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 نوع ة في هو االختالف ل ن ، م ان اي في الدول تواجه التي االشككككككك ال ا  من الثقافي التنوع

 او االجتماع ة العدالة  حقق الذي الصككككال  الح م آل ا   تمتلك ادارة هي هل ، التنوع هذا ادارة

 وتتطلب الدول تواجه التي التحد ا  من  الجدل ة هذه وتعد ، أنواعه ب ل الصكككككككال  غ ر  الح م

  تم ثم بإ جاب ة اسككتخدامه   م ن ، حد ن ذو سككال  الثقافي فالتنوع ، الصككح حة  القرارا  اتخاذ

 حتى بسككلب ة اسككتخدامه أو ، والتقدم للتعا ش  وسكك لة التنوع وت ر س  االختالفا  من االسككتدادة

  . والدساد للدتنة وس لة  صب 

قاف ة العوامل بأهم ة حق قي وعي ودون ، باألماني تتحقق ال الشكككككككعوب ثروة    ت و ن في الث

 مجتمع ألي  تسكككككككنى لن بدونها والتي ، القانون مجتمع على الحث ومنها ، الثروة واسكككككككتمرار

  .  المستدامة التنم ة عتبة الى الوصول

 ، الدولة   ان تهدد أذ  ث رة اش ال ا  من  عاني العراق في الثقافي التنوع واقع ان عن فضال   

 هذا ادارة خالله من  م ن حتى وترس خه صال  ح م تأس س على العمل الى حاجة هناك ولذلك

 . التنوع

 المجتمعا  في ادارتها واشككككككك ال ة الثقافي التنوع ظاهرة دراسكككككككة الى الحالي البحث  هدف  

  . العراقي المجتمع على التر  ز مع متجانسة غ ر مجتمعا  بأنها توصف والتي االنتقال ة

 العلم ة المداه م ماه ة وتوضككككك   لعرض التحل لي الوصكككككدي المنهج على الدراسكككككة وسكككككتعتمد 

 وأسككككبابها متغ راتها ب ن العالقة نوع ة وتحل ل البحث بموضككككوع الوث قة الصككككلة ذا  والمداه م

 على والوقوف المدروسكككككككة الظاهرة اغوار سكككككككبر تحاول التي الجوانب ومختلف ، واتجاهاتها

 ب ن مقارنا  عقد في المقارن المنهج على االعتماد سككككككك تم  ما.   الواقع ارض على حق قتها

 . أ ضا   ب نها وف ما والعالم ة العرب ة التجارب وبعض العراقي النموذج

 منها واالسككتدادة الظاهرة هذه لعالج  سككبل والمقترحا  االسككتنتاجا  اهم الدراسككة وسككتعرض 

 القانون دولة مبادئ أرسكككا  طر ق ،عن التنم ة مسككك رة وخدمة السكككلمي للتعا ش اجتماع ة  قوة

  . الصال  الح م آل ا  وتدع ل والمؤسسا 

 

 



 

 

summary 

Cultural diversity of problems facing States anywhere, but the difference 

is in the quality of this diversity, management is good governance 

mechanisms have management that achieves social justice or invalid 

provision of all kinds, these controversies of the challenges facing States 

and requires making the right decisions, cultural diversity is a double 

edged sword, it can be used positively and are taking advantage of the 

differences and dedicate diversity as a means of coexistence and 

progress, or passive use until it becomes a way of strife and corruption. 

Wealth is not achieved by peoples wishes, without a real awareness of 

the importance of cultural factors in the formation and continuation of 

wealth, which induce a Community law, without which no society will 

not be able to reach the threshold of sustainable development.     As well 

as the reality of cultural diversity in Iraq suffers from many problems 

threatening the State entity, and therefore there is a need to establish 

good governance and consolidate so you can manage this diversity.   

Current research aims to study the phenomenon of cultural diversity and 

problematic management in transitional societies, which is described as 

a heterogeneous community with a focus on Iraqi society. 

Methodology of the study will draw on descriptive analytical 

presentation explaining what scientific concepts and concepts relevant 

to the subject of research and analysis of the quality of the relationship 

between variables and their causes and trends, and the various aspects 

that are trying to fathom phenomenon and stand up for what they are 



on the ground. And will by on comparative method in comparisons 

between the Iraqi model and some Arabic and international experiences 

with them too.  The study will be the most important of conclusions and 

proposals as ways to treat this phenomenon and utilized as a social force 

for peaceful coexistence and development service, by establishing the 

principles of the rule of law and good governance mechanisms and 

institutions. 

 

 

 


