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 احلك يف السكي ضواى لصىى كراهح اإلًساى

      صاحل حسني علًد.          
 ادلساعذ الذستىريأستار الماًىى 

             كلٍح الٌىر اجلاهعح/ لسن الماًىى
                                 ادلستخلص

 ،٨ ٠ّىٓ ا٨ٍزغٕبء ػٕٗ بؽجؼ١ بٚؽم ب٠ؼل اٌؾك فٟ اٌَىٓ ؽبعخ أٍبٍ

زٕزٙه اٌؾمٛق ا٨فوٜ ٔظواً ٩ٌهرجبؽ ِب ث١ٓ اٌؾك َف أزٙه ٘نا اٌؾك فاما ِب

اٌنٞ ثبٔزٙبوٗ رٕزٙه  ا٨َٔبْفٙٛ ػّبْ ٌىواِخ  ،فٟ اٌَىٓ ٚاٌؾمٛق ا٤فوٜ

 اٌىواِخ.

ٚاٌجٕبء غ١و إٌّزظُ فٟ اٌؼواق  زؼلٞ ػٍٝ اهاػٟ اٌلٌٚخاٌظب٘وح ٌٚ

ٛػغ اٌّؼطوة ِٓ اٌزٙغ١و اٌمَوٞ ٚإٌيٚػ اٌلافٍٟ ٔز١غخ ٌٍ ِٕٙب، أٍجبة

إٌبؽ١خ ا١ِٕ٨خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ، ئم رشىً ٘نٖ اٌظب٘وح 

ا٠غبك اٌّؼبٌغبد ٚاٌؾٍٛي اٌمب١ٔٛٔخ فطٛهح ػٍٝ اٌّغزّغ ٚاٌلٌٚخ، ٌنا ٠َزٛعت 

  .ٌٍّؾو١ِٚٓ ِٓ اٌَىٓ ٍٚىبْ اٌؼشٛائ١بد ا٩ٌّئُاٌَىٓ  ٌزٛف١وا١ٌٍَّخ 

 ائٍاخ، اٌىشاِحاٌىٍّاخ اٌّفتاصٍح: اٌسىٓ، اٌؼشى

Abstract 

The right to housing is a basic need and an 

irreplaceable natural right. If this right is violated, other 

rights will be violated due to the link between the right to 

housing and other rights, it is a guarantee of the dignity of 

the person who violates it violates the dignity. 

The phenomenon of encroachment on state lands and 

irregular construction in Iraq is due to forced displacement 

and internal displacement as a result of the turbulent 

situation in terms of security, political, economic and social, 

as this phenomenon constitutes a danger to society and the 

state, therefore it is necessary to find proper remedies and 

legal solutions to provide adequate housing for the deprived 

of housing and residents Slums. 

Key words: Housing, Slums, Dignity. 
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 حـادلمذه
 ،٠ورجؾ اٌؾك فٟ اٌَىٓ ثأٍّٝ ؽمٛق ا٨َٔبْ ٟ٘ اٌىواِخ ا٨َٔب١ٔخ

ٚؽك اٌَىٓ ٘ٛ ِٓ اٌؾمٛق ا٨ٍبً ٧ٌَٔبْ اٌزٟ ٨ ٠ّىٓ ا٨ٍزغٕبء ػٕٙب 

 .غناء ٚاٌٍّجٌ ٚاٌظؾخوبٌ

٩ٌٔزٙبن، فؾّب٠خ ٘نا اٌؾك ٚاؽزواِٗ ٠ٕطٍك ِٓ ٘نا اٌؾك زؼوع لل ٠

إٌبفن"  2005لبٟٔٛٔ، ئم أٌيَ "اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ ٌَٕخ ٚكٍزٛهٞ كٌٟٚ ٚ الواه

ِّب ٠غؼٍٗ ٠زّزغ ا٩ٌّئُ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ ِٓ كْٚ ر١١ّي،  اٌَىٓاٌلٌٚخ، ثزأ١ِٓ 

 . ثبٌؾّب٠خ اٌلٍزٛه٠خ

اٌن٠ٓ فملٚا أٚ  ٌٗ ٍى٨ٓ ِٓ  رّى١ٓئم ٨ ل١ّخ كٍزٛه٠خ ٌٙنا اٌؾك كْٚ 

ٚا٤فطبء اٌؼَىو٠خ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌؾوث١خ " ا٨ػطواة ا٤ِٕٟ ِٕبىٌُٙ ثَجت

أٚ  ،رؼوػٛا ٌٍٕيٚػ ٚاٌزٙغ١و ثَجت كاػشاٌن٠ٓ  ٚٚاٌؼ١ٍّبد ا٨ه٘بث١خ" أ

اٌطبئف١خ أٚ اٌفمو ٚاٌجطبٌخ، ٚغ١و٘ب ِٓ ا٨ٍجبة اٌزٟ كفؼزُٙ اٌٝ اٌَىٓ فٟ 

ٚاٌزغبٚى ػٍٝ ا٨هاػٟ اٌيهاػ١خ اٌٍّّٛوخ ٌٍلٌٚخ أٚ  ،إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ

زٝ كٚائو اٌلٌٚخ، ٠ٚزٕٛع اٌّزغبٚىْٚ ِب ث١ٓ ا٨هاػٟ اٌزغبه٠خ أٚ اٌَى١ٕخ أٚ ؽ

 .أفواك ِؾو١ِٚٓ ِٓ اٌَىٓ، ٚػظبثبد ٌٙب ٔفٛم فٟ اٌلٌٚخ 

 أوالً: أهٍّح اٌثضج:
اٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ ٚكٍبر١و  ّٛػٛع ثز١ٍَؾ اٌؼٛء ػٍٝ٘نا اٌأرٟ أ١ّ٘خ ر

ثىفبٌخ اٌؾك فٟ  ٠ش١غ ا٤ًِ فٟ ٔفًٛ اٌّٛاؽ١ٕٓ الواه بف١ٙ زٟاٌاٌؼواق ٚلٛا١ٕٔٗ 

   ٌؼ١ش ثىواِخ ٩ٍَٚ.ػوٚهح أٍب١ٍخ ِٓ ػوٚهاد ا اٌَىٓ، اٌنٞ ٠ؼل

ظب٘وح  ٘ٛ اىك٠بكِّٚب ٠ي٠ل ِٓ أ١ّ٘خ ٘نا اٌجؾش ٚاٍجبة افز١بهٖ، 

اٌزغبٚى ٚاٌجٕبء اٌؼشٛائٟ ػٍٝ اهاػٟ اٌلٌٚخ ؽزٝ ٚطً اٌزغبٚى ػٍٝ 

ا٨هاػٟ اٌّقظظخ ٌٍّٕفؼخ اٌؼبِخ، وبٌطوق ٚاٌغَٛه ٚاٌؾلائك اٌؼبِخ، ٌّب 

 ٗ ٘نٖ اٌظب٘وح ِٓ آصبه ٍٍج١خ ػٍٝ ١٘جخ اٌلٌٚخ ٍٍٚطبرٙب.رشىٍ

 حأٍاً: هذف اٌثضج:

٠ٙلف اٌجؾش اٌٝ كهاٍخ أٍجبة اٌَىٓ اٌؼشٛائٟ ِٚؼبٌغبرٗ، ٚاٌٛطٛي   

اٌٝ ر٠َٛخ لب١ٔٛٔخ ػبكٌخ ِٓ كْٚ ث١وٚلواؽ١خ رٙلف اٌٝ طْٛ وواِخ ا٨َٔبْ، 

 اٌَىٓ فٟ اٌؼواق. ثزمل٠ُ ؽٍٛي ثل٠ٍخ رَبػل أطؾبة اٌمواه ٌّٛاعٙخ ِشىٍخ

 حاٌخاً: ِشىٍح اٌثضج:

ث٩  فٟ اٌٛلذ اٌؾبػو اٌىض١و ِٓ اٌؼوال١١ٓرىّٓ ِشىٍخ اٌجؾش ثٛعٛك 

 نٞاٌأٚ اٌجٕبء اٌؼشٛائٟ اٌّش١ل ػٍٝ ا٩ِ٨ن اٌؼبِخ،  اٌّق١ّبد٠َىْٕٛ  َِىٓ

كٍبر١و اٌؼواق ألورٗ اٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ ٚاٌنٞ  ٩ُئّورمٟ ئٌٝ َِزٜٛ اٌَىٓ ا٨٠ٌ 

 ٗ.ٕٚلٛا١ٔ

ً ٌنٌه رزؾلك ِشىٍخ اٌجؾش  ثفشً اٌؾىِٛبد ثبٌٛفبء ثبٌزياِبرٙب ٚرجؼب

اٌَىٓ ا٩ٌّئُ اٌنٞ ألوٖ اٌلٍزٛه، ٚاىك٠بك ظب٘وح ا٨ٍز٩١ء  اٌلٍزٛه٠خ ثزأ١ِٓ
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ػٍٝ ا٨هاػٟ اٌٍّّٛوخ ٌٍلٌٚخ ٚاٌجٕبء اٌؼشٛائٟ اٌنٞ ثبد ٠ٙلك اٌلٌٚخ ٚاٌّغزّغ 

 الزظبك٠بً ٚا١ِٕبً ٚاعزّبػ١بً.

 طاق اٌثضج:ٔاً: ساتؼ

ٌَىٓ اٌؼشٛائٟ اأٍجبة اٌَىٓ ٚث١بْ ٠زؾلك ٔطبق اٌجؾش ثبٌزؼو٠ف ثؾك   

، ٚرٛف١و اٌَىٓ ا٩ٌّئُ ػّبٔب ٨ؽزواَ ػٍٝ اهاػٟ اٌلٌٚخغبٚى اٌزٚ ،ِٚؼبٌغبرٗ

 . ا٨َٔبْ وواِخ

ً خاِس  ِٕهزٍح اٌثضج: :ا
اٌمبئُ ػٍٝ رأط١ً ِب ٔظذ ػ١ٍٗ اػزّلد ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ 

ٔبد ٚاٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ، ٚكٍبر١و اٌؼواق ٚلٛا١ٕٔٗ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌؾك فٟ ا٨ػ٩

 بْٔٛ ِٓ اٌزغبٚى ػٍٝ أهاػٟ اٌلٌٚخ ٚاٌجٕبءث١بْ ِٛلف اٌفمٗ ٚاٌمٚ ،اٌَىٓ

 . لهاٍخاٌ ٠قلَ ٘نٖ ؽجمب ٌّب ػ١ٍٙب،

ؽبٌٕٚب لله ا٨ِىبْ أْ رىْٛ فطخ اٌجؾش ِزٛاىٔخ ػٍٝ  سادساً: هٍىٍٍح اٌثضج:

 إٌؾٛ ا٢رٟ:

  : اٌتؼشٌف تاٌضك فً اٌسىٓ. ٌّثضج األويا

 : اٌّمظٛك ثبٌؾك فٟ اٌَىٓ .   اٌّطٍت ا٤ٚي

 : ا٨لواه اٌلٌٟٚ ٌٍؾك فٟ اٌَىٓ.  اٌّطٍت اٌضبٟٔ

 : ا٨لواه اٌلٍزٛهٞ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٍؾك فٟ اٌَىٓ.  اٌّطٍت اٌضبٟٔ

: اٌسىٓ اٌؼشىائً تٍٓ اٌتؼذي ػٍى اساضً اٌذوٌح وصىْ  اٌّثضج اٌخأً

 ِح.ٌٍىشا

 ٌَىٓ اٌؼشٛائٟ . ِفَٙٛ ا :    اٌّطٍت ا٤ٚي

 .ٌَىٓ اٌؼشٛائٟ أٍجبثٗ ِٚؼبٌغبرٗا :   اٌّطٍت اٌضبٟٔ

 ٌؾفع وواِخ ا٨َٔبْ. ا٩ٌّئُ ػّبٔب اٌَىٓ ٛف١ور :  اٌّطبٌت اٌضبٌش

 ادلثحث األول
 التعرٌف تاحلك يف السكي

ب ؼوط ثؼلٍٕ٘زطوق ٌٍؾل٠ش ػٓ اٌّمظٛك ثبٌؾك فٟ اٌَىٓ أ٨ًٚ، صُ ٔ

ً ا٨لواه اٌلٍزٛهٞ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٍؾك فٟ ٌٍؾل٠ش ػٓ ا٨لواه  اٌلٌٟٚ صب١ٔبً، ٚصبٌضب

 اٌَىٓ فٟ ص٩صخ ِطبٌت.

 ادلطلة األول
 ادلمصىد تاحلك يف السكي
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: ٘ٛ ٔم١غ اٌجبؽً. ؽك اٌشٟء ٠ؾك ؽمبً أٞ ٚعت ٚعٛثبً. ٚرمٛي اٌضك فً اٌٍغح

١ك فؼ١ً فٟ ِٛػغ ٚأٔذ ؽم١ك ػٍٝ أْ رفؼٍٗ . ٚؽم ،٠ؾك ػ١ٍه أْ رفؼً ونا

 .(1)ِفؼٛي. ٌٚٗ ِؼٕٝ آفو ِؼٕبٖ ِؾمٛق وّب رمٛي ٚاعت
فٟ  ؾكػٍٝ وفبٌخ اٌ اٌلٍبر١و اٌؼوال١خ ؽوطذ ِّٚب ٨ شه ف١ٗ أْ

فبٌَىٓ  ،ػٕظواً عٛ٘و٠بً ِٓ ػٕبطو ػّبْ اٌىواِخ ا٦َٔب١ٔخ٠ؼل  اٌنٞ اٌَىٓ،

ٍجٟ ؽبعبد ٠ ئَٔبٟٔ أٍبً فٙٛ ؽك ،ِٓ اٌؾبعبد ا٨ٍبً اٌزٟ ٠ؾزبعٙب ا٦َٔبْ

ٚؽبعبد ِبك٠خ ٌٍزّزغ ثب٤ِبْ ٚاٌؾّب٠خ ِٓ اٌّطو  ،ٔف١َخ ٌٍزّزغ ثبٌقظٛط١خ

 ٚاٌجوك ٚاٌؾو ٚاٌوؽٛثخ ِٚب ػلا٘ب.

٠ؼل ٘نا اٌؾك ؽبعخ ػوٚه٠خ، فبٌؾبعبد رٕمَُ اٌٝ ؽبػوح  أٚ َِزمج١ٍخ، 

اما وبٔذ رشجغ ؽبعخ ؽبٌخ ػوٚه٠خ  ،فؾبعخ اٌفوك اٌٝ اٌَّىٓ لل رىْٛ ؽبػوح

ً ٌقطخ ٚلذ اٌؾظٛ ي ػٍٝ اٌقلِخ، ٚاٌؾبعخ اٌَّزمج١ٍخ ٟ٘ البِخ اٌّلْ ؽجمب

 . (2)الزظبك٠خ رؾمك ؽّٛؽبد اٌّغزّغ

، ؽزٝ اطجؾذ ٚػوٚهح اعزّبػ١خ أ١ّ٘خ ثبٌغخ ٠ٚشىً ؽك اٌَىٓ

ؽ١بح ِٓ ٨ ٠ٍّه كاه أٚ شمخ ٍى١ٕخ أٚ ِبي ثبٌَٕجخ ٌٍفئبد ا٨عزّبػ١خ اٌفم١وح 

فشً اٌؾىِٛبد فٟ اٌٛفبء ثبٌزياِبرٙب  ٚإٌبىؽخ ٚاٌّٙغوح، شبلخ ٚطؼجخ فٟ ظً

 اٌلٍزٛه٠خ ثا٠غبك َِبوٓ رؾفع ٌُٙ وواِزُٙ. 
ً ١ٍب١ٍخ ٚاعزّبػ١خ ّٛاؽٕخ ٌٚ٘ٛ ِٓ اٌؾمٛق اٌزٟ رورجؾ ثب اٌزٟ رؼفٟ ؽمٛلب

ٚصمبف١خ ٚالزظبك٠خ، ِٕٚٙب اٌؾك فٟ اٌَىٓ اٌنٞ ٠ؼزجو ِٓ طٍت "اٌؾمٛق 

 اٌؼٙل اٌلٌٟٚ".ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌٛاهكح فٟ 
ٌٍّٛاؽٓ فٟ أْ ٠ؼ١ش فٟ ِىبْ  اٌٝ أٗ ؽك ؾك فٟ اٌَى٠ٕٚٓظو اٌٝ اٌ

ٚا٨ٍزّواه فٟ اشغبي اٌَىٓ ٚرٛف١و اٌقلِبد  ،ِب ثىواِخ ٚأِٓ ٩ٍَٚ

 . (3)اٌؼوٚه٠خ ٌٗ
فبٌَىٓ ا٩ٌّئُ ٠زطٍت أْ ٨ ٠فَو ػٍٝ أٔٗ ِأٜٚ ف١ٗ علهاْ ٍٚمف 

ٍشقض فٟ أْ ٠ؼ١ش فٟ وواِخ ثً ٠ٕظو ا١ٌٗ ثؼلٖ ؽمب ٌ ،فٛق هأً شبغ١ٍٗ

٠زؼّٓ ِب ٠زغبٚى ِفَٙٛ اٌغلهاْ ا٤هثؼخ " ا٩ٌّئُبٌَىٓ فٚأِٓ ٩ٍَٚ، 

                                                      

 .6، ص3الخميل الفخاىيجي، كتاب العيغ، ج(1) 
السفاىيع االقترادية لحقػق االندان في اشباع الحاجات العامة  ،صخزيغ العابجيغ نا د.(2) 

االساسية، دراسة مقارنة بالفكخ االسالمي، مجمة العمػم القانػنية واالقترادية لكمية 
 .13، ص2004الحقػق، جامعة عيغ شسذ، العجد الثاني، الدشة الدادسة واالربعػن، 

شخح وتعميق، جامعة  السرخي  االندان نرػص قانػن حقػق ، بذيخ دمحم الذافعيد. (3) 
 .84، ص2006السشرػرة، الصبعة االولى 
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ثً اٌٝ رٛف١و ِمِٛبد "اٌَىٓ  ،(1)"ٌٍغوفخ ٚاٌَمف اٌنٞ ٠َزظً ثٗ ا٦َٔبْ

 ا٩ٌّئُ" .

ٚاٌؾم١مخ أْ "اٌَىٓ ا٩ٌّئُ" ٘ٛ اٌزّزغ ثبٌلهعخ اٌلائّخ فٟ 

َّبؽخ اٌىبف١خ، ٚا٨ٔبهح ٚاٌز٠ٛٙخ اٌىبف١خ، اٌقظٛط١خ، ٚا٤ِبْ اٌىبفٟ، ٚاٌ

ٚاٌّٛلغ إٌّبٍت ٌٍَىٓ ثبٌَٕجخ اٌٝ ِىبْ اٌؼًّ، ٚرٛفو اٌّوافك اٌؼوٚه٠خ، 

، ٥ٌٚفواك ٚا٤ٍو اٌؾك فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ َِىٓ (2)ٚوً مٌه ثزىب١ٌف ِٕبٍجخ

٩ِئُ، ثغغ إٌظو ػٓ آٌَ ٚاٌغٌٕ، ٚاٌٛػغ ا٨لزظبكٞ ٚا٨عزّبػٟ، ٤ٚٞ 

 اع اٌز١١ّي.ٔٛع ِٓ أٔٛ

كافً اٌٛؽٓ، ٌٚٗ  ٨ئكٌٍّٛاؽٓ اٌؾك فٟ ٍىٓ ٨ ٠غ١ت ػٓ اٌجبي اْ ٚ

ئم ٨  ،اٌؾك فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌَىٓ ِٓ اٌلٌٚخ فٟ ؽبٌخ ػغيٖ ػٓ رٛف١وٖ

ئ٨  ،إٌبفن 2005ِٓ كٍزٛه  (30اٌّبكح ) ؾمٛلٗ اٌٛاهكح فٟث اٌزّزغ٠ّىٓ ٌٗ 

 ٍىٓ ٩ِئُ.ػٍٝ  ثبٌؾظٛي

 ادلطلة الثاًً
 لذويل للحك يف السكيااللرار ا

ٔز١غخ ٣ٌصبه اٌىبهص١خ اٌّلِوح ٌٍؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٚرأص١و٘ب ػٍٝ 

٦ػ٩ْ اٌؼبٌّٟ "ا ثبؽزواَاٌؾك فٟ اٌَىٓ  فمل ؽظٟ ،وواِخ ا٨َٔبْ ٚلل١ٍزٗ

ٚا٦ػ٩ٔبد اٌزٟ اػزّلرٙب ا٤ُِ  ٚا٨رفبلبداٌؼٙل٠ٓ اٌل١١ٌٚٓ ٌٚؾمٛق ا٦َٔبْ 

ثؾمٛق ا٦َٔبْ  ؽك اٌزّزغ ػٍٝ إولئم ر "اٌّزؾلح ٚاٌٛوب٨د اٌّزقظظخ

 وبٌؾك فٟ اٌَىٓ ٚاؽزواَ وواِخ ا٨َٔبْ ٚغ١و٘ب. ا٤ٍبً،
اٌؾمٛق اٌّؼزوف ثٙب فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٠ؼل اٌؾك فٟ اٌَىٓ ِٓ 

ا٦ػ٩ْ اٌؼبٌّٟ "ِٓ  (25/1) عبء ا٨لواه ثٗ فٟ اٌّبكح ، فملٌؾمٛق ا٦َٔبْ

اٌؾك فٟ  شقضٌىً .  1" :أٔٗػٍٝ " ثبٌٕض 1441ٌؼبَ   ٌؾمٛق ا٦َٔبْ

َِزٜٛ ِؼ١شخ ٠ىفٟ ٌؼّبْ اٌظؾخ ٚاٌوفب٘خ ٌٗ ٤ٍٚورٗ، ٚفبطخ ػٍٝ طؼ١ل 

ٚطؼ١ل اٌقلِبد ا٨عزّبػ١خ  ا٤وً ٚاٌٍّجٌ ٚاٌَّىٓ ٚاٌؼٕب٠خ اٌطج١خ

 اٌؼوٚه٠خ..".
ٌُ ٠مزظو ا٤ِو ػٍٝ رؼ١ّٓ ؽك اٌَىٓ فٟ ا٨ػ٩ْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق ٚ

اٌؼٙل "ِٓ  (11/1)ٔض اٌّبكح فٟ اٌَىٓ فٟ  ا٨َٔبْ، ثً عبء ا٨لواه ثبٌؾك

رمو .  1ثأْ " "1466ٌؼبَ  اٌلٌٟٚ اٌقبص ثبٌؾمٛق ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ

                                                      

، 1989الصبعة الثانية،  ،مكتبة بيخوت ،دمحم العجناني، معجع األغالط المغػية السعاصخة (1)
 .  725ص

القػاعج واآلليات الجولية، دار ومؤسدة رسالن  حقػق االندان، نعسان عصاهللا الييتيد. (2) 
 .106، ص2011الشذخ والتػزيع، دمذق، لمصباعة و 
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اٌلٚي ا٤ؽواف فٟ ٘نا اٌؼٙل ثؾك وً شقض فٟ َِزٜٛ ِؼ١شٟ وبف ٌٗ 

٤ٍٚورٗ، ٠ٛفو ِب ٠فٟ ثؾبعزُٙ ِٓ اٌغناء ٚاٌىَبء ٚاٌّأٜٚ، ٚثؾمٗ فٟ رؾ١َٓ 

ٚرزؼٙل اٌلٚي ا٤ؽواف ثبرقبم اٌزلاث١و ا٩ٌىِخ  ،ؼ١ش١خِزٛاطً ٌظوٚفٗ اٌّ

....... ". ٨ٚ ٠فٛرٕب اٌمٛي اْ اٌؼواق لل طبكق ػٍٝ اٌؼٙل ٦ٔفبم ٘نا اٌؾك 

 .1491ػبَ  اٌقبص ثبٌؾمٛق ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ اٌلٌٟٚ
ٚٔظواً ١ّ٘٤خ ٘نا اٌؾك ثٛطفٗ ِٓ اٌؾمٛق ا٨ٍبً، فٍىً شقض ِٓ 

زّزغ ٌُٙ اٌؾك فٟ اٌؽفبي ٚا٤شقبص ِٓ مٚٞ ا٦ػبلخ ٚا٤ ،اٌوعبيإٌَبء ٚ

اٌغٌٕ  اٌل٠ٓ، أٚ ػٍٝ أٍبًث١ُٕٙ كْٚ ر١١ّي ؾك اٌَىٓ ػٍٝ أٍبً اٌَّبٚاح ث

 ... ٚغ١و٘ب. اٌوأٞ أٚ اٌؼوق أٚ اٌٍغخ أٚ ،أٚ اٌٍْٛ

ا٨رفبل١خ اٌل١ٌٚخ ِٓ"  (3/ ٘ـاٌفموح/ 5)اٌّبكح ٚػٍٝ ٔؾٛ ِّبصً عبءد   

ٌؾك فٟ ، ثبٌٕض ػٍٝ  ا1465اٌز١١ّي اٌؼٕظوٞ ٌؼبَ  ٌٍمؼبء ػٍٝ ع١ّغ أشىبي

 ث١ٓ إٌبً ػّبْ اٌَّبٚاحٍٚؾك فٟ اٌَىٓ ٌاٌلٌٚخ  اؽزواَػوٚهح  أٞ "،اٌَىٓ

ّٕبٍت ثؼ١لاً ػٓ اٌز١١ّي اٌؼٕظوٞ، ٚ٘ىنا فبْ اٌَىٓ اٌ فٟ ؾكبٌفٟ اٌزّزغ ث

 .1490اٌؼواق لل طبكق ػٍٝ ٘نٖ ا٨رفبل١خ فٟ اٌؼبَ 

ارفبل١خ اٌمؼبء ػٍٝ ع١ّغ أشىبي اٌز١١ّي ػل "ِٓ (  /ػ14)اٌّبكح  وّب عبءد

ػٍٝ  فمل ٔظذ ،1416" اٌزٟ طبكق ػ١ٍٙب اٌؼواق فٟ اٌؼبَ 1494ٌؼبَ  اٌّوأح

١ٍ٨ّٚب ف١ّب ٠زؼٍك ثب٦ٍىبْ  ،ٌٍّوأح اٌزّزغ ثظوٚف ِؼ١ش١خ ٩ِئّخأْ "

 ". ٚاٌّٛاط٩د ،ٚإٌمً ،ٚاٌّوافك اٌظؾ١خ ٚا٦ِلاك ثبٌىٙوثبء ٚاٌّبء

ئػ٩ْ اٌؾك فٟ بثً ٔغل ا٨لواه ثؾك اٌَىٓ، لل ٚهك فٟ "ٚفٟ اٌّم

1416ٌؼبَ " اٌز١ّٕخ
(1)

ئ٨ اْ ٘نا اٌمواه أٚ ا٨ػ٩ْ اٌظبكه ػٓ ا٨ُِ اٌّزؾلح  ،

ٍّبكح غ١و ٍِيَ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌؾك فٟ اٌَىٓ ثؼلٖ  ؽمب ِٓ ؽمٛق ا٨َٔبْ، ٚٚفمبً ٌ

ّبْ رىبفإ ٨َٔبْ ٚػٍؾفبظ ػٍٝ وواِخ اا٩ٌىِخ ٌ اٌزلاث١و( ِٕٗ " رزقن 1/1)

ٌٍغ١ّغ" فٟ اِىبْ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌَىٓاٌفوص 
(2)

. 

ِٓ ارفبل١خ ؽمٛق  (29)اٌّبكح  أِب ثقظٛص ؽك ا٤ؽفبي فمل عبء فٟٚ

1414ٌؼبَ  اٌطفً
(3)

رزقن اٌلٚي ا٤ؽواف، ٚفمب ٌظوٚفٙب " أْػٍٝ ثبٌٕض  
                                                      

/ 41اعالن الحق في التشسية " اعتسج ونذخ عمى السأل بسػجب  قخار االمع الستحجة  (1)
 . "1986ديدسبخ  كانػن األول/ 4السؤرخ  128

يشبغي لمجول أن . 1عمى ان ) 1986( مغ اعالن الحق في التشسية لعام 8/1نز السادة)(2) 
ويجب أن  ،ي، جسيع التجابيخ الالزمة إلعسال الحق في التشسيةتتخح، عمى الرعيج الػشش

تكافؤ الفخص لمجسيع في إمكانية وصػليع إلى السػارد  ،في جسمة أمػر  تزسغ
 (. والغحاء واإلسكان والعسل والتػزيع العادل لمجخل، والتعميع والخجمات الرحية ،األساسية

ت لمتػقيع والترجيق واالنزسام اعتسجت وعخض" 1989لعام  اتفاقية حقػق الصفل(3) 
 تذخيغ الثاني/ 20السؤرخ في  44/25بسػجب قخار الجسعية العامة لألمع الستحجة 
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٠ٓ اٌٛؽ١ٕخ ٚفٝ ؽلٚك ئِىبٔبرٙب، اٌزلاث١و ا٩ٌّئّخ ِٓ أعً َِبػلح اٌٛاٌل

ٚرملَ  ،ئػّبي ٘نا اٌؾك ٝػٓ اٌطفً، ػٍ ٚغ١وّ٘ب ِٓ ا٤شقبص اٌَّئ١ٌٛٓ

١ٍ٨ّٚب ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزغن٠خ  ،ػٕل اٌؼوٚهح اٌَّبػلح اٌّبك٠خ ٚثواِظ اٌلػُ

 ".ٚاٌىَبء ٚا٦ٍىبْ

ٔوٜ اْ اٌزشو٠ؼبد اٌؼوال١خ ٌُ رىٓ ثؼ١لح ػٓ الواه ٘نا اٌؾك ٌزؼٍمٗ   

اْ اٌؼواق وبْ لل ٚلغ ٚطبكق ِب ػٍّٕب ثبٌّٛاؽٓ، ِٚٓ ؽمٛلٗ ا٤ٍبً، اما 

ػٍٝ  ا٨رفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍمؼبء١ِضبق ا٨ُِ اٌّزؾلح ٚاٌؼٙل٠ٓ اٌل١١ٌٚٓ، ٚػٍٝ "

ارفبل١خ اٌمؼبء ػٍٝ ع١ّغ أشىبي اٌز١١ّي ػل ، ٚع١ّغ أشىبي اٌز١١ّي اٌؼٕظوٞ

  ٚأطجؾذ عيءاً ِٓ إٌّظِٛخ اٌٛؽ١ٕخ اٌمب١ٔٛٔخ. ،"ارفبل١خ ؽمٛق اٌطفً، ٚاٌّوأح

 دلطلة الثالثا
 االلرار الذستىري والماًىًً للحك يف السكي

ٌخاس اٌتساؤي اَتً: هً تُ الشاس هزا ٌٍجؾش فٟ أٍبً فٟ ٘نا اٌؾك 

اٌضك وتٕظٍّه فً اٌذساتٍش واٌمىأٍٓ، أَ فً اٌذستىس فمظ، أَ فً االحٍٕٓ ِؼاً، 

فً فشع  ٔتٕاوي ٧ٌٚعبثخ ػٍٝ ٘نٖ اٌزَبؤ٨د، وِا إٌتائذ اٌّتشتثح ػٍى رٌه ؟

أوي: االلشاس اٌذستىسي ٌٍضك فً اٌسىٓ، ؤتٕاوي فً فشع حاْ: االلشاس 

 .اٌمأىًٔ ٌٍضك فً اٌسىٓ

 الفرع األول
 االلرار الذستىري للحك يف السكي

ٌٍؾك اٌنٞ ٠ٕض ػ١ٍٗ  اٌلٍزٛهٞ ثؾك اٌَىٓ ٘ٛ ١ٌٌ أشبءً ا٦لواه 

، ف٩ ؽّب٠خ ا٨ زٛه٠خاٌلٍزٛه، ثً اػزوافبً ثٗ، ٘ٛ ِب ٠غؼٍٗ ٠زّزغ ثبٌؾّب٠خ اٌلٍ

ٛ ِٕجغ فٟ كٌٚخ رقؼغ ٌٍمبْٔٛ، فبٌلٍزٛه اٌنٞ ٠زوثغ ػٍٝ لّخ اٌٙوَ اٌمبٟٔٛٔ ٘

 .اٌؾّب٠خ
ٚاٌؾّب٠خ اٌلٍزٛه٠خ ٌٍؾك فٟ اٌَىٓ ٌىٟ رىْٛ ماد علٜٚ، ٠ٕجغٟ اْ 

٠ىْٛ ٔظبَ اٌؾىُ ك٠ّمواؽ١ب فٟ كٌٚخ كٍزٛه٠خ، ٚفٟ ؽبي ػلَ رٛفو مٌه، رىْٛ 

كٍزٛه٠خ ٌٍؾك فٟ اٌَىٓ ئم ٨ ل١ّخ  ،(1)خ ِٓ ِؾزٛا٘باٌؾّب٠خ اٌلٍزٛه٠خ ِفوغ

 .ُ ٌٙنا اٌؾكاوزَبثٙخ ِٓ اٌّؾوِٚٚ اٌفئبد اٌفم١وحكْٚ رّى١ٓ 

                                                                                                                              

وصادق  ،"49وفقا لمسادة  ،1990سبتسبخ  أيمػل/ 2تاريخ بجء الشفاذ:  1989نػفسبخ 
 .1994عمييا العخاق في العام 

 ،القاىخة ،دار الشيزة العخبية ية،مبادئ الحساية الجستػر  أسامة احسج عبج الشعيع،د. (1) 
  .14ص د.ت،
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٧ٌٚعبثخ ػٍٝ اٌزَبؤي اٌَبثك مووٖ، أْ اٌلٍبر١و اٌؼوال١خ ثلءا ِٓ 

، ٨ رقٍٛ ِٓ ٔظٛص رش١و 2005كٍزٛه اٌؼٙل اٌٍّىٟ اٌٝ اٌلٍزٛه إٌبفن ٌَٕخ 

فٟ اٌؼٙل  1425فٟ اٌَىٓ، ئم رؼّٓ  "اٌمبْٔٛ ا٨ٍبٍٟ ٌَٕخ اٌٝ ؽك ا٨َٔبْ 

( ِٕٗ، ػٍٝ طْٛ اٌؾ١بح اٌقبطخ ٌٍّٛاؽٓ، ٚػلَ اعجبهٖ 9اٌٍّىٟ فٟ اٌّبكح )

  .  (1)ػٍٝ رجل٠ً َِىٕٗ ٤ْ اٌؾك فٟ اٌَىٓ عيء ِٓ اٌؾو٠خ اٌشقظ١خ"
وّب ٚهك ٌغّٙٛهٞ لل أشبهد اٌٝ ؽك اٌَىٓ، "ٚ٘ىنا كٍبر١و اٌؼٙل ا

ٚؽوِخ  اٌشقظ١خ اٌؾو٠خ( ِٕٗ ػٍٝ اْ "11فٟ اٌّبكح ) 1451ٍٕخ  فٟ كٍزٛه

اٌقبطخ اٌٍّى١خ اْ "ػٍٝ  ( 13ِٕٗاٌّبكح ) ٚعبء فٟ......"، إٌّبىي ِظٛٔزبْ

 ......." ِظٛٔخ
"، اٌزأو١ل ػٍٝ ؽوِخ اٌَىٓ فٟ اٌّبكح 1463صُ ٚهك فٟ "كٍزٛه ٍٕخ 

..."، ٚػٍٝ ٔؾٛ ٌٙب..كفٛ ٠غٛىٌٍّٕبىي ؽوِخ ٨ٚ "  ػٍٝ اْ   ( ِٕٗ،29)

ٌٍّى١خ ا( ِٕٗ، ػٍٝ اْ  "12" فٟ اٌّبكح )1464ِّبصً أشبه "كٍزٛه ٍٕخ 

٨ٚ رٕيع اٌٍّى١خ ئ٨ ٌٍّٕفؼخ اٌؼبِخ ِٚمبثً رؼ٠ٛغ ػبكي  .... اٌقبطخ ِظٛٔخ

( ِٕٗ ػٍٝ أْ 24" فٟ اٌّبكح )1461..."، ٚونٌه رؼّٓ "كٍزٛه ٍٕخ 

ٔقٍض أْ اٌلٍبر١و اٌض٩صخ،  ،."... ٌٍّٕبىي ؽوِخ ٨ٚ ٠غٛى كفٌٛٙب اٚ رفز١شٙب"

 عبءد إٌظٛص ف١ٙب ِزشبثٙخ، رإول ػٍٝ "ؽوِخ إٌّبىي". 
أْ ٌٍَّبوٓ ؽوِخ فٟ  ١ٍٚ1490واً ِغ ِب رملَ أػزوف كٍزٛه ٍٕخ 

ٌٍّٕبىي ؽوِخ، ٨ ٠غٛى / ط( ِٕٗ ػٍٝ اْ "22فٟ اٌّبكح ) اشبهح اٌٝ ؽك اٌَىٓ

٨ ٠غٛى ِٕغ " ٗ ػٍٝ اْ( 24ِٕ....."، ٚعبءد اٌّبكح )كفٌٛٙب أٚ رفز١شٙب

ألبِزٗ اٚ رٕمٍٗ  فٟ اٌّٛاؽٓ ِٓ اٌَفو فبهط اٌج٩ك، أٚ ِٓ اٌؼٛكح ئ١ٌٙب، ٨ٚ رم١١ل

 ....". كافً اٌج٩ك
ٚفؼ٩ً ػٓ مٌه عبء الواه كٍبر١و ِب ثؼل ا٨ؽز٩ي ا٨ٔغٍٛ اِو٠ىٟ 

 2004ػٍٝ اٌؾك فٟ اٌَىٓ، فمل أٌيَ لبْٔٛ اكاهح اٌلٌٚخ ٌٍّوؽٍخ ا٨ٔزمب١ٌخ ٌَٕخ 

 ،٨ ٠غٛى أزٙبن ؽوِخ اٌَّبوٓ اٌقبطخ....."( ِٕٗ ػٍٝ اْ "15فٟ اٌّبكح )

ٚؽوِخ اٌَّبوٓ رؼٕٟ اْ ا٨َٔبْ ٠شؼو ثبٌطّأ١ٕٔخ ٚاٌواؽخ ٚاٌٙلٚء فٟ ِىبْ 

 البِزٗ.  

                                                      

لحخية الذخرية مرػنة لجسيع )ا 1925القانػن االساسي لدشة ( مغ 7السادة ) نز(1) 
او  سكان العخاق مغ التعخض والتجخل وال يجػز القبس عمى احجىع وتػقيفو او معاقبتو 

في القػات السدمحة  و او تعخيزو لقيػد او اجباره عمى الخجمةشاجباره عمى تبجيل مدك
التعحيب ونفي العخاقييغ الى خارج السسمكة العخاقية فسسشػع  اال بسقتزى القانػن اما 

  .(بتاتا
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( ِٕٗ طواؽخ 30إٌبفن، فمل ألو فٟ اٌّبكح ) 2005ٚأِب كٍزٛه ٍٕخ 

اٌؼّبْ َىٓ إٌّبٍت، ٚػٍٝ اْ ٌٍّٛاؽٓ اٌؾك فٟ اٌ ،(1)ثبٌَىٓ ا٩ٌّئُ

ٌؾّب٠زٗ ِٓ اٌزشوك ٚاٌغًٙ، ٚاٌفمو ٚاٌجطبٌخ، لل ٨ رزؾمك ٘نٖ  ا٨عزّبػٟ

اٌؾّب٠خ ٌٙنٖ ا٤ِٛه، ِب ٌُ رمُ اٌلٌٚخ ثزٛف١و اٌَىٓ إٌّبٍت ٌٍّٛاؽ١ٕٓ ٌٍؼ١ش 

ؼٙب ثجؼغ، ٚرأص١و ؽك ث٩ََ ٚوواِخ، ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ أْ اٌؾمٛق ِورجطخ ثؼ

  .اٌَىٓ ػ١ٍٙب

إٌبفن، أٌيَ اٌلٌٚخ ثزقظ١ض َٔت ِؾلكح  2005كٍزٛه  ٚٔفؼً ٌٛ أْ

ِٓ ا٨ٔفبق اٌؾىِٟٛ ٌزأ١ِٓ اٌَىٓ ٌٍفئبد اٌّؾوِٚخ ِٕٗ، كْٚ اٌؾبعخ اٌٝ أشبء 

 اٌؼل٠ل ِٓ ا٨عٙيح اٌؾى١ِٛخ غ١و اٌفبػٍخ فٟ ػ٩ط ِشىٍخ اٌَىٓ.
ٚٔقٍض ِّب رملَ اْ أٞ كٍزٛه ِٓ اٌلٍبر١و اٌؼوال١خ اٌّنوٛهح آٔفب، ٨ 

ا٨شبهح اٌٝ ؽك اٌَىٓ، فمل ؽوطذ اٌلٍبر١و ػٍٝ ا٨لواه ثٙنا اٌؾك  ٠قٍٛ ِٓ

ثّب ٠ؾفع  اٌؾظٛي ػٍٝ اٌَىٓ إٌّبٍت ِٓ اٌلٌٚخ فٟ ؾكٌٚٗ اٌ ٌىً ِٛاؽٓ،

، إٌبفن 2005( ِٓ كٍزٛه 30ؽجمب ٌّب ٔظذ ػ١ٍٗ اٌّبكح ) ،اٌىواِخ ا٨َٔب١ٔخ

٨ٚ رؼ١و٘ب ٚثبٌٕز١غخ ٨ ٔغل ٍٜٛ ٔظٛص فٟ كٍبر١و ٨ رؼجو ػٓ اٌٛالغ، 

 اٌؾىِٛبد اٌَّإٌٚخ ػٓ رٕف١ن٘ب أٞ ا٘زّبَ ؽزٝ ٠ِٕٛب ٘نا.

ٚأ٠بً ِب وبْ ا٤ِو فبْ ٘نا اٌؾك ١ٌٌ ٘جخ أٚ ِىوِخ ٠زفؼً ثٙب اٌؾبوُ 

ػٍٝ اٌّٛاؽٓ، ثً ٘ٛ ٚاعت ٍِمب ػٍٝ ػبرك اٌلٌٚخ، ؽجمب ٌّب ٔض ػ١ٍٗ 

 اٌلٍزٛه. 

 الفرع الثاًً
 االلرار الماًىًً للحك يف السكي

٠ش ػٓ ا٨لواه اٌلٍزٛهٞ ٌٍؾك فٟ اٌَىٓ، ٨ ثل ِٓ اٌجؾش ثؼل اٌؾل

فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼوال١خ اٌزٟ رٕبٌٚذ ٘نا اٌؾك، فبٌؾك فٟ اٌَىٓ شأٔٗ شأْ ؽك 

( ِٓ 69/1اٌٍّى١خ ٠زفوع ػٓ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ ا٨ط١ٍخ ٚؽجمب ٌٕض اٌّبكح )

 ٍٍطخاٌؾك اٌؼ١ٕٟ ٚرؼل٩٠رٗ"، ػوف " 1451ٌَٕخ  40 "اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ هلُ

 ِؼ١ٓ" .اٌمبْٔٛ ٌشقض  ٠ؼط١ٙب ِؼ١ِٓجبشوح ػٍٝ شٟء 

( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ٠زؼؼ ع١ٍبً، رٕبٚي ٘نا 61ٚثبٍزمواء ٔض اٌّبكح )

ِٕٙب ٚوب٢رٟ:  ١1خ" فٟ اٌفموح اٌؾك اٌّزفوع ػٓ "اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ ا٨طٍ

ٚؽك اٌزظوف ٚؽك اٌؼمو ٚؽمٛق  اٌٍّى١خؽك اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ ا٨ط١ٍخ ٟ٘ )

 (. ٚاٌَّبؽؾخ ..... ٨ٍزؼّبي ٚاٌَىٕٝإٌّفؼخ ٚا

                                                      

تكفل الجولة لمفخد واألسخة وبخاصة الصفل اواًل: ) 2005( مغ دستػر 30السادة ) نز(1) 
كخيسة  والسقػمات األساسية لمعير في حياة حخة والرحي والسخأة الزسان االجتساعي

  .(تؤمغ ليع الجخل السشاسب والدكغ السالئع



 الحق في السكن ضمان لصون كرامة اإلنسان

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

333 

ٚا٩ٌّؽع أْ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ٔظُ ِٛػٛع اٌَىٓ ٍٛاء وبْ اٌشقض 

ِٓ ٠ٍّه كاهاً ؽك ٍِى١زٗ ػ١ٍٗ ٚ٘ٛ ؽك ػ١ٕٟ إعواً ٌَّىٕٗ اَ ِبٌىبً ٌٗ فاْ "ِ

  (1)٠ّىٕٗ ِٓ ٍىٕبٖ أٚ ث١ؼٗ أٚ اعبهرٗ كْٚ ؽبعخ اٌٝ روف١ض ِٓ أؽل "

 ،فأٗ ٨ ٠غٛى أزياع ٍىٓ ثب٦وواٖ ،ؼمبهادٌّٚب وبْ اٌَىٓ ٠ؼل ِٓ اٌ

ئما وبْ ا٨ٔزياع ٤غواع  ،٠َزٛعت هكٖ اٌٝ طبؽجٗ أٚ رؼ٠ٛؼٗ ،ٚاما رُ مٌه

 اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ .

اٌّؼلي" لل  1454ٌَٕخ  111ِب ِٓ شه أْ "لبْٔٛ ا٨ؽٛاي اٌشقظ١خ هلُ 

( 24/2ٚأول ػٍٝ ٘نا اٌؾك ثشىً فبص ٌٍيٚعخ فٟ اٌّبكح )  ،رؼّٓ ؽك اٌَىٓ

 ِٕٗ ) رشًّ إٌفمخ: اٌطؼبَ ٚاٌىَٛح ٚاٌَىٓ....(.

 99لبْٔٛ ؽك اٌيٚعخ اٌّطٍمخ فٟ اٌَىٓ هلُ ا" ِغ ِب رملَ فبْ "١ٍٚو

أػطٝ اٌؾك ٌٍيٚعخ اٌّطٍمخ فٟ اٌجمبء  ،فٟ اٌّبكح ا٤ٌٚٝ ِٕٗ (2) 1413ٌَٕخ 

  ".ثؼل اٌط٩ق أٚ اٌزفو٠ك فٟ اٌلاه ٍبوٕخ

لبْٔٛ ا٨ؽٛاي اٌشقظ١خ ِضً )  ٚرغله ا٦شبهح اٌٝ ٚهٚك ِفوكاد فٟ

ّطٍمخ أٚ غ١و اٌٍيٚعخ ٌ ٟ رأو١لٖ ػٍٝ ؽك اٌَىٓاٌَّىٓ( ف ،اٌلاه ،اٌج١ذ

 ،ٕٚ٘بن ٌفع شبئغ فٟ اٌمبْٔٛ ٚاٌمؼبء ٘ٛ ِظطٍؼ )اٌج١ذ اٌشوػٟ( ،ّطٍمخاٌ

 ام ٠ؼٕٟ شوػبً )اٌغوفخ( ٠ّٚىٓ ػلٖ ٍىٓ ٌٍّؼَو٠ٓ.

لي ػٍٝ ؽّب٠خ اٌّؼ 1464ٌَٕخ  111ٚلل ؽوص لبْٔٛ اٌؼمٛثبد هلُ 

 (334) اٌّبكح أول فٟ فمل ،(3)اٌؾك فٟ اٌَىٓ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ ٔظٛطٗ اٌمب١ٔٛٔخ

أػ٩ٖ رؼّٕذ ِفوكح بٌّبكح ، فػٍٝ ؽّب٠خ اٌَّىٓ ثظٛهح غ١و ِجبشوحِٕٗ 

ً ر"ػمبه" اٌزٟ   ".ل ػمبهاً ٠ؼاٌَّىٓ "أْ  اٌٝ ؽجمبً ٌّب موؤبٖ ف١ب رملَ ؼل َِىٕب

 1491ٌَٕخ  23يائ١خ هلُ لبْٔٛ اطٛي اٌّؾبوّبد اٌغٚأِب "

ً ٌٕض  ، ثّٕغ (4)/أ( 93ِٕٗ) اٌّبكحاٌّؼلي"، فمل ألو ثؾك اٌَىٓ ٚؽّب٠زٗ، ؽجمب

  ئ٨ ثأِو ِٓ عٙخ ِقزظخ لبٔٛٔبً .  ،رفز١ش إٌّيي أٚ كفٌٛٗ

                                                      

د. عبجالسجيج الحكيع وآخخون، الػجيد في نطخية االلتدام في القانػن السجني العخاقي، (1) 
  .236ن، ص -الجدء األول، العاتظ  لمصباعة والشذخ، د

 .1995في  280 مشذػر في جخيجة الػقائع العخاقية، العجد (2) 
السعجل )يعاقب بالحبذ  1969لدشة  111( مغ قانػن العقػبات رقع 334نز السادة )(3) 

وبالغخامة او بإحجى ىاتيغ العقػبتيغ كل مػضف او مكمف بخجمة عامة استغل سمصة 
 ....(.وضيفتو فاشتخى عقارا او مشقػال قيخا عغ مالكو

دلو /أ( مغ القانػن) ال يجػز تفتير أي شخز او دخػل او تفتير مش73نز السادة )(4) 
 .)او أي مكان تحت حيازتو اال بشاء عمى امخ صادر مغ سمصة مخترة قانػناً 
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ٔقٍض ِّب رملَ ثبٔٗ ٨ ٠ٛعل لبْٔٛ فبص ٠ٕظُ ؽك اٌَىٓ فٟ 

ٛه ػٍٝ ػجبهح "٠ٕظُ  مٌه / صب١ٔب( ِٓ اٌلٍز30ئ٨ ِب ٚهك فٟ اٌّبكح ) ،اٌؼواق

  ثمبْٔٛ" .

( ٌَٕخ 32ٚأِب ثقظٛص "لبْٔٛ طٕلٚق ا٨ٍىبْ اٌؼوالٟ هلُ )

 ٙباٌموٚع ٚشوٚؽ فٙٛ فبص ثأػّبي اٌٛىاهح ٠ٙلف ٌّٕؼ (1)" 2011

ؽجمبً ٌٕض اٌّبكح ٌُٙ  جٕبء ٍىٌٓاٌّٛاؽ١ٕٓ  ٚاٌز٠ًّٛ ٌّشبه٠غ ا٨ٍىبْ َِٚبػلح

 ػ٩لخٔقٍض أْ ٘نا اٌمبْٔٛ ١ٌٌ ٌٗ  ،، ٠ٚورجؾ ثبٌٛىاهح(2) / أ٨ًٚ( 2ِٕٗ)

( ثبٌٕض 30/2ا٩ٌّئُ" اٌنٞ ألوٖ اٌلٍزٛه، ٚأشبهد ٌٗ اٌّبكح ) اٌَىٓأ١ِٓ "ثز

  ".ثمبْٔٛ مٌه ٕظُأْ "٠ٌٝ ػوٚهح ا

 2004ٌَٕخ  21ٚفؼ٩ ػٓ مٌه ٚعٛك لبْٔٛ اٌٙغوح ٚاٌّٙغو٠ٓ هلُ 

 )أ٨ٚ / ٚصب١ٔب(( فٟ فموارٙب 2اٌنٞ اشبه اٌٝ ؽك اٌَىٓ َِٚبػلرُٙ فٟ اٌّبكح )

 .َِبوُٕٙ أٚ رُ رٙغ١وُ٘ ثب٦وواٖ ثبٌؼًّ ػٍٝ رّى١ٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ اٌن٠ٓ فملٚا
ً وبٌلٍبر١و لل رؼّٕذ فٟ  ٚاٌغل٠و ثبٌمٛي اْ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼوال١خ ا٠ؼب

أٞ ثلْٚ رفظ١ً أٚ آ١ٌخ فبطخ فٟ  ،ٔظٛطٙب ؽك اٌَىٓ ٚؽّب٠زٗ ثشىً ػبَ

 و١ف١خ رٛف١و اٌَىٓ .

ِٚٓ  ،ْٔٛ فبص ٠مو ثبٌؾك فٟ اٌَىٓ ا٨ًٚ ٌنا ٔوٜ ػوٚهح ٚعٛك لب

صُ ػّبْ ل١بَ اٌلٌٚخ ثبٌٛاعت اٌٍّمٝ ػٍٝ ػبرمٙب ثٛػغ ا١ٌَبٍبد ٚاٌجواِظ 

 30ٚاٌقطؾ ٚا١ٌ٢بد اٌزٟ رّىٕٙب ِٓ رٛف١و اٌَىٓ ا٩ٌّئُ ؽجمب ٌّب وفٍزٗ اٌّبكح 

فبٌؾمٛق إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح اٌلٍزٛه٠خ أػ٩ٖ ِورجطخ  ،ِٓ اٌلٍزٛه

ام ٨ ٠ّىٓ ٌٍّٛاؽٓ اٌؾظٛي ػٍٝ ؽمٛلٗ ٚاٌزّزغ ثٙب ٚ٘ٛ ٨ ٠ٍّه  ،َىٓثؾك اٌ

ٚثبٌزبٌٟ فبْ ٚاعت اٌلٌٚخ ٘ٛ رٛف١و اٌَىٓ ٌّٛاؽ١ٕٙب كْٚ ر١١ّي،  ،ِأٜٚ ٌٗ

 ٌٍؾفبظ ػٍٝ  وواِزُٙ .

ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ رؼلك ا٨ػ٩ٔبد ٚاٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ ٚاٌلٍبر١و ٚاٌمٛا١ٔٓ 

ا٨ اْ اٌؼواق ٠فزمو اٌٝ ١ٍبٍبد رزؼٍك  ،باٌزٟ أولد ػٍٝ ؽك اٌَىٓ فٟ اؽىبِٙ

فٍُ ٠مُ ثزوعّخ ِب ٚهك فٟ ا٨ػ٩ٔبد ٚاٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ اٌزٟ طبكق  ،ثٙنا اٌؾك

ثً اْ اٌلٌٚخ رٕظو اٌٝ اٌَىٓ ػٍٝ أٗ ٍٍؼخ لبثٍخ  ،ػ١ٍٙب اٌٝ لٛا١ٔٓ ٚؽ١ٕخ

ٌنٞ ٠زطٍت اٌؾّب٠خ ٌٍّؾو١ِٚٓ ٌٍزلاٚي ١ٌٌٚ ثٛطفٗ ؽمب ِٓ ؽمٛق ا٨َٔبْ ا

ِٕٗ. 

                                                      

مشذػر عمى شبكة االنتخنت (1) 
http://sandoq.moch.gov.iq/new_PDF/law.pdf.  

ييجف الرشجوق إلى  -أوال) ،2011لدشة  32/اواًل( مغ القانػن رقع 2نز السادة )(2) 
تسػيل مذاريع اإلسكان لتسكيغ العخاقييغ عجا اقميع كخدستان مغ بشاء سكغ ليع عغ 

 شخيق مشح القخوض العقارية وبجون فػائج(.

http://sandoq.moch.gov.iq/new_PDF/law.pdf
http://sandoq.moch.gov.iq/new_PDF/law.pdf
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 ادلثحث الثاًً
 السكي العشىائً تني التعذي على اراضً الذولح وصىى للكراهح

ٚاىكاكد ٘نٖ  ،٠ؼبٟٔ اٌؼواق ِٓ أىِخ فٟ اٌَىٓ ِٕن أوضو ِٓ ػمل

ا٤ىِخ اٌقبٔمخ ثؼل ا٨ؽز٩ي ا٨ٔغٍٛ اِو٠ىٟ، ِّب كفغ اٌفمواء ٚاٌّؾو١ِٚٓ ِٓ 

ٌؾوث١خ ٚا٤فطبء اٌؼ١ٍّبد ا" اٌَىٓ ٚإٌبىؽ١ٓ ٚاٌّٙغو٠ٓ ٚاٌّزؼوه٠ٓ ِٓ

ثبٌٍغٛء اٌٝ اٌَىٓ اٌؼشٛائٟ ٚاٌزغبٚى ػٍٝ  اٌؼَىو٠خ ٚاٌؼ١ٍّبد ا٨ه٘بث١خ" 

 ا٨هاػٟ اٌٍّّٛوخ ٌٍلٌٚخ.
ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ ا٨لواه ثؾك اٌَىٓ فٟ اٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ ٚاٌلٍبر١و 

بٌىض١و ِٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٨ لبئّخ، ف٘نٖ اٌّشىٍخ ِب رياي اٌؼوال١خ ٚلٛا١ٕٔٙب، ئ٨ اْ 

هزا ِا سىف  ٌنا ٠ؼ١شْٛ فٟ اٌّق١ّبد أٚ ِٕبؽك ػشٛائ١خ، ؼْٛ ثٙنا اٌؾك٠زّز

ٌّفهىَ اٌسىٓ اٌؼشىائً،  اٌّطٍة األوئتٕاوٌه فً حالحح ِطاٌة: ٔخصص 

أسثاته وِؼاٌزاته، ؤثضج فً  ؤتٕاوي فً اٌّطٍة اٌخأً اٌسىٓ اٌؼشىائً

 .ٌضفظ وشاِح االٔساْ اٌّالئُ ضّأا اٌسىٓىفٍش تٌج اٌّطٍة اٌخا

 ادلطلة األول
 هفهىم السكي العشىائً

 ذئٔشأ ٠مظل ثبٌَىٓ اٌؼشٛائٟ: اٌؼ١ش فٟ ِٕبؽك ثشىً ِقبٌف ٌٍمبْٔٛ،

 ،ٚاٌّوافك اٌؼبِخ اٌٝ اٌقلِبد رفزمو ،أ٩ِن ػبِخػٍٝ  ثبٌزغبٚى

فطبه أغ١و ِقظظخ ٩ٌٍزؼّبي اٌَىٕٟ، رؼبٟٔ ِٓ  أهاعاٌجٕبء ػٍٝ أٚ " 

 (1)".طبٌؾخ ٌٍَىٓ ِجبْ غ١وْ، ِٚقبٌفخ ٌٍزظ١ُّ ا٨ٍبً ٌٍّل ،ث١ئ١خ

ٚرور١جبً ػٍٝ مٌه فبْ ا٨ّ٘بي اٌؾىِٟٛ فٟ ئلبِخ ِٕبؽك ٍى١ٕخ رؾزوَ 

ً ٚا٨َٔبْ اٌفم١و ٚاِىبٔبرٗ اٌّؾلٚكح، ٚرغبً٘  آك١ِخ اٌفئبد اٌّطؾٛٔخ ِغزّؼ١ب

                                                      

)تيجف الػزارة إلى  2009لدشة  21( مغ قانػن اليجخة والسيجخيغ رقع 2( نز السادة )1)
 خجمات .....رعاية السذسػليغ .... ومداعجتيع وتقجيع ال

: الشازحػن العخاقيػن الحيغ أكخىػا أو اضصخوا لميخب مغ مشازليع أو تخكػا مكان إقامتيع أولا 
الُسعتاد داخل العخاق لتجشب آثار نداع مدمح أو حاالت عشف عام أو انتياك الحقػق 
اإلندانية أو كارثة شبيعية أو بفعل اإلندان أو جخاء تعدف الدمصة أو بدبب مذاريع 

 .يخيةتصػ 
: السخحمػن العخاقيػن والحيغ تع تخحيميع مغ مشازليع أو مكان إقامتيع السعتاد إلى مػقع ثانياا 

  أخخ داخل العخاق نتيجة سياسات أو قخارات أو مسارسات (.
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 ،اٌؾم١مخ اٌّفيػخ ١٠٩ٌّٓ اٌؼوال١١ٓ اٌن٠ٓ ٠ؼ١شْٛ فٟ ِٕبؽك ػشٛائ١خ ِٚق١ّبد

 ػزلاء ػٍٝ اهاػٟ اٌلٌٚخ ٚاٌَىٓ ف١ٙب.ىاك ِٓ ؽب٨د ا٨

أٚ  اٌؼشٛائٟوبٌَىٓ " ،مٌه اٌَىٓ اٌؼل٠ل ِٓ اٌز١َّبدطٍك ػٍٝ ٠ٚ

أٚ اٌَىٓ اٌّقبٌف اٌّزغبٚى٠ٓ  أٚ أؽ١بء اٌزٕه أٚ اٌؾٛاٍُ أٚ ِلْ اٌزٕه 

ٟ أٚ اٌؼ١ش فٟ اٌَىٓ اٌّىزع أٚ ا٨ٍىبْ غ١و مبٔٛٔغ١و اٌاٌَىٓ  ٌٍمبْٔٛ، أٚ

 ٟ". ٚاٌَىٓ اٌَوؽبٔ ٛػٛٞ أٚاٌّشوٚع أٚ اٌَىٓ اٌف

ِٚقبٌفخ اٌمبْٔٛ  غ١بةٔشأد فٟ  ٍى١ٕخ ِٕبؽك فبٌؼشٛائ١بد ٟ٘

 رفزمو إٌِٝبؽك  ٟٚ٘اٌلٌٚخ، اهاػٟ ػٍٝ  ثبٌزغبٚى ،ا٨ٍبً ٌٍّلْ زقط١ؾٌٍ

     (1)اٌّوافك ا٤ٍبًٚ اٌؼبِخ اٌقلِبد

 :ثأٔٗ ،٘نٖ اٌلهاٍخثّب ٠قلَ  اٌؼشٛائٟ رؼو٠ف اٌَىٓٚثنٌه ٠ّىٓ 

 ،اٌٛالؼخ ػّٓ اٌؾلٚك ا٨كاه٠خ ٌٍّؾبفظبد، كافً اٌّل٠ٕخ أٚ فبهعٙب ؽكإٌّب"

ِٓ كْٚ  إٔ٘ل١ٍخ ِقزٍفخ، ٚرَزؼًّ ِٛاك ثٕبء ِزٕٛػخ، ٚرٕش رزقن أشىب٨ً 

ِٚقططبد رم١َُ ا٤هاػٟ اٌو١ٍّخ، ٠َٚزٌٟٛ ٍىبٔٙب ػٍٝ  ِٛافمبد لب١ٔٛٔخ

 ً ب َِبؽبد ِزجب٠ٕخ، ، ٚا٩ِ٨ن اٌقبطخ أؽ١بٔب، ٌٚٙا٩ِ٤ن اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ غبٌجب

ظوف ٚاٌىٙوثبء، ٚاٌّبء، وبٌاػبف١خ  فلِبدِوافك أٚ ٠خ أ٨ٚ ٠قظض ٌٙب 

اٌّقظظخ ٌٍّٕبؽك اٌو١ٍّخ ماد  ٚئّٔب رزغبٚى ػٍٝ شجىخ اٌقلِبد ،طؾٟ

  .(2)اٌغٌٕ اٌَىٕٟ اٌّغبٚهح ٌٙب

١ٍٚواً ِغ ِب رملَ َٔزط١غ اٌمٛي اْ اٌؼشٛائ١بد فٟ اٌؼواق، ٟ٘ 

ٕز١غخ ش١لد و ،اٌّؾبفظبد أٚ كافٍٙبٍٝ أؽواف رغّؼبد ثشو٠خ رزىْٛ ػ

اٌؾوٚة ٚاٌؼ١ٍّبد  ،ِٓ أّ٘ٙب ِزؼلكح ٌظوٚف أ١ِٕخ ٚالزظبك٠خ ٚاعزّبػ١خ

اٌؼَىو٠خ ٚا٨ه٘بث١خ ٚاٌفمو ٚاٌجطبٌخ ٚاٌطبئف١خ، ٚا٨هرفبع فٟ اٍؼبه اٌلٚه 

 ٚا٨هاػٟ اٌَى١ٕخ ِٚٛاك اٌجٕبء، ٚا٨هرفبع  فٟ ثل٨د ا٠٨غبه فٟ اٌّلْ،

فٟ اٌَىٓ، ِّب ٌٝ أىِخ ٜ مٌه اأك ،ْ .... اٌـاٌّل  ٌٝا موِٜٓ اٌ اٌٙغوحٚ

ِقبٌفخ ٌٍزظب١ُِ ا٨ٍب١ٍخ  ثٕبء َِبوٓ ٌُٙئٌٝ  ّٛاؽ١ِٕٓٓ اٌ اػطو اٌىض١و

رؼزّل ػٍٝ ِٛاك  ٌٍّلْ، ِٚٓ كْٚ ئعبىح أٚ هفظخ ٌٍجٕبء، ٚثشىً غ١و ٔظبِٟ،

 ٕه "اٌظف١ؼ"زاٌ ثٕبء هك٠ئخ ماد ػّو لظ١و أٚ اٌَىٓ فٟ ث١ٛد ِٓ اٌط١ٓ أٚ

٠قبٌطْٛ ف١ٙب اٌلٚاة ٚاٌؾ١ٛأبد، ٚرقٍٛ ِٓ  ،... ٚغ١و٘ب ٚاٌىورْٛ ٚاٌقشت
                                                      

يشطخ: دمحم محسػد يػسف، العذػائيات والتجارب العخبية والعالسية، كمية التخصيط  (1)
، 3/2020/ 6شبكة االنتخنيت تاريخ الديارة  مشذػر عمى القاىخة، بحث جامعة العسخاني،

 www.cpasالعذػائيات والتجارب العخبية والعالسية 
فخاس جاسع مػسى، "العذػائيات في العخاق قخاءة في السخاشخ والحمػل، بحث مقجم الى (2) 

تاريخ  ". مشذػر عمى شبكة االنتخنيت،9ص ،201 7دائخة البحػث في مجمذ الشػاب، 
 .2020/  3/ 4ارة الدي

http://ar.parliament.iq /2018/01/14/ 
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اٌٝ  اٌقلِبد ا٨ٍبً وبٌّبء ٚاٌىٙوثبء ٚاٌزج١ٍؾ ٚاٌظوف اٌظؾٟ، ٚرفزمو

 اٌقلِبد اٌّّٙخ وبٌَّزشف١بد ٚاٌّلاهً ٚا٨ِٓ .... ٚغ١و٘ب. 

ٚكهاٍزٙب، ٌّب رشىٍٗ  ظب٘وح اٌَىٓ ٚاٌجٕبء اٌؼشٛائٟاٌٛلٛف أِبَ  ِٚوك مٌه ٘ٛ

ثؾ١ش رغؼً اٌلٌٚخ رفمل اٌّغزّغ ِٓ فطٛهح ٚآصبه ػٍٝ اٌلٌٚخ ٚ ٘نٖ اٌظب٘وح

١٘جزٙب، رؼؼف ٍٍطبرٙب، رؼ١ك اٌز١ّٕخ ِٚشبه٠ؼٙب، ٚلل رىْٛ ِٙلكح ٤ِٕٙب 

ٚاٍزمواه٘ب، ِّب ٠َزٛعت كهاٍخ أٍجبة اٌَىٓ اٌؼشٛائٟ، ِٚؼبٌغبرٗ ثبٌٛطٛي 

اٌّٛاؽٓ أ٨ًٚ، ٚٚػغ ؽٍٛي ٌٍجٕبء اٌّقبٌف اٌٝ ر٠َٛخ لب١ٔٛٔخ رؾفع وواِخ 

 ٌٍمبْٔٛ صب١ٔبً.

 ادلطلة الثاًً
 السكي العشىائً أسثاته وهعاجلاته

اْ ظب٘وح اٌجٕبء اٌؼشٛائٟ، لل ارَؼذ فٟ أػمبة اٌغيٚ  ِب ِٓ شه

ِٚب ر٩٘ب ِٓ ػ١ٍّبد اٌفٛػٝ، ٚاٌزٙغ١و  2003ا٨ِو٠ىٟ ٌٍؼواق ػبَ 

 ػظبثبد كاػش ا٨ه٘بث١خ ٌضٍش اٌؼواق،ٚاٌزل١ِو ٚاٌؼٕف اٌطبئفٟ، ٚاؽز٩ي 

ٌٍٚزغ١١و اٌشبًِ فٟ ا٤ؽٛاي  ،ٔز١غخ ٌٍظلِخ اٌزٟ رؼوع ٌٙب اٌؼواقٚ

 .اٌؼبِخ ٌٍج٩ك ػٍٝ ِقزٍف ا٤طؼلحٚا٤ٚػبع 

ثوىد ٌٍؼ١بْ ظب٘وح اٌزغبٚى ػٍٝ ا٩ِ٤ن اٌؼبِخ، ٘ٛ ِب ٍٕزٕبٚي ث١بٔٗ 

ِٓ صُ ث١بْ اٌّؼبٌغبد ِٓ ف٩ي أٍجبة اٌٍغٛء اٌٝ اٌَىٓ اٌؼشٛائٟ ٚارَبػٗ، ٚ

 ورٌه ػٍى إٌضى اٌتاًٌ:ٚاٌؾٍٛي اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍزغبٚىاد ٚاٌَىٓ فٟ اٌؼشٛائ١بد، 

 الفرع األول
 يف العراق السكي العشىائًاسثاب 

، اٌَىٓ اٌؼشٛائ٠ّٟىٓ رؾل٠ل أثوى ا٨ٍجبة اٌزٟ أكد اٌٝ ارَبع 

 وتتٍخص تّا ًٌٍ:، اعزّبػ١خأٚ الزظبك٠خ  ٚأأ١ِٕخ  ثأٍجبة

ٔز١غخ ٩ٌؽز٩ي ٚاٌؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ ٚا٨ه٘بث١خ  ظشوف األٍِٕح:. اٌ 1

 ِٓ ٚاٌطبئف١خ، ٚاٌٛػغ اٌّؼطوة اٌنٞ  ِو ثٗ اٌؼواق، فمل فٍف ا١٠٩ٌّٓ

ُِٕٙ اٌٝ  اٌمَُ ا٤وجو ِٓ أؾبء اٌؼواق، كفغ ١ٓىؽبٕ، ٚاٌا٤هاًِٚ اٌفمواء

اٌغوائُ أٚ  اٌؼشٛائ١بد، ؽزٝ اطجؼ اٌجؼغ ِٕٙب ث١ئخ ِٕبٍجخ ٨هرىبةاٌَىٓ فٟ 

 ِشبه٠غ ٧ٌعواَ.

غٙبد اٌ اٌجؼغ ِٓرلف٩د ٌُٚ ٠مف ا٤ِو ػٕل ٘نا اٌؾل ثً اْ  

٘نٖ اٌزغبٚىاد، ثؾغخ  عٙٛك اٌؾل ِٓ ئػبلخأٚ  ّٕغث عزّبػ١خا١َ٨ب١ٍخ ٚاٌ

  اٌزٟ ٠ّو ثٙب اٌجٍل. َٔب١ٔخا٦لزظبك٠خ ٚاٌظوٚف ا٨

ٌولبثخ اٌو١ٍّخ اْ ػؼف ا فً اٌشلاتح واٌتٕفٍز: اٌزهاخ اٌضىىٍِح . ضؼف 2

ا٤هاػٟ اٌٍّّٛوخ  ؾّب٠خثاٌٛاػؼ فٟ ِزبثؼخ رٕف١ن اٌمٛا١ٔٓ اٌقبطخ  مبػَٙبٚر



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

313 

ُ ار٩ٍٙزّواه فٟ رغبٚىٌشغغ اٌّزغبٚى٠ٓ  ،اٌَىٓ اٌفٛػٛٞ ٚئ٠مبف ،ٌٍلٌٚخ

 (1).غل٠لاٌؼشٛائٟ شغغ اٌجؼغ ػٍٝ اٌجٕبء اٌأٚ ػٍٝ ا٩ِ٨ن اٌؼبِخ 

 ؼ١شٌٌٍزغبٚى ٚا ألبهثُٙثزشغ١غ  ٠ٚؼبف اٌٝ ِب رملَ ل١بَ ٍىبْ اٌؼشٛائ١بد

ٚصب١ٔبً ٌٍزغّغ ِٚغبٚهح ثؼؼُٙ اٌجؼغ ِٓ أعً  ،أ٨ٚ ثغٛاهُ٘ ٌّغب١ٔخ اٌَىٓ

رشى١ً لٛح ٌّٛاعٙخ اٌغٙبد اٌو١ٍّخ أٚ اٌشؼج١خ اٌزٟ لل رغجوُ٘ ػٍٝ ئف٩ء 

ٚصبٌضبً، رؾٌٛذ ػٕل اٌجؼغ ُِٕٙ ِٓ ؽبعخ اٌٝ اٌَىٓ اٌٝ  ،ِٕبىٌُٙ اٌؼشٛائ١خ

 .(2)اٌّزبعوح ثبة ٩ٌٍزوىاق ٚ

 وبْ ٌؼؼف كػُ اٌؾىِٛبد اٌّزؼبلجخ ثؼل ا٨ؽز٩ي :ضؼف اٌذػُ اٌضىىًِ.  3

ٌٍّؾو١ِٚٓ ِٓ اٌَىٓ ٚاٌّزؼوه٠ٓ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ ٚا٨ه٘بث١خ، 

٠مبثٍٗ فٟ ، وج١و، ٚا٠٤لٞ اٌؼبٍِخ ثشىً ٌجٕبءِٛاك ا فٟ اٍؼبه اٌؼبٌٟ هرفبعٚا٨

ِشبه٠غ اٌقبص فٟ  اٌمطبع لٚهٌٚك٠خ ّؾلاٌؼبَ، ٚاٌ اٌمطبع كٚهأؼلاَ  مٌه

ِٚظبكه  اٌقلِبدثبٌموٜ ٚا٨ه٠بف، ٚػؼف  ا٨٘زّبَ ٚغ١بة اٌجٕبء ٚا٨ٍىبْ،

ؾبفظبد ٚاٌؼ١ش فٟ اٌَىٓ اٌّاٌٝ  اٌؼٛائً اٌفم١وح ٘غوح اٌوىق، اكٜ اٌٝ

 ا٩ٌلبٟٔٛٔ.

ٌٍؼٛاًِ ا٨لزظبك٠خ رأص١و ثبٌغ  فٟ اٍزمواه اٌّغزّغ أٚ  :.اٌظشوف االلتصادٌح 4

لَ اٍزمواهٖ، فاْ ِٓ أفطو اٌّشبوً ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب ػ

ٚأطجؾذ ِٓ اٌىٛاهس ثؼل ا٨ؽز٩ي  ،اٌّغزّغ اٌؼوالٟ ٘ٛ اٌفمو ٚاٌجطبٌخ

ٚرواعغ  ،ٚرجوى ِظب٘و٘ب ثبٔقفبع ِؼل٨د إٌّٛ ا٨لزظبكٞ ،ا٨ِو٠ىٟ

ل٘ٛه اٌظوٚف ٚفٍك أىِخ اعزّبػ١خ فبٔمخ أكد اٌٝ ر ،ِإشواد اٌز١ّٕخ اٌجشو٠خ

 .(3)اٌّؼ١ش١خ

ِٚٓ اٌٛاػؼ اْ ريا٠ل اٌّشى٩د ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ٠إكٞ اٌٝ 

ٚاٌغ٩ء  بهرفبع َٔجخ اٌفموى٠بكح ؽلح  اٌؼغٛؽ اٌؾ١بر١خ ػٍٝ غبٌج١خ اٌّٛاؽ١ٕٓ، ف

                                                      

زىيخ عبج الػىاب الجػاىخي، دراسة مداحات الشسػ العذػائي لبعس السشاشق  يشطخ:(1) 
مة جامعة بابل م الدكشية في مجيشة كخبالء باستخجام نطع السعمػمات الجغخافية، مج

 8. 1، ص2015لدشة (23)  السجمج (1)/ العجدالعمػم اليشجسية
اعتجال عبج الباقي يػسف العزب، التجاوز عمى عقارات االفخاد والجولة بيغ  يشطخ:(2) 

التشطيع القانػني ومعػقات التصبيق، مجمة رسالة الحقػق، كمية القانػن والدياسة، جامعة 
 .390، ص2018 البرخة، العجد األول، الدشة العاشخة،

الحق في االنتخاب دراسة مقارنة، السكتب الجامعي  يشطخ: د. صالح حديغ عمي،(3) 
 .200ص ،2012الحجيث، االسكشجرية، 
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اٌَىٓ ٍِؾٛظ ػٍٝ رٕبِٟ َٔجخ ٌٗ أؼىبً  ،فٟ اٌؼواق (1) ٚاٌجطبٌخ ٚا٨ٍؼبه

 .اٌؼشٛائٟ

ل١ّخ  اٌىج١و فٟ هرفبعاٌَىٓ اٌؼشٛائٟ أ٠ؼبً، ا٨ٚىاك فٟ ارَبع 

ً ٚف ،ٚثل٨د ا٠٨غبه ،اٌؼمبهاد َٔجخ  ثغلاك اٌزٟ رؾزؼٓ أوجو اٌؼبطّخ ظٛطب

فٟ اٌؼواق، ٚفؼ٩ ػٓ مٌه ريا٠ل اٌٙغوح ٚاٍزّواه٘ب ِٓ اٌموٜ  ػشٛائٍٟىٓ 

 .الزظبك٠خ ٚاعزّبػ١خ ٤ٍجبة اٌٝ اٌّلْ

  اٌّؼاٌزاخ اٌضىىٍِح اٌضاصِح ٌٍتزاوص ػٍى األِالن اٌؼاِح:غٍاب .  ضؼف و5
ِٚٓ أثوى٘ب اما ِب رُ  ،خ اٌزغبٚىادٌغبؼفبطخ ثّ رشو٠ؼبدٚعٛك  ِٓ اٌّؼٍَٛ

 ولُ اٌّ لواه ِغٌٍ ل١بكح اٌضٛهحرطج١مٗ ثظٛهح طؾ١ؾخ ٌؾل ٘نا ا١ٌَٛ ٘ٛ " 
د بٌزظوفب، اٌنٞ ػوف اٌزغبٚى ػٍٝ ػمبهاد اٌلٌٚخ ) ث2001" ٌَٕخ  154

ػّٓ ؽلٚك اٌزظب١ُِ ا٨ٍب١ٍخ جٍل٠بد اٌاٌؼمبهاد اٌؼبئلح ٌٍلٌٚخ ٚاٌٛالؼخ ػٍٝ 

بٌفب . اٌجٕبء ٍٛاء وبْ ِٛافمب أَ ِق 1خ اط١ٌٛخ: ؽظٛي ِٛافمٌٍّلْ كْٚ 

اٍزغ٩ي ا٨هاػٟ، ٨ٚ ٠ُٙ  .3 . اٍزغ٩ي اٌّش١لاد.2ٌٍزظب١ُِ ا٨ٍب١ٍخ ٌٍّلْ. 

وجو٘ب أٚ ٔٛع اٌجٕبء ٍٛاء وبْ ِٓ طغو اٌَّبؽخ فٟ اٌجٕبء اٌّزغبٚى ػ١ٍٙب أٚ 

اٌط١ٓ أَ اٌطبثٛق أٚ ا٨ٍّٕذ ٨ٚ ٠ُٙ اٌؾغُ أٚ اٌشىً ....... ٨ٚ ٠غٛى ا٨ػزلاء 

  .(2)ػٍٝ ػمبهاد اٌلٌٚخ ثٛطفٙب اِٛا٨ ػبِخ(

ٕخ ٌَ (440) لواه ِغٌٍ اٌٛىهاء هلُطله"   ٚأِب ثؼل ا٨ؽز٩ي فمل

ائو اٌلٌٚخ ِٓ ػّبهاد أث١ٕخ كٚ زؼّٓ ِؼبٌغخ اٌزغبٚىاد ػٍٝاٌّ ،2001

ثلْٚ  ،اٌؼبئلح ٌٙب ِغ ؽش اٌٛىاهاد ثزأع١و اٌٛؽلاد اٌَى١ٕخ ،ٍى١ٕخ ٚكٚه

 فٟ ؽبٌخ ػلَ ؽبعخ اٌٛىاهح ٌٍؼمبهاد ،ِيا٠لح ػ١ٍٕخ اٌٝ اٌشبغً اٌَبوٓ

ً اٌّنوٛهح  اٌقبص ثزأ١ٌف ٌغٕخ ػ١ٍب  2013 ٌَٕخ( 50) اٌل٠ٛأٟ هلُ ٚا٤ِو ،آٔفب

 . (3)"طلٚه رٛط١بد اٌٍغٕخ اٌّنوٛهح ثٙنا اٌشأْٚ ،ِشىٍخ اٌّزغبٚى٠ٓ ٌّؼبٌغخ

ئ٨ اْ  ،ٚثبٌوغُ ِٓ ٚعٛك اٌزشو٠ؼبد اٌّنوٛهح ف١ّب رملَ ٚغ١و٘ب

 إٌّبؽك، أوضوأوضو ِٓ مٞ لجً فٟ اىكاكد  اٌزغبٚىاد ػٍٝ اهاػٟ اٌلٌٚخ

ٚثب٦ػبفخ اٌٝ ِب ٍجك ِٓ أٍجبة ا٨ٍز٩١ء ػٍٝ اهاػٟ اٌلٌٚخ، فٛف ٚفَبك 

 ،ار١خؼمبهاد، ٚاٌظوٚف ا١ِٕ٤خ غ١و اٌّٛاٌّؼ١١ٕٓ ثبٌثؼغ ِٛظفٟ اٌلٌٚخ 

 ٨ٚ ٠فٛرٕب اٌمٛي اْ ٕ٘بن ئشبهاد ،ٚاٌزقجؾ فٟ رطج١ك اٌمبْٔٛ أٚ ػلَ فبػ١ٍزٗ

 . اٌّؾبفظبدِٓ جؼغ اٌثشىً ِؾلٚك فٟ ٚاٌزغبٚىاد  جؼغٌىاٌخ ٦

                                                      

د. حدشيغ تػفيق ابخاىيع، التحػل الجيسقخاشي والسجتسع السجني في مرخ، مكتبة  يشطخ:(1) 
 .198، ص2006الذخوق الجولية، القاىخة، 

 .9/7/2001 بتأريخ  3886 مشذػر في جخيجة الػقائع العخاقية، العجد،(2) 
قخارات مجمذ الػزراء : مشذػرة عمى السػقع االلكتخوني الخسسي الخاص باألمانة العامة (3) 

  www.cabinet.iq: لسجمذ الػزراء عمى الخابط االلكتخوني
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 الفرع الثاًً
 ادلعاجلاخ الماًىًٍح لظاهرج التجاوز على اراضً الذولح 

 عشىائًوالسكي ال
 ،ٚالزظبك٠خ ،١ٍب١ٍخرزؼّٓ اٌّؼبٌغبد ؽ٨ٍٛ ًرورجؾ ثغٙبد 

 ورٌه ػٍى إٌضى اٌتاًٌ:ٚاكاه٠خ  ،ٚصمبف١خ ،ٚاعزّبػ١خ

 اٌَّؼ٠ىْٛ  ح فً اٌؼشاق:اٌؼشىائٍ ؼماساخٌٍ شاًِ وتشلٍُإرشاء ِسش  . 1

ٚأػلاك اٌَبو١ٕٓ ثؾَت  ،ٚاٌَّبؽبد ،اٌّٛالغ اٌغغواف١خٚ ،"اٌّؾبفظبد ثؾَت

ٚاٌؾبٌخ ا٨عزّبػ١خ  ،ٚاٌزؾظ١ً اٌلهاٍٟ ٚاٌفئبد اٌؼّو٠خ ،ا٤ٍوٚ ،اٌغٌٕ

اٚ  ،ؼبؽًوا٨لزظبكٞ  ٚإٌشبؽ، ِطٍكاٚ أهًِ، اٚ  ،ِزيٚطاٚ  ،أػيةو

 وً افواك ؼلكواٌؾبٌخ اٌّؼ١ش١خ ٚ ،لطبع فبصاٚ  ،ِٛظف ؽىِٟٛاٚ  ،ػبًِ

 ،ٚرؾل٠ل ٍجت ٌغٛئُٙ اٌٝ ٘نٖ اٌَّبوٓ ،اٌلفً اٌشٙوٞٚ ،أٍوح ثٛؽلح ٍىٓ

 ،اٌَىٓ اٌؼشٛائٟ ِٓ ؽ١ش وٛٔٗ ثٕبء ػٍٝ ػمبهاد ٍِّٛوخ ٌٍلٌٚخ وى أٔٛاعٚف

 َِبؽبد ِٚٛاطفبد ِقبٌفخ ٌشوٚؽ اٌجٕبءاَ  ،ىهاػ١خ ثٕبء ػٍٝ أهاعاَ 

ٚاٌزؾل٠لاد ٌزظ١ٕف اٌؾٍٛي اٌقبطخ ثىً ؽبٌخ ػٍٝ  ٚغ١و٘ب ِٓ اٌزظ١ٕفبد

١ٕخ ػٍٝ ١ٌٍَٚطوح ا٤ِ ،٦ٚعواء اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌلل١مخ ا٩ٌىِخ ،ؽلح

 . (1) "٘نٖ اٌَّبوٓ ؽووخ

وفبٌخ اٌلٌٚخ ثزأ١ِٓ إٌافز:  2335( ِٓ دستىس 33. تفؼًٍ ٔص اٌّادج ) 2

ثزٛف١و اٌَىٓ ٌٍفمواء ٚاٌّزؼوه٠ٓ،  ٛػغ رشو٠ؼبد فبطخ"اٌَىٓ ا٩ٌّئُ"، ث

 ٚلوٚع ثلْٚ فٛائل، ،ثزقظ١ض لطغ اهاع ٍى١ٕخ، ِٕٚؼ ،ِٚٓ ٨ ٍىٓ ٌُٙ

٩لبٟٔٛٔ، أٚ ِٕؼ اٌواغج١ٓ ٌٍَىٓ اٌ ءف٩ا٨ِمبثً ٚاؽئخ اٌىٍفخ  رٛف١و كٚهأٚ 

ُِٕٙ لوٚػب ؽ٠ٍٛخ ا٤ِل، أٚ ئػفبء اٌّزغبٚى ِٓ كفغ َٔجخ ِؼ١ٕخ ِٓ رىٍفخ 

ٌٚؼلح ٍٕٛاد ٚؽَت  ،اٌؼمبه، ٚػٍٝ أْ ٠لفغ ِب رجمٝ ػٍٝ شىً الَبؽ ِؾلكح

 .زُٙٚػؼٗ اٌّؼ١شٟ، ِٓ أعً اٌؾفبظ ػٍٝ وواِ

ٌَبوٕٟ  اٌّّىٕخ اٌّؼبٌغبدٚثؼل ا٨ٔزٙبء ِٓ ٚػغ وً اٌؾٍٛي ٚ

٠ىْٛ ب٦ف٩ء ، فِؼبلجخ اٌّقبٌف١ٓ ثؼمٛثبد طبهِخ ٠َزٛعت ،اٌؼشٛائ١خ إٌّبؽك

 اٌؼ١ش فٟ ٓػإٌبرغخ ٨ػواه ا عجو ِغ ِز٩ىِخػٍٝ ٚفك رٛل١زبد ى١ِٕخ 

   ّىزع.اٌَىٓ اٌ

                                                      

العذػائيات في العخاق قخاءة في السخاشخ والحمػل، بحث مقجم الى فخاس جاسع مػسى، "(1) 
 ". مشذػر عمى شبكة االنتخنيت:12ص ،2017دائخة البحػث في مجمذ الشػاب، 

14/1/2018. 
http://ar.parliament.iq/ 

http://ar.parliament.iq/
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٠ىْٛ مٌه   . صً أصِح اٌؼشىائٍاخ تّىرة اٌمأىْ تؼٍذاً ػٓ اٌثٍشولشاطٍح: 3

ثلػُ لطبع ا٨ٍىبْ ثّٕبلٍخ اثٛاة ا١ٌّيا١ٔخ  اٌّٛاىٔخ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ ثم١بَ

ِغ  ٚاٌزؼبْٚ اٌز١َٕكأٚ غ١و اٌؼوٚه٠خ ٌظبٌؼ ِٛاىٔخ لطبع ا٨ٍىبْ، 

ٌلػُ ٘نٖ اٌؾٍٛي فٟ اٌغبٔت  ٚعٙبد ك١ٌٚخ ِقزظخ غ١و ؽى١ِٛخ ِٕظّبد

 اٌّبٌٟ ٚاٌقجوح.

ؽب٨د ِٓ ٚؽ١ٕخ شبٍِخ ٌٍؾل  فطخػغ ثٛ: ٍمىأٍٓ إٌافزجاٌضاصَ ٌتطثٍك . اٌ 4

 ،، ثاعواءاد هاكػخ ٌٍّزغبٚى٠ٓ(1)ٚاٌجٕبء اٌؼشٛائٟ ػٍٝ اهاػٟ اٌلٌٚخ اٌزغبٚى

كح إٌبىؽ١ٓ ٚػل فَبك اٌّٛظف١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٌغبْ اٌزغبٚىاد ِٚؾبٍجزُٙ، ٚاػب

 .ٚاٌّٙغو٠ٓ اٌٝ ِلُٔٙ

خ اٌجطبٌخ اٌزغبٚى ٚاٌَىٓ غ١و اٌّشوٚع، ٘ٛ ثؾً ِشىٍ اٍزّواهٌٚؼ٩ط أٍجبة 

١ِٕخ اٌقلِبد ا٤ٚاٌؼّبْ اٌظؾٟ ٚا٨عزّبػٟ، رأ١ِٓ اٌؾل ِٓ اٌفمو، ٚٚ

 شؼت ... ٚغ١و٘ب.اٌ أثٕبءغ١ّغ ١خ ٚاٌضمبف١خ ٌاٌزؼ١ٍّٚاٌظؾ١خ، ٚ

٠زطٍت اػبكح إٌظو  :ِشارؼح اٌتششٌؼاخ اٌخاصح تتضذٌذ تذالخ اإلٌزاس.  5

ٚاٌؼّبْ  ،عزّبػٟلٛا١ٔٓ اٌؼّبْ ا٨ثبٌزشو٠ؼبد اٌّزؼٍمخ ثبٌَىٓ ٚا٠٨غبه ٚ

ٚشجىخ اٌؾّب٠خ ، كػُ ثواِظ اٌوػب٠خ ا٨عزّبػ١خاٌؼًّ ػٍٝ ٚ ،اٌظؾٟ

  ، ثّب ٠قفف ػٓ وبً٘ اٌّٛاؽٓ.ا٨عزّبػ١خ

 :ٌزٕح ػٍٍا ِٓ وصاساخ ِختصح ٌها ػاللح تاألسض اٌّتزاوص ػٍٍها . تشى6ًٍ

ٟ اٌّشٌّٛخ ثبٌجٕبء ٚاٌَىٓ ػاّؼ١ٕخ ثب٤هاٌٛىاهاد اٌٌغٕخ ػ١ٍب ِٓ  رشىً

ٚأِبٔخ ، اٌلاف١ٍخ، ٚاٌّب١ٌخٚ ،اٌزقط١ؾٚ ،ا٦ٍىبْ ٚاٌجٍل٠بدوٛىاهح ، ؼشٛائٟاٌ

اٌزؼلٞ  ِشىٍخٌٍؾل ِٓ  آ١ٌبدٚػغ فٟ ٍز١َٕك ٌ ،ثغلاك، ِٚغبٌٌ اٌّؾبفظبد

، ع ا١ِٕ٤خاغو٥ِٚٓ مٌه أْ رمَٛ ٚىاهح اٌلاف١ٍخ ٌٚ ،اٌؼشٛائٟٚاٌجٕبء 

 ِٕطمخ ٓ أٚوً َِى ٚرول١ُ ه١ٍّخ،ثَغ٩د  اٌؼشٛائ١بدٍىبْ ثزَغ١ً 

 ، ١ٌىْٛ اٌَىبْ ػّٓ ١ٍطوح اٌلٌٚخ.ولُ فبصثػشٛائ١خ 

 لثادلطلة الثا
 حلفظ كراهح االًساى ادلالئن ضواى السكي ىفريت

رؼٕٟ اؽزواَ اٌفوك مارٗ، ٟٚ٘ شؼٛه ثبٌشوف ٚاٌم١ّخ  وواِخ ا٦َٔبْ

ٟٙ فِىبٔزٗ فٟ اٌّغزّغ،  ٚأ اٌشقظ١خ، ٠غؼٍٗ ٠زأصو ٠ٚزأٌُ ئما ِب أزمض للهٖ

وواِخ ا٦َٔبْ  ٨ٚؽزواَ ،ُ٘ ا٤ِٛه اٌزٟ ٠َؼٝ أٞ ئَٔبْ ٌٍؾفبظ ػ١ٍٙبِٓ أ

بٌىواِخ ا٨َٔب١ٔخ ل١ّخ ػ١ٍب، فٟٙ ؽك ف .ِٕغ وً ػًّ غ١و ئَٔبٟٔ َزٛعت٠

ٚؽك  ،٧ٌَٔبِْظله ؽمٛق أفوٜ ِملً غ١و لبثً ٩ٌٔزٙبن أٚ اٌزٕبىي، ٚ

ْ ػٍٝ ئم رزؾمك اٌىواِخ ا٨َٔب١ٔخ ثؾظٛي ا٨َٔب ،ِإٌٍ ٌٍؾمٛق ا٨ٍبً

                                                      

فخج مرصفى الرخفشجي : استخاتيجيات تصػيخ السشاشق العذػائية في محافطات يشطخ: (1) 
 . 149، صم 2011غدة، الجامعة اإلسالمية، غدة،
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فٙنا اٌؾك ٨ ٠زّزغ ثبٌطبثغ اٌّطٍك  ،ؽمٛلٗ، وبٌؾك فٟ اٌَىٓ ِٛػٛع ثؾضٕب

وؾك اٌىواِخ، ثً ٠ؼطٟ اٌفوطخ ٧ٌَٔبْ أْ ٠ؼ١ش ِؾزوِبً، ٠ٚؾمك أ٘لافٗ 

اٌّموهح فٟ اٌلٍزٛه، ٠ٍٚجٟ اؽز١بعبرٗ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رٛف١و اٌّزطٍجبد ٌٍؼ١ش 

 .(1)ثىواِخ

فن أػطٝ أ١ّ٘خ ٌؾك اٌَىٓ، إٌب 2005ٚػٍٝ أ٠خ ؽبي فبْ كٍزٛه 

ٚشلك فٟ اؽىبِٗ ػٍٝ رٛف١و اٌَىٓ ا٩ٌّئُ ٌىً ِٛاؽٓ ١ٌؼّٓ وواِزٗ فٟ 

ً ٌّب عبء فٟ ٔض اٌّبكح )، َِزٜٛ ِؼ١شٟ ٨ئك ( ِٕٗ، ثاٌياَ اٌلٌٚخ 30ؽجمب

  .(2)اؽزواَ ٘نا اٌؾك ٚؽّب٠زٗ

ِب ِٓ شه اْ اٌؾك فٟ اٌَىٓ ٠ورجؾ ثأٍّٝ ؽمٛق ا٨َٔبْ ٘ٛ ؽك 

ٌّغزّغ ثؾبعخ ِبٍخ اٌٝ اٌىواِخ ا٨َٔب١ٔخ ٌؼّبْ ؽ١بح اعزّبػ١خ اٌىواِخ، ٚا

ٚؽؼبه٠خ، ئ٨ اْ اٌؼغي ٚػلَ اٌملهح ػٍٝ رٛف١و اٌَىٓ ا٩ٌّئُ ٠قبٌف ٚثشىً 

ِجبشو اؽزواَ اٌؾك فٟ اٌىواِخ، ٤ْ وواِخ ا٨َٔبْ ِظٛٔخ، ؽجمب ٌّب عبء فٟ 

ه ؽوِخ اٌى١بْ / أ٨ٚ/ أ( ِٓ اٌلٍزٛه، اٌنٞ ثبٔزٙبوٗ رٕزٙ 39ٔض اٌّبكح )

ا٨َٔبٟٔ، ٚػٍٝ مٌه فاْ أٞ رشو٠غ أٚ لبْٔٛ ٠ظله، ٨ ٠غٛى أْ ٠ىْٛ ِقبٌفب 

 . ٌٍىواِخ ا٨َٔب١ٔخ ػٍٝ ِو اٌيِٓ أٚ ِٕبلؼب

ػٍٝ اهاكح ٚهغجخ  ٟ اٌلٌٚخ ٠زّزغ ثؾك اٌىواِخ ثٕبءً ٌّب وبْ اٌّٛاؽٓ فٚ

٨َٔبْ ػٍٝ أْ "ؽو٠خ ا ٔظذلٍزٛه اٌ( ِٓ 39فبْ اٌّبكح ) ،اٌّشوع اٌلٍزٛهٞ

ؽك اٌىواِخ ٚوواِزٗ ِظٛٔخ...."، ٌنا ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌلٌٚخ ػّبْ اؽزواَ 

ٚؽّب٠زٗ، فاْ رم١١ل اؽزواَ ؽك وواِخ ٠ىْٛ ِٓ ف٩ي اٌؾمٛق اٌّزفوػخ ػٕٗ 

 وؾك اٌَىٓ، ِٚوك مٌه اْ رٛف١و اٌَىٓ ا٩ٌّئُ ٘ٛ ١ٍٍٚخ ٌزؾم١ك اٌىواِخ. 

وّب ٚهك فٟ  ،وّفَٙٛ ٨ رٕؾظو فٟ اٌّغبي اٌلٍزٛهٞ فمؾبٌىواِخ ف

اٌّبكح اٌلٍزٛه٠خ أػ٩ٖ، ثً رّزل اٌٝ اٌؾمٛق ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ، 

وم١ّخ كٍزٛه٠خ ٟ٘ اٌم١ّخ ا٨َٔب١ٔخ فٟ كافً وً فوك وىبئٓ  وواِخ ا٦َٔبْٚ

، ٚثبٌزبٌٟ اٌزؼج١و ػٓ ل١ّزٗ اٌلاف١ٍخ وأَبْ َِزمً ثنارٗ ػٓ اٌّغزّغٚ أَبٟٔ،

  .ٛ ؽك أَبٟٔ أٍبً ِورجؾ ثؾمٛق ا٨َٔبْٚؽمٗ فٟ اٌَىٓ ٘ ،٠ٛ٘زٗ

                                                      

رة، مخزوق نجاة، الحساية الجدائية لمحق في الكخامة في قانػن العقػبات وىخاني نػايشطخ: (1) 
الجدائخي، رسالة ماجدتيخ مقجمة الى جامعة عبج الخحسغ ميخة، بجاية،  الجدائخ، 

 .16، ص2015 -2014
)اواًل: تكفل الجولة لمفخد واألسخة وبخاصة الصفل  2005( مغ دستػر 30نز السادة )(2) 

جتساعي والرحي والسقػمات األساسية لمعير في حياة حخة كخيسة والسخأة الزسان اال
 تؤمغ ليع الجخل السشاسب والدكغ السالئع(. 
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 فبؽزواَ اٌؾك فٟ اٌَىٓ ٚؽّب٠زٗ ٘ٛ ػّبْ ٌٍىواِخ ا٨َٔب١ٔخ، ٤ْ

اٌىواِخ ٟ٘ ل١ّخ ا٨َٔبْ فٟ مارٗ، ٚ٘نٖ اٌم١ّخ رؾزٛٞ ػٍٝ وبفخ اٌؾمٛق 

 .(1)ا٨َٔب١ٔخ اٌّؼزوف ثٙب

ْ ِٚٓ أعً وواِخ ا٨َٔبْ ٠ٕجغٟ أْ ٠ٕظو اٌٝ اٌَىٓ ٔظوح رأفن ثبٌؾَجب

ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ اٌّمِٛبد، ِٕٙب ا٨ػزواف ٌٍّٛاؽ١ٕٓ فٟ اٌَىٓ ا٩ٌّئُ، 

ٚاِىبْ ا٨ربؽخ ٌُٙ اٌؾظٛي ػ١ٍٗ، ٚوفبٌخ اٌلٌٚخ ٌٙنا اٌؾك اٌّؼزوف ثٗ فٟ 

 .(2)اٌلٍزٛه ٚاٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ، ٚأْ رؾلك ثٛػٛػ آ١ٌبد رٛف١و اٌَىٓ ا٩ٌّئُ

ٓ ِٓ اٌزٙل٠ل، ٚا٨ف٩ء فؼ٩ً ػٓ ػّبْ اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌشبغً اٌَّى

اٌمَوٞ اٌزؼَفٟ، ٚرٛف١و اٌقلِبد اٌؼوٚه٠خ  وبٌّبء ٚاٌىٙوثبء، ٚاٌوػب٠خ 

اٌظؾ١خ، ٚاٌزقٍض ِٓ إٌفب٠بد، ٚط٩ؽ١خ اٌَّىٓ ِٓ ؽ١ش اٌَّبؽخ، 

 .ّخ وبٌّلاهً، ٚاٌَّزشف١بد ٚغ١و٘بٚاٌّٛلغ، ٚاٌقلِبد اٌّٙ

ٟ اٌَىٓ اٌّىزع، ٚأ٠بً ِب وبْ ا٤ِو فبْ اٌؾوِبْ ِٓ اٌَىٓ أٚ اٌؼ١ش ف

٤ْ  ،فٟ مارٗ أٚ ِشبػو٧ٌَٖٔبْ ئ٘بٔخ ل ؼر ٚاٌظوٚف ا١ِٕ٨خ ٚاٌّؼ١ش١خ ا١ٌَئخ،

رزطٍت ػلَ  ٟ٘ اٌّٙبثخ ٠ؼٕٟ اٌؾوِخ ِٚب ٨ ٠ّىٓ أزٙبوٗ، ئم اٌىواِخ ا٦َٔب١ٔخ

 ،٩ِئُفٟ ٍىٓ  (3)ثً ٠غت ا٨ػزواف ثٗ وظبؽت ؽك ،ِؼبٍِـخ ا٦َٔبْ وشٟء

 . فٟ ث١ئخ طؾ١خ ع١لح٩ٍَٚ  وواِخأِٓ ٚث ؼ١شٚرٛف١و ٘نا اٌؾك ٌٍ

                                                      

 2014د. صالح الجيغ فػزي دمحم، الحخيات العامة في ضػء الجستػر السرخي سشة (1) 
  .126، ص2018وأحكام القزاء الجستػري، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 

اس التي يػفخىا القانػن الجولي لتستع األفخاد بالحق في الدكغ السالئع الزسانات األس(2) 
تذسل: الزسان القانػني لذغل السدكغ، وتػفخ الخجمات والسػاد والسخافق واليياكل 
األساسية، والقجرة عمى تحسل التكاليف، والرالحية لمدكغ، وإتاحة إمكان الحرػل عمى 

مغ الشاحية الثقافية" مشذػر عمى شبكة الدكغ في مػقع مشاسب، والدكغ السالئع 
 .2020/ 3/ 7االنتخنيت تاريخ الديارة 

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/M13.pdf 

د. فػاز صالح، مبجأ احتخام الكخامة االندانية في مجال االخالقيات الحيػية، دراسة (3) 
/ العجد 27السجمج  قارنة، مجمة جامعة دمذق لمعمػم االقترادية والقانػنية،قانػنية م
 .252ص ،2011األول، 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/M13.pdf
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أٚ ِزطٍجبد كْٚ رٛافو ػٕبطو  ٌزٛف١و اٌَىٓ ا٩ٌّئ٩ُ ػّبْ ف

اٌزٟ رقؼغ ٌٍمٛا١ٔٓ ٚا٤ٔظّخ اٌمبئّخ  (1)٠فزوع ٚعٛك٘ب ٌم١بَ اٌلٌٚخ اٌمب١ٔٛٔخ

ٚلذ اٌزظوف، ٚرىْٛ اٌٍَطخ ف١ٙب ِم١لح، ٠ٚمَٛ إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ ف١ٙب ػٍٝ 

  بد.اؽزواَ اٌؾمٛق ٚاٌؾو٠

ٚثبٌزبٌٟ ٨ رىزًّ طٛهح اٌؾّب٠خ اٌلٍزٛه٠خ ٌٍؾك فٟ اٌَىٓ، ئ٨ ئما 

أْ رأفن اٌلٌٚخ ثٕظبَ اٌؾىُ اٌل٠ّمواؽٟ اٌؾم١مٟ، ٚث١َبكح  ٟ٘ػّبٔبد رٛافود 

 .(2)ؽىُ ٌٍمبْٔٛ

فبٌطو٠ك ٔؾٛ رؼي٠ي ل١ّخ اٌىواِخ ٠ّو ػجو رٛف١و ٍىٓ ٩ِئُ ٌٍفئبد 

ِٓ "عواء اٌؼ١ٍّبد اٌؾوث١خ  اٌفم١وح ٚاٌّؾوِٚخ ِٓ اٌَىٓ، ٚاٌّزؼوهح

ٚا٤فطبء اٌؼَىو٠خ ٚاٌؼ١ٍّبد ا٨ه٘بث١خ"، ٍٚبوٕٟ إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ اٌزٟ 

 اٌَّبً ثٙنا اٌؾك ٠ؼل َِبٍب رفزمو اٌٝ أثَؾ اٌقلِبد ٚاٌّوافك اٌؼبِخ، ٤ْ

 .اٌزٟ ٟ٘ أٍبً اٌٛعٛك ا٨َٔبٟٔ ثبٌىواِخ ا٨َٔب١ٔخ

 ح ـاخلامت
اٌَىٓ ػّبْ ٌظْٛ وواِخ  اٌؾك فٟ ثؼل أْ رُ ػوع ِٛػٛع )

 ( ٔؼوع ٤ُ٘ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : ا٨َٔبْ

 : أوالً: إٌتائذ

 ٠ورجؾ ثبٌّٛاؽٕخ. أْ اٌؾك فٟ اٌَىٓ ٘ٛ ِٓ اٌؾمٛق اٌلٍزٛه٠خ ٌٍّٛاؽٓ، ٚ 1

فبٌّٛاؽٕخ ٨ رزؾمك ئ٨ فٟ اؽبه كٌٚخ  اٌزٟ رؾلك ؽمٛق اٌّٛاؽٓ ٚٚاعجبرٗ،

كٍزٛه٠خ ٩ ل١ّخ ح ٚاٌؾمٛق ِٕٚٙب اٌؾك فٟ اٌَىٓ، فلب١ٔٛٔخ رىفً اٌَّبٚا

اٌّزؼوه٠ٓ ِٓ "عواء اٌؼ١ٍّبد ٚاعزّبػ١خ ٌؾك اٌّٛاؽٕخ كْٚ رّى١ٓ 

اٌّق١ّبد ِٓ اٌؾوث١خ ٚا٤فطبء اٌؼَىو٠خ ٚاٌؼ١ٍّبد ا٨ه٘بث١خ"، ٍٚىبْ 

 .رٛف١و ٍىٓ ٩ِئُ ٌُٙ

اٌمبْٔٛ اً ِٓ "١خ ٚاٌلٍبر١و اٌؼوال١خ ثلء. رؼّٕذ ا٨ػ٩ٔبد ٚاٌّٛاص١ك اٌلٌٚ 2

"، 2005بفن ٌَٕخ فٟ اٌؼٙل اٌٍّىٟ اٌٝ اٌلٍزٛه إٌ 1425ا٤ٍبٍٟ ٌَٕخ 

بٌؾك أؽىبِبً رش١و اٌٝ ؽك ا٨َٔبْ فٟ اٌَىٓ، فمل ؽوطذ ػٍٝ ا٨لواه ث

اٌؾظٛي ػٍٝ  فٟ ؾكٌٚٗ اٌ فٟ اٌَىٓ ٌىً ِٛاؽٓ أ٠ّٕب ٠شبء كافً اٌٛؽٓ،

، ٌٚٗ اٌؾو٠خ فٟ اٌَىٓ إٌّبٍت ِٓ اٌلٌٚخ فٟ ؽبٌخ ػغيٖ ػٓ رٛف١وٖ

 اٌَىٓ ا٠ّٕب ٠شبء، ِٓ أعً ؽفع وواِخ ا٨َٔبْ.

. فشً اٌلٌٚخ فٟ اٌٛفبء ثبٌزياِبرٙب اٌلٍزٛه٠خ ثزٛف١و اٌَىٓ، ٚػؼف اٌلػُ  3 

اٌؼ١ٍّبد اٌؾوث١خ ٚا٤فطبء اٌؼَىو٠خ اٌؾىِٟٛ ٌٍّزؼوه٠ٓ ِٓ عواء "

١ّخ "، ٚاٌفمو، ٚاٌجطبٌخ، ٚا٨هرفبع اٌىج١و فٟ لٚاٌؼ١ٍّبد ا٨ه٘بث١خ
                                                      

يشطخ بتػسع متصمبات وجػد الجولة القانػنية في مؤلفشا: حال السػاششة في ضل (1) 
 .129-120، ص2019السحاصرة الصائفية، السكتب الجامعي الحجيث، االسكشجرية، 

  .19الشعيع، مبادئ الحساية الجستػرية، مخجع سابق، صد. اسامة احسج عبج (2) 
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ا٨هاػٟ ٚاٌؼمبهاد، ِٚٛاك اٌجٕبء، ٚا٠٨لٞ اٌؼبٍِخ، ٚثل٨د ا٠٨غبه، 

ٚغ١بة ا٨٘زّبَ ٚػؼف اٌقلِبد فٟ اٌموٜ ٚا٤ه٠بف، أكٜ اٌٝ ا٨ٍز٩١ء 

 ػٍٝ اهاػٟ اٌلٌٚخ، ٚالبِخ َِبوٓ ػشٛائ١خ ف١ٙب.

. رج١ٓ أْ ِٓ أثوى اٍجبة ارَبع ظب٘وح اٌَىٓ اٌؼشٛائٟ ٚاٌزغبٚى ػٍٝ  4

ٌخ، ٟ٘ اٌظوٚف اٌزٟ ِو ثٙب اٌؼواق ِٓ اؽز٩ي، ِٚب هافك اهاػٟ اٌلٚ

مٌه ِٓ رٙغ١و لَوٞ ٚٔيٚػ ثَجت اٌؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ ٚا٨ه٘بث١خ 

ٚاٌفٛػٝ ا١ِٕ٤خ ٚغ١و٘ب، ٚرمبػٌ ٚفَبك ثؼغ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ فٟ 

  اٌزظلٞ ٌٍزغبٚىاد فٟ ثلا٠خ ا٤ِو ِٚب ثؼل مٌه.

اٌلٌٚخ ١ٌٙجزٙب، ٚاػبلخ ٌٍز١ّٕخ  اْ ٌٍَىٓ اٌؼشٛائٟ َِبٚب، ِٕٙب فملاْ.  5

ٚرؼط١ً ٌزطٛه اٌجٍل ٚرملِٗ، ٚشؼٛه اٌَىبْ ثفملاْ اٌىواِخ ِٓ عواء 

ً ٌؼ١ٍّبد اٌمزً  اٌؼ١ش فٟ اٌَىٓ اٌّىزع، ِٚٓ ِؼبهٖ ٠ؼل ٩ِماً إِٓب

ٚا٨ه٘بة ٚاٌزي٠ٚو ٚرؼبؽٟ اٌّقلهاد ٚا٨غزظبة ٚاٌزَٛي ٚغ١و٘ب ِٓ 

، ٚثبٌزبٌٟ فٙٛ ظب٘وح غ١و أٟ ٌٍّلْا٨فؼبي اٌّغوِخ، ٠ٚشٖٛ اٌّظٙو اٌؼّو

 .ؽؼبه٠خ

 حأٍاً: اٌتىصٍاخ:
 اٌزٟ رُ اٌزٛطً ا١ٌٙب، ٠ّىٓ اعّبي أّ٘ٙب ف١ّب ٠ٍٟ: ٚاٌزٛط١بد ا٨لزواؽبد اْ

اٌَىٓ، ثٛػغ رشو٠غ شبًِ ِٚزىبًِ اٌٝ ػوٚهح ؽّب٠خ ؽك  اٌّشوع. ٔلػٛ 1

ٌلٌٚخ اٌياَ ا، ٚ( ِٓ اٌلٍزٛه٠30زؼّٓ رفؼ١ً وً ِب عبءد ثٗ اٌّبكح )

 .ؾفع وواِخ ا٨َٔبْثّب ٠ ٘نا اٌؾك بؽزواَث

اٌؼ١ٍّبد "عواء ِٓ ا٨ٍزغبثخ ٨ٍزغبصخ اٌّزؼوه٠ٓ . ٔلػٛ اٌؾىِٛخ اٌٝ 2

ٍٚىبْ اٌّق١ّبد،  ،"اٌؾوث١خ ٚا٤فطبء اٌؼَىو٠خ ٚاٌؼ١ٍّبد ا٨ه٘بث١خ

 ػّبه ٚاٌقلِبدئػبكح ا٨ٚبٌزؼ٠ٛغ اٌؼبكي ػٓ ا٨ػواه إٌبعّخ ػٓ مٌه، ث

زقظ١ض لطؼخ ث ،ُ٘، ٚرٛف١و اٌَىٓ ا٩ٌّئُ ٌّٓ ٨ ٍىٓ ٌٌّٗلُٔٙ ٚلوا

ً  ٍى١ٕخ، أهع ً  ِٕٚؾٗ لوػب  . كْٚ فٛائلِٓ  ِٕبٍجب

لبػلح اٌّزغبٚى ػ١ٍٗ، ٌزى٠ٛٓ  اٌؼشٛائٟؼمبه ٌٍشبًِ  ئعواء َِؼ. ػوٚهح  3

ػلك اٌٛؽلاد اٌَى١ٕخ  رجٕٝ ػٍٝ أٍبٍٙب اٌؾٍٛي ٚاٌّؼبٌغبد، ٚرؾل٠ل ث١بٔبد

 .٘نٖ إٌّبؽك ْاٌجل٠ٍخ ا٩ٌىِخ ٌَىب

ر٠َٛخ لب١ٔٛٔخ ػجو ٚػغ اٌجٕبء اٌؼشٛائٟ اٌّقبٌف ٌٍمبْٔٛ، ِؼبٌغخ . ػوٚهح  4

اٌزقط١ؾ  ٚأثشوٚؽ اٌجٕبء،  ػبكح إٌظووا ،ؽلح ػٍٝرغبٚى ىً ١ٍٍّخ ٌ

ٌّٕؾُٙ لوٚػب  ا٦ٍىبْٚ ا٨لواعطٕلٚق ، أٚ رفؼ١ً اٌؼّوأٟ ٌٍّلْ

ٌجٕبء  قبصاٌ اٌمطبع اٌزؼبلل ِغ شووبدأٚ  ،ؽ٠ٍٛخ ا٨عً ٚثلْٚ فٛائل

ٚاؽئخ اٌىٍفخ، أٚ اٌجٕبء اٌؼّٛكٞ ٌُٙ، أٚ رقظ١ض اهاع ٍى١ٕخ  َِبوٓ

 ٌنٚٞ اٌلفً اٌّؾلٚك ثأٍؼبه ِلػِٛخ ِٓ لجً اٌلٚائو ماد اٌؼ٩لخ. 

اٌمطبع .  ػوٚهح  رغو٠ُ ا٨ػزلاء ػٍٝ ا٨هاػٟ اٌيهاػ١خ، ٚرط٠ٛو  5

ف ١ٌبىزاٌٚرقف١غ  اٌٝ اٌّل٠ٕخ، اٌٙغوح ِٓ اٌو٠ف ٚٚلف ،ٚكػّٗ اٌيهاػٟ

ا٦ٔشبئ١خ اٌّؾ١ٍخ  لػُ ِؼبًِ أزبط اٌّٛاكث ،اٌّب١ٌخ ا٩ٌىِخ ٦ٔشبء اٌَّبوٓ
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 ِشىٍخ اٌزغبٚى ؾل ٌٍِٓ ِب ػلا٘ب،اٌطبثٛق ٚاٌجٍٛن ٚٚ ٚاٌىبشٟ، ،وب٦ٍّٕذ

   َىٓ اٌؼشٛائٟ.اٌٚ

. ػوٚهح اٌم١بَ ثبٌزٛػ١خ ٚاٌزضم١ف ثقطٛهح ٚأػواه اٌزغبٚىاد ػٍٝ ا٩ِ٤ن 6

ٍٚبئً  ٚأؼىبٍبرٗ ػٍٝ اٌلٌٚخ ٚاٌّغزّغ، ِٓ ف٩ي اٌجٕبء اٌؼشٛائٟاٌؼبِخ ٚ

 ٚإٌمبثبد، اٌّغزّغ اٌّلٟٔ إٍَبدِٚ، اٌّوئ١خ ٚاٌَّّٛػخ ا٦ػ٩َ

، ٚهعبي اٌل٠ٓ فٟ اٌؼشبئو اٌٛؽ١ٕخ، ٚش١ٛؿشقظ١بد اٌٚٚاٌغبِؼبد، 

، ػّبيا٤، ٚهعبي فطجُٙ فٟ اٌغٛاِغ، ٚاٌَّبعل، ٚاٌؾ١ٕ١َبد، ٚاٌىٕبئٌ

 . بر١ٗئِىبٔؽَت ٗ ٚوً ثّغبٌ

 لائّح اٌّصادس   

  أوالً : اٌّؼارُ.

 . 3ط ،، وزبة اٌؼ١ٓاٌخًٍٍ اٌفشاهٍذي .1
اٌطجؼخ  ،ِؼغُ ا٤غ٩ؽ اٌٍغ٠ٛخ اٌّؼبطوح، ِىزجخ ث١وٚد دمحم اٌؼذٔأً، .2

 . 1414اٌضب١ٔخ، 
 حأٍاً : اٌىتة .

 ،خكاه إٌٙؼخ اٌؼوث١ ،ِجبكب اٌؾّب٠خ اٌلٍزٛه٠خ ،د. اساِح اصّذ ػثذ إٌؼٍُ .1

 . كْٚ ربه٠ـ ،اٌمب٘وح
ٔظٛص لبْٔٛ ؽمٛق ا٨َٔبْ اٌّظوٞ شوػ  د. اٌشافؼً دمحم تشٍش، .2

 .2000 ،اٌطجؼخ ا٨ٌٚٝ ،عبِؼخ إٌّظٛهح ،ٚرؼ١ٍك

اٌزؾٛي اٌل٠ّمواؽٟ ٚاٌّغزّغ اٌّلٟٔ فٟ ِظو،  ،د. صسٍٕٓ تىفٍك اتشاهٍُ .3

 .2006 ،اٌمب٘وح ،ِىزجخ اٌشوٚق اٌل١ٌٚخ

٨ٔزقبة كهاٍخ ِمبهٔخ، اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾك فٟ ا د. صاٌش صسٍٓ ػًٍ، .4

 . 2012ا٨ٍىٕله٠خ،  ،اٌؾل٠ش
اٌّىزت ، ، ؽبي اٌّٛاؽٕخ فٟ ظً اٌّؾبطظخ اٌطبئف١خد. صاٌش صسٍٓ ػًٍ .5

 .2014 ،اٌغبِؼٟ اٌؾل٠ش، ا٨ٍىٕله٠خ

اٌؾو٠بد اٌؼبِخ فٟ ػٛء اٌلٍزٛه اٌّظوٞ ٍٕخ  د. صالس اٌذٌٓ فىصي دمحم، .6

  .2011ه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، كاٚأؽىبَ اٌمؼبء اٌلٍزٛهٞ،  2014

اٌٛع١ي فٟ ٔظو٠خ ا٨ٌزياَ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ  ،خشوْآػثذاٌّزٍذ اٌضىٍُ ود.  .9

  .ْ -ك ،ٌٍطجبػخ ٚإٌشواٌؼبره  اٌؼوالٟ، اٌغيء ا٤ٚي،

اٍزوار١غ١بد رط٠ٛو إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ فٟ  ،فشد ِصطفى اٌصشفٕذي .1

 .2011 ،غيح ،اٌغبِؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ  ،ِؾبفظبد غيح
كاه  ،ؽمٛق ا٨َٔبْ اٌمٛاػل ٚا١ٌ٢بد اٌل١ٌٚخ د. ٔؼّاْ ػطاهللا اٌهٍتً، .4

 .2011 ،كِشك ،ِٚإٍَخ ه٩ٍْ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ
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 حاٌخاً: اٌشسائً واألطاسٌش :
، اٌؾّب٠خ اٌغيائ١خ ٌٍؾك فٟ اٌىواِخ فٟ لبْٔٛ وهشأً ٔىاسج، ِشصوق ٔزاج .1

 ،لِخ اٌٝ عبِؼخ ػجل اٌوؽّٓ ١ِوحاٌؼمٛثبد اٌغيائوٞ، هٍبٌخ ِبعَز١و ِم

 .2015 -2014اٌغيائو، ثغب٠خ،
  .االصىاَ واٌمىأٍٓ ساتؼاً:

 . 1425اٌمبْٔٛ ا٨ٍبٍٟ اٌؼوالٟ ٌَٕخ  .1
 . 1441ٌؼبَ  ا٨ػ٩ْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق ا٨َٔبْ .2
 .ٚرؼل٩٠رٗ 1451ٌَٕخ  40اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ هلُ  .3
 .1451اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ ٌَٕخ  .4
 . اٌّؼلي 1454ٌَٕخ  111هلُ لبْٔٛ ا٨ؽٛاي اٌشقظ١خ  .5
 . 1463اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ ٌَٕخ  .6
 .1464اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ ٌَٕخ  .9
 1465ا٨رفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍمؼبء ػٍٝ ع١ّغ أشىبي اٌز١١ّي اٌؼٕظوٞ ٌؼبَ  .1
 .1466ٌؼبَ  اٌؼٙل اٌلٌٟٚ اٌقبص ثبٌؾمٛق ا٨لزظبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ .4

 . 1461اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ ٌَٕخ  .10
 . اٌّؼلي 1464ٌَٕخ  111لبْٔٛ اٌؼمٛثبد هلُ  .11
  .1490اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ ٌَٕخ  .12
 . اٌّؼلي 1491ٌَٕخ  23لبْٔٛ اطٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ هلُ  .13
 . 1416اػ٩ْ اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ٌؼبَ  .14
 .اٌّؼلي 1419ٌَٕخ   62لبْٔٛ ٚىاهح ا٨ػّبه ٚا٨ٍىبْ هلُ  .15
 .  1414ٌؼبَ  ارفبل١خ ؽمٛق اٌطفً .16
 .٨2004ٔزمب١ٌخ ٌَٕخ لبْٔٛ اكاهح اٌلٌٚخ ٌٍّوؽٍخ ا .19
 .2005اٌلٍزٛه اٌؼوالٟ ٌَٕخ  .11
  .2004ٌَٕخ  21لبْٔٛ اٌٙغوح ٚاٌّٙغو٠ٓ هلُ  .14
 . 2011ٌَٕخ  32لبْٔٛ طٕلٚق ا٨ٍىبْ اٌؼوالٟ هلُ  .20
 اٌٛلبئغ اٌؼوال١خ. .21

 اً: اٌثضىث واٌّماالخ.خاِس
ثلْٚ ػشٛائ١بد، ..... ٍىٓ ٨ئك ٌؾ١بح افؼً" ،استثشق إتشاهٍُ اٌشىن .1

 31اٌلٚهح   ،ٚاٌزؼ١ّو اٌؼوة ِخ اٌٝ ِغٌٍ ٚىهاء ا٨ٍىبْٚهلخ ػًّ ِمل

 .2014  "، آة،ثجغلاكفٟ إٌّؼملح 
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اٌزغبٚى ػٍٝ ػمبهاد ا٨فواك ٚاٌلٌٚخ  ،اػتذاي ػثذ اٌثالً ٌىسف اٌؼضة .2

هٍبٌخ اٌؾمٛق، و١ٍخ اٌمبْٔٛ ، ِغٍخ ث١ٓ اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ِٚؼٛلبد اٌزطج١ك

        .2011إٌَخ اٌؼبشوح،  ،ا٤ٚي اٌؼلك ،ٚا١ٌَبٍخ، عبِؼخ اٌجظوح
كهاٍخ َِبؽبد إٌّٛ اٌؼشٛائٟ ٌجؼغ " ،صهٍش ػثذ اٌىهاب اٌزىاهشي .3

اٌغغواف١خ،  إٌّبؽك اٌَى١ٕخ فٟ ِل٠ٕخ ووث٩ء ثبٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد

 .2015" ٌَٕخ( 23) اٌّغٍل (1)اٌؼٍَٛ إٌٙل١ٍخ  اٌؼلك، ِغٍخ عبِؼخ ثبثً
لزظبك٠خ ٌؾمٛق ا٨َٔبْ فٟ اشجبع اٌّفب١ُ٘ ا٨د. صٌٓ اٌؼاتذٌٓ ٔاصش،  .4

اٌؾبعبد اٌؼبِخ ا٨ٍب١ٍخ، كهاٍخ ِمبهٔخ ثبٌفىو ا٩ٍ٨ِٟ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ 

اٌمب١ٔٛٔخ ٚا٨لزظبك٠خ ٌى١ٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، اٌؼلك اٌضبٟٔ، إٌَخ 

 .2004اٌَبكٍخ ٚا٨هثؼْٛ، 
د "ِجلأ اؽزواَ اٌىواِخ ا٨َٔب١ٔخ فٟ ِغبي ا٨ف٩ل١ب د. فىاص صاٌش، .5

اٌؾ٠ٛ١خ، كهاٍخ لب١ٔٛٔخ ِمبهٔخ، ِغٍخ عبِؼخ كِشك ٌٍؼٍَٛ ا٨لزظبك٠خ 

 ". 2011/ اٌؼلك ا٤ٚي،  29ٚاٌمب١ٔٛٔخ، اٌّغٍل 
 .ساً: اٌّىالغ االٌىتشؤٍحساد

، اٌؼشٛائ١بد ٚاٌزغبهة اٌؼوث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ، و١ٍخ اٌزقط١ؾ دمحم ِضّىد ٌىسف .1

ٔزو١ٔذ ربه٠ـ اٌي٠بهح اٌؼّوأٟ، عبِؼخ اٌمب٘وح، ثؾش ِٕشٛه ػٍٝ شجىخ ا٨

 www.cpas، اٌؼشٛائ١بد ٚاٌزغبهة اٌؼوث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ 6/3/2020

فٟ اٌؼواق لواءح فٟ اٌّقبؽو  ؼشٛائ١بداٌ " ،فشاس راسُ ِىسى .2

  201 "9 ،ثؾش ِملَ اٌٝ كائوح اٌجؾٛس فٟ ِغٌٍ إٌٛاة ،ٚاٌؾٍٛي
  . 2020/  3/ 4ـ اٌي٠بهح ربه٠ ،ِٕشٛه ػٍٝ شجىخ ا٨ٔزو١ٔذ

http://ar.parliament.iq/2018/01/14/ 

 

ِٕشٛه ػٍٝ شجىخ  ،2011ٌَٕخ  32لبْٔٛ طٕلٚق ا٨ٍىبْ اٌؼوالٟ هلُ  .3

  :ا٨ٔزؤذ
http://sandoq.moch.gov.iq/new_PDF/law.pdf. 

: ِٕشٛهح ػٍٝ اٌّٛلغ ا٨ٌىزوٟٚٔ اٌوٍّٟ اٌقبص لواهاد ِغٌٍ اٌٛىهاء .4

: ثب٤ِبٔخ اٌؼبِخ ٌّغٌٍ اٌٛىهاء ػٍٝ اٌواثؾ ا٨ٌىزوٟٚٔ

www.cabinet.iq 3/ 9: ِٕشٛهح ػٍٝ شجىخ ا٨ٔزو١ٔذ، ربه٠ـ اٌي٠بهح 

/2020. 
لٌٟٚ ٌزّزغ ا٤فواك ثبٌؾك فٟ اٌؼّبٔبد ا٤ٍب١ٍخ اٌزٟ ٠ٛفو٘ب اٌمبْٔٛ اٌ .5

  2020/  3/ 1، ِٕشٛهح ػٍٝ شجىخ ا٨ٔزو١ٔذ، ربه٠ـ اٌي٠بهح اٌَىٓ ا٩ٌّئُ
http://hrlibrary.umn.edu/arab/M13.pdf   
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