحة المواطن ومصلحة المستثمر باإلضافة الى محافظته على جماليات ال
نظاما محفزا لالقتصاد، حيث عالج النظام الجديد أوجه القصور والضعف في النظام السابق  وخصوصا بالبنود التي تنافت 

 وتقاطعت مع باقي األنظمة والقوانين وخصوصا قانون البناء الوطني.
 اني لحة لتطوير التشريعات الناظمة للبناء للسيطرة على التوسع العمر يقوم نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى على تلبية الحاجة الم

وضبطه من حيث تعظيم الفوائد من هذا النمو لمحرك لقطاع اقتصادي مهّم وملب لقطاع اجتماعي في غاية األهمية وتالفي 
 السلبيات والتشوهات ما أمكن في المدن والقرى والبوادي.

 المدن والقرى أنه يهدف إلى تغليظ المخالفات على المخالفين في اقامة األبنية بمختلف أنواعها  أن من مميزات نظام األبنية وتنظيم
 للحد من المخالفات ومنع العشوائيات، والتوسع في منح تسهيالت للبناء االخضر.

 ظام نطقة جغرافية نان من اهم مساوئ النظام هو عدم معالجته لعشوائية التنظيم وعدم تمهيد الطريق لكي تضع كل بلدية او م
 يختص بها ويناسب طبيعتها الجغرافية والسكانية واالجتماعية.

 التوصيات
 في ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث يوصي بما يلي:

 تحت  تالسعي من قبل المؤسسات الحكومية بشكل عام والبلديات بشكل خاص إلى البحث عن آلية تقوم بتجميع كافة الخدما
 مركز واحد يقوم بتقديم كافة الخدمات، وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي في األردن.

  القيام بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة مساوئ ومميزات نظام األبنية وتنظيم المدن والقرى وكيفية تطويره من أجل
 .ي البلديات وعقد المؤتمرات والندوات حول هذا الموضوعتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي ف

  تركيز اهتمام البلديات على تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي وذلك نظرًا ألنها تعتبر منهجية مالئمة للتعامل مع البيئة
 .التنافسية ويزيد فرص تميز العمل البلدي

 لغايات تخفيف االجراءات وتقصير مدة الخدمات المقدمة ومناسبة ذلك  اعطاء صالحيات أكبر للمجالس المحلية للتنظيم وذلك
 لكل منطقة على حدا.

 .مراجعة النظام الستحداث بنود توجه لالهتمام بالمساحات الخضراء ضمن الطرق وبشكل وجماليات المدن 

  للمشاة فقط.االهتمام بشكل أكبر بحاجات وسائل النقل والعمل على تحويل مناطق كاملة لتكون مخصصة 

  استحداث انظمة مختلفة للمناطق المختلفة ضمن المملكة تتناسب وطبيعتها الجغرافية واالجتماعية بمشاركة فاعلة من المجتمع
 المحلي لتلك المناطق وللمستثمرين فيها وبشكل يضمن عدم تغول طرف على اخر.

 ه ضمن بند في هذا النظام.عمل مخطط شمولي للمناطق وخصوصا النامية منها وإلزام البلديات في 
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Abstract: 
The study aimed to identify the disadvantages and advantages of the building system and the organization of cities and 

villages and how to develop it in order to improve the services provided to the local community in the municipalities. To 

achieve the objectives of the study, the inductive approach was followed. The results of the study showed that 

municipalities contribute to the development of their local communities and are considered the cornerstone of local 

development. Municipalities provide infrastructure services and increase organization to face the population increase, 

which calls for the provision of funding and continuous support. In addition to addressing its indebtedness, as it is the 

closest to the citizen in touching his daily suffering, and that its presence came with the aim of managing the citizen's 

service within its geographical scope. And that the service is those efforts provided by the institution in order to achieve 

special needs of customers, that is, it is an activity or work that is accomplished for a specific goal. The results of the study 

also indicated that by reviewing the law of the building system and the regulation of new cities and villages, it can be noted 

that there is a government interest in the system through attention to the economic and social aspect, where it is noted that 

the system and its new form were positive and taking into account the various interests of the country, and there is an 

interest in taking into account the interest of the citizen and the interest of the investor In addition to preserving the 

aesthetics of cities and villages and the environment, it was a stimulating system for the economy, as the new system 

addressed the shortcomings and weaknesses of the previous system, especially with provisions that contradicted and 

intersected with the rest of the systems and laws, especially the National Building Law. Finally, the study recommended 

the need for government institutions in general and municipalities in particular to seek a mechanism that collects all 

services under one centre that provides all services, in order to improve the services provided to the local community in 

Jordan. 

Keywords: The building system and the organization of cities and villages, Improving the provision of local services, 

Municipalities. 
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