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 مستخمص بحث
الدراسررررل  الة رررررتن الترررر  تالظلرررر  رررررد  رةلكظررررن ا ا ررررلر أاهررررل ت ررررتر   أظهررررر  

لاررررظ الع رررظا     ررر   للعدترررد رررر  الر رررية  الة ررررتن التررر  تعرررلا  راهرررل اتت رررن ا
اعتررررررلد الت رررررلرتا ارسلسرررررتن ارررررررر الرررررذا أد  إلررررر  ت ع رررررر اسرررررتعرل   اررض 
ظترررداا هل رررررل  عررر  الت رررلرتا ارسلسرررتن عرررل زم عررر  ظ ررر  الة رررظ  ل ر رررية  
الة رررتن كرر   رر  الرررد  ظاسررترر  تعررلا  ررر  ر ررية  عررااتررن عدترردم   سررترل 

اررض ظعررردا ااتظرررلا  ررر ين  رريرررز الردتارررن الرررذا تعرررلا  رررر  ترررداا  اسرررتعرل  
ال ظارع ظازدةلا الررظر ك ة ع  تهرؤ الظةدا  الرعرلرتن   يرل أ    ين الاق  

أررل كر   تعلا  ر  ر ري ن ا زدةرلا الرررظرا ظالراقص الةرلد كر  رظا رر السرتلرا  
ر رررل  ااسررريل  كقرررد لرررظةظ الررراقص الي ترررر كررر  الظةررردا  السرررياتن ظتت رررل ا ر ررري ن 

ا  يررل أ  الاردرل  الر ترعترن عرل زم عر  تقردتا الاردرل   السي  ك  يلكن الررد 
ل سيل  إذ تعلا  ر  اقص ك  الرسلةل  الرا  ن  ظ ع هل اظهر عدا ي لءم 
تظزتعل الريلا    ظ لء هذه ال ةث  هدر ت اتص الر رية  الة ررتن ظالي رر 

   ع  العظار  الت  أد  إل  ظهظرهل ظت ل رهل
دراسررررن اةررررظ تة ترررر  ظا رررر  الرررررد  ظتظزترررر  ظ غتررررن تةررررب هرررردر ال ةررررث تظ هرررر  ال 

  استعرل   اررض ظتقظتا الت لرتا ارسلستن لرد  رةلكظن ا ا لر  
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ة ررررلرا أك رررر   ل رررر  الدراسررررن  ظ  رررر  رسررررا  ررررظرم ر ررررر ن ل رررررد  ظ رسررررتظ  
 ر رظعن ر  الستلسل  ظاا راءا  الت  ر   أاهل تاظتا الرد    تغ ا ت لدتن 

طراكهرل اا رلء ظةردا  رعرلرترن ظك رلءا  رات  رن تاط ب ر  رريز الردتان اةرظ أ
ت  ررر  رتط  رررل  الر ترررر  ظتعرررر  ع ررر  تةسرررت  اظعترررن الةترررلم الة ررررتن كررر  ررررد  

 رةلكظن ا ا لر 
  
Abstract 
Urban studies conducted on anbar province have shown that 

the province suffers from many urban proplems due to the 

vardom growth befoe adopting the master plans . this has led 

to the shattering overlapping of land uses. As a result master 

plans become unable to find solution to the urban problems in 

most of cities although these cities are very small in size ,they 

are still suffering from many constructing problems 

especially the center of the city which suffers from an overlap 

in land use bad organization of traffic , traffic jam, in addition 

to the deteriordtion of constructive units .transportation 

facilities suffer from traffic jams as well as sever shortage of 

parks .as far as housing is concerned .a big shortage has been 

noticed in housing units in all cities . moreover public 

services is unable to meet the needs of the population   
The aim of this research is to idefentiy urban proplems and 

explore the factor behind their emergence and severity in 

order to actual the objectiveof research an analysis of the read 

state of cities .the distribution of land user as well as the 

evalution of master plans for anbar province has been carried 

out  
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To draw a shinning picture for cities on abetter urban level , 

the research has proposed set of policier and measures that 

might help regulated urban uses and elenate their elficiency to 

improve the urban wellfore of cities in anbar prvince  
 

 الرقدرن
ررل     كته إ  التاطتط الة ررا تررت ط   ررظع ي تررم رر  كررظع الرعركرن إ   

أ  ارت لطره  لل غراكتررن تيرظ  أظ ررب ظأعررب    ع ررا ال غراكترن تهررتا  دراسرن ر ررر  
العظاررر  الط تعتررن ظال  رررتن الترر  تي ررر ا ررل ص رظ رر  ظرظ رر  الردتاررن  لررذل  

ل غراكتررررن ل تاطررررتط الة رررررا اا ررررت اهترررررلا ال غررررراكتت  ع رررر  ظ رررر  ارسررررس ا
العررااتررن  ظاسررعن تتاررلظ  يلكررن القطلعررل  ظال ظااررت تارتررن التظ رره اةررظظ ظاا  تررر  

 رلء هرذا ال ةرث ر رلرين رر  ال لةرث كر  ظ ر     لرذل  ا  ت لدتنظ  ا  ترلعتنظ 
الرعلل ررررل  التاطتطتررررن ظالعررااتررررن لرظا هررررن التةرررردتل  الي ترررررم الترررر  تظا رررره رررررد  

سهلا ك  ظ   الستلسل  الهلدكن إل  تاظرتا الهتير  العرراار  رةلكظن ا ا لر ظاا
  ال ررن ظأ  الرررد   ررهد  ارررظا ع ررظا تل   رر  اعترررلد الت ررلرتا ارسلسررتن اررررر 
الررذا أد  إلرر  ت ع ررر اسررتعرل   اررض ظتررداا هل ررررل  عرر  الت ررلرتا ارسلسررتن 

 عل زم ع  ظ   الة ظ  ل ر ية  الة رتن ك     الرد    
الدراسل  الة رتن الت  تالظل  رد  رةلكظرن ا ا رلر أاهرل ت رتر   ر ظ د أظه 

ظ ررلء هرررذه ال ةررث  هررردر ت رراتص الر رررية    للعدتررد رررر  الر ررية  الة ررررتن
الة ررررررتن ظالي ررررررر عرررررر  العظاررررررر  التررررر  أد  إلرررررر  ظهظرهررررررل ظت ل رهررررررل  ظظ رررررر  

   الستلسل  الة رتن الرالس ن الت  تسها ك  تةقتب الاه ن الرا ظدم لرداال
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ظ غتررن تةقتررب هرردر ال ةررث تررا تة ترر  الرةرررم الة رررتن ظالعررااتررن لظا رر  الرررد   
ظأا طتهل الرات  ن ظ ر  تقظتا الت لرتا ارسلستن لرد  رةلكظرن ا ا رلر ل ظ رظر 
ع ررررر  ا ررررررز الر رررررية  الة ررررررتن  ررررررل تريررررر  ال لةرررررث رررررر  ظ ررررر  الرعلل رررررل  

   التاطتطتن ظالعررااتن ل اهظض  ظا   الرد  ظتطظترهل
تظ رر   الدراسررن إلررر  عرردد ررر  ا سرررتاتل ل  ر لدهررل أ  الر ررية  الة ررررتن ظ 

الت  تعلا  راهرل الررد  تظهرر كر  ررايرز الررد  ظكر  يلكرن ا سرتعرل   الظظت ترن 
 ظالادرتن ظ رل تاعيس ع   الي لءم الظظت تن ظالعررااتن ل رد   

 نسررتراتت تال رررارو ظالتظ ررتل  الترر  تر رر   ر ر هررل ا  ظتقرردر  الدراسررن  عرردد ررر
 التطظتر الة را أهرهل

ت ريت  ل ارن ع ترل كر  الرةلكظررن تترظل  رهررن ظ ر  الستلسرل  الة رررتن  -: 1
ظتةدتررررررد ال  سرررررر ن العلرررررررن ل تارتررررررن الة رررررررتن ظاا رررررررار ع رررررر  إعررررررداد الدراسررررررل  
ظالرسظةل  ظالاطط ظاا رار ع   تا تذ الاطط ظرتل عن ستر ارعررل  كر  يلكرن 

 الرراة   
الرع ظرررل  ال غراكتررن ظاعترررلده كرر  التاطررتط ظاادارم ظالر ررد تط تررب اظررا  -:2

 ظالتا تذ 
اعتررررلد  رررظا ط التاطرررتط ظالتطرررظتر الة ررررا عارررد ظ ررر  اطرررط ظ ررررارو  -:3

 التطظتر
تر رر  الاطررظط العلرررن ل ستلسررل  الة رررتن الترر   يرررل تقرردا ال لةررث   رررارو -:4

 تري  ر  اةلهل تطظتر الرد  ظتارتتهل
 -ات التنمية والتطوير:المبحث األول_ مقوم

  : الثوابت والمتغيرات الجغرافية1
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ررررل   رر  كترره أ  رسررا الستلسررل  ظالاطررط التارظتررن العررااتررن تتط ررت الي ررر  
ع  الرعطتل  الرةتطن  للراطقن سظاء الط تعتن أظ ال ت تن أظ ا  ت لدتن أظ ال عد 

ا لر  رظ    غراك  أظ ا  ترلع  أظ الة لرا   إذ تترتز رةلكظن ا  الدترغراك 
رهررا يظاهررل تر رر  ة قررن الظ رر   ررت  ظادا الراكرردت  ظ ررةد ال ررلا يرررل أاهررل تسررتةظذ 

% ر  رسلةن العراب ظت تر   ةردظد إدارترن رر  سرتن رةلكظرل  ظهر  7 31ع   
ي  ر   غداد ظاتاظ  ظ ةح الدت  ظ ل   ظير ةء ظالا ر   ظترت ط  ةدظد دظلتن 

 لعراب  ر  ي  ر  السعظدتن ظاررد  ظا
ظت ررتر  رررد  رةلكظررن ا ا ررلر  راررلخ تتسررا  ط تعررن الراررلخ الةررلر ال ررلر  ررت ل 

( در ررن ر ظتررن   أرررل كرر  ك رر  ال ررتلء تتسررا 42ةتررث تتعررد  در ررل  الةرررارم إلرر  
ظ رد ااعيرس  (1) الرالخ  لاا لض در ل  الةرارم ظسقظط اررطلر ظتيرظ  السرتظ  

اسرتو الرعررلرا ل رررد  كر  الرراةرر  العلرر  الرارلا  ع رر  أاررلط ظطررز العرررلرم ظال
الرالاترن رررل   ارظل  أرل ةللتل ا د أ  الراطط لرا تأارذ  اظرر ا عت رلر الررؤ را

  ت ع  اآل لر ظا ةن ع   الرد    ي      
ظرغرا الرسرلةن الظاسررعن التر  تترترر   هرل الرةلكظرن إ  أ  الهتيرر  العرراار  كتهررل  

يررررز ة رررررا اغ  هررررل رررررد   ررررغترم ( رر 17كتهررررل سررررظ    درةرررردظد  رررردا إذ   تظ رررر
أ  تظزتررر  الرسرررتقرا  ال  ررررتن كتهرررل  رررلء ااعيلسرررل  (1ظتةةرررظ رررر  الارتطرررن ر رررا  

ارتررداد اهررر ال رررا  الررذا لعررت دظر  ل رعطتررل  الط تعتررن ةتررث تريررز  الرررد  ع رر 
ظ  تظ د الرج ال رتط  أسلس  ك   ذت الرستقرا  الرت تن ظالة رتن ع    لا ته

ظتةةرظ رر   ط ن ك ة ع   عض الرستقرا  ال ةراظتن  الاهرا سظ  ردتان الر 
ظتت ررت   1997( اارتةر أة رلا الررد  ةسرت تعرداد السريل  لعرلا 1ال ردظ  ر را  

% رررر  ر ررررظع السررريل  33أ  ردتارررن الرررررلدا اةت ررر  ال ررردارم رسرررتةظذم ع ررر  
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% ررر  الر رررظع   ظ  ررد 4 28الة ررر كرر  رةلكظررن ا ا ررلر ت تهررل ال  ظ ررن  اسرر ن 
رم إلرررررر  أ  ت ررررررلت  ة ررررررظا الرررررررد   ررررررد  ررررررلء ااعيلسررررررل لتظزترررررر  الرررررررظارد ررررررر  اا ررررررل

ظا سررررت رلرا  الترررر  تررررا تريتزهررررل ظاسررررت رلرهل كرررر   عررررض رررررد  الرةلكظررررن ظةررررررل  
رالطب أار    ةترث اسرتةظذ  ير  رر  الرررلدا ظال  ظ رن ظالقرل ا ع ر  أي رر رر  

 (2  الي ترم ك  عرظا الرةلكظن  % ر  الرا ل  ال العتن85

رةلكظرررررن ررررررظارد رعداترررررن رتاظعرررررن ترررررا اسرررررتغة  الررررر عض راهرررررل كررررر  ظترت ررررر  ال 
ال ررالعل  القل رررن ي ررالعن ال ظسرر ل  ظ ررالعن الز ررلج ظالسررترارت  ظال ررالعل  

 كرررر  تعزتررررز ارا ررررطن ا  ت ررررلدتن ااا ررررل تن   يرررررل أسررررهر  الر ررررلرت  ا رظا تررررن
ة ظر رررظع ذراع د  رن ظال ر ررلر ك رر1951ير ررظع الة لاتررن الرذا تررا إا ررل ه عرلا 

 (3  ع  سد ةدت ن

يرررل ترت رر  الرةلكظررن  رر ين  ترردم ررر  الطرررب الترر  تررر ط  ررت  رررد  الرةلكظررن  
ظرالطب العراب ارارر  ظدظ  ال رظار ظتعرد الطرترب السررت  رر  أهرهرل ك رة عر  

الرذا ترترد رر  اهرر  12الرذا ترر ط العرراب  رلررد  ظالطرترب ر را  13الطرتب ر را 
ظ  تا رر  اهرتررن  (4  ر ط رعظررا رررد  الرةلكظررن ال رررا   لت ررله الةرردظد السررظرتن ظترر

 هذه الطرب ك  زتلدم ا رت لط  ت  الرد  ظ ت  الرد  ظأ للترهل  
ظ  ررد ررر  اا ررلرم إلرر  أ  رةلكظررن ا ا ررلر ترت رر  إر ررل ة ررلرتل رررظغة كرر  القرردا  

ةتررث ي رر   التاقت ررل  ار رتررن الترر  أ رترر  كرر  الراطقررن عرر  العدتررد ررر  الرظا رر  
ترر  تعررظد إلرر  رات ررر الع ررظر راررذ ك ررر السررة   ةترر  سررقظط الدظلررن ار رتررن ال
ةتررث ا ررأ  العدتررد ررر  الرررد  ع رر   ا ررل  اهررر ال رررا  ظاسررترر   (5  الع رلاتررن 

 (6  يرةطل  اق تن تقدا ادرلتهل ع   طرتب ال را  التلرتا  
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 (1 دظ  ر ا  
 1997رراتت ظة ظا سيل  رةلكظن ا ا لر ةست الظةدا  اادارتن لعلا 

ظزارم التاطرررتط   ال هرررلز الرريرررزا لتة رررلء  التعرررداد العرررلا لسررريل  العرررراب لعرررلا  -الر ررردر :
   ظعر  ال لةث س ة  غتر را ظرم 1997

 
 

عددالسيل   اسا الردتان  
 الة ر

عددالسيل  
 الرتر

اس ن السيل   الر ظع
 الة ر%

ررت ن 
 الردتان

 1 3 33 289542 126336 163236   لء الررلدا 1
 6 4 4 84344 54823 29524 الةتن الة لاتن 2
 15 4 3 2831 733 2398 الةتن الرةللتن 3
 2 3 28 197381 43559 153822   لء ال  ظ ن 4
 12 5 1 83258 75168 8393 الةتن اليررن 5
 14 7 3 33163 26232 3931 الةتن العلررتن 6
 16 3 3 52888 51433 1458 الةتن ال قةظتن  7
 4 9 6 79332 41533 37499   لء هت   8
 13 6 1 13282 1331 8951 الةتن ي تسن 9

 5 6 6 42982 6778 36234   لء ةدت ن  13
 13 4 1 11933 4131 7833 انالةتن  رظا 11
 9 8 1 14955 5318 9937   لء عاه  12
 11 5 1 12143 3699 8441   لء راظه 13
 3 8 8 74866 27593 47276   لء القل ا 14
 8 9 1 23157 9436 13721 الةتن الع تدا 15
 7 5 2 15567 1765 13832   لء الرط ن 16
 18 33 3 246 59 187 الةتن الظلتد 17
 17 1 3 961 622 339 الةتن الااتت 18
  133 1323695 479477 541218 الر رظع 
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 المالمح الحضرية والعمرانية لواقع المدن -:2
ن الة رررتن الرتظازاررن لرررد  رةلكظررن ا ا ررلر تتط ررت دراسررن إ  الظ ررظ  إلرر  التارترر

ظتة ترر  ظا رر  الرررد  ظتقررظتا الت ررلرتا ارسلسررتن الرعتررردم ل ظ ررظ  إلرر  العال ررر 
اررض الة ررتن ظالسرتطرم ع ر    ظالرةددا  الت  ت ل ه عر ترن تاظرتا اسرتعرل 

 تطظر الردتان  
 
 تقظتا الت لرتا ارسلستن -أ:
لرم عرر  راطررط ت ررر  ر رظعررن ررر  الستلسررل  الة رررتن الت رررتا ارسلسرر  ع رر 

 (7  ظتظ تررره ارظهرررل ظكرررب رراةررر  زراترررن تةرررددهل ال  ارررن الرسرررؤظلن عررر  التاطرررتط 
ظتيررظ  الت رررتا ارسلسرر  رة رر ن الرسررظةل  الرتدااتررن ظالدراسررل  ال ررلر ن عرر  
ط تعرن التغترر ظالتطرظر ا  تررلع  ظا  ت رلدا ظالعرراار  ظالتياظلرظ     لتيررظت  

لعدم الع رتن لرعلل ن الر لي  العررااتن ظتةدتد اةتتل ل  ر تر  الردتارن ظ ررل الق
 تةقب الي لءم الظظت تن ظتةس  اظعتن الةتلم الة رتن  

ررر  اررة  ررا عررن الت ررلرتا ارسلسررتن رغ ررت الرررد  العرا تررن تةةررظ إا ل هررل كرر  
التررر  تاسررر ا  تةقتررب أهرررداكهل كررر  رظا هرررن الاررررظ العررااررر  ظتاظرررتا الررررد   للي رررلءم
 ظاةتتل ل  الر تر    ررل  ع  الرد  تعلا  ر  ر لي  عررااتن

 (8 عدتدم   ظتعظد ااا لب إل  ارس لت التللتن   
 

الت ررلرتا ارسلسررتن الترر  ظ ررع  ررر    رر   ررريل  أ ا تررن أظ رؤسسررل   -1
عرا تررن لررا تسررتظعت الرتغترررا  ظرتط  ررل  الر تررر  الةقتقررن     سررترل كرر  ر ررل  

سسرررل  ال رررالعتن ظالاررردرل    لرررذل  اسرررتا ذ  اررا ررر  الرا  رررن تظزتررر  الرؤ 
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ل ت ررلرتا   رر  ااتهررلء الررردم الرقررررم   ررررل ةررد   لل هررل  التاطتطتررن إلرر  إ ررراء 
التعرردتة  ظالتةررظترا  العدترردم ع رر  الت ررلرتا ارسلسررتن ظسرر    الارررظ الع ررظا   

 ل رد   

رل   السررياتن عرردا القرردرم ع رر  اسررتتعلت الةل ررن الرسررتق  تن ررر  ا سررتع -2
ظالادرترررن ظا سرررتعرل   ارارررر    ظذلررر  ر  الت رررلرتا ارسلسرررتن لرررا تسرررتاد إلررر  
رسرررظةل  رتدااترررن د تقرررن رسررر قن   لتطرررةع ع ررر  الظا ررر  ا  تررررلع  ا  ت رررلدا 
ارررررل يلارررر  تريررررز ع رررر  ال ظااررررت الهادسررررتن ظال اتررررن دظ  ا هترررررلا  ظالعرراارررر    ظا 

لرررذل  أا قررر  الت رررلرتا ارسلسرررتن كررر  رسرررألن  للةل رررن ال ع ترررن لر ترررر  الردتارررن   
 التقدتر الرستق    ظة   ت لت  ي تر  ت  التظ عل  ظالظا   ال ع    

اكتقرررررر  التقرررررلرتر ال اترررررن ظالرةةرررررب الال رررررن  للت رررررلرتا ارسلسرررررتن إلررررر   -3
 رللارظ الررتقرت غترر  اال ر تل  الع رتن ظا عت لرا  ارسلسرتن رررل  عر  تيهارلته

ظت ظ   أي ر رر  كر رتن لتيرظ  تقردترا  الةل رن ا ررت إلر  د تقن   ظيل  الرط 
 الظا    

اكتقررر  الت ررلرتا ارسلسررتن إلرر  الراظررظر الع ررر  ظالررظا ع  ات ررله ار ررزاء  -4
القدترن ر  الرد    ةتث أاهل لا تقدا ال رارو ظالستلسل  الة لرتن الرالس ن الت  

 ا  راهل  تا غ  اعترلدهل ك  رعلل ن الر ية  العررااتن الت  تعل

لررا تةقرررب التاسرررتب الرط ررظت  رررت  السررر طل  التا تذتررن الرسررر ظلن سرررظاء كررر   -5
ر رررل  ررررد ال ررر يل     رررظارع   يهر رررلء   ررررلء   ر رررلرا  هرررلتر ( أظ كررر  ر رررل  
ت تد الر لا  الال ن  للسي  ظالادرل  ظا ستعرل   الت لرتن ظال العتن   رررل 

 داا  الرد    أد  إل  ةدظث تعلرض ك  عر  ال هل  التا تذتن 
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ا عترررررلد ع رررر  ارررررط التظسرررر  اركقرررر  ظلررررا تأاررررذ  للةسرررر ل  ارررررط التظسرررر   -6
التظسر  العررظدا ظررل  العرظدا رغرا الردعظم الرسرتررم رر    ر  الرات رت   عتررلد

  ت عهرررررل رررررر  تظ هرررررل  اةرررررظ ااسررررريل  العررررررظدا  لعت رررررلره يرررررارط تة رررررا التطرررررظرا
  ررهد  ارررظا سرريلاتل عللتررل  ا  ترلعتررن ظا  ت ررلدتن ظال ررن الرررد  الي ررر  الترر 

يرل ااه تةقب استغة  ا ت لدا أر   لظةردم الرسرلةن   ظتق ر  رر  تيرللتر الاقر  
 ظالادرل  الة رتن ارار   

إا ل هرل كرر  تةقترب اظررلا رررظرا  ررلدر ع رر  اسرتتعلت ةريررن الرررظر راهررل لررا  -7
  تسررتظعت العة ررن  ررت  الاقرر  ظرسررت زرلته ررر   هررن ظاسررتعرل   اررض ظرتط  ررل

السرررريل  ررررر   هررررن أاررررر    يرررررل أاهررررل لررررا ت ررررر إلرررر  الرعررررلتتر الرتع قررررن  للسررررةرن 
 الررظرتن ال ن ك  رريز الردتان ظالرالطب السياتن  

إ  الت ررلرتا ارسلسررتن لررا تسررتظعت ال عررد اا  تررر  ل ردتاررن ةتررث أ  ليرر   -8
ريل  هاتلترررردتارررن إ  رررتا ترررل   تت رررلد  الترررأ تر ظالترررأ تر رعررره   ظتعرررد رقظررررل  اا  رررتا ظا 

الط تعتن ظال  رتن ر  العال ر ارسلستن الرؤ رم ك  ارظ الرد  ظتطظرهل يرل أاهرل 
تقرردرهل الردتاررن ل ي ررر عرر  در ررن رريزتتهررل  لررا ت ررر إلرر  الظظت ررن ارسلسررتن الترر 

 ظااعيلس ذل  ع   ا ستعرل   ارار   

ل  الرد  ال ظاات ارراتن ك  الداظ  ظالارظج ر  ظا أاهل لا تأاذ  اظر ا عت لر
  ررل  ع هل ر تظةن ع   يلكن ا ت لهل    ظأد  إل   عظ ن إةيلا الستطرم 

 ع   الداظ  ظالارظج  

 تقظتا رريز الردتان -ت:
تر رر  رريررز الردتاررن الق ررت الاررل ض الررذا ت تقرر  كترره ال ررظارع الر تسررتن ظتتريررز كترره 

ل تةتظا رتن ظغلل ل رارا طن الت لرتن ظالرللتن ظاادارتن ظغترهل ر  ارا طن الرريز 
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ع رر  ار اتررن التلرتاتررن ظالترا تررن   ظتر رر  راطقررن ال ررذت السرريلا  لسرريل  الردتارررن 
ظاا  رررتا   ظت رررهد أع ررر  ي لكرررن ل رررررظر اآللررر  ظال  ررررا ظترت ررر  كتررره  تررررن اررض 

  ظاات لرا 
اظرررررا ع ل ررررعر أ هررررزم التاطررررتط اررررة  الرراةرررر  ارظلرررر  لارررررظ الررايررررز يرررررل أ  

  لسررتن لررا تسررتط  أ  ترسررا ت ررلرتا  طلعتررن ال ررن  ررايررز الررردالت ررلرتا ارس
لتقدتا الة ظ  الةزرن لةاتال ل  الةل ر ن كتهرل  اسرترر رريرز الردتارن تعرلا  رر  
 ر ن ر لي  عررااتن ر  أ رزهل ال رغط السريلا  ظتارلكس ا سرتعرل   الظظت ترن 

  تهررررؤ  عرررض ظترررداا هل ظعررردا ااتظرررلا  ررر ين ال رررظارع ظازدةرررلا الرررررظر ك رررةع عررر
الظةررردا  الرعرلرترررن  سررر ت  ررردرهل   ظ رررد ااعيسررر  هرررذه الر رررية  ع ررر  الي رررلءم 
الظظت ترررن ل رريرررز كررر  تقررردتا الاررردرل  الرط ظ رررن لسررريل  الردتارررن ظ اا  رررتا   ظرررررل 
تةةظ أ  هالل  ت لظ  ك  ي لءم الررايز ك  رد  رةلكظرن ا ا رلر إ  أاهرل ع ر  

ظعررااترررن ع ررر  ارارررص رريرررز ردتارررن  ارغ رررت  ةل رررن إلررر  رعلل رررل  تاطتطترررن
 الررلدا  لعت لرهل رريز رةلكظن ا ا لر 

 تقظتا   ين الاق  -ج:
 تعررد  رر ين ال ررظارع ظرسررت زرل  الاقرر  العا ررر الرسرر ظ  عرر  ترررا ط أ ررزاء الردتاررن
ظليرر  ردتاررن  رر ين اقرر  تتاررذ اظررلا  ررظارع رعررت  تعيررس الي ررلءم الظظت تررن ظال اتررن 

الرع رررظا أ  اغ رررت الررررد  القدتررررن أا رررأ    ررر  دارررظ   التاطتطترررن ل ردتارررن   ظرررر 
الستلرم ةتث تا كتم ال ظارع لت    رتط  ل  ةرين الرررظر إ  أاهرل لرا تعرد تالسرت 
التطظرا  الةدت ن ظالزتلدم الي ترم ك  أعداد الستلرا  ر  سعن ال رظارع   تتالسرت 

 ررز الر رية  ر  ة ا الررظر الرتدكب ررل  ع  ر ي ن ا زدةلا الررظرا رر  ا
الت  تعلا  راهل الررد    ظأ  عردا ترظكر رظا رر السرتلرا  دكر  أ رةلت السرتلرا  
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إل  استاداا ال لات ارتر  ر  ال ظارع اتقلر ستلراتها رررل ااعيرس ع ر  ي رلءم 
 ال لرع ك  ااستلت الررظر  

يررررل أ  تظا رررد التقلطعرررل  الي تررررم ظعررردا ترررظكر ارسرررس التاطتطترررن كررر  ت ررررترهل 
 .غ ت التقلطعل  عل زم ع  استتعلت الةرين الررظرتن عادهل ع  ا

ظررر  اررررظر الترر  تزتررد ر رري ن الاقرر  داارر  الرررد  الررررظر الالكررذ ةتررث إ  ررررظر 
الطررررب الالر ترررن التررر  ترررر ط  رررت  الررررد  ع رررر ررايرررز الررررد   عررر  الرررررظر الالكرررذ 

ت ل ا ر ي ن تات ط ر  ةرين الاق  داا  الردتان ظأد  إل  زتلدم ااستلت الررظر ظ 
 (9الاق     

 ااسيل   -د:
إةررد  الر ررلي  الترر  تعررلا  راهررل الردتاررن العرا تررن الرراقص كرر  الظةرردا  السررياتن  

اليلكتن ظتزداد الع ز ك  الرد  الي ترم   يرل أ  رعد  الارظ السيلا  أع    ي ترر 
لر ر  رعد  الزترلدم كر  عردد الظةردا  السرياتن   ظهرذا  ردظره أد  إلر  ارت رلع أسرع

الظةدا  السياتن ظ ترن اات لرا    ي  ت ظب دا  ارسر ذا  الدا  الرةردظد   
ظأكرز ر لي  ا ترلعتن ظا ت لدتن عدتدم تعرلا  راهرل الر ترر    ظت ل رر  ر ري ن 

 س ت الة لر ال ل ر ظرل راكقه ستلستل  ا ت لدتن  1993أزرن السي   عد علا 
ر  ظ ررررت  رتط  ررررلتها رررررالرظاطات ررررل رم أد  إلرررر  ة ررررظ  ت ررررلت  ي تررررر  ررررت  داررررظ  

الرعت رررتن ظال رررن السررري    يررررل سرررلها اررررط السررري  اركقررر  ل اررررظ الرعتررررد كررر  
الت رررلرتا ارسلسرررتن إلررر  ع رررز السررر طل  ال  دترررن كررر  إت رررل  الاررردرل  ظالرراكرررب 

تتد رالعلرررن إلرر  ارةتررلء السررياتن ال دترردم كرر  أطرررار الرررد  ظأد   ررطء ةريررن ت رر
   اررا   السياتن  الظةدا  السياتن رغا تظزت
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 الادرل  -ه:
تتر رر  كرر  الارردرل  اادارتررن ظالدتاتررن ظالتع ترتررن ظال ررةتن ظا  ترلعتررن ظالتركتهتررن 
إ رررلكن إلررر  اررردرل  الررررلء ظالر رررلرا ظاليهر رررلء ظالهرررلتر ظال رترررد   ظتيتسرررت هرررذه 
الرؤسسل  ظالادرل  أهرتن ي ترم كر  ةترلم الر ترر  لررل لهرل رر  ه رلر رهررن ع ر  

(  ظأ  13السرريل  ظااعيلسررهل ع رر  الةتررلم ا  ت ررلدتن ظا  ترلعتررن ل ردتاررن  راةررن 
رستظ  ي لءم أدا هرل تعيرس التطرظر الة رلرا ظتع رر عر  اظعترن الةترلم الة ررتن 

ت رت   ك  الردتان   ظر  اة  الدراسل  الت  أ رت  رغ ت رد  رةلكظن ا ا رلر
كرر  رسررلةن ا سررتعرل   أ  أغ ررت الارردرل  غتررر ي ررظءم   ظأاهررل تعررلا  ررر  اقررص

الررظظت   ظ ع ررهل اظهررر عرردا ي ررلءم التظزترر  الريررلا  لرر عض الارردرل    ظت رردر 
ر  رراا لرم إلر  أ  ال هرل  التاطتطترن لرا تسرتاد إلر  الرعرلتتر التاطتطترن كر  تظزت

ا سرررتعرل   الال ررن  للارردرل    ظ ال ررن التركتهتررن ظالراررلطب الا ررراء كرررغا 
تا الت رلظز ع تهرل ظتظزتعهرل يقطر  أرا ر   نارسلست غر رسلةتهل ك  الت لرتا 

 سياتن   
 

 المبحث الثاني_ عناصر استراتيجية التطوير الحضري 
 تشكيل لجنة اعمار وتنمية محافظة االنبار-أوال :

الرظ ررظع يظارره ترررت ط  ةتررلم  رترر  السرريل  الررذت  تتط عررظ  اةررظ   ررللاظر رهرتررن 
 ل ررررررةةتل  القلاظاتررررررن ظاادارتررررررنسرررررري    ررررررب ظةتررررررلم يرترررررررن   ظالةل ررررررن إلرررررر  ا

 ظااريلاترل  الرلدتررن اقترررح ت رريت  ل اررن  ر لسرن السررتد رةررلكظ ا ا ررلر ت ررتر  كتهررل
أسرررلتذم رتا  رررت  كررر  ر رررل  الهادسرررن الرداترررن ظالهادسرررن الرعرلرترررن ظال غراكترررن 
ظا  ت لد ظا  ترلع ر  الرهترت   للدراسل  اا  ترتن ظ ؤظ  الرد  تتا ااتتلرها 
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لرعررررل  العرا تررررن ك ررررةع عرررر  الرررردظا ر ذا  العة ررررن ظرر  ررررت  عرررر  ر  ررررس ررررر  ال 
ظتقررظا ال  ارن  ظ رر   االنبةةار ( ة) لجنةةة اعمةةار وتطةةوير محافظةالرةلكظرن تسرر  

اطررن  ررلر ن ترسررا  ررظرم الرسررتق   ليلكررن ال ظااررت العررااتررن   ع رر  أ  تاررلط  هررل 
تقرظا  هرل ار هرزم   التال ةظث ظالدراسل  الت رترتن ل رت  الر لرت   إعدادرهرن 

ر رل  التارترن  لرط ظ رن كر سرتراتت تن ااا تةقرب ظالتر   رةلكظرنالرات  رن ل التا تذتن
  دراسررن الر رررظعل  الداا ررن كرر  ر ررل   ظأا ررطن التعرتررر  يلكررن ظالقتررلاظالتعرتر 

ظا  ترلعتررررن ظالهادسررررتن ررررر  اررررة  إ ررررراء دراسررررل  التارتررررن  ا  ت ررررلدتن ظاا هررررل 
دراسررل   رردظ  الر رررظعل  ظدراسررن الت رررترل  ظالرظا رر ل  ال ررلر ن ظ  ظالتعرتررر

 -ظ غتن تةقتب الهدر تتظل  ال  ان الرهلا اآلتتن: ال اتن
ال اترن ليلكرن الر ررظعل  الرتع قرن  للتارترن ظالتعرترر  إعداد الدراسل  ظال ةظث -:1

ظ إعررداد الت رررترل  ظالرظا رر ل  ال اتررن  ل ر رررظعل  ال رردظ  ال ررلر   ظدراسررل 
 نالةزر

 نلرةلكظرررا اطرررنكررر  ظالرظا ررر ل  ل ر ررررظعل  الردر رررن  ال ررررظط تةدترررد -:2
  .ظطرةهل ع   الريلتت ا ست لرتن عاد إعة  الرال  ل 

ظ ررريل   ا ست ررلرتنل عرررظض الرقدرررن ررر  الريلتررت  التقتررتا ال ارر  ظالرررلل  -:3
 لغرض دراستهل     إةللن الر رظع التا تذ

ل ر رظعل  ط قل لرراة   ظالرلل  ال ا ا لز اا ع   الرتل عن ظ اا رار -:4 
  . الدراسن الظاردم  للتعل دا 

ظ  د ر  اا لرم إل  أ  ر ل   عر  ل ان اعرلر ظتارتن رةلكظن ا ا لر  
 ت ر  
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  التنمية الحضريةمشروعات  - أ
  -ت ر  الر لرت  اآلتتن:

تةدتث –رد   دتدم  –رالطب  العتن  –ال دتدم سياتن الرالطب ال ر لرت  
 الرد  القل رن راططل  ر  تطظتر ظ تةدتث

 طرب را طن  ت  الرد  –ةظ  الرد   طرب دا رتن –ر رظعل  أعرل  الطرب - 
 الطرب الرت تن

 ر رظعل  الادرل  الر ترعتن  ةن   تع تا   تركتن       الخ  -

 –  يل   –   رةطل  ال ة ظال رر  الت هتز الرل  ر رظعل  أعرل   - 
 اطظط

  .ظا ت ل    رظعل    يل  اليهر لءر - 

 الرات  ندراسل  ال دظ  ا  ت لدتن ل ر رظعل   - 
 ستتا تالظلهل ك   ةث الص مشاريع التنمية الريفية -ب:

 مشروعات التنمية الحضرية 
الررررد   ةسرررت  ثتقرررظا ال  ارررن  تةدترررد ال  سررر ن العلررررن لراططرررل  تطرررظتر ظتةررردت 

 ررلء   رريررز الةتررن  (   ظتيررظ  رهرررن هررذه رسررتظتلتهل  رريررز رةلكظررن   رريررز  
 ال  ان ت يت  كرتب عر  ل قتلا  للرهلا التللتن:
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 إعداد الدراسات والمسوحات -ا :
القترررررلا  دراسرررررل   رررررلر ن ظرعرقرررررن ظرسرررررظةل  رتدااترررررن عررررر  الررررررد  ت ررررردأ  رريرررررز  

ت رر  الدراسرل  التر   الرةلكظن  ا ا اتقل  إل  ررايز ا   تن  ا ررايرز الارظاة 
 تقظا  هل ال  ان ع   ال ظاات التللتن :

ررا عررن الرع ظرررل  ظال تلاررل  الرتررظكرم عرر   ررت   ظااررت الةتررلم العررااتررن كرر   -أ:
الردتارن   ر  القتررلا  للرسرم ل ة رظ  ع رر  رع ظررل   رلر ن ظرظ ررظب  هرل رغررراض 

راهررل كرر  إعررداد التاطررتط   ظااطررةع ع رر  ارررا ط الت ررلرتا ارسلسررتن لةسررت لدم 
 الراطط الالص  تطظتر الردتان  

دراسررن الرقظرررل  ال غراكتررن لرظ رر  ظرظ رر  الردتاررن ل ي ررر عرر  ا ررل ص  -ت:
ظالت رررلرتس ظر رررلدر الرترررله ظال ظاارررت ال غراكترررن ارارررر      التريترررت ال تظلرررظ 

ظتا غرر  أ  تررتا التة ترر  كرر   ررظء ارررا ط ت  ررت تن يررللارا ط الياتظرتررن الترر  تةرردد 
الارررررظ ظاسررررتعرل   اررض ظالارررررا ط ال تظلظ تررررن الترررر  تي ررررر عرررر  اررررظع ات ررررله 

التيظتال  ال ارتن ظدر ن تةر هل ل  الء ظرد  ر يل  الاقر    ظاررا ط التر رن التر  
تةردد الرارلطب الترر  ت  ر  اسرت رلرهل ظالارررا ط الرالاترن التر  تسررلعد ع ر  تظ ترره 

 ار اتن ظارتداد ال ظارع   

رظغراكترررن ظا  ترلعترررن ظا  ت رررلدتن ل سررريل  لرعركرررن دراسرررن الا رررل ص الدت -ج:
عدد السيل  ظتظزتعها ظاسرتاراج الي لكرن السريلاتن  را ةسرلت تظ عرل  اررظ السريل  
ك  سان الهدر ظكب أي ر ر  كر تن ظظ   ةرد أع ر  ظةرد أدار  ل اررظ السريلا  

  

  القتررلا  رسررم رتررداا   سررتعرل   اررض ظتظزتعهررل الريررلا  ظااعيلسررهل ع ررر-د:
 ال اتن التاطتطتن ظالي لءم الظظت تن ل ردتان  
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دراسن الرال ط ا  ت لدتن ظرقدار دا  الردتان ظذل  ر  اة  رعركرن ة را -ه:
ظالطل ررن الت رررترتن ليرر  ر ررا  ظالا ررلط الت ررلرا ظدظره كرر   اررلء  ظاررظع ال ررالعن

ا ت ررررلد الردتاررررن   ك ررررةع عرررر  دراسررررن ارا ررررطن اراررررر  الترررر  تي ررررر ارسررررلس 
 ررررلدا ليرررر  ردتاررررن   ظتسررررت لد ررررر  هررررذه الدراسررررل  كرررر  أرررررظر ي ترررررم أ رزهررررل ا  ت

ريلاتررررن تةقتررررب التارتررررن الة رررررتن  اةتسررررلت ة ررررا ا سررررتاداا كرررر  سرررران الهرررردر ظا 
 الرتظازان ليلكن رد  الرةلكظن 

القتررررلا  للرسررررظةل  الرتدااتررررن ظدراسررررن الارررردرل  العلرررررن الترررر  تقرررردا ل ر تررررر  -ظ:
رايرررررز ال رررررةتن ظالرسرررررل د ظالاررررردرل  اادارترررررن ظالتريترررررز ع ررررر  ي رررررلءم ظتظزتررررر  الر

ظالتركتهتن    ظالرلء ظالر لرا ظاليهر رلء ظالهرلتر ظالرتا ص رر  القرلررن ظا عتررلد 
ع ررر  الاررررا ط الت  رررت تن ليررر  ادررررن رررر  الاررردرل  ل ي رررر ع ررر  ي رررلءم التظزتررر  

 الريلا  لةست لدم راهل ك  اطن التطظتر إل  أع   رل تري   

لاقرررر  الرتلةررررن ظرسررررت زرلتهل ظعة لتهررررل  لسررررتعرل   اررض دراسررررن  رررر يل  ا -ز:
ارار    ظت اتر ال ظارع ظكرب الرعرلتتر الرريارن ظالقترلا  رسرم الرررظر ظاطرظط 
الاقرر  الررغظ ررن ل ي ررر عرر  الي ررلءم الظظت تررن ل رر ين ال ررظارع ظت رراتص الر ررلي  

ظةريرررن الررظرترررن ظأسررر ل هل   يررررل تتط رررت اةتسرررلت تظ عرررل  اررررظ اعرررداد السرررتلرا  
 الررظر  

دراسن العة ل  اا  ترتن ظتةدتد اا  تا الظظت   لي  ردتان ك   رظء ةردظد  -ح:
تأ تر الردتان ع   الظةدا  اادارتن ظالرتر الر لظر ةتث أ  هذه الدراسرل  ت رت  

 الرراتت الظظت تن ل رد  ك  الرةلكظن  
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 تحديد األولويات والبدائل -:2
لير  تتسرا  ااتترلر ال ردت  ارك ر   ظتةدتد ارظلظترل  تقظا ال  ان  ظ   ال دا   

ظتتا ت رت  اآلراء ةتل  ترتتت ال دا   ظتةدد ال دت  ارك    ا ت ته ال دت  ال لا  
 ررا ال رردت  ال للررث ظ عررد تقررظتا ال رردا   ظالر ررلد ن ع رر  ال رردت  الررذا ظ رر  ا اتتررلر 

  اا راءا  الةزرن ع تن ترك  إل  ر  س الرةلكظن  ستة ل  الرظاكقن ظاستيرل
 ل تا تذ  

 : إعداد التقرير الفني والمخططات -3
عرداد الراطرط  تتا إعداد تقرتر تةتظا ع   ارهدار ظرراةر  تةدترد ارظلظترل   ظا 

العرررلا ل ردتارررن ظتقسرررا زرلاترررل ظريلاترررل   ةترررث ترررتا تقسرررتره زرلاترررلع إلررر  رررررة تت  أظ 
لتتر ظالرع ظررل  الرعترردم   ظترتا  ةث رراة  ظتةدتد ال ترم الزراتن ك   ظء الرع

التريترررز ع ررر  الررة رررن الرعل ررررم كررر  ظ ررر  الرعلل رررل    أررررل ريلاترررل ترررتا تقسرررتا 
الردتان إل   طلعل  تةدد عددهل ال  ان ك   ظء ط تعرن الردتارن ظسرعتهل ظتظزتر  
ارةترررلء السرررياتن ظا سرررتعرل   الظظت ترررن كتهرررل   ظترررتا ظ ررر  ال ررررارو ظالستلسرررل  

 قترةن التللتن  الة رتن الر
 :اإلشراف عمى التنفيذ -:4
عداد تقرترر تت رر  سرتر العرر  ظكرب الرراةر    تقظا ال  ان  رتل عن تا تذ الاطن ظا 

ت رلد  الرةددم ل تا ترذ رر  ا ر  ترد تب الاترل و ظالظ رظر ع ر  الر رلي  ظالرعظ رل  ظا 
 الة ظ  الرالس ن لهل
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  تحديث خطة التطوير-: 5
تطرررظتر سررراظتل ظذلررر  لرتل عرررن التغتررررا  التررر  تة ررر  كررر  تا غررر  ررا عرررن اطرررن ال 

الردتان ظالراطقن   ظرم علرن ظ رل تاعيس ع   ترتترت اظلظترل  التطرظتر ظالتارترن 
ظ  رد رر  اا ررلرم إلر  أ  تط ترب اظررا الرع ظررل  ال غراكترن تسرره  ررا عرن الاطررن 

  سيل   ظا  لكن الرع ظرل  الرط ظ ن لتطظتر الاطن  رل تتة ا ر  رتط  ل  ال
 تطبيق نظم المعمومات الجغرافية -ثانيا:

 رررللاظر رهرترررن اظرررلا الرع ظررررل  ال غراكترررن يظاررره اظرررلا رتيلرررر  ادارم ظتة تررر   
ظهرررلر الرع ظررررل  ظال تلارررل  ذا  ال عرررد الريرررلا  إ  يلاررر  ط تعترررن يلراهرررلر أظ  ظا 

 ط الا لتررررل  أظررررر   ررررا  اااسررررل  يلل ررررظارع أظ الر ررررلا  أظ الرع ظرررررل  الترررر  ترررررت
  ررر يل  اليهر رررلء ظال ررررر ال رررة  ظأال ترررت الرترررله  أظ الرع ظررررل  التررر  تررررت ط 
 ررررللتاطتط العرراارررر  يتقسررررتا اررا رررر  ظالت رررررتعل  ظ ررررظاات  ال اررررلء   أظ  تلاررررل  
إة رررل تن عررر  ارا رررطن ا  ت رررلدتن ظا  ترلعترررن     الخ  إذ ترررتا دررررو ظتيلرررر  

 (11  هل ظكب إةدا تل  رع ظرن رت  هذه ال تلال  ظالرع ظرل  ر  الارا ط ظة ظ
 عر تررن  ررر  تسرره  ظ  ررد ررر  اا ررلرم إلرر  أ  اسررتاداا هررذه التقاتررل  الةدت ررن 

 اظررررلا  لظر طهرررر نالظ رررر تظتطررررظتر ظتة ترررر  ظعرررررض ال تلاررررل  الريلاتررررن ظال تلاررررل  
ع ر  إا ررلز عر ترل  الررا  رن ظالر رد ظالتة ترر   مقردر الرررل تزتررد رر   رتيلرر  ظاةرد

لارظ العرراا  ر  اة  تظكتر  لعدم رع ظرلتتن ي ترم رسرتا طن  ل ظالتظ ت  الال ن
ظ رردتر  للررذير أ  الاظررلا تتررتم إريلاتررن اسررتاداا أاظرررن تةدتررد ررر  عرردم ر ررلدر  
رر  الد رن    ن( الذا تقظا  تةدتد ااةدا تل   در ن عللترGPSالرظا   العللر    

تتا إاتلج  لعردم عد ظا ست علر ع   ظر  اة  تط تب اظا الرع ظرل  ال غراكتن 
الرع ظرل  ظال تلال  ال غراكتن الت  ترتيز ع تهرل رعظرا ر رلرت  تارترن الررد  ظكر  
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 اسرررتعرل   اررض الظظت ترررن   رررظ هل ترررتا التا رررظء  رررللتغترا  ظتةدترررد الةل رررن رررر
يررل أ  تةدترد رسرلرا   ر يل   ظالادرل  الرات  ن ظات لهل  التظس  الرسرتق     

يهر لء ( ظكب اررا ط رازظارن تسرلعد  ظر لرا  ظهلتر  الادرل   رلء   لك   
ع ررر  ت رررلدا ارعطرررل  الالت رررن عررر  أعررررل  الة رررر الع رررظا       رتررر  ارعررررل  

 (12   ترت ط  اظا الرع ظرل  ال غراكتن الذا تر   الرر   لةست سلر
 ضوابط التخطيط والتطوير الحضري -ثالثا :

راط قرررل  أسلسرررتن تريررر  ال هرررل  إت رررلد  تتط رررت ا رررلح اطرررط التطرررظتر ظالتارترررن
التاطتطتن ظالتا تذتن ر  تط تقهل  لل ي  الذا تعللو الر ية  الة رتن الرعقدم 
ظال ررن الت ررلظزا  ع رر  أرا رر  ظررت يررل  الدظلررن  عررد ا ةررتة  ارررتيرر  لررذل  

  -تا غ  اعترلد ال ظا ط التللتن أهرهل :
 ترررذ اا رررراءا  الستلسرررل  تط ترررب القرررظاات  ظالت ررررتعل  ال رررلررن ل ررررل  تا -:1

الة رررتن كرر  يلكررن الرررد  ل ةررد ررر  الت ررلظزا  ع رر  اررا رر  ظالررت يررل  التل عررن 
ل دظلررن ظال ررن ارر رر ن ظالسررلةل  ظاررا رر  الرا  ررن لةسررتعرل   الادرتررن 

  ك  الت لرتا ارسلستن
 ت رن اعترلد الرعلتتر التاطتطتن ل ةد ر  التارتن العررااترن الع رظا تن ظترظكتر  -:2

 ة رتن هران تسه  الةرين  ت  أرلي  العر  ظالدراسن ظالسي   
 رظرم ا لتزاا  أسللتت ظطرز العرلرم ر  أ   تةقتب راظظرن عررااتن تتظكر  :3

كتهرررررل عال رررررر ال ررررررل  ظتةقرررررب هظترررررن ررررررد  رةلكظرررررن ا ا رررررلر  لاترل هرررررل العر ررررر  
 ااسةر  

ظتط ترررب الستلسرررل  الة ررررتن : ةرلترررن الرارررلطب التلرتاترررن ظالترا ترررن كررر  الررررد  4
 اراص ك  ردتان هت     الرالس ن اعلدم التأهت  أظ الة لظ ع تهل ع 
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تعد التظس  الة ررا أررر  ررظرا ظذلر   سرتتعلت الاررظ السريلا  الرتظ ر   -:5
لذل  ا د ااه ر  ال رظرا اتارلذ التردا تر الةزررن لاقر  ر يترن اررا ر  التر  ترتا 

عرراار  ظارظد أ  ا رتر إلر  أهرترن ةسرا رظ رظع الر يترن ااتتلرهل يرةلظر ل ارظ ال
إذ لرررتس رررر  ال ررررظرا أ  تيرررظ  عل دترررن اررض ل   دترررن ليررر  ت رررر هل الت ررررتا 
ارسلسرر  عاررد التظسرر     هرردر الت رررتا ارسلسرر  هررظ تاظررتا اررض الة رررتن 
ظكرررررررب راطرررررررط رسرررررررتق    لرررررررذل  كرررررررل  اررض الزراعترررررررن اظ اررا ررررررر  الرر ظيرررررررن 

دا   رررررر  الت ررررررتا ارسلسررررر  ت ررررر م أرا ررررر  ة ررررررتن لأل رررررالص عاررررردرل تررررر
ظسرررتتغتر ظ رررعهل القرررلاظا  ظترت ررر  سرررعرهل لرررذل  تا غررر  أ  ت ررررع  رررلاظ  ت رررر  
ةقرررظب ار رررالص ظتسررره  عرررر  ال  دترررن كررر  تاظرررتا اسرررتعرل   اررض كررر  هرررذه 

  ارةتلء ال دتدم
 تر تد تي  ن اطط التارتن ظالة لظ ع   الرل  العلا  -:6

 نها الستلسل  ظال رارو التر  تر ر  الاطرظط ارسلسرتن  سرتراتت تظتتقدا ال لةث  أ
 تطظتر الرد  

 سياسات وبرامج تنمية المدن وتطويرها -المبحث الثالث:
 برنامج تطوير مركز المدينة -:1
تررررتا تةدتررررد رريررررز الردتاررررن  لعترررررلد الرعررررلتتر الرعرظكررررن كرررر  تةدتررررد الراطقررررن  -أ:

ظ الرريررز إلرر  إةررد  ال هررل  الترر  تسرررم  هررل الت لرتررن الرريزتررن   ظتررتا تظ ترره اررر
اسررتعرل   اررض رررر  ا ررر  ترررظكتر ال  ررلءا  الر تظةرررن الظاسرررعن اا رررلء رتررردا  
الردتاررررن   ظذلرررر   سررررتاداره رريررررز لت ررررر  ال رررررلهتر أ اررررلء الرالسرررر ل  الظطاتررررن 

 ظالقظرتن ظالدتاتن  



 
 
 

 
 

 
 

22 

  ةـــوم االنسانيــار للعلـــة االنبــمجلة جامع
 0202اذار  االول دد ــالع

 

ااتترلر الطررز ت:_ا هترلا  للعا ر ال رلل  ظالتريتز ع ر  ال ظاارت الرعرلرترن ظ 
الت  تع ر ع  ا  رللن العر ترن ااسرةرتن التر  تترترز   الررن الت ررتا ظاسرتاداا 
ار رررظاس ظارعرررردم ظارلرررظا  لترررزتت  ظا هرررل  ار اترررن ع ررر  ارترررداد ال رررظارع  سرررترل 

 رل  رالر تستن راه

ل  الة رررتن الرالسرر ن كرر  رعلل ررن الراررلطب القدترررن ظار اتررن رلسررراعترررلد الست-ت:
هر رررن   ظذلررر   تعرررلدم تأهتررر  الظةررردا  الرعرلرترررن التررر  تر ررر   رررزء رررر  ار اترررن الرت

ظالترا ترررن   ل ة رررلظ ع ررر  الررررظرظث الة رررلرا ظالرعررررلرا ار رررت  كررر   نالتلرتاتررر
زالررن  عررض ار ررزاء لغرررض تررظكتر ال  ررلءا  الال ررن  للرترردا  ظكتم  الردتاررن   ظا 

 ال دتدم   ال ظارع الرط ظ ن ظاستغة  اررا   ارار   لر اتن

التظ رره اةررظ ال اررلء العرررظدا ظذلرر  ررر  اررة  الت رر ت  ع رر  أا ررلء ار اتررن  -ج:
طظا ررب  للاسرر ن ل رررد  الترر  تر رر  ررايررز الرةلكظررل  ررر   الي ررر   ررأي ر ررر  سررتن

رراعلم استغة  الطل ب ارظ  ر  الطل ب ال لا   ل سرتعرل   الت لرترن ظالريلترت 
ب ظا ستعرل   السياتن   أرل كر  الررد  ال رغترم   ظالطظا ب الع تل تستادا ل  الد

 تري  أا لء أ اتن   ةث أظ أر   طظا ب  

 برنامج تطوير السكن  -:2
اعت ررلر  اررلء الظةرردا  السررياتن  أاظاعهررل الرات  ررن رهرررن ظطاتررن   ظذلرر  لزتررلدم -أ:

عررددهل   رري  ت رر   للط ررت الرتزاتررد ظسررد  ررزء ررر  الع ررز ظرظا هررن أزرررن السرري  
لررة رررن ارظلررر  رررر  الراطرررط   ظتسرررتير  ر رررلرت  ااسررريل  كررر  الرراةررر  ارررة  ا

 الةةقن ل ت رتا  
ت: إعطررلء ارظلظتررن لر ررلرت  ااسرريل  ظالتظ رره اا ررلء العرررلرا  السررياتن رتعررددم 
الطظا ب  لعت لرهل أها الة ظ  لرعلل ن ر ي ن ااسيل  ظتعرترهرل ع    رت  رد  
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دم كرر  رريررز الردتاررن أظ ع رر  أطراكرره   ظ رررت الرةلكظررن   ظتررتا ااتتررلر رظا رر   ترر
رظا رر  العررر  اا ررلء العرررلرا  السررياتن   ظتقررظا ال  اررن  تةدتررد عرردد الطظا ررب كرر  

  ظء الةل ن  

ج:_ تأسرررررتس  رررررريل  ي رررررر  ال رررررن  لل ارررررلء ظارعررررررلر ع ررررر  غررررررار ال رررررريل  
ار ا تررن  ظتيررظ  رقررر ال رررين كرر  رريررز الرةلكظررن  ظتقررظا هررذه ال ررريل    ررر  

يظادر ال  رتن الرتلةن ك  الرةلكظرن رر  الرهادسرت  ظالعررل  الررلهرت  ظترظزتعها ال
ع   ارعرل   ةسرت تا  رلتها ظتترظل  هرذه ال رريل  رهرلا ال ارلء ظااا رلءا  
ظرد الطرب ظكب هلترن تةرددهل ال  ارن الع ترل ظال هرل  الرسر ظلن كر  الدظلرن    ةترث 

 دظلن ظتقدتا ادرلتهل ل رظاطات   تقظا  تا لء الر لرت  ااسيلاتن التل عن ل 

  :_ برنامج تطوير االستعماالت التجارية3
تطرررررررظتر الظظت رررررررن الت لرترررررررن ريلاترررررررلع رررررررر  ارررررررة  رتل عرررررررن التظزتررررررر  الريرررررررلا  -أ: 

لةسررررتعرل   الت لرتررررن إذا تةترررر  السررررظب الر تسرررر  رريررررز الردتاررررن ظتررررتا عر تررررل  
ب التق تدتررن يظاهررل تطررظتره  ررر  راطررط تطررظتر رريررز الردتاررن ررر  ةرلتررن ارسررظا

تر رررر   ررررزء رررررر  الرررررظرظث الة ررررلرا ظالرعرررررلرا ل ردتاررررن    ررررا الررايررررز الت لرتررررن 
ال لاظتررن ظالررايررز الت لرتررن كرر  ارةتررلء السررياتن الترر  تقررظا  تقرردتا ارردرلتهل ل سرريل  
ظ ذ ها اةظهل ر  ا   تا تر ال رغط ع ر  الراطقرن الت لرترن كرر  رريرز الردتارن 

لت ررررد  الررررظظت   رغ ررررت ال ررررظارع الر تسررررن ظال لاظتررررن ررررر  ظاظرررررا  سررررتررار ةللررررن ا
ا سررررتعرل  السرررريا  إلرررر  الت ررررلرا ظ رررررل ترررراعيس ع رررر  الي ررررلءم الظظت تررررن ل  ررررلرع 
 ظالرة ن السياتن تا غ  ع   ال هرل  ال  دترن أ  تأارذ هرذا ال لارت  اظرر ا عت رلر

  ارتداد ل ةد الر ية  الت  تعلا  راهل ارسظاب الت  ا أ   طرتقن ع ظا تن ع 
 ال ظارع الر تستن اتت ن التغرتتر الظظت ر   
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اسررتغة   عررض ال  ررلءا  الر تظةررن  رررت رريررز الردتاررن أظ أا رظ رر  ترتررز -ج:
 سررهظلن الظ رررظ   سررتاداره يسرررظب  ررع   ع ررر  غرررار ارسرررظاب العر تررن القدتررررن 
ظتررتا تاظررتا هررذه ارسررظاب ظتقسررترهل  ةسررت اررظع السرر عن الرعرظ ررن   ظتررتا  ررر  

ن الر تر الذت  ت تر ظ  اررض ظتت لظزظ  ع   أر  ن الرلرم ظال ظارع ك   لع
 رريز الردتان لتترياظا ررلرسن ا لطها ك  هذه ارسظاب  

 برنامج تطوير شبكة النقل -:4
ا:_تاظرررتا  ررر ين الاقررر   لل ررري  الرررذا تةقرررب التظا ررر   رررت   رررظارعهل  ةترررث تتق ررر  

تسرر ت زتررلدم ة ررا الررررظر عارردهل  اا ررلكل    ظأ    تةتررظا ع رر   ررظارع رغ قررن
إلرر  ظهررظر ا اتال ررل  يرررل كرر   ررظارع ررايررز الرررد    لررذل  تا غرر  كررتم ال ررظارع 
لتةقتررب التظا رر   ررت  ال ررظارع لركرر  الي ررلءم الظظت تررن ل رر ين ال ررظارع كرر  تةقتررب 

   ااستلت الررظر  سهظلن ظ أرل 
لسرررت ظرتط  رررل  ت:_ ترررظكتر رظا رررر سرررتلرا  ظتظزتعهرررل ريلاترررلع  لل ررري  الرررذا تتا

ا سررررتعرل   الظظت تررررن ظي لكتهررررل   ظتيررررظ  تررررظكتر هررررذه الرظا ررررر  ل عترررررلد ع رررر  
الرعررررلتتر التاطتطتررررن كرررر   ررررظء عرررردد السرررريل  الرتظ رررر  ظعرررردد السررررتلرا  ظي لكررررن 
ا سررررتعرل  كرررر  سرررران الهرررردر ظتتاررررظع  ةسررررت إريلاتررررن تظكترهررررل يررررللرظا ر   لاررررت 

العرلرا  ع    ي  أا رلب أظ  ارر  ن   أظ رظا ر ع   رستظ  اررض أظ تة 
 عرلرا   عدم طظا ب   ظت  ت  ا ستعرل  الق تر لهذه الرظا ر  

إعررررلدم ت رررررتا التقلطعررررل  ل ررررتا ص ررررر  اار ررررل  ال رررردتد كرررر  سررررتر ةريررررن -ج:
الرري ل  عاد اقلط التقلط    ظاستاداا الت لرتا الرالس ن ك  تاطتط التقلطعرل  

 ن ررظرتن  تدم  لتسهت  الداظ  ظالارظج ظا ب ااستل ت
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ا هترلا  أر  ن الر لم ظعز  ةرين الر رلم عر  ةريرن السرتلرا    سرترل كر  -د:
ت لد رررا  الر لم الرسق ن ل تغ ت ع   الظررظر الرالاترن   ظارع رريز الردتان ظا 

 القلستن ك  ال تر ظال تلء  

إداررل  أسررس ظاعت ررلرا  سررةرن الطرررب عاررد ظ رر  راطررط التطررظتر ظذلرر   -ه: 
تهررل كرر  الظ لتررن ررر  الر ررية  ظالةررظادث الررظرتررن ظ رررل  سررةرن السرريل  رهرت

 ظالة لظ ع   ا  ت لد الظطا  

 برنامج تطوير الوظيفة الصناعية-:5
رررر  الظظت رررن السرررياتن  ضترررتا تةدترررد رظا ررر  ال رررالعل  ال دتررردم التررر    تتعرررلر -أ 

 ا ار  داا  الردتان  ظأ  تيظ  سه ن الظ ظ    ظالظظل ر
دم الاظررررر  لل ررررالعل  الترررر  تتعررررلرض ررررر  الظظت ررررن السررررياتن ظترةترررر  إعررررل -ت 

 ال العل  الر ظ ن الت  ت ر  لل ةن العلرن إل  الرج الردتان  
 برنامج تطوير الخدمات -:6
العر  ع   تةقتب الرظازارن كر  تظزتر  الاردرل  التع ترترن ظال قلكترن ظال رةتن  -أ: 

الردتاررن  ةسررت ةل ررن السرريل  ظالعررر   ظالدتاتررن ظا  ترلعتررن ظالتركتهتررنع   أةتررلء
ع   رك  ي لءتهرل الظظت ترن  ظتظ رت  اردرل  الررلء ظالر رلرا ظاليهر رلء ظالهرلتر 

 ليلكن أ زاء الردتان  
ت: ت هتز ارةتلء السياتن ظاررا   الر ررظزم رارذ أي رر رر  ع ررم سراظا   يلكرن 

 لتهل الادرل  ظالرراكب الت  تر    رظرم  ظهرتن  رتداد العررا  إ
تاسررتب  هررظد الارردرل  التةتتررن الرتر  ررن  لل رر يل  ظتط تررب رررررا  الادرررن  -ج: 

عرررلدم تطظترهرررل ظذلررر   ررررد  كررر  ارةترررلء ال دتررردم ظارةترررلء التررر  ترررتا إزالرررن أ اتتهرررل ظا 
ا رررلء ا رررب ارررلص لتظ رررت  أال ترررت الررررلء ال رررلك  ظأال ترررت الر رررلرا ظاطرررظط  ظا 
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ررر  ارتررداد ال ررظارع تةرر  أر رر ن اليهر ررلء ظاطررظط الهررلتر  ظترتررد هررذه الرررررا  
الر ررلم  ظا  إا ررلء هررذه الرررررا  تسرره  أعرررل  تظ ررت  الارردرل  إلرر  الرسررت تدت  
 ظتق ررررر  رررررر  تيرررررللتر ررررررد ال ررررر يل  ظتةقرررررب ارررررررل  ظتةرررررلكظ ع تهرررررل رررررر  الت رررررر 

 تظالعرررظارض ارارررر  نيررررل أاهرررل تسررره  أعررررل  ال رررتلان ظتق ررر  تيللت هرررل ظ  تتط ررر
ع رر  تارتررت ال ررظارع ظارر رر ن  يرررل تسرره  أاظرررن أعرررل  الة رتررل  الترر  تعررر  

الرع ظرررررل  ال غراكتررررن كرررر  إدارم هررررذه ال رررر يل   طرررررب ع رتررررن ةدت ررررن تريرررر  ررررر  
 الستطرم اليلر ن ك  اادارم  

 برنامج تطوير بوابات المدن  -:7 
تةدترررد الرالكرررذ التررر  تةقرررب ات رررل  الردتارررن  رررلا  تا الر رررلظر ظالررررد  ارارررر  -أ: 

ن الستطرم ع   الداظ  ظالارظج إلر  الردتارن  هردر تةقترب الةرلترن  ظذل  اريلات
ظتظكتر ارر  ظتتا تةدتد رظا   ال ظا ل  ظعددهل ر      ال  ان ك   رظء الةل رن 

 لهل ظعة تهل ر  الرد  ارار  ظالرتر الر لظر 
ت:_ ا هتررررلا   رللترررن ررررداا  الررررد   لعت لرهرررل اقطرررن ا سرررتق ل  ارظلررر   ظذلررر  

 ا ستعرل   الظظت تن الر ظ ن ظاست رلرهل يرالطب ا راء    ترةت 
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 الخاتمة  
علل   الدراسرن الظا ر  القرل ا لررد  رةلكظرن ا ا رلر ظترا اسرتعراض ررظ ز ل  ظا ر  
ظالرتغترررا  ال غراكتررن الرررؤ رم كرر  ا ررأم الرررد  ظتطظرهررل ظتة ترر  الرةرررم الة رررتن 

راسررن أ  الرررد  تعررلا  ررر  ر ررية  ل رررد  ظتقررظتا الت ررلرتا ارسلسررتن أ  ترر  الد
ة رررتن رات  ررن  ع ررهل تاطتطتررن ظ ع ررهل عررااتررن ترررت ط  للت ررلرتا ارسلسررتن 

ترررررررت ط  للا ررررررل ص السرررررريلاتن ظا  ترلعتررررررن ظ ع ررررررهل اراررررررر ترررررررت ط  ظ ع ررررررهل
  لا راءا  ظالستلسل  الةيظرترن   ظرر  ا ررز الر رية  التر  تعرلا  راهرل الررد 

  -رل ت   :
الت رررلرتا ارسلسرررتن ل ررررد  كررر  تةقترررب أهرررداكهل الاهل ترررن كررر   إا رررلب رعظرررا -:1

تظ تررره الاررررظ العررااررر  ال رررن ظأاهرررل اسرررتا د  اررا ررر  الرا  رررن   ررر  ااتهرررلء 
درا  الرتغتررا  ا  ت رلدتن  الردم الرقررم ظذل  لعدا استتعلت رتط  ل  الر تر  ظا 

 ظا  ترلعتن الرؤ رم ك  تطظر الرد  
ر رررية  عدتررردم راهرررل ترررداا  اسرررتعرل   اررض  تعرررلا  ررايرررز الررررد  رررر  -:2

ظتهرررؤ ار اتررن ظر رري ن ا زدةررلا الررررظرا  سرر ت عرردا ااتظررلا  رر ين ال ررظارع يرررل 
 أاهل ت تقر ل عا ر ال رلل   

تةت  ر ي ن السي  ال دارم  ت  الر ية  الة رتن ك  رد  ا ا لر ظذل   -:3
  س ت الاقص الةلد ك  الظةدا  السياتن 

ك  الرسلةل  الرا  ن ل ادرل  ظعدا عدالن التظزت  الريلا  لهرل  الاقص -:4
 ااعيس ع   ي لءم أداء الادرل   ع   أةتلء الرد 

ظتقررردر  الدراسرررن   ر رررن رقترةرررل  عررردهل ال لةرررث  ر ل رررن ا سرررتراتت تن الة ررررتن 
  -لتارتن ظتطظتر رد  رةلكظن ا ا لر أهرهل :
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تتررررظل   تارتررررن رةلكظررررن ا ا ررررلرت رررريت  ل اررررن ع تررررل تسررررر  ل اررررن اعرررررلر ظ  -: 1
الة رررررتن ظتةدتررررد ال  سرررر ن العلرررررن ل تارتررررن الة رررررتن   إعررررداد الستلسررررل نرسررررؤظلت

 ظاا رار ع   ي  رراة  التطظتر  
ا رررلء  لعررردم  تلارررل  ليررر  ردتارررن ترتيرررز  -:3 تط ترررب اظرررا الرع ظررررل  ال غراكترررن ظا 

دارم الادرل  ك  الر ع تهل رعظا ر لرت  تارتن ظتطظتر الرد   د  ظا 
تقرررردا ال لةررررث  عرررردد ررررر  الظررررظا ط الترررر  تر رررر  راط قررررل  أسلسررررتن تريرررر   -: -:4

ال هرررررل  التاطتطترررررن ظالتا تذترررررن رررررر  تط تقهرررررل  لل ررررري  الرررررذا تعرررررللو الر رررررية  
أهرهرررل تط ترررب القرررظاات  ظت عتررر   ظتةقرررب ا رررلح اطرررط التطرررظتر ظالتارترررن الة ررررا
  ظاعترلد الرعلتتر التاطتطتن الت رتعل 

لةث  ر رظعن ر  ال ررارو ظالستلسرل  الة ررتن العلررن لتطرظتر يرل تقدا ال  -:5
يرر  ررر  رريررز الردتاررن  ظالسرري   ظ رر ين الاقرر    ظال ررالعن  ظالت ررلرم ظالارردرل   

 ظ ظا ل  الرد   
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 الر لدر
ع   ةست  ال  ش   القلرتن سرن أسلستن ك  رارلخ العرراب   ر  رن ال رعترن  -:1

 38  رط عن العلا   ص 1978ان ال غراكتن العرا تن  العدد ال للث لس
رةرد طه الت  الةتلا    ال العن ظتظطاهل ك  رةلكظرن ا ا رلر   أطرظةرن  -:2

 149ص  1995ديتظراه   غتر را ظرم  ي تن اآلدات  لرعن  غداد   
لطترر رةرررظد ةدتررد الرردلتر    ر رررظع را ظ ررز  الررررلدا ظدظره كرر  اااتررلج  -:3

ا ررررظرم   ي تررررن اآلدات    لرعررررن  غررررداد الزراعرررر    أطرظةررررن ديتررررظراه غتررررر ر
 32ص  1999

رهاررررد ع ررررد ةرررررلد الرررردلتر    الطرررررب الدظلتررررن كرررر  رةلكظررررن ا ا ررررلر   رسررررللن  -:4
 74ص  2338رل ستتر غتر را ظرم  ي تن التر تن  لرعن ا ا لر   

أيرررا رةرررد يسررلر   راطقررن ا ا ررلر كرر   ررظء التاقت ررل  ا  لرتررن   الرررؤترر  -:5
  5  ص  1992 ا لر   ارظ  ل لرعن ا

د   ررللم ك ررتم ةسرر  الهتترر    تطررظر الررايررز الة رررتن ع رر  طرتررب  غررداد  -:6
  13ص 1992_الر ن ال رات    الرؤترر الع ر  ارظ  ل لرعن ا ا لر

د  اررررررللص ا  ررررررعت  الرقظرررررررل  ال رررررررظرتن ل ت رررررررتا ارسلسرررررر    ر  ررررررن  -:7
  133ص  1983لسان  11ال رعتن ال غراكتن العرا تن   الر  د 

 رررر را  ررررلهر الررررراظا   تقررررظتا الت رررررتا ارسلسرررر  لردتاررررن  رد  ع رررردا لال رررر-:8
الررلدا ر   عض الرعلل ل  التاطتطتن  ر  ن ال ةرظث ال غراكترن    لرعرن 

  2334اليظكن   العدد الالرس لسان 
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  را  لهر الراظا   دظر الاق  كر  ال ارلء الرظظت   ظالعرراار   رع دا لال  -:9
 1995رظةن ديتظراه غترر را رظرم   ي ترن اآلدات ا  لرعرن  غرداد ل رد    اط

 174ص 
د    لح كل   الرةرلا    التغتر السريلا  ظي رلءم الاردرل  الر ترعترن  -: 13

  75ص 2333لسان 4-3ك  الرد  العر تن ر  ن  ؤظ  ا ترلعتن العدد
   

11- Burrough , P.A and Medonnel , R.A Principles of 

Geographical information systems New York Oxford 

University Press 1998. Page -46-. 

 

12- Clark , .C. Getting Started with Geographic Information 

System . 2
nd

 . ed .Saddle Rive NJ: Prentice Hall, 1999. Page 

-75-. 
 


