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 الملخص التنفيذي

 العجد الدكشي وتعديد، االزمة الدكشية التحزخ مغ االسباب الخئيدية لطيػر ضاىخة انتذار عجي    
في  ميسا  وان لمعامل االقترادي دورا كسا بغجاد، محافطة  وباألخز،  في جسيع السحافطات العخاقية الكبيخ

اىسمت فييا تشسية و  ،اتبعتيا الجولةالن الدياسات االقترادية التي  بغجاد،مجيشة جحب الدكان الى 
تذجيع الى  أدتوتػفخ الخجمات مقارنة بالسجن االخخى والقخى  افطات مقابل اىتساميا بالعاصسة،السح

 ضغصا  عمى الخجمات ةىحه الديادة الدكاني توبالتالي شّكم، جيشة بغجاد لتحديغ مدتػى السعيذةاليجخة الى م
نجج حيث ، وزيادة الحاجة الدكشية السداحة، وحاجتيا السدتسخة الى التػسع في ،االرتكازيةوالبشى  االجتساعية

، مسا يدتجعي وفي افزل واخرب االراضي الدراعيةان اغمب السجن العخاقية واقعة عمى ضفاف االنيار 
 السحافطة عمى االرض الدراعيةوتخصيط السجن بذكل خاص  ،بالعسمية التخصيصية الذاممة ن ػ ترالسخ

غيخ  يالتػجو نحػ البشاء العسػد نتيجة، االستسخار في ىجر االرض الحزخية ، وعجموالسشاشق الخزخاء
 ، وبشاء ورش ترميح الديارات، وانتذارالتجسعات الدكانية العذػائية انتذارو  برػرة صحيحة، ط لوالسخص

الدحف العسخاني عمى السداحات الخزخاء السحجدة ضسغ السخصصات و  ،السحال الرشاعية في مجيشة بغجاد
، غيخ مخصط ليا اصبح الحياالساسية لسجيشة بغجاد ، بعج ان تع إلغاء بعس القخارات الرادرة بذأنيا ، 

 ،لتعجاد الدكاني في زيادة الشسػ العذػائي غيخ السخصط لو ا: ومشيا غياب الرػرة الػاضحة فزال عغ 
،ألن األرض الحزخية تستاز  وغيخىا مغ الخجمات السدتقبمية الستػقعة مغ الكيخباء والسياهاالحتياجات و 

 :الى يتطمب التهجو مما  ، في مجيشة بغجاد بالشجرة وخرػصا  
، بسا يخجم التصػر والشسػ الدكاني في عات التخصيصية العسخانية وسّشيا تحجيث وصياغة القػانيغ والتذخي -

، بسا يتالءم اد والسحافطات واألقزية العخاقيةعغ تحجيث مخصط أساس لسجيشة بغج، فزال السجن العخاقية
غ مخاحل اعجاد ، مع متابعة كل مخحمة ميئي ، وامكانات التػسع السدتقبميمع الػاقع الدكاني والعسخاني والب

كانات ، وىحا يػفخ امكانية اجخاء تعجيالت ومخاجعات تتشاسب مع السؤثخات واالمالتراميع االساسية
 الستاحة.

األراضي التي ال ترمح لمدراعة وانتفاء الرفة الدراعية مشيا، بجال مغ استغالل األراضي  فيتػجيو البشاء  -
الدراعية الخربة التي يرعب تعػيزيا، وتػجيو جداء قانػني لمستجاوزيغ مغ أصحاب األراضي الدراعية 

عية أو التجاوز عمييا بفخض الغخامات ، أو والستعاقجيغ عمييا ، في حال عجم استغالل األراضي الدرا 
 .معيعالعقػد  الغاء
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ويفزل األبشية الدكشية العسػدية ذات ارتفاع ما )انذاء مجسعات سكشية في أماكغ متفخقة في السحافطات  -
، حيث ايجة ( شػابق مغ اجل السداىسة الفعالة في مػاجية الحاجات الدكشية الستخاكسة والستد ٗ -ٖبيغ ) 
يسكغ مغ خالليا تػفيخ الخجمات الالزمة  ،كثافات سكشية مشاسبةبىحا الشػع مغ العسارات الدكشية  يتسيد

األخزخ إلى ، وإدخال بعس معاييخ البشاء التخصيصية لمسشاشق الدكشية وتصبيق جسيع السعاييخ ،لمدكان
، وتقميل الكمف ألرضالفعال واالقترادي ل، كسا تستاز ىحه األبشية باالستخجام ىحه العسارات الدكشية

وتػفيخ ، لمػصػل الى الصػابق العميا فييا(اإلسكانية إذ إنيا ال تحتاج إلى وسائل ميكانيكية وكيخبائية 
ي، ومياه شخب، ، وصخف صحالالزمة مغ شخق  االرتكازيةمخجومة بالبشى و  ،رض ترمح لتمظ السجسعاتأ

 يدتصيع أصحاب الجخل السحجود شخاءىا ،ذات التكمفة الػاشئة التي ، وان تكػن وغيخىا مغ الخجمات
 تذخيعات قانػنية لتدييل ذلظ. واصجار ،وذوي الحاجة الفعمية الى الدكغ

 لدكن في العراق:واقع ااواًل: 
تداياج  إذ إنعااني مشياا السجتساع العخاقاي عماى ماخ العقاػد الساضاية ، يعج أزمة الدكغ مغ أىع السذكالت التي ت  

اي العجااد فااي الخئيدااية لطيااػر االزمااة الدااكشية، ، كاناات مااغ االسااباب التحزااخ عااجد الدااكان، وانتذااار ضاااىخة
فاي  السايساو  ،وبالتاالي تفااقع ضااىخة الداكغ العذاػائي قاي جسياع السحافطاات العخاقياة ،تمبية الصماب عماى الداكغ

 خ التاااي دماااخت الكثياااخ ماااغماااغ عسمياااات التحخيااا وماااا صااااحبيا، فزاااال  عاااغ العسمياااات االرىابياااة محافطاااة بغاااجاد
ضاخورة ممحاة ان تاػفخ الداكغ الالئاق لمساػاششيغ يسثال فا لاحا، واألنباار وخرػصا  في محافطتي نيشاػى  ،السشازل

ويسكشااو مااغ العساال فااي لسااا يسااشح الفااخد الذااعػر باالسااتقخار ويدااسح لااو بتججيااج شاقتااو  ،وحاجااة اساسااية ألي فااخد
 شسية في البالد. يشعكذ ايجابا  عمى مدار الت مسا يديج في انتاجيتو،و ، احدغ االحػال

أساخة  (5759742)بمغات ٕٕٓٓعاجد االساخ لعاام  ، ان تقاجيخاتالتاالي (ٔرقاع)الججول بيانات ونالحع مغ        
( ٜٜٕ٘ٗ٘ٚبمغات ) ٕٕٓٓة عاام ، وعاجد الػحاجات الداكشية الراالحة لغاياعاجا اقمايع كػردساتان لمسحافطات كافة،

، وقج اشاار تقخياخ وزارة مميػن وحجة سكشية (3000,283) فبمغ ٕٕٓٓما العجد الدكشي لغاية عام ، أوحجة سكشية
الاجور الداكشية فاي السحافطاات الستزاخرة ماغ االرىااب وعسمياات  الاى ان التخصيط /دائخة التشسية السحمية واالقميسياة

بحداب تقيايع ، ف ومائاة وسابعة وساتػن وحاجة ساكشية(الف )ثسانية وخسدػن الا( 1ٔٙٚٛ٘مجسػعيا ) بمغ ،التحخيخ
، ثاع محافطاة %(1ٕٔٙلى مغ حياث تزاخرىا وبشدابة )، وجاءت محافطة نيشػى بالسختبة االو ٕٚٔٓاالضخار لعام 

 .ٔ صالح الجيغ ، كخكػك ، ديالى ( ات)%(، ثع تمييا محافط1ٕٗٓاالنبار وبشدبة )
 

                                                           
 .ٖٔ،صٕٕٓٓتقخيخ وزارة التخصيط / دائخة التشسية االقميسية، فجػات التشسية السكانية ، ٔ



 مجلس النواب
 دائرة البحوث                            

 قسم بحوث الموازنة   
 دراسة    

 

 ٕ، عجا اقميع كػردستانٕٕٓٓ( يػضح فية العجد الدكشي حدب السحافطات لعام ٔججول )

 المحافظة
عدد االسر لغاية عام 

0202 
عدد الهحدات الدكنية الرالحة 

 0202لغاية عام 
العجز الدكني لغاية عام 

0202 

 ٕٕٜٖ٘ٔ 285089 ٖٔٗٗٓٙ نيشػى 
 ٖٖٖٕٕٗ 150624 ٜٖٖٛ٘ٚ كخكػك
 ٜ٘٘ٛ٘ٔ 149341 ٜٖٓٓٚٓ ديالى
 ٜٚ٘ٓٗٔ 129451 ٕٛٓٗٓٚ االنبار
 ٜٛٔٓٓٛ 727408 ٕٖٕٙٛ٘ٔ بغجاد
 ٜٛٓٛ٘ٔ 181721 ٜٖٖٓٔٛ بابل

 ٜٗٛٛٚ 112523 ٕٚٓٗٓٔ كخبالء
 ٖٓٙٗٗٔ 115886 ٖٕٙٗٓ٘ واسط

 ٕٓٓ٘٘ٔ 129728 ٕٛٗٚٗٛ صالح الجيغ
 ٕٜ٘ٓٔ 130346 ٜٖٕٕٛٔ الشجف
 ٖٜ٘ٗٗ 108497 ٕٖٜٕٕٓ القادسية
 ٕٖٙٗ٘ 62473 ٜٜٛ٘ٔٔ السثشى
 ٙٙٙٙٙٔ 157821 ٕٖٚٛٗٗ ذي قار
 ٖٓٓٔٛ 88526 169826 ميدان
 ٕٛٚ٘ٛٗ 230025 478603 البرخة

 ٖٕٖٛٓٓٓ 2759459 5759742 السجسػع
  : في العراقالمجمعات الدكنية ثانيًا: 

راااخة بذاااكل عاااام عماااى ان الدياساااة العاماااة لاساااكان التاااي كانااات تشتيجياااا الجولاااة فاااي العاااخاق كانااات مقت 
يداسح بالبشااء  )ماغ الداكغ فاي بغاجاد% ٕٓ، الى ان صجر تذخيع في بجاية الدبعيشات اقتخح تشفياح اإلسكان االفقي

، وىاي فاي واقاع الحاال تحتااج إلاى إعاادة % عماى شاكل دور مشفاخدة ، إاّل أن ىاحه الشدابة لاع تتحقاقٓٛو العسػدي(
إن االستعسال الدكشي يدتحػذ عمى اكباخ ندابة ماغ اساتعساالت األرض الحزاخية فاي نساط البشااء األفقاي  إذ، نطخ

الحزاخية دائساا تستااز  ، وان األرضكساا ىاػ حاال الساجن العخاقياة ،ت التػسع األفقايالجور السشفخدة ( في السجن ذا)

                                                           
 ٕٕٕٓ، ٕٕٓٓوزارة التخصيط ، الجياز السخكدي الحراء الدكان والسداكغ لعام  ٕ
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إن إتباااع نسااط البشاااء العسااػدي الدااكشي يحقااق نداابة اقاال فااي االسااتعسال الدااكشي لااألرض قااج تراال الااى و  ،ٖبالشااجرة 
وعماى  العساارات الداكشية، ويعتساج ذلاظ عماى عاجد الصػاباق التاي تتاألف مشياا رف مقارناة بالبشااء األفقاي الداكشيالش

في بغجاد وبكياة مخاكاد  ختيار أماكغ مشاسبة إلقامة السجسعات الدكشية، فزال  عغ اتخصيط وترسيع تمظ العسارات
ان قماة السدااحة التاي يذااغميا  ، تكاػن ذات شبيعاة جسالياة ماع مخاعااة ان تكااػن كامماة الخاجمات ، كساا السحافطاات

قااي يراااحبو أيزااا قمااة فااي شااػل شاابكات خااجمات البشااى التحتيااة ، وىااحا أيزااا البشاااء العسااػدي مقارنااة بالبشاااء االف
 يشعكذ بذكل ايجابي عمى الكمفة االقترادية والػقت الالزم لمتشفيح.

 ،ٕٕٔٓلعام  والعجد الدكشي ، والتي ىي في قيج التشفيح( ٕٕٔٓ، وٕٕٓٓلعامي ) ( السجسعات الدكشية السشجدةٕججول )
 ٗكػردستان عجا اقميع بحدب السحافطات

                                                           
ة، ، صالح عالء سميع ، خرائز التحزخ وعالقتيا بالتصػر العسخاني والشسػ االقترادي "دراسة تحميمية لسجيشة نابمذ" رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػر  3

 .ٕٙٓٓكمية الجراسات العميا ، جامعة الشجاح الػششية ، نابمذ ، فمدصيغ ، 
 .ٕٕٕٓ،ٕٕٓٓ-ٕٕٔٓوالسداكغ لعام حراء الدكان ، تقخيخ ا، الجياز السخكدي  وزارة التخصيط ٗ

 

 المحافظة

المجمعات السكنية المنجزة 
 0202و  0202عام 

المجمعات السكنية قيد التنفيذ عام 
0202 

 صافي العجز 
السكني العام 

0202 

النسبة المئوية 
 للعجز السكني %

عدد 
 المشاريع

عدد الوحدات 
 السكنية

عدد 
 المشاريع

 عدد الوحدات السكنية

 5224 316433 2315 5 504 1 نٌنوى

 5,25 223334 0 0 0 0 كركوك

 ,502 156151 1611 3 0 0 دٌالى

 5025 135165 3552 20 220 10 االنبار

 5224 100451 460 ,2 0 ,1 بغداد

 4624 155555 512 10 0 4 بابل

 4521 6316, 1136 2 432 1 كربالء

 5225 131125 2410 6 155 1 واسط

 5321 153250 1550 , 0 0 صالح الدٌن

 ,402 0541, 504 1 0 0 النجف

 4524 2221, 2214 1 0 2 القادسٌة

 4522 52414 1012 3 0 0 المثنى

 5023 163163 3503 5 0 0 ذي قار

 3124 65156 15124 1 1000 2 مٌسان

 5025 242513 5165 1 0 0 البصرة

 32 0841282 20213 221 0122 4 المجموع
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 اعاله : (0)من الجدول نالحظ 

وحجة ( 1ٜٛٚ1ٕٗٛٗ) بمغ ٕٕٔٓان مقجار العجد الكمي الرافي في العخاق مغ الػحجات الدكشية عام  -
بحدب تقجيخات الجياز ،  (وحجة سكشية)مميػنان وثسانسائة وتدعة وسبعػن الف واربعسائة واربعة وثسانػن  سكشية

الخصة االستثسارية السقخة،  كشي في( مجسع سٜٔٔ، إذ تع ادراج نحػ )لالحراء في وزارة التخصيطالسخكدي 
، كخكػك محافطات )بغجاد ، نيشػى ، البرخة، وتخكد العجد الدكشي بذكل كبيخ في ( مجسعات سكشيةٙوانجاز )

ىشاك عجد سكشي عمى مدتػى السحافطات تتصمب االولػية التخصيصية لسعالجتو ان تكػن في ، ، ذي قار(
، لتػفيخ الستػقفةالسذاريع سال السذاريع الدكشية قيج التشفيح و مغ خالل اك، السشاشق الحزخية لجسيع السحافطات

 .ومعجالت االشغالتخفيس درجة االكتطاظ الدكاني ، و وفق الخصط التشسػية الدكغ السالئع
 من المذاريع الدكنية قيد التنفيذ والمتهقفة جزء( 3جدول )

 الدكنية قيد التنفيذ والمتهقفة جزء من المذاريع المحافظة

، ومجيشة زىخة السجائغ )عمي الػردي سع الجػىخة الدكشي في جشػب بغجادمجيشة بدساية ومج بغداد
 الدكشية ( قزاء السجائغ، ومجيشة الشرخ والدالم )معدكخ شارق سابقا ( في أبػ غخيب

 جسع الثخثار الدكشي الججيج، وم ، ومجيشة الخمادي الدكشية الججيجةمجيشة الحبانية الججيجة االنبار
 مجيشة الدالم النجف
 مجيشة ضفاف كخبالء، ومجيشة كخبالء الججيجة كربالء
 الدكشية الججيجة ، ومجيشة الدبيجيةمجيشة الفاو ، والدياب البررة

 السرجر : الباحثة باالعتساد عمى تقخيخ وزارة التخصيط ، مرجر سابق

يقػمػن بتجدئة الحيازات  الحاليأما العجد الدكشي في السشاشق الخيفية فان سكان الخيف في الػقت  -
، مسا يتصمب ذلظ ء واالحفاد خالفا  لتمظ القػانيغالدراعية بيغ االبشا القػانيغالدراعية السػزعة بسػجب 

، ة( بيغ الجولة واولئظ الستجاوزيغمعالجات قانػنية )وفق سياسة التعاير والترالح الغخاض انداني
 أقل حجة مشو في السشاشق الحزخية.السشاشق الخيفية وبرػرة عامة فان مذكمة العجد الدكشي في 
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 ( ٕالسرجر: الباحثة باالعتساد عمى ججول رقع )

 :5، وتنظيم استعماالت االرض التخطيطيةالقهانين والتذريعات  :ثالثاً 
 الدكانحاجة  إذ ت عج ،واالجتساعيةالحزخية  في البيئةالجول العخبية ىي متقاربة  أغمبالعخاق و إن 

القػانيغ في حيغ أىتست تمظ السجن،  لدكانالسجن ومتصمباتيا متذابية  مذاكلوليحا تكػن  ،ومتصمباتيع متقاربة
إلى تحقيق بسا ييجف  ،كيفية وضع خصط لتػسيع السجن وتػفيخ متصمبات السجن الحجيثة وتخصيصيافي الغخبية 

وزيادة دخل  ،ونسػهيؤدي إلى انتعاش االقتراد  مسا ،في تمظ السجن الدكانيمرمحة السجن الكبخى وتقميل الدخع 
وتػزيع  ،نة عميياكػ ضي وتحجيج الفعاليات الخجمية السااألر فزال عغ اىتساميا بتقديع  ،متصمباتووسج الفخد 

في تمظ  دة الدكانيةياوالد  التصػربسا يخجم  وسّشيا وتحجيث القػانيغ ،والحجيثةاستعساالت األرض في السجن القائسة 
 .السجن الحجيثة والقجيسة

وىي  ،لتشطع حياة الشاس في السجيشة وتشطع استعساالت األرض ليافي العخاق  العسخانية ضيخت القػانيغ وقج 
 القػانيغ: ىحهىع أ غيخ رسسي، ومغ بعس  وأ ا  ن االستعسال أو العسخان رسسيكػ فاصل بيغ  حج

                                                           

خػلة كخيع كػثخ، التجاوزات عمى ضػابط وقػانيغ البشاء واثخىا عمى البيئة الحزخية في مجيشة بغجاد، السجمة العخاقية لميشجسة  5
 .ٕ٘ٔٓ، ٖالسعسارية ، جامعة التكشػلػجية ،عجد 
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بتسمظ  الحقلمستجاوزيغ ىحا القانػن عصى أ : (9959لعام  51قانهن بيع وترحيح صنف األراضي رقم ) -ٔ
وتذكل ليحا  ،بعج دفع قيستيا مع اشتخاط وقػع األرض داخل الترسيع األساس ،األرض الستجاوز عمييا

 .الغخض لجشة تشطخ في الصمبات السقجمة لمتسميظ
حجود أمانة رحية داخل الالحي مشع تذييج السحالت والرخائف غيخ  (:9965لعام  44قانهن رقم ) -ٕ

 ،اشيخ( لخفع ىحِه التجاوزات مغ قبل أصحابيا ٙال تتجاوز ) مجةومشح القانػن  ،بغجاد أو البمجيات
  الستيصانيع. الالزمةووضع الحمػل  ،السذاكلوشكمت لجان لسعالجة 

مخصط عسخاني يستاز  أولالقانػن  ي عج (:9979لعام  956األساس لمدينة بغداد )رقم  المخططقانهن  -ٖ
بإجازة مغ قبل  إالّ عجم جػاز استعسال األرض أو تغييخ استعساليا أو البشاء  أكج إذ ،لدام القانػنيبقػة اإل

القانػن حجود  حجد إذ األساس،لسا ىػ مقخر في الترسيع  ا  إذا لع يكغ البشاء مصابق تسشحوال  ،أمانة بغجاد
  لمتصػيخ. القابمة( مداحة األرض ٕكع ٖٙٛأمانة بغجاد )

بتحجيع  وىي ،األولػيات لمدياسة الحزخية سمععّج القخار السدألة األىع في  (:9989لعام  59قرار رقم ) -ٗ
الحيغ ليذ لعػائميع سجالت  لمدكانالدساح  ،  وعجممغ اليجخة لمحج ،الدكانيةبغجاد وعجم زيادة كثافتيا 
 إجخاءات التحجيع إلى: أشارتكات في بغجاد، و شخاء وامتالك السستم ٜٚ٘ٔإقامة في بغجاد مشح عام 

تػجيات السخكدية الأىسية إعادة الشطخ بالترسيع األساس لسجيشة بغجاد بالذكل الحي يشدجع مع  . أ
 بتحجيع السجيشة. 

التي  ،الدراعية في العاصسة بغجاد واألراضياتخاذ أمانة بغجاد اإلجخاءات لخفع اليج عغ البداتيغ  . ب
  مغايخ بسػجب الترسيع األساس.استعسال انيا  يتقخر

تسارس المجشة العميا لمترسيع (: 0227-0224قرارات المجنة العميا لمترميم األساس خالل األعهام ) -٘
بعج سقػط الشطام ، و ٜٔٚٔلدشة  ٘ٙٔاألساس أعساليا وصالحياتيا وفقا  لقانػن الترسيع األساس السخقع 

أشخاص       ٙ مفاتحة مجمذ الػزراء لتفعيل عسل المجشة بخئاسة الديج أميغ بغجاد وعزػية تعالدابق 
مغ االقتراد واالجتساع والقانػن(، وحرمت السػافقة  لكلواحج ، وعزػ )ثالثة مختريغ بتخصيط السجن

والسيسا االستعسال  ،عمى تذكيميا، وتمقت عجد كبيخ مغ الصمبات الخاصة بتغييخ استعساالت األرض
مع سعي الػزارات لتػفيخ القصع الدكشية إلى ، الحاجة الدكشية ضغطالدراعي والخزخاء الى سكشي، تحت 

                                                           
  (ٜٜ٘ٔلػقائع العخاقية، )ا 
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ومشيا  ، دونسا ( ٖٖٔ٘بمغت ) السجةاستعسالو خالل ىحه تغييخ  تعالسداحة االجسالية لسا  انمشتدبييا، 
كانت عمى حداب الحدام األخزخ ، و  ٕ٘ٓٓم دونسا ( استعساال  زراعيا  واغمبيا حجثت في عا ٕٚٛٗ)

 والسشاشق الستجاخمة مع حجود العسخان. 

يشز القخار عمى بيع األراضي الدكشية السقخرة لذخيحة بمهجبِو:  شكمت (:0293لدنة  054قرار رقم ) -ٙ
مػاقع( في محيط العاصسة  ٛوحجدت أمانة بغجاد )، ( مئة ديشار لمستخ السخبع الػاحجٓٓٔالفقخاء بدعخ )
دونسا ( واغمبيا ىي ضسغ  ٓٓ٘ٗوحجدت مداحة )، وتػزيعيا عمى الفقخاء والسحتاجيغ، بغجاد لفخزىا 

تخفيف مغ انتذار ضاىخة الدكغ العذػائي الوالتي ربسا تداىع في ، ، ولكشيا لع تشفح  أشخاف مجيشة بغجاد
  .عمى األراضي الدراعية

ومجيخ عام األراضي الدراعية في  ، بحزػر وكيل أمانة بغجاد لمذؤون البمجية : أمانة بغداد ندوة عقدت -ٚ
وعجد  ،وعجد مغ أعزاء مجمذ السحافطة ، ومجيخ عام عقارات الجولة في وزارة السالية ، وزارة الدراعة

بتفعيل كتاب  الشجوة أوصتو  ،وغيخىع مغ السدؤوليغ الحكػمييغ ، مغ السجيخيغ العاميغ في أمانة بغجاد
الستزسغ مشع دخػل السػاد اإلنذائية إلى األراضي  ،(ٕٚٔٓلدشة  ٓٙٔمدتذارية األمغ الػششي )السخقع 

 ،ومشع تجخيف البداتيغ ،االستعانة بيا في إزالة التجاوزات يتعوالتػصية بتذكيل قػة عدكخية  ،الدراعية
سفاتحة مجمذ القزاء أوصت المجشة ب حيث ،بغجادالتابعة ألمانة  واألمغوتجعع عسل مجيخية الحخاسات 

 أجلمغ  بشدب األسيع والتخيث بتشفيحه مغ قبل التدجيل العقاري  خاصةاألعمى بإيقاف إقخار التعميسات ال
وتشديب قاضي يتػاجج في أمانة بغجاد إلصجار  ، التشديق مع أمانة بغجاد لغخض إصجار القخارات الدخيعة

 ،الدراعية واألراضيتجخيف البداتيغ  السّيساو  ، لتجاوزات عمى اختالف أنػاعيااذأن القخارات السشاسبة ب
  والتػصية بتذجيع االستثسار الدراعي.

والتقجم التصػر ، تفتقخ إلى الستابعة والتحجيث بسا يػاكب القهانين العراقية ان  وتجدر االشارة  
 في ا  عجد  ّلجمسا يػ  باالخز مجيشة بغجاد ، و والعسخاني لمسجن العخاقية الدكاني والشسػ، جي لػ ػ شالتك

  سكانيا.مػاكبتيا حاجة 
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  :6في العراق التذريعات العمرانية كفاءة: رابعاً 
 ومشيا: كفاءة وفاعمية التذخيعات العسخانيةضعف ىشاك عػامل تذتخك في   

 .قانػنية أخخى  ىا مع مػادمػاد فقخاتيا أوالتجاخل في القػانيغ فيشاك مػاد تتجاخل  .ٔ
ال يػحي  إذ ،دبب مذكمة لجى مدتخجمي التذخيعاتوىحا ي، القانػن الػاحج ألكثخ مغ مػضػع تعخض .ٕ

 .القػانيغ أغمباسع التذخيع بسزسػنو في 
يا اقتباس مغ ألن أغمب ،م مع الطخوف الدائجة الػششية أو العخبيةءتذخيعات التخصيط والبشاء ال تتال .ٖ

  .عمى الكفاءات الػششية االعتساد الكمي ، وعجمتذخيعات لجول غخبية
زمشية قريخة يؤدي إلى  م جدفي القػانيغ والمػائح والتذخيعات عمى  واإلعفاء واإللغاءتعجيل الاالفخاط في  .ٗ

  .اضعاف فاعمية القيػد التشطيسية
ػجيو الشسػ العسخاني وعالج فػضى تتعجد القػانيغ التشطيسية يؤدي إلى عّجم تحّقيق األىجاف السشذػدة مغ  .٘

 . البشاء

القػانيغ والتذخيعات التخصيصية القائسة في تػجيو وضبط وتشفيح التخصيط العسخاني  ان ،ذلكمن ويدتنتج     
أْن  ويشبغي، في صياغتياوإعادة نطخ تحجيث ، وتحتاج إلى الحاليةلمتغيخات  ومشاسبة غيخ فعالة، وغيخ مػاكبة

 .قػة االلدام القانػنيأخح صفة ت
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 ٕٓٔٓ، ٔوأىع القػانيغ التخصيصية ومذاكميا البيئية ، مجمة اوروك ، جامعة السثشى،عجد عبجهللا ماىخ ناصخ ، مجيشة بغجاد 
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 :التهصيات

 الدكانيوالشسػ  التصػربسا يخجم ، وسّشياوالتذخيعات التخصيصية العسخانية  القػانيغوصياغة تحجيث ضخورة  -ٔ
 الحجيثة والقجيسة. السجن العخاقيةفي 

مع التخكيد عمى تشسية  ،العسل عمى رسع سياسات تشسػية ججيجة تتزسغ تغييخ السخصصات الذاممة لمسجن -ٕ
صل بيغ وبالتالي تقميل اختالل التػازن الحا ،الكبيخة الى السجناالرياف والسجن الرغيخة لتقميل اليجخة 

، وغيخىا ية، ومذاريع اسكانية تعاونيةمخجالسجيشة والزػاحي الحزخية، مغ خالل اقامة مذاريع صشاعية و 
 بحدب السيدة السكانية لكل مجيشة.

مع الػاقع الدكاني يتالءم ، بسا اد والسحافطات واألقزية العخاقيةلسجيشة بغج االساسسخصط ال حجيثت -ٖ
مع متابعة كل مخحمة مغ مخاحل اعجاد التراميع االساسية ، ، ي، وامكانات التػسع السدتقبميوالعسخاني والبيئ

 لستاحة.وىحا يػفخ امكانية اجخاء تعجيالت ومخاجعات تتشاسب مع السؤثخات واالمكانات ا
واعسار السجن  في التخصيط مغ خالل تبشي سياسة تشسية تفعيل دور الالمخكدية )الحكػمات السحمية( -ٗ

، وحل مذكمة العذػائيات والتجاوزات عمى االراضي العامة والخاصة عغ شخيق الستػسصة والرغيخة
لدكغ العذػائي تكػن ، وايجاد مداكغ بجيمة لدكان مشاشق اوالتعػيس في مشاشق مالئسة لمدكغ االخالء

 الفئات الفقيخة ، واصحاب الجخل السحجود.  ي يع مغ ذو سكػن معط، واشئة الكمفة
، وتػجيو البشاء إلى رالح األراضي والسشاشق الرحخاوية، واستذجيع االستثسار في  قصاع االسكانت -٘

راضي الدراعية الخربة األراضي التي ال ترمح لمدراعة وانتفاء الرفة الدراعية مشيا، بجال مغ استغالل األ
التي يرعب تعػيزيا، وتػجيو جداء قانػني لمستجاوزيغ مغ أصحاب األراضي الدراعية والستعاقجيغ عمييا 

 ، أو حل العقػد مشيا.أو التجاوز عمييا بفخض الغخامات ، في حال عجم استغالل األراضي الدراعية
لجعع الالزم لتسػيل اوتػفيخ ، السالية والسرخفيةدياسة ، ودعع البشي سياسة إسكانية واضحة ومدتقخةت -ٙ

، مسا يكػن ليا اثخ ستخررة في انتاج مدتمدمات البشاء، والشيػض بالسعامل والسرانع ال مذاريع اإلسكان
، وتحديغ السدتػى السعيذي ل اعجاد كبيخة مغ االيجي العاممة، وتذغيدعع قصاع البشاء والتذييج مغ جيةفي 

 .لالسخ مغ جية اخخى 
 ذات ارتفاع ما األبشية الدكشية العسػدية) ويفزل انذاء مجسعات سكشية في أماكغ متفخقة في السحافطات -ٚ

( شػابق مغ اجل السداىسة الفعالة في مػاجية الحاجات الدكشية الستخاكسة والستدايجة  ، حيث ٗ -ٖبيغ ) 
يسكغ مغ خالليا تػفيخ الخجمات الالزمة  ،ثافات سكشية مشاسبةبكتسيد ىحا الشػع مغ العسارات الدكشية ي
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األخزخ إلى ، وإدخال بعس معاييخ البشاء عاييخ التخصيصية لمسشاشق الدكشيةلمدكان وتصبيق جسيع الس
، وتقميل الكمف ستخجام الفعال واالقترادي لألرض، كسا تستاز ىحه األبشية باالىحه العسارات الدكشية

وتػفيخ ئل ميكانيكية وكيخبائية لمػصػل الى الصػابق العميا فييا( ، اإلسكانية إذ إنيا ال تحتاج إلى وسا
 ،، وصخف صحي، ومياه شخبة بالبشى التحتية الالزمة مغ شخق ارض ترمح لتمظ السجسعات ، مخجوم

التي يدتصيع أصحاب الجخل السحجودة شخاءىا ،  الػاشئة التكمفةذات وان تكػن وغيخىا مغ الخجمات ، 
 قانػنية لتدييل ذلظ.واصجار تذخيعات 

إصجار قانػن االىتسام بجور القصاع الخاص لمسذاركة باالستثسار في قصاع الدكغ خرػصا بعج ان تع  -ٛ
بيغ القصاع العام  ، وإقامة نطع الذخاكةى تدييل اإلجخاءات في ىحا السجال، والعسل عملالستثسار في العخاق

وىحه الذخاكة ستؤدي الى نقل الخبخات بيغ الصخفيغ ، مغ خالل آليات تشطع ىحه الذخاكة ،والقصاع الخاص
 والسداىسة في تشفيح مذاريع إسكانية كبيخة.
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 المرادر:

صالح عالء سميع ، خرائز التحزخ وعالقتيا بالتصػر العسخاني والشسػ االقترادي "دراسة  -ٔ
العميا ، جامعة الشجاح تحميمية لسجيشة نابمذ" رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، ، كمية الجراسات 

 .ٕٙٓٓالػششية ، نابمذ ، فمدصيغ ، 
عبجهللا ماىخ ناصخ ، مجيشة بغجاد وأىع القػانيغ التخصيصية ومذاكميا البيئية ، مجمة اوروك ،  -ٕ

 .ٕٓٔٓ، ٔجامعة السثشى،عجد
خػلة كخيع كػثخ، التجاوزات عمى ضػابط وقػانيغ البشاء واثخىا عمى البيئة الحزخية في مجيشة  -ٖ

 .ٕ٘ٔٓ، ٖبغجاد، السجمة العخاقية لميشجسة السعسارية ، جامعة التكشػلػجية ،عجد 
 ٓٔ-ٛ، صٕ٘ٔٓمخصط التشسية الحزخية ، أمانة بغجاد ،  -ٗ
 ٕٕٕٓتقخيخ ، وزارة التخصيط ، دائخة تخصيط القصاعات ، -٘
، الجياز السخكدي لالحراء ،  ٕٕٔٓو ٕٕٓٓوزارة التخصيط ، تقخيخ الدكان والسداكغ لعام  -ٙ

ٕٕٕٓ. 
 ٖٜٚٔ،ٕٓٓٓالسخصط االنسائي الذامل لسجيشة بغجاد لعام   -ٚ
ٛ-   (https://almasalah.com/ar/news،ٕٕٓٓ)   
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