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املقدمة
  

  احملور البيئي
1- املقدمة :

    يمثل هذا الجزء املحور البيئي يف املؤتمر العلمي األول الذي نظمته وزارة التخطيط تحت عنوان          ) أهداف التنمية املستدامة .. 
خارطة طريق يف أطار تنموي مستدام املؤتمر ( يوم الخميس املوافق )2016/11/24( يف فندق املنصور ميليا– بغداد .

بحضور : السيد وزير التخطيط  و وزير الكهرباء و األمني العام ملجلس الوزراء و عدد من أعضاء مجلس النواب ومحافظ بغداد و 
أكاديميني من  الخاص ومنظمات مجتمع مدني و  القطاع  املستشارين وممثلني عن  وكالء وزارات و اعضاء مجالس محافظات و 
الجامعات العراقية وخرباء والباحثني فضالً عن ممثيل عدد من املنظمات الدولية العاملة يف العراق  والجهات ذات العالقة  وعدد من 

منتسبي وزارة التخطيط ، وقد بلغ العدد الكيل للحضور 350 شخصاً من داخل العراق وخارجه ، والذي كانت أهدافُه :
-طرح رؤية مقرتحة للعراق لعـــــــام 2030 ورسم خارطة طريق ملستقبلنا الذي نصبو اليه االرتقاء بجودة نوعية حياة االنسان .
-الدفع بمسار التنمية تلبيًة إلحتياجات الجيل الحايل واالجيال القادمة مع توحد ملسار املجتمع والدولة )بناء عقد اجتماعي جديد( .

-تأمني املشاركة الفاعلة للجميع بتقديم خيارات لحلول مستدامة ومبتكرة وفقاً للميزة التنافسية لالقتصاد بعيداً عن النفط .
-تحليل واقعي للحارض واسترشاف التغريات املستقبلية وتاثرياتها عىل امكانات النمو ومحركاته من خالل تبني إسرتاتيجية وطنية 

للتنمية املستدامة .

2- رؤية العراق 2030 : 
 بناًء الــى ما تم عرضه يف املؤتمر من تحديات ومشاكل وعنارص قوة تم طرح رؤيـــــــــة مقرتحة لـــعراق املستقبل الذي نصبو 
اليـــه عام 2030 وهي : » عراق آمن مستقر ، مجتمع متماسك منتج ، اقتصاده متنوع تنافيس ، يف بيئة مستدامة، ينعم بحكم رشيد 

يحقق العدل ويضمن تكافؤ الفرص للجميع » .
وقد تضمنت الرؤية ابعاد التنمية املستدامة االربعة ) البعد االقتصادي ، االجتماعي ، البيئي واملؤسساتي والحكم الرشيد ( وتم التعبري 

عن كل بعد من االبعاد املذكورة أعاله بمحور منفصل  ويختص هذا الجزء باملحور البيئي .

3 - احملور البيئي : 
   من خالل مناقشة البحوث املشاركة يف املؤتمر تم  طرح رؤية املحور البيئي يف أجندة  2030 وهي :      » توفري بيئة نظيفة آمنة 
مستدامة للجيل الحايل واألجيال املستقبلية من خالل توطني عنرص البيئة يف الخطط والسياسات التنموية بما يحقق تحسن مستدام يف 
جودة حياة البرش ويضمن أستدامة يف أنماط األنتاج واالستهالك والحد من تداعيات التلوث البيئي والتغريات املناخية بما يحقق التوازن 

البيئي املطلوب ويعزز من حماية التنوع البيولوجي يف اطار تنفيذي فاعل لألتفاقيات البيئية الدولية وما تفرضها من التزامات » .

4-  توصيات احملور البيئي  : 
1.اعادة تطوير االسرتاتيجة الوطنية البيئية وتعزيزها باهداف جديدة ضمن االطر العاملية وتفعيل دور القانون واملحاسبة عىل االخالل 

بالتوازن البيئي ودعم الجهات القضائية والتنفيذية والرقابية .
2.تشكيل مجلس تنسيقي من املؤسسات البيئية والجامعات واملنظمات الدولية وجهات اخرى تكون مهمته وضع خطط عمل هدفها 

االساس التقييم البيئي للبلد .



4

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور البيئة

3.الحفاظ عىل البيئة واملوارد الطبيعية بما يضمن مصلحة االجيال القادمة.
4.االستفادة من التقنيات الحديثة يف ادارة املياه كتقنيات اعادة التدوير والتقنيات الحديثة يف الري.

5.التحرك دبلوماسياً وسياسياً من اجل تأمني حصة العراق املائية واالستفادة من املعاهدات التي تحميها.
العشوائيات  مشاكل  وحل  الحياة  وجودة  بنوعية  االرتقاء  تضمن  الكلفة  وتيسري  املالئمة  مبادئ  وفق  وخدمات  اسكان  6.سياسات 

واالكتظاظ.
7.وضع خارطة الستعماالت االرض وهياكل تخطيط عمراني للمستقرات البرشية يف الحرض والريف تضمن استدامة الروابط االيجابية 

االقتصادية واالجتماعية وتحد من التباين املكاني .
8.التوعية برضورة االرشاد باستهالك املياه لتحقيق االمن املائي.

9.صياغة الترشيعات التي تشجع االستثمار يف الطاقات املتجددة.
10.التوجه نحو صناعة بيئة مرنة قادرة عىل الحد من الفقر .

11.تشجيع املنتج الوطني السيما املنتجات الزراعية وتقليل او الحد من املنافسة من قبل املنتوجات املستوردة .
12.تعزيز دور التنمية الحرضية املستدامة يف جوانب بيئية متكاملة تتسم بالعدالة االجتماعية يف توفري الظروف االساسية للحياة وفق 

اولوية الخدمات واحتياجات املجتمع .
13.العمل عىل تحسني البيئة الحرضية يف التخطيط للمدى املكاني االوسع من خالل استدامة البنية التحتية الحرضية وفق املعايري 

والقوانني التخطيطية العاملية .
14.انشاء املراصد الحرضية لجمع البيانات االساسية للتنمية املستدامة.

15.تشكيل الفريق املوازي من اصحاب املصلحة الذي يشارك يف اعداد الرؤية واالطر واالسرتاتيجيات مع التشكيالت الرسمية يضم 
مجموعة من الخرباء واالكاديمني وممثيل منظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص واملنظمات املهنية.
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تقييم بعض مالمح املمارسة احمللية 
يف العراق ضمن اطار التنمية املستدامة             

                               
 

ا.د.حممد علي االنباري                                                                                                                                   م.د. اشواق فاضل خميرب
alanbari@yahoo.coma                                                                                                 profdr-shwaqalomare@yahoo.com 

قسم هندسة العمارة-جامعة بابل                                                                                          قسم هندسة العمارة-اجلامعة املستنصرية

املستخلص:
والعرشين   الواحد  القرن  اعمال  جدول  عنه  نتج  وما  والتنمية  البيئة  حول  املتحدة  لالمم   )1992( عام  جانريو  دي  ريو  مؤتمر  منذ 
Agenda 21(( وما تبعه من مؤتمرات يف جوهانسربغ مؤتمر التنمية املستدامة عام ) 2002 ( ويف ريو دي جانريو مؤتمر )ريو +20 
 Local( يف وضع اجندة محلية ))GlobalAgenda (عام )2012(،توجهت معظم دول العالم ومنها العراق نحو اعتماد االجندة العاملية
Agenda( يتم من خاللها تطبيق مفاهيم التنمية املستدامة بجوانبها االقتصادية واالجتماعية والبيئية وهنا يحاول البحث،الكشف عن 
بعض مالمح املمارسة املحلية ) Local practice( للتنمية املستدامة بجانبها البيئي يف العراق وبالتايل تحليل مدى االقرتاب او االبتعاد 

عنها ومن ثم تحديد السياسات واالجراءات املطلوبة للتطوير والتعزيز.

 Globalاالجندة العاملية،)sustainable development( التنمية املستدامةdevelopmen( ( الكلمات املفتاحية:التنمية
)) Local practiceاملمارسات احمللية،)Local Agenda( االجندة احمللية،))Agenda

Abstract:
Since Rio de Janeiro )1992) UNOn Environment and Developmentand the resulting acts of ) Agenda 21 )and 
the subsequent conferences in Johannesburg,Sustainable development of the general conference )2002) and 
In Rio de Janeiro )Rio + 20) in )2012), most countries in the world, including Iraq towards the adoption of 
the )Global Agenda),and setting)Local Agenda) through which to apply the concepts of sustainable devel-
opmentand economic, social and environmental aspects.Here we are trying to search, detect some features 
of the )local practice)Sustainable development and environmental beside them in Iraq ,thus analysis of the 
approach and stay away from themand then determine the required policy development and enforcement 
proceedings.

املقدمة:
، ويعترب أهم  البيئة وحياة املجتمعات اإلنسانية عىل كوكب األرض  العالم، يف الوقت الحارض، موضوع الحفاظ عىل  يتصدر اهتمام 
التوجهات العلمية و الفلسفية و التطبيقية التي تنحى نحوها معظم الدراسات و البحوث و مناهج التعليم يف شتى االختصاصات، 
نحو  السعي  اعمالها  اولويات  ومن  الحكومات  غاية  وان  سهلة  غري  مسالة  هي  املدن  مستقبل  فتصور  املستويات،  مختلف  عىل  و 

)االستدامة( ، وخصوصا بعد مؤتمر قمة االرض يف ريو ) 1992(لذلك يركز البحث يف  ثالث محاور : 
 Global املحور االول : ماينبغي فعله تجاه التنمية ااملستدامة بجانبها البيئي عىل  املستوى العاملي من خالل  اعتماد االجندة العاملية

  ))Agenda
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)Local Agenda( واملحور الثاني : ما تم فعله عىل املستوى املحيل من قبل وزارة البيئة من وضع اجندة محلية
واملحور الثالث: تحديد الفجوة القائمة بني االجراءات املحلية واالجراءات املطلوبة دوليا عن طريق  القيام باستبيان للخرباء للتوصل اىل 

االستنتاجات  ثم التوصيات  التي ينبغي عىل الدولة واملجتمع  والبحث القيام بها.

الرفاه  إىل  اإلنساني  بالوضع  الرقي  إىل  تهدف  مختلفة  أشكاالً  وتتخذ  مستمر  جزئي  أو  شامل  تطور  عملية  التنمية:هي  تعريف 
واإلستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته االقتصادية واالجتماعية والفكرية.)1(

وان االستدامة  :هي الجمع بني السالمة االيكولوجية مع االهداف االنسانية والرخاء االقتصادي عىل املدى الطويل مع تحقيق العدالة 
بيئة حرضية مماثلة ،عرب  الحصول عىل  ،يف  املساس بحق دألجيال دلقادمة  االجتماعية.  )8( هي تحقيق حاجاد دلحاضد  دون 
االدارة الكفوءة للموارد الطبيعية ،وغري املتجددة، واملحافظة عليها لخدمة األجيال الالحقة . وتمثل  دالستددمة دديقا متعدد دالبعاد 
يهدد دىل تحقيد دالبددد دتحسيد ندعية دلحياد لكل شخد عد دديد تقليل دلنفايات،ددلتلدد،دتحسيدالظروفاملعيشيةللناس
ددلحفادعىلدملصادددلدبيعية،ددلعملعىلتحقيدددتباداددثيقةبيددلنادددلتدديجللتعاددددلكفادددتدديددالصدلدملحلي

ةالنعاددالقتصاد)4(وعىل هذا االساس:
:تعرفبأنهاالتنميةالتيتُلبياحتياجاتالبرشفيالوقتالحاليدوناملساسبقدرةاألجياالل  )Sustainable Development( فالتنميةاملستدامة 
قادمةعلىتحقيقأهدافها،وتركزعلىالنمواالقتصادياملتكامالملستدامواإلرشافالبيئيواملسؤوليةاالجتماعية.فالتنميةاملستدامةهيعميل
ةتطويراألرضواملدنواملجتمعات،وكذلكاألعمااللتجاريةبرشطأنتلبياحتياجاتالحارضبدوناملساسبقدرةاألجيااللقادمةعلىتلبيةحاجات

 )our common  future( ”ها.وقدعرفتقريربرونتالندالذيأصدرتهاللجنةالدوليةللبيئةوالتنميةفيعام 1987 بعنوان “مستقبلنااملشرتك
التنميةاملستدامةبأنها ‘التنميةالتيتلبياحتياجاتالحارضدونأنيعرضللخطرقدرةاألجيااللتاليةعليإشباعاحتياجاتها”.   لقدأدىمفهومالت
نميةاملستدامةإلىظهورفلسفةتنمويةجديدةتضعفيعيناالعتبارمحدوديةاملواردالبيئيةالطبيعيةوحدودقدرةاألرضعلىتحمإلجهاداالستنز

افمنناحيةوالتلوثوالتدهورمنالناحيةاألخرى.)1(

مرتكزات التنميةاالستدامة:
 ( ترتكزالتنميةاالستدامةعلىتحقيقعالقةالرشاكةالحقيقيةالتفاعليةبينثالثةأقطابرئيسةيمثلونمختلفأصحاباملصلحةفياملجتمع 

رشكاءالتنميةاملستدامة( وهيكاآلتي : الشكل )1(  حسبمصدر )6(
1-السلطاتالعامة )الحكومةويمثلهاصناعالقرار( تحتاجالىمنظومةمتكاملةمنالترشيعاتالتيتدعمتحقيقمفاهيموأهدافاالستدامة.

2-املجتمعالواعيلرضوراتاالستدامة..... يمثلهاملواطنني،واملؤسسات،التييشكلهااملجتمع )منظماتاملجتمعاملدني،والقطاعالخاص(, اش
راكاملجتمعفيعمليةصنعالقراروتتطلبكفاءةتدفقاملعلومات.

3-املؤسساتالتخصصية.....)الباحثينوذوياالختصاص(, توفريالبحوث،والوسائل،لتحقيقغاياتاالستدامة

الشكل ) 1 ( يوضحالرشاكةالثالثيةبينرشكاءالتنميةاملستدامة )الحكومةواملجتمعواملؤسساتالتخصصية(املصدر:  )6( 
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:21 )Global Agenda( املحور االول : تعريف االجندةالعاملية
هي جدوألعمااللقرن 21 لألمماملتحدةوغريهامناملنظماتاملتعددةاألطراف والحكوماتالفرديةفيجميعأنحاءالعاملالتييمكنتنفيذهاعلىالم
ستوياتاملحليةوالوطنيةوالعاملية.وهيخطةعملتنفذطوعاوغريملزمةفيمايتعلقبالتنميةاملستدامة. وهي ناتجة منمؤتمرقمةاألرض )مؤ

تمراألمماملتحدةاملعنيبالبيئةوالتنمية( الذيعقدفرييوديجانريو،الربازيل،فيعام 1992. 

:))Global Agenda1-1 : اجلانب البيئي لالجندةالعاملية
إىل 14 يونيو 1992 ويف جدوألعمااللقرن  الربازيل،من 3   جاء يف مؤتمراألمماملتحدةاملعنيبالبيئةوالتنميةواملنعقد يف)ريوديجانريو( يف 

21وفيما يخص الجانب البيئيفي بابه الثاني والذي يتعلقفي صيانة وإدارةاملواردمنأجاللتنمية النقاط التالية:
1-حمايةالغالفالجوي .

2-اتباع منهجمتكامللتخطيطوإدارةموارداألرايض.
3-    مكافحةإزالةالغابات.

4-إدارةالنظماإليكولوجيةالهشة: مكافحةالتصحروالجفاف.
5-إدارةالنظماإليكولوجيةالهشة: التنميةاملستدامةللجبال.

6-تعزيزالزراعةاملستدامةوالتنميةالريفية.
7-الحفاظعلىالتنوعالبيولوجي.

8-اإلدارةالسليمةبيئياللتكنولوجياالحيوية.
9-حمايةاملحيطات،والبحاربجميعأنواعها،بمافيذلكاملغلقةوالبحارواملناطقالساحليةوحمايةاالستخدامالرشيدوتنميةمواردهاالحية

شبهاملغلقة.
10- حمايةنوعيةوإمداداتموارداملياهالعذبة: تطبيقالنهجاملتكامللتطويروإدارةواستخداماملوارداملائية.

11-اإلدارةالسليمةبيئياللموادالكيميائيةالسامةبمافيذلكمنعاالتجارالدوليغرياملرشوعباملوادالسامةوالخطرة.
12-اإلدارةالسليمةبيئياللنفاياتالخطرةبمافيذلكمنعاالتجارالدوليغرياملرشوعبالنفاياتالخطرة.

13-اإلدارةالسليمةبيئياللنفاياتالصلبةواملسائالملتصلةباملجاري.
14- ادارة امنة وسليمةبيئياللنفاياتاملشعة.)7(

لقد أصبحتالبيئةالعامة ) الهواءواملاءواألرض ( وأمكنةالعملبلوحتى املساكنالفرديةفيأرجاءعديدةمنالعاملعلىدرجةمنالتلوث،تؤثرفيص
منبينهاالتطوراتاملاضيةوالحاليةفيأنماطاالستهالكواإلنتاجوأ تأثريامعاكسايعودذلكإلىجملةأمور،  حةمئاتاملاليينمناألشخاص،وتؤثر 
ساليباملعيشة، وفيميدانإنتاجالطاقةواستخدامها،وفيالصناعةوالنقلوماإلىذلك،دونمراعاةتذكرللحمايةالبيئية، أودونمراعاتهاعلىاإلطل

اق،كماوأنتدابريمكافحةالتلوثوحمايةالصحةملتواكبالتنميةاالقتصاديةفيأغلباألحوال.

1-2 األهــداف :
ان الهدف العامهواإلقالملناملخاطرإلىأدنىحدوالحفاظعلىالبيئةلدرجةالتضارفيهاصحةاإلنسانوسالمتهأوتتعرضللخطر،وتكونفيالوقتن

فسهمشجعةملواصلةالتنمية.

ولتحقيقذلكينبغي :-
1-تطويرالتكنولوجيااملالئمةملكافحةالتلوثمنأجالستحداثعملياتإنتاجسليمةبيئياووسائلنقلجماعيأمنةومناسبة .

2-إيجادألياتللتحكمفيتوزيعاملبيداتالحرشيةواستخدامهامنأجالإلقالإللىحد أدنىمناملخاطرالتيتتعرضلهاصحةاإلنساننتيجةلنقالملبيدات
الحرشيةاملستخدمةفيحفظاألعشابوالزراعةوتخزينهاواستخدامها

3-استخدامالتكنولوجيااملالئمةللتخلصمنالنفاياتالصلبةاستناداإلىتقييماملخاطرالصحية .
4-تطويرالقدراتاملناسبةللتخلصمنالنفاياتالصلبةفياملدنالكبرية.

لتيتعد  ا و فحتها مكا و ء ضا لضو تقييما يز تعز و , ء ضا لضو منا حبها ملسمو ا و نة مو ملأ ىا لقصو تا يا للمستو يري ضعمعا و -5
منربامجاالصحةالبيئية.
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6- االرساعبالبحثفيأثاراألشعةفوقالبنفسجيةالتيتصإللىسطحاألرضنتيجةنفاذاألوزونمنطبقةاألسرتاتوسفريبالنسبةإلىصحةاإلنسان 
7-وضعإجراءاتلتقييمأثرالصحةالبيئيةمنأجلتخطيطوتنميةالصناعاتالجديدةومرافقالطاقة.

8-وضعربامجللصحةالصناعيةفيجميعالصناعاتالرئيسيةمنأجلمراقبةتعرضالعمالللمخاطرالصحية.
9-وضعإسرتاتيجياتوفقالخططوطنيةفيجميعالقطاعات ) الصناعية , املرور , وغريها …( تتماشىمعربامجمنظمةالصحةالعامليةللم

دنواملجتمعاتاالمنة،لتحقيقتواتراإلصاباتوشدتها.
10-يجبعلىكلبلدأنيعيباملعرفةواملهاراتالعلميةللتنبؤباملخاطرالصحيةوالبيئيةوأنينشئقدرةللتحقيقمنحدةهذهاملخاطر .

1-3متطلبات القدرة االساسية:
 -املعرفةباملشاكاللصحيةالبيئيةونوعيةالقادةواملواطنينواملختصينواأللياتالتشغيليةللتعاوناملتعددالقطاعاتواملشرتكبينالحكوماتفيتخ

طيطالتنميةوإدارتهافيمكافحةالتلوث.
ولتحقيقذلكينبغي:-

1-األخذبسياساتتقللمناألخطارالبيئةإلىأدنىاملستويات.
2-التنسيقبينالقراراتذاتالصلةبالعملياتتقييماألثارالبيئةاملرتتبةعليهاوأنتأخذفياالعتبارتكاليفأيةعواقبأيكولوجية.

3-تشجيعالتنميةوفقاللممارساتاملحليةواألخذبالتكنولوجيااملناسبةللظروفاملحلية
4-التماسحلوملشرتكةللمشاكاللبيئيةالتيتترضرمنهامواقع عدةقطاعات .

5-زيادةالوعيبفائدةاملرافقاألساسيةالبيئية.
6- تعزيزقدرةالسلطاتاملحليةعلىتوفريخدماتالهياكالألساسيةالكافية. )7(

املحور الثاني : خطة عمل  وزارة البيئة العراقية )4(

2-1-اسبابالتدهورالبيئيفيالعراق:
هنالكالعديدمناالسبابالتيلعبتدورااساسياومهمافيتدهورالبيئةالعراقيةعلىمختلفاملستويات . وقدتراوحتتاثرياتهذهاالسبابمنالتاثريال
مبارشعلىمقوماتالبيئةالحيةوغريالحيةكونهافيتماسمبارشمعهاوتاثرياتغريمبارشةعلىالبيئةوبسببمؤثراتوعواملداخليةوخارجيةويم

كنايجازانواعالتدهورالبيئيواهماسبابهبماييل:

2-1-1ازدياداعدادالسكان )الضغطالسكاني( :
انالزيادةاملستمرةفيعددالسكان, واحدةمناملشاكاللضخمةالتيتعانيمنهاشعوبالعالم. ومشكلةالنموالسكانياملتسارعهيالسببوراءايمش
كلةاخرىوالدراساتاملختصةاوضحتاننحو 3500 انسانيولدونكل 20 دقيقة،ومناملؤكدانذلكاالرتفاعالهائلبعددالسكانيؤديالىاستغالالملو

اردالطبيعيةوتدمريالبنىنتيجةعدمالتوازنبيناالثنيننظراللتضخمالسكانيمنجهةيقابلهعدمتوفراملواردوالغذاءوالسكناملالئممنجهةاخرى 
. عواملمثاللنمووالتوزيعالسكانيباالضافةالىالهجرةالعاليةبيناملدنالسبابمختلفةمجتمعةمعانماطاالستهالكالبرشيتلقيتبعاتهاعلىالب

يئةالتيلهاحدودوقدرةالستيعابالنفاياتواالستمراربقطعاالشجاروالتوسعالسكاني .

والوقتالالزمالعادةتدويرالنفاياتالعضويةوتدهورالرتبةوتلوثاملاءوالهواءوالرت كذلكالحاجةللمياهالعذبةلغرضالريأواالستهالكالبرشي, 
بةوفقدانالتنوعالبيولوجيكلهاتأتينتيجةزيادةعددالسكانبشكلعشوائي .ومناملرجحانيصلعددسكانالعاملفيعام 2050 اىل 9.2 مليارنس

مةوبالطبعذلكالتضخمالسكانيالكبريفيظاللتدهورالبيئيالحاصلمنذسنواتسوفيولداملزيدمنالضغطعلىالبيئةومواردها .وهذايؤدياىل :
1- تزايدالحاجةالىمواردالغذاءوالطاقةواالسكانواملاء

2-تزايدالضغطعلىالبيئةنتيجةزيادةاملخلفاتوالفضالتالصلبةوالسائلة.
3-اتباعالسكانلممارساتتهدداستمرارالحياةفيالنظمالبيئيةمثلقطعاالشجارواالحراشوتدهورالرتبةوالصيدالجائرللحيواناتوالطيورالرب

ية

2-1-2- التمدن )التحضر(:
ادتعدةاسبابمتداخلةالىنزوحنسبةمنسكانالريفالىاملدينةبمعدلثالثةاضعافخالاللعقديناملاضيينواهمهذهاالسباباالتجاهاملتزايدالستخ
دامالوسائاللتقنيةفيالحياةالتيتتوفرفياملناطقالحرضيةفضالعنالبحثعنفرصعمالفضالوسكنمالئمضمنالبيئةالحرضيةوكذلكتوفرخد
ماتصحيةعلىمستوىافضلهذاالنزوحشكلوسيلةضغطعلىمقوماتالبيئةالحرضيةوذلكلعدمقدرتهاعلىاستيعابالثقاللسكانيممايحتويه

مناستنزافللمواردبانواعهاوازديادمعدالتتدهورالبيئةومايتبعهمنعواقبوارضارقداليمكنتفاديهامستقبال.انالنموالحرضييؤدياىل:
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1-زيادةاستهالكالطاقةفياملدن
2-زيادةاستهالكاملوارداملائية

3-زيادةمصادرومستوياتتلوثاملاءوالهواء
4-تدهوراالنظمةالبيئيةوالتنوعالحيوي
5-زيادةكلفةتوفريالخدماتاالجتماعية

6-تدهوراالراضيالزراعية
7-تخفيضتاثريالنمواالقتصادي

2-1-3-التصحروتدهوراالراضي:
انعكستظاهرةالتصحربصورةسلبيةومبارشةعلىواقعالبيئةفيالعراقواثرتبصورةمبارشةعلىحياةالفردالعراقيوكذلكجميعنواحيالحياةا
لطبيعيةوالبيئيةحيثادتهذهالظاهرةالىارتفاعمعدالتالعواصفالرمليةوالرتابيةالتيتصيباملدنالرئيسةوعلىفرتاتمتقاربةمنالسنةواناهما

سبابظاهرةالتصحر:

ا- الظروف الطبيعية: حيث ان 90 % من مناخ العراق يقع ضمن مناطق املناخ الجاف مع ارتفاع درجة الحرارة يف فصل الصيف الطويل 
والجاف لتصل الحرارة اىل  )56( ْم مع ارتفاع نسبة التبخر وهبوط نسبة االمطار وتصل يف اغلب مناطق العراق اىل 150 ملم اضافة 

اىل نوع الرياح السائدة وطبيعة الرتبة.

للري والبزل  انظمة وتقنيات مناسبة  الجائر وعدم توفر  الطبيعية والرعي  للنباتات  العشوائي  القطع  البرشية:وتشمل  ب-االنشطة 
وعدم وجود انظمة فعالة للحفاظ عىل املساحات الخرضاء والزحف العمراني واالستخدام غري املستدام للموارد الطبيعية.

ان  اسباب تدهور االرايض يعود اىل:
1-العواصف الرتابية 

2- زيادة تملح وتغدق الرتبة
3-تراجع قيمة االرايض الزراعية

4-تدمري موائل التنوع الحيوي
5-التلوث الناجم عن املبيدات واملخصبات 

2-1-4-ضعف الوعي البيئي :
يعترب الوعي البيئي عىل النطاق املجتمعي )افراد ومؤسسات( احد اهم ركائز تطور املستوى واالداء البيئي الي منظومة اجتماعية فقد 
لوحظ ضعف مستوى الوعي الجماهريي عىل الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة البيئة ودوائر واقسام البيئة يف مختلف 

الوزارات وكذلك منظمات املجتمع املدني وان اهم اسباب هذا الضعف: 
ا-حداثة مفهوم الوعي البيئي يف املجتمع العراقي وانحسار مفهوم الوعي البيئي الفردي واملؤسساتي نتيجة لالولويات االقتصادية 

واالمنية السائدة يف الظروف الحالية .
ب-عدم دمج البعد البيئي يف االطار الرتبوي الذي يهدف اىل رفع الوعي البيئي لدى جميع مستويات املجتمع

ج- اتباع املجتمع واالفراد انماط سلوكية شائعة ذات اثار سلبية عىل البيئة والصحة

2-1-5- ضعف انظمة الرصد البيئي:
تعترب انظمة الرصد البيئي صمام امان لالنذار عن اي بداية لعملية تدهور بيئي. ان تقادم بعض انظمة الرصد البيئي وعدم وجود 

متابعة وتحليل مستمر لها يؤدي اىل مشاكل بيئية.

2-1-6 احلروب والوضع السياسي
ان االهداف السرتاتيجية لوزارة البيئة العراقية ، والتي من املؤمل ان يتم العمل عىل تحقيقها من اجل حماية وتحسني البيئة العراقية 

تم تحديدها يف عرشة اهداف اسرتاتيجية شملت مواضيع وشؤون البيئة:



10

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور البيئة

1- حماية وتحسني نوعية الهواء
2-حمايةوتحسيننوعية املياه

3-   الحد من تدهور االرايض ومكافحة التصحر
4-املحافظة عىل البيئة البحرية والساحلية

5-املحافظة واالستخدام املستدام للتنوع االحيائي
6-تطوير وتحسني ادارة املخلفات 

7-الحد من التلوث النفطي
8-الحدمنالتلوث االشعاعي

9-االدارة املتكاملة للمواد الكيمياوية الخطرة
10-تطوير االطار املؤسيس والقانوني لقطاع البيئة )4(

2-1اهلدف السرتاتيجي االول:- حمايةوتحسيننوعيةالهواء ويشمل:
1-تلوث الهواء نتيجة العوامل الطبيعية

2-تلوث الهواء من املصادر الصناعية الثابتة)املولدات(
3-تلوثالهواءمناملصادرالصناعية املتحركة )السيارات(

4-الضوضاء
5-الفحص والقياس واملراقبة

6-الطاقة النظيفة

2-2اهلدفالسرتاتيجي الثاني: حماية وتحسني نوعية املياه:
1- البعد االقليمي لشحة موارد املياه يف العراق

2-االحتياجات املائية
3-االدارة املستدامة واملتكاملة للموارد املائية

4-االهوار
5-املياه العادمة

2-3اهلدفالسرتاتيجي الثالث: الحد من تدهور االرايض ومكافحة التصحر
1-استخدام االرايض

2-التصحر وانجراف الرتبة
3- تلوث الرتبة

4-الغطاء النباتي

2-4اهلدفالسرتاتيجي الرابع: املحافظة عىل البيئة البحرية
1-تلوث املياه الساحلية

2-الثروة السمكية البحرية
3-التنوع االحيائي يف البيئة البحرية

4- املناطق الساحلية

2-5اهلدفالسرتاتيجي اخلامس: املحافظة واالستخدام املستدام للتنوع االحيائي
1-االنواع املحلية

2-حفظ عينات االحياء العراقية
3-السالمة واالمن الغذائي
4-استدامة النظم البيئية

5-االطر املؤسساتية والقانونية
6-التوعية البيئية واملشاركة الجماهريية
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2-6اهلدفالسرتاتيجي السادس: تطوير وتحسني ادارة املخلفات:
1-املخلفات غريالخطرة

2-املخلفاتالخطرة

2-7-اهلدفالسرتاتيجيالسابع: الحد من التلوث النفطي:
1-االطر املؤسسية والترشيعية

2-االدوات التكنولوجية
2-8الهدفالسرتاتيجيالثامن : الحد من التلوث االشعاعي:

1-ادارة املعرفة واالتصال
2-املوافع امللوثة اشعاعيا

3-نقل املواد املشعة ومخلفاتها
4-اليورانيوم املنضب

5-خطط طوارىء حوادث التلوث االشعاعي

2-9-اهلدف السرتاتيجي التاسع: االدارة املتكاملة للمواد الكيمياوية الخطرة:
1- حرص وتقويم املواد الكيمياوية الخطرة

2-حرص املخلفات الكيمياوية الناتجة عن االنشطة املختلفة والتخلص منها
3-الرقابة عىل تداول املواد الكيماوية السامة والخطرة

4-نقل املوادالكيماويةالسامةوالخطرة

2-10-اهلدف السرتاتيجي العاشر:- تطويراالطاراملؤسسيوالقانونيلقطاعالبيئة:
1- الترشيعات والسياسات

2- كفاءة وفعالية املؤسسات
3-املوارد البرشية

4- التوعية واالعالم البيئي

تبني للبحث وبعد عمل مقارنة بني االهداف البيئية لالجندة العاملية والخطة االسرتاتيجية لوزارة البيئة العراقية انمكافحةإزالةالغابات
واإلدارةالسليمةبيئياللنفاياتالخ وتعزيزالزراعةاملستدامةوالتنميةالريفية  ايمكافحةالتصحروالجفاف  وإدارةالنظماإليكولوجيةالهشة 

طرةبمافيذلكمنعاالتجارالدوليغرياملرشوعبالنفاياتالخطرةملتكنموجودةفيخطةعملوزارةالبيئةالعراقية وكما موضح بالجدول االتي:
جدول )1( يوضحاملقارنةبينالجانبالبيئيفياالجندةالعاملية 21 وخطةعملوزارةالبيئةالعراقيةعمل الباحثني
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ولغرض تقييمبعضمالمحاملمارسةاملحليةفيالعراقضمناطارالتنميةاملستدامةسيقوم البحث بعمل استبيان لتقييم املمارسة البيئية يف 
العراق عىل ارض الواقع

Local practice( (وذلك من خالل استمارة استبيان للخرباء  بشؤؤن البيئة يف العراق حيث كان عدد املستبينني )20( خبري بشؤؤن 
البيئة اجريت معهم مقابلة شخصيةلتحديد الفجوة بني االهداف املطلوبة من قبل وزارة البيئة وواقع حال املمارسة البيئية الفعلية

استمارةاستبيانللخرباءبشؤؤنالبيئةفيالعراق

 نتائج االستبيان 
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االستنتاجات:
استنادا اىل ماجاء يف تقييم االهداف السرتاتيجية لالجندة العاملية مع االجندة املحلية من قبل الباحثني واجابات الخرباء يف الشان البيئي 

تبني ماييل:
 - ا ، ) مة ا ملستد ا لتنمية ا ء رشكا ( برئيسة قطا أ بينثالثة علية لتفا ا لحقيقية ا كة لرشا ا علىتحقيقعالقة مة ا ملستد ا لتنمية ترتكزا -1

)الحكومةويمثلهاصناعالقرار(،.ب-)املجتمعالواعي(لرضوراتاالستدامة ،ج -املؤسساتالتخصصية...)الباحثينوذوياالختصاص(
2- ان مكافحة إزالةالغاباتلمتكنموجودةفيخطةعملوزارةالبيئةالعراقية.

3-إدارةالنظماإليكولوجيةالهشة )التنميةاملستدامةللجبال( ملتكنموجودةفيخطةعملوزارةالبيئةالعراقية.
4-تعزيزالزراعةاملستدامةوالتنميةالريفيةملتكنموجودةفيخطةعملوزارةالبيئةالعراقية.

بمافيذلكمنعاالتجارالدوليغرياملرشوعبالنفاياتالخ 5-ملتكناإلدارةالسليمةبيئياللنفاياتالخطرةموجودةفيخطةعملوزارةالبيئةالعراقية 
طرة.

البيئية  املمارسة  تكن  لم  حمايةوتحسيننوعيةالهواءمنالتلوثنتيجةالعواماللطبيعيةوالصناعية  حول  االجابات  من   %75 نسبة  6-ان 
كافية عىل ارض الواقع عىل الرغم من وضع قوانني حماية نوعية الهواء ونصب 60 محطة ثابتة ومتنقلة لقياس نوعية الهواء.

7- ان نسبة 60%مناالجاباتحولحمايةوتحسيننوعيةاملياهلمتكناملمارسةالبيئيةكافيةعلىارضالواقع.
8-ان نسبة 65% من االجابات حول الحدمنتدهوراالراضيومكافحةالتصحروانجرافالرتبةوتلوثهاملتكناملمارسةالبيئيةكافيةعلىارضال

واقع.
9-اننسبة 60% مناالجاباتحوالملحافظةعلىالبيئةالبحريةوالساحليةمنالتلوثوالحفاظعلىالثروةالسمكيةالبحرية ملتكناملمارسةالبيئيةك

افيةعلىارضالواقع.
10-ان نسبة65%مناالجاباتحوالملحافظةواالستخداماملستدامللتنوعاالحيائيمناالنواعاملحليةوعيناتاالحياءالعراقيةملتكناملمارسةالبيئي

ةكافيةعلىارضالواقع.
11-اننسبة55%مناالجاباتحولتطويروتحسينادارةاملخلفاتالخطرةوغريالخطرةملتكناملمارسةالبيئيةكافيةعلىارضالواقع.

12- اننسبة 55% من االجابات حول الحدمنالتلوثالنفطيودوراالطراملؤسسيةوالترشيعية ملتكناملمارسةالبيئيةكافيةعلىارضالواقع.
اىل  حواللحدمنالتلوثاالشعاعيوادارةاملعرفةواالتصالوتحديداملواقعامللوثةاشعاعيااملمارسةالبيئيةكافية   مناالجابات   %60 13-اننسبة 

حد ما.
60%مناالجاباتحوالالدارةاملتكاملةللموادالكيمياويةالخطرةوحرصهاوتقويمهاملتكناملمارسةالبيئيةكافيةعلىارضالوا نسبة  14-ان 

قع.
حد  اىل  مناالجاباتحولتطويراالطاراملؤسسيوالقانونيلقطاعالبيئةمنحيثالترشيعاتوالسياساتاملمارسةالبيئيةكافية   %55 نسبة  15-ان 

ما .
16-اوضحت املحصلة النهائية لنتائج االستبيان ان نسبة 56% من االجابات اشارت لعدم كفاية املمارسةالبيئيةعلىارضالواقعمن حيث 
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)التطبيق(.

التوصيات :
بناءا عىل ماجاء يف االستنتاجات اعاله قد يكون من املفيد التوصية بما ياتي:

1-تحفيز جوانبالوعيالبيئيالشامل لدى رشكاءالتنميةاملستدامة.
البيئية وتعزيزها باهداف جديدة لم تكن موجودة والتي اشارالبحث لها مقارنة مع االجندة  2- اعادة تطوير السرتاتيجية الوطنية 

العاملية .
3-توجيه الدعم املايل للمؤسسات البيئية لغرض تنفيذ العديد من االهداف املوضوعة يف السرتاتيجية الوطنية البيئية. 

4-تفعيل دور القانون واملحاسبة عىل االخالل بالتوازن البيئي وفرض الغرامات التعويضية وتقوية ودعم الجهات القضائية والتنفيذية 
والجهات الرقابية .

5-الحاجة املاسة لتدريب الكوادر ورفع القدرات املؤسسية عموما.
6-اعادة تاهيل املختربات البيئية وتحديث اجهزة القياس واملراقبةلنوعية الهواء واستخدامالطاقةالنظيفة .

7- تعاون دوائر الدولة ومؤسساتها والقيام بالفحوصات املختربية البيئية يف املؤسسات البيئية.
8- تشكيل مجلس تنسيقي بني املؤسسات البيئية والجامعات واملنظمات الدولية واملحلية وجهات اخرى تكون مهمته وضع خطة 

عمل Action Plan(( هدفها االسايس التقييم البيئي  Environmental Assessment(( للبلد.
9-تشرتك الجامعات حسب مواقعها الجغرافية مع دوائر البيئة والدوائر ذات العالقة وبشكل متكامل ومرتابط مع بعضها يف انجاز 

البحوث والدراسات وادارة العمليات واالستشارات امليدانية يف مجال التقييم البيئي.
ومتطلبات  املختربات  بتطوير  البيئة  وزارة  مع  وبالتنسيق  واخرى    UNDPواليوندب  UNEPكاليونيب الدولية  املنظمات  10-قيام 

التقييس البيئي يف دوائر البيئة والجامعات من خالل التمويل والتدريب وبناء القدرات .
11-تنسيق العمل والجهود وتسهيل تنفيذ الخطوات املذكورة وامكانية استخدام مفهوم االقاليم البيئية 

.)Regions)Environmental
يف  الفاعل  لدورها  ذاتها   بحد  قائمة  كوزارة  البيئة  وزارة  رجوع  وامكانية  والبيئة  الصحة  وزارتي  دمج  قرار  يف  النظر  اعادة   -12

التنميةاملستدامة.

املصادرالعربية
/https://ar.wikipedia.org/wiki1-تنمية- ويكيبيديا،املوسوعةالحرة

2-مستقبلنااملشرتك،) 1978(،«تقريرخرباءالبيئةوالتنمية«،برنامجاالمماملتحدةللبيئة
21،املعهدالعايل تعزيزالدوراملجتمعيفيسرتاتيجيةالبيئةاملستدامةفيالعراق«،مجلةاملخططوالتنمية،العدد   « 3-الخطيب،مقداد،)2009( 

للتخطيطالحرضيواالقليمي
4- االسرتاتيجيةالوطنيةلحمايةالبيئةفيالعراقوخطةالعماللتنفيذيةللفرتةمن 2012 -2017 ،جمهوريةالعراق،وزارةالبيئة

5- االنباري ، ا.د. محمد عيل ، )2009(،«خطة تشاركية لتقييم حالة البيئة يف العراق«،قسم الهندسة املعمارية ،جامعة بابل
املصادراالجنبية

 Sustainable Communities: A Framework for Planning« Case Study of an  »,)2014),.Raymond ,R.,& Salim, M-6
Australian Outer Sydney Growth Area,  NSW , Australia

 14 to 3 ,Rio de Janerio, Brazil ,»21 AGENDA« ,)1992),United Nations Conference on Environment & development-7
.June

 Practical Ecology for Planners, Developers, and Citizens«. Washington, D.C.:« .)2005  ) .Perlman, D, &  Milder, J-8
Island Press

املقابالتالشخصية
9-خرباءبالشانالبيئيفياملؤسساتالبيئيةالعراقية.

10- خرباءبالشانالبيئيفيوزارةالتخطيطالعراقية.
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دور البنية التحتية احلضرية يف تنمية املدن

أ.د. كريم حسن علوان                                                                                                                    أ.م.د. وحدة شكر احلنكاوي
أستاذ/ عميد معهد تكنولوجيا بغداد                                                              أستاذ مساعد/ هندسة العمارة/ اجلامعة التكنولوجية

م. ندى عبد املعني حسن
مدرس وطالبة دراسات عليا- دكتوراه/ مرحلة البحث

هندسة العمارة/ اجلامعة التكنولوجية

املستخلص:
    ظهرت املدن والبنية التحتية دائماً بصورة مرتابطة ومتشاركة التطور، واملدن ال يمكن أن توجد من دونها، فإمكانية املدن والحياة 
املهم يف فهم ظهور  العنرص  التحتية هي  والبنية  املدن  املهمة بني  العالقة  التحتية. هذه  البنية  بواسطة  إىل حد كبري  فيها مرشوطة 
املدن والحضارات واستدامتها، ويرجع ذلك عىل وجه الخصوص اىل تحول البنية التحتية وقوتها التحويلية؛ وتعمل هذه العالقة يف كال 
اإلتجاهني؛ فاملدن و وظائفها االجتماعية، االقتصادية، والسياسية تؤدي إىل تطور و/أو ظهور البنية التحتية، وبحسب حاجة البنية 
التحتية لدعم النمو. ويهدف البحث اىل توضيح دور البنية التحتية يف التنمية الحرضية املستدامة. توصل البحث بان تأثري البنية التحتية 
احتياجات   - للحياة  االساسية  الظروف  بأهميتها يف توفري  األول  الجانب  يتمثل  املستدامة يظهر يف جانبني متكاملة:  املدن  تنمية  يف 
سكان املجتمع املتمثلة بفوائد الصحة والسالمة، االقتصادية، البيئية، االجتماعية والثقافية؛ أما الجانب الثاني، فيكون ضمن أبعاد 
البنية التحتية الحرضية املستدامة الثالثة وهي: األبعاد البيئية التي تضمن تحسني البيئة املحيطة، ومعالجة آثار تغري املناخ والحد 
من الكربون من خالل توليد الطاقة املتجددة واملنخفضة الكربون، كفاءة النقل، أنظمة توزيع الكهرباء الذكية؛ األبعاد املالية من حيث 
تحقيق التوازن بني مصادر التمويل واملوارد املالية، وتحمل املواطنني التكاليف املالئمة يف املستقبل وبالتايل دفع األجيال القدمة لتشغيل 
األصول؛ وأبعاد األصول املادية املؤثرة عىل استدامة املدينة- البصمة- يف اعتماد نهج دورة الحياة الكاملة من حيث التصميم، البناء، 

الصيانة، التطوير، ووقف التشغيل. 

The Role of Urban Infrastructure in Sustainable Cities Development
Abstract

 Cities and infrastructure has always appeared in an interrelated and shared Evolution, The cities can not exist without
 it, and the possibility of cities and urban life are conditional by infrastructure. This important relationship between
 cities and infrastructure is an important element in understanding the appearance of cities and civilizations and their
 sustainability, because of the transformation of infrastructure and its transformational strength. This relationship
 works in both directions; Cities and their social, economic, and political functions lead to evolution and / or appearance
 infrastructure, according to needed infrastructure for support growth. The current research aims to clarify the role
 of infrastructure in sustainable urban development. The research concluded that the infrastructure effect on the
 sustainable  urban development appears in the integrated two aspects. The first is their importance in providing the
 basic conditions of life - the needs of community residents )the benefits of health and safety, economic, environmental,
 and social and cultural(. The second aspect,  the three dimensions of sustainable urban infrastructure: environmental
 dimensions that ensure improvement of the surrounding environment, and addressing effects of climate change and
 reduction of carbon by renewable and low-carbon energy generation, transport efficiency, smart power distribution
 systems; Financial dimensions in terms of achieving a balance between funding sources and financial resources, and
 appropriate costs for citizens in the future and thus push future generations to operate the assets; The physical assets
 dimensions that affect sustainability of the city in terms of full life-cycle approach )design, construction, maintenance,
.)development, and decommissioning
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 املقدمـــــــــــــــــــة :

لتلبية  الالزمة  بالوسائل  لتزويدنا  تنافر،  يف  أخرى  وأحياناً  تناغم،  يف  أحياناً  تعمل  التحتية،  البنى  من  كمجموعة  املدن  وصف  يمكن 
االحتياجات االساسية للحياة. تولد املدن من وتؤدي اىل البنية التحتية، ويشكل توفري البنية التحتية دوراً هاماً يف املدن وتطورها التي 
تتمتع بمعايري الكفاءة واالستدامة، باالضافة اىل أهميتها إلنشاء املدن النابضة بالحياة، فهي رضورية للوظيفة االساسية للمجتمع. 
مع  املتغرية  العالقات  وتحليل  األبعاد  املتعددة  فوائدها  خالل  من  واستدامتها،  املدن  وتنمية  التحتية  البنية  بني  املهمة  العالقة  وتربز 
األنظمة الحرضية األخرى. ولتحقيق هدف البحث يف توضيح دور البنية التحتية يف تنمية املدن املستدامة، سيتم اعتماد توجه يعتمد 

اآلتي:

1. تعريف مفهوم البنية التحتية الحرضية واهم التوجهات التأريخية والنظرية املعارصة لتفسريها.
2. الرتكيز عىل أهمية البنية التحتية الحرضية وفوائدها االساسية يف املدن وتنميتها، وأبعادها يف االستدامة.

الحرضية  التنمية  يف  املهمة  والعنارص  دورها  خالل  من  الحرضي،  والشكل  املدن  وتخطيط  التحتية  البنية  بني  العالقة  توضيح   .3
املستدامة.

4. مناقشة أهم املشاكل والتحديات لواقع حال البنية التحتية يف العراق.
2. تعريف مفهوم البنية التحتية الحرضية 

تقدم هذه الفقرة أوالً، وصفاً لقضايا وجوانب تعريف البنية التحتية الحرضية ولوجهات النظر املختلفة. وتقدم ثانيا،ً التأريخ املبكر 
ونطاق البنية التحتية عىل مر العقود، اضافة اىل التفسري املعارص للبنية التحتية الحرضية.

)Urban Infrastructure( 1.2.التعريف االصطالحي ملصطلحالبنية التحتية احلضرية
اقترص تعريف البنية التحتية الحرضية عىل قضايا وجوانب محددة، مسرتشداً ياالهتمامات املتعلقة باملصطلح لوجهات النظر املختلفة. 
املياه،  توزيع  الشوارع،  مثل  عموما،  البلديات  وتشغلها  تملكها  التي  التحتية  البنية  أنظمة  اىل  الحرضية  التحتية  البنية  تشري  بدءاً، 
 TheFreeDictionary›s( وشبكات الرصف الصحي ...الخ. كما قد تشمل بعض التسهيالت املرتبطة بها، مثل املكتبات، والحدائق، .. الخ
Encyclopedia(. وصنفت )Altus Group, 2012( البنية التحتية الحرضية االساسية ضمن الفئات املختلفة من املوجودات أو املمتلكات 
العامة )التسهيالت العامة  واملرافق العامة (، فهي مجموعة من املوجودات او املمتلكات الرأسمالية العامة املستخدمة من قبل البلدية 
وأنظمة الحكومة األخرى لتقديم الخدمات. فهي العنرص الحاسم يف إدارة القطاع العام للنمو الحرضي والتنمية االقتصادية، وهي 
 ,2012 ,Altus Group( رضورية للوظيفة األساسية واالزدهار االقتصادي للمجتمع، حيوية الحياة اليومية وصحة السكان املحليني

.)2.p

 )Conurbations( ان البنية التحتية تمكن نمو املستوطنات لتصبح تجمعات سكانية أو مجتمعات حرضية )2006 ,Neuman( يرى
كبرية وكثيفة )p ,2006 ,Neuman.9(. وأستخدمت البنية التحتية الحرضية لتدل عىل موقع ونمط معني، حيث توجد يف املدينة وتدعم 
التنمية الحرضية. الحرض )urban( هو التعديل املقيد بالبنية التحتية يف طريقتني عىل األقل؛ أوال، الحرض هو الصفة املحددة لنطاق 
املستوطنات البرشية التي تخدمها البنية التحتية. فالطريق الرسيع يقدم خدمة بسهولة اىل القرية أو الريف، كما تفعل شبكة الطاقة 
الكهربائية. وعالوة عىل ذلك، فإن بعض البنى التحتية أو أجزاء كبرية من البنية التحتية التي تدعم نمو وتنمية املستوطنات البرشية 
الحديدية بني  السكك  الرسيعة وخطوط  والطرق  الكهرومائية وخزاناتها  السدود  األمثلة  الحرضية. ومن  واملناطق  املدن  تقع خارج 
املدن )Ibid, pp.19-20(. ويف السياق نفسه أشار)Lboshi, 1994( اىل عمل البنية التحتية الحرضية كـاساس عام أو الهيكل العظمي 
للمدينة؛ أنهاتضع اإلطار الذي ينظم النمو املستقبيل للمدينة. فهي االساس التي تحمل إمكانات ما يمكن ان تكون عليه املدينة أو ما 

.)21.p ,1994 ,Lboshi( ينبغي أن يكون. تحقيق هذه اإلمكانات هي بداية املدينة الجيدة

تناولت البعض من الدراسات البنية التحتية الحرضية من وجهة نظر أخرى. إذ يُعرف )Yuan & Ru, 2011( البنية التحتية الحرضية 
التحتية الحرضية املتعلقة مبارشة بالجودة الشاملة للبيئة  البنية  بـ: العنرص واملولد للفضاءات الخارجية الحرضية، وحتى نوعية 
الحرضية )p ,2011 ,Yuan & Ru.499(. يف حني أشار )Kelly Shannon & Marcel Smets, 2010( اىل »البنية التحتية كـ فضاء عام«، 
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من خالل العبارات البليغة الجديرة باملشاركة حول كيفية تعريف البنية التحتية للفضاءات الخارجية:
 Once married with architecture, mobility, and landscape, infrastructure can more meaningfully integrate territories, …
 ”reduce marginalization and segregation, and stimulate new forms of interaction. It can then truly become ”landscape

.)156.p ,2011 ,Lehrman)

التنقل،  العمارة،  مع  االندماج  خالل  من  الجديدة  التفاعل  أشكال  وتحفيز  األرايض  مع  التحتية  البنية  تكامل  ان  يعني  وهذا 
والفضاءاتالخارجية؛ يُمّكن بالتايل من اعتبار البنية التحتية الحرضية كعنرص اسايس وبنفس الوقت مولد اسايس للفضاءات الخارجية.

من التعريفات أعاله نستطيع أن نرى البنية التحتية الحرضية باآلتــــي:
*من حيث طبيعتها هي مجموعة األصول واملمتلكات الرأسمالية لالستهالك العام، وتمثل الهيكل االسايس العام للمدينة.

*تكمن أهميتها يف االزدهار والتنمية االقتصادية، فهي اساسية للحياة اليومية وصحة السكان بصورة عامة؛ عكس الجودة الشاملة 
للبيئة الحرضية، هي رضورية لنمو املستوطنات الحرضية، دعم التنمية الحرضية، وتنظيم النمو املستقبيل للمدينة بصورة خاصة.

*رشوطها تدل عىل موقع ونمط معني.

أضافت التعريفات أعاله بعداً مهماً للبنية التحتية الحرضية وذلك باعتبارها عنرصاً ومولد اسايس للفضاءات الخارجية الحرضية.

2.2. التوجهات التأرخيية والنظرية للبنية التحتية احلضرية: 

1.2.2. التأريخ املبكر للبنية التحتية احلضرية 
تمثلت أوائل األمثلة املبكرة من البنية التحتية العامة بجدران الحماية حول املدن، املرافئ، الجسور، القنوات املائية، واملسارات. تخصيص 
املوارد للبنية التحتية للنقل كان الدافع الشائع من خالل املتطلبات املوسمية لـ إنتاج األغذية، التجارة، االحتالل العسكري واالحتياجات 
الطويل. قدمت  املدى  البناء عادة تدريجية وبدون اسرتاتيجية أساسية عىل  الهيمنة وتحصيل الرضائب. وكانت عملية  الالحقة من 
التحتية  البنية  أول مشاريع  الصحي. وتوجد  الرصف  وأنظمة  املياه  إمدادات  القديم  العالم  يف  األخرى  الرئيسة  التحتية  البنية  أعمال 
 ,Lay( الرئيسة يف آشور القديمة وبالد ما بني النهرين ألكثر من ألف عام من حوايل 1200 إىل 300 قبل امليالد وال تزال بقايا هذا العمل

.)63.p ,2013

عملياً، كان إنشاء البنية التحتية املخطط لها وتطبيقها خالل األلف عام التالية يف اإلمرباطورية الرومانية والصني. استندت عمليات 
تخطيط الطرق عىل الغزوات واإلدارة، تليها جمع الرضائب والعشور. كذلك الخدمات الربيدية املتطورة جيدا ملسافات طويلة تعمل عرب 
طرق اإلمرباطوريات الفارسية، الرومانية والساسانية. املثال التايل من تخطيط البنية التحتية ظهر يف القرن )18( حسب ما وضعت 
فرنسا نظام الطريق املركزي الذي يستند عىل باريس.عىل الرغم من تعاقب حكومات القرن )19( الربيطانية حاولت جلب بعض النظام 
التحتية إلدماج  البنية  بداية حالة   )2012  ,Guldi( التي تعتربها  الصناعية.  الثورة  الناجمة عن  اآلثار  الطرق ملواجهة  لنمط تطوير 
املتطلبات  الصناعية، ووجود  الثورة  بثمار  الكبري،  التطور  القرن )20(، زمن  p.63(. جاء   ,2013  ,Lay( املحلية  املجتمعات  وتطوير 
املتزايدة للطاقة، املياه، الرصف الصحي والنقل. تم توفري البنية التحتية يف بعض األحيان من قبل القطاع الخاص. ومع ذلك، كثريا ما 

.)64.Ibid, p( تدخلت الحكومات، للتنمية املبارشة ولتلبية زيادة مستويات الطلب للخدمات املساعدة

ياُلحظ ان أوائل البنية التحتية الحرضية كانت عمليات تدريجية غري مخططة عىل املدى الطويل لتوفري املتطلبات الوظيفية واالحتياجات 
للمجتمع؛ ومن ثم االنتقال اىل عمليات مخططة لتطوير البنى التحتية وتنمية املجتمعات اضافة اىل توفري املتطلبات والخدمات.

2.2.2. التوجهات النظرية املعاصرة لتفسري البنية التحتية احلضرية 
نبدا مع تأثري اثنني من املنظرين: املعماري )Aldo Rossi( واملخطط الحرضي )Kevin Lynch(. كالهما قدم البحوث التي لديها تأثري 
 s1980 و s1970 خالل )Rossi( عىل طريقة تفكري املعماريني ومخططي املدن إىل هذا اليوم. فقد أثرت االعمال النظرية واملعمارية لـ
 The Architecture(          بشكل كبري عىل املعرفة وانعكست كتاباته عىل املدن من خالل موضوع الذاكرة الجمعية للناس؛ ففي كتاب
of the City(، يوفر )Rossi( السياق لكيفية تصور البنية التحتية للمدينة باعتبارها قطعة أثرية حرضية )Urban Artifact( ويصفها 
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 The Image of( يف كتابه )Lynch( كمجموعة من الفضاءات، املباني، والربامج التي توجد وتتغري بمرور الوقت. ومن جانب آخر يقدم
the City( عدسة لتحليل الظروف القائمة للفضاء الحرضي من خالل تحديد خمسة عنارص التي تشكل الخريطة الذهنية للمدينة: 
املسارات، الحافات، القطاعات، العقد، والشواخص؛ التي تصبح أدوات لوصف الظروف القائمة وتدخالت التصميم الحرضي املقرتحة. 

.)7.p ,2013 ,Ritter( وهي الحاسمة عند إعادة التفكري يف االسرتاتيجيات لتحسني نوعية وشخصية املدينة

يحول هذا املنظور التفكري اىل السياق االوسع الطويل االمد من البنية التحتية الحرضية التي تتغري بمرور الوقت؛ واملكونة من منظومة 
الفضاءات الحرضية واملباني )حتى وان كانت شبكة من العنارص الخمسة لـ )Lynch((، اضافة اىل الربامج الوظيفية لتطوير نوعية 

وشخصية املدينة ...

يف السنوات العرشين املاضية، بدأت أنظمة العمارة بالتعامل مع تكيّف وتعريف البنية التحتية للقرن الـ )21(. فتصميم البنية التحتية 
الجديدة والقائمة هي ذات صلة يف كيفية دراسة املعماريني تاريخ املدن وتعريف القيمة يف األشكال الحرضية الجماعية عىل مر الزمن. 
 ,Ritter( والبنية التحتية هي أيضا أداة قوية إلعادة تنظيم الفضاءات الخارجية التي تسمح لقدرة املدينة لتوليد الهوية والوضوحية
 )Fresh Field( فكرة توسع البنية التحتية لسياق أوسع من االنظمة التنظيمية يف مقالها )Keller Easterling( تناقش .)7.p ,2013
 )media( بموجب تعريف البنية التحتية بوصفها آلية تنظيم. يعترب تطويق املبنى عادة ليكون أجسام شكلية هندسية ويصبح وسط
البنية التحتية املادية، املكانية وتحرك التكنولوجيات حول العالم باعتبارها ظواهر قابلة للتكرار. لم تعد ببساطة ما هو مخفي أو 
  Urban formula, parameters  of( تحت الهيكل الحرضي، الكثري من البنى التحتية هي الصيغة الحرضية، ومعايري للحرضية العاملية
 )Parameters( تضع البنية التحتية املباني وحتى املراكز الحرضية ضمن مجموعة أكرب من املعايري .)9.global urbanism) )Ibid, p
غري املرئية التي تحدد مستويات متعددة. تفرس )Easterling( البنية التحتية بأنها الركيزة الخفية - وسيلة الربط بني النتائج اإليجابية، 

.)11.Ibid, p( الشكل، والقانون - حتى أيضا نقطة االتصال والوصول، الظهور املكاني للقوانني واملنطق التي تستند عليها

بهذا يمكن ان نفهم البنية التحتية الحرضية كأداة وآلية تنظيم الفضاءات الخارجية لتوليد الهوية؛ وتربز أهميتها يف الربط بني النتائج 
اإليجابية، الشكل، والقانون، من خالل اإلخضاع للمعايري الحرضية العاملية - أي الظهور املكاني للقوانني التي تستند عليها.

3. أهمية وأبعاد البنية التحتية احلضرية يف املدن 
p ,2000.1(. مراكز اإلمرباطورية، مثل روما،   ,Herman & Ausubel( التحتية الجديدة البنى  املدن مع جميع  تاريخياً،ظهرت دوماً 
مدريد، ولندن، ترتبط مكانتها املركزية بالبنية التحتية الواسعة النطاق. وهذه العواصم ال يمكن أن تحكم اتساع سيادتها بدون أنظمة 
النقل واالتصاالت املتفوقة لتوسيع نطاق وربح اإلمرباطورية وحجم ادارة العاصمة )p ,2009 ,Neuman.207(. اليوم، املدن العاملية 
استبعاد  وتم  والناس؛  العاصمة،  املعرفة،  تكثف  التي  النقل  اتصاالت وشبكات  للـ  العاملي  االقتصاد  يف  قيادة  تدين مواقفها كمراكز 
الحكومات  مع  الرشكات  تكتالت  تكافل  يشكل  الذي  الجديد  النظام  طريق  عن  الهرمي  والتسلسل  لإلمرباطورية  القديمة  املفاهيم 
االشخاص،  إعادة صياغة بني  يمتلك عالقات  املجتمع ومدنها  الشبكي بني  الربط  العالم كعقد رئيسية.  الشبكات ويفرتض مدن  يف 

املؤسسات واألماكن.

التحتية  والبنية  املدن  بني  املتبادلة  العالقة  أهمية  هنا  تظهر 
التأريخ، وهذه العالقة هي جانب مهم يف فهم ظهور  عىل مر 
املدن والحضارات وتطورها؛ فاملدن ووظائفها املختلفة تؤدي 
البنية  حاجة  وبحسب  التحتية،  البنية  ظهور  و/أو  تطور  إىل 

التحتية لدعم النمو الحرضي، ياُلحظ املخطط )1(.

املخطط )1(: العالقة بني املدن والبنية التحتية/ املصدر: )الباحثون(
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البنية التحتية وتنمية املدن من خالل  البنية التحتية التي تلعبهايف املدن وتطورها وبالتايل كشف العالقة بني  ويمكن مناقشة أدوار 
الفقرات اآلتية.

1.3. هرمية فوائد البنية التحتية االساسية
األساسية  الظروف  األساسية  التحتية  البنية  توفر 
معالجة  يف  تساعد  أو  وتعالج  املجتمع،  لحياة 
  .)3.p  ,2012  ,Altus Group( السكان  احتياجات 
األساسية  الحرضية  التحتية  البنية  فوائد  تظهر 
إىل  استناداً  مجاالت  أربعة  إىل  تصنيفها  ويتم  هرمية 
املجتمع،  يف  السكان  لالحتياجات  الهرمي  التسلسل 
الصحة والسالمة؛  الشكل)2(، لتشمل: فوائد  ياُلحظ 
والثقافية  واالجتماعية  البيئية؛  االقتصادية؛  الفوائد 
يف  تفاصيلها  واملبينة   )4.p  ,2011  ,Altus Group)

الجدول )1(.

)pp.iii-iv ,2011 ,Altus Group( استناداً اىل )الجدول )1(: فوائد البنية التحتية/ املصدر: )الباحثون
الفوائد االقتصادية فوائد الصحة والسالمة 

أخذ االهتمام الرئييس لقضايا االقتصاد والتنمية االقتصادية نطاق واسع من األدبيات الخاصة بالبنية التحتية. إذ لعبت البنية التحتية 
التكاليف، شبكات الطرق املبنية جيدا تعزز  النهاية نوعية الحياة؛ عن طريق خفض  التنمية االقتصادية وتحسن يف  دوراً رئيسياً يف 
 Akhmat( التجارة، مما يزيد يف النهاية حجم ونطاق األسواق. فاملزيد من البنية التحتية، املزيد من النمو االقتصادي والعكس بالعكس
p ,2011 ,& Khan.59(. يعد االستثمار يف البنية التحتية جزء من تجميع رأس املال املطلوب لتحقيق التنمية االقتصادية وربما يكون 
له تأثري عىل إجراءات الرفاه االجتماعية االقتصادية. فكان االستثمار املقرتح يف البنية التحتية، يف أعقاب األزمة املالية العاملية يف 2008-
2009، كوسيلة لتحفيز االقتصاد )TheFreeDictionary›s Encyclopedia(. وتناولت الدراسات مرونة اإلنتاج العالية للبنية التحتية 
األساسية )p ,2009 ,Torrisi.4(، فكان دائما تأثري استثمارات البنية التحتية عىل اإلنتاجية والنمو يف الدول النامية تأثري إيجابي بنسبة 
 Galloway( وغالباً ما ينظر اىل البنية التحتية عىل انها املحرك األكرب للعقارات والتنمية .)57.p,2011 ,Akhmat & Khan( )%100)
p ,2014 ,& MacCleery.1(، وبرزت جودة البنية التحتية )النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية، ...الخ( كعامل كبري يقود حدوث 

.)2.p ,2014 ,Ibid( التنمية العقارية
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ويف اآلونة األخرية اصبحت آثار تغيري املناخ يف خدمات البنية التحتية وآثار خدمات البنية التحتية بشأن تغري املناخ محور الرتكيز. يؤثر 
تغري املناخ يف التكلفة، املوثوقية وجودة خدمات البنية التحتية، والتي هي يف حد ذاتها مصدراً هاماً من مصادر انبعاثات غازات املسببة 
لالحتباس الحراري. وهناك تحد إلطار اهداف ما بعد عام 2015 هو كيفية تحقيق األهداف املزدوجة لزيادة مستويات الحصول عىل 
خدمات البنية التحتية )كماً ونوعاً( وانخفاض أو تجنب االنبعاثات )p ,2012 ,Scott & Seth.4(. وتمكن البنية التحتية أيضاً التكيّف 
مع تغري املناخ وتعزيز القدرة عىل مواجهة التطرف يف الظواهر الجوية والتقلبات املناخية. فالتنمية املستقبلية للخدمات البنية التحتية 

.)19.p ,2012 ,Ibid( تحتاج إىل أن تكون مصممة لتعزيز املرونة وتمكني التكيّف مع تغري املناخ

2.3. دور البنية التحتية يف االستدامة واحلد من الفقر
املستدامة وتحديد دور خدمات  التنمية  أهداف  أو  اإلنمائية  األلفية  أهداف  التحتية تحت  البنية  أهداف  الدراسات  البعض من  قدمت 
البنية التحتية يف القضاء عىل الفقر واالستدامة. يحتاج إطار ما بعد 2015، أن يكون هدفاً لخدمات البنية التحتية التي تتضمن مبادئ 
املساواة، املسؤولية واالستدامة، من خالل األهداف والغايات التي تعكس الوصول للجميع، جودة الخدمة، وشكل االدارة واألثر البيئي. 
وينبغي أن تكون قادرة عىل عكس السياقات الجغرافية، الثقافية، االجتماعية-االقتصادية املختلفة، مع األخذ يف االعتبار االختالفات 
بني الدول من حيث احتياجات الطاقة ومستويات التنمية )p ,2012 ,Scott & Seth.5(. ويبني الجدول )2( إطار اهداف ما بعد عام 

.2015
الجدول )2(: اطار أهداف البنية التحتية- ما بعد عام 2015 

)23.p ,2012 ,Scott & Seth( استناداً اىل )املصدر: )الباحثون

خلص فريق عمل لجنة املساعدة اإلنمائية )DAC Task Team( بان التحدي األكرب الذي يواجه الدول النامية هو تعزيز البنية التحتية 
البنية  اختناقات  تحديد بشكل منهجي  لألمام هي  الواعدة  الطريقة  أن  الفقر. واقرتحوا  الحد من  االقتصادية يف  واآلثار  االجتماعية 
التحتية لتحقيق النمو لصالح الفقراء واألهداف اإلنمائية لأللفية بشكل عام، والسعي  لتصنيفها من حيث أولوية النظام، عادة ما 
اإلنتاجية وتثبيط االستثمار  لتنافس املؤسسات  املعرقلة  السيئة  العرض  أوال، نوعية  املناطق الحرضية،  تكون ذات شقني، يف سياق 
الخاص يف التوسع وبالتايل خلق فرص العمل. الثانية، املناطق العشوائية الواسعة، وحتى املدارس واملراكز الصحية التي تخدمها، غالبا 
ما تبقى غري موصولة وبالتايل تفتقر إىل أي خدمة. باإلضافة إىل التوسع الذي تحتاج إليه كثريا من االستثمارات، وتحسني إدارة خدمات 
.)11.p ,2006 ,Willoughby))3( البنية التحتية يف املدن، املبادرات العديدة املحددة يمكن أن يكون لها تأثري كبري، واملوضحة يف الجدول
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الجدول )3(: مساهمات البنية التحتية يف الحد من الفقر 
)12-11.pp ,2006 ,Willoughby( استناداً اىل )املصدر: )الباحثون

- تطبيق املعايري التنظيمية )طرائق التسعري وكذلك املعايري الفنية( لجميع أشكال البنية التحتية )مثل الطرق، خدمات نقل الركاب، 
احتياجات  إىل  االنتباه  مع  الخدمات،  تقدم  التي  املؤسسات  يف  املختلفة  املنافسة  وتشجيع  الصحي(،  والرصف  املياه  الطاقة،  توزيع 

التوسع الرسيع للمناطق شبه الحرضية. وهذا من شأنه تصحيح الوضع القائم.
- النظر يف االستثمارات املصاحبة للبنية التحتية للطاقة الكهربائية و للطرق مع خطط تنمية األعمال، وتوفري خدمات التمويل الصغري.

- إيالء مزيد من االهتمام إىل تحسينات الوصول إىل الخدمات الصحية للفقراء واملعاقني، ومدى مناسبة خدمات التعليم. باالضافة اىل 
تكيف الخدمات الصحية والتعليمية مع التغريات، من أجل تحقيق أكرب فائدة من تحسينات البنية التحتية.

- تطوير، وإدراك الحاجة لدعم، القدرات املحلية الجادة لجمع وتحليال لبيانات ذات الصلة بتأثري الحد من الفقر )املحتمل أو الفعيل( يف 
استثمارات سياسات البنية التحتية، واسرتاتيجيات التنمية الحرضية بشكل عام.

ُبين على ما تقدم امكانية حتديد أبعاد البنية التحتية االساسية يف تنمية املدن يف جانبني رئيسية متكاملة: األول؛ اهميتها يف توفري 
الظروف االساسية للحياة، واحتياجات سكان اجملتمع اليت تتمثل بفوائد الصحة والسالمة، االقتصادية، البيئية، واالجتماعية والثقافية. 
اما اجلانب الثاني فيعكس دورها حتت أهداف األلفية اإلمنائية - أهداف التنمية املستدامة يف القضاء على الفقر واالستدامة. ويوضح املخطط 

)3(، أبعاد البنية التحتية االساسية.

 

املخطط )3(: أبعاد البنية التحتية االساسية/ املصدر: )الباحثون(

3.3. البنية التحتية احلضرية - املستدامة
خالل نهاية القرن الـ )20( واالنتقال اىل القرن الـ )21(، نشأت مفاهيم جديدة من االستدامة، التنمية منخفضة التأثري، النمو الذكي، 
األوجه.  للغاية ومتعددة  االستدامة معقدة  أن مسألة  املجتمعي. ال شك  والتصميم  التخطيط  يف  املستدامة  املتكاملة  التحتية  والبنية 
ويمكن التوقع بأن ضمان التنمية الحرضية املستدامة والبنية التحتية املقرتنة الالزمة لدعم الجودة الحالية ملعايري الحياة سوف يكون 
التحدي املستمر خاصة مع تزايد السكان املستمر مع كل متطلباتهم املعتمدة عىل املوارد )p ,2013 ,Norton.12(. فماذا تعني حقا 

االستدامة بالنسبة للبنية التحتيةيف السياق الحرضي؟
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1.3.3. تعريف البنية التحتية احلضرية املستدامة
من  بمجموعة  املستدامة  التحتية  البنية   )The US Environmental Protection Agency( األمريكية  البيئة  حماية  وكالة  عرفت 
املمارسات التي »... تشجع املرافق وعمالئها لتلبية االحتياجات الحالية بدون ترك األجيال القادمة ملواجهة احتياجات البنية التحتية 
التي ستنتج عن البنية التحتية القديمة« )p ,2009 ,Hoornbeek& Schwarz.8(. لتحقيق االستدامة عىل املدى الطويل، تحتاج البنية 
 ,Roelich& et al( التحتية ان يتم تصميمها وتشغيلها لتوفري تقديم الخدمات الرضورية عند انخفاض مستويات استخدام املوارد
p ,2015.40(. فالبنية التحتية الحرضية املستدامة هي التي تسهل تقديم املكان أو املناطق نحو هدف من العيش املستدام. يمكن أن 
يؤدي التصميم املستدام إىل تنمية املجتمعات املستدامة من خالل ضمان املعرفة يف البنية التحتية التي تجعل التحسينات التي ال تستنفد 
 ,2013  ,Norton(املستدامة التحتية  البنية  املتجددة بشكل كبري يف  املوارد  الشامل مليزات  التحول واالعتماد  الطبيعية. وبالتايل  املوارد 
p.10(. وهذا النهج الجديد يحتاج إىل:)1( دمج املستخدم النهائي، من حيث احتياجاته وسلوكياته؛ )2( الرتكيز عىل توفري الخدمة؛ 
(3( استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفعالية أكرب؛ )4( تكامل تشغيل أنظمة البنية التحتية املختلفة؛ )5( أن تدار بطريقة 
 .)40.p ,2015 ,Roelich& et al( إعادة النظر يف تقييم البنية التحتية الحالية )تميز التعقيد والرتابط بني أنظمة البنية التحتية؛ و)6

لتحقيق االستدامة والعيش املستدام عىل املدى الطويل، تركز البنية التحتية الحرضية عىل االحتياجات وتوفري الخدمات الرضورية عند 
انخفاض مستويات استخدام املوارد، بدون استنفادها، وبالتايل االستخدام الكفء للموارد من خالل دعم التنمية الحرضية وخاصة يف 

استخدام املوارد الطبيعية.

2.3.3. أبعاد استدامة البنية التحتية احلضرية 
هناك ثالثة مجاالت رئيسية التي يمكن ان تخلق خطوة تغيري أساسية يف الطريقة التي تعالج البنية التحتية الحرضية وهي كاآلتي 

:)7-4.pp ,2012 ,KPMG)

آثار  لتحقيق مستقبل مستدام ضد  رئيسياً  التحتية دوراً  البنية  تلعب   :)Environmental sustainability( البيئية  )1(. االستدامة 
تغري املناخ، إذا صممت، خططت وقدمت بذكاء، وياُلحظ )Yvo de Boer(، األمني التنفيذي السابق التفاقية األمم املتحدة بشأن تغري 
املناخ؛ بان الحكومات، عىل نطاق عاملي، يتطلعون إىل حد كبري اىل االستثمارات يف البنية التحتية لتقديم معظم أهداف الحد من الكربون. 
توليد الطاقة املتجددة واملنخفضة الكربون، كفاءة النقل، أنظمة توزيع الكهرباء الذكية: جميعها سوف يتم تصميمها وبناؤها وأيضا 
تشغلها عن طريق مقدمي البنية التحتية«. يرفع تغري املناخ وتدهور البيئة كذلك تكاليف تطوير البنية التحتية. كما تصبح املوارد 
شحيحة أكثر، ارتفاع أسعار مواد الخام واملنافسة تصبح أكثر شدة، توسع ميزانيات البنية التحتية ومما يزيد من تكلفة العمليات 

املستمرة. 

)2(. االستدامة املالية )Financial sustainability(: يجب عىل املخططني النظر يف التكاليف عىل املدى الطويل من موجودات بنيتها 
 .)financing and funding( املالية  واملوارد  التمويل  املحدودة. وهناك تحديان رئيسيان:  واملوارد  امليزانيات  التحتية ملواجهة تضييق 
تتطلع الحكومات بشكل متزايد عن مصادر وأساليب جديدة لتمويل البنية التحتية، كالسندات )bonds(، نهج دفع املستخدم، الرشاكات 
بني القطاعني العام والخاص ..، لتأمني الديون واألسهم من أجل تقديم مجموعة ضخمة من االصول. ولكن نهج التمويل ال يمكن ان 
يلقي عبئاً غري مالئم عىل املواطنني يف املستقبل. للميض قدما، والقدرة عىل تحقيق التوازن بني كل من مصادر التمويل واملوارد املالية 
لضمان استثمارات مستدامة، آمنة ومناسبة يف إطار القدرة عىل تحمل التكاليف الشاملة سوف تصبح القدرات الرئيسة للحكومات 

عىل كافة املستويات. 

)3(. استدامة االصول املادية )Asset sustainability(: كيف سيكون تأثري االصول أو تحسني البيئة املحيطة؟ كيف ستدفع األجيال 
القادمة لتشغيل املوجودات؟ كيف يؤثر هذا يف االستدامة الشاملة للمدينة -«البصمة«؟ لكن استدامة االصول تذهب أبعد من ذلك إىل 
أيضا  ولكن  التحتية،  البنية  تنمية  وبناء مراحل  النظر ال مجرد تصميم  يتطلب  )whole-of-life(. وهذا  بأكملها  الحياة  نهج  اتخاذ 
بمجرد  اليوم  نبنيها  التي  املوجودات  اي كيف ستدار  أيضا.  التشغيل  أو وقف  التفكيك  املطاف- مراحل  نهاية  يف  صيانة وتطوير و- 
وصولها إىل نهاية عمرها اإلنتاجي. ونتيجة لذلك، هذا سوف يقود املخططني واملطورين لوضع قيمة أعىل بشأن ممارسات البناء البيئية 
مثل املواد القابلة إلعادة التدوير وشهادة )LEED(. تصبح قضية استدامة املوجودات خطرة )Acute( بشكل خاص يف مجال البنية 
التحتية االجتماعية. فإن تحديد أولويات استدامة االصول، بالتايل، يؤدي بطبيعة الحال إىل التسهيالت التي يمكن أن يعاد توظيفها 

(Repurposed( مع مرور الوقت لتتناسب مع احتياجات السكان املحليني.
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ميكن حصر جماالت البنية التحتية احلضرية لتحقيق االستدامة ضمن ثالثة أبعاد وهي: األبعاد البيئية، املالية، واالصول املادية، املوضحة 
يف املخطط )4( أدناه. 

املخطط )4(: أبعاد استدامة البنية التحتية الحرضية/ املصدر: )الباحثون(.
3.3.3. مقومات البنية التحتية احلضرية املستدامة

املتولدة واملتكاملة  الطاقة  العام، )2( توزيع  النقل  املستدامة: )1( شبكات  الحرضية  التحتية  البنية  أن يعترب ما ييل  عموماً، يمكن 
التي تتطلب املبادرات والربامج واإلدارة، )3( املباني عالية الكفاءة ومحددات التنمية األخرى مثل السماح فقط ببناء املباني الخرضاء 
الحياة  ومسارات  املتصلة  الخرضاء  الفضاءات   )4( الطاقة،  استخدام  يف  الكفاءة  ذات  الخارجية  الفضاءات  مع  املستدامة  واملوائل 
الربية، و)5( ممارسات التطوير ذات التأثري املنخفض لحماية املوارد املائية )p ,2013 ,Norton.10(. جنباً إىل جنب مع نتاجات البناء 
الطاقة من مصادر  توليد   : لـ  الكربون  الجديدة منخفضة  التحتية  البنية  يتم تخطيط وتطوير  الكربون،  والتكنولوجيات منخفضة 
الطاقة املتجددة، تخزين الطاقة والتوزيع الالمركزي، إدارة املياه )تجميع، حفظ وإعادة االستخدام(، إدارة النفايات )التخفيض، إعادة 
واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  وامليش(،  الدراجات  وركوب  الكهربائية،  )السيارات  النقل   ،)to-energyالطاقة وتوليد  االستخدام 
ملراقبة وإدارة أنظمة البنية التحتية )p ,2013 ,Dimitrijevi.30(. وال يمكن أن تكون البنية التحتية مستدامة فعالً إذا لم يتم إدماجها 

.)31.Ibid, p( يف البيئة الطبيعية واملبنية مع العناية الالزمة بالفضاءات الخارجية، والتنوع البيولوجي وجودة التصميم

املعلومات  النفايات؛ تكنولوجيا  إدارة  املياه؛  إدارة  الطاقة؛  النقل؛  املستدامة شبكات  التحتية احلضرية  البنية  ان تشمل  وبهذا ميكن 
واالتصاالت؛ شبكات الفضاءات اخلارجية واخلضراء؛ واملباني عالية الكفاءة؛ يف سياق ممارسات التطوير منخفضة الكربونواالستخدام 

الكفء للموارد.
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4. عالقة البنية التحتية مع ختطيط املدن والشكل احلضري
يمكن مناقشة البنية التحتية بعالقتها مع تخطيط املدن والشكل الحرضي من خالل توضيح طبيعة العالقة بالرتكيز عىل دور والعنارص 
املهمة يف التخطيط والشكل الحرضي؛ مع تسليط الضوء عىل أبعاد البنية التحتية يف التنمية الحرضية املستدامة يف سياق املناقشات 

بشأن دورها يف التخطيط والشكل الحرضي.

1.4. العالقة بني البنية التحتية والتخطيط احلضري 
الدور عرب  هذا  أهمية  تباينت  وقد  التحتية.  والبنية  املدن  بني  الوسيط  دور  لعب  وقد  التحتية،  البنية  يف  متجذر  املدن،  تخطيط  بدءاً؛ 
الزمن واملكان. كان تخطيط املدينة يف وقت مبكر تخطيط البنية التحتية عىل وجه الحرص: تخطيط الشوارع، الساحات، الفضاءات 
املفتوحة، موقع النصب املدنية، املعابد، واألسواق. منذ قدوم العرص الصناعي يف القرن الثامن عرش، حدد املؤرخني سلسلة من حركات 
الحديثة  املدينة  إىل  الصناعي  العرص  أدى  التحتية.  البنية  عىل  يعتمد  منها  وكثري  التخطيط،  ملمارسة  األساس  وضعت  التي  اإلصالح 
التاسع عرش  القرن  املبرش به من قبل )Haussmann in Paris and Cerda` in Barcelona( يف منتصف  الحديث،  التخطيط  وعرص 
(p ,2009 ,Neuman.207(. فبعد االستناد أساساً عىل ركيزتّي اإلصالح الصحي عن طريق توفري البنية األساسية والتخفيف من حدة 
الفقر من خالل إصالح املساكن، تطور التخطيط لتحمل املزيد من الوظائف، مثل التجميل املدني، استخدام األرايض، وادارة التنمية 
عن طريق تقسيم املناطق واألحكام القانونية األخرى، التخطيط اإلقليمي والدويل، التنمية االقتصادية واملجتمعية، وحماية البيئة. وقد 
تم تخطيط املدينة ال حرصا حول التخطيط املادي )Physical( أو البنية التحتية، حتى يف الدول األوروبية أو اآلسيوية. لقد كان دائما 
املادي  والتخطيط  التحتية  البنية  الوسائل  تلك  األوسع نطاقا، وتشمل  والسياسية  االجتماعية واالقتصادية  األهداف  لتحقيق  وسيلة 

.)33.p ,2010 ,Neuman & Smith)

ان لتأريخ تخطيط املدن جذور عميقة يف البنية التحتية، وذلك باالشارة اىل الرتابط املتبادل القوي بني التخطيط والبنية التحتية؛ بدءاً 
بالبنية التحتية كأساس للتخطيط اىل التطور التدريجي للتخطيط يف تحمل مختلف الوظائف.

 Systemic( النظامي  التكامل  فهي  والخدمات.  األماكن  إىل  الوصول  توفر  التي  التحتية،  البنية  عىل  أخرى،  مرة  التخطيط،  يقوم 
Integrator(-عرب النطاقات املكانية، واملجموعات السكانية، وتخصصات األنظمة – وهي بالتايل مناسبة لرؤية متجددة للتخطيط 
الشامل الذي يركز عىل املساواة واالستدامة )p ,2010 ,Neuman & Smith.22(. يمنح التفكري والعمل من خالل البنية التحتية العديد 
لديها  التي  املدن  لتلك  تنافسية  التحتية ميزة  البنية  التحتية. وتوفر  البنية  بدون  أن توجد  املدن. فاملدن ال يمكن  لتخطيط  املزايا  من 
شبكات وتسهيالت ذات جودة عالية، وبيئات عالية الجودة التي تحققت بفضل البنى التحتية الخرضاء والرمادية. عىل الرغم من ذلك، 
هناك عدد من الحاالت التي ال تشغل البنية التحتية أدوارا هامة يف تخطيط املدن. وهناك طريقة أخرى من خاللها تشكل البنية التحتية 
نتائج التخطيط عن طريق استخدام برامج التحسينات الرأسمالية التي ترتبط بالتخطيط الشامل )p ,2009 ,Neuman.204(. ولكن 
يف حاالت أخرى، البنية التحتية عرضية بالنسبة إىل التخطيط. يتم التعامل أحيانا معها بصورة مجزأة - أنظمة فردية مثل املياه، النقل، 
البنية   .)205.Ibid, p( التصميم والتقييم – وليس نمط شامل واسرتاتيجي التمويل،  أو جوانب فردية مثل  املتنزهات، واالتصاالت؛ 
التحتية لديها أيضا القدرة عىل ردم الفجوات بني فروع التخطيط: األكاديمية، املهنية، باالضافة اىل املواطن. والتخطيط كمهنة قيادية، 

.)215.Ibid, p( توفر البنية التحتية له أرضية صلبة

وبهذا يكمن دور وأهمية البنية التحتية يف ختطيط املدن بـتوفري الوصول إىل األماكن واخلدمات، والتكامل النظامي والتخطيط الشامل؛ 
توفري ميزة تنافسية للمدن؛ والقدرة على تكامل فروع التخطيط: األكادميية، املهنية، باالضافة اىل املواطن؛ وأخريًا جلعل التخطيط 

أكثر قيادة.

وإعادة  الحرضية  للتنمية  اسرتاتيجيا  التحتية  البنية  املختلفة من  التخطيط  أساليب  توظيف  التحتية كيفية  البنية  يكشف تخطيط 
االستخدام  اىل  يستند   ،)Barcelona and Houston( وهوستن  برشلونة  مدينتي  يف  املتباينة  التحتية  البنية  تخطيط  فمثالً  التطوير. 
االسرتاتيجي واملبادر للبنية التحتية لتحقيق التغيري الحرضي املستدام )p ,2009 ,Neuman.210(. حيث تُقرن )Barcelona( البنية 
التحتية بالتصميم الحرضي يف التخطيط لتحويل تدهور املراكز الصناعية والتاريخية إىل واحدة من أكثر املدن حيوية وجماالً، مالئمة 
البنية  طريق  عن  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  املكاسب  لتعزيز  املناطق  تطوير  فكان  األرض.  كوكب  عىل  ومستدامة  للعيش، 
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التحتية. وقد استخدمت )Houston( البنية التحتية باعتبارها جزءا أساسيا من نهجها لنمو املدينة وتحويل وسط املدينة إىل مركز 
إقليمي متعدد األغراض بدال من مجرد كونها موقع املكاتب الرئييس. اذ حولت هذه التحسينات البنى التحتية الخطرة والقبيحة إىل 

.)212-210.Ibid, pp( أماكن عامة آمنة، مستدامة، وجذابة تصلح للسكن البرشي والتمتع بها، وللتنمية الحرضية
تكشف هذه النظرة االنتقائية العالقة بني البنية التحتية وتنمية املدن، والتخطيط الحرضي؛ وبالتايل تسلط الضوء عىل أدوار البنية 

التحتية التي تلعبها بطرائق جديدة للتنمية الحرضية - املستدامة وإعادة التطوير، والتخطيط لها.
البنية التحتية، التخطيط الحرضي،  ان تحليل العالقات املتغرية بني تخطيط املدن والبنية التحتية تاريخياً، اضافة اىل العالقات بني 
وتنمية املدن، ممكن ان توفر ممارسة تخطيط معارصة لتنمية مستدامة، ويجب أن يتضمن هذا التحول االرتباط الحاسم مع تخطيط 

البنية التحتية.

واسعة  املرافق  النقل،  وتسهيالت  الطرق  شبكة  وهامة  الخطة  من  جزءا  تكون  التي  الرئيسة  التحتية  البنية  مكونات  بعض  تشمل 
النطاق، الخدمات اللوجستية، إدارة الكوارث والحد من املخاطر. إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق يف مناطق التوسع الجديدة واملناطق 
الحرضية يكون له تأثري إيجابي عىل التنمية وتحتاج اىل التفكري الشامل. فعملية التخطيط بحاجة إىل إيالء االهتمام الخاص لتحديد 
أيضا  النقل ولكن  السلس لشبكات  التشغيل  أمر مهم ألنها ال تساعد فقط يف  الحرضي. وهذا  النقل  لتسهيالت  األرايض  وتخصيص 
ويجب  الحافالت.  ومحطات  الحافالت،  السيارات،عقد  مواقف  مثل  النقل  وسائط  مختلف  بني  الربط  تدعم  التي  التسهيالت  لتطوير 
عىل التخطيط ان يُدير )يعبئ( األرض الالزمة لعمل تسهيالت البنية التحتية الرئيسة التي هي، الطاقة، املياه، إدارة النفايات الصلبة، 
املستوى  القرار عىل  واألرايض وغريها، وتحت صنع  التكنولوجيا،  التضاريس،  مع  تماشياً  الخ.  الطوارئ،  اتصاالت  النقل، تسهيالت 
الكيل )macro(. اما الخدمات اللوجستية، من املتوقع أن يكون للمدن الكربى القدرة عىل تنظيم التبادالت الكبرية من البضائع والسلع 
من خالل إدارة نقل البضائع التي تتطلب تسهيالت التخزين، إنشاء املكاتب وتوفري خدمات البنية التحتية ذات الصلة. ويمكن تنظيم 
املعرضة  املناطق  الخاصة مثل  الطبيعة  ذات  املناطق  أخرياً،  الوظائف.  اللوجستية كمنصات متعددة  للخدمات  املخصصة  الفضاءات 

.)78.p ,2006 ,Toutain & Gopiprasad( للمخاطر أو الكوارث تحتاج إىل أن تدمج عىل نحو منتظم يف تخطيط املناطق الحرضية
تتضمن مكونات البنية التحتية الرئيسة املهمة يف التخطيط الحرضي: إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق؛ إدارة األرض الالزمة لجميع 
اللوجستية  الخدمات  الخ(؛ادارة   ... الطوارئ،  اتصاالت  تسهيالت  الصلبة،  النفايات  املياه،  الطاقة،  )النقل،  التحتية  البنية  تسهيالت 

)النقل، تسهيالت التخزين، خدمات البنية التحتية ذات الصلة(؛ إدارة املناطق املعرضة الكوارث والحد من املخاطر.

تكشف املكونات الرئيسة للبنية التحتية يف التخطيط الحرضي ميزة ورؤية نحو التنمية املستدامة )االجتماعية، االقتصادية، ..(. حيث 
ان توفري الوصول اىل الخدمات وجميع تسهيالت البنية التحتية، واألرض الالزمة لها وإدارتها، تكون مناسبة للتخطيط الشامل الذي 

يركز عىل املساواة؛ وتوفر البيئات عالية الجودة ميزة تنافسية للمدن بفضل شبكات وتسهيالت البنية التحتية ذات الجودة عالية.

2.4. البنية التحتية والشكل احلضري  
يمكن رؤية املناطق الحرضية )املدن، البلدان والتجمعات السكانية( كـأنظمة فيها األشكال الحرضية البطيئة التغري نسبيا التي توفر 
املحيط املتغري برسعة أكرب من »تدفقات« رؤوس األموال، األشخاص، امللوثات، الثقافات والتقنيات. يف هذا السياق، فإن العالقة بني 
»الشكل الحرضي« و »التدفقات« أمر بالغ األهمية لفهم احتياجات املجتمعات من البنية التحتية. فالبنية التحتية املادية هي ثابتة 
نسبياً. ويمكن أن تكون لها دورة حياة ووضع جغرايف طويل االمد ويستمر ملئات السنني، مع ذلك فإن هذه األنظمة بحاجة إىل تقديم 
خدمات ذات جودة عالية وموثوق بها داخل كل من األشكال الحرضية »البطيئة« التغري نسبيا و«التدفقات« الرسيعة التغري من القرن 
الـ )21(. وقد أدت هذه املشكلة اىل الرتكيز الشديد يف العقدين املاضيني مع تسارع وتكثيف التدفقات املرتبطة بالعوملة )من رأس املال 

.)8.p ,2014 ,Williams( وترسيع عمليات التغيري املكاني املتفاوتة ،)والناس

وبهذا يكون التحدي املستمر ألنظمة البنية التحتية يف تقديم اخلدمات جبودة عالية وموثوق بها خاصة مع تقادم األشكال احلضرية 
البطيئة التغري نسبيًا اليت توفر موضع التدفقات من رؤوس األموال، األشخاص، الثقافات، التقنيات ... اخل املتغرية بسرعة؛ وبالتالي تنعكس 

العالقة بني األشكال احلضرية والبنية التحتية من خالل عمليات التغيري املكانية ...  

للمجتمعات  األساسية  الخدمات  لتوفري  التي وضعت  فالعنارص  ليس جديد؛  املدن  تنمية  يف  التحتية  البنية  لدور  املوسع  التعريف  ان 
كثريا ما لعبت دورا أكرب يف عمل املستوطنات. ومشاريع البنية التحتية والسيما مشاريع النقل العام التي غالبا ما تستخدم من قبل 
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الحكومات كأدوات لتشكيل املدينة، )p ,1994 ,Lboshi.27( كما استخدمت يف تشكيل الفضاءات الخارجية االجتماعية والسياسية 
 .)28.Ibid, p( للمدينة. حيث ان مشاريع بهذا الحجم والنمط تمتلك أصال القدرة عىل التأثري بشكل كبري يف ديناميات املدينة ونموها
 .)21.Ibid, p( لهذا يجب أن تؤخذ الجودة الفيزيائية من هذه التدخالت يف الحكم عىل ما إذا كانت ستنجز كـعنارص حرضية إيجابية

االجتماعية،  الخارجية  والفضاءات  املدينة  لتشكيل  أدوات  بوصفها  الحرضي  الشكل  يف  التحتية  البنية  وأهمية  دور  تعريف  يمكن 
السياسية، ...الخ؛ والتأثري عىل ديناميات املدينة من خالل عمليات التغيري املكانية؛ من حيث تأثريها االيجابي كعنارص حرضية ايجابية.    
كان هناك عالقات مختلفة بني تطوير الشكل الحرضي والبنية التحتية عىل مدى الوقت وبني القطاعات. عىل سبيل املثال، يف بعض 
األحيان، الشكل الحرضي والبنية التحتية للنقل قد تم التخطيط لها عن كثب )مع مستوطنات جديدة حول محطات السكك الحديد 
والطرق الرسيعة(، بينما يف أوقات أخرى، أدى بناء الطرق اىل تطورات عشوائية غري مخططة. بالنسبة لبعض قطاعات البنية التحتية 
 ,2014  ,Williams( للتطورات جديدة  الخدمات  تقديم  املورفولوجيا، وغريها من  أو  الحرضي  الشكل  يذكر عىل  تأثري  لم يكن هناك 
p.21(. تناولت الدراسات الجوانب املادية للقطاعات التي يتم تناولها يف سياسة البنية التحتية التي تعترب مهمة يف سياق املناقشات 
حول الشكل الحرضي؛ ففي اململكة املتحدة ُحددت القطاعات املؤثرة يف هيكلة املدينة وتنميتها بقطاع الطاقة، النقل، تجهيز املاء، 
الرصف الصحي، النفايات الصلبة، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، البنية التحتية الثقافية واالجتماعية، والبنية التحتية الخرضاء 

.)8-7.Ibid, pp( والزرقاء

كما حدد برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل،2009( العنارص التي تتضمنها عمليات توفري البنية التحتية التي تعد ذات 
أهمية يف تشكيل الهيكل العمراني للمدن سواء كان ذلك عىل مستوى املدينة او عىل املستوى املحيل )املوئل، 2012، ص55(، لتتضمن 
قطاعات البنية التحتية الحرضية كالً من شبكات وأنظمة النقل والتي تم االعرتاف بها عموماً كأبرز األنماط املؤثرة يف تشكيل الهيكل 
العمراني للمدن؛ أنظمة إمدادات املياه، الرصف الصحي، الكهرباء واالتصاالت، عىل الرغم من عدم وضوح تأثريها املبارش كما هو الحال 
بالنسبة ألنظمة النقل )املصدر السابق نفسه، ص57(. يتشكل الشكل العمراني للمدن، ومستوى املعيشة فيها ومستوى شموليتها 
الحضانة،  دور  العيادات،  كاملدارس،  الراحة،  ووسائل  التحتية  البنية  مرافق  من  أوسع  مجموعة  اىل  الوصول  فرص  خالل  من  ايضاً 
القاعات العامة، املكتبات، املرافق التعليمية، األماكن الرتفيهية اآلمنة، األماكن الخاصة بالعبادات واملمارسات الثقافية، أسواق األغذية 

الطازجة وغريها من األسواق املحلية، وتوفري املساحات املناسبة للنشاط االقتصادي )املصدر السابق نفسه ، ص58(.
يكون لقطاعات وعنارص البنية التحتية الحرضية تأثري مبارش وغري مبارش يف الشكل الحرضي وهيكل املدن، وتتضمن كالً من أنظمة 
النقل، الطاقة، املياه، الرصف الصحي، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، النفايات الصلبة، البنية التحتية الخرضاء والزرقاء، البنية 
الشكل  عىل  يذكر  تأثري  بدون  الحرضية  التحتية  البنية  وعنارص  قطاعات  لبعض  يكون  املقابل،  ويف  واالجتماعية.  الثقافية  التحتية 

الحرضي او املورفولوجيا. 
البيئية واالجتماعية(؛ من  التنمية املستدامة )االقتصادية،  التحتية يف الشكل الحرضي مساهمة يف  الرئيسة للبنية  تكشف املكونات 
خالل توفري القاعدة االقتصادية لالستثمارات أوالً؛ تحسني البيئة املحيطة، معالجة آثار تغري املناخ والحد من الكربون، واملحافظة عىل 
موارد الحياة الرئيسة ثانياً، عن طريق )البنية التحتية للنقل، الطاقة، املياه، الرصف الصحي، النفايات الصلبة، البنية التحتية الخرضاء 
والزرقاء(؛ وأخرياً، دعم صحة وسالمة وأمن املجتمع اضافة اىل توفري الوصول اىل البنية التحتية وخدماتها برتكيز عىل املساواة والعدالة 
االجتماعية، ويكون ذلك عن طريق )البنية التحتية )النقل، الطاقة، املياه، الرصف الصحي، النفايات الصلبة، البنية التحتية الخرضاء 

والزرقاء، البنية التحتية الثقافية واالجتماعية(.

5. جتربة واقع حال البنية التحتية يف العراق: املشاكل والتحديات
ممكن حرص أهم مشاكل البنية التحتية يف العراق بصورة عامة ومخترصة التي تشكل تحدياً الستدامتها والتي تكون متالزمة مع 
تنمية املدن املستدامة. فيقدم الشكل الحايل لنظام البنية التحتية عددا من التحديات ضمن أبعاد البنية التحتية املستدامة )بإستثناء 

املشاكل الناتجة عن وضع الحايل للعراق كإنعدام األمن، الرتهل الكبري يف النظام االداري والتشغييل، وغريها(:

- األبعاد البيئية: وتتضمن التلوث البيئي الخطري الناتج عن االستخدام أو املعالجة، كما يف منظومات النقل، الرصف الصحي، الطاقة، 
املاء، النفايات؛ النقص الواضح وعدم شمولية البنية التحتية الفضاءات املفتوحة والتنوع البايولوجي؛ خفض مستوى االيرادات املائية 

الذي يؤثر بشكل كبري عىل بصمة الكربون للمدينة؛ 



27

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور البيئة

- األبعاد املالية: ويمكن حرصها يف قلة ومحدودية التخصيصات املالية ملشاريع البنية التحتية )كمشاريع األبنية التعليمية، املاء والنقل 
الخدمة؛  الكبري يف نسبة تغطية السكان الحرض وتحسني نوعية  العجز  الحاجة اىل موارد ضخمة لتمويل املشاريع لسد  ...(؛  العام، 

اضافة اىل سياسة الدعم من قبل الحكومات لبعض الخدمات )كتأمني املياه( والذي يؤثر عىل األداء االقتصادي؛

- أبعاد األصول املادية: فتتضمن تقادم عمر شبكات البنية التحتية )كالرصف الصحي، النقل، ...الخ( وحاجتها اىل اإلدامة والتطوير؛ 
أخرى  تشغيلية  ومشاكل  املقيّد؛  الطلب  توفر  منفصلة  إمدادات  أنظمة  هو  التحتية  البنية  وتشغيل  بناء  تصميم،  من  الحايل  الشكل 

)كنقص الكوادر املتخصصة يف مشاريع املاء(.

 إن االستجابة لهذه التحديات سوف يكون بالغ األهمية إذا كنا نأمل يف تطوير مدن مستدامة حقاً. ونحتاج اىل العمل مع الهدف املتمثل 
يف توفري الظروف االساسية للحياة وضمن أبعاد البنية التحتية الحرضية املستدامة الثالثة )األبعاد البيئية، املالية واملادية(. فتساهم كل 
من البنية التحتية للنقل، الطاقة، املياه، الرصف الصحي، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، النفايات الصلبة، البنية التحتية الخرضاء 
والزرقاء، البنية التحتية الثقافية واالجتماعية، وإدارة األرض الالزمة لجميع تسهيالت البنية التحتية يف التنمية الحرضية املستدامة 
من خالل توفري القاعدة االقتصادية لالستثمارات أوالً؛ تحسني البيئة املحيطة، معالجة آثار تغري املناخ والحد من الكربون، واملحافظة 

عىل موارد الحياة الرئيسة ثانياً؛ وأخرياً، توفري الوصول اىل البنية التحتية وخدماتها برتكيز عىل املساواة والعدالة االجتماعية.

6. االستنتاجات
التي تدل عىل موقع ونمط معني، وتمثل  العام  الرأسمالية لالستهالك  الحرضية هي مجموعة األصول واملمتلكات  التحتية  البنية   *
من  كمنظومة  تُفهم  ان  ويمكن  املستقبيل.   - املستوطنات  ونمو  الحرضية  التنمية  لدعم  الالزم  للمدينة  التنظيمي  االسايس  الهيكل 
الفضاءات الحرضية واملباني، والربامج الوظيفية يف السياق االوسع الطويل االمد من البنية التحتية الحرضية التي تتغري بمرور الوقت. 
وتربز أهميتها يف الربط بني النتائج اإليجابية، الشكل، والقانون، من خالل اإلخضاع للمعايري الحرضية العاملية - أي الظهور املكاني 

للقوانني التي تستند عليها.

اهميتها  تتباين  للتنمية،  اساسية  كعنارص  معها  التعامل  ويتم  والحكومات  االنظمة  خالل  من  التحتية  بالبنى  االهتمام  يتجسد   *
وتاثريها بتياين مناهج التعامل معها كمنظومات متكاملة يف التنمية الحرضية او خدمية مجتزاة تسد حاجة انية. 

* ظهرت أهمية العالقة املتبادلة بني املدن والبنية التحتية عىل مر التأريخ، وهذه العالقة هي جانب مهم يف فهم ظهور املدن والحضارات 
وتطورها، فاملدن ووظائفها املختلفة تؤدي إىل تطور و/أو ظهور البنية التحتية، وبحسب حاجة البنية التحتية لدعم النمو الحرضي. 
* يمكن تحديد دور البنية التحتية يف التنمية الحرضية – املستدامة يف جانبني رئيسية متكاملة: يتمثل الجانب األول بأهميتها يف توفري 
الظروف االساسية للحياة، استناداً اىل التسلسل الهرمي الحتياجات سكان املجتمع بدءاً بفوائد الصحة والسالمة، االقتصادية، البيئية، 
االجتماعية والثقافية. اما الجانب الثاني فيعكس دورها تحت أهداف التنمية املستدامة يف االستدامة والقضاء عىل الفقر؛ من خالل 
املساواة والوصول للجميع، املسؤولية وجودة الخدمة، شكل االدارة واألثر البيئي؛ عكس السياقات الجغرافية، الثقافية، االقتصادية-

االجتماعية؛ ومنع تكون العشوائيات وخفض السكن فيها. 

* لتحقيق االستدامة والعيش املستدام عىل املدى الطويل، تركز البنية التحتية الحرضية عىل االحتياجات وتوفري الخدمات الرضورية 
عند انخفاض مستويات استخدام املوارد، بدون استنفادها، وبالتايل االستخدام الكفء للموارد من خالل دعم التنمية الحرضية وخاصة 
يف استخدام املوارد الطبيعية. لذلك، فان دعم مفهوم البنية التحتية الحرضية املستدامة، ينبغي أن يتخذ نظاما شامال لتحسني كفاءة 
استخدام املوارد. ويمكن التوقع بأن التحدي املستمر سوف يكون ضمان التنمية الحرضية املستدامة والبنية التحتية املقرتنة الالزمة 

لدعم جودة الحياة خاصة مع تزايد السكان املستمر مع متطلباتهم املعتمدة عىل املوارد.

* يمكن حرص مجاالت البنية التحتية الحرضية لتحقيق االستدامة ضمن ثالثة أبعاد التي يمكن ان تخلق خطوة تغيري أساسية يف 
طريقة التعامل معها، وهي: األبعاد البيئية التي تضمن تحسني البيئة املحيطة، ومعالجة آثار تغري املناخ والحد من الكربون من خالل 
توليد الطاقة املتجددة واملنخفضة الكربون، كفاءة النقل، أنظمة توزيع الكهرباء الذكية؛ األبعاد املالية من حيث تحقيق التوازن بني 
مصادر التمويل واملوارد املالية، وتحمل املواطنني التكاليف املالئمة يف املستقبل وبالتايل دفع األجيال القدمة لتشغيل األصول؛ وأبعاد 
األصول املادية املؤثرة عىل استدامة املدينة- البصمة- يف اعتماد نهج دورة الحياة الكاملة من حيث التصميم، البناء، الصيانة، التطوير، 

ووقف التشغيل.
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* ان تحليل العالقة ما بني التخطيط الحرضي والبنية التحتية تاريخياً، بدءاً بالبنية التحتية كأساس للتخطيط اىل التطور التدريجي 
للتخطيط يف تحمل مختلف الوظائف، اضافة اىل العالقات بني البنية التحتية، التخطيط الحرضي، وتنمية املدن، ممكن ان توفر ممارسة 

تخطيط معارصة لتنمية مستدامة، ويجب أن يتضمن هذا التحول االرتباط الحاسم مع تخطيط البنية التحتية.

* يكمن دور وأهمية البنية التحتية يف تخطيط املدن بـ: القدرة عىل توفري الوصول إىل األماكن والخدمات، التكامل النظامي والتخطيط 
لجعل  وأخرياً  املواطن؛  اىل  باالضافة  املهنية،  األكاديمية،  التخطيط:  فروع  تكامل  عىل  القدرة  للمدن؛  تنافسية  ميزة  توفري  الشامل؛ 
التخطيط أكثر قيادة. وتكشف املكونات الرئيسة للبنية التحتية يف التخطيط الحرضي ميزة ورؤية نحو التنمية املستدامة من خالل 
توفري الوصول اىل الخدمات وجميع تسهيالت البنية التحتية، واألرض الالزمة لها وإدارتها؛ وشبكات وتسهيالت البنية التحتية ذات 

الجودة عالية والبيئات عالية الجودة.

االجتماعية،  الخارجية  املدينة والفضاءات  لتشكيل  أدوات  الحرضي بوصفها  الشكل  التحتية يف  البنية  * يمكن تعريف دور وأهمية 
السياسية، ...الخ؛ والتأثري عىل ديناميات املدينة من خالل عمليات التغيري املكانية. ويكون التحدي املستمر ألنظمة البنية التحتية يف 
تقديم الخدمات بجودة عالية وموثوق بها خاصة مع تقادم األشكال الحرضية البطيئة التغري نسبياً التي توفر موضع التدفقات من 
رؤوس األموال، األشخاص، الثقافات، التقنيات ... الخ املتغرية برسعة. وتكشف املكونات الرئيسة للبنية التحتية يف الشكل الحرضي 
مساهمة يف التنمية املستدامة؛ من خالل توفري القاعدة االقتصادية لالستثمارات أوالً؛ تحسني البيئة املحيطة، معالجة آثار تغري املناخ 
والحد من الكربون، واملحافظة عىل موارد الحياة الرئيسة ثانياً؛ وأخرياً، دعم صحة وسالمة وأمن املجتمع اضافة اىل توفري الوصول اىل 

البنية التحتية وخدماتها برتكيز عىل املساواة والعدالة االجتماعية.  
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Abstract
Ministry of industry and minerals is intending to implement the industrial development plan in coordination 
with the other sectors in Iraq through the national sustainable development committee. The industrial sector 
will adapt many indicators to evaluate the achievement of each related sustainable development goals. There 
must be some priorities to each indicator because of the limited financial resources. 
This paper presents a new approach in evaluating the importance of implementing ISO 14001 standards En-
vironmental Management System )EMS) in some industries in Iraq to achieve the sustainable development 
goals. The approach is by summarizing the obstacles facing these industries due to many technical, financial 
and previous and current conditions in Iraq.    
Three factories were chosen as samples. For each factory the problems were identified and evaluated then 
an Environmental Management System )EMS) approach was proposed. In the evaluation process some in-
dicators were adapted, identified and evaluated in order to develop steps for monitoring framework for the 
related sustainable developing goals by implementing ISO 14001 standards.   

املستخلص
تسعى وزارة الصناعة واملعادن إىل تطبيق خطة تطوير القطاع الصناعي بالتنسيق مع القطاعات األخرى يف العراق من خالل اللجنة 
الوطنية العليا للتنمية املستدامة . لتحقيق أهداف التنمية املستدامة سيتم العمل عىل اعتماد عدة مؤرشات لتقييم إمكانية تحقيق هذه 

األهداف مع إعطاء بعض هذه املؤرشات األولوية بسبب قلة التخصيصات املالية . 
يف هذا البحث سيتم التطرق إىل طريقة جديدة لتقييم أهمية تطبيق نظام اإلدارة البيئية )ISO-14001( يف بعض الصناعات لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة . سيتم التطرق إىل العوائق التي يعاني منها القطاع الصناعي مثل )املعوقات الفنية ، املعوقات املالية إضافة 

إىل الظروف السابقة والحالية للبلد( . 
ثالثة معامل سيتم اختيارها كنماذج للبحث ، لكل معمل سيتم تحديد وتقييم املشاكل التي يعاني منها عن طريق تحديد وتقييم بعض 

املؤرشات من اجل تطبيق نظام اإلدارة البيئة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة . 
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Introduction:
Industry is one of the most important parts of the human economy. Industrial systems cause and determine 
flows of materials and energy through the human economy. Although industry is often seen as a source of en-
vironmental degradation and resource depletion, it is widely recognized that it is a vital part of development 
and wealth creation. Therefore, as an important social factor, industry must play a prominent role in identi-
fying and implementing more sustainable options.
The sustainable development is one of the first priorities for the ministry of industry and minerals. Ministry 
of industry and minerals is intending to implement the industrial development plan in coordination with the 
other sectors in Iraq through the national sustainable development committee. Industries and productive 
sectors have the necessity to modify their productive systems with the aims to improve the environmental 
sustainability, the environmental performance of their plants and to prevent and reduce environmental pol-
lution. 

Environmental Management Systems (EMS) for Sustainable Develop-
ment:
 EMS  is a management system that allows an organization to systematically manage its environmental and 
health safety matters, its environmental impacts and increases its operating efficiency. It is a continual cycle 
of planning, implementing, reviewing and improving the processes and actions that an organization under-
takes to meet its business and environmental goals. 
Besides the opportunity of having a home-made environmental management system, there are some prom-
inent and world recognized environmental management systems like Internationalization Standardization 
Organization 14001 )ISO 14001(, British Standard 7760 )BS 7760( and the European Eco-Management 
and Auditing Scheme )EMAS).
To get started, environmental management systems provide an administrative and systematic structure that 
can be utilized to incorporate a robust sustainable environmental management mechanism, but in themselves 
these systems neither supply any definition for sustainability nor do they provide guidelines that how to ar-
rive at sustainability. These administration tools try to address the problems through a continuous improve-
ment mechanism, in relation to what was done before, but give no idea as regards what the organization is 
striving for – in other words, they provide no definition of success.
 Salman Shahbaz Ahmad  et al )1(  explored the possibilities that what ways the guidance of the framework for 
strategic sustainable development could bring about the desired change in EMSs. He found that EMSs were 
not averse to change but instead gave a flexible platform that could be used to accommodate sustainability 
planning in their basic framework. Research found however, the inherent theoretical and practical laxities in 
the contemporary form of EMSs.
Valentina Gecevska et al)2( identified existing strands of research in the area of sustainability development 
and the role of environmental tools with application in order to accomplish sustainable development. His 
analysis focused on the available tools that the research community can provide to support sustainable devel-
opment. He gave a few notes of the concept of environmental sustainability, environmental tools and possible 
application.
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Gibson Nyirenda and Collins C. Ngwakwe )3( explored the role of environmental management practices on 
sustainable development. They recommended that these environmental management practices be harmo-
nized across the different sectors of society which will result in improved sustainable development and pro-
mote green economic development.

Indicators as a Tool for Sustainable Development:
There are many tools and methodologies designed to measure and communicate progress towards sustainable 
development. One of the most popular tools is indicators. A sustainable development indicator can generally 
be understood as a quantitative tool that analyses changes, while measuring and communicating progress 
towards the sustainable use and management of economic, social, institutional and environmental resourc-
es. An indicator is something that points to an issue or condition. Its purpose is to show how well a system 
is working towards the defined goals. The choice between quantitative and qualitative indicators depends 
mainly on the purpose of the indicators, though quantifiable indicators are more frequently used )4).

Lists of technical criteria are common in the sustainable development lit-
erature and they stress that an indicator should be (2):
•  Specific: Indicators must relate to the desired outcome, i.e. fit the purpose for measuring.
• Measurable: Indicators should preferably be open to measurement in a quantitative manner.
• Pedagogical: Indicators should be practical and designed for those who are going to use them.
• Sensitive: Indicators must readily change as circumstances change.
• Reliable: The information that an indicator is providing must be reliable. Data upon which the indicator is 
based must therefore be collected using a systematic method.
• Based on accessible data: In order to create good indicators it is important that the necessary information is 
available or can be gathered on a regular basis and while there is still time to act.
•Cost-effective: The cost of accumulating necessary data should not exceed the benefits of using the indica-
tor.
•Relevant and Usable: Indicators should show what is needed to know. This includes the need for a clear defi-
nition of the objective that the indicators are meant to achieve.

Indicators will be the backbone of monitoring the sustainable development goals )SDGs( at local, national, 
regional, and global levels. They will serve as a management tool to help countries develop implementation 
strategies and allocate resources accordingly, and as a report card to measure progress towards achieving a 
target and to ensure the accountability of governments and other stakeholders for achieving the SDGs )5(.

The Industrial Sector and the Sustainable Development in Iraq:
Industrialization is an important SDG priority, and The Leadership Council of the Sustainable Development 
Solutions Network )5( has a dedicated goal )SDG 9(, which also includes infrastructure. It also cuts across 
many of the SDGs as shown in table )1).
Table )1)
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In addition, the Complementary National indicators in table )2) relate to industrialization.
Table )2)

The previous sustainable development progress reports for the industrial sector in Iraq which was submitted 
by the ministry and industry and menials included many environmental and economical indicators but it did 
not include any social indicators.
One of the main indicator was indicator number 51 )Percentage of wastewater flows treated to national stan-
dards, by domestic and industrial source) which reflected the progress achieved in industrial wastewater 
treatment through the construction and rehabilitation of )15) industrial wastewater treatment plants in the 
industrial sector as shown in fig.)1).)6)
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The mentioned progress reports did not reflect any data about many sustainable development patterns such 
as waste recycling and reuse which was implemented in many industries such as the battery industry.
This reflects the importance of implementing a new approach to measure progress towards achieving the tar-
gets of SDGs in the industrial sector in Iraq. 

The Case Study:
Three factories were chosen as a case study:
-Al Amin factory )vegetable oils industry(.
-Al Rasheed factory )vegetable oils industry(. 
-Abu Ghraib dairy factory.
The three factories are part of the State Company for Food industries which has a clear objective and quality 
policy.
For each factory the data were collected and evaluated and a breaf environmental analysis was made.
Al Amin and Al Rasheed are of the biggest factories in Iraq competent industry liquid oils and solid fats, 
soaps, cosmetics and detergents. They are of the first factories which has quality ISO 9001-2008 certificate 
matching. They work on ongoing basis to keep up with modern developments in the field for all of its products 
industries.
The production data for the six month period for 2016 were summarized in table )3) for Al Amin factory and 
table )4) for Al Rasheed factory.
Abu Ghraib dairy factory was founded in 1958 and specialized in manufacturing cream and soft cheeses and 
cooked butter and cheese triangle and rectangle. It also has quality ISO 9001-2008 certificate matching. 
The production data for the six month period for 2016 were summarized in table )5) for Abu Ghraib dairy 
factory.
The policy of the state company for food industries is represented by applying requirements of international 
standard ISO 9001:2008, continuity  of effectiveness of quality management system and developing it as a 
firm procedure , acting in the spirit of team , encouraging initiative , distinct performance , enhancing non – 
centralism in management ,adopting objectives for quality and reviewing them as well as developing  them 
continuously to meet customer requirements and enhancing his satisfaction in all products.

Table (3)    
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Table (4)

Table (5)
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In the three factories water is one of the main recourses used in these industries. It is used in cooling and 
heating systems and large quantities in the washing process as well as in the manufacturing process resulting 
with high discharge of pollutants to the water recourses specially BOD, COD, SS, TDS, NO, PO and oil and 
grease.
Fig. )2(, fig. )3( and fig. )4( show the water used and water discharged from the three factories.     

Al Rasheed and Abu Ghreb dairy factories each factory has its own wastewater treatment  plant including a 
physical, chemical and biological process both factories has a good monitoring procedures. The wastewater 
chemical analyses as shown in table )6) and table )7) the two factories comply to the Iraqi wastewater dis-
charge standards.
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       Table (6) Wastewater discharged from Al Rasheed factory

   Table (7) Wastewater discharged from Abu Ghreb dairy factory

Al Amen factory has only physical and chemical treatment process for the wastewater and has no biological 
treatment process and there is no monitoring system.
Other type of wastes produced from these industries is solid wastes associated from different industrial pro-
cesses they are summarized in table )8).
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Table (8)

For the air emissions although these industries have limited impacts on the ambient air because of the type of 
industrial processes, the three factories they do not have any air monitoring systems.  
   

Conclusions:
The three factories have a good platform to implement EMS because the State Company for Food industries 
has a clear objective and quality ISO 9001-2008 certificate. Although there are limited financial resources 
implementing the EMS may help monitoring the indicators for SDGs by choosing the most effective indicators 
for each industry for example we may not concentrate in our case study for the indicators related to the air 
emission monitoring system as apriority. And in our case study we may concentrate on the wastewater treat-
ment and monitoring systems.
In the case of the dairy industry it is very important to concentrate on the of ozone-depleting substances be-
cause of the wide range of use of refrigerants in the cooling systems through the different stages of the dairy 
production processes.  
From this point of view we may choose the most effective indicators from table )1( and table )2( as shown in 
table )9).
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Table (9)
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للمشاركة يف املؤتمر العلمي االول ألهداف التنمية املستدامة )2030( خارطة طريق يف أطار تنموي مستدام
ضمن املحور الثالث ) ابعاد التنمية املستدامة )التحديات والسياسات((/ البعد البيئي

اخلالصة :
  بعد اعتماد اجندة التنمية املستدامة )2030( يف القمة العاملية للتنمية املستدامة التي عقدت يف الجمعية العامة لالمم املتحدة للمدة 
االجندة  بما جاء يف هذه  االلتزام  املؤتمر  يف  املشاركة  البلدان  أحد  باعتبارها  العراق  لزاما عىل جمهورية  كان   ،  )2015/9/27-25)
وصياغة خطة تنموية شاملة مطابقة لها يف كافة املجاالت ، ومن هذه املجاالت ، مجال الصناعة النفطية ، ونخص بالذكر معالجة 

املياه ومعالجة املاء املصاحب ألنتاج النفط يف الصناعة النفطية خالل الفرتة املذكورة .
  تعرضت الدراسة اىل رشح موجز جدا للمفاهيم االساسية الرضورية للتنمية والتنمية املستدامة وتوضيح املفاهيم االساسية التي يرد 

ذكرها خالل البحث ، مما يشكل القسم النظري لها.
ثم تعرضت بيشء من التفصيل لالرقام الحالية التي توجد فعال يف الصناعة النفطية من وحدات معالجة تشمل تحلية املياه ومعالجة 
املياه الصناعية واملاء املصاحب ألنتاج النفط الخام يف كافة مناطق العراق ، وما تتطلبه الخطة التنموية خالل السنني القادمة ، وما 

نتوقعه من توسع خالل السنني الخمسة عرشة القادمة.
ويف نهاية الدراسة تم أستخالص النتائج ومناقشتها ، ومن ثم تحديد التوصيات الالزم أتخاذها لتحقيق املطلوب.

اهلدف من الدراسة :
تحديد طاقة وحدات تحلية ومعالجة املياه الصناعية واملاء املصاحب النتاج النفط الخام لغاية عام 2030، فيما اذا اعترب معدل التنمية 

الحالية أساسا للنمو، ومدى انطباق ذلك مع خطط التنمية املستدامة.

الغاية من الدراسة :
ألفات نظر ذوي االختصاص واملعنيني بالتخطيط يف هذا املجال اىل مدى أنطباق الخطط التنموية الحالية مع متطلبات التنمية املستدامة 

(2030( يف مجال تحلية ومعالجة املياه يف الصناعة النفطية العراقية.
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Conclusion :
After the adoption of the agenda of sustainable development )2030) at the World Summit on Sustainable Devel-
opment, which was held at the United Nations General Assembly for the period )25-27 / 9/2015(, had to 
make against the Republic of Iraq as a participation countries in the conference , commit to this agenda and 
formulate a plan comprehensive matching its development in all areas, and from these areas, the petroleum 
industry, and singled out the water treatment and produced water associated with oil production in the oil 
industry during the above period.
The study came to a very brief explanation of the basic concepts necessary for development and sustainable 
development and to clarify the basic concepts that are mentioned during the search, which is a theoretical 
section her.
Then came some detail the current numbers that already exist in the oil industry of processing units include 
water desalination and industrial water treatment and water associated with the production of crude oil in 
all parts of Iraq, and the required development plan over the coming years, and what we expect from the ex-
pansion in the next fifteen years.
At the end of the study was to draw conclusions and discussed, and then determine the necessary recommen-
dations to take to achieve the desired.

The aim of the study:
Select a power and desalination units and industrial water treatment and water associated with crude oil 
production up to 2030, whether the current rate of development was considered a basis for growth, and the 
extent applicable, with sustainable development plans.

The purpose of the study:
IPM looked specialists and planning involved in this area to the applicability of the current development 
plans with the requirements of sustainable development )2030) in the field of desalination and water treat-
ment in the Iraqi oil industry.
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الفصل االول

القسم النظري
البيئة )Environment))1(: املحيط بكل ما يحتويه من هواء ومياه وتربة وما فيها وما عليها من كائنات حية وعالقات التفاعل بينها.

التنمية املستدامة)Sustainable Development( )1(: التنمية اليت تفي بإحتياجات اجليل احلاضر دون اإلضرار بقدرة أجيال املستقبل 
على الوفاء بإحتياجاتها اخلاصة وهي تفرتض حفظ األصول الطبيعية ألغراض النمو والتنمية يف املستقبل.

البعد البيئي للتنمية)2(:
منذ ان ازداد االهتمام العاملى بالبيئة لوحظ أن هناك ربطا وثيقا بني االهتمام بالبيئة من جهة واالهتمام بالتنمية من جهة أخرى، 
وترافق هذا االهتمام حتى شهد اندماجا كامال يف قمة األرض التى عقدت يف مدينة ريو دي جانريو الربازيلية عام 1992 وحرضها عدد 

كبري من رؤساء الدول والحكومات من شتى أنحاء العام.
ففي ذلك املؤتمر الذى رعته األمم املتحدة حصل هناك اندماج كامل بني االهتمامات البيئية والتنموية، إذ إن املؤتمرعقد تحت مسمى 
» مؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية ». وقد دلت التوصيات التى خرج بها ذلك املؤتمر عىل وجود تلك الصلة الوثيقة بني هذين 
املجالني واعتماد كل منهما عىل اآلخر،فقد ربط الخرباء خالل الربع األخري من القرن العرشين بني حاالت تدهور البيئة وقلة او انعدام 
البيئي وتتأخر  االهتمام  تعاني ضعفا شديدا ىف  التى  الدولة  أن  النامية، ولوحظ  الدول  التنمية يف  تأخر  أو  تراجع  بها وبني  االهتمام 
املشكالت  وتتزايد  التنمية  معدالت  فيها  وتنخفض  وفقرا  تخلفا  نفسه  الوقت  يف  تعاني  املختلفة  والنفايات  التلوث  تزايد  معالجة  يف 

االقتصادية.
وهذه الحالة األخرية تمثل معظم الدول النامية التى تجد نفسها مضطرة لوضع الخطط الكفيلة بتحقيق التنمية املستدامة يف البالد 
لكنها تجد نفسها ىف الوقت نفسة مضطرة للتضحية بأمور عدة تتعلق بالبيئة من أجل سداد ديونها وتحقيق تقدمها، كقطع الغابات 

 Crops. الستغالل أخشابها أو إلخالء مساحات من األرايض إلنتاج املحاصيل النقدية

البعد البيئي للتنمية املستدامة)3( : 
لقد أدى إدخال البعد البيئي يف مجال االقتصاد إىل تغيري مفهوم التنمية االقتصادية من مجرد زيادة استغالل املوارد االقتصادية النادرة 
املستدامة  التنمية  تعرف  حيث   « املستدامة  التنمية  أو  املتواصلة  »التنمية  مفهوم  إىل  واملتجددة  املتعددة  اإلنسانية  الحاجات  إلشباع 
القادمة يف تحقيق متطلباتهم، و  التنمية تفي باحتياجات الحارض دون الجور عىل قدرة األجيال  أنواع  أو املتواصلة بأنها: نوع من 
والتي  املتبادلة  للعالقات  والتغريات  التفاعالت  بني  التوازن  تحقيق  اىل   SUSTANABLE DEVELOPMENT املتواصلة  التنمية  ترمي 
تشمل االنسان بامكانياته وثقافته وطموحاته وحضارته وعنارص املكان الطبيعية والبيئية ودور االنسان يف استغاللها أو تعديلها او 
تنميتها، والتنمية املتواصلة تفي برضوريات الحارض للمجتمع دون االخالل باملوارد واالمكانيات الطبيعية واملتوارثة مع مراعاة الرؤية 
املياه والنفط والغابات،  القادمة. فالتنمية املتواصلة ال تمنع استغالل املوارد االقتصادية مثل:  املستقبلية وتحقيق تطلعات االجيال 
ولكنها تمنع االستغالل الجائر لهذه املوارد بالدرجة التي تؤثر عىل نصيب األجيال القادمة من هذه املوارد، وخاصة إذا كانت موارد قابلة 

للنضوب أو غري متجددة كالنفط مثالً.
يف نفس الوقت تمنع التنمية املتواصلة تحميل األجيال القادمة أعباء إصالح البيئة التي تلوثها األجيال الحالية. وأصبح هناك تفرقة يف 
نظريات التنمية االقتصادية بني التنمية التي تراعي الجوانب البيئية وتعرف بالتنمية الخرضاء أو املتواصلة أو املستدامة وبني التنمية 

االقتصادية البحتة التي ال تراعي البعد البيئي والتي أصبحت محل انتقاد من كافة األوساط واملؤسسات االقتصادية العاملية.
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اجلانب البيئي يف متطلبات التنمية املستدامة)4(:
•املحافظة عىل األرايض الزراعية من التوسع العمراني و التصحر واالنجراف ، وال يتأتى 

ذلك االنجراف أال باملحافظة عىل الغطاء النباتي والغابات من خالل عدم اإلفراط يف استخدام األسمدة واملبيدات.
•املحافظة عىل املياه السطحية والجوفية وموارد املياه العذبة بما يضمن إمداد كاف 

ورفع كفاءة استخدام املياه يف التنمية الزراعية والصناعية والحرضية والريفية.
•حماية املناخ من االحتباس الحراري بما يكفل عدم تغيري أنماط سقوط اإلمطار والغطاء 
النباتي ، وزيادة مستوى سطح البحر وزيادة األشعة فوق البنفسجية  لغرض زيادة فرص

 األجيال القادمة للمحافظة عىل استقرار املناخ والنظم الجغرافية والبيولوجية والفيزيائية.

التنمية املستدامة يف العراق)5(:
لقد عانى االقتصاد العراقي من ظروف غري طبيعية استمرت ألكثر من ثالثة عقود بدءا من الحرب العراقية االيرانية يف بداية عقد 
الثمانينات من القرن املايض ثم حرب الخليج األوىل عام 1991 والحصار االقتصادي الذي تبعها واستمر لغاية حرب الخليج الثانية عام 

2003 والتي أسهمت يف سقوط النظام السيايس يف العراق.
كل هذه العوامل وغريها أدت إىل تدهور كبري يف مؤرشات التنمية املستدامة يف العراق وخصوصا يف األوضاع البيئية وتناقص مصادر املياه 
املتجددة، واالستنزاف الرسيع للموارد، وتدهور نوعية وجودة مياه الرشب، وارتفاع نسب التصحر، وانتشار كبري للوحدات السكنية 
العشوائية، وانخفاض كبري يف معدالت اإلنفاق العام عىل الصحة والتعليم، وبعد عام 2003 بدأ نوع من التحسن عىل هذه املؤرشات وان 

كانت مازالت بعيدة عن مستوياتها يف الدول املجاورة.

 املؤشرات البيئية:
1.الغالف اجلوي: وهناك ثالثة مؤرشات رئيسية تتعلق بالغالف الجوي وهي : 

أ .التغري املناخي:  ويتم قياسه من خالل تحديد انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
ب. استهالك طبقة األوزون : ويتم قياسه من خالل استهالك املواد املستنزفة لألوزون.

ت. نوعية الهواء: ويتم قياسها من خالل تركيز ملوثات الهواء يف الهواء املحيط يف املناطق الحرضية.

2.  االراضي:  أهم املؤرشات املتعلقة باستخدامات األرايض هي:
أ.  الزراعة:  ويتم قياسها بمساحة األرايض املزروعة مقارنة باملساحة الكلية، واستخدام املبيدات واملخصبات الزراعية.

ب. الغابات:  ويتم قياسها بمساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية لألرض، وكذلك معدالت قطع الغابات.
ت. التصحر:  ويتم قياسه من خالل حساب نسبة األرض املتأثرة بالتصحر مقارنة بمساحة األرض الكلية. -

ث. الحرضنة : ويتم قياسها بمساحة األ رايض املستخدمة كمستوطنات برشية دائمة أو مؤقتة. 

3.  البحار واحمليطات واملناطق الساحلية:  وأهم املؤرشات املستخدمة للمحيطات واملناطق الساحلية فهي:
أ . املناطق الساحلية:  وتقاس برتكيز الطحالب يف املياه الساحلية، ونسبة السكان الذين يعيشون يف  املناطق الساحلية.

ب. مصائد األسماك : وزن الصيد السنوي لألنواع التجارية الرئيسية.

4.  املياه العذبة:  من أكثر املوارد الطبيعية تعرضا لالستنزاف والتلوث، وتجد كل الدول التي تتميز بقلة  مصادر املياه نفسها يف وضع 
اقتصادي واجتماعي صعب. 

5.  التنوع احليوي : ال تعد حماية التنوع الحيوي واجبا بيئيا وأخالقيا فحسب، لكنها أساسية لتأمني التنمية  املستدامة حيث تم اإلقرار 
بالرتابط الوثيق بني التنمية والبيئة، فتوسع األوىل أصبح مرتبطا بجودة األخرية ونظرا لالعتماد القوي لالقتصادات الوطنية عىل املوارد 
الحيوية والوراثية واألنواع واألنظمة البيئية فإن حماية التنوع الحيوي واالستخدام املستدام لعنارصه وكذلك املوارد املتجددة األخرى 

يعد رشطا الستدامة التنمية.
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 استنزاف املوارد املتجددة)6(:
بل  به مراتومرات  لإلنتفاع  قابل  الرصيد  أن هذا  بل  اإلستخدام  يفنى رصيدها بمجرد  التي ال  املوارد  تلك  املتجددة هي  البيئة  املوارد   
ولعصور زمنية طويلة إذا أحسن إستغالل هذا املصدر البيئي و لم يتعرض لإلفراط يف اإلستخدام بالشكل الذي يؤدي إىل تدهوره تدريجيا 
و اإلنتقاص من صالحيته لإلستخدام، غري أن اإلنسان سعى جاهدا الستنزاف ما يمكنه الحصول عليه من موارد البيئة املتجددة سواءا 
الحيوانية أو األحياء النباتية أو الرتبة، فبالنسبة لألحياء الحيوانية الربية و البحرية عدد ال يستهان به من مختلف أنواع الحيوانات، و 

تشري الدراسات إىل إنقراض حوايل مليون كائن حي حيواني مع نهاية القرن العرشين.

استنزاف املوارد غري املتجددة : 
موارد البيئة غري املتجددة ذات مخزون محدود، و تتعرض للنفاذ و النضوب ألن معدل استهالكها يفوق معدل نضوبها، أو أن عملية 
تعويضها بطيئة جدا، ال يدركها اإلنسان يف عمره القصري، و تشمل موارد البيئة غري املتجددة كل من النفط و الغاز الطبيعي و الفحم 
و املعادن، هذه املوارد غري املتجددة تظل أصال طبيعيا، طاملا بقيت مخزونة يف باطن األرض، و لكن متى تم استخراجها و استغاللها 
و نقلها إىل أماكن تصنيعها و أسواق استخدامها تصبح هذه املوارد مجرد سلعة عادية تدخل كمواد أولية، أو سلع وسيطة تدخل يف 

إنتاج سلع و خدمات أخرى .

حقن املاء يف اآلبار)7(:
النفط للمحافظة عىل الضغط أملكمني  الرئييس لحقل  الكليس  النهر، وحقنه يف املكمن  املاء املسحوب من  املاء وتعقيم  وهو تصفية 

وبالتايل االستمرار بإنتاج النفط من املكمن, ويتم ضخ املاء بعد تصفيته من العكورة يف اآلبار.

القطاع االستخراجي : وهو القطاع املسؤول عن الفعاليات النفطية الخاصة باستخراج النفط الخام والغاز من استكشاف وحفر وعزل 
وتحلية و...الخ.

كالبنزين  النفطية  املشتقات  وانتاج  الخام  النفط  بتكرير  الخاصة  النفطية  الفعاليات  عن  املسؤول  القطاع  وهو  التحويلي:  القطاع 
والنفط االبيض وبنزين الطائرات وانتاج الدهون و...الخ.

من صعوبات تطبيق التنمية املستدامة يف العراق)8( :
التنمية  فعاليات  ضمن  تتم  أن  ينبغي  تلوثها  من  والحد  البيئة  صيانة  وإجراءات  واالجتماعية  االقتصادية  التنميتني  إن 
املستدامة)Sustainable( يف عمل مواز العمال اعمار واعادة بناء العراق،فاملوازنة الدقيقة يف مشاريع اعمار العراق تتطلب االهتمام 
باالقتصاديات البيئية والسياسة البيئية الوطنية عرب االجراءات التقنية واالدارية وشحذ الوعي البيئي لدى عامة الناس لدفع عجلة 
التقدم االجتماعي وخدمة الشعب العراقي.االقتصاديات البيئية والسياسة البيئية الوطنية حدا مقص،ال يستطيع احدهما ان يقطع 
بصورة صحيحة اذا فصل عن اآلخر.ويبقى السؤال قائما هل يف الوضع األمني الراهن مجال للبحث يف اسرتاتيجيات تنموية برشية 

ومستدامة يف العراق؟هل الديمقراطية هي السائدة حقا يف العراق،أم حرية الفوىض وعبثية عالية املستوى؟ 
من أبرز املعضالت التي تواجهها التنمية املستدامة يف العراق،الضعف الراهن للموارد املالية املحلية،وتكاد تنحرص املوارد املالية للدولة 
يف العوائد الناجمة عن صادراته النفطية لتبلغ نسبة القطاع النفطي أكثر من 62% من اجمايل الناتج املحيل.كما تشكل هذه العائدات 
أكثر من 90% من موارد املوازنة العامة،بما يف ذلك موازنة الربنامج االستثماري،وهي حالة فريدة من نوعها وتحتاج اىل معالجة جدية 
تعيد التوازن اىل هيكل االقتصاد العراقي وتنويع مصادره ومداخيله،أي تحرير االقتصاد من طابعه الريعي وتحويله اىل اقتصاد متنوع 
ومتوازن املقومات الهيكلية.ان املوارد املالية الناجمة عن عائدات النفط ال تفي بالحاجات التمويلية ملشاريع التنمية املستدامة واعادة 
االعمار،السيما أن حجم الخراب والتدمري التي تعاني منه البنى التحتية وهياكل االقتصاد يستلزم مبالغ مالية كبرية.هذا باالضافة 
اىل كلف مكافحة البطالة وتحسني الخدمات )كالكهرباء واملاء والتعليم والصحة( واإليفاء بااللتزامات الخارجية ) الديون وتعويضات 

الحرب ( ..وتشري بعض التقديرات اىل أن هذه الكلف قد تصل اىل ما يقرب من 100 مليار دوالر. 
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الفصل الثاني

القسم التطبيقي

الواقع الفعلي واملتوقع لطاقة ضخ املاء يف القطاع االستخراجي)9(:
فان   ، االستخراجي  بالقطاع  الخاصة  النفطية  العمليات  يف  منها  لالستفادة  املياه  ضخ  وحدات  عن  املتوفرة  بالبيانات  باالستعانة 
مامجموعه )3660 م3/س( متوفر قبل عام 2015، وارتفع هذا املقدار يف عام 2015 اىل مامقداره )5880( م3/س، اي بزيادة مقدارها 
(60.66%( . يف حني أن عام 2016 شهد زيادة مقدارها )800 م3/س( عن العام السابق فاصبح )6680( م3/س ، اي بزيادة مقدارها 

. )%13.6)
وبأخذ معدل هذه الزيادات بنظر االعتبار ، فمن املتوقع أن يبلغ مقدار ضخ املياه يف عام 2030م مامقداره )27820( م3/س، اي بزيادة 

مقدارها )22.6%( سنويا.

الواقع الفعلي واملتوقع لطاقة حتلية املياه يف القطاع االستخراجي)9(:
أما بالنسبة لطاقة وحدات تحلية املياه ، فأن مامجموعه )5662( م3/س متوفر قبل عام 2015، وارتفع هذا املقدار يف عام 2015 اىل 
مامقداره )7507( م3/س، اي بزيادة مقدارها )32.6%( . يف حني أن عام 2016 شهد زيادة مقدارها )470 م3/س( عن العام السابق 

فاصبح )7977( م3/س ، اي بزيادة مقدارها )%6.26( .
وبأخذ معدل هذه الزيادات بنظر االعتبار ، فمن املتوقع أن يبلغ مقدار طاقة وحدات تحلية املياه يف عام 2030م مامقداره )24182( 

م3/س، اي بزيادة مقدارها )14.5%( سنويا.

الواقع الفعلي  واملتوقع لطاقة وحدات معاجلة املياه الصناعية يف القطاع االستخراجي)9(:
وبالنسبة لطاقة وحدات معالجة املياه الصناعية ، فأن مامجموعه )1219( م3/س متوفر قبل عام 2015، وارتفع هذا املقدار يف عام 
2015 اىل مامقداره )2708( م3/س، اي بزيادة مقدارها )122%( . يف حني أن عام 2016 شهد زيادة مقدارها )2421 م3/س( عن 

العام السابق فاصبح )5129( م3/س ، اي بزيادة مقدارها )%89.4( .
وبأخذ معدل هذه الزيادات بنظر االعتبار ، فمن املتوقع أن يبلغ مقدار طاقة وحدات معالجة املياه الصناعية يف عام 2030م مامقداره 

(32499( م3/س، اي بزيادة مقدارها )38%( سنويا.

الواقع الفعلي واملتوقع لطاقة وحدات معاجلة املاء املصاحب يف القطاع االستخراجي)9(:
عام 2015،  قبل  متوفر  )3483( م3/س  فأن مامجموعه   ، الخام  النفط  النتاج  املصاحب  املاء  لطاقة وحدات معالجة  بالنسبة  أما 
وارتفع هذا املقدار يف عام 2015 اىل مامقداره )6140( م3/س، اي بزيادة مقدارها )76.28%( . يف حني أن عام 2016 شهد زيادة 

مقدارها )766 م3/س( عن العام السابق فاصبح )6906( م3/س ، اي بزيادة مقدارها )%12.48( .
وبأخذ معدل هذه الزيادات بنظر االعتبار ، فمن املتوقع أن يبلغ مقدار طاقة وحدات معالجة املاء املصاحب النتاج النفط الخام يف عام 

2030م مامقداره )30867( م3/س، اي بزيادة مقدارها )24.78%( سنويا.

الواقع الفعلي واملتوقع لطاقة الوحدات اخلاصة باملياه يف القطاع االستخراجى:
وبهذا يكون من املتوقع ان يعالج مامقداره )115368 م3/س( من املياه يف الوحدات الخاصة باملياه يف القطاع االستخراجي.

لقد بينت الدراسات ان أنتاج النفط الخام العراقي سيكون يف عام 2030 م مامقداره )9 مليون برميل يوميا )10(، أي مايعادل )56250 
م3/س( ، حيث ان برميل النفط الخام يعادل )0.15 م3((11(، كما ان الدراسات املتعددة بينت ان انتاج كل برميل نفط خام يحتاج اىل 

(10( براميل ماء)14( ، وهذا يعني ان مقدار مانحتاج اليه من املياه عام 2030 سيعادل تقريبا )562500 م3/س(.
وبهذا يكون طاقة املعالجة للمياه عام 2030 = ( 115368 / 562500( = 20.5% فقط.
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الواقع الفعلي واملتوقع الستهالك املياه يف القطاع التحويلي)12(:
العراقية يف عام 2013 بلغ مامقداره  النفط  للمياه يف مصايف  لدينا فأن االستهالك االعتيادي  املتوفرة  بالبيانات  من خالل االستعانة 

(4107 م3/س(، ومن املتوقع ان يبلغ مقدار استهالك املياه عام 2017 مامقداره )11245 م3/س(.
ولو أخذنا نفس معدل التطور يف استهالك املياه يف املصايف للفرتة املستقبلية ، فسيكون استهالك املياه عام 2030 مامقداره )34443.5 

م3/س(.

طاقة املصايف العراقية)13(:
االقطار  تقارير منظمة  اىل عام 2011 وكما جاءت يف  السنني من عام 2000  العراقية خالل  النفط  وفقا الحصائيات طاقة مصايف 

العربية املصدرة للنفط أوابك، فأن االرقام ستكون كاالتي:

ولو أخذنا مقدار النمو يف معدل طاقة املصايف بنظر االعتبار يف السنني القادمة وحتى عام 2030، لتبني ان طاقة هذه املصايف ستكون 
(1548.75 الف برميل يف اليوم( اي مايعادل )9680 م3/س( .

الوحدات  استهالكه خالل  يتم  ماء معالج  برميل   0.75( اىل  يحتاج  تكريره  يتم  نفط خام  برميل  أن كل  تؤكد  املختلفة  الدراسات  أن 
التشغيلية ()14( ، لذا يكون مقدار املاء املعالج املطلوب مامقداره )7260 م3/س(.

وبهذا يكون طاقة معالجة املياه عام 2030 = ( 7260 / 34443.5( = 21% فقط.
يجدر االشارة اىل أن مصفى بيجي ومصفى كركوك وبقية املصايف يف شمال العراق قد أخذت بنظر االعتبار عىل أنها يف حالة انتاج طبيعي 
كما يف االيام التي سبقت احتالل داعش لبعضها ، والذي ادى اىل توقف معظمها بالكامل ولحد االن ، مما يجعلها خارج الحسابات يف 

الوقت الحارض ، مع ان مصفى بيجي اكرب مصفى يف العراق .
وكذلك تم اعتبار جميع حقول رشكة نفط الشمال يف حالة انتاج طبيعي كحقل القيارة ومخمور وغريه، والتي توقفت عن االنتاج منذ 

احتالل داعش لها ولحد االن.
مقدار املتبقي بدون معالجة يف القطاع االستخراجي = 562500-115368=447132م3/س             

مقدار املتبقي بدون معالجة من املياه يف القطاع التحوييل= 34474-7260 = 27214 م3/س.
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االستنتاجات :
مما سبق يتبني ماييل :

1.من الحسابات االولية أعاله يتبني لنا ان العجز عن تحقيق متطلبات التنمية املستدامة يف مجال معالجة املياه يف الصناعة النفطية 
عال جدا ، ويبدو انه متساو يف جزئيه الرئيسيني االستخراجي والتحوييل.

        ان تحقيق متطلبات التنمية املستدامة يتطلب مضاعفة الجهود اىل حوايل الخمسة  
        اضعاف تقريبا عما هي عليه االن باضافة وحدات جديدة متطورة بتقنيات حديثة خالل 

        السنني املتبقية حتى عام 2030.

2.أن املشاريع املقرتحة والتي الزالت قيد الدراسة)9( والتي ستعالج مامقداره )800 م3/س( يف مجال ضخ املياه، و )60 م3/س( 
يف مجال تحلية املياه، و)1123 م3/س( يف مجال معالجة املاء املصاحب ألنتاج النفط الخام، و)12266 م3/س( يف مجال معالجة 
املياه الصناعية ، حسب البيانات املتوفرة يف وزارة النفط حاليا ، وهي تلبي )45% ( من حاجة القطاع التحوييل ، و)0.25%( من حاجة 

القطاع االستخراجي ، فيما لو أنجزت هذه املشاريع بالكامل خالل الفرتة حتى عام 2030.

3.أن مرشوع معالجة ماء البحر التي تبنته وزارة النفط )15( والزالت دراسات الجدوى االقتصادية قيد األعداد من قبل رشكات أجنبية 
املنطقة  االبار يف  لتأمني حاجة  املرحلة االوىل منه والتي ستستخدم  املياه عند تنفيذ  بتلبية مامقداره )6250 م3/س( من  ، سيقوم 
الجنوبية فقط  ، اي مايعادل )1.4%( من الحاجة يف القطاع االستخراجي، ولعل هذا املرشوع من اكرب املشاريع الوطنية واالسرتاتيجية 

لتامني حاجة القطاع للمياه يف املستقبل .
وهذا يبني أن العراق بحاجة اىل مشاريع كربى يف هذا املجال لتغطية النقص الحاصل يف تامني ومعالجة املياه.

4.الننىس ان منسوب مياه دجلة والفرات وكذلك منسوب مياه شط العرب تتناقص يوما بعد أخر السباب عديدة منها سياسية واخرى 
طبيعية تتعلق بالتصحر واالحتباس الحراري بصورة عامة ، مما يهدد العديد من منشأتنا النفطية التي تعتمد بشكل اسايس يف الوقت 
الحارض عىل هذه االنهار يف تأمني منبع مياهها . كما أن قلة وحدات املعالجة للمياه امللوثة جعل العديد من املنابع املائية غري صالحة 
التي  االبار  العديد من  امتألت  ، كما  العراق وجنوبه  امللوثة يف شمال  النفطية  البحريات  انترشت  اذ  الصناعي،  او  البرشي  لالستخدام 

خصصت لزرق املياه امللوثة كما بعض ابار جنوب العراق.

5.أن رمي املياه امللوثة يف خور عبد الله من قبل عدد من املواقع النفطية مثل رشكة مصايف الجنوب يعترب تهديدا لهذه املواقع املائية 
ويجعلها يوما بعد أخر بعيدة يف مواصفاتها البيئية املسموح بها .

االستفادة من مياهه يف  يزيد من صعوبة  باتجاه ملتقى نهري دجلة والفرات  االزدياد  العرب وصعود هذا  ازدياد ملوحة شط  6.أن 
العمليات النفطية لحاجته اىل عمليات اعقد لتحليته وجعله صالحا لذلك.

التوصيات :
مما سبق نويص بما ييل :

1.ايجاد بدائل مائية تساهم يف توفري املياه لتأمني حاجة الصناعة النفطية غري املتعارف عليها ، مثل االستفادة من املكامن املائية 
املوجودة حاليا كمكمن الطيارات يف جنوب العراق ، وذلك بعد معالجته وجعله صالحا لالستفادة يف عمليات حقن االبار، علما بأن هناك 

دراسة أولية يف هذا املجال قام بها مركز البحث والتطوير النفطي.
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2.زيادة مشاريع االستفادة من ماء البحر ألنها من السبل الكفيلة بسد الحاجة عىل رغم تكاليفها الباهضة ، بعد معالجتها ، واالرساع 
بتنفيذ املرحلة االوىل من هذا املرشوع قدر االمكان ، كما يمكن االستفادة من الرشكات العاملة وفق طريقة الدفع باالجل لتنفيذ هذه 

املشاريع بسبب الضائقة املالية التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني حاليا.

3.التحرك دبلوماسيا وسياسيا من أجل تأمني املياه ، ودعم كل املشاريع الدولية التي تزيد من حصة العراق املائية ، واالستفادة من 
كافة املعاهدات الدولية التي تحمي العراق وتحافظ عىل حصته املائية ، وهناك مساعي حثيثة يف هذا املجال من قبل وزارة الخارجية 

ووزارة املوارد املائية.

باتت من  والتي   )Reuse( بعد معالجتها  امللوثة  املياه  االستفادة من  اعادة  املياه كتقنية  أدارة  الحديثة يف  التقنيات  4.االستفادة من 
التقنيات املعروفة يف العالم ، وقد استفادت منها العديد من الدول وخاصة التي تشكو من شحة املياه .

5.بالنظر لتعدد املواقع النفطية وكثرتها وتباعدها ، وأغلب هذه املواقع تحتاج اىل وحدات معالجة ذات طاقة واطئة قد التتعدى )50 
م3/س( ، لذلك ينصح باالستفادة من الوحدات الجاهزة ) Packages ( وذلك لصغر حجمها ورسعة أمكانية تجهيزها وقلة ثمنها، 

وبساطة تشغيلها ، ورسعة التدريب عىل استخدامها.

 ، كلفتها  وقلة  وخربتها  لوفرتها   ، النفطية  الصناعة  يف  املياه  معالجة  وحدات  وتشغيل  نصب  يف  الوطنية  الطاقات  من  6.االستفادة 
وللقضاء عىل البطالة ، ولزيادة كفاءة هذه الخربات .

املصادر:
االنباري/قسم.1 عيل  د.محمد  ومحليا/  دوليا  لتنفيذها  املطلوبة  واالجراءات  املستدامة  والتنمية  للبيئة  املفاهيمي   االطار 

.الهندسة املعمارية /جامعة بابل/ ص1
 أدماج البعد البيئي يف التنمية/ م. رابعة حسن / مجلة بيئتنا/ الهياة العامة للبيئة/ العدد27/ (31/10/2016(/ دولة.2

.الكويت
 البعد البيئي يف خطط التنمية االقتصادية / أ.معاوية احمد حسني / جامعة ظفار/ كلية التجارة وادارة االعمال/ دولة.3

.عمان
 التنمية املستدامة املفهوم العنارص واالبعاد/أ.د.عبد الله حسون محمد/ جامعة دياىل/ كلية الرتبية للعلوم االنسانية /.4
 أ.م.د.مهدي صالح دواي/ كلية االدارة واالقتصاد/ م.أرساء عبد الرحمن خضري/كلية الرتبية للعلوم االنسانية/ مجلة دياىل

./العدد 67 /2015
 التنمية املستدامة يف العراق )الواقع والتحديات(/ أ.م.د.عدنان فرحان الجوارين/ شبكة االقتصاديني العراقيني / أوراق.5

 .(اقتصادية/ ) 18/4/2014
 الحماية القانونية للبيئة يف أطار التنمية املستدامة/ د. مفتاح عبد الجليل / حسونة عبد الغني / جامعة محمد خيرض يف.6

.الجزائر/ كلية الحقوق والعلوم السياسية / 2013
الشمال/.7 بالتطبيق يف رشكة نفط  الخام والغاز  النفط  املبارشة لنشاط استخراج  للمواد االولية  املعيارية  الكلفة   تحديد 
مجلة املحاسبة/  قسم  بغداد/  جامعة  واالقتصاد/  االدارة  كلية  الكاظم/  عبد  رايض  محمد  حليحل/  عيدان  جليلة   أ.م.د. 

.العلوم االقتصادية واالدارية/ مجلد 18/ العدد 65/ ص349-364
-GIL [http://www.gilgamish.org] عراق التنمية البرشية املستدامة / سالم ابراهيم عطوف كبة / مجموعة كلكامش.8

GAMISH
.وحدات معالجة املياه واملاء املصاحب/بيانات دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة يف وزارة النفط /9.2016

www.beladitoday.com .صحيفة بالدي اليوم / الثالثاء/ العدد 11-5( / ترشين اول/2016/ السنة الثانية.10
:)موقع رشكة نفط ميسان عىل االنرتنيت/ البرتول الخام / )11.12/8/2014

http://www.moc.oil.gov.iq/index.php/2014-05-04-07-51-56/2014-05-04-07-52-44/111-2014-08-
12-09-07-19
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.كمية املياه املستهلكة يف مصايف النفط / بيانات دائرة الراسات والتخطيط واملتابعة يف وزارة النفط / 12.2015
.تقرير منظمة االقطار العربية املصدرة للنفط )اوابك( / مصايف النفط يف العراق/13.2000-2011

 ماتفتقده الصناعة النفطية العراقية من تقنيات حديثة يف أستخدام املياه / عبد الجليل محمد الربيعي / مؤتمر املياه.14
.والطاقة الكهربائية يف الوطن العربي / قطر / الدوحة / 2016

.كميات املياه املجهزة للحقول النفطية / رشكة نفط الجنوب / 15.2015
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Urban sprawl on agricultural land and its impact on the city 
of Baquba
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 Abstract: 
 the research objectives are  focuses on determining the negative effects of urban sprawl on agricultural land, which 
has become a serious widespread phenomenon in most Iraqi cities.
we have employed a model, which is the city of Baquba, for its fruitful orchards lying within the boundaries 
of the city of Baquba on both sides of Diyala river, thus forming an icon that sets it apart from other cities 
through the spread of these orchards, which clearly influenced the climate of the city and helped to provide 
a beautiful and comfortable landscape, until urban sprawl came and ripped these orchards and penetrated 
through them with residential use dominating it that it is now small patches lying here and there. In the city 
of Baquba, there are orchards on both sides of the Diyala River
The research methodology is by distributing questionnaires to residents of these orchards after rebuilt and 
converted into residential areas
To identify the problems they face, the challenges and the causes of the housing there. Questionnaires have 
been distributed in the field section to areas which have long been affected by the urban sprawl and where 
their orchards started to be drifting within the city of Baquba.
Then, after an  analysis of questionnaires and extrapolation of the reality, a set of conclusions and recommen-
dations have been produced, serving the goal of the research and providing a solution to the problem the city 
is facing.
In this research concluded that overtaking on farmland and orchards is caused by the lack of 

housing projects, the high price of farmland and
Lack of investment in agriculture

Keywords-component ; urban planning ;urban sprawl ;master plan ;housing

Fatin Rasheed Majeed
 Diyala Directorate of Education
Iraq ,Baghdad Baquba
engfaten@yahoo.com 
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i.Introduction 
The city of Baquba is considered as a vivid example highlighting the urban sprawl on the agricultural land as 
the city has seen extensive urban expansion, especially at the expense of the fertile agricultural land on both 
sides of the Diyala river which divides the city in two parts and lends it beauty that makes it different from the 
rest of the cities. The river and its surrounding areas signify the city›s identity and beauty
The city is suffering an excessive urbanization if this is done at the expense of agricultural and green areas 
especially those productive agricultural land, such as the abundant fruitful orchards, which are )the orchards) 
a significant environmental and economic resource, as they contribute to freshening the city‘s atmosphere on 
one hand and are an economic resource that helps providing food security on the other hand, not to mention 
their cultural value as signifying a cultural identity and being an important symbol of the cities and their 
outskirts.

ii.REASONS OF URBAN EXPANSION
1. The population growth of cities.
2. Migration from the countryside to the city
3. advancement of means of transport and expansion of commercial and industrial activities of the inhabi-
tants of the cities, leading to a breach of the ecosystem of the peri-urban areas and thus posing a threat of 
desertification and creeping urbanization as a result of the construction of roads and transport the establish-
ment of factories and facilities on agricultural lands.[4]
4. The lack of planning particularly the lack of master plans of the cities, which take into account the exten-
sion and growth of urban communities.

iii. Means of curbing the impact of urban sprawl on agricultural land [1]
Some countries have reached, as a result of sound scientific planning, some solutions to the problem of urban 
sprawl on agricultural lands, among which are:[2],[7]
1. Developing policies relating to the management and use of land inside and around the cities, taking into 
account the areas of expansion and growth of residential areas and the formulation of laws regulating the city 
boundaries.
2. Adoption of the environmental assessment method for projects and identifying the potential environmental 
effects to change the agricultural use into residential use.
3. establishing institutions specialized in urban regulation within the city to be charged with readjusting and 
control of the regulation and urbanization
4. Considering the arable land, orchards, forests as a red line that should not be overstepped when planning 
for the expansion of the city because of their large positive impact of the city and their environmental and 
economic importance as well as being a resource if lost, it may not be compensated.
5. Curbing the horizontal urban extension at the expense of agricultural land through vertical extension of 
residential buildings
6. Good planning of industrial facilities sites so that they are not constructed on cultivatable land.[5]
7. Steering expansion and growth toward non-cultivatable land and avoiding expansion toward orchards and 
green areas[6]
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VARIABLES THE QUESTIONNAIRE:
1. Economical, social and educational state 
2. Reason to chose agriculture area for residential purposes  
3. Problems that population face in agricultural area 
4. Infrastructure and services  stat 
5. open area and recreation importance 

V. CASE STUDY:
We have tried to examine most of the areas that were planted with orchards but have been completely turned 
into residential areas in the city of Baquba and are located within the municipal boundaries of the city, rather, 
in the city center on both sides of the river that divides the city into two halves as shown in the map below.
These orchards were an important source of citrus and dates in the province, and an important economic re-
source for the city and the province too.[3]
The number of housing units in these areas has been counted ) 100 units ) and we have used a random sample 
for studying the region by distributing questionnaires . The percentage was 20% of the total population in 
these areas.
The case study is ) tow neighborhoods ( take place after cutting down the trees of  orchards on the left side of 
Diyala river which marked on the map below 

 

An aerial photograph of the city of Baquba, showing the Diyala River and orchards on both of 
its sides, depending on Google Maps

ANALYSIS OF QUESTIONNAIRE
As for the question for the family head, the answers were mostly provided by government employees as half o 
the respondents were mostly government employees, as shown in the figure below.
As for educational attainment, most of the responses indicated a good education level )52%) , and this means 
that most of the inhabitants of these areas are educated people with modest but economically stable income
1-Area of the dwelling
We notice that the largest [portion of the inhabitants have chosen to live in spacious and comfortable dwell-
ings of 100-300 square meters in area)    ( 
Is there a garden in the house?
Asking whether there is a garden in the house, we found that, by virtue of the large area of the residential 
unit, )87% ) have a garden.
2-Do you think that having a garden in the house is so important?
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3-Do you think that having a garden in the residential compound or neighborhood is so necessary?
4-Do you think that the agricultural areas and orchards are key to improving the city‘s environment?
Based on the foregoing, we find that the inhabitants of the area under study prefer having gardens at home, 
believing they are important in the residential place. They also believe that the agricultural areas and or-
chards are instrumental in improving the city‘s atmosphere and the surrounding environment, and this is an 
indication of environmental awareness of most of the respondents.
5-So, why have chosen to buy an agricultural land plot on which to build a house for you?
When asking about the reason for the purchase of agricultural land and turn it into a dwelling, most which ) 
84%(  of the answers were the lack of an alternative in addition to its proximity to the workplace and the need 
for a dwelling in addition to other reasons. This is an indication of the absence of successful housing plans or 
integrated residential projects covering the demand for residential units.
6-as the electricity hookup done in a lawful way?
Most of the residents of this area have trespassed the national electricity grid and laid down electricity lines 
in unlawfully, thus causing great burdens on the network and insufficient service delivery.
7-Is the house connected to the national water supply network according to duly issued approvals?
8-This is also another trespassing of the drinking water supply network and the reason is that this area has 
not been planned as lands allocated to housing purposes.
9-Are there insects, rodents and mosquitoes flying around?
These answers indicates one of encroachments on the agricultural land , creating a habitat for insects, rodents 
and mosquitoes which are therefore difficult to get rid of when constructing residential units on such lands.
10-With what the land on which the house has been constructed was planted?
Most of the lands that have been trespassed and turned into residential units were planted with palm trees 
and citrus for which the city of Baquba and Diyala province are famous.
11-Do you have social relationships with the neighbors?
This indicator, that is the social connection with neighbors, is a positive point for these areas because most 
of the dwellers there are government employees who are interrelated with each other by virtue of working in 
one place.
12-Do you have apprehensions that you might be forced out of your areas?
There is a sense of instability as shown by the following answers which suggest that all the population in this 
region have fears of being forced out of their areas.
13-is there a difference between housing in residential areas and housing in agricultural area like your area?
Most residents believe that housing in such areas differ from that in areas basically allocated for housing 
purposes and this is an indication of their awareness.
14-Where had you been living before relocating here?
If yes, why have you moved to agricultural areas?
The respondents‘ answers varied about the reasons for moving to agricultural areas, with some reporting 
unavailable accommodation while some reported the need for larger area. The two reasons are attributed to 
clearly insufficient housing and absence of housing plans and programs
15-Do you find the accommodation as being proper for your family?
Most respondents confirmed that the accommodation is appropriate for them and their families.
16-What are the most significant problems you are experiencing as a result of living in this area?
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  As for the problems faced by inhabitants of the agricultural areas under study are services, they are )elec-
tricity, water supply,  sewerage and roads) in addition to health and education services and the reason is that 
these areas have not been planned for housing purposes within the basic designs of cities and therefore they 
will be free from any educational or health services in addition to their improper infrastructure in addition 
to the problem of insecurity and instability previously reported because of instability and the sense of the in-
habitants that they will have to leave sooner or later and that they do not have title deeds from the real estate 
registration departments. Also, some areas are so isolated that they may see security breaches.
17. as for the farmer been asked by the researchers why you decided to cut off your orchard(  they found it 
is better to dispense with orchards and turn them into housing units and the reason is the limited water sup-
ply and consequently the product deteriorates on the one hand, and flooding of the market with imported 
and cheap agricultural products compared to the local product on the other hand, thus pushing the farmer 
to change the status of the land into residential type due to the growing demand for such type and thus they 
make more profits than those generated by cultivating the land

 
Conclusions:
1. Trespassing the agricultural lands and converting them into residential areas is the result of the clear res-
idential inability on one hand and the absence of clear and encouraging agricultural development policies.
2. Demographic failure was one of the most important reasons as we do not find a housing plan or programs 
concerned with accommodating the young people and small families, so they resort to solutions that suit their 
limited economic capabilities, especially most of the residents of this agricultural areas are low-income gov-
ernment employees.
3.  As for the farmers, they found it is better to dispense with orchards and turn them into housing units 
and the reason is the limited water supply and consequently the product deteriorates on the one hand, and 
flooding of the market with imported and cheap agricultural products compared to the local product on the 
other hand, thus pushing the farmer to change the status of the land into residential type due to the growing 
demand for such type and thus they make more profits than those generated by cultivating the land.
)the farmers have been asked by the researchers why you decided to cut off your orchard(   
4.  The research found that the respondents are suffering from service problems )electricity, water supply, 
sewage and roads) in addition to health and education services and the reason is that these areas have not 
been planned for housing purposes within the basic designs of cities and therefore they will be free from 
any educational or health services not to mention their improper infrastructure in addition to the problem 
of insecurity and instability previously reported because of instability and the sense of the inhabitants that 
they will have to leave sooner or later and that they do not have title deeds from the real estate registration 
departments.
5. As for the cultural level and the degree of awareness of the inhabitants, it is good especially they believe 
that the orchards and agricultural areas are crucial to softening the atmosphere of the city and improving its 
environment. Also, most of them stressed the importance of open areas and gardens in residential neighbor-
hoods, and inside the residential unit, with some stressing that their choice of such areas is due to his need for 
big house and garden.
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Recommendations:
1. It is clear that the main cause of this problem is the insufficient housing, so we recommend adopting a clear 
housing policy with programs and plans for housing the government employees through loans, low- cost hous-
ing or distribution of land plots to the new families
2. Promoting the agricultural production and development of agricultural areas and orchards through the 
adoption of agricultural investment and agricultural development plans aimed at developing production and 
overcoming the obstacles facing the farmers, providing soil conditioners, grains and fertilizers and seeking to 
market the products by the government sector, on a par with the grain marketing , especially the citrus fruits 
and dates are one of the most important products of Diyala orchards province, for which the province is fa-
mous in addition to the quality of its crops
3. Reconsidering the policy of importing the agricultural products of fruit and vegetables because it affects 
the process of local products marketing and thus the farmer 
neglects his orchards for being economically unviable.
4. Reconsidering the master plan of the city of Baquba, according to the new variables for the purpose of pro-
viding services and covering the deficits occurring because of the ongoing urbanization.
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بناء برنامج تدرييب للرتبية من أجل التنمية املستدامة ملدرسي علم األحياء وأثره يف تنمية الوعي البيئي لطلبتهم 

                                     االستاذ الدكتورة                                                                                                  االستاذ املساعد الدكتور         
                        نادية حسني يونس العفون                                                                                                     صدام حسني جرب          

        تدريسيني /جامعة بغداد/كلية الرتبية للعلوم الصرفة ابن اهليثم.     

   
  الدكتورة

 االء فايق حبيب محودي 
  الباحثة الثالثة خرجية جامعة بغداد/ كلية 

 الرتبية للعلوم الصرفة ابن اهليثم 
ممثلة عن مجعية معا حلماية االنسان والبيئة وممثلة عن مركز التنمية للدراسات والتدريب.

ملخص البحث: هدف هذا البحث اىل : 
1-بناء برنامج تدريبي للرتبية من أجل التنمية املستدامة ملدّريس علم األحياء يف املدارس املتوسطة . 

2-تعرف أثر تدريب مدريس علم األحياء عىل وفق الربنامج التدريبي يف تنمية الوعي البيئي لطلبتهم . 

ميكن التحقق من اهلدف الثاني  بواسطة اختبار الفرضية الصفرية اآلتية : 
1-ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة  ) 0,05  ( بني متوسط  فروق درجات طلبة مدريس املجموعة التجريبية التي 
التدريبي وفقاً  الربنامج  التي لم تشرتك يف  التدريبي ومتوسط فروق درجات طلبة مدريس املجموعة الضابطة  الربنامج  اشرتكت يف 

ملقياس الوعي البيئي  .  

شملت عينة البحث )36( من مدريس مادة علم االحياء للصف االول املتوسط وزعوا عشوائياً بني مجموعتني احداهما تجريبية ضمت 
(18 ( مدرساً ومدرسة, واالخرى ضابطة وضمت )18 ( مدرساً ومدرسة  كوفئتا يف متغريات )سنوات الخدمة, والشهادة, والجنس, 
والخربة السابقة )الدورات السابقة(. وشملت عينة البحث )180 ( من طلبة مدريس املجموعة التجريبية بواقع )10( من الطلبة لكل 
مدرس ومدرسة, وشملت العينة أيضاً )180 (من طلبة مدريس املجموعة الضابطة بواقع ) 10 ( من الطلبة لكل مدرس ومدرسة, اذ 
كوفئتا يف متغريي )العمر, والوعي البيئي( . طبق الربنامج يف الفصل الدرايس االول من السنة الدراسية ) 2014-2015 ( استغرقت 
 ) Microsoft Excel ( التجربة اسبوعني مكثفة, اذ دّربت الباحثة املجموعتني . عالجت الباحثة البيانات إحصائيا باعتمادها برنامج

ثم اعتماد الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية )spss(, واختبار مان وتني , واختبار  ) T- test( لعينتني مستقلتني متساويتني .
 تم إعداد الوحدات التدريبية  للمجموعة التجريبية, اذ بلغت )14 ( وحدة تدريبية تضمنت محارضات وانشطة مختلفة فردية وجمعية, 

وعرض افالم تعليمية, وزيارات ميدانية, ومشاريع مصغرة 
      تم بناء مقياس الوعي البيئي للطلبة بلغ عدد فقراته )66( ثالثية البدائل ) أوافق, مرتدد, ال أوافق ( عىل التوايل.

        كما أظهرت النتائج  تفوق طلبة مدريس املجموعة التجريبية التي دربت عىل وفق برنامج الرتبية من اجل التنمية املستدامة عىل 
طلبة مدريس املجموعة الضابطة التي لم تدرب وفقاً لربنامج الرتبية من اجل التنمية املستدامة يف متغري الوعي البيئي . يف ضوء نتائج 

البحث أوىص الباحثون بعدٍد من التوصيات واملقرتحات . 
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Construction of a training program of education for sustainable development (ESD)
for teachers of biology and its impact on development environmental awareness to their 
students        
Research Summary: The goal of current research to:
1. constracting training program of education for sustainable development)ESD) for teachers of biology in inter me-
diate school.
2.know the effect school biology training according to the training program in development environmental awareness 
to their students.
         Can be verified by the second and the third goal by testing  zero hypotheses the following:
1.there is no significant of statistically difference at the level of significance )0.05) between the average differences 
school grades students of the experimental group that participated in the training program and the average school 
grades students control group that did not participate in the training program in accordance with the scale of environ-
mental awareness.
      Included research sample )36) of teachers of biology o inter mediate of the first group and distributed randomly 
into two groups, one trial included 18 teachers and a school and the other officer and included )18) teachers and a 
school were Mkavithma in variables )years of service, certificate, sex, previous experience )courses Previous(.
 Included sample )180) of the students teachers  experimental group of )10) students per teacher and a school, and 
included sample also )180) of the students teachers control group of )10) students per teacher and the school as it 
has been Mkavithma in variables )age, awareness environmental(, the program dish first semester of the academic 
year )2014-2015( took the experiment a two-week intensive as trained researcher sets itself hosted specialists in the 
field of sustainable development of the school and the environment from the Ministry of Environment and specialists 
in educational and psychological sciences to contribute to inform the trainees on the latest developments in this field 
. Data processing has statistically by the researcher adopting the program )Microsoft Excel) and then the adoption of 
the bag Statistical Social Sciences )SPSS( test and the Mann Whitney test )T- test( equal to two independent samples.
          The preparation of training modules experimental group as the percentage )14) unit training included lectures 
and activities of different individual and collective display and educational films and field visits and mini projects.
      Was constracting scale environmental awareness of students, the number of paragraphs )66) a three alternatives )I 
agree, AC, I do not agree), respectively.
    The results also showed superiority of teachers of the experimental group which trained according to Education 
program for sustainable development at the school control group that were not trained according to the program of 
education for sustainable development in a changing environmental awareness of students of students.
      In light of the research results the researchers recommended a number of recommendations and suggestions.

     

أوال : مشكلة البحث : 
     لفهم املستقبل التنموي يف العراق ينبغي علينا ان نفهم ماهية االستدامة والتي تمثل بشكل عام االلتزام بتفعيل تطبيقها يف مجاالتها 
االجتماعية والبيئية واالقتصادية  كونها عملية تطبيقية بحته عن طريق مجتمع يعي اهدافها ولديه املعرفة واملهارات لإلسهام يف 
تحقيق هذه االهداف, وبما ان التعليم بجميع مراحله له أهمية بالغة يف التنمية بخاصة بالربط بني التعليم والتنمية البرشية )االنسانية( 
واالقتصادية والبيئية املستدامة يرى الباحثون أن املرحلة املتوسطة بكل مكوناتها من مالكات تدريسية وطلبة تمثل رشيحة واسعة 
من املجتمع وهي منطلق ألي تقدم او تغيري طويل االمد تنشده السياسات الناجحة بحكم الفئة العمرية للطلبة يف هذه املرحلة, لذا 
االساسية يف  الركيزة  املدرس ألنه  بقيادة  االلف ميل  لرحلة  االوىل  الخطوة  املتوسطة بكل مكوناتها  املرحلة  بات من الرضوري جعل 
تشكيل وتوجيه سلوكيات الطلبة بنحٍو بناء وهادف إلحداث التغيريات الجذرية )اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً(, وقد الحظ الباحثون 
البلد نتيجة النعدام  التي يعيشها  الراهنة  العالم بسبب االوضاع  الناشطة يف دول  املستدامة  التنموية  العراق للخطط  ضعف مواكبة 
الوعي بماهية التنمية املستدامة واهدافها وغاياتها يف مختلف االصعدة, كذلك وجد الباحثون انعدام املشاركة الرتبوية من الجهات 
الرتبوية ملفهوم االستدامة عند حضور الباحثة الثالثة املؤتمر الدويل لتحقيق التنمية املستدامة يف العراق بتاريخ 8-2013/5/9عىل 
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الرغم من تطرق املؤتمر يف توصياته إىل اهمية تبني هذا املفهوم تربوياً, وقد الحظت الباحثة الثالثة عدم حضور او ارشاك وزارة الرتبية 
يف هذا املؤتمر دليل عىل عدم االهتمام به تربوياً وانعدام الرؤية املؤسساتية املوحدة وضعف التنسيق بني املؤسسات العراقية يف جميع 
املستويات سوآٌء عىل مستوى املؤسسات الرتبوية ام عىل مستوى املؤسسات ذات الصلة بهذا املفهوم يف العراق متناسني ان العراق 
معتمد عىل مورد غري متجدد وهو النفط يف ادارة جميع تعامالته االقتصادية واالجتماعية والبيئية ومشاريعه الحيوية, اذ ان اي توقف 
لعائدات النفط يؤدي اىل انهيار االقتصاد العراقي بلحظات, ولعل ابرز مثال يمثل امامنا االن هو االنخفاض يف اسعار النفط املصدّر 
الذي ادى اىل تدهور يف امليزانية وبالتايل اثر يف جميع مفاصل الحياة يف العراق, فضالً عن  ان هذا املفهوم غري متعارف عليه يف بنائنا 
الرتبوي سوآٌء عىل صعيد محتويات موادنا الدراسية ام عىل صعيد برامج اعداد وتأهيل املدرسني قبل الخدمة ويف اثنائها,  وبعد ان حصل 

الباحثون عىل كتاب تسهيل مهمة بحثها و للتأكد من مشكلة بحثها, وجهت استبانة استطالعية. 
     كما الحظ الباحثون يف اثناء زيارتهم للعديد من املدارس وجود كثري من املدارس الرتاثية املستدامة من ناحية أبنيتها وخّرجت وما 
زالت تخرج االجيال مثل)االعدادية النظامية للبنني, ومتوسطة الرشيد للبنني, وثانوية الرصافة للبنني, وثانوية النهرين للبنني, وثانوية 
الرشقية للبنات, واالعدادية الرشقية للبنني ( لكن أكثر ما تأثرت به الباحثة السلوك غري املستدام للمجتمع فضالً عن ان الرتبية غري 
ملتفته* اىل ركيزة االستدامة  التي تعد االساس يف البناء الرتبوي .ولتأكد الباحثني من مشكلة البحث وجهوا استبانة استطالعية اىل 
ثالثة مرشفني و )15( مدرساً ومدرسة ملادة مبادئ االحياء مما ال تقل خربتهم عن ) 5 ( سنوات من مدارس مختلفة يف بغداد / املديرية 

العامة لرتبية الرصافة الثانية.
ومن مناقشة اجاباتهم اتضح االتي : 

*86% لم يسمعوا بمصطلح التنمية املستدامة من قبل, بينما فقط 14% قد سمعوا مسبقاً به. 
*100% لديهم رغبة يف معرفة املزيد عن التنمية املستدامة. 

*94% يرون ان طلبة الصف االول املتوسط ال يمتلكون وعياً بيئياً تجاه بيئتهم ومجتمعهم, وعىل العكس منهم فان 6% يرون ان طلبة 
الصف االول املتوسط يمتلكون وعياً بيئياً تجاه بيئتهم ومجتمعهم. 

100% يحتاجون اىل برامج تدريبية ودورات تختص بموضوعات التنمية املستدامة .   

 كما وجه الباحثون استبانة استطالعية اىل )46 ( طالباً وطالبة من الصف االول املتوسط للعام الدرايس 2013 -2014 من مدارس 
مختلفة يف بغداد التابعني للمديرية العامة لرتبية الرصافة الثانية ومن مناقشة اجاباتهم اتضح اآلتي : 

*100% لم يشاركوا باي ناٍد بيئي ولم يسمعوا به من قبل . 
*100% لم يشارك الطلبة بأنشطة اقتصادية يف املدرسة وخارجها بتوجيه من املدرسة كتشجيعهم عىل رشاء البضائع املحلية بدال من 

البضائع املستوردة . 
*100% لم يشارك الطلبة بأنشطة بيئية يف املدرسة وخارجها بتوجيه من املدرسة. كتشجيعهم عىل اقامة مشتل مدريس للنباتات او 

فرز النفايات عند رميها باملهمالت. 
*98% لم يشارك الطلبة بأنشطة اجتماعية يف املدرسة وخارجها بتوجيه من املدرسة كتشجيعهم عىل عمل نرشات جدارية تتناول 

موضوعات نرش املحبة والسالم يف املجتمع ونبذ العنف. 

    خري دليل عىل عدم اهتمام سياستنا الداخلية والخارجية برتبية التنمية املستدامة هو عدم مشاركتنا  يف عرشية االمم املتحدة للرتبية 
من أجل التنمية املستدامة ) 2005 -2014 ( املعتمدة من الجمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون االول  2002 م القرار رقم 57/ 254 

. )عقد االمم املتحدة للرتبية من اجل التنمية املستدامة ) 2014-2005(. 

اقليم  احصاء  وهيئة  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  نفذه  الذي  العراقية  التخطيط  وزارة  به  قامت  الذي  املسح  من  للباحثون  تبني  كما 
كردستان وبالرشاكة مع االتحاد االوروبي ومنظمة اليونيسف وألول مرة يف العراق مسح نوعي ملعارف ومواقف وممارسات املجتمع 

حول استعماالت املياه والجوانب البيئية لزيادة املعارف  ألفراد مجتمعنا العراقي وتعزيز املواقف حول هذه القضايا, 
شمل املسح جميع محافظات العراق عىل مستوى الحرض والريف عدا املحافظات )نينوى, وصالح الدين( بسبب التدهور االمني، تبني 
أن ادنى  نسبة هي الوعي البيئي التي تخص الجانب االحيائي؛ اذ ان معرفة االرس بالتنوع االحيائي بلغت) 18% ( )وزارة التخطيط , 

2014 , ص:6( 
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لذا ارتأى الباحثون رضورة ربط الرتبية من اجل التنمية املستدامة بمدريس علم األحياء بالدرجة االساسية ولكتب علم االحياء عن 
طريق تدريبهم وفقاً للربامج التدريبية يف اثناء الخدمة ، وقد اثارت هذه االمور تساؤالً لدى الباحثني ارادوا التحقق من صحته وهو : 

- هل بناء برنامج تدريبي وفقاً  للرتبية من اجل التنمية املستدامة ملدريس علم االحياء وتدريبهم عليه له اثر يف تنمية الوعي البيئي 
لطلبتهم ؟  

ثانيًا : أهمية البحث: 
      ان الرتبية من اجل التنمية املستدامة موجهة للجميع أياً كانت املرحلة العمرية, لذلك فهي تأخذ مكانها ضمن منظور التعليم مدى 
الحياة وتشمل جميع مجاالت التعليم النظامية وغري النظامية وشبه النظامية ومن الطفولة املبكرة اىل البالغني, اي ان الرتبية من اجل 

التنمية املستدامة موجهة لجميع االفراد. )جامعة الدول العربية, مجلس الوزراء العرب, 2009 ,6-5 ( 
جاءت اجندة التنمية املستدامة بناءا عىل مبادئ والتزامات مشرتكة تم االتفاق عليها خالل السنوات املاضية يف عدة مؤتمرات وبرامج 
عمل مسرتشدة بمقاصد ميثاق االمم املتحدة ومبادئه, وقد تم اعتمادها يف القمة العاملية للتنمية املستدامة التي عقدت يف الجمعية 
التي  االنمائية لأللفية  للمدة )25—2015/9/27(بحضور )193( دولة والتي جاءت متممة لتحقيق االهداف  املتحدة  العامة لألمم 
بأبعادها  املستدامة  التنمية  لتحقيق  كركيزة  االنسان  نحو  االجندة  هذه  أهداف  تمحورت  اذ  عاما   15 قبل  العالم  دول  عليها  اتفقت 
)االقتصادية واالجتماعية والبيئية(من خالل مساحة واسعة من االهداف والغايات الطموحة )17 هدفاو169 غاية(اذ لم يسبق ألي 

خطة ان تتسع لهذه املساحة والشمول.

كما يتمثّل الهدف السرتاتيجي للرتبية من أجل التنمية املستدامة يف دعم انفتاح الفعل الرتبوي عىل جملة من الروافد الرضورية لتحقيق 
شمولية الرتبية ودعم قدرتها عىل تحقيق أفضل تنشئة للمتعّلمني يف شتى املجاالت املتصلة بالتنمية بواسطة ارشاك الطلبة  برصياً، 
سمعياً، حسياً، حركياً، يف نماذج تعليمية مما يعزز املساواة ومعالجة مشكالت الحياة الحقيقية التي تواجه املجتمعات املحلية، وتوثيق 

الصلة بينها وبني املناهج , إذ تدمج يف املناهج وتعزز مهارات التفكري العليا) اليونسكو , 2012, ص: بال ( 

وبالرغم من ان التنمية املستدامة القت اهتماماً كبرياً عاملياً فقد عقد املؤتمر العاملي للتنمية املستدامة يف مدينة جوهانسربج يف املدة 
املحددة من26 أغسطس إىل4 سبتمرب 2002م.وتضمن عرض التحديات التي تواجه العالم اإلسالمي يف مسرية التنمية املستدامة ؛ كما 
عرض املنظور اإلسالمي للتنمية املستدامة )املادة السابعة( يف ذلك: تحقيق العدل الذي دعا إليه اإلسالم بني الشعوب وبني فئات املجتمع 
عن طريق إيجاد نظام عاملي عادل وإيجاد نظام عاملي لإلجراءات اإلدارية والقانونية ، تبني عليها لدول أنظمتها الوطنية بما يحقق 
مشاركة فعالة لجميع قطاعاتها يف عمليات التخطيط والبناء نحو التنمية املستدامة فضالً عن تعزيز دور مؤسسات األمم املتحدة، 

وإيجاد املناخ املالئم لتكوين رشاكة حقيقية بني الدول )مركز االنتاج االعالمي ,427 ،ص : 51(

   لقد اشارت تقارير تقييم االلفية والتي  تعد اكرب تقييم لصحة النظم البيئية بكوكب االرض نفذته مؤسسات االمم املتحدة وشارك فيه 
اكثر من ) 1500 ( خبري ومختص اىل )ان االنسان قام بتغيري النظم البيئية خالل الخمسني عاماً املاضية برسعة اكرب وعىل نطاق اوسع 
من اي مرحلة زمنية عىل طيلة تاريخ البرشية املايض ( ان مثل هذه النتائج واملؤرشات تجعل املسؤولية ملقاة عىل كل فرد يف املجتمع 
ليقوم بواجبه ويساهم يف وقف مثل هذه التغيريات السلبية التي ال يمكن ان تستمر اىل االبد . ) ما كوين وآخرون, 2009 , ص: 10( ، 
ويمر تحقيق التنمية املستدامة عرب معرفة افضل للبيئة واالقتصاد واملجتمع, ومن هذا املنظور اصبحت الرتبية السبيل االمثل لتحقيق 
هذا املطمح, ألنها تشكل وسيلة ملقاربة املسائل التي تطرحها البيئة االجتماعية والطبيعية بنحٍو عام ، عن طريق مفردات الرتبية من 

اجل التنمية املستدامة  , )الطائي ومحسن ,2010 , 207 ( . 
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ان الرتبية من اجل التنمية املستدامة تسعى لجعل العالم صالحاً ملعيشة هذا الجيل واالجيال الالحقة والبد من ان نشري اىل ان بعضهم 
الرتبية من  يناقض طبيعة  اىل توعية ونظريات فقط مما  او يحرفها عن مسارها مما يحولها  املستدامة  التنمية  قد ييسء توظيف 
اجل التنمية املستدامة التي تطمح يف الحقيقة اىل تزويد املواطنني باملعرفة واملهارة للتعليم املثمر ملساعدتهم يف ايجاد حلول جديدة 
البيئية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية عن طريق التوعية, والتعليم, والتأهيل, والتدريب. من املعلوم ان هناك  عدة  لقضاياهم 
امور مفروضة حتى يتم بدء العمل بالرتبية من اجل التنمية املستدامة, وهي تحسني الرتبية االساسية, واعادة تشكيل وتوجيه الرتبية 
 .)  ,2005,unicco   ) عليها10  والتدريب  املستدامة  بالتنمية  العام  والوعي  الفهم  وتعميق  املستدامة,  التنمية  وابراز  الحالية إلظهار 

وتتحقق الرتبية من اجل التنمية املستدامة من خالل االبعاد الثالثة االجتماعي واالقتصادي والبيئي . 

كما يتمثل الجانب البيئية محوراً مهما من محاور مناهج العلوم يف التعليم العام اذ تعد من التجديدات التي ظهرت يف السبعينيات 
من القرن املايض نتيجة للممارسات الخاطئة لإلنسان مع بيئته  واساءة استغالل مواردها , مما ادى اىل العديد من املشكالت البيئية , 
ينبغي االهتمام بربط املدرسة وبرامجها الرتبوية, بالبيئة املحيطة, فاملدرسة تؤدي دوراً كبرياً يف تكوين الوعي البيئي وتكوين السلوك 
البيئي السليم عند الطلبة, والتي تمكنهم من حسن التعامل مع البيئة, إذ ان الطلبة يتأثرون باألنشطة واملمارسات التي تجري داخل 
وخارج املدرسة ولكي تقوم املدرسة بدورها املنتظر نحو البيئة يجب ان تتضافر جهودها مع العديد من االجهزة واملؤسسات املوجودة 
بالبيئة املحيطة, وانطالقا من وظيفة املدرسة ودورها يف االصالح االجتماعي والخلقي يمكن للمدرسة ان تتصدى لبعض املشكالت 
البيئية التي تواجه املجتمع فتقوم بوظيفتها االصالحية عن طريق عالج هذه املشكالت)العيارصة, 2012 , 331( وقد عقدت العديد من 
املؤتمرات البيئية, وكان من ابرزها مؤتمر ستوكهولم الذي هو مؤتمر قمة االمم املتحدة لإلنسان والبيئة املنظم سنة)1972( بالسويد 
بإرشاف منظمة اليونسكو, اذ نص عىل انه ال بد من ايجاد وعي بيئي لدى سكان العالم جميعاً للمحافظة عىل البيئة من اي شكل 
من اشكال التلوث فضالً عن وضع برامج البيئة يف مراحل التعليم املختلفة. يرى بعض الخرباء ان الرتبية ترمي اىل مساعدة االفراد 
والجماعات عىل اكتساب وعي بمكونات البيئة وباملشكالت املرتبطة بها, فال بد من نرش الوعي البيئي بني جميع فئات املجتمع, وهذا 
يعتمد عىل املدركات ، فمشكلة التدهور البيئي ترجع اساساً اىل موقف االنسان من بيئته ووعيه بها ونضج ضمريه نحوها, فمشكلة 

البيئة يمكن عدها ظاهرة سلوكية مرضية تتطلب وعياً بالبيئة وتعديالُ للسلوك)  الطاهر 2013 ،ص :75(

كما ادى مؤتمر بلغراد وما اسفر عنه اىل عقد مؤتمر حكومي للرتبية البيئية والذي عقد يف تبلييس باالتحاد السوفيتي السابق عام 
1977, وتوصل اىل مجموعة من التوصيات التي عدت من أهم الوثائق املتفردة حول الرتبية البيئية, ومنها توضيح أكثر ألهداف وغايات 
الرتبية البيئية وتقديم بعض املبادئ والتوجهات االساسية يف مجال الرتبية البيئية )الطنطاوي , 2008 , ص: 19 ( , واكدت املؤتمرات 
واالجتماعات البيئية, ان الوسيلة الرئيسة الفعالة لتنمية الوعي البيئي لدى الطلبة , واكتسابهم القيم البيئية , والسلوك البيئي السليم 
أفراد الشعوب يف جميع االعمار توعية بيئية مستمرة  العام واهمية توعية جميع  التعليم  البيئية ضمن برامج  الجوانب  ,هو ادخال 

واعادة النظر يف املناهج بصورة عامة )العيارصة 2012 , 297 ( .

انعكس ذلك عىل اهتمام دول العالم بإقامة املؤتمرات والندوات عىل املستوى العاملي, ومن بني هذه املؤتمرات مؤتمر او ورشة عمل 
)بلغراد( الذي عقد يف بلغراد)1975(, اذ نظمته هيئة االمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم ) اليونسكو ( بالتعاون مع برنامج االمم 
املتحدة للبيئة الذي اكد توجيه االهتمام باملشكالت البيئية املعارصة, وأكد كذلك أن الرتبية البيئية عملية مستمرة مدى الحياة داخل 
املدرسة وخارجها, ودراسة قضايا البيئة ومسحها, وبناء اطار للرتبية البيئية عىل املستوى العاملي وذلك للمحافظة عىل البيئة االنسانية 

كجانب رئيس من نظام القيم االجتماعي, وبالتايل تدعيم هذا الجانب القيمي عقلياً ووجدانياً وسلوكياً )الطويل, 2012, ص: 15(.

 فعىل املتعلم ان يدرك ما تواجهه البيئة وان يكتشف دوره يف مساعدة اآلخرين عىل االحساس والوعي بالبيئة ومشكالتها من حيث 
بالعالقات  ملماً  املتعلم  جعل  اىل  يسعى  فالتعلم  البيئي،  بالوعي  عليه  يطلق  ما  وهذا  املشكالت,  هذه  حل  ووسائل  واثارها  اسبابها 
االساسية بني مكونات البيئة ومدى تأثر كل منها باآلخر، ألننا اليوم ال نجد مكوناً من مكونات البيئة اال ومسه التخريب او التلوث، 

بسبب الجهل والالمباالة )السامرائي، 2005: ص:12( 
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عىل أية حال فالوعي البيئي ليس تجميع معلومات فقط, فاملعلومات تبقى بدون فائدة اذا ما ارتبطت باعتقادات الطلبة الشخصية 
)18-16 : 2003 , Simmons ,Others( ًوافكارهم وتصوراتهم ليصبح بعدها الطلبة واعني بيئيا

    واوضح )علكم وآخرون ، 2009( بأن هناك حاجة ماسة اىل وجود متعلمني واعني بالبيئة ومهتمني بإنقاذها من الكوارث التي تحل 
بها، ويؤكد كذلك  )Sadker & Sadker, 2003( ان الرتبويني واصحاب علم البيئة يجمعون عىل أهمية الثقافة والتوعية البيئية والتي 
تبدأ من البيت لبناء قاعدة اجتماعية صحيحة وقـوية تعتمـدها االجيـال الالحقة ليكون جيالً مثقفاً ومحمالً بالوعي البيئي والوعي 

الصحي )Sadker & Sadker, 2003 : 273-373 ( )علكم وآخرون ، 2009, ص :238-217 ( 
ان البرشية تحتاج اىل اخالق عرصية ترتبط باحرتام البيئة وال يمكن أن نصل اىل هذه األخالق اال بعد توعية حيوية توضح للطالب 
مدى ارتباطه بالبيئة, يقابلها دائماً واجبات نحو البيئة, فليست هناك حقوق من دون واجبات. وقد اصبح من الرضوري تنمية الوعي 
البيئي لدى الطلبة للمحافظة عىل البيئة وصيانتها, والحد من رمي املخلفات يف كل مكان, كما يؤدي نرش الوعي البيئي. بني الطلبة 
اىل ترشيد النفقات التي تتحملها الدولة للمحافظة عىل البيئة, فضالً عن اسهامه يف تنمية السلوك الحضاري للمواطنني. مما يتطلب 
تكثيف جهود جميع االجهزة املعنية بالبيئة عن طريق تكثيف حمالت التوعية يف االجهزة االعالمية املختلفة, ووضع برامج تدريبية 
للعاملني يف املجاالت البيئية, واملشاركة يف الندوات واملؤتمرات وورش العمل ذات العالقة بالعمل البيئي, والتوسيع يف مناهج حماية 
البيئة, واملحافظة عىل الحياة الفطرية )االحياء االصلية املوجودة  بالفطرة يف مكان معني( يف جميع مراحل التعليم, كما قد يؤدي اىل 
تغري االتجاه والسلوك نحو البيئة ومشاركتهم يف حل املشكالت البيئية وقيامهم بتحديد املشكلة ومنع االخطار البيئية عن طريق تنمية 

املهارات يف املتابعة للقضايا البيئية واالدارة البيئية املرتبطة بالتطور من دون املساس بالبيئة)نجم, 2012, ص19- 18 ( 

أجل  البيئية من  توعيتهم  اليومية عن طريق  للمتعلمني يف حياتهم  أهمية كربى  االحياء  علم  مبادئ  لتدريس  ان  الباحثون  يرى  لذا   
الحفاظ عىل البيئة واستدامتها, وتعد املرحلة املتوسطة من املراحل املهمة يف حياة املتعلم, الن الطبيعة الخاصة للطلبة يف هذه املرحلة 
االجتماعية  االستدامة  أجل  بالرتبية من  تتعلق  بناء مفاهيم صحيحة  اىل مرحلة  لديهم ووصولهم  العقلية  العمليات  تكمن يف تطور 

والبيئية واالقتصادية, وبناء عىل ما تقدم ايجاز أهمية البحث بالنقاط االتية : 

1- يسعى البحث اىل تدريب مدريس علم االحياء وفقاً لربنامج الرتبية من أجل التنمية املستدامة وبحسب علم الباحثني لم تجَر سابقا 
دراسة محلية مماثلة لهذا البحث . 

2- يزود برنامج الرتبية من أجل التنمية املستدامة املدرسني بأبعاد التنمية املستدامة االجتماعية والبيئية واالقتصادية, ومن ثم قد 
يؤدي اىل توعية طلبتهم من أجل االستدامة باألبعاد الثالثة . 

3- يمكن ان توجه هذه الدراسة انظار املسؤولني يف العملية التعليمية اىل أهمية الربامج التدريبية الخاصة بالرتبية من أجل التنمية 
املستدامة وكذلك تضمني مفاهيمها يف املناهج الدراسية وخصوصاً مناهج علم االحياء .

4- انسجام هذا البحث مع توجهات املنظمة العاملية اليونسكو واملنظمات الدولية ومع الكثري من الدول املتقدمة يف االهتمام بموضوعات 
الرتبية املستدامة وتدريسها واالهتمام ببيئة املدرسة ومرافقها املتنوعة . 

5- يأمل الباحثون ان يكون هذا البحث بوابة اىل بحوث ودراسات تربوية أخرى تهتم بالتنمية املستدامة . 

ثالثًا: هدفا البحث : يهدف هذا البحث اىل : 
1-بناء برنامج تدريبي يف الرتبية من اجل التنمية املستدامة ملدريس علم االحياء يف املدارس املتوسطة . 

2-قياس اثر تدريب مدريس علم االحياء عىل وفق الربنامج التدريبي يف تنمية  الوعي البيئي لطلبتهم

رابعًا: فرضية البحث:   ميكن التحقق من اهلدف الثاني  عن طريق اختبار الفرضية الصفرية اآلتية:
1-ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة  ) 0,05  ( بني متوسط فروق درجات طلبة مدريس علم االحياء )املجموعة 
التجريبية( التي اشرتكت يف الربنامج التدريبي ومتوسط فروق درجات طلبة مدريس علم االحياء )املجموعة الضابطة( التي لم تشرتك 

يف الربنامج التدريبي وفقاً ملقياس الوعي البيئي  . 
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خامسًا: حدود البحث : 
1- حدود برشية : 

 أ-مدرسو علم االحياء يف املدارس املتوسطة التابعة اىل املديرية العامة لرتبية بغداد / الرصافة الثانية . 
 ب-طلبة الصف االول املتوسط والذين يقوم بتدريسهم مدرسوا علم االحياء يف حدود البحث اعاله .

2- حدود زمانية : الفصالن الدراسيان االول والثاني  للعام الدرايس 2014 – 2015 .
3- حدود مكانية: قاطع الكرادة, ومركز بغداد, وبغداد الجديدة, والزعفرانية . 

سادسًا: حتديد املصطلحات :
1-الربنامج التدريبي: عرفه :

-) ابراهيم , 2009 ( بأنه : » نوع من أنماط التعليم املقصود يتم فيه تحديد االهداف بوضوح, وهو يتطلب درجة من التمكن ليستطيع 
املتدرب أن يمارس أو يحقق إنجازاً بدرجة معقولة من القبول, وأيضاً يتطلب من املدرب ان يعمل عىل تطوير وتحسني قدرات املتدرب 

عىل االداء عن طريق االرشاد والتوضيح » )ابراهيم , 2009,ص:243 ( 
التعريف االجرائي : عملية مخططة بنحٍو منظومي عن طريق التخطيط والتنفيذ والتقويم تهدف اىل تنمية مفاهيم الرتبية من أجل 

التنمية املستدامة ملدريس علم االحياء لتحسني ثقافتهم العلمية باعتماد أساليب معارصة ومشوقة .
2-الرتبية من اجل التنمية املستدامة : عرفتها 

البيئة  وحماية  االجتماعية  والتنمية  االقتصادية  للتنمية  تعليم   « بانها   )2009  , العرب  الوزراء  مجلس   , العربية  الدول  جامعة   (-
وتخفيف حدة الفقر واحرتام حقوق االنسان وتحقيق املساواة بني الجنسني واحرتام التنوع الثقايف والتفاهم الدويل يف ما بني الثقافات 
مع انتشار ثقافة السالم والصحة الجيدة لكل البرش وتحقيق االدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ومواجهة مشكلة تغري املناخ وتأكيد 
مسؤولية الرشكات الكبرية متعددة الجنسيات وخضوعها للمساءلة والقضاء عىل االوبئة والحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من 

اثارها وتحقيق مبادئ التجارة الحرة ملصلحة جميع شعوب العالم » )جامعة الدول العربية , 2009 , ص: 2 , 3  (. 
التعريف االجرائي: اكتساب املعرفة والقيم  وممارسة املهارات من اجل اعادة توجيه التعليم نحو رؤية معارصة للمجتمع ال تقترص 

عىل االستدامة البيئية  والحفاظ عىل البيئة فحسب, وانما تمتد اىل االستدامة االجتماعية ) االنسانية ( واالقتصادية . 
3-الوعي البيئي : عرفه

  )زعالن وآخرين ، 2008( : » هو احد نواتج الرتبية البيئية الذي يقوم عىل االحساس بالبيئة واالدراك ملكوناتها وفهم مشكالتها بالشكل 
الذي يؤدي اىل تكوين قيم واتجاهات وسلوك بيئي سليم«. )زعالن وآخرون ، 2008 :235(

التعريف االجرائي : مجموع الدرجات التي يحصل عليها طلبة الصف االول املتوسط عند اجابتهم عن فقرات مقياس الوعي البيئي 
املتكون من ثالثة أبعاد )املعرفة البيئية, والسلوك البيئي, واالتجاه البيئي( والذي أعده الباحثون ألغراض البحث الحايل . 

منهج البحث: 
ارتأى الباحثون اعتماد منحى النظم يف منهجية هذا البحث ,اذ تتكون عنارص النظام من أربعة أجزاء كاآلتي : 

-املدخالت )) Inputs: قد تكون املدخالت برشية أو مادية أو معلومات أو فنية .
الربامج  تصميم  ضوئها  يف  يتم  التي  االهداف  وضع  عملية  تليها  ثم   , الحاجات  بتحديد  املرحلة  هذه  تبدأ   :)Processes( -العمليات 

التدريبية املناسبة , وتتضمن هذه املرحلة فعاليات تنفيذ الربامج ومتابعتها وتقويمها . 
-املخرجات )Outputs( : تتمثل يف النتائج املتحققة من التدريب أو التي تكون عادة بصورة اكتساب املتدربني معلومات أو مهارات أو 

اتجاهات عىل وفق رؤية تطويرية معارصة , مما يؤدي اىل تحسني كفاءة االداء ورفع مستوياته . 
-التغذية الراجعة : هي معلومات عن االداء الفعيل أو النتاجات التي تحققها االنشطة املختلفة للنظام , وتقوم بدور الرقابة وترد اىل 

املدخالت او العمليات من املخرجات . 

                                                                      )السكارنة أ, 2011, ص: 52(
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اجراءات البحث 
:))Inputs أواًل: املدخالت

يذكر )السكارنة أ, 2011, ص: 52(  ان املدخالت قد تكون  برشية أو مادية أو معلومات أو فنية , قد تضمنت  مدخالت هذا البحث االتي: 
أ- القوى البرشية تكونت من: 

-املرشفني عىل هذا البحث أحدهما تخصص طرائق تدريس علوم حياة, واالخر تخصص  أحياء مجهرية.
- مدًربة : تمثلت بالباحثة الثالثة اذ قامت بنفسها بعملية التدريب. 

- متدربني : مدريس مادة مبادئ االحياء للصف االول املتوسط التابعني للمديرية العامة لرتبية الرصافة الثانية ضمن مناطق الكرادة 
الرشقية ومركز بغداد وبغداد الجديدة والزعفرانية . 

- طلبة : متمثلني بطلبة املدرسني للصف االول املتوسط للعام الدرايس )2014- 2015 ( التابعني للمديرية العامة لرتبية الرصافة الثانية 
ضمن مناطق الكرادة الرشقية ومركز بغداد وبغداد الجديدة والزعفرانية.

-فنيني : مالك تصوير ) مصور ومساعد مصور ( وموظفة خدمة, مالك تصوير برنامج أحىل صباح لقناة العراقية 2, مالك تصوير 
وزارة البيئة / دائرة التوعية واالعالم البيئي/قسم البيئة املدرسية برنامج البيئة والحياة. 

ب- مصادر املعلومات: بعد مراجعة االدبيات التي تخص موضوع التنمية املستدامة والرتبية من اجل التنمية املستدامة تم تشخيص 
الجهات التي تزود بها الباحثون باملعلومات عن هذا البحث اذ تمثلت باالتي : 

*مؤسسات محلية, شملت:
- وزارة البيئة / اذ حصل الباحثون عىل مصادر تمثلت  ببحوث, ودراسات, وكتب, كتيبات, وملصقات, ونرشات  من دائرة التخطيط 
واملتابعة, وقسم التنمية املستدامة, ودائرة التوعية واالعالم البيئي قسم البيئة املدرسية والجامعية ودائرة النظم الطبيعية املستدامة. 
- جامعية /  الجامعة التكنولوجية, مركز البحوث البيئية, و قسم التنمية املستدامة , وجامعة بغداد كلية الهندسة قسم الهندسة 
املدنية , وقسم هندسة البيئة ,اذ قاموا بدعم الباحثني بعدد من الكتب والبحوث واألرشطة التعليمية التي تخص موضوع هذا البحث . 

- وزارة الرتبية / منظمة اليونسكو العاملية ودائرة املناهج العامة )كتاب مبادئ االحياء للصف االول املتوسط( . 

التي أفادت منها يف  الباحثني بعدد من  االحصائيات  اذ قاموا بدعم  الوزارة,  التنمية املستدامة يف  التخطيط / تمثلت بقسم  - وزارة 
التوعوية  واقراصا ليزرية  ملعلومات تخص  الكتب  والكتيبات والبحوث والنرشات  الباحثون بعدد من  البحث, كما تم دعم  مشكلة 

موضوع البحث التي تم توزيعها بني عينة البحث .  
*النظريات: نظريات اجتماعية واقتصادية وبيئية وتربوية . 

*التجارب : تجارب بعض الدول العربية والعاملية يف مجال التنمية املستدامة. 

*منظمات االمم املتحدة, تمثلت باآلتي:
-منظمة اليونسكو)) UNICCO : منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(, تقوم منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة بتعزيز التعاون الدويل وتيسري تبادل املعلومات يف مجاالت التعليم والعلم والثقافة واالتصاالت, وهي الراعي الرسمي واملسؤول 
عن التنمية املستدامة ملنظمة اليونسكو, اذ هي املنظمة الرائدة التنفيذية لفعاليات لعقد الرتبية من اجل التنمية املستدامة, نظراً لرتكيز 
الفعاليات عىل التعلم والتعليم لجميع فئات املجتمع , كمدخل رئيس وحقيقي للتنمية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية , اذ تتضمن مبادرة الرتبية من اجل التنمية املستدامة تحقيق مبادرة التعليم للجميع) 1990(, وكذلك تحقيق االهداف االنمائية 
لأللفية عام ) 2000( ,وكذلك عقد االمم املتحدة ملحو االمية ) 2003 – 2012 ( , ويف عام )2002( تم تعيني منظمة اليونسكو مسؤولة 
عن تقديم وتوفري الدعم الفني ملساعدة الدول عىل تطوير العملية التعليمية، عىل أن تضع اليونسكو مواد تدريب أنموذجية، وتنرش 
السياسات والربامج واملمارسات الخالقة يف مجال »التعليم من أجل التنمية املستدامة«, فكانت  هذه املنظمة من اهم مصادر املعلومات 

للباحثة . 

قضايا  يف  الرشاكات  ويشجع  القيادة  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  يوافر  اذ  للبيئة,  املتحدة  األمم  )UNPE(:برنامج  اليونب  -منظمة 
العناية بالبيئة , ويتحمل الربنامج مسؤولية رصد البيئة وتقييمها واإلنذار البيئي املبكر. 
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-اإلسكوا) ESCWA(: أسست عام ) 1973 ( منظمة »االسكوا« االسم املخترص ملنظمة األمم املتحدة للتنمية لدول غرب آسيا، وتضم 
جميع دول هذا اإلقليم من بينها)13( دولة عربية, وهي تعنى بالجانب االقتصادي واالجتماعي للدول.

*تقارير ومشاريع ومؤتمرات ومبادرات دولية وعاملية .  
*بحوث ودراسات وكتب عن الثقافة العلمية. 

*بحوث ودراسات وكتب عن الوعي البيئي.
*مصادر اخرى : تمثلت باملصادر التي حصلت عليها من معارض الكتب واملكتبات . 

ج- التمويل :
قام الباحثون بمراعاة ان يصمم الربنامج التدريبي باقل كلفة مادية ممكنة وذلك عن طريق مساعدة وزارة الرتبية / املديرية العامة 
العامة  املديرية   / الرتبية  التدريب قد هيأتها وزارة  املستعملة ومكان  االدوات والوسائل  , وملا كان كثري من  الثانية  الرصافة  لرتبية 
التنمية املستدامة, ودائرة التوعية  البيئة / دائرة التخطيط واملتابعة, قسم  الثانية  واملطبوعات التوعوية من وزارة  لرتبية الرصافة 
التي تم بها  التخطيط,  والقاعة   املستدامة يف وزارة  التنمية  البيولوجي, وقسم  التنوع  املدرسية ودائرة  البيئة  البيئي قسم  واالعالم 
التدريب يف اعدادية الهدى للبنات , فان النفقات كانت عبارة عن اجور النقل واالقراص ليزرية واالرشطة التعليمية والضيافة والتصوير 
التدريبية  من االنشطة  الحاجات  التدريبي وتحديد  . والنسخ املصورة من )الربنامج   )   computer  ( الحاسوب  الفوتوغرايف وجهاز 
التدريبية والخطط  التدريسية والوعي البيئي للطلبة فقد قام الباحثون بتنفيذ الربنامج بنفسها , وبذلك كانت كلفة الربنامج بأقل 
الليزرية لعرض بعض االرشطة  القرطاسية وكتباً وكتيبات للمتدربني واالقراص  الربامج (  كما تم تهيئة بعض  ما يمكن ملثل هذه 

التعليمية واالنشطة التدريبية والصور. 

د- التسهيالت التدريبية :
تمثلت بتهيئة كل املتطلبات التي تساعد عىل انجاح الربنامج التدريبي من مديرية تربية الرصافة الثانية واملدربة, اذ شملت املواد املادية 

والتعليمية االتية:
-قاعة تدريبية مناسبة تتسع للمشاركني )املتدربني( بالربنامج تحتوي عىل مناضد وكراٍس كافية واضاءة مناسبة واجهزة تكييف . 

-السماح للباحثني بزيارة املدارس املتوسطة والثانوية إلكمال متطلبات البحث  وتطبيق مقياس الوعي البيئي للطلبة . 
-تزويد مدريس علم االحياء عينة هذه الدراسة واالرشاف االختصايص اختصاص علوم الحياة الذين تعاونوا مع الباحثني بكتاب شكر, 

بعد مشاركتهم بالربنامج التدريبي من مديرية تربية الرصافة الثانية .    
هـ -  التقانات :    

- قامت وزارة الرتبية/ املديرية العامة لرتبية الرصافة الثانية  / بتهيئة التسهيالت االتية : سبورة بيضاء, وجهاز عرض املعلومات 
(data show (, واضاءة مناسبة, واجهزة تكييف . 

-قام الباحثون بتوفري أدوات مكتبية كالقرطاسية )اقالم جاف, واقالم سبورة, ودفاتر للتدوين( والكتب والكتيبات للمتدربني واالقراص 
املرنة لعرض بعض االرشطة التعليمية واالنشطة التدريبية والصور والفعاليات االخرى وزعت بني عينة البحث.

:  ) Processes ( ثانيًا: العمليات
ويذكر) محمد وسهري , 2005 , 28-29 ( ان العمليات مجموعة التفاعالت التي تحدث بني عنارص مدخالت النظام, وتهدف اىل الحصول 
املعتمدة يف  العمليات  ان تنظم مرحلة  الباحثون  ارتأى  البحث  املتعلقة بموضوع هذا  االدبيات  املطلوبة. بعد مراجعة  املخرجات  عىل 

اجراءات هذا البحث عىل النحو االتي: 
1- بناء الربنامج التدريبي . 

2- التصميم التجريبي. 
3- أداتا البحث. 

4- تطبيق التجربة . 
5- الوسائل االحصائية , وكما يأتي: 
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-1 بناء الربنامج  التدرييب:
اذ تضمن املراحل االتية : قام الباحثون قبل البدء بإعداد الربنامج التدريبي بالخطوات االتية : 

•مراجعة االدبيات والدراسات املتعلقة بهذا املجال لغرض االطالع عىل تصاميم الربامج التعليمية واالساليب التدريبية .
•تصميم الربنامج التدريبي بعد اطالع الباحثني عىل مجموعة من تصميمات الربامج التعليمية  التي تخص تدريب املدرسني يف اثناء 
الخدمة, لذا قام الباحثون بتصميم انموذج خاص بهذا البحث ألنها لم تجد تصميم يخص تدريب املدرسني يف اثناء الخدمة ويتالءم مع 

أهداف البحث , لذا وضع التصميم اآلتي: 

 مخطط )1(   تصميم الربنامج التدريبي 

-1-1 مرحلة ختطيط الربنامج التدرييب : اذ مشلت االجراءات االتية : 
أ- 1 -1- تحديد عنوان الربنامج : بما ان تسمية الربنامج التدريبي من الرضوريات, فالعنوان مؤرش عىل الربنامج  التدريبي, اذ يستدل 
منه  عىل مكوناته ومحتوياته ويمكن ان يشري اىل اهداف الربنامج او ما هو نوع التدريب  الذي سيقوم به املتدربون, وكلما كان العنوان 
واضحاً  كان افضل , بحيث يدل عىل املحتوى, فالعنوان يرشد املتدرب اىل ان الربنامج يقع يف مجال معني , لذا صاغ الباحثون العنوان 

بالشكل االتي )برنامج تدريبي للرتبية من اجل التنمية املستدامة ملدريس علم االحياء واثره يف الوعي البيئي لطلبتهم( .

ب-1-1- حتديد احلاجات: 
*أوالً:  استشاريون. 

* ثانياً:  مدرسون .
* ثالثاً:  طلبة .

*رابعاً: أولياء أمور.  
أ-2-1- تحديد الهدف العام.  ج-1-1- تحديد خصائص املتدربني. 

ب-2-1- تحديد االهداف الفرعية. 
ج-2-1- تحديد املحتوى . 

د-2-1 اختيار االساليب والطرائق ووسائط التدريب.  
للربنامج.   - ه-2-1- تحديد املكان واملدة الزمنية 

                                مخطط )1(   تصميم الربنامج التدريبي 
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-1-1 مرحلة ختطيط الربنامج التدرييب : اذ مشلت االجراءات االتية : 
أ- 1 -1- تحديد عنوان الربنامج : بما ان تسمية الربنامج التدريبي من الرضوريات, فالعنوان مؤرش عىل الربنامج  التدريبي, اذ يستدل 
منه  عىل مكوناته ومحتوياته ويمكن ان يشري اىل اهداف الربنامج او ما هو نوع التدريب  الذي سيقوم به املتدربون, وكلما كان العنوان 
واضحاً  كان افضل , بحيث يدل عىل املحتوى, فالعنوان يرشد املتدرب اىل ان الربنامج يقع يف مجال معني , لذا صاغ الباحثون العنوان 

بالشكل االتي )برنامج تدريبي للرتبية من اجل التنمية املستدامة ملدريس علم االحياء واثره يف الوعي البيئي لطلبتهم( .
ب – 1- 1 - تحديد الحاجات التدريبية:  اذ قام الباحثون بتحليل وتقدير الحاجات عن طريق ما يأتي : 

أواًل: استشاريون :
اذ قام الباحثون بااللتقاء بعدد من االستشاريني  املختصني بمجال التنمية املستدامة كرئيس قسم التنمية املستدامة يف وزارة البيئة 
ورئيس قسم التنمية املستدامة يف وزارة التخطيط ورئيس قسم التنمية املستدامة يف الجامعة التكنولوجية مركز وتدريسيني يف كلية 
الهندسة املدني وهندسة البيئة اذ اكدوا الحاجة امللحة اىل إقامة برامج تدريبية عىل الرتبية من اجل التنمية املستدامة عن طريق الرتبية 

الرسمية املتمثلة بطلبة املدارس املتوسطة ومدريس مادة علم االحياء.

ثانيًا: املدرسون: عن طريق : 
التنمية  بمجال  واملختصني  الرتبويني  واملرشفني  املدارس  باملدرسني ومدراء  املتمثلة  التدريسية  املالكات  مقابلة   : - مقابلة شخصية 

املستدامة, اذ تبني للباحثني حاجة الرتبية اىل برامج تدريبية تختص بموضوع التنمية املستدامة . 
- االستبانة: قام الباحثون بإعداد استبانة استطالعية, ألخذ آراء املدرسني بالرتبية من أجل التنمية املستدامة, اذ أشارت )ماكوين , 
2009 , ص: 32( اىل انه لغرض التحقق من الرتبية من أجل التنمية املستدامة ينبغي ارشاك املالكات التدريسية والسيما يف املجتمعات 

التي لم تطرح فيها فكرة االستدامة مسبقاً ألخذ رأيهم وحاجاتهم  باملجاالت االتية : 
, د-  املهارات  , ج-  القضايا  , ب-  املعرفة  أ -   : التنمية املستدامة عن طريق  الحالية إلظهار وابراز  الرتبية  1-اعادة تشكيل وتوجيه 

التصورات ,ه - القيم . 
2-الفهم والوعي العام . 

3-التدريب. 
4-الرتبية الرسمية وشبه الرسمية وغري الرسمية. 

5-تحسني الرتبية االساسية. 

وبعد عرض االستبانة عىل السادة املحكمني , تم توزيعها بني )15 ( مدرساً ومدرسة تابعني للمديرية العامة لرتبية  بغداد / الرصافة 
الثانية, من غري عينة البحث ملعرفة اهم الحاجات التدريبية للمدرسني, وكانت نسب اجاباتهم من منطلق االساسيات التي تحدد العمل 

بالرتبية من اجل التنمية املستدامة .

•أما يف ما يخص سؤال الحاجات التي ينبغي ان تتوافر للمدرس كي يدرس محتوى  من مادة مبادئ االحياء عن التنمية املستدامة 
فتباينت اجاباتهم كاآلتي : أغلب املدرسني اكدوا رضورة حاجتهم اىل برامج ودورات تدريبية يف مجال التنمية املستدامة و االخر اكد 
رضورة توجيه املناهج بصورة عامة نحو التنمية املستدامة, وبعضهم االخر ركزوا عىل رضورة التثقيف املجتمعي بالدرجة االساسية 

يف هذا املجال, وتوفري وسائل التكنولوجيا الحديثة . 

اكد رضورة  االجابات, فمنهم من  تباينت  للطلبة فقد  املستدامة  التنمية  بتدريس  بها  التي يقوم  الكيفية  املدرسني عن  اجابات  •أما 
اتباعهم برنامجاً يختص بالرتبية من اجل التنمية املستدامة أو دليالً يرشدهم اىل الكيفية التي يدرس فيها هذه املوضوعات من غري 
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عينة البحث , ومنهم من ذكر ان هناك فجوة بني النظرية والتطبيق تعاني منها جميع املؤسسات يف املجتمع العراقي  ومنها املدارس 
, منهم من ذكر انه يدرس بعض املفاهيم البيئية املرتبطة بالتنمية املستدامة لكنها لم تأخذ بعدا منظما ينضوي تحت مسمى التنمية 

املستدامة . 
وأظهر ان مدريس علم  االحياء يحتاجون اىل برامج تدريبية يف مجال الرتبية من اجل التنمية املستدامة وليس لديهم اي معلومات عن 
التنمية املستدامة كونهم لم يشاركوا باي دورة سابقة عن التنمية املستدامة .وان مدرس مبادئ االحياء  بأمس الحاجة اىل برامج 
تدريبية  يف اثناء الخدمة يف مجال الرتبية من اجل التنمية املستدامة تؤهله ليقود الناشئة ويأخذ بيدهم نحو مستقبل مستدام عن 

طريق مثابرته لتثقيف نفسه علميا وتوعية طلبته بيئياً.
عىل  يدل  تطبيق  اي  وجود  عدم  املدريس  الواقع  عىل  والتعرف  املدارس  من  للعديد  زيارتهم  اثناء  يف  الباحثني  مالحظة  ذلك  يؤكد  وما 

االستدامة يف املدارس بالرغم من ان اغلب املدارس كانت مستدامة من حيث أبنيتها لكن السلوك املجتمعي غري مستدام. 
اذ تعد هذه  التدريبية  الحاجات  املتدربني فان هناك خصائص مشرتكة يفرتض االخذ بها عند تحديد  اما يف مجال تحديد خصائص 
الخصائص من املصادر االساسية الشتقاق الحاجات التدريبية, الن هناك خصائص مشرتكة بني املتدربني يفرتض االخذ بها عند تحديد 

الحاجات التدريبية,  ومن اهم هذه الخصائص : 
 أ-وجود عدد ليس بالقليل من املدرسني الجدد الذين لم يشاركوا باي برنامج تدريبي وهم بحاجة ماسة اىل التدريب والسيما يف مجال 

الرتبية من اجل التنمية املستدامة . 
 ب-اكثر املدرسني لم يسمعوا  بمصطلح التنمية املستدامة عىل االطالق . 

 ج-ليس لدى املدرسني اي خربة يف مجال الرتبية من اجل التنمية املستدامة . 

ثالثًا: الطلبة :
تم تحديد الحاجات التدريبية للربنامج التدريبي بإرشاك الطلبة  التابعني للمديرية العامة لرتبية بغداد الرصافة الثانية, اذ بلغ عددهم 

(46( طالبا وطالبة عن طريق : 
- املقابلة: تم مقابلة طلبة الصف االول املتوسط ملعرفة مدى امتالكهم ملفاهيم الوعي البيئي والتنمية املستدامة .

- االستبانة: قام الباحثون بإعداد استبانة استطالعية ألخذ اراء الطلبة بالتنمية املستدامة اذ أشارت )ما كوين، 2009 , ص: 32( اىل انه 
لغرض التحقق من الرتبية من أجل التنمية املستدامة, ينبغي ارشاك الطلبة والسيما يف املجتمعات التي لم تطرح فيها فكرة االستدامة 
مسبقا ألخذ رأيهم  اذ أعد الباحثون استبانة استطالعية  بعد عرضها عىل السادة املحكمني اذ تم توزيعها بني )46 ( طالبا وطالبة من 
طلبة الصف االول املتوسط, التابعني للمديرية العامة لرتبية  بغداد / الرصافة الثانية , من غري عينة البحث ملعرفة  ألخذ آرائهم بالرتبية 
من أجل التنمية املستدامة اذ صممت االستبانة لتشمل الجوانب االتية : اعادة تشكيل وتوجيه الرتبية الحالية إلظهار وابراز التنمية 

املستدامة عن طريق : أ - املعرفة, ب-القضايا, ج- املهارات, د- التصورات, هـ- القيم 

رابعًا: أولياء االمور:
قام الباحثون بإعداد استبانة استطالعية ألخذ اراء أولياء االمور بالتنمية املستدامة, اذ أشارت )ما كوين، 2009 , ص: 32( اىل انه 
لغرض التحقق من الرتبية من أجل التنمية املستدامة ينبغي ارشاك أولياء االمور  والسيما  يف املجتمعات التي لم تطرح فيها فكرة 
االستدامة مسبقاً ألخذ رأيهم , اذ تم صوغ  استبانة استطالعية بصورة اسئلة مفتوحة, بعد عرضها عىل السادة املحكمني  وزعت بني 

(12( من اولياء امور طلبة الصف االول املتوسط للعام الدرايس) 2013 -2014  (, ومن مناقشة اجاباتهم اتضح اآلتي: 
*100%   يبادرون بالتواصل مع مدارس اوالدهم  ان بارشت املدرسة بتطبيق أنشطة )مستدامة( بيئية واقتصادية واجتماعية. 

وافراز طاقات مبدعة  الرتبية  التفاعل بني مكونات  زيادة  اىل  يؤدي  املدارس وبينهم  التواصل بني  بتقوية  املبادرة  ان  (اكدوا   %100*
وخالقة من قبل الطلبة, الن اولياء االمور يمتلكون روح املبادرة للتعاون مع املدارس إذ ما اسس ألنشطة اقتصادية واجتماعية وبيئية 

اي انشطة استدامة فيها.

ج1-- -1 حتديد خصائص املتدربني :
من رضوريات تصميم الربامج التدريبية معرفة خصائص املتدربني ) الفئة املستهدفة ( كأساس يف عملية بناء الربنامج التدريبي  وذلك 
الن هناك خصائص مشرتكة يفرتض االخذ بها عند تحديد الحاجات التدريبية , اذ تعد هذه الخصائص من املصادر االساسية الشتقاق 
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الحاجات التدريبية , اذ تم التعرف عىل خصائص املتدربني قبل البدء بتنفيذ الربنامج التدريبي عن طريق توزيع استبانة ,بني ) 15 ( 
مدرسا ومدرسة و)3( مرشفني اختصاص علم االحياء, اذ أظهرت نتائجها ان:  

-)100%( من املدرسني لم يسمعوا  بمصطلح التنمية املستدامة عىل االطالق . 
-)100% ( لم يشاركوا يف اي برنامج تدريبي مماثل لهذا الربنامج التدريبي .

-)  100% (لم يعرفوا بالتنمية املستدامة وكيفية توظيفها عن طريق الرتبية.
- ) 100% ( من مدريس علم االحياء يحتاجون اىل برامج تدريبية يف مجال الرتبية من اجل التنمية املستدامة وليس لديهم اي معلومات 

عن التنمية املستدامة كونهم لم يشاركوا باي دورة سابقة عن التنمية املستدامة .
-ان ) 100% ( من مدريس علم االحياء  بأمس الحاجة اىل برامج تدريبية  يف اثناء الخدمة يف مجال الرتبية من اجل التنمية املستدامة 

تؤهله ليقود الناشئة ويأخذ بيدهم نحو مستقبل مستدام عن طريق مثابرته لتثقيف نفسه علميا وتوعية طلبته بيئيا.
-وجود)5% ( من املدرسني الجدد الذين لم يشاركوا باي برنامج تدريبي وهم بحاجة ماسة اىل التدريب وال سيما يف مجال الرتبية من 

اجل التنمية املستدامة . 
-) 100% ( من املدرسني ال يمتلكون اي خربة يف مجال الرتبية من اجل التنمية املستدامة.

-اجراءات التكافؤ املذكورة يف بداية هذا الفصل تضمنت نسبة عالية من التجانس بني افراد عينة البحث . 

-1-2  مرحلة تنفيذ الربنامج التدرييب: اذ تضمنت االتي : 
أ-1-2- حتديد اهلدف العام :

 اذ حدد الباحثون الهدف العام للربنامج التدريبي وهو مساعدة مدريس علم االحياء يف التعرف عىل مفاهيم الرتبية من اجل التنمية 
املستدامة.  

ج-1-2- حتديد حمتوى الربنامج التدرييب وتنظيمه : 
بعد االطالع عىل الكتب واملراجع واملؤتمرات والتقارير العاملية والدراسات السابقة املتوافرة تم استخالص الخطوط العريضة ملحتوى 
لذا حددت مفردات   , بها  املسموح  الزمنية  واملدة  الصعوبة  اىل  السهولة  من  والتدرج  الربنامج  اهداف  يحقق  بما  التدريبي  الربنامج 
تدريبية,   أربع عرشة وحدة  التدريبي  الربنامج  . وتضمن  االحياء  التدريبي وحاجات مدريس علم   الربنامج  اهداف  املحتوى يف ضوء 
وكل وحدة تدريبية تتضمن )عنوان الوحدة, والزمن املخصص لها, واهداف الوحدة,  وطرائق التدريس, واالجهزة واملواد التدريبية , 
واالنشطة, والنرشات املرجعية, وارشادات أو مالحظات كلما تطلب االمر ذلك(, فضالً عن تنويع املحتوى)نظري وعميل(, اذ تم تنويع 
املحتوى التدريبي, فشمل جوانب نظرية واخرى عملية تمثلت بأنشطة وتمرينات طبقها املتدربون انفسهم بإرشاف املدربة ناهيك عن 

نتاجات عملية قدمها املتدربون يف اثناء الربنامج التدريبي وبعد انتهائه . 
 

د1-2- - اختيار االساليب والطرائق وتصميم االنشطة التدريبية ووسائط التدريب:  
وتنوعت اساليب التدريب يف هذا الربنامج عىل اكثر من طريقة واسلوب تدريبي واحد لتحقيق االهداف التي يسعى إليها كاآلتي : 

-الطرائق التدريبية: التشبيهات بأنموذج ترا جيست, وزيارات ميدانية, وندوات علمية حلقات نقاش, واملحارضة القصرية, والقراءات, 
والعصف الذهني, ولعب االدوار, االستبانات, والخارطة العنكبوتية والذهنية, والتطبيقات العملية, والعروض الشارحة والتوضيحية, 

وامللخصات السبورية, والنشاط الفردي, والعمل يف مجموعات والواجبات البيتية .

-شكل الجلسة : صف مدريس ,مجموعات متعاونة، نصف حلقي, هرمي بهيئة العدد )7 (
او  وخربتهم  املتدربني  مستوى  وتناسب  املطلوبة  االهداف  وتحقق  الربنامج  محتوى  لتالئم  التدريبية  االنشطة  صممت  االنشطة:   -
تقيس الخربة السابقة للمتدربني , اذ راعى الباحثون الفروق الفردية للمتدربني وخصائصهم وحاجاتهم يف تصميم االنشطة التدريبية, 
فبعضها ذو طابع فردي يف التنفيذ يقوم بها املتدرب داخل القاعة التدريبية أو بصورة واجبات بيتية أو عىل نحو تعاوني , وقسم منها 
تكون انشطة آنية بحسب حاجات املتدربني , اذ ان املرونة يف تطبيق الربنامج من االمور املهمة يف الربامج التدريبية , والقسم االخر 

منها مشاريع تربوية توعوية .
 power( وعروض ,)وسائط التدريب : تكونت من  سبورة, واوراق قالبة, واوراق مرجعية, وشفافيات )عرب جهاز العرض فوق الراس-
 ,)data show( البيانات التنمية املستدامة عرب جهاز عرض  point ( وأرشطة تعليمية متنوعة, وتقارير عن تجارب دولية يف مجال 

ومصادر كتباً وكتيبات تخص مفهوم التنمية املستدامة , وزيارات ميدانية . 
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ه -1-2- حتديد املكان واملدة الزمنية  لتنفيذ الربنامج :
من املتطلبات االساسية لتنفيذ الربنامج التدريبي تحديد مكان التدريب, ويجب أن يكون معروفا لجميع املتدربني يف منطقة معلومة 
ليهتدي اليه املتدربون املشمولون بالربنامج ليتمكنوا من الوصول اليه بسهولة ويرس وال سيما يف بداية الربنامج , اذ قامت مديرية 
الرتبية بتوزيع الكتاب الرسمي عىل املدارس وحدد فيه اسم الربنامج وزمان ومكان التدريب, والن مكان اعدادية الهدى للبنات معلوم 
ومعروف  من  ناحية املوقع الجغرايف لجميع املتدربني فقد سهل االمر , اما املدة الزمنية فتم تحديدها بالتعاون مع املديرية العامة 
للرتبية ملدة)10( أيام بمعدل جلستني تدريبيتني لكل يوم  تخصص ) 3 ( ساعات لكل يوم تدريبي , تتخللها اسرتاحة ملدة )15 ( دقيقة, 

وتوزيع مفردات الربنامج بني املدة الزمنية املخصصة لتنفيذ الربنامج كما موضحة يف الجدول )1( . 
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-1-3  مرحلة التقويم :
تقويم الربنامج :

تم عن طريق تشخيص نقاط القوة والضعف يف الربنامج وعالجها وتالفيها عن طريق قيام الباحثني  بتجميع محتوى مادة الربنامج 
التدريبي, اذ بارشت بتقويمه عن طريق عرض الربنامج عىل مجموعة  من املحكمني, تقويماً قبلياً لبيان آرائهم ومقرتحاتهم حول 
الربنامج التدريبي من كل جوانبه التنظيمية والعلمية واهدافه وطرائق عرضه .... الخ ومدى مالءمته ملدريس علم االحياء ووضوحه, 
وكانت وجهات نظرهم تتباين يف التنظيم املنطقي ملفردات الربنامج التدريبي , ثم قام الباحثون باملراجعة واعادة التقويم, ويف ضوء 

ذلك تم تقويم الربنامج وتعديله عىل نحو نهائي, وبذلك أصبح الربنامج التدريبي بصورته النهائية .
2-- التصميم التجرييب:

 ، لطلبتهم  البيئي  للوعي  واالختبار  الجزئي  الضبط  ذو  ضابطة  واالخرى  تجريبية  احداهما  ملجموعتني  التجريبي   التصميم  اعتمد 
املجموعة التجريبية تخضع للربنامج التدريبي, يف حني ال تخضع املجموعة الضابطة لهذا الربنامج, والطلبة الذين يدرسهم املدرسون 
الذين يخضعون للربنامج التدريبي )املجموعة  التجريبية( والطلبة الذين يدرسهم املدرسون الذين ال يخضعون  للربنامج التدريبي 

)املجموعة الضابطة(، كما يف املخطط االتي:

-2-1 حتديد جمتمع البحث وعينته :
اقترص مجتمع هذا البحث يف حدوده عىل مدريس مادة علم االحياء ومدرساتها للصف االول املتوسط للمدارس التابعة للمديرية العامة 
لرتبية بغداد / الرصافة الثانية للعام الدرايس )2014 – 2015( البالغ عددهم )161( مدرساً ومدرسة اختصاص علوم حياة  يدرسون 
الصف االول املتوسط, وبعد ان حدد مجتمع البحث, تم اختيار عينة البحث عشوائياً والتي ينبغي ان تكون كافية وممثلة للمجتمع 
وبلغ عددهم )36( مدرساً ومدرسة, منهم )18(  مجموعة تجريبية التي تم تطبيق الربنامج التدريبي عليها و)18 ( مدرسا ومدرسة  
احدى  والضابطة بصورة عشوائية  التجريبية  املجموعتني  اختيار  تعد طريقة  التدريبي,  الربنامج  يف  لم يشرتكوا  مجموعة ضابطة, 
اساليب ضبط املتغريات الدخيلة, أما عينة الطلبة وبعد مناقشة مختصني يف العلوم الرتبوية والنفسية , فقد تم اختيار )10( من الطلبة 
لكل مدرس من مدريس عينة البحث بصورة عشوائية من غري الراسبني يف صفهم لتطبيق مقياس الوعي البيئي عليهم للتكافؤ بعد 

االنتهاء من تطبيق الربنامج التدريبي . كما موضح يف الجدول )2( يف ادناه :  
جدول ) 2 ( عدد افراد عينتي املجموعة التجريبية والضابطة للطلبة
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-2-2 ضبط املتغريات وتكافؤ جمموعيت البحث : 
حرص الباحثون قبل البدء بتنفيذ الربنامج التدريبي عىل تكافؤ مجموعتي البحث احصائياً يف عدد من املتغريات التي تعتقد انها قد تؤثر 

يف سالمة البحث بالرغم من االختيار العشوائي ألفراد كل مجموعة, وهي كاآلتي : 
2-2-2-  الطلبة ) عينة البحث ( 

أ- -2-2-2 العمر :
تم الحصول عىل بيانات العمر الزمني ألفراد العينة من البطاقة املدرسية  الخاصة بالطلبة من مدارسهم,  اذ تراوحت اعمارهم بني )12 
و13( سنة كما يف جدول ) 8 (, اذ تم حساب الفرق بني متوسط أعمار طلبة املجموعة التجريبية والضابطة وتبني عدم وجود فرق ذي 
داللة احصائية بني املجموعتني وان القيمة التائية املحسوبة  )1,724 ( وهي أصغر من القيمة الجدولية ) 1,96(عند مستوى داللة 

(0,05(, وبهذا حصل التكافؤ بني مجموعتي البحث يف متغري العمر الزمني .
ب-2-2-2- الوعي البيئي :

البحث  العينة من مدريس مجموعتي  افراد  من   فرد  لكل  الباحثني  تسليم  للطلبة عن طريق  البيئي  الوعي  بيانات  الحصول عىل  تم 
الضابطة والتجريبية, نسخاً ليختربوا بها طلبتهم قبل ان يبدؤا بتدريسهم املادة الدراسية الخاصة بمبادئ االحياء, وتم اختيار الطلبة 
بالتطبيق العشوائي بواسطة الكيس املثايل, ثم تم حساب الفرق بني متوسط درجات مقياس الوعي البيئي بني املجموعة التجريبية 
والضابطة وتبني عدم وجود فرق ذي داللة احصائية بني املجموعتني, وان القيمة التائية املحسوبة ) 1,619( وهي أصغر من القيمة 

الجدولية ) 1,96(عند مستوى داللة )  0,05 (, وبهذا حصل التكافؤ بني مجموعتي البحث يف مقياس الوعي البيئي .
الجدول) 3 ( املتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية املحسوبة والجدولية للمتغريات الدخيلة

   

 -3  أداة البحث : 
لتقويم فاعلية هذا الربنامج التدريبي ومخرجاته يتطلب اعداد اداة بحث محددة  للتحقق هدف البحث املتمثلني يف : 

3-تعرف اثر تدريب مدريس علم االحياء عىل وفق الربنامج التدريبي يف الوعي البيئي لطلبتهم  

-3-2 مقياس الوعي البيئي :
هو أداة  للدراسة, وهو متعلق بطلبة  مدريس مبادئ االحياء للصف االول املتوسط  املتدربني  ضمن الربنامج التدريبي الذي يقيس 
مع  يتالءم  بيئي(  )وعي  مقياس  توافر  لعدم  بأنفسهم  بإعداده  الباحثني  قام  اذ   ) البيئي  )الوعي  وهو  للبحث,  الثاني  التابع  املتغري 

متطلبات البحث, اذ سارت خطوات بناء املقياس قبل وصوله اىل صورته النهائية بالخطوات االتية: 
أ- االطالع على مقاييس الوعي البيئي :

الباحثني عىل عدد من  اطالع  املتوسط، وبعد  االول  الصف  لدى طلبة  البيئي  الوعي  لقياس  يعتمد  بناء مقياس  البحث  من متطلبات 
مقاييس الوعي البيئي  يف املصادر والدراسات السابقة  يف مجال الوعي البيئي,  اذ قاموا بالخطوات كما يف ادناه.

ب- حتديد اهلدف من املقياس : 
إن هدف املقياس هو قياس الوعي البيئي لطلبة الصف االول املتوسط . 

ج- حتديد جماالت املقياس :
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تم االطالع  عىل اختبارات ومقاييس الوعي البيئي لوحظ انه من االفضل بناء مقياس الوعي البيئي اعتماداً 

عىل مجاالته  وهي ثالثة  مجاالت رئيسة كاآلتي : 
-املعرفة  البيئية : يعني وجود نسق من االفكار املنبثقة من توافر املعرفة, اذ يتضمن معلومات ومفاهيم وقضايا وافرتاضات متسقة 
منطقياً, والن تعامل االنسان الدائم مع بيئته وتفاعله معها يتطلب منه التعرف عليها وعىل انظمتها حتى يتسنى له التكيف معها 
واستغاللها وحمايتها من نفسه ومن اخطارها, اي ان املعرفة البيئية وقضاياها تكتيس مكانة مهمة يف تحديد نوع السلوك تجاه البيئة 

.)نجم , 2012, ص:25 (  
-السلوك البيئي  : هو ذلك النشاط الذي يصدر من االنسان كنتيجة عالقته بظروف بيئية معينة أو احساس بالبيئة عن طريق القدرة 

عىل الترصف الصحيح ملتعلمني يف مواجهة املشكالت البيئية ) نجم , 2012, ص:25 (.  
-االتجاه  البيئي : هو استعداد عقيل ونفيس مكتسب اجتماعياً, يجسد البعد الوجداني لسلوكياتنا ومواقفنا بشتى اتجاه موضوعات 
الحياه )احساس بالبيئة عن طريق ما يظهره املتعلمون من اتجاهات وقيم ترتجم بمواقفه للقضايا البيئية املختلفة( )نجم , 2012, 

ص:25(   .
د- صوغ فقرات املقياس:

بعد االطالع  عىل عدد من الدراسات والبحوث واالختبارات واملقاييس التي تخص هذا املوضوع  ستتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من 
)السامرائي , 2011 , ص: أ (, و )راهي،2008،7-90(, و )سعود ،2010،13-96(, و)دراسة النعيمي 2011 ,ص : ت( يف توزيع فقرات 
مقياس الوعي البيئي بني ثالثة مجاالت هي )معرفة بيئية، وسلوك بيئي، واتجاه بيئي( اذ قام الباحثون ببناء مقياس يمكن ان يقيس 
الوعي البيئي لدى طلبة الصف االول املتوسط  يتكون من) 66( فقرة شملت فقرات هذا املقياس مجاالت الوعي البيئي اذ خصص لكل 

مجال عدد من الفقرات 
جدول)4( توزيع فقرات مقياس الوعي البيئي  بحسب املجاالت

ه- صدق املقياس : 
-الصدق الظاهري   Face Validity :إذ تمكن الباحثون من  تحقيق الصدق عن طريق االحتكام إىل آراء مجموعة من املحكمني, لبيان 
صالح املقياس لألغراض التي صيغت من اجلها. لذا تم عرض مقياس الوعي البيئي بصورته االولية, عىل مجموعة من املحكمني, إذ 

طلب منهم بيان رأيهم بمدى صالح فقرات املقياس.
ويف ضوء آرائهم تم تعديل بعض الفقرات وهي ) 15, 17, 18, 28, 29, 60, 62(, وبذلك أصبح عدد فقرات املقياس بصيغته النهائية ) 

66( فقرة وبذلك ُعدَّ املقياس ذا صدق ظاهري .

و-صوغ تعليمات تصحيح املقياس : 
اعدت تعليمات االجابة عن مقياس الوعي البيئي , اذ تشمل مقدمة توضح الهدف من املقياس وكيفية االجابة عن فقراته,  اذ وضعت  
تعليمات االجابة عىل املقياس  قبل البدء بتطبيقه , اذ يمكن ان يعطي املقياس عدة نتائج اذا لم توضع تعليمات كافية ودقيقة لذا تم 

صياغة التعليمات الخاصة باملقياس وكيفية االجابة عن فقراته .

ز- التطبيق االستطالعي للمقياس )استطالع اول (  :
طبق املقياس عىل عينة استطالعية من طلبة الصف األول متوسط من غري عينة البحث, اذ بلغ عددهم )20 ( طالباً وطالبة تابعون 
للمديرية العامة لرتبية بغداد الرصافة الثانية )10 ( منهم تابعون ملتوسطة الفرات و)10( االخرين تابعون اىل متوسطة الصديق يف 
يوم االحد املوافق 3/25 /2014 ملعرفة وضوح الفقرات وزمن االجابة بعد ان طلبت منهم قراءة التعليمات وفقراته بدقة قبل البدء 
باإلجابة, واستغرقت العينة االستطالعية مدة زمنية ترتاوح بني ) 35 -  45 ( دقيقة لإلجابة عن فقرات املقياس, لذلك عد معدل وقت 
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االجابة ) 40( دقيقة مدة مناسبة لعينة البحث االصلية لإلجابة عن فقرات املقياس كما تبني من افراد العينة االستطالعية ان فقرات 
املقياس واضحة ومفهومة .

ح -تطبيق املقياس على العينة االستطالعية الثانية :
بنني  مدرسة  مدرستني  بني  بالتساوي  موزعني  وطالبة  طالب   )200( من  مكونة  استطالعية  عينة  عىل  استطالعية  تجربة  اجريت 
تم  اذ  السايكومرتية.  الخصائص  الستخراج  البحث  عينة  غري  من  الثانية  الرصافة  لرتبية  العامة  للمديرية  التابعتني  بنات  ومدرسة 

تطبيق املقياس عليهم يف يوم االحد املوافق 5/4 / 2014. 
ط -تصحيح املقياس :

وضع معيار لتصحيح املقياس كاآلتي : 
 حددت لفقرات املقياس ثالثة بدائل لإلجابة عن كل فقرة )أوافق، ومرتدد، وال أوافق(، وحددت االوزان )1,2,3 ( لها عىل التتابع, وكان 
عدد من الفقرات مصاغاً بنحٍو مؤيداً للوعي البيئي )ايجابية( وبعضها االخر كان معارضاً للوعي البيئي )سلبية( إذ تم تصحيح أوراق 

االجابة عىل النحو االتي : 

أ -الفقرات االيجابية
 36 , 34 , 31 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 ,22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 ,  12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 6 , 5 , 4 , 3 ,2)
 , 65 , 62 , 61 , 60 , 59 , 58, 56 , 55 , 54 , 53 , 52 , 51 , 50 , 49 , 48 , 47 , 46 , 45 , 44 , 43 , 42 , 41 , 40 , 39 , 38 , 37 ,

66  (, اذ تم  توزيع الدرجات عىل النحو االتي : أوافق 3 , مرتدد 2, ال أوافق 1 . 
ب -الفقرات السلبية

( 13 ,32 , 33 , 57 , 63( اذ تم توزيع الدرجات عىل النحو االتي : ال أوافق 3, مرتدد 2 , أوافق 1. 
وهكذا تم احتساب درجة الوعي البيئي للطلبة  عن طريق جمع درجاته التي حصل عليها وفقا لفقرات املقياس, وألجل ضمان صدق 
وجدية االجابة اعتمد الباحثون فقرات كاشفة ملعرفة صدق االجابات والفقرات الكاشفة هي فقرات تأكيدية تتضمن  املعنى  نفسه 
لفقرات اخرى ولكن بصوغ مختلف, وقد تضمن املقياس ست فقرات هي ) 1, 7 , 23, 35 , 64 ,45( اعتمدت اجابتها الستبعاد اية 
حالة ال تتضح فيها جدية االجابة, اذ ان عدم تطابق ) 1 , 7 ( و) 23, 35 ( و)45 ,64 ( يف اية استمارة يؤدي اىل استبعاد تلك االستمارة 
من عملية التحليل االحصائي, اما يف حالة تطابق االجابة فيعني صدق وجدية االجابة, وعندئذ تطرح درجة الفقرتني املتكررتني من 

الدرجة الكلية, وبذلك تكون الدرجة القصوى التي يحصل عليها الطالب الكربى  )189( والصغرى ) 63 ( .     

ي -التحليل اإلحصائي لفقرات املقياس:
 ) و)54  العليا  للمجموعة  وطالبة  طالب   )54( بواقع  أي   )%108( وأوطأ  اعىل  واختريت  تنازلياً,  ُرتبت  الطلبة  إجابات  تصحيح  بعد 

للمجموعة الدنيا, ثم حللت املجموعتان العليا والدنيا احصائياً للمقياس عىل وفق الخطوات اآلتية:
•القوة التمييزية :  استخرجت القيمة التائية الجدولية, عند مستوى داللة )0,05( بدرجة حرية )106=1,98( 

•معامل االرتباط: استخرجت قيمة معامل االرتباط الجدولية, عند مستوى داللة )0,05( بدرجة حرية 198=0,139 
*الثبات :تم استخراج الثبات بطريقتني : 

•طريقة الفا كرونباخ : قيمته ) 0,8530 (
•طريقة التجزئة النصفية : قيمتها) 58 (,اذ كانت القيمة قبل التصحيح) 0,5853 ( وبعد التصحيح) 0,7384 (بمعادلة سبريمان 

براون التصحيحية . 

ك- املقياس بصورته النهائية :
اصبح املقياس بصورته النهائية, مكوناً من )  66  ( فقرة موزعة بني مجاالت الوعي البيئي الثالثة كاآلتي: املجال االول: املجال املعريف 

يتضمن)22( فقرة, واملجال الثاني )23 - 44  (, واملجال الثالث ) 45  - 66  ( فقرة.
4- تطبيق التجربة : تضمنت مرحلة  التطبيق للتجربة جانبني احدهما تقويمي واالخر تطبيقي كاآلتي: 

-4-1  التقويم التمهيدي )قبلي( :
بما ان معرفة خصائص املتدربني )الفئة املستهدفة( يعد أساسا يف عملية بناء الربنامج التدريبي اذ تم التعرف عىل خصائص املتدربني 
قبل البدء بتنفيذ الربنامج التدريبي عن طريق توزيع استبانة بني ) 36 ( مدرسا ومدرسة, وهم عينة البحث, ملحق) 10(, يتضمن 
معلومات شخصية واكاديمية مثل االسم, واملؤهل العلمي, وعدد سنوات الخدمة, والدورات التدريبية التي شارك فيها, فضال عن أسئلة 
, واستبانة الحاجات التدريبية, التي بينت نتائجها عدم معرفتهم بالتنمية املستدامة وكيفية توظيفها عن طريق الرتبية , وانهم كلهم 

لم يشاركوا يف اي برنامج تدريبي مماثل لهذا الربنامج التدريبي .  
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-4-2 التقويم التكويين ) البنائي (:
كان يف اثناء تنفيذ الربنامج عن طريق طرح االسئلة ومالحظات املرشف الرتبوي واملرشفني االختصاصيني عىل مدريس مادة علم االحياء 

عينة الدراسة واملتدربني انفسهم . 

 -3 -4التقويم نهائي:
 عن طريق استمارة وزعت بني املتدربني يف اخر يوم من الربنامج التدريبي, كاآلتي: 

-4 -4 تقويم املوارد البشرية:
 أ4- -4  للمدربة : عن طريق: 

 * املرشفة عىل البحث هذا البحث عن طريق حضورها ملشاهدة الجلسات التدريبية واملشاركة بطريقة تدريب الندوة العلمية عن طريق 
زيارتني  قامت بهما خالل مدة التدريب كونها خبرية يف مجال العلوم الرتبوية والنفسية . 

* املرشفني االختصاصيني ملادة علم االحياء التابعني للمديرية العامة لرتبية بغداد الرصافة الثانية واملسؤولني رسمياً عن عينة الدراسة, 
اذ حرضوا يف بداية الربنامج التدريبي وقدموا بعض املالحظات والنصائح التي تضمن سري الجلسات التدريبية فضالً عن ارشافهم عىل 

حضور املدرسني عينة البحث بأنفسهم.    
* مالحظات املتدربني واخذ افكارهم وآرائهم لتحسني سري الجلسات التدريبية كونهم من ذوي الخربة يف مجال التدريس, اذ ترك لهم  
حرية التعبري واختيار الوضع املريح الذي يجدونه مناسباً لهم, اذ حمل املتدربون مسؤولية تشخيص االيجابيات والسلبيات واقرتاح 
الباحثون من  التعليم نحو االستدامة كونهم قادة لهذا التحويل املنشود, وبالتايل افاد  البدائل  فضال عن تحميلهم مسؤولية تحويل 

مالحظاتهم يف اثناء التدريب مما ادى اىل تقويم اداء املدربة اثناء التدريب . 
* استمارة التقويم وزعت بني املتدربني يف اخر يوم تدريبي : 

 ب-4-4- املتدربون : 
اما تقويم عينة البحث املشاركني يف الربنامج فكان عىل نحو مستمر قبل تنفيذ الربنامج ويف اثنائه وبعده, الن التقويم يعد عنرصاً 
املحتوى  مناسبة  الربنامج ومدى  هذا  أهداف  تحقيق  لقياس مدى  بوصفه عملية  اليه  ينظر   , التدريبي  الربنامج  من عنارص  مهماً 
الربنامج, ويعني  الوسائل لتعلمية واالجهزة واملواد املستعملة ملحتوى  املعتمدة ومدى مناسبة  التدريسية  النماذج  لألهداف وفاعلية 

ايضاً االساليب املستخدمة لتقويم املتدربني ولذلك اعتمد الباحثون اساليب التقويم االتية : 
  - التقويم القبيل : وفيه تم التعرف عىل مستوى املتدربني قبل تطبيق الربنامج, اذ تم توزيع استبانة لتحديد الخربة السابقة والحاجات 

التدريبية للمدرسني, وللتأكد من تكافؤ املجموعتني التجريبية والضابطة قبل تطبيق الربنامج. 
-التقويم البنائي )التكويني ( : تم يف اثناء الجلسات التدريبية ويف نهايتها عن طريق املالحظة املبارشة واالسئلة الشفوية واالختبارات 
االلتباسات وتصحيح  ورفع  التدريبية  الجلسة  اهداف  تحقيق  مدى  ملعرفة  تحريرية  وانشطة  الجمعية ومهام  والنقاشات  القصرية 

األخطاء, وعن طريقها تمكنت املدربة من تتبع مسارات تفكري املتدربني وعمل تغذية راجعة للمجموعة التجريبية .
العلمية  الثقافة  يتم تطبيق مقياس  الربنامج بهدف تحديد فاعليته وبحث فروضه, وبذلك  نهاية تطبيق  تم يف   : النهائي  التقويم   -

)البعدي(  للمدرسني, وتضمنت عملية التقويم للمتدربني اآلتي: 
-الحضور: اذ قام الباحثون بتسجيل الحضور اليومي للمتدربني بقائمة الحضور, اذ تضمنت االسم والتاريخ والتوقيع, وكان االلتزام 

بالحضور ممتازاً من املتدربني . 
-املقاييس: تطبيق مقياس الثقافة العلمية القبيل للتكافؤ وبعد خمسة اشهر ونصف الشهر من تنفيذ الربنامج للمدرسني, وكذلك 

تطبيق مقياس الوعي البيئي للتكافؤ والبعدي للطلبة 
-استمارة تقويم الخاصة بتقويم املتدربني ألنفسهم: 

افكار  لتقديم  دافعيتهم  زاد من  مبتكرة مما  ونتاجات  وتقديمهم ألفكار  والجمعية  الفردية  باألنشطة  املتدربني  إسهام   : -االنشطة 
متنوعة كل بحسب ميوله واهتماماته وقدراته. 

ج-4-4- الطلبة :
تم تقويم طلبة مدريس عينة البحث عن طريق مقياس الوعي البيئي لقياس فاعلية الربنامج والتحقق من فروضه  .
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-4-5 تطبيق الربنامج التدرييب على عينة البحث : 
2014  للفصل الدرايس االول  بدأ التدريب الفعيل للربنامج التدريبي يف تمام الساعة التاسعة من صباح يوم االحد املوافق 10/12 / 
2014-2015 يف اعدادية الهدى للبنات بواقع جلستني تدريبيتني زمن الجلسة الواحدة ساعة ونصف الساعة, تتخلل الجلستني اسرتاحة 
ملدة ربع ساعة, فكان مجموع الجلسات التدريبية عرشين جلسة, وانتهى التدريب يوم الخميس املوافق 10/23/ 2014 ,مع العلم 
ان هذه املدة تميزت بمبارشة املدرسني يف مدارسهم من دون مبارشة الطلبة اي اجل الدوام الرسمي للطلبة بسبب الوضع االستثنائي  
لعام 2014-2015 لكون ارتباط املدرسني بالربنامج التدريبي غري مؤثر يف حصصهم الدراسية باملدرسة, وبذلك كان مجموع الساعات 

التدريبية) 30 ( ساعة. 

4-6 - نقل املعارف واملهارات واكتساب اخلربات :
تمكن الباحثون من السيطرة عىل نقل كل املعارف واملهارات والخربات التي تضمنها محتوى الربنامج التدريبي اىل املتدربني ضمن املدة 

املحددة للربنامج التدريبي.

-4-8 تطبيق مقياس الوعي البيئي على عينة البحث: تم تحديد موعد االختبار القبيل - البعدي للوعي البيئي للطلبة عىل عينة 
البحث عن طريق: 

-االختبار القبيل : توزيع نسخ املقياس البالغة ) 360(  نسخة  بني مدريس املجموعتني )التجريبية والضابطة( املشرتكني يف الربنامج 
التدريبي لغرض تطبيق )االختبار القبيل ( عىل طلبتهم اي قبل بدء التدريس الفعيل لعام 2014-2015, يف يوم  االثنني املوافق 27  / 10 

/2014 بعد انتهائهم من الربنامج التدريبي.
2015 اي بعد    / 4 -االختبار البعدي : عن طريق زيارة الباحثون مدارس املشاركني يف الربنامج ابتداءا من يوم االحد املوافق 12 / 
خمسة اشهر ونصف من تطبيق التجربة اىل يوم االحد  املوافق 3 /  5 /  2015  عن طريق زيارة الباحثني بنفسهم اىل مدارس عينة 
الدراسة الحالية ارشف الباحثون بنفسهم عىل عملية تطبيق االختبار بمساعدة ادارات املدارس وتوزيع نسخ املقياس البالغة ) 360(  
نسخة  بني املشرتكني من افراد العينة وطلبت منهم قراءة التعليمات بدقة قبل االجابة عن فقرات املقياس وبينت لهم ان هذا املقياس 

من متطلبات الربنامج التدريبي.

-4-9  اجيابيات الربنامج التدرييب : 
بنسخ  املتدربني  تزويد   , بالصور  موثقة  بأنفسهم  املتدربون  اعدها  توعوية  تعليمية  ووسائل  مصغرة   مشاريع  ملموسة:  نتائج   -
مصورة من محتوى الربنامج التدريبي ,وكتيبات وكتب ونرشات توعوية عن التنمية املستدامة , مجموعة من املواقع االلكرتونية التي 
تساعد املتدرب عىل دمج  مفاهيم االستدامة داخل الغرفة الصفية , تزويد الطلبة بمجموعة من املواقع االلكرتونية وجذب  اهتماماتهم  
حتى يف اثناء العطلة الصيفية إلشغال اوقات فراغهم بعمل مشاريع مستدامة خاصة بهم ثم تسلم اىل املدرسة ,اهم املواقع التي زود 
الجدران, وتقارير  , وتشجري   ,R-3 ,التدوير النوابغ, وافكار إلعادة  املوهوبني, وابتكارات  املستدامة, ومدرسة  )املدرسة  الطلبة   بها 
توجيههم  عن  فضال  الغد(  ومدن  مصدر,  ومدينة  الحيوي,  والوقود  مستدامة,  ومشاريع  املتجددة,  والطاقة  املستدامة,  التنمية  عن 
وارشادهم لتأسيس مكتبة الكرتونية خاصة بكل طالب يؤسسها بنفسه ويسميها باسمه ينظمها بأسلوبه الخاص واطالع املدرسني 
والزمالء عىل هذه املكتبات , فضال عن عرض تقرير عن الربنامج يف وسائل االعالم عىل قناة العراقية 2 , وتقرير اخر اعدته وزارة البيئة 

للربنامج عرض يف برنامج البيئة والحياة عىل قناة الديار, وقناة السومرية .  
لألعمال  فتح مشاغل  امكاناتهم من  املتدربني  اذ طرح بعض  بالصور  وللطلبة موثقة  للمدرسني  مبتكرة  يدوية  اعمال   : -ابتكارات 

اليدوية يف املدارس واستعدادهم لإلرشاف عليها. 
- موقع تواصل : تم انشاء موقع تواصل اجتماعي بني املدربة واملتدربني لتبادل االفكار الجديدة بني املدرسني انفسهم من جهة وبينهم 

وبني املدربة من جهة اخرى . 
-تميز الوسائل التعليمية للمدرسني املشاركني بالربنامج التدريبي عند اسهامهم بمعرض للوسائل التعليمية الذي أقامته وزارة الرتبية 

الن وسائلهم أخذت طابعاً مستداماً . 
اذ قاموا  الطلبة  اثناء تدريس  املستدامة  التنمية  بالنظر جوانب  املتدربون باألخذ  الدراسية: قام  الخطط  -دمج عنارص االستدامة يف 

بتضمني مفاهيم بيئية واجتماعية واقتصادية اثناء الدرس. 
-تزويد جميع املتدربني واملرشفني االختصاصيني بكتاب شكر رسمي من املديرية العامة لرتبية بغداد الرصافة الثانية, 

-مطالبة املتدربني ورغبتهم باملشاركة بدورات تدريبية اخرى عن االستدامة . 
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5-  الوسائل االحصائية : 
1- 5- معادلة االختبار التائي) t-test 2-5- مربع) كا ( .3-5- معادلة ثبات الفاكرونباخ  -4- 5معادلة ثبات التجزئة النصفية 5- 5 

معادلة حجم االثر,  

ثالثًا : املخرجات )output( : تذكر) الجوارنة وديمة , 2015 ,ص: 106 ( ان املخرجات) Outputs(: سلوكيات متنوعة متباينة , 
ويضيف )السكارنة أ, 2011, ص: 52 ( ان املخرجات تتمثل يف النتائج املتحققة من التدريب أو التي تكون عادة عىل صورة اكتساب 
, مما يؤدي اىل تحسني كفاءة االداء ورفع مستوياته  أو اتجاهات عىل وفق رؤية تطويرية معارصة  املتدربني معلومات أو مهارات 
ويضيف )محمد وسهري , 2005 , 28-29 ( ان املخرجات هي النتائج النهائية التي يحققها النظام نتيجة للعمليات والتفاعالت التي 

تمت بني املدخالت , اذ تمثلت بهذا البحث باآلتي: 
عرض النتائج :  النتائج التي تم توصل اليها يف ضوء أهداف البحث, وكما يأتي: 

1- بناء الربنامج التدريبي : تم التأكد من تحقيق الهدف االول للبحث الذي نص عىل » بناء برنامج تدريبي للرتبية من اجل التنمية 
املستدامة ملدريس مادة علم االحياء واثره يف تنمية الوعي البيئي لطلبتهم » عن طريق الربنامج التدريبي باعتماد مراحل بناء منظومية  

يف الربامج التدريبية, اذ تم بناؤه وفقاً للتنمية املستدامة بما ينسجم مع متطلبات البحث . 
3 -  تم التأكد من تحقيق الهدف الثاني  الذي ينص عىل : معرفة اثر تدريب مدريس علم االحياء عىل وفق الربنامج التدريبي يف تنمية 

الوعي البيئي  لطلبتهم, بواسطة  التحقق من الفرضية  الصفرية االتية: 
املجموعة  االحياء  ) 0,05( بني متوسط  فروق درجات طلبة مدريس علم      »ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة 
التجريبية التي اشرتكت يف الربنامج التدريبي ومتوسط فروق درجات طلبة مدريس علم االحياء املجموعة الضابطة التي لم تشرتك يف 

الربنامج التدريبي وفقا ملقياس الوعي البيئي  ».
يف  والضابطة  التجريبية  للمجموعتني  والجدولية     املحسوبة  التائية  والقيمة  املعياري  واالنحراف  الحسابي  املتوسط  ايجاد  تم  أ -اذ 
 ( بلغت  املحسوبة  التائية  القيمة  ان  وجد   , مستقلتني  لعينتني   )  T-test( اختبار  باعتماد   )5 جدول)  يف  كما  البيئي  الوعي  مقياس 
18,187(, وهي أكرب من القيمة الجدولية البالغة )1,962( عند درجة حرية ) 358(, لذا ترفض الفرضية الصفرية , لوجود فرق ذي 
داللة احصائية عند مستوى داللة ) 0,05 ( بني املجموعتني التجريبية والضابطة من طلبة مدريس علم االحياء يف مقياس الوعي البيئي 

لصالح طلبة مدريس علم االحياء يف املجموعة الضابطة جدول)5 ( .
 جدول ) 5( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والقيمة التائية املحسوبة والجدولية

للمجموعتني التجريبية والضابطة يف مقياس الوعي البيئي 

 

   
 

شكل ) 1 (
مقارنة الفروق بني مجموعتي الطلبة يف الوعي 

البيئي 
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ب- وألجل ايجاد حجم االثر للمتغري املستقل ) الربنامج التدريبي ( يف الوعي البيئي اعتمدت الباحثون حجم االثر, اذ كانت قيمة حجم 
االثر للمتغري املستقل ) كبرية ( كما يف جدول )6  (

جدول )6(   قيمة حجم االثر ) d ( للربنامج التدريبي يف الوعي البيئي

جدول )7 (   قيم حجم االثر )d ( حسب معيار )Cohen  ( ومقدار التأثر 

       

ثانيًا: تفسري النتائج :
-تفسري النتائج املتعلقة بالفرضية الصفرية :أظهرت النتائج يف جدول)5( تفوق طلبة املجموعة التجريبية الذين درسوا وفقاً لربنامج 
الرتبية من اجل التنمية املستدامة عىل طلبة  املجموعة الضابطة الذين ُدرسوا وفقاً للطريقة االعتيادية يف تنمية يف الوعي البيئي. مما 

يدل عىل ان هذا الربنامج له اثر كبري يف  رفع الوعي البيئي للطلبة, ويعزى ذلك لألسباب اآلتية: 
1-اتاح للطلبة تقدير قيمة املكونات البيئية االساسية املحيطة , والتعرف عىل املشكالت واالشكاليات البيئية, والتدريب عىل حلها ومنع 
حدوثها وتجنب الوقوع يف الكوارث البيئية, او ذات الصلة قبل وقوعها وما يرتتب عليها من ازمات اجتماعية , واقتصادية أو سياسية 

) الطائي ومحسن , 2010, ص: 42- 43( 
2-ان عالقة االنسان ببيئته تتوقف عىل مجموعة من املعارف والقيم والتقانات التي تسمح له بإقامة الصلة مع اطار حياته وفهم هذا 
االطار والتطور يف داخله, ويتم اكتساب املعارف والنماذج الثقافية اىل حد بعيد عن طريق الرتبية ) الطائي ومحسن , 2010, ص: 44( 
3-نظرية التأثري املتبادل بني الكائن الحي والبيئة التي تعد من النظريات التي تناولت عالقة االنسان بالبيئة اذ نصت عىل ان هناك 
تأثريا متبادال بني البيئة ومكوناتها, وهناك تأثرياً متبادالً بني الكائن الحي والبيئة بواسطة التغذية املرتدة, اي ان االنسان وليد الظروف 
البيئية وبانيها يف الوقت نفسه يف حدود تفرضها القوانني الثابتة لألنظمة البيئية, والكائن الحي ال يتأثر بكل ما تحيط به من ظواهر 

كالطاقة والحرارة فحسب, بل ان البيئة هي االخرى تتأثر بالنشاط االنساني اي التأثري بينهما متبادل 

ثالثًا: االستنتاجات : يف ضوء نتائج البحث تم التوصل اىل :
1-اعتماد برنامج الرتبية من اجل التنمية املستدامة ) املقرتح( يف تدريب مدريس علم االحياء لتدريس مادة علم االحياء للصف االول 

املتوسط ملا له من اثر يف رفع ثقافتهم العلمية واسهامه يف توطني اهداف التنمية املستدامة محليا.
2-اعتماد برنامج الرتبية من اجل التنمية املستدامة يف تدريس مادة علم االحياء للصف االول املتوسط  له اثر يف تنمية الوعي البيئي 

للطلبة  . 
رابعاً: التوصيات : يف ضوء نتائج هذا البحث يويص الباحثون بما يأتي: 

1- البدء بحملة الرتبية من أجل التنمية املستدامة يف العراق بتنظيم خطة عمل تتسع ملساحة واسعة من االهداف والغايات الطموحة 
(17 هدفا و169 غاية(املتمثلة بأهداف االجندة لتحقيق التنمية املستدامة بأبعادها ) االقتصادية, واالجتماعية, والبيئية(.

3-املبارشة بتطبيق مشاريع  وانشطة بيئية واقتصادية واجتماعية يف املدارس يشرتك بها كل من الطلبة واملدرسني واولياء االمور 
واصحاب القرار عىل حد سواء .

4- استغالل العطلة الصيفية ملواصلة املشاريع املستدامة يف املدارس يحقق اكثر من هدف : 
التي ادمنوا عليها وادت اىل   جذب الطلبة إلشغال اوقات فراغهم بنتاجات ايجابية بدالً من ضياع هذا الوقت يف االلعاب االلكرتونية 
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اصابتهم بالتلوث التكنولوجي,  وبذلك يتحقق التعليم التحوييل التطبيقي
5-تغيري النظرة اىل املدرسة من مؤسسة تعنى باإلرغام عىل التحفيظ واالستظهار اىل مؤسسة مستدامة منتجة اجتماعياً واقتصادياً 

وبيئياً من الطلبة ذاتهم  تلقي بظاللها عىل املجتمع املحيل بخاصة والعاملي بعامة . 
6- تحويل االفراد من استهالكيني اىل انتاجيني يف معيشتهم حتى ان كانوا يف املدن  .

التنمية املستدامة فضالً عن تنظيم ورشات عمل عن  دور  الدرايس وتكامله مع مفاهيم واسس الرتبية من اجل  7- تعديل املنهاج 
الرتبية من أجل التنمية املستدامة.  

8- يجب أن تركز املناهج الدراسية عىل التنمية املستدامة بحيث تتوافق املبادئ النظرية مع التعليم العميل. 
البحوث من  الدراسية ملدارسنا الن هذه  املواد  البحوث ليطوروا بها  العامة وتزويدهم بأحدث  املناهج  دائرة  املبارش مع  التنسيق   -9

واقعنا وبيئتنا ليكون هذا التطور بناًء ذا اسس رصينة يحاكي واقع الرتبية والتعليم يف مجتمعنا. 
10- تنظيم ندوات علمية ما بني وزارة البيئة ووزارة العمل والوزارات املعنية بالجوانب االقتصادية ووزارة الرتبية من أجل التعرف عىل 
ما تقوم به وزارة الرتبية لدمج مفهوم التنمية املستدامة يف املنهاج الدرايس وماذا يمكن فعله إلدخال الرتبية من أجل التنمية املستدامة 

يف النظام الرتبوي ومسؤولية كل طرف يف ذلك. 
11-العمل عىل إدخال الرتبية من اجل التنمية املستدامة يف دورات تأهيل وتدريب املالك املدريس والحرص عىل تنفيذ تعميمات وزارة 

الرتبية يف مجال التنمية املستدامة يف كل املدارس. 
12- عىل وزارة الرتبية التأكد من تطوير التدريب املطلوب عىل الرتبية من اجل التنمية املستدامة للوصول إىل طرائق تعليم صفية وال 

صفية خالقة ومبدعة . 
13- عىل اللجان املختصة بالجوانب البيئية  يف وزارة الرتبية متابعة خطة إنشاء حديقة مدرسية مستدامة يف كل مدرسة وتفعيل دور 

املجتمع املحيل يف املشاركة بنشاطات مثل هذه الحديقة 
14- نرش الوعي املستدام يف النظام التعليمي وتطوير البحث العلمي من أجل التنمية املستدامة.

خامسًا: املقرتحات
1-انشاء موقع رسمي موحد لالستدامة ) االجتماعية واالقتصادية والبيئية( عىل شبكة التواصل االجتماعي لعرض تطبيقات جميع 
املؤسسات الرسمية وغري الرسمية وشبه الرسمية يف مجال االستدامة لضمان االطالع عىل اخر املستجدات وسهولة ورسعة وصول 
التطبيقات مبارشة لتقويمها من املختصني يف مجال االستدامة وبالتايل  املعلومات لجميع رشائح املجتمع وبالتايل االطالع عىل هذه 

سنحقق الرسعة والدقة والسهولة يف التطبيق . 
2-دراسة أثر الربنامج املقرتح ملدريس علم االحياء  ملراحل دراسية أخرى.

3-دراسة أثر برنامج الرتبية من اجل التنمية املستدامة يف اختصاصات  اخرى وملراحل دراسية مختلفة ومعرفة أثره يف متغريات اخرى 
كالوعي االقتصادي واالجتماعي والتفكري االبتكاري. 

4-تحليل كتب  العلوم للمراحل  االبتدائية وفقاً ألبعاد التنمية املستدامة . 

املصادر:
: املصادر العربية: 

•إبراهيم , مجدي عزيز,  2009 , معجم املصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم , ط1 ,عالم الكتب, القاهرة.
•راهي، قحطان فضل، )2008(: »فاعلية تصميم تعليمي –تعلمي باستخدام نمطني من منشطات اسرتاتيجيات اإلدراك يف تدريس 

األحياء وأثرهما يف التفكري العلمي وتنمية الوعي البيئي«، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة بغداد، كلية الرتبية.
•زعالن ، ليىل صالح ، وبرشى كامل جدوع وسيتا أرام كيورك ، )2008( : »قياس الوعي البيئي لدى سكان مدينة البرصة نحو امللوثات 

الكيمياوية«، مجلة دراسات البرصة، مركز دراسات البرصة، العدد الخامس، السنة الثالثة. 
•السامرائي , أفراح ياسني محمد , 2011 , مفاهيم الطاقة املتجددة لدى طلبة كليتي الرتبية والعلوم وعالقتها بالوعي البيئي لديهم , 

جامعة بغداد , كلية الرتبية ابن الهيثم / بغداد العراق 
•سعود , اريج سالم , 2010, فاعلية االنشطة البيئية االثرائية يف تحصيل مادة الكيمياء والوعي البيئي لطالبات الخامس العلمي , 

رسالة ماجستري , جامعة بغداد , كلية الرتبية/ ابن الهيثم , , العراق , بغداد .
•السكارنة )أ (, بالل خلف , 2011 , تصميم الربامج التدريبية , ط1 , دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة , عمان , االردن .

•السامرائي, مهدي صالح,2005, الحفاظ عىل البيئة يف العصور العربية واإلسالمية، ترشيعاً وتطبيقاً، ط1، دار جرير، عمان.
•الطائي ومحسن , اياد عاشور , ومحسن عبد عيل , 2010 , الرتبية البيئية , رشكة املؤسسة الحديثة للكتاب , ط1 , طرابلس . 

•الطاهر, قادري محمد , 2013 , التنمية املستدامة يف البلدان العربية بني النظرية والتطبيق , ط1 , مكتبة حسن العرصية , بريوت.
•الطنطاوي, رمضان عبد الحميد , 2008 , الرتبية البيئية )تربية حتمية ( ط1 , دار الثقافة للنرش , عمان.

•عقد االمم املتحدة للرتبية من اجل التنمية املستدامة)2005-2004 (.
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•علكم, فؤاد منحر, وهشام هنداوي, وعيل رحيم محمد )2009 (, واقع الثقافة البيئية لطلبة جامعة القادسية , مجلة القادسية يف 

اآلداب والعلوم الرتبوية, املجلد )8(, العدد)3(, ص238-217 .
•جامعة الدول العربية, مجلس الوزراء العرب , 2009 .

•ما كوين , روزالني , 2009 , التعليم من أجل التنمية املستدامة حقيبة تعليمية , سلسلة منشورات , جامعة البلقاء التطبيقية , كلية 
العقبة الجامعية , دائرة املكتبة الوطنية , االردن .

•محمد, مصطفى عبد السميع وسهري محمد حوالة , 2005, اعداد املعلم تنميته وتدريبه.ط1, دار الفكر.
•النعيمي, هديل سلمان داود , 2011 , التنور العلمي ملدريس االحياء يف املدارس املتوسطة وعالقته بالوعي البيئي لطلبتهم , رسالة 

ماجستري, كلية الرتبية ابن الهيثم / جامعة بغداد,  بغداد .
•نجم, سعدون سلمان,2012,يف الرتبية البيئية, جامعة بغداد, كلية الرتبية للعلوم االنسانية /ابن رشد. 

•) وزارة التخطيط العراقية , الجهاز املركزي لإلحصاء ,2014, مسح معارف ومواقف وممارسات املجتمع حول استخدامات املياه 
والجوانب البيئية يف العراق لسنة 2014 )التقرير املوجز( , هيئة احصاء اقليم كردستان ومنظمة اليونسيف –االتحاد االوروبي , العراق 

, بغداد . 
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آلية ختطيطية السرتاتيجية التنمية املستدامة يف حمافظة االنبار للمدة من 2030- 2010

            د. ثائر شاكر حممود                                                                                                                                              د. نزار شاكر حممود
استاذ مساعد / كلية اهلندسة / جامعة االنبار                                                                                       حمافظة االنبار / مديرية بلديات                         

      مدير مركز الدراسات االسرتاتيجية                                                                                                                                         االنبار

املستخلص :
 ان تخطيط اسرتاتيجية التنمية املستدامة يف املحافظات العراقية يعاني من عدم وجود اليه مناسبة تحقق متطلبات التنمية الوطنية 
(NDP( خصوصاً وان توجهاتها الحديثة نحو الالمركزية والحوكمة الرشيدة من هنا ينطلق البحث ليحدد اليه مقرتحة لكيفية وضع 
تسلسل لخطوات منهجية االسرتاتيجية املالئمة للتنمية املستدامة عىل مستوى مدن محافظة االنبار وللفرتة الزمنية )2030-2010( 
مراعية فيها ملقومات املحافظة واالسلوب التشاركي بني الحكومة املحلية ومجتمع االنبار من اجل التوصل اىل اهم املشاكل التي يعاني 
اولوياتها  حسب  التنموية  والقطاعات  االهداف  بتحديد  تبدأ  متتابعة  مراحل  ووفق  وحوارضها  املحافظة  تنمية  تواجه  والتي  منها 
مدروسة  مكانية  ومواقع  زمنية  بفرتات  محددة  تكون  والتي  والتفصيلية  العامة  املستقبلية  والغايات  املشاكل  شجرة  اىل  ووصوال 

لتحقيقها يف سنة الهدف املطلوبة .

الكلمات الداللية : حمافظة االنبار - اسرتاتيجية التنمية املستدامة - شجرة املشاكل واالهداف 

Abstract:
The strategic planning of urban development in the provinces suffer from the lack of an appropriate mech-
anism 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 peri-
ods times and well thought out spatial locations to achieve the required target year .

Keywords: Anbar province - Sustainable development strategy - tree problems and goals
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1: املقدمة 

1-1 مشكلة البحث :
 تظهر مشكلة البحث من خالل اغفال استخدام تطبيقات التخطيط السرتاتيجي  يف الخطط التنموية للمحافظات مما جعل من هذه 
املحافظات تتخبط عىل رؤى وخطط وقتيه ال تراعي املتغريات الزمانية واملكانية والبيئية للمحافظات ومدنها وحوارضها مما يؤدي اىل 
االرباك والفشل النهائي يف تحقيق الغايات واالهداف املرجوة من املشاريع التنموية عىل اختالف انواعها من جهة ومن جهة اخرى عدم 

معالجتها املشاكل التخطيطية التي تعاني منها وحسب أولوياتها وأثارها السلبية عىل املستوى التنموي لها .

1-2هدف البحث :
 يهدف البحث لوضع آلية مقرتحة لكيفية تطبيق خطوات ومراحل التخطيط السرتاتيجي عىل مستوى التنمية املستدامة ملدن االنبار 
االنبار والتوجهات والرؤى  الخاصة ملحافظة  العوامل واملقومات  القادمة لغاية سنة 2030 مراعني يف ذلك  الزمنية  للفرتة  ونواحيها 

التخطيطية لها .

1-3 اهمية البحث :
 تكمن أهمية البحث من خالل االستفادة من التجارب الدولية والخربات املرتاكمة للدول املتشابهة والنجاحات الحاصلة لديهم املتأتية 
من خالل تطبيق أفكار وآلية التخطيط السرتاتيجي ومدى مالئمة املحافظة لتطبيق مثل هذه االليه من جهة ولعدم الوصول اىل الغايات 

واالهداف املرجوة من الخطط التنموية السابقة للمحافظة .

1-4 منهجية البحث :
من اجل تحقيق هدف البحث لذا فقد تم االعتماد عىل االسلوب التحلييل الكمي للمعايري التي يمكن قياسها وتوصيفها للمعايري االخرى 
السرتاتيجي  التخطيط  افكار  باالعتماد عىل  التنموي  للمحافظة ومستواها  االقليمي  الوضع  اىل تحليل وتشخيص  الوصول  اجل  من 

وتطبيقها السرتاتيجيةالتنمية املستدامة لغاية 2030.

1-5 صعوبات البحث : 
لقد واجه الباحث العديد من الصعوبات واملشكالت يف البحث بسبب قلة البيانات وفقرها والصعوبة يف الحصول عليها كما ان كثرة 

املعايري التخطيطية الالزمة التي تتطلب عملية تحليل كمي ووصفي معاً مما يزيد من التحديات التي واجهت البحث والباحث .

2- ختطيط اسرتاتيجية التنمية يف حمافظة االنبار / واقع احلال: 
لقد بقيت محافظة االنبار للفرتة املاضية بدون تخطيط اسرتاتيجي ملشاريعها التنموية عىل الصعيدين االقليمي والحرضي حيث كان 
النظام املركزي مهيمناً عىل عملية التخطيط وأول محاولة يف تخطيط املحافظة عىل سبيل املثال املشاركة يف خطة التنمية كانت يف عام 

2008 ويمكن ادراج التسلسل الزمني للدور الخاص باملحافظة عىل مستوى التخطيط السرتاتيجي كاالتي: 

أ (التقرير السرتاتيجي لتنمية حمافظة االنبار للسنوات )2008-2010( 
وقد قامت به منظمة الربنامج االنمائي لألمم املتحدة )UNDP( التابعة ملنظمة االمم املتحدة , وقد كان التقرير مقترصاً عىل رشح 
املقدمة من قبل املحافظة يف حينها واملشاريع قيد  التعمق فيها وتم تثبيت املشاريع  التنموية يف املحافظة بدون  مبسط للمقومات 

التنفيذ فيها ولم تكن فيها اية آلية واضحة للتخطيط السرتاتيجي.
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ب (التقرير التنموي للواقع التنموي يف حمافظة االنبار للسنوات )2010-2014( 
لسنة 2014   )NDP( العراق  للتنمية عىل مستوى  الوطنية  الخطة  رفد  فيه  وتم  االنبار  مديرية تخطيط  فريق من  بأعداده  قام  وقد 
اية  اىل  االشارة  دون  املختلفة  االقتصادية  وللقطاعات  املحافظة  مستوى  عىل  التنموي  الواقع  حول  املجمعة  والبيانات  باملعلومات 

توجهات لتنمية املحافظة او آلية للتخطيط االسرتاتيجي فيها .

جـ( دراسة التنمية املكانية حملافظة االنبار للسنوات 2010-2020 
وهي دراسة اشرتكت فيها جامعة االنبار مع مديرية التخطيط يف محافظة االنبار لوضع توجهات تخطيطية عىل مستوى املحافظة 
ومدنها بشكل يتالئم والخطط املوضوعة من قبل وزارة التخطيط والتعاون االنمائي اال ان هذه الدراسة قد خلت من اية آلية للتخطيط 
التي يمكن ان تتخذها املحافظة من اجل معالجة  التخطيطية  السياسيات  السرتاتيجي واكتفت بكونها دراسة توجيهية تثبت اهم 

التخلخل التنموي املوجود يف مدن املحافظة .
    ومن هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة لتكون أول دراسة تضع آلية مقدمة للتخطيط السرتاتيجي عىل مستوى مدن املحافظة وهي 
خاصة للتنمية املستدامة ولسنة الهدف املعينة مراعية يف ذلك كافة الدراسات السابقة والتجارب العربية والدولية يف هذا املجال وبما 
تكون  لكي  القادمه  سنة  عرشين  الزمنيهالبالغه  للمده  البحث  اقرتح  االنباروقد  محافظة  يف  املتوفرة  واالمكانيات  والظروف  يتالئم 

اكثرفائدة للتوجهات التنمويه للمحافظة.

3. خطوات االلية املقرتحة السرتاتيجية التنمية يف حمافظة االنبار :

1-3 كيف مت حتديد أهداف احملافظة واألقضية التابعة هلا .
القائم عىل  الفلوجة اكرب األقضية سكاناً وقضاء  الرمادي وهو مركز املحافظة وقضاء  االنبار ثمانية اقضية قضاء  تضم محافظة 
الحدود السورية العراقية وقضاء هيت وحديثة وعنه و راوه املمتدة عىل نهر الفرات وقضاء الرطبة يف وسط الصحراء الغربية للمحافظة 
هذا وانه ليس من الرضوري أن تتحقق أهداف املحافظة واألقضية ضمن اإلطار الزمني لأللية ، إذ إن الغرض من امتالك رؤية بعيدة 
املدى هو تحديد مسار خطة التنمية وانتعاش االقتصاد املحيل. ويمكن للمشاريع الواردة يف االليةمن تحقيق غايات )أهداف( محددة 

والتي هي احد املعالم باتجاه تحقيق الهدف الرئييس وتكون مراجعتها كل سنة واحدة قابلة للتجديد.
إن عملية وضع األهداف سيتسم بالشفافية قدر اإلمكان. إذ سيتم إرشاك الجهات ذات العالقة واملواطنني يف وضعها وإقرارها، وستكون 

املشاريع املختارة للمحافظة أو لألقضية وفقا لالحتياجات واألهداف ذات األولوية، وستحصل عىل املوارد وفق ذلك. 
إن اختيار مثل هذه األهداف واملشاريع ذات الصلة سيؤثر عىل الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للسكان، لهذا السبب فإن مدخالت 
الجهات الفنية والخرباء هي يف غاية األهمية رشيطة أن تكون مستقلة وغري منحازة، فضالً عن ذلك فإن ألصحاب العالقة واملواطنني 

الحق يف معرفة كيف وملاذا تم تحديد أولويات هذه االحتياجات واألهداف املحددة. 

إن عملية االختيار اعتمدت على اخلطوات املبينة يف أدناه: )5(
1-وضع املعايري التي ستصف احتياجات االنتعاش والتنمية االقتصادية املحلية يف املحافظة 

وكذلك املؤرشات وتحديد مصادر املعلومات وكما موضع يف الجدول )1( . 
2-بعد تحديد املؤرشات واملعايري، تم جمع البيانات من الجهات املعنية املختلفة ومن بينها الجهاز املركزي لإلحصاء، وديوان محافظة 

االنبار ، وهيئة استثمار االنبار، ومكتب تنسيق منظمات املجتمع املدني وجامعة االنبار.
3-تثبيت قيم املؤرشات التي تم اختيارها اعتمادا عىل البيانات التي تم جمعها من الجهات املعنية املختلفة ومقارنتها عىل مستوى 
املحافظة ومستوى العراق من خالل النسب املئوية لقيمة املؤرش عىل مستوى القضاء مقارناً بقيمته عىل مستوى املحافظة والعراق، 

علماً ان البيانات هي لسنة 2011 , وكما مبني يف الجدول )2(.  



98

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور البيئة

2-3 القضية االقتصادية االساسية اليت ينبغي  التصدي هلا على مستوى احملافظة
بعدما تم احتساب القيم لكافة املؤرشات والنسب املئوية لها عىل مستوى العراق واملحافظة ومن معطيات الجدول )2( تم   

التوصل إىل النتائج اآلتية عىل مستوى عىل مستوى محافظة االنبار:
1-ارتفاع معدل الفقر.

2-ارتفاع معدالت البطالة.
3-توفر األيدي العاملة

4-وجود عجز سكني يف املحافظة
5-ارتفاع عدد الحوادث األمنية.

6-قلة التخصيصات املالية. 
هذا باإلضافة اىل وجود بعض املشاكل الحاصلة يف اقضية املحافظة نتيجة التعارض يف الصالحيات واملستويات التخطيطية .

3-3 القضايا االقتصادية السائدة اليت ينبغي التصدي هلا واملزايا النسبية على مستوى االقضية يف احملافظة .
ان الغرض من هذه الدراسة هي توضيح القضايا االقتصادية السائدة يف كل قضاء من أقضية محافظة االنبار املوضحة يف الخريطه)1( 

طياً بعد رشح مقدمة تعريفية عن كل منها وكما يأتي :- 
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أ( قضاء الرمادي :

الحبانية  ناحيتي  الرمادي  وتشمل  للمحافظة   املركزية  الدوائر  واغلب  املحلية  الحكومة  وفيها  ومركزها  املحافظة  عاصمة  ويعترب 
والوفاء ومساحتها )8543 كم2( وسكانها لسنة 2011 هي )604286 نسمة( وبذلك تكون الكثافة السكانية هي)71شخص /كم2( 

وان نسبة الريف هي )52%( بينما نسبة سكان الحرض )%48( .
, وطوبوغرافية االرض  ايضاً  الدين  بابل وكربالء وصالح  الفلوجة وهيت ومحافظة  املحافظة يحدها قضاء  القضاء يف وسط  ويقع 
فيهاتتمثلبمنطقة الوديان والسهل الرسوبي حيث يمر من خالله نهر الفرات وبضمنه بحرية الحبانية وبادية الجزيرة ومناخه كمناخ 
باقي أقضية املحافظة حار جاف صيفاً بارد نسبياً شتاء يتخللها عواصف ترابية ورياح شديدة , ونوع تربة القضاء صالحة للزراعة 
واغلبها جبسية ومن خالل مالحظة تحليل املؤرشات االقتصادية للقضاء يتبني ان مستوى الدخل فيها مرتفع نسبياً حيث يصل اىل 
000 23898 دينار/سنوياً للشخص الواحد وان معدل السكان النشطني اقتصادياً يفوق مستوى املحافظة والعراق وكما هو موضح 

يف جدول )2( 
وان معدل البطالة فيه هو اقل من مستوى املحافظة حيث يمثل )20,5%( ومعدل بطالة الشباب يمثل ثاني قضاء يف املحافظة بعد 
الفلوجة وان نسبة الفقر يف القضاء هي )32,9%( وهو يمثل ثاني ايضاً يف هذا املعيار ومعيار العجز السكاني ورابع قضاء يف معيار 

التخصيصات التنموية ويف كفاءة اداء الخدمات التحتية , 
ان عوامل القوة يف قضاء الرمادي تتمثل يف تركز املوارد البرشية ولديه اعىل تخصيصات ماليه ووجود جامعة االنبار وعاصمة للمحافظة 
ووجود معمل الزجاج والسرياميك وقربها من العاصمة بغداد اما اهم املشاكل التي يعاني منها القضاء فهي ارتفاع معدالت البطالة 
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ومعدالت الفقر والعجز السكني . 
ان التدفقات االقتصادية التي يعطيها قضاء الرمادي لبقية االقضية تتمثل من خالل الخدمات املركزية املختلفة عىل مستوى املحافظة 
اضافة اىل املنتجات الزراعية والحيوانية  وان درجة التكامل قوية بينه وبني قضاء الفلوجة وهيت ومتوسطة مع بقية االقضية ماعدا 

قضاء الرطبة فأنها ضعيفة  . 

ب( قضاء الفلوجة :
مساحته  بينما   ) نسمة  هو)592094   2011 لسنة  سكانه  عدد  حيث  املحافظة  مستوى  عىل  السكان  عدد  يف  االول  القضاء  ويعترب 
(4205كم2(فبذلك تكون الكثافة السكانية هي 141شحص / كم2( ويضم القضاء ثالث نواحي هي العامرية والصقالوية والكرمة 

ونسبة سكان الريف 52% بينما الحرض %48 .
وهو يتميز بقربه من مدينة بغداد العاصمة ويحده قضاء الرمادي ومحافظات بغداد وبابل وكربالء وصالح الدين وطوبوغرافية مناخه 
مشابه لقضاء الرمادي . اما بالنسبة ملعدالت البطالة وخصوصا بطالة الشباب عىل الرغم من مستوى الدخل العايل واملوضح يف جدول 
(2( حيث تمثل اهم نقاط القوة يف هذا القضاء ارتفاع مستوى دخل الفرد وزيادة السكان النشطني اقتصادياً وان معدالت البطالة 
واطئة لوجود فرص عمل صناعية وتجارية اضافة اىل وجود معمل السمنت واملواد االنشائية وجامعة الفلوجة والحي الصناعي الذي 

يعترب نطاق تأثريه عىل مستوى املحافظة وقربها من مدينة بغداد العاصمة وارتفاع قيمة االرايض فيها . 
اما أهم املشاكل واالحتياجات السائدة يف القضاء فهي ارتفاع الكثافة السكانية عىل مستوى املحافظة والعراق وزيادة نسبة بطالة 
املدينة)الحرض( وتميزت  اىل  الريفيني  وانها تعاني من هجرة السكان  الشباب وفيها اعىل معدل للفقر واعىل عجز سكني خصوصاً 

بكونها املدينة التي عانت من الحوادث االمنية للسنوات العرش االخرية عىل مستوى العراق واملحافظة معاً 
ان التدفقات الخارجة من القضاء تتمثل يف املواد االنشائية املختلفة والخدمات الصناعية وبعض املنتجات الزراعية وهي تغطي اغلب 

االقضية املجاورة لها من الرمادي وهيت وضعيفة لبقية أقضية املحافظة االخرى .

 
 
 
 
 
 
 

من اعداد الباحث 
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جـ( قضاء القائم :
ويعترب املنفذ الحدودي للعراق مع سوريا وله اهمية اسرتاتيجية ويحد القضاء من الدول العربية االردن اضافة ال سوريا ومن املحافظات 
صالح الدين ونينوى وقضاء الرطبة وعنه وراوه من املحافظة , عدد سكانه لسنة 2011 هو )153809نسمة( ومساحته )8825كم2( 
, يضم قضاء القائم ناحيتي العبيدي والرمانة ويتميز القضاء بوجود مجمع عكاشات للفوسفات , وان سكان الحرض يمثلون نسبة 
(48%( بينما سكان الريف نسبة )52%( وان طوبوغرافية القضاء تختلف قليالً عن بقية االقضية لوجود الوديان والجيولوجية الحجرية 

وتربتها صالحة للزراعة وتعترب نقطة التقاء نهر الفرات مع سوريا ومناخه مشابه ملناخ بقية اقضية املحافظة. 
من خالل مالحظة املؤرشات االقتصادية يف القضاء نالحظ ان اهم نقاط القوة الذي يتميز بها القضاء هي توفر املوارد البرشية ووجود 
الفقر  نسبة  ارتفاع  تمثل  بينما  السكني  العبيدي  ومجمع  الفوسفات  ومعمل  القائم  سمنت  معمل  مثل  وكمياوية  انشائية  معامل 

ومعدالت البطالة وانخفاض مستوى الدخل اهم املشاكل التي يعاني منها القضاء . 
ان التدفقات الخارجة من هذا القضاء هي مجموعة املنتجات الكيمياوية  كاألسمدة والغاز الطبيعي يف منطقة عكاز حديث العهد 
بقية  راوة وعنه وحديثة ومتوسطة مع  القضاء متكاملة مع قضاء  والبطاطا وعالقة  والشعري  كالحنطة  الزراعة  وبعض منتجات 

االقضية 

د( قضاء هيت: 
ويقع وسط املحافظة عدد سكانه لسنة 2011 هو )144234نسمة( ومساحته )8353كم2( وبذلك تكون الكثافة هي )17 شخص 
العيون املوجودة فيه كما يوجد  الكربيتية عن طريق  القري واملركبات  اقدم االقضية تاريخياً ويتميز بموجود مادة  /كم2( وهو من 
فيه معمل سمنت كبيسة ومعامل انشائية للجص الفني والبورك , نسبة سكان الريف فيه هي )46%( بينما سكان الحرض )%54( 
وطوبوغرافية مشابهه لقضاء الرمادي كون نهر الفرات يمر من خالله , لقضاء هيت ثالثة نواحي هي الفرات والبغدادي وكبيسة , 

والطبيعة الجغرافية واملناخ والرتبية مماثلة ملا موجود يف مدينة الرمادي .
ان اهم عوامل القوة يف قضاء هيت هي توفر املوارد البرشية ووجود االرايض الزراعية والبساتني املطلة عىل نهر الفرات ووجود الثروة 
السمكية والدواجن ووجود املعامل االنشائية بينما يعاني القضاء من خالل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وانخفاض بمستوى الدخل 

مقارنة مع املحافظة وليس العراق .
ان النشاطات املتدفقة من القضاء تتمثل باألسماك والدواجن واملنتجات الزراعية كالتمور والفواكه والسمنت والجص العادي والفني 
فإنها  الرطبة  قضاء  عدا  ما  االقضية  بقية  مع  ومتوسطة  قوية  والرمادي  الفلوجة  قضائي  مع  التكامل  وان عالقة  والقري  والبورك 

ضعيفة .

هـ( قضاء حديثة :
 يمثل مركز نهر الفرات يف املحافظة وفيه سد حديثة وبحرية حديثة , عدد سكان القضاء لسنة 2011 هو)87943نسمة (ومساحته 
وان   )%68( الحرض هي  )32%( وسكان  الريفيني هي  السكان  وان نسبة  السكانية هي )24شخص /كم2(  والكثافة  (3644كم2( 

الظواهر الجغرافية عي مشابهه لبقية االقضية املجاورة لقضاء هيت وعنه ويحد القضاء محافظة صالح الدين ونينوى .
يضم قضاء حديثة ناحيتني هما بروانهوالحقالنية ويتميز قضاء حديثة بوجود سد حديثة واملحطة الكهربائية  فيه ومصفى نفط وانه 
يتميز بمقومات سياحية ووجود بحرية حديثة , وان اهم عوامل القوة فيه هي وجود الثروة السمكية والزراعة املختلفة ويتميز بأوطأ 

معدالت الفقر مقارنة مع املحافظة وتوفر املوارد البرشية وخصوصاً الشباب منهم .
اما أهم املشاكل التي يعاني منها القضاء فهي ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض مستوى الدخل مقارنة مع املحافظة . ان التدفقات 
الخارجة من القضاء تتمثل باملنتجات الزراعية واالسماك ولدى القضاء عالقات متكاملة مع قضاء عنه وراوه ومتوسطة مع أقضية 

هيت والرمادي والفلوجة والقائم وضعيفة مع قضاء الرطبة البعيد يف وسط الصحراء الغربية .
ان مساحته هي )93445كم2(  الكبرية حيث  يتميز بمساحته  والذي  للمحافظة  الصحراوي  العمل  القضاء  يمثل   : الرطبة  و( قضاء 
وسكانه القليل حيث كانت احصائية 2011 بحدود )3365نسمة ( وبذلك يكون هذا القضاء من أوطأ الكثافات السكانية عىل مستوى 
العراق حيث جاءت نسبة الكثافة السكانية وهي )0.4شخص /كم2( وان دور هذا القضاء يف جانبني االول تجاري  عىل طريق بغداد 
– طريبيل – الوليد مع الحدو االردنية والسورية والسعودية حيث فيه ثالث منافذ حدودية هي الوليد عىل سوريا وطريبيل عىل االردن 
وعرعر عىل السعودية والجانب الثاني لتوطني البدو الرحل ساكني الصحراء املمتدة يف العمق وتحده محافظات املثنى وكربالء والنجف 
للعراق  سرتاتيجية   اتصال  نقطة  القضاء  يعترب  وبذلك   )%40( الريفيني  بينما   )%60( نسبة  يمثلون  الحرض  من  سكانه  اغلب  وان 

واملحافظة معاً .   
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ولقضاء الرطبة ناحيتني هما الوليد والنخيب , والظواهر الطبيعية واملناخية تختلف يف هذا القضاء كونه يف منطقة الصحراء . 
ان اهم عوامل القوة فذ هذا القضاء هي وفرة االرايض الزراعية الشاسعة للزراعة والرعي واستغالل الوديان لحصاد واملياه والسياحة 

الصحراوية .

اما اهم املشاكل التي يعاني منها القضاء فهي زيادة معدالت البطالة وقلة الكثافة السكانية وضعف اداء الخدمات التحتية واملساحة 
الكبرية الغري مسيطر عليها أمنياً خصوصاً وان االعتماد عىل معيار عدد السكان يف توزيع التخصيصات االستثمارية هو املعيار السائد 

يف عملية تنمية االقاليم يف العراق 
اما التدفقات الخارجة من هذا القضاء تتمثل يف تجارة الجملة والنقل التجاري كونها تمثل املنافذ الحدودية للدول العربية الثالثة مع 

العراق ويستقبل كافة مخرجات االقضية االخرى من املحافظة .

ز( قضاء عنه  وقضاء وراوة : 
حيث كانت قضاء واحد لحد عام 2002 يمثل قضاء عنه سكاناً بمقدار )24448نسمة( ومساحته )5597كم2( والكثافة السكانية 
(4شخص /كم2( وقضاء راوه عدد سكان )20970نسمة( ومساحته )5676كم2( والكثافة السكانية )4 شخص/كم2( وال توجد 
نواحي مرتبطة بالقضائني وهي تحادد قضاء القائم وحديثة والرطبة ومحافظات صالح الدين ونينوى والظواهر الجغرافية مماثلة 

لبقية االقضية عىل حوض نهر الفرات .  
ان أهم نقاط القوة يف القضائني هي ان مدينة عنه مدينة جديدة شيدت بعد انغمار املدينة القديمة ببحرية سد حديثة وتتميز بأقل 
معدالت البطالة للشباب وأقل عجز سكاني وكفاءة اعىل للخدمات التحتية وأقل معدالت للحوادث االمنية , بينما تعاني من مشاكل 

واحتياجات مثل التخصيصات القليلة للمشاريع التنموية لكون السكان قليلني نسبة لبقية االقضية وارتفاع معدالت الفقر فيها .
ان التدفقات الخارجة من القضائيني هي املنتجات الحيوانية كاأللبان والبيض واملنتوجات وصناعة املالبس وتستقبل تدفقات مختلفة 
من االقضية االخرى خصوصاً من قضاء حديثة والقائم أضافة اىل العالقة املتبادلة بني قضائي عنه وراوة لوجود العالقة االجتماعية 

واملتقاربة بينهما علماً بأن سكان الحرض يف القضائني يمثلون )67%( وسكان الريف )33%( من مجموع سكان القضائيني معاً .

4-3  كيفية حتديد القطاعات التنموية حسب األولوية:
يربز يف محافظة االنبار مجموعة من القطاعات االقتصادية التي يمكن ان تنمى وتطور مستقبالً وعىل راسها القطاع الزراعي ملا يف 
املحافظة من موارد طبيعية كمساحات شاسعة زراعية وموارد مائية كنهر الفرات والبحريات )حديثة والثرثار والرزازة والحبانية( , 
والقطاع الصناعي الذي يعترب من القطاعات الواسعة لوجود الثروة املعدنية والنفط , كما ان موقع محافظة االنبار باحتاللها موقعاً 
االستثمار  القطاع  باملشاركة مع  التنموي  دورة  ياخذ  ان  التجاري  للقطاع  يتيح  دول مجاورة  اسرتاتيجيا المتالكها حدود مع ثالث 
تقليدي  االقتصادية بشكل  القطاعات والفروع  املحافظة وتصنف  تنمية  اللذان سيشكالن حجر االساس يف  الخاص  القطاع  وتنمية 
سالسل  طول  عىل  البعض  بعضها  مع  الفرعية  القطاعات  وترتبط  فرعية.  مجموعات  إىل  بدورها  وتنقسم  مجموعات  تسع  ضمن 

القيمة. ويف سلسة القيمة هذه، يتم تحويل مواد الخام إىل منتجات نهائية ليتم تسليمها اىل الزبائن.
وقد تم اعتماد الئحة النشاطات االقتصادية وفق النسخة املنقحة الثانية للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد )ISIC( والذي رصح به يف 
1968. وعىل الرغم من قيام )ISIC( بأصدار النسخة املنقحة الرابعة )عام 2008( حتى يومنا هذا اال ان العراق ال يزال يتبنى النسخة 

املنقحة الثانية ضمن البيانات التي تنرشها وزارة التخطيط والجهاز املركزي لالحصاء
إن تحديد القطاعات الفرعية ذات األولوية او ما يعرف بـ)الصناعة االسرتاتيجية( للمحافظة واملنطقة )القضاء( الذي تنوي استهدافه 
يتطلب وجوب أخذ واحد أو أكثر من األهداف الرئيسية يف عني االعتبار، فمن املمكن أن تكون هذه األهداف عىل سبيل املثال: تحقيق 
أقىص قدر من فرص العمل؛ أو انعاش الصناعات التي تأثرت من جراء الرصاع وال تزال متخلفة، أو تطوير الصناعات الواعدة مع توسع 

السوق عىل املستوى املحيل أو يف مناطق أخرى .)6(
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وقد مت اعتماد عدد من اخلطوات الختيار القطاعات الفرعية ذات االولوية وكما يأتي:
التي  القطاعات  الرتكيز عىل  استهدافها، وذلك من خالل  يراد  التي  املحافظة واألقضية  االسرتاتيجي« يف  الفرعي  »القطاع  1. تحديد 
توفر فرص عمل اكرب وجديدة، مما سينعكس بالتأكيد عىل تقليل البطالة ورفع مستوى الدخل وتقليل نسب الفقر، وبناءاً عىل ذلك 
واستشارة عدد من أصحاب الشأن تم اختيار عدد من القطاعات االقتصادية الواعدة يف املحافظة، والتي ستخضع للقياس والتحليل 
للتقييم  أدناه والتي ستخضع  الفرعية  القطاعات  التي سيتم تحديدها يف الخطوة الالحقة. وقد تم تحديد  للمعايري واملؤرشات  وفقاً 

لغرض اختيار القطاعات ذات االولوية وكما ييل:-
•قطاع الزراعة واإلنتاج الحيواني

•النفط الخام والغاز الطبيعي
•الرمل والحجر والطني
•الصناعات التحويلية

•منتجات من املواد الخشبية والفلني والقش و لباب الورق واملنتجات الورقية
•التشييد وخدمات التشييد

•تجارة الجملة واملفرد
•خدمات اإلقامة والطعام
•الخدمات املالية والتأمني

•الخدمات العقارية
•املعلوماتية واالتصاالت

2. وضع املعايري واملؤرشات التنموية ومصادر املعلومات الختيار القطاعات بناء عىل األهداف النهائية. إذ تم وضع عدد من املعايري 
واألهداف املبينة يف الجدول )3( ووفق االوزان املثبتة يف الجدول حسب قابليتها للقياس كمياً او قابليتها وصفياً باستشارة املختص 

واصحاب العالقة باملؤرش التنموي .
وبعد أن تم الحصول عىل املعلومات املطلوبة لقياس مؤرشات القطاع الفرعية تبني إن القطاعات ذات األولوية التي سيتم اختيارها 
ألنها حصلت عىل أعىل درجة من درجات املعدل البسيط واملعدل املوزون وكما مبني يف جدول )4(، إذ حصلت القطاعات املبينة أدناه 

عىل األولوية وهي:-

أواًل. قطاع الزراعة واالنتاج احليواني واملوارد املائية واملتمثل مبا يأتي 
•نهر الفرات وبحرياته ) الثرثار , الحبانية , حديثة (

•االرايض الصحراوية الصالحة للزراعة واملياه الجوفية
•املساحة الكبرية الشاسعة للرعي .

ثانيًا. قطاع التشييد وخدمات التشييد .
•معامل انشائية منها معامل السمنت والجص. 

•معامل الفوسفات 
•املعامل الهيدروكربونية للغاز والنفط

ثالثًا. قطاع جتارة املفرد واجلملة . 
•الطريق الرسيح اىل املنافذ الحدودية .

•طريق الحج الربي )الرمادي – النخيب(
•طول شبكة النقل املختلفة االنواع .
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5-3كيفية حتديد وحتليل أصحاب العالقة :

األسئلة  الئحة  اعتماد  خالل  من  وذلك  املصلحة  أصحاب  من  املعنية  بالجهات  قائمة  تحديد  تم  الفرعية،  القطاعات  اختيار  بعد 
االسرتشاديةاملعتمدة يف املصادر ذات العالقة والتي تم من خاللها تحديد الجهات ذات العالقة والذين من املمكن ان يكون لهم دور يف 
تصميم االليه ومن ثم بدأت مرحلة التحليل من خالل عقد لقاءات جماعية أو منفردة هذه الجهات وتوضيح عدد من األمور لغرض 
بيان موقفهم ومساهماتهم ومشاركاتهم املحتملة واملرجوة يف مشاريع التنمية واالنتعاش االقتصادي املستقبلية، وكان أبرز ما دار 

يف هذه اللقاءات هو:
1. خلفية عن هذه الدراسة ومربراتها وبضمنها إنشاء مجلس متخصص يدير هذه اآللية.

2. مهام وادوار أعضاء املجلس التنموي التخطيطي املقرتح .
3. النتائج النهائية املتوقعة لتشخيص الواقع االقتصادي للمحافظة، وحزمة من مشاريع التنمية االقتصادية املوجودة.

4. منهجية التشخيص اإلقليمي وتحديد املشاريع التنموية.
وعموماً يمكن القول بان الغاية من هذه االلية املقرتحة هو بان تكون محرك أسايس للتنمية االقتصادية تعالج من خالل إسرتاتيجية 
التنمية االقتصادية املحلية الظروف األساسية لنمو القطاع الخاص وإسناد القطاع العام وتقديم مشورة ذات قيمة مضافة إىل مكتب 

املحافظ ومجلس محافظة االنبار و اللجان ذات العالقة املنبثقة منهما يف املسائل التي تؤثر يف التنمية االقتصادية املحلية.
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جدول )4( قياس مؤرشات القطاعات الفرعية يف محافظة االنبار 

 
. )SWOT( 6-3كيفية حتليل عراقيل وحمفزات االنتعاش االقتصادي

ان عملية التحليل الرباعي لعراقيل ومحفزات االنتعاش االقتصادي ملحافظة االنبار قد تمت من خالل توزيع استمارات تحديد نقاط 
من  واالستشاريني  االكاديميني  ومجموعة  والعام  الخاص  القطاع  من  املختصني  عىل   والتحديات  املمكنة  والفرص  والضعف  القوة 
املخططني واالقتصاديني يف املحافظة , وبعد توجيه االسئلة واالستفسارات الخاصة باأللية املقرتحة للتنمية واالنتعاش االقتصادي 
والفرص  القوة والضعف  بمواطن  الخاصة  االستمارات  تم جمع  , فقد  التي سوف توضح الحقاً  الخطوات  االنبار وحسب  ملحافظة 
بأسلوب  تمت  فقد  والغايات  للمشاكل  التحليل  يف  الالحقة  املراحل  ان  علماً  الثمانية  التحليلية  الجوانب  من  جانب  لكل  والتحديات 
املقابالت واللقاءات التشاركية مع املجاميع التخصيصية )Focus Groups meetings ( ولكل مجموعة من مجاميع القطاعات الفرعية 

االسرتاتيجية الرائدة ملحافظة االنبار واقضيتها املختلفة وقد تضمنت االستمارات املوزعة ما يأتي :
.)SWOT( رشح الخطوات للتحليل الرباعي) أ

.)SWOT( توضيح مثال تطبيقي لبعض فقرات) ب
جـ( توضيح الجوانب الثمانية ودورها يف االلية املقرتحة.

دـ( عمل استبيان بطريقة التصويت عىل نقاط الضعف يف املجاالت الثمانية وكذلك للتحديات التي 
تواجهها وكما يف الجدول )5( .

ومن خالل مناقشة ذوي العالقة )Stakholders( وبيان آرائهم عن طريقة التوضيح والرشح لكل ممثل من ممثلني اللجان الثمانية.
يتبني ان محوري االيدي العاملة ورأس املال يحتالن النسبة العظمى من االهمية مقارنة مع الجوانب االخرى وهذا واضح خالل نتائج 

االستمارات املوزعة .
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وبعد ان تم جرد نقاط الضعف يف جوانب امليثاق الثمانية تم استخدام طريقة التصويت الختيار االولويات لنقاط الضعف وحسب كل 
جانب وبعد اجراء التصويت الجماعي عىل فقرات نقاط الضعف وبعد ان تم حذف بعضها ودمج البعض االخر تم التوصل اىل مجموعة 

نقاط الضعف االتية والتي ستكون اساساً لشجرة املشاكل املعدة للميثاق وهي :-
1-ضعف التخطيط السرتاتيجي للقوى العاملة عىل الرغم من نسبة االعالة العالية .

2-قلة املشاركة النسوية وخصوصاً يف القطاع الخاص .
3-هجرة رؤوس االموال وقلة االقروض امليرسة .

4-عدم وجود دعم مايل وامني للمستثمرين يف القطاع الخاص .
5-تدهور االرايض الزراعية والتصحر والرعي الجائر.

6-عدم كفاءة انتاج الطاقة الكهربائية والخدمات االخرى .
7-عدم كفاءة التقنية املستخدمة يف الفعاليات االقتصادية وقدمها .

8-قدم الترشيعات والقوانني والصالحيات املقيدة للتنمية .
9-عدم تفعيل دور الحكومة االلكرتونية واملراصد املستدامة واالقليمية .

10-الظروف االمنية والفساد االداري واملايل املسترشي يف املحافظة .

7-3 حتليل شجرة املشاكل :- 
التنموية ملحافظة االنبار وأقضيتها  العملية   بعد اكمال عملية جمع نقاط الضعف وتقليصها اىل اقل حد ممكن والتي تعاني منها 

الثمانية , نبدأ بتحليل شجرة املشاكل من خالل اختيار املشكالت الثالثة الرئيسية.
لقد تم اعتماد منهجية عصف االفكار الذهنية بأعطاء كل مجموعة من املجاميع املختصة حسب القطاع السرتاتيجي الرائد يف عملية 
التشخيص االقليمي وقد أجريت هذه االجتماعات واللقاءات يف مواقع متعددة منها جامعة االنبار واملركز الثقايف يف الرمادي ويف دار 
اللقاءات تحديد شجرة كل مشكلة موضحاً فيها أسبابها الرئيسية والثانوية واسباب االسباب  سكن الباحث وقد كانت نتائج هذه 

واثارها عىل مجتمع املحافظة واقتصادها.
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 لذا فقد تم حرص املشكالت الثالثة االتية بعد ان تم االخذ بنظر االعتبار االولوية للمشكلة حسب اهميتها ودورها وعالقتها باأللية 
املقرتحة للتنمية واالنعاش االقتصادي واهدافه هي : 

أ (مشكلة ارتفاع معدالت البطالة وانعكاساتها يف املحافظة .
ب ( مشكلة ضعف مصادر التمويل والتكنولوجيا وخصوصاً يف الطاقة .

جـ( مشكلة تدهور املستوى االنتاجي الزراعي والحيواني .

1-7-3: توصيف شجرة املشكلة االوىل :
من خالل التحليل الخاص بمعايري واهداف ميثاق التنمية االقتصادية ملحافظة االنبار تبني ان هناك معدالت عالية جداً للبطالة خصوصاً 
يف مرحلة الشباب العاطلني عن العمل وكما موضح يف جدول رقم )2( وان مدينة الفلوجة ظهرت املدينة االسوء يف هذا املعيار عىل الرغم 
من الكثافة السكانية املرتفعة فيها , كما ان هذا املعيار بدى واضحاً اعىل من املعيار الوطني للبطالة مما يستدعي اعتبار هذه املشكلة 
من اهم املشاكل التي تواجه التنمية االقتصادية يف املحافظة خصوصاً وان هذه املعدالت تتزايد وتتفاقم منها املشكلة سنة بعد أخرى 
لكثرة الخريجني وعزوف الشباب عن اكمال دراستهم مما يضيف للمشكلة دوراً سلبياً يف مجتمع املحافظة . ان اهم االسباب للمشكلة 
هو قلة فرص العمل يف القطاعني العام )الحكومي( حيث ال توجد درجات وظيفية للتعيني وان هناك سياسة مركزية للتعيني ووفق 
توجيهات البنك ا لدويل ومعايريه , ويف القطاع الخاص الذي يعاني من الخمول يف املحافظة والتذبذب بسبب مشاكلة التي يعاني منها 

يف مختلف القطاعات . 

اما السبب الرئييس االخر فهو زيادة اعداد الخريجني  ورغبتهم بالتعيني لدى القطاع الحكومي فقط وقد زاد هذه املشكلة تفاقماً بان 
اعداد النشطني اقتصادياً ونسبتهم من السكان يف تزايد سنة بعد اخرى .

والسبب االخر هو الفساد االداري واملايل التي تعاني منه أغلب الدوائر الحكومية وانتشار املحسوبية واالنتماء العشائري نتيجة الخلل 
يف الصالحيات االدارية وعدم وجود آلية محكمة لضوابط ومعايري للتعينات 

ان االسباب الثانوية لألسباب الرئيسية ال تختلف أهميتها كثرياً عن االسباب الرئيسية اال انها مسببات لها وهناك اسباب لألسباب 
الثانوية تنافس بالعمق حالة املشكلة وتزايدها مما يتطلب وضع املعالجات والحلول الرسيعة من جهة ومن جهة اخرى هنالك ارتباط 
قوي مع املشكالت االخرى للميثاق حيث ان مشكلة قصور التمويل يؤدي اىل زيادة البطالة كما ان مشكلة تأمني الطاقة و التكنولوجيا 

الحديثة يفتح افاق امام الخريجني الشباب للدخول فيها خصوصاً عند تفعيل دور القطاع الخاص .
كما ان تدهور االنتاج الزراعي والحيواني هو االخر له دوراً مهماً يف زيادة البطالة عىل الرغم من وجود مؤرشات حديثة حول اعتماد 
القطاع الخاص وتوجهه لهذا املحور وكونه اصبح واقع حال اال انه يحتاج اىل مجموعة من االليات للدعم والحماية والتطوير والشكل 

(1( يوضح شجرة املشكلة االوىل .  

2-7-3 : توصيف شجرة املشكلة الثانية :
ان املشكلة الثانية تنحرص يف ضعف مصادر التمويل والتقنية مما أدى بدوره اىل مشكلة اعم هي قصور يف تأمني الطاقة يف املحافظة 

واقضيتها .
التي  كانت ذات طابع برشي ننتقل اىل مناقشة مشكلة ذات  البطالة  ان هذه املشكلة متشعبة االطراف حيث بعد مناقشة مشكلة 
طابع تكنولوجي وفني وتموييل بنفس الوقت ودورها يف الخلل بتأمني الطاقة التي تعترب حجر االساس ألي مرشوع تنموي للمحافظة 
. أن من أهم االسباب للمشكلة هي استخدام الطرق القديمة يف التكنولوجيا ويف التمويل لعدم وجود رشكات متخصصة باستخدام 
الطاقة الجدية واملتجددة وتقادم التكنولوجيا املستخدمة وعدم وجود رشكات استثمارية او مصارف استثمارية وتأمينية ولكون هذه 
املشاريع تحتاج اليها وهناك يف االفق بداية يف مرشوع غاز عكاز )القائم( يمكن ان يكون قطب نمو للتنمية االقتصادية اذا ما استغلت 

املوارد النفطية ووضع برنامج الستغالل مخرجاتها . 
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شكل )1( شجرة املشكلة االوىل من اعداد الباحث

شكل )2( شجرة املشكلة الثانية  



109

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور البيئة

 
سيطرة  بسبب  املشكلة  ازدياد  يف  هاماً  سبباً  بشكل  بدوره  وهذا  الطاقة  يف  وخصوصاً  االستثمارية  الطلبات  قلة  هو  الثاني  السبب 
الحكومة املركزية عىل هكذا مشاريع وعدم تفعيل دور قانون االستثمار ونزوح املستثمرين اىل املشاريع ذات الربحية الرسيعة كما يف 

املشاريع االسكانية وغريها .

اما السبب الثالث فهو عمق الفجوة التكنولوجية الخاصة يف املحافظة مع العالم الخارجي ويمكن رضب مثالني هما معمل الزجاج 
والسرياميك يف الرمادي ورشكة الشهيد  للصناعات امليكانيكيهفي عامرية الفلوجة وهما مرشوعني عمالقني اال انهما يعمالن بتقنية 
قديمة اصبحت مكلفة اكثر منها ربحية اضافة اىل اسباب الفساد االداري واملايل وقلة التخصيصات وعدم دراية الكادر املفاوض لنقل 

التكنولوجيا واسترياد تكنولوجيا غري مجدية وقديمة .
اما السبب الرابع فهو عدم كفاءة اداء الخدمات املرصفية والتمويلية يف املحافظة حيث ان املحافظة تعاني من قلة املصارف االستثمارية 
واالهلية فال توجد يف املحافظة اال فرعني ملرصف الشمال والوركاء يف مدن املحافظة والفروع الرئيسية االخرى يف مدينة الرمادي وهي 
غري منترشة يف مدن املحافظة املتباعدة عىل الرغم من محدودية تعامالتها وقلة امكانيتها املالية والتأمينية للمشاريع هذا من جهة 
ومن جهة اخرى فأن القيود عىل الصالحيات املفروض منحها لإلدارة املحلية أدت اىل زيادة تفاقم مشكلة ضعف املصادر التمويلية 
ومنها قانون )21( للمحافظات غري املرتبطة بإقليم وخصوصاً يف مجال الطاقة وتأمني مصادرها . كما ال بد من الذكر ان هذه املشكلة 
تعترب العمود الفقري للمشكلتني اآلخرتني حيث ان القصور يف التمويل والتقنية والطاقة ال يمكن ان يكتب له النجاح اال باملعالجات 
الالزمة ملشكلة البطالة و معالجة التدهور االنتاجي الزراعي والحيواني فهي كاألساس اذا ما تم تشييده بصورة قوية ومتينة أدى اىل 

ان يكون املنشأ سليماً ومعاىف وشكل )2( يوضح شجرة املشكلة الثانية .

3-7-3 : توصيف شجرة املشكلة الثالثة :
ان املشكلة الثالثة هي فيها نوع من التخصيص بسبب ان قطاع الزراعة واالنتاج الحيواني واملوارد املائية قد تم اظهارها يف اولويات 
القطاعات السرتاتيجية بأنها عىل قمة هذه االولويات ولوجود املقومات واملعوقات لهذا القطاع فقد تم اختيارها من قبل املختصني 

واصحاب العالقة.
ان اهم سبب من اسباب تدهور هذا القطاع هو عدم كفاءة الدعم الحكومي وغموض السياسة الزراعية املتبعة والتي تأتي من سياسة 
االقراض الغري صحيحة وعدم وجود حماية للمنتج واملستهلك معاً وهي مشرتكة بسبب وجود وانتشار الفساد االداري واملايل واصدار 

التعليمات الغري مدروسة .

املحافظة  مدن  يف  مزروعة  الغري  املساحات  زيادة  خالل  من  واضح  وهذا  والتصحر  الزراعية  االرايض  تدهور  فهو  الثاني  السبب  اما 
وعدم  االغنام  وتهريب  الجائر  والرعي  الري  يف  التقليدية  الطرق  استخدام  بسبب  وهذا  وحديثة  والقائم  للرطبة  بالنسبة  وخصوصاً 

استغالل مياه االمطار واملياه الجوفية املوجودة يف الصحراء الشاسعة املساحة التي تشكل 75% من مساحة املحافظة .
اما السبب الثالث فهو االستخدام التقليدي لألرايض واملياه ومستلزمات االنتاج الحيواني ومن اهم اسبابها هجرة الفالحني من الريف 
الحيواني يتذبذب من صناعة  ان االنتاج  البيئي للسكان مما يتطلب معالجة له كما  التوزيع  يف  املدينة وهذا بسبب خلالً واضحاً  اىل 
الدواجن اىل تربية الثروة السمكية بدون مالحظة ان الحصص املائية وانحسار املياه السطحية اصبحت من املشاكل التي يمكن ان 

تكون اساسية يف املستقبل القريب ويمكن ان تشكل تحدياً تنموياً جديداً.

اما السبب الرابع للمشكلة فهو عدم اعطاء خصوصية لإلنتاج الزراعي والحيواني يف املحافظة ومن اهم اسبابه ان املحافظة تتميز 
الحنطة  زراعة  ومنها  والعراق  للمحافظة  السرتاتيجية  املحاصيل  انتاج  اساسيات  احدى  تكون  ان  يمكن  التي  الصحراوية  بالزراعة 
الفرات  نهر  مع  الزراعي  للرشيط  اخرى  جهة  ومن   , ناجحة  وتسويقية  زراعية  سياسة  تطبيق  حالة  يف  والحبوب  والذرة  والشعري 
والبحريات املوجود معه )بحرية الحبانية والثرثار وحديثة( تكون بيئة مالئمة للبستنة ومنها اشجار النخيل حيث تعترب املحافظة ثاني 

محافظة يف العراق بإنتاج التمور والتي ممكن ان تستغل لغرض تصديرها اىل خارج العراق .
كما ان هذا القطاع يعطي اهمية اخرى يف االسباب وهو ان قابلية التشغيل للمشاريع فيه يمكن ان تأخذ أكرب قابلية تشغيلية وتحتاج 
اىل تأمني مستلزمات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل بشكل متوسط مما يجعل االرتباط التكاميل بني املشاكل الثالثة وامكانية معالجتها 
اكثر مقبولية ومناسباً عند وضع شجرة الغابات واالهداف واملحصالت مليثاق التنمية واالنعاش االقتصادي ملحافظة االنبار والشكل 

رقم )3( يوضح شجرة املشكلة الثالثة .
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8-3 غايات واهداف وااللية املقرتحة : 
بعد ان تم توضيح شجرة املشاكل , كل عىل حدة ننتقل بصورة مبارشة اىل شجرة الغايات والتي تمثل االهداف واملحصالت والتدخالت 
الالزمة لوضع املعالجات والحلول للمشاكل املختارة باستخدام معالجة الخلل واالستفادة من مواطن القوة والفرص املتاحة لتنمية 

املحافظة ويف كل قطاع وحسب اهمية نقاط الضعف واملشاكل واسبابها.)7(
املكاني  التحليل  من  باالستفادة  لها  العامة  والروؤيه  واقضيتها  للمحافظة  التنموية  التوجهات  مع  بالتوافق  الغايات  هذه  وتنطلق 

والبيانات التي تم تحليلها يف تقرير التشخيص االقليمي ملحافظة االنبار واقضيتها . 
تتمثل هذه  بحيث  املحافظة  اقضية  املقرتحة حسب كل قطاع وقضاء من  التنموية  باملشاريع  تتمثل  الغايات هي  نتائج شجرة  ان 

التدخالت بمشاريع مالئمة وتتوافق مع اهداف ميثاق التنمية واالنعاش االقتصادي للمحافظة .

1-8-3 توصيف شجرة الغاية االوىل : 
ان الغاية االوىل يف ميثاق التنمية االقتصادي ملحافظة االنبار هي تخفيض معدالت البطالة يف املحافظة بنسبة 2% سنوياً وهذه الغاية 
الشباب والخريجني وهذه تتم من خالل  تتضمن مجموعة من االهداف لتحقيقها منها استيعاب اكرب عدد من العاطلني وخصوصاً 
انشاء مجموعة من الرشكات املتوسطة والصغرية يف انحاء أقضية املحافظة مع ربط خطة القبول يف الجامعات واملعاهد مع الحاجة 
خالل  من  والشباب  الخريجني  تشغيل  نحو  والتوجه  والتشييد  االنشائي  القطاع  يف  صناعية  ومشاريع  معامل  وانشاء   , ملخرجاتها 
االكرب من  النسبة  تحوي عىل  والتي  باملحافظة  نمواً  االقل  االقضية  يف  انشائها  يمكن  التي  املتكاملة  الزراعية   / الصناعية  املشاريع 
معالجة  الهدف  هذا  يشكل  حيث  للعاملني  الفردية  واملهارات  البرشية  القدرات  تنمية  فهو  الثاني  الهدف  اما   . اقتصاديا  النشيطني 
ملشكلة قائمة للعاملني املوجودين وللذين سوف يعملون مستقبالً يف القطاعني العام والخاص وهذا يتم من خالل انشاء مراكز تدريبية 
متخصصة وتحسني اداء ودور هندسة املوارد البرشية يف كافة املرافق الحكومية والخاصة وتحسني الوضع االقتصادي واالجتماعي 
للقوى العاملة بتفعيل مركز تطوير االعمال يف غرفة تجارة االنبار مع انشاء مراكز التدريب والتطوير يف أقضية املحافظة الثمانية 

والشكل )4( يوضح شجرة الغاية االوىل.
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2-8-3توصيف شجرة الغاية الثانية : 
الغاية ال تتحقق  الثانية هي زيادة كفاءة االداء التموييل والتقني بنسبة 10% سنوياً مع الرتكيز عىل قطاع الطاقة وهذه  الغاية  ان 
اال باألهداف التي سيتم رسدها الحقاً واولها ربط كفاءة االداء التقني بالتمويل وذلك من خالل دعم نظام التوأمة االستثمارية مع 
الرشكات العاملية واستقطاب رؤوس االموال املهاجرة يف نقل التكنولوجيا واعتماد سياسة محلية جديدة تربط االداء التموييل بالتقني 
وهذه تتم من خالل منح تسهيالت وحوافز للمستثمرين املحليني من اهايل املحافظة وحوافز لنقل التكنولوجيا وخصوصاً يف موضوع 
الطاقة وانشاء رشكات للسيطرة النوعية والفحص يف املنافذ الحدودية , ورشكات تأمني ذات معايري دولية , كما يتطلب ادخال مرشوع 

الحكومة االلكرتونية اىل كافة مفاصل الدولة لكون الثورة املعلوماتية تمثل اهم روافد الثروة التكنولوجية يف العالم .
 اما الهدف الثاني فهو دعم االستثمار عىل كافة انواعه وخصوصاً يف الطاقة من خالل دعم االستثمار يف قطاع النفط والغاز واستغالل 
املشاريع القائمة وتأهيلها واكمال املشاريع املتوقفة ومنها حقول عكاز يف القائم ومحطة الفرات الحرارية يف هيت وانشاء مصفى 
جديد يف حديثة والرمادي , ومن خالل اعطاء الصالحيات لإلدارة املحلية يف االستثمار ونقل التكنولوجيا للمحافظة من خالل تعديل 

قانون االستثمار وهيئة االستثمار الوطنية ومنح هيئة االستثمار يف املحافظة دوراً اساسياً يف هذه العملية . 
املحافظة  والعلمية بني  التقنية  الفجوة  تقليص  الطاقة من خالل  الحديثة يف تكنولوجيا  االستخدامات  اىل  التوجه  الثالث هو  الهدف 
والعالم واستغالل مصادر الطاقة الجديدة واملتجددة فيها من خالل فتح مراكز بحثية ومحطات بحثية متخصصة يف مجال استغالل 
البيئي  التلوث  تقليل مسببات  , وايضاً  الرطبة جزء كبري فيها  التي تشكل  الغربية  الصحراوية  املناطق  يف  الرياح والحرارة خصوصاً 
واالتجاه نحو استخدامات التنمية املستدامة من خالل استغالل مشاريع تدوير النفايات الصلبة يف الحصول عىل الطاقة وتقليل نسب 

التلوث البيئي.

 اما الهدف الرابع فهو تطوير النظام االستثماري والتموييل يف املحافظة ولكون موضوع التكنولوجيا مرتبط ارتباطاً جذرياً مع املوارد 
املالية ما يتطلب فتح مصارف اهلية استثمارية متعددة االغراض وذات ارصدة مالية عالية ونرش هذه املصارف عىل انحاء املحافظة 
واقضيتها , ومنح صالحيات لإلدارة املحلية يف مجال منح الرتاخيص لهذه املصارف وممثليات للمصارف العاملية وباألخص يف مجال 

توفري الخدمات التحتية التي تمثل 
 

شكل )4( شجرة الغاية االوىل
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شكل )5( شجرة الغاية الثانية  
 

الطاقة عمودها الفقري , وكذلك اعتماد سياسة تمويلية واستثمارية مماثلة للسياسة املتبعة يف اقليم كردستان العراق من خالل منح 
الصالحيات واستغاللها لتنمية املحافظة واقضيتها ويف تأمني املستوى املقبول من الطاقة للمشاريع االستثمارية االخرى والشكل )5( 

يوضح شجرة الغاية الثانية.

3-8-3 توصيف شجرة الغاية الثالثة :
الثالثة تتمثل يف تأمني نسبة 75% من االمن الغذائي للمحافظة خالل الخمس سنوات القادمة وهذه الغاية تتم من خالل  ان الغاية 
تحقيق مجموعة من االهداف منها التكامل الزراعي – الصناعي لتأمني السلة الغذائية ملواطني املحافظة وهذا يتم من خالل انشاء 
رشكات صناعة الدواجن عىل الرغم من كونها هي منترشة يف اقضية املحافظة اال انها غري كفؤه حيث يمكن استغاللها وتطويرها 
وربط الصناعات املكملة لها وتكون ذات قابلية تشغيل كبرية للعمال , وكذلك منح التسهيالت للمستثمرين يف هكذا قطاع متكامل 
يربط بني القطاعني الزراعي والصناعي من خالل انشاء مصارف متخصصة يف هذا املجال , وانشاء معامل مختلفة يف انحاء اقضية 
املحافظة ومعامل مركزية يف املنطقة الصناعية املركزية يف املحافظة ) منطقة 35 كم( بني الرمادي وهيت متمثلة بمعامل التعليب 

والصناعات الغذائية واملطاحن وغريها .

خالل  من  يتم  وهذا  للمياه  جديدة  مصادر  وتأمني  التصحر  ومكافحة  الزراعية  االرايض  يف  التدهور  معالجة  فهو  الثاني  الهدف  اما 
السدود  من  مجموعة  وانشاء  الصحراء  يف  املياه  حصاد  سياسة  واستخدام  الحديثة  الري  وطرق  املائية  للموارد  االمثل  االستخدام 
الغربية والواحات  الفرات ومشاريع ارواء الصحراء  البغدادي عىل نهر  القائمة واملتوقفة مثل سد  , واستغالل املشاريع  الوديان  عىل 

الصحراوية املنترشة يف العمق الصحراوي وطريق الحج الربي الذي يربط مدينتي الرمادي بالنخيب .
اما الهدف الثالث  فهو دعم االنتاج الزراعي والحيواني عىل مختلف املستويات من خالل تحسني اداء الثروة السمكية والدواجن والنحل 
وانشاء البنى التحتية لهذه املشاريع واملخازن املربدة , وتطوير زراعة البستنة ومنها النخيل حيث تعترب املحافظة من اوىل املحافظات 
يف انتاج التمور وامكانية استخدامها يف الصناعات الغذائية وتصديرها اىل الخارج , كما يتطلب تأمني مصادر للطاقة وتوفري املبيدات 
والبذور واالسمدة للفالحني من خالل انشاء رشكات قطاع خاص جماعية , ويتطلب ايضاً تحسني االوصول الزراعية والحيوانية ذات 
انشاء  مع  والعجول  االغنام  تربية  ويف  والسمسم  والذرة  والشعري  الحنطة  مثل  السرتاتيجية  املحاصيل  يف  وخصوصاً  االوسع  االنتاج 

معامل للعلف واملختربات البيطرية املتخصصة وتوفري املبيدات الزراعية للمحاصيل والبساتني معاً .
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اما الهدف الرابع فهو وضع آلية ترشيعية وادارية لحماية املنتج واملستهلك من خالل منح صالحيات للحكومة املحلية يف االنبار يف 
وضع سياسة سعرية وتسويقية للمحاصيل املنتجة باملحافظة ويف آلية منح القروض الزراعية والحيوانية وتقليل الفوارق بني الحرض 
والريف وايقاف هجرة الفالحني وانشاء املشاريع املتكاملة )الزراعية والحيوانية ( وتأمني مستلزماتها واسعارها , كما يتطلب املبارشة 
بأنشاء القرى املخططة الجديدة التي تتوفر فيها كافة مستلزمات البنى التحتية للمجتمع الزراعي وتطوير مفهوم الزراعة الصحراوية 
ودعم تنمية الواحات الصحراوية التي تصل االن اىل اكثر من )50( واحة منترشة يف صحراء املحافظة والشكل )6( يوضح شجرة الغاية 

الثالثة .

 

-4 االستنتاجات والتوصيات 
1-4 االستنتاجات 

1-يوجد يف كل قضاء من اقضية محافظة االنبار ميزة تنموية تتالئم وموقف االلية املقدمة لتعزيزها وجعلها تحدد الوضع التنموي 
لكل منها .

2-ان االلية املقدمة تعطي نتائج ايجابية يف كل مجال من محاكاتهاللمقومات املالئمة لكل قضاء من مرحلة تحديد االهداف واملعايري 
واىل مرحلة الوصول اىل املشاكل والغايات التنموية لكل منها 

3-ان القطاع الزراعي ومن ثم قطاع الصناعات االنشائية ومن ثم التجارة هو التسلسل الهرمي لرتتيب اولوية القطاعات التنموية 
ألقضية محافظة االنبار .

التغذية  ثم  ومن  ومعالجتها  الضعف  نقاط  اهم  اىل  التوصل  اجل  من  املقرتحة  لآللية  وضابطاً  مكمالً  يعترب    SWOT تحليل  4-ان 
االسرتجاعية من خاللها .

5-ان اهم املشاكل التي تواجه التنمية املستدامة يف املحافظة هي : مشكلة ازدياد البطالة وخصوصاً يف الشباب الخريجني وتدهور 
املستوى االنتاجي للزراعة وقصور التمويل وخصوصاً يف الطاقة .

البطالة بنسبة 2% سنوياً وزيادة كفاءة  الغايات املطلوب تحقيقها للتنمية املستدامة واملحافظة هي : تخفيض معدالت  6-ان اهم 
االداء التموييل بنسبة 10 % سنوياً مع الرتكيز عىل قطاع الطاقة وتأمني نسبة 75% من االمن الغذائي باملحافظة خالل الخمس سنوات 

القادمة.
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2-4 التوصيات 
يف  والتنمية  للتخطيط  االستشاري  املجلس  اقرار  بعد  خصوصاً  املحافظة  قبل  من  واعتمادها  الدراسة  يف  املقدمة  االلية  1-تطبيق 

املحافظات غري املرتبطة بإقليم من قبل الحكومة املركزية.
االلية  ورفد  تفصيالً  واكثر  ادق  بشكل  ومتطلباته  التنموي  الواقع  لتثبيت  املحافظة  أقضية  يف  حرضية  مراصد  بإنشاء  2-املبارشة 

املقرتحة بالبيانات واملعلومات املحدثة تفصيلياً.
التخطيط  املركز )وزارة  املحافظة وبالتواصل مع  اقضية  املستدامة يف  للتنمية  الخطة االسرتاتيجية  باملرونة ومراجعة  3-االستمرار 

والتعاون االنمائي وهيئات االستثمار(.
للتنمية  الحديثة  االليات  بتطبيق  مراجعتها  ويف  السرتاتيجية  الخطة  تنفيذ  يف  الرشيدة  والحوكمة  التشاركية  مبدأ  عىل  4-االعتماد 

املستدامة واالقليمية .
5- املصادر 

1-وزارة التخطيط والتعاون االنمائي / الجهاز املركزي لإلحصاء / بيانات الحرص والرتقيم لعام 2009 / محافظة االنبار /2010م .
2-وزارة التخطيط والتعاون االنمائي / وحدة التخطيط يف محافظة االنبار / دراسة الواقع التنموي ملحافظة االنبار املحدث لسنة 

.2010
3-منظمة الربنامج االنمائي لألمم املتحدة )UNDP( / دراسة وثيقة التنمية االقليمية ملحافظة االنبار لعام 2010-2014/ الرمادي 

/2009م.
.2012 , UN, ILO , » Guidelines of TetterioalDiagonance of Local Development« , Geneve-4

2011 , Iraq Index   , Bucanen ‹ study-5
-من مصادر املكتبة االفرتاضية

.2012 , 2.No 13.Uros , L, » Compact development – Vulnerability of the Urban »,Art »UrbaniIzziv« Vol-6

 , 30.Zhu , Q » Master plan , adjustment and Urban Development reality under Chaise Market Art » Cities » , Vol-7
 2012.Feb
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