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 :الممخص
تطــورت فــي العقــود األخيرة مؤشــرات وطــرق إحصائيــة متعــددة لقيــاس 
مســتويات الحرمــان فــي المجاالت االقتصادية واالجتماعية. تيـدف ىـذه 

مـن الحرمـان فـي بعـض ىـذه  المؤشـرات إلـى تحديـد المناطـق  التـي تعانـي
التنمويـة ليـذه المناطـق، ومـن ثـم تركيـز  المجاالت، بغـرض معرفـة االحتياجات

عمميـات التنميـة والتطويـر فييـا.تمثل البنى التحتية ألي مدينة حجر الزاوية ليا 
ألنيا اساس النمو الحضري  تناول البحث مؤشرات البنى التحتية في مدينة 

انيا ميمة  في اقصى الغرب من العراق ضمن محافظة االنبار االىامشية 
اداريا ، لبيان نسب الحرمان في خدمات البنى التحتية  لتمك المدينة ، ان توافر 
ىذه الخدمات  وبشكل كفوء يساىم في تكوين بيئة صحية وسممية لممدينة والتي 

عكس عمى تطور من خالليا  يمارس االنسان نشاطاتو اليومية االمر الذي يت
وتقدم مدينة الرطبة ألىميتيا االدارية كونيا بوابة البمد المطمة عمى ثالث بمدان 
شقيقة الى جانب انيا شيدت زيادة في حجميا االمر الذي انعكس عمى زيادة 
الطمب عمى خدمات البنى التحتية  وتم اعتماد الدراسة الميدانية  وتطبيق 

خدمات لتحديد الحرمان والقصور لتمك المعايير التخطيطية لقياس تمك ال
الخدمات في المدينة ومن تطبيق تمك المعايير اتضح ان المدينة تعاني من 
حرمان واضح وبنسب كبيرة لعديد  من تمك المؤشرات في حين تكاد البعض 
منيا معدوم تماما  االمر الذي تطمب الدراسة ووضع جممة من الحمول والبدائل  

خدمات البنى التحتية وتطورييا بما يحقق الرفاىية  لمعالجة الحرمان في 
 والعدالة االجتماعية لسكان مدينة الرطبة 
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Abstract: 

In recent decades, various indicators and statistical 

methods have been developed to measure deprivation 

levels in the economic and social fields. These indicators 

aim to identify the areas that are deprived in some of 

these areas, in order to know the development needs of 

these areas, and thus to focus their development and 

development processes.  The infrastructure of any city 

represents the cornerstone of it because it is the basis of 

urban growth The research dealt with the indicators of 

infrastructure in a marginal city in the far west of Iraq 

within the province of Anbar, it is administratively 

important, to indicate the rates of deprivation in 

infrastructure services for that city, that the availability 

of these services efficiently contributes to The formation 

of a healthy and peaceful environment for the city 

through which the daily exercise of human activities, 

which reflects on the development and progress of the 

city of humid administrative importance of being a 

gateway to the country overlooking the three sister 

countries in addition to the fact that it has seen an 

increase in its size, which reflected on the increasing 

demand for services Ne infrastructure The field study 

was adopted and the application of planning criteria to 

measure those services to determine the deprivation and 

deficiencies of those services in the city and from the 

application of those standards it became clear that the 

city suffers from a clear deprivation and large 

proportions of many of these indicators, while some of 

them are almost completely zero, which required the 

study and a set of solutions And alternatives to address 

the deprivation in infrastructure services and 

development in order to achieve the welfare and social 

justice of the residents of the city of Rutba. 
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 المقدمة :
ان خدمات البنى التحتية كمنظومة  مترابطة ال يمكن تطوير جزء منيا واىمال جزء 

تحميل  اخر؛ لذا نالحظ ان التباين واضح بين الدول في كيفية توفيرىا لتمك الخدمات .تم 
مؤشرات الحرمان لخدمات البنى التحتية في مدينة الرطبة  وبعد التحميل تم تحديد نسبة 
الحرمان والحرمان التراكمي  من خالل الراسة الميدانية ،السيما وان ىذة المؤشرات كانت 

الجياز المركزي –متوافقة والمؤشرات التي  اعتمدتيا وزارة التخطيط والتعاون االنمائي 
 2006اء وتكنموجيا المعمومات  في تقريرىا عن الحرمان ومستويات المعيشة  لمعام لمالحص

من ىذا المنطمق تم تحميل مجموعة خدمات البنى التحتية )الماء ،الكيرباء، الصرف 2088و
الصحي ،التخمص من النفايات ،شبكة الشوارع اضافة الى المظاىر السمبية المحيطة بالمسكن 

كفاية لتمك الخدمات داخل المركب الحضري والتي تكشف بمجمميا عن (ولتحديد الكفأة وال
 -حالة الحرمان في المدينة تم تحميل المؤشرات كمايمي:

 مؤشر مياه الشرب -8
 يعد المسكن محروما اذا لم يكن مرتبطًا بشبكة المدينة )االسالة(-
 ةل المياه الى المسكن بصورة دائميالتص-
 وجود روائح وشوائب-
 مؤشر الكيرباء -2
 يعد المسكن محروما اذا لم يجيز من الشبكة العامة )الوطنية (-
 ساعة في اليوم  86عدد ساعات التجييز ال تقل عن -
 مؤشر الصرف الصحي -3
يعد المسكن محروما اذا لم تكن في الحي شبكة صرف صحي عامة واعتمدت المساكن -

 عمى الخزانات )احواض التعفين (
محروما اذا تعرضت القنوات لمكسر واالنكسار والطفح وتمكأت الجيات  يعد المسكن-

 المسؤولة  باإلدامة
 مؤشر التخمص من النفايات -4
 يعد المسكن محروما اذا لم توجد اماكن خاصة لمنفايات -
 يعد المسكن محروما اذا لم توضع حاوية لكل مسكن وحاوية عامة لمحي  -
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 يعد المسكن محروما اذا لم ترفعيا البمدية بصورة دورية  -
 مؤشر شبكة الشوارع -5
يعد المسكن محروما اذا لم يكن الشارع المؤدي لممسكن معبدا ويضم رصيف فضال عن  -

 اثاث الشارع 
 يعد المسكن محروما اذا كان  فيو تخسفات ومطبات غير نظامية  وحفر  -
 حيطة بالمسكن مؤشر الظواىر السمبية الم-6
يعد المسكن محروما اذا كان يعاني من الضوضاء ،الضجيج ،المياه االسنة  ،دخان،روائح  -

 كريية،حشرات وقوارض،كالب سائبة فضال عن المخاطر االمنية )االمن المجتمعي (  
 مشكمة البحث: -اوال 

 المدينة ؟ىل تتوزع خدمات البنى التحتية في مدينة الرطبة بشكل يتناسب  وحجم 
 وما مدى الكفاءة والكفاية  لتمك الخدمات ؟ 

 الفرضـــية:  -ثانيا
ىناك العديد من االسباب التي تقف وراء تدني مستويات خدمات البنى التحتية سواء 
كانت ىذه االسباب تتعمق بالكثافة السكانية لممدينة او القصور في االداء الوظيفي لمدوائر 

مب خدمات البنى التحتية المقدمة في المدينة ال تتوافق مع  المعايير ان اغالخدمية في المدينة،
ليم  وتدني التخطيطية ان ارتفاع عدد السكان في المدينة ادى الى نقص في حجم الخدمات المقدمة 

 عمى الخدمات المقدمة في المدينة مستوى كفاءتيا، وىناك شعور بعدم الرضى لبعض سكانيا 
 البــــــحث اهـــــــــداف  -ثالثا

ييدف البحث الى تحديد الحرمان والخمل الذي تعاني منو مدينة الرطبة جراء النقص 
ن المساحة والبعد ع اتساعوالعجز الواضح لخدمات البنى التحتية السيما وان القضاء يمتاز ب

كما وييدف البحث الى وضع جممة من الحمول  ،مركز المحافظة ومتخذي القرارات
عالجة الحرمان من خدمات البنى التحتية  وتطورييا  بما يحقق الرفاىية والمقترحات  لم

 والسكن المالئم ليذه المدينة المحرومة 
 اسموب البحث : -رابعا 

اعتمد البحث بشكل رئيسي عمى الدراسة الميدانية والمقابالت الشخصية لمدراء الدوائر 
حي  88احياء المدينة البالغ عددىا  الخدمية في المدينة واستمارة االستبانة التي وزعت عمى
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 4832نسمة وعدد المساكن  29840استمارة حيث بمغ عدد سكان المدينة  95*بواقع 
وتم اعتماد مبدئ المالءمة المكانية لمعالجة واقع حال تمك الخدمات بما يتناسب  (8)مسكن

 وحجم المدينة . 
 حدود منطقة الدراسة:  -خامسا

تتمثل بمدينة الرطبة مركز القضاء  الذي يتمتع بموقع حيوي استمد قيمتو من 
مدينة الرطبة مركز قضاء الرطبة أحد  احتمت اإليجابيةومن بعض المعطيات خصائصو 

مع دائرة  (°40 17′ 3″)وموضعيا عند تقاطع خط طول  ،القضية الثمانية لمحافظة االنبارا
الرطبة موقعًا جغرافيًا متميزا إذ يقع في الجزء الغربي ويحتل قضاء (  °33 2′ 17 ″ )عرض

لمحافظة االنبار ويحده من الشمال والشمال الغربي الجميورية العربية السورية وقضاء القائم 
ومن الغرب المممكة األردنية الياشمية والمممكة العربية السعودية ومن الجنوب الغربي المممكة 

ة النجف ومن الشرق مركز محافظة االنبار)الرمادي( ومن العربية السعودية أيضًا ومحافظ
والحدود الزمانية لتحميل الحرمان تمثمت  (8الخريطة رقم ) لجنوب الشرقي محافظة كربالء،ا

 مؤشرات خدمات البنى التحتية في مدينة الرطبة . 2089بالعام 
المجتمعات ؛ تعتبر الحاجة الى خدمات البنى التحتية اىم متطمبات االنسان في كافة 

كونيا عنصر اساسي الستدامة الحياة فييا . لذلك من الميم العمل عمى توفرىا بالشكل الذي 
وىناك بعض الخصائص التي من  ،يحقق المصمحة العامة لجميع االفراد في المجتمع

الضروري توفرىا في خدمات البنى التحتية ، كالمرونة اي قدرتيا عمى االستمرار ومواكبة 
السكانية  كذلك ان تكون عمى قدر عالي من الثقة واالمان و مالئمة لمظروف السائدة الزيادة 

 (2)في المنطقة سواء ظروف المناخ او التضاريس او استعماالت االرض والخدمات االخرى
سيتم التطرق عمى واقع حال مؤشرات البنى التحتية في مدينة الرطبة  ومنيا مؤشر الماء  وىنا

م  المحطات ومشاريع التوزيع وشبكاتيا ،باإلضافة الى مؤشر خدمات الصالح لمشرب واى
الصرف الصحي وشبكات صرف مياه األمطار وانواع تمك الشبكات وكفاءتيا ، ومؤشر 
خدمات الطاقة الكيربائية واىم المحطات في المدينة وشبكات توزيعيا. كذلك سيتم التطرق الى 

كما وسيتم دراسة مؤشر الطريق المؤدي الى  واقع حال مؤشر خدمة جمع النفايات وطمرىا
المسكن  اي خدمات الشوارع الداخمية وكفاءتيا، كما ويتم دراسة واخيرا تناول المؤثرات السمبية 
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في محيط المسكن  ومنيا المياه الراكدة الضجيج االنارة غير الكافية والقوارض والحشرات 
 .باإلضافة الى المخاطر االمنية في منطقة الدراسة

 (: موقع مدينة الرطبة من العراق ومحافظة االنبار8خريطة رقم ) 

  
 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى:

لسنة  8:8000000(وزارة الموارد المائية الييئة العامة لممساحة، خريطة العراق االدارية، مقياس 8)
المناطق الوسطى، خريطة التصميم  ( وزارة الداخمية، مديرية التخطيط العمراني، دائرة تخطيط2) 2080

 ( 5000: 8، مقياس ) 2080، لسنة 380األساس لمدينة الرطبة، رقم 
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 مؤشر خدمات الماء الصالح لمشرب: -اوال
الشرب يرجع الى حوالي ان تاريخ اىتمام  االنسان بنوعية المياه التي يستخدميا في 

وكفاءة نوعيتو من خالل المون حيث كان االنسان  يحكم عمى صالحية الماء عام ؛  500
والطعم  والرائحة  وكانت عمميات معالجة المياه وتصفيتيا تقتصر عمى الغميان  والترشيح 

ياه وزادت والترسيب ، وبمرور الزمن والتقدم التكنولوجي الذي حصل ازدادت العناية بالم
 (3).محاوالت التنقية

 -عدد من المشاريع وىي : عن طريقيز المدينة بالماء الصالح لمشرب يتم تجي
 (1)مخطط رقم 
مشروع الصحراء الغربية :ويقع في ناحية  المحمدي ضمن محافظة االنبارعمى -8

(تعمل  B7 ، B6، B5، B4، B3، B2، B1( محطات خزن)7نير الفرات ويتكون من )
مجتمعو لغرض ايصال الماء الى المدينة ،كافة محطات ىذا المشروع تعمل عمى مولدات 

(حيث يتم الضخ من اول محطة تباعا الى 3م600ربائية  وتبمغ طاقة الخزن لكل محطة )الكي
المحطة الثانية  ويتم الخزن  واعادة الضخ لممحطة التالية المشروع حاليا متوقف بسب تدمير 

 B4 ).وB5محطات )
مشروع ماء الضبعة : يتكون من مجمعين  تحتوي عمى عدد من االبارويبعد عن -2

 كم  وتعمل عمى تجميع المياه واعادة الضخ لممدينة  .20حوالي المدينة 
م ويستخدم 890بئر باعماق تتجاوز  85مشروع ماء الضبعة القديم :يضم -

حصان  تعمل مجتمعة عمى تجييز كمية  30مضخات دفع غطاسة عامودية قدرة 
عد التجميع (داخل المشروع ب3م750(يوميا في الظروف الطبيعية ويوجد خزان سعة )3م8500)

 يضخ لممدينة.
م  تعمل عمى تجييز 200ابار بعمق  9مشروع ماء الضبعة الجديد : يضم -

(ومن ثم يعاد ضخة لممدينة  3م8250(يوميا ويتم تجميعيا في خزان المشروع سعة  )3م8000)
 ويوجد داخل المدينة ثالث خزانات كونكريتية  وىي :

(تعمل عمى جمع الماء 3م750سعة ) خزان ماء الحي العسكري  يضم ثالث خزانات-
  ةالمراشن أمن االبار الخارجية  واعادة ضخيا لالحياء السكنية  وفق مبد
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(يساىم بضخ الماء لألحياء القريبة 3م8000خزان ماء غرب الوادي  سعة الخزان )-
 في غرب المدينة .

ة من ( يساىم بضخ الماء لألحياء القريب3م750خزان ماء الحارة  سعة الخزان )-
 الحي.

 

 (: مشاريع تجهيز مذينت الزطبت بالماء الصالخ للشزب1مخطط رقم )       

 

 

 المصدر: مديرية بمدية مدينة الرطبة شعبة التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة.
مجموع ما يصل  المدينة في حالة وجود امدادت التيار الكيربائي  وعمل خط 

اما  2084/يوم ىذا االمر كان قبل تدىور الوضع االمني عام  3م2500الطوارئ يتم تجييز 
حاليا كل المشاريع  تعاني من عدم وجود الكيرباء وشحة بالوقود  فال يصل المدينة سوى 

وحصة  /يوم(3م4260)والعجز /يوم(3م6460حاجة السكان الفعمية من الماء ) بمغت 3م8700
 360وىذا يتناقض مع المعييار التخطيطي  الذي حدد حصة الفرد   /يوم(3م0.09الفرد )
وتم سد العجز الكبير من خالل السيارات الحوضية التابعة لدائرة الماء والمجاري  (4)لتر/يوم

سيارات داخل الخدمة والعدد الكبير من السيارات الحوضيةالخاصة الى  7والبالغ عددىا 
 ار داخل االحياء السكنية .جانب قيام معظم المسكان بحفر االب
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% السيما وان مسالة توفير 88الحرمان واضح في جميع احياء المدينة يصل الى 
الماء الصالح لمشرب لتمك المدينة تعد مشكمة ازلية حسب راي اىالي المدينة لعجز الحكومة 
 المحمية والمحافظة عمى حميا وقد بمغ معدل نفقات كل مسكن شيريا  لمحصول عمى الماء

الف شيريا حسب حجم العائمة ، ومن الممكن اقتراح  75-30حسب االستبيان يترواح بين 
مشروع لممياه الصالحة لمشرب يزد بو المدينة من خالل االستفادة من بحيرة الرطبة الواقعة 

(  تقع البحيرة عمى ارتفاع  2كم غرب المدينة وكما ىو موضح بالخارطة رقم )  27عمى بعد 
(متر 54مستوى سطح البحر مما يعني ارتفاعيا عن موضع مدينة الرطبة ب)متر فوق  682

وبذلك فان انحدار السطح باتجة المدينة سيوفر انسيابة لتدفق المياه بدون مضخات مما يقمل 
 من تكاليف انشاء المشروع.

 

 2019عام زح للمياه الصالحت للشزب في مذينت الزطبتتمشزوع  المقال(:  2خزيطت رقم )

 

، لسنة   land sat 8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى مرئية فضائية لمقمر الصناعي 
 (.Arc Map 10.5ومعالجتيا باستخدام برنامج )  2088
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 ثانيا: مؤشر الطاقة الكهربائية :
ان استخدام الطاقة الكيربائية ال يقتصر فقط عمى االستيالك المنزلي بل يستخدم في 

ت مجاالت كالنشاط الصناعي والنشاط الزراعي والنقل والخدمات واالنارة العديد من المجاال
العامة ، اذ يتم استيالك كميات كبيرة من الطاقة الكيربائية وىي متباينة من دولة ألخرى ومن 
منطقة ألخرى داخل حدود الدولة الواحدة، لقد اصبح استيالك الطاقة الكيربائية في زيادة 

عالم  وبمعدالت نمو متفاوتة اذ ان الفرق في معدل استيالك الفرد مستمرة في اغمب دول ال
السنوي من الطاقة الكيربائية يعد مؤشرا لمفوارق في مستويات المعيشة في مختمف دول العالم 

،فعمى سبيل المثال ان االستيالك السنوي لمطاقة الكيربائية يتضاعف كل عشر سنوات  في  
( 28ل االستيالك الفردي في الواليات المتحدة  يفوق بمقدار) ، اذ ان معد  الواليات المتحدة

مرة لالستيالك الفردي بالنسبة لمعظم الدول النامية ، وان  الحاجة الى تمك الخدمة قد ازدادت 
(واط /يوميا في بعض 20000مع زيادة التطور التكنموجي حتى وصمت تمك الحاجة الى )

 .(5) ( واط يوميا38اقل من) رىينما تصل حصة الفرد في دول اخالدول ،ب
ك.و.شخص/يوم ( ومدة  900التخطيطي والذي حدد حصة الفرد ) المعياروحسب 

ك و  36000900ساعة  كانت الحاجة في المدينة قبل االحداث  86تقل عن  تشغيل ال
( يمثل ىذا المؤشر  2080)وزارة التخطيط،ك و  46935900وحاليا المدينة تحتاج الى 

% في المدينة وذلك لعدم وجود شبكة تجييز بالطاقة الكيربائية 800بمغت نسبة حرمان 
لمحطة الرئيسة من تعرضت لو المدينة وخطوط االمداد الرئيسية وا ومغذية لممدينة جراء ما

الرئيسي القادم من مدينة الى جانب تدمير الخط الناقل  المدينة قبل التحرير دمار وتخريب 
يرافقيا الكثير من المشاكل الفنية  عن طريق تجييز   موقتةقيعية  تم اجراء حمول تر  ،القائم

المدينة  بمحطة توليد ديزل تم تجييزىا من قبل الحكومة المركزية  ممنوحة من قبل احدى 
مغذيات ومحوالت متباينة   7وتضم  832kvالدول العربية تم تنصيبيا في محطة التحويل 

امبير   80ساعات لكل منزل  80مف احياء بمعدل محولة تزود مخت 877القدرة بمغ عددىا 
االىمية التي اثقمت كاىل  المولداتوتم سد العجز الواضح لمطاقة الكيربائية باالعتماد عمى 

 الف شيريا . 25-85المواطن اذا يصل سعر االمبير الواحد 
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 ثالثا: مؤشر الصرف الصحي 
تعد خدمات صرف المياه الثقيمة  ومياه األمطار احد الركائز الواجب توافرىا في  

سوف ينتج عنيا مشاكل بيئية   كفاءتياالمناطق الحضرية ، وفي حالة عدم توافرىا او قمة 
واحيانا  يكون  (6)عديدة سواء عن طريق تموث المياه او انتشار االمراض بين السكان.

بصورة غير كافية الستيعاب المياه المستعممة في المناطق  تصميم شبكات صرف المياه
السكنية  واالنشطة المختمفة يتم صرفيا  مباشرة  إلى األنيار من غير معالجة ، كذلك عندما 
تتعرض المدينة الى ىطول امطار شديدة تفوق طاقة شبكات الصرف فيؤدي ذلك الى طفح 

 المياه الى االراضي المنخفضة من المدينة.
 2080شخص عام  546 المخدومينالتخطيطي بمغ عدد السكان  المعيارسب وح

لتر  في الوقت الذي تحتاج المدينة حاليا الى تصريف  49644المصروفة  المياهوكانت كمية 
% لعدم وجود خدمة الصرف 97الخدمة يصل الى  ليذهمؤشر الحرمان  (7)لتر 4688740

الصحي في المدينة السيما وان تصميم شبكة الصرف لممدينة  جاىز ومدرج ضمن جدول 
( اال بسبب االوضاع االمنية حال دون االنجاز 3خارطة رقم )   2082االعمال منذ عام 

ن المدينة تضم شبكة ومن الجدير بالذكر ا  نالتعفييواعتماد المدينة حاليا عمى خزانات  
تصريف امطار تجاوز عمييا عدد من سكان احياء المطار القديم وتمثل تمك الشبكة بطول 

يكون  by gravity لألرضكم تعتمد عمى التصريف عمى اساس االنحدار الطبيعي 7
فييا محطات رفع او ابعاد  وىي شبكة قديمة تم  وألتوجدمجرى وادي حوران  باتجاهالتصريف 

 في ثمانينيات القرن الماضي عبارة عن انابيب كونكريتية  وحاليا خارجة عن الخدمة . تنفيذىا
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 2019عام (: مشزوع الصزف الصحي المقتزح  في مذينت الزطبت3خزيطت رقم )

 

 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى:
المناطق الوسطى، خريطة التصميم األساس وزارة الداخمية، مديرية التخطيط العمراني، دائرة تخطيط 

 ( 5000: 8، مقياس ) 2080، لسنة 380لمدينة الرطبة، رقم 
 

 رابعا: مؤشر التخمص من النفايات الصمبة 
يمكن تعريف النفايات الصمبة عمى انيا مجموعة من االشياء التي لم تعد ليا قيمة في 

اما القانون االنكميزي فيعرفيا عمى انيا كل مادة ناتجة عن عممية انتاج  (8)زمن ما ومكان ما.
ان مصطمح النفايات الصمبة تعبير يطمق (9)، او اي اجيزة ومواد عاطمة او مكسورة او مموثة 

عمى كل شيء يتم طرحو وتمفو من قبل كل كائن حي بعد مزاولتو الحياة الطبيعية وتكون قابمة 
الدول وخاصة النامية تعجز عن التخمص منيا وتمفيا اال في بعض  والتحمل. ففيلمتعفن 

الدول الكبرى  وفي بعض االحيان تعجز حتى الدول الكبرى التخمص  من النفايات  حيث 
تترك بقايا االفرازات  الصمبة في االزقة وشوارع المدن اذ يحاول السكان انفسيم من التخمص 

 منيا عن طريق الدفن او الحرق .
مدينة الرطبة كبقية مدن العراق  من مشكمة النفايات  الصمبة  والتي اصبحت    تعاني

جراء زيادة احجام المدن وانشار  المساكن الى   البمديةمصدر قمق  ومعضمة  تواجييا الدوائر 
جانب االكتضاض السكاني  داخل المسكن الواحد ، االمر الذي انعكس الى ارتفاع وتيرة 
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ن االستيالك البشري وتتمثل النفايات الصمبة  بالمخمفات الورقية بانواعيا المخمفات الناتجة  ع
وبقايا الطعام ومخمفات الحدائق والبالستك  والزجاج ومخمفات البناء واالعمال التجارية 
والصناعية فضال عن النفايات الطبية  وعدم اتباع  االساليب العميمة في المعالجة من خالل 

 82يا الى مواد نافعة ، تضم بمدية مدينة الرطبة عدد من االليات بمغت اعادة التدوير وتحويم
 30كابسات  وبمغ عدد العاممين في القطاع البمدي المخصص لرفع النفايات  4الية منيا 

طن  الى جانب رفع  28عامل بعقود واجور يومية   وبمغت كمية النفايات المرفوعة يوميا 
بناء ويتم طمرىا في موقع  طمر غير مطابق لممعايير طن من االنقاض وبقايا مواد ال 85

(، حالة 4والشروط البيئية يقع شرق المدينة بمحاذاة مجرى وادي حوارن )خريطة رقم )
%  بسب قمة عدد المخدومين وعدم تجييز 66الحرمان الواضحة في المدينة وبمغت نسبتة

وطول فترة رفع الموجود منيا  المساكن بحاويات وقمة عدد الحاويات الرئيسة داخل االحياء 
االمر الذي يجعل اكداس من النفايات داخل االحياء السكنية  وفي كثير من االحياء يتم 
حرقيا من قبل االىالي  مما يحمق باضرار صحية  الى  المظير الغير حضري ليا داخل 

لذي حدد المدينة واالحياء التابعو ليا وحسب المعييار التخطيطي لمناطق الطمر الصحي ا
ىكتار 3نسمة ( ان مدينة الرطبة تحتاج الى مناطق طمر صحي سعة 50000ىكتار لكل 5)
(10) . 

 2089عام (: موقع طمر النفايات لمدينة الرطبة4خريطة رقم )

 

 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى:
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الوسطى، خريطة التصميم األساس وزارة الداخمية، مديرية التخطيط العمراني، دائرة تخطيط المناطق 
 ( 5000: 8، مقياس ) 2080، لسنة 380لمدينة الرطبة، رقم 

 خامسا: مؤشر شبكة الشوارع المؤدية الى المسكن:
يمكن اعتبار الطرق والشوارع بمثابة اطر لممدن عموما واالحياء السكنية خصوصا، 
فيي ليست مجرد طرق لنقل االفراد والبضائع وغيرىا وانما  يمكن ان تعتبر متنفس لمتيوية 

.ومن الشروط الواجب توافرىا لضروريتيا في المناطق (11)واالضاءة في االحياء السكنية 
ثانوية ليا ادنى حد من االتصال بالطرق ذات الحركة المرورية الكثيفة السكنية ىو وجود طرق 

ويجب ان تتحمى تمك الطرق بكفاءتيا من حيث عدم وجود مطبات او تخسفات اإلعاقات التي 
تؤثر عمى الحد من قدرة الفرد عمى التنقل ، كذلك ضرورة توفر مواقف سيارات وسيولة 

 الوصول من والى المسكن.
السالمة واالمان من اىم العناصر التي يجب ان تتوفر في شوارع يعتبر عنصري 

المناطق السكنية، اذ تتأثر حركة المشاة في الحي السكني  بحركة السيارات  من خالل تحقيق 
التوازن بين سيولة وصول السيارات  الى امكان االحياء وبنفس الوقت تجنب  تيديد سالمة 

مدينة الرطبة تعاني شبكة الشوارع من سمبيات كثيرة اثرت وفي  .(12)المشاة وخاصة االطفال 
بشكل واضح عمى حركة السكان  وتمثل خدمات النقل في مدينة الرطبة بشبكة الشوارع ومراب 

% من مساحة المدينة المعمورة  وتضم المدينة مجموع اطوال الشوارع 36النقل مشكمة نسبة  
معبد (13) %30ية والفرعية  والعامة  وتكاد تكون منيا الشوارع الرئيسة والثانو  **كم (298) 

دون اثاث فضال عن ان معظم االحياء السكنية )الميثاق القديم ، المطار القديم والحارة القديمة  
ومتيالك ، اجزاءمن الميثاق الجديد ،اجزاء من الوادي وغرب الوادي، والعسكري( تعبيدىا قديم 

ياء والمفروزة والموزعة  معظميا ترابية ، تصل نسبة وبقية  االح ويعاني من تخسفات  وحفر
 (.5% موزعة عمى مختمف احياء المدينة  خريطة رقم ) 67الحرمان ليذا المؤشر 

 

 2019(: شبكة الشوارع في مدينة الرطبةعام 5خريطة رقم ) 
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 طة المصدر: وزارة الداخمية، مديرية التخطيط العمراني، دائرة تخطيط المناطق الوسطى، خري
 ( 5000: 8، مقياس ) 2080، لسنة 380التصميم األساس لمدينة الرطبة، رقم 

 
 سادسا :مؤشر الظواهر السمبية حول المنزل:

يتكون مؤشر الظواىر السمبية في محيط المناطق السكنية بوجو العام والمنازل بوجو 
يتولد عنيا من حشرات خاص من العديد من المؤشرات منيا)المياه الراكدة او المستنقعات وما 

 وبكتريا، الكالب السائبة و القوارض ، الضوضاء ،و المموثات البصرية بشتى انواعيا، (.
كما ويعتبر كل من عمميات التشجير والمناطق الخضراء و مؤشر االمن واالمان في 
المجتمع من اىم االساسيات التي يحتاجيا الفرد في منطقتو السكنية وخاصة في وقتنا 

 ر.الحاض
فاألمن ىو حاجة مادية يمكن ان يمتمسيا الفرد في مجتمعو كاألمن من اإلرىاب   

والسرقة والتيجم ويتحقق االمن بمنع وقوع الخطر أيّا كان نوعو، ومواجيتو في حال وقوعو  
ومن ثم القضاء عميو عن طريق اتخاذ عدة تدابير واجراءات  قد تعتمد عمى الفرد نفسو او 

 (14)التكنولوجيا.عن طريق استخدام 
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من خالل الدراسة الميدانية  لمنطقة الدراسة نالحظ ان الوحدات السكنية في جميع 
احياء المدينة  تتأثر بوجود الظواىر السمبية من حوليا التي تؤدي الى زيادة معدالت الحرمان 

حياء التراكمي لمخدمات لدى سكان مدينة الرطبة  حيث ان انتشار اكداس النفايات داخل اال
ستكون مالذ لمحشرات والقوارض والكالب السائبة  الى جانب الضجيج والروائح والدخان 

داخل االحياء السكنية عمية نجد ان معدل الحرمان ليذا المؤشر عدا  تالمولداالناتج من 
 % موزعا عمى مختمف االحياء .70االمن المجتمعي  يشغل نسبة  تصل الى 

واالمر الخطير  ىو وجود العديد من المنازل  التي الزالت ممغمة  والتي اودت   
بحياة العديد من االىالي ولم تعالج  الى جانب ان المدينة تعاني من تيديدات امنية مستمرة 

 في المناطق الصحراوية المحيطة بالمدنية . مخاطر امنية ث خطف مستمرة  لوجود وحواد

 رافي لمعدل الحرمان التراكمي  لمدينة الرطبةسابعا: التوزيع الجغ
من خالل تحميل نسب الحرمان لخدمات البنى التحتية الحياء مدينة الرطبة يتضح لنا 
ان ىناك تباينا واضح في نسب الحرمان عمى مستوى المدينة  فيناك احياء يكون مستوى 

الخدمات كان من اسباب الخدمات فييا نوعا ما افضل من البقية  وىذا التفاوت  في مستوى 
تركز المساكن في احياء السيما القديمة من المدينة  وانشار السكن العشوائي )التجاوز( في 
احياء مفرزة حديثا  وموزعة قسم منيا دون اي خدمات ، لقد ارتفعت نسب الحرمان  كما في 

وصمت نسبة  ( في جميع احياء المدينة  اذا6( والخريطة  رقم )8( والشكل رقم )8الجدول )
الحرمان  وحسب الترتيب  من االعمى ) عذاري ،الميثاق الجديد،الحارة الجديدة 
،االنتصار،المطار الجديد،الحارة القديمة ،الوادي ،المطار القديم ،الميثاق القديم ،غرب الوادي 

 والعسكري (
 2019مدينة الرطبة عام  ألحياء( نسب الحرمان التراكمي 1جدول رقم)

مؤشر  اسم الحي
 الماء%

مؤشر 
 الكهرباء%

مؤشر 
الصرف 
الصحي 

% 

مؤشر 
 النفايات%

مؤشر 
شبكة 

 الشوارع%

مؤشر 
الظواهر 

 السمبية%

دليل 
الحرمان 

% 

الحارة 

 القذيمت

55 111 111 22 64 23 52 

الحارة 

 الجذيذة

72 111 111 65 22 62 55 
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المطار 

 القذيم

52 111 56 64 62 51 51 

المطار 

 الجذيذ

73 111 111 52 55 61 53 

الميثاق 

 القذيم

56 111 111 42 56 67 26 

الميثاق 

 الجذيذ

74 111 111 27 27 22 52 

غزب 

 الىادي

51 111 52 55 46 22 24 

 51 55 52 65 73 111 52 الىادي

 21 64 42 42 111 111 65 العسكزي

 54 56 63 55 111 111 72 االنتصار

 71 21 55 71 111 111 75 عذاري

 51 21 62 66 72 111 55 المجمىع

 المصدر:استمارة االستبيان والدراسة الميدانية

من خالل الجدول  نالحظ ان مؤشر الكيرباء يكاد يكون معدوم وذلك لعدم وجود 
ذكرنا ىي حمول ترقيعية مؤقتة وبصورة عامة  ان  يوجد حاليا كما شبكة تجييز وطنية وما

التحتية  وحسب المؤشرات الواردة في الجدول كان في حي اعمى نسب الحرمان لدليل البنى 
من نصيب  % وادنى نسبة كانت98عذاري الذي يقع في الجزء الجنوبي من المدينة بنسبة 

الواقع في الجزء الشمالي من المدينة  والدى يعد مرتفعا بالمقارنة مع % 23الحي العسكري
ح من خالل الدراسة والمسح الميداني  % ويتض88دليل الحرمان عمى مستوى المدينة البالغ 

تقارب مستويات الحرمان المرتفع لجميع احياء المدينة  االمر الذي يفسر حالة التدىور 
واالىمال في مستوى الخدمات المقدمة ليذه المدينة النائية والمحرومة  وعجز االجيزة 

مايميق ومكانة واىمية في المحافظة عمى النيوض بالواقع الخدمي وتحسين مستواه ب المسؤولة
 تمك المدينة التي تعد بوابة العراق الغربية

 2019( نسب الحرمان التراكمي الحياء مدينة الرطبة عام 1شكل رقم)
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 (.8المصدر: الجدول رقم )

( يتضح ان مستوى الحرمان لجميع 6ومن خالل المراجعة لمجدول  والخريطة رقم ) 
يمكن ان يكون لمركز حضري  يعتبر عالي جدا وال احياء المدينة لخدمات البنى التحتية

سوءا  ىو  دما زاومركز قضاء  ولعل الحرمان في ىذة المدينة متوطن من فترات سابقة االن 
وتدمير جميع المرافق الخدمية وتعطيل جميع المشاريع  2084تدىور الوضع االمني عام 

عالجات وحمول خجولة لمنيوض ونزوح معظم السكان منيا  واستمرت الحالة بعد التحرير بم
 بواقع المدينة الخدمي االمر الذي جعل تمك المدينة طاردة لسبب ىو النقص في الخدمات .

 2019عام  (: مؤشر الحرمان في مدينة الرطبة6خريطة رقم ) 

 

 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى:
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دائرة تخطيط المناطق الوسطى، خريطة التصميم األساس وزارة الداخمية، مديرية التخطيط العمراني، 
 ( 5000: 8، مقياس ) 2080، لسنة 380لمدينة الرطبة، رقم 

 االستنتاجات
عدم كفاية وكفاءة خدمات البنى التحتية في مدينة الرطبة وتباين مستوى تمك الخدمات -8

 والحرمان داخل احياء المدينة  االمر الذي جعل من تمك المدينة طاردة لمسكان 
يا يوجد في المدينة شبكة توزيع مياه صالحة لمشرب)االسالة( تسد الحاجة والموجودة حال ال -2

 دات بصورة دائمة  والسيارات الحوضية غير صحية اسدنى تكسرات وامتيالكة وتتعرض ال
االىمية ىي البديل واثقمت  والمولداتالتوجد في المدينة شبكة توزيع كيرباء )وطنية ( -3

تستطيع سد حاجة المدينة وغير مجدية  كاىل  المواطن ومحطات الديزل الموجودة حاليا ال
 لمطرفين 

الحالة مطابقة لمعظم المدن لمعجز  هصرف صحي  وىذاليوجد في المدينة شبكة -4
 بادراهالواضح لحل تمك المعضمة في انشاء شبكة صرف لمدن قائمة ومشاكل تتعمق  الحكومي

 تمك المشاريع الضرورة 
 القطاع البمدي ومسالة رفع النفايات وبقايا االنقاض ومخمفات المنازل وبقية االنشطة ال-5

دة االمر الذي يبقى اكداس النفايات داخل االحياء وتكون المعالجة م من حيث العدد والعئيتال
من االىالي بالحرق الى جانب طريقة المعالجة الكالسيكية وموقع الطمر الغير مؤىل بيئيا 

 وتخطيطيا 
شبكة الشوارع تعاني من التدىور واالىمال ومعظم االحياء شوارعيا غير معبدة ناىيك  -6

طة بالمسكن  وقمة الرقابة والمتابعة لمجرى وادي حوراي ووادي المساد المؤثرات السمبية المحي
 من حي سكني داخل المدينة  بأكثرالذي يشمر 

ان ارتفاع معدالت الحرمان لتمك الخدمات الضرورية عمى مستوى المدينة واالحياء  -7
ة والعمل السكنية يدق ناقوس خطر مما يتطمب وقفة جادة من قبل الحكومة المركزية والمحمي

عمى اعادة النظر بالخطط والمشاريع واعطاء االولوية لمبنى التحتية والعمل عمى الشروع 
 جميع المشاريع المتوقفة . بإنجاز

 المقترحات 
اعتبار مدينة الرطبة مدينة منكوبة من ناحية الخدمات وتحتاج المطالبة بصوت عال  -8

ي ومشاركة الجماىير في مجال البيئة لتغير واقعيا الخدمي  مع ضرورة نشر الوعي البيئ
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وتطوير الخدمات من خالل اشراك القطاع الخاص عممية التطوير وذلك من وضع الخطط 
الطموحة لمتنمية المستدامة واالصرار عمى التنفيذ باالعتماد عمى االنسان كونو ىدف ووسيمة 

 لمتنمية 
ضرورة العمل الجاد عمى توفير مشاريع الماء الصالح لمشرب من خالل اعادة تشغيل -2

مجمع ماء الصحراء الغربية ومشروع ماء المحمدي وىذا االمر يحتاج الى اعادة عصب 
 الحياة االوىو الطاقة الكيربائية عن طريق مشاركة القطاع الخاص والعام في ىذا المجال 

صحي ضمن خطط المدينة القصيرة االجل والشروع بنفيذ المشروع ادراج مشاريع الصرف ال-3
واستثمار مجرى وادي حوران والمساد لمصرف باقامة محطات   2082المتوقف منذ عام 

 معالجة عمى تمك االودية 
ان مسالة االمن المجتمعي مسؤولية الجميع السيما وان المدينة محفوفة بمخاطر امنية  -4

مركز الحضري من كل جانب عمية البد من ان يكون دور مساعد والصحراء تحيط بيذا ال
 وساند لالجيزة االمنية لممحافظة عمى امن وسالمة المدينة  والموطنين 

وضع ظوابط صارمة لمحد من عمميات التجاوز عمى منظومة البنى التحتية الحالية -5
 والمستقبمية لتقميل من حجم االضرار الناجمة من تمك التجاوزات 

   االحاالت  
وزارة التخطيط ، الييئة العميا لتعداد العام لمسكان والمساكن ، سمسمسة الحصر والترقيم ،تقرير رقم  -1

 .2088،المباني واالسر لمحافظة االنبار ،اب 83
-https://www.surveymonkey.com/mp/sample*تم استخراج حجم العينة باالعتماد عمى تطبيق 

size-calculator 
، الطبعة تقنيات–معايير  –تخطيط الخدمات المجتمعية والبنى التحتية اسس الدليمي،  عميخمف حسين  -2

 .55،ص2085الثانية،االردن، دار صفاء لمنشر والتوزيع،
مجمة القادسية لمعموم تقيم نوعية مياه الشرب  وكفاءة مشروع ماء الرمادي الكبير".  مجيد مطر رمل، -3

 4،ص22،2080-8(2)8اليندسية، 
،الفصل السادس الخدمات  2020التخطيط، خطة التنمية المكانية لمحافظة االنبار لغاية وزارة  -4

 .2080االرتكازية)البنى التحية (في محافظة االنبار،
التوقيع المكاني لمحطات الكيرباء ،دراسة تخطيطية لمحطتي كيرباء جنوب  الجبوري ، انيس حاتم حسن -5

غير منشورة، مركز التخطيط الحضري واالقميمي، جامعة  ، رسالة ماجستيربغداد الغازية والحرارية
 .64-63 ،ص2086بغداد،
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تطوير شبكات الصرف الصحي في مدينة بغداد دراسة تخطيطية  الحيدري ، منتقى عبدالكريم ناجي -6
، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد التخطيط الحضري  تحميمية لبعض المحالت في بمدية مركز الكرخ

 .2،ص2082راسات العميا، جامعة بغداد،واإلقميمي لمد
 ،مصدرسابق.2020وزارة التخطيط، خطة التنمية المكانية لمحافظة االنبار لغاية  -7
التقنيات المستخدمة في إدارة النفايات الصمبة وأثرىا في التخطيط فتحي فاضل عبد االمير الشيخ عباس،  -8

القميمي لمدراسات العميا، رسالة ماجستير غير ،المعيد العالي  لمتخطيط الحضري وا البيئي لمدينة بغداد
 .33،ص2006منشورة، جامعة بغداد،

، موسوعة   بيئة الوطن  قضايا نفايات في الوطن العربياحمد عبد الوىاب عبد الجواد،  -9
 .35ص،2080العربي،

 ،مصدر سابق.2020وزارة التخطيط، خطة التنمية المكانية لمحافظة االنبار لغاية  -11
، كمية العموم االنسانية المجمعات السكنية الحضرية بمدينة قسنطينة واقعيا ومتطمباتو قماس،زينب بمعيد  -11

والعموم االجتماعية قسم عمم االجتماع والديمغرافية، جامعة االخوة منتو ري قسنطينة، الجميورية 
 .93،ص2006الجزائرية،

ية منطقة معان التنموية ومنطقة البعد السكني في المناطق التنموية حالة دراسالموني،  خالد عارف -12
 .7،ص2008، ىيئة االستثمار االردنية،البحر الميت التنموية ومنطقة المفرق التنموية

 .Arc map 10.5** تم استخراج القياسات باالعتماد عمى برنامج 
 ،مصدرسابق.2020وزارة التخطيط، خطة التنمية المكانية لمحافظة االنبار لغاية  -13
، مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات التخطيط العمراني والوقاية من الجريمة،  ليميان احمد داللة -14

 .440،ص486،2087-435(39)8العممية ، سمسمة العموم اليندسية ،
  المصادر    

(. التوقيع المكاني لمحطات الكيرباء ،دراسة تخطيطية لمحطتي 2086الجبوري ، انيس حاتم حسن) .8
والحرارية، رسالة ماجستير غير منشورة، مركز التخطيط الحضري واالقميمي، كيرباء جنوب بغداد الغازية 

 جامعة بغداد.
(. تطوير شبكات الصرف الصحي في مدينة بغداد دراسة 2082الحيدري ، منتقى عبدالكريم ناجي) .2

تخطيطية تحميمية لبعض المحالت في بمدية مركز الكرخ ، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد التخطيط 
 حضري واإلقميمي لمدراسات العميا، جامعة بغداد.ال
 .22/8/2089-85/7الدراسة الميدانية  .3
(." التخطيط العمراني والوقاية من الجريمة"، مجمة جامعة تشرين لمبحوث 2087داللة ، ليميان احمد) .4

 .486-435(39)8والدراسات العممية ، سمسمة العموم اليندسية ،
–معايير  –تخطيط الخدمات المجتمعية والبنى التحتية اسس  (.2085)خمف حسين عمي ،الدليمي .5

 تقنيات، الطبعة الثانية،االردن، دار صفاء لمنشر والتوزيع.
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(." تقيم نوعية مياه الشرب  وكفاءة مشروع ماء الرمادي الكبير". مجمة القادسية 2080رمل، مجيد مطر) .6
 .22-8(2)8لمعموم اليندسية، 

التقنيات المستخدمة في إدارة النفايات الصمبة وأثرىا في  .(2006المير)الشيخ عباس، فتحي فاضل عبد ا .7
التخطيط البيئي لمدينة بغداد ،المعيد العالي  لمتخطيط الحضري واالقميمي لمدراسات العميا، رسالة ماجستير 

 غير منشورة، جامعة بغداد.
ي ، موسوعة   بيئة الوطن (. قضايا نفايات في الوطن العرب2080عبد الجواد، احمد عبد الوىاب  ) .8

 العربي.
(. المجمعات السكنية الحضرية بمدينة قسنطينة واقعيا ومتطمباتو، كمية العموم 2006قماس، زينب بمعيد) .9

االنسانية والعموم االجتماعية قسم عمم االجتماع والديمغرافية، جامعة االخوة منتو ري قسنطينة، الجميورية 
 الجزائرية.

(. البعد السكني في المناطق التنموية حالة دراسية منطقة معان التنموية 2008الموني، خالد عارف) .80
 ومنطقة البحر الميت التنموية ومنطقة المفرق التنموية، ىيئة االستثمار االردنية.

،الفصل السادس الخدمات  2020خطة التنمية المكانية لمحافظة االنبار لغاية  .(2080وزارة التخطيط) .88
 التحية (في محافظة االنبار.االرتكازية)البنى 

(. الييئة العميا لتعداد العام لمسكان والمساكن ، سمسمسة الحصر والترقيم ،تقرير 2088وزارة التخطيط ) .82
 ،المباني واالسر لمحافظة االنبار.83رقم 
83. calculator-size-https://www.surveymonkey.com/mp/sample 
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