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 : الملخص
سألنلد دتط  دمدرع مددداد تعد دراسةدادسمعرد اتدطتط دلمدسمرد كددخاد فدند عدمددأدط  د  ط ك

 طبط جدددد  دطت اا دد د لدد دسمطدد اة دط ط  دداطإطدع دخواسبددمدرطط ذددادالسةد عشددادلعاددا دسمعردد اتد
طسمللئلددادم عردد اتلدمدد معر سكدبطدد  د ارقاردد ةدسمر دد كدطسم ردد كدطسبع  ةدد  د  ددلدسألخعدد ردسم  دد اة

دتلعدد  د ح دد ايدسو دد دملدد دسمروطرددادطرعطق ستددل دطشدد دسنط ذدد دسمعردد اتدرددددأ ح دد اتدىمددلد نددً 
ادرردد د ىددذلد  ددلدرددفد ردد اتدالنددطعادسمروطرعدد ةدمددادسألملدد ادطسمرعطقدد سةدطسمعدد طادسم للعلدد

ررلددد سةدطةدددر ةدن  دددادترل  ددد د دددأدال  ددد دردددددأدسمعرددد اسةدسألندددً  دىالد كدردددفد رددد اتدتلددداكد
ددد.رعئرادمروطرادرعلأدطرع قادرعلعا

طت طد  دسمروطرعدد ةدرسئرد  دىمددلدىدداسخمدطتاد ةع ةدمطععدددل د رددداا  دطت تلددمدسمععشدد ةدلددلأد
لفدسمقاسةددد دسمرادددط رادلدددلأدسألمددد سردطسمرورا دد ةدسألمدد سر دطمعددفد دديمدسمقددل د ددادخعلع دد دسمطددادتاددد

سمرطط ذادخر دس رادل  دىملدرذ امدسمروطرادسمييدت تقادل يمدسمطا ةع ةدطةر ادب دادسمط  د د
 طسمط اادطسالزر  ال

ددد درددد كدراىددا   د دد ئل  دطرعقدد س  د طبعدد س دأل رلددادسمقدداسبلأدطسألبعرددادمدددادحلددد تدسمعددد   دطمره
أدجدد  درطط دد درددأدسألبعرددادطسمقددداسبلأدسطددط دمددادرودد  دسمطععددل دكدد كداللدد درددأدسم دد ت د دد

طسملع   دطراسةاد ث   د  لدسمللئادسمعر سبلادللأدسإلسو لل ةدطسم د لل ةدم ا ا دىملدللئاد ر سبلداد
د دردأد رطع ةقادالسةدط خادررل  دىالدىكدسمطاد ةع ةدسمرععرددادم عردد سكدطسإلرساتدسمر  لدادطسمللئلدادتعن

دسمط   دمردد دتذ ىددلدرددأدىداسخمدطرعد تل  دسمند  درع د ددسآلمل ةدسألة ةلا سمرؤث تدمادر طًا
سالاتقددد  دسموردددد مادطىددددر كدالةدددطر ساةادسأل دددد سادسمطعراةددددا دط ددديسدرددد دتطاسمددد دردددادطج دددادسمععددد د
داشادسمروطرادسق  دخرد ًدش اتدلدسمرطط ذداد  دلدلعد  دح د اتل دطسمعرد اتد داد سمق ئ ادخأكدر طًا
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لسمر آتدم يمدسم   اد دتدسمطادتع    دم روطرع ةدسألنً 
طتلدد ردتنورددادسمطادد ةع ةدسمط  ددادخدد مطط لمدسمعر سبدداد  ددلدطىددادشاس دد دطبعدد دمطط ددلمد
سمرعدد ط دسم دد علا د  ددلد كدت س ددلدمدداد دديمدسمقاس دد دحر سددادسمللئددالدطم دديسدالدلدد دمدداد دديمدسم اسةدداد

سمعر سبدادلدلأدىسو للدد ةدسماشااد  لدطسمقاسبلأدطسألبعرادطسمطع لر ةدسمطادت د رد  رلدادسمطط دلمد
طةدددد لل ةد دددديمدسمطادددد ةع ةدرددددأد جددددفدسمطدددد ط دلط ددددااد ددددد رفدطتا دددددل ةدر ددددد رتدخادددددأكد دددديمد
سمطادد ةع ة دىالدسعحدد د كدسمع تدد درددأدسمرادد كفدسمرعر اةددادسمطددادتاسج  دد دسمروطرددادسمع  ددادسملددامد

رط  لد ةدمدادرو  دللئطلدسمرلعلاد ادب توداد دأد د مدطجداردتاد ةع ةدشد راتد  دلدر  كد تدر مداد
دسمط اال

Abstract : 

 The study of architecture and urban planning in particular is an 

art and science. And that the latter requires knowledge of various 

aspects related to the emergence of architecture and its output and 

development throughout history, especially the elements of space and 

time and its reflection on the dimensions of civilization and 

environmental architecture. urban is a cultural production, expressing 

the thought of the society and its beliefs.  

The urban planning differs from one civilization to another 

depending on the different societies in the ideas, beliefs and natural 

circumstances, which gave each building special characteristics and 

characteristics distinguish them from other buildings, since each 

architecture is appropriate for a particular community and a particular 

area.  

Societies are always in need of laws and regulations to regulate 

their affairs and to arrange relationships between individuals. Perhaps 

these values are the same, which form the common denominators 

between individuals and groups, which are similar to the concept of 

mailto:braa_munther@yahoo.com
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society, which advances these legislations and moves towards 

urbanization, development and prosperity. 

In view of the importance of laws and regulations in the lives of 

people, it is necessary to talk about a specialized part of the regulations 

and laws in the field of organization and construction, and study the 

impact on the urban environment between the pros and cons to reach a 

harmonious urban environment of a distinctive nature. The basic 

mechanisms affecting the level of urbanization imposed by the controls 

and standards, intended to improve the aesthetic and ensure the 

continuity of development goals, and this corresponds to the view that 

the level of social development measured by the extent of its ability to 

different on the civilization, architecture is the mirror of this 

civilization reflected by other communities. 

The legislation on urban planning almost combines the 

development of rules and regulations for the planning of residential 

areas, taking into account the protection of the environment. Therefore, 

it is necessary in this study to identify the laws, regulations and 

instructions that determine the importance of urban planning between 

the pros and cons of this legislation in order to reach a comprehensive 

vision and specific recommendations on this legislation, because many 

of the architectural problems facing Arab society today in the field of 

its urban environment For the absence of legislation capable of 

simulating all development requirements. 
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 : ةالمقدم
 موضوع البحث ومسوغات اختياره  -أولا 

سألنلد دتط  دمدرع مددداد تعد دراسةدادسمعرد اتدطتط دلمدسمرد كددخاد فدند عدمددأدط  د دط ك
 طإطدع دخواسبددمدرطط ذددادالسةد عشددادلعاددا دسمعردد اتدطبط جدددد  دطت اا دد د لدد دسمطدد اة دط ط  ددا

طسمعردد سكدبطدد  ددطسمللئلددادم عردد اتل ارقاردد ةدسمر دد كدطسم ردد كدطسبع  ةدد  د  ددلدسألخعدد ردسم  دد اة
دتلعدد  د ح دد ايدسو دد دملدد دسمروطرددادطرعطق ستددل دطشدد دسنط ذدد دسمعردد اتدرددددأ ح دد اتدىمددلد نددً 

النددطعادسمروطرعدد ةدمددادسألملدد ادطسمرعطقدد سةدطسمعدد طادسم للعلددادرردد د ىددذلد  ددلدرددفد ردد اتد
رددد اتدتلددداكدررلددد سةدطةدددر ةدن  دددادترل  ددد د دددأدال  ددد دردددددأدسمعرددد اسةدسألندددً  دىالد كدردددفد 

ددد.رعئرادمروطرادرعلأدطرع قادرعلعا
طت طد  دسمروطرعدد ةدرسئرد  دىمددلدىدداسخمدطتاد ةع ةدمطععدددل د رددداا  دطت تلددمدسمععشدد ةدلددلأد
سألمدد سر دطمعددفد دديمدسمقددل د ددادخعلع دد دسمطددادتادددلفدسمقاسةددد دسمرادددط رادلدددلأدسألمددد سردطسمرورا دد ةد

سمييدت تقادل يمدسمطا ةع ةدطةر ادب دادسمط  د دسمرطط ذادخر دس رادل  دىملدرذ امدسمروطراد
 طسمط اادطسالزر  ال

ددد درددد كدراىددا   د دد ئل  دطرعقدد س  د طبعدد س دأل رلددادسمقدداسبلأدطسألبعرددادمدددادحلددد تدسمعددد   دطمره
كدد كداللدد درددأدسم دد ت د ددأدجدد  درطط دد درددأدسألبعرددادطسمقددداسبلأدسطددط دمددادرودد  دسمطععددل د

سمعر سبلادللأدسإلسو لل ةدطسم د لل ةدم ا ا دىملدللئاد ر سبلداددطسملع   دطراسةاد ث   د  لدسمللئا
د دردأد رطع ةقادالسةدط خادررل  دىالدىكدسمطاد ةع ةدسمرععرددادم عردد سكدطسإلرساتدسمر  لدادطسمللئلدادتعن
دسمط   دمردد دتذ ىددلدرددأدىداسخمدطرعد تل  دسمند  درع د د سآلمل ةدسألة ةلادسمرؤث تدمادر طًا

در كدالةدددطر ساةادسأل دددد سادسمطعراةددددا دط ددديسدرددد دتطاسمددد دردددادطج دددادسمععددد دسالاتقددد  دسموردددد مادطىددد
داشادسمروطرادسق  دخرد ًدش اتدلدسمرطط ذداد  دلدلعد  دح د اتل دطسمعرد اتد داد سمق ئ ادخأكدر طًا
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دلد(1)سمر آتدم يمدسم   اتدسمطادتع    دم روطرع ةدسألن ًد
طتلدد ردتنورددادسمطادد ةع ةدسمط  ددادخدد مطط لمدسمعر سبدداد  ددلدطىددادشاس دد دطبعدد دمطط ددلمد
سمرعدد ط دسم دد علا د  ددلد كدت س ددلدمدداد دديمدسمقاس دد دحر سددادسمللئددالدطم دديسدالدلدد دمدداد دديمدسم اسةدداد
سماشااد  لدطسمقاسبلأدطسألبعرادطسمطع لر ةدسمطادت د رد  رلدادسمطط دلمدسمعر سبدادلدلأدىسو للدد ةد

يمدسمطادددد ةع ةدرددددأد جددددفدسمطدددد ط دلط ددددااد ددددد رفدطتا دددددل ةدر ددددد رتدخادددددأكد دددديمدطةدددد لل ةد دددد
سمطادد ةع ة دىالدسعحدد د كدسمع تدد درددأدسمرادد كفدسمرعر اةددادسمطددادتاسج  دد دسمروطرددادسمع  ددادسملددامد
مدادرو  دللئطلدسمرلعلاد ادب توداد دأد د مدطجداردتاد ةع ةدشد راتد  دلدر  كد تدر مدادرط  لد ةد

دت  ع ةلسمط اادخر دت لادطراح ةدطد
دن ادسمل  د-ث بل  د

ةدددلط دتعددد ط دسمراىدددا دردددأدندددع دثدددعادرل حددد دبطعددد ط دمدددادسألط درذ دددارادسمطط دددلمد
سمعر سبدددادطحر سدددادسمللئدددا دطبطعددد ط دمدددادسمئددد بادسملعددد دسمللئدددادمدددادسمطاددد ةع ةدسمعر سبلدددادسمع سشلددداد د

ادمدددادسمطاددد ةع ةدطبطعددد ط دمدددادسمئ مددد دسموددد س سةدسمرقددد اتدمرط مذددداددسمقاس ددد دسمرقددد اتدم ر سدددادسمللئددد
دسمعر سبلال

 المبحث األول
 مفهومي التخطيط العمراني وحماية البيئة

ت عمدسمطط لمدسمعر سبادم ر كدرطاس دائل   دطر ر  دماد ر ل ةدسمطعرلادسمر ط سرادسمطدادتدط د
سال طردد رد  ل دد د كئدد دمددأكئ دمددادتعرلددادطت دداة دسمللئددادىمددلدر ددطاة ةدرطق رددادطالمدد دخ مر دد   تد

ماىدددادسمعددد مدسمدددييدتعدددليدخ م لددد ت دطة ددد   دسمرط  ددداكد  دددلدن ددد دسمطورعددد ةد  دددلدىسوددد ردس
سم دد  بلاد)سمروطرعدد ةد(دسمر ددط سرادرددأدنددع دتق ةددمدطا ددمدسمطورعدد ةدخع دد  دلددلعيدطرطا دد د

                                                           
سمرل بادد– ر طدخ ة د حر دتذ حاد:د ث دسألبعرادطسمقاسبلأد  لدسمللئادسمعر سبلادمادم   لأد)دح مادراسةلادد(1)

ج رعادد-اة مادر ج طل دمادسم ع ةادسمرعر اةادرق رادىملدر لادسم اسة ةدسمع ل سم  علادمادر تعادب ل س( د
دلد9 دع9002م   لأ دد–سماطعلا دب ل سدسمعو حد
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سملع  دطسم  مدمادسمر    تد  لدتع ة دسمطل مؤدسالجطر  ادطسم  ادط ع  دسالشط  رس ةدسمر  لداد
طرعددددد ةدسقدددددفدسال طرددددد ردمل ددددد د  دددددلدطةددددد ئفدسمعقدددددفدسمط  دددددادسمل ت دددددادطر ددددد  رط  دمدددددادلعددددد  درو

)سمر رل ة( دطةر ع  د نل س دحر سادسمطاسزكدسمللئادسم للعادطسمعرفد  لدت رل دطت اة دسمرذد رسةد
دل(1)سمللئلادسمطادتع ى دم طااةل

طش دظ د ةدبع ةد ةد  تد تدمدادسمطط دلمدسمعر سبداد د م دىمدلدىسود ردطةد ئفدطح دا دملدط د
 ع  ددد دسمر بلدددادخاددد فدرطددداسزكدطردددعع دطإسوددد رد عشددد ةدر بدددادطة  دددادلدددلأددردددأدنعم ددد دتازةدددا

رطط ددادسمعع  دد دمطددأرلأداسحددادسم دد  ك دطسةددط   درععرددادسمردد كدرددأدنددع د دديمدسمعع ةدد ةد كد
تطن لاسد  لدرئل درأدسمرا كف دطملأدرادتعقد در ابد ةدسمرد كدطست د  داشعط د دطسةدط  سادآالةد

ًدرئلدد تدالدتدد س دسمر دد طالةدج اةددادم طن ددمد  ل دد  دط ددع   ةدج تدد ت دمقدد دظ دد ةدرادد كفد ندد د
طردأد  دد د دديمدسمرادد كفد ددادسمط دداادسمللئددادسمعد ترد ددأد اسرددفدرئلدد تدرئددفدسمرط ذدد ةدسم ددع  لا د
طت دددد   دسألت  ددددادطسمعاسمدددد دسم دددد لادرددددأدسمل دددد اسةدطسمرعدددد ط دسمرذطاحددددادطردددد دتلئددددلدسم ددددل اسةد

 د يدطسم اىد ئادطسبطاد ادسمرط ذد ةدطر   ةدسمل     درأد داسرم دخ إلىد مادىمدلدسمط داادسمل
دل(9)دسم  لادطت اادسمرل م

طةددداادبطعددد ط د ددديسدسمرل ددد دردددأدندددع در  لدددلأد سمر  دددمدسألط دبطعددد  دملدددلدمرذ دددامد
دسمطط لمدسمعر سبالدطسمر  مدسمئ بادبطع ط دمللدمرذ امدسمللئادطحر تط  ل

د

                                                           
رلداؤطاددمحمد  ادسألب  ايد:داؤةاد  رلادمرذ رسةدل ب رردسإل ر ادطسمطعرلادمادسمع سق درق  درعاااد  لدد(1)

 آن دزة اتدلط اة ددhttp//www.non14netسالبط ب د  لد ل ادباكدسمطل ةاد  لدسم سخمد:د
دلد92/11/9012

ا ممدسمط  لاد:د ث دتط لمدسمر كد  لدسملعلادمادسمر كدسملرعلا داة مادررطااسمدرلد ل دسم حرأدب   دد(9)
دلد8 دع9002رق رادىملد ك رسرلادسمع امدطسم  شا د الا لو كد
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 المطلب األول
 مفهوم التخطيط العمراني

ةددد امدطردددع ردمدددادسمطذلددد دسمرع قدددادطسمعقعبدددادطةدددط دسمطط دددلمدررذ دددامدطر ددد   د ددداد 
دسمذددد ريدطسمعددد ئ ادطحطدددلد رر اةدددطلدردددأدشلدددفدسمورلدددادط  دددلدردددفدسمر دددطاة ةدلددد  س دمدددادسمر دددطًا
سمر طاة ةدسمر  لادطسماطعلادطسمع مرلا دط ادتطع  دلط اادطاؤةدادماىدعلادرعلعدادمدادسمر دطقلفد

سملذل ددادلط قلق دد  دطتطعدد رد ددذ ةددر  ددامدسما ددا دىمل دد  دطرددأدثدد دطىددادسماةدد ئفدطسإلجدد س سة
سمطط لمدلطع ردسمر طاة ةدطسمق    ة دحل دبو دتط لمدسةدط ستلوادطططعدادطإش لردادطر  دا د
طتط دددلمدخعلدددد دسمردددد ًدطرطاةددددمدسمردددد ًدطش ةددددمدسمردددد ً دةل ةددددا دسشط دددد ري دللئددددا دشدددد بابا د

دتلعاماجا دت  ايدط    يدطتعرايدللللدسم ل

 دذادسمعرد سكدس دل درذ دامدر دطقف دطردأد عد دتلدد  ددطسمطط دلمدسمعر سبداد عد ر دت  د دخدل
ى   ملادحقلقلادتط ادل  د يسدسمرذ امدط اد ذادى   ملادسمطعرل دطسماراملادطراجداد  ملدادمداد

ةدعطع ط دمداد ديسدد(9)لدطم اشدااد  دلدرذ دامدسمطط دلمدسمعر سبدا(1)  مدسالتذ قد  لدرذ امدطسح 

                                                           
م ئ دجرعادسمرع تفد:دةل ة ةدسمطط لمدسمعر سبادطرطا  دمادسمطعرلادسمر ط سرادطسماد ر ادم روطرعد ةدسمع  لدا دد(1)

ردددادم رلدد راسةدطسإللددد س دسمطعرددايدم ر تعدددادسمع  لددادمدددادسمرر لددادسمع  لدددادسم   دددرلا دخ دد درقددد مدم رددؤتر دسإلش ل
 لد2 دع9008ر باكدث بادد11-12 ر ك دم ذط تدرأد

  ر  دسالشط  رد  د ط درأدسةطعرفدر    دسمطط لمدشلفدر ئطاد د مدردأدندع درع ردادسمعردادسالشط د ري د(د9)
مدسمع ردادسمدييدت د ادىمدلدتقد س دسم  دا د طدلد سئفدسم  دا دطش دتع رةدسمطع ةذد ةدمدعذسدسمل ردادط دادسألةد اد

م را عةدسم  ملاد طدسمرطاشعدادم روطردادطالمد دمدادىطد ادن دادرععردادالسةدةل ةدادط  د سادطسىد ادندع د
مط تدزرعلادر  رتدتأنيدمادسال طل ادسإلر  بل ةدطسمرداساردطسمر د رسةدسم  ملدادطسمر دطقل لادةداس در بد دخاد ةاد

 لمدسومد كدس اكد  رع دطر ب  دطر طر س دخ ل دسر أدتع تفدر  امندح مدر دس دطو دردأد طدطللعلالدطسمطط
ظدد طادسمطط ددلمدسم  دد يدط ددادسمطط ددل دسمددييدسنععددلدخ  مددادرعدد حادسمرع قددادسم  دد ةا دىالد ب ددلدساددرفد
لدتط ل ددد ةدرطعددد رتدرئدددفدسإلرساتدطسم ل ةدددادطسمقددد باكدطسالشط ددد ردط  ددد دسالجطرددد  دطسمللئدددادطسم ع ةدددادطال  ددد 
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دطش باب  لسمر  مدتع ةذلدمنا دطس  عح  دطمق   د

سمطط ددلمدسمعر سبددادمندددا د:د  ددفدسمطط دددلمدمنددا د دداداةددد د عردد ةد  دددلدسماددا  دطةقددد  د
لد(1)ن مدسألا د يدجعدفدم د دن اطد  دطحد طرس لدطتط دلمدسمر د كد دادتق دلرلدطت لئطدلدم عرد ات

طسمطط ددلمدل دديسدسمرععددلدسطط دداد ددأدسمطط ددلمدمددادرودد  د  رددادسم ل ةددادطسإلرساتلدط ددادطىدداد
 قلددد د  ددد سادرعلعدددا دندددع درددد تدر ددد طرت د دددأدط ةددد دح ددد دسإلر  بلددد ةدل بددد رردر دددطقلفدمط

سمرط حددددادطتل ة دددد  دماىدددداد دددديمدسأل دددد سادراىددددادسمطعذلددددي دم ددددادرودددد ردرو دددداردال عددددادتطع دددد د
خإبو زسةدر طقل لا دطةط رأدت  ت دسأل  سادسمر سردىراسك   دطسماةد ئفدسمعزردادمط قلق د  دطسمرد تد

دسمر طقل لادسمطادتط دل  دسإلبو زل
ددد دسمددد ساد يدلع  ددد د طدةددد ع  لدطد ر ردددادسمعرددد سكدتععدددادسملعلددد ك دطتععدددادسم ددد عل دملقددد  د ره

ََلَة َوآَتى الزََّكااَة )  طةقا دهللادتع مل ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد َّللاَِّ َمْن آَمَن ِباَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَأَقاَم الصَّ
َ ۖ َفَعَسٰى أُ  ِئَك َأْن َيُكوُنوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن(َوَلْم َيْخَش ِإلَّ َّللاَّ  . (9)دولَٰ

 ردددد اتدسمر ددددو دتاددددرفدىش رطددددلدطت رلرددددلدطتععلذددددلدطتعدددداة مدطتععلرددددلدطس طلدددد رمدخ معلدددد رتدو
لدطسإلب دد كدر  مددمدرددأدن مقددلدخعردد اتدسألا دسمطددادن دد درع دد دطسةددطط ادرع دد لدسقددا د(3)طسمددير 

د أبلد  لدم  كدبلللد  م د) َ  َوِإَلىٰ )د(هللادجفه ُباُدوا َّللاَّ ُْ ا ۚ َقااَل َياا َقاْوِم ا َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلحا
اَتْوِفُروُه ُثامَّ ُتوُ اوا إِ  َْ اَتْعَمَرُكْم ِفيَهاا َفا َْ اَكُكْم ِماَن اأْلَْرِو َوا ََ ٍه َغْيُرُهۖ  ُهاَو َأْن َلْياِه ۚ ِإنَّ َما َلُكْم ِمْن ِإلَٰ

                                                                                                                                                                   

رقددد  درعادددااد  دددلدسمراةدددا ادسم ددد تد  دددلدسإلبط بددد د  دددلدسمددد سخمدد–طة للددد س د:دسمطط دددلمدسمع سشدددادتععددد د
www.wikipedia.comلد92/2/9011 دآن دزة اتدلط اة د 

دلد909سمرعو دسماجل  دطزساتدسمط  لادطسمطع ل  در   دعرورادسم نادسمع  لاد:دد(1)
 ل(د18سآلساد)د:دةااتدسمطا ا(9)
:دتذ ل دسم رطا يد)سملا اد أدااسريدحق ئ د سم رطا يدج ادهللا  لادسمق ة در راردلأد ر دلأد حر  د(3)

دلشد32ه دعد1201 درسادسملط مدسمع  ا دلل طة د3 دط9سمطع ةفد( د 

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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دىمل  د ر د ر ات  لطرععلدسةطعر ر د يدما د، (1)َر ِِّي َقِريٌب ُمِجيٌب(
دسمعردددد سكدردددد دسعردددد دسألا دطة  ددددأدح مددددلدلاسةدددد ادسمذعحدددداد طجدددد  دخدددد مرعو دسمدددداجل د كه

دل(9)طسم ع  ادطسمطو اتدطرئ تدسأل  مادطبو حدسأل ر  دطسمطر ك

سمطط دددلمدسمعر سبدددادس ددد عح :دسمطط دددلمدخ دددذاد  ردددادس ددد عحدرئلددد دسالةدددطعر  دمددداد
دسمدددد ط  د دسألمدددد سر دم ملددددفدمددددلندتط ل ددددلدسماشدددد دسم  ىدددد  دةدددداس د  ددددلدر ددددطًا  طد  ددددلدر ددددطًا

سمطدد ع دسمددييدتلعدداد  لددلدر ددطقل ل دطة قدد دخددلدرعذعطددل دطمدديم د  ددل دسمطط ددلمدرددأدررلدد سةد
ملعددد ادسمطط دددلمد  دددلد بهدددلندطةدددل اد  رلدددادرععردددادم   ددد ادردددأدسمعر لددد ةدسمرط سخ ددداددسمع ددد ل

دل(3) دمط تدزرعلادر  رتطسمرطع شلادمل اغدا س ةدط   سادرعلعادىرأدسةط ستلولادرق اتدطنع
طش د  ادسملعيدسمطط لمدخأبهلد ة امدم عرفدت  ادسمروطردادإلتلد  دردع رد  ردادم ةد د
دسمنلللدددادةددداس دمدددادسمروددد الةدسم ل ةدددلاد طد دتطددد ود رددداامدم قدددًا سمر ددطقلفدطحدددفدراددد ك ل درطكد كم

خأبهدلندسمطط دلمدسالشط  رساد طدسالجطر  لداد طدسمعر سبلدادلللللدسمد لدررد د د ادسمدلعيدسمطط دلمد
سمدددييدت ردددادىمدددلدراسج دددادسمر دددطقلفدخط دددمدرععردددادةددد ذ  دمط قلددد د  ددد سادر ددد رتدمدددادروددد  د

دل(2)ر  ر

دسملعيد بهلندسق  دخ مطط لمدسمعر سبادطىادتععل د طدت تلمد طدتع ل دمطط دل د طةً 
 لدلدسألر كأدخر دس ق د م فدسةطط سمدم  لدم مطط لمدسمعر سبادت ة د ااتدمر دتد سرد كدس داكد 

سمطععدل دسمعر سبدداد طدس د ط دراسج ددادرطنلد سةدسمر ددطقلف دطملعدلدالدس دد رد د رتدردد تدزرعلدادرعلعدداد
مط قل د   سادر  رتدسورادم  دسإلر  بل ةدسمرط حدادررد د دادسمادأكدخد مطط لمدخرععد مدسم ل ةداد

                                                           
 (د21سآلساد)د:دةااتد ارد(1)
دل612مادىا د درسادسمو رعادسمو ت ت دسإلة ع اةا دعد لدرلدر ج داسامدسم  اد:دش باكدحر سادسمللئا(9)
سمع سق دد-رلددمحمد  م د ل دسمق را:دسمر نفدىملدسمطط لمدسم   يدطسإلش لرا دل طكدرسادبا  دسمل  تدد(3)

 لد2 دع1282
 لد182 دع1219 در لعادرسادسمذل دسمع  ا د6سم رطاادة لر كدسم ر طيد:درل رئد   دسإلرساتدسمع را دطد(2)



 

 دور التشريعات اخلاصة بالتخطيط  
 العمراني يف محاية البيئة

 

 أ.د. براء منذر كمال عبداللطيف
 م. سرى حامت جميد عبداللطيف

 

 

 

 

 
10 

دل(1)طسإلرسايد

درددد كد لددد اتد دددأدتععدددل دططىدددادشاس ددد دمطط دددل دسمرطددد حدردددأ دمددد مطط لمدسمعر سبدددادطإكم
 اسىادسم طمادخر دس ق د م فدسةطط سمدم   دىالد بهلندتؤنيدلعع دسال طل اد ر ةأ:دسألرد دسألط :د
ردد د ددادردد ئأدخ مذعددفدرددأدتط ددل دسألاسىددا دةدداس دسم دد علاد طدسم ددع  لادطردد ًدسمععشددادلددلأد
 دديسدسمطط ددل دطسمرطدد ط دطسمرادد عةدسمللئلددادسمر  طحددا دطسألردد دسآلندد دسألردد كأدطسألاسىدداد

نامادخ م ددد  كدطسمرعددد ط دسم دددع  لا دطرددد ًدىر  بلدددادسةدددطط سر  دمدددادسمق ددد  د  دددلدالددد دسمراددد
دل(9)سمرط ط دطسمرا كفدسمللئلا

طةعدددد هادسمطط ددددلمدسمعر سبدددداد س دددد  دخأبهددددلدر  طمددددادمط لئددددادسمرعدددد  دسمرع ةددددمدسمددددييدس ددددر د
دم روطرعدد ةدخإسودد ردسماةدد ئفدسم دد طاةادمط قلدد دىطدد ادرعلاددادرعئدد دم دد  ب   دتددام دملددلد ةددل م

دل(3)سم سحادطسم م  لادرسنفدسمر ك

سعدددد دسمقدددد باكدسمددددييدتطع دددد دخدددد مطط لمدسمعر سبددددادرددددأدسمطط ددددلمدسمعر سبددددادمق دددد  دطش بابدددد  :دد
سمقدداسبلأدسمط  ددادسمطددادتط ددرأدرورا ددادرددأدسمقاس دد دسمق بابلددادسمرط دد ادلطععددل دسةددطط سمدحلدد د

د-ردادسندطعادر درل تلدد–كدلدم ديسدسمقد باد(2)سمر  كدماد شد مل دسمل د سكدل د دت قلد دسم د م دسمعد م
د دطملدأدب د قدت للقدلدسرطد دملادرفدسمرد كدسم دنً  ش باكدح ت دسمعادأتدلد  دلطععدل دسمرد كدسمللدً 

                                                           
لدرلدر ج داسامدسم  اد:دسمللئادسمعر سبلادللأدسما ةعادسإلةعرلادطسمقاسبلأدسماىعلا درو ادسم اسة ةدد(1)

 لد11 دعد1222سمق بابلا دج رعادلل طةدسمع  لاد سمع ردسألط  د
:دسم ر سادسإلرساةادم للئادمادسمعع مدسملاةطادسمرق اك د ط طحادررطااسمدرق رادىملدر لادد ل ددمحمدرع حادسمرعا د(9)

 لد932طعدد936 دع9008سم قاق دج رعادسإلة ع اةا د
ج رعاددمحمدنل  دخ   ت دد–ر  ذلدر طراد:دسمطط لمدسمعر سبا دخ  درق مدىملدر لادسمع امدطسمطلع اجل دد(3)

 لد3 دعد9012سمو سئ  د
ة ر دا ستلادطدرلدس للدسمذ ح كد:دسمر نفدىملدسمع امدسمللئا درسادسما طقدم عا دطسمطازةا د ر ك درلدد(2)

د ل9011
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د  دددلدسمع دددادسمدددييدتطذددد دططللعط ددد لدطشددد دطجددد ةدسمرددد كدرعددديدآالادسم دددعلأ دمددد مق سكد لدددفدطسمقدددً 
دمادر  دسمق سرادملقاددسمل ة دس  ثع د أدراةلد مدطدسةطًا دل غد     د د:دخع د كم

ايَعِتِه  ِِ ا ِماْن  َِ ا َلٰى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها َفَوَجاَد ِفيَهاا َرُجَلاْيِن َيْقَتاِتََلِن هَٰ َُ )َوَدَخَل اْلَمِديَنَة 
اٰى َفَقَ اىٰ  ََ اُدوِِِّه َفاَوَكَزُه ُمو َُ ي ِماْن  َلاى الَّاِِ َُ يَعِتِه  ِِ ي ِمْن  َتَواَثُه الَِِّ َْ ِهۖ َفا ُدوِِّ َُ ا ِمْن  َِ َلْياِه ۖ  َوهَٰ َُ

ُدوٌّ ُمِ لٌّ ُمِبيٌن ( َُ ْيَطاِن ۖ ِإنَّهُ   ََّ َمِل ال َُ ا ِمْن  َِ  . (1)َقاَل هَٰ
دبراس درلل س دمدادسمطورعد ةدسم د  بلادر د ا   دخراد كفد ر سبلدادشد دطد  دخعد دسمئدااتد ال د كه

سمردد ر تدسم ددع  لا دطت دد  اد ددأبلدخعدد دسم دد  لأدسمعدد مرلطلأدسألطمددلدطسمئ بلددادإل دد رتدلعدد  دسمددلعرد
طراسج ددادسالبذودد ادسم دد  بالدط  ددل  دسمن مللددادسم دد حقادرددأدةدد  كدسمدد ط دسمرطر بددادتعددل دمدداد
سماحدد سةدسمر بلددا دطشدد دسةددط  مدالمدد دزةدد رتدسال طردد مدخدد ألر دطإ دد رتدسمععدد دمددادسمطععددل دسمعر سبدداد
 دطتو ل مدمادب اعدتا ةعلادرذل ادخراسج ادسمرا كفدسمراسكلادطت قلد دسم د م دسمعد م دمل بد

  يمدسمطا ةع ةد ة ة  دمق باكدسمعر سكل
درددأد مدد دتلدد  دت تلددمدسمطورعدد ةدسم دد  بلادلطادد ةع ةد ر سبلددادتط  ددلادر ر ددادىالدسلطدد س  

م دطمددداد1812 طسنددد دسمقددد كدسمط ةددداد اددد دم ددد ادشددد باكدسمطط دددلمدسمعر سبدددادمدددادسم ددداة د ددد مد
 دل دد دسمطقعلدد ةدمداادد د ب دد1212م دطمددادم ب دد د1202مدطمددادل ة  بلدد د دد مد1201 امعدد سد دد مد

مدىالدمدادسم  داد1289م دعادد3سما ل ت د ر دمادر  دم  دس  ادشد باكدسمطط دلمدسمعر سبداداشد د
سمددييدد9008م ددعادد112 دطشدد د مندداد دديسدسمقدد باكدخ مقدد باكداشدد د(9)سألنلدد درددأدسمقدد كدسمعادد ةأ

دن  دسمل مدسألط درعلدم طط لمدسمعر سبال
تد  رادتاط ودمل  دجرلادسم ط درر دجعدفدطش دزسردسال طر مدخ مطط لم دحطلد  ل دظ   د

دس ددد عحدسمطط دددلمد  دددل درق ةددد  دخ دددلمد  رلدددادسمطط دددلم دطرددد ًد خعددديدسمذق ددد  دسقامددداكد كه

                                                           
 (دل16ةااتدسمق  د:دسآلساد)د(1)
 دسم سادسمع  لادم عا دطسمطازةا دسمق   ت د1ردلدر ج داسامدسم  اد:دش باكدحر سادسملعلادمادىا دسما ةعا دطد(9)

دلد618 دعد611 دع9001
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  رلط دد دخ مع ددلادم دد ط  دطردد دسكط ددللدسمطط ددلمدرددأدسم اسةدد ةدسمع رلددادسمطددادسقددامد  ل دد دمددادحددفد
دلد(1)را عةدسمروطرع ة

سمطط دددلمدسمعر سبدددادر دددفدسمل ددد دطسمقددداسبلأدسمع  لدددادطردددأدسموددد ت دخ مرعحعددداد كدشددداسبلأد
سمرق ابددادشدد دن دد درددأدطجدداردتع ةددلدمر دد   د)دسمطط ددلمدسمعر سبدداد(دخدد م ا درددأدطجدداردى دد اتد
دى طاتد كدت طادسمرا  دىمدلدطىدادتع ةدلدطسىد دطرل  د دمطوعدمدسمنردا د أل  سمل دميسدبً 

دمادطجاردتع ةلدم ق باكل

 المطلب الثاني
 تهامفهوم البيئة وحماي

 عدد ر دن دد دهللادةددل  بلدطتعدد ملدرارددمدسألا  دن دد دملددلدرددفدردد دس طدد  دىملددلدسإلب دد كد

                                                           
د1) دسم ل تد( درر اةا دراسىا د ع  ا دمللذلا دراىا لا دىل س لا د) ر لا د: دخأبل دتط لمدسمر ك درللفد( ملع اد)

سإلب  بلادطت  لفدر  ر  دخ ل دتطاسم د كل دش ادرر أدرأدسم  ةادم ذ ردطسمور  ادخر دس ذفدم  دسمعل دماد
دسم درا دسمطع رف درأ دسإلر  ك دسمططذلادش ا دىمل دسمر نف د يس دطة  اس دط رأ( د ر لادةعم دسبل طط لمد  ل

دسإلط ادسمرل  بل ادتذطق دىملد دماد يس دسمق اسةدطسإلر  ب ة دألب   دسمرط  ل ةدمادح طر رل  بل لاد ة ة  
دطسمطنل دنع در  ادط رادال درط ااد  لدسمرط مد دطسمطل تف دطسمعرا دسم  را دمادىط ادح ةا سمر طبا

دتاج سبلدر ل فدطبراال دش لفدم ط اادطسمعرال دتط لمددطسمر ر د كم طرر دسقا د)در اتلأدرلل ةاكد(د:دىكه
دت  مدسم ل ةادسالشط  رسادطسالجطر  لادرادسمط رل دسم ا د سمر كدمادسم ااتدم  ل تدسمر طقل لادس  ط د كم
م فدسمرع عةدسم   ةادر إلة  كدطسمعقفدلدطسمطط لمدل يسدسمرذ امدت ة دح مادر طقل لادمألراادر ااٌمد

 قلق  د س   لدطملأد ع ودا يدآن دتؤر د  لد كدسمطط لمدل يمدسألراادرا اودمل   درر دس  ردطة ئفدت
دخأكد دم ع   دم  ر ح د ل س  درعئرا دال  دمقم دطسمرع ما دبط اا  درر  دطتا خ    دتعقل س  د كئ  دم مروطرا ملل 
د طةادم طع رفدرادسإلل س  ةدرأد د  مر  دخا فد  رادسألر دسمييدتط  مدرأدسمطط لمدرو ال  سط  اس

ادطسأل  سادطسمقل دطسماة ئفدط ة ملمدسمعرفدرأدب حلادث بلا دم ق دست ع دسمر كدمط ل د ل فدتطع ًدب حل
( دد162ردلد ا مد لادةع د:دتط لمدسمراسشا درو اد  م دسملع  دسمع رد)درقل ةلدب  قد لرعادسمذ ردخ ئل د

 لد92 دعد1222 كطا  د
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ام دط  ددلمدسةددطنع دسإلب دد كدم عع  دد دسمراجددارتدسةددط   د كدتددؤر يدر  رددلد ملق ئددلدطبردداو مدطت دداه
خ دددااتيدجل ددد ت دىالد كدسإلب ددد كدتددد تلمدل ددديمدسمعع  ددد دسمطددداد طجددد   دهللادساتل طددد  درل  ددد س د طدالددد د

دة ل  دط يمدسمعع  د درل     دحل دىبه  دتؤث  دمللدط ر ًدش اتلد  لدسالةطر ساةهادطسمعل دخا في
دك ه  دس   د  ل  دسة دسمللئال

طة ددطط مدسمددلعيدر رددادسمللئددادم  المدداد  ددلدسمعدد طادسمر ل ددادخ إلب دد كدمددادرددفدزردد كد
طر  لددادطسمللئددادطر دد كدرعدد  دطة ددطط ر  دسمددلعيدسآلندد دخرععددلد)ر ددطاي(درددأكدسقددا دسمللئددادسالج

سم ةذلدددادطسمللئددددادسم  دددد ةادطسمللئددددادسمئق ملددددالدط ددديمدسالةددددطط سر ةدسمرطعدددد رتدالدتطددددفدخدددد مرععلدىالسد
سةطط ر دمدادراىدع  دسم د ل دسمرعئد  دطسكدر بد دتئلد دخعديدسمنردا د حل بد  دن  دادىالسد
حر  درععللأدرطقد ا لأدمدادظدفدالد مدتع ةدلد د رفدطر د رد طدررد دسقد  دتع ةدلدجد رادرد باد

د(1)رعادسم لسدطةق ادسما دطة  ردسةطط سر ةدسمل رادطةاى د  رلط  س

طالد ددد د كدسماشدددااد  دددلدتع ةدددلدسمللئدددادتط  دددمدرعددد دسمطعددد  دأل دددفد ددديمدسمل ردددادردددأد
سمع حلادسم ناةاد طال دث دسمطع ةلدسال  عحادم للئاد ع د  رد  دسمللئدادث بلد دط نلد سدتع ةدلدسمللئداد

دمادسمق باكد

 اللووي للبيئةالتعريف -الفرع األول  -
َواْذُكاُروا ِإْذ َجَعَلُكاْم ك رادسمللئدادرادطقادردأدسمذعدفدسمئعثداأدل دا دأدطةقدا دتلد اودهللادتعد ملد)د

اُهوِلَها ُقُصاوراا َوَتْنِحُتاوَن اْلِجَبااَل ُ ُيوتاا َُ ُِوَن ِماْن  اٍد َوَ وََّأُكْم ِفاي اأْلَْرِو َتتَِّخا َُ ا ۖ ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد 
 يدستطديةدمد دللطد  دد–طةقد  دلا تد دللطد  د.  (9)(دَء َّللاَِّ َوَل َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِو ُمْفِسِديَن َفاْذُكُروا آَل 

اَماِء َمااءا َفاَكْخَرَب ِباِه ِماَن طشاملد  دطجفدد– َماَواِت َواأْلَْرَو َوَأْنَزَل ِمَن السَّ ي َخَلَق السَّ ُ الَِِّ ) َّللاَّ
رَ  خَّ ََ َر َلُكاُم اأْلَْنَهاارَ  الثََّمَراِت ِرْزقاا َلُكْم َو اخَّ ََ طرقامدلدتعد ملد(دَلُكُم اْلُفْلَك ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِباَكْمِرِه َو

                                                           

 لد11 دع9002 درسادسمع  ادسمع  لا دسمق   ت د1دمحمد ل دهللادبعر كد:دسم ر سادسم طملادم للئادسمل  ةا دطد1))
د(دط ا ك دمادسألا د يد ب مل دمل  دطجعفدمل در  كأدط لات  دتأططكدىمل  دلد12ةااتدسأل  سا:دسآلساد)9) )
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َر َلُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر( .) خَّ ََ ْمَس َواْلَقَمَر َداِئَبْيِن َو ََّ َر َلُكُم ال خَّ ََ َو
دد(1)د

ابدد ةدالدد دحلددادطرععددلدسمللئدداد عدد دب ددطط  درعددلد  ددلد ب دد دسألا دطردد دت ددرعلدرددأدر 
ررئ ادمادرع   دة  دسألا دماد)دجلد  دط  د مدطةد ا دططرسد كدط دطاادطرعد ركدطت  داد
طردداساردطرلدد مد(دطر ابدد ةدحلددادرطرئ ددادمددادسمعل تدد ةدطسم لاسبدد ةدطردد دس ددلمدخدد ألا درددأداددعاد

ط لئددادد(9)ادد زيدس دد دسملئلدد درددأدسمعع  دد دسألة ةددلادسمعزرددادماجدداردسم لدد تد  ددلدةدد  دسألا 
م للعلداد دادسألا دىالد ب د دل لئط د دطراشع د دط ع  د   دطرطاسب د دسمر ئدفدحدا دبذ د  دسإلب  كدس

دطنا دسمارسد ادسماةمد طدسمر لمدسمر لأدطسمرع ةمدم ل تدسإلب  كدسم بل ل

 تعريف البيئة اصطَلحا  -الفرع الثاني 

ملدلدرع مدلدسمللئادخرعع   دسم نايدرر د ة ذع دتععادسماىادسمدييدت جدادىملدلدسإلب د كدملططديد
ط لادددل دطمعدددفدالاتلددد طدسمللئدددادخرععدددلدسمرعددد  د طدسمددد سادرالمطدددلدسماسىددد ا دطالدسطط دددادسمرععدددلد
سم نددايدم للئددادسم دد مادالردد مد ددأدسمرععددلدسال دد عحادىالدخ مطذ  ددلفدسمط  ددادخر ابدد ةدسمللئدداد

دلد(3)ط ع     

ددطإكداردددا دسمطع ةدددلدسمددد شل دمطعللددد دسمللئدددادطت  تددد درو الت ددد د ثددد ادنعمددد  دمدددا سمددد ًؤ

                                                           

 (لدد33طدد39ةااتدىل س ل د:دسآلس ةد)دد1))
ة ر د  ر د ل  دسمط س ا دسمطعاةيد أدسألى سادسمللئلادطت للق ت  دمادسمع سق داة مادر ج طل درق راد9) )

دلدد9 د1 دعد9003ج رعادخ لف دد–ىملدرو سدر لادسمق باكد
رلدباسادح زمدن م دطدسم ل دن لفدىل س ل ددمحمد:دسمق باكدسماسجمدسمط لل د  لدسمر ؤطملادسمر بلادسمع جراد أدد(3)

ادسمللئاد ل دسم  طر دخ  درق مدىملدسمرؤتر دسم عايدسمئ باد)سم ر سادسمق بابلادم للئادأسماسشادطسآلم قدسمط اد
دلد3 دع9002ر لادسم قاق دسمرا فد رورا د  ر  دسمرؤتر  دد–(دج رعادسمرا فد
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دسمدددلعيد كد(1)طت ددد امدمدددادسالتو  ددد ةدخادددأكدت  تددد دىط است ددد دسمعزردددادمر اب ت ددد   دحلددد دتدددً 
دطةردد ا دمل دد د بادد طلد سمللئددادتععددلدسماةددمدسمددييدسعددل دملددلدسإلب دد كدطسمل ئعدد ةدسم لددادسألنددً 

دآندد طكد ب دد دسإلطدد ادسمددييدسعددل دملددلدسإلب دد ك دطة  ددفدرعددلد  ددلدرقاردد ةد(9)سمرطط ذددا  دطةددً 
دطةر ا دمللد عش تلدراد ش سبلدرأدلعادسملا دحل تلدرأ دلد(3)ايس دطر   دطرطس دطرأًط

كر دشلفدخأكدسمللئادترئفدرفدر دتئل دة اودسمذ ردطسمور  ادطةؤث دملل دطريم د دادجر داد
سمرددداساردسمر ملدددادطسالجطر  لدددادسمرط حدددادمدددادطشددد درددد دطمدددادر ددد كدرددد دإل دددل  دح جددد ةدسإلب ددد كد

اةددمدسم للعددادسمددييدسعددل دملددلدسإلب دد كدطالدد مدرددأدسمل ئعدد ةد  ددلدلدطشلددفدخأب دد دسم(2)طت  ع تددل
سملقدددددد  دطرطسمدسم لدددددد تد طد ددددددادرورا ددددددادسمعدددددد طادطسمعاسرددددددفدطسمعع  دددددد دسم للعلددددددادطسم لاةدددددداد

دلد(6)طسالجطر  لادطسمئق ملادسمرطذ   ادمادتاسزكدت لئدطةمدم ل تدسإلب  ك

خع د ر دسمدلعيدسآلند ددللعر دال مدسملعيدسآلن دىملدسمقدا دخدأكدم للئدادرذ دارلأدس ردف
 طم ر د)سمللئادسم لاةا(دط ادرفدر دسطدط دخ لد تدسإلب د كدبذ دلدردأدتلد ث دططاسثدادم  دم دلدفد

                                                           
 اكدراد   درلدبلل اد ل دسم  ل در رف:دب ادش باكدراح دم ر سادسمللئاد)راسةادمادسمق باكدسمر  يدسمرقد(1)

 لد16م دع1223مرا ط دش باكدسمللئادسمراح ( درسادسمع  ادسمع  لا دسمق   ت د
 درسادسمع  ادسمع  لا د1رلد ل دسمع ة درطلر د ل دسم  ري:درطادسمرععر ةدسم طملادمادحر سادسمللئا دطد(9)

 لد1م دع1282سمق   تد
 در  خاد99  دة   اد  م دسمرع اادسمع ردرلددمحمد عل د  ل ةأدطدرلدا ل دسم ر :دسمللئادطرا عت د(3)

 92 دع1282سم ة ما دسملاة  د
 دط س  :درلد عحدزةأدسم تأ:دت اادسمطا ةع ةدطسم ل ة ةد12رلد   اد ل دسم زسقد:در  ادة ل  دعد(د2)

سمطو  ادسمر  ةا دخ  درق مدىملدسمرؤتر دسمع مرادد-سموع ئلادماد مر بل دسالت  رسادطسم اط دسمر طذ رتدرع  
بلادم للئادمادر   دسمورعلاد كطا  (د أدسم ر سادسمق بادد92-96سألط دم ق بابللأدسمر  ةلأدم ذط تدرأد)

 لد2 دع1229سمر  ةادمعشط  ردسم ل ةادطسإلح   دطسمطا ةا دسمق   ت د
 د1رلد حر د ل دسمل ة دةعم:درل رئدش باكدحر سادسمللئا دراسةادتأ ل لادمادسألبعرادسماطعلادطسم طملا دطد(6)

 لد112م دع1222رسادسمع  ادسمع  لا دسمق   ت د
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س طرفد س   د عشادسإلب  كدخ مرط اش ةدسم لادسم لاسبلادطسمعل تلدا دسمطدادتعدل دمداد دعل دطسحد د
مدطط  درع د دطسم اد سةد ر دث بل ر دم ادسمللئدادسم للعلدادط ديمدتادرفدرداساردسمرلد مدطسمذ دعةدطس

طت  دادسألا دطسمر دد كأدطسموددادطبق طتددلد طدت اثددلدطسم قددسدطالدد دالمدد درددأدسمط دد ئ دسم للعلدداد
دلد(1)م اةم

 تعريف البيئة قانوناا  -الفرع الثالث
طىدددع دخعددديدسمطاددد ةع ةدسماطعلدددادتع ةذددد  دم للئدددادمدددادب ددداعدشاسبلع ددد  دمذدددادسمقددد باكد

سمللئدادخأب د دد1222(دم دعاد2ألطمدلدردأدسمقد باكداشد د)سمر  يد   م دسمذق تدسألطمدلدردأدسمرد رتدس
)سمر لمدسمييدسارفدسمل ئع ةدسم لادطر دس طاةلدردأدرداسردطرد دس دلمدل د دردأد داس دطرد  دطت  داد

 دط   م د دسمراد  دسألاربدادسمللئدادخأب د ):دسمر دلمدسمدييدسادرفد(9)طر دسقلرلدسإلب  كدردأدرعاد(ة(
رأدراسردطر دس لمدخلدردأد داس دطرد  دطت  دادطتذد  عةدسمل ئع ةدسم لادطال دسم لادطر دس طاةلد

دلد(3)د يدرع  دطر دسقلرلدسإلب  كدرأدرعا(ةدملل(

 ردد دسمراددد  دسمع سشددادمقددد د دد  ادسمللئدددادخأب دد د)سمر دددلمدخورلدداد ع  ددد مدسمددييدتعدددل دملدددلد
دلد(2)سمل ئع ةدسم لادطسمطأثل سةدسمع جراد أدبا ط ةدسإلب  كدسالشط  رسادطسالجطر  لادطسمئق ملا(

طريم د   م  دسمرا  دسم اايدخأب  د)سمر لمدسمييدتعل دمللدسألحلد  دردأدىب د كدطحلداسكد
 د رددد دسمراددد  دسم لعددد باد(6)طبلددد ةدطةادددرفدسمرددد  دطسم ددداس دطسألا دطرددد دتدددؤث دمدددادالمددد دسمر دددلمد(

                                                           
 لد12 دع1216 دطدآن طك:د  ادسمللئادمادسم ط دسمع رلا در طلاد لأد رس دسمق   ت درلدرر  دسم تأدح د(1)
رلد ل دسم حرأددمحمدسمعل  طي:د  حدش باكدسمللئادرأدرععاادبذ ادطت  اي درسادسمذل دسمو رعا دسإلة ع اةا دد(9)

 لد29 دع9002
 لد9003(درأدش باكدحر سادسمللئادسألاربادم عاد9سمر رتد)د(3)
 لد9002(دم عاد91 تد)دن ر   (درأدش باكدحر سادطت  لأدسمللئادسمع سشاداش د)سمذقد(2)
 لدد9019(دم عاد19(دش باكدطزساتدسم طمادماؤطكدسمللئاداش د)1سمر رتد)د(6)
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معددد ادسمللئدددادخأب ددد د)سمر دددلمدسم للعدددادطسمللرلددد ئادطسملددد ت اجادطسالجطرددد  ا دسمدددييدتعدددل دملدددلد
دلد(1)سم لادر مادطتع دسمطذ  فدرسنفدسمر لمدطرسنفدسمل ئع ةدط لأدسمر لمدطسمل ئع ة(دسمل ئع ة

طسمرذ امدسمق بابادسمرقل دطسمر   دم للئدادخعد دسمط داادسمع ردادطسم دع  ادسمدييدةد ردسمعد م د
مددادسآلطبددادسألنلدد تدطن  ددادمدداد طسندد دسمقدد كدسمعادد ةأدمقدد دجعددفدم للئددادشلرددادج تدد تدىددرأدشددل د

س ددعلدم  ذدد يد  ل دد دطحر تط دد درددأدرددفدمعددفدسادد فد ىدد ساس دل دد  دطم دديسدستو دد ددسمروطرددادسمدديي
رععدددد دسمدددد ط دىمددددلدتأكلدددد د دددديمدسمقلرددددادسمو تدددد تدمددددادشاسبلع دددد دلددددفدطحطددددلدرةدددد تل   دطردددديم دمدددداد
سإل عبددد ةدسمع مرلدددادطسم طملدددا دمأ دددل دردددأدسأل رلدددادخر ددد كدسةدددطع س دملددد تدسمرذ دددامدسمقددد باباد

ابادم للئدادشد دتع ز دلدستو  د كد حد  ر در دل درقلد دطسآلند دراةدادم للئا دال د كدسمرذ امدسمق ب
در   لد

ط دد م جا دىمددلدر دد   دسمللئددادررذ ددامدشدد بابادبودد د كدسمرادد  دةدد  دمددادخعدديدسألبعردداد
سمق بابلادر  ل  دىلق  درقل س دمادت  ت مدمرذ  ل دسمللئادخق    د  دلدسمعع  د دسألة ةدلادسمر ابداد

دلد(9)إلب  كدمادطجار  در مر  دطسم اس دطسمط  ام اةمدسم للعادسمطادالدرنفدم

طرددأد دديمدسمطادد ةع ةدسمطددادتأندديدل دديسدسمرذ ددامدسمر ددل دسمرقلدد دسمقدد باكدسمذ ب ددادسم دد راد
خاأكدسمرعا(ةدسمر عذادم ر سادسمللئادطريم دسمل سزةفدطسمق باكدسملامع يدطسم للدادطسم دااي دمعود د

عذادردددأد جدددفدحر سدددادسمللئدددادطلقددد  دألح ددد مد كدسمقددد باكدسمذ ب دددادسم ددد رادخادددأكدسمرعاددد(ةدسمر ددد
خاددأكدسمرعادد(ةدسمر ددعذادرددأد جددفدحر سددادسمللئددا دد12/2/1212سمقدد باكدسمذ ب ددادسم دد رادمدداد

                                                           
لدتعع د:دسلط  مدةعل دسمر ل طي:دد9009(دم عادد222)سمر رتدسمئ بلا(درأدش باكدحر سادسمللئادسم لع باداش د)د(1)

 لد92 دع9008 دراسةادرق ابا درسادسمئق مادم عا دطسمطازةا  ر ك 1 دطج ةرادسمط اا
 ر رددمحمد ل دسمر ر ي:دسم ر سادسمق بابلادم للئا دراسةادرق ابادللأدسمع سقدطر   داة مادر ج طل درق رادد(9)

 لد12 د16م دع9012ىملدر لادسم قاقدج رعادسإلة ع اةا د
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دلدد(1)مإكدسمللئادتقط  د  لدسم للعادمقمدرطكد كدتاطرفد  لد ساد ع   د ن ًد

دمقد د نديةدر د ل  در  قد  دراةدع  دمدادت  تد   دمرذ دامدسم للئدادسمدييد ر دسمطا ةع ةدسألندً 
سارفدسماةمدسم للعادخعع   مدسمطادطج ةدشلفد كدتاج دسإلب  كدم ع د أدسماةمدسم دع  اد
سمرال دخذعفدسإلب  كدطر دسةط  ثلدرأد ع   دط بادأمدردأدندع د باد طلدسإلب د بلا دطردأد ديمد
سمطادددد ةع ةدشدددد باكدحر سددددادسم للعددددادسمذ ب ددددا دىالد كدسمرادددد ط دسمللئددددادسمذ ب ددددادبدددد د  ددددلد كد

طسمردداساردطسمط ددمدسم للعددادطسمرعدد ظ دطسمرادد   دسم للعلددادطبقدد  دسم دداس دط بدداس دسم لاسبدد ةددسمق دد  
ططلقد  دألح د مدد(9)طسمعل ت ةدطسمطعا دطسمطاسزكدسمللاماجادر   دتا فدج  س درأدت سادسألرادسمراط و

خاددأكدحر سددادسمللئددا دمددإكدسمللئددادتاددرفدثعثدداد ع  دد :دسم للعددادد1212سمقدد باكدسمذ ب ددادم ددعاد
)رودددد الةدحلاسبلددددا دبل تلددددا دتدددداسزكدللئددددا(لدطسمردددداساردسم للعلدددداد)ردددد   د دددداس  د ا  درعدددد ج (لد

دطسألر كأدطسمراسشادسم للعلاد)سم ل حلا(لد

سمللئددادخ ددااتد  ردداد ددادسمعدد م دسمردد ريد طدسم لدد دسمر دد باد طدسمر ددلمدسمدددييدو رأينااا أن 
  دددلدسمعع  ددد دسم للعلدددا دتعدددل دملدددلدسمل ئعددد ةدسم لدددا دطة دددطر درعدددلدرقارددد ةدحل ت ددد دطة طدددايد

 طسمعع   دسملا ةادسمطادتؤث دمادبا طدسإلب  كدطتطأث دخلدل

 المبحث الثاني
 البعد البيئي في التَريعات العمرانية العراقية

ماد تدن د تل دخد ةدسعد بادسملدامد«د ا دسم داسر»خع د كدر كدسمع سقدس درلدمدادر ىدللد
رأدست   داشعادسمرعد ط دسم د  سطةا دط  تد دسمع  درادخند سردط ا دمدسمرد كدسمع سشلدادتعد بادردأد
رادد عةدسمطنلددد دسمللئدددادسمع توددداد دددأدسمع تددد دردددأدسألةدددل م د ل ز ددد :دسمدددعذم درامددد سةدسمل   ددد   د

                                                           
 دسمرؤة ادسمذعلادم  ل  ادطسمعا  دسمق   تد1لئاد)راسةادرق ابا(دطرلدم  د  م دسم  ة :دج سئ دت اة دسمل(1)

 لد93 دع1288
 (درأدش باكدحر سادسمللئادسمذ ب الد110/1ب دسمر رتد)د(9)
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مراسردسمللر طةا دسم  ادسم د ا د ديسدخ إلىد مادىمدلدسةدطط سمدرطط داد بداس دسمن زسةدسم  را دس
سألة  ادطسمين ئ دنع دسم  طمدطالدسطذلد  لد حد دخدأكدسمعللد ةدسملللد تدسمطدادح د دخد مروطراد
سمع سشادرعيد كئ درأدثعثاد قاردطحطلدسآلكد مق دخععم  د  لدسمللئدادسمعر سبلدادم رد كدسمع سشلداد

طادد ةع ةدطشدداسبلأدسمطععددل دطإاذدد  درطادسمطط ددلمدسإلش لرددادمددادسمر  معدداد  ددلدردد طاس دخنلدد مدسم
سمطاسزكدسمللئادسمعر سبادم رد ك دط كئد درد د  د مدالمد دسمطط دلمدسم د ل  د   درادسمعد سقدخند سر د
طرمدددادلللئط ددد دسم  ددد ةادمط دددل دمدددادبذددد درنع ددد دالدب  سدددادمدددل دخ لددد د  دددل ع دبعحددد دراددد عةد

طعا ا دخع در د  دل دسمطط دلمد)دىكدطجد دمدادرو التدلدسم دل قاد(دسمط اادسمع تواد أدر  رادر
م دددادت  ددد دطاس دسمعردددادسمعاددداسئادم عرددد سكدطالدس دددط لادسم  ددد قدخدددل دللعرددد درددد كدسودددمد كدس دددلقلد
ادحودددد دتأثل ستددددلدسم دددد للالدطتددددأن ةدطتط ذدددد دسمطادددد ةع ةدطسمقدددداسبلأد ددددأدراسكلدددداد طةطلعدددد م دطةقدددد  

عد بادردأدتادا  ةدسشط د رسادطسجطر  لدادطت  اةدا دطةاسجدلدسمرط  ل ةدسمرنع   تدم روطردادسمدييدسند
رن طو سةدرنطعحقدالدطال د دىكدردفدتداطأد دع  اداللد دط كدت سمقدلدراد  ادسمط داادسمللئدادسمطداد
تددد تلمدساتل طددد دطثلقددد دلط ستددد دسمعاددد طدسم دددع  ادردددأدج دددادطزةددد رتدحوددد دراددد  ادطددد حدسمرط ذددد ةد

دطمردد دمدديم درددأدن ددااتد  ددلد سمردداساردسم للعلددادطسمددعع دسمللئلددادبطلوددادسم ددع  لادرددأدج دداد نددً 
طجاردسمرا اةادسمطعراةدا)دالةدلر دسم دع  لادرع د (دطسمرططلدادألرد كأدسمرعد ط دسم دع  لادسم  ملداد
مدددادش دددمدخنددد سردسوعدددفدردددأد ر  بلدددادسمط ددداادسمللئدددادطسارتدط ع دددلادرللددد تدمرددد دم ددديمدسمرعددد ط دردددأد

طسألخطد تدسم د رادطن   د د  دلدسم دعل دن ا لادسمطع رفدرادسمراسردسمطادتعلع درع  دسمن زسةد
ط دد معع دمط ستدد دسألن دد ادسمللئلددادطتذددد ش دل(1)سالجطردد  ادطسالشط دد ريدطسمطقعددادطسمللئددادطسم دد اد

رادددد عةدسمط دددداادمقدددد دسةددددطأث ةد دددديمدخ  طردددد مدسمرادددد  دسمع سشددددادرددددأدنددددع دى دددد سادسمقدددداسبلأد
سمطدادتططديدحلد  دالمد  دطجد  ةدطسمطع لر ةدطسألبعرادسمللئلادسم  ارادطتعاةادسإلج س سةدطسم دلفد

                                                           

سمط اادسمللئادمادسمع سقدط  اكدسمع  دطسمراةدسم  رئ درق  درعاااد  لدراشادب ميتداليدش ا درعاااد(د1)
د: دسم سخم د  ل دسالبط ب   د http://thiqarwindow.com/news.php?action=view&id=40  ل

 لد92/2/9011آن دزة اتدلط اة د

http://thiqarwindow.com/news.php?action=view&id=40
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 دديمدسمع دداعدسمط  ددادخدد مطط لمدسمعر سبددادسمددييدت دد ادحر سددادسمللئددادخادد فدرطذدد قدمدداد دد تد
شددداسبلأدط بعردددادطتع لردددد ةدباار ددد دمددددادر  دددمد ط  دطسمودددد س سةدسمرط تلددداد  ددددلدسإلندددع دل دددديمد

ل دسمطا ةع ةدمادر  مدث كي
 المطلب األول

 ت الخاصة بالتخطيط العمراني لحماية البيئةالقوانين والقرارات واألنظمة والتعليما
م طعددد اد  دددلدسمطاددد ةع ةدسمعر سبلدددادسمع سشلدددادسمرطع قدددادخددد مطط لمدسمعر سبدددادةدددعطع ط دسطال د
سمقاسبلأدسمع سشلا دث دسألبعردادطسمطع لرد ةدسمط  دادخد مطط لمدسمعر سبدادم ر سدادسمللئدا دطالمد دمداد

در  للأد  لدسمطاسما:
 الفرع األول
 القوانين

 عدددد ودسمع تدددد درددددأدسمقدددداسبلأدسمرطع قددددادخدددد مطط لمدسمعر سبددددادطسمطددددادم دددد دسثدددد د  ددددلدسمللئددددا د
دطةع  ط دت  لمدسم ا د  ل  دمادسمذق سةدسآلتلاد:د

 6796( لسنة 651قانون المخطط األَاَي لمدينة بوداد المرقم ) -أولا 
  دلد د مدجداسزدسع د يسدسمق باكد ط درط مد ر سبدادسرطد زدخقداتدسإلمد سمدسمقد بابادىالد كد د

سةطعر  دسألا د طدتنل دسةطعر م  د طدسملع  دىالدخإج زتدرأد ر بادخن سردطالدتردع دسإلجد زتدرد دمد د
 لد(1)س أدسالةطعر  دسمر  امدر  خق  دمر د ادرق ادمادسمرط مدسألة  

مط قلد د د ملأد ة ةدللأد رد دد1211(دم دعاد162مق د   دش باكدسمط رل دسألة  داش د)
 سمدسمق بابادم رط دمدسألةد  دم ر تعدادطسمط د رل دسمرطذ  داد طال  دططىدادسمقد باكدتأرلأد ذادسإلم

تععلر  دىرساة  دطمعل  دمطعذليمدث بل  دم ع د أدخعديدسألةدسدطسمقاس د دسمع ردادإل رد ادسمر تعدا دطمقد د

                                                           
د)د(1) د)16سمر رت داش  دخن سر دسألة  دمر تعا درأدش باكدسمط رل  دم عاد162( د)الدد1211( سمطادب  د  لد:

دسمع  رادطالدترع د يمددسوازدسةطعر  دسألا  درأد ر با دىالدخإج زت د طدتنلل دسالةطعر  دمل   دسملع    ط
 سإلج زتدر دم دس أدسالةطعر  دسمر لاطدر  خق  دمر د ادرق ادمادسمط  رل دسمر  شالللسم (لد
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تلدددلأدخعددد درددد طاد ددديمدسم قلدددادسم رعلددداد  دددلد ددد طامدخدددأكدسملئلددد دردددأدسم دددعحل ةدطسمطاددد لعةد
سمذعلادسمطادج  دل د دسمقد باكدخ  جدادىمدلدتنللد دجدا  ي دمديسدمدإكدس طرد ردرط دمدج تد دسإلرساةادطد

م طعرلادسم   ةادرأة  دم ط اادسمعر سبادمر تعادخن سردسا فدم  ادرع ةدلادإل د رتدسمععد دمداد
سمئندد سةدسم  ملددادطسالةددطذ رتدرع دد د عدد دىشدد ساد يدتادد ةادج تدد دةدداس دردد كدخادد فدشدد بابادطت ددرل د

طدبعدد مدلعدد  درطل رددفدمطععددل دسمعرددادسمعر سبددادم ر تعددادطسم ددل  تد  ددلدسةددطعر الةد ة ةددادج تدد د 
دلد(1)سألاسىادمل  

طشدد دبدد دسمقدد باكد  ددلدسمعقا ددادمرورا ددادرددأدسمطودد طزسةدطتاددرفد دديمدسمطودد طزسةدجرلدداد
سأللعلددادسمق ئرددادمددادسمطورعدد ةدسمعر سبلدداد)سمطودد طزسةدخ ددلمد دد مدىر  بلددادسم  ددا د  ددلدىجدد زتد

دسر ددأدسمقلددا دل دد درددأدشلددفدسمل دد س ةدطتع لدد د دديمدسم  مدداد  ددلدسألاسىددادسمطددادمددلسدسملعدد  (دطال
م راسطعلأدر للاد  ل د د)رئدفدسمر د كأدسمعاداسئلادطسألاسىدادسم  ارلدادسمطدادسرط لد د دأدط ةد د
طىادسمل دطإرعودسمن ئللأ(دط  لدسألاسىادال دسمرذ طزتدىم سزس داةدرل  دطسألاسىدادسم اس لدادالسةد

طسمطادت ام دىملدة علادرطكدت اةفدجع   درأدزاس لادىمدلدةد علادررد د دادمداددسمر  دسمط ع
دلد(9)رع قاد)سمل ةع ة(دمادخن سردط ادسم  مادسألكئ د لا   دمادر كدسمع سق

 6791( لسنة 19قانون تنظيم مناطق تجميع األنقاو رقم ) -ثانياا 
سألبقد  دخ دااتدرؤشطداد   د يسدسمق باكدمن  دتط ل دراسشادم  لادر دل وادمطورلداد

مل ددد فد  دددلدسمرددداسطعلأداردددادسألبقددد  دمل ددد  دطردددأدثددد دتقدددامد ر بدددادسمع  دددرادطسمل ددد س ةدلعقدددفد
سألبق  دىملدسمراسشادسم ئل لادرر دس    د  دلدبع مدادسمرد كدطإظ  ا د دخد مرع  دسمعئد دطتع لدفد

ط  دد اةدسمردد رتدد (3)سألةددل مدسمر ابددادمط دداادسمللئددادطمطا لددادسمردداسطأدىمددلد دديمدسمعدداسحادسمر رددا

                                                           
 لد26 دع9012 د3/2 د 92  تفدرام در رار:دسمرو ادسمع سشلادم ع ةادسمعر ات درو  د(1)
 لد80ث :در  ادة ل دعنامادر ة درادد(9)
د)(3) دسألبق  داش  درع ط دتورلا دش باكدتععل  دسمع سشلا: د21سماش ئا دم عا د د1282( د 3101  د9   د1282 

 لد262ع
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(درددأدسمقدد باكدخددأكد  ددلد ر بددادخندد سردسمع  ددرادطسمل دد س ةدرددٌفدىددرأدحدد طردرع قط دد دتورلدداد1)
سألبقدد  دسمرطط ذدداد ددأد يد رددفدرددأد  رددد  دسملعدد  دطسم دد مد طدسم ذدد د طدال  دد دخ ددااتدرؤشطددداد
طت لئدددادر دددعةدىدددرأد طدنددد ا دحددد طر  دمراسشدددادالدتدددؤث د  دددلداسحدددادسمرددداسطعلأدطتط ل ددد  د

طجرددددادسألبقدددد  دخ ددددااتدرسئرددددادطسالةددددطر ساد  ددددلدت لئددددادر ددددعةدل ت ددددادرردددد در دددد ددمطلدددد سس
(دمقدد د  دد اةدخددأكدتع رددفدردداسردسإلبادد  دسمر ددطعر ادمددادسمعرددفدرع ر دداد3سم دد طات د ردد دسمردد رتد)

سألبقدد  دىالسدطىددع دخدد م  قدسمع رددادطمدداد ا ددذط  دلدد طكدىالكدرددأد ر بددادسمع  ددراد طدسمل  سدداد
 إ ددن  دسم  ةدد د طدسم  ددلادخردد دت ةدد د  ددلد)سمرطط ددادطالدسوددازد كدتددؤالكدخ

 
(د دد  دسم  ةدد د

دسمييدملسدملدا لاد طدب اد   دسم  لادخا طد  مدر  سقادسمر طالد
( لسااانة 02قاااانون الَاااتثمار الصاااناُي للقطااااُين الخاااا) والمخاااتلط رقااام ) -ثالثااااا 
 المعدل 6779

  دسم دع  ادج  د يسدسمقد باكدمند  دراسكلدادسمط داادسم دع  ادطت قلد دسمع دا دخ مق د
سمطد عدطسمدييدساد فدجد  س در رد  دردأد ر لدادسمط دداادسمدييدت دعلدسم طمدادىمدلدت قلقدل دمقد درددع د

(درطسئددد دسم طمدددادتط دددل درددد دس طددد  دىملدددلدسمراددد ط دسم دددع  ادردددأد2 ددديسدسمقددد باكدمدددادسمرددد رتد)
سألاسىددددادسمرر ارددددادم  طمددددادىددددرأدسمط دددد رل دسألة ةددددلادم ردددد كدطإردددد سر  دخ مطدددد ر ةدسمعزردددداد

 دمر ملل دد دللدد  دس دد طيد جدد دسمرئددفدطةلقددلد قدد دسإلسودد ادب مدديس دردد تدبذدد الدىجدد زتدسمطأةددلسدطتأجل  دد
ردأدسمذقد تدسمئ مئدادردأدبذدسدد1282(دم دعاد39سةطئع   درأد ح  مدللادطإسو اد رعودسم طماداش د)

سمرددد رتدمقددد د جددد زةدمرددد ملادسألاسىدددادسم اس لدددادر لددد  د ددد م  دط  ددد  مدحقددداقدسمط ددد ادىباددد  د
  ل دد دتطدداسم دملددلدسمادد ططدسمللئلددادسمر  ا دداد طدالدد در دد دخ م دد ادسمع رددا درادد ط د ددع  اد

(درعددلدىش ردداد طدتاةددلادرادد اةاد ددع  لادتطدداسم دمل دد دسمادد ططدسمللئلدداد2طردديم د جدد زةدسمذقدد تد)
سمر  ا اد طدالد در د تدخ م د ادسمع ردادمدادر تعدادخند سردطمد دسمط درل دسألةد  دطمرد تدنردسد
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دلدد(1)ةعاسةدش ل ادم طر ت 
 .0227( لسنة 02قانون الوابات والمَاجر رقم ) -رابعاا 

ىكدسمندددد  دسمددددييدرمددددادىمددددلدى دددد ساد دددديسدسمقدددد باكد ددددادىرساتدطحر سددددادط ددددل بادطت  ددددلأد
سمن خدد ةدطسمط  ددادطزةدد رتدسمر دد ح ةدسمط دد س دطسمر دد  رادمددادت  ددلأدسمللئددادطر  م ددادسمط دد  د

 دلدتد سادسمعد سقدسم اس دادطتدامل دطتاولادسالةطئر ادسم اس ادطتامل دم عدسمعردفدطسمر  معداد 
طةدعااردسمرداسردد(9)رع ط دةدل حلادطت مل لدادمرد دتاد  لد ديمدسمن خد ةدطسمراد ج دردأدثد طتدططعلداد

سمط  دددادخددد مطط لمدسمعر سبدددادم ر سدددادسمللئدددادسمطدددادبددد د  ل ددد د ددديسدسمقددد باكدطالمددد د  دددلدسمع ددداد
دسمط ما:د

ىالدب دد د  ددلد ك:د)تطدداملد(درددأد دديسدسمقدد باكدىبادد  دطتععددل دسمن خدد ةد2بعردد دسمردد رتد)
سمادد رادسمع رددادم ل ددطعادطسمن خدد ةدىبادد  دطتععددل دسمن خدد ةدطسمرادد ج دسال دد ع  لادسمط خعددادم  طمدداد
طإرسات  دطت اة   دطحر تط د دمعلد  دطتادول دسمرعد ط دسم د م ادطإ د رتدسمطادول دطإحد سادسمرعاد(ةد

دسمعزرادرأدنع در دسأتا:د
 طج ردسمن خ ةدطإ  سردسمط  رل دطسمط سئمدسمعزرالددىج س دسمر اح ة- طال
تاددول د كطدد ادسألب دد دطجدد سط دسمدد يدسم ئل ددلادطسم دد قدسمع رددادندد ا دحدد طرد ر بددادد-ث بلدد  د

 خن سردطسمل  س ةدسمط خعادمألش مل دطسمر  مع ةدال دسمرعطعرادمادىش ل لد
 سمقل مدخعر ل ةدحذ دسمط  ادخ مطع طكدرادسمو  ةدسمرطط ادالسةدسمععشالدد-ث مئ  دد

ىبا  دسمرا تفدإلبط  د طا دسمن خ ةدطر    تدرطسئ دسم طمادطسمق   دسمعد مدطسمق د  د-اسخع  د

                                                           
لدتعع د س  د:دسمر طلادسمق بابلادسمع سشلادم    دسمر  اد:د306 دع1228 د1 د د313دسماش ئادسمع سشلا: د(1)

د داش  دسمط عدطسمرطط م دم ق   لأ دسم ع  ا دسالةطئر ا دد90ش باك د  لدد1228م عا درعااا سمرع   
/د2/د92 دآن دزة اتدلط اة دlaw.org/en/node/779-lg-http://www.iraqسالبط ب د  لدسم سخمد:د

 لد9011
 لد933-992 ر رد ل دج ة :دسمطا ةع ةدسمللئلادمادسمع سق در  ادة ل  دع(9)

http://www.iraq-lg-law.org/en/node/779
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سمط عدمادىش رادسمرا ج دطسمرا تفدطتقد س دسمرادااتدسمذعلدادط ر د ح ةدت دفدب دادرطبد دملدفد
 مدن ادرطاة ادسمر ًلدم ردر ش درس دطح 

 تامل د طا دسمن خ ةدرو ب  دإلبا  در  سةدسم ة حلدد-ن ر  د
(دسمن خ ةدطسمرا ج دسال  ع  لادسمرر ارادمد طسئ دسم طمدادطسمق د  دسمعد مد1ط   ةدسمر رتد)

ث طتدططعلادطردأدسمرعاد(ةدسمرط  دادم عذدادسمعد مدطالدسودازدسمط د ادل د د طدتق ل د  دردأد يد
/د طالد(دش دددادسأل دددو ادمدددادا خددد ةدسمق ددد  د2م قددد باكلدطحعددد ةدسمرددد رتد)دج دددادر بددد دىالدطشذددد  د

دسمط عدمادسم  الةدسمط ملادىالدم   طاتدسمذعلادمق  دتعاةيد  ر :د
 طال :دىالسدر بدد دسمن خددادت رددادسألاسىددادطسجطلدد حدسألب دد ادطسم ددلا دمددادسمرعدد ط دسمرع دد اتد

د%لد60سمطادت ة دب لادسمرلفدمل  د  لد
د دسمن خادتؤريدىملدحذ دسملع للادطرو ايدسمرل ملدث بل  :دىالسدر ب

دث مئ  :دىالسدر كدش اد  و ادسمن خادتؤث د  ل:د
دسم  ادسمع رالد - د
 زة رتد ن  ادسأل   ل دطسملئل كدسم ر لالد -مد
 سمن خ ةدسم للعلادمادرع ط دسال  ل ادطسم ل حالد - د

رطكدراسمقدادد(دىمدلد د مدجداسزدشلد مد يد دط دخ أل رد  دسمط ملدا11ط ك ةد س  دسمر رتد)
د:د(1)ر لقادرأدسما رادسمع رادم ل طعادطسمن خ ةد

 طال :داددد  دسأل دددو ادطإباددد  دسأللعلدددادمدددادسمن خددد ةدسمردددؤج تدردددأدسماددد رادطمدددادحددد  دشلددد مد
دسمر طأج دليم دتع در ل  دم  طمادل طكد ا لد

                                                           
د)د(1) دش باكدسمن خ ةدطسمرا ج داش  د:  دم عاد30سماش ئادسمع سشلا د د9002( د:د9010 د2129  دتعع د س   ل

 اد:دسمق باكدرعاااد  لدسم سخمد:دش   تدسمطا ةع ةدسمع سشل
http://iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=040520109755645دآنددددددددددددددددددددد دزةددددددددددددددددددددد اتدلطددددددددددددددددددددد اة د 

 لد96/2/9011

http://iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=040520109755645
http://iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=040520109755645
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دث بل  :دىبا  د ع  ادتعطر د  لدرعطو ةدا خ ةدجر ااةادسمع سقدرر رتد طملادم  لد
  :دىندد س دسم ودد اتد طدسم رددفد طدسمرعدد ركد طدسمطدد سمد طدسألةددر تدسم للعلددادرددأدا خدد ةدث مئدد
دسم طمالد

د(دا ادسمراس ادمادسمراسشادسآلتلا:د19طحع ةدسمر رتد)
دةعاسةلدد10 طال :دسمطادح فدمل  دح ة دطم دسريد  للد

(د16ث بل  :در  ح ةدسمن خ ةدسمطدادتقدفد رد دسأل دو ادسم للعلداد طدسمر اط دادمل د د دأد)
د(دةلادةعاسةلد1نر اد ا دةعادطسمرا ج د أد)

ث مئ  دسمر  ح ةدسمرق ا ادخ مق ادسمل ادمادسمن خ ةدسماسطئدادطسمراد ج دطمد دسرديد  ل د د
د(دنرسدةعاسةلد6)

ر ددد سةدسم ةددد حد طدسمرعددد ط دسمر رلدددادداسخعددد  :دسمر ددد ح ةدسمطدددادتقدددادت ددد دتدددأثل د  دددو ا
رسنددفدسمن خدد ةدم ر  معدداد  ددلدخعدديدسأل ددو ادطسم لاسبدد ةدسمل ةددادطسم لدداادطسم ددطاادطسمراسشدداد

دسألث ةالد
د9016(دم عاد21ش باكدسم ل  تد  لدسم اى  داش د)د-ن ر  

ج  د يسدسمق باكدبطلوادمر دت لللدسم اى  درأدت اادتؤث د  لدسمللئادط د ادسإلب د كد
لدادتدامل دللئدادبعلذدادطردأدسجدفدسم ذدد يد  دلدةدعرادسمللئدادطسم د ادسمع ردادطجع  د درع ةددلادط ن

درأدنع دت  ت درط  ل ةدسم ل  تد  لدسم اى   دل م ل تدسإلب  كدطسمل ئع ةدسم لادسألنً 
(درعدلدخأبدلد) داةدالد در ادامدملدلدتددؤث د1مقد د د ادسمقد باكدسم اىد  دمدادسمرد رتد)د

عددلأد طد  ردادطمددلدتدأثل دةد لاد  ددلدسمللئدا دطحدد ردطحد تدب ددللاد  دلد د ادطاسحدداد  دط عدرعل
سقدد  دل دد درع ددامدسم اىدد  دلاسةدد ادج دد زدشلدد  دطت  لددفدسم اىدد   دطت ددرلد دديمدسماحدد تد

دلد(1)دلدد)سم س للف(
ط طجددمدسمقدد باكدمددادسمردد رتدسم  رةددادرعددلد  ددلدسمو دد ةدسمرطط ددادخدد مطط لمدسمعر سبددادد

                                                           
دلد2-1 دع9016( د2320سماش ئادسمع سشلادسمع رد)(1)
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سمقدد باكدطسألبعرددادطسمطع لردد ةدسم دد راتدخراجلددلد عدد دت ددرل دم ردد كدطسمادداسا در س دد تد ح دد مد دديسد
(د1سمر كدطسمااسا دطسمر د اسةدطسمرداسبئدطسمر سمد دسمراد ل ادسألندً  دىالد كد دسمقد باكدمدادسمرد رتد)

 طال د  دددلد ر بدددادخنددد سردطسمل ددد س ةدسمقلددد مدخرع مودددادراددد كفدسم دددولرد  دددلدسرطددد سردسم ددد قدسمع رددداد
طتق ددفدسم اىدد  در مطاددول دططىددادسم دداسج  د ردد دمددادسمذقدد تدرسنددفدسمردد كدخ ماةدد ئفدسمطددادترطدداد

ث بلدد  دمقدد د كدد ةد  ددلدىدد طاتدىبادد  دردد آمدم  ددل اسةدرطعدد رتدسم اسلدد دمددادسمرعدد ط دسمر رحرددا د
(دتانلفدسمل دمادسألر كأدسمع رادطسمط  ادخ لذلدادتدؤريدىمدلد2طحع ةدسمذق تدث بل  درأدسمر رتد)

ةدسم اةدخأباس   درسنفدسألر كأدسمع رادىالدخإجد زتدىز   دسآلن ةأ دطريم دحع دتانلفدر ل س
رددأدسمو دد ةدسمرععلددادمددادسمذقدد تدث مئدد  درددأدسمردد رتدبذ دد   دطحعدد ةدسمردد رتدالست دد د س دد دمددادسمذقدد تد
ن ر   دسةطر ساد رفدسمعا ط ةدسم  ملادسمطادتعو د ع  دىاى  درأدال دسمرع ط دسم دع  لاد

د  خعاد ل ح  دلخع دسم   ادسمط ةعادر    دطمن سادسم   ادسم
طحعدد دسمقدد باكد س دد دىبادد  دسم دد ادطسمددااشدر م دد سرتدطسمعودد اتدرسنددفدسمرعدد ط دسم دد علادد

 دىبا  درع رفدسمعو اتدطسم د سرتدطرع ردفدت د ل د(1)ىالدماد لعلادط ر اسةدن رلادطح ملادن  ا
سم دددل اسةد طد يدباددد طدس ددد ادىاىددد  دمدددادالددد دسمرعددد ط دسم دددع  لادتدددؤث د  دددلدر دددطط راد

 دتاددنلفدر لدد دسم دداةد طدج دد زدرادد خلدمدداد(9)طمقدد  دم رعدد تل دسمرعطردد تدمددادطزساتدسمللئدداسمر دد كد
سمرع ط دسم  علادمن  دل در  سادخ ةطط سمداسرتاد طدت ذ ةاكد طدآمادراةدلقلادم د   ةدر د رتد

دلد(3)تارل  د
د
 
 

                                                           
 (لدد2ذق تدة رة  درأدسمر رتد)دسمد(1)
 ذق تدة خع درأدبذسدسمر رتلدسم(9)
 مق تدث رع  دبذسدسمر رتلد(3)
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 الفرع الثاني
 البيئة في العراقالقرارات واألنظمة والتعليمات الخاصة بالتخطيط العمراني لحماية 

 عددد ودسمع تددد دردددأدسمقددد ساسةدطسألبعردددادسمرطع قدددادخددد مطط لمدسمعر سبدددادطسمطدددادم ددد دسثددد د  دددلد
دسمللئا دطةع  ط دت  لمدسم ا د  ل  دمادسمذق سةدسآلتلاد:د

:د  اةدمادسمع سقدسمع ت درأدسمق ساسةدسمط  ادخ مطط لمدسمعر سبادطمعدفدالقرارات -أولا 
  م  دسث د  لدسمللئادر دسأتاد:رأدس  د يمدسمق ساسةدسمطاد

د6799( لسنة 079قرار مجلس قيادة الثورة ) المنحل( رقم ) –6
 ج زد يسدسمق سادمر ملادسألاسىادسم اس لادطسمل د تلأد)رسندفدسمرد كدطن اج د (دتادلل درطاد
ة علادم  دطألطالر  درر دال د يسدسمق سادردأدسةدطعر الةدسألا دسمط د س دةداس درسندفدسمر تعداد

دلدد(1)سم  سمدسألن  د طدما
 لمجلس قيادة الثورة المنحل 0226( لسنة 651القرار رقم ) - 0

ىكدسمقددددداسبلأدسمطط ل لددددداد دددددادسمطدددددادت ددددد ردخ معطلودددددادسمع دددددلردسم  ددددد يدم ر تعدددددادلعدددددا د
سةدددطعر الةدسألا دطساتذ  ددد ةدسأللعلدددادطر ددد ح ت  دطرئ مدددادسةدددطعر م   دطإكدالددد مدسمقددد باكدمددداد

خرعددد تل د ةدددسدسمطط دددلمدطسمط دددرل دم ر تعدددادر دددفدطسمطورعددد ةدخعددديدسمرعددد ط دط ددد مدسال طرددد مد
سم دد علادخ ددااتدن  ددادطسمطنلدد سةدمددادسةددطعر  دسألا دخادد فد ادداسئاد رًدىمددلدباددا دسمع تدد د
كدب دلرد رأدسمرع ط دسم  رالا دم ع د أدسمطو طزسةد  دلدىداسخمدسمل د س ةدر مدادط  مطد مادتلدا 

د ااسئادال درطو بسدم ع د أدة أدراا ملد

                                                           
د)د(1) داش  د921ب دسمق سا دم عا د)د1281( د ك دط    مدح دد-1  ل دطسمل  تلأ دسم اس لا دسألاسىا مر ملا

دخ مر  ح ةدسمرع اع دسمطقل  درطك دطألطالر   دم   دمل   دسم  أ د لعلا دتالل  دمادش ساددسمط  ادمل     ل  
دد-9(لللسم  د1288رو سدشل رتدسمئااتدسمر ش د) تلقلد ح  مدسمق سادسمرا ادىمللدماد  عمدطسمق ساسةدسألنً 

سم  خقادة اةاد  لدسألاسىادسم اس لادطسمل  تلأدسمرر ارادم  طمادطسمرؤج تدمأل ط عد طدسمرطع ش د  ل  د طد
 سمراز ادخراجمدش باكدسإل عحدسم اس ا(لد
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طسم دددد رادرددددأدد9001(دم ددددعاد162 دددد ادسمرادددد  دسمع سشددددادسمطودددد طزدطمقدددد  دم قدددد ساد)طشدددد د
رو سدشل رتدسمئااتدسمرع فدطسمييدتع ط دمللدىزسمادسمطو طزسةدسماسشعاد  لدسمعق اسةدسمع ئ تدم  طمداد
طسمل ددد س ةد)سمعاددداسئلا(دردددأدسملعددد د) طال (درعدددلدخأبدددلد:د)دسعددد دتوددد طزس دردددفدسمط ددد م ةدسماسشعددداد  دددلد

سمع ئدد تدم  طمددادطسمل دد س ةدىددرأدحدد طردسمط دد رل دسألة ةددلادم ردد كدرطكدح ددا د  ددلددسمعقدد اسة
دراسمقاد  املادمادرفد باس دسمعق اسة:د

دةاس در كدسملع  دراسمق  دسمدرط مذ  دم ط  رل دسألة ةلادم ر كلد (1
دسةطنع دسمرال سةلد (9
دسةطنع دسألاسىالد (3

بذدد الد دديسدسمقد سادرددفدتودد طزدراددرا ددطبد د دديسدسمقدد سادمدادسملعدد د)دث بلدد  د(دتدد س دخعد دتدد اة 
خأح دد مدسملعدد د طال درعددلدطت رددفدسمددازساتد طدسمو ددادسمنلدد در تل ددادلددازساتدر ددؤطملادطبددا د يدتودد طزد
ط  مدىزسمطللدطش دت رأد يسدسمق سادىمد سمدسمرطود طزدل مدادسمطود طزد طدت د ت دبذقد ةدىزسمدادسمطود طزد

دةعير   دالحق  د دلد(1)مادسمذ فدسمئ م دسمط عدخ معقا  ةدخ إلى مادىملد قا  ةدج سئلاد نً 
 المنحل الصادر ُن مجلس قيادة الثورة 0226( لسنة 651القرار رقم )  – 0
دد  و دمددادةددعادد9001 دد اد دديسدسمقدد ساد ددأدرو ددسدشلدد رتدسمئددااتدسمرع ددفدةددعادد طسمددييد ن
طشدد دبدد د دديسدسمقدد ساد  ددلد كدمأل ددط عدسمدديتأد باددأطسدتودد طزدد93/10/9009لطدد اة دد9009

  لد اس درر ارادم  طمداد طدسمل د س ةدسماسشعدادىدرأدحد طردد1/1/9001رطكدة أدشلفدت اة د
ديمدسألاسىادتر  دخقلرط  دسم قلقلادطش دتق س دط مدسمطر  لدسمط  رل دسألة ةلادم ر كدمإكد 

دسماسشعدادند ا دحد طردسمط د رل دسألة ةدلادم رد كد طش دسةطئعلدسمق سادسمرطود طزطكدمدادسمقدً 
سمطدداد ددر  دسمط ددرل دط رن دد دىددرأدحدد طردسمط دد رل دسألة ةددلادرددأد ح دد مدسملعدد د)ث بلدد  د(درددأد

طت د يد  ددل  د ح د مدشدد سادرو ددسدد91/2/9001د(دمددا162شد سادرو ددسدشلد رتدسمئددااتدسمرد ش دلددد)

                                                           
lg-www.iraq-سادرعاااد  لدراشادسمر طلادسمق بابلادسمع سشلادم    دسمر  اد  لدسالبط ب د  لدسم سخمدش د(1)

law.org/arلد93/2/1901آن دزة اتدلط اة د د 

http://www.iraq-lg-law.org/ar
http://www.iraq-lg-law.org/ar
http://www.iraq-lg-law.org/ar
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دلد(1)2/2/1286(دماد1013شل رتدسمئااتد)
 المعدل(د6705( لسنة 11ثانياا _ األنظمة ) نظام الطرق واأل نية رقم )

تع ط د يسدسمق باكدجاسبمد  ت تدىالدطىادىاسخمدطر  رسةدرعردا دل د دىمدلدتارعد د ديس د
طسمقاسبلأدسمطدادجد  ةدخعد   دطىدع دخعديدسمطنللد سةدخرد دتدطعئ دردادسألطىد  دمدادطشط د  دردأد
 يمدسمواسبم دح طردسمل  س ة دسم  ق دتعذليدسمط  رل  دتق ل دسألرعودىمدلد   د ة دسمعطدا سةد

سم دددد قدمددددادسأللعلددددادطرلذلددددادىبادددد ئ   دىجدددد زتدسملعدددد   دسأللعلددددادسمررعا ددددا ددطال  دددد درددددأد دددداسا 
دسمرعر اةاكدطإج زست   دتق ل دسألا د)سةطعر الةدسألا (لد

طسمعطددا سةدطال  دد درددأدد دديسدسمقدد باكد ددادسماحلدد دسمددييدتعدد ط دسم دد قدطندد سئمدسالةددطق ر ة
 ددداسا دسم ددد ا دمع دددط لادسمقدددا دخدددأكد ددديسدمدددلد عشدددادخ مراددد  دسم  ددد ي دطبطلودددادمقددد مد ددديمد
سمطا ةع ةدبو دال مدط خادسمع لردسمعر سبادمادسمر تعادمدععح د بدلدمد دتدط دىتلد  دبعد مدطسىد د

 ل(9)مادتط لمدسمااسا 
 التعليمات  –ثالثاا 

مقداسبلأدطسألبعردادلدفد د اةدسملئلد دردأدسمطع لرد ةدم دتقط د دسمطاد ةع ةدسمع سشلداد  دلدس
مرط دددفدخددد مطط لمدسمعر سبدددادرددد دسمطدددادت ددد فدتعذلدددي   دطمعدددفدردددأدسلددد زدسمطع لرددد ةدالسةدسمادددأكدس

د:سأتا
 02/66/6799( فااي 1009تعليمااات ديااوان الرئاَااة بموجااب الكتااا  بالعاادد ) -6

 الخا) بمَاريع الدواجن
                                                           

(د29طسةطع رس دىملدح  دسمذق تد) (درأدسمر رتد)د2/2/1286ش ادرو سدشل رتدسمئااتدخو  طلدسمرععق تدلط اة دد(1)
دت اد)سطا دطزة دسم   دسمر  اد عحل ةدتر ل دسألاسىادىملدسمرطو طزةأدررأد ل طس د رأدسم ةطاادر 

د دسمطا دم ر ك دسألة ةلا دسمط  رل  دح طر دن ا  دسمل ئعا دسمقً  دما دم   أ د يمدرطاس  دح طر دىرأ  رن  
 سمط  رل  دط  ألةع ادسم  خقادسمطادت دتر ل دسمرطو طزطكدخراجل  (لد

نامادر ة دراث :دسمطو طزسةد  لدىاسخمدطشاسبلأدسملع  دط ث   د  لدسمللئادسم   ةادمادر تعادخن سر دسمور اد(9)
دلد6/90 د13 دع3 د  رد31سمعر سبلادم  ع ةادسمرعر اةا دمد د
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 دسمدددد ج  دخرطط دددداد باس ددددلد)رجدددد  دم دددد دطةق دددد دخرادددد اةادسمدددد طسجأدحقددددا دت  لددددادتلئلدددد
طسمطللليدطسمرذ شس(دطش دطىع د يمدسمطع لر ةدر  رسةدراشعلادل يسدسمط اعدطب  د ديمد
سمطع لردددد ةد  ددددلد كدسقددددادسمرادددد ط دندددد ا دسمط دددد رل دسألة ةددددلادم ردددد كدط  ددددرع  د ر بددددادخندددد سرد

 ة د د ردسمر د كأد(در دط كدتلع دسمرا ط د أدسمطورع ةدسم  علادسمطادت1ط ر  مادالدتقفد أد)
(درطد  دطرديم دسودمد كدتلعد دراد اةادرطسجدأد300(درساس دمر د مادالدتقدفد دأد)90مل  دخ د طرد)

(درط  دط كدتلع درا اةادرطسجأدسم   د أدراد اةاد200سم   د أدخع   دخر  مادالدتقفد أد)
دخر دد مادالدتقددفد ددأد) لددلأد(دردد  دط لعدد دسمطع لردد ةد س دد  د كدتلدداكدسمر دد ماد1سمدد طسجأدسألنددً 

دمل مدددادراددد اةادسمددد طسجأدخر ددد مادالدتقدددفد دددأد) (درطددد دط كدتلعددد د دددأدسمرذددد شسد90ش  دددادط ندددً 
د(در د أدسمرو زادل1(درط دط ر  مادالدتقفد أد)600طرع رفدسمع ادخر  مادالدتقفد أد)

ططىددع دتع لردد ةدرتدداسكدسم ئ ةددادرط  لدد ةدللئلددادتط ددرأدلعدد  دةددل  دبعدد رادخ اتذدد  دد
رع ةدددم دىباددد  در  شدددادبع رلدددادتطع ةدددمدردددادسم  شدددادسإلبط جلدددادم راددد ط دطسمطدددادت دددطط مدم ددد قد
سمرط ذ ةدسم  لادطسم عك ة درديم دتدط دت د ةلدرلد مدا دفدسمق  د ةدطسألاىدل ةدىمدلدن سبد ةد

دل(1)ةل اسةدحاىلادىملد ر كأدر  رتد اىلادرع ةلادت  مدلاسة ا
التعليمااات الخاصااة بالوقايااة ماان األِااعة غياار الم ينااة الصااادرة ماان منظومااات  -9

 0262( لسنة 6الهاتف المحمول رقم )
(دىمدددلد كد دديمدسمطع لردد ةدت ددد ادىمددلدحر سددادسإلب ددد كدرددأدسمطدددأثل سةدد9  دد اةدسمردد رتد)د

راد دأدرععارد ةدسم د تادسمر ردا دردادر س د تدسمل ت اجلادسمر طر ادمإل ع  دالد دسمردؤةأدسم د 
تادددد ةع ةدسمعرددددفدملردددد دتطع دددد دخ معدددد ر لأدمدددداد دددديمدسمرععاردددد ةدطسمرطع قددددادخ دددد ط  دطةددددعرط  د

 .(9)سمر علا

                                                           
در(1) ددمحمدجرلف دمع م دسمطا ةع ةدسمللئلا دل  س ةد عحد1228  ي: در ت ةا دسمع را  دسمل  س ةدطسأل ن   دطزسات  

 لد20عد-32 دع1228ش  دسمللئا دد-ر ت ةادل  سادة ر س د-سم تأ
 لد6 دعد9010 د2161سماش ئادسمع سشلا دسمع ر:د(9)
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(سأل دددددددعادالددددددد دسمرؤةعدددددددادخأب ددددددد :)د  دددددددعاد(دمدددددددادسمذقددددددد ت)د طال د1طشددددددد د  مددددددد دسمرددددددد رتد)
 ل تدد دد16(10×دد3رددأد)ك  طرنع طل ددلادتقدداد عدد دتدد ررسةدسم لددادسمل  طرنع طل ددادسألشددفد

 طسمطددادالدترط دد دسم  شددادسمل ملددادمطنللدد دسمط رلددمدسمو ةئددادم ردد رتدسم لددادرئددفدسأل ددعادسم سرتاةددا
(RF) طسأل عادسم شلقا(MW)   طسأل عادت  دسم ر س(IR). دلد
(دسمراس دذ ةدسمذعلددادمرععارد ةدسم دد تادسمر رددا دىالدد3طحد رةدسمطع لردد ةدمدادسمردد رتد)دد

رع ددد د  دددلد كد:د)دتلددداكدسمراس دددذ ةدسمذعلدددادطرط  لددد ةدسمراشدددادمرععارددداددب ددد دسمذقددد تد) طال (
رددأدسمعادد ط ةدسمر اثدداد ددعاد)م(دد(1)سم دد تادسمر رددا دطمقدد  دمردد دسددأتا:دتعدد دسملدد سالةدسمر ر ةددا

طسمر   ةدسألة ةلادرأدسمعا ط ةدسمر اثاد عاد) (دطمقد  دمرلد رئدسمط دعلادسمللئدادمر د راد
سمط اادسمطادتعطر   دطزساتدسمللئادطةر أدىش رط  درسنفدسطدن ا دح طردسمط  رل دسألة ةلادم رد كد

دطسمق ددل ةدسمر  دد ادم ط دداة درددادر س دد تدسمراس ددذ ةدسمذعلدد ادطسمرط  لدد ةدسمللئلددادم راشددادطسمقددً 
دد.سمرع اعد  ل  دماد يمدسمطع لر ة

 ردددد دسمذقدددد تدث بلدددد درددددأدبذددددسدسمردددد رتدمقدددد دحعدددد ةدىبادددد  دسملدددد سالةدسمر ر ةددددادطسمر  دددد ةدد
مددادسألحلدد  ددسملدد سالةدسمر ر ةدداد-دسألة ةددلادمدداد ردد كأدرعلعددادىالدب دد د  ددلد:)جددازدىبادد  د:د 

 دطاةدد  دسألطذدد  دطسم  دد ب ةدطةوددمدىش رط دد دسم دد علاد طدىددرأدرلدد بادسمر طاددذل ةدطسمردد ساد
)سملللدددد تدطسم ددددنل ت(دىددددرأدرلدددد بادسمر طاددددذل ةدد(9)سمر  دددد ةدسألة ةددددلاد-دمد.كرعاددددأدر ددددطقف

                                                           
د(1) د) دسمر رت درأ دث مئ   دسمذق ت دش1  م  د)رعاأ دخأب  : دسمر ر ةا دسمل سما دسألة ةلاد( دسمط طلا دسملعلا دس   دليستل  ئ 

مرععارادسم  تادسمر را درأدرع سةدسملط طبلادطر    ئلادط ل س دطر ط  ر ةدسمطانلفدطسمط رادسمطادتام د
 ة  د رفد ل ادسالت   درأدنع دتل ر دح مدسإل  اسةدسمعة للادىرأدت ررسةدسأل عادسم شلقادراد

دطرع دسمر را  دم   تا دسألة ةلا دطش دسمر   ة در  ر  دبا  درأ د اسئل ة د ل  دسألنً  دسالت    عار ة
دسمل سماد دت   دطش  دطسح ت در ر ةا دل سما درأ د كئ  درأ در  دما را دسم  تادسمر را  درععارا د تطأماد ل ا

 د .)سمر ر ةادر  اد ة ةلاد طد كئ دس طر رسد  لدت  رل دسما ر ةدسمر ملا
سألة ةلادم   تادسمر را :درعاأدش ئ دليستلد طدر   دخرلعلدآن د(دسمر  ادد1اسخع  درأدسمر رتد)  م دسمذق تدد(9)

تطأمادرأدح طةادت  درع سةدسملط طبلادطر    ئلادط اسئل ةدط   د طد كئ دطر ط  ر ةدسمطانلفدطسمط راد
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در م د أد طسمر سا دطاة  دسألطذ  دطسم   ب ةدط  لد ة  دسمرل بادسمر طن ادألا س د ندً 
ر  دد ةدسألة ةددلاد)سملللدد تدسمد-سمو ئددا دسمعرددف دسمطدد ك دت  لددادسم لدداسك دسمعددام د طدسم  سةددالد 

خ مط ةدد بادسمر دد  ادطت ددطئعلدرددأدالمدد د ةدد  د طسم ددنل ت(د  ددلد ةدد  دسمرلدد بادالدد دسمراددل ت
سمر  ددد ةدسألة ةدددلاد)سملللددد تدطسم دددنل ت(د  دددلد اىدددلادسمددد سادسم ددد علادد-رد.سملددد سالةدسمر ر ةدددا

د.ك م  سئ دطسمذع  سةدطسمط ودسمعع رادمأللعلادطسم طادط ا ذادسمااسا 
(د  ددلدسةددطط سمدسمرامدد سةدسمل    ئلددادل دد اد دد مد3مذقدد تد)دةدد خع  (درددأدسمردد رتد)ط كدد ةدسد

سإلىدد سادخ مللئددادىالدب دد د  ددلد:د)دت ددطط مدرامدد سةدر   دد  دح تئددادطالسةدرذدد  تد  ملددادت س ددلد
دسم اىدد  دطسال طدد سزدمددادسألجدداس دسمر ل ددادخددأج س د مل دد د دد مدسإلىدد سادلعا لددادسم دداس دطر ددطًا

سألةد امدسم د ل دمدادتد سط دسماشداردطسم ةداةدطسمرلد مدسمعزردادمطادنلفدرععارادسالت د  دطإتلد  د
سمرامدد دط دد مدسم ددر حدخ ب دد  مد دديمدسمردداسرد  ددلدةدد  دسألا د طدت دد    دىمددلد ددل ادسم دد اد

دسم  ادطسالمط سمدخ مطع لر ةدطسم اسخمدسمرطع قادل رادرط ذ ةدسم ةاةدطسم ل باد(دل
 اد  لدرورا ادرأدسما ططدطب  د  لد:د)مرع دسمراسمقادسمللئل (6طس ط ط دسمر رتد)د

                                                                                                                                                                   

مطامل دن رادسالت   دسمعة لادىرأدت ررسةدر  رتدرأدسأل عادسم شلقاد طدسم سرتاةادسطدر طل ر دألكل د
أدسمر طط رلأدىرأدر  م ةدر  رتدطت عادسمر   ةدسألة ةلادىملدثعثاد  ع ادس طر رس د  ردرر أدر

 :  لدط شادسمل دطر  حادسمطن لادمط ر ةدسمال ا
(د مادرط درأدراسشاد1000مطامل دن رادتن لادس فدر س  دىملد خع درأد) (Macro Cell) ر  ادرلل تد-د 

د. لدسم  قدسمع رادن ا دسمر كسم اسئل ةدرر دمادخعيدسمراسشادرسنفدسمر كدط 
مطامل دن رادتن لادىى ملادىرأدسمر تعادط ط سم  دحل دسأل  سردسمللل تد (Micro Cell) ر  اد نل تد-دم

(د مادرط درأدراسشادسم اسئل ةدطتل د يمدسمر  ادخ  شاد ططأد1000رأدسمر طط رلأدس فدر س  دمن ساد)
د.رأدسمر  ادسمللل ت

مطامل دن رادتن لادىملدرع ط در  رتدطر طعادخ مر طط رلأدس فد (Pico Cell) ر  ادرطع  لادسم ن د- 
دمن ساد) دمادسمر  اسةد100ر س   درر  دسمر  ادخ  شادطسطئادج س  (درئادرط درأدراشادسم اسئادطتل د يم

د.طر   ةدسمق  ادطسألةاسق
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 طال:دسادددط طدمردددع دسمراسمقدددادسمللئلدددادإلش ردددادرععارددد ةدسم ددد تادسمر ردددا د كدتقددد مدسمو دددادط ملددداد
تدد نل درددأدطزساتدسالت د الةدط لئددادسإل ددعمدطسالت دد الةد  ددلدرر اةددادد-د د:سمراسمقدادردد دسددأتا

تق ةددد دتقددد ت دسألثددد دسمللعدددادطمقددد  دد-دمد. ددديسدسمعاددد طدطمقددد  دم طع لرددد ةدطسم ددداسخمدسمرعطرددد تدمددد ت ر 
رط  دد ةدد- د.1221(دم ددعاد3(درددأدشدد باكدحر سددادطت  ددلأدسمللئدداداشدد د)18ألح دد مدسمردد رتد)

رععارددادسم دد تادسمر رددا دتط ددرأ:دتقعلدد ةدسالت دد  دطر ددطاة ةدسم  شددادسمر ددطط رادطسمطدد ررسةد
مرطاشعدادمدادر دلمد ردفد جد س دسمرعطر تدط باس دسم اسئل ةدطساتذ   ت  دط ل ب ةد أدرئ مدادسمقد اتدس

دسمرععارادلللل(لد
الخاصااة بَااروح ماانا الموافقااة البيئيااة  نَاااء  0266( لساانة 0تعليمااات رقاام ) - 0

 محطات البث ا ذاُي والتلفزيوني
/ (در  ددددد ةدسملددددد دسإلالس دددددادطسمط ذ ةدددددابادطمقددددد دم ط دددددعلادسمللئدددددادد9 دددددعذ دسمرددددد رتد)د

د د(دلدم را اةادخأب  دبا ط ةدر اثادم للئاد)د عا
دس ر دخإبا  در   ةدسمل دسإلالس ادطسمط ذ ةابادمادسمراسشادسآلتلاد: ل1
دسمر   ادم ط اة دسم ةذا -د   ن ا دح طردسمط  رل دسألة ةلادم ر كدطسمق ل ةدطسمقً 
دسمر  د ادم ط داة دسم ةذدادمدادد -دم رسنفدح طردسمط  رل دسألة ةدلادم رد كدطسمق دل ةدسمقدً 

سمرع ط دسم ع  لادطسمط كدطسمر  رتدخراجمدسمط  رل دسألة ةلادىرأدحد طردسمطعد  د
 سآلرأدم يمدسمر   ةدل

 لللل ل9
دلالدس ر دخإبا  در   ةدسمل دسإلالس ادطسمط ذ ةابادمادسمرع ط دسم  علادل ل3
  ل س دسمل دسإلالس ادطسمط ذ ةاباد  لد ة  دسمرل بادطسمرعا(ة(دلالدس ر دلع مد .1

الخاصااة بالمحااددات البيئيااة  نَاااء المَاااريع  0266( لساانة 0تعليمااات رقاام ) -1 
 ومراقبة ََلمة تنفيِها.

 ك ةد يمدسمطع لر ةد  لدرورا دادردأدسمر د رسةدسمللئلدادطساتل ط د دخد مطط لمدسمعر سبداد
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(دإلبادد  در دد باد3م ردد كدطالمدد دمندد  دحر سددادسمللئلددادطتددامل دسم ددعرادمقدد دس ددط ط دسمردد رتد)
سمل طتلأدسم لاسبادطسمطادت طط مدر  رادحلاسبلادرطط ذادمط اة  د دىمدلدرداسردمدادت رلدمد  دعاد

(دردددد دندددد ا دحدددد طردسمل  سددددادط ددددأد3سمدددد طسجأدرر دددد ادلدددد طتلأدىش رط دددد دخر دددد مادالدتقددددفد ددددأد)
دلد(1)(در د أدر  ر ةدسم  قدسمع راد1ادط ر  مادالدتقفد أد)سمطورع ةدسم   بل

(دمقد دس دط ط دىش ردادر د بادسبطد  دسمطلداطدسم دع  لادخر د مادالتقدفد دأد2 ر دسمر رتد)د
(دردددد دندددد ا دحدددد طردسمل  سددددادط ددددأدسمطورعدددد ةدسم دددد  بلادط راشددددادرع ةددددم دط كدتلدددداكدبق دددداد3)

(دردد د6سماد مدخر دد مادالدتقددفد ددأد)دسمط د ةلدسمع  ئلددادم ر دد ادسمردد ئادخعلد تد ددأدةدد مدرلدد م
د(در دماد ةذ   لد1مادح مادراكدسمط  ةلدماد   لدرأنيدم رل مدط)

طب  دسمطع لرد ةد س د د  دلد د ططدن  دادخ مراد اةادسمطعراةدادم  دع   ةدسمللرل طةدادد
اد(دطرع  در دج  دمادسمذقد تد) طال(دخدأكدت د مدىش رط د دخر د م6طسملط طرلرل طةادطسمعذ لادمادسمر رتد)

(درد د1(در دن ا دح طردسمل  سادطسمطورع ةدسم   بلادط راشادرع ةدمدط ر د ماد)10الدتقفد أد)
/د طال (دسمطادس دط ط د كدتقد مدسمراد اةادسمط  دادد2 أدر  ر ةدسم  ة دسمع ملدطريم دسمر رتد)

(دسمط  ددادخرع رددفدسم خ اددادطسمطدداد كدد ةد1خ م ددع   ةدسم طسئلددادندد ا دحدد طردسمل  سددا دطسمردد رتد)
سمر دددد بادسمطددددادتقددددامدخددددإج س دسمعر لدددد ةدسمرل  بل لددددادطسمللرل ئلددددادسمعزرددددادإلبطدددد  دسمو دددداردد  ددددل

(دردد دندد ا دحدد طرد3سم للعلددادخرطط دداد باس  دد دط م ردد دإلبادد ئ  دخددأكدتقدد مدخر دد مادالدتقددفد ددأد)
(د دأدر  رد ةدسم  ةد دسمعد م دطىدداد1سمل  سدادط دأدسمطورعد ةدسم د  بلادط ر د مادالدتقددفد دأد)

ىددرأدلعدد  درقذددف دط كدتلعدد دبق ددادت دد ةلدسمعذ سدد ةدسم دد ئ اد ددأدسمردداساردسمر ئلددادجرلددادسآلالةد
(درد د   دلدردأدراشداد شد مدبق دادتو لد دمرلد مدسماد مد طدخر د مادالدتقدفد3ر  مادالدتقفد أد)

د(در د أد ةذ   لد1 أد)

                                                           
دسمر طلادسمق بابلاد9019 د2296سماش ئادسمع سشلاد:د د(1) د: دتعع د س    تع لر ةداش ددسمع سشلادم    دسمر  ا:ل

 درعاااتد  لدسالبط ب د  لدسمر  رسةدسمللئلادإلبا  دسمرا اةادطر سشلادةعرادتعذلي  د9011(دم عاد3)
 د92/2/9011 دآن دزة اتدلط اة د: law.org/en/node/2191-lg-http://www.iraqسم سخمد

http://www.iraq-lg-law.org/en/node/2191
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(دسمط عدخر  بادسمو دطسمودلسد2(دسمط  ادخر  بادسالةرع د )دد8ط م ر دسمراسرد)
(د8(دسمط  دادخر د بادسم د لاق دىش رط د دخر د مادالدتقدفد ددأد)د10ملطدفدسمول دلا( د)دطسمعدااتدطس

(دردد د ددأدسمطورعدد ةدسم دد  بلاد  دددلد كد6كل ددارط دندد ا دحدد طردسمل  سددادط ر دد مادالدتقددفد ددأد)
س ددداكدراشع ددد درع ةدددمد ددديسدخ مع دددلادمر ددد بادسالةدددرع  د رددد در ددد بادسموددد دطسمودددلسدطسمعدددااتد

(دردد دنددد ا د6اقدمل دد مدإلبادد ئ  دىش رط دد دخر ددد مادالدتقددفد ددأد)طسملطددفدسمول ددلادطر دد بادسم ددد ل
ح طردسمل  سادطسمطورع ةدسم   بلاد  لد كدس اكدراشع  درع ةمدط كدتلع دسمراشادر  مادالدتقدفد

(در د أدر  ر ةدسم  قدسمع رادخ مع لادمورلادسمر د بالدررد دطتط دادمديسةدسماد ططد1 أد)
(دطر د بادسم جد  د19(دطسمرق مادطسمرع ج د)سمر رتد11ر  بادرعطو ةدسم  ة دسم ط يد)سمر رتد

د(لد12(دطسمر   ةدسمل  طح ساةادمطامل دسم  شادسمل    ئلاد)سمر رتد13طسمط اد)سمر رتد
(دمل  مدإلبا ئ  دىش رط  دخر د مادالد16 ر دراسشادطر دسمعذ س ةدسمطادب  د  ل  دسمر رتد)

 بلادط كدتلعددد د دددأدسمرددداساردسمر ئلددداد(درددد دنددد ا دحددد طردسمل  سدددادطسمطورعددد ةدسم ددد 16تقدددفد دددأد)
(دردد دطإبادد  دةددل  دحددا دسمراشددادرددأدردداسردىبادد ئلادخ اتذدد  دالدسقددفد ددأد6خر دد مادالدتقددفد ددأد)

د(درط دس ط  د  للدخععرادررل تلد9)
(دسمط  ددادخ م ددع   ةدسمنيسئلدداد91طت ددرأدسمذ ددفدسمئ مدد درددأدسمطع لردد ةدمددادسمردداسرد)

دطسمر رتد) (دسمط  دادخ مر  د ةدسمن زةدادمطاملد د93م  دامدطسمرد رتد)(دسمط  ادخرو زادس99سمللً 
سم  شادسمل    ئلادخأكدت د مدإلباد ئ  دىش رط د دند ا دحد طردسمل  سدادطسمطورعد ةدسم د  بلادخر د مادالد

د(درط د أدر  ر ةدسم  قدسمع رالد600(در دط ر  مادالدتقفد أد)1تقفد أد)
(د  ددلدىش رط دد دندد ا د92ردد رتد) ردد دراسشددادسم ردد دسم دد ادمعذ سدد ةدسمل  سددادمقدد دب دد دسم

(دردد د ددأدسمطورعدد ةدسم دد  بلادط ر دد مادالدتقددفد ددأد1(دردد دط)9حدد طردسمل  سددادخر دد مادالدتقددفد)
(د  دددلدىباددد  دراددد اةاد96(درددد د دددأدررددد سةدسم ددد قدسمع ردددا دط طجدددمدسمقددد باكدمدددادسمرددد رتد)1)

رعد ةدسم د  بلاد(درد دطتلعد د دأدسمطو1سم طسجأدخإش رط  دن ا دح طردسمل  سادخر  مادالدتقفد أد)
د(درط ل100(دمدط أدة سرد ش مدر  ادر ئادر  ماد)300خر  مادالدتقفد أد)
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(دإلباددد  درادد اةادت  لدددادطتلئلددد دسمئددد طتدسم ددر لادخدددأكدتقددد مدنددد ا د91طس ددط ط دسمرددد رتد)د
ح طردسمل  سادطإح طادسمراشادخ ل  درع ةمدرادتوعمدسةطط سمدرل مدسمرل ز دطحع ةدسمطع لرد ةد

دلد(1)(درعلدرأدىش رط  درسنفدح طردسمل  سا98ع   ةدسمع لولادمادسمر رتد)ىبا  در  بادسم 
 رددد دسمر ددد بادسم  ملدددادم  دددع   ةدسمللرل ئلدددادرئدددفدسمر ددد بادسمطدددادتعطرددد دمددداد ر ل ت ددد د
سإلبط جلدداد  ددلدسمردد  د طدسمط اةددفد طدسمطعلئددادطسمطددادتع رددفدخدد مراسردسمللرل ئلدداد طدسمردداسردسم دد راد

إلةددذعردطر ددعةدسم ددع دسمرعدد بادط ددل اادسمددي مدططددع دسمر سسدد دطرع رددفدسم ددرغدطسمندد س دطس
طسم خ اادسم  ملادط لغدسألشراادمأم مدإلبا ئ  دىش رط  دمادسمرع ط دسم ع  لادرادىش رادسمدااشد
سمط  ددادخ ددع   ةدسمددي مدطسمذ ددادطحادداسةدسألةددع كدرسنددفدحدد طردسمل  سددا دط دد مدىش رط دد دمدداد

م  داس دمدادش  د ةدسمعردفدردادرعد سةدسم دعرادسماط دلادسمرع ط دسم  علادط مد مدتدام دةد حل ةد
دل(9)(درأدسمطع لر ة92طالم دطمق  دم ر رتد)

 (0260( لسنة )0تعليمات محددات النبعاث الوطنية لألنَطة واألُمال رقم ) -5
(درددأد دديسدشدد باكد18  دد اةد دديمدسمطع لردد ةدسةددطع رس دىمددلد ح دد مدسملعدد دث بلدد  دمددادسمردد رتد)

 دطسمطددادت ددرع درورا ددادرددأدسمردداسردسمط  دداد9002(دم ددعاد91حر سددادطت  ددلأدسمللئدداداشدد د)
 سمطط لمدسمعر سبادطحر سادسمللئادطةعااردب اعد يمدسمراسرد  لدسمع ادسمط ما:د

(دسمعذ س ةدسم  لاد)سمراسردسم  لادالد دسمق ل داد1أدسمر رتد)   م دسمذق تدسم  رةاد ا درد
معةطط سمد طدسمط طة دسمع جراد دأدرطط داد بداس دسمعاد ط ة( دطب د دسمذقد تدسم د خعاد اد دردأد
بذددسدسمردد رتدسق دد دخ معذ سدد ةدسمط دد تد)خأب ددد دسمعذ سدد ةدسمطددادت ددلمد طدس طرددفد كدت ددلمدبطلوددداد

 دد كد طدسمللئدا( د ردد دسمذقد تدسمئ رعدداد اد درددأدبذدسدسمردد رتدمر طاس د درددأدسمرداسردىدد اس دن لد س دمإلب

                                                           
د د(1) د: دسمع سشلا دسمر  ا:د2296سماش ئا دم     دسمع سشلا دسمق بابلا دسمر طلا د: د س    دتعع  دسم  ل ل دسمر  ا  

سمر  رسةدسمللئلادإلبا  دسمرا اةادطر سشلادةعرادتعذلي   دسمر  ادسم  ل دد9011(دم عاد3تع لر ةداش د)
دل

 طر دخع   لدد81عد ر رد لل دج ة :در  ادة ل  (9)
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مأ ددد اةدىمدددلدسمرق ددداردخ معذ سددد ةدسم للددداد  دددلدىب ددد د)بذ سددد ةدسمر طادددذل ةدطسمر سكددد دسم ددد لاد
طسمعلددد رسةدسمادددعللادط لددد رسةدسموددد سحلأدخرددد دمدددادالمددد د لددد رسةدسم دددمدسملل ددد يدسمطدددادسر دددأد كد

 تدسمط ةعاد ا دىملدسمرق اردخراسشادسم رد دت طايد  لدراسردن  تد طدرع سا( دط   ادمادسمذق
سم دد ادخأب دد د)سألردد كأدسمرط  ددادم ددطط  درددأدسمعذ سدد ةدخ ددااتدب  ئلددادطسمطددادتددط دسنطل ا دد د

دلد(1)ططر دسمعذ س ةدمل  دطلق  دم طا ةع ةدسمع ميت(
(دردأد ديمدسمطع لرد ةدىالدب د د2طش د   ادسمق باكدىمدلد  رلدادسنطلد ادسماشداردمدادسمرد رتد)

خددد مذق تد طال د  دددلد كد)دتدددط دسنطلددد ادسماشددداردسمرع ةدددمدطر س ددد تدسمط دددرل دسم ددد ل دم راسشددد دطسمر سجدددفد
طسألمدد سكدطسمردد سنأدطال  دد دطسةددطط سمدرععاردد ةدسم ددل  تد  ددلدت دداادسم دداس (لدط كدد ةدمددادسمذقدد تد

  د  ددلد)توعددمدسم دد قدسمر ادداادسمددييدالدتطددام دملددلدسمط دد رل دسم دد لرادم ددر كدسالحطدد سقدث بلدد
سمل رددف دط كدتددط دت دد ةلدسمعدداسرمدرددأدنددع دردد سنأدر  خقددادم راس ددذ ةدسم ع ةددلادسمرعئرددا د
ط ردد دتطذدد درددادطللعددادرددفدبادد طد( دطب دد دسمذقدد تدث مئدد  درددأدبذددسدسمردد رتد  ددلدىدد طاتد)سالمطدد سمد

مراسشد دطسمر سجددفدطسألمد سكدطال  د دردأد دأبلدىحدد سادرد  در ردفدملرلدادسم دداس دخدأكدس داكدت درل دس
سمل ملادم   قدسمرطل رفدطتازةادراجادسم  ساتدطتامل دسم رأدسمل مادطسمطق لمدسمييدس رأدسم د قد
سمرطل رفدىر ب  دم   درأدسبلع ادبداستردسم د قدالد دسمرطل ردف د  دلد كدالدت ةد درد دتعلعد دردأد

دسمر ددراحدل دد دمعبلعدد ادسمرلعلددادخدد مرعح دسمط  ددادل دد دسمر مقددادسمر اثدد ةد ددأدسم دد  طردسمق ددًا
ل يمدسمطع لر ة دطحع ةدسمذق تدسم سخعادسةدطط سمدسمرادطق ةدسمعذ لدادخد مع د  دلد) د مدسةدطط سمد
دطسملط ط دسمط مدخ مرع ط دسم  علادطت طئعلدردأد سمعذمدسألةاردطسمرعطو ةدسملط طملادسمئقل ادسألنً 

                                                           
دبذ ل دع(1) دسمر  ا دج ة : د لل  د س  :132-139 ر ر دتعع  دسألط ددل د:تع لر ةدسمطع تف دسمع سشلا سماش ئا

لدتعع د9011 د2232ل د9019(دم عاد3مطع لر ةدر  رسةدسالبلع ادسماطعلادمألبا ادطسأل ر  داش د)
ر  رسةدسالبلع ادسماطعلادد9019(دم عاد3)تع لر ةداش دسمر طلادسمق بابلادسمع سشلادم    دسمر  اد:د س  د

د دمألبا ادطسأل ر    د  لدسم سخمد: دآن دlaw.org/en/node/2235-lg-http://www.iraqرعااات  
 ل92/9011زة اتدلط اة د

http://www.iraq-lg-law.org/en/node/2235
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دم ع  لا(لدالم دسمرعا(ةدس
 ردد دخاددأكدسبلعدد ادسمندد زسةدمقدد د  دد اةدمددادسمذقدد تد)ن ر دد  (درددأدبذددسدسمردد رتد  ددعمدىمددلد
)ى طاتد كدتط دسبلع ادسمن زسةدسمر طاةاد  دلداد زدثعد ئاد طر دل دسملل ةد د دأدط ةد درد سنأد
ر تذعادخ مق ادسمل مادخ ل دتط دتطذلذ د دشلدفدط دام  دةد  دسألا دطسةدطط سمدسماشداردسمر طدايد

ب دمدرعطذ دادردأدسملل ةد دخر  د ةدتاملد دسم  شدادطسم دع  ادطسمرعاد(ةدسمعذ لدادطال  د د  لد
طإبا ئ  دمادسمرع ط دسملعل تد أدسمرع ط دسمر بلادرادر س  تدسمعاسرفدسمواةادطسمر د م ةدسمل ملداد
مع مدط ا دسبلع ث ت  دىملدسمرع ط دسم  علادطسم اس لادطسمرو ايدسمر ئلا دطب  دسمذقد تد)ةد خع  (د

ع دد د  ددلد) كدس دداكدساتذدد  دسمردد سنأدسمط  ددادخ مرعادد(ةدسم ددع  لادخ مقدد ادسملدد مادمط دد ةلدر
ر اثدد ةدسم دداس دىمددلدسمطدد ا دخردد دالدتددؤث د  ددلدبا لددادسم دداس دسمر ددلمدخ مرعدد ط دسمرودد طاتدىددرأد
حددد طردتأثل  ددد (لدطشددد دحددد رةدسمذقددد تد)دث رعددد  (دساتذددد  دسمرددد سنأدمطوعدددمدت ددد ةمدسمنددد زدخ ددد  ادىالد

الدسقفدساتذ  دسمر سنأدسمطدادتطد مدسألرد كأدسمع ردادر مر  تدمدطسمر د   دطسمذعد رقدس ط ط د كد)د
دطال  دد د ددأد) (د رطدد اد ددأدةدد  دسمرلعددلدرددادسمعرددفد  ددلدامدداد3طسألادد س دسمطو اةددادسألنددً 

دلد(1)ة  ادت  ةمدسمن زدرأدسمر نعادخأح دسماة ئفدسمرط حا(د
ةدند ا دسألرد كأدسمرط  داد(درأدسمطع لر ةدارادطحد قدسمعذ سد 1سمر رتد)كيم دحع ةد

ططىددع د دد ططدر دد رتدمدديم  دىالدب دد د  ددلد)سرعددادىمقدد  د طدرع مودداد طدحدد قدبذ سدد ةدسمل  سدداد
سم ددد لادمددددادسمرعدددد ط دسم ددد علاد طدسمطو اةدددداد طدسم ددددع  لاد طدسم اس لددداد طدسمرودددد ايدسمر ئلدددداد طد

 مطع دل دخ مق مدرع   دطةر أدح ش  دمادر  اقدن  ادتعاأدلط نل درأدسم    ةدسمرطط ادخ
درادسمازساتد  لد كدتطاسم دمل  دسما ططدسآلتلا:د

ت س ددلدسنطلدد ادراسشددادسمر دد اقدستودد مدطةدد  ادسم ةدد حدسم دد ئ تدطردد ًدتأثل  دد د  ددلدسمرعدد ط د (1

                                                           
دسماش ئادسمع سشلاد:د132-139 ر رد لل دج ة :در  ادة ل  دع(1) دتعع د: دسمر  ادة ل دطد2232 ل  

د: دسمر  ا دم     دسمع سشلا دسمق بابلا د)دسمر طلا داش  د3تع لر ة دم عا دسماطعلادد9019( دسالبلع ا ر  رسة
 مألبا ادطسأل ر   در  ادة ل دل
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دسمرو طاتدطم دسمر  رسةدطسمرع تل دسمرع اعد  ل  دمادسمطا ةع ةدسمللئلالد
شد مدرع قدادةد علاد طد(دنر ادآالادرط د أدح طرد 6000 كدالدسقفدخع دسمراشاد أد) (9

درددد ئا دخ لددد سة د حددداس  د تو اةددداد طد دددع  لاد طدزاس لددداد طدللئدددادر ئلددداد)ب ددد  درودددً 
 ة طر للللسم (لد

(دثر بر ئددددادطنر دددداكدراجدددداد860 كدالدتقدددفدراجددددادحدددد ساتدسالحطدددد سقدمددددادسمر  شدددداد ددددأد) (3
 رئاةالد

طا مد كدتطددداسم در دددد حادر ملددددادمدددادراشددددادسمر  شددددادالةدددطقل  دسمعذ سدددد ةدسم دددد لادط كدت دددد (2
 سمعر ل ةدسمطادتو يدخ مراشادخا فدر رفلد

 كدتددط دمدد زدسمردداسردسملعةددطل لادطسمر دد طدإل دد رتدتدد طة   دط دد مدح ش دد دمطوعددمدسالبلعدد اد (6
 سمط  تدىملدسم اس لد

(دردددأدسمطع لرددد ةدح دددا دسمو ددد ةدسمرامددد تدم عذ سددد ةدسم للددداد8طس دددط ط درددديم دسمرددد رتد)
حدخإباد  در  شدادم ديمدسمعذ سد ةلد رد دسمرد رتدسم  ا د  لدت نل درأدسم   ادسمرطط ادم  در 

(دمقدد دحدد رةدراجددادسحطدد سقدسمعذ سدد ةدسمط دد تدطسمطددادب دد د  ددلد كد)ت دد قدسمعذ سدد ةدسمط دد تد2)
(درددددأد دددديمد2مددددادر  دددد ةدحدددد قدتط ددددادمألح دددد مدطسمادددد ططدسمرع دددداعد  ل دددد دمددددادسمردددد رتد)

مدادطرئطد كدراجداد(د 1900سمطع لر ةد  لد كدالدتقفدراجادحد ساتدسالحطد سقدمدادسمر  شداد دأد)
دسمر دددراحدل ددد دررددد د ددداد رئاةدددادط كدالدتطوددد طزدر اثددد ةدسم ددداس دسمرعلعئددداد دددأدسم ددد طردسمق دددًا

(دسمطددد عدل ددديمدسمطع لرددد ةدطردددأدسمرر دددأدحددد قدسمعذ سددد ةد2رع ددداعد  لدددلدمدددادسمر  ددد داشددد د)
د(درأد يمدسمطع لر ةد(دل1سم للادماد يمدسمر  اقدرادر س  تد ح  مدسملع داسخع  درأدسمر رتد)

(درددأدسمطع لردد ةدمقدد د كدد ةد  ددلدستطدد الدخعدديدسإلجدد س سةدسمط  دداد ثعدد  د11 دسمردد رتد) ردد
 ر لدد ةدسم دد مد دسملعدد  دطسمطددادب دد د)د  ددلدجرلددادسمو دد ةدطسألمدد سرد عدد دسمقلدد مدخأ ردد  دسمطعقلددمد
 طدسم ذددد د طدسم ددد مد طدسملعددد  د طدبقدددفدرددد دتعدددطرد ع ددد دردددأدبذ سددد ةد طد ت  دددا دستطددد الدسالحطل طددد ةد

 ددديمدسأل رددد  دطسالحطل طددد ةدسمعزردددادم ططددد ةأد طدسمعقدددفدسآلردددأدم ددد دمرعدددادت  ت  ددد ددسمعزرددداد ثعددد  
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دط  لدسمع ادسآلتاد:
طىادح طردمراشادسمعرفدخأة امدآرأدخعل س د أد يدى  شادح رادسمرد طادطة س دلدد- طالد

دتن لادسمراسردسمق ل ادم ط  ت دملادالدتط لمدمادت اادسم اس دسمر لملد
طسألت  ادسمع تواد دأد ديمدسألباد ادمدادح طةد ةد طد لداسةدن  دادبقفدسمرط ذ ةد -ث بل د

الةددطط سمدةددل اسةدبقددفدرعدد تدطر ن ددادم دديسدسمندد  درددادسالمطدد سمدلاىددادا دد  د  ددلدحرامدداد
 سم ل اتلد
شل مدطزساتدسمل  س ةدطسأل ن  دسمع رادط ر بادخند سردخ مطع دل دردادسمدازساتدطسم د   ةدد-ث مئ دد

دمط  تدد درعدد ط د طردد د دد لادتددط دبقددفدسمرط ذدد ةدسمرع دداعد  ل دد دمدداد دديمدسمرطط ددادسألنددً 
 سمر رتدىمل  دطسمطط  درع  لد

ت س لدمادتط ل دسمراسشادسمطادتعقدفدىمل د د ديمدسمرط ذد ةد كدتلعد در د حادالدد-اسخع دد
(دنر ددددادآالادرطدددد د ددددأد شدددد مدرع قددددادح دددد ةاد طدةدددد علاد طدتو اةدددداد طد6000تقددددفد ددددأد)
  ع  لالد

طددادب دد د)  دلدجرلددادسألبادد ادطسأل ردد  دطح ددمدرط  لدد ةد(دطسم19طشد د كدد ةدسمردد رتد)
 ر  دد د كدتؤندديدلععدد دسال طلدد ادسمعاسرددفد ربدد مد عدد دت ددرل دسمردد سنأدطت دد ةلدر اثدد ةدسم دداس د
سمرعلعئادرع  د(لدطت رع د يمدسمعاسردفد اد دمقد سةدن  دادخ مط د ئ دسمللرل ئلدادطسمذل ة ئلداد

دسالاتذدد  دم رعادد(ةدطش دد دما دد ةد سمردد سنأدسمدد سن ادطسمطدد اجادطردداسردسملعدد  دطسالاتذدد  دطر ددطًا
دلد(1)سمر طط رادطراج ةدسم  ساتدطستو مدسم ة حدسم  ئ تدطب لادسم طا ادمادسم اس 

طسمو ت دخ مير د كدسمو د ةدسمر  لدادتعد بادردأدراد كفد  تد تدطالمد دخ دلمدسمق داادمداد
سمراسردسمطا ةعلادطتا ةع ةدسإلرساتدسمر  لادطن  ادسمرطرئ ادخ مطعد سعةدطسمطنلد سةدسمر دطر تدمداد

                                                           
 دسمر  ادسم  ل د2232 سماش ئادسمع سشلاد:ددلدتعع د س  :132-139 ر رد لل دج ة :در  ادة ل  دع(1)

د دسمر  اد:ط دم     دسمع سشلا دسمق بابلا د)دسمر طلا د3تع لر ةداش  دم عا ر  رسةدسالبلع ادسماطعلادد9019(
 سم  ل دلدسمر  امألبا ادطسأل ر   د
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بعدد دسمر  لدد ةدط دد مدتاسمدد دبعدد دسمر  لدد ةدط دد تدسم ش خددادسإلرساةددادخ إلىدد مادىمددلدزةدد رتدسأل لدد  د
د  ةدسإلرساتدسمر  لادلطسنط  

س طط  درر دةل د كدسمطا ةع ةدسمع سشلادح مل  دالد دراسكلدادم طنلد سةدطمدلسدم د در طبداد
رددادسماسشددادطرددادسمطنلدد سةدسمع مرلددادىالدىب دد دالدد داسر ددادطالدد درقععددادطالدد درع ةددلادطت طدد  دىمددلد

دتنلل دطإ  رتدسمعع دل  دطر سجعادطإ  رتد ل اادطت اة لد
 المطلب الثاني

 الجزاءات الجنائية لإلخَلل بالتَريعات العمرانية لحماية البيئة
سموددد س سةد طدسمعقا ددد ةدسمعر سبلدددادم دددادت ددد دسإلجدددد س سةدسألرعلدددادسمطدددادتقدددامدل ددد دسمو دددداد
سمر  ذددادخدد مطعرل دىدد در تللددادسمرط مذدد ة د يد ددادسمودد س دسمددييدتذ ىددلدسم دد  ادسمع ردداد  ددلد

ارلدددداد طدن  ددددادطالمدددد دمعدددد مدت للدددد دسمقدددداسبلأدسم دددد كأدبطلوددددادمرط مذدددداد)ردددد (دةدددداس در بدددد د ر
سمرع اعد  ل  دمادشاسبلأدسمطط لمدسمعر سبا دىالدتذ  د  لدسمر تلللأدج س سةدةاس در بد د

دلد(1)ر ملاد طد  مدسملع  
سمق باكدسموع ئادخاد فدند عدىمدلدحر سدادسمقدل دطسمر د م دسمرطط ذدادمدادسمروطرداد طة عل

طالم دخذ  دسمو س دسموع ئاد  لدرأدسط مادسطدسعط يد  لدت  دسمقدل دطردأد عد دتئداادسمط د ؤ د
 ددأدردد ًدىر  بلددادتدد نفدسمرادد  دسموعدد ئادم ر سددادسمللئددادرددأدسال طدد س سةدسمر ةددادل دد دلا ددذ  د

 ر سا؟دططسشادسألر دسال دىملد كدتد نفدسمقد باكدسموعد ئادم ر سدادسمللئدادشلرادسجطر  لادج ت تدخ م
مل  در أمادج ت تد  لدسمذل دسمق بابادىالد كدش باكدسمعقا  ةدس  دللأدجاسبللدخعديدسألح د مد
سمطادسر أدتذ ل   د  لدسب  دحر سادم للئادخ  ة دال درل   درأدالم درئع دتود ة دسال طد س سةد

رادطسإلى سادخ م لاسب ةدطسال ط س د  لدسأل و ادطسمط د تدسمع لطدالدطبعد س دسمرطع قادخ م  ادسمع 
دمقدد دسبع  دد د دديمدسمرع ولدداد  ددلد النددطعادسمرددع ردسمددييدسعطعقددلدسمرادد  درددأدرطمددادسمددلدسنددً 

                                                           
ل طكدرسادبا  درلد رلأدر  ذلددمحم:دسمعع ةادسمع رادمق باكدسمعقا  ةدسإلرسايد)ظ   تدسم  دمادسمعق م( دد(1)

 لد109 دع1222ل طكدر  كدبا  د
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ستو  دد ةدسمذقددلدسمقددد بابادحددا دسمدد طادسمدددييدسر ددأدسكدس ددد  ادخددلدسمقدد باكدسموعددد ئادمددادحر سددداد
ا لأدرأدسمرع  ردمادر دسر دأدسكدت علدلدسمقد باكدردأدرطادطشد ئادسمللئادطةر أدسمقا دسكد ع ودب

دلد(1)سطد عجادمادحر ساد ع   دسمللئادى دسن  ادسمط ااد
طاعددٌاد ددأدسمللدد كدىكدسمط  تدد دسمقدد بابادمدداظلذطادسمعقا ددادطسمطدد لل دسالحطدد سزيدطرو مل ردد دد

قددل دطالدطجددلدم طدد سح دكذلددفدلط قلدد دسالت دد قدللع ردد  دم لددفدرع ردد دسةددطقعملدرددأدحلدد درودد  دت لل
للع رددد دطردددادالمددد دمدددإكدسمطددد سح درط ددداادللع رددد دحلددد دتطددداسم دسمط لئدددادطسمط دددااتدمددد ًدسموعددد ت د
كدد مرو مدسمادد الد طدسمرودد مدسمرعطدد ردالدد د بددلدسر ددأدحددفدسمطعدد ز د ددأدط ةدد دسمورددادلددلأدسمعقا دداد

دلد(9)طسمط لل دسالحط سزيدملاشع كد  لدالسةدسماط 
طتأنددديدرععددد دسمعقا ددد ةدسموع ئلدددادسمرقددد اتدمدددادجددد سئ دت اةددد دسمللئدددادىرددد د ددداادسمعقا ددد ةد
سم ددد ملادم   ةدددادطسمطدددادتطرئدددفدخددد م لسدطسم دددوأدسمرؤ ددد د طدسمراددد ردطإرددد د دددااتدسمعقا ددد ةدالددد د

دسم  ملادم   ةاد)سمر ملاد(دطسمطادتطرئفدمادسمن سرادطسمر  راتلد
بدددادم ر سدددادسمللئدددادمدددادمددد  دسمعقا دددادلدددلأدطم شددد دسمطاددد ةع ةدسمط  دددادخددد مطط لمدسمعر س

تدداسم دسمعدد ادسمرادد ردط دد مدتدداسم م دمقدد دت ددرع د قا دد ةد  تدد تدخ دد دسمردد سبلأدخادد فدرل  دد د
مط سطحدد دسمعقا دد ةدلددلأدسم ددوأدطسم ددلسدرددادا سردد ةدر ملددا دطشدد دب دد دردديم د  ددلد قددا طاد

 دداات  دسمرادد رتدسم ددوأدسمرؤ دد دطسم ددوأدسمرادد ردرودد س دسقدد ادالاتلدد مدج ةرددادت اةدد دسمللئددادخ
طالم د ع ر دتقط كدخع طادرا رت دىالد ب  دشد د د رةدمعد تد ةدل مدرع د دسمعداردطتلد سادسمرط مذداد

دسمللئلادط  مدسالرطئ  دمعمط سر ةدسمق  ئلادطبا دسمو ةرادسمللئلادسمر تللال
طإالسدر بدد دسمعقا ددادسم دد ملادم   ةدداد دداد لدد زدسمعقا دد ةدمددادسمقدد باكدسمعدد مدمددإكدسمعقا دد ةد

                                                           

(دسم رطاادباسادر  مدسم  ل يد:دسألط ادسمق بابادم ر سادسمللئادمادسمع سق دخ  درعاااد  لدسالبط ب د  لد1)
د:د دسم سخم د  ل دطسمق    دسمطا ةا درو ا راشا

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=454ل91/1/9011 دآن دزة اتدلط اة د 
دلد282 د1226رلدر راردبولمدح عا:د  حدش باكدسإلج س سةدسموع ئلا درسادسمع  ادسمع  لا دسمق   ت د(9)

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=454
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=454
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سم  ملادم   ةادطسمطادتطرئفدخ معقا  ةدسمر ملدادط داد لد زدسمعقا د ةدخ مع دلادم ود سئ دسمللئلدا دال د
ط  للدمق دستو  درعع دسمطا ةع ةدسموع ئلادسمللئلادب ادتن لمدسمود س دسمرد مادخط داعدجد سئ د
ت اةددد دسمللئدددادحلددد دتط تدددمد  دددلدىسق   ددد دىبقددد عدسميردددادسمر ملدددادم ر  دددامد  لدددلدل ددد دم ر ددد  اد

رددا دطدتطرئددفدسمعقا دد ةدالدد دسم دد ملادم   ةددادمددادسمن سرددادخ إلىدد مادىمددلدبادد دسم  دد درعقا ددادسمع 
دتلرل لا د طدتطرئفدمادت لل دسحط سزيدخ ااتلأد ر دا  دسمر فدططشادسمعا طد طدسمر  راتدل
طةطط ددادسمن دد د ددأدسمر دد راتدرددأدحلدد د كدسمر ددفدسمرن دد دالدس ددل در لدد  دم  طمددادطإبردد د

حطلدمادر كدسمن  دب  ئل  د طدس ططلادسمن د دحعد درر اةدادسمعردفد طدسمطود اتددتلقلدر ل  دم  حلل
 طدسم ع  ادبذ   دمادسمر فدالستلدةاس در كدالم دلاسةد اد د حمدسمر دفد طد حد د مد سرد ةد تلد
 طد يد دددط دآنددد دطة ددداكدسمر  دددامد  لدددلدشددد د جددد دمدددلدسمر دددفد طدتعددد ز دمدددلد عدددلدخعددد دطشدددا د

د(9)تذ ىلدسمر  راد  لد ط دساتلمدجع ساد طدجع ا درر دىكد يسدسمط لل د(1)سمو ةرا
سمرعددد  د  دددلد قا دددادد1222(دم دددعاد111ط  دددلدسمددد ا دبددد دشددد باكدسمعقا ددد ةدسمع سشددداد)

ىالدىبعد دبود د ديمدسمعقا دادسشط د دتعذلدي  د  دلدسمو د ةدسإلرساةدادد(3)ا  دسمر فدرط لل دسحط سزيد
سمللئلدادمعقا داد  د لادطمد دبود دمداددمع مدت رلأدسألح د مدسمعق للدادسمط  دادخ مرط مذد ةدطسمود سئ 

سمقداسبلأدسمرطذ شددادسمرط ددرعادمرداسردن  ددادخدد مطط لمدسمعر سبدداد يد قا د ةدجع ئلددادرطع قددادخن دد د
دسمر فلد
د
د

                                                           
دىمد(1) دسمع را داة مادر ج طل درق را دخ م  لعا دسمر ةا دسمو سئ  دسمق باكدب ًد  م د  ريدسمولاايد: -لدر لا

 لد101-21 دع9012ج رعادسملاما د
(درأدش باكدسمعقا  ةد)ملر د  سدسم  الةدسمط  ادسمطادتع د  ل  دسمق باكد  لدسمن   د191ب  دسمر رتد)د(9)

سوازدم ر  راد ع دسم   د  لد ط دخوع ساد طدجع اد كدتأر دخن  دسمر فدسمييدسةطط مدمادساتل مد
 طالدت ة د أدةعاد طدةلطلادسمن  دحع درل   تدسمعرفدلللد(دسمو ةرادخر دالدسقفد أد   

 (درأدش باكدسمعقا  ةدسمع سشالد26سمر رتد)د(3)
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 : الخاتمة
 الَتنتاجات-أول
ىكدشددداسبلأدحر سدددادسمللئدددادتعددد د  ددد دسماةددد ئفدسمذ   دددادمدددادحر سدددادسم للعدددادرددددأد ل1

سمط دداا دطسمطددادتطرلدد دلط اا دد دخادد فدرطدداسزيدردداد دد تدطن ددااتدسمط دداا دطم   لددادىثدد اتدمددادرددفد
رع قدددادردددأدسمعددد م دسألرددد دسمدددييد رًدىمدددلدستذددد قدسم  ارددد ةدطرععرددد ةدسمروطردددادسمرددد باد  دددلد

سمط دداادطسشطدد سحدسم  ددا دطسمرع مودد ةدمطقددامدرددفدرطمددادىمددلدتععددل ددسال طردد مد طدتقلددل دحدد الةدط بدداس 
دشاسبلع  دخق ادن ااتدسمر اث ةدطرقل  دسمط  اادمادللئط  لد

الحععدد دمددادسمعدد سقدطجدداردش دداادطسىدد دمددادسمطادد ةع ةدسمعر سبلددادىالدالدتاجدد د ل9
رد كدمدادش باكدتط لمد ر سبادراح دسر أدسم جا دىمللد ع دت لل دشاس د دسمطط دلمدسمعر سبدادم 

سمع سقدىالدتع بادسمو  ةدسمر  لادرأدرا كفد  ت تدخ لمدسمق اادمادسمرداسرد)ب داعدشداسبلأد
طتادد ةع ة(دسإلرساتدسمر  لددادطسمرطرئ ددادخ مطعدد سعةدطسمطنللدد سةدسمر ددطر تدمددادبعدد دسمر  لدد ةدط دد مد

مادىمدلدتاسم دبعد دسمر  لد ةدردادسمط دااسةدسم ل ةدلادطسالشط د رسادط د تدسم ش خدادسإلرساةدادخ إلىد 
 زة رتدسأل ل  دطسنط    ةدسإلرساتدسمر  لال

تللأد كدسمطا ةع ةدسمع سشلادالد دراسكلدادم طنلد سةدطمدلسدم د در طبدادردادسماسشداد ل3
طرادسمرطنل سةدسمع مرلادال داسر ادطال درقععادطال درع ةلادطة ط  دىمدلدتنللد دطإ د رتدسمععد د

ألىددد سادسمللئلدددادسمرط تلددداد دددأد ددديمدل ددد دطرلددد مغدسمن سرددد ةدار ةدددادجددد س  دالدتطع ةدددمدردددادحوددد دس
 سمرط مذ ةلد
 المقترحات -ثانيا 
ةددددأدسمطادددد ةع ةدطسمقدددداسبلأدطإشدددد سادسإلجدددد س سةدسمعزرددددادملددددادبن دددد  دىب ددددعقدر مددددادد-د1

دسم طمادسالت  رسادطسم  ار ةدسمر  لاد)سمر  مع ة(ل د ر ل ةدسمطط لمد  لدر طًا
ت  تددد دسألطماةددد ةدسمطدددادسودددمدسمطع ردددفدطمق ددد دمرع مودددادسمراددد كفدسمطدددادتاسجدددلدسمرددد كدد-9

د سمع سشلادطسمطادتع بادجرلع  درأدسمطاةادسمعاداسئادن ا د  دمدادسم د أدطىدعادطتد بادر دطًا
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سمطددد ر ةدر مددداد)سم ددد ادسمع ردددادطسمطع دددل دطسمددد م  دسمرددد بادطسمللئدددادطسماددد طادطر  م دددادسالا ددد مد
سمل  ما دطتاولادطر  درععرد ةدسمروطردادسمرد بادسمذ   دادسمطدادتطع ردفدرداددطسمو ةرا( دطسبطا ا

سمعاددد ط ةدسالجطر  لدددادطسمئق ملدددادطسمللئلدددادطسالشط ددد رسادطسمطدددادم ددد درطاد ددد مدطرذلددد دمددداد  ردددد  د
سمطط لم دالكد   دسمرا كفدسمطادتاسجلدسمر كدسمع سشلادسملامد ا:دسم  أ دسم  قدطسمراس عة د

دسادسمللئادطةعرط  لسمط ر ةدسمع را دحر 
ىددد طاتدتاددد ةادشددداسبلأدسم ر سدددادطسمر  معددداد  دددلدسمطددد سادسمرعرددد ايدم رددد كدسمع سشلدددادد-3

دطتاولادىش رادسمرععر ةدسمطادتععلدخ ر سادسمط سادطسمللئال
 : المراجع والمصادر

 الكتب : –أول 

النايد:دمطداحدسمل د سك درسادطر طلداد (1 سم دع  دللد طة د حر دلأدس للدلأدج ل دلأدرسطردسمل ع 
دلد1288

سةدددددلعاكدمددددداةسد:دن دددددمدسملامدددددا دت قلددددد در ردددددفدةددددد لر كدسمولدددددااي در لعدددددادسمعودددددا د (9
 لد1218سمع سق 

 رلأدر  ذلددمحم:دسمعع ةدادسمع ردادمقد باكدسمعقا د ةدسإلرسايد)ظد   تدسم د دمدادسمعقد م( د (3
 لد1222ل طكدرسادبا  دل طكدر  كدبا  د

 درؤة دددادسأل  ردددا د9ش ددد دةددد ر س  دطد–جعذددد دسمط ل ددداد:دراةدددا ادسمعطلددد ةدسمرق ةددداد (2
دلد1281ملع ك د–لل طةد

دلد9003ح لأدم  د:دراةا اد   دسآلث ا درساد ة را د ر ك د (6
دلد9011ن م دسمع سشا:دسمللئادت اث  دطحر تط   درسادسمع  ادسمع  لا در   د (2
 دسم دددعاد68ن مددد در ددد ذلد ددد مد:دتط دددلمدط رددد اتدسمرددد كدسإلةدددعرلا درطددد مدسألردددا د  (1

 ةعادبا دلد دل طكد11
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نامادر ة دراث :دسمطو طزسةد  لدىاسخمدطشاسبلأدسملع  دط ث   د  دلدسمللئدادسم  د ةادمداد (8
 لد9006 د3 د  رد31ر تعادخن سر دسمور ادسمعر سبلادم  ع ةادسمرعر اةا دمد د

 درسادجلددددددددف د8ةدددددددد ر كدرساد ل ددددددددل:دح دددددددد اتدسمعدددددددد سقدأتط ددددددددلمدسمردددددددد كدسمع  لدددددددداأ   (2
دلد1286لل طة 

 لد9001سمور  :دسم ر سادسمق بابلادم للئا درسادسمع  ادسمع  لا دسمق   ت ددةرل د رل  (10
 لد9002 د1ت للق ة( د د–سةسدد- ذ دسمارلفد:دسمطط لمدسمعر سبلد)درل رئد (11
 ل دسم حرأدلأددمحمدلأدن  طكدطمادسم تأ:دت قل د:د ل دهللاددمحمدسم اطة  درق ردادسلدأد (19

 ل9002 د1 درر1ن  طك درسادسع م ل طكدر  كدبا  دط
 ل دسم حرأدلأددمحمدلأدن  طكدطمادسم تأ:دت قل د:د ل دهللاددمحمدسم اطة  درق ردادسلدأد (13

دل9002 د1 درر1ن  طك درسادسع م دل طكدر  كدبا  دط
 درسادسمطدد سادسمع  ددا د1 لدد دسمدد زسقد حردد دسم ددع ااي:دسماةددلمدمددادسمقدد باكدسمردد با د  (12

 لد1220ملع ك دد–لل طةد
 ل1211ن سملادسمر ك در لعادسةع  دخن سر  ل دسم زسقد ل  دح لأد:دج (16
 لدد دسمنعدداد ردد طدسمدد طةري:د)دتدد اة دسمددعع دسمق بابلدداد( درسادسمع  ددادسمع  لددادم  لدداد (12

 لد9002طسمعا دطسمطازةا دسمق   ت د
 دلدد طكدرسادبادد  دخندد سر د1 دط1 ردد رد للدد دج ةدد :دسمطادد ةع ةدسمللئلددادمددادسمعدد سق د  (11

 ل9019
دماجل  دطزساتدسمط  لادطسمطع ل  در  دلسمرعو دسرورادسم نادسمع  لاد:د (18
 دطزساتدسمل ددد س ةدطسأل دددن  دسمع ردددا د1228دمحمدجرلدددفدر ددد ي:دسمطاددد ةع ةدسمللئلدددادمعددد مد (12

دلد1228ش  دسمللئا دد-ر ت ةادل  سادة ر س د-ر ت ةادل  س ةد عحدسم تأ
ساددمحمدمددط دهللادسمعادد ا:دحدد دسمطعدداةيدسمردد بادمددادسمذقددلدسإلةددعرادطسمقدد باكدسمردد با در (90

دلد9009سمو رعادسمو ت تدم عا  دسإلة ع اةا د
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ر راردبولدمدح دعا:د د حدشد باكدسإلجد س سةدسموع ئلدا درسادسمع  دادسمع  لدا دسمقد   ت د (91
دل1226

 درسادشددد خسدم  ل  دددادطسمعاددد د1ر ددد ذلدلدددأدحرددداشد:دجدددا  دسمطرددد كدسإلةدددعرا دط (99
 ل9011طسمطازةا دل طكدر  كدبا  د

 د د9رددادطت قلدد :دم ةدد د لدد دسمع ةدد دسموعدد ي دطسدد شاةدسم رددايد:درعودد دسمل دد سك دت ج (93
دلد9010ملع ك د- درسادسملطمدسمع رلاد لل طة3
 ل1222س للدطزة يد:دسمعر اتدسإلةعرلادطسمللئا در طلادر لاما دسمق   ت  (92
ائل واألطاريا  -ثانياا   الَر
الدد سكدسملدد ت ي:در ددؤطملادسإلرساتد ددأدسم دد ادسمرععددايدمددادسمقدد باكددىةددر  لفد ع دد   (1

دلد9003ج رعادخن سر دد–سمع سشاد)راسةادرق ابا(د ط طحادررطااسم در لادسمق باكد
حا لأداىاسك:دسماة ئفدسمق بابلادم ر سادسمللئادطرطادسمق ىادمادت للق   درير تدتطد  د (9

دلد9002ادسمو سئ ةا دمعلفدىج زتدسمر اةادسمع ل دم ق    دسمور ااة
 ل دسم حرأدب د دا مدمدسم  د راد:د ثد دتط دلمدسمرد كد  دلدسمللئدادمدادسمرد كدسملرعلدا د (3

 ل9002اة مادررطااسمدرق رادسملد ك رسرلادسمع امدطسم  شا دسالا ل  ك د
 ر طدخ ة د حر دتذ حاد:د ث دسألبعرادطسمقاسبلأد  لدسمللئادسمعر سبلادمدادم  د لأد)ح مداد (2

اةدد مادر ج ددطل دمدددادسم ع ةددادسمرعر اةدددادبادسم ددد علادمددادر تعددادبددد ل س( دسمرلدد د–راسةددلاد
دلد9002م   لأ دد–ج رعادسمعو حدسماطعلا دب ل سدد-رق رادىملدر لادسم اسة ةدسمع ل 

بدد ًد دد م د دد ريدسمولدداايد:دسمودد سئ دسمر ةددادخ م دد لعادسمع رددا داةدد مادر ج ددطل درق ردداد (6
دلد9012ج رعادسملاما د-ىملدر لادسمق باكد

 المجَلت : -الثاا ث
 ةر  دبل زيدط   دطدر  يد  م دم  دسمعط لادطدزةد ددمحمدشد طايدسمعل ةدا:د ثد دسمرعد م د (1

ح مددادراسةدددلا دسمرو دددادد–ر تعددادةددد ر س دد–سم تعلدداديدرط دددمدسمر تعددادسمع  لدددادسإلةدددعرلاد
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دلد9012 د9-1 د د98سمع سشلادم ع ةادسمعر ات درو  د
دسمع داا درو داد د م دسملعد   د د رددسمعر اتدسمع  لادمال طكدسة دب   د:د (9 سمعد سقد  دلدرد  

دل1286 ا  سدد–ةعايدن ع دتاملاد
 درو دداد1211 ددع دطددلدس ةددلأدسمععلرددا:در تعددادةدد ر س دمددادسمع دد دسمعئردد بادحطددلد دد مد (3

درأدا ً درر دلد9012 دسم عادسمع   ت د ل طد32 د د10ة  
ادسمل دداادسمع رلددادمددادشددااسايدرودد طمد:درطادسمطط ددلمدسمعر سبددادمددادحر سددادسمللئددا درو دد (2

سمطا ةع ةدسمللئلا دسمع ردسمط رس درطل دسمل  دمادتا ةع ةدحر سادسمعع مدسمللئاد ك لداد
دلد9016سم قاقدطسمع امدسم ل ةلا دج رعادسلأدن  طكدلطل اة دسمو سئ  د

ب  دد دردد ةر دسموددااسبا:دسمو ةرددادسمللئلددادطسمودد س سةدسمرقدد اتدم دد دمددادسمطادد ةادسمع سشددا د (6
دلد9010 د1يدش ا دسمرو  دسمئ با د رو ادآرسمدال

دلد9012 د3/2 د 92  تفدرام در رار:دسمرو ادسمع سشلادم ع ةادسمعر ات درو  د (2
 البحوث والمحاضرات : -رابعاا 
م:در  رادسالمط سم دط (1 دلد1229 درسادسمع  ادسمع  لا دلل طةد 1 ل دسمرعع دم  دسم   
د3م( دط221-293 دددد/21-1:دسم طمدددادسمع  لهدددادسإلةدددعرلهادسألطمدددلد)د  ددد مددمحمد دددل اط (9

 ملع كدل- رسادسمع  ادسمع  لها دلل طة
  ددددادردددد ة دسمعردددد اد:درذ ددددامدسإلرساتدسم  دددد ةادمددددادم  ددددذادسم  دددد اسةدسمق سرددددادطسمذلدددد د (3

سمرع  ددد  دخ ددد درقددد مدمو رعدددادخنددد سر دسمرع ددد دسمعددد مادم طط دددلمدسم  ددد يدطسإلش لردددا د
 ل9001

عادسمرع تفد:دةل ة ةدسمطط لمدسمعر سبادطرطا  دمدادسمطعرلدادسمر دط سرادطسماد ر ادم ئ دجر (2
م روطرعددد ةدسمع  لدددا دخ ددد درقددد مدم ردددؤتر دسإلش لردددادم رلددد راسةدطسإللددد س دسمطعردددايدم ر تعددداد

دل9008ر باكدسمئ با دد11-12سمع  لا دسمرر لادسألاربلادسم   رلا د ر ك دم ذط تدرأد
سمعر سبلددادلددلأدسمادد ةعادسإلةددعرلادطسمقدداسبلأدسماىددعلا درو دداددر جدد داساددمدسم  دداد:دسمللئددا (6
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 لد1222سم اسة ةدسمق بابلا دج رعادلل طةدسمع  لاد سمع ردسألط  د
ر دد ذلدردد طرا:دسمطط ددلمدسمعر سبددا دخ دد درقدد مدىمددلدر لددادسمع ددامدطسمطلع اجلدد  دج رعدداد (2

 لد9012خ   تد سمو سئ  دد–دمحمدنل  د
 -التَريعات : –خامساا 
 القوانين_ 

دسمرع  د1222م عادد111ش باكدسمعقا  ةداش د
دد1211(دم عاد162ش باكدسمط رل دسألة  دمر تعادخن سرداش د)
 1282(دم عاد21ش باكدتععل درع ط دتورلادسألبق  داش د)

شد باكدسمرعد  دد1228م دعادد90ش باكدسالةطئر ادسم ع  ادم ق   لأدسمط عدطسمرطط مداش د
  9001(دم عاد13اش د)د1212(دم عاد116س ةداش د)تع تفدش باكدىرساتدسمل  

د9002(دم عاد91ش باكدحر سادطت  لأدسمللئاداش د)
د9002(دم عاد30ش باكدسمن خ ةدطسمرا ج داش د)

د9016(دم عاد21ش باكدسم ل  تد  لدسم اى  داش د)
 _األنظمة

د1236م عادد22بع مدسم  قدطساللعلاداش د
 _التعليمات

سمطددد عدد30/11/1288(دمددداد2338خراجدددمدسملطددد مدخ معددد رد)تع لرددد ةدرتددداسكدسم ئ ةددداد (1
دخرا اةادسم طسجأ

سمطع لرددد ةدسمط  دددادخ ماش سدددادردددأدسأل دددعادالددد دسمرؤةعدددادسم ددد راتدردددأدرععارددد ةدسم ددد تاد (9
د9010(دم عاد1سمر را داش د)

سمط  ددادخادد ططدرددع دسمراسمقددادسمللئلددادإلبادد  در  دد ةدد9011(دم ددعاد9تع لردد ةداشدد د) (3
دطسمط ذ ةاباسمل دسإلالس اد
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سمط  دددادخ مر ددد رسةدسمللئلدددادإلباددد  دسمراددد اةادطر سشلدددادد9011(دم دددعاد3تع لرددد ةداشددد د) (2
دةعرادتعذلي  ل

دسمر  رسةدسمللئلادإلبا  دسمرا اةادطر سشلادةعرادتعذلي  د9011(دم عاد3تع لر ةداش د) ل6

 ددر  رسةدسالبلع ادسماطعلادمألبا ادطسأل ر  د9019(دم عاد3تع لر ةداش د) ل2


