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                              ادلستخلص
ؼتٌ َطأي١ تٓعِٝ ٚتطٜٛس املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ ا١ُٖٝ بايػ١ بايٓطب١ يًدٍٚ اؿدٜج١ 

ٖٚٞ أسد٣ اِٖ االشَات نريو اييت تعاْٞ َٓٗا , ايسغِ َٔ اختالف اضايٝب تطبٝكٗا ع٢ً
ؾًِ ٜهٔ املػسع ايعساقٞ َٛؾكًا يف دص٤ َٔ  .2003أغًب احملاؾعات ايعساق١ٝ بعد عاّ 

تػسٜعات٘ إذ أٖدزت بعض ْصٛص٘ ايتػسٜع١ٝ سل اجملتُع َٔ االقتصاص َٔ اؾاْٞ مما 
إضاؾ١ اىل ذيو يٛسغ ٖٓايو ؽبط بعض , غذع ع٢ً ايتُادٟ باْتٗاى سس١َ االَالى ايعا١َ

ا ٚايبعض االخس ٜطتشطس بني اؿد َٔ َستهيب ايتذاٚشات ٚاشايتٗ ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ َا
ٚاذ ٜتٓاٍٚ  .أزبو عٌُ ايدٚا٥س املدتص١ اؾاْب ايطٝاضٞ يف ايتعاٌَ َع تًو احملسَات َا

ي١ٝ املعاؾ١ ٚايتٛظٝـ ايطٝاضٞ يتًو ايتػسٜعات آايبشح َػه١ً ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ٚ
ايؿا٥د٠ ايٓاؾر٠ ؾطال عٔ ذيو تأثريٖا ع٢ً ايتصُِٝ االضاع ٚاؾاْب ايعُساْٞ, ٚيتشكٝل 

ؾإ ايبشح ضٛف ٜكّٛ بايتعسف ع٢ً بعض ايتذازب ايعامل١ٝ املدتًؿ١ ٚذيو يالضتؿاد٠ َٔ 
ٕ أِٖ ؾطاًل عٔ بٝا, املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ ٚتطٜٛسٖاسككت٘ يالزتكا٤ ب َا ٖرٙ ايتذازب ٚ

ضتػالهلا يتشكٝل اَها١ْٝ إبساش إضٝظ ايدٚي١ ايعساق١ٝ ٚؿد االٕ ٚأايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ َٓر ت
 اضب ضٝاض١ٝ ٚتٛظٝؿٗا يتشكٝل َصاحل دٕٚ ايٛط١ٝٓ.َه

 ايهًُات املؿتاس١ٝ: ايعػٛا٥ٝات، تػسٜعات قا١ْْٝٛ، تٛظٝـ ضٝاضٞ.

Abstract 

The issue of organizing and developing random areas 

occupies great importance for modern countries despite the 
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different methods of application, and it is one of the most 

important crises that most Iraqi provinces suffer from after 

2003. The Iraqi legislature was not successful in part of its 

legislations as some of its legislative texts wasted the right 

of society to punish the perpetrator which encouraged the 

persistence of violating the sanctity of public property.   In 

addition to that, it was noticed that some legal legislations 

floundered between limiting and removing the perpetrators 

of transgressions, while others evoke the political aspect in 

dealing with these prohibitions that confused the work of the 

competent departments, as the research deals with the 

problem of legal legislation, the method of treatment and the 

political employment of that legislation in force, in addition 

to its impact on the basic design and the urban aspect. To 

achieve the benefit, the research will identify some different 

global experiences in order to benefit from these experiences 

and what they have achieved in order to upgrade and 

develop squatter areas , in addition to explaining the most 

important legal legislation since the establishment of the 

Iraqi state until now and highlighting the possibility of using 

them to achieve political gains and employ them to achieve 

sub-national interests.                                                                           

Key words: random areas, legal legislation, political 

employment 

 ادلمذهـح
تعد َطأي١ ايعػٛا٥ٝات َٔ املٛاضٝع اييت اخرت اٖتُاًَا َتصاٜدًا َٔ قبٌ 
ايباسجني ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ نبري٠ نْٛٗا تعد ظاٖس٠ ادتُاع١ٝ اخرت تتصاٜد ًَٜٛا بعد اخس 

صاسبٗا َٔ اشدٜاد  ٚمتٝصت بهجاؾتٗا ايطها١ْٝ ٚق١ً اـدَات َٚا ,داخٌ املدٕ ٚاطساؾٗا
 نُا اْٗا غايبًا َا ,ٜؿتكدٕٚ ابطط َطتًصَات اؿٝا٠ اصبشٛأطسٜني ايرٜٔ اعداد ايؿكسا٤ اؿ
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١ يًػسٚط ايصش١ٝ مما ٜصٜد َٔ َػانٌ ٝتكّٛ بدٕٚ تساخٝص بٓا٤ َٚطانٓٗا غري َطتٛؾ
ٚاذ واٍٚ ايباسح دزاض١  . املٓاطل نْٛٗا مل تدزز ضُٔ ايتدطٝط ايعُساْٞ يًدٚي١ ٖٙر

َٔ ا١ُٖٝ بازش٠ ْعسًا يًتداعٝات اييت ٜرتنٗا ايطهٔ تٓعِٝ ٚتطٜٛس تًو املٓاطل ملا هلا 
ٜؿسشٙ َٔ ظٛاٖس ضًٛن١ٝ  َٔ د١ٗ ٚع٢ً تٓعِٝ املد١ٜٓ َٚا ٘ايعػٛا٥ٞ ع٢ً ضانٓٝ

 َٚػهالت ادتُاع١ٝ ٚاقتصاد١ٜ ٚا١َٝٓ َٔ د١ٗ اخس٣.

عتبازٖا ذات آٜا ايرتنٝص ع٢ً االضباب ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ بأازت ْاَٚٔ ٚد١ٗ ْعس
ٜٗتِ ايطٝاضٕٝٛ بػؤٕٚ  إذ خصٛصًا يف َٛضِ االْتدابات,ٚتٛظٝؿٗا ضٝاضًٝا ١ اٚي١ٜٛ بايػ

اد١ٜ ٚزؾع َطت٣ٛ اسٝا٥ِٗ طًبا ايؿكسا٤ ٜٚطًكٕٛ ايعٓإ يٛعٛدِٖ بتشطني االسٛاٍ االقتص
 تتبدس ايٛعٛد بعد ؾسش االصٛات ٚاعالٕ ْتا٥ر ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ. ٚضسعإ َا صٛات,يأل

 غهاي١ٝ ايبشح ثاْٝا: إ
يف دتُاع١ٝ اخرت تتصاٜد بػهٌ نبري اشدٜاد املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ نعاٖس٠ ا ٕإ

َها١ْٝ إيف بٝإ َٚٔ خالٍ ذيو تتشصٌ َػه١ً ايدزاض١  ,2003بعد عاّ ايعسام خصٛصًا 
يًتُدد ٚايتٛضع دٕٚ زادع َٔ قبٌ دٗات َتٓؿر٠ ضتػالٍ اؿُالت االْتداب١ٝ ٚايؿساؽ االَين ا

 . ١ْْٝٛ ايٓاؾر٠ ٚيطعـ ايتػسٜعات ايكا قاْْٛٞ

 ؾسض١ٝ ايبشح ثايجًا : 
بٓا  اسر ٕ املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ أثست بػهٌ نبري ع٢ً ايتصُِٝ االضاع يًُدٕ َاإ

يبٝإ َد٣ صش١ ايؿسض١ٝ االضاض١ٝ اييت َؿادٖا "إٔ ضعـ ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ 
 ْعهظ بػهٌ ضًيب يف ايتٛضع ايعػٛا٥ٞا 2003يف ايعسام بعد عاّ ٚايتٛظٝـ ايطٝاضٞ 

ٜهجس ايهالّ  ْتداب١ٝا ع١ًُٝ تًت استالٍ ايعسام ٚقبٌٝ نٌ داخٌ املدٕ" ؾدالٍ املدد اييت
عٔ ايؿ٦ات املُٗػ١ ٚاَها١ْٝ ايتط١ٜٛ ايكا١ْْٝٛ َٔ خالٍ تػسٜعات تعاجل أٚضاعِٗ 

ْتٗا٤ االْتدابات ٚتٛشٜع املػامن بني اٜتِ ايتدًٞ عٔ تًو ايٛعٛد بعد  االدتُاع١ٝ ٚضسعإ َا
اخ تًو اؾٗات رتناْطباعًا غعبًٝا بعدّ اسصاب ايطٝاض١ٝ ايؿا٥ص٠, َا ٜعطٞ ايهتٌ ٚاال

 ايطٝاض١ٝ يف َعاؾ١ اٚضاعِٗ ٚبايتايٞ تطتُس تًو ايعٛاٖس ايطًب١ٝ يف ايتٛضع ٚاالْتػاز. 
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 َٓٗذ١ٝ ايبشح  زابعًا : 
ٕ أْعسًا يًطبٝع١ املسنب١ ٚاملتداخ١ً هلرٙ ايدزاض١ باعتباز أْٗا دزاض١ يف ايػ

ضتدداّ أنجس ا مبع٢ْٓٗا ضٛف تٓٗض ع٢ً ؾهس٠ ايتهاٌَ املٓٗذٞ إطٝاضٞ ٚايكاْْٛٞ ؾاي
قرتاب يدزاض١ ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ٚايتٛظٝـ ايطٝاضٞ ٚاَها١ْٝ َعاؾتٗا أَ َٓٗذ١ٝ ٚ

ٚايتشدٜات اييت تعرتٜٗا َٔ خالٍ االضتعا١ْ باملٓٗر ايتشًًٝٞ ٚايٛصؿٞ ٚدزاض١ املٓٗر 
ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ املتتاي١ٝ ٚاييت نإ هلا صد٣ يف ايتطسم يتًو  ايكاْْٛٞ يالضتؿاد٠ َٔ

 ايعٛاٖس ايطًب١ٝ ؾطال عٔ عدد َٔ االقرتابات يبٝإ اـًؿ١ٝ ايػا١ًَ يطبٝع١ املٛضٛع .

 خاَطًا : ْطام ايبشح 

ٜتشدد ْطام عجٓا بتشدٜد أبسش ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ٚايتٛظٝـ ايطٝاضٞ يعاٖس٠ 
يف ايعسام, َع بٝإ أِٖ ايتذازب ايعامل١ٝ يف َعاؾتٗا يتًو  2003ّ ايعػٛا٥ٝات بعد عا

 ايعاٖس٠ . 

 ٖٝه١ًٝ ايبشح ضادضًا : 

 ضٛف ٜتُشٛز عجٓا ٚؾكًا يًتكطِٝ االتٞ : 

 ات اْٛاعٗا ٚاضباب ظٗٛزٖا ٚأمناطٗا .ٝاملبشح االٍٚ ايعػٛا٥

 ات . ٝيعػٛا٥املبشح ايجاْٞ : ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ٚايتٛظٝـ ايطٝاضٞ يعاٖس٠ ا

 ادلثحث األول
 مناطهاأانىاعها واسثاب ظهىسها و العشىائياخ

عٔ ايعػٛا٥ٝات اْٛاعٗا ٚاضباب ظٗٛزٖا ٚاـصا٥ص  املبشحضٓتهًِ يف ٖرا 
ؾطال عٔ بٝإ أِٖ االيٝات املتبع١  االضاض١ٝ يًُٓٛ ايعػٛا٥ٞ ٚتهٜٛٓ٘ َٔ َٓطك١ اىل اخس٣,

 املطايب االت١ٝ :َٔ خالٍ ١ تًو ايعٛاٖس ايطًب١ٝ يد٣ بعض ايدٍٚ االق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ ملعاؾ
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 ادلطلة االول
 االطاس ادلفاهيويالعشىائياخ 

ٜطًل َصطًح ايعػٛا٥ٝات ع٢ً املٓاطل خازز اؿٝص ايطهاْٞ املدطط ي٘ َٔ 
قبٌ اؾٗات ايسمس١ٝ اؿه١َٝٛ املطؤٚي١ ناألزاضٞ ذات اؾٓظ ايصزاعٞ ٚاملٓاطل اييت 

بع ؾٝٗا اغهاٍ ايبٓا٤ ؽطع يًسقاب١ يف طسٜك١ ايبٓا٤ ٚتت ٚال ,ايدٚي١تٓػأ بعٝدًا عٔ ضٝطس٠ 
اغهاٍ ٖٓدض١ٝ كتًؿ١( ٚتٓػأ بدٕٚ َٛاؾكات قا١ْْٝٛ ٚكططات تكطِٝ املدتًؿ١ )

 .(1)ىصص هلا اٟ اضاؾات االزاضٞ ايسمس١ٝ ٚهلا َطاسات َتبا١ٜٓ ٚال
، بٌ  2003يعاّ بعد االستالٍ االَسٜهٞ  إ ظاٖس٠ ايعػٛا٥ٝات يٝطت ٚيٝد٠ َا

ضتُست تًو املعاْات ط١ًٝ تًو ايؿرتات ٚصٛاًل اىل َا ااَتدت اىل ثالثٝٓٝات ايكسٕ ايعػسٜٔ ٚ
مٔ عًٝ٘ االٕ, ٚيف اؿكٝك١ٝ اخرت ٖرٙ ايعاٖس٠ تتٓا٢َ بػهٌ ًَشٛظ دٚمنا تٛقـ ٜرنس 

سصا٥ٝات ٚشاز٠ ط اسصا٤ زمسٞ دقٝل هلا، ٚٚؾكًا إلبػهٌ اصبشت عص١ٝ ع٢ً ضب
% َٔ امجايٞ عدد املطانٔ يف ايعسام 7,3ٕ ْطب١ ايعػٛا٥ٝات بًػت إايعساق١ٝ ؾايتدطٝط 

 .(2)2009ًَٕٝٛ َطهٔ سطب ْتا٥ر ايرتقِٝ ٚاؿصس يط١ٓ  4.752اييت تكدز عٛايٞ 
طاز ايبعد االدتُاعٞ تعسف املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ باْٗا تًو املٓاطل اييت تتُٝص إٚيف 

اظ ع٢ً عاداتِٗ ٚتكايٝدِٖ ٚقُِٝٗ االدتُاع١ٝ بعالقات داخ١ًٝ ق١ٜٛ بني ضهاْٗا يًشؿ
ملا تٓطٟٛ ع٢ً ابعاد  ,َهْٛني ثكاؾ١ خاص١ بِٗ ميهٔ إٔ ْطًل عًٝٗا ثكاؾ١ ايعػٛا٥ٝات

ضًٛن١ٝ ٚاخالق١ٝ تٓعهظ يف اْتػاز نجري َٔ ايعٛاٖس ايطًب١ٝ اييت تٗدد سٝا٠ املٓاطل 
عهطت ع٢ً تػ١ٜٛ ايُٓٛ اؿطس١ٜ نايٓصاعات ٚايعٓـ ؾطاًل عٔ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ نُا ٚاْ
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ايعُساْٞ ايرٟ ال ٜتُاغ٢ َع االػاٖات مٛ تطٜٛس ايب١٦ٝ اؿطس١ٜ ٚؾل قٛاعد ايتدطٝط 
  .(1)ايعُساْٞ

غًب ايدٍٚ ايعسب١ٝ مت ٚضع َعاٜري َع١ٓٝ يف تٛصٝؿٗا يعاٖس٠ ايعػٛا٥ٝات َٔ اٚيف 
اؾل ايعا١َ سصاؿ١ يًطهٔ ٚاالزاضٞ ايصزاع١ٝ ٚاملؿتكس٠ اىل املايخالٍ املباْٞ غري 
املطانٔ خازز ْطام  ٙناْت تكاّ ٖر َٔ كاطس ب١ٝ٦ٝ ٚغايبا َا ٘ٚاـدَات, ٚملا تعاْٝ

 .(2)اـدَات اؿه١َٝٛ يعدّ اعرتاف ايدٚي١ بٗا "خازز ايتصُِٝ االضاع يًُدٕ"
اَا بايٓطب١ يًرتاخ االْجسٚبٛيٛدٞ ؾكد ازتبطت دزاض١ املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ 

. ٚظاٖس٠ االضهإ (3)ايدْٝا ٚاملٓاطل املدتًؿ١ بصٛز٠ خاص١ باملٓاطل ايؿكري٠ ٚايطبكات
ايعػٛا٥ٞ تٓػأ يف ايبًدإ ذات صؿ١ ايتشطس ايطسٜع ٖٚرٙ املٓاطل تُٓٛ مبعدٍ ٜطاٟٚ 

غري َعتُد٠ ملدايؿتٗا  زاٍضأتكاّ ع٢ً تكطُٝات  ٚغايبا َا نهٌ, ٞضعـ ايُٓٛ ايطهاْ
داز١ٜ يًُدٕ ٚبريو ؾٗٞ خازد١ متاَا يكإْٛ تكطِٝ االزاضٞ املعٍُٛ ب٘ داخٌ اؿدٚد اال

نُا أْٗا تكّٛ بدٕٚ تساخٝص بٓا٤ َٚطانٓٗا  عٔ ضًط١ املد١ٜٓ ٚعٔ االسصا٤ات ايسمس١ٝ,
املباْٞ َٔ سٝح  غري َطتٛؾا٠ يًػسٚط ايصش١ٝ َٔ ت١ٜٛٗ ٚعدّ َطابكتٗا يكٛاْني

االدتُاع١ٝ االزتؿاعات ٚايؿساغات ٚغري َتص١ً باملساؾل ايعا١َ ٚتعاْٞ َٔ ْكص اـدَات 
ٚغايبا تهٕٛ غري َدزد١ يف خطط ايدٚي١ ضٛا٤ َٔ ْاس١ٝ املساؾل ايعا١َ أٚ ايتٛضٝع ع٢ً 

 . (4)ايسغِ َٔ أْٗا تكّٛ بتٛؾري اؾص٤ االنرب َٔ ٚسدات االضهإ املطًٛب١
ايطهٔ ايعػٛا٥ٞ تهْٛت َالق١ يف ؾرتات ايُٓٛ ايطسٜع يًُدٕ ْتٝذ١ اهلذس٠  اذًا

ضباب عد٠ ، ؾطال عٔ ذيو  أظٗس ايطهٔ ايعػٛا٥ٞ يٓٛاسٞ ايٓا١ٝ٥ أل٠ َٔ االقط١ٝ ٚاايهبري
ٜصٜد َٔ َػانٌ  ايٛد٘ اـؿٞ يًٓٛاسٞ ايعُسا١ْٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يف نٌ بًد َٚا

                                                      

 ،0978 ،مكتبة بيروت ،احسج زكي بجوي، معجػ مرطمحات العمؽم االجتساعية( (0
 .070ص

ء استبرق ابراهيػ الذؽك، سكؼ الئق لحياة افزل، ورقة عسل مقجمة الى مجمس وزرا( (0
 .0104 ،، بغجاد20 ةاالسكان والتعسير العرب، الجور 
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 .87، ص0115وفديت، الجيزة، مرر، لأل
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ٖرٙ املٓاطل اْٗا غري َدزد١ يف خطط ايدٚي١ ضٛا٤ َٔ ْاس١ٝ ايتٛضع اٚ املساؾل ايعا١َ ع٢ً 
َا ٜٓتر عٓ٘ َٔ ظٗٛز  ص٤ االنرب َٔ ٚسدات ايطهٔ املطًٛب١,ايسغِ َٔ اْٗا تكّٛ بتٛؾري اؾ

 . (1)ْتػاز اؾسمي١ املٓع١ُاَػهالت َتٓٛع١ نُطت٣ٛ ايجكاؾ١ يطانين ٖرٙ املٓاطل ٚ 
 ادلطلة الثاني

 عىاهل وأمناط  نشىء العشىائياخ
ٕ منٛ املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ دا٤ يعٛاٌَ عد٠ زاؾكت ع١ًُٝ ايتٛضع ايعُساْٞ ٚقد إ
قتصاد١ٜ, ادتُاع١ٝ ٚاضباب ضٝاض١ٝ َٚٔ خازز تًو املٓاطل أل ًاخ١ًٝ اٚ ْصٚستهٕٛ دا

ٜٚتِ ايرتنٝص غايبًا ع٢ً َسانص املدٕ نْٛٗا َسانص درب يًعُاي١ ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ ٚعدّ 
ٚضع تًو املٓاطل ضُٔ ايتدطٝط ايعُساْٞ يًُدٕ َٚعاؾتٗا َٔ قبٌ اؾٗات ايسمس١ٝ 

 ضٝتِ ايرتنٝص عًٝ٘ تباعًا:  ٌ, ٖٚرا َابت١ُٜٛٓ يف املطتكضتهٕٛ بدا١ٜ الشَات َٚػهالت 
  :يف ايعسام ات ٝأٚال : عٛاٌَ ْػ٤ٛ ايعػٛا٥

َس ب٘ ايبًد َٔ سسٚب طاس١ٓ َٓر مثاْٝٓات ايكسٕ ايعػسٜٔ بدأت اهلذس٠  ْتٝذ١ َا
َٔ ايسٜـ اىل املد١ٜٓ يدٚاع ادتُاع١ٝ ٚاقتصاد١ٜ كتًؿ١ ٚاشدٜاد ايتٛضع ايعُساْٞ ايطسٜع 

طستٗا ع٢ً ايتشهِ بتًو ايعاٖس٠ ٚضعـ َؤضطات ايدٚي١ يف ؾسض ضٝ 2003عد عاّ ب
ضباب ادتُاع١ٝ ٚا١َٝٓ ٚاقتصاد١ٜ, ٚع٢ً ايسغِ َٔ صدٚز قسازات تطُٔ َعاؾ١ أل

غصٛص املتذاٚشٜٔ  2008يط١ٓ  440َٓٗا قساز فًظ ايٛشزا٤ ايعساقٞ زقِ ٚايتذاٚشات 
١ٝ ٚدٚز ٚسح ايٛشازات بتأدري ايٛسدات ايطه١ٝٓ ع٢ً اب١ٝٓ ٚدٚا٥س ايدٚي١ َٔ عُازات ضهٓ

ٚاالَس  ايعا٥د٠ هلا بدٕٚ َصاٜد٠ ع١ًٝٓ اىل ايػاغٌ يف ساي١ عدّ ساد١ ايٛشاز٠ يًعكازات اْؿًا,
 .(2)يٝـ ؾ١ٓ عًٝا ملعاؾ١ َػه١ً املتذاٚشٜٔأاـاص بت 2013يط١ٓ  50ٜٛاْٞ زقِ ايد

َهاؾش١ ظاٖس٠ ايعػٛا٥ٝات  ط١ٝ يتدٛف اؾٗات اؿه١َٝٛ َٔٝٚإ االضباب ايس٥
ْد٠ َٔ دٗات َتعدد٠ تػهٌ خطسًا ايتشٍٛ بعض ٖرٙ ايعػٛا٥ٝات اىل ػُعات ذات ق٠ٛ َط

يف تًو املٓاطل ؿح اقازبِٗ  يد٣ ايكاطٓني  اْطباعًاعط٢ أ َا ع٢ً املتصدٜٔ هلرٙ اؿاي١,

                                                      

 .(0110)الحساوي،  (0)
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اٚ غعيب ِ اػاٙ اٟ تٗدٜد زمسٞ يًطهٔ ظٛازِٖ جملا١ْٝ ايطهٔ يتػهٌٝ ق٠ٛ ؾُٝا بٝٓٗ
 .(1)دبازِٖ ع٢ً اخال٤ َطانِٓٗ ايعػٛا١ٝ٥إل

 : (2)املٓاطل اىل عٛاٌَ عد٠ اُٖٗا رٖٙ ٠ٚعًَُٛا ميهٔ ازداع االضباب اييت ادت اىل ْػأ
ْػا٤ بعض ايصٓاعات ايعػٛا١ٝ٥ غري املدزٚض١ خازز ايعُسإ يسخص إاْتػاز ظاٖس٠  -1

٣ يٓػأ٠ بعض ايتذُعات االزاضٞ ٚعدّ ٚدٛد االَانٔ ايهاؾ١ٝ الضتٝعاب ايعُاٍ اد
 ايطه١ٝٓ ايعػٛا١ٝ٥ يف املٓاطل اجملاٚز٠ هلا.

تكطِٝ االزاضٞ ايصزاع١ٝ ٚبٝعٗا نأزاضٞ بٓا٤ ْتٝذ١ انؿاض ايعا٥د ايصزاعٞ باملكاز١ْ  -2
َع ايعا٥د ايٓاتر عٔ بٝعٗا نأزاضٞ بٓا٤ خاص١ بايٓطب١ يصػاز ايؿالسني ٚاَتٗإ اٚي٦و 

 اعُاٍ اخس٣.
ت ايبٓا٤ اييت ؼددٖا ايكٛاْني املٓع١ُ يًعُسإ ٚايطسا٥ب عدّ َس١ْٚ اصداز ضٓدا -3

املؿسٚض١ ع٢ً ايطهٔ داخٌ املد١ٜٓ يف املٓاطل اييت ٜساد االزتكا٤ بٗا ؾًذأت اىل ايبٓا٤ 
ع٢ً االزاضٞ ذات ايصؿ١ ايصزاع١ٝ ؾٗٞ ازخص َٔ االزاضٞ املعد٠ يًبٓا٤ ؾطاًل عٔ 

 ١ٝ.ايتٗإٚ َع َػتصيب االزاضٞ َٔ قبٌ اؾٗات ايسمس
انؿاض دخٌ االؾساد ٚاالضس اقتصادًٜا ٚعدّ منٖٛا مبعدالت تتٓاضب َع االزتكا٤ يف  -4

 اضعاز ايعكازات.
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صاد١ٜ ٚميهٔ إ ْكٍٛ نريو بإ ٖٓايو ايعدٜد َٔ املتػريات االدتُاع١ٝ ٚاالقت
  :(1)٤ ظاٖس٠ ايبٓا٤ ايعػٛا٥ٞ َٚٓٗاٛٚايطٝاض١ٝ اييت أثست يف ْػ

ملتُج١ً بعاٖس٠ ايؿكس ٚاييت تعين ظاٖس٠ اْطا١ْٝ ادتُاع١ٝ املتػريات االدتُاع١ٝ ٚا -1
يطبك١ يف اجملتُع ٚسسَاْٗا َٔ املػازن١ يف صٓع ايكساز  ًاعد تُٗٝػتؾطاًل عٔ ذيو 

 ٚابعادٖا عٔ اـدَات االدتُاع١ٝ.
املتػريات االقتصاد١ٜ ٚاشدٜاد ظاٖس٠ ايبطاي١ يف املٓاطل ايٓا١ٝ٥ َٚا ضببت٘ َٔ ٖذس٠  -2

ٜـ اىل املد١ٜٓ ٚقد خًؿت ٖرٙ ايعاٖس٠ بطاي١ ٚاضع١ ٚضاعدت يف تؿاقُٗا ٚاضع١ َٔ ايس
 ؾتح االضٛام اَاّ املطتٛزد َا ؾطال عٔ ذيو تٛقـ املصاْع ايهبري٠ عٔ ايعٌُ ْتٝذ١

 برتدد ايكطاع اـاص يف ؾتح َػازٜع ددٜد٠ . اسر
سادع ضًط١ ٚاثازٖا يف َؤضطات ايدٚي١ ٚت 2003املتػريات ايطٝاض١ٝ ٚاال١َٝٓ بعد عاّ  -3

ايكإْٛ يتشٌ قًٗا ضًط١ ايعػري٠ ٚايطا٥ؿ١ ٚاملرٖب  ٚاييت اتاست ايؿسص١ يًهجرئٜ 
الضتػالٍ ايؿسص يالضتٝال٤ ع٢ً ممتًهات ايدٚي١ ٚاالزاضٞ ايكسٜب١ َٔ َسانص املدٕ َا 

 دعٌ ٖٓايو تٛدظ ٚزٜب١ بني ٖرٙ املٓاطل املطتذد٠ ٚبني املٓاطل اؿطس١ٜ.
 ٥ٝاتثاًْٝا : امناط ايعػٛا

إ يًطهٔ ايعػٛا٥ٞ َالَح عُسا١ْٝ متٝصٙ عٔ ايعُسإ ايٓاتر عٔ املػسٚعات 
 .(2)ايتدطٝط١ٝ سٝح اْٗا تأخر اغهااًل َتعدد٠

عٗس عاد٠ يف َٓاطل ٚضع تسٝا٤ ايطه١ٝٓ ايكا١ُ٥ ناَتداد هلا ٚاملٓاطل اجملاٚز٠ يأل -1
 ايٝد.

جٌ فُٛع١ َٔ ايطهٔ ميٚايرٟ ٜهٕٛ غايبًا بعٝدًا عٔ االسٝا٤ ايطه١ٝٓ  ٞايُٓط ايطٛي -2
ٜٚعٗس بػهٌ طٛيٞ ع٢ً ٖرٙ ايطسم  ,ايعػٛا٥ٞ ٜٚتهٕٛ عاد٠ ع٢ً ايطسم ٚاملطازات

 ٜتشٍٛ اىل ايُٓط ايطٛيٞ. إٔ هٔميٜٚبدأ ٖرا ايػهٌ بػهٌ َتٓاثس 
                                                      

ورة ذكرى عبجالسشعػ ابراهيػ، العذؽائيات مؼ وجية نعر سكان السشاطق الحزرية السجا( (0
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 ايػهٌ غري املٓتعِ ٚايرٟ ٜػٝد ع٢ً االزاضٞ ايصزاع١ٝ اٚ املٓاطل اؾب١ًٝ املستؿع١, -3
هٕٛ بداٜات يُٓٛ عػٛا٥ٞ ت َتٓاثس٠ َٚػتت١ ٚغايبا َا ٍٕٖٚٛ عباز٠ عٔ فُٛع١ َبا

ضسٜع ٚتُٓٛ تًو املباْٞ ايعػٛا١ٝ٥ يف املٓاطل ضٛا٤ ناْت ايصشسا١ٜٚ اٚ ايصزاع١ٝ اٚ 
 .(1)ع٢ً اَتدادات ايطسم ٚاملطازات اٚ ظاْب ايطهو اؿدٜد١ٜ

بني ايعػٛا٥ٝات ٚبني ٚع٢ً ض٤ٛ ذيو ٜتٛدب ع٢ً اؾٗات ايسمس١ٝ إ متٝص 
زى١ٝ ٚاييت متجٌ اهل١ٜٛ احمل١ًٝ ٚايطابع ايعُساْٞ املُٝص يًُدٕ ٚقاٚي١ آاطل ايتامل

 ايتصدٟ يهٌ تًو احملاٚالت .
 ادلطلة الثالث

 ظاهشج العشىائياخ دلعاجلح لليويحاالذوليح وااللياخ ال
تعد ػازب ايدٍٚ االخس٣ اييت عاْت َٔ ظاٖس٠ ايعػٛا٥ٝات ٚاضتطاعت اؿد َٓٗا       

طط ع١ًُٝ َدزٚض١ َجاال عًُٝا وتر٣ ب٘ يف بٝإ آيٝات َعاؾتٗا ٚاِٖ ايتشدٜات اييت عرب خ
ٜطتدعٞ ايبشح عٔ تًو ايتذازب ايدٚي١ٝ  ٖٚرا َا ناْت سا٥ال يف تطبٝل خططٗا ٚبسافٗا,

 ٚاييت اضتطاعت ايطري غط٢ َتٛاص١ً يًكطا٤ ع٢ً تًو ايعٛاٖس ايطًب١ٝ َٚٓٗا : 
 عب١ٝ اٚاًل: مجٗٛز١ٜ ايصني ايػ

عاْت مجٗٛز١ٜ ايصني ايػعب١ٝ َٔ ايعدٜد َٔ املػانٌ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ 
ٚٚدٛد عػٛا٥ٝات َٚٓاطل غري َؤ١ًٖ يًطهٔ, اال إٔ ذيو مل ٜجٓٗا يف ٚضع خطط ٚبساَر 

ضتطاعت اْػا٤ خط١ اقتصاد١ٜ ٚادتُاع١ٝ يتُٓٝتٗا اعٌُ يًشد َٔ تًو ايعٛاٖس ٚبايؿعٌ 
ٚإ ال تهٕٛ ع١ًُٝ بٓا٤ ايعػٛا٥ٝات  ازى يف ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ,ٜػ ًااقتصادٜ ًايتصبح دص٤

ات املٛدٛد٠ يف املدٕ ؾكط ع١ًُٝ ؽطٝط عُساْٞ بٌ اضتطاعت إ تتدًص َٔ ايعػٛا٥ٝ
صش١ٝ ايسانص املعاد٠ تطٜٛسٖا ٚتسَُٝٗا مبٓاشٍ َسق١ُ ٚاَدادٖا باـدَات ٚإايس٥ٝط١ٝ ب

إ دٛد٠ ع١ًُٝ ت١ُٝٓ ٚؽطٝط تًو ٚيطُ. عب ٚدعًٗا ب١٦ٝ صش١ٝ صاؿ١ يًطهٔالاملٚ
هايٝـ املٓاشٍ ٚاَداد ايطهإ ت ضايعػٛا٥ٝات عًُت اؿه١َٛ ايص١ٝٓٝ ع٢ً ؽؿٝ

عاْات اؿه١َٝٛ ٚتػذٝع ضهإ ٖرٙ املٓاطل ع٢ً ايتعًِٝ ٚشٜاد٠ ؾسص ايعٌُ بتػذٝع باإل
                                                      

خالج بؼ صالح الزىراني، السشاطق العذؽائية بسكة السكرمة بيؼ الؽاقع والسأمؽل نحؽ بيئة ( (0
سارة، كمية اليشجسة والعسارة االسالمية، جامعة ام امشة ومدتجامة، رسالة ماجدتير في الع

 .49ىجرية، ص 0425القرى، السسمكة العربية الدعؽدية،
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ايصني ايعُاي١ ايرات١ٝ هلرٙ ايؿ١٦ َٔ املٛاطٓني، َٚٔ خالٍ ذيو  ٜتبني اتباع مجٗٛز١ٜ 
 :(1)َٚٓٗا ايػعب١ٝ اضرتاتٝذٝات عد٠ خالٍ ع١ًُٝ ت١ُٝٓ تًو ايعػٛا٥ٝات

 ع١ًُٝ االشاس١ ٚاالضت٦صاٍ . -1
مس١ ضعـ  عًٝٗاػًب َا تسٝا٤ ايؿكري٠ اييت عاد٠ ع١ًُٝ تطٜٛس ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يأل -2

سٝا٤ ايؿكري٠ ، ؾايكٝاّ ؾكط بتشٌٜٛ املطانٔ دٕٚ ؼطني ٚتطٜٛس ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يأل
 وٌ املػه١ً . ١ ايتشت١ٝ الايبٓٝ

ايكٝاّ ببٓا٤ َطانٔ سه١َٝٛ هلرٙ ايػسو١ َٔ اجملتُع ؾُع ازتؿاع اضعاز ايطهٔ  -3
ٚقدٚد١ٜ دخٌ اصشاب ايعػٛا٥ٝات اصبشٛا ٜعإْٛ َٔ َػه١ً ْكص املطانٔ ٚض٤ٛ 

 تٛشٜعٗا يرٟٚ ايدخٌ احملدٚد.
 اشٍ.ت غٗس١ٜ اٚ اعاْات يًُٓآقٝاّ اؿه١َٛ بدعِ االضهإ ٚصسف َهاؾ -4

ٚيف اؿكٝك١ عًُت اؿه١َٛ ايص١ٝٓٝ خط١  يًكطا٤ ع٢ً ايعػٛا٥ٝات ٚع٢ً َساسٌ 
 :(2)َتعدد٠

ايكطا٤ ع٢ً ايعػٛا٥ٝات يف ايػٛازع ايس٥ٝط١ٝ َٔ بٝٓٗا غازع باٜٛاْتػٛاْر ايرٟ تكع  -1
ايصني ايّٝٛ، َٚٔ ثِ ٚضع  كع بٗا َكس ف١ًٜؾٝ٘ اجملُٛع١ ايع١ٝٓٝ يًٓػس ايدٚيٞ ٚ

 ػٛا٥ٝات يتًو ايعٛا٥ٌ ايؿكري٠.ٖايٞ ايعسًٍٛ أل
 27,7خصصت اؿه١َٛ ايص١ٝٓٝ َٝصا١ْٝ ملػسٚع ػدٜد ٚاصالح ايعػٛا٥ٝات بًػت  -2

ناْت اِٖ َالَح ٖرٙ املسس١ً اعاد٠ تٓعِٝ ٚؽطٝط املٓاطل  2012ًَٝاز ٜٛإ يعاّ 
 ايعػٛا١ٝ٥ .

                                                      

صحيفة مال  ،كيف حؽلت الريؼ االحياء العذؽائية الى قؽة اقترادية كعكي،( (0
 , مقال مشذؽر عمى الرابط التالي: 0109 ،مارس 02االقترادية،

maad.com/archives  

يؽنيؽ  06قشبمة العذؽائيات والتجربة العيشية )رأي(،جريجة السرري اليؽم، ،شيػنؽرىان غ( (0
 مقال مشذؽر عمى الرابط التالي:  ,0106

shaek.lmasryalyum.com 



 ؽظيف الدياسيدراسة في التذريعات القانؽنية والت السشاطق العذؽائية في العراق
 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24) 

882 

د٠ زاإلاْطتطٝع ايكٍٛ إ اؿه١َٛ ايص١ٝٓٝ ؽًصت َٔ َػه١ً ايعػٛا٥ٝات ب اذًا
 ٚاالصساز ٚاؿاؾص ٚاالزاد٠ ايطٝاض١ٝ.

 ثاًْٝا: املاْٝا االؼاد١ٜ
سٝح ٚددت اغهااًل َتعدد٠  ,اتٝتعد املاْٝا َٔ ايدٍٚ ايسا٥د٠ يف َعاؾ١ ايعػٛا٥

تشدٜح بػسعت اؿه١َٛ االملا١ْٝ  ؾَٔ قاٚالت ايتطٜٛس ٚاالزتكا٤ باملٓاطل ايكدمي١ 
اـازز قبٌ ايًذ٤ٛ اىل اهلدّ ٚع٢ً إ ٜتٓاضب ذيو املباْٞ ايكدمي١ َٔ ايداخٌ ٚػدٜدٖا َٔ 

َع اؿٝا٠ اؿدٜج١ دٕٚ املطاع بكُٝتٗا ايؿ١ٝٓ ٚاملعُاز١ٜ ٚؼٌٜٛ ق١ُٝ املب٢ٓ املاد١ٜ اىل 
 .(1)االزتؿاع ٚيٝظ االنؿاض

ع االَٛاٍ ٚؾػسعت اؿه١َٛ االملا١ْٝ ٚاؿهَٛات احمل١ًٝ ٚاصشاب االعُاٍ ٚزؤ
 ,اىل عسض َػازٜع االصالح ٚايتذدٜد ٚاالزتكا٤ يف عد٠ َدٕايطد١ُ ٚاحملالت ايتذاز١ٜ 

ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ؾكد تٛيت اؿه١َٛ َعاؾ١ املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ يف َد١ٜٓ نُبتٕٛ يف 
نِ َسبع يًُٓطك١ ايكدمي١  10قًِٝ باؾسٜا ؾعًُت ع٢ً ػدٜد ٚاصالح َطاس١ إَكاطع١ باٜسٕ ب

ح غاط٧ ْٗس االًٜس َٔ خالٍ بٓا٤ ٚسدات ضه١ٝٓ بني ْٗس اإلبًس ٚقًع١ ٖايدا َع ػدٜد ٚاصال
ٚؼدٜح االب١ٝٓ ايرتاث١ٝ ٚتٛؾري ناؾ١ ايب٢ٓ ايتشت١ٝ االش١َ ٚتكطِٝ املطاسات املتبك١ٝ 

 .(2)نشدا٥ل خاص١ ملطانٔ االدٚاز االزض١ٝ
 ثايجًا : مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ 

ذ١ هلذس٠ تهْٛت املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ يف َصس نػريٖا َٔ دٍٚ ايعامل ايٓاَٞ ْتٝ
نبري٠ داخ١ًٝ َٔ املٓاطل ايٓا١ٝ٥ ضٛا٤ اناْت َٓاطل بد١ٜٚ اٚ زٜؿ١ٝ اىل املسانص اؿطس١ٜ 

ٜعٗس يف غهٌ  ٖٚٛ َا اييت تعذص بدٚزٖا عٔ تدبري ايطهٔ املال٥ِ هلؤال٤ املٗادسٜٔ,
، ٚقد اطًل ع٢ً طه١ٝٓ ٚذيو يف غٝاب ضًط١ املد١ٜٓاَدادات عػٛا١ٝ٥ سٍٛ ايتذُعات اي

                                                      

شفيق العؽضي، نعرية مررية عمى التجربة االلسانية لتطؽير السشاطق الستجىؽرة، مجمة ( (0
 .081،ص0989،جسعية السيشجسيؼ السررية، العجد الثالث

خالج بؼ صالح الزىراني، السشاطق العذؽائية بسكة السكرمة بيؼ الؽاقع والسأمؽل نحؽ بيئة ( (0
 .000-019ص ،مرجر سبق ذكره،امشة ومدتجامة،
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ػسع١ٝ ٚاجملتُعات ايعػٛا١ٝ٥ اييعػٛا١ٝ٥ تطُٝات عد٠ َٓٗا املطتٛطٓات غري املٓاطل ا
 .(1)َٚٓاطل ٚضع ايٝد َٚٓاطل االضتٝطإ ايتًكا٥ٞ

ٚيعبت عٛاٌَ عد٠ يف ظٗٛز ٚمنٛ املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ نايٓكص اؿاد يف عدد 
ْػا٤ املدٕ ايهرب٣ ٚازتؿاع اضعاز طه١ٝٓ ٚعدّ ٚدٛد ؽطٝط َطتكبًٞ إلايٛسدات اي

االزاضٞ يف املدٕ ٚظٗٛز غسنات تكطِٝ االزاضٞ غري قا١ْْٝٛ ٚضعـ ايعكٛبات ايٛازد٠ 
نُا اٚدب  تصٜد عٔ تٛقٝع غسا١َ َاي١ٝ صػري٠, بكإْٛ تٓعِٝ املباْٞ املدايؿ١ ؾٗٞ ال

 ايكإْٛ اؿهِ ؾطاًل عٔ ايػسا١َ بتصشٝح اٚ اضتهُاٍ اٚ ٖدّ االعُاٍ املدايؿ١ ٚغايبًا ال
عٔ عدّ َٓاضب١ قٛاْني املباْٞ يف ايتعاٌَ َع تكطُٝات االزاضٞ  وهِ باهلدّ ؾطاًل

. ٚهلرا يٛسغ اٖتُاّ اؿهَٛات املتعاقب١ بٗرٙ املٓاطل مبا هلا َٔ َػهالت (2)ايصػري٠
ضاؾ١ اىل إلااالقتصاد١ٜ ب ٚتأثريات ضًب١ٝ ع٢ً اجملتُع ضٛا٤ َٔ ايٓٛاسٞ االدتُاع١ٝ اٚ

زٟ اهاد َٓٗذ١ٝ ٚاضش١ يتطٜٛس ٖرٙ املٓاطل بػهٌ ٚاصبح َٔ ايطسٚ ايٓاس١ٝ ايعُسا١ْٝ ،
 .(3)عًُٞ قاب١ً يًتٓؿٝر ٜٚتُاغ٢ َع ايٓٛعٝات املدتًؿ١ هلرٙ املٓاطل

ٕ عدد ايعػٛا٥ٝات َٓر ْػأتٗا تبني أٚؾكًا يًذٗاش املسنصٟ االسصا٥ٞ املصسٟ      
ْٗا اشايتٗا أل َٓطك١ تكسز ١ٝ20 َٓٗا َٓطك١ عػٛا٥ 1221بًؼ  1993ٚست٢ بدا١ٜ ايتطٜٛس عاّ 

قاؾعات مل تػًُٗا خطط  5َٓطك١ يف  71َٓطك١ قاب١ً يًتطٜٛس ٚ  1130تكبٌ ايتطٜٛس ٚ ال
ايطٜٛظ,  –بٛزضعٝد االمساع١ًٝٝ  –مشاٍ ضٝٓا٤  -ٖٚٞ َطسٚح 1/1/2007ايتطٜٛس ست٢ 

َالٜني  8ٚؾُٝا أغازت بٝاْات ٚشاز٠ االضهإ اىل إ ضهإ ايعػٛا٥ٝات ٜبًؼ عددِٖ مٛ 
سٍٛ  َِٓطك١ ضه١ٝٓ بهاؾ١ اما٤ ايبالد اال إٔ ايٓطب١ االنرب َٓٗ 497َٛشعني ع٢ً َٛاطٔ 

                                                      

التخطيط لمحج مؼ الشسؽ العذؽائي، الييئة العامة لمتخطيط  احسج اميؼ السختار،( (0
 .98ص 0989 مرر الججيجة: العسراني، القاىرة،

نجوة السأوى  ،شفق العؽضي، التحزر وتأثير سمؽك االفراد عمى البيئة العسرانية ((0
 .09ص 0991،والتحزر، القاىرة

جؽرج تؽما تؽما، العؽامل السؤثرة في نذأة السشاطق العذؽائية وسياسات االرتقاء، مجمة ( (2
، 2العجد  ،25جامعة تذريؼ لمبحؽث والجراسات العمسية سمدمة العمؽم اليشجسية، السجمج 

 .58-57ص  ،0102
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يًذٗاش . ٚٚؾكًا (1)ًَٕٝٛ ٜعٝػٕٛ يف املكابس ٚؼت االب١ٝٓ ايعا١َ 12ايكاٖس٠ ايهرب٣ ٚ 
ضتجُاز١ٜ اسصا٤ املصسٟ مت زصد ثالث١ ًَٝازات د١ٝٓ َصسٟ ضُٔ خطط يإل املسنصٟ

ٚاييت مشًت تطٜٛس تًو  2007ٚست٢ عاّ  1993ٔ عاّ يتطٜٛس تًو املٓاطل يًُد٠ َ
 .(2)املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ ٚع٢ً َطتٜٛات عد٠ سٝح ابتدأت باملٓاطل االنجس عػٛا١ٝ٥ ٚؾكسًا

ْػا٤ صٓدٚم املٓاطل إص بٚاـا 2008يط١ٓ  305ٚبصدٚز ايكإْٛ زقِ 
ضع اـطط ذ عاجل ايعدٜد َٔ االَٛز َٔ بٝٓٗا سصس املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ ٚٚاايعػٛا١ٝ٥ 

. ٚع٢ً ايسغِ َٔ اؾٗٛد املصس١ٜ (3)ايالش١َ يتدطٝطٗا عُساْٝا ٚاَدادٖا باملساؾل االضاض١ٝ 
ملعاؾ١ ايطهٔ ايعػٛا٥ٞ ع٢ً ازض ايٛاقع اال إٔ دٗٛدٖا التصاٍ قدٚد٠ ٚؼتاز اىل دعِ 

ٚيف ض٤ٛ ذيو ٜتبني بإٔ َعاؾ١ املٓاطل  ايكطاع اـاص بػهٌ َباغس يف ٚضع اؿًٍٛ,
ايعػٛا١ٝ٥ أخرت َطتٜٛات عد٠  ٚاختًؿت باختالف االْع١ُ ايطٝاض١ٝ يتًو ايدٍٚ ٚنٝؿ١ٝ 

 .تعاطٝٗا َع تًو املػه١ً ٚٚضع اؿًٍٛ ٚادزادٗا ضُٔ خططٗا ايت١ُٜٛٓ
 ادلثحث الثاني

 التششيعاخ المانىنيح والتىظيف السياسي 
 شاقيف الع لظاهشج العشىائياخ

يف اؿكٝك١ تٓٛعت املػهالت اييت ادت اىل ظٗٛز ايطهٔ ايعػٛا٥ٞ يف كتًـ 
 بعدٖا, خالٍ ؾرتات اؿهِ املتعاقب١ يًؿرت٠ اييت ضبكت االستالٍ َٚا ايدٍٚ َٚٓٗا ايعسام

اؿهَٛات يًٓٗٛض بٗرٙ االسٝا٤  تًو اؿًٍٛ ٚايطٝاضات َٔ قبٌٖٚرا َا أد٣ اىل تعدد 
َد ٚاملتُج١ً يف ايبشح عٔ اضباب املػه١ً ٚقاٚي١ اهاد سًٍٛ ٚتساٚست بني ايكصري٠ اال

 عتُاد ضٝاضات ط١ًٜٛ االدٌ يتطٜٛس ٖرٙ االسٝا٤ ٚاملطتٛطٓات سطب َاآَطك١ٝ هلا اٚ ب
غساض ضٝاض١ٝ ٚاْتداب١ٝ ْتٝذ١ ؾطال عٔ اضتػالٍ تًو ايعاٖس٠ أل َتٛؾس َٔ َٛازد,

                                                      

القاىرة، بحث مشذؽر عمى  ،دمحم محسؽد يؽسف، العذؽائيات والتجارب العربية والعالسية( (0
         scholar.cu.edu.eg/?q  الرابط االلكتروني:

 دمحم محسؽد يؽسف، السرجر الدابق.( (0
ة لتؽطيؼ سكان صشجوق تطؽير السشاطق العذؽائية :لجشة تقرير االحتياجات الخجمي( (2

 .0100/ القاىرة /أكتؽبر 6سجيشة السشاطق السيجدة لمحياة ب
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ٚيػسض ايٛقٛف ع٢ً تًو ايتطٛزات , 2003بعد االٚضاع ايطٝاض١ٝ ايطا٥د٠ يف ايدٚي١ 
 :َطًبني  ٚنُا َبني أدْاٙاىل ٖرا املبشح  ٓكطِض

 ادلطلة االول
 دلعاجلح العشىائياخالتششيعاخ المانىنيح 

ضٝظ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يف عػسٜٓات ايكسٕ أيتػسٜعات ايعساق١ٝ َٓر تأَ خالٍ قسا٠٤ 
َٔ  ١َ٘ ايطهٔ ٚعدّ ثبات َٛقؿاملاضٞ ٜتبني ايتٓاقض ايٛاضح ؿًٍٛ املػسع ايعساقٞ الش

ٚاذا ساٚيٓا ايعٛد٠ اىل ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ يف ايعسام َٓر ؾرت٠ اؿهِ املًهٞ  ايتذاٚشات,
 : (1)بايػهٌ االتٞدا٤ت  ًٜشغ أْٗاي١ ايعػٛا٥ٝات أٚاييت عاؾت َط 2003ٚصٛاًل اىل َاقبٌ

 تٞ:ايٛد٘ اآل ضع املدططات يًُدٕ ٚع٢ًٚايرٟ تطُٔ ٚ 1931( يط١ٓ 84قإْٛ زقِ ) -1
تكطِٝ املد١ٜٓ اىل َٓاطل ٚايتدطٝط ايرٟ هب إ ٜتبع يتشطني ايػٛازع ٚاحملالت 

 .ايعا١َ ٚاملباْٞ يف ٖرٙ املٓاطل
ٚايرٟ دا٤ بكٛاعد تػسٜع١ٝ عٔ نٝؿ١ٝ ايبٓا٤ ضُٔ سدٚد  1935يط١ٓ  44قإْٛ زقِ   -2

سا١ْٝ ٚسدد ع٢ً املدططات االضاض١ٝ يبًدٜات املدٕ اذ قطِ املد١ٜٓ اىل ضت َٓاطل عُ
 ض٥ٛٗا َطاسات ايكطع ايطه١ٝٓ ٚعسض ايػٛازع ْٚطب١ ايبٓا٤.

و االزاضٞ املتذاٚش عًٝٗا بعد ًَٚٓح املتذاٚشٜٔ سل مت 1959يط١ٓ  51قإْٛ زقِ  -3
دؾع قُٝتٗا املكدز٠ َٔ قبٌ ؾ١ٓ تؤيـ يػسض ايٓعس يف طًبات ايتًُٝو َع اغرتاط 

 ٚقٛع االزض داخٌ املدطط االضاع يًُد١ٜٓ .
داز١ٜ َطؤٚي١ٝ زؾع ايتذاٚش محٌ ايكساز ز٥ٝظ ايٛسد٠ اإل 1982يط١ٓ  1181قإْٛ زقِ  -4

ايٛاقع ضُٔ ٚسدت٘ االداز١ٜ َٚعاقبت٘ يف ساٍ عدّ زؾع ايتذاٚش اٚ اٜصاٍ اـدَات 
 يًُتذاٚشٜٔ.

                                                      

ة لسجيشة يدراسة تحميم ،تحجيج مقترحات لحل مذكمة الدكؼ العذؽائي ،جسال باقر مطمغ( (0
 ،0106سشة ،22العجد  ،مجمة السخطط والتشسية ،0118-0112بغجاد لمفترة مؼ 
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ْٚص ايكإْٛ تأيٝـ ؾ١ٓ َٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚايصزاع١  2001يط١ٓ  154قإْٛ زقِ  -5
 ,دا٥س٠ ايتطذٌٝ ايعكازٟ ٚاؾ١ٗ املع١ٝٓ بايعكازات املتذاٚش عًٝٗاٚايبًد١ٜ املع١ٝٓ ٚ

شاي١ ايتذاٚش ٚتطدٜد املتذاٚش ْؿكات اشاي١ ايتذاٚش ٚق١ُٝ الؽاذ االدسا٤ات ايؿٛز١ٜ إل
( اٜاّ َٔ 10تتذاٚش ) االضساز ايٓاػ١ عٓ٘ ٚضعـ ادس املجٌ صؿك١ ٚاسد٠ خالٍ َد٠ ال

 .اال بعد ايتطدٜد ٜ٘طًل ضساس ٚالٚسذص٠ يف ساي١ ايسؾض  ٘تأزٜذ تبًٝػ
َٚٔ خالٍ ذيو ٜتبني بإ ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ٚيؿرتات سهِ َتبا١ٜٓ مل تطتطع 

ايتٓاقض ايٛاضح ؿًٍٛ املػسع ايعساقٞ ٚعدّ ثبات َعاؾ١ تًو ايعٛاٖس ايطًب١ٝ ؾطال عٔ 
 . ايتذاٚشات تًو َٔ َ٘ٛقؿ

 ادلطلة الثاني
 3002ي تعذ عام والتىظيف السياس المىانني النافزج

ايتذاٚشات  ـ َطأي١ظيف اؿكٝك١ دا٤ت اؿكب١ اييت تًت ضكٛط ايٓعاّ ايطابل يتٛ
ْتداب١ٝ تطًل ايٛعٛد اغساض اْتداب١ٝ ٚسصب١ٝ ؾعكب نٌ ع١ًُٝ ٚاملٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ أل
مببايؼ َاي١ٝ  ٛقـ عٔ اشاي١ تًو ايتذاٚشات ؿني تعٜٛطِٗتٚاي ,ملعاؾ١ َػه١ً ايطهٔ

، ٚنإ يتًو اؿاي١ صد٣ نبري يف ايٓتا٥ر ايتػسٜع١ٝ يف أغًب ايدٚزات ازض نبدٌٜ اٚ قطع١
. ٚيف اضتعساض يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ الضرتاتٝذ١ٝ ايتدؿٝـ َٔ ايؿكس يف ايعسام ٚٚاقع (1)االْتداب١ٝ

ايـ اْطإ ٜكطٕٓٛ يف  300َالٜني ٚ 3ايعػٛا٥ٝات يف ايعسام ٚاضباب ْػ٥ٛٗا اٚضح إ 
 متسَٔ ضهإ ايعسام ٖٚرا االَس عاد١ اىل َعاؾ١ ٚطسح سًٍٛ  %13ايعػٛا٥ٝات ٚميجًٕٛ 

ٖٞ َسس١ً ايت١٦ٝٗ ٚاالعداد ٚاملباغس٠ باملعاؾ١ ٚؾٝٗا ايهجري َٔ  بجالخ َساسٌ ز٥ٝط١ٝ,
اـطٛات ٚاالدسا٤ات اييت الص بعطٗا )ايكا١ْْٝٛ ٚاملاي١ٝ( ٚاملسس١ً ايجا١ْٝ ٖٚٞ َسس١ً 

ػٛا٥ٝات ٚؾل ددٍٚ شَين ضٟٓٛ ٜعتُد ع٢ً تٛقٝتات ، املعاؾ١ ٚاؿد َٔ تؿاقِ ظاٖس٠ ايع
ٚتتطُٔ املسس١ً ايجايج١ َعاؾ١ اضباب ْػ٤ٛ ايعػٛا٥ٝات بٗدف اٜكاف َٚٓع تهسازٖا 
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َطتكبال ٚيف ٖرٙ املسس١ً ٜتِ تٓعِٝ ًَـ اداز٠ االزاضٞ ايطه١ٝٓ ٚازضا٤ ْعاّ تكدِٜ 
 .(1)ري ايطٝٛي١ املاي١ٝايتطٗٝالت يف َعاؾ١ ايتشٌٜٛ بأضًٛب ايكسٚض اٚ ايدعِ ٚتٛؾ

 2003بإٔ اؿهَٛات املتعاقب١ اييت دا٤ت بعد عاّ  ًااىل إ ايٛاقع ٜعطٞ اْطباع
ٕ ايطبب ايس٥ٝطٞ ٖٛ يٝظ إٚقطعًا ؾ غري ٚاضش١ ٚعادص٠ يف َعاؾ١ َػه١ً ايعػٛا٥ٝات,

ٔ عٛد اىل غٝاب ايجكاؾ١ ٚايسؤ١ٜ ايطٝاض١ٝ ملعاؾ١ ٖرٙ املػه١ً ؾطال عٜاؾاْب املايٞ بٌ 
زبِٗ آذيو تصازع أغًب تًو ايتٝازات ايطٝاض١ٝ قاٚي١ اضتػالٍ تًو ايعاٖس٠ يتشكٝل َ

يريو ناْت اؿهَٛات عادص٠ عٔ اؿد يتًو ايتذاٚشات ٚغري قادز٠ ع٢ً  .االْتداب١ٝ ٚاؿصب١ٝ
مساف ايبٛص١ً عٔ َطازٖا ايصشٝح اَعاؾ١ املػه١ً درزًٜا ، ٚضادت ايطباب١ٝ ٚتطببت ب

ٜعؿٞ املعٓٝني َٔ قاٚي١ ايبشح عٔ  ٜعين ٚال ٚيهٔ ٖرا ال ؿاقُت املػه١ً ،ؾطاٍ االَد ٚت
ٚع٢ً ايسغِ َٔ قٝاّ ٚشاز٠ ايتدطٝط ايعساق١ٝ بعٌُ َطح َٝداْٞ يعاٖس٠  .(2)سًٍٛ

ايعػٛا٥ٝات نُسس١ً اٚىل ٚع٢ً إٔ تهٕٛ املعاؾات يف املسس١ً ايجا١ْٝ ، اال إ اؿه١َٛ مل 
صٛص ٚمل تتعاٌَ بػهٌ ددٟ ٜتٓاضب ٚخطٛز٠ ايعاٖس٠ بٗرا اـ ًاسامس دسا٤ًإتتدر 

ٚاثازٖا ايطًب١ٝ ٚايبعٝد٠ املد٣ ٚايديٌٝ إ ايعػٛا٥ٝات َاشايت َٛدٛد٠ يف اَانٓٗا بٌ 
 . (3)ٚاَتدت اىل َطاسات ابعد

ؾساد بصسف َبايؼ َاي١ٝ يأل 2008يط١ٓ  440ٚدا٤ قساز فًظ ايٛشزا٤ املسقِ  
عؿا٥ِٗ َٔ إ( ًَٕٝٛ دٜٓاز َع  5_1بني ) دٚي١ ترتاٚح َااملتذاٚشٜٔ ع٢ً أزاضٞ ٚعكازات اي

 19/2/2009ناؾ١ االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ٚاعكب٘ نتاب االَا١ْ ايعا١َ جملًظ ايٛشزا٤ يف 
شاي١ ايتذاٚشات ٚمل تتٛقـ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ يف سٝٓٗا عٔ ذيو بٌ إاملتطُٔ ايرتٜح يف 

زاضٞ ايطه١ٝٓ املتذاٚش عًٝٗا اىل يبٝع اال 6/12/2009يف  36901عُُت نتابٗا املسقِ 
( 2013يط١ٓ  254دا٤ ايكساز )َٚٔ ثِ ضتشصاٍ َٛاؾك١ ز٥ٝظ ايٛشزا٤, ااملتذاٚشٜٔ بعد 
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جملًظ ايٛشزا٤ يتػهٌٝ ؾ١ٓ تػسف ع٢ً ع١ًُٝ إؾساش االزاضٞ يػسض تٛشٜعٗا ع٢ً ايؿكسا٤ 
١ٝ اخال٤ ايٓاع . أٟ إ تٓعِٝ عًُ(1)َٔ ضه١ٓ ايعػٛا٥ٝات ؿصس ايتذاٚشات ٚٚضع سد هلا

َٔ اَانٔ ضهِٓٗ االص١ًٝ اثٓا٤ ؾرت٠ اعاد٠ ايبٓا٤ ٜعترب غا١ٜ يف ايصعٛب١ سٝح تططس 
ايدٚي١ اىل اخساز ايٓاع َٔ َٓاشهلِ املرتد١ٜ دؾع١ ٚاسد٠ اٚ ع٢ً َساسٌ َتتاي١ٝ ٚتطهِٝٓٗ 
َؤقتًا يف ٚسدات ضه١ٝٓ تصُِ خصٝصًا يف َٓطك١ قسٜب١ َٔ املػسٚع اٚ يف َطانٔ تؤدس 

 قتًا هلرا ايػسض .َؤ
ضتػًت دٚا٥س ٚازاضٞ اَٚٔ خالٍ ذيو ٜتبني بإ اغًب تًو االسصاب ايطٝاض١ٝ 

تابع١ يًدٚي١ يًرتبح املايٞ ٚايهطب ايطٝاضٞ َطتػ١ً سادتِٗ يًطهٔ عرب تٗدٜدِٖ 
بتػسٜعات ٚقسازات صاز١َ تٗدف اىل ٖدّ َٓاشهلِ ٚاشاي١ ايعػٛا٥ٝات ٚتعٜٛض ضانٓٝٗا 

يت ايعػٛا٥ٝات ٚؾكا يريو اىل َصاد ؿصٍٛ ايطٝاضٝني ٚايٓٛاب اىل ٚؼٛ مببايؼ شٖٝد٠,
زاضٞ ٚاٜصاٍ اـدَات ايِٝٗ نُا اصٛات َٔ خالٍ ٚعٛدِٖ بعدّ ٖدّ َٓاشهلِ ٚمتًٝهِٗ اال

سد٣ ايطسم يًشصٍٛ ع٢ً االصٛات يف إد تٛشٜع االزاضٞ ع٢ً املٛاطٓني نضتػًت ٚعٛا
اؿهَٛات املتعاقب١ ٚاسصاب ايطًط١ ناْت ضببا  . ٖٚرا ٜربٖٔ ع٢ً إ االْتدابات ايربملا١ْٝ

يف ْػ٤ٛ ايعػٛا٥ٝات يٝظ َٔ خالٍ ايؿطاد ٚاْعداّ خطط االضهإ ؾشطب ٚامنا اٜطا َٔ 
خالٍ َػازنتٗا بػهٌ َباغس يف تٛضٝعٗا ٚاضتػالٍ اؿاد١ االضاض١ٝ يًطهٔ يًرتبح املايٞ 

 .(2)ٚايطٝاضٞ
بسش َح اضاض١ٝ ٚعا١َ ألٕ قد ٚضعٓا َالَٚٔ خالٍ عسض ٖرا احملٛز ْهٛ

 ايتشدٜات ٚايتطٛزات اييت ٚادٗت تٓعِٝ ٚتطٜٛس ايعػٛا٥ٝات ع٢ً املطتٜٛات ناؾ١ ٖٚرا َا
 ٖسٛاايعتًو ٜطتًصّ ع٢ً املػسع ايعساقٞ إ ٜطع خٝازات ٚبدا٥ٌ يًشد َٔ تداعٝات 

 .ايطًب١ٝ
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 حـاخلامت
ظٝـ ايطٝاضٞ يف ْٗا١ٜ ٖرٙ ايدزاض١ اييت عاؾت ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ٚايتٛ

عض االضتٓتادات , تٛصًٓا اىل ب2003يعاٖس٠ املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ يف ايعسام بعد عاّ 
 تٞ : ٚايتٛصٝات, نُا ٜأ

  : ضتٓتادات االاٚال: 
هلا أبعاد عد٠  2003ٜتبني مما تكدّ بإ َػه١ً ايعػٛا٥ٝات يف ايعسام بعد عاّ 

عدّ ٚدٛد دد١ٜ يف َعاؾ١ ضاؾ١ يريو يٛسغ تبط ظٗات ضٝاض١ٝ ٚادتُاع١ٝ, باإلٚتس
ضتػالٍ اعدّ  )سرف(ايٓكص ايتػسٜعٞ ٚضعـ تطبٝكٗا َٔ قبٌ اؾٗات املع١ٝٓ ؾطال عٔ 

االزاضٞ ايصزاع١ٝ َٔ قبٌ غاغًٝٗا ٚاداَتٗا ضاِٖ يف اضتػالهلا َٔ قبٌ ضعاف ايٓؿٛع 
ٍٍ  ْتػاز ٖرٙ ايعاٖس٠ . اَتعدد٠ االػاٖات يٛقـ  ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو هب ٚضع سًٛ

 ايتٛصٝات :: ثاًْٝا
داز١ٜ  َتدصص١ يف نٌ قاؾع١ هلا ذ١َ َاي١ٝ َطتك١ً ٜٚتهٕٛ إتػهٌٝ ٚسد٠  .1

أعطاؤٖا َٔ االنادميٝني ٚايٓكابات تهٕٛ َُٗتٗا ٚضع خطط ٚتٓؿٝرٖا بايتعإٚ َع 
 َدٜسٜات ايبًد١ٜ يف ايعاص١ُ ٚاحملاؾعات ٚمبا ٜتٓاضب َع اؿاد١ ايطها١ْٝ .

ضتبداهلا بازض مماث١ً يف اطسٜل غسا٥ٗا اٚ  سٌ َػه١ً ؼدٜد ًَه١ٝ االزاضٞ عٔ .2
ْٛاسٞ املد١ٜٓ ع٢ً إ ٜؤخر بؿازم أضعاز االزاضٞ يًػسٚع يف تطٜٛسٖا ٚاعاد٠ تٛشٜعٗا 

 ٚسٌ املػهالت املتٛادد٠ ٚخًل ؾسص عٌُ ددٜد٠ .
دسا٤ َطح ٚسصس غاٌَ يًُٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ ٚؼدٜد ضبب ؾ٥ِٛٗ اىل ٖرٙ املطانٔ إ .3

َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايتدطٝط ٚاؾٗات املستبط١ بٗا ٚايتشدٜدات ٚغريٖا َٔ ايتصٓٝؿات 
دسا٤ ايبشٛخ ٚايدزاضات اـاص١ ؿًٍٛ اـاص١ بهٌ ساي١ ع٢ً سد٠ إليتصٓٝـ ا

 ٚايدقٝك١ االش١َ يهٌ ساي١ ع٢ً سد٠ .
ايػسٚع بٛضع ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ايالش١َ ٚيهٌ ساي١ ع٢ً سد٠ عطب َطُٕٛ ساي١  .4

أٚ باؽاذ هٔ يتطٜٛسٖا ٚتٛؾري املطتًصَات االضاض١ٝ َٔ سٝح َال٤َتٗا يًطايطهٔ 
 .االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ إلشايتٗا

تػذٝع املٓعُات غري اؿه١َٝٛ اييت تعٌُ يف فاٍ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ  .5
يًُٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ َٔ خالٍ ايكسٚض اٚ املٓح يتشطني ايٛسدات ايطه١ٝٓ ٚاْػا٤ 
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ضس٠ َع َساعا٠ بساَر تًو املٓعُات ٚضٝاض١ ايدٚي١ يف َػسٚعات صػري٠ يصٜاد٠ دخٌ اال
 ٖرا ايصدد .

ع٢ً االدازات احمل١ًٝ تػذٝع اهلذس٠ ايعهط١ٝ َٔ املدٕ اىل ايٓٛاسٞ ٚاملٓاطل ايسٜؿ١ٝ  .6
 .يتدؿٝض ايطػط ع٢ً املدٕ ايهرب٣ ٚاملطا١ُٖ يف سٌ أش١َ ايطهٔ

ػٛا١ٝ٥ ؾاملػازن١ تعد تؿعٌٝ دٚز املػازن١ ايػعب١ٝ يف َػازٜع ايت١ُٝٓ يًُٓاطل ايع .7
ضاع يف لاح َػسٚعات االزتكا٤ ٚقد أثبتت ايتذازب أسد ايعٛاٌَ االضاض١ٝ ٚسذس األ

ؽاذ ايكساز اعتبازٙ عاٌَ َػازن١ اجملتُع يف ع١ًُٝ اايعامل١ٝ إٔ أٟ َػسٚع مل ٜطع يف 
 .يتدطٝط ٚايتٓؿٝر نإ سًٝؿ٘ ايؿػٌٚاالداز٠ ٚا

 ادسـادلص
 ايهتب اٚال/ 

ايتدطٝط يًشد َٔ ايُٓٛ ايعػٛا٥ٞ، اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتدطٝط  دتاز،امحد اَني امل .1
 . 1989َصس اؾدٜد٠,  ايعُساْٞ، ايكاٖس٠،

 .1978 امحد شنٞ بدٟٚ، َعذِ َصطًشات ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، َهتب١ بريٚت، .2

 .1993, َهتب االلًٛ املصس١ٜ الّ امحد خايد ، ػدٜد االسٝا٤، ايكاٖس٠ ،ع .3

 .1986داز ايهتب يًطباع١ ٚايٓػس، داَع١ املٛصٌ، ملدٕ،صربٟ ؾازع، دػساؾ١ٝ ا .4

عًِ االدتُاع ٚاملػهالت االدتُاع١ٝ، َطبع١ ايعسات١ٝ  قُد اؾٖٛسٟ ٚاخسٕٚ، .5
 . 2005يالٚؾطٝت، اؾٝص٠، َصس، 

 ايسضا٥ٌ ٚاالطازٜح ايع١ًُٝ ثاْٝا/ 

ٍَٛ مٛ خايد بٔ صاحل ايصٖساْٞ، املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ مبه١ املهس١َ بني ايٛاقع ٚاملأ .1
 ن١ًٝ اهلٓدض١ ٚايعُاز٠ االضال١َٝ، ب١٦ٝ ا١َٓ َٚطتدا١َ، زضاي١ َادطتري يف ايعُاز٠،

 ٖذس١ٜ .1435 داَع١ اّ ايكس٣ ،املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ،

خايد بٔ صاحل ايصٖساْٞ، املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ مبه١ املهس١َ بني ايٛاقع  دعالّ امح .2
ادطتري يف ايعُاز٠، ن١ًٝ اهلٓدض١ ٚايعُاز٠ ٚاملأٍَٛ مٛ ب١٦ٝ ا١َٓ َٚطتدا١َ، زضاي١ َ

 ٖذس١ٜ . 1435االضال١َٝ، داَع١ اّ ايكس٣، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ،
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 ايبشٛخ ثايجا/ 
امحد سطني ابٛ اهلٝذا٤ ، مٛ اضرتاتٝذ١ٝ مشٛي١ٝ ملعاؾ١ ايطهٔ ايعػٛا٥ٞ: االزدٕ :  .1

 .1، ايعدد 9ساي١ دزاض١ٝ ، ف١ً اؾاَع١ االضال١َٝ ، فًد 

اضتربم ابساِٖٝ ايػٛى، ضهٔ ال٥ل ؿٝا٠ اؾطٌ، ٚزق١ عٌُ َكد١َ اىل فًظ ٚشزا٤  .2
 .2014، بػداد ،31 ٠ايدٚز االضهإ ٚايتعُري ايعسب،

مجاٍ باقس َطًو , ؼدٜد َكرتسات ؿٌ َػه١ً ايطهٔ ايعػٛا٥ٞ )دزاض١ ؼ١ًًٝٝ ملد١ٜٓ بػداد يًؿرت٠  .3
 .  2016, ايط١ٓ 33بػداد ,ايعدد  ( , ف١ً املدطط ٚايت١ُٝٓ , داَع2003-2008١َٔ 

١ ٝمجاٍ باقس َطًو ،ؼدٜد َكرتسات ؿٌ َػه١ً ايطهٔ ايعػٛا٥ٞ ، دزاض١ ؼًًٝ .4
 2016،ض١ٓ  33، ف١ً املدطط ٚايت١ُٝٓ ، ايعدد  2008-2003ملد١ٜٓ بػداد يًؿرت٠ َٔ 

دٛزز تَٛا تَٛا، ايعٛاٌَ املؤثس٠ يف ْػأ٠ املٓاطل ايعػٛا١ٝ٥ ٚضٝاضات االزتكا٤،  .5
، 35ف١ً داَع١ تػسٜٔ يًبشٛخ ٚايدزاضات ايع١ًُٝ ضًط١ً ايعًّٛ اهلٓدض١ٝ، اجملًد 

 . 2013، 3ايعدد 
س١ٜ اجملاٚز٠ ذنس٣ عبداملٓعِ ابساِٖٝ، ايعػٛا٥ٝات َٔ ٚد١ٗ ْعس ضهإ املٓاطل اؿط .6

 . 2012،ض١ٓ 100داب/داَع١ بػداد ايعدد هلا ، ف١ً ن١ًٝ اآل

 اٜرئ َٚعطهاي يف سل اإلْطإ بني١ هٓٝات ايط٥ٝايعػٛا زقٝب قُد داضِ اؿُاٟٚ، .7

 .2020، 22 ،ايط72١ٓ، ايعدد مٔ يًشكٛدٜايساؾ ف١ً ،ٔ ايال٥لطهاي

ٛضٞ، ْعس١ٜ َصس١ٜ ع٢ً ايتذسب١ االملا١ْٝ يتطٜٛس املٓاطل املتدٖٛز٠، ف١ً عغؿٝل اي .8
 . 1989مجع١ٝ املٗٓدضني املصس١ٜ، ايعدد ايجايح ،

دضني ًٓٗٝات ايُٓٛ ايعػٛا٥ٞ , مجع١ٝ املاالهاب١ٝ يف عُعبد احملطٔ بساد٠ , اؾٛاْٞ  .9
 . 19, ص 1986, ابسٌٜ  42, ض١ٓ  373املصس١ٜ , ايعدد 

عُس َٛض٢ بٛدسس٠، االضباب املؤد١ٜ اىل ظاٖس٠ ايبٓا٤ غري ايسمسٞ ، دزاض١ َٝدا١ْٝ  .10
يعدد يبًد١ٜ اؾبٌ االخطس يف يٝبٝا، دزاض١ َٓػٛز٠ مبذ١ً املدتاز يًعًّٛ االْطا١ْٝ، ا

 يٝبٝا . 26
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 َاٜٛ، 17 – 15َادد٠ َتٍٛ ، ايعػٛا٥ٝات بني االشاي١ ٚايتطٜٛس ، ْد٠ٚ ايعػٛا٥ٝات ،  .11
 .1994، مجع١ٝ االزتكا٤ بايب١٦ٝ، ايكاٖس٠، 1994

   ٚاحملاضسايتكازٜس زابعا/ 
اضتربم ابساِٖٝ ايػٛى، ضهٔ ال٥ل ؿٝا٠ اؾطٌ، ٚزق١ عٌُ َكد١َ اىل فًظ ٚشزا٤  -1

 . 2014، بػداد ،31ايدٚزٙ  ايعسب، االضهإ ٚايتعُري

اؾٗاش  دطٝط ايعساق١ٝ،سكٝك١ ظاٖس ايطهٔ ايعػٛا٥ٞ، تكسٜس صادز عٔ ٚشاز٠ ايت -2
               www.cosit.goviqسصا٤. َتاح ع٢ً  ايسابط ايتايٞ:املسنصٟ يإل

ؾساع داضِ َٛض٢ ، ايعػٛا٥ٝات يف ايعسام، قسا٠٤ يف املداطس ٚاؿًٍٛ، دا٥س٠ ايبشٛخ  -3
 . 2017اٜاز ،2يدزاضات / فًظ ايٓٛاب ايعساقٞ، ٚا
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www.ar.puiament.iq 

 َٛاقع ايػبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات خاَطا/ 

ٚشاز٠ ايتدطٝط  ضُٔ قسازات ادتُاع ايًذ١ٓ ايتٛد١ٝٗٝ ايعًٝا ملعاؾ١ ايعػٛا٥ٝات، -1
ٗا ألدسا٤ املطح ايػاٌَ يًتذُعات ايعػٛا١ٝ٥ ،َتاح ع٢ً زابط تطتعسض اضتعدادات

 mop.gov.iqايٛشاز٠ 

ٚشاز٠ ايتدطٝط  ضُٔ قسازات ادتُاع ايًذ١ٓ ايتٛد١ٝٗٝ ايعًٝا ملعاؾ١ ايعػٛا٥ٝات، -2
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, 5/12/2019ٚطإ يف نٌ َهإ , ايطؿري ايعسبٞ, , ايعػٛا٥ٝات يف بػداد : أؿاٍعُس اؾ -5
 َتاح ع٢ً ايسابط ايتايٞ:

assafirar abi.com LarL28197 L2019 >. 

، ايعػٛا٥ٝات يف ايعسام، قسا٠٤ يف املداطس ٚاؿًٍٛ، دا٥س٠ ايبشٛخ ؾساع داضِ َٛض٢ -6
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