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 :السلخص التشفيذي
تؼ ، كانت تشغؼ ىحه العسمية الى عجة انغسة وقؾانيؽ وتذخيعات  التخظيط الحزخي في العخاق مختكد أن   

ادى الى عجم الديظخة عمى  وىحا، لجى الدمظات في التشفيح ا  مسا سبب ارباك تغييخىا بسؾجب قخارات مختمفة
)الجوائخ والسؤسدات بالتشفيح التؾجيياتوتجىؾر في الخجمات السختمفة وتزارب في ، استعساالت االرض

 .(التشفيحية
تأميؽ صفة اإللدام القانؾني لمسخظط األساس  :اشخع قانؾن الترسيؼ األساس لتحقيق ىجفيؽ اساسييؽ ىس -

االجيدة االدارية لكؽ  ،وضع القانؾن تشغيسا  إداريا  وفشيا  لتشفيحه ، و لمسجيشة والتراميؼ الستفخعة مشو
صبح أ ، مسالؼ تكؽ مؤىمة بسا يؾازي مدتؾى وطسؾح القانؾن  تشفيحهالسكمفة  والتشفيحية في أمانة بغجاد

سشت بؾقت وزمان  وغيخه مؽ التذخيعات العامة ىحا القانؾن  كؾن ، غيخ مبخرفي الؾقت الحاضخ  هوجؾد
عجم زال  عؽ ف ،ولؼ تجج مؽ يخفجىا بسا يخجم التقجم التكشمؾجي لتمػ السجن في الؾقت الحاضخ ،قج مزى

خحىا في االغمب ألعجم و  ، لمسدتقبل الشسؾ الدكانيحجؼ في الجقة في تقجيخات السخظظات االساسية 
عمى  ذلػ اثخ ،اليياالؾاقع التشسؾي الستغيخ لسجيشة بغجاد الحي شجع سكان السجن االخخى عمى اليجخة 

االزدحامات و ، الدكؽ، البشى التحتية، الرحة والتعميؼ خجمات عمىوالزغط  استعساالت االرض
ب الستظمبات استيعاساس أؼ تبشى عمى ألنيا ل ،الديظخة عميياعجم حلػ الى ك أدىو  وغيخىا ، ،...السخورية

اعتساد مخظط ججيج لمتشسية  وري خ مؽ الزأصبح لحا  ،الشسؾ الجيسؾغخافي والسيسا، السدتقبمية الستغيخة
الشغخ في الثغخات فخصة مشاسبة إلعادة  ، ويسثللعسخاني لسجيشة بغجاد ا لمتظؾر ا  اساس ُيعجالحزخية 

 قانؾن ترسيؼ اساس ججيجاصجار  سؾاء كان بذكل، دة مشيا عشج إقخار أي تذخيع ججيجواالستفا، الحالية 
، ي لتشغيؼ الشسؾ العسخاني لمسجيشةالتخظيظ العسلبسا يخجم  الشافحة،لمتذخيعات  او مكسل ،مدتحجث

 .والديظخة عمى استعساالت االرض فييا
( السعجل لقانؾن إدارة البمجيات رقؼ 25( الحي صجر بسؾجبو قانؾن رقؼ )1002( لدشة )53ان القخار رقؼ ) -

مخالفة ، و الترسيؼ األساسستعسال السحجد في بيؽ مخالفة اال التفخيقلؼ يتشاول  ،(2661( لدشة )263)
عؽ معالجتو بذكل واضح  يتظمب وىحا ،مسا جاءت احكامو عامة ،وبيؽ مخالفة إجازة البشاء، أنغسة البشاء

 .صجار تعميسات مختمفة لكل مؽ ىحه الحاالتإأو ب ،تعجيل القانؾن طخيق 
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 : 6(6796( لدشة )651رقم )قانهن الترسيم األساس مالحظات حهل اواًل: 
 :قانؾن الترسيؼ األساس لتحقيق ىجفيؽ اساسييؽ ىساشخع  

 تأميؽ صفة اإللدام القانؾني لمسخظط األساس لمسجيشة والتراميؼ الستفخعة مشو   - أ
بعض األسذ والقؾاعج العامة إلعسار  ، باالضافة الىتشغيسا  إداريا  وفشيا  لتشفيحه وضع القانؾن  - ب

 السجيشة. 
لكؽ أنزج وأدق القؾانيؽ الستعمقة بتخظيط السجيشة مؽ حيث مزاميشو وأفكاره التخظيظية،  ُيعج مؽو 

مدتؾى وطسؾح القانؾن، فقج  لتمبية أمانة بغجاد لؼ يكؽ مؤىال  ة في حيمؽ قبل االجيدة االدارية والتشفي تشفيحه
عض تجاوزات عمى ب فزال عؽ حجوثتمكأت في تشفيح بعض أجدائو مثل الحدام االخزخ حؾل بغجاد، 

عمى استعساالتيا وفق السخظط العام،   ولؼ تتسكؽ مؽ الديظخة والحفاظ، استعساالت االرض في عجة مشاطق
بتغييخ استعسال بعض السشاطق الخزخاء الى سكشية )قخار ، عمى الترسيؼ االساسوإقجام الجولة في التجاوز 

لى تجارية، لحا لؼ يتؼ تشفيح السخظط الحي أقخه ، وتغييخ بعض الذؾارع الدكشية ا*(1000لدشة  221رقؼ 
  القانؾن كسا تؼ اقخاره.

تبين بعد مرور ىذه الحقبة الزمشية على صدوره بأن الكثير من الرالحيات والتذكيالت االدارية  لكن 
نغخا  لمتبايؽ القائؼ في السدتؾى العسخاني وفي ، و والفشية التي جاء بيا القانهن بحاجة الى تغيير جهىري 

فأنو ، وبيشيا وبيؽ مجيشة بغجاد مؽ جية اخخى  ،السختمفة مؽ جية البمجمدتمدمات التظبيق بيؽ مشاطق 
اصجار انغسة  مؽ خالل، لمبمجسة فزال  عؽ نغام بشاء عام يسكؽ ان يكؾن ىشاك نغام بشاء خاص بالعاص

والكخخ ، شظقة بغجاد التاريخية في الخصافةبخرؾصية معيشة مثل م خاصة ببعض السشاطق التي تستاز
 مشظقة االعغسية وغيخىا. و مشظقة الكاعسية، 

األطخاف السختمفة السداىسة في  وأدوار تذخيع نغام خاص يحجد واجبات وصالحيات ومؽ الزخوري     
 :1ووفق األسذ التالية، عسار الحي يقؾم بو القظاع الخاصاال

إناطة أعجاد التراميؼ ألي بشاء مدتقبال  بكادر متخرص بؾضع ضؾابط لتشديق مع نقابة السيشجسيؽ ا -2
  .كالسكاتب اليشجسية واالستذارية

                                                           
1
 1971/4/18(فــــي  1213،(جخيــــجة الؾقــــائع العخاقيــــة رقــــؼ ) 2612(لدــــشة ) 236قــــانؾن الترــــسيؼ االداســــى لسجيشــــة بغــــجاد رقــــؼ ) 
، الذي ٌنص على توزٌع االراضً على القادة العسكرٌٌن 14/3/2222فً  3333المنشور فً الوقائع العراقٌة، العدد  2222( لسنة 111قرار رقم )  *

ورجال الشرطة، وعند تطبٌقه فً مدٌنة بغداد تم تغٌٌر استعماالت االراضً الزراعٌة والخضراء والمخصصة فً التصمٌم االساس لهذا الغرض 
انً ٌلها الى سكنٌة لغرض افرازها وتوزٌعها. وللمزٌد من التفاصٌل حول هذا القرار راجع المصدر : العزاوي ، وداد داود سلمان "الزحف العمروتحو

  .2221على المناطق الخضراء وآثاره البٌئٌة على مدٌنة بغداد"، اطروحة دكتوراه، المعهد العالً للتخطٌط الحضري واالقلٌمً، جامعة بغداد، 
 .2615، 1000-امانة بغجاد ،الترسيؼ االنسائي الذامل لسجيشة بغجاد  1
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الدام الجيات الترسيسية )األستذارية( باالشخاف عمى تشفيح ىحه األعسال طيمة مجة التشفيح واشخاكيؼ   -1
 في تحسل مدؤولية أي تجاوز أو اخظاء.

ضؾابط لمحج األعمى مؽ االعسال التي يسكؽ ان يتؾالىا كل مؽ ىحه الجيات األستذارية وضع   -5
 لزسان الحرؾل عمى مدتؾيات أفزل في إعجاد التراميؼ واألشخاف عمى تشفيحىا.

كذخكات ومكاتب ، إناطة تشفيح أي بشاء لجية متخررةالدام رب العسل في القظاع الخاص ب  -1
الفشي ومدتؾى وحجؼ األعسال وتحجد السدتؾى لعسل ىحا القظاع ووضع ضؾابط صارمة  ،تالسقاوال

التي يسكؽ لكل مدتؾى أو درجة تشفيحه، وفخض عقؾبات في حالة عجم االلتدام بالؾاجبات والزؾابط 
 األخظاء والتجاوزات. مدؤوليةوإشخاكيؼ في تحسل 

واإلشخاف السباشخ عمى سالمة تشفيح  ،سدؤولة عؽ إجازة ىحه األعسالال ىي تبقى الجيات البلدية    
 ء مؽ حيث العجد والسدتؾى الفشي.ؾ التراميؼ مؽ خالل كادر كف

 :  3السعدل6711لدشة  615نهن أدارة البلديات رقم قا مالحظات حهلثانيًا: 
نغخا  لالىسية ، لرالحيات الؾزيخ )بغجاد( مداوية ميؽ العاصسةأصالحيات الى  مشح ىحا القانؾن 

عسمية اعالن الترسيؼ االساسي  وفقدور لمسذاركة الذعبية  فزال  عؽ مشحالتي تتستع بيا ىحه السجيشة، 
االسذ القانؾن لؼ يحجد لكؽ لمسؾاطشيؽ وذوي العالقة مؽ السؤسدات وقبؾل االعتخاضات واالقتخاحات، 

السذاريع الستشؾعة وتأثيخاتيا عمى السجيشة مؽ  وتؾقيع ،تشغيؼ استعساالت االرض مؽ خاللياوالسبادئ التي يتؼ 
( السعجل لقانؾن 25صجر بسؾجبو قانؾن رقؼ ) ( الحي 1002( لدشة )53ان القخار رقؼ )كسا و  الشؾاحي البيئية،

وبيؽ مخالفة إجازة ، التسييد بيؽ مخالفة أنغسة البشاءلؼ يتشاول  (2661( لدشة )263البمجيات رقؼ ) إدارة
وبيؽ مخالفة االستعسال السحجد في الترسيؼ األساس، ومعالجة كل مؽ ىحه الحاالت بأسمؾب معيؽ،  ،البشاء

معشى واضح ألصظالح التجاوز وتسييده عؽ مفيؾم السخالفة فسؽ اقام بشاءا  عمى ارضو مثال ، وكان  وتذخيص
ام انو قج ارتكب  ،بخه متجاوزا  فيل نعت  بشاؤه ال يتعارض مع استعساالت االرض، وال مع انغسة البشاء الدائجة

ما وىذا ، مخالفة يسكؽ إجازتيا الحقا  بعج فخض غخامة معيشة لعجم التدامو بسا أوجبو القانؾن مؽ خظؾات
 دار تعليسات تزع مفاهيم ومعالجاتصإب أو ،تعديل القانهن عن طريق معالجتو بذكل واضح  يدتدعي

 مختلفة لكل من ىذه الحاالت.
 

                                                           
3
 11/22/2661، بتأريخ 601، ص2055الؾقائع العخاقية، العجد  



 مجلس النواب
 دائرة البحوث                            

  قسم بحوث الموازنة   
 ورقة احاطة

 

4 
 

 : العسرانيةالتذريعات ضعف 
في مجسؾعة مؽ العؾامل أدت الى الحج مؽ فاعميتيا  كمياالتذخيعات العسخانية ان لؼ تكؽ  أغمبتذتخك 
 :1أىؼ ىحه العؾامل  ومؽفي تأدية الجور السشؾط بيا  بسعشى قرؾرىا وكفاءتيا

العسخاني وعالج تعجد القؾانيؽ التشغيسية يؤدي الى عجم تحقيق االىجاف السشذؾدة مؽ تؾجيو الشسؾ  - أ
 ا ما نالحغو في السجن العخاقية وباالخص مجيشة بغجاد.ح، وى فؾضى البشاء

، مسا عمى فقخات زمشية قريخة  تعجيل وااللغاء واالعفاء في القؾانيؽ والمؾائح والتذخيعاتالاالفخاط في   - ب
 يؤدي إلى أضعاف فاعمية القيؾد التشغيسية

 .عزيا مع البعض االخخمؾاد بتتجاخل  ، أيالقؾانيؽتجاخل   -ج
ستعساالت االرض الستعمقة بسجيشة بغجاد جاءت مؾزعة او  يعات الستعمقة بالتخظيط العسخانيأن التذخ     

قانؾن الترسيؼ االساسي  إاّل ان ،عمى قانؾن الظخق واالبشيةتؤثخ مسا  ،ضسؽ قؾانيؽ وقخارات وأنغسة عجيجة
عجد ىحه  ، بدببقيسة ليا الالسحكؾر اىسل واعتبخ بعض السؾاد الؾاردة في القانؾن  2612لدشو  236رقؼ 

لتي الؼ تكؽ بالسخونة الكافية  االساسية ان السخظظاتو كسا ، السجنالقؾانيؽ وعجم مؾاكبتيا النذاء ونسؾ 
اجخاء تغييخات طارئة في الشديج العسخاني ليتجانذ مع التغيخات الحاصمة في حجؼ  عؽ طخيقيا يسكؽ

 . التي كانت بفعل التغيخ في البشية االقترادية لسجيشة بغجاد ،الدكان
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

جامعة ة ، خؾلة كخيؼ كؾثخ، التجاوزات عمى ضؾابط وقؾانيؽ البشاء واثخىا عمى البيئة الحزخية في مجيشة بغجاد، السجمة العخاقية لميشجسة السعساري 4
 .1023، 5التكشؾلؾجية ،عجد 
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 السرادر:

،(جخيــــجة الؾقــــائع  2612(لدــــشة ) 236قــــانؾن الترــــسيؼ االداســــى لسجيشــــة بغــــجاد رقــــؼ )   -2
 2612/1/21(فــــي  1213العخاقيــــة رقــــؼ )

 .2615، 1000-امانة بغجاد ،الترسيؼ االنسائي الذامل لسجيشة بغجاد  -1
 11/22/2661تأريخ ، ب601، ص2055الؾقائع العخاقية، العجد   -5
خؾلة كخيؼ كؾثخ، التجاوزات عمى ضؾابط وقؾانيؽ البشاء واثخىا عمى البيئة الحزخية في مجيشة  -1

 .1023، 5بغجاد، السجمة العخاقية لميشجسة السعسارية ، جامعة التكشؾلؾجية ،عجد 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


