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 المحلي التخطيط قسم
 

 المقدمة
 العملية تقدم ومع ، المكانية للتنمية  واالقليمي الوطني التخطيط مستويات تتعدد

 المحلية التنمية في  الالمركزية االتجاهات تفعيل الى والسعي العراق في التخطيطية
 ، لها التابعة والنواحي واالقضية المحافظات في المحلية الحكومات قدرات وبناء
 الالمركزية االدارة وتشجيع المحلية التنمية مسيرة دعم الى التخطيط وزارة سعت
 المحافظات في المحلي التخطيط مديريات واستحداث افتتاح خالل من المحلية للتنمية
 الوطني المستوى على التخطيط مستويات بين والتنسيق للتكامل متسقة اليات اليجاد

 . التخطيط ووزارة المحلية الحكومات بين الفعال والتواصل والمحلي

: العمل مهام

 قسم فان الوزير مكتب من الصادر 11/8/2008 في 52 المرقم الوزاري االمر الى استنادا
: التالية المهام يتولى المحلي التخطيط

 االدارية ومكوناتها المحافظات مستوى على المحلية التنمية وانماط ستراتيجيات وضع. 

 المحافظات في التخطيطية المديريات شؤون ومتابعة تنسيق. 

 في المختصة الفنية الدوائر مع وبالتنسيق المحافظات تنمية برنامج اعداد في المساهمة 
 .المحافظات في المختصة والجهات الوزارة

 االستثمار ودائرة القطاعية الدوائر وبالذات الوزارة في الفنية الدوائر مع الجهود تنسيق 
 .المحافظات في التخطيط وزارة بمهام مايتعلق كل في الحكومي

 واالدارة المحلي الحكم تجربة بتطوير العالقة ذات العمل واوراق الدراسات اعداد 
 .العراق في للتنمية الالمركزية

 مديريات عمل واليات مهام صيغت فقد معها وبالتزامن واالهداف المهام هذه الى وتنفيذا
 من والموقعة 10/7/2008 في 4/6/2/199 المرقمة دائرتنا مذكرة وحسب التخطيط

. المديريات عمل ومهام اهداف وتتضمن الفني الوكيل السيد قبل

 ذي العراقية الوقائع جريدة في نشرت والتي الدولة شورى مجلس تعليمات الى استنادا و
:- التالية المهام يتولى المحلي التخطيط قسم فان.2012/ 21/5 في4239 العدد
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 المحلي الحكم تجربة بتطوير العالقة ذات العمل واوراق الدراسات اعداد 
 .العراق في للتنمية الالمركزية واالدارة

 وبما مكانيا االستثمارات توزيع يخص فيما القطاعات تخطيط دائرة مع التنسيق 
  .والقطاعية االجمالية التنمية سياسات مع ينسجم

 القطاعات تخطيط دائرة وبالذات الوزارة في الفنية الدوائر مع الجهود تنسيق 
 في التخطيط بمهام مايتعلق كل في الحكومية االستثمارية البرامج ودائرة

  المحافظات

: االهداف: اوال

 اإلسناد تقديم إلى المحافظات مستوى على التخطيطية المديريات تشكيل من الوزارة تهدف
 وذلك العراق في التنمية إدارة مركزية ال مبدأ وتعزيز المحلي الحكم تجربة إلنجاح الفني والدعم
  :.خالل من

 عن المسؤولة المركزية الجهات الى المحليين والسكان السلطات ورغبات طموحات نقل 
 وبرامج خطط ضمن تنموية مشاريع بصيغة والطموحات الرغبات هذه وعكس التنمية
  .الوطنية التنمية

 المساعدة بهدف المحلية الجهات الى محافظة بكل الخاص المركزي التنموي التوجه نقل 
 المحلي المخطط بين النظره في التكامل وتحقيق السليم بالشكل المحافظات توجيه في

 الهدف هو والذي للتنمية المقبولة المكانية الموازنة لتحقيق وصوال المركزي والمخطط
 .االقليمي للتخطيط االساسي

: المهام: ثانيا

 المحافظة إحصاء مديرية مع وبالتنسيق المحافظة مستوى على معلومات قاعدة بناء 
 ولكافة الحكومية غير والمنظمات المحافظة في األخرى الرسمية واألجهزة المعنية

  .المحافظة في البيئي وللواقع والخدمية واالجتماعية االقتصادية القطاعات

 للمحافظة النسبية والمزايا المتاحة والموارد التنموية واإلمكانات المحددات تشخيص.  

 ووحداتها المحافظة مستوى على بالتنمية يتعلق ما كل عن والتقارير الدراسات إعداد 
 في التنموية المؤشرات استخالص بهدف المحافظة ريف وعن وقصباتها ومدنها األدارية
 المناطق وبين المحافظة مستوى على تطورا واألقل المتطوره المناطق وتأشير المحافظة
 المؤشرات حتى أو للعراق العامة بالمعدالت ومقارنتها المحافظة في والريفية الحضرية
  .الدولية
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 المحافظة مستوى على األرض بأستعماالت والمرتسمات والمخططات الخرائط اعداد 
  .األدارية ووحداتها

 األعتبار بنظر آخذين األدارية ووحداتها المحافظة مستوى على التنمية اتجاهات اقتراح 
  . للمحافظة النسبية والمزايا األمكانات

 األقاليم تنمية خطة ضمن المشاريع مقترحات ومناقشة اعداد في المشاركة                  
 المختصة الفنية الدوائر مع والحقا المحافظة في العالقة ذات الجهات مع ) المحافظات( 
 . المحافظة لحاجة األولوية ذات المشاريع اختيار يضمن وبما الوزارة في

 او للوزارات األستثماري البرنامج ضمن كانت سواء المشاريع تنفيذ متابعة في المساهمة 
  .الوزارة في المختصة القطاعية الدوائر مع وبالتنسيق األقاليم تنمية برنامج ضمن

 بين وصل حلقة لتكون المحافظة مستوى على الوزارة شؤون مختلف وتنسيق متابعة 
 تقديم لتسهيل المواطنين وكذلك المحافظة في المحلية والجهات الفنية ودوائرها الوزارة
 الوزارة واختصاصات بمهام يتعلق ما كل في ومواطنيها المحافظات الى الوزارة خدمات
  .الوزير معالي من وزارية اوامر الى استنادا ذلك يتم وان

 وانماط اتجاهات اقتراح في المتجاورة التخطيطية المديريات بين والتنسيق التكامل تحقيق 
 المحلية الحدود تأثيراتها تتعدى التي للمشاريع بالنسبة وخاصة فيها المكانية التنمية

  .معينة لمحافظة

 انجازات ابرز تؤشر والمحلية االقليمية التنمية دائرة الى وفصلية شهرية تقارير رفع 
  .تواجهها التي والمعوقات والمشاكل التخطيطية المديريات

 المحلي التخطيط بقسم المرتبطة المحافظات في التخطيطية المديريات

 دائرة كتاب الى واستنادا التخطيطية المديريات بمهام عمل برنامج صدر فقد ذلك ضوء وفي
 الوزير السيد معالي من الموقعو 11/8/2008 في 4/6/9196المرقم االقليمي التخطيط
 فانه المحافظات مجالس ورؤساء المحافظين السادة ومكاتب التخطيطية المديريات الى والموجهة
 وتفعيل المحافظات في  المحلية واالدارات التخطيط وزارة بين والتنسيق التواصل تحقيق وبهدف
 الى واشارة ، التخطيط في   والالمركزية المركزية بين التكامل وتعزيز المحلي الحكم عمل اليات

 العمل بدء وبهدف المحافظات في التخطيطية المديريات ممثلي من العديد مع تمت التي المداوالت
  :التخطيطية للمديريات االساسية المهام تحديد تم فقد ، المديريات لهذه الفعلي

 واالمكانيات للمحافظة المكونة االدارية الوحدات تتضمن للمحافظة اساسية خارطة اعداد 
. فيها المكانية التنموية

 والبيئية واالجتماعية االقتصادية الجوانب مختلف عن والبيانات المعلومات بجمع البدء 
 تكون وان االساسية، الخارطة على واسقاطها تحليلها ومحاولة المحافظة في والعمرانية
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 في والبلدية الفنية الدوائر المحافظات، في االحصاء مديريات من البيانات مصادر
. لها التابعة االدارية والوحدات المحافظة ومجلس المحافظة ، المحافظة

 البيانات ضوء في االدارية ووحداتها المحافظة منها تعاني التي المشكالت ابرز تحديد 
 دوائر في المحليين المسؤليين مع اللقاء خالل ومن اعاله اليها المشار والمعلومات
 .المختلفة بمستوياتها ومجالسها المحافظة

 مقترحات مناقشة في والمساهة للمحافظة الملحة المحلية الطبيعة ذات المشاريع اقتراح 
. االقاليم تنمية لخطة ومجالسها المحافظات

 تنمية مشاريع لمتابعة الوزارة في المشكلة للمشاريع الفنية المتابعة فرق مع المشاركة 
 . االستثماري البرنامج ومشاريع االقاليم

 وتهيئة االقاليم تنمية في يساعد المحافظة في محلي تنموي نشاط اي في المشاركة 
 .لها التابعة االدارية والوحدات المحافظة في لالستثمار مناسبة مناخات

 الوكيل السيد بتوقيع دائرتنا من 11/4/2009 في 4/6/4465 برقم اخر كتاب صدر كما
: التالية بالمهام بقيامهم التخطيطية المديريات اداء تفعيل والستمرار

 البيانات لقاعدة المستمر والتحديث للمحافظات التنموي الواقع اعداد عملية في االستمرار 
 .التخطيطية المديريات بها تقوم التي

 وتحديد للمحافظة المكونة االدارية الوحدات تتضمن للمحافظة اساسية خارطة اعداد 
 .والنواحي االقضية مستوى على فيها االساسية االرض استعماالت

 ضوء في القطاعات كافة في محافظة لكل التنموية والمحددات المشاكل عن ورقة اعداد 
 واجمالي والنواحي االقضية مستوى وعلى اخرى دراسات واية التنموي الواقع مؤشرات
 .المحافظة

 مستوى على المحافظة في عام كاطار لتكون للتنمية وسياسات استراتيجيات وضع 
 .المحافظة دوائر مع وبالتنسيق االدارية والوحدات والريف الحضر

 مشاريع لمتابعة الوزارة في المشكلة للمشاريع الفنية المتابعة فرق مع المشاركة استمرار 
 .االستثماري البرنامج ومشاريع االقاليم تنمية

 في الفنية الدوائر مع بالتنسيق 2010 لعام االقاليم تنمية برنامج اعداد في المساهمة 
 .الوزارة

 المجال هذا في التنمية صندوق مع والعمل الخاص القطاع دعم شؤون متابعة. 

 بالتنسيق بذلك الخاصة المستمسكات على والتوقيع االستثمارية المشاريع مواقع دراسة 
 .المحافظة في االخرى والدوائر العمراني التخطيط مديريات مع

 وتهيئة االقاليم تنمية في يساعد المحافظة في محلي تنموي نشاط اي في المشاركة 
 .لها التابعة االدارية والوحدات المحافظة في لالستثمار مناسبة مناخات
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 الفقرات عن انجاز تقارير تقدم ان على.  

 ذي العراقية الوقائع جريدة في نشرت والتي الدولة شورى مجلس تعليمات واستناداالى
 منها كال تكون المحافظات في التخطيطية المديريات فان.2012/ 21/5 في4239 العدد

:- االتية المهام المحافظة في مديرية كل وتتولى العام بالمدير وترتبط قسم بمستوى

 والوحدات المحافظة مستوى على المكانية البيانات لقاعدة المستمر التحديث 
 .االدارية

 للمحافظة المكونة االدارية الوحدات تتضمن للمحافظة اساسية خارطة اعداد 
 .والنواحي االقضية مستوى على فيها االساسية االرض استعماالت وتحديد

 في كافة القطاعات في محافظة لكل المحلية المكانية التننموية السياسات اقتراح 
 لكل النسبية والميزة والمحددات واالمكانات التنموي الواقع مؤشرات ضوء

  .محافظة

 لتكون المحافظة مستوى على المكانية للتنمية وسياسات استراتيجيات اقتراح 
 مع بالتنسيق االدارية والوحدات البيئة مستوى على المحافظة في عام اطار
  .المحافظة دوائر

 مشاريع لمتابعة الوزارة في المشكلة للمشاريع الفنية المتابعة فرق مع المشاركة 
 .االستثماري البرنامج ومشاريع االقاليم تنمية

 المديرية انجازات ابرز تؤشر الدائرة الى) وفصلية شهرية (دورية تقارير رفع 
 .تواجهها التي والمعوقات والمشاكل

 الخاصة االقاليم خطة ضمن المشاريع مقترحات ومناقشة اعداد في المشاركة 
 والحقا المحافظة في العالقة ذات الجهات مع اقليم في المنتظمة غير بالمحافظات

 ذات المشاريع اختيار يضمن وبما الوزارة في المختصة الفنية الدوائر مع
  .المحافظة لحاجة االولوية

 الى الوصول بهدف المتجاورة المحافظات في التخطيط مديريات مع التنسيق 
 وفق بينها العمل وتقسيم المحافظات لهذه النسبية المزايا تحديد في النتائج افضل
  .ذلك

 بالنسبة القطاعات تخطيط دائرة في السنوية الخطة مناقشات في المساهمة 
  .اقليم في المنتظمة غير والمحافظة االقليم لمشاريع

 واالقليم المحافظات تنفذها التي المشاريع يخص فيما والمشورة الراي ابداء  . 
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 معالجتها وسبل العمل معوقات

 المعوقات من العديد تأشير تم التخطيطية المديريات الداء المستمرة المتابعة خالل من
 هذه اهداف احد هي والتي ممكن وقت باسرع تجاوزها يجب والتي العمل في والمحددات

 : المعوقات هذه ابرز تاشير ويمكن الدائرة

 من العديد تالقي حين ففي التخططية المديريات واهمية دور الى المحافظات نظرة تفاوت 
 في الفاعلة والمشاركة المحلية واالدارات المحافظات من والدعم التشجيع المديريات
 تشكيل ان من التاكيد ونود اخرى،، محافظات في قبولها ضعف يالحظ انشطتها

 عنها بديال وليس التخطيطي المحافظات لدور وتعزيزا خدمة جاء التخطيطية المديريات
 .عليها رقابيا او

 يربك مما مباشرة التخطيطية بالمديريات باالتصال الوزارة في الفنية الدوائر بعض قيام 
 في 43 المرقم الوزير السيد معالي بامر التام لتزام اال يتطلب مما وكادرها ادارتها

 واالمر والمحلية االقليمية التنمية بدائرة ووظيفيا فنيا المديريات هذه بربط 25/6/2008
 تنسيق مهمة المحلي التخطيط بقسم اناط الذي 11/8/2008 في 52 المرقم الوزاري
 للمديريات االخرى الدوائر تكليف عملية تتم وان  التخطيطية المديريات شوؤن ومتابعة

 . المحلي التخطيط وقسم الدائرة مع المباشر التسيق خالل من التخطيطية

 الجهود من مزيد بذل يتطلب مما التخطيطية المديريات لبعض الموظفين عدد قلة 
 وضع وكذلك المديريات هذه في بالعمل االضطالع يستطيع متمرس كادر الستقطاب

 المتميزين تشجيع فيه بما التخطيطية المديريات لمنتسبي سريعة وتاهيل تدريب برامج
 معالي موافقة تم فقد الهدف لهذا وتحقيقا المديريات هذه عمل مجال في للتخصص منهم
 العديد واقامة المديريات في الصناعة وزارة موظفي من عدد تعيين  على الوزير السيد
 من عدد مع وبالتنسيق للمديريات العراق وخارج داخل في التدريبية البرامج من

 . تطوير برنامج ومنها المنظمات

 االسراع يتطلب مما ،، الخ ...واثاث وحاسبات مركبات من العمل متطلبات استكمال عدم 
 المديريات تجهيز على الوزير السيد معالي موافقة استحصال الى سعينا وقد ، تامينها في
 في المشاركة هو المديريات هذه اهداف احد ان باعتبار المركزية المتابعة موارد  من

 االستثمارية الموازنة او ضمنها المقرة المشاريع تنفيذ ومتابعة االقاليم تنمية برامج اعداد
 اعمالها تنجز ان املين والمستلزمات السيارات لشراء لجنة تشكيل تم وفعال عموما
 .الممكنة بالسرعة ومهاما

 محدودية بسبب التخطيطية المديريات من العديد في المخصصة المساحة ضيق 
 على العمل يتطلب مما االحصاء مديريات في المتاحة الحاجة عن الفائضة المساحات
.  المحافظات في التخطيطية بالمديريات خاصة بنايات انجاز في االسراع

 التخطيطية المديريات بمشكالت الخاصة المعالجات

 التي بالسيارات المحافظات في التخطيطية المديريات المحلي التخطيط قسم تجهيز .1
 فيما وخاصة المكنة وبالسرعة صورة بافضل اليهم المؤكلة المهام انجاز من تمكنهم
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 التنموية شؤونها لمتابعة المحافظة في والنواحي لالقضية الميدانية بالزيارات يتعلق
 .االقاليم تنمية ومشاريع

 وخط والحاسبات المكتبي باالثاث التخطيطية والمديريات المحلي التخطيط قسم  تجهيز .2
 مع التواصل ودوام انسيابي بشكل سيره تؤمن التي العمل متطلبات من الخ ... لالنترنيت

 االلكتروني البريد خالل من الوزراة مركز

 عمل تفعيل في يسهم بما المتخصصة الكوادر من التخطيطية المديريات حاجة سد .3
  واالقتصاد والهندسة واالقليمي الحضري التخطيط اختصاصات من وبخاصة المديريات

 المديريات منتسبي من تشكل التي المحلية المتابعة لفرق الالزمة المخصصات تامين .4
  .المحافظات في التخطيطية

 الالزمة االموال وتخصيص التخطيطية بالمديريات الخاصة االبنية انجاز في االسراع .5
 .المحافظات في االقاليم تنمية من او التخطيط لوزارة االستثمارية الموازنة من لذلك

 وقسم الدائرة مع والتنسيق التخطيطية المديريات شوؤن في االخرى الدوائر تدخل عدم .6
 .المحافظات في اليهم الموكلة المهام انجاز في المحلي التخطيط

 المحافظات في التخطيطية للمديريات المقترحة الهيكلية

  التخطيطية للمديريات  المقترحة الهيكلية فان التخطيطية المديريات ومهام اهداف ضوء وفي
 الشعب من تتكون ان يمكن الدائرة، في المحلي التخطيط قسم مع وتنسيق باشراف تعمل والتي
: االتية

 للمحافظة المحلية المكانية التنمية وخطط سياسات برسم وتهتم : والتخطيط الدراسة شعبة •
 االقضية في لها التابعة االدارية والوحدات المحافظة في المحلية الحكومة مع بالتنسيق
 ،،،،وبما بشأنها الرأي وابداء المقترحة االستثمارية المشاريع مواقع ودراسة  والنواحي

 االستثمارية للمشاريع االقتصادية الكفاءة في المتمثلة المكانية التنمية اهداف تحقيق يؤمن
 بناء مع. بذلك الخاصة والبحوث الدراسات واعداد التنمية نشر في االجتماعية والعدالة
 إحصاء مديرية مع وبالتنسيق المحافظة مستوى على رقمية وخرائط معلومات قاعدة

 الحكومية غير والمنظمات المحافظة في األخرى الرسمية واألجهزة المعنية المحافظة
 ومتابعة المحافظة في البيئي وللواقع والخدمية واالجتماعية االقتصادية القطاعات ولكافة
 الوزارة بين وصل حلقة لتكون المحافظة مستوى على الوزارة شؤون مختلف وتنسيق
 .المحافظة في المحلية والجهات الفنية ودوائرها

 ، االستثماري المنهاج " المحافظة في التنموية المشاريع بمتابعة وتهتم:  المتابعة شعبة •
 سياسة مع توافقها  يؤمن بما"  ،،،،، المنح ، الخاص القطاع استثمارات ، االقاليم تنمية

 الزمنية السقوف وفق المشاريع النجاز الفنية المتطلبات وتحقيق المكانية التنمية وخطط
 تقارير ورفع التنفيذ لمتابعة الميدانية بالزيارات والقيام العمل، تقدم جداول في المحددة

  .بذلك وتوصيات
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 والقانونية  والمالية االدارية الشؤون كافة بمتابعة وتهتم : والمالية االدارية شعبة •
 المديريات لموظفي حاليا الحاصل العبء تخفيف لها يؤمن بما التخطيطية للمديريات
 المديرية منح مع ، الوزارة مركز في للمديرية االدارية الشؤون متابعة في التخطيطية
 لتحقيق والمالية االدارية الشؤون على للصرف وصالحيات سنوي مالي تخصيص
 .العمل انجاز في عالية انسيابية
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 المحافظات في التخطيطية المديريات منتسبي باعداد جدول

االختصاصات  المحافظة
 الهندسية

االختصاصات 
البحثية 

"االقتصاد ، 
االحصاء، 
 الجغرافية

االختصاصات 
 البرمجية

االختصاصات 
االدارية "ادارة، 
 قانون، محاسبة

اختصاصات 
اخرى" معاهد 

 فنية او اقل
 المجموع

 صالح الدين
3 1 1 5 0 10 

 ذي قار
2 0 0 0 0 2 

 المثنى
2 2 0 1 1 6 

 ديالى
3 2 1 3 3 12 

 ميسان
2 0 0 0 0 2 

 بغداد
4 3 1 0 0 8 

 النجف
3 2 1 2 2 10 

 بابل
8 2 0 4 3 17 

 نينوى
8 0 2 7 5 22 

 كربالء
4 1 1 1 1 8 

 واسط 
2 4 0 1 0 7 

 البصرة
2 0 2 4 0 8 

 الديوانية
4 1 1 1 2 9 

 االنبار
5 1 2 3 0 11 

 كركوك 
4 0 2 3 0 9 

 المجموع
56 19 14 35 17 141 
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 المحافظات في  التخطيط مديريات منتسبي اعداد

 

 موظفين 10 عن منتسبيها عدد يقل التي التخطيط لمديريات المطلوبة االختصاصات

 المحافظة

االختصاصات 
الهندسية  
( المدني او 
المعماري او 

 المساحة او البيئة)

االختصاصات 
البحثية 

"االقتصاد ، 
االحصاء، 
 الجغرافية

االختصاصات 
 البرمجية

االختصاصات 
االدارية 
"قانون، 
 محاسبة)

 المجموع

 8 2 1 2 3 ذي قار
 4 1 1   2 المثنى
 8 2 1 2 3 ميسان
 1 1       بغداد

 2 1   1   كربالء
 3 1     2 واسط 
 2     1 1 البصرة

 1 1       الديوانية
 1 1       كركوك 

 30 10 3 6 11 المجموع
 

 

 االحاصلين تحتاج المحافظات في التخطيط مديريات فأن اعاله الجدول في ذكر ما الى باالضافة
. مديرية لكل واحد منتسب بمعدل واالقليمي الحضري التخطيط في ماجستير على
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 المحافظات في التخطيطية مديرياتال ابنية موقف

 المديريات
 التخطيطية

 في التخطيط لمديريات االبنية انشاء موقف
 المحافظات

 في التخطيط لمديريات ابنية تاجير موقف
 المحافظات

 طوابق اربع من مكونة بناية من طابق تخصيص تم بغداد
 االحصاء مديرية مع

 بناية تاجير الى التحتاج

 مجمع ضمن للمديرية غرف اربع تخصيص تم البصرة
 التخطيط دوائر

 بناية تاجير الى التحتاج

 بالعمل المباشرة وتمت ارض قطعة تخصيص  تم نينوى
  %58 انجاز وبنسبة

 25/3/2012 بتاريخ واشغاله مبنى تاجير تم

 بالعمل المباشرة وتم ارض قطعة تخصيص تم  الدين صالح
 %60 انجاز وبنسبة

                                                               1/1/2012  في واشغاله مبنى تاجير تم

 مبنى لتأجير جاري العمل  ارض قطعة تخصيص على جاري العمل كركوك

 مديرية/ التخطيط لوزارة ارض قطعة تخصيص تم ديالى
 وزارة مفاتحة على جاري والعمل ديالى تخطيط
 للوحدة مبنى وتنفيذ تصميم على واالسكان االعمار

 1/1/2012 في واشغاله مبنى تاجير تم

 بناية الٮتاجير التحتاج %78 انجاز وبنسبة البناية انشاء في جاري العمل واسط
 وبنسبة بالبناء والمباشرة ارض قطعة تخصيص تم االنبار

 %75 انجاز
 بتاية تاجير الى التحتاج

 وبنسبة بالبناء والمباشرة ارض قطعة تخصيص تم كربالء
 %27 انجاز

 بناية تاجير الى التحتاج

 وهي المخططات واعداد ارض قطعة تخصيص تم ميسان
  المناقصة اعالن طور في

 بناية الستاجار التعاقد طور في

 بالعمل المباشرة وتم ارض قطعة تخصيص تم المثنى
 %72 انجاز وبنسبة 16/10/2011 بتاريخ

  بناية تأجير الى تحتاج ال

 العامة البلديات مديرية /البلديات وزارة مفاتحة تم قار ذي
 التخطيط لوزارة ارض قطعة تخصيص لغرض

 كافة فيها والمستحصل قار ذي تخطيط مديرية/
 الرسمية الموافقات

 مديرية موافقة تمت وقد بناية تأجير الى التحتاج
 وتم البناية، انشاء لحين الوحدة علٮبقاء االحصاء

 تعيين عند بناية ايجار على المديرية حث
  فيها جدد موظفيين

  التصاميم اعداد وتم ارض قطعة تخصيص تم بابل
 االعالن طور في االن وهى النهائية والمخططات

 بناية الستاجار التعاقد طور في
 

 
 النجف

 االولى المراحل في وحاليا ارض قطعة تخصيص تم
 %40انجاز وبنسبة البناية النشاء

 6/11/2011 بتاريخ واشغالها بناية استأجار تم

 بناية تاجير الى التحتاج %95 انجاز وبنسبة البناية بانشاء مستمر العمل القادسية
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 المحافظات في التخطيطية والمديريات المحلي التخطيط قسم انجازات
 والمديريات المحلي التخطيط قسم استطاع فقد الكثيرة والمعوقات والمشاكل العمل صعوبة رغم

 : ومنها االنجازات من العديد تحقيق من به المرتبطة المحافظات في التخطيطية

 للمحافظات التنموي الواقع عن دراسات اعداد .  

 عام لغاية المحافظات تنمية خطط وعن العراق، في المحلية التنمية عن  دراسات اعداد 
2020. 

 في المحلية التنمية تخطيط عن عمل اوراق وتقديم المؤتمرات من العديد وعقد االعداد 
 . الدين وصالح والنجف والبصرة وديالى قار ذي محافظات

 طريق عن بفعالية فيها والمشاركة بالمحافظات الخاصة المؤتمرات اعداد في المساهمة 
 المديريات انجازات مناقشة تم وقد محافظة لكل المكانية التنمية عن دراسات اعداد

 عام لغاية للمحافظات المكانية التنمية خطط اعداد في مهامها انجزت قد والتي التخطيطية
 .الوزير السيد معالي توجيهات حسب للمحافظات مؤتمرات تقام ان المؤمل ومن  2020

 الرسمية للمراسالت المحلي التخطيط بقسم خاص الكتروني لبريد موقع اعداد 
0TUplanning.local@yahoo.com U0T في االنترنيت خدمة انقطاع ورغم التخطيطية المديريات مع 

 المديريات مع يتواصلون ما كثيرا القسم منتسبي فأن قصيرة ليست لفترات الوزارة
 ديمومة اجل من مالية تكاليف ويتحملون الدائرة خارج االنتريت طريق عن التخطيطية

 .االنجاز وسرعة العمل

 المتمثلة للوزارة الكبيرة المهمة عن التخطيطية المديريات في الموظفين وتدريب اعداد 
 مع التعامل كيفية على المديريات موظفي تدريب تم وقد الخمسية الخطة انجاز في

 هذه شرح في مهم بدور قاموا والذين الخمسية الخطة بمشاريع الخاصة االستمارات
 في اساسي دور المحلي التخطيط لقسم كان كما المحافظات، دوائر الى االستمارات

 اعداد في اخرى جهة من الفنية والدوائر جهة من والوزارات المحافظات بين التنسيق
 عدد ارسال تم حيث كردستان اقليم الخمسية الخطة شملت وقد الخمسية، الخطة مشاريع

 .المحافظات باقي مثل الخمسية الخطة مشاريع انجاز على لمساعدتهم العمل فرق من

 بالخطة الخاصة العراق في المكانية التنمية ورقة باعداد المحلي التخطيط قسم قام كما 
 .المقبلة الخمسية

 المرتبطة التخطيطية والمديريات المحلي التخطيط قسم يستمر اعاله ماذكر الى باالضافة 
 واقامة المحافظات مع والتنسيق االقاليم تنمية لمشاريع متابعة من المعدة برامجه بأداء به

 المديريات بعض بدات وقد التخطيطية والمديريات القسم لمنتسبي التطويرية الدورات
 لمنتسبي االستثمارية والموازنة المشاريع تقييم عن تدريبية دورات باجراء التخطيطية

 .واالقتصادية الفنية والجدوى المحافظات، دوائر

 المحلي التخطيط عمر من القصيرة الفترة هذه خالل تحقق ما كل ان نشير ان نود 
 تعيق التي والصعوبات العراقيل لتجنب استثنائية بجهود تم قد التخطيطية والمديريات

 محافظات في عددهم يصل اذ التخطيطية المديريات بعض في الكادر قلة ومنها العمل

mailto:planning.local@yahoo.com
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 اللتان وبابل نينوى بمحافظتي مقارنة اشخاص 4 او 2 الى والبصرة قاروميسان ذي
 والمالئم الكافي المكان توفر عدم عن فضال منتسب 15 و18 الى منتسبيها عدد يصل
 القانون تطبيق خالل من المناسب الدعم ايجاد املين ، التخطيطية والمديريات القسم لعمل
 من للمحافظات االستثماري البرنامج اعداد قسم نقل في وخاصة التخطيط لوزارة الجديد
 دفعة يعطي سوف تطبيقه عند الذي والمحلية االقليمية التنمية دائرة الى القطاعات دائرة
 معالي يصدرها تعليمات ذلك ويتطلب التخطيطية والمديريات المحلي التخطيط الى مهمة
 اشرنا التي والصعوبات المشاكل تجاوز كذلك ونامل ، بالقانون جاء ما حسب الوزير
 . والمحافظات الوزارة في العالقة ذات الجهات وتكاتف بدعم اليها

 


