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 النظام القانىنً لتمليك العقارات ادلتجاوز عليها
 العراق أمنىرجا  

 مها رمسي حممذ علً                  م..م                          د. سحر حيال غامن      
 مذرش القانىن ادلذنً ادلساعذمذرش القانىن ادلذنً                         

 كلية احلقىق/ جامعة ادلىصل                              كلية احلقىق/ جامعة ادلىصل
                                 ادلستخلص

ػخُـض حُؼي٣ي ٖٓ حُظش٣َؼخص ظخَٛس حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ٝٓخ ٗشؤ 

ٜٔض ك٢ حٗظشخٍ ٓٞحهغ أٜٓخ ٖٓ ػشٞحث٤خص ٓؼظٜٔخ ُٔٔظٞؽ٘خص رش٣َش ٘ػ

 ٌُِٖٔ ؿ٤َ ح٬ُثن.

كِن ٝهي طلخٝطض حُٔؼخُـش ك٢ حُ َٝ ٤ُٔخٓش حشٌَ ٝحُظلخط٤َ ػ٠ِ 

ك٤غ طؼٔ٘ض طِي حُٔؼخُـخص  ،حُظش٣َؼ٤ش حُٔظزؼش ٓٞحء أًخٗض ى٤ُٝش حّ ٝؽ٤٘ش

ٝظَٝف حُٔظـخ٣ُٖٝ  ،ّ ٓغ حَُٔكِش ح٤ُِ٘ٓش ٖٓ ٗخك٤شءٗٞػخ ٖٓ حُلٍِٞ ُظظ٬

ٖٓ ٗخك٤ش حهَٟ، ٝٓغ ًُي حٓظَٔص ٌٛٙ حُظخَٛس رخ٫طٔخع ُْٝ طْٜٔ حُٔؼخُـخص 

س ك٢ حٜٗخثٜخ ٓٔخ كيح رؼؼخ ٖٓ حُيٍٝ ح٠ُ حػظٔخى ٝٓخثَ حهَٟ حُظش٣َؼ٤ش حُٔظوٌ

طز٘ض حُظش٣َؼخص حُي٤ُٝش ، ٝٓخ٤ُذ ٓظ٘ٞػشؤطظلن ٓغ حُظوط٤ؾ حُلؼ١َ ُِٔيٕ ٝر

ْٓ حُٔظليس طٞك٤َ ٝطؼ٣ِِ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ُِزِيحٕ ٝحُٔيٕ ٖٓ ه٬ٍ رَٗخٓؾ ح٧

ْٓ ٨حُؼخٓش ُ ًٞٗٚ ٓو٫ٞ ٖٓ حُـٔؼ٤ش  (Un- Habitat)ُِٔٔظٞؽ٘خص حُزش٣َش

ش ٝٛٞ كِوش حُٞطَ ُـ٤ٔغ ٓٔخثَ ٤ج٤حُٔظليس ػٖٔ حُٔـخ٫ص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُز

ْٓ حُٔظليس حُٜيف ٓ٘ٚ طٞك٤َ حُظلؼَ ٝحُٔٔظٞؽ٘خص حُزش٣َش ىحهَ ٓ٘ظٞٓش ح٧

 ْٓ حُٔظليس(.ح٧ )ٓٞث٣َطِن ػ٤ِٚ ط٤ٔٔش حُٔؤٟٝ حُٔ٘خٓذ ُِـ٤ٔغ 

ص حُظ٢ طيٍص حٓخ ك٢ حُؼَحم كوي ًخٕ ٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حُظش٣َؼخ

ٓظظخرؼش ػٖٔ َٓحكَ ٤ُ٘ٓش ٓوظِلش طظلن ٝح٤ُٔخٓش حُٔظزؼش ك٢ ك٤ٜ٘خ ٖٓ هزَ 

ُٝلي ح٫ٕ حُظ٢  2ٕٔٔحُلٌٞٓخص حُؼَحه٤ش ٌٓ٘ طؤ٤ْٓ ؿ٣ٍٜٞٔش حُؼَحم ػخّ 

، ح٫ حٕ ٓٔظوز٬كخُٝض ٓؼخُـش ٓخ ٛٞ هخثْ ٖٓ طـخُٝحص ٝحُلي ٖٓ حٗظشخٍٛخ 

ػ٠ِ كؼَ  ٔشَٝع حٓظَٔ رخ٫طٔخع ٍى  ظخَٛس حُظـخُٝحص ٝحُز٘خء حُؼشٞحث٢ ؿ٤َ حُ

 .ٝح٤٘ٓش، ٝحؿظٔخػ٤ش ،٤ٓٝخ٤ٓش ،شحهظظخى٣ :ٝظَٝف ٓظؼيىس أٓزخد

رَُ حُلٍِٞ حُظ٢ طؼٔ٘ظٜخ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُوَحٍحص حُظخىٍس ك٢ أٖٓ ٝ

حُؼَحم ُٔؼخُـش حُظـخُٝحص، حُِحّ حُيٝحثَ ح٤َُٔٓش حُٔوظظش رظ٤ِٔي حُؼوخٍ 

٤ٌٕٞ ُُظش٣َغ حُظخىٍ ك٢ ك٤٘ٚ ٝكن شَٝؽ ٣ليىٛخ حػ٤ِٚ ػ٠ِ حُٔظـخُٝ 

 .حُظ٤ِٔي رزيٍ حٝ ريٝٗٚ

ٌٛٙ حُلٍِٞ ٢ٛ ٓلٍٞ حُزلغ ك٢ ٓٞػٞع حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص  

ٝرشٌَ هخص ك٢ ٗطخم ٓٞهق حُٔشَع حُؼَحه٢ ٖٓ ه٬ٍ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ٓٔؤُظ٤ٖ 
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ٓظطِزخص حُٞحهغ ٝك٢ حؽخٍ حُٔزخىة حُؼخٓش ح٧هَٟ خ ٓؼٕٔٞ حُظش٣َغ ٫ٝٛٔٝأ

 ُلوٞم ح٫ٗٔخٕ.

 ،انتزبَس عهّ انعقبر ،انعشُائٕخ ،انكهمبد انمفتبحٕخ:  انمستُطىبد انجشزٔخ

 .تمهك انعقبر انمتزبَس

Abstract 

Many legislations dealt with the phenomenon of 

overtaking the real estate and the resulting slums, most of 

which were for human settlements that contributed to the 

spread of inappropriate housing sites. 

The treatment varied in form and details according to 

the legislative policy followed, whether international or 

national, as these treatments included a kind of solutions to 

suit the time stage on the one hand, and the circumstances of 

those who went beyond on the other hand. However, this 

phenomenon continued to expand and the legislative 

treatments taken did not contribute to ending it. Some 

countries have led to the adoption of other means consistent 

with urban planning of cities in various ways. 

International legislation has adopted the provision and 

promotion of sustainable development for countries and 

cities through the United Nations Human Settlements 

Program (Un-Habitat) being authorized by the United 

Nations General Assembly within the social and 

environmental areas and is the link to all issues of 

urbanization and human settlements within the United 

Nations system designed to provide A suitable shelter for all 

.  

As for Iraq, there were many legislations that were 

issued consecutively within different time phases consistent 

with the policy followed at the time by Iraqi governments 

since the establishment of the Republic of Iraq in 1921 and 

until now that have tried to address the existing abuses and 

limit their spread in the future, but the phenomenon of abuse 

Illegal, indiscriminate construction continued to expand in 

response to multiple causes and conditions, including 

economic, political, security, and social. 
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One of the most prominent solutions included in the 

laws and decisions issued in Iraq to deal with abuses, 

obligating the official departments concerned with owning 

the property in excess of it according to conditions 

determined by the legislation issued at the time to be 

ownership with or without an allowance. 

These solutions are the focus of research on the issue of 

transgressing real estate, especially in the scope of the 

position of the Iraqi legislator, by focusing on two issues, the 

first of which is the content of the legislation, and the second 

is the requirements of reality and within the general 

principles of human rights. 

key words: Human settlements - informal settlements - 

overtaking the property - owning the overtaking 

property.  

 ة ـادلقذم
 مذخم تعزٔفٓ ثبنمُضُع

 ،ُؼشٞحث٤ش حُظ٢ ط٘شؤ ٗظ٤ـش حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحصحُٔٔظٞؽ٘خص ح٤ٌُ٘ٔش ح

طؼي ٓشٌِش ًَٓزش طـظٔغ ك٤ٜخ حُؼ٘خطَ ح٫ٓخ٤ٓش ُِظَٝف ح٫ؿظٔخػ٤ش 

ٝح٫هظظخى٣ش ٝحٌُٔخ٤ٗش ٝحُؼَٔح٤ٗش، طِي حُٔشٌِش طز٘خٛخ ػِٔخء ح٤ُٓٞٔٞ 

ص ح٫ٗٔخ٤ٗش ك٢ طِي حٗؼَٝرُٞٞؿ٤ش ٖٓ ه٬ٍ طل٤َِ حُز٘خء ح٫ؿظٔخػ٢ ُِٔـظٔؼخ

ش ٖٓ حُؼوخكخص ٓٔخ ٣ؼ٢٘ ٜٗخ طشٌَ كجخص رش٣َش ٓظؼيىس ٝٓوظِلص ٧حُٔٔظٞؽ٘خ

ٗٔخؽ ح٤ًُِٞٔش ك٢ ٓـظٔؼخص ُٜخ هظٞط٤ش ٓؼ٤٘ش ى٣ٔٞؿَحك٤ش ىٍحٓش ٨ُ

 ٝحهظظخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش.

حٌُٖٔ حُؼشٞحث٢ حُٔوخُق ُِؼٞحرؾ حُظ٢ طليىٛخ حُظش٣َؼخص ًحص حُشؤٕ 

َّ رَٔحكَ طؤ٣ٍو٤ش ٌٓ٘ حُلؼخٍحص حُوي٣ٔش ٝط٫ٞ ح٠ُ  كظَس حُظَحػخص ػٖٔ ٓ

كوزش حُوَٕٝ حُٞٓط٠ ٖٝٓ ػْ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٫ ٝٓخ ط٬ٛخ ٖٓ حكيحع 

أٜٓٔض ك٢ طـ٤٤َ ح٤ُٔ٘ؾ حُؼَٔح٢ٗ ُِٔيٕ ٝح٫ٍحػ٢ حُٔل٤طش رٜخ اً طٞٓؼض 

هخػيس حُٜـَس حٌُٔخ٤ٗش حُظ٢ ٗشؤص ً٘ظ٤ـش كظ٤ٔش ُِظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ٤ٓ٫ٝٔخ 

 حًُِٔٔٞش ُِيُٝش.

ُؼشٞحث٤خص أهٌ ؽخرؼخ ػخٓخ ٖٓ ك٤غ ٝؿٞىٛخ ك٢ ٓؼظْ ىٍٝ ٝحٗظشخٍ ح

حُؼخُْ ٓٔخ كيح رخُظش٣َؼخص حُؼخ٤ُٔش حُي٤ُٝش ٜٓ٘خ ٝحُٞؽ٤٘ش رخُظٞؿٚ ح٠ُ طلو٤ن 
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حُظٞحُٕ ر٤ٖ ٌٛٙ حُظخَٛس ٖٓ ٗخك٤ش ٝحُظؼخَٓ ٓؼٜخ ًٞهخثغ ػخرظش ٓغ ح٫هٌ ر٘ظَ 

ح٣ـخى رؼؼخ ك٢ ح٫ػظزخٍ ٓ٘غ طلووٜخ ٓٔظوز٬ً ٖٓ ٗخك٤ش حهَٟ ٝحُظ٤ًَِ ػ٠ِ 

حُلٍِٞ ُِظـٔؼخص ح٤ٌُ٘ٔش حُؼشٞحث٤ش حُوخثٔش ٝحرَُٛخ ط٤ِٔي حُؼوخٍ حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ 

ٝرشٌَ هخص ٓٞهق حُوخٕٗٞ  ،ػ٠ِ ٝكن هٞحػي ٝحكٌخّ ٣ليىٛخ حُظش٣َغ حُٔوظض

حُؼَحه٢ ح١ٌُ ًخٕ ٓٔخ٣َح ٌُٜٙ حَُإٟ ك٢ رؼؼخ ٖٓ حُـٞحٗذ حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٕ 

خٍٗش رخُٔلخٍٝ ح٫ٓخ٤ٓش حُٔؼظٔيس ك٢ حؿِذ طلون ٗٞػخ ٖٓ حُ٘ظخثؾ حَُٔؿٞس ٓو

ىٍٝ حُؼخُْ ُِلي ٖٓ ظخَٛس حُؼشٞحث٤خص آهٌحً رخُلٔزخٕ هظٞط٤ش حُٔـظٔغ 

حُؼَحه٢ ـ كٌخٕ ٖٓ آػخٍٛخ طؼيى حُظش٣َؼخص حُظخىٍس ك٢ ٗطخم حُظـخُٝ ػ٠ِ 

حُؼوخٍحص حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٝطِحٓ٘ض طِي حُظش٣َؼخص ٓغ حُظَٝف ح٤ُٔخ٤ٓش 

 هظظخى٣ش ٝحُــَحك٤ش ك٢ ػّٔٞ حُؼَحم.ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٫

 أٌمٕخ انمُضُع

طٌٖٔ ح٤ٔٛش حُٔٞػٞع ك٢ حُىٝحؿ٤ش حُلٍِٞ حُظ٢ طز٘خٛخ حُٔشَع حُؼَحه٢ 

ُٔؼخُـش ٓشٌِش ح٫ٌٓخٕ حُؼشٞحث٢ رٞؿٚ هخص ٝحُظ٢ ٗشؤص ٗظ٤ـش حُظـخُٝ ػ٠ِ 

ػوخٍحص حُيُٝش، طِي حُٔؼخُـخص ًخٗض ك٢ ٓؼٕٔٞ طش٣َؼخص ٓظؼيىس ػٖٔ 

اً طز٠٘ حُٔشَع  ،٤ش ٓظِِٔٔش ك٢ ٝؿٞى ٌٛٙ حُظخَٛس ٝحٓظَٔحٍٛخَٓحكَ طؤ٣ٍو

رلَع  ،ك٢ ٓؼظْ ٓٞحهلٚ كٌَس ط٤ِٔي حُؼوخٍ حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ ىٕٝ حُظل٣َؾ

ٓـٔٞػش ٖٓ ح٫ُظِحٓخص ٓوخرَ ًُي، ٣ٌٕٝٞ طَط٤ذ كوٞم ح٤ٌُِٔش حُؼوخ٣ٍش 

 ُٔٔظٞؽ٢٘ حُؼشٞحث٤خص )حُشخؿَ حُلو٤و٢ حٝ ٍٝػظٚ( رخٌُحص.

 انمُضُع اسجبة اختٕبر 

حُظٞٓغ حُؼَٔح٢ٗ ُِٔٔظٞؽ٘خص حُؼشٞحث٤ش ك٢ ػّٔٞ حُؼَحم ٖٓ ه٬ٍ  -ٔ

ح٫ٗشطش حٌُٔخ٤ٗش حُظ٢ طؼظٔي حِٓٞد حُظـخُٝ ػ٠ِ ػوخٍحص حُيُٝش ك٢ 

 ٓؼخُـش حُ٘ٔٞ ٝحُلخؿش ح٠ُ حٌُٖٔ.
حكظوخٍ حُؼشٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ُٔؼظْ حٓخ٤ٓخص حٌُٖٔ ح٬ُثن ٝح١ٌُ ٣ظؼخٍع  -ٕ

ٕٗٞ حُي٢ُٝ ُ٪ٗٔخٕ ٝٓخ طؼ٤َٙ طِي حُٔٔخثَ ٖٓ ٓغ حُلوٞم حُظ٢ ٣وٍَٛخ حُوخ

ٓشخًَ ُظٌٕٞ حٌٓ٘ش هظزش ُِلٌَ ؿ٤َ حُٔشَٝع ٓٔخ ٤ٜ٣ت طَرش هظزش 

 ُِؼ٘ق ٝحُـ٣َٔش ك٢ ٓؼظْ ح٫ك٤خٕ.
طؼيى حُظش٣َؼخص ٝط٘ٞػٜخ ر٤ٖ هٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٝحُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش  -ٖ

كِن طِِٜٔٔخ حُظؤ٣ٍو٢ ك٢ حُظيٍٝ، ٓغ حُظوظ٤ض  َٝ ُز٤خٕ ٓٞهق ػ٠ِ 

حُٔشَع حُؼَحه٢ ٖٓ ٌٛح حُظ٘ٞع ٓوخٍٗش رخ٫طـخٛخص حُي٤ُٝش ك٢ هظْ ٌٛٙ 

حُٔشٌِش حٝ ٓلخُٝش حكظٞحء حُظخَٛس ػٖٔ ٓل٣ٍٖٞ، ح٫ٍٝ ٣ؼظٔي حِٓٞد 
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ٝحُؼخ٢ٗ ٣وّٞ ػ٠ِ رَحٓؾ حٓظليحع  ،طل٤ٖٔ حٝػخع حٌُٖٔ ٝحُويٓخص

ً لَ ٓ٘خؽن ػخٓش ٝحُحُش حُٔ٘خؽن حُؼشٞحث٤ش ٬ً حٝ ؿًِء ىٕٝ حٕ ٣ـ ٖٓ  أ٣خ

 ح٫ِٓٞر٤ٖ حُظَٝف حُظ٢ طل٤ؾ ٝطشـغ حطٔخع حٗظشخٍ ػشٞحث٤خص حٌُٖٔ.
 انذراسبد انسبثقخ نهمُضُع

حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخص ط٘خُٝض ٓٞػٞع حُٔٔظٞؽ٘خص حُؼشٞحث٤ش ُِزلغ ٜٓ٘خ 

ى٣ٔٞؿَحك٤ش، ٤ٓخ٤ٓش، ؿـَحك٤ش،  ،حؿظٔخػ٤ش ،ػٖٔ ٓـخ٫ص ٓظ٘ٞػش، حهظظخى٣ش

حُظؼ٣َق رخُٔٞػٞع ٝر٤خٕ ح٤ٔٛظٚ ٖٝٓ ػْ  ٝهخ٤ٗٞٗش ٝك٢ ٓؼظٜٔخ ط٘خُٝض

طٞطِض ح٤ُٚ حُيٍحٓش ٖٓ ٗظخثؾ  حُؼَع حُظلظ٢ِ٤ ُِلٌَس حُٔ٘ظوخس ُِزلغ ك٤ٜخ ٝٓخ

ٝٗوض رخًٌَُ حٕ ًؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ٝػ٠ِ حهظ٬ف طوظظخطْٜ ط٘خُٝٞح 

حُٔٞػٞع ػٖٔ هظٞط٤ش طِي حُٞهخثغ ك٢ حُؼَحم ًٌَٝٗ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٓز٤َ 

 حُٔؼخٍ ٫ حُلظَ:

 سبد انذَنٕخانذرا

 ٌٓخٕ ٝحُظ٤ٔ٘ش )حُٔٞثَ حُؼخُغ( .ٓئطَٔ ح٫ْٓ حُٔظليس حُؼخُغ ُ٪ -ٔ
2- Davis , Mike , Plant of Slums , Uk , Verso 2006, ISBN 

1- 84467- 022-8. 

طو٣ََ ٓـِْ كوٞم ح٫ٗٔخٕ، حٌُٖٔ ح٬ُثن، حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش،  ،ٍح٤ًَ ٣ٍٝ٘ي -ٖ

 .ٕٕٔٓح٫ْٓ حُٔظليس، 
4- Chambard de Lauwe, Des hommes et des Villes Payot, 

Paris, 1970. 

 انذراسبد فٓ انذَل انعزثٕخ

ى. ػزيحُؼظ٤ْ حكٔي ػزيحُؼظ٤ْ، حُؼشٞحث٤خص ك٢ ٓلخكظش ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش، ؿخٓؼش  -ٔ

 .ٕٕٓٓح٫ٌٓ٘ي٣ٍش، 
كَؽ ٓظطل٠ حُظَك٘ي١، حٓظَحط٤ـ٤خص طط٣َٞ حُٔ٘خؽن حُؼشٞحث٤ش ك٢  -ٕ

 ٤ش، ؿِس.ٓلخكظخص ؿِس، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ، حُـخٓؼش ح٬ٓ٫ٓ
 .ٕٗٓٓػزيهللا ػ٢ِ حُ٘ؼ٤ْ، ح٫ك٤خء حُؼشٞحث٤ش ٝحٗؼٌخٓخطٜخ ح٤٘ٓ٫ش، حُوخَٛس،  -ٖ
ح٫ك٤خء حُؼشٞحث٤ش ٝحهؼٜخ ٝطؤػ٤َٛخ ػ٠ِ ح٤ُٔ٘ؾ حُؼَٔح٢ٗ،  ،ٓش٘خٕ ك١ُٞ -ٗ

رلغ ٓ٘شٍٞ ك٢ ٓـِش حُؼِّٞ ح٫ٗٔخ٤ٗش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش، ؿخٓؼش حُلخؽ هؼَ 

 .ٕ٘ٔٓ(، حُٔ٘ش ٕٓيى )رخػ٘ش، ٤ًِش حُؼِّٞ ح٫ٗٔخ٤ٗش، حُـِحثَ، حُؼ

 انذراسبد فٓ انعزاق
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حٗؼَٝرُٞٞؿ٤ش ك٢  حُؼشٞحث٤خص ىٍحٓش ٤ٓٞٓٞ ،ى. كخٍع ػ٠ِ ك٤ٖٔ حُؼز٤ي١ -ٔ

 ىٕٝ ٌٓخٕ ٓ٘ش ؽزغ. ،حٌُٔخ٢ٗ –ح٫هظظخى ح٫ؿظٔخػ٢ 
ًًَٟ ػزيحُٔ٘ؼْ حرَح٤ْٛ، حُؼشٞحث٤خص ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ٌٓخٕ حُٔ٘خؽن  -ٕ

 (.ٓٓٔؼش رـيحى، حُؼيى )حُلؼ٣َش، رلغ ٓ٘شٍٞ ك٢ ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد، ؿخٓ
 حُؼخٓش حَُٔحكن ػ٠ِ حُظـخُٝ حَُحشي١، كخػَ آَحء حُٔخ٢ٌُ، ٗؼ٤ْ ٛخى١ ى. -ٖ

 حُوخٕٗٞ، ٤ًِش رـيحى، أٓخٗش كيٝى ػٖٔ ٤ٓيح٢ٗ رلغ حُؼَحه٢، حُوخٕٗٞ ك٢

 حَُحرؾ: حُؼخ٤ُٔش، حُٔؼِٞٓخص شزٌش ػ٠ِ ٓ٘شٍٞ  رـيحى. ؿخٓؼش

IQ.EDU.UOBAGHDAD.JOLS.WWW ح٣ُِخٍس طخ٣ٍن ٘/ٖ/ٕٕٓٓ. 

ى. حُٕٝٝ ك٤ٖٔ ىُس ٠٣، ى. ػٔخى كظخف حٓٔخػ٤َ، حُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش ػٖ  -ٗ

طـخُٝحص حُز٘خء ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼَحه٢، رلغ ٓ٘شٍٞ ك٢ ٓـِش ؿخٓؼش ط٣ٌَض 

(، ٕ(، حُـِء )ٖ(، حُؼيى )ٕ(، حُٔـِي )ٕؿخٓؼش ط٣ٌَض، حُٔ٘ش ) ،ُِلوٞم

ٕٓٔ2. 
ى. ٢ٌٓ ػزي ٓـ٤ي، آكخم حُظلؼَ ٝحٌُٖٔ حُؼشٞحث٢، رلغ ٓ٘شٍٞ، ٓـِش  -٘

 ؿخٓؼش ًَر٬ء. ،٤ًِش ح٫ىحٍس ٝح٫هظظخى
ى. حَٓحء ٓٞكن ٍؿذ، حُظِٞع حُزظ١َ ك٢ ٓي٣٘ش رـيحى، "حٌُٖٔ حُؼشٞحث٢  -ٙ

ِٓلن حُؼيى  ،رلغ ٓ٘شٍٞ ك٢ ٓـِش ٤ًِش ح٥ىحد ،ك٢ ك٢ ح٬ُّٔ حًٗٔٞؿخً"

 ظ٘ظ٣َش.(، حُـخٓؼش حُٕٔٔٔٔ)
 وطبق َمىٍزٕخ انمُضُع

ح٫ُظِحّ رؤِٓٞد حُزلغ حُظل٢ِ٤ِ حُٔوخٍٕ ٓغ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ٓٞهق حُٔشَع 

حُؼَحه٢ ريًءح ٖٓ طؤ٤ْٓ ؿ٣ٍٜٞٔش حُؼَحم ٝحٓظَٔحٍح ك٢ ػَع ٓٞحهلٚ حُظ٢ 

طِحٓ٘ض ٓغ ح٫كيحع حُظ٢ َٓ رٜخ ٖٓ كَٝد ٝػ٘ق ٝحٍٛخد ٝط٫ٞ ح٠ُ 

، ٣ٝوَؽ ػٖ ٗطخم ٌٛح ٤ٕٓٔ2ش ُٔ٘ش ٓشَٝع هخٕٗٞ ٓؼخُـش حُظـخُٝحص حٌُٔ٘

حُزلغ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص حًُِٔٔٞش ٤ٌِٓش هخطش ك٢ٜ طوؼغ ُِوٞحػي حُؼخٓش 

كِن  َٝ حُظ٢ ط٘ظْ كخ٫ص حُؼَٔ ؿ٤َ حُٔشَٝع ٝٓخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ ٖٓ حُظِحٓخص ػ٠ِ 

ٓغ  ،حكٌخّ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ رخػظزخٍٙ ٗظخٓخ هخ٤ٗٞٗخ طظيٟ ٌُٜٙ حُظخَٛس

 ك٢ رؼغ حُٔٞحػغ ح٠ُ ٓٞهق حُٔشَع حُٔظ١َ ٝح٫ٍى٢ٗ. ح٫شخٍس 

 خطخ انجحج فٓ انمُضُع 

حُزلغ ك٢ ٓٞػٞع ط٤ِٔي حُؼوخٍحص حُٔظـخُٝ ػ٤ِٜخ )حُؼَحم أًٗٔٞؿخ( 

 ،ؿخءص ًَِٓس ك٢ ٗطخم ٌٛٙ حُوظٞط٤ش ٝػ٤ِٚ هْٔ حُزلغ ك٤ٜخ ح٠ُ ٓطِز٤ٖ

وظخثض رظو٤ٔٔٚ حُٔطِذ ح٫ٍٝ ر٤ّ٘خ ك٤ٚ حُظؼ٣َق ٝح٫ٓزخد ٖٝٓ ػْ ح٫ٗٞحع ٝحُ

ح٠ُ كَػ٤ٖ حُلَع ح٫ٍٝ ك٢ ٓـخٍ حُظؼ٣َق حُِـ١ٞ ٝح٫طط٬ك٢ ُِظـخُٝ ػ٠ِ 

http://www.jols.uobaghdad.edu.iq/
http://www.jols.uobaghdad.edu.iq/
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حُؼوخٍحص ٝٓخ ٣َحى ٜٓ٘خ ٖٝٓ ػْ ر٤خٕ حٓزخرٜخ، ٝحُلَع حُؼخ٢ٗ حٗٞحع حُظـخُٝ 

ُ٘ؼخُؾ رؼيٛخ ك٢ حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ ح٫ػخٍ حُوخ٤ٗٞٗش ُِظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍ  ،ٝهظخثظٚ

ك٢ حُلَع ح٫ٍٝ ٝح٫ُظِحٓخص حُ٘خشجش رٌٓظٚ ك٢ ـ اً طؼَػ٘خ ُلوٞم حُٔظـخُٝ 

ىٕٝ حؿلخٍ ٓخ ٣ٔزن ًُي ٖٓ ٓظطِزخص حُٔويٓش ٤ٜٜ٘ٗٝخ روخطٔش  ،حُلَع حُؼخ٢ٗ

 . ٓلظٞحٛخ حْٛ حُ٘ظخثؾ ٝحُظٞط٤خص

 االول ادلطلب
 مفهىم التجاوز على العقار

حُظؼَع ح٠ُ ٓلّٜٞ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍ ٣َحىكٚ ٖٓ ٓظطِلخص ٣وظؼ٢ 

ع ػ٘ٚ ٖٓ ػ٘خطَ حٓخ٤ٓش ريًء ٖٓ حُظؼ٣َق رٚ ٖٝٓ ػْ طلي٣ي ر٤خٕ ٓخ ٣ظلَ

ح٫ٓزخد حُظ٢ طئى١ ح٠ُ ٝؿٞىٙ، كؼ٬ ػٖ ح٫ٗٞحع ٝحُوظخثض حُظ٢ طؼي ٖٓ 

طو٤ْٔ ٌٛح حْٛ حُٔٔخص حُظ٢ طظَٜ ؿ٤ِّش ك٢ حُٔ٘خؽن حُٔظـخُٝ ػ٤ِٜخ ٖٝٓ ه٬ٍ 

 ط٤٤ٖ:حُٔطِذ ح٠ُ حُلَػ٤ٖ ح٥

 ر َاسجبثً: تعزٔف انتزبَس عهّ انعقبلانفزع االَ

حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص رٔخ ٣شٌِٚ ٖٓ ػشٞحث٤خص طظُٞع ك٢ ٓؼظْ ىٍٝ 

حُؼخُْ رشٌَ ػخّ
(ٔ)

، ٝك٢ حُؼَحم رٞؿٚ هخص
(ٕ)

٫ري ح٫ٝ ٖٓ حُظؼَع  ،

                                                      

عذػائيات( نذأت وتػسعت في معطع دول العالع مشيا ضاىخة االسكان غيخ السذخوع )ال (ٔ)
الشامية وخاصة الجول العخبية كخد فعل لعػامل متعجدة دون التقيج بالتذخيعات التي تقخر 
ممكية العقارات او الشطع الستعمقة بالتخصيط العسخاني، مسا يعشي انيا ليدت قزية شارئة 

بل ىي قزية مجتسعات بأسخىا مذكمة محجودة الشصاق،  تتعخض ليا السجتسعات، وال
لتتخصى في حجسيا السحػر السكاني االفقي وتستج لتريب بشية السجتسع ذاتيا اندانيا 
واجتساعيا واقتراديا وثقافياـ، لسديج مغ التفريل . يشطخ د. فتحي حديغ عامخ، 

؛ ٚ، صٕٔٔٓالعذػائيات واالعالم في الػشغ العخبي ـ العخبي لمشذخ والتػزيع، القاىخة، 
، الجار الثقافية لمشذخ، القاىخة، ٔد. دمحم عخابي، العذػائيات في السجتسع العخبي، ط

 بعجىا. وما ٚٔ، صٕٚٓٓ
نفحت وزارة التخصيط العخاقية اجخاءات ميجانية تزسشت مدحا شامال لمعذػائيات في  (ٕ)

عسػم العخاق عجا اقميع كخدستان الغاية مشو تػفيخ اشار متكامل عغ حجع مشاشق 
كان العذػائي وعجد الدكان فييا ومػاقعيا وعائجية االرض الستجاوز عمييا حيث االس

 تبيغ حيشيا أن : 
 ٕ٘٘ٔ  مجسػع عجد التجسعات العذػائية  -
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ْ ر٤خٕ ح٫ٓزخد حُظ٢ أىص ُِظؼ٣َق رٜخ ٖٓ حُ٘خك٤ظ٤ٖ حُِـ٣ٞش ٝح٫طط٬ك٤ش ٖٝٓ ػ

ٞحث٤ش ٖٓ ه٬ٍ حُلوَط٤ٖ ٜخ طزؼخ ُظٍٞس ٝشٌَ ٝٗٞع حُٔٔظٞؽ٘خص حُؼشح٠ُ ٗشٞث

 ح٫ط٤ظ٤ٖ:

 أَالً: تعزٔف انتزبَس عهّ انعقبر

حُظـخُٝ حُؼوخٍ َٝٓحىكخطٚ حٝ ٗظخثَٙ ٗظ٘خُٜٝخ رخُظؼ٣َق ُـش ٝحطط٬كخ ك٢ 

 حُ٘وطظ٤ٖ ح٫ط٤ظ٤ٖ: 

 انتعزٔف انهغُْ -1
ٌَُ ٓلَىس ك٤ٚ،  ،٣ٖحُؼوخٍ ٓظطِق ِٓىٝؽ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ؿِأ حُظـخُٝ ػ٠ِ

خ طزخػخ ٖٝٓ ػْ ٗظؼَع ُِٔظطِق ًخ٬ٓ َٝٓحىكخطٚ ٓؼ٠٘ ٓٔظوَ رٌحطٚ، ٗظ٘خُٜٝ

 ُز٤خٕ حُٔؼ٠٘ حُٔوظٞى.

ُْ ك٢ حُُِـش ُ( ٝٛٞ حُلؼَ ،حُظَـخٝ َٞ خُٝحص ،َٓظيٍ أطُِٚ ٖٓ )َؿ ـَ ، َٝؿٔؼُٚ طَ

ُُص حَُش٢ء، َٝ ً  ؿخ َُ رَؼُؼْٜ رَؼؼخ َٝ ُّ : َؿخ َُ حُوَٞ طُٚ، طَؼي٣َظُُٚ ٝطَـخٝ َُ طَـخٝ
(ٔ)

 ،

                                                                                                                              

 ٖٙٛٛٙٗ  مجسػع عجد السداكغ العذػائية -
 ٕٗٙٛٛٔٗ  مجسػع سكان العذػائيات  -
 % خاصٕ % حكػمي ٜٛ  عائجية االرض الستجاوز عمييا -

مغ خالل تمظ االجخاءات شيػع ضاىخة الدكغ العذػائي مشح سشػات  وتبيغ ايزا      
، وتفاقست بدبب احجاث ٖٕٓٓشػيمة خمت وازدادت بعج الحخب عمى العخاق عام 

الشدوح والتيجيد القدخي واليجخة مغ الخيف الى السجيشة، حيث ضيخت اعمى ندبة تجسع 
%(، ثع محافطة ٛٔنيشػى )%( تمييا محافطة ٕٕلمعذػائيات في محافطة بغجاد حػالي )

عادة تأىيل وتدػية جشة التػجييية لمبخنامج الػششي إل%(، نقال عغ تقخيخ المٔٔالبرخة )
تجسعات الدكغ العذػائي بالتعاون مع بخنامج االمع الستحجة لمسدتػششات البذخية 

، مشذػر عمى شبكة السعمػمات العالسية، الخابط ٕٙٔٓ)اليبيتات(، كانػن الثاني، 
www.MOP.iq.gov.   ٖٕتاريخ الديارة/ٕ/ٕٕٓٓ. 

، ٕٜٛٔ، دار العمع لمسالييغ، بيخوت، لبشان، ٔجبخان مدعػد، الخائج الرغيخ، ط (ٔ)
 .ٓ٘ٔص
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َُ ػ٠ِ َٝ َؽ  ،ٝطَـخ ََ زخفهخََُق َٝه ُٔ ػٖ ح٬ُثن ٝطَوط٠ حَُلي حُ
(ٔ)

، ٝحُٔلؼٍٞ 

َؽ  ََ َُ ك٢ ح٧ٍٓٞ : أك َٝ َؽ ػ٤ِٚ، ٝطَـخ ََ َُ ػ٠ِ حُوخُٕٗٞ، طَؼيّحٙ َٝه َٝ ُ، ٝطَـخ ِٝ ظَـخ ُٓ

ك٤ٜخ
(ٕ)

. 

ٔغ ػوخٍحص ـَ (، ٝحُ ََ َٓظيٍَ )َػِو ٝحُؼَوخٍ رلظق حُؼ٤ٖ  ،ٝحُؼوخٍ ك٢ حُُِـَش 

ِي ػخرِض ُٚ أطَ ًخ٧ٍع ٝحُيح ُٓ  ٌَّ ٍٝحُوخف ٛٞ ً
(ٖ)

ء، ٝٛٞ أطَ ًَ َش٢
(ٗ)

 ،

 ً ٍ ٝحَُؼ٤ؼش ،ٝحُؼَوخٍ رخُلظق ٓوللخ ِِ ٘ َٔ ح٧ٍع ٝحُِؼ٤خع ٝحَُ٘وَ ٝحُ
(٘)

. 

ػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ ٓؼ٠٘ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍ ك٢ ح٫طط٬ف حُِـ١ٞ "ٛٞ 

 حُظؼي١ حٝ حُوَٝؽ ػٖ حُٔزخف ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ ًَ ِٓي ػخرض ُٚ حطَ ٝهَحٍ".

ط٬ف حُِـ١ٞ ٝحُظ٢ ططِن ػ٠ِ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍ ُٚ ٗظخثَ ك٢ ح٫ط

حُٔوخُلخص حَُٔطٌزش رشؤٕ حُؼوخٍحص ٖٝٓ حٜٛٔخ ٓظطِق حُؼشٞحث٤خص
(ٙ)

، ٝح١ٌُ 

                                                      

، عالع الكتب، ٔد. أحسج مختار عسخ، معجع المغة العخبية السعاصخة، السجمج االول، ط (ٔ)
 .ٕٓٗ، صٕٛٓٓدون مكان شبع، 

، ٕٛٓٓيخوز آبادي، القامػس السحيط، دار الحجيث، القاىخة، مجج الجيغ دمحم يعقػب الف (ٕ)
 .ٖٓٔص

 .ٛ٘٘، صٕٜٜٔ، دار العمع لمسالييغ، بيخوت، لبشان، ٚجبخان سعػد، الخائج، ط (ٖ)

، ٜٚٛٔاحسج بغ دمحم بغ عمي الفيػمي، السرباح السشيخ، مكتبة لبشان، لبشان،  (ٗ)
 .ٓٙٔص

، ٜٙٛٔمختار الرحاح، مكتبة لبشان، بيخوت،  دمحم بغ ابي بكخ بغ عبجالقادر الخازي، (٘)
 .ٚٛٔص

يدتخجم مرصمح السدتػششات العذػائية عمى السذيجات او االبشية التي انذئت خالفا  (ٙ)
لمقانػن، كسا يصمق عمييا ايزا الدكغ غيخ الالئق، السداكغ غيخ القانػنية، نذأت خارج 

خ: بخنار جيخانػتييو، الدكغ التخصيط العام، ولسديج مغ التفريل في ىحا السجال يشط
الحزخي في العالع الثالث، تخجسة دمحم عمي بيجت، مشذأة السعارف، االسكشجرية، 

، والعذػائيات اصميا في المغة مغ َعذَا، َعذػًا: ساَء َبَرخه بالّميل ٖٔ، صٜٚٛٔ
مػر والَشيار وَجسًعيا ُعْذْي : الُطمسة، وُيقال ىػ َيخبُط َخبُط َعذػاء أي يترخف في اال

عمى غيخ بريخة، والَعَذػة ركػب األمخ عمى َغيِخ َبيان، لػيذ معمػف، السشجج في 
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٣٘يٍؽ ك٢ ٗطخهٜخ حًؼَ ٖٓ ٗٞع ٖٓ ح٫ٌٓخٕ حُـ٤َ هخ٢ٗٞٗ ح١ٌُ ٣ظـخُٝ كيٝى 

حُوَحٍحص ح٤َُٔٓش حُظ٢ طظيٍ ػٖ حُِٔطخص حُٔوظظش ر٘خًء ػ٠ِ ٓخ ٣لَػٚ 

 حُظش٣َغ حُ٘خكٌ.

 الصطالحٓ انتعزٔف ا -2
حهظِلض حُظؼ٣َلخص ك٢ طلي٣ي ٓؼ٠٘ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍ حطط٬كخ طزؼخ 

٤ُِٔٔٔخص حُظ٢ ط٘خظَٙ ك٢ ح٫ٓظويحّ، ك٤غ ًٛذ ٍأ١
(ٔ)

، ح٠ُ طؼ٣َلٚ ُِٔظطِق 

رخٗٚ "ح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ ح٫ٍحػ٢ ٖٓ هزَ حُٔظـخ٣ُٖٝ رظٍٞس  ،ًخ٬ٓ ؿ٤َ ٓـِأ

 ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗش".

ٝػَكض ك٢ ٓؼـْ حُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش
(ٕ)

رخٜٗخ "حُز٘خء ػ٠ِ حٍع ًِٓٔٞش  

 ُِيُٝش ىٕٝ َٓحػخس هٞحػي ٝهٞح٤ٖٗ حُظ٘ظ٤ْ ٝحُز٘خء ٝشَٝؽ حٌُٖٔ حُظل٢".  

ف َّ ًٔخ ػ
(ٖ)

ػ٠ِ أٗٚ "اشـخٍ ح٫ٍع ٝر٘خ٣خص حُيُٝش ٓغ اكيحع طـ٤٤َ  

ُِظظخ٤ْٓ ح٫ٓخ٤ٓش ٝٝظخثلٜخ ٖٓ ه٬ٍ طـخَٛ حُوخٕٗٞ ٝحُو٤ْ ٝح٫ػَحف 

حُؼشٞحث٤خص حٝ ًٔخ ٣طِن ػ٤ِٜخ ح٫ٌٓخٕ حُؼشٞحث٢  ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُشَػ٤ش"، أٓخ

ٝحُظ٢ طؼْ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔٔظٞؽ٘خص حٌُٔخ٤ٗش ٓؼَ ح٫ًٞحم ٝحُظَحثق ٝحُؼشش 

أ٣خً ًخٕ ٗٞع حُٔٞحى حُٔٔظويٓش ك٢ حٗشخثٜخ ًٜٞٗخ ٓظطِلخص طظٔغ رل٤غ ططِن 

                                                                                                                              

، والعذػائية في العسل ىي التدخع ٚٓ٘، صٜٜٔٔ، دار السذخق، بيخوت، ٖالمغة، ط
والعسل بال رؤية عمى غيخ ُىجى ونػر ومشو االختيار العذػائي ويقرج بو مغ دون قرج 

 .ٗٓ٘ٔج مختار عسخ، مرجر سابق، صاو تحجيج خيار بعيشو، د. احس

خػلة كخيع كػثخ، التجاوزات عمى ضػابط وقػانيغ البشاء وأثخىا عمى البيئة الحزخية في  (ٔ)
مجيشة بغجاد، بحث مشذػر في السجمة العخاقية لميشجسة السعسارية، قدع ىشجسة البشاء 

 .ٓٛ، صٕ٘ٔٓ(، لدشة ٖ(، العجد )ٖٔواالنذاءات، الجامعة التكشمػجية، السجمج )

، ٜ٘ٚٔد. ابخاىيع مجكػر، معجع العمػم االجتساعية، الييئة السرخية لمكتاب، القاىخة،  (ٕ)
 .ٕٕٙص

د. مكي عبج مجيج، آفاق التحزخ والدكغ العذػائي، دراسة ميجانية في مجيشة كخبالء،  (ٖ)
 .ٛٛٔبحث مشذػر في مجمة جامعة اىل البيت، كخبالء، العجد الخامذ عذخ، ص
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ػ٠ِ ح١ ٓز٠٘ ٣وخّ ريٕٝ ٓٞحكوخص ٤ٍٔٓش ٣ليىٛخ حُوخٕٗٞ، اً رشؤٜٗخ ًٛذ ٍأ١
(ٔ)

 

٣ـُٞ حُز٘خء ػ٤ِٜخ هخٗٞٗخ ٌُٜٞٗخ آخ حٍحػ٢  ح٠ُ طؼ٣َلٜخ رخٜٗخ "حُٔ٘خؽن حُظ٢ ٫

ٝؿ٤َ  -هخٍؽ حُظظ٤ْٔ –ٍُحػ٤ش حٝ حٍحػ٢ حُيُٝش حٝ حٍحػ٢ ؿ٤َ ٓوططش 

كٜخ َّ هخػؼش ُِظ٘ظ٤ْ"، ٝٛ٘خى ٖٓ ػ
(ٕ)

رؤٜٗخ 
 

"٤ٔٗؾ ػَٔح٢ٗ ؿ٤َ ٓظـخْٗ ٣ظٌٕٞ 

ػخٓش ٝهيٓخص حٓخ٤ٓش، ٖٓ حٌٓخٕ ؿ٤َ َٓهض ك٢ ٓ٘خؽن ٓلَٝٓش ٖٓ َٓحكن 

كض ح٣ؼخ َّ ٝػ
(ٖ)

"حُظـخُٝ رخٌُٖٔ ح٬ُهخ٢ٗٞٗ"، ٝػَكض 
(ٗ)

ح٣ؼخ ح٫هظ٬ٍ 

 ".حُٞحػق ك٢ حُز٤جش حُؼَٔح٤ٗش

كٜخ َّ ًٌُي ػ
(٘)

ك٤خء حُؼشٞحث٤ش رخٜٗخ حُٔؼٜي حُؼَر٢ ٩ٗٔخء حُٔيٕ ٨ُ 

"ٓ٘خؽن حه٤ٔض ٓٔخًٜ٘خ ريٕٝ طَه٤ض ٝك٢ حٍع طٌِٜٔخ حُيُٝش حٝ ٣ٌِٜٔخ 

خ ٓخ طوخّ ٌٛٙ حُٔٔخًٖ هخٍؽ ٗطخم حُويٓخص حُل٤ٌٓٞش ٫ٝ طظٞحكَ آهَٕٝ ٝؿخُز

 ك٤ٜخ حُويٓخص ٝحَُٔحكن حُل٤ٌٓٞش ُؼيّ حػظَحف حُيُٝش رٜخ".

                                                      

رصفى الرخفشجي، استخاتيجيات تصػيخ السشاشق العذػائية في محافطات غدة، فخج م (ٔ)
 وما ٖ، صٕٔٔٓرسالة ماجدتيخ مقجمة الى كمية اليشجسة، الجامعة االسالمية، غدة، 

 بعجىا.

 .ٚٗ، صٜٜٚٔد. احسج خالج عالم، تججيج االحياء الحزخية، مكتبة االنجمػ، القاىخة،  (ٕ)

مشية والػضع االنداني، ئيات )سكغ الحػاسع( بيغ السخاشخ االرياض ىاني بيار، العذػا (ٖ)
، ٕٗٔٓ( لدشة ٕٖر في مجمة دراسات اجتساعية، بيت الحكسة، العجد )بحث مشذػ 

، لسديج مغ التفريل يشطخ د. اسخاء مػفق رجب، التمػث البرخي في مجيشة ٓٚٔص
امعة بغجاد، داب، جبحث مشذػر في مجمة اآل -انسػذجا –بغجاد / الدكغ العذػائي 

 .ٖٕٚ، صٕٚٔٓ(، ٕٔٔالعجد )
 (4) Ozlem Dundar, Models of Urban Transformation Informal 

Housing in Ankara, Cities Journal, Vol. 18, No2, April. 2001, 

p233. 

د. عبجهللا عمي الشعيع، العذػائية وانعكاساتيا االمشية، ورقة عسل مقجمة الى نجوة  (٘)
. مشذػر عمى ٕ، صٕٗٓٓاالمشية وقزايا الدكان والتشسية(، القاىخة،  )االنعكاسات

 شبكة السعمػمات العالسية،

      www.infomal Home.eqp.  ٖٔتاريخ الديارة/ٖ/ٕٕٓٓ  

http://www.infomal/
http://www.infomal/
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حُٔٔظٞؽ٘خص حُزش٣َش حُؼشٞحث٤ش ك٢ حُوَحٍحص حُظخىٍس ًٔخ ٍٝى طؼ٣َق 

ػٖ ح٫ْٓ حُٔظليس
(ٔ)

رؤٜٗخ "حُز٤جش حُؼَٔح٤ٗش حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ كجخص ؿ٤َ هخىٍس ػ٠ِ  

خء حٝ شَحء حٝ حٓظجـخٍ حُٞكيحص ح٤ٌُ٘ٔش ٓٞحء ًخٕ ًُي ػ٠ِ حٍحػ٢ ٣ٌِٜٔٞٗخ ر٘

حٝ حٍحػ٢ ًِٓٔٞش ُِـ٤َ "، ٝر٤ّٖ رَٗخٓؾ ح٫ْٓ حُٔظليس ُِٔٔظٞؽ٘خص حُزش٣َش 

)حُٔٞثَ( رخٕ حُؼشٞحث٤ش "٢ٛ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٫شوخص 

خص ح٫ط٤ش : حُلظٍٞ طلض ٓوق ٝحكي ٝطلظوَ ح٠ُ ٝحكيح حٝ حًؼَ ٖٓ ح٫كظ٤خؿ

 ،حَُٔحكن حُظل٤ش ـ ك٤ِّ ًخف ُِؼ٤ش، أٖٓ حُل٤خُس حُوخ٢ٗٞٗ" ،ػ٠ِ حُٔخء حُ٘ظ٤ق

أٓخ رخُ٘ٔزش ُِٔٞهق حُظش٣َؼ٢ ٖٓ طؼ٣َق حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍ ٗـي حٕ حُٔشَع 

حُؼَحه٢ ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ طؼيى حُوٞح٤ٖٗ ٝحُوَحٍحص حُظ٢ طيٍص ُٔؼخُـش حُٔشٌِش 

٣ق حُؼشٞحث٤خص ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ طز٤٘ٚ حُؼَٔ ػ٠ِ ٝكن كؤٗٚ ُْ ٣ظؼَع ح٠ُ طؼَ

ْٓ ش حُٔ٘زؼوش ػٖ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ٨ُرَٗخٓؾ ُـ٘ش حُٔٔظٞؽ٘خص حُزش٣َش حُؼشٞحث٤

ػيح طؼ٣َلٚ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ػٖٔ حكٌخّ هَحٍ ٓـِْ ه٤خىس  ،حُٔظليس

ك٢ ٗض حُلوَس )ح٫ٝ( ٓ٘ٚ، ًٌُٝي ٗض حُٔخىس  ُٕٔٓٓٔ٘ش  ٗ٘ٔحُؼٍٞس ٍهْ 

، اً ػَكٜخ "٣ؼي ٕٔٓٓ( ُٔ٘ش ٘ٔ( ٖٓ طؼ٤ِٔخص ط٘ل٤ٌ حُوَحٍ حًٌٍُٔٞ ٍهْ )ٔ)

طـخُٝح حُظظَكخص ح٫ط٤ش حُٞحهؼش ػ٠ِ حُؼوخٍحص حُؼخثيس ُِيُٝش ٝحُزِي٣خص ػٖٔ 

 كيٝى حُظظخ٤ْٓ ح٫ٓخ٤ٓش ُِٔيٕ ىٕٝ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٓٞحكوش حط٤ُٞش.

 ٕ.حُز٘خء ٓٞحء أًخٕ ٓٞحكوخ أّ ٓوخُلخ ُِظظخ٤ْٓ ح٫ٓخ٤ٓش ُِٔي -ٔ
 حٓظـ٬ٍ حُٔش٤يحص. -ٕ
 حٓظـ٬ٍ ح٫ٍحػ٢." -ٖ

٣ٝظؼق ك٢ حُظؼ٣َق حػ٬ٙ حٕ حُٔشَع حُؼَحه٢ حػظٔي كٌَس ٓٞكيس ك٢ 

ٗطخم طؼ٣َلٚ ُِظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ٖٓ ه٬ٍ طلي٣يٙ ٗٞع حُؼوخٍ ٝطلش حُلؼَ 

حَُٔطٌذ ُِوٍٞ رخُظـخُٝ، اً هظَ حُلؼَ ػ٠ِ حُز٘خء حٝ ح٫ٓظـ٬ٍ حُٞحهغ ك٢ 

ح٫ٍحػ٢ ٝحًُِٔٔٞش ُِيُٝش كظَحـ ٓٔخ ٣ؼ٢٘ ح٫كؼخٍ حُظ٢ ٗطخم حُٔش٤يحص ٝ

ٕٔٞ حُظؼ٣َق حػ٬ٙ طَطٌذ طـخٙ ح٤ٌُِٔش حُوخطش طوَؽ ػٖ ٓلظ٣ٞخص ٝٓؼ

كٌخّ حُظش٣َؼخص ح٫هَٟ ٓٞحء أًخٗض حُٔٔئ٤ُٝش ك٤ٜخ ٓي٤ٗش أّ ٖٝٓ ػْ طوؼغ ٧

ٍَ حُٔشَع حُٔظ١َ طؼ٣َق حُظـخُٝ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخ٫ص ،ؿ٘خث٤ش  ر٤٘ٔخ ُْ ٣ظٞ

ٝكٔ٘خ كؼَ حً طًَٚ  22ُٕٔٔ٘ش  ٖػٖٔ حكٌخّ هخٕٗٞ حُظوط٤ؾ حُؼَٔح٢ٗ ٍهْ 

                                                      

 (1) ALLiancdes villes Africane, loger les Pauvres dans ls ville. S, L. 

ONLI. Habitatm 2011, JSBN, 1926-2.= 

ولسديج مغ التفريل يشطخ فخات جاسع مػسى، العذػائيات في العخاق، قخاءة في السخاشخ =
والحمػل، بحث مقجم الى دائخة البحػث في مجمذ الشػاب العخاقي، مشذػر عمى السػقع 

 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٔالخسسي لسجمذ الشػاب، تاريخ الديارة 
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ُِٔوظظ٤ٖ، ٓوخٍٗش رٔٞهق حُٔشَع حُؼَحه٢ اً طز٠٘ طؼ٣َق حُظـخُٝ ػ٠ِ 

ٝطؼ٤ِٔخص ططز٤وٚ ىٕٝ رو٤ش  ٕٔٓٓ( ُٔ٘ش ٗ٘ٔػوخٍحص حُيُٝش ك٢ حُوَحٍ ٍهْ )

٠ِ حُؼوخٍحص اً حُوٞح٤ٖٗ حٝ حُوَحٍحص حُظ٢ ٓزوظٚ ٝػخُـض ٓش٬ٌص حُظـخُٝ ػ

ٗؤَٓ ك٢ ًُي حٕ ٣ظَى حُٔشَع حُؼَحه٢ حُظؼ٣َق ١ٌُٝ ح٫هظظخص ك٢ حُلوٚ 

 حُوخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ ٝؿٚ هخص.

كِن حٝػخع ًَ ٓـظٔغ  َٝ كو٤وشً حُظؼخ٣ٍق طظؼيى ٝح٤ُٔٔٔخص طظ٘ٞع ػ٠ِ 

ٝٓٔظ٣ٞخص حُٔؼ٤شش ك٤ٚ ٝحُو٤ْ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔخثيس ٝٓغ ًُي ك٢ٜ طشظَى رؼخَٓ 

٤ٜخ ػ٠ِ حُـٜٞى حٌُحط٤ش ٌَُ ٓخ ٣٘شؤ ك٢ ؿ٤خد حُوخٕٗٞ رؼ٤يح ٝحكي ٝٛٞ ح٫ػظٔخى ك

ػٖ حُظوط٤ؾ حُؼخّ ٝك٢ ؿِء ٓ٘ٚ ٣ظْ رخُظؼي١ ػ٠ِ ح٬ٓى حُيُٝش حٝ حُـ٤َ رل٤غ 

ؿَحع ٓوظِلش ٬ٍ حُظـخُٝ ػ٠ِ طِي حُؼوخٍحص ٧ٝطظشٌَ ٓ٘طوش ػشٞحث٤ش ٖٓ ه

ٜٓ٘خ ٤ٌ٘ٓش حٝ ٍُحػ٤ش حٝ ط٘خػ٤ش
(ٔ)

. 

ح٢ٓ٬ٓ٫ ٖٓ طؼ٣َق حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍ  وٚحٓخ رخُ٘ٔزش ح٠ُ ٓٞهق حُل

كِن حُظ٤ـش حًٌٍُٔٞس طؼ٣َلخ ٓليىح ُٚ ك٢ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٫ ػ٠ِ  َٝ كخٗٚ ُْ ٣َى ػ٠ِ 

حهظ٬ف ٌٓحٛزٚ ا٫ حٗٚ حُلخُش ٌٛٙ طيهَ ك٢ ٗطخم ؿظذ حُؼوخٍحص ٝحهظِق 

 حُلوٜخء ك٤ٚ ػ٠ِ ه٤ُٖٞ:

حٗٚ ٣ظظٍٞ ؿظذ حُؼوخٍ ٝرٚ هخٍ حُٔخ٤ٌُش انقُل االَل:
(ٕ)

ٝحُشخكؼ٤ش 
(ٖ)

، 

ٝحُل٘ز٤ِش
(ٔ)

، ٝدمحم ٖٓ حُل٤٘لش
(ٕ)

. 

                                                      

زاق دمحم، تحجيج مقتخحات لحل مذكمة الدكغ العذػائي، د. جسال باقخ مصمظ، حيجر ر  (ٔ)
بحث مشذػر في مجمة السخصط والتشسية، مخكد التخصيط الحزخي واالقميسي، جامعة 

 .ٙٛ، صٕٙٔٓ( الدشة ٖٖبغجاد، العجد )

، مكتبة ابغ تيسية، ٗ، جٔابػ الػليج دمحم بغ رشج، بجاية السجتيج ونياية السقترج، ط (ٕ)
ـ الذخح الرغيخ، مكتبة ايػب، ؛ احسج بغ دمحم الجرديخٚٗٔص ىـ،٘ٔٗٔالقاىخة، 
 .ٗٔٔ، صٕٓٓٓ

ىـ، ٘ٓٗٔ، السكتب االسالمي، ٘ابػ زكخيا يحيى بغ شخف الشػوي، روضة الصالبيغ، ج (ٖ)
، دار الكتب ٘؛ دمحم بغ شياب الخممي، نياية السحتاج الى شخح السشياج، جٜٖص

 .ٗٗٔ، صٖٕٓٓالعمسية، بيخوت، 
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ٝحٓظيُٞح ػ٠ِ ًُي روٍٞ حٍَُٓٞ )ملسو هيلع هللا ىلص( "ٖٓ ظِْ ه٤ي شزَ ٖٓ ح٫ٍع 

ؽٞهٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٖٓ ٓزغ حٍػ٤ٖ"
(ٖ)

. 

حٗٚ ٫ ٣ظظٍٞ ؿظذ حُؼوخٍ ٝرٚ هخٍ أرٞ ك٤٘لش ٝحرٞ ٣ٞٓق انقُل انخبوٓ:
(ٗ)

 ،

 حُٔخٍ ػيٝحٗخ ػ٠ِ ٝؿٚ طٍِٝ رٚ ٣ي حُٔخُي، ٫ٝ ٫ٕ حُـظذ حػزخص ح٤ُي ػ٠ِ

ٗٚ ٓٞؿٞى ك٢ ٓلِٚ ر٬ ٗوَ حٝ طل٣َٞ ٝحرؼخى حُٔخُي ػٖ ، ٣٧ٌٖٔ ًُي ك٢ حُؼوخٍ

ػوخٍٙ كؼَ ك٢ حُٔخُي ٫ك٢ حُؼوخٍ
(٘)

. 

ه٬طش ٓخ طويّ ٗـي حٕ حُٔؼ٠٘ حُِـ١ٞ ٝح٫طط٬ك٢ ٤ُِٔٔٔخص ًخكش 

٣َلٜخ رخُٔؼ٠٘ حُٔوظٞى رؼ٤يح ٣ظذ ك٢ حطـخٙ ٝحكي ٝٛٞ حُظؼي١، ػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ طؼ

ػٖ ٓلظٟٞ ح٫ٓزخد، ٝحُوظخثض ٝح٫ػخٍ حُٔظَطزش ػ٠ِ ٝؿٞىٛخ ٝٗوظَف 

طؼ٣َق حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص حُظ٢ ط٘شؤ رٔٞؿزٚ حُٔٔظٞؽ٘خص حُزش٣َش حُؼشٞحث٤ش 

ك٤غ ٗٔظ٘ظؾ ٖٓ حُظؼ٣َق حػ٬ٙ  ،رخٜٗخ "حٌُٖٔ حُٔوخُق ُِظش٣َؼخص حُ٘خكٌس"

                                                                                                                              

، دار عالع الكتب، الخياض، ٖ، طٚيغ عبجهللا بغ احسج بغ قجامة، السغشي، جمػفق الج (ٔ)
؛ ابػ القاسع عسخ بغ الحديغ بغ عبجهللا الخخقي، مخترخ الخخقي، ٖٗٙ، صٜٜٚٔ
 .ٚٚ، صٖٜٜٔ، دار الرحابة لمتخاث، ششصا، ٔط

ابػ ؛ ٜٛىـ، ص٘ٓٗٔ، دار الكتب العمسية، ٖعالء الجيغ الدسخقشجي، تحفة الفقياء، ج (ٕ)
، مصبعة ادارة القخان والعمػم االسالمية، ٙحدغ عمي السخغيشاني، اليجاية شخح البجاية، ج

 .ٛٛٗه، صٚٔٗٔباكدتان، 

دمحم بغ اسساعيل ابػ عبجهللا البخاري، صحيح البخاري، الجامع الرحيح السخترخ،  (ٖ)
مغ ، كتاب السطالع، باب اثع مغ ضمع شيئا ٖ، طٕتحقيق: د. مرصفى ديب البغا، ج

، ٜٚٛٔىـ/ ٚٓٗٔ(، دار ابغ كثيخ، اليسامة، بيخوت، ٕٖٕٔاالرض، حجيث )
 .ٙٙٛص

، ٜٛٚٔ، دار السعخفة، بيخوت، لبشان، ٔٔ، جٖشسذ الجيغ الدخخدي، السبدػط، ط (ٗ)
 -، السكتبة العمسية، بيخوتٕ؛ عبجالغشي الغشيسي، المباب في شخح الكتاب، جٜٗص

 .ٜٛٔلبشان، دون سشة شبع، ص

مغ التفريل يشطخ د. عجالن بغ غازي بغ عمي الذسخاني، بيع العقار وتأجيخه في لسديج  (٘)
 ومابعجىا. ٕٕٙ، صٕٙٔٓ، الجسعية الفقيية الدعػدية، الخياض، ٔالفقو االسالمي، ط
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ُلؼَ حَُٔطٌذ ٝك٢ كيٝى حؿَحػٚ ح٫ٓخ٤ٓش ػ٤ٓٞٔش حُٔٞػٞع ٝهظٞط٤ش ح

 ٢ٛٝ حٌُٖٔ.

 حبوٕب: أسجبة انتزبَس عهّ انعقبر

حُظٔخإٍ حُٔطَٝف ك٢ ٗطخم ر٤خٕ حٓزخد حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ٝح١ٌُ 

٣ظلَع ػ٘ٚ ٛٞ ُٔخًح ٣ؼ٤ش ح٫ٗٔخٕ ك٢ حُٔٔظٞؽ٘خص حُؼشٞحث٤ش ؿ٤َ ح٤َُٔٓش، 

ك٢ حٗظشخٍ ٝٗٔٞ  ػ٤َحً ؼَ طؤى ُ٘خ ح٫ٓزخد حُلؼ٤ِش ٝح٫ًٝح٫ؿخرش ػ٤ِٚ طلي

حُؼشٞحث٤خص
(ٔ)

ك٢ ٓؼظْ ٓيٕ حُؼخُْ ٝهخطش حُؼٞحطْ ٜٓ٘خ، ٝحُظ٢ ر٤ٜ٘خ ك٢  

 حُ٘وخؽ ح٫ط٤ش:

 دَر االفزاد فٓ انمتغٕزاد انتٓ تُسٍم فٓ وشُء انعشُائٕبد .1
٣ٝوظي رٚ ٓـٔٞػش حُٔظـ٤َحص حُظ٢ ٣ظَٜ ك٤ٜخ ىٍٝ ح٫كَحى رٞؿٞى  

 رٜخ ك٢:حُٔٔظٞؽ٘خص حُؼشٞحث٤ش ٝطظٔؼَ حٓزخ
حٓزخد ى٣ٔٞؿَحك٤ش ٝطظٔؼَ رخ٣ُِخىس حُٔطَىس ك٢ ػيى حٌُٔخٕ حُلؼَ ىحهَ  .أ 

حُٔيٕ، كخُ٘ٔٞ حٌُٔخ٢ٗ ٣ؼي ٖٓ أْٛ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طْٜٔ ك٢ حُى٣خى حٗظشخٍ 

حُٔ٘خؽن حُؼشٞحث٤ش
(ٕ)

، ًٌُٝي ح٫ٗظوخٍ ٖٓ ح٣َُق ح٠ُ حُٔي٣٘ش
(ٖ)

. 
ز٘خء ٝحٍطلخع حٓؼخٍ حٓزخد حهظظخى٣ش طظؼِن رخُلوَ ٝحُزطخُش ٓغ ٣ُخىس ًِق حُ .د 

ص حُظ٘خػ٤ش حُٔش٤يس ه٬كخ ظظخىحص حُول٤ش حُظ٢ طَطزؾ رخُٔ٘شآحُؼوخٍحص ٝح٫ه

٨ُْٓ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُٔليىس هخٗٞٗخ
(ٔ)

. 
                                                      

 يكــــػن  حيــــث والتشطــــيع والتخصــــيط التختيــــب فاقــــج ىــــػ مــــا كــــل يزــــع مرــــصمح العذــــػائيات (ٔ)

 السختكـــب الفعــل ونــػع شــكل كـــان ميســا خســسيال غيــخ العسخانـــي الػضــع لػصــ  اســتخجامو

 االنجمـػ مكتبـة وحمـػل، مذـاكل العذـػائيات قاسـع، الـخحيع عبـج د. يشطـخ التفرـيل مـغ لسديـج

 بعجىا. وما ٖٕص ٖٕٔٓ مرخ، السرخية،
 رســـالة الذـــباب، بـــانحخاف وعالقتيـــا السخصصـــة غيـــخ الدـــكشية االحيـــاء بػررقـــة، حـــاج لسيـــاء (ٕ)

 خســيذ بػنعانــة الجيالنــي جامعــة واالجتساعيــة، االندــانية لعمــػما كميــة الــى مقجمــة ماجدــتيخ

 .ٖٛص ،ٜٕٔٓ الجدائخ، مميانة،
 بحـــث االرتقـــاء، وسياســـات العذـــػائية السشـــاشق نذـــأة فـــي الســـةثخة العػامـــل تػمـــا، جـــػرج د. (ٖ)

 العــجد (،ٖ٘) السجمــج دمذــق، العمسيــة، والجراســات لمبحــػث تذــخيغ جامعــة مجمــة فــي مشذــػر

 .ٓ٘ص ،ٖٕٔٓ الدشة (ٖ)
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حُؼوخك٢ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُظؼ٢ٔ٤ِ حٓزخد حؿظٔخػ٤ش ٝػوخك٤ش طَطزؾ رخُٔٔظٟٞ  .ؽ 

خَٛس كَحى ٗظ٤ـش ٫ٗظشخٍ حُـَٜ ٝح٤ٓ٫ش ٝٓٞء حُلخُش حُظل٤ش ٓغ ش٤ٞع ظ٨ُ

ح٫هظخء ح٫ؿظٔخػ٢
(ٕ)

. 
ح٫كَحى  ٣ظؼق ٓٔخ طويّ حٕ ُِؼي٣ي ٖٓ ح٫ٓزخد حُظ٢ طٌٕٞ رٔشخًٍش

س ٝحٗظشخٍ ٝٗٔٞ حُظـٔؼخص حٌُٔخ٤ٗش ك٢ حُٔٔظٞؽ٘خص حُٔظـخ٣ُٖٝ، ىٍٝح ك٢ ٗشؤ

حُؼشٞحث٤ش ٓلخٍٝٛخ ح٫ٓخ٤ٓش ح٣ُِخىس ك٢ ػيى حٌُٔخٕ رٔزذ حُ٘ٔٞ حُلؼ١َ 

حٗولخع حُٔٔظٟٞ حُٔؼ٤ش٢ ُِلَى ُوِش حُيهَ  ٝحُٜـَس ح٠ُ حُٔي٣٘ش رخُظِحٖٓ ٓغ

ٓوخٍٗش رخٍطلخع ًِق حُز٘خء ٝح٫ػٔخٍ ٝه٤ٔش حُؼوخٍحص ٝحٗولخع حُٔٔظٟٞ حُؼوخك٢ 

 ٝح٫ؿظٔخػ٢ ُِلَى.
 دَر انذَنخ فٓ انمتغٕزاد انتٓ تُسٍم فٓ وشُء انعشُائٕبد  .2

٣وظي رٚ ٓـٔٞػش حُٔظـ٤َحص حُظ٢ ٣ظَٜ رٜخ ىٍٝ حُيُٝش ك٢ ٗشٞء 

 حُزش٣َش حُؼشٞحث٤ش ٝطظٔؼَ حٓزخرٜخ ك٢: حُٔٔظٞؽ٘خص
حٓزخد طوط٤ط٤ش ػَٔح٤ٗش حُظ٢ طظؼٖٔ ػؼق ح٫ٛظٔخّ رخُظ٤ٔ٘ش ح٫ه٤ٔ٤ِش  .أ 

ٝطئى١ ح٠ُ حهظ٬ٍ حُظٞحُٕ ك٢ ط٣ُٞغ ح٫ٓظؼٔخٍ حُؼوخ١ٍ ر٤ٖ حُٔيٕ ٝر٤ٖ 

ح٣َُق ٝطَحؿغ ح٫ٛظٔخّ رخُوطخع حُوخص حُظ٘خػ٢ ٝحُؼـِ ػٖ طٞك٤َ 

يهَ ٓوخٍٗش رخُ٘ٔؾ حُٔخثي ك٢ ح٫ٌٓخٕ ٝٛٞ حُٞكيحص ح٤ٌُ٘ٔش ُٔليٝى١ حُ

حُظ٤ِٔي
(ٖ)

. 

ٓزخد ؽخثل٤ش حٝ ش ٣ظلَع ػٜ٘خ حُظَحػخص حُلِر٤ش ٧حٓزخد ٤ٓخ٤ٓ .د 

حهظظخى٣ش ًٌُٝي حُلَٝد ٝٓخ ٣٘شؤ ػٜ٘خ ٖٓ ٛـَس رش٣َش ِٝٗٝف طئى١ ح٠ُ 

ٗشٞء حُٔٔظٞؽ٘خص حُؼشٞحث٤ش ٓٞحء أًخٗض حُٜـَس ىحهَ حُيُٝش ٗلٜٔخ حّ 

ؤش٤َ حػَ ح٫ٓزخد ح٤ُٔخ٤ٓش ح٠ُ حُٜـَس حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش هخٍؿٜخ حً ٣ٌٖٔ ط

ػ٠ِ كي ٓٞحء
(ٗ)

. 
                                                                                                                              

 ث،بحــػ  مجمــة فــي مشذــػر بحــث الحزــخ، اليــػامر عســخان عيدــى، الجــابخ عبــج صــالح د. (ٔ)
 .ٜٚص ،ٜٜٔٔ الدادس، العجد العخبية، مرخ جسيػرية السشػفية، جامعة داب،اآل كمية

 ،ٖٕٔٓ عســـان، البـــازوري، دار االجتساعيـــة، الجغخافيـــة الـــى مـــجخل الذـــخيف، دمحم فـــةاد د. (ٕ)
 .ٜٓٔص

 .ٖٔٔص سابق، مرجر الذخيف، دمحم دفةا د. (ٖ)
 فــي مشذــػر بحــث الكبــخى، العخبيــة الســجن فــي العذــػائي الدــكغ مذــكمة الخبــجاوي، قاســع د. (ٗ)

 .ٗ٘ٗص ،ٕٕٔٓ الدشة األول، العجد (،ٕٛ) السجمج دمذق، جامعة مجمة
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حٓزخد ح٤٘ٓش ٢ٛٝ ٫ طوَ أ٤ٔٛش ػٖ رو٤ش ح٫ٓزخد ك٤غ طْٜٔ رشٌَ كخػَ ك٢  .ؽ 

ِٗٝف حُؼي٣ي ٖٓ ح٫كَحى ػٖ رِيحْٜٗ ُـ٤خد ػ٘ظَ ح٧ٖٓ ٝػـِ حُيُٝش ػٖ 

طٞك٤َٙ
(ٔ)

. 
ش روٞحػي حُز٘خء ٝحُظش٤٤ي ٝػيّ حٓزخد طش٣َؼ٤ش ٝحُظ٢ طظٔؼَ رخُؼٞحرؾ حُوخط .ى 

َٓٝٗظٜخ كؼ٬ً ػٖ ح٤ُٔخٓش حُؼ٣َز٤ش حُٔلَٝػش ٖٓ هزَ حُِٔطش ٝحَُؿزش 

ك٢ حُظَٜد ٜٓ٘خ، ٝػؼق ىٍٝ حُِٔطش ك٢ ٝػغ طش٣َغ ٣ٔ٘غ ٝؿٞى 

حُؼشٞحث٤خص حٝ طٞٓؼٜخ ٓوخٍٗش ريٍٝٛخ ك٢ ٓـخٍ حَُهخرش ٖٓ هزَ ٓئٓٔخطٜخ 

غ ػؼق حُظ٤ٔ٘ن ر٤ٖ حُـٜخص ك٢ ظَ حُظش٣َغ حُ٘خكٌ رٔخ ك٤ٚ ٖٓ ػـَحص ٓ

حُٔؼ٤٘ش رٌُي
(ٕ)

. 
حٓزخد طظؼق ُ٘خ ٖٓ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ ٖٓ ه٬ٍ ه٤خّ حُيُٝش رظوي٣ْ حُويٓخص  .ٙ 

ح٫ٓخ٤ٓش ك٢ رؼؼخ ٖٓ حُٔ٘خؽن حُٔش٤يس طـخُٝحً ٓؼَ حُٔخء ٝحٌَُٜرخء 

 ٝحُشٞحٍع ٝحُٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِش حٝ حُظل٤ش. 
 بئصًانفزع انخبوٓ: اوُاع انتزبَس عهّ انعقبر َخص

أٗٔخؽ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ٝأشٌخُٜخ ٓوظِلش رخهظ٬ف حُـخ٣ش حٝ حُٜيف 

ٖٓ حُظـخُٝ ٖٓ ٗخك٤ش، ٝٗٞع حُؼوخٍ حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، ٓغ ح٫هٌ 

ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ حُوظخثض حُظ٢ ٣ظ٤ِٔ رٜخ ٌٛح حُظـخُٝ ٝط٘ٞػٚ ٝحُظ٢ ٗظؼَع ُٜخ 

 طلظ٬٤ ك٢ حُلوَط٤ٖ ح٫ط٤ظ٤ٖ:

 انتزبَس عهّ انعقبرأَال: اوُاع 

حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ٓٞحء أًخٗض ًِٓٔٞش ٤ٌِٓش ػخٓش أّ هخطش ٝحُظ٢ 

 طشٌَ رٔلظٞحٛخ ٓٔظٞؽ٘خص ػشٞحث٤ش، طٌٕٞ رؤشٌخٍ ٓوظِلش ٗز٤ٜ٘خ ك٢ أىٗخٙ:

ٗض حُظـخُٝ ك٢ ٗطخم ح٫ر٤٘ش ٝحُٔش٤يحص حُوخثٔش حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٓٞحء أًخ .ٔ

غ ٣ٌٕٞ ٓؼظٜٔخ ٓوظظخ ٖ ػيٓٚ، ك٤شـخٍ ٝح٫ٓظؼٔخٍ ٓطخُلش ٨ُ

                                                      

 زبـػن، اسـسخ امـل د. يشطـخ التفرـيل مـغ لسديج ٖ٘-ٜٗص سابق، مرجر تػما، جػرج د. (ٔ)

 =بحــث السدــتجامة، البذــخية التشسيــة عمــى العذــػائيات لطــاىخة االقترــادية اآلثــار اتع،حــ دمحم
 الديــــارة تـــاريخ IQ.EDU.UOQADESY.WWW الــــخابط: العالسيـــة، السعمػمــــات شـــبكة متـــاح=

ٕٚ/ٕ/ٕٕٓٓ. 
 السجـاورة الحزـخية السشاشق سكان طخن وجية مغ العذػائيات ابخاىيع، السشعع عبج ذكخى  د. (ٕ)

 .ٓ٘٘ص (،ٓٓٔ) العجد بغجاد، جامعة داب،اآل كمية مجمة في مشذػر بحث ليا،

http://www.uoqadesy.edu.iq/
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ؿَحع حَُٔحكن حُؼخٓش٧
(ٔ)

، ٝحُظ٢ طٜيف ح٠ُ حشزخع حُلخؿخص حُؼخٓش 

ٓزخد ٓظؼيىس، ظـخُٝحص ػ٠ِ ػوخٍحص حُيُٝش ًخٕ ٧ُِٔـظٔغ، ٝحٗظشخٍ حُ

حًؼَٛخ طؤػ٤َح حُلوَ ٝحُلخؿش ٌُِٖٔ ٓغ ؿ٤خد ٍهخرش حُِٔطش ٝطؼيى 

حُظش٣َؼخص ًحص حُشؤٕ ٝحُظؼخٍع ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ
(ٕ)

. 
ُٝ ػ٠ِ كؼخء حُؼوخٍ ح١ٌُ ٣ٔؼَ حُل٤ِ حٌُٔخ٢ٗ ح١ٌُ ٣َطلغ كٞم ًَ حُظـخ .ٕ

ٗوطش ٖٓ ٗوخؽ ح٫ٍع ح٠ُ حُلي ح١ٌُ ٣ل٤ي رٚ حُٔخُي، ٣ٝظلون حُظـخُٝ ػ٠ِ 

كؼخء حُؼوخٍ ػ٘ي حُو٤خّ رؤ١ أػٔخٍ طوخُق حُوخٕٗٞ ك٢ حٓظويحّ ًُي حُلؼخء 

ٓٞحء أًخٕ ٖٓ هزَ ٓخُي حُؼوخٍ حٝ حُـ٤َ
(ٖ)

. 
حُٔٔخًٖ حُظ٢ طش٤ي ػ٠ِ أٍحػ٢ ٣ظْ ح٫ٓظ٬٤ء ػ٤ِٜخ ٖٓ حُظـخُٝ ك٢ ٗطخم  .ٖ

هزَ ح٫كَحى رٞطلْٜ ٓظـخ٣ُٖٝ ٝرشٌَ ؿ٤َ هخ٢ٗٞٗ، ٢ٛٝ طلظوَ ح٠ُ 

حُويٓخص ح٫ٓخ٤ٓش ٓٞحء حًخٗض طِي ح٫ٍحػ٢ ًِٓٔٞش ُِيُٝش حّ ٤ٌِٓظٜخ 

هخطش ٝط٘شخ طِي حُٔٔخًٖ ػ٠ِ أْٓ ؿ٤َ طوط٤ط٤ش ٫ٝ طَحػ٠ ك٤ٜخ 

٫ طٔظلظَ ك٢ اٗشخثٜخ ٍهض حُز٘خء حٝ حُٔٞحكوخص ػٞحرؾ حُز٘خء ح٤ُِْٔ، ٝ

ح٤َُٔٓش ح٫ط٤ُٞش حُظ٢ طظٞحكن ٓغ حُظظخ٤ْٓ ح٫ٓخ٤ٓش ُِٔيٕ حُلؼ٣َش
(ٗ)

.  
                                                      

 احـج تسثـل يـاكػن االداري، القـانػن  نطخيـات عميـو قامت الحي االساس ىي العام السخفق فكخة (ٔ)

 عمــى يىــان د. ذلــظ تفرــيل فــي يشطــخ العامــة، الفــخد حاجــات شــباعإل الجولــة تــجخل مطــاىخ

ـــــانػن  الصيـــــخاوي، ـــــة ،ٔط االداري، الق ـــــة دار مكتب ـــــع، لمشذـــــخ الثقاف  االردن، عســـــان، والتػزي

 بعجىا. وما ٕٓٙص ،ٕٔٓٓ
 القــانػن  فــي العامــة السخافــق عمــى التجــاوز الخاشــجي، فاضــل إســخاء الســالكي، نعــيع ىــادي د. (ٕ)

   ،ٜٚص اد،بغـــج جامعـــة القـــانػن، كميـــة بغـــجاد، أمانـــة حـــجود ضـــسغ ميـــجاني بحـــث العخاقـــي،
 IQ.EDU.UOBAGHDAD.JOLS.WWW الـخابط: العالسيـة، السعمػمـات شـبكة عمى مشذػر

 .ٕٕٓٓ/ٖ/٘ الديارة تاريخ
 السـجني، القـانػن  فـي العقـار فزـاء أحكام القادر، عبج حديغ زيشب الجىان، فاضل عقيل د. (ٖ)

 إندـــاني، – األول العـــجد الدـــابع، السجمـــج العمسيـــة، كـــخبالء امعـــةج مجمـــة فـــي مشذـــػر بحـــث

 بعجىا. وما ٕ٘ص ،ٜٕٓٓ
 مقجمــة ماجدــتيخ رســالة الستجــاوزيغ، لسدــتقخات السكــاني الدــمػك الػىــاب، عبــج لصفــي ميــادة (ٗ)

 ،ٕٛٓٓ العـــخاق، بغـــجاد، التكشمػجيـــة، الجامعـــة السعساريـــة اليشجســـة قدـــع اليشجســـة كميـــة الـــى
 .ٙٔص

http://www.jols.uobaghdad.edu.iq/
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٬ٍ طل٣ِٜٞخ ح٠ُ حُظـخُٝ ك٢ ٗطخم ح٫ٍحػ٢ حٍُِحػ٤ش رخُـَحّ ٖٓ ه .ٗ

شـخٍ ٓظ٘ٞػش حٝ رٍِحػش ح٫ٍع رٔلخط٤َ ٤ٔٓٞٓش رٔخط٤ٖ ٍِٓٝػش رؤ

٣لظَ حُظـخُٝ ح٣ؼخ رط٣َوش طلظ٤ض ح٤ٌُِٔش ػٖٔ ٓٞحه٤ض ٓليىس، ًٔخ 

حٍُِحػ٤ش ًُٝي رظو٤ْٔ ح٫ٍحػ٢ حٍُِحػ٤ش ح٠ُ ٓٔخكخص طـ٤َس 

ؿَحع وظظش ُٚ، آخ ُِز٘خء ٝحٌُٖٔ حٝ ٧ٝحٓظويحٜٓخ ُـ٤َ حُـَع حُٔ

ط٘خػ٤ش حٝ طـخ٣ٍش رظَف حُ٘ظَ ػٖ ًٕٞ ح٫ٍع حٍُِحػ٤ش ًِٓٔٞش 

شوخصُش حٝ ًِٓٔٞش ٨ُُِيٝ
(ٔ)

. 
ٗٞحػٜخ حُٔوظِلشٔٔطلخص حُٔخث٤ش رؤحُظـخُٝ ػ٠ِ حُ .٘

(ٕ)
، حُٔل٤طخص ٝحُزلخٍ 

ٝحُزل٤َحص ٝح٫ٜٗخٍ ٝح٫ٛٞحٍ، ٜٓٔخ ًخٗض حُطَحثن حُظ٢ كظَ ك٤ٜخ 

حُظـخُٝ ٝح١ٌُ ٣شٌَ ػٍَح ٣ظ٤ذ حُٔٔطلخص حُٔخث٤ش ًظـ٤٤َ ٓـَٟ حٝ 

طـل٤لٚ حٝ حُوؼخء ػ٠ِ حُظ٘ٞع ح٫ك٤خث٢ ك٤ٚ
(ٖ)

. 
ػٖ ؽ٣َن ٓوخُلش حُوٞح٤ٖٗ  حُظـخُٝ ك٢ ٗطخم حُظش٣َغ ٝح١ٌُ ٣ظلون .ٙ

ٝحُشَٝؽ حُظوط٤ط٤ش ُِز٘خء رخُشٌَ ح١ٌُ ٣ظؼخٍع ٓغ حُظظخ٤ْٓ حُظوط٤ط٤ش 

ؿَحع ٔيٕ، ٜٝٓ٘خ ح٫ٓظؼٔخٍ حُٔوخُق ٨ُٝحُؼَٔح٤ٗش ح٫ٓخ٤ٓش ُِ

حُٔوظض ُٚ حُؼوخٍ، ٓوخُلش شَٝؽ ٝػٞحرؾ حؿخُس حُز٘خء، طش٣ٞٚ حُٔخكخص 

ِؼوخٍحص ه٬كخ ُِؼٞحرؾ حُظ٢ ٝحُليحثن ٝحُطَم حُؼخٓش، ح٫كَحُ حُوخٍؿ٢ ُ

٣ليىٛخ حُظش٣َغ حُٔوظض، طـخُٝ كيٝى حُؼِٞ ٝحُٔلَ ك٢ حُؼوخٍحص، حُظـخُٝ 

ػ٠ِ كؼخء حَُط٤ق، ًٌُٝي حُظـخُٝ ػ٠ِ ػوخٍحص ح٫ٝهخف
(ٗ)

. 
٣ظؼق ٓٔخ طويّ إٔ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ك٢ شٌِٚ ٝٗظخثـٚ ٓظؼيىح ٝٓظ٘ٞػخ 

ظـخُٝ ًحطٚ، حً هي ٣ظلون حُظـخُٝ رلٔذ ٗٞع حُؼوخٍ حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ ٝطلش حُٔ

ٖٓ ٓخُي حُؼوخٍ حٝ ؿ٤َٙ، ٝطْٜٔ حٗٞحع ٓظؼيىس ٖٓ حُظـخُٝ ك٢ ظٍٜٞ 

                                                      

 – تذــخيعاتيا العــخاق، فــي الدراعيــة األراضــي عيــادة، جاســع ماجــج حســػدي، عبــػد فــخمط د. (ٔ)
 .ٛٔص ،ٕ٘ٔٓ شبع، مكان دون  والحمػل، مذاكميا

 لدـشة (ٔ) رقـع االىـػار مشصقة السائية السدصحات ايجار تعميسات مغ (٘) السادة نز يشطخ (ٕ)

 .ٜٕٓٓ/٘/ٛٔ في ٕٕٔٗ العجد العخاقية الػقائع في مشذػرة ٜٕٓٓ
 ،ٕ٘ٓٓ  القــاىخة، والتػزيـع، لمشذـخ العمـػم دار العخبـي، العـالع جغخافيـة الـخب، جـاد حدـام د. (ٖ)

 .ٖٛص
 .ٓٛص سابق، مرجر كػثخ، كخيع خػلة (ٗ)
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حُٔٔظٞؽ٘خص حُؼشٞحث٤ش، ًٔخ ك٢ كخُش حُز٘خء ريٕٝ ٍهظش ػ٠ِ ػوخٍحص ًِٓٔٞش 

ُِيُٝش رٔٞحى ٫ طظِق اٗشخث٤خ ُز٘خء حُٔش٤يحص ٝحٌُٖٔ ك٤ٜخ، حٝ طَحػ٠ ٗٞػ٤ش 

٘خء ٣ظ٬ءّ ٓغ حُٔٔظٟٞ حُظوط٤ط٢ حُلؼ١َ ح٫ حٗٚ ٣ُ٘شؤ حُٔٞحى حُٔٔظويٓش ك٢ ر

 ػ٠ِ أٍحػ٢ ٓوظظش ٧ؿَحع ٍُحػ٤ش.

 حبوٕب: خصبئص انتزبَس عهّ انعقبر

حُظ٘ٞع ح٫ٗشخث٢ ك٢ حُٔٔظٞؽ٘خص حُؼشٞحث٤ش ػ٠ِ حهظ٬ف ح٫ٓزخد حُظ٢ 

أىص ح٠ُ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص حُظ٢ ش٤يص ػ٤ِٜخ، طظ٤ِٔ رٔـٔٞػش ٖٓ 

 ك٢ ح٫ط٢: حُوظخثض ٗـِٜٔخ

ظَٜص ٓ٘خؽن حُؼشٞحث٤خص ريٕٝ طوط٤ؾ ٓٔزن، ٝأُٗشجض ىٕٝ حُلظٍٞ  .ٔ

ػ٠ِ ٓٞحكوخص هخ٤ٗٞٗش ٖٓ حُِٔطخص حُٔوظظش
(ٔ)

. 
طوغ ػَٔح٤ٗخ هخٍؽ حُل٤ِ ح٢ٌُ٘ٔ حُٔوطؾ ُٚ .ٕ

(ٕ)
. 

 ط٘شؤ ك٢ رؼغ ح٫ك٤خٕ رؼ٤يح ػٖ ٤ٓطَس حُيُٝش. .ٖ
 ٫ طوؼغ َُِهخرش ح٫ىح٣ٍش ك٢ ٗطخم حُظوط٤ؾ ٝؽ٣َوش حُز٘خء. .ٗ
شٌخٍ حُز٘خء ك٤ٜخ ٓوظِلش ٝٓظ٘ٞػش رخُ٘ٔزش ُِٔٞحى حُٔٔظويٓش ربٗشخثٜخ ٢ٛٝ ٫ أ .٘

طظِق ٬ُٓظؼٔخٍ ػٖٔ هظٞط٤ش ح٣٫ٞحء ح٢ٌُ٘ٔ ح٬ُثن، ٝطٔؼَ ٤ٔٗؾ 

ػَٔح٢ٗ ٓشٞٙ ٗظؾ ػٖ حُظوط٤ؾ حُؼشٞحث٢ حُوخثْ ػ٠ِ حؿظٜخىحص شوظ٤ش
(ٖ)

. 
ُظؼ٤ِْ طلظوَ ح٠ُ ٓؼظْ ح٫كظ٤خؿخص ٝحُويٓخص ح٫ٓخ٤ٓش، ٓؼَ حُظلش ٝح .ٙ

ٝحُؼَٔ ٝؿ٤َٙ ٖٓ ٓظطِزخص حٌُٖٔ حًُ٘ٔٞؿ٢
(ٗ)

. 
ٝؿٞىٛخ ٣ئى١ ح٠ُ ظٍٜٞ ٝحٗظشخٍ حُؼي٣ي ك٢ حُٔشخًَ ح٫ؿظٔخػ٤ش ًخُط٬م  .2

ٝحُظشَى حٝ ح٫ٗلَحف ٝحُؼ٘ق كؼ٬ ػٖ ظخَٛس ش٤ٞع حُـ٣َٔش
(ٔ)

. 

                                                      

 ،ٕٓٔٓ لبشـان، العخبـي، السجتسـع مكتبـة ،ٔط والبيئـي، العسخاني التخصيط عمي، عاش  د. (ٔ)
 .ٕٗٔص

 .ٖص سابق، مرجر مػسى، جاسع فخاس (ٕ)
 بعجىا. وما ٓٗص سابق، مرجر بػررقة، حاج سياءل (ٖ)
 ديـالي مجمة في مشذػر بحث بغجاد، في العذػائية السشاشق الدبيجي، سمسان داؤد صالح د. (ٗ)

 .ٖٔص ،ٕٔٔٓ الدشة (،ٕ٘) العجد ديالى، جامعة االندانية، لمبحػث
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ٗٔظ٘ظؾ ٓٔخ ٓزن إٔ ح٫ٗٞحع حُٔوظِلش ٖٓ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص   

حُِْٔٔ رٚ طئى١ ح٠ُ ط٤ِّٔٛخ رط٣َوش طـؼَ ٜٓ٘خ  ٝحٓزخرٜخ حُٔظ٘ٞػش، ٖٓ

ظخَٛس ًحص هظخثض ٝحػلش ك٢ حًؼَ ٖٓ ؿخٗذ، حً طزَُ حُوظخثض 

 ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ رخطـخ٤ٖٛ ٛٔخ:

 االتزبي االَل: خصبئص انمستُطىبد انعشُائٕخ

ٝطظَٜ ٌٛٙ حُوظخثض ك٢ حُز٤جش حُؼَٔح٤ٗش ُِٔش٤يحص حُظ٢ طظٌٕٞ ٜٓ٘خ 

ؼ٤يح ػٖ حُوخٕٗٞ ٝٓوخُلش ُِؼٞحرؾ ٝحُشَٝؽ حُٞحؿذ حُؼشٞحث٤خص ًٜٞٗخ ط٘شؤ ر

حػظٔخىٛخ ك٢ حُز٘خء ٝحُظش٤٤ي ٖٓ ك٤غ حُظظ٤ْٔ ٝحُٔٞحى حُٔٔظويٓش، ًٌُي طلظوَ 

ح٠ُ حُٔوٞٓخص ٝحُويٓخص حُظ٢ ٣ِِّ ط٤ٜجظٜخ ػٖٔ حُٔ٘خؽن ح٤ٌُ٘ٔش حُظو٤ِي٣ش ٓؼَ 

 حُشٞحٍع ٝحُٔيحٍّ ٝشزٌخص ح٤ُٔخٙ حُظخُلش ُِشَد ٝهطٞؽ حُظَف حُظل٢

ٝحُٔٔظشل٤خص، ٫ٝ طظٞحكَ ك٤ٜخ حُٔزَ ٝح٫كظ٤خؿخص حٌُخك٤ش ُٔٞحؿٜش حٌُٞحٍع 

 ٝح٫ٝرجش ٝح٫َٓحع.

 االتزبي انخبوٓ: خصبئص سكبن انمستُطىبد انعشُائٕخ

ٝطظَٜ ٌٛٙ حُوظخثض ػ٠ِ ح٫كَحى شخؿ٢ِ حُٔٔخًٖ حُٔش٤يس ك٢ 

ٝحُي٤٘٣ش ًٌُٝي حُؼشٞحث٤خص ٖٓ ك٤غ حُظ٘ٞع ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُو٤ْ حُؼوخك٤ش ٝح٫ه٬ه٤ش 

حُٔٔظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٓؼخكخ ُٚ حُٔش٬ٌص حُظ٢ طزَُ ُي٣ْٜ ًخُظلٌي ح١َٓ٫ حٝ 

حُؼ٘ق ٝحُـ٣َٔش ٝح٫ٗلَحف ٝحُظشَى، ًٔخ طظيحهَ ك٤ٜخ ح٫ٗشطش ح٫هظظخى٣ش 

ٝحٍُِحػ٤ش ٝحُظ٘خػ٤ش ٣ٝؼظٔي ٓؼظْ حُوخث٤ٖٔ رٜخ ػ٠ِ حُشخٍع ٤ًِٓٞش ُِٔحُٝش 

 حُٜٖٔ.

 الثانً ادلطلب
 وز على العقارآثار التجا

٣٘شؤ ػٖ ٝحهؼش حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍ آػخٍحً ٓوظِلش طزؼخ ُظلش حُؼوخٍ 

حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ ٖٓ ٗخك٤ش، ٝحُظش٣َغ ح١ٌُ ٣ؼخُؾ طِي ح٫ػخٍ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، 

ك٤غ ٗظؼَع ك٢ ٌٛح حُٔطِذ ح٠ُ كوٞم ٝحُظِحٓخص حُٔظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍ ٓٞحء 

                                                                                                                              

 العذـػائية، السشـاشق تشسيـة في الذباب ومذاركة البيئي التشطيع مجخل دسػقي، دمحم ايسان د. (ٔ)

 مشذــػر بحــث العذــػائيات، مذــكمة ســخاج، د.دمحم ؛ٜٕص ،ٕٙٔٓ االســكشجرية، الػفــاء، دار

 الديـارة تـاريخ COM.ORG-OHAMED.MWWW الخابط: العالسية، السعمػمات شبكة عمى

ٔ/ٖ/ٕٕٓٓ. 

http://www.mohamed-org.com/
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ٌ ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ حُظل٣َن ر٤ٖ أًخٗض ٤ٌِٓش حُؼوخٍ ػخٓش أّ هخطش، ٓغ ح٫ه

كِن حُظش٣َغ ٞحُٔٞهق حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔظـخُٝ ك٢ كخُظ٢ كٖٔ ح٤ُ٘ش ٝٓ َٝ إٛخ ػ٠ِ 

 ط٤٤ٖ: ٝح٫ُظِحٓخص ٖٓ ه٬ٍ حُلَػ٤ٖ ح٥ ح١ٌُ ٣٘ظْ طِي حُلوٞم

 انفزع االَل: حقُق انمتزبَس عهّ انعقبر 

م ٖٓ آػخٍ ٝحهؼش حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍ حٕ ط٘شؤ ػٖ ٝحهؼش حُظـخُٝ كوٞ

ٓوظِلش رخهظ٬ف طلش حُؼوخٍ حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ، ك٤غ ٣ليى حُٔشَع طِي حُلوٞم 

ػٖٔ ٗطخم حُوخٕٗٞ ح١ٌُ ٣ؼخُؾ طِي حُٞحهؼش ٝح١ٌُ ٣لَم ر٤ٖ حٗٞحع ٝكخ٫ص 

 حُؼوخٍ حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ ٖٓ ك٤غ ح٫ػَ.

ط٤ِٔي حُؼوخٍ حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ ٣ؼي حُلن حَُث٤ْ ح١ٌُ ٣٘شؤ ػٖ ٝحهؼش 

ً ُِٔظـخُٝ ٣ٝوؼغ ُوٞحػي ٝحكٌخّ حُوخٕٗٞ حُظـخُٝ، ٣ٝٔؼَ ك٢ كو٤ وظٚ كوخ ػ٤٘٤ّخ

ح١ٌُ ٣٘ظٔٚ ٣ٝليى حؿَحءحطٚ رؼٞحرؾ ٝشَٝؽ ٓٞحء أًخٕ حُظـخُٝ ٧ؿَحع 

 حٌُٖٔ حّ ُـ٤َٙ ٖٓ ح٫ٓزخد.

ُٔخ طويّ ٧ٝؿَ ر٤خٕ طِي حُلوٞم طلظ٬٤ ٗظ٘خٍٝ حُٔٞػٞع ٖٓ ه٬ٍ طو٤ْٔ 

 ٌٛح حُلَع ح٠ُ حُلوَط٤ٖ ح٫ط٤ظ٤ٖ:

 

 ُق انىبشئخ عه انتزبَس انسكىٓ أَالً: انحق

٣ظلون حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍ رخٌُٖٔ
(ٔ)

ٍ حُز٘خء ك٢ كخُظ٤ٖ، حُٜٝٔخ ٖٓ ه٬ 

شـخٍ ٝحٌُٖٔ ٓزخشَس حٝ حُظش٤٤ي ٫ٓظـ٬ُٚ ٧ؿَحع حٌُٖٔ، ٝػخ٤ٜٗٔخ ٣ٌٕٞ رخ٧

ٓغ حُظل٣َن ك٢ حُلخُظ٤ٖ ر٤ٖ حُظـخُٝ ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش  ،ك٢ حر٤٘ش ٝٓش٤يحص هخثٔش

ً ٖٓ طِي حُٞهخثغ كوٞهخ ُِٔظـخُٝ حُؼخٓش حٝ حٌُِٔ ٤ش حُوخطش، اً ٣٘شؤ ػٖ أ٣خ

 ؿَحع حٌُٖٔ.ظـخُٝ ػ٤ِٚ ك٢ كخٍ ًخٕ حُظـخُٝ ٧ٝحٜٛٔخ طِٔي حُؼوخٍ حُٔ

إ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ًحص ح٤ٌُِٔش حُوخطش طٔؼَ كخ٫ص ٓ٘لَىس 

طيٍؽ ك٢ كو٤وظٜخ ػٖٔ ٗطخم طش٤ٌَ حُٔٔظٞؽ٘خص حُزش٣َش  ٝٓليٝىس ٫

ٝط٘طزن رشؤٜٗخ حُٔزخىة ٝحُوٞحػي حُؼخٓشحُؼشٞحث٤ش، 
(ٕ)

، ٝك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٣ئهٌ 

ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ ٗٞع ٝشٌَ حُظـخُٝ، كو٤خّ حُٔظـخُٝ رخُز٘خء ػ٠ِ حُؼوخٍ حُٔظـخُٝ 

ػ٤ِٚ ٝح١ٌُ ٣ٌٕٞ ًِٓٔٞخ ُِـ٤َ ٣ؼ٢٘ ًُي ططز٤ن حكٌخّ ح٫ُظظخم رٞطلٚ ٓززخ 

ٖٓ حٓزخد ًٔذ ح٤ٌُِٔش
(ٖ)

حُظش٣َؼخص حُظ٢ ٓخ٣َص ، ٌٝٛح ٓخ حطـٜض ح٤ُٚ ٓؼظْ 

                                                      

لتجاوز وحاالتو حيث سبق االشارة الييا ( مغ البحث برجد انػاع اٗٔيشطخ ص ) (ٔ)
 تفريال .

 .خاصة خارج نصاق مػضػع ىحا البحث مػضػع التجاوز عمى العقارات السسمػكة ممكية (ٕ)

، ٔغشي حدػن شو ودمحم شو البذيخ، الحقػق العيشية، ج. لسديج مغ التفريل يشطخ: د (ٖ)
عمي ىادي العبيجي، ؛ د. ٗٚٔالعاتظ لرشاعة الكتاب، القاىخة، دون سشة شبع، ص

الػجيد في شخح القانػن السجني، الحقػق العيشية، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، عسان، 
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 2ُ٘ٔٔٔ٘ش  ٜٓٗٝٓ٘خ حُٔشَع حُؼَحه٢ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٍهْ  ،ٌٛح حُٔٞهق

حُٔؼيٍ
(ٔ)

. 

أٓخ ك٢ كخُش حُظـخُٝ ػ٠ِ ح٫ر٤٘ش ٝحُٔش٤يحص حُوخثٔش ًحص ح٤ٌُِٔش حُوخطش 

٣َطذ حُوخٕٗٞ ُٚ كوٞهخ ًٕٞ ٓٔئ٤ُٝظٚ  رخٌُٖٔ ػ٘يثٌ ٣ٌٕٞ حُٔظـخُٝ ؿخطزخ ٫ٝ

ـظذ طوظ٣َ٤ش ٝطوؼغ ُوٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗشٗظ٤ـش ُٞحهؼش حُ
(ٕ)

، ىٕٝ 

ح٫ه٬ٍ رظلون ٓٔئ٤ُٝظٚ حُـِحث٤ش
(ٖ)

، ػٖ حُلؼَ حَُٔطٌذ
(ٔ)

. 

                                                                                                                              

؛ د. عبجالخزاق احسج الدشيػري، الػسيط في شخح القانػن السجني ٙ٘ٔ، صٜٜٜٔ
، ٕٓٓٓ، مشذػرات الحمبي الحقػقية، لبشان، ٖ، اسباب كدب السمكية، طٜالججيج، ج

 بعجىا. وما ٙص

نطع السذخع العخاقي في القانػن السجني قػاعج كدب السمكية بيغ االحياء ومشيا االلتراق  (ٔ)
( أم كان بفعل ٙٔٔٔ-ٖٔٔٔبالعقار سػاء أكان بفعل الصبيعة ضسغ نرػص السػاد )

(، وتمظ االحكام جاءت تحاكي مػق  السذخع ٕٗٔٔ-ٚٔٔٔاالندان في السػاد )
 =     السعجل ضسغ السػاد ٜٛٗٔدشة ل ٖٔٔالسرخي في القانػن السجني رقع 

وقج  ٜٙٚٔلدشة  ٖٗ(، واالتجاه ذاتو في القانػن السجني االردني رقع ٖٜٓ-ٕٜٚ)=
 اعتسج السرصمح القانػني االترال عػضا عغ االلتراق.

تذكل حاالت التجاوز عمى االبشية والسذيجات الخاصة ضاىخة عامة وال يتحقق عشيا  ال (ٕ)
تخخج عغ إشار مدائمة الستجاوز  كسدتػششات بذخية، إال انيا الما يعخف بالعذػائيات 

استشادا الى قػاعج السدةولية التقريخية وىحا ما ذىب اليو السذخع العخاقي في نز 
السعجل والتي تزسشت االتي:  ٜٔ٘ٔلدشة  ٓٗ( مغ القانػن السجني رقع ٜٚٔالسادة )

مع اجخ مثمو واذا تم  العقار  "السغرػب اذا كان عقارا يمدم الغاصب رده الى صاحبو
او شخأ عمى قيستو نقز ولػ بجون تعج مغ الغاصب لدمو الزسان "، واالتجاه ذاتو في 

( ٖٙٔالسعجل ضسغ نز السادة ) ٜٛٗٔ( لدشة ٖٔٔالقانػن السجني السرخي  رقع )
( مغ القانػن ٜٕٚ)التي تسثل القاعجة العامة لحاالت التعجي دون وجو حق، والسادة 

 .ي االردنيالسجن

حخصا عمى تػفيخ اقرى درجات الحساية لمسمكية العقارية والخاصة مشيا بالحات اتجيت  (ٖ)
معطع التذخيعات الى تجخيع التجاوز عمى العقار مغ الغيخ، إذ نطع السذخع العخاقي تمظ 

 ٜٜٙٔلدشة  ٔٔٔ( مغ قانػن العقػبات رقع ٜٕٗ-ٕٛٗاالحكام في نز السادة )
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ًٝٔخ ٣ظلون حُظـخُٝ ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش حُوخطش ًٌُي ٣ٌٕٞ ٝحهؼخ ػ٠ِ حُؼوخٍحص 

حًُِٔٔٞش ٤ٌِٓش ػخٓش
(ٕ)

، ك٤ٌٕٞ حُظـخُٝ ػ٤ِٜخ آخ رخٌُٖٔ ٓزخشَس ػ٠ِ حر٤٘ش 

ؿَحع حُ٘لغ حُؼخّ رٞطلٜخ َٓحكن خثٔش ًِٓٔٞش ُِيُٝش ٝٓوظظش ٧حص هٝٓش٤ي

ػخٓش
(ٖ)

، ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣وغ حُٔظـخُٝ طلض ؽخثِش حُ٘ظٞص حُؼوخر٤ش ىٕٝ 

ح٫ه٬ٍ رخ٫ُظِحٓخص حُظ٢ ط٘شؤ ػ٠ِ ػخطوٚ ٗظ٤ـش ُظلون ٓٔئ٤ُٝظٚ حُٔي٤ٗش طـخٙ 

حُيُٝش
(ٗ)

ػ٠ِ ػوخٍحص حُيُٝش  ، حٝ ٣ٌٖٔ حٕ ٣ظلون حُظـخُٝ رخُز٘خء ح٫ٝ ػْ حٌُٖٔ

ُظشٌَ رؼيثٌ طـٔؼخص ٤ٌ٘ٓش ػشٞحث٤ش ُؼيّ َٓحػخس حُو٤ٞى حُوخ٤ٗٞٗش ك٢ حِٓٞد 

 حُز٘خء ٝحُظش٤٤ي.

                                                                                                                              

لثاني السخرز لجخائع انتياك حخمو السداكغ وممظ الغيخ وكحلظ السعجل في الفرل ا
 .ٜٜٗٔلدشة  ٖٙقخار مجمذ قيادة الثػرة رقع 

اعصى السذخع العخاقي في نصاق تجخيسو لمفعل السختكب ))التجاوز عمى العقار السسمػك  (ٔ)
ممكية خاصة(( حخية الخيار لسالظ العقار في المجػء الى القزاء السجني او القزاء 
الجدائي لمسصالبة بحقػقو الشاشئة عغ واقعة التجاوز عمى وفق احكام السجني في نز 

لدشة  ٖٙ( وكحلظ القخار رقع ٜٕٗ، ٕٛٗ( وقانػن العقػبات في السػاد )ٜٚٔالسادة )
الستخحة بحق الستجاوز حخصا مشو      ، وبيحا يكػن قج شجد مغ شبيعة االجخاءاتٜٜٗٔ

 =شا فعل، كحلظ اخح السذخع السرخي بسبجأ تجخيععمى حساية السمكية الخاصة وحد
 ٛ٘انتياك ممظ الغيخ بالدكغ او غيخه ضسغ احكام قانػن العقػبات السرخي رقع =

 السعجل. ٖٜٚٔلدشة 

( مغ القانػن السجني ماىية السال العام إذ ٔٚحجد السذخع العخاقي في نز السادة ) (ٕ)
شخاص لسشقػالت التي لمجولة او لألات وانرت عمى انو "تعتبخ امػاال عامة العقار 

" ،ىحا او بسقتزى القانػن  السعشػية العامة والتي تكػن مخررة لسشفعة عامة بالفعل
( مغ القانػن السجني السرخي، وكحلظ نز السادة ٚٛورد في السادة ) الشز يػافق ما

 ( مغ القانػن السجني االردني.ٓٙ)

تجاوز عمى السخافق العامة مغ االبشية سبق وبيشا االسباب التي قج تةدي الى ال (ٖ)
 ( مغ البحث.ٔٔوالسذيجات مسمػكة او عائجة لمجولة، يشطخ في ذلظ ص )

يتعمق بالتجاوز عمى االبشية والسذيجات السسمػكة لمجولة ))السخافق العامة السخررة  ما (ٗ)
 لمشفع العام(( خارج نصاق مػضػع البحث.
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حُٔٔظٞؽ٘خص حُزش٣َش حُؼشٞحث٤ش طؼي ٖٓ حًؼَ كخ٫ص حُظـخُٝ ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش 

حُؼخٓش حٗظشخٍح ُٔ٘ٞحص هِض ٫ُٝحُض ك٢ ٓؼظْ ىٍٝ حُؼخُْ، ٣َحكوٜخ ؿٜٞى ى٤ُٝش 

اً  ،ٓزن طلووٚ ٖٓ ٝهخثغ ٝٓلخُٝش ُِلي ٜٓ٘خ ٝٓ٘غ حٓظَٔحٍٛخ خُـش ٓخكؼ٤ؼش ُٔؼ

طظخكَص حُٔٞحهق حُي٤ُٝش ُظلو٤ن حُلٔخ٣ش حُٔطِٞرش ك٢ ٗطخم حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ 

ُلوٞم ح٫ٗٔخٕ ح١ٌُ ٣ٞؿذ طٞك٤َ حٖٓ حُل٤خُس حُوخ٢ٗٞٗ رخػظزخٍٙ حكي حُؼ٘خطَ 

ً حُظ٢ ٣شظَٔ ػ٤ِٜخ حُلن ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن  اً ٣٘زـ٢ حٕ ٣ظٔظغ  ،حُل٤خُس ًخٕ ٗٞع أ٣خ

ؿ٤ٔغ حُ٘خّ رويٍ ٖٓ ح٫ٖٓ ح١ٌُ ٣ٌلَ حُلٔخ٣ش ٖٓ ح٫ه٬ء حُو١َٔ ح١ٌُ ٣ؼي 

حٗظٜخى طخٍم ٌُؼ٤َ ٖٓ كوٞم ح٫ٗٔخٕ حُٔؼظَف رٜخ ى٤ُٝخ
(ٔ)

. 

حٓخ رخُ٘ٔزش ح٠ُ ٓٞهق حُظش٣َؼخص حُٞؽ٤٘ش 
(ٕ)

ٖٓ ظخَٛس حُٔٔظٞؽ٘خص  

٤ِي حُٔظـخ٣ُٖٝ حُؼوخٍحص حًُِٔٔٞش حُؼشٞحث٤ش كوي ًٛذ حُٔشَع حُؼَحه٢ ح٠ُ طٔ

                                                      

ادران عغ لجشة حقػق االندان نقال عغ راكيل الر ٖ/ ٕٗٓٓو  ٚٚ/ ٖٜٜٔالقخاران  (ٔ)
روليشظ، تقخيخ السقخرة الخاصة السعشية بالدكغ الالئق كعشرخ مغ عشاصخ الحق في 
مدتػى معيذي مشاسب وبالحق في عجم التسييد في ىحا الدياق، مجمذ حقػق االندان، 

، مشذػر ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٗالجورة الثانية والعذخون، الجسعية العامة، االمع الستحجة بتأريخ 
 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٕتأريخ الديارة    www.UN.orgعمى شبكة السعمػمات العالسية، الخابط

اختمفت التذخيعات في آلية التعامل مع ضاىخة السدتػششات البذخية العذػائية تبعا  (ٕ)
لمفمدفة الدياسية الستبعة فييا، حيث ذىب السذخع السرخي الى التعامل مع العذػائيات 

سعات سكشية نذأت في غياب التخصيط العام وخخوجا عغ القانػن وتعجيا باعتبارىا تج
عمى امالك الجولة، اال ان استخاتيجية السذخع السرخي ذىبت الى اعتساد الحمػل 
االيجابية عػضا عغ استخجام اسمػب االخالء القدخي، إذ جاءت معالجتو مغ خالل 

سشاشق العذػائية، أو اعتساد تبشي تجارب عجيجة لسذخوعات تحديغ البيئة وتصػيخ ال
زالة السجخدة اال في حاالت ة تػشيغ الدكان حيث لع يـأخح باإلمذخوعات االزالة واعاد

الزخورة القرػى، نقال عغ د عبجالعطيع احسج عبجالعطيع، العذػائيات في محافطة 
داب، جامعة االسكشجرية، ػر في دورية االندانيات، كمية اآلاالسكشجرية، بحث مشذ

، أما السسمكة العخبية الدعػدية كانت السعالجة السقخرة رسسيا مع شخاكة ٖٜ، صٕ٘ٓٓ
تخح اسمػب التػسع االستثساري الدكشي بجال عغ ااع الخاص، بيشسا السذخع االردني القص

اء العذػائيات، بيشسا اعتسجت التجخبة في باريذ وبخيصانيا اسمػب اعادة التأىيل واحي
لتكػن محاولة أسيست في تشسية وتحديغ  غخاض الدياحةيا ألالسشاشق التاريخية وتػضيف
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كِن ٓـٔٞػش ٖٓ حُظش٣َؼخص ٝحُظ٢ طيٍص ٓظؼخهزش ُٔؼخُـش ٌٛٙ  َٝ ُِيُٝش ػ٠ِ 

 حُظخَٛس ح٫ٝ ٝٓ٘غ حٓظَٔحٍ كيٝػٜخ ػخ٤ٗخ.

 ٤ٗش ُِؼشٞحث٤خص رخُشٌَ ح١ٌُ ٣ظ٬ءُّوي ٗظْ حُٔشَع حُؼَحه٢ حُلٍِٞ حُوخٗٞ

حُظ٢ طليىٛخ حُوٞح٤ٖٗ ًحص  ٓغ ٝحهؼٜخ حُلؼ٢ِ ىٕٝ حُظل٣َؾ رٔخ طلَػٚ حُو٤ٞى

ك٤غ حطـٚ ح٠ُ ط٤ِٔي حُٔظـخُٝ حُؼوخٍ حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ ٓغ حُللخظ ػ٠ِ  ،حُؼ٬هش

حُظظ٤ْٔ حُلؼ١َ ُِٔيٕ حٝ حُوَٟ حٝ حُوظزخص، ًٝخٗض طِي حُظش٣َؼخص طٔؼَ 

ٓؼخُـش ػخٓش شخِٓش ُؼّٔٞ حُؼوخٍحص حًُِٔٔٞش ٤ٌِٓش ػخٓش ؿخءص ك٢ ؿخٗذ ٜٓ٘خ 

٤ٓٔخ ٓخ طز٘ظٚ حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ش ٖٓ طِي حُٔٔظٞؽ٘خص ٫ٝطلخ٢ً حُٔٞحهق حُي٤ُٝ

 ْٓ حُٔظليس ٝحُظ٢ حهٌص رٔزيأ حٖٓ حُل٤خُس رٔخ ٣ظؼخٍع ٓغ حٌُٖٔ ح٬ُثن.٨ُ

حٕ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُوَحٍحص حُظ٢ طؼخهزض طيٍٝح ك٢ حُظش٣َغ حُؼَحه٢ ُٔؼخُـش 

ؿَحع حٌُٖٔ ريأص ٌٓ٘ طيٍٝ هخٕٗٞ خُش حُز٘خء ٧ٓشٌِش حُظـخُٝ ٝهخطش ك

، ٝح١ٌُ حُـ٢ 2ُٕٙٔٔ٘ش ٤ِٔ2ٗي ٝطلي٣ي ح٫ٍحػ٢ ح٣َ٤ٓ٫ش ك٢ حُوَٟ ٍهْ ط

حُِٔـ٢ روخٕٗٞ ر٤غ  2ُٗٓٔٔ٘ش  ٔٔرظيٍٝ هخٕٗٞ ر٤غ ح٫ٍحػ٢ ح٣َ٤ٓ٫ش ٍهْ 

ك٤غ كْٔ حُٔشَع  2ُ٘ٙٔٔ٘ش  ٔٙٝطظل٤ق ط٘ق ح٫ٍحػ٢ ح٣َ٤ٓ٫ش ٍهْ 

٘ٚ ػ٠ِ حٗٚ ( ٖٓٔاً ٗظض حُٔخىس ) ،ك٢ ٗطخم ٌٛح حُوخٕٗٞ ًَ ٓخ ٣ظؼِن رخُظـخُٝ

ػزَس ُِظـخُٝ ح١ٌُ ٣وغ كؼ٫ٞ رؼي ط٘ل٤ٌ ٌٛح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ح٫ٍحػ٢  ٫ -"أ

٣ؼط٠ كوخ  ح٣َ٤ٓ٫ش حُظَكش حٌُخث٘ش ىحهَ كيٝى حُظظل٤ق ٝهخٍؿٜخ ٫ٝ

٣ٔٞؽ ُٖٔ طـخُٝ كؼ٫ٞ هزَ ٗلخً ٌٛح  -ُِٔظـخُٝ رخ١ شٌَ ٖٓ ح٫شٌخٍ. د

٤ٌٚ ح٫ٍع حُٔظـخُٝ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ح٫ٍحػ٢ ح٣َ٤ٓ٫ش حُظَكش حٕ ٣طِذ طِٔ

ػ٤ِٜخ رزيٍ حُٔؼَ ح١ٌُ ٣ويٍ كٔذ حُٔخىس حُؼخٓ٘ش حًح ًخٗض ه٤ٔش ح٫ر٤٘ش حًؼَ ٖٓ 

ه٤ٔش ح٫ٍع"، ٝحُ٘ض حًٌٍُٔٞ حٗلخ كْٔ ٓٞهق حُٔشَع حُؼَحه٢ ك٢ طلي٣ي 

حُشَٝؽ ٝح٫ُظِحٓخص حُظ٢ طظَطذ ػٖ ط٤ِٔي ح٫ٍحػ٢ ح٣َ٤ٓ٫ش حُظَكش 

٤ٌُٕٞ ط٤ِٔي حُؼوخٍ  2٘ٙٔ( ُٔ٘ش ٍٔٙهْ )حُٔظـخُٝ ػ٤ِٜخ رؼي ط٘ل٤ٌ حُوخٕٗٞ 

ح٫ حٗٚ  ،حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ رزيٍ حُٔؼَ حًح ًخٗض ه٤ٔش ح٫ر٤٘ش حًؼَ ٖٓ ه٤ٔش ح٫ٍع

ٌٓض ُْٝ ٣ز٤ٖ حُلٌْ ك٤ٔخ حًح ًخٗض ح٫ر٤٘ش ٓٔخ٣ٝش حٝ حهَ ٖٓ ه٤ٔش ح٫ٍع، 

ٝٓلّٜٞ حُٔوخُلش ُِ٘ض حػ٬ٙ ٣ز٤ٖ حٕ حُٔشَع ػ٘يٓخ كيى طِي ح٫ْٓ ك٢ حُظ٤ِٔي 

                                                                                                                              

مطاىخ السشاشق العذػائية، نقال عغ دمحم محسػد يػس ، العذػائيات والتجارب العخبية 
والعالسية، كمية التخصيط العسخاني، جامعة القاىخة، مقال مشذػر عمى شبكة السعمػمات 

 .ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚتاريخ الديارة   www.UN.plancol.comالعالسية، الخابط 

http://www.un.plancol.com/
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ًخٕ هي حهَؽ طِي حُلخ٫ص ٖٓ حكٌخٓٚ ٓٔخ ٣ؼ٢٘ ػيّ هزٍٞ ؽِذ حُظ٤ِٔي ح١ٌُ 

 ٣ويٓٚ حُٔظـخُٝ ك٢ كخٍ ًخٗض ح٫ر٤٘ش حُظ٢ ش٤يٛخ حهَ حٝ ٓٔخ٣ٝش ُو٤ٔش ح٫ٍع.

٬٣ٝكع ٖٓ ه٬ٍ حُ٘ض حػ٬ٙ حٕ ط٤ِٔي حُٔظـخ٣ُٖٝ ٣ظؼِن رخ٧ٍحػ٢ 

ح٣َ٤ٓ٫ش حُظَكش
(ٔ)

 ٖٔٔٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ ( ٕ، ٝٛٞ ؿخء ٓظٞحكوخ ٓغ ٗض حُٔخىس )

حُِٔـ٢ ك٢ ط٤ِٔي حُٔظـخ٣ُٖٝ ٨ٍُحػ٢ ح٣َ٤ٓ٫ش حُظَكش، ر٤٘ٔخ ُْ  2ُٗٓٔٔ٘ش 

حُِٔـ٢ ح٠ُ ط٤ِٔي حُٔظـخ٣ُٖٝ  2ُٕٙٔٔ٘ش  2ٗح١ٌُ ٓزوٚ ٍهْ ٣ظؼَع حُوخٕٗٞ 

 ح١ٌُ طيٍ ك٢ ك٤٘ٚ ُٔؼخُـش حُٞػغ حُوخ٢ٗٞٗ ٨ٍُحػ٢ ك٢ حُؼَحم.

شَٝؽ ٝأْٓ  2٘ٙٔٔ٘ش ُ ٔٙ( ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ ٖٔٝكيى ٗض حُٔخىس )

، ًٔخ طيٍص 2٘ٙٔ/ٙ/2ٔحُظ٤ِٔي ُِٔظـخ٣ُٖٝ هزَ ٗلخً حُوخٕٗٞ حًٌٍُٔٞ رظخ٣ٍن 

هٞح٤ٖٗ ٫كوش ُٔؼخُـش كخ٫ص حُظـخُٝ حُٔٔظَٔس حُظ٢ ٍحكوض حُظَٝف ح٫ٓظؼ٘خث٤ش 

حُظ٢ َٓ رٜخ حُؼَحم، ك٤غ ػخُؾ طِي حُٞهخثغ هخٕٗٞ ر٤غ ٝطظل٤ق ط٘ق 

 ٖ٘هخٕٗٞ طٞك٤ي حط٘خف ح٫ٍحػ٢ ٍهْ  ًٌُٝي 2٘2ُٔٔ٘ش  ٔ٘ح٧ٍحػ٢ ٍهْ 

( حُظ٢ أروض ح٫كٌخّ حُٔظؼِوش ٗٔك٤غ ٗظض ػ٠ِ ًُي حُٔخىس ) 22ُٙٔٔ٘ش 

رخُظـخُٝ ػ٠ِ ح٫ٍحػ٢ ح٣َ٤ٓ٫ش ٗخكٌس ٝط١َٔ ػ٠ِ حُظـخُٝ رخُـَّ حٝ حُز٘خء 

ػ٠ِ ح٧ٍحػ٢ حًُِٔٔٞش
 
ُِيُٝش ًخكش 

(ٕ)
ٝحُظ٢ ٫ ٣ٌٕٞ ُِـ٤َ كوٞم طظَك٤ّش  

 ػ٤ِٜخ.

حُؼي٣ي ٖٓ حُوَحٍحص حُظ٢ طؼٔ٘ض ٓؼخُـش ٓشٌِش حُظـخُٝحص  ًٌُي طيٍص

ػٖٔ َٓكِش طخ٣ٍو٤ش ٓؼ٤٘ش رظ٤ِٔي حُٔظـخُٝ رخُز٘خء ٝحٌُٖٔ ح٫ٍع حُٔظـخُٝ 

ػ٤ِٜخ ك٢ طخ٣ٍن ٓليى ٝرٌُي ٣ؼي حُٔظـخُٝ رؼي ح٤ُٔؼخى حُٔليى رخُوَحٍ ؿخطزخ 

                                                      

م( االراضي الكائشة ٚٗٛٔىـ / ٕٚٗٔفي االصل قدع قانػن االراضي العثساني لدشة ) (ٔ)
االراضي  -ٕاالراضي السسمػكة  -ٔفي بالد الجولة العمية الى خسدة اقدام ىي ))

االراضي السػات(( واقخ ىحه  -٘ة االراضي الستخوك -ٗاالراضي السػقػفة  -ٖاالميخية 
السعجل، وبّيغ قانػن التدجيل  ٜٔ٘ٔلدشة  ٓٗاالنػاع القانػن السجني العخاقي رقع 

( مفيػم االراضي االميخية ٚفي نز السادة ) ٜٔٚٔلدشة  ٖٗالعقاري العخاقي رقع 
 الرخفة "وىي التي تعػد رقبتيا وجسيع حقػقيا لمجولة".

 السسمػكــة االراضــي كافــة ٜٙٚٔ لدــشة ٖ٘ رقــع الجولــة أراضــي فأصــشا تػحيــج قــانػن  عــالج (ٕ)

 االراضــي جسيــع "تعتبــخ االتــي: اوال الفقــخة تزــسشت حيــث مشــو (ٔ) الســادة نــز فــي لمجولــة

 صـــحيح، غيـــخ وقفـــاً  والسػقػفـــة بالمدمـــة، والسسشػحـــة بالصـــابػ، والسفػضـــة الرـــخفة، االميخيـــة

 السالية....". وزارة باسع لوتدج لمجولة السسمػكة االراضي صش  مغ والستخوكة
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ُؼٍٞس ٍهْ ٝططزن رشؤٗٚ حكٌخّ حُظش٣َؼخص حَُٔػ٤ش، ٜٝٓ٘خ هَحٍ ٓـِْ ه٤خىس ح

ح١ٌُ حػط٠ حُلن رظِٔي ح٫ٍحػ٢ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش حٝ  222ُٔٔ٘ش  2ٗ٘

حُزِي٣خص ػٖٔ كيٝى حُزِي٣ش رو٤ٔظٜخ حُلو٤و٤ش ػ٠ِ ٝكن شَٝؽ ٓؼ٤٘ش طظٔؼَ 

رخ٫ط٢
(ٔ)

: 

حٕ ٣ٌٕٞ حُظـخُٝ ػٖٔ حُٔ٘خؽن ح٤ٌُ٘ٔش كٔذ حُظظ٤ْٔ ح٫ٓخ٢ٓ ُِٔي٣٘ش حٝ  .ٔ

 حٗشخء ىٍٝ ٌٖٓ ػ٤ِٜخ. حٕ حُٔ٘خؽن حُٔظـخُٝ ػ٤ِٜخ ٣ـ٤ِ حُظظ٤ْٔ

 .222ٔ/ٔ/ٔحٕ ٣ٌٕٞ حُظـخُٝ هي طْ هزَ طخ٣ٍن  .ٕ

حٕ ٣ويّ حُٔظـخُٝ ؽِزخ ُظِٔي ح٫ٍع َٓكن رٜخ طؼٜيح رؼيّ حٓظ٬ًٚ حٝ  .ٖ

 حٓظلخىطٚ ُوطؼش حٍع حٝ ىحٍ ٌٖٓ حٝ ُٝؿظٚ ٝح٫ٝىٙ حُوخط٣َٖ.

 حٕ ٣ٌٕٞ حُز٘خء ٓش٤ي ٖٓ حُطخرٞم حٝ حُلـَ حٝ ح٫ٓٔ٘ض. .ٗ

 ح٫ هطؼش حٍع ٝحكيس.٫ ٣ِّٔي حُٔظـخُٝ  .٘

 إٔ ٣ٌٕٞ ؽخُذ حُظ٤ِٔي ٛٞ حُشخؿَ حُلؼ٢ِ حٝ ٍٝػظٚ. .ٙ

حٕ ٣يكغ حُٔظـخُٝ حُو٤ٔش حُلو٤و٤ش حُٔويٍس ُِؼوخٍ حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ، ٝك٢ ٌٛٙ  .2

حُٔٔـؤُش ٗـي حُٔشَع حُؼَحه٢ حطـٚ رٔ٘ل٠ ٣وخُق ٓٞحهلٚ ك٢ حُظش٣َؼخص 

رخُو٤ٔش حُلو٤و٤ش حُٔخروش ك٤غ طلٍٞ ٖٓ حُظ٤ِٔي رو٤ٔش حُٔؼَ ح٠ُ حُظ٤ِٔي 

حُٔويٍس ُِؼوخٍ ٓٔخ ٣ؼ٢٘ حهٌ رظشي٣ي ح٫ُظِحٓخص حُظ٢ طظَطذ ػ٠ِ حُٔظـخُٝ 

حهٌح ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ حُظـ٤٤َحص ح٫هظظخى٣ش حُظ٢ ؽخُض حُؼوخٍحص ػٔٞٓخ 

 .ٝؽز٤ؼش حٓظويحٜٓخ ٝٗٞع حٓظـ٬ُٜخ

ٝٓغ حٓظَٔحٍ ظخَٛس حُظـخُٝ ػ٠ِ ح٫ٍحػ٢ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٤ٌِٓش طخٓش 

َحٍحص حهَٟ طؼٔ٘ض حؿَحءحص ُٔؼخُـش طِي حُٔٔظٞؽ٘خص حُؼشٞحث٤ش طيٍص ه

22ُٗٔٔ٘ش  2ٜٗٗٔٝٓ٘خ حُوَحٍ ٍهْ 
(ٕ)

ح١ٌُ حػط٠ كن حُظِٔي ُِؼوخٍ  

حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ رشَٝؽ ؿخءص ح٠ُ كي ٓخ طٞحكن ٓؼٕٔٞ حُوَحٍحص حُٔخروش 

ٓٔخ ٣ؼ٢٘ حٕ حُوَحٍ حػ٬ٙ  222ٔ/ٔ/ٔٝحٜٛٔخ حٕ ٫ ٣ٌٕٞ حُظـخُٝ هي طْ رؼي 

                                                      

 العخاقيــة الػقــائع فــي مشذــػر ٜٜٚٔ لدــشة ٛٗ٘ رقــع القــخار نــز يشطــخ التفرــيل مــغ لسديــج (ٔ)

 فــــي السشذــــػر ٜٓٛٔ لدــــشة ٙ٘ٔ رقــــع بــــالقخار السعــــجل ٜٜٚٔ/٘/ٕٔ فــــي ٕٔٔٚ بالعــــجد

 .ٜٓٛٔ/ٕ/ٛٔ في ٚ٘ٚٔ بالعجد العخاقية الػقائع

 تسميـظ بذأن مشيا استثشى وما التسميظ وشخوط حاالتب يتعمق ما وخاصة التفريل مغ لسديج (ٕ)

 ٜٕٚٚ بالعـجد العخاقيـة الػقـائع فـي مشذـػر ٜٗٛٔ لدـشة ٗٚٗٔ رقع القخار يشطخ الستجاوز،

 .ٜٗٛٔ/ٔ/ٖٕ في
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، ر٤٘ٔخ ؿخء ٗض حُوَحٍ 222ٔ/ٔ/ٔء ُٔؼخُـش كخ٫ص حُظـخُٝ حُٞحهؼش هزَ ؿخ

٤ُظؼٖٔ شَٝؽ ط٤ِٔي ح٫ٍحػ٢ حُٔظـخُٝ ػ٤ِٜخ ُٖٔ ش٤يٝح  22ُ٘ٔٔ٘ش  2ٖٓٔ

ٓؼخٍ كيٝى حُظظ٤ْٔ ح٫ٓخ٢ٓ ُِٔيٕ ٝرخ٧ىٍٝ ٌُِٖٔ ك٢ حُوَٟ حٌُخث٘ش هخٍؽ 

حُوَحٍ ُْ ٣ليى طخ٣ٍن حُٔخروش حُظ٢ طْ ط٤ِٔي حُٔظـخ٣ُٖٝ رٔٞؿزٜخ ٬٣ٝكع حٕ ٌٛح 

ٓؼ٤ٖ ُِظـخُٝ ُٝؼَ حُٔزذ ٣ٌٖٔ ك٢ حٕ حُظـخُٝ ًخٕ ٝحهؼخ ك٢ حُوَٟ ٝهخٍؽ 

 كيٝى حُٔيٕ.

ٖٝٓ حْٛ حُوَحٍحص حُظ٢ طيٍص ُٔؼخُـش ظخَٛس حُظـخُٝحص رخٌُٖٔ 

ح١ٌُ طؼٖٔ ٓؼخُـش  ُٕٔٓٓٔ٘ش  ٙ٘ٔحُؼشٞحث٤ش هَحٍ ٓـِْ ه٤خىس حُؼٍٞس ٍهْ 

ٖٓ ه٬ٍ حُز٘خء طـخُٝح  ٕٔٓٓ/ٔ/ٔشؤص هزَ طِي حُؼشٞحث٤خص حًح ًخٗض هي أٗ

ىٍٝ ٌٖٓ ػ٠ِ حٍحػ٢ ًِٓٔٞش ُِيُٝش ػٖٔ كيٝى حُظظخ٤ْٓ ح٫ٓخ٤ٓش ُِٔيٕ 

ًُٝي رظ٤ِٔي حُٔظـخُٝ طِي ح٫ٍع رو٤ٔظٜخ حُلو٤وش ٝهض طوي٣ْ حُطِذ ُِظ٤ِٔي ٓغ 

ح٫ُظِحّ رظٔي٣ي ػؼق حؿَ حُٔؼَ ػٖ ٓيس حُظـخُٝ
(ٔ)

، ٝطِحٖٓ ٓغ حُوَحٍ 

ح١ٌُ طؼٖٔ حُظظَكخص حُظ٢  ُٕٔٓٓٔ٘ش  ٗ٘ٔطيٍٝ حُوَحٍ ٍهْ  حًٌٍُٔٞ آٗلخ

طؼي ٖٓ هز٤َ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص حُؼخثيس ُِيُٝش حٝ حُزِي٣خص ٝح٫ُظِحٓخص 

حُ٘خشجش ػٜ٘خ
(ٕ)

. 

ُٔ٘ش  ٙ٘ٔٝ ُٕٔٓٓٔ٘ش  ُٗ٘ٔوي ػخطَ ط٘ل٤ٌ ٓؼٕٔٞ حُوَح٣ٍٖ 

ٖٝٓ ػْ  ٖٕٓٓٝطؼ٤ِٔخطٜٔخ حُلَد حُي٤ُٝش حُظ٢ ُشّ٘ض ػ٠ِ حُؼَحم ػخّ  ٕٔٓٓ

حٓظَٔحٍ ٓظخَٛ حُؼ٘ق ٝحُظـخُٝ ػ٠ِ حُوخٕٗٞ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔلخطَ ح٤َُٔٓش 

ٝحُل٤خط٤ش ٓٔخ أىٟ ح٠ُ حُظِح٣ي حُٔطَى ٌُِٖٔ حُؼشٞحث٢، ٓخ٣َٛخ ك٢ حُٞهض ًحطٚ 

حُؼي٣ي ٖٓ حُٔلخ٫ٝص ٖٓ ؿخٗذ حُلٌٞٓش ح٣ًَُِٔش ٝحُلٌٞٓخص حُٔل٤ِش ُٔؼخُـش 

ْ طؤهٌ ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ حُلؼ٢ِ ٜٝٓ٘خ هَحٍحص ٌٛٙ حُظـخُٝحص ىٕٝ ؿيٟٝ ًٜٞٗخ ُ

حُظ٢ أشخٍص ح٠ُ  2ُٕٔٓٔ٘ش  ٕٗٗٝ  2ُٕٓٓٔ٘ش  ٓٗٗٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ 

ٌَّ ُـَع  ُٕٔٓٓٔ٘ش  ٗ٘ٔطلؼ٤َ ٓؼٕٔٞ حُوَحٍ ٍهْ  ٖٓ ه٬ٍ ُـ٘ش طش

                                                      

 الستجــاوز االرض تسميــظ غــخاضأل بيــا االلتــدام الػاجــب الذــخوط ػلحــ التفرــيل مــغ لسديــج (ٔ)

 فــي ٖٙٛٛ بالعـجد العخاقيـة الػقـائع فـي السشذــػر ٕٔٓٓ لدـشة ٙ٘ٔ رقـع القـخار يشطـخ عمييـا
 .ٕٔٓٓ لدشة ٗٔ بالعجد تشفيحه وتعميسات ٕٔٓٓ/ٚ/ٜ

 بالعـجد العخاقيـة الػقـائع فـي السشذـػر ٕٔٓٓ لدـشة ٗ٘ٔ رقع القخار يشطخ التفريل مغ لسديج (ٕ)

 الػقـــائع فـــي السشذـــػر ٕٔٓٓ لدـــشة ٘ٔ بالعـــجد تشفيـــحه وتعميســـات ٕٔٓٓ/ٚ/ٜ فـــي ٖٙٛٛ

 .ٕٔٓٓ/ٓٔ/٘ٔ في ٜٖٓٓ بالعجد العخاقية
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حُحُش حُظـخُٝحص حُلخطِش ػ٠ِ ػوخٍحص حُيُٝش ىحهَ كيٝى حُظظ٤ْٔ ح٫ٓخ٢ٓ 

 ُٕٔٓٓٔ٘ش  ٗ٘ٔروَحٍ ٓـِْ ه٤خىس حُؼٍٞس ٍهْ ُِٔيٕ طزؼخ ٤ُ٦ُش حُٔليىس 

حُظخىٍ ػٖ ٌٓظذ ٍث٤ْ حٍُُٞحء  ٖ٘ٓٝأًيّٛخ أ٣ؼخ ح٫َٓ حُي٣ٞح٢ٗ حَُٔهْ 

2ٕٔٓ/2/2ٕرظخ٣ٍن 
(ٔ)

. 

حٓخ رخُ٘ٔزش ُِظـخُٝحص حُظ٢ ٗشؤص ك٢ حُوَٟ حٌُخث٘ش هخٍؽ كيٝى 

ُٔ٘ش  2ٔٗحُظظ٤ْٔ ح٫ٓخ٢ٓ ُِٔي٣٘ش كوي طيٍ هَحٍ ٓـِْ حٍُُٞحء رخَُهْ 

ح١ٌُ حػط٠ كن ط٤ِٔي ح٫ٍحػ٢ حُٔظـخُٝ ػ٤ِٜخ ك٢ طِي حُوَٟ ح٠ُ  2ٕٔٓ

ػ٠ِ  2ٕٔٓ/ٔٔ/2ٔحُٔظـخ٣ُٖٝ ٖٓٔ ش٤يٝح ىٍٝح ٌُِٖٔ ػ٤ِٜخ هزَ ٗلخًٙ رظخ٣ٍن 

ٝكن حُشَٝؽ حُظ٢ كيىٛخ حُوَحٍ حًٌٍُٔٞ ٣ٌٕٝٞ حُظ٤ِٔي رزيٍ طوي٣َ كو٤و٢ 

حُٔؼيٍ  ُٖٕٔٓٔ٘ش  ٕٔحٓظ٘خىح ح٠ُ حكٌخّ هخٕٗٞ ر٤غ ٝح٣ـخٍ حٓٞحٍ حُيُٝش ٍهْ 

ك٤غ ر٤ّٖ حُوَحٍ آ٤ُش حٓظ٤لخء حُزيٍ ٝآػخٍ ٝٗظخثؾ حُظؤهَ ك٢ حُظٔي٣ي
(ٕ)

. 

٣ًٌَٝ إ حُٔشَع حُؼَحه٢ رخىٍ ح٠ُ حػظٔخى ٓؼخُـش شخِٓش ٌُِٖٔ 

حُؼشٞحث٢ ح١ٌُ أٗشت رط٣َوش حُظـخُٝ ػ٠ِ ح٬ٓى حُيُٝش، ح٫ أٜٗخ ٫ُحُض ػٖٔ 

"، 2ٕٔٓـش حُظـخُٝحص ُٔ٘ش ؽ٤خص ٓشَٝع هخٕٗٞ طلض ػ٘ٞحٕ "هخٕٗٞ ٓؼخُ

( ٓخىس، ك٤غ حُـ٠ حُٔشَٝع هَحٍ ٓـِْ ٕٕطٌٕٞ ٖٓ كظ٤ِٖ ٝحُٔظؼ٤ٖ٘ٔ )

، ٝهي كيى ٓشَٝع حُوخٕٗٞ طخ٣ٍن ططز٤وٚ ك٢ ُٕٔٓٓٔ٘ش  ٗ٘ٔه٤خىس حُؼٍٞس ٍهْ 

ح ىٍٝح ٤ٌ٘ٓش طـخُٝح حُظ٢ ٗظض ػ٠ِ "٨ُشوخص ح٣ٌُٖ حٗشئٝ( ٓ٘ٚ ٔحُٔخىس )

ثَ حُيُٝش حٝ حُزِي٣خص هزَ طخ٣ٍن ػ٠ِ حٍحػ٢ ًِٓٔٞش ُِيُٝش حٝ ىٝح

، حُٔٞػوش ٓ٘شؤطْٜ رخُظٍٞس حُلؼخث٤ش حُٔٞكيس حُٔؼظٔيس ك٢ طؼز٤ض ٕٙٔٓ/ٕٔ/ٖٔ

ٓٞحهغ حُؼشٞحث٤خص ك٢ حُؼَحم حُٔؼيس رٔٞؿذ حُزَٗخٓؾ حُٞؽ٢٘ ُٔؼخُـش 

حُؼشٞحث٤خص ك٢ ُٝحٍس حُظوط٤ؾ، حٓظجـخٍ ٌٛٙ ح٫ٍحػ٢ ػ٠ِ ٝكن حُشَٝؽ 

( هٔٔش ٝػشَٕٝ ٓ٘ش حٓظؼ٘خء ٖٓ حكٌخّ ُٕ٘ٔيس ) حُٔليىس رٔٞؿذ ٌٛح حُوخٕٗٞ

حٕ حٓظوَحء  ،حُٔؼيٍ" ٖٕٔٓ( ُٔ٘ش ٕٔهخٕٗٞ ر٤غ ٝح٣ـخٍ حٓٞحٍ حُيُٝش ٍهْ )

                                                      

 لسجمـذ العامـة االمانـة مػقـع عمـى مشذـػرة الػزراء، مجمذ قخارات يشطخ التفريل مغ لسديج (ٔ)

 الديـــــارة تــــاريخ ،IQ.CABINET.WWW الــــخابط: العالسيــــة، السعمػمـــــات شــــبكة فــــي الــــػزراء

٘/ٖ/ٕٕٓٓ. 

 الجولـة امـػال وايجـار بيـع قـانػن  يشطـخ البيـع لبـجل التقـجيخ اجـخاءات لحـػ  التفريل مغ لسديج (ٕ)

 .ٕٚٔٓ لدشة ٗ رقع تصبيقو وتعميسات السعجل ٖٕٔٓ لدشة ٕٔ رقع

http://www.cabinet.iq/
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ٗض حُٔخىس حًٌٍُٔٞس آٗلخ ٣ش٤َ ح٠ُ حػظزخٍ حُٔشَع ًَ طـخُٝ رؼي 

٣ؼي ؿظزخ ٕٙٔٓ/ٕٔ/ٖٔ
(ٔ)

. 

زش ٝحُحء ٓخ ًًَ آٗلخ ٣ظؼق حُظؼخٍع ر٤ٖ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُوَحٍحص حُٞحؿ

حُظطز٤ن ٖٓ ك٤غ حُظخ٣ٍن ٝح٤ُ٥ش حُٔظؼِوش روٞحػي حُظوي٣َ ٝحُظٔي٣ي ُِزيٍ حُوخص 

رخُٔش٤يحص ٝح٫ر٤٘ش ح٤ٌُ٘ٔش، ػ٤ِٚ ٗؤَٓ حٕ ٣ظيهَ حُٔشَع ك٢ ٗطخم ٓؼخُـش 

 2ٓشخِٓش ُِؼشٞحث٤خص ح٤ٌُ٘ٔش ٖٓ ه٬ٍ ط٘ل٤ٌ حكٌخّ هَحٍ ٓـِْ حٍُُٞحء ٍهْ 

ع طـ٤ٔي ٓلّٜٞ حُؼٔخٕ ٝحُظخىٍ ُـَ 2ٕٔٓ/ٖ/ٕٔرظخ٣ٍن  2ُٕٔٓٔ٘ش 

ح٫ؿظٔخػ٢ ٝٓٔئ٤ُٝش حُيُٝش طـخٙ ٓٞحؽ٤ٜ٘خ ُِلي ٖٓ حُلٞحٍم حُطزو٤ش ٝح١ٌُ 

طؼٖٔ ح٫ْٓ حُظ٢ طْٜٔ رشٌَ كخػَ ك٢ ح٣وخف ٝٓ٘غ حٓظَٔحٍ ظخَٛس حُظـخُٝ 

٧ؿَ حٗشخء ٓٔظٞؽ٘خص رش٣َش ٌُِٖٔ ٓٔظوز٬ ًٔخ ٗوظَف ػ٠ِ حُٔشَع ط٘ظ٤ْ 

حص حُٔخروش ُظيٍٝٙ ػ٠ِ إٔ ٫ ٣ظِحٖٓ ط٘ل٤ٌ هخٕٗٞ ٣لْٔ ًَ ٓخ ٣ظؼِن رخُظـخُٝ

ٓغ حُوخٕٗٞ حُٔوظَف ُؼٔخٕ ٝهق ٝحٜٗخء  2ُٕٔٓٔ٘ش  2ٓٓؼٕٔٞ حُوَحٍ ٍهْ 

 حُظـخُٝحص ح٤ٌُ٘ٔش رٞؿٚ هخص.

 

 حبوٕب: انحقُق انىبشئخ فٓ حبالد اخزِ نهتزبَس

حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ًٞٗٚ ٣لظَٔ حٓزخرخ حهَٟ ؿ٤َ حٌُٖٔ، كٜٞ ًٌُي 

خ٤ٗٞٗش طظؼِن ك٢ ؿخٗذ ٜٓ٘خ رخُلوٞم حُظ٢ ط٘شؤ ػٖ ًُي حُظـخُٝ ٣َطذ آػخٍح ه

ـخ٣ٍش حٝ ؿَحع ط٘خػ٤ش حٝ طك٢ كخ٫ص ٓظؼيىس ٜٓ٘خ حُظـخُٝ ٧ ٝح١ٌُ ٣ظلون

ؿَحع حُز٤غ ٝحُشَحء، ؿ٤َٛخ ٖٓ ح٫ٓظؼٔخ٫ص ًبشـخٍ حُشٞحٍع ٝح٫ٍطلش ٧

ٝحُ٘شَحص حٝ حٓظـ٬ٍ حُـيٍحٕ ٝحُلؼخءحص حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٧ؿَحع ح٫ػ٬ٗخص 

حُظو٤ِي٣ش حٝ ح٫ٌُظ٤َٗٝش
(ٕ)

. 

                                                      

 الدـكشية بالتجـاوزات الخـاص القانػن  بسذخوع الستعمقة السالحطات بذأن التفريل مغ لسديج (ٔ)

 مقـال الدكشية، التجاوزات معالجة قانػن  مذخوع في رؤية القادر، عبج شاكخ عمي د. يشطخ:

 الــــخابط: العالسيــــة، السعمػمــــات شـــبكة كــــخبالء/ جامعــــة / القــــانػن  كميـــة مػقــــع عمــــى مشذـــػر

IQ.EDU.UOKERBALA.WWW، الديارة تاريخ ٕ٘/ٕ/ٕٕٓٓ. 

 اذ الخاصــة، القــػانيغ امحكــأل ويخزــع البحــث مػضــػع نصــاق خــارج زالتجــاو  مــغ الشــػع ىــحا (ٕ)
 بالشدـبة البمـجيات ادارة قـانػن  خـالل مـغ السدـائل تمظ تشطيع عاتقو عمى العخاقي السذخع اخح

 كــان اذا امـا والشــػاحي، واالقزـية لمسـجن االساســي الترـسيع حـجود ضــسغ الػاقعـة لمتجـاوزات

 جل.السعـــ ٕٕٓٓ لدـــشة ٖ٘ رقـــع العامـــة الصـــخق  قـــانػن  احكـــام ضـــسغ فيكـــػن  خارجيـــا واقعـــا

http://www.uokerbala.edu.iq/
http://www.uokerbala.edu.iq/
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٣ٝظلون حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ُـ٤َ حٌُٖٔ ك٢ ح٫ؿَحع حٍُِحػ٤ش، 

ك٤غ ًخٗض ٌٓ٘ حُويّ ٓطٔؼخ ُٔؼظْ ح٫هطخػ٤٤ٖ ٣ٝظْ ح٫ٓظ٬٤ء ػ٤ِٜخ رخُوٞس 

 هخطش ٌٝٛح حُ٘ٞع ٖٓ ح٫ٍحػ٢ ُْ ٣ٌٖ ػٖٔ ٗطخم هخػيس حُظٔـ٤َ ٝحُظٞػ٤ن.

٢ ػ٠ِ ٝػغ حُلٍِٞ حُظ٢ طْٜٔ ك٢ ٓ٘غ ٝهي كَص حُٔشَع حُؼَحه

حُظـخُٝ ػ٠ِ ح٫ٍحػ٢ حٍُِحػ٤ش ٖٓ ه٬ٍ طش٣َغ حُؼي٣ي ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ 

أٜٓٔض ك٢ طلي٣ي حُٔؼخُـش حُٞحهؼ٤ش ُِللخظ ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش حٍُِحػ٤ش ٍٝكي حُوطخع 

حٍُِحػ٢ ك٤غ أهَ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُظ٣ٞٔش ٝحُِِٓش ٝطيٍص حُؼي٣ي ٖٓ 

ء طِي حُظ٢ ٓزوض طيٍٝ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ أّ رؼيٙحُوَحٍحص رشؤٜٗخ ٓٞح
(ٔ)

 ،

٣َ٤ٓش حُِٔـ٠ ك٢ كخُش ( ٖٓ هخٕٗٞ ر٤غ ح٫ٍحػ٢ ح٫ٖحً ر٤ٖ ًُي ٗض حُٔخىس )

ْٓ حُٔظظَف رٜخ ؼ٫ٞ رـَٜٓخ رخ٧شـخٍ ك٤غ طٔـَ ربٍع كحُظظَف رخ٧

 ر٤ؼخ رزيٍ حُٔؼَ.

٠ ح٫ٍحػ٢ حٓخ رخُ٘ٔزش ُِلوٞم حُ٘خشجش ػٖ حُظـخُٝ ُـ٤َ حٌُٖٔ ػِ

كٌخّ ِـَحّ ٝحٍُِحػش كوي ًخٗض ٓو٤يس رؤحٍُِحػ٤ش حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٝحٓظـ٬ُٜخ ُ

ٝهخٕٗٞ طٞك٤ي حط٘خف 2ُٖٙٔٔ٘ش  ٖٙٔهخٕٗٞ ٓ٘غ طلظ٤ض ح٤ٌُِٔش حٍُِحػ٤ش ٍهْ 

 2ٍٖٔع حٍُِحػ٤ش ٍهْ ي هخٕٗٞ ط٘ظ٤ْ حُلي ح٫هظظخى١ ٨ُحٍحػ٢ حُيُٝش ًٌُٝ

٤ٌِِٔش حٍُِحػ٤ش ك٤غ ٣٘شؤ ػٖ ًُي ط٤ِٔي ، ح١ٌُ ر٤ّٖ حُلي ح٫ػ٠ِ 22ُُٙٔٔ٘ش 

حُٔظـخُٝ كن حُظظَف ػ٠ِ ح٫ٍع حٍُِحػ٤ش حًُِٔٔٞش ٍهزظٜخ ُِيُٝش رٔخ ٫ 

٣ِ٣ي ػٖ حُلي ح٫هظ٠ ٤ٌُِِٔش حٍُِحػ٤ش
(ٕ)

ُٔ٘ش  2ٕٙ. ٝحُـ٢ رخُوَحٍ ٍهْ 

 ح١ٌُ ر٤ّٖ حُليٝى ح٫هظظخى٣ش ٩كَحُ ح٫ٍحػ٢ ٝحُزٔخط٤ٖ. 222ٔ

ٔشَع حُؼَحه٢ حػظٔي ٤ٓخٓش حًؼَ َٓٝٗش ك٢ ه٬طش ٓخ طويّ ٗـي حٕ حُ

حُظؼخَٓ ٓغ حُظـخُٝ حٍُِحػ٢ ُٔزز٤ٖ حُٜٝٔخ ٣ظؼِن ك٢ ٓٞػٞع حُظـخُٝ ٝٛٞ 

                                                                                                                              

 الســادة بــشز محكــػم فيــػ الجاخميــة الذــػارع فــي الخصــي  فزــاء عمــى التجــاوز ذلــظ ومثــال

 وشخوط. ضػابط مغ تزسشتو بسا ٜٗٙٔ لدشة ٘ٙٔ رقع البمجيات ادارة قانػن  مغ (ٔٙ)

 السمغــي ٕٖٜٔ لدــشة ٓ٘ رقــع السغخوســة االميخيــة االراضــي بتسميــظ الخــاص القــانػن  يشطــخ (ٔ)

 .ٖٜٛٔ لدشة ٜٕ رقع بالقانػن 

 الدراعيــة االراضــي بتسميــظ الخــاص ٜٗٚٔ لدــشة ٖٕٚ رقــع الثــػرة قيــادة مجمــذ قــخار يشطــخ (ٕ)

 لألراضـي االقترـادي الحـج تشطـيع قـانػن  مـغ (ٔ) السـادة نـز يشطخ وكحلظ عمييا الستجاوز

 لدـشة ٕٙٛ رقـع الثـػرة قيـادة مجمـذ قـخار بسػجـب الغـي وقج ٜٙٚٔ لدشة ٖٚٔ رقع الدراعية

ٜٔٛٚ. 



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

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

099 

ح٫ؿَحع حٍُِحػ٤ش ك٤غ كَص ىحثٔخ ػ٠ِ طلو٤ن حُلٔخ٣ش ٌُٜح حُظظَف ُٔخ ُٚ 

ٖٓ َٓىٝى حهظظخى١ ُِز٬ى ٖٓ ه٬ٍ حُظشـ٤غ ػ٠ِ حٍُِحػش ٝحُـَحٓش ٝط٤ٓٞغ 

حُوؼَحء ٣ُٝخىس ح٫ٗظخؽ حٍُِحػ٢ ح١ٌُ ٣ظزؼٚ كخثيس ٓخ٤ُش طظٔؼَ  هخػيس ح٫ٍحػ٢

رخُى٣خى طيحٍٝ ٍحّ حُٔخٍ حُيحه٢ِ ح١ٌُ ٓ٘غ طلَى طِي ح٫ٓٞحٍ ػٖٔ حُظيحٍٝ 

 حُوخٍؿ٢.

حٓخ حُٔزذ حُؼخ٢ٗ كٜٞ ٣ظٔؼَ ك٢ ٗٞع ح٫ٓظ٤خُحص حُٔٔ٘ٞكش ُِٔظـخُٝ 

َّ حٝ حٍُِحػش ًٞٗٚ ٣ُِّٔي كن حُظظَف ػ٠ِ ح٫ٍع حُظ٢ طـخُٝ ػ٤ِٜخ رخُـ

ػ٠ِ ٝكن حُشَٝؽ حُٔليىس هخٗٞٗخ ٓغ روخء ٤ٌِٓش حَُهزش ُِيُٝش ٝه٤ٞى كي ح٤ٌُِٔش 

 حٍُِحػ٤ش ٝحُظ٢ طٔؼَ ػٔخٗخص حُيُٝش رخُللخظ ػ٠ِ ٤ٌِٓظٜخ حُؼخٓش.

٣ظؼق ٓٔخ طويّ حٕ حُٔٔظٞؽ٘خص حُؼشٞحث٤ش ظخَٛس ػخٓش ٫ ٣ٔظوَ رٜخ رِي 

ٟ حهظ٬ف ح٤ُٔخٓخص حُٔ٘ظٜـش ك٢ ٖٝٓ ٗخك٤ش حهَ ،ٓؼ٤ٖ رخٌُحص ٌٛح ٖٓ ٗخك٤ش

ٌٛح حُٔـخٍ حُظ٢ ىأرض رؼؼخ ٖٓ حُيٍٝ
(ٔ)

ػ٠ِ ح٣ـخى كٍِٞ ُِٔٔظٞؽ٘خص حُزش٣َش  

حُؼشٞحث٤ش ك٤ٜخ رٔخ ٣ٞحكن حُٔٞحهق حُي٤ُٝش ٖٓ ه٬ٍ حطـخ٤ٖٛ، أُٜٝٔخ ٣ظز٠٘ 

٤ٓخٓش ٝػغ حُزَحٓؾ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طْٜٔ ك٢ حهَحٍ ٝؿٞى طِي حُٔٔظٞؽ٘خص 

ٜخ ٖٝٓ ػْ طل٤ٖٔ ٝطط٣َٞ حٝػخػٜخ ح٤ٌُ٘ٔش رخُشٌَ ح١ٌُ ٝطٞك٤َ حُلٔخ٣ش ُ

٣لون ُٜخ حُؼ٘خطَ حُوي٤ٓش ًخكش، ٝػخ٤ٜٗٔخ ٣ظز٠٘ ٤ٓخٓش ٝػغ حُزَحٓؾ ح٫ٌٓخ٤ٗش 

٣ٝؼي  ،حُؼخٓش حُزي٣ِش ػٖ حُؼشٞحث٤خص ٬ً حٝ ؿًِء ٓغ حُ٘وَ حُظي٣ٍـ٢ ُِٔخ٤ًٖ٘

َ ًِلش ٝح٫َٜٓ ح٫ِٓٞد ح٫ٍٝ أًؼَ ٬ٓثٔش ٌُٜٙ حُظخَٛس رخػظزخٍٙ حُلَ ح٫ه

 ٝح٫َٓع ط٘ل٤ٌح.

 الفرع الثانً
 التسامات ادلتجاوز على العقار 

حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص هي ٣٘شت ك٢ حكي ؿٞحٗزٚ كوٞهخ ُِٔظـخُٝ، ح٫ حٗٚ 

ك٢ حُـخٗذ ح٫هَ ٣َطذ حُظِحٓخص ػ٠ِ ػخطوٚ، طِي ح٫ُظِحٓخص طوظِق رخهظ٬ف 

ػ٤ِٚ ٝحُظ٢ ٗظ٘خُٜٝخ ك٢  حًَُِٔ حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔظـخُٝ ٝطلش حُؼوخٍ حُٔظـخُٝ

 حُلوَط٤ٖ ح٫ط٤ظ٤ٖ:
                                                      

 معالجتيـــا، واســـاليب مرـــخ فـــي الدـــكشية لمتجسعـــات العذـــػائي الشســـػ عـــالم، خالـــج جاحســـ د. (ٔ)

 اســـتخاتيجية نحــػ الييجــاء، ابــػ حدــيغ احســج ؛ٗٔص ،ٜٜٗٔ القــاىخة، فخيــجرير، مةسدــة

 الجامعــة مجمــة فــي مشذــػر بحــث دراســية، حالــة  االردن العذــػائي، الدــكغ لسعالجــة شــسػلية

 بعجىا. وما ٖٓص ،ٕٔٓٓ االول، العجد التاسع، جالسجم غدة، اليشجسة، كمية االسالمية،
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 اَال: انتشامبد انمتزبَس حسه انىٕخ

حُٔظـخُٝ كٖٔ ح٤ُ٘ش ٣ظلَٔ حُظِحٓخص طظ٘ٞع ك٢ ٓؼٜٔٞٗخ ٝكيٝىٛخ ػ٠ِ 

كِن ٗٞع حُؼوخٍ حُٔظـخُٝ ػ٤ِٚ ٝطلظٚ ٝحُظ٢ ٗظؼَع ُٜخ طزخػخ ػ٠ِ ٝكن ح٫ط٢: َٝ 

 خبصخانتشامبد انمتزبَس حسه انىٕخ عهّ انمهكٕخ ان .1

كٌخّ حُٔزخىة ح٤ُ٘ش ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش حُوخطش طوؼغ ٧حُظِحٓخص حُٔظـخُٝ كٖٔ 

كٞحٍ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُظش٣َغ حُٔوظض ك٢ ٗطخم ط٘ظ٤ٔٚ ٧حُؼخٓش حُظ٢ ٣لَػٜخ 

حُؼوخٍحص حًُِٔٔٞش ُِـ٤َ ٝحهؼؼٜخ رٞؿٚ هخص ُوٞحػي ح٫ُظظخم رخػظزخٍٙ ٓززخ 

ٖٓ حٓزخد ًٔذ ح٤ٌُِٔش
(ٔ)

٢ رٌٜح ح٫طـخٙ ػٖٔ حكٌخّ ٝهي حهٌ حُٔشَع حُؼَحه 

2ُ٘ٔٔٔ٘ش  ٓٗحُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٍهْ 
(ٕ)

ٓؼظيح رظٞحكَ كٖٔ ح٤ُ٘ش ُيٟ حُٔظـخُٝ 
(ٖ)

. 

 انتشامبد انمتزبَس حسه انىٕخ عهّ انمهكٕخ انعبمخ. .2

ح٫ػظيحى ر٤٘ش حُٔظـخ٣ُٖٝ ٝحػلخثْٜ ٖٓ ح٫ُظِحٓخص حُٔظَطزش ػ٠ِ ػخطوْٜ ك٢ 

ص حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٕ طَى ػ٠ِ ٓخ ٣لَػٚ كخُش طلون كٖٔ ح٤ُ٘ش طؼي ٖٓ ح٫ٓظؼ٘خءح

حُوخٕٗٞ ػ٤ِْٜ ٖٓ حُظِحٓخص ٝػوٞرخص، ٝطِي ح٫ٓظؼ٘خءحص طٌٕٞ ُوظٞط٤ش شٌَ 

ٝٗٞع حُظـخُٝ حُلخطَ ٝحُظَٝف حُظ٢ طل٤ؾ رٚ، ٌٝٛح ٓخ طز٘خٙ حُٔشَع حُؼَحه٢ 

ُٔ٘ش  ٙٔك٢ ٗطخم ط٘ظ٤ٔٚ ُوخٕٗٞ ط٤ِٔي ح٫ٍحػ٢ ح٣َ٤ٓ٫ش حُٔـَٝٓش ٍهْ 

ٔ2ٕ2
(ٗ)

( ك٢ حُلوَس )أ( ػ٠ِ حٗٚ "طِٔي حُلٌٞٓش ٕٔخىس )ك٤غ ٗظض حُ 

ح٫ٍحػ٢ ح٣َ٤ٓ٫ش ؿ٤َ حُٔلٞػش حُٔـَٝٓش رٔخط٤ٖ ٓـخٗخ حًح ًخٕ ٓؼظْ 

 ح٫شـخٍ هي رِؾ ػَٔٛخ حُؼشَ حػٞحّ كٔخ كٞم".

ًٌُي طز٠٘ ح٫طـخٙ ًحطٚ ٝهٍَ ط٤ِٔي ح٫ٍحػ٢ حٌُخث٘ش ػٖٔ كيٝى حُظظ٤ْٔ 

ح٠ُ حُٔظـخ٣ُٖٝ  ٤ٔ22ٜٔخ هزَ ػخّ ح٫ٓخ٢ٓ ُزِي٣ش هؼخء كي٣ؼش حُٔظـخُٝ ػِ

ح٣ٌُٖ ش٤يٝح ىٍٝح ٌُِٖٔ ػ٤ِٜخ ٓـخٗخ ػٖٔ حكٌخّ هَحٍ ٓـِْ ه٤خىس حُؼٍٞس ٍهْ 

                                                      

 .ٓٚٔص سابق، مرجر البذخ، شو دمحم شو، حدػن  غشي د. (ٔ)

 الســـادة نـــز وكـــحلظ العخاقـــي، الســجني القـــانػن  مـــغ (ٕٓٔٔ-ٜٔٔٔ) الســـادتيغ نـــز يشطــخ (ٕ)

 السرخي. السجني القانػن  مغ (ٕٜ٘)

 يشطــخ: السػضــػع ىــحا فــي رــيلالتف مــغ لسديــج البحــث، مػضــػع نصــاق خــارج السػضــػع ىـحا (ٖ)

ـــانػني الشطـــام الســـدوري، عيدـــى ادريـــذ حبيـــبد.  الجـــامعي، الفكـــخ دار ،ٔط لمغرـــب، الق

 بعجىا. وما ٕٓص ،ٕ٘ٔٓ االسكشجرية،

 .ٕٖٜٔ لدشة ٓ٘ رقع االراضي حقػق  تدػية بقانػن  الغي (ٗ)
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22ُٔٔٔ٘ش  2ٕٖٔ
(ٔ)

ُٔ٘ش  ٙ٘ٔ، حٓخ رخُ٘ٔزش ُوَحٍ ٓـِْ ه٤خىس حُؼٍٞس ٍهْ 

كوي حٓظؼ٠٘ حُٔظـخ٣ُٖٝ ك٢ حُوَٟ حُٞحهؼش هخٍؽ كيٝى حُظظ٤ْٔ ح٫ٓخ٢ٓ  ٕٔٓٓ

ِٜٔخ حُظؼ٤ْٔ ٝحىهِض ػٖٔ كيٝىٙ ك٢ ح٣ش حُظِحٓخص ٣َطزٜخ ُِٔيٕ ٖٝٓ ػْ ش

 ٓؼٕٔٞ حُوَحٍ حػ٬ٙ.

 حبوٕب: انتشامبد انمتزبَس سٓء انىٕخ

ٓٞء ح٤ُ٘ش ٖٓ حُٔٔخثَ حُظ٢ طئهٌ ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ ك٢ طَط٤ذ ح٫ُظِحٓخص 

طوظِق ك٢ ٓيحٛخ ر٤ٖ حُظـخُٝ ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش  ػ٠ِ ػخطن حُٔظـخُٝ ٝحٕ ًخٗض

 حُوخطش حٝ حُظـخُٝ ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش حُؼخٓش ٌٝٛح ٓخ ٗز٤ّ٘ٚ ك٢ حُ٘وطظ٤ٖ ح٫ط٤ظ٤ٖ:

 انتشامبد انمتزبَس سٓء انىٕخ عهّ انمهكٕخ انخبصخ .1

ح٫ُظِحٓخص حُظ٢ طلَع ػ٠ِ حُٔظـخُٝ ٢ٓء ح٤ُ٘ش ٝحُٞحهؼش ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش 

 حُٞحهؼ٤ش ٓٔظٞؽ٘خص ػشٞحث٤ش ًٝٔخ ًًَٗخ ٓخروخحُوخطش ًٜٞٗخ ٫ طشٌَ رطز٤ؼظٜخ 

كٌخّ حُوٞحػي حُؼخٓش ك٤غ ٣ٌٕٞ حُٔظـخُٝ ك٢ٜ كخ٫ص ٓ٘لَىس ٝٓليىس طوؼغ ٧

ك٢ ًَِٓ حُٔظؼي١ ٝحُـخطذ ُِٔي حُـ٤َ ٝطظَطذ رٌٓظٚ حُظِحٓخص طظوٍَ 

حٓظ٘خىح
(ٕ)

ُوٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُظوظ٣َ٤ش رٞطلٜخ حػٔخ٫ ؿ٤َ ٓشَٝػش ٝهي حهٌ  

( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ 22َٔحه٢ رٌٜح ح٫طـخٙ ػٖٔ حكٌخّ ٗض حُٔخىس )حُٔشَع حُؼ

 حُٔؼيٍ. 2ُ٘ٔٔٔ٘ش  ٓٗحُؼَحه٢ ٍهْ 

 انتشامبد انمتزبَس سٓء انىٕخ عهّ انمهكٕخ انعبمخ .2

ح٫طَ حٕ حُظـخُٝ ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش حُؼخٓش ٣وغ ك٢ ٓـخٍ حُظؼي١ ٣ٌٕٝٞ 

٣َش، طِي ٢ٛ حُٔظـخُٝ ك٢ ًَِٓ حُـخطذ ٣ٝوؼغ ُوٞحػي حُٔٔئ٤ُٝش حُظوظ٤

ح٫ْٓ حُؼخٓش حُظ٢ ٣ؼخَٓ ػ٠ِ ٝكوٜخ ًَ ٖٓ طـخُٝ ػ٠ِ ح٬ٓ٫ى حُؼخثيس ُِيُٝش 

ٓٞحء أًخٗض ٓوظظش ُِ٘لغ حُؼخّ حّ ُـ٤َٙ، ٣ِٝظِّ حُٔظـخُٝ رظٔي٣ي حؿَ حُٔؼَ 

                                                      

 رقـع الثـػرة قيـادة مجمـذ وقـخار ،ٜٜٛٔ لدـشة ٕٛ٘ رقـع الثـػرة قيـادة مجمذ قخار كحلظ يشطخ (ٔ)
 )بــجون  مجانــا الستجــاوزيغ الــى الحسجانيــة قزــاء اراضــي تسميــظ بذــأن ٜٔٛٔ لدــشة ٖٓٙٔ

 =قخيــة فــي الدــاكشيغ الستجــاوزيغ تسميــظ بذــأن ٜٜٓٔ لدــشة ٚٚٔ رقــع القــخار وكــحلظ بــجل(
 ذلـــظ عـــغ التدامـــات ايـــة فــي اعفـــائيع مـــع بـــجل بـــجون  الذــخقاط بمجيـــة حـــجود ضـــسغ الخرــع=

 التجاوز.

ـــ غرـــب (ٕ) ـــة السسمػكـــة اراتالعق ـــق البحـــث مػضـــػع نصـــاق خـــارج خاصـــة ممكي  بتسميـــظ الستعم

 عذػائية. بذخية مدتػششات تذكل التي العقارات
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ؽزوخ ُِوٞحػي حػ٬ٙ ٝهي حهٌ حُٔشَع حُؼَحه٢
(ٔ)

( ٖٓ 22ٔ، ك٢ ٗض حُٔخىس )

حُظل٣َن ر٤ٖ كٖٔ ح٤ُ٘ش ٝٓٞإٛخ، ر٤٘ٔخ حطـٚ  حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ رٌٜح ح٫طـخٙ ىٕٝ

حُٔشَع ك٢ حُٞهض ًحطٚ ح٠ُ حػظٔخى حُؼوٞرش ؿِحء ٌَُ ٖٓ ٌٖٓ ٖٓ ؿ٤َ إً حٝ 

ػوي ٓٔزن ىحٍ حٝ شوش طؼٞى ُِيُٝش حٝ حُـ٤َ ىٕٝ ح٫ه٬ٍ رخ٫ُظِحٓخص حُٔخ٤ُش 

ٍٞس حُظ٢ طلَع ػ٤ِٚ ُِٔزذ حًٌٍُٔٞ آٗلخ حٓظ٘خىح ح٠ُ حكٌخّ هَحٍ ٓـِْ ه٤خىس حُؼ

. ٣ؼخهذ رخُٔـٖ ٓيس ٫ ط٣ِي ػ٠ِ ٔح١ٌُ ٗض ػ٠ِ حٗٚ " 22ُٗٔٔ٘ش  ٍٖٙهْ 

ػشَ ٓ٘ٞحص حٝ حُلزْ ٓيس ٫ طوَ ػٖ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ًَ ٖٓ ٌٖٓ ٖٓ ؿ٤َ إًٔ 

حٝ ػوي ٓٔزن ىحٍح حٝ شوش طؼٞى ُِـ٤َ ٝطٌٕٞ حُؼوٞرش حُٔـٖ ٓيس ٫ طوَ ػٖ 

. ٣ِِّ َٓطٌذ حُـ٣َٔش ٕػشَ ٓ٘ٞحص حًح ًخٗض حُيحٍ حٝ حُشوش طؼٞى ح٠ُ حُيُٝش. 

( ٖٓ ٌٛح حُوَحٍ حػخكش ح٠ُ حُؼوٞرش حُٔوٍَس رؼؼق حؿَ ٔحًٌٍُٔٞس ك٢ حُلوَس )

 حُٔؼَ ٝرؼؼق ه٤ٔش ح٫ػَحٍ حُ٘خؿٔش ػٖ ٌٖٓ حُيحٍ حٝ حُشوش.....".

٬٣كع ٖٓ ٗض حُوَحٍ حػ٬ٙ حٕ حُٔشَع حُؼَحه٢ هي شيى ك٢ ٓٞهلٚ ٌٛح 

ُٔظـخُٝ ٓوخٍٗش رٔخ طؼٔ٘ٚ هخٕٗٞ ٖٓ ح٫ؿَحءحص ٝحُؼوٞرخص حُظ٢ طلَع ػ٠ِ ح

حُٔؼيٍ، ك٤غ طؼٔ٘ض ٗظٞص حُٔٞحى  2ٙ2ُٔٔ٘ش  ٔٔٔحُؼوٞرخص حُؼَحه٢ ٍهْ 

" حُؼوٞرخص حُٔلَٝػش ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخ٫ص ٝرٌُي حػط٠ 22ٗ، 22ٗ، 2ٕٗ"

هظٞط٤ش ُٔؼَ ٌٛٙ حُـَحثْ كَطخ ٓ٘ٚ ػ٠ِ كٔخ٣ش ح٤ٌُِٔش حُؼخٓش ٖٓ ه٬ٍ 

 22ُٗٔٔ٘ش  ٖٙغ حُٞحػق ك٢ حُوَحٍ ٍهْ طشي٣ي حُؼوٞرش حُٔلَٝػش ٝحُظؼ٣ٞ

رخُشٌَ ح١ٌُ ٣ؼظي رٔٞء ٤ٗش حُٔظـخُٝ ػ٠ِ ح٬ٓ٫ى حُؼخٓش
(ٕ)

. 

ر٤ٖ حُٔظـخ٣ُٖٝ هزَ حُظخ٣ٍن  222ُٔٔ٘ش  2ٗ٘ٝكَم ح٣ؼخ حُوَحٍ ٍهْ 

رظٔي٣ي حُزيٍ حُلو٤و٢ حُٔوٍَ  222ٔ/ٔ/ٔحُٔليى ك٤ٚ ك٤غ ؿؼَ حُظِحْٜٓ هزَ 

، ر٤٘ٔخ ٣ٌٕٞ حُظِحّ حُٔظـخ٣ُٖٝ رؼي ٗلخً ٍع حُٔظـخُٝ ػ٤ِٜخ ٝأؿَ حُٔؼ٨َُ

رَكغ حُظـخُٝ ىٕٝ طؼ٣ٞغ ٝػوٞرظٚ رخُلزْ  222ٔ/٘/ٕٔحُوَحٍ حػ٬ٙ رظخ٣ٍن 

كِن حٝ ربٓيس ٫ طوَ ػٖ ٓظش حشَٜ ٫ٝ ط٣ِي ػ٠ِ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش  َٝ كيحٛٔخ، ػ٠ِ 

 ( ٖٓ حُوَحٍ حًٌٍُٔٞ حٗلخ.2حكٌخّ ٗض حُٔخىس )

ر٤ّ٘ش  ػظيحىحً ٙ حُؼوٞرش ٝح٫ؿَحءحص حشَع رظشي٣يٝرٌُي ٣ظؼق ٓٞهق حُٔ

حُٔظـخُٝ رؼي ٗلخً حُوَحٍ ٝحُؼِْ رٚ، ٝحُٔؼٕٔٞ ًحطٚ طز٘خٙ حُٔشَع ك٢ حُوَحٍ ٍهْ 

                                                      

 تعـــػيس اوجبـــت حيـــث السرـــخي، الســـجني القـــانػن  مـــغ (ٖٙٔ) الســـادة نـــز  كـــحلظ يشطـــخ (ٔ)

 الغيخ. مغ يرجر خصأ كل عغ السزخور

 .ٜٜص سابق، مرجر الخاشجي، فاضل واسخاء السالكي نعيع ىادي د. (ٕ)
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22ُٔٔٔ٘ش  2ٕٖٔ
(ٔ)

( ٖٓ هخٕٗٞ حىحٍس ح٫ٝهخف ٕٔ، ًٌُٝي ػٖٔ ٗض حُٔخىس )

 حُٔؼيٍ. 222ُٔٔ٘ش  ٗٙحُؼَحه٢ ٍهْ 

٤ُٝش ٍكغ حُظـخُٝ ٝكَع حُظش٣َغ حُؼَحه٢ ػ٠ِ حُـٜخص حُٔوظظش ٓٔئ

ح١ٌُ ٣وغ ػ٠ِ ح٫ٍحػ٢ حًُِٔٔٞش ُِيُٝش حٝ حُزِي٣خص حًح ًخٕ رؼي طخ٣ٍن ٗلخً هَحٍ 

ٓٞحء أًخٕ حُز٘خء ٓٞحكوخً ُِظظ٤ْٔ حّ  22ُٕٔٔ٘ش  2ٔٔٔٓـِْ ه٤خىس حُؼٍٞس ٍهْ 

ٓوخُلخ ُٚ ٓغ ٓ٘غ ح٣ظخٍ حُٔخء ٝحٌَُٜرخء ٝحُويٓخص ح٫هَٟ ىٕٝ ح٫ه٬ٍ رؤ٣ش 

خٕٗٞ ٝهَحٍ حهَ، ٝؿخءص حُوَحٍحص ح٬ُكوش ٓظؼٔ٘ٚ حُؼي٣ي ػوٞرش حشي ك٢ أ١ ه

كِن حكٌخّ حُوخٕٗٞ حُ٘خكٌ  َٝ ٖٓ ح٫ُظِحٓخص حُٔخ٤ُش حُظ٢ طلَع ػ٠ِ حُٔظـخُٝ ػ٠ِ 

ٖٓ ك٤٘ٚ حػخكش ح٠ُ طل٤َٔ حُـٜخص حُٔوظظش ٓٔئ٤ُٝش ٝهٞع أ١ طـخُٝ ٝػيّ 

حُحُظٚ كٍٞ ٝهٞػٚ ٝػ٠ِ ٗلوش حُٔظـخُٝ
(ٕ)

ٜٓٔش حُحُش ، ٝهي حػط٠ حُٔشَع ح٣ؼخ 

حُظـخُٝحص ػ٠ِ ػوخٍحص حُيُٝش ُِوٞحص ح٤٘ٓ٫ش ٝكَم حَُى ح٣َُٔغ ٓٔخ ٣ؼ٢٘ 

حطـخٙ حُٔشَع ح٠ُ ٓٞهق حشي ٖٓ حُٔظـخ٣ُٖٝ ٖٓ ه٬ٍ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُـٜٞى 

ُحُش حُظـخ٣ٌَُٝش ٩ٝح٤ُ٫خص حُؼٔ
(ٖ)

. 

٣ظؼق ٓٔخ طويّ ٖٝٓ ه٬ٍ حٓظوَحء حُوٞح٤ٖٗ ٝحُوَحٍحص حُظ٢ طز٘خٛخ 

ؼَحه٢ ػ٠ِ طؼخهذ طيٍٝٛخ، رخٕ حُٔظـخ٣ُٖٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص حًُِٔٔٞش حُٔشَع حُ

٤ٌِٓش ػخٓش ٝطشٌَ ٓٔظٞؽ٘خص ػشٞحث٤ش، ٣ٌٕٞ حُٔظـخُٝ ك٤ٜخ ٢ٓء ح٤ُ٘ش ػ٘يٓخ 

طوغ كخُش حُظـخُٝ رؼي ٗلخً حُظش٣َغ حُٔوظض ٝح١ٌُ ٣ؼ٢٘ طلون حُؼِْ ُيٟ 

م حُٔشَع  َّ حُؼَحه٢ ك٢ حُٔظـخُٝ رخُٔ٘غ حُظخىٍ ٖٓ حُِٔطش حُٔوظظش، ك٤غ ك

طِي حُوَحٍحص ر٤ٖ حُظـخُٝ هزَ ٗلخً حُظش٣َغ حٝ رؼيٙ ك٢ ٗٞع ح٫ُظِحٓخص 

ٝحُؼوٞرخص حُظ٢ كَػٜخ، حً ؿؼَ ح٫ُظِحٓخص هزَ ٗلخً أ١ طش٣َغ طٌٕٞ رظٔي٣ي 

حُزيٍ حُظوي١َ٣ ٝحؿَ حُٔؼَ ػٖ حُٔٔخكش حُٔظـخُٝ ػ٤ِٜخ ٓوخرَ ط٤ِٔي طِي 

                                                      

 العــجد العخاقيــة، بالػقــائع السشذــػر ٜٔٛٔ لدــشة ٕٖٛٔ رقــع الثــػرة قيــادة مجمــذ قــخار يشطــخ (ٔ)

 .ٜٔٛٔ/ٓٔ/ٜٔ بتاريخ ٕٗ٘ٛ

 لدــشة ٗ٘ٔ رقــع والقــخار ٕٔٓٓ لدــشة ٙ٘ والقــخار ،ٜٛٛٔ لدــشة ٗٗ رقــع القــخار نــز يشطــخ (ٕ)

 .ٕٔٓٓ لدشة (٘ٔ) و (ٗٔ) رقع تشفيحىا وتعميسات ٕٔٓٓ

 اوزدن . د يشطــخ: التفرــيل مــغ لسديــج ،ٕٚٔٓ لدــشة ٕٗٗ رقــع الــػزراء مجمــذ قــخار يشطــخ (ٖ)

ـــاح عســـاد د. و يـــى دزة حدـــيغ ـــة السدـــةولية اســـساعيل، فت ـــاء تجـــاوزات عـــغ الجشائي  فـــي البش

 السجمـج (،ٕ) الدـشة تكخيت، جامعة لمحقػق، تكخيت مجمة في مشذػر بحث العخاقي، القانػن 

 بعجىا. وما ٛٚص ،ٕٛٔٓ آذار، (،ٕ) الجدء (،ٖ) العجد (،ٕ)
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حُوخٕٗٞ، ر٤٘ٔخ كَع ػ٠ِ  حُٔٔخكش ُِٔظـخُٝ ػٖٔ شَٝؽ ٝػٞحرؾ ٣ليىٛخ

حُٔظـخُٝ رؼي ٗلخً حُظش٣َغ حُظِحٓخص ٝػوٞرخص حشي طٔؼِض حك٤خٗخ رظٔي٣ي ػؼق 

ُحُش حُظـخُٝ كي حُٔـٖ ٝحُـَحٓش ٓغ ح٫ُظِحّ ربحؿَ حُٔؼَ ٝػوٞرخص طظَ ح٠ُ 

ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٗلوش حُٔظـخُٝ ٓٔخ ٣ش٤َ ح٠ُ حٕ حُٔشَع ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ حهٌ 

م ك٢ ٗطخم كَع ح٫ُظِحٓخص ر٤ٖ كٖٔ ٤ٗش ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ ٤ٗش حُٔ َّ ظـخُٝ ٝك

حُٔظـخُٝ ٝٓٞثٜخ ُظٌٕٞ حٓخٓخ ك٢ حهظ٬ف طَط٤ذ ح٫ػخٍ حُوخ٤ٗٞٗش حُ٘خشجش ػٖ 

     ٝحهؼش حُظـخُٝ.

ػٔخٍ حُظ٢ طظؼِن ١َ كوي طظيٟ ؿ٘خث٤خ ُ٪أٓخ رخُ٘ٔزش ُِٔشَع حُٔظ

( ٌٍَٓ ٖٓ 2ٕٖرخُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص أ٣خً ًخٕ ٗٞػٜخ ٖٓ ه٬ٍ ٗض حُٔخىس )

هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حُٔظ١َ
(ٔ)

 ٖٗحُٔؼيٍ رخُوخٕٗٞ ٍهْ  2ٖ2ُٔٔ٘ش  2٘، ٍهْ 

ٝطؼٔ٘ض "ًَ ٖٓ طؼيٟ ػ٠ِ حٍع ٍُحػ٤ش حٝ حٍع كؼخء حٝ  22ُٗٔٔ٘ش 

ظزخ٣ٍش حُؼخٓش حٝ ُٞهق ه١َ٤ حٝ ٓزخٕ ًِٓٔٞش ُِيُٝش حٝ ٫كي ح٫شوخص ح٫ػ

خ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ حػظزخٍ ٣ش ؿٜش حهَٟ ٣٘ض ػ٩ٜ٤ِكيٟ شًَخص حُوطخع حُؼخّ حٝ ٧

٤ِٜخ حٝ حٓٞحُٜخ ٖٓ ح٫ٓٞحٍ حُؼخٓش ًُٝي رٍِحػظٜخ حٝ ؿَٜٓخ حٝ حهخٓش حٗشخءحص ػ

 ٣ش طٍٞس ٣ؼخهذ رخُلزْ ٝرخُـَحٓش ....".شـِٜخ حٝ ح٫ٗظلخع رٜخ رؤ

ٗ٘خ ٗوظَف حٕ ٣ٌٕٞ ٝك٢ ٗطخم حُزلغ ك٢ ٌٛح حُٔٞػٞع كبه٬طش حُوٍٞ 

 ٓل٣ٍٖٞ ٓظ٤ُٓ٬ٖ ٝٛٔخ:  ىٍٝ حُٔشَع حُؼَحه٢ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ػٖٔ

انمحُر االَل: انمزارعخ انتشزٔعٕخ َمشبرٔع تحسٕه َتطُٔز انمستُطىبد 

 انعشُائٕخ 

٣ٝظلون ًُي ٖٓ ه٬ٍ ٍطي ٝطل٤َِ حُ٘ظٞص حُظش٣َؼ٤ش حُظ٢ طز٘خٛخ 

حُٔشَع حُؼَحه٢ اُحء كخ٫ص حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص حُٔظٌٍَس ػٖٔ حَُٔحكَ 

ص رٜخ حُز٬ َّ  2ٕٔٔى ٌٝٓ٘ طؤ٤ْٓ ؿ٣ٍٜٞٔش حُؼَحم ػخّ حُظؤ٣ٍو٤ش حُظ٢ ٓ

كِن ٣َٓخٜٗخ َٝ ّ ٓغ حُظش٣َؼ٢ حُ٘خكٌ كخ٤ُخ رٔخ ٣ظ٬ء ٝحُظؼخَٓ ٓغ حُ٘ظٞص ػ٠ِ 

حُٞحهغ حُلؼ٢ِ ُِؼشٞحث٤خص ك٢ حُؼَحم ًُٝي رظز٢٘ ٓشَٝػخص حُظط٣َٞ ٝحُظل٤ٖٔ 

ح١ٌُ طلظخؿٚ طِي حُٔٔظٞؽ٘خص ٖٓ حَُٔحكن حُؼخٓش حُوي٤ٓش ٝحُظَك٤ٜ٤ش رٔٞؿذ 

حص طوط٤ط٤ش ٝط٘ظ٤ٔ٤ش طؼظٔي حِٓٞد حُٔٔق حُشخَٓ ُظِي حُٔ٘خؽن ك٢ حؿَحء

ػّٔٞ حُز٬ى، ٝإٔ طٌٕٞ ط٤ٔ٘ظٜخ ٝطط٣َٞٛخ ٖٓ ه٬ٍ هطش ٓظٌخِٓش طٔظؼَٔ ك٤ٜخ 

                                                      

 بذــأن قصــخ دولــة قــانػن  مــغ (ٖٔ) الســادة نــز ضــسغ ذاتــو االتجــاه القصــخي  لمسذــخع وكــان (ٔ)

 القـانػن  مـغ (ٗ) السـادة نز وكحلظ ،ٜٚٛٔ لدشة (ٓٔ) رقع والخاصة العامة الجولة امالك

  الجولة. وعقارات اراضي بذأن ٜٜ٘ٔ لدشة (ٕٔ) رقع اليسشي
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ًَ حُـٜٞى حُل٤ٌٓٞش ٝؿ٤َ حُل٤ٌٓٞش ٝحُظشـ٤غ ػ٠ِ ح٫ٓظؼٔخٍ ىٕٝ حؿلخٍ 

خ حػظٔخىح ُٛؼشٞحث٤ش ًْٜٞٗ رخ٧طَ ْٛ ٖٓ حٗشؤٓشخًٍش ٓخ٢ً٘ حُٔٔظٞؽ٘خص ح

 ػ٠ِ ؿٜٞىْٛ حٌُحط٤ش.

٤َ حُظش٣َؼخص حُؼَحه٤ش ٝأْٛ ح٣ُٞٝ٫خص ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ حُؼَٔ ػ٠ِ طلؼ

٣وخف حُٔي حُؼشٞحث٢ ُِٔٔظٞؽ٘خص حُزش٣َش ٝكٔخ٣ش حُؼوخٍحص حًُِٔٔٞش حُ٘خكٌس ٩

ٝهخٕٗٞ  ،ُِيُٝش رخٌُحص ٜٝٓ٘خ هخٕٗٞ حىحٍس حُزِي٣خص، ٝهخٕٗٞ حىحٍس ح٫ٝهخف

 حُوَحٍحص حُ٘خكٌس ًخكش ٓخروش حًٌَُ. حُؼوٞرخص ٓؼخكخ ُٜخ

انمحُر انخبوٓ: انتذخم انتشزٔعٓ َمشبرٔع مىع َأقبف حبالد انتزبَس عهّ 

 انعقبراد 

٣ٝظلون ًُي ٖٓ ه٬ٍ طيهَ حُٔشَع ػٖٔ ىٍٝٙ حَُث٤ْ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ 

ح١ٌُ ٖٓ شخٗٚ ٓ٘غ ٝح٣وخف حُِكق حُؼشٞحث٢ ك٢ هطخع حٌُٖٔ ٖٓ ه٬ٍ ٗظخّ 

ػِش ك٢ طط٣َٞ ح٤ُٔخٓش حُو٤ٓٞش ظؼٖٔ ح٫ْٓ حَُث٤ٔش حُلخهخ٢ٗٞٗ ٓظٌخَٓ ٣

ٌٓخٕ رخُشٌَ ح١ٌُ ٣ئى١ ح٠ُ طٞك٤َ ح٫ٓخًٖ حُظخُلش ٌُِٖٔ ٝٓويٝٓش ُ٪

رخَُٔحكن حُؼخٓش ٝكٔق حُٔـخٍ حٓخّ ح٫كَحى ٝٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ُ٪ٜٓخّ 

٤ٓخٓش ٓغ ط٤ٜجش حُزَحٓؾ حُظٞػ٣ٞش َُكغ ٓٔظٟٞ ح٫كَحى ٝطؼو٤لْٜ طـخٙ  ،ك٢ ًُي

ٓ٘غ حُظـخُٝ ػ٠ِ ػوخٍحص حُيُٝش ٝكَع ح٫ُظِحٓخص ٝحُؼوٞرخص ك٢ كخُش طلون 

ًُي، حً ٣ظَٜ ؿ٤ِخ حُظؼخٕٝ حُٔشظَى ٖٓ ه٬ٍ ط٣ُٞغ ح٫ىٝحٍ ُظؼَٔ حُ٘ظخثؾ ك٤ٚ 

ٓظٞحُٗش ر٤ٖ ىٍٝ حُيُٝش ػ٠ِ حٓخّ ٓٔئ٤ُٝخطٜخ طـخٙ حُٔٞحؽ٘ش ٝطز٤ٜ٘خ ط٘ل٤ٌ 

ٝؿٞى حٝ حٗظشخٍ ظخَٛس حُؼشٞحث٤خص،  حُوٞح٤ٖٗ ٝحُوَحٍحص حُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ كْٔ

ٓوخرَ ىٍٝ حُٔٞحؽٖ ك٢ ىػْ ٝطشـ٤غ ٓشخًٍش حُـٔخػش ٝططز٤ن حٓظَحط٤ـ٤خص 

 حُيُٝش ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ٝحُظوط٤ؾ ٝحُظ٘ل٤ٌ.

 ةـاخلامت
ك٢ هظخّ حُزلغ ك٢ ٓٞػٞع حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ٝآػخٍٛخ ك٢ طَط٤ذ 

لَع ػ٤ِْٜ ٗش٤َ ح٠ُ رؼؼخ ٖٓ حُلوٞم ُِٔظـخ٣ُٖٝ ٓوخرَ ح٫ُظِحٓخص حُظ٢ ط

حْٛ ٓخ طٞطِ٘خ ح٤ُٚ ٖٓ ٗظخثؾ ح٫ٝ ٖٝٓ ػْ َٓى حُٔوظَكخص ٝحُظٞط٤خص حُظ٢ 

 ٝكن ح٫ط٢: ػ٠ِ ٣وؼغ ُٜخ حُٔٞػٞع ػخ٤ٗخ 

 اَال: انىتبئذ

ٔزذ حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص ظخَٛس شخثؼش رحُظـٔؼخص حٌُٔخ٤ٗش حُؼشٞحث٤ش  -ٔ

 َحم.ػخ٤ُٔخ ُٜٝخ ٝؿٞى ٣ظٔغ ٣ٝ٘ظشَ ٓغ حُِٖٓ ك٢ ػّٔٞ حُؼ
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ط٘ٞػض ح٫طـخٛخص حُظ٢ ٝػلض حُظؼ٣َق رظِي حُظـٔؼخص ٝحٓزخرٜخ ٓؼخكخ  -ٕ

 هظخثض حؿظٔخػ٤ش ٝحهظظخى٣ش ٝػوخك٤ش ٝػَٔح٤ٗش.ٖٓ ح٠ُ ًُي ٓخ طظ٤ِٔ رٚ 

ط٘شؤ ٌٛٙ حُظـٔؼخص رـٜٞى ًحط٤ش ٝطلظوَ ح٠ُ حُويٓخص ح٫ٓخ٤ٓش حُٞحؿذ  -ٖ

 طٞكَٛخ ك٢ حٌُٖٔ ح٬ُثن.

هخص ًخٗض ٓظظخرؼش رخُظِحٖٓ ٓغ طِح٣ي  حُٔؼخُـش حُظش٣َؼ٤ش ك٢ حُؼَحم رٞؿٚ -ٗ

ح٫ٗظشخٍ ػٖٔ طلظ٬٤ص طظٞحكن ٓغ ظَٝف حُٔ٘طوش ٝطلخ٢ً حُٔٞحهق 

حُي٤ُٝش رٞؿٚ ػخّ، اً ٣َطذ حُوخٕٗٞ كوٞهخ ُِٔظـخُٝ رظ٤ٌِٔٚ حُؼوخٍ حُٔظـخُٝ 

ػ٤ِٚ ػٖٔ ػٞحرؾ ٝٓٔظِِٓخص ٣ليىٛخ حُ٘ض حُوخ٢ٗٞٗ ح١ٌُ ٣ؼخُؾ حُٔشٌِش 

 ٔشَع كَع ٓـٔٞػش ٖٓ ح٫ُظِحٓخص رلوٚ.ك٢ ك٤٘ٚ ٝىٕٝ حٕ ٣ـلَ حُ

 حبوٕب: انتُصٕبد 

ٗؤَٓ ٖٓ حُٔشَع طؤ٤ٓٔخ ػ٠ِ حُ٘ظخثؾ حُٔٔظوِظش ٖٓ ٓٞػٞع حُزلغ 

 ح٫ط٢:  حُؼَحه٢

طلؼ٤َ حُظش٣َؼخص ٝحُ٘ظٞص ًحص حُؼ٬هش رخُٔٞػٞع ٤ٌُٕٞ ُٜخ حُظؤػ٤َ  -ٔ

حثَ ص حُؼوخ٣ٍش ٓٔظوز٬ ٤ٌُٕٞ ىٍٝ ىٝححُٔزخشَ ك٢ حُلي ٝٓ٘غ طلون حُظـخُٝ

 حُيُٝش ٝحُزِي٣ش ٝح٫ؿِٜس حَُهخر٤ش كخػ٬ ك٢ ٌٛح حُـخٗذ.

ّ ٓغ حُظظ٤ْٔ حُلؼ١َ ُِٔيٕ ٣ٝلون ءىس حٌُٖٔ ك٢ حُؼشٞحث٤خص رٔخ ٣ظ٬حػخ -ٕ

كِن  َٝ حًزَ كخثيس ٝحٓظوَحٍ ُِشخؿ٤ِٖ ًُٝي رظ٘ل٤ٌ هٞحػي حُظ٤ِٔي حط٤ُٞخ ػ٠ِ 

 .ُوَحٍحص ًحص حُشؤٕح

ٍؽ حُظظ٤ْٔ ٝحػخىس ىٓـٜخ ُظٌٕٞ حػيحى ٓٔق ٤ٓيح٢ٗ ُِؼشٞحث٤خص حُٞحهؼش هخ -ٖ

ؿِء ٖٓ ى٣ٔٞؿَحك٤ش حُٔيٕ ٝحهؼخػٜخ ح٠ُ هٞحػي حُظ٤ِٔي حٓٞس رـ٤َٛخ ٖٓ 

حُؼشٞحث٤خص ٓغ ح٫هٌ ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ ح٫ْٓ حُظوط٤ط٤ش ٝحُوي٤ٓش ح٬ُُّ 

 طٞك٤َٛخ.

طش٣َؼ٤خ ك٢ ٓوخرَ ٝؿٞى حُؼي٣ي ؿَحع حُٔؼخُـش حُشخِٓش طيهَ حُٔشَع ٧ -ٗ

ص حُ٘خكٌس رٔخ طظؼٔ٘ٚ ٖٓ حُظؼخٍع حُوخثْ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُوَحٍح

رخ٤ُخص ٝشَٝؽ ططز٤وٜخ، كؼ٬ ػٖ طؼٞرش ًُي ٖٓ ك٤غ حُظٞه٤ض ح٢ُِ٘ٓ 

ُٞحهؼش حُظـخُٝ ٝط٤٤ٌلٜخ ػٖٔ هٞحػي حُ٘ض حُظش٣َؼ٢ ح١ٌُ ٣لٌٜٔخ ٗظ٤ـش 
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ٝػ٤ِٚ ٗـؤَٓ ٖٓ حُٔشَع حُؼَحه٢  ،حُظَحه٢ ك٢ ط٘ل٤ٌ حكٌخّ طِي حُظش٣َؼخص

 .ػٖٔ حطـخ٤ٖٛهِٚ حٕ ٣ٌٕٞ طي

ه٬ٍ طؼي٣َ حُظش٣َؼخص حُ٘خكٌس  ح٫طـخٙ ح٫ٍٝ ٣ٝٔؼَ حُلَ ح٫َٓع ٖٓ - أ

ػخكش ٓٔئ٤ُٝش حُوخثْ رخُظـخُٝ ٝحُٔٔظل٤ي ٖٓ حُظـخُٝحص ًخٍُٞػش حٝ بر

 حُٔشظ١َ.

ٗظخّ ح٫طـخٙ حُؼخ٢ٗ ٣ٝٔؼَ حُلَ ح٫ػْ ٝح٫شَٔ ٖٓ ه٬ٍ ٖٓ طش٣َغ ٣ٔؼَ  - د

كؼخٍ حُظ٢ طئى١ ح٠ُ طلون حكيٟ ١ ٖٓ ح٫هخ٢ٗٞٗ ٓظٌخَٓ ٣ٌٕٞ ٍحىػخ ٧

 ُٝكخ٫ص حُظـخُٝ ػ٠ِ حُؼوخٍحص حً ٝطِض كخ٤ُخ ك٢ حُؼَحم ح٠ُ كي طـخ

 ىٝحثَ حُيُٝش ػ٠ِ حُؼوخٍحص حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ٝحٓظـ٬ُٜخ ىٕٝ ٝؿٚ كن.

طوظ٤ض حُوؼخء ك٢ ٗطخم حُظظي١ ُِوؼخ٣خ حُٔظؼِوش رخُظـخُٝحص ػ٠ِ  -٘

 حُؼوخٍحص حًُِٔٔٞش ُِيُٝش  حٝ ح٫كَحى.

 ادرـادلص
 ثبنهغخ انعزثٕخ  -
 كتت انحذٔج -أ
دمحم رٖ حٓٔخػ٤َ حرٞ ػزيهللا حُزوخ١ٍ، طل٤ق حُزوخ١ٍ، حُـخٓغ حُظل٤ق  .ٔ

 ،، ىحٍ حرٖ ًؼ٤َٖ، ؽٕحُٔوظظَ، طلو٤ن : ى ٓظطل٠ ى٣ذ حُزـخ، ؽ

 ّ.222ٔٛـ/ 2ٓٗٔح٤ُٔخٓش، ر٤َٝص، 

 كتت انفقً االسالمٓ -ة

ىحٍ  ،،ٔه٢، ٓوظظَ حُوَه٢، ؽحرٞ حُوخْٓ ػَٔ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ػزيهللا حُوَ .ٕ

 .22ٖٔحُظلخرش ُِظَحع، ؽ٘طخ، 

، ٌٓظزش حرٖ ٗ، ؽٔحرٞ ح٤ُُٞي دمحم رٖ ٍشي، ريح٣ش حُٔـظٜي ٜٝٗخ٣ش حُٔوظظي، ؽ .ٖ

 ٛـ .٘ٔٗٔ ،حُوخَٛس ،ط٤ٔ٤ش

، ٓطزؼش حىحٍس حُوَحٕ ٙحرٞ كٖٔ ػ٢ِ حَُٔؿ٤٘خ٢ٗ، حُٜيح٣ش شَف حُزيح٣ش، ؽ .ٗ

 ٙ.2ٔٗٔٝحُؼِّٞ ح٤ٓ٬ٓ٫ش، رخًٔظخٕ، 

، حٌُٔظذ ٘ؽ ،رٞ ٣ًَُخ ٣ل٠٤ رٖ شَف ح١ُٝٞ٘، ٍٝػش حُطخُز٤ٖح .٘

 ٛـ.٘ٓٗٔ ،ح٢ٓ٬ٓ٫

 .ٕٓٓٓ، ٌٓظزش ح٣ٞد، ٖحكٔي رٖ دمحم حُيٍى٣َ ـ حُشَف حُظـ٤َ، ؽ .ٙ
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ر٤َٝص، ُز٘خٕ،  ،، ىحٍ حُٔؼَكشٔٔ، ؽٖشْٔ حُي٣ٖ حَُٔه٢ٔ، حُٔزٔٞؽ، ؽ .2

ٔ222. 

 -ؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، حٌُٔظزش حُٕػزيحُـ٢٘ حُـ٢ٔ٤٘، حُِزخد ك٢ شَف حٌُظخد، ؽ .2

 ُز٘خٕ، ىٕٝ ٓ٘ش ؽزغ.

 ٛـ.٘ٓٗٔ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ٖػ٬ء حُي٣ٖ حَُٔٔه٘ي١، طللش حُلوٜخء، ؽ .2

، ىحٍ ٘دمحم رٖ شٜخد ح٢َُِٓ، ٜٗخ٣ش حُٔلظخؽ ح٠ُ شَف حُٜٔ٘خؽ، ؽ .ٓٔ

 .ٖٕٓٓ ،حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص

، ىحٍ ػخُْ ٖ، ؽ2حُٔـ٢٘، ؽ ،ٓٞكن حُي٣ٖ ػزيهللا رٖ حكٔي رٖ هيحٓش .ٔٔ

 .222ٔح٣َُخع،  ،حٌُظذ
 كتت انهغخ -د

ى. ارَح٤ْٛ ٓيًٍٞ، ٓؼـْ حُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤ش، ح٤ُٜجش حُٔظ٣َش ٌُِظخد،  .ٕٔ

 .22٘ٔحُوخَٛس، 
ٌٓظزش ُز٘خٕ، ُز٘خٕ،  ،حكٔي رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ حُل٢ٓٞ٤، حُٔظزخف ح٤َُ٘ٔ .ٖٔ

ٔ222. 

ى. أكٔي ٓوظخٍ ػَٔ، ٓؼـْ حُِـش حُؼَر٤ش حُٔؼخطَس، حُٔـِي ح٫ٍٝ،  .ٗٔ

 .2ٕٓٓىٕٝ ٌٓخٕ ؽزغ،  ،، ػخُْ حٌُظذٔؽ

، ىحٍ حُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ٔؿزَحٕ ٓٔؼٞى، حَُحثي حُظـ٤َ، ؽ .٘ٔ

ٔ22ٕ. 

 .22ٕٔ، ىحٍ حُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، 2ؿزَحٕ ٓؼٞى، حَُحثي، ؽ .ٙٔ

 ر٤َٝص. ،، ىحٍ حُٔشَم٣ُْٖٞ ٓؼِٞف، حُٔ٘ـي ك٢ حُِـش، ؽ .2ٔ

 ،ٔل٤ؾ، ىحٍ حُلي٣غٓـي حُي٣ٖ دمحم ٣ؼوٞد حُل٤َُٝ آرخى١، حُوخّٓٞ حُ .2ٔ

 .2ٕٓٓحُوخَٛس، 

ٌٓظزش ُز٘خٕ،  ،دمحم رٖ حر٢ رٌَ رٖ ػزيحُوخىٍ حَُح١ُ، ٓوظخٍ حُظلخف .2ٔ

 .22ٙٔر٤َٝص، 
 انكتت االخزِ -د

 ٝحٓخ٤ُذ ٓظَ ك٢ ح٤ٌُ٘ٔش ُِظـٔؼخص حُؼشٞحث٢ حُ٘ٔٞ ،ػ٬ّ هخُي حكٔي ى. .ٕٓ

 .22ٗٔ حُوخَٛس، ك٣َي٣ٍش، ٓئٓٔش ،ٓؼخُـظٜخ
حُوخَٛس،  ،ٌٓظزش ح٫ٗـِٞ ،ح٫ك٤خء حُلؼ٣َش ى. حكٔي هخُي ػ٬ّ، طـي٣ي .ٕٔ

ٔ222. 

 ط٤ٔ٘ااش كاا٢ حُشاازخد ٝٓشااخًٍش حُز٤جاا٢ حُظ٘ظاا٤ْ ٓاايهَ ىٓااٞه٢، دمحم ح٣ٔااخٕ ى. .ٕٕ

 .ٕٙٔٓ ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش، حُٞكخء، ىحٍ حُؼشٞحث٤ش، حُٔ٘خؽن
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رَٗخٍ ؿ٤َحٗٞط٤٤ٚ، حٌُٖٔ حُلؼ١َ ك٢ حُؼخُْ حُؼخُغ، طَؿٔش دمحم ػ٢ِ  .ٖٕ

 .222ٔش، ح٫ٌٓ٘ي٣ٍ ،رٜـض، ٓ٘شؤس حُٔؼخٍف

 ىحٍ ،ٔؽ ،ُِـظذ حُوخ٢ٗٞٗ حُ٘ظخّ ح١ٍُِٝٔ، ػ٠ٔ٤ حى٣ٍْ كز٤ذ ى. .ٕٗ

 .ٕ٘ٔٓ ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش، حُـخٓؼ٢، حُلٌَ

 ٝحُظ٣ُٞغ، ُِ٘شَ حُؼِّٞ ىحٍ حُؼَر٢، حُؼخُْ ؿـَحك٤ش حَُد، ؿخى كٔخّ ى. .ٕ٘

 .ٕ٘ٓٓ حُوخَٛس،

 حُؼَر٢، حُٔـظٔغ ٌٓظزش ،ٔؽ ٝحُز٤ج٢، حُؼَٔح٢ٗ حُظوط٤ؾ ػ٢ِ، ػخؽق ى. .ٕٙ

 .ٕٓٔٓ ُز٘خٕ،

ى. ػي٫ٕ رٖ ؿخ١ُ رٖ ػ٢ِ حُشَٔح٢ٗ، ر٤غ حُؼوخٍ ٝطؤؿ٤َٙ ك٢ حُلوٚ  .2ٕ

 .ٕٙٔٓ، حُـٔؼ٤ش حُلو٤ٜش حُٔؼٞى٣ش، ح٣َُخع، ٔح٢ٓ٬ٓ٫، ؽ

 ح٫ٗـِٞ ٌٓظزش ٝكٍِٞ، ٓشخًَ حُؼشٞحث٤خص هخْٓ، حَُك٤ْ ػزي ى. .2ٕ

 .ٖٕٔٓ ٓظَ، حُٔظ٣َش،

 ى. ػزيحَُُحم حكٔي ح١ٍُٜٞ٘ٔ، ح٤ُٓٞؾ ك٢ شَف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ .2ٕ

، ٓ٘شٍٞحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش، ُز٘خٕ، ٖؽ ،، حٓزخد ًٔذ ح٤ٌُِٔش2حُـي٣ي، ؽ

ٕٓٓٓ. 

حُلوٞم  ،ى. ػ٢ِ ٛخى١ حُؼز٤ي١، حُٞؿ٤ِ ك٢ شَف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ .ٖٓ

 .222ٔىحٍ حُؼوخكش ُِ٘شَ ٝحُظ٣ُٞغ، ػٔخٕ،  ،حُؼ٤٘٤ش

، حُؼخطي ٔؽ ،حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش ،ى. ؿ٢٘ كٕٔٞ ؽٚ ٝدمحم ؽٚ حُزش٤َ .ٖٔ

 ىٕٝ ٓ٘ش ؽزغ. ،ُوخَٛسُظ٘خػش حٌُظخد، ح

ى. كظل٢ ك٤ٖٔ ػخَٓ، حُؼشٞحث٤خص ٝح٫ػ٬ّ ك٢ حُٞؽٖ حُؼَر٢ ـ ىحٍ  .ٕٖ

 .ٕٔٔٓحُؼَر٢ ُِ٘شَ ٝحُظ٣ُٞغ، حُوخَٛس، 

 حُزخ١ٍُٝ، ىحٍ ح٫ؿظٔخػ٤ش، حُــَحك٤ش ح٠ُ ٓيهَ حُش٣َق، دمحم كئحى ى. .ٖٖ

 .ٖٕٔٓ ػٔخٕ،

٤ش ُِ٘شَ، ، حُيحٍ حُؼوخكٔدمحم ػَحر٢، حُؼشٞحث٤خص ك٢ حُٔـظٔغ حُؼَر٢، ؽ .ٖٗ

 .2ٕٓٓحُوخَٛس، 

 ك٢ حٍُِحػ٤ش ح٧ٍحػ٢ ػ٤خىس، ؿخْٓ ٓخؿي كٔٞى١، ػزٞى ٓظلَ ى. .ٖ٘

 .ٕ٘ٔٓ ؽزغ، ٌٓخٕ ىٕٝ ٝحُلٍِٞ، ٓشخًِٜخ – طش٣َؼخطٜخ حُؼَحم،

ى. ٗز٤َ حشَف، حَُٔحكن ح٫ٓخ٤ٓش ك٢ ٓ٘خؽن حٌُٖٔ حُؼشٞحث٢، ىٕٝ  .ٖٙ

 ٌٓخٕ ٝٓ٘ش ؽزغ.

 ُِ٘شَ حُؼوخكش ىحٍ ٌٓظزش ،ٔؽ ح٫ىح١ٍ، حُوخٕٗٞ حُطَٜح١ٝ، ػ٠ِ ٛخ٢ٗ ى. .2ٖ

 .ٕٔٓٓ ح٫ٍىٕ، ػٔخٕ، ٝحُظ٣ُٞغ،
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 انجحُث - ٌـ

 حُؼشٞحث٢، حٌُٖٔ ُٔؼخُـش ش٤ُٞٔش حٓظَحط٤ـ٤ش ٗلٞ ح٤ُٜـخء، حرٞ ك٤ٖٔ حكٔي .2ٖ

 ٤ًِش ح٤ٓ٬ٓ٫ش، حُـخٓؼش ٓـِش ك٢ ٓ٘شٍٞ رلغ ىٍح٤ٓش، كخُش  ح٫ٍىٕ

 .ٕٔٓٓ ح٫ٍٝ، حُؼيى حُظخٓغ، حُٔـِي ؿِس، حُٜ٘يٓش،
حُظِٞع حُزظ١َ ك٢ ٓي٣٘ش رـيحى / حٌُٖٔ حُؼشٞحث٢  ،ء ٓٞكن ٍؿذى. حَٓح .2ٖ

(، ٕٔٔرلغ ٓ٘شٍٞ ك٢ ٓـِش ح٫ىحد، ؿخٓؼش رـيحى، حُؼيى ) -حًٗٔٞؿخ –

ٕٓٔ2. 

 ػٖ حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش حٓٔخػ٤َ، كظخف ػٔخى ى. ٝ ٠٣ ىُس ك٤ٖٔ حُٝىٕ . ى .ٓٗ

 ،لوٞمُِ ط٣ٌَض ٓـِش ك٢ ٓ٘شٍٞ رلغ حُؼَحه٢، حُوخٕٗٞ ك٢ حُز٘خء طـخُٝحص

 آًحٍ، (،ٕ) حُـِء (،ٖ) حُؼيى (،ٕ) حُٔـِي (،ٕ) حُٔ٘ش ط٣ٌَض، ؿخٓؼش

ٕٓٔ2. 

ى. ؿٔخٍ رخهَ ٓطِي، ك٤يٍ ٍُحم دمحم، طلي٣ي ٓوظَكخص ُلَ ٓشٌِش حٌُٖٔ  .ٔٗ

ًَِٓ حُظوط٤ؾ  ،رلغ ٓ٘شٍٞ ك٢ ٓـِش حُٔوطؾ ٝحُظ٤ٔ٘ش ،حُؼشٞحث٢

 .ٕٙٔٓ( حُٔ٘ش ٖٖحُلؼ١َ ٝح٫ه٢ٔ٤ِ، ؿخٓؼش رـيحى، حُؼيى )

 ٤ٓٝخٓخص حُؼشٞحث٤ش حُٔ٘خؽن ٗشؤس ك٢ حُٔئػَس حُؼٞحَٓ طٞٓخ، ؿٍٞؽ ى. .ٕٗ

 حُؼ٤ِٔش، ٝحُيٍحٓخص ُِزلٞع طش٣َٖ ؿخٓؼش ٓـِش ك٢ ٓ٘شٍٞ رلغ ح٫ٍطوخء،

 .ٖٕٔٓ حُٔ٘ش (ٖ) حُؼيى (،ٖ٘) حُٔـِي

هُٞش ٣ًَْ ًٞػَ، حُظـخُٝحص ػ٠ِ ػٞحرؾ ٝهٞح٤ٖٗ حُز٘خء ٝأػَٛخ ػ٠ِ  .ٖٗ

لغ ٓ٘شٍٞ ك٢ حُٔـِش حُؼَحه٤ش ُِٜ٘يٓش حُز٤جش حُلؼ٣َش ك٢ ٓي٣٘ش رـيحى، ر

حُٔـِي  ،حُـخٓؼش حُظٌِ٘ٞؿ٤ش ،حُٔؼٔخ٣ٍش، هْٔ ٛ٘يٓش حُز٘خء ٝح٫ٗشخءحص

 .ُٕ٘ٔٓٔ٘ش  ،(ٖ(، حُؼيى )ٖٔ)

 حُٔ٘خؽن ٌٓخٕ ٗظَ ٝؿٜش ٖٓ حُؼشٞحث٤خص حرَح٤ْٛ، حُٔ٘ؼْ ػزي ًًَٟ ى. .ٗٗ

 يحى،رـ ؿخٓؼش ىحد،ح٥ ٤ًِش ٓـِش ك٢ ٓ٘شٍٞ رلغ ُٜخ، حُٔـخٍٝس حُلؼ٣َش

 .(ٓٓٔ) حُؼيى

٣ٍخع ٛخ٢ٗ رٜخٍ، حُؼشٞحث٤خص )ٌٖٓ حُلٞحْٓ( ر٤ٖ حُٔوخؽَ ح٤٘ٓ٫ش  .٘ٗ

ر٤ض  ،ٝحُٞػغ ح٫ٗٔخ٢ٗ، رلغ ٓ٘شٍٞ ك٢ ٓـِش ىٍحٓخص حؿظٔخػ٤ش

 .ٕٗٔٓ( ُٔ٘ش ٕٖحُؼيى ) ،حُلٌٔش

 ٓ٘شٍٞ رلغ رـيحى، ك٢ حُؼشٞحث٤ش حُٔ٘خؽن حُِر٤ي١، ِٓٔخٕ ىحإى ط٬ف ى. .ٙٗ

 .ٕٔٔٓ حُٔ٘ش (،ٕ٘) حُؼيى ى٣خ٠ُ، ؿخٓؼش ٔخ٤ٗش،ح٫ٗ ُِزلٞع ى٣خ٢ُ ٓـِش ك٢

 ك٢ ٓ٘شٍٞ رلغ حُلؼَ، حُٜٞحٓش ػَٔحٕ ػ٠ٔ٤، حُـخرَ ػزي ط٬ف ى. .2ٗ

 .22ٔٔ حُٔخىّ، حُؼيى حُٔ٘ٞك٤ش، ؿخٓؼش ىحد،ح٥ ٤ًِش رلٞع، ٓـِش

ى ػزيحُؼظ٤ْ حكٔي ػزيحُؼظ٤ْ، حُؼشٞحث٤خص ك٢ ٓلخكظش ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش، رلغ  .2ٗ

 .ٕ٘ٓٓىحد، ؿخٓؼش ح٫ٌٓ٘ي٣ٍش، ٤ِش ح٥ً ،ٓ٘شٍٞ ك٢ ى٣ٍٝش ح٫ٗٔخ٤ٗخص
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 ك٢ حُؼوخٍ كؼخء أكٌخّ حُوخىٍ، ػزي ك٤ٖٔ ٣ُ٘ذ حُيٛخٕ، كخػَ ػو٤َ ى. .2ٗ

 حُٔخرغ، حُٔـِي حُؼ٤ِٔش، ًَر٬ء ؿخٓؼش ٓـِش ك٢ ٓ٘شٍٞ رلغ حُٔي٢ٗ، حُوخٕٗٞ

 .2ٕٓٓ اٗٔخ٢ٗ، – ح٧ٍٝ حُؼيى

 ٌُزَٟ،ح حُؼَر٤ش حُٔيٕ ك٢ حُؼشٞحث٢ حٌُٖٔ ٓشٌِش حَُريح١ٝ، هخْٓ ى. .ٓ٘

 .ٕٕٔٓ حُٔ٘ش ح٧ٍٝ، حُؼيى (،2ٕ) حُٔـِي ىٓشن، ؿخٓؼش ٓـِش ك٢ ٓ٘شٍٞ

ى. ٢ٌٓ ػزي ٓـ٤ي، آكخم حُظلؼَ ٝحٌُٖٔ حُؼشٞحث٢، ىٍحٓش ٤ٓيح٤ٗش ك٢  .ٔ٘

ٓي٣٘ش ًَر٬ء، رلغ ٓ٘شٍٞ ك٢ ٓـِش ؿخٓؼش حَٛ حُز٤ض، ًَر٬ء، حُؼيى 

 حُوخْٓ ػشَ.

 انزسبئم -َ

َ حُٔ٘خؽن حُؼشٞحث٤ش ك٢ حٓظَحط٤ـ٤خص طط٣ٞ ،كَؽ ٓظطل٠ حُظَك٘ي١ .ٕ٘

ٓلخكظخص ؿِس، ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ٓويٓش ح٠ُ ٤ًِش حُٜ٘يٓش، حُـخٓؼش 

 .ٕٔٔٓؿِس،  ،ح٤ٓ٬ٓ٫ش

 رخٗلَحف ٝػ٬هظٜخ حُٔوططش ؿ٤َ ح٤ٌُ٘ٔش ح٫ك٤خء رٍٍٞهش، كخؽ ٤ُٔخء .ٖ٘

 ٝح٫ؿظٔخػ٤ش، ح٫ٗٔخ٤ٗش حُؼِّٞ ٤ًِش ح٠ُ ٓويٓش ٓخؿٔظ٤َ ٍٓخُش حُشزخد،

 .2ٕٔٓ حُـِحثَ، ٤ِٓخٗش، ه٤ْٔ رٞٗؼخٗش حُـ٢ٗ٬٤ ؿخٓؼش

 ٍٓخُش حُٔظـخ٣ُٖٝ، ُٔٔظوَحص حٌُٔخ٢ٗ حُِٔٞى حُٞٛخد، ػزي ُطل٢ ٤ٓخىس .ٗ٘

 حُظٌِ٘ٞؿ٤ش، حُـخٓؼش حُٔؼٔخ٣ٍش حُٜ٘يٓش هْٔ حُٜ٘يٓش ٤ًِش ح٠ُ ٓويٓش ٓخؿٔظ٤َ

ٕٓٓ2. 

 

 انمصبدر االنكتزَوٕخ –شجكخ انمعهُمبد انمعهُمبد انعبنمٕخ  -س

 ػِا٠ حُؼشاٞحث٤خص ُظاخَٛس ح٫هظظاخى٣ش ح٥ػاخٍ كاخطْ، دمحم ُرٕٞ، حَٓٔ حَٓ ى. .٘٘

 حُااَحرؾ: حُؼخ٤ُٔااش، حُٔؼِٞٓااخص شاازٌش ٓظااخف رلااغ حُٔٔااظيحٓش، حُزشاا٣َش حُظ٤ٔ٘ااش

IQ.EDU.UOQADESY.WWW 2ٕ ح٣ُِخٍس طخ٣ٍن/ٕ/ٕٕٓٓ. 

ثن ًؼ٘ظَ ٖٓ ٍح٤ًَ ٤ٍُٝ٘ي، طو٣ََ حُٔوٍَس حُوخطش حُٔؼ٤٘ش رخٌُٖٔ ح٬ُ .ٙ٘

ػ٘خطَ حُلن ك٢ ٓٔظٟٞ ٓؼ٤ش٢ ٓ٘خٓذ ٝرخُلن ك٢ ػيّ حُظ٤٤ِٔ ك٢ ٌٛح 

 ،حُيٍٝس حُؼخ٤ٗش ٝحُؼشَٕٝ، حُـٔؼ٤ش حُؼخٓش ،ح٤ُٔخم، ٓـِْ كوٞم ح٫ٗٔخٕ

ٓ٘شٍٞ ػ٠ِ شزٌش حُٔؼِٞٓخص  ،ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٗح٫ْٓ حُٔظليس رظؤ٣ٍن 

 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٕطؤ٣ٍن ح٣ُِخٍس    orgwww.UN.حُؼخ٤ُٔش، حَُحرؾ 

ى. ػزيهللا ػ٢ِ حُ٘ؼ٤ْ، حُؼشٞحث٤ش ٝحٗؼٌخٓخطٜخ ح٤٘ٓ٫ش، ٍٝهش ػَٔ ٓويٓش ح٠ُ  .2٘

، ٕٗٓٓٗيٝس )ح٫ٗؼٌخٓخص ح٤٘ٓ٫ش ٝهؼخ٣خ حٌُٔخٕ ٝحُظ٤ٔ٘ش(، حُوخَٛس، 

ٓ٘شٍٞ ػ٠ِ شزٌش حُٔؼِٞٓخص حُؼخ٤ُٔش، حَُحرؾ 

www.Informalhome.epg   ٕطؤ٣ٍن ح٣ُِخٍس/ٖ/ٕٕٓٓ. 

http://www.uoqadesy.edu.iq/
http://www.uoqadesy.edu.iq/
http://www.un.org/
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 حُظـخُٝحص ٓؼخُـش هخٕٗٞ ٓشَٝع ك٢ ٍإ٣ش حُوخىٍ، ػزي شخًَ ػ٢ِ ى. .2٘

 شزٌش ًَر٬ء/ ؿخٓؼش / حُوخٕٗٞ ٤ًِش ٓٞهغ ػ٠ِ ٓ٘شٍٞ ٓوخٍ ح٤ٌُ٘ٔش،

 طخ٣ٍن ،IQ.EDU.UOKERBALA.WWW حَُحرؾ: حُؼخ٤ُٔش، حُٔؼِٞٓخص

 .ٕٕٓٓ/ٕ/ٕ٘ ح٣ُِخٍس

 ،هَحءس ك٢ حُٔوخؽَ ٝحُلٍِٞ ،كَحص ؿخْٓ ٠ٓٞٓ، حُؼشٞحث٤خص ك٢ حُؼَحم .2٘

ٓ٘شٍٞ ػ٠ِ  ،رلغ ٓويّ ح٠ُ ىحثَس حُزلٞع ك٢ ٓـِْ حُ٘ٞحد حُؼَحه٢

 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٔحُٔٞهغ ح٢َُٔٓ ُٔـِْ حُ٘ٞحد، طخ٣ٍن ح٣ُِخٍس 

 حُؼخ٤ُٔش، حُٔؼِٞٓخص ٌششز ػ٠ِ ٓ٘شٍٞ رلغ حُؼشٞحث٤خص، ٓشٌِش َٓحؽ، دمحم .ٓٙ

 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٔ ح٣ُِخٍس طخ٣ٍن COM.ORG-OHAMED.MWWW حَُحرؾ:

٤ًِش حُظوط٤ؾ  ،دمحم ٓلٔٞى ٣ٞٓق، حُؼشٞحث٤خص ٝحُظـخٍد حُؼَر٤ش ٝحُؼخ٤ُٔش .ٔٙ

 ،حُؼَٔح٢ٗ، ؿخٓؼش حُوخَٛس، ٓوخٍ ٓ٘شٍٞ ػ٠ِ شزٌش حُٔؼِٞٓخص حُؼخ٤ُٔش

 .ٕٕٓٓ/ٕ/2ٕطخ٣ٍن ح٣ُِخٍس   www.UN.plancol.comرؾ حَُح

 حُؼخٓش حَُٔحكن ػ٠ِ حُظـخُٝ حَُحشي١، كخػَ آَحء حُٔخ٢ٌُ، ٗؼ٤ْ ٛخى١ ى. .ٕٙ

 حُوخٕٗٞ، ٤ًِش رـيحى، أٓخٗش كيٝى ػٖٔ ٤ٓيح٢ٗ رلغ حُؼَحه٢، حُوخٕٗٞ ك٢

 حَُحرؾ: حُؼخ٤ُٔش، ُٔؼِٞٓخصح شزٌش ػ٠ِ ٓ٘شٍٞ  رـيحى. ؿخٓؼش

IQ.EDU.UOBAGHDAD.JOLS.WWW ح٣ُِخٍس طخ٣ٍن ٘/ٖ/ٕٕٓٓ. 

ػخىس طؤ٤َٛ ٝط٣ٞٔش طـٔؼخص ـ٘ش حُظٞؿ٤ٜ٤ش ُِزَٗخٓؾ حُٞؽ٢٘ ٩طو٣ََ حُِ .ٖٙ

٣ش حٌُٖٔ حُؼشٞحث٢ رخُظؼخٕٝ ٓغ رَٗخٓؾ ح٫ْٓ حُٔظليس ُِٔٔظٞؽ٘خص حُزشَ

 ،، ٓ٘شٍٞ ػ٠ِ شزٌش حُٔؼِٞٓخص حُؼخ٤ُٔشٕٙٔٓ ،)حُٜز٤ظخص(، ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ

 حَُحرؾ
 www.MOP.iq.gov.   ٖٕطخ٣ٍن ح٣ُِخٍس/ٕ/ٕٕٓٓ. 

 .www.cabinet.iqeهَحٍحص ٓـِْ حٍُُٞحء حُؼَحه٢  .ٗٙ

 انتشزٔعبد  -ْ

 انقُاوٕه َانقزاراد انعزاقٕخ 

 انىبفذح 

 حُٔؼيٍ. 2ُ٘ٔٔٔ٘ش  ُٓٗوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٍهْ ح -

 .2ُ٘ٙٔٔ٘ش   ٔٙهخٕٗٞ ر٤غ ٝطظل٤ق ط٘ق ح٫ٍحػ٢ ح٣َ٤ٓ٫ش ٍهْ  -

 حُٔؼيٍ. 2٘2ُٔٔ٘ش  ٔ٘هخٕٗٞ ر٤غ ٝطظل٤ق ط٘ق ح٫ٍحػ٢ ٍهْ  -

 حُٔؼيٍ. 2ٙٗٔ ُٔ٘ش ٘ٙٔ ٍهْ حُزِي٣خص حىحٍس هخٕٗٞ -

 حُٔؼيٍ. 2ُٙٙٔٔ٘ش  ٗٙهخٕٗٞ حىحٍس ح٫ٝهخف ٍهْ  -

 .حُٔؼيٍ 2ٙ2ُٔٔ٘ش  ٍٔٔٔهْ  هخٕٗٞ حُؼوٞرخص -

 .22ُٔٔٔ٘ش  ٖٗهخٕٗٞ حُظٔـ٤َ حُؼوخ١ٍ حُؼَحه٢ ٍهْ  -

http://www.uokerbala.edu.iq/
http://www.mohamed-org.com/
http://www.un.plancol.com/
http://www.jols.uobaghdad.edu.iq/
http://www.jols.uobaghdad.edu.iq/
http://www.cabinet.iqe/
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 .22ٙٔ ُٔ٘ش ٖ٘ ٍهْ حُيُٝش أٍحػ٢ أط٘خف طٞك٤ي هخٕٗٞ -

  حُٔؼيٍ. ٕٕٓٓ ُٔ٘ش ٖ٘ ٍهْ حُؼخٓش حُطَم هخٕٗٞ -

 حُٔؼيٍ. ٖٕٔٓ ُٔ٘ش ٕٔ ٍهْ حُيُٝش حٓٞحٍ ٝح٣ـخٍ ر٤غ هخٕٗٞ -

 .22ٗٔ ٘ش2ُٖٕٔ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 . حُٔؼيٍ 222ُٔٔ٘ش 2ٗ٘ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 .22ُٔٔٔ٘ش2ٕٖٔ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 .22ُٔٔٔ٘ش ٖٓٙٔ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 .22ُٕٔٔ٘ش2ٔٔٔ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 .22ُٗٔٔ٘ش 2ٗٗٔ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 .22٘ٔ ٔ٘ش2ُٖٓٔ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 .222ٔ ُٔ٘ش2ٕٙ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 .222ٔ ُٔ٘ش ٗٗ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 .222ٔ ُٔ٘ش 2ٕ٘ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 .22ٓٔ ُٔ٘ش 22ٍٔهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 .22ُٗٔٔ٘ش ٍٖٙهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 .ٕٔٓٓ ُٔ٘شٗ٘ٔ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ -

 .ٕٔٓٓ ُٔ٘شٙ٘ٔ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ َحٍه -

 ٘ٔ ٝحَُٔهٔش ٕٔٓٓ ُٔ٘ش ٗ٘ٔ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ هَحٍ ططز٤ن طؼ٤ِٔخص -

 .ٕٔٓٓ ُٔ٘ش

 ُٔ٘ش ٗٔ ٝحَُٔهٔش ٕٔٓٓ ُٔ٘ش ٙ٘ٔ ٍهْ حُؼٍٞس ه٤خىس ٓـِْ طؼ٤ِٔخص -

ٕٓٓٔ. 

 .2ٕٓٓ ُٔ٘ش ٔ ٍػْ ح٫ٛٞحٍ ٓ٘طوش حُٔخث٤ش حُٔ٘ظٔخص ح٣ـخٍ طؼ٤ِٔخص -

 .2ٕٔٓ ُٔ٘ش ٗ ٍهْ حُيُٝش حٓٞحٍ ٝح٣ـخٍ ٤غر طؼ٤ِٔخص -

 .2ٕٓٓ ُٔ٘ش ٓٗٗ ٍهْ حٍُُٞحء ٓـِْ هَحٍ -

 .2ٕٔٓ ُٔ٘ش ٕٗٗ ٍهْ حٍُُٞحء ٓـِْ هَحٍ -

 ..2ٕٔٓ ُٔ٘ش 2ٓ ٍهْ حٍُُٞحء ٓـِْ هَحٍ -

  انمهغبح 

 ّ.2ٗ2ٔ ُٔ٘ش حُؼؼٔخ٢ٗ ح٫ٍحػ٢ هخٕٗٞ -

 .2ٕٙٔ ُٔ٘ش 2ٗ ٍهْ حُوَٟ ك٢ ح٣َ٤ٓ٫ش ح٫ٍحػ٢ ٝطلي٣ي ط٤ِٔي هخٕٗٞ -

 .2ٗٓٔ ُٔ٘ش ٔٔ ٍهْ ح٣َ٤ٓ٫ش ح٫ٍحػ٢ ر٤غ هخٕٗٞ -
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 .2ٖٙٔ ُٔ٘ش ٖٙٔ ٍهْ حٍُِحػ٤ش ح٤ٌُِٔش طلظ٤ض ٓ٘غ هخٕٗٞ -

 .22ٙٔ ُٔ٘ش 2ٔٔ ٍهْ حٍُِحػ٤ش ٍع٧ ح٫هظظخى١ حُلي ط٘ظ٤ْ هخٕٗٞ -

 .2ٕٔٓ ُٔ٘ش ح٤ٌُ٘ٔش حُظـخُٝحص ٓؼخُـش هخٕٗٞ ٓشَٝع -

 

 

 

 االخزِ انذَل قُاوٕه

 حُٔؼيٍ. 2ٗ2ٔ ُٔ٘ش ٖٔٔ ٍهْ حُٔظ١َ حُٔي٢ٗ حُوخٕٗٞ  -

 حُٔؼيٍ. 2ٖ2ٔ ُٔ٘ش 2٘ ٍهْ حُٔظ١َ حُؼوٞرخص هخٕٗٞ -

 .22ٕٔ ُٔ٘ش ٖ ٍهْ حُٔظ١َ حُؼَٔح٢ٗ حُظوط٤ؾ هخٕٗٞ -

 .222ٔ ُٔ٘ش ٓٔ ٍهْ ٝحُوخطش حُؼخٓش  حُيُٝش ح٬ٓى رشؤٕ هطَ ىُٝش هخٕٗٞ -

 .22٘ٔ ُٔ٘ش ٕٔ ٍهْ حُيُٝش ٝػوخٍحص حٍحػ٢ رشؤٕ ح٢٘ٔ٤ُ حُوخٕٗٞ -

 ٕخ ثبنهغخ االرىج -

1. Ozlem Dundar, Models of Urban Transformation 
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No2, April. 2001, p233. 

2. ALLiancdes villes Africane, loger les Pauvres dans ls 

ville. S, L. ONLI. Habitatm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


