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 اعمار البنى التحتية في مدينة الفموجة" اعادةاالمكانات والمحددات في  "
 أياد عباس عبد المطيف     د. مييب كامل الراوي           د.أريج خيري الراوي       

 جامعة االنبار           جامعة بغداد                         اد           جامعة بغد
 العميا         كمية الزراعة لمدراسات واالقميمي الحضري التخطيط مركز مركز التخطيط الحضري واالقميمي لمدراسات العميا   

 
 المستخمص:

تعاني اليوم  ولغاية 3102 عام من االول كانون منذ العراقية المدن بيا مرت التي االرىابية لمحرب نتيجة 
وان مدينة الفموجة  اضرار كبيرة في بكافة ارجائيا وبالبنى التحتية بيا بشكل خاص،المدن المحررة من االرىاب من 

 كاحدى المدن العراقية  المتضررة من االرىاب بكافة ارجائيا.
تعد الركيزة االساسية في االزدىار االقتصادي والرفاىية االجتماعية مما تطمب األىتمام وبما ان البنى التحتية 

 محدداتذا ما ييدف اليو ىذا البحث، اذ توجو فريق العمل بالبحث عن دراسة االمكانيات والباعادة اعمارىا، وى
، وتوصل البحث الى جممة من االمكانيات المتاحة في مدينة  االعمار العادة والسياسيات الممكن اعتمادىا

 .، ومن اىميا الفموجة
 استثماراتيا نحو اعادة اعمار البنى التحتية.توفر المنح المالية مستثمرة بالقطاع الصحي ممكن توجيو  -
 المحمول الياتف) االتصاالت شبكة وتوفير الكيربائية الطاقة توفير مجال في لالستثمار الخاص القطاع استعداد-

 (.والنت
 :ـفتمثمت ب حدداتاما الم

 .التحتية البنى لمشاريع مالية استثمارات وتخصيص المحمي التمويلضعف   -
 االعمار. اعادة كمف وحساب دقيقة ات تقدير عدم توفر  -
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 المقدمة:-0
بكافة انواعيا  االجتماعية والرفاىية االقتصادي االزدىار في االساسية الركيزة تعد التحتية البنى ان

بيا دائما وخاصة  األىتمام تطمب )االتصاالت، الكيرباء، الماءـ الطرق، الصرف الصحي ، والنفايات الصمبة( مما
بعد االنتياء من الحروب والنزاعات ، النيا تكون ىدفا لالرىابين لشل حركة المدينة وفسح المجال ليم بارتكاب 

 الجرائم وتدمير الحياة االنسانية فييا. 
 عمار خدمات البنى التحتية.ا امكانيات اعادة -0

 :1يمكن تمخيصيا كاالتي االمكانياتىنالك عدد من  
 . وكفؤةوجود حكومة فاعمة -0
 المعرفة بمستوى التنمية في المدينة قبل الحرب.-3
 مستوى ونوع الدمار في خدمات البنى التحتية.-2
 امكانية الحكومة المحمية في اعادة االعمار.-4
 مدى توفر االمأن.-5
 اعادة اعمار البنى التحتية. حدداتم-3

 : 2التي ممكن ان تواجو عممية اعادة االعمار وكاالتي المحدداتىنالك عدد من 
 تخصيص استثمارات مالية لمشاريع البنى التحتية.-0
 تقدير وحساب كمف اعادة االعمار.-3
ضعف الحكومة قد يؤدي الى الفساد، وبمعنى اخر اختالل الرقابة التنظيمية مما يؤدي الى ضعف االدارة -2

 والصيانة.
 لحماية االستثمارات بالنسبة لمقطاع الخاص. عدم كفاية القوانين-4
 . .مشاريع البنى التحتية يجب ان تخطط بشكل يعالج انعدام االمن-5
ممكية االراضي التي يمكن ان تحتاجيا مشاريع اعادة االعمار، او تسبب اضرار عمى االراضي عند اقامة -6

 المشاريع.
 
 

                                                           
1
 Johnwi, Colonel,  "Criteria for post-war infrastructure reconstruction effort',   

2
P.B.Ananad, "Addressing infrastructure  needs in post-conflict reconstruction: An Introduction to 

alternative planning approaches",2003 
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 التخطيطية العادة االعمار. لسياساتا-2
العديد من السياسات الممكن اعتمادىا في اعادة االعمار، وفقا لطبيعة المدينة وكفاءة الحكومة ىنالك  

 :3وامكانيات مشاورة اصحاب المصمحة المستفيدين )المجتمع مدينة الدراسة(، سيتم استعراضيا بالشكل االتي
 .Charles Eيج من قبل ويعتمد كطريقة في تخطيط الوضع الراىن. اقترح ىذا المن .يجيالتدر المنيج -0 

Lindblom    ىذا النيج التدريجي تدريجيا، يعتقد ان التخطيط العممي يتطمب قرارات ليتم ، اذ 45 0666عام
وتتم عن طريق اشراك جيات مختمفة )جيات حكومية، والقطاع  الواقعية.يعني اختيار عدد صغير من السياسات 

مكونات المجتمع ( في تحديد االىداف التخطيطية والمشاركة في التقييم الخاص، والمنظمات المستفيدة وغيرىا من 
من وألنو يوفر مجاال لعممية التخطيط إلى أن يكون أقل مركزية وتتضمن أصوات أخرى  والتحميل واختيار البدائل.

السمات وأكثر تفاعمية، ومن المخططين، فإنو من الناحية العممية من شأنيا أن تسمح لمجميور لممشاركة غير 
 :6ىيىذه اليامة لعممية التخطيط 

ليس ىناك تحديد واضح لألىداف والغايات؛ يتم تحديدىا من خالل مزيج من الحدس، والخبرات، وقواعد اإلبيام  -
 وسمسمة من االستشارات.

 .المجتمعالتحميل والتقييم يتم عن  طريق توزيعو  بين أكثر الوكاالت والمنظمات داخل  -
 إعادة تعريف المشكمة عمى فترات منتظمة. -
 واحد. تتفق جميع االطراف عمى حل  -
 (دريجيىذه العممية ىي سمسمة متواصمة من القرارات اإلضافية )النيج الت -
 .بسيطة، وكذلك تقنيات االتصاالت جةوتستخدم تقنيات تحميل ونمذ-
، ويطبق في (االسفل الى االعمى من التخطيط) المصمحة، اصحاب مع ، المشاوراتالمركزيةاالستراتيجيات -3

 الدول التي تكون حكوماتيا تنقصيا الكفاءة والتشريع القانوني النجاز مراحل االستثمارت.
)تخطيط من االسفل الى االعمى(، يركز عمى المجاميع ومسوحات العينات الصغيرة  استشارة ذوي العالقة-2 

 ومسوحات المجتمع الكمية تظير حاجتو وأولويات الناس في المستويات المحمية.

                                                           
3
 Ibid 

4
Raine Mäntysalo, " Approaches to Participation in Urban Planning Theories",  University of Oulu, 

Department of Architecture, Finland 
5
 Andrew H. Whittemore, " Practitioners Theorize, Too: Reaffirming Planning Theory in a Survey of 

Practitioners Theories, Journal of Planning Education and Research, 2014. 
6
 Geo learning e-learning in the environmental and geo science , Feriri  university Brlein 
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، تعتمد تحميالت دقيقة ليس فقط لمطمب وانما الطمب عمى بنى تحتية متعددة واستراتيجيات نيطريقة الطمب اآل-4 
 التصميم. 

 مستويات التخطيط في عممية اعادة االعمار-4
 :7سيكون العمل التخطيطي عمى مستوين قريب المدى وبعيد المدى وكاالتي

 قريب المدى: يتم في ىذه المرحمة اعمال االغاثة االنسانية.-
 تيجيات لتعزيز التنمية المستدامة.بعيد المدى: استرا-
 اعادة اعمار البنى التحتية. مستمزمات -5

سيتم تناول البنى التحتية )االتصاالت، الطاقة الكيربائية، شبكة النقل، الماء، شبكة الصرف الصحي، 
ة الواجب توفرىا، وتقدير االمكانيات واالضرار، الجدول الزمني لمتنفيذ، وكما ، والحاجات االساسيوالنفايات الصمبة(

 :8يمي( وكما 0موضح في الجدول )
 االتصاالت.في -5-0 

 اعادة االعمار ليذا القطاع يجب ان تكون سريعة ومبكرة عن طريق:ان  
 .نظام االتصاالت باالقمار الصناعية- 
 تفعيل دور القطاع الخاص بتجييز شبكة الياتف الجوال.-      

  االتصاالت.في توفرىا  الواجب االساسية الحاجات 5-0-1
 توفير االتصاالت الى السكان المحميين.-
 الفنية المتاحة.الكوادر -
 المقاولين المحمين، والجيات المانحة.-
 األمان لشبكة االتصاالت السمكية والالسمكية، النيا عرضة لميجوم حتى بعد انتياء الحرب.-
 التنفيذ5-0-3
في المدى القصير ممكن ان تنفذ مشاريع االتصاالت عن طريق توفير ىواتف في المركز لمدوائر، والنت والراديو -

 الناس. لعامة
 خالل النائية من األماكن أكثر في الجميور إلى الوصول في لمزيادة  مشاريع إجراء يمكن في في المدى البعيد-

 الخارجية. التجارية الشركات مختمف مع شراكات
                                                           

7
   Johnwi, Colonel,  optic,p5   

8
   Mott MacDonald," Provision of Infrastructure in Post Conflict Situations", Department for 

International Development, London, june2005. 
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 الطاقة. -5-3
 ونقصد بيا ىنا الطاقة الكيربائية.

 متطمبات توفير الطاقة الكيربائية.-5-3-0
معمومات شبكة الطاقة. وتتضمن شبكات التجييز الداخمية والخارجية، التوزيع المكاني، الخطط والمخططات - 

 المتوفرة لممحطات، خطوطيا، كفائتيا، احماليا، االحتالفات الموسمية لالحمال.
 التنفيذ.-5-3-3

 بناء المولدات الرئيسة.يجب ان توضع اولويات في الخطة بموجب االحتياجات الفورية، وىذا يضم اعادة 
 اما عمى االمد البعيد فيجب انجاز مشاريع شبكات ومراكز توزيع جديدة.

 النقل.-5-2
 ويقصد بو جميع انواع النقل )البري )طرق، جسور، سكك حديد، مترو، ترام(، ومائي، وجوي(.

الناس لموصول الى السكن، تظير اىمية النقل بشكل فوري بعد االنتياء من الحرب بشكل مباشر، وذلك لحاجة 
 والسوق، والمراكز الصحية، العمل.

 المتطمبات الرئيسة.-5-2-0
معمومات عن االلغام االرضية والذخائر غير المتفجرة في او عمى أو بالقرب من الطرق، وسكك الحديد، -

 والجسور.
 .، وتثبيت اىميتياشبكات الطرق والجسورمعمومات عن -
 ونوعيا في المدينة، والحجوم المرورية، وعالقة المدينة بباقي المدن. اتبمعمومات عن عدد المرك-
 تقييم االضرار.-5-2-3
 معمومات عن الطرق والجسور المتضررة.-
 تقدير كمف االعمار.-
 تنفيذ.-5-2-2
تحديد اولويات تنفيذ المشروع عن طريق تحديد اىمية الطرق والجسور المستخدمة في المدينة، عن طريق -

 لمجتمع المحمي.اشراك ا
اشراك المجتمع المحمي في االولويات وفي التصميم وال سيما في اشراك المرأة وكذلك يوجد عدد كبير من االرامل -

 واالطفال الذين يجب اخذ رأييم.
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 تجييز الماء.-5-4
تكون ؤقتة من مصادر مياه نظيفة، وفي حالة عدم وجود موارد مياه نظيفة اي يجب تجييز الماء بخزانات م 

 المياه عكرة ، تكون الحاجة الى المعالجة بالكمور أو مرشحات الرمل البسيطة.
 المعمومات المطموبة.-5-4-0

 عمى األمد البعيد، ىنالك بعض االعتبارات التي يجب ان تؤخذ بالحسبان وىي:
 انتقال التموث بين شبكات مياه الصرف الصحي والمياه.- 
 حرب.معمومات عن االستثمارات قبل ال- 
 النقص في قطع الغيار.-
ىنالك معمومات قميمة عن المنشآت المدفونة، المعمومات المدونة ورقيا معرضة لمخطر اثناء الحرب، وتكون -

 معموماتيا ىامة جدا في تحديد مواقع الصمامات، المحمالت، ومعمومات عن الشبكة.
 من المرجح ان تكون محطات الضخ وغيرىا من المنشآت ممغمة.- 
 .تنفيذ-5-4-3
غالبا ما يتطمب توفير شبكات بمستوى اعمى عند اعادة االعمار في مرحمة ما بعد الحرب، ومع ىذا يتغاضى عن -

 ذلك بنموذج اكثر بساطة لضمان تطوير اعمال المعالجة ومحطات الضخ.
تحتاج االعمال الى تقييم ووضع اولويات بحيث اليقتصر االمر عمى توفير المياه النظيفة لمسكان، وانما يتعدى - 

 ذلك بكيفية الوصول الييم.
 شبكة الصرف الصحي.-5-5
بيا خمل نتيجة تراكم الطمى وضعف تكون اقل احتمال لالستيداف من قبل االطراف المتحاربة. لكن قد تكون  

 بب خمل في الطاقة الكيربائية.التصريف بس
 تنظيف شبكة الصرف الصحي يتطمب معدات مكمفة وعادة" ما توضع في المرتبة الثانية عند اعادة االعمار.

كسر انابيب مياه تجييز المياه من المحتمل ان تشكل مخاطر صحية من خالل تموث مياه الصرف الصحي من 
من الضروي اعالم المستخدمين بذلك الخذ التدابير المنزلية  انظمة الصرف الصحي المتوقفة عن العمل سيكون
 المناسبة مثل غمي الماء او اضافة الكمور المنزلي.

 جمع ومعالجة النفايات الصمبة. 5-6
معالجة نيائية(. مما -تجميع مؤقت-نقل-فرز-من ضحايا الحروب ايضا" ضعف ادارة النفايات بكل مراحميا )جمع

يؤدي الى حدوث مشاكل بيئية كثيرة بسبب تراكم النفايات.
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 اعادة االعمار في  البنى التحتية المعمومات المطموب توفرىا وتقدير االمكانيات والجدول الزمني والتنفيذ في( 0جدول)
 

انبنى 

 انتحتٍة

 التنفٌذ الجدول الزمنً تقدٌر االمكانٌات المعلومات المطلوب توفرها

1-
 االتصاالت

 .الصناعٌة باالقمار االتصاالت نظام-
 الهاتف شبكة بتجهٌز الخاص القطاع دور تفعٌل-

 .الجوال

 .المحلٌٌن السكان الى االتصاالت توفٌر
 .المتاحة الفنٌة الكوادر-

 .المانحة والجهات المحلٌن، المقاولٌن-
 السلكٌة االتصاالت لشبكة األمان-

 حتى للهجوم عرضة النها والالسلكٌة،
 .الحرب انتهاء بعد

 مشارٌع تنفذ ان ممكن القصٌر المدى فً
 المركز فً هواتف توفٌر طرٌق عن االتصاالت

 .الناس لعامة والرادٌو والنت للدوائر،
فً  للزٌادة  مشارٌع إجراء فً المدى البعٌد ٌمكن

 النائٌة األماكن أكثر فً الجمهور إلى الوصول
 التجارٌة الشركات مختلف مع شراكات خالل من

 الخارجٌة

ان اعادة اعمار االتصاالت ٌوفر دمج 
للسكان المحلٌٌن وتوفٌر فرص عمل، 

 فً واألكشاك الهاتف محالت وٌمكن تركٌب
 النائٌة المناطق

انطاقة -2

 انكهزبائٍة

 التجهٌز شبكات وتتضمن. الطاقة شبكة معلومات
 الخطط المكانً، التوزٌع والخارجٌة، الداخلٌة
 كفاءتها، خطوطها، للمحطات، المتوفرة والمخططات

 لألحمال. الموسمٌة االختالفات احمالها،

حالة شبكة الطاقة الكهربائٌة، وامكانٌات -
 التجهٌز.

 الضرر فً شبكة الكهرباء.تقدٌر -
 االمكانٌات المتاحة من مواد اولٌة وكوادر فنٌة.-

 بموجب الخطة فً اولوٌات توضع ان ٌجب
 بناء اعادة ٌضم وهذا الفورٌة، االحتٌاجات

 .الرئٌسة المولدات
 مشارٌع انجاز فٌجب البعٌد االمد على اما

 جدٌدة توزٌع ومراكز شبكات

شبكة -

اننقم 

-)انبزي

-انمائً

 نجىي(ا

 المتفجرة غٌر والذخائر االرضٌة االلغام عن معلومات-
 الحدٌد، وسكك الطرق، من بالقرب أو على او فً

 .والجسور
 وتثبٌت والجسور، الطرق شبكات عن معلومات-

 .اهمٌتها
 المدٌنة، فً ونوعها المركٌات عدد عن معلومات-

 .المدن بباقً المدٌنة وعالقة المرورٌة، والحجوم

 والجسور الطرق عن معلومات-
 .المتضررة

 .االعمار كلف تقدٌر-

 تحدٌد طرٌق عن المشروع تنفٌذ اولوٌات تحدٌد-
 المدٌنة، فً المستخدمة والجسور الطرق اهمٌة

 .المحلً المجتمع اشراك طرٌق عن
 وفً االولوٌات فً المحلً المجتمع اشراك-

 ٌوجد وكذلك المرأة اشراك فً سٌما وال التصمٌم
 اخذ ٌجب الذٌن واالطفال االرامل من كبٌر عدد

 .رأٌهم

 

تجهٍز -

 انماء

 مٌاه مصادر من مؤقتة بخزانات الماء تجهٌز ٌجب
 اي نظٌفة مٌاه موارد وجود عدم حالة وفً نظٌفة،

 بالكلور المعالجة الى الحاجة تكون ، عكرة المٌاه تكون
 .البسٌطة الرمل مرشحات أو

 ان ٌجب التً االعتبارات بعض هنالك البعٌد، األمد على-
 :وهً بالحسبان تؤخذ

 .والمٌاه الصحً الصرف مٌاه شبكات بٌن التلوث انتقال-
 .الحرب قبل االستثمارات عن معلومات-

 عند اعلى بمستوى شبكات توفٌر ٌتطلب ما غالبا 
 هذا ومع الحرب، بعد ما مرحلة فً االعمار اعادة

 لضمان بساطة اكثر بنموذج ذلك عن ٌتغاضى
 .الضخ ومحطات المعالجة اعمال تطوٌر

 بحٌث اولوٌات ووضع تقٌٌم الى االعمال تحتاج-
 للسكان، النظٌفة المٌاه توفٌر على االمر الٌقتصر

 .الٌهم الوصول بكٌفٌة ذلك ٌتعدى وانما
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 .الغٌار قطع فً النقص-
 المدفونة، المنشآت عن قلٌلة معلومات هنالك-

 الحرب، اثناء للخطر معرضة ورقٌا المدونة المعلومات
 الصمامات، مواقع تحدٌد فً جدا هامة معلوماتها وتكون

 .الشبكة عن ومعلومات المحمالت،
 من وغٌرها الضخ محطات تكون ان المرجح من-

 ملغمة المنشآت

شبكة -

انصزف 

 انصحً.

 االطراف قبل من لالستهداف احتمال اقل تكون
 الطمى تراكم نتٌجة خلل بها تكون قد لكن. المتحاربة

 .الكهربائٌة الطاقة فً خلل بسبب التصرٌف وضعف
 مكلفة معدات ٌتطلب الصحً الصرف شبكة تنظٌف

 .االعمار اعادة عند الثانٌة المرتبة فً توضع ما" وعادة
 تشكل ان المحتمل من المٌاه تجهٌز مٌاه انابٌب كسر
 من الصحً الصرف مٌاه تلوث خالل من صحٌة مخاطر
 من سٌكون العمل عن المتوقفة الصحً الصرف انظمة

 المنزلٌة التدابٌر الخذ بذلك المستخدمٌن اعالم الضروي
 .المنزلً الكلور اضافة او الماء غلً مثل المناسبة

   

اننفاٌات -

 انصهبة

 بكل النفاٌات ادارة ضعف" اٌضا الحروب ضحاٌا من
(. نهائٌة معالجة-مؤقت تجمٌع-نقل-فرز-جمع) مراحلها

 تراكم بسبب كثٌرة بٌئٌة مشاكل حدوث الى ٌؤدي مما
 .النفاٌات

   

Ref: Mott MacDonald," Provision of Infrastructure in Post Conflict Situations", Department for International Development, London, june2005 
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 الفموجة(. منطقة الدراسة )مدينة-الجانب العممي  -6

 مترا كيمو 61 بعد عمى المدينة وتقع. األنبار محافظة ضمن تقع العراق في مدينة الَفّموَجة
 .(0بغداد، كما موضح في الخارطة) العاصمة غرب شمال

 يمسيا حين تربتيا تتفمج حيث لمزراعة الصالحة األرض ىي المغة في الفموجة ومعنى 
 فتحيا والتي التأريخية األنبار مدينة قرب الفموجة مدينة نيتب األرض، خيرات عن السماء ماء
 وتعرف. الخطاب بن عمر الخميفة عيد في م، 622 الموافق ىجرية 03 عام الوليد بن خالد

 وجامع م،0966 عام المؤسس الكبير الجامع ومنيا المساجد لكثرة المساجد بمدينة الفموجة
 عمي وجامع عفان بن عثمان وجامع الخطاب بن عمر وجامع الصديق بكر أبي وجامع الخمفاء

 .كثيرة أخرى وجوامع طالب، أبي بن

 إلى المؤدي الصحراوي الطريق في ليم استراحة كمحطة الفموجة مدينة العثمانيون إتخذ ولقد
 .بغداد

 .) اخر احصائية لمسكان في المدينة(3102لعامنسمة  325029عدد سكانيا  يبمغ 

، واستمرت 3102تعرضت مدينة الفموجة الى اليجوم االرىابي في كانون االول عام  
، استيدفت العمميات االرىابية فييا البنى 3106عمميات االرىاب فييا لغاية حزيران من عام 

 التحتية بشكل كبير.مما يستوجب التخطيط العادة اعمارىا. 
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 المحافظة  الفموجة وموقعيا من العراق ومدينة الرمادي مركز قضاء( 0خارطة)
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 ( المخطط االساس لمدينة الفموجة3خارطة)
 العمراني التخطيط مديرية: المصدر 
 
 

 

 ليا، االساسية واالحتياجات بيا، االضرار وتقديرات واقع حال البنى التحتية وامكانياتيا-6-0
 (.3)الجدول في موضح في مدينة الفموجة، وكما

 :يمي ما الجدول من يتضح اذ

 توفير عمى االعتماد ويمكن كمي، بشكل مدمر( البريد) السمكية االتصاالت. االتصاالت-0
 القطاع قبل من تجييزىا يمكن التي والنت المحمول الياتف شبكات طريق عن االتصاالت

 .الخاص

 

 طريق عن الكيرباء توفير القصير المدى في ويمكن ،%65 فييا االضرار نسبة. الكيرباء-3
 .الخاص لمقطاع التابعة المولدات
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 بسبب لتصدعيا نتيجة جزئي لشكل مدمرة المدينة في الشوارع شبكة. الطرق شبكة-2
 جسر ىو لمعمل صالح فقط واحد جسر فينالك الجسور، يخص فيما اما االرىابية، العمميات
 .الحضرة



 
  

 

14 
 

 

 

 

%، وال تتوفر محطات لتصفية الماء في 51االضرار في شبكة الماء الماء، بمغت نسبة -4
 المدينة.
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 الصرف الصحي،ال تتوفر شبكة الصرف الصحي لممساكن. -5

النفايات الصمبة، ضعف اداء البمدية في رفع النفايات وتراكميا في الساحات الفارغة، وعدم -6
 معالجتيا.
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 الجسور في مدينة الفموجة( 2خارطة)
ية التخطيط العمرانيالمصدر: مدير 
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 ( االمكانٍات وانجدول انزمنً وتنفٍذ مشارٌع انبنى انتحتٍة فً مدٌنة انفهىجة.2جدول)

 

 الجدول الزمنً تقدٌر االمكانٌات المعلومات المطلوب توفرها انبنى انتحتٍة

 (1برٌد عدد )ٌوجد مركز  االتصاالت-1

ابراج اتصاالت الهاتف المحمول والنت 

 )قطاع خاص(

 مدمر بالكامل

 جٌدة

على المدى القصٌر ٌمكن االعتماد على شبكة 

 الهاتف المحمول للقطاع الخاص.

الشبكة الوطنٌة قبل الحرب )العملٌات  انطاق انكهزبائٍة.-2

االرهابٌة ( ال تستطٌع تجهٌز المدٌنة اال ب 

جاتها. التً تبلغ % من احتٌا22

 مٌغا واط/ سنة.1228351

تقدر الحاجة الى الطاقة الكهربائٌة ب -

 مٌغا واط/سنة. 1228351

المشكلة هنا لٌست خاصة بمدٌنة الفلوجة ، 

ولكن تشمل مدن العراق كافة، بسبب عدم 

تمكن الجهات المعنٌة من اعادة اعمار 

 2003الشبكة الوطنٌة بعد عام 

 %52نسبة الضرر فً الشبكة تبلغ -

على المدى القصٌر ٌمكن االعتماد على المولدات 

 التابعة للقطاع الخاص.

على المدى البعٌد ٌجب العمل بشكل جدي العادة 

 تجهٌز الطاقة الكهربائٌة.

 شبكة الطرق. اننقم-3

 الجسور : خرٌطة لمواقع الجسور

عدد الجسور المدمرة سبعة، كما موضح فً 

 (3رطة )الخا

 جسر الخضر صالح فقط

 لمعرفة الجسور اهمٌة عن استبٌان اجراء ٌجب

 االعمار اعادة اولوٌات

محطة تجهٌز الماء فً المدٌنة لدٌها عجز - لتر/شخص/ٌوم 355معٌار تجهٌز الماء  انماء-4

 لتر/شخص/ ٌوم. 12152ٌقدر ب

 لٌست هنالك محطات تصفٌة للماء.-

على المدى القصٌر ٌمكن تجهٌز المواطنٌن -

بالطاقة الحالٌة للشبكة، مع ضرورة تعقٌم 

 وتصفٌة الماء بشكل جٌد.
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على المدى البعٌد: توسٌع شبكة الماء وتحسٌن - %20نسبة الضرر فً الشبكة -

ادائها، وزٌادة تجهٌز الماء بما ٌتناسب مع 

 المعٌار.

توجد شبكة لصرف مٌاه االمطار فً  شبكة انصزف انصحً-5

 المدٌنة.

م توفر شبكة للصرف الصحً للمنازل عد

 بشكل كامل للمناطق.

 صٌانة شبكة صرف مٌاه االمطار.-

توسٌع شبكة الصرف الصحً لتشمل جمٌع -

 اجزاء المدٌنة.

تقدر كمٌة النفاٌات المتولدة فً المدٌنة ب - اننفاٌات انصهبة.-6

 كغم/شخ/ٌوم. 0.750

. 

 ومعالجة رفع فً البلدٌة اداء ضعف-

 فً المستخدمة اآللٌات قلة بسبب النفاٌات،

 الكوادر توفر وعدم والمعالجة، النقل عملٌة

 بالمعالجة المختصة الفنٌة

على المدى القصٌر ٌمكن االستعانة بالقطاع -

-نقل-الخاص فً عملٌة ادارة النفاٌات )جمع

 معالجة(.-تحوٌل

تهٌئة كوادر محلٌة مختصة الدارة النفاٌات -

تدوٌر النفاٌات او استثمار الصلبة وامكانٌة اعادة 

 الطاقة الحرارٌة بعد اجراء عملٌات المعالجة.
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 التخطيطية في مدينة الفموجة. االمكانيات تقييم  6-3

النظري من البحث،  بالتخطيطية التي تم التطرق الييا في الجان مكانيات سيتم التقييم وفقا لال
 (. والذي يتبين منو ما يمي:2وكم موضح في الجدول)

جانب االقتصادي وعدم تمكنيا من اعادة االعمار بسبب ضعف ال ،ضعف كفاءة الحكومة-
بسبب الظرف االقتصادي الصعب الذي يمر بو العراق بشكل عام والحكومة المحمية في مدينة 

  الفموجة.

 قمة كفاءة وخبرة االجيزة االمنية. االمني بسبب الجانب وضعف -

 ضعف مشاريع التنمية قبل الحرب.-

اقتصار دور القطاع الخاص في االتصاالت وتوفير الطاقة الكيربائية بشكل غير مستمر -
 ساعات محدودة من النيار.ل

 

 في مدينة الفموجة التخطيطيةتقييم االمكانيات ( 2جدول)

 مدينة الفموجة في واقع الحال  التخطيطية المكانياتا
 ضعيف . وكفؤة فاعمة حكومة وجود-0

 قميل .الحرب قبل المدينة في التنمية بمستوى المعرفة -3
 كبير التحتية البنى خدمات في الدمار ونوع مستوى -2

بب الوضع بس استعداد معنوي وليس مادي،  .االعمار اعادة في المحمية الحكومة امكانية -4
 لمبمد.االقتصادي العام 

 ضعيف، بسبب عدم كفاءة االجيزة االمنية . .االمأن توفر مدى -5
 عمى مستوى توفير االتصاالت والطاقة الكيربائية القطاع الخاص-6
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 اعادة االعمار في مدينة الفموجة.  محددات-6-2

 (، وكاالتي:4كما موضح في الجدول ) محدداتىنالك العديد من ال

 عمى صندوق اعادة اعمار المدن المتضررة. محمياليعتمد التمويل -

 ليست ىنالك تقديرات دقيقة عن كمف اعادة اعمار البنى التحتية في مدينة الفموجة.-

 عدم وجود قوانين خاصة باالستثمار في البنى التحتية.-

عدم تفعيل دور القطاع الخاص في االستثمار في البنى التحتية ونالحظ وجوده بشكل بسيط -
 االتصاالت وتجييز الكيرباء. في مجالي

 المنح المقدمة العادة تأىيل المستشفى في المدينة ، وليس العادة اعمار البنى التحتية.-
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 اعادة االعمار في مدينة الفموجة. محددات( 4)جدول

  دة اعمار البنى التحتيةاالعامة في اع محدداتال 
 التحتية. البنى لمشاريع مالية استثمارات تخصيصالتمويل المحمي و -0
 

اذ يوجد صندوق اعمار المدن المتضررة 
)محافظة االنبار،  ةوميزانية المحافظ

الذي تقع مدينة الفموجة ضمنيا(، 
 UNDP9و

ليست ىنالك تقديرات دقيقة عن الكمف   .االعمار اعادة كمف وحساب تقدير-3
 10مميار دوالر( 40الى  04اذ تتراوح)

 مما التنظيمية الرقابة اختالل اخر وبمعنى الفساد، الى يؤدي قد الحكومة ضعف-2
 والصيانة االدارة ضعف الى يؤدي

 نعم

عمى مستوى تجييز الطاقة الكيربائية  .الخاص القطاع مشاركة ضعف-4
 واالتصاالت.

 نعم .الخاص لمقطاع بالنسبة االستثمارات لحماية القوانين كفاية عدم-5
 ال .التحتية البنى في االستثمار عمى الخاص القطاع تشجيع كيفية-6
 اضرار تسبب او االعمار، اعادة مشاريع تحتاجيا ان يمكن التي االراضي ممكية -5

 .المشاريع اقامة عند االراضي عمى
 ال

 الحكومة، طريق عن معظميا في تكون والتي. )المنح( الخارجية المساعدات-6
 .الطرق تأىيل اعادة ثم والتعميم الصحة نحو تتجو االستثمار أولويات وتكون

- 

توجد منحة ىولندية العادة اعمار 
المستشفى ، وال توجد منح في مجال 

 .11اعمار البنى التحتية
 لغياب نتيجة تراكمية وتكون( الكيربائية الطاقة الطرق،) الخدمات في االختناقات-

 .عديدة لسنوات االستثمار
 نعم

 

 

 

 

 

                                                           
9
 لجنة اعادة االعمار في محافظة االنبار. 
10
 التقديرات على مستوى محافظة االنبار، وليست مدينة الفلوجة بمفردها. 
11
 .االنبار محافظة في االعمار اعادة لجنة 
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 التخطيطية الممكن اتباعيا العادة االعمار في مدينة الفموجة.السياسات 6-4

اعتماد اقتراح في مدينة الفموجة ، يمكن  محدداتبعد معرفة االمكانيات المتاحة وال
سياسة المنيج التدريجي. بمشاركة جيات مختمفة حكومية وغير حكومية من منظمات 

تحديد االىداف واألولويات ووضع المجتمع، لوضع خطة لموضع الراىن، والمشاركة في 
 البدائل وتحميميا والتقييم واختيار البديل االفضل.

 االستنتاجات:

  تعرض البنى التحتية في مدينة الفموجة الى اضرار كبيرة في المجاالت كافة وكما يمي:

 %.95، الجسور %51ة%، والماء بنسب65%، والكيرباء 011االتصاالت نسبة االضرار -

عمى  ( مميار دوالر40-04حسابات دقيقة عن كمف االعمار ، اذ بمغت التقديرات)عدم توفر -
 .مستوى محافظة االنبار وليست مخصصة بمدينة الفموجة بالتحديد

ضعف الدور الخاص في االستثمار في اعمار البنى التحتية، اذ  يقتصر دوره عمى الطاقة -
 والنت.الكيربائية، واالتصاالت بشبكة الياتف المحمول 

 التوصيات:

اعمار البنى التحتية وليس فقط في القطاع الصحي او  توجيو المنح المالية لالستثمار في-
 التعميمي.

 ضرورة توفير األمن لتسييل اعادة االعمار، وذلك عن طريق تطوير كفاءة االجيزة االمنية.-

 .تشريع قوانين تشجع االستثمار في -
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