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مستخمص البحث
إن الزيادة السكانية هي سبب أساسي في الضغط عمى الخدمات المقدمة لممدينة التػي
تتأثر بزيادة حجم المدينة وما ينتج عنه من التضخم السكاني ومدينة بغداد هي إحػد
المػػدن المميونيػػة التػػي تناػػط فيةػػا الحركػػة السػػكانيةد وان منطقػػة الد ارسػػة هػػي مػػن أهػػم
المنػػاطؽ الحيويػػة فػػي مدينػػة بغػػداد حيػػث تاػػج بحركػػة المػػارة والسػػيارات نتيجػػة لتنػػوع
اسػتاماتت ارر

فيةػا ولكونةػا تقػ فػي لمػػب المدينػة تقريبػام وهػيا المولػ يجاػ منةػػا

مصدر جيب لمسكان وماب امر من والى إرجاء المدن ارخػر

ممػا يتطمػب جةػاز إدار

ل ػػادر عم ػػى مواكب ػػة زي ػػادة حج ػػم الس ػػكان وت ػػوافر الخ ػػدمات لة ػػم وكمم ػػا توسػ ػ الجة ػػاز

اإلدار يصػ ػ ػػبص مػ ػ ػػن الص ػ ػ ػػاب تسػ ػ ػػييرص بأس ػ ػ ػػموب اإلدارة المركزيػ ػ ػػة وتص ػ ػ ػػبص اإلدارة
الالمركزية احد عوام رف كفاءة هيا الجةاز و فااليته من خال تفػوي
اردنػػى فيػػه ط السػػمطات المحميػػة طا لػػبا

المسػتويات

السػػمطات والصػػالحيات فػػي اتخػػاي الق ػرار

المناسب وبةيا تتفرغ السمطات المركزية لمقيام بمةام الدولة
وتتااون السمطات المحميػة مػ السػمطات المركزيػة لتػوفير خػدمات المجتمػ مػن خػال
ارجة ػزة التنفيييػػة المتمثمػػة بأمانػػة بغػػداد و البمػػدياتا م ػ أجة ػزة اإلا ػراؼ و المتاباػػة
المتمثمة بالمجالس المحمية من خال الامميات المختمفة كالتموي و التنسيؽ وغيرها
ونظ ػ ار تختيارنػػا لمنطقػػة الك ػرادة الاػػرلية كمنطقػػة لمد ارسػػة فػػال بػػد و أن نوضػػص دور
المجػػالس المحميػػة فػػي تػػوافر الخػػدمات و خصػػالص المنػػاطؽ السػػكنية و الصػػناعية و
التجارية و المناطؽ الخضراء و طبياة الخدمات المقدمة لممنطقة زيادة عمى التأكيػد
عمػ ػػى المجػ ػػالس المحميػ ػػة الخمسػ ػػة التػ ػػي تاػ ػػك المجمػ ػػس اتستاػ ػػار لمنطقػ ػػة الك ػ ػرادة
الاػػرلية و توضػػيص ليػػة عممةػػا عبػػر المجػػان المتخصصػػة لةػػا ومػػن ثػػم نتػػالج الزيػػارات
والمقاءات الميدانية وأخي ار اتستنتاجات و التوصياتا

مشكمة البحث:

أ

تتمث ماكمة البحث في ترد الخدمات المقدمة في منطقة الدراسة
أهمية البحث:

تاري ػػؼ المانيػ ػػين ف ػػي المجػ ػػالس المحمي ػػة واتستاػ ػػارية بأهمي ػػة دورهػ ػػم ف ػػي تػ ػػوفير
الخدمات
فرضية البحث :
إن ضاؼ عممية توفير الخدمات اتجتماعية وخدمات البنى اترتكازية إلػى
السػػكان ا بسػػبب عػػدم تطبيػػؽ الالمركزيػػة فػػي إدارة الخػػدمات البمديػػة مػػن لبػ المجػػالس
المحمية و ارتباط ادارتةا بالو ازرات و المديريات التاباة لةا اوأمانة بغداد
هدؼ البحث :
إن تطبيؽ الالمركزية في المجالس اتستاارية و المحمية سيؤد إلى تفايػ وظيفػي
لتوفير الخدمات إلى السكان كما و نوعا

هيكمية البحث :
ينقسم البحث إلى فصمين الفصػ ارو تنػاو د ارسػة اػاممة لمنطقػة الكػرادة
الاػػرلية وفػػي مجػػاتت السػػكان واسػػتاماتت ارر

ومسػػتو الخػػدمات اإمػػا الفص ػ

الثػػاني فقػػد ااػتم بالد ارسػػة عمػػى نتػػالج اتسػػتبيان لممجػػالس المحميػػة الػػي ااػػم عمػػى
إحياء منطقة الدراسة


ب

Abstract
Population increase is the main source of causing pressure on
the services addressed to the city .the latter of which is affected
by the increase of the its size .Baghdad is are of the million cities
in which population movement is active. The region under study
is the most important vital regions in Baghdad city , it is full of
the movement of the passers-by , and cars as a result of the
various uses of the ground , besides it lies in the centre of the
city. This makes it attractive to the population ,it is an important
region functioning as a station to the other surrounding regions.
this requires efficient administrative staff which is difficult to be
administrated by a style of central administration. on – central
administration becomes a vital factor of raising the efficiency of
this administrative system , this is done by putting the lower local
systems under the control of the higher central system that tikes
the appropriate decision . thus, the central systems are responsible
of fulfilling the state jobs . the local systems assist the central
systems with the help of the executive sub-systems represented
by municipality secretariate of Baghdad city , and the supervision
and persuing systems represented by local meetings concerned
with the different processes of binancing , co-ordinating and
others. On this basis, theis basis, the study deals with the subjet of
,,the role of the local meetings insaving the municipality
seriveces in the region of eatern karada,, since we choose alkarada region as a region under study , it is necessary to focus our
attention on the role of the local meetings of saving services, and
the characteristics of the pobulation , industrialization , and
trading lregions . attention is also bocused on the bive local
meetings constructing the suspervisory meeting of the eaotrenkarad

