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U : المستخلص

ان تخطيط استراتيجية التنمية المستدامة في المحافظات العراقية يعاني من عدم وجود اليه مناسبة تحقق متطلبات 
) خصوصاً وان توجهاتها الحديثة نحو الالمركزية والحوكمة الرشيدة من هنا ينطلق NDPالتنمية الوطنية (

ة االستراتيجية المالئمة للتنمية المستدامة على يالبحث ليحدد اليه مقترحة لكيفية وضع تسلسل لخطوات منهج
) مراعية فيها لمقومات المحافظة واالسلوب 2030-2010مستوى مدن محافظة االنبار وللفترة الزمنية (

التشاركي بين الحكومة المحلية ومجتمع االنبار من اجل التوصل الى اهم المشاكل التي يعاني منها والتي تواجه 
تنمية المحافظة وحواضرها ووفق مراحل متتابعة تبدأ بتحديد االهداف والقطاعات التنموية حسب اولوياتها 

ووصوال الى شجرة المشاكل والغايات المستقبلية العامة والتفصيلية والتي تكون محددة بفترات زمنية ومواقع 
مكانية مدروسة لتحقيقها في سنة الهدف المطلوبة . 

Uالكلمات الدالليةU  محافظة االنبار – استراتيجية التنمية المستدامة – شجرة المشاكل واالهداف : 

UAbstractU: 

The strategic planning of urban development in the provinces suffer from the lack of 
an appropriate mechanism meets the requirements of national development (NDP), 
especially as the modern tendencies toward decentralization and good governance. 
From here starts search to identify a proposed mechanism for how to put a sequence 
of steps strategy appropriate for urban development at the level of cities of Anbar 
province , and the time period (2010-2030) taking in to account the elements of the 
province and a participatory approach between local government and community 
Anbar to reach the most important problems facing the facing the  development of the 
province and cities a according to the sequential stages start setting goals and 
development sectors as priorities and down to the tree goals future public and detailed 
that be specific periods times and well thought out spatial locations to achieve the 
required target year . 
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