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 دور الخدمات البلدية في التنمية االقتصادية المحلية

 3010-3002دراسة من واقع محافظة نينوى 

 د. نوفل قاسم علي الشهوان
 قسم الدراسات االقتصادية واالجتماعية/ مركز الدراسات اإلقليمية/ جامعة الموصل

 

 مستخلص البحث
لتنميددة االقتصددادية تهدددا الدراسددة تلددل تحليددل دور الخدددمات البلديددة ال امددة فددي ا

ومحاولددة تشددخيص م ددامن ال صددور  3010-3002المحليددة فددي محافظددة نينددوى لل تددر  
ت تدر  نن الليدات الت ليديدة السدالد  لنظدام ال مدل فدي و ة. الح ددا  للسدنوات الاأل لرفدع

تدار  الح دم ن سدلبيات فضدال عدال طاع ال ام لم تزل المسبب لل ثير من نوجه ال صور، 
الدددروتين والتالعدددب بالمدددال ال دددام والهددددر وتددددني الحددد  ال دددام  سددداد و المحلدددي مثدددل ال

 .بالمسؤولية والمراقبة والمحاسبة
استخدمت الدراسة بيانات استبيان مسحي شامل للمرافد  الخدميدة ال امدة لمحافظدة 
نينددوى ووق ددت التحلدديالت عنددد من ط ددات جواريددة فددي مسددار ال مددل المؤسسددي وتدددني 

م ترحدددة عدددد  منافددد   أثيرادددا سدددلبا فدددي امقتصددداد المحلدددي،  ددا   الخددددمات ال امدددة وت
 للم الجات ال ورية الملحة والتصحيح لألجل ال ريب.

 
 لمات م تاحية: الخددمات البلديدة، ال طداع ال دام، التنميدة امقتصدادية، بلديدة الموصدل، 

 بلديات نينوى.

                                                 
(


 SOAS هذا البحث جزء منعمل أشمل نّفذ بقسم االقتصاد بكلية الدراسات الشرقية واإلفريقية  ( 

لمنحه الزمالة وصندوق دعم   IIEتعليمالمعهد الدولي لل يشكر الباحث .1122بجامعة لندن 
 John Aker, Henry، وجهود األساتذةCARA ومجلس دعم األكاديميين  SRFاألكاديميين

Jeraccy and Kate Robertson  واألساتذةMatheu Graven and Debourah 

Jahnston  الكلية ومعاونته وكذلك عميد  Jan Toporowski المشرف ورئيس القسم في
SOAS ومعه Masoud Karshenas  وكذلكCassandra Bennett  ود. عبداهلل فاضل

المالحظات دون إشراكهم في ما قد يرد الحيالي و د. سعد محمود الكواز بجامعة الموصل على 
 من آراء، وأي خطأ هو من مسؤولية الباحث. 
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 م دمة
 تددددنت معمدددم مأددددرات اداا اقتصددداد العدددراا بددددكل مسدددتمر  دددوال الع دددود
الفائتدددةف وفدددي م ددددمتاا معددددالت اإلنتدددال فدددي ال  اعدددات الزراعيدددة والصدددناعية 
التحويليددة والخدماتيددةف بسددبم االعتمدداد علددا العوائددد الريعيددة والتوجاددات  يددر 
االقتصدادية التدي سدادت الدبتدف تدددنت معادا كميدرا متمد  التنميدة االقتصددادية 

(Alnasrawi 1994)
(1)

 الندريات الرسمية.والبدريةف حتا باتت بدهية في  
صحم ذلك ت ادم مرافا البنا التحتية للخددمات العامدة فدي العدراا بددكل 

فددددي  3011ف ولددددم تفلدددد  الجاددددود ل ايددددة 3002مريددددث  كمددددر مدددد  ع دددددي  قبددددل 
(MPDC 2008)استرداد المستويات الساب ة لاا علا ا قدل 

(3)
مددكلة مزمندة  .

لصددراب بددي  مددا يبددذل يعيددداا اقتصدداد العددراا  ددوال ع ددد مدد  السددنوات وهددي ا
م  جاود في ت ديم الخدمات العامة والفدل في تح يا الرضا العدام للمجتمدث 
وت مددي  االحتياجددات كمددا ونوعدداف وهددي حالددة متلوفددة فددي مددل تددوافر ا مددوال 

(Auty 2001)التزمدددة 
والم لوبددددة لتحسددديناا مددددث اإلفت ددددار إلددددا السياسددددة  (2)

Bajo et al1999)الماليددة الكدد ا 
(4)

; Demetriades and  Hussein 1996(5)) 
Ashure2005)والحاجدددددددددددة إلصدددددددددددتا اإلدارات الحكوميدددددددددددة فيادددددددددددا

(6)
; 

Dlamini1988(7)). 
دامل للبنا التحتية المنتجة للخدمات التتهيل وال قتصادمو اإلن الصلة بي 

مياه الددرم وددبكات الصدر  الصدحي والمجدار   تالعامة في مجاالالبلدية 
بة والمخلفدددات المنزليدددة والصدددناعية والخدماتيدددة والدددتخلن مددد  النفايدددات الصدددل

تتهيدددددددددل البيئدددددددددة الصدددددددددالحة للتنميدددددددددة االقتصدددددددددادية والتنميدددددددددة صدددددددددوال إلدددددددددا و 
 World Bank 2011(8);Ministry of Municipalities in Iraq)المسدتدامة

2010(9);Al-Khatib et al 2009(10); Mulas 2009(11);Anderson 1981(13)). 

ور الخددددددمات البلديدددددة العامدددددة فدددددي التنميدددددة تادددددد  الدراسدددددة إلدددددا تحليدددددل د
االقتصادية المحلية في ضوا مناقدة واقث ق اب الخدمات المحلية ومأدرات 
العمددل فيددب وسددبل التنفيددذ ومحاولددة تدددخين مكددام  ال صددور مدد  اجددل اداا 
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ادا فدي جوانبك ا ويسام بفاعلية للسنوات ال ادمةف م  خدتل واقدث المددكلة و 
والتحلددديتت ال ادمدددة مسدددتندن الدددا بياندددات . 3010-3002 بدددي محافمدددة نيندددو  

 .(12)استبيا  متفرد لاذه المدن
تفتددرا المأدددرات ا وليددة ا  االيددات الت ليديددة السددائدن لنمددام العمددل فددي 
ال  ددداب العدددام لدددم تدددزل المسدددبم للكميدددر مددد  اوجدددب ال صدددورف وتفددددي درجدددات 

لتتعم بالمدال متفاقمة م  السلبيات في كل مفاصل الدولةف ممل: الروتي  وا
العام والاددر وتددني الحدل العدام بالمسدأولية والمراقبدة والمحاسدبة و يرهدا مد  

 ال يود ا منية والكفاان اإلدارية وال يادية. 
تدمل الخدمات العامة بصورن رئيسة: إمدادات مياه الددرم  وتبلدي  ال درا 

دددددددبكات المجددددددار  والصددددددر  الصددددددحي  وسددددددحم النفايددددددات والدددددددوارب  ومددددددد 
  ونمافددة البيئددة وجماليددة المددد  وت ددوير الريدد   خلفددات اليوميددة ومعالجاتادداوالم

فضت ع  تتميث الدوارب وال را الداخلية والخارجيدة و يدر ذلدك مد  الخددمات 
في مجاالت الن ل وتخصين واإلستخدامات المختلفة لألراضدي الحضدرية فدي 

لبندددددا العامدددددة المجددددداالت السدددددكنية والصدددددناعية والزراعيدددددة والخدماتيدددددة وتددددددييد ا
والجسور واالتصاالت والسايلوات واإلنارن وا سيجة والساحات العامة والتدجير 
و يرها في تنميم الحيان االقتصادية. وم  هذا تتض  ا همية الكبيرن للخدمات 
البلدية العامة في االقتصاد وتنميتب. بل انادا حجدر الزاويدة فدي المراحدل ا ولدا 

قتصدداد  للمجتمعددات الناميددةف لسددبم او  خروتنددامي التراجددث اال للتنميددة او بعددد
نعدداا المجدداالت االقتصددادية  Friedrich and) الحاجددة الددا التدددخل العددام وام

Nam 2009)
(14)

. 
خمسدددة جوانددم عددددت المدددداخل الرئيسدددة للتحليدددل  تتندداول الدراسدددة بالتحليدددل

واقدث و   المجتمعيدةو  االقتصداديةالتنمية وعتقاتاا ب الخدمات البلديةهي: واقث 
اداا الحكومددة المحليددة قددي ت ددديم خدددمات العامددة فددي مدينددة الموصددل انتاجددا  
وصناعة  وتخ ي ا  ومعالجدة   واتجاهاتادا فدي بلدديات اقضدية نيندو  ونواحيادا 
فددي التنميددة اإلقليميددة  وت ددوير إمدددادات ميدداه الدددرم  واداا دددبكات الصددر  
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فددددي المددددد  والنددددواحي الصددددحيف وبيئددددة الحيددددان المتئمددددة للتنميددددة االقتصددددادية 
 وا ريا .

دخصدددت الدراسدددة فدددي مجددداالت التمويدددلف مددد  بدددي  عددددن إددددكاالت حيدددود 
 ب امدوال المدداريثارجدوام  لتنفيدذ المدداريثالماليدة المحالدة ع دود فدي الالت دديرات 

 االقتصداد  ئاداادافدي المدداريث الكليدة المنفدذن  ير المنفذن إلدا الدولدة وواقدث 
إدددكاليات مامدة بددرزت  مددروعاتالإلنفدداا علدا ل يت ييمدإلدا جاندم الواقددث ال

 .في  ريا التنمية المحلية
تعتمد معمم تحليتت الدراسدة فدي بياناتادا علدا اسدتبيا  محافمدة نيندو  لعدام 

الددذ  دددارك فيددب الباحددث بتحليتتددب فددي اعددداد الخ ددة االسددتراتيجية  رأيددة  2010
(Nineveh Governorate 2010) في وضعاا 2010  عام 2030نينو  

(15). 
 

 الخدمات البلدية والتنمية االقتصادية والمجتم ية 1-
فدددددي مجدددددال  والمجتمدددددثالمحليدددددة العتقدددددة بدددددي  الحكومدددددة  التحليدددددليتنددددداول 

دور الحكومددددة نميدددة. مددددم البلديددددة والت  والعتقدددة بددددي  الخددددمات البلديددددة العامددددة
 نتدداجياإل ي البعددد  و البعددد التنميمددي  إلددا . تنت ددل بعدددهاالتنميددة المحليددة فددي

. وتتوقد  عندد:  بيعدة خددماتللالتخ دي  البلدد    والا والصناعي للخدمات
حوكمددددة السددددرية فددددي بلديددددة الموصددددل  وحالددددة  دددددعبة النفايددددات الصددددلبةعمددددل 

حمايددة ل والدددفافية وسددبل االرت دداا بحكددم ال ددانو  فددي العمددل السددائدن والكتمددا 
 هذا الت ليد.دل العمل ب
 

 لمجتمعواة المحلي ال القة بين الح ومة 1-1
الدولددددة وسياسددددات التنميددددة االقتصددددادية هندددداك عتقددددة ومي ددددة وحيويددددة بددددي  

فددددددددي خدمددددددددة المددددددددوا   وت ددددددددوير قدددددددددرات ا فددددددددراد فددددددددي المجتمددددددددث  المحليددددددددة
(Bartik1991)
م  البلديات المعنيدة ب دون بالتنميدة  مديرية بلدية الموصلو . (16)

ل نينددددو  االقتصدددادية والمعيددددية لألفددددراد والمجتمدددث فددددي الموصدددل وفددددي مجمددد
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دور الحكومددددة المحليددددة فددددي ت ددددديم والنددددواحي وا ريددددا . وعملاددددا يعبددددر عدددد  
. م  هذه النمرن تتض  ا همية الركنية للومائ  البلديدة فدي الخدمات العامة

 للخدددددمات ةالصددددناعيو  اإلنتدددداجية و التنميميدددد ت ددددوير المجتمددددث فددددي الجوانددددم
. لخددددماتلبلدددد  التخ دددي  الالبلديدددة العامدددة. و بيعدددي ا  ت دددوم الجادددود علدددا 

والبلديدددة تعبدددر فدددي حركتادددا عددد  الحيدددان فدددي البيدددت ا سدددر  للعائلدددة الكبيدددرنف 
المجتمث. وفي م دمة الجوانم التي ترسم المتمد  العموميدة    بيدت قاعددن 

. ددعبة النفايدات الصدلبةالنمافة التي يعمل بااف وهذه ال اعدن  ية بلدية هدي 
 ال اعدن بدو  م ارنتاا مث نميراتاا. وال يكتمل الحكم علا جودن وت دم هذه 

ومدد   ليددات العمددل باددذه ال اعدددن تحريددر اوامددر العمددلف لدديل فيمددا يخددن 
يصددددالالخدددددمات ا ساسددددية فددددي النمافددددة  ميدددداه الدددددرمف وت ددددوير دددددبكات  وام

تصدددري  ميددداه ا م دددار ومجدددار  الميددداه المسدددتخدمة فحسدددم وانمدددا بخددددمات 
والتجاريددة والزراعيددة والصددناعية  اسددتخدامات ا راضددي بكددل انواعاددا )السددكنية

ومددداف  المددوتا(. وهددي جميعددا ت ريبددا تخضددث للتصددر  التجددار  بددي  دددرائ  
المجتمدددث. فتت لدددم عمليدددات التخصدددين قاعددددن سدددليمة مددد  ا خ ددداا ترسدددي 
 دعائم العدالة االجتماعية م  اجل تفّرغ المجتمث للبناا الصحي  والرصي .

  
 والتنمية البلدية والتطويرال القة بين  1-3

تأد  بلديات المدد ف بوصدفاا المأسسدات ا سدال ال  اقتصدادف ومدائ  
تبدو  بيعية وسدالة. وفدي الواقدثف وكمدا هدو معلدوم فدا  تلدك الومدائ  مع ددن 

الخدددمات اهميددة فددي  اكمددربتع ددد صددناعة الخدددمات العامددةف وهددي واحدددن مدد  
تصدداد  بسددواا حيدان المجتمددث وافدراده وفددي ت ددوير حركدة االنتددال والنددا  االق

(Eichengreen 1996)
(17)

وعدددا اهميتاددا الحرجددة لإلقتصددادف تددأمر ومددائ   .
البلددديات علددا صددناعة كددل الخدددمات المحليددة العامددة ا خددر  وعلددا نوعيتاددا 

ف وهدددذا ين بدددا لددددبكة الت دددوير الدددداخلي والخدددارجيوجودتاددداف وعلدددا نمرتادددا 
 ف موقعا  وتنوعا .نينو  اقتصاد تماما
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صددددناعة حيويددددة تضددددم تصددددميم وت ددددوير اسددددل النمددددو  الخدددددمات البلديددددة
االقتصددداد  للمديندددة وللمجتمدددث وكدددذلك توسدددعاا كمدددا ونوعددداف بدددا تا البندددا 
التحتية والفوقية العامة. وتدمل: بدداا تمليدك ق دث ا راضدي العامدة )السدكنية 
والصددددناعية والزراعيددددة والخدماتيددددة(  مددددد الدددددوارب وال ددددرا والجسددددور  تنمدددديم 

والسددددداحات  التصدددددميم والتنفيدددددذ المسدددددب ي  لددددددبكات ال اقدددددة الحددددددائا العامدددددة 
واالتصدددداالت وميددداه الدددددرم وقنددددوات الصدددر  الصددددحي وميدددداه  (18)الكاربائيدددة

ا م ار  مم تواصل خدمات الصيانة والتتميث للمدينة مد  عتمدات ولوحدات 
داللدددة وم تربدددات  واخيدددرا خددددمات التتهيدددل الفندددي واالدار  لت دددوير الخددددمات 

 ومة المحلية.العامة للحك
  

 بلدية الموصل
كاندددت بلديدددة الموصدددلف ومندددذ نددددتتاا فدددي م لدددث ال دددر  العددددري ف مركدددز 

ولدددياا تدداري   -محافمددة نينددو  الح ددا –الخدددمات العامددة لكددل لددواا الموصددل
كبير م  المنجدزات والتميدز فدي الكفداان والت دوير علدا مسدتو  العدراا  دوال 

عامة للعراا والمرو  االقتصادية ع ود م  السنوات. وهي جزا م  الحالة ال
االول مددد  التدددي ددددادها  دددوال ع دددد  التسدددعينات مددد  ال دددر  العددددري  والع دددد 

ا لفيدددة الجديددددن. ي  دددا عمدددل بلديدددة الموصدددل من  دددة حوليدددة لمديندددة الموصدددل 
. ومد  3000كم داخل التصميم ا سال للمديندة لعدام  35-30لدبب دائرن ب  ر 

لتوسددث الحل ددي خددتل مددتث ع ددود وتضدداع  متحمددة خار ددة المدينددة يتبددي  ا
عدد السكا  مّرتي  ونص  المّرن ت ريباف م  سبعمائة الد  نسدمة فدي سدبعينات 

. ويتبدي  3010ال ر  العددري  إلدا اكمدر مد  مليدو  وسدبعمائة الد  نسدمة عدام 
 كذلك النمو الج رافي الدرقي اكمر م  الجانم ال ربي.

التخ ددي  والتنمدديم بعددد المامددةف  اإلداريددةمددة و اول واهددم هددد  لاددذه المنم
(تخ ي  التنمية االقليميةو 

(Al-Kahtani 1989) 
19

 
وال درا تبلي  الدوارب هو )

كسدائاا مدا تخلفدب المديندة او م تادافانمالمحافمدة علدا  ومد  مدم فوصديانتاا وام
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 ف فادوواجدم وهدذا الادد  لديل مجدرد. ليدل نادار ان داانفايدات و  تلفمدب مد 
فياا ن اع   ابث الحيو دكت ع   بيعتاا عبر وصفاا وي ةنيالمدعلا ي ضفي
 . مرحلة ت دم المجتمثكذلك و 

ال دك ا  لذلك اهمية كبيرن في حركة السكا  اجتماعيا واقتصداديا وعمليداف 
واندفاعا في ندا ام االنتاجي والعملدي. فكلمدا بل دت الم تربدات وال درا العامدة 

ا حيوية الحيان ونوعية درجة اعلا م  الجودن والنمافة كلما دل ذلكف ليل عل
البيئددة حسددمف بددل علددا فددرن العمددل والتددد يل المتناسددبة مددث النمددو السددكاني 

 وتد يل الفئات العمرية الدابة خارل التعليم كلك. 
إلددددا قسددددمي   اعددددتهفددددي  اددددديرتن سددددم الخدددددمات الحكوميددددة العامددددةف كمددددا 

وخدددمات كبيددري : الخدددمات البلديددة للمددد  المتناسددبة مددث التركددزات السددكانية  
البندددا التحتيدددة والفوقيدددة المتناسدددبة مدددث البيئدددة السدددليمة لعمدددوم الرقعدددة لإلقلددديم 

 المحلي. 
وفددي مراحددل التنميددة االقتصددادية المت دمددة تحتددل التجددارن الخارجيددة تنميمددا 
ورسدددوما وتواصدددت حيدددزا مامدددا فدددي االقتصددداد الددددولي للبلدددد. وتدددتتي با هميدددة 

سددت  ام اإلهتمددام المحلددي لألنددد ة المانويددة تحريددك النمددو االقتصدداد  فددي ا
االقتصادية. اال ار الماني هدو مدا يفتدرا ا  تركدز عليدب اعمدال البلديدة فدي 
اقتصددداد نيندددو  حاليدددا. و بيعدددي ا  تكدددو  البندددا الفوقيدددة العامدددة مكملدددة فدددي 
اهميتاا لتقتصدادف وبعدد اكتمدال انددائاا يتحدم انادا جدزا مد  مامدات البندا 

مدددث. البيئدددة الديمو رافيدددة للسدددكا  تتركدددز دراسددداتاا التحتيدددة فدددي خددددماتاا للمجت
ومعالجاتادددا ت دددث فدددي صدددميم مامدددات الخددددمات  علدددا البندددا العامدددةف ولكددد 

البلديةف م  نمافة التربة ون اون الجو والمياه م  الملومدات. لادا عتقدة مأكددن 
 بالنمو االقتصاد  ضم  الدور الخدماتي لألعمال البلدية.

قتصدددداد  للعدددددراا بعامددددة ولمحافمددددة نيندددددو  ولددددذاف وفددددي ضدددددوا الواقددددث اال
بخاصدددةف اخدددذ واقدددث الخددددمات الحكوميدددة الددددور الصدددميمي فدددي رسدددم قددددرات 
الحكومدددة المحليدددة فدددي اإلدارن االقتصدددادية. اتسدددم ذلدددك الددددور ببعددددي ف همدددا: 
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الخدددددمات البلديددددة العامددددة بالنسددددبة للبيئددددة  والبنددددا التحتيددددة والخدددددمات العامددددة 
خددددمات البلديددددة العامدددة مديندددة الموصدددل والنددددواحي المتتتيدددة منادددا. وت  دددي ال

التابعة ل ضاا الموصل. االتجاهدات ذاتادا لبلدديات ا قضدية الممانيدة ا خدر  
لوحدن بلديات نيندو ف سديتم تناولادا الح دا. وقدد بددا ا  المندافث العامدة الناددئة 
عدد  البنددا التحتيددة تتضددم : ال اقددة  االسددتممار الحكددومي  الخدددمات العامددة. 

 الخيرن مسأولية السل ة المحلية المفوضة بادارن الحكم المحلي واالقتصاد.وا
 

 ال امة التشغيل في الخدمات
فدددي الترتيبدددات و يرهدددا وبخاصدددة الصدددي  جندددوم  سددديا بلددددا  تجربدددة تممدددل 
تسددايل المددداركة المحليددة فددي خدددمات المدداا والصددر  الصددحي فددي و الماليددة 

(Muradianet al 2009)ا  الناميدةانموذجدا للبلدد المندا ا الحضدرية الف يدرن
(30(

. 
وتدد يل ا يدد  العاملدة للدددبام فدي هدذا ال  داب فددي العدراا يحمدل مضددامي  

   اقتصادية عديدنف هي:
 مصدر دخل بالغ ا همية للعمل  ير الماهر. -1
 حفم مجتمث الدبام بعامة م  مزالا الفراغ ومعانات الب الة. -3
ث االجتمددداعي لادددذه الفئدددة او متح دددة جادددا اقدددل للدولدددة فدددي تنمددديم الوضددد -2

 مدكتتام االجتماعية والسلوكية.
تفددددرغ عمددددل دوائددددر المدينددددة  مددددور اخددددر   يددددر المدددددكتت االجتماعيددددة  -4

للددددددددبامف مدددددددمت فدددددددي البنددددددداا المجتمعدددددددي والم دددددددافي والفكدددددددر  والرفددددددداهي 
 والتنميمي.. ال .

فدددددراغ نف دددددات اقدددددل لصددددديانة وتتهيدددددل المدددددراه ي  او معالجدددددات مخدددددا ر ال -5
 واالستاتك بدو  إنتال او عائد علا العمل.
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تخفيد  العدما علدا ميزانيدة الحكومدة فدي الرعايدة االجتماعيدة ودعدم حددد  -6
كفدددا  للعدددا لي  ومددد  مدددم اعاندددات الب الدددة وف دددر ا سدددر الضدددعيفة علدددا 

 .اسال ا  كل عا ل يعني اسرن ضعيفة الحال
 .ةوفورات اجتماعية لبيئات عمل ال  اعات االنتاجي -7
سدرعة تدددوير المخلفدات ومعالجاتاددا لتخفدديا مصدادر ا مددراا وتدددهور  -8

الصددددحة العامددددة نتيجددددة التفسدددد  البيولددددوجي للمخلفددددات السددددكنية فددددي بيئددددة 
50مرتفعددة الحددرارن تصددل فددي المددل 

90وتحددت الدددمل اكمددر مدد   0
فددي  0

 الصي .
 .توفير مبالغ كبيرن تنفا علا الصحة العامة -9

والتدددد يل وانعكاسددداتب علدددا تضدددخم  لوا العمدددواخيدددرا دعدددم افضدددل لسددد -10
ا سعار ايجابا كلما ت لصت الفجون بدي  العدرا الكلدي للخددمات العامدة 

 وال لم الكلي علياا.
ترسددي  النزعددة العامددة لددروا ا سددرن بكددل جوانباددا فددي البيددت الواحددد مدد   -11

ساامبناا   وتفاعل وصيانة وت وير وتنمية قدرات ورواب .. ال . وام
ي لتح يدا تنميددة اقتصدادية مدفوعددة بنمدو ق دداعيف ي يدم هدداما فدي السددع

ف وهددو نددات  ق دداب اإلجمدداليكبيددر عدد  التحليددل فددي مكونددات النددات  المحلددي 
العامددة فددي قيددادن  اإلدارننجدداا  إ الخدددمات العامددة كددالتنمي . فددي الح ي ددةف 

فدددرا العمدددل والخ ددد  فدددي التنميددد  وااليدددات ومتابعتادددا فدددي االنجددداز يفضدددي 
كبيددرن إلددا نجدداا قائمم ددام )عمدددن( المدينددة فددي كددل محافمددة بددداا  مدد  وبنسددبة 

المدينة العاصمة إلا المراكز الحضرية ا خر . هذه قنان مامة  يدر مباددرن 
 للتنمية االقتصاديةف يت اضا المعنيو  ع  اهميتاا.

البيئة والتد يل في ا ند ة البلدية هما حجر  الزاوية في التنمية الماديدة 
عيدةف وهمددا يرفعددا  تتهيدل ومددائ  المدينددة لخلدا فددرن العمددل وتنميددة والمجتم

ا عمدددال دوريددداف مددد  خدددتل نوعيدددة الخددددمات العامدددة للصددديانة والتنميددد  فدددي 
المدينددددة وال صددددبات. تعدددديا التجمعددددات السددددكانية فددددي بنددددا فوقيددددة متواضددددعة 
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العمددرا  افضددل ممددا تعدديا فددي منددا ا عمرانيددة مت ددورن وسدد  بيئددات تنتدددر 
امدددات وال مامدددات ومخلفدددات اعمدددال البنددداا. الدراسدددة تحددداول التركيدددز فيادددا الرك

علددا الجانددم ا كمددر مسددأولية فددي حركددة سددوا العمددل المحلددي لفئددات العمددل 
  ير الماهر.

 
 الخدمات ال امةفي ت ديم  ة المحليةالح وم واقع -2

يعدددددد حصدددددول سدددددكا  المندددددا ا الريفيدددددة علدددددا الخددددددمات العامدددددة المحليدددددة 
لتحتية م  اولويات التنمية اإلقتصدادية المحليدة ومد  اسسداا ا ساسية للبنا ا

(Gallagher, J. 2008) الحاسدددمة لتنميدددة كدددل المجتمعدددات
لدددذلك تدددر   .(21)

للسددكا ف فددي العددراا وكددل محافماتددبف  الدراسددة ا  الخدددمات الحكوميددة العامددة
 تدمل البنا ااتية م سمة في ا اري ف هما: 

تة مجدداالت رئيسددة: امدددادات ميدداه الدددرم )ا( البنددا التحتيددةف وتتفددرب إلددا سدد
والصدددددددر  الصدددددددحي وددددددددبكات ال اقدددددددة وخددددددددمات االتصددددددداالت والن دددددددل 

 والمواصتت. 
فددددي تسددددث مجدددداالت اساسدددديةف الجسددددور   Meta Data)م( البنددددا الفوقيددددة

وخدمات البيئة والزراعة والصناعة  والسايلوات واالسكا  والصحة والتعليم
 والتجارن الداخلية. 

لديدددة دور حيدددو  تأديدددب بكددددل مدددا يتصدددل بالرفددداه االجتمدددداعي للخددددمات الب
للندددالف ولادددا الفضدددل فدددي دعدددم ونجددداا الخددددمات الحكوميدددة العامدددة وتحسدددي  

 Master Planالحالددة االقتصددادية. وهددذه الخدددماتف تددتم وفددا تصددميم اسددال 
ومخ   خرائ ي م ر م  قبدل الحكومدة العليدا. ولدذا تحتدال الخددمات العامدة 

وجاددود حكوميددة ضددخمةف يعجددز ال  دداب الخددان فددي البلدددا  إلددا اسددتممارات 
 ت ورويتحم  النامية ع  التصد  لااف وبخاصة في مراحل التنمية المبكرن.

اتجاهدددات ال دددرا الرئيسدددية لددددبكة النتددددار االقليمدددي للخددددمات العامدددة داخدددل 
 مث النمو السكاني والتوسث العمراني. نينو 
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 الب د التنظيمي 3-1

لتنميمي لمديرية بلدية الموصل إلا بلدية المركز )الصدن  يدير الايكل ا
الممتاز( بدو  توضي  لسدبم التسدمية. مدث ذلدك ال يوجدد اخدتت  كبيدر بدي  
الايكددل التنميمددي لبلديددة الموصددل عدد  نميددره لمديريددة بلددديات المددد  الرئيسددة 
ا خر  لألقضية التابعة لمحافمة نينو ف وا خير موحد لكدل البلدديات. وهدذا 
يضم متمة عدر دعبة بينما لبلدية الموصل اربعة عددر ددعبة. توجدد ددعبة 
واحدن في هيكل تنميم البلديات هي دعبة ال ابات والحدائاف علا الر م مد  
تميزهددا بتسددمية دددعبة النفايددات الصددلبة للايكددل اإلدار  بلديددة الموصددل باسددم 

 دعبة البيئة. 
الموصدل واهتمدام بلدديات يتض  م  المتك  يام دعبة البيئة ع  بلديدة 

نيندددو  بادددا ف ددد  بادددا. التسدددمية فدددي مدددتك نيندددو  تعبيدددر افضدددل وهدددي اصددد . 
والح ددددائا العلميددددة للت ددددوير البيئددددي تفتددددرا تددددوزب االهتمددددام وتناسددددم الجاددددد 
المبدددذول فدددي تخلدددين البيئدددة مددد  سدددوا اسدددتخدام االنسدددا  لادددا.. مدددث الكمافدددة 

هتمامات البيئية الحضرية السكانية للمد ف ا  مدينة الموصلف مث تساو  اإل
واإلقليمية الريفية لدعم التنا م التوزيعي المتواز  بدي  الريد  الحضدر بسدوااف 

 مث فارا خدمات ا سواا الكبيرن ف  .
ا  تحمدددل عندددوا  ددددعبة البيئدددة وا  تضدددم ددددعبة النفايدددات الصدددلبة ينب دددي ل

دددبكة مركددز حيددو  للدراسددات والمخ  ددات البيئيددة وتفاعتتاددا العالميددة علددا 
المعلومدات ووسددائ  اإلعددتم ا خددر . هددذا يددفث بالم افددة البيئيددة لكددل منتسددبي 
الجاددداز البلددددد  ب يمدددة العمددددل الم دددددم مددد  قبددددل وحدددددتام. تضدددم هددددذه الدددددعبة 
وحددددات )التنميفددداتف ومعامدددل معالجدددة النفايدددات الصدددلبةف وال مدددر الصدددحيف 

ئا والمجدددددازر(. فدددددي حدددددي ف تضدددددم بلدددددديات محافمدددددة نيندددددو  وحددددددات )الحددددددا
(. ومدد  والمتنزهدداتف والنفايددات ومواقددث ال مددر الصددحيف فضددت عدد  المجددازر

 ددعبة إلدا  الضرور  تصويم تسمية هذه الدعبة في بلدية الموصدل وت ييدره
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البيئدددة  وا  تضدددم وحددددن اخدددر  باسدددم وحددددن دراسدددات وت دددوير البيئدددةف والحالدددة 
 اا لبلديات نينو .نفس

لتدكيلي فدي هدذه المدديريات اكمدر يبدو ا  اإلهتمامات الوميفية بالجانم ا
مدد  ميلاددا للنددات  الم لددوم تح ي ددب مدد  خدددمات متناسددبة مددث النمددو السددكاني 
والتوسددث العمرانددي. توجددد وحدددن لددألوراا وا ردددي  فددي كددل دددعبة ت ريبددا. وال 
توجد دراسة علمية واحدن مندورن تنم عد  توجدب علمدي وتدومي ي للت يديم وواقدث 

فدي معمدم الددوائر الخدميدة العامدة ت ريبدا. وت تضدي  ا داا. هذه الحالة سائدن
لخدمددة التنميددة االقتصددادية االن ددتا بتعمددال علميددة  اإلدار دواعددي التحددول 

منممددة للت يدديم وللت ددويم )للت ددوير( فددي هددذه المددديريات قبددل  يرهدداف وبصددورن 
عامة فاي ال تكترث بالت ييم الذ  ي ترا الت دم المستاد  والمحدد مسب ا في 

 عمل.ال
 

 الب د امنتاجي والصناعي  3-3
هددذه المنافددذ تحركاددا دددعبة النفايددات الصددلبة فددي البلديددة مدد  خددتل اربعددة 
وحدددددات تنميميددددة فرعيددددة هددددي: وحدددددن التنميفدددداتف ال مددددر الصددددحيف مجددددازر 
اللحومف ووحددن معامدل معالجدة النفايدات الصدلبة. والمعامدل علدا درجدات مد  

سدم اعددادها مدث حجدم مدا ت رحدب المديندة الت ور الدداعم. لكد  ا هدم هدو تنا
م  مخلفات. ا لباا توق  عد  العمدل بسدبم التخلدي عنادا والمفدروا زيدادن 
االسددتممار العددام فياددا فددي مدينددة الموصددل واكمددر مدد  عدددرن مددد  رئيسددة فددي 

 نينو . 
ي ترا البحث زيادن اعداد المعامل وتوسيث خ و  التد يل فياا  رديا مث 

دد ا سددر. وت تددرا كددذلك جعددل الوحدددن المسددأولة عدد  تزايددد حجددم السددكا  وعدد
البيئدةف جددزا ال يتجددزا مدد  وحدددن بلديدة الموصددلف علمددا ودراسددة وت بي ددا يددرتب  

 باا كل وحدات البيئة في بلديات ا قضية والنواحي لمحافمة نينو .
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ال يدددمل نمددو التددد يل فددي المرافددا البلديددة التنميدد  والصدديانة ف دد ف بددل 
ة المتنزهدددداتف وتدددددجير الجددددزرات الوسدددد ية للدددددوراب.. ورعايدددد إنددددداايدددددمل 

دامتادداصدديانة الحدددائا العامددة ال ديمددة والحديمددة  .. توزيددث الم روسددات علددا وام
قامددةالدددوائر الحكوميددة كالمدددارل والمستدددفيات  معددارا الزهددور والنباتددات  وام

للبلدية والمعارا الزراعية للموا ني  مث العوائد الجيدن منادا. ددعبة ال ابدات 
والحدددائا فددي البلديددة هددي المسددأولة عدد  ذلددك بوحددداتاا: ال ابدداتف المددداتلف 

 الحدائا والجزرات الوس يةف والمتنزهات. 
مامة البلدية في سياا عملادا هدي زرب اكبدر مسداحة ممكندة داخدل وحدول 
المديندددة بالنباتددددات والتدددددجير وعمليددددات السددد ي واإلرواا. كددددل هددددذه الومددددائ  

ال مددكلة ماليدة لدد  البلديدة فدي ضدوا ايراداتادا  تت لم تدد يل ايدد  عاملدة.
المركزية والمحلية وعوائد المدروعات. ي ابل ذلك ب الة كبيرن وتد يل بتيدد  
عاملة بتسعار يمك  ببسا ة ا  تتناسم وكفاان العمل واإلبدداعات المبذولدة. 

مددث المجتمددث والدددوائر الحكوميدددة ذت  التنسدددي كددل مددا تت لبددب مامددة البلديددة 
المحليددددة مدددد  مجلددددة وصددددحيفة وبددددرام   امصددددداراتودددددر  خددددر هددددو  الصددددلة

 اعتمية. 
اإلصدارات اإلعتمية وسيلة فعالة ومامدة فدي زل الجادود وتفاعتتادا فدي 
تح يدددا اهددددا  البلديدددة وبخاصدددة فدددي عمليدددة النادددوا بدددالواقث. فيادددا يجدددر  

وتحفيدددددز المبدددددادرات  التعريددددد  با ندددددد ة ونددددددر اعمدددددال الت دددددوير واالبدددددداب
نات فرن العمدل واسدتتم الددكاو  والتواصدتت المختلفدة مدث المجتمدث واعت

والددددوائر العامدددة والمسدددأولي  فدددي ال  اعدددات االخدددر . يمكددد  ا  يتعدددزز هدددذا 
الاددد  بانددداا قنددان مددذياب محليددة لتخبددار والبددرام  وترويجاددا للخدددماتف مدد  

 م افة وسياحة وتحليل ومناقدات وتوضيحات ومعالجات منوعة. 
المحلددي للومددائ  المتواصددلة ال يكددو  بالوسددائ  العامددة ب دددر مددا  اإلعددتم

يكددو  بوسدددائ  خاصددة بكدددل وحددددن عامددة للخددددمات. قنددان الموصدددل الفضدددائية 
)الرديد( وقنان الموصلية او سما الموصلف يمك  ا  تساما في ندر اإلعتم 
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الخان وتعري  با ند ة واخبارها. امدا التواصدل مدث الجمادور فيفضدل مد  
ذاعيددة خاصددة. خددتل  مجلددة دددارية وصددحيفة اسددبوعيةف وحتددا قنددان تلفازيددة وام

 هذا المسار ت ترحب ضخامة العمل واالعتزاز بالمساهمات امام المجتمث. 
الوسددائ  المحليددة البسددي ة والم ترحددة لمحافمددة نينددو  تخدددم فددي التنميدد  
والتنميم الحضدر  ومد  مجداالت كميدرنف تخددم اداا عمدل ددعبة تنمديم المدد  

البلدية. في هذه الدعبة: وحددن تدرقيم المدد   وحددن هندسدة المدرور  وحددن  في
لكدل مديندة. لددذا تسداعد فدي المحافمدة علددا  Master Planالتصدميم ا سدال 

الندددواحي التخ ي يدددة للمدددد  عبدددر ضدددواب  البنددداا واسددداليبب الم لوبدددة وتحديدددد 
بريددددد الواجاددددات المعماريددددة حسددددم االسددددتعماالت المعتمدددددن فددددي التصددددميمف كال

وددددددبكة الن دددددل الخدددددان ومعلومدددددات الب اقدددددة السدددددكنيةف والتنمددددديم الج رافدددددي 
 للمعلومات.

يخددددم اإلعدددتم الخدددان عمدددل ددددعبة المدددداريث فدددي البلديدددة عبدددر وحددددات: 
الدراسات والتصاميم والتخمي   وال را  والمباني.  ليات العمل ال يوجد فياا 

عددام. بددذلك تددتخلن دددر سددر  او م فددل او بعيددد عدد  االعددتم الددداخلي او ال
المنممدددات الحكوميدددة مددد  اهدددم مددددكلة وهدددي تعامدددل المسدددأول الحكدددومي مدددث 
معلومددات الخدددمات العامددة بفليددات فرديددة وخاصددة وكتومددة يحسدد  اسددت تلاا 

 لمصال  خاصة مث مستفيدي  محددي  م  المجتمث.
بددددو  اعدددتم ال ددددفافية فدددي خدمدددة المجتمدددثف وبخدددت  ذلدددك يبددددا الفسددداد 

ار  فددي كددل الدددوائر الحكوميددة. عمددل اللجددا  يعددرا قبددل اقددراره المددالي واإلد
وقبددل المصددادقة عليددب علددا النددال وبعددده كددذلك. بدددو  العددرا العددامف كيدد  
يمكددد  لمنممدددات المجتمدددث المددددني ا  تددددارك فدددي الحوكمدددة ومعالجدددة ملفدددات 

 الفساد؟ 
لجنة تح ي يةف صدر عناا  411دكلت في بلدية الموصل  3009في عام 

م ع وبددةف نسددم بعضدداا إلددا اإلهمددال. ت تددرا المعالجددة الم روحددة كتددا 125
ابعدداد المددومفي  عدد  كددل مددا يمكدد  اسددت تلب للصددال  الخددان وفددرا مبدددا 



 
   

131]       نوفل قاسم علي الشهوان د.                                   .التنميةفي لدية الخدمات البدور 
] 

 

ال ناعدددة الدخصدددية ب ددددرن تح يدددا المكاسدددم الماليدددة المددددروعة مددد  مبدددادرات 
 العمل واالبداب واإلضافة واالنتال ا علا للخدمات المبذولة. 

تواف يا وتحفز علا المزيدد مد  البدذل والمزيدد مد  العائدد  هذه العتقة تعمل
والمزيدد مد  االنتاجيدة الخدماتيدة والمزيددد مد  الندات  المحلدي المضدا  وال يمددة 
والمضدافة. هدذا هدو المعيدار للت ددم ولتندافل الكفدااات وتبدار  خ دوات الت ددم 

وقيدادن  االقتصاد . وهو نفسب المعيار الدذ  يرت دي بالحوكمدة الجيددن والنزاهدة
ال  دددددداب العددددددام لل  دددددداب الخددددددان باتجدددددداه ابددددددداعات ا خيددددددر بتقددددددل الكلدددددد  

 االجتماعية.
علدا  ريدا  اإلداريدةبفضل ق اب الخدمات العامة تت ددم مراتدم الوحددات 

الحكددم الجيددد. كددل ذلددك يعددود الفضددل فيددب إلددا الدددفافية فددي العمددل. ال مكددا  
ية. يعددد المدددير دولدددة للمعددامتت والكتددم السدددرية والسددرية العاليددة او الدخصددد

مسددأولية والم ددة التزمددة فددي المعنويددة ال عتقددة لدخصدديتب البتددة فددي عملددب. ف
هي التدي تحددد وجدود العامدل فدي بام االدخان المسأولي  والم ة  العمل مث
. مجال ال  داب العدام مد  دو  م دةيب ا   ا  الدر اهذما لم ي با وميفتب. 

م  الخدمات العامة تعز  لكفااتب  اية عتقة تحصل بي  الموم  والمستفيد
 .العمل لع د ال انونية والنصون اللوائ في اإلدارن وقبلاا ل دراتب ال يادية في 
كتدام ددكر تدم توجياادا فدي العدام  683بالم ابلف وم ت جاود كبيرن بنحدو 

لمدددومفي البلديدددةف تومي دددا للمبدددادرات االيجابيدددة لدددإلدارن العليدددا واالدارات  3009
قبددل المددومفي . ولكدد  ا وتعزيددزا للمبددادرات وللجاددود المبذولددة مدد  العاملددة معادد

كي  يمك  للمرا توميا السدلبيات؟ المعيدار الوحيدد هدو المدوا   الدذ  تكدرل 
لددب خدددمات الدولددة. كددذلك ف توجددد  ري ددة وسددائل اإلعددتمف وكفدداان المومدد ف 
ي ومسدأولية المدددير ا  يكدو  فددي حددود جددادن فدي العمددل والتعامدل. وا دان هدد

الت ارير السرية للعمل م  قبل الموارد الخاصة للمدير ليكو  مديرا مسدأوال ام 
 الف في تمميلب اإلدارن العامة.

 



 

 
 
 

 [131] (29) 9دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات اإلقليمية             

 التخطيط البلدي  3-2
يفترا مبدئيا ا  بلدية الموصل هدي التدي تخ د  وتتدابث ت دديم الخددمات 
والمدددداريث المسدددت بلية والت دددوير لمديندددة الموصدددل. هدددذا مدددا يجدددر  العمدددل بدددب 

ممبددددت كسددددياا فددددي مامددددات العمددددل للبلديددددة والوحدددددات الخدماتيددددة االخددددر . و 
ويفتددرا ايضددا ا  هددذه المامددة فددي ندددا  بلديددة الموصددل تعنددي كددل مددا لددب 
ضرورن لت وير مجتمدث المديندة وكدذا الحدال لبداقي المدد  ا خدر . وا  هنداك 
مجلل اعلاف وهو مجلل محافمة نينو  يخ   ويرسم ويتدابثف والمسدأولو  

 دددمو  وبلديددة الموصددل جددزاا منددب. المدددكلة المسددتمرن ا  النمددو السددكاني المت
 والتركز الحضر  مث التوسث اسرب م  نمو الخدمات.

ومجلدددل نيندددو  ال ي صدددد بدددب المدددومفي  فدددي المحافمدددة بدددل السدددل ة العليدددا 
المحافم ومعاونيب وقائمم ام قضداا مديندة الموصدل  فياا. يتكو  المجلل م 
ددداريي  المتخصصددي  مدد  اكدداديميي  وخبددراا ومعنيددي  وعدددد مدد  كبددار االست

بدددالتخ ي  والمتابعددددة. تسدددداعد ددددعبة التخ ددددي  والمتابعددددة فنيدددا وتنميميددددا فددددي 
تخ ددي  عمليددات التنفيددذ والمتابعددة وت ددديم الم ترحددات المناسددبة والتنسدديا مددث 
الجادددات الخارجيدددة بصددددد تنفيدددذ المامدددات والمدددداريثف ممدددل معمدددل اإلسدددفلت 

نينددددو  ومددددديريات الميدددداه والمجددددار  والكاربدددداا واالتصدددداالت  ومديريددددة زراعددددة
 وبلديات المد  ا خر  لمحافمة نينو  و يرها.

هنددددداك حاجدددددة كبيدددددرن لت نيدددددات ادارن المعلومدددددات وقواعدددددد البياندددددات وارددددددفة 
(33) الخدرائ . وحدددن نمدام المعلومددات الج رافيدة

GIS  .مسددتحدمة لادذه المامددات
م البلددددد  يت لددددم بالضددددرورن ت ددددوير هددددذه والجدددددير بالددددذكر ا  ت ددددوير النمددددا

الوحدددن واإلهتمددام بتوسددث عملاددا ليدددمل كددل اقسددام البلديددة واالسددتعداد لت ددوير 
ال درن الت نيدة للعمدل كجدزا مد  الحكومدة االلكترونيدة المفترضدة. ومنفدذ للخبدرن 

 التي يستفيد م  استخداماا مدير  الخدمات العامة في نينو .
فعالة تأد  اعمدال مامدة فدي تبلدي  الددوارب  في وحدن ال را وحدن فرعية

وتنفيددذ ا عمددالف ولكدد  هندداكف تدخصددداا م ارنددة جددداول مامددات العمددل مدددث 
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 الواقثف تفيد بت  سرعة اعمال الصيانة في ال درا الفرعيدة والمانويدة اب دت مد 
معدل اإلندمار والت ادم فياا. وتتجب انت ادات كميرن لجانم التخ ي  السب يات 

مماددا يدددور حددول التسددابا بددي  تنفيددذ الكدددوفات وفددرا االعدددادف العمددلف ومع
وتحوم دكوك حدول جادود التدرب  مد  لجدا  الت ددير والصدر  المدالي للعمدل. 
هذه االستنتاجات هي جزا مما ورد في استبيا  دخصي للباحث م  الجااز 
االدار  واللجددا  الماليددة خددتل مرحلددة جمددث المعلومددات والبيانددات فددي ايلددول 

وهددددذا الم ددددل المتنددددامي فددددي الدددددبكات المتوسددددعة باسددددتمرار للخدددددمات  .3010
البلديددة متناسددبة  رديددا مددث التوسددث العمرانددي فددي المدينددة. وتجدداوم الخدددمات 
العامددة الحكوميددة بدددكل  يددر متنددامي ومتزايددد فددي مراف اددا وا بنيددة الحكوميددة 

 التي ت دم الخدمات العامة. 
 

 م الجة المخل ات  3-1
ورد ا   3010ايدار  5فدي  دعبة النفايات الصلبةالمعلوماتي لفي الت رير  

  / يوم م  النفايات واالن اا. هذا  1400-1300هذه الدعبة ترفث ما بي  
كدددل مدددا تدددوفر مددد  بياندددات. فدددي الح ي دددة ا  هدددذه الددددعبة تتكدددو  مددد  مدددتث 

 وحداتف هي: وحدن التنميفات  ووحدن ال مر الصحي  ووحدن المجازر.
لتنميفدددات اعمدددال التنميددد  ورفدددث النفايدددات واالن ددداا وردم تتدددولا وحددددن ا

المسددتن عات فددي كافددة انحدداا مدينددة الموصددل. يددتتي بعدددها دور وحدددن ال مددر 
الصددحي بددردم النفايددات مدد  منددا ا التجميددث االولددا إلددا من  ددة ال مددر فددي 
ب عددة وراا مددا يعددر  المن  ددة الملومددة/ للجانددم االيسددر مدد  المدينددة. وتدددر  

زر علدددا اعمدددال جدددزر الحيواندددات صدددحيا باددددرا  كدددادر  بدددي وحددددن المجدددا
بي ددر . هددذه المامددة دددادت تراجعددات كبيددرن بسددبم  يددام حكددم ال ددانو  فددي 

 الع د المنتاي.
دادت نينو  تنفيذ برام  اعادن البناا. بعا البرام  سمي مداريث تنميدة 

ريث االقدداليمف تمددول مركزيددا مدد  الخ ددة التددد يلية العامددة. مدد  معلومددات المدددا
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ف دددرن فدددي المدددداريث االخيدددرن فدددي ال ائمدددة سدددميت مدددداريث الدددوفر.  3009لعدددام 
النددداا دددارب الم ددار. االخيددر يحمددل معلومددات  48 وللتنميدد   47تسلسددلاا 

عدد  دددركة الم اولددة المكلفددة وتدداري  البدددا بالتنفيددذ ومدددن الع ددد والعمددل ونسددبة 
 يد التنفيذ.ت دم العمل. اما تنمي  المدينة فت يحمل سو  معلومات ق

بعنددوا   48الترتيددم  3008وقبلددبف فددي قائمددة مددداريث تنميددة االقدداليم لعددام 
مدروب تبلي  واكساا ومعالجة  171/ تنفيذ مبادر. وم  بي   تنمي  المدينة
لدددم يكددد  بينادددا مددد  مدددداريث التنميددد   يدددر مدددا  (3010-3006)وردم وصددديانة 

 لمتمة حسم.ذكر اعته. كما ال توجد معلومات ع  هذه المداريث ا
مامددة جوهريددة فددي حيددان المجتمددث الصددحية والبيئيددة وفددي حركيددة المدينددة. 
وبحجم عمدل يتجداوز ا لد   د  يوميدا مد  رفدث ومعالجدة االن داا الصدلبة. 
ال يع ددي ا  معلومددات ال عددد  المنفددذ حاليدددا وال عدد  المددددروب التحددا. فدددي 

اخ در مصدادر الح ي ة يعد هدذا الدرك  مد  اهدم اسدب يات العمدل البلدد  ومد  
 تاديد الحيان بكل ادكالاا هو ما ينب ي توكيده والحرن علا اتمامب. 

تعدددد  كددددل منددددا ا المدينددددةف ولسددددنوات  ويلددددة بركددددام االن دددداا والمخلفددددات 
ة دد المخلفدات السددكنية والتجاريدة الصددلبة فدي مديندددف ددد ازداد معددل توليددالصدلبة. 

ف إلدا 1957ام ديا ( عد د  سدنو  413290ا  )د   يوميد 111  دالموصل م  اقل م
 Al Wattar)3006 د  سدنويا ( عدام  3063400 د  يوميدا  ) 565ما يزيد علدا 

2010)
عددددام   دددد  يوميددددا 777. وباددددذا ت دددددر كميددددة الم روحددددات اكمددددر مدددد  (32)
.  بعدا البدداقي مخلفددات المحددال التجاريددة وا سددواا والصددناعات الصدد يرن 3013

والددددوارب والحددددائا العامدددة  وورا الصددديانة والمجدددازر والمستددددفيات والمصدددانث
ومخلفددات البندداا والتددرميم. هددذه البيانددات تسدداعد فددي تخ ددي  عمليددات المعالجددة 

او  مددر ومعدددالت تددد يل  ومددا تت لبددب مدد  عمددل و ليددات ومعامددل تحويددل و/
 ورصد للتخصيصات ليل للموصل حسمف بل لكل مد  وقصبات نينو .

مدددال التنميددد  هنددداك عمدددل يدددومي دأوم ومكمددد  فدددي تدددد يل  ليدددات واع
لخدددددمات التددددد يل فددددي  اإلنتدددداجيواإلدددددرا  علياددددا. ولكدددد  معدددددل التددددد يل 
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بمعدددل يددوم واحددد فددي ا سددبوب لكددل  -الموصددل –الضددواحي ومركددز المدينددة 
 من  ةف وهذه مدكلة.

كردسدددتا ( مددد  هدددذه  إقلددديمتعددداني كدددل مدددد  العدددراا ت ريبدددا )باسدددتماا مدددد  
ا الصددحية والبيئيددة والددروائ  ومدد  مخا رهدد -وهددي تددراكم النفايددات –المدددكلة 

 يدر الموم دة  اإلصداباتالمنبعمة مناا والتلوث. مدا يسدجل ارقامدا مرتفعدة مد  
لت فدددال ونابددددي الركدددام مددد  الف دددراا بحمدددا عددد  سدددلث باليدددة ومامدددتت ومددد  
الحيواندددددات السدددددائبة الناف دددددةف مدددددا يكلددددد  عددددددن متيدددددي  مددددد  الددددددوالرات علدددددا 

والوفيدددددات  اإلصددددداباتال  مددددد  العتجدددددات الصدددددحية والخددددددمات الصدددددحية و 
 داريا. 

هذاف عددا منمدر عمدل ا فدراد وسد  النفايداتف وامدام عدسدات الفضدائياتف 
. هنداك  ال  العدا لي  عد  العمدل المسدجلي  للعمدل فدي مالوفدا   امدرا  وقد بات 

البلدية بوميفة منم . الوميفة الم لوبة هي بع د وقتي عدا  لبات التعيدي  
نتمدددرو  فرصدددة العمدددل. بالم ابدددل هنددداك مئدددات مددد   يدددر حملدددة الدددداادات ي

المتيددددي  مدددد  الدددددنانير العراقيددددة ايددددرادات دددددارية ذاتيددددة للبلديددددة تتكدددددل فددددي 
المصددار  لمددداريث  يددر قابلددة لإلنجدداز الندداج  بكفدداان ومعددايير المددوا   او 

 بمعايير اإلعمار الحضر ف سو  بعا المبادرات. 
  ا عدداد العاملدة حاليدا اضدعا 6-5 ي ابل كل ذلدك حاجدة للتدد يل بحددود

بي  منم  )دوارب وان اا وحدائا( ومراقم ومدر  ومسأول ورئيل فريا 
وسددائا وعامددل صدديانة وتصددلي . وهندداك حاجددة لخ ددة تددوفير سددتة اضددعا  
اعداد االيات والداحنات الخدمية الخاصدة والحوضدية والحاويدات الم يلدة مدث 

حالدة الكدد   ت تدرااليدومي. عدد ينسم تد يلاا م  الرافعة و يرها للتدد يل 
 -:ااتيةالتحليلي هذه برنام  للخ ة 

تدددرتب   البيئدددةمديريدددة إلدددا  ددددعبة بدددلإلدددا  ترت دددي وحددددن التنميددد ف لددديل -1
 بالمديرية العامة لبلدية الموصل.
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ف امنتددي  لكددل مدد  إداريددةق اعددات  اربددثإلددا  ت سدديم مديريددة نمافددة البلديددة -2
 جانبي الموصل.

 إدارناليددومي )كددل يددومي  بدايددة( لكددل ق دداب تحددت خ ددة عمددل للتنميدد   -1
 كفوان ومتمكنة.

لمديرية نمافة البلدية مسأول ع  ادارن العمدل  إدار مجلل   لياتاعداد  -1
 واالداا والت ييم والسلبيات وااليجابيات واالعتم المتصل بب.

يتددولا مدددير عددام البلديددة وقائمم ددام قضدداا الموصددل والمحددافم اإلدددرا   -5
نفيددددذ برندددام  واداا الجاددددود الاندسدددية واالقتصددددادية والبيئيدددة للعمددددل علدددا ت
 اليومي.

 المسو ات: -6
 .توافر الخدمات الحكومية وتوفير في التكالي  الصحية للموا   -
تددوافر نحدددو سدددتة  ال  فرصدددة عمدددل  يددر مددداهر يمملدددو  ب الدددة خ دددرن  -

اجتماعيددددا علددددا المجتمددددث فددددي مددددل  يددددام بددددرام  الفددددراغ االجتماعيددددة 
خ رن اقتصاديا علدا تددهور حداالت الف در المعيددي لنحدو سدتة اال  و 

اسددرن تعدداني مدد  الضددع  والعددوز )بددافتراا متوسدد  حجددم ا سددرن سددتة 
 .افراد( لمعيل واحد

 .تجنيم الكمير م  تلك ا سر مفسي عمل ا رملة او الم ل ة -
 .اعادن نحو عدري  ال   فل إلا م اعد الدراسة بعد توفر المعيل -
تدال ا فال الدوارب العائدي  للدراسة م  كوارث االنحرا  او العن  ان -

 .والتدرد
فدي قلدم  -ا هم م  ذلك ا  الدخول الفردية لتد يل ستة اال  عامل  -

سدددديولد مضدددداع  اسددددتاتك ينددددد  اسددددواا السددددلث  - الب الددددة الخ ددددرن
 .MPCاالستاتكية ب در يعتمد علا الميل الحد  لتستاتك 

فددا  مضدداع    0.80هددوهددذا  لتسددتاتك الميددل الحددد فلددو افتددرا ا  
اضدددعا  مجمدددوب دخدددول التدددد يل بسدددبم حركدددة  خمسدددةاالسدددتاتك سددديكو  
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الددددخول االخددددر  المتكددددررن لإلنفدددداا فدددي المجتمددددث خددددتل سددددنة. بددددافتراا ا  
او مدا يعدادل نصد  مليدو  ديندار عراقدي  400$متوس  اجر عامل التنميد  

 ثالثدددة مليددداراتعدددام مضدددا  قددددره  لسدددتة اال  فرصدددة عمدددل تسدددتدعي إنفددداا
خمسدة عددر مليدو  ديندار عراقدي  إضدافةدينار عراقي دارياف فا  هذا يعني 

للنات  المحلي اإلجمالي لمدينة الموصل في م  هذا التدد يل للددار الواحدد. 
فدددي حسدددابات الددددخل ال دددوميف عندددد السدددماا لمضددداع  االسدددتاتك بالعمدددلف 

دورا  سدددتة اددددار    معمدددم تركيبدددة يعت دددد ا  ال يمدددة المضدددافة تكتمدددل مدددث 
النددددات  المحلددددي اإلجمددددالي تسددددتند إلددددا قاعدددددن اسددددتاتكية ومحدوديددددة ال اعدددددن 
اإلنتاجية. ا  ا  ال يمة الكلية المضدافة لسدتة اددار مكتملدة فدي حركدة توليدد 

مدا ي دارم افتراضدا تسدعو  مليدار ديندار عراقدي  6 في 15الدخول تعادل نات  
نفدداا عددام لمتمددة مليددارات ديندددار فددي السددنة مدد  تددد يل سددتة   ال  عا دددل وام

عراقددي ل  دداب التنميددد  وحددده. هدددذه الدفعددة ال ويدددة مدد  االسدددتممار العددام فدددي 
ومملاددا معاددا لدددراا  ليددات  -متمددة مليددارات دينددار عراقددي –ق دداب الخدددمات 

وعجددتت وعدددد وتجايددزات )زيددادن فددي رال المددال المابددت( تعنددي دعددم الفئددات 
 تحت خ  الف ر. السكانية ال ابعة 

تتوسدددث مديندددة الموصدددل بددددكل حل دددي حدددول المركدددز وتصدددن  مددد  ضدددم  
المد  الحوليدة. وبادد  السدي رن علدا ت دديم افضدل الخددمات يحتدال كدل مد  
جانبي مدينة الموصل إلا الت سيم علا ا قل إلا ق داعي  ددمالي وجندوبي. 

اربعددددة فيكدددو  الت سدددديم اإلدار  المناسدددم فددددي هدددذه المددددرو  والتحدددوالت إلددددا 
مندددا ا. هندددا يتحدددم الت سددديم ال بيعدددي الربددداعي لمندددا ا المديندددة مدددث تزايدددد 
السدددكا . لكدددل منادددا  اقمدددب الخدددان مددد  فدددرا عمدددل و ليدددات ومنافدددذ خددددمات 
م افيددددة عامددددة. ولتسددددايل السددددي رن علددددا اعمددددال الخدددددمات والتنمدددديم المكدددداني 

ة بلديددددة البلددددد ف ت تددددرا الرأيددددة العلميددددة الحديمددددة ت سدددديم واعددددادن هيكلددددة مديريدددد
الموصل إلا المديريات ااتي ذكرهاف بعد توسث هيكلاا التنميمي إلا مديرية 

 عامة.
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: ترتب  باا اربعة مديريات ت  دي الجادات المديرية العامة لبلدية الموصل
 االربث للموصل

 : النص  الدمالي م  الجانم ا يسرف وكما يتتي:مديرية بلدية الحدباا
 .الجنوبي م  الجانم ا يسر : النص مديرية بلدية الوحدن

 .: النص  الدمالي م  الجانم ا يم موصل الجديدنمديرية بلدية 
 .: النص  الجنوبي م  الجانم ا يم مديرية بلدية الموصل

لكدددل منادددا موقعدددب االلكتروندددي يبدددث فيدددب نددددا ب واعتمدددب عددد  الت دددورات 
يددة بلديددة كافددة. وفددي ضددوا مددا ورد فددي البددام السددابث مدد  ورقددة اسددتبيا  مدير 

مد  رأيدة للم ترحدات الخاصدة بالبلديدة  3010الموصل في الخامل م  مايو 
تخصصدددددية(: مراكدددددز إلعدددددداد الخ ددددد   اكمدددددرنفسددددداا: الحاجدددددة إلدددددا )مراكدددددز 

 .ا عمالمداريث مست بلية  ومركز رقابي لمتابعة  إلعدادالمست بلية  ومراكز 
حدددددن عندددددما تصددددب  بلديددددة الموصددددل مديريددددة عامددددةف يمكناددددا اسددددتحداث و 

للدراسددات والبحددوث التددي يعمددل فياددا نخددم مدد  حملددة الددداادت العليددا. يمكدد  
للنخددددم ا  يعملددددوا باالمتيددددازات عيناددددا لنمددددرائام فددددي الجامعددددات ويخضددددعو  
لدرو  من  ا ل ام العلمية ويكو  تخصصدام كدل مدا يتصدل با بحداث مد  
اندددددد ة سدددددو  التددددددريل. ا  بددددداحمي ف ويسدددددتمنو  مددددد  ددددددر  التددددددريل فدددددي 

يات. وبدل التدريل يمارسدو  التددريم والتتهيدل بعدد نديلام خبدرات مكمفدة الترق
 في البلدا  المت دمة. 

تدددير معلومددات بلديددة الموصددل لخ ددة مسددت بلية خمسددية لمددداريث: لتبلددي  
واكسدددداا وصدددديانة ال ددددراف ومددددداريث للتنميفدددداتف ومددددداريث عمددددارات تجاريددددة 

ائا ومتنزهددددات وانددددداا وت ددددوير سدددداحات حددددد  Mallومجمددددث تجددددار  م لددددا 
وم تربددات  ددرا. خ ددة ابعددد مدد  ذلددك لمددداريث اكمددر دددمولية ال توجدددف ر ددم 

 توفر ال درن لذلك.
ر ددم ال لددم ال ددو  علددا الومددائ  لحملددة الددداادات الجامعيددة والعليددا فددي 
ضوا الحاجة الحالية الممبتةف ال توجد خ ة لتوفير هذه الومدائ  والمسداهمة 
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لايكليددة الم ترحدة للدراسددة سدتكو  الحاجددة فدي التددد يل. مدث قبددول التوسدعات ا
 مضاعفة لمتكات تحمل الداادات والتخصصات ااتية:

ف ر ف ميكانيددك فكاربدداا فمعمددار ف هندسددة/ حاسددباتدكتددوراه وماجسددتير: 
بكدالوريول: هندسدة/ مدم بيئدة(  ف صناعية وجدودنف إدارن الكترونيكف اتصاالت
ادارن ف الكترونيدددددكف التاتصددددداف ر ف ميكانيدددددك فكاربددددداا فمعمدددددار  فحاسدددددبات

ادارن ف محاسددددمف ادارن اعمددددال  و بكلوريددددول: علددددوم بيئددددةف صددددناعية وجددددودن
 كفدااات فنيدة تخصصدية  و ترجمة ل دات متعدددن..ف و بيئةف و صناعية وجودن

ي ابدل ذلدك نسدبة  يدر قليلدة مد  الكفدااات دبلوم ت ندي  ف و هندسة الت نيات في
 ال تعمل بتخصصاتاا.

 
 
 آليات ال مل  3-1

يدددتتي الكدددتم هندددا اهدددم عددد  مفصدددل فدددي عمدددل البلديدددة والدددذ  تنبمدددا عندددب 
سدددلبيات كبيدددرن اضدددعا  مدددا ذكدددر عددد  الوضدددوا والددددفافية وانتددددار سدددياقات 

. وكل ذلك بسبم السياقات حوكمة السرية والكتما التضمينية والمسائلة وهو 
فدي  ال ديمة المتارئة م   ليات العمل الكتوم والمعلومات السرية والدخصانية

اإلدارنف تحت  وا اسرار العملف التي تحجم  بيعة عمل المدراا وكفااتام 
بعيددددا عددد  الت يددديم بذريعدددة مصدددلحة العمدددل وهدددي فدددي واقعادددا تمويدددب السدددلبيات 

 واإلسااات واإلست تل.
الحكومية تتعامل فيما بيناا وداخليا بكتم رسدمية تحمدل  اإلداراتال زالت 

عمددر لددت  علددا سددبم واحددد يحفددم للعمددل درجددات مدد  السددرية والكتمددا . لددم ي
هيبددة واحتددرام قدددر الوضددوا والعلدد  والكفدداان التددي يدددار باددا العمددل. حافمددت 
درجات السدرية علدا خصوصدية التنفيدذ بعيددا عد  المت فلدي  والمتددخلي  مد  
صددد ار المدددومفي  ومددد  لدددب صدددلة بادددم مددد  المتنفعدددي . هدددذه المددداهرن قديمدددة 

ا الدن ن الدخصدي بالحسدم واالي داب وتعر  بالتجرأ وحم الفضول وتعوي



 

 
 
 

 [121] (29) 9دراسات إقليمية                                                      مركز الدراسات اإلقليمية             

بالعدداملي  الكدد ا و يددر الكدد ا حسدددا ومزاجددا سدداريا و يددر ذلددك. مددرد ذلدددك 
بصدددددورن عامدددددة إلدددددا ن دددددن الدددددوعي والم افدددددة الخل يدددددة الرفيعدددددة التدددددي تتناسدددددم 
ومعت دات المجتمث السليمف مما يفسد  بادذه المدواهر. بددال مد  التركيدز العدام 

سددياقات ترصدد  عمددل الدددوائر لجددت المدددراا ب واسددبابااعلددا معالجددات المدداهرن 
حتدددددا الدددددوزراا إلدددددا التسدددددييرات السدددددرية للمامدددددات  ا علددددداوكدددددل المسدددددتويات 

 الحساسة.
فددي عددالم تحددرر ا سددواا تتحددرر ا عمددال والومددائ  مدد  كددل الم يددداتف 
ممل السرية و مارها م  بيروقرا ية واسدت تل دخصدي وفسداد. وبددل الدروتي  

إلدددا مراكدددز خدميدددة للزبدددو  ومدرسدددة لكيفيدددة تح يدددا المبدددرر تتحدددول االدارات 
خدددمات ترضددي السددوا والمددوا  . المددوا   بالم ابددل سدديدفث ل دداا العديددد مدد  

 او الضرائم.  الخدمات العامة وبسعر مجز  للخدمةف فضت ع  الرسوم و/
تعز  هذه بدورها إلا السياقات الخا ئة التي باتت بتمل الحاجة للت ييدر 

يدددام اإلعدددتم عددد  التصدددر  بدددالح وا العامدددة. تددددترك واإلصدددتا وبسدددبم  
جميعا ب يام المعلومات لد  المجتمث عما يدور في دهاليز العمدل الدوميفي 

هذا الددريا  اذا مدا  يوميا فيما يتصل بالفرن المتكافئة والعدالة في الح وا.
عددول  ال يتسدددنا للبددداحمي  عددد  التدددرب  ا  يمدددروا وفدددي الوقدددت نفسدددب تتضددداال 

ف دددددر بعدددددد وصددددول ذو  الحاجدددددات والضدددددعفاا فددددي المجتمدددددث إلدددددا معدددددالت ال
 الخدمات العامة.

الرك  المسأول ع  الكمير م  المدكتت البلدية في المجتمث هو اندد ة 
دددددعبة ا مددددتك. تعنددددا هددددذه ا نددددد ة بتمليددددك ا راضددددي السددددكنية والزراعيددددة 

االدارية التجارية. وال يعر ف ح ي ة كم نسبة الع وبات  -والصناعية والخدمية
الصددددادرن واللجددددا  التح ي يددددة المدددددكلة ب ضددددايا تتصددددل باددددذه الدددددعبة. تدددددور 
التوقعدددددات حدددددول نسددددددبة كبيدددددرن جدددددددا تخدددددن تخصددددددين ا راضدددددي السددددددكنية 
والصناعية والتجاريةف للخدمات ر م الضواب  والسياقات. وهندا ي درا السدأال 

 علا دعبة ا متك ع  السبم في ذلك!
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مريثف  سبام منادا مدا ذكدر اعدته عد   ندتت تلك الحاالت ونمت بدكل
بنسدددبة معيندددة ولددديل  -السدددرية وعددددم اإلفصددداا. بعدددد ذلدددك تتكدددد  الح دددائا 

وتمادددر االنتااكدددات لكدددل الضدددواب  مددد  قبدددل المسدددئولي  عنادددا. فتدددتم  -كلادددا
مساالة م  ينكد  امره بعد وقوب الفساد ويتتي الفساد مرن اخر  ليخف  م  

ليسدددت جديددددن بدددل متجدددذرن فدددي كدددل مرافدددا  اجدددرااات المعالجدددة. هدددذه الحالدددة
الدولددة. كانددت حدداالت الفسدداد محددددن    المددوارد المتداولددة محدددودن. اقتصددر 
الفسداد بم ددرات البلدد علددا كبدار مسدئولي الدولدة. لكناددا تفاقمدتف فددملت كددل 
المجتمددث الحكددومي تحددت مبدداد  الحريددة والديم را يددة والتمركزيددة فددي تنميددة 

 ا قاليم.
لتمركزيددة لددم تسددب اما قددواني  اضددافية لمحاربددة الفسدداد بع وبددات الحريددة وا

اقسدداف بددل تسددربت اتاامددات وقضددايا علددا قضددان ومددديري  عددامي  فددي هيئددة 
المفوضددية العامددة للنزاهددة. هددذه ا خيددرن حلددت محددل ال ضدداا الددذ  بددات يددئ  
اكمدر مد  قبددل تحدت التامديا والضددع  وعددم االسدت تل عدد  هيمندة السددل ة 

ا مور تسير عكل ما تت لبب المعالجات تماما. هل المدعي العدام  التنفيذية.
منتخدددم مددد  السدددل ة التددددريعية؟ وهدددل يدددداد لل ضدددان كفدددااتام كمدددا يفتدددراف 
ولدديل ا حددزام؟ وهددل احكددام ال ضدداا يخضدددث لاددا الجميددث بمدد  فدديام رئددديل 
الدولدددة؟ مددد  هندددا تبددددا العدالدددة لإلصدددتا بددددل الحدددرم علدددا الفسددداد. وا دلدددة 

ة تأكددد مددد  الضددرر الددذ  يلح ددب الفسدداد اإلدار  بالتنميددة اإلقتصددادية الدراسددي
(Kutan, Douglas and Judge 2009)العربية 

(34)
. 

 
 تدار  الموارد البشرية 

صددددددتحات اإلقتصددددددادية تددددددتمير بددددددالغ فددددددي تنميددددددة رال المددددددال البدددددددر  لإل
الخ وات ا هم في  ريا النمو االقتصداد  وفدي ذلدك امملدة ونمداذل مدعمدة 

(Maksymenko and Rabbani 2011)الاندد وكوريدا مدمت  فدي
(35)

 مبحدثالو  .
التنميدةف فدي  ا قضدية والندواحيبلدديات  مديريدة يتعامل مث جوانم دورااتي 
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العديدد مد  مدث نمدرن و ع دود الماليدة لتنفيدذ المدداريث في احالدة الت دير الحيود و 
 عامة للخدمات العامة للدولة ومتحمات الت ييم.

 
 مل والتشغيلال  3-1

واقدث عمدل بلدديات نيندو  فدي المبحدث السداباف تبدي  ل يةيمو ت الرأية الم  
الددددوميفي لوحدددددات  تناميددددة ي ابلاددددا بدددد ا فددددي نمددددو المددددتكا  هندددداك ب الددددة م

الخدمات العامدة. فكمدا ا  ا سدرن تنمدو وينمدو معادا عددد ا يدد  العاملدة فدي 
. وفي حال قصور العمدل كذلك المجتمث المحلي فتتمي  مستلزماتاا المعيدية

في الخددمات العامدةف تتفداقم المددكتت االقتصدادية واالجتماعيدة بددكل اكبدر 
مث تنامي اعداد العدا لي  عد  العمدلف سدواا مد  حملدة الدداادات ومد   يدر 
حملددددة الددددداادات. هددددذه الحالددددة تت لددددم خ ددددة توسددددث بالتددددد يل العددددام بدددددكل 

 عينة م  عددد كدل العداملي يتناسم والنمو السكاني. ا  الحفام علا نسم م
 حجم الدريحة السكانية التي ت  ياا البلدياتف م  سنة  خر .إلا 

اا لآلمار االقتصادية للتد يل يمك  ت ديرها علدا البلدديات عينوالحسابات 
احيانددا فددي  بنسددبة اقددلقددد تبدددو ولكدد  وعلددا بدداقي الخدددمات العامددة االخددر . 

الحدد  لإلسدتاتك مدث االبتعداد عد  الميدل  ارتفدابف بسبم حالة بلديات نينو 
نصد  لدذاف فدا  عد  مديندة الموصدل. وخاصدة مركز الم ل الحضر  للسكا  

مديندة الموصدل يمكد  التنبدأ نسم التد يل/ السكا  في لت ريبا اامار الم درن 
 لباقي اجزاا محافمة نينو . ومناا باا 

لددد  دخصددت حالددة  يددر متوقعددة فددي وحدددن بلددديات نينددو  ولكناددا متلوفددة 
ا  باعدددادن فدددائا التنفيدددذ عددد  الميزانيدددة المحدددددنف  . وتتممدددلدوائدددر الخددددمات

المبلددغ كددا   .إلددا الددوزارن المددداريثتنفيددذ ال  يددر المسددتخدمة بعددد و مدد إرجداب ا
الد   90مائدة مليدو  ديندار او مدا يعدادل  بحددود 3009عدام ال بانتاداا جدثالمر 

 ا.ولاذه الحالة وقفة تحليلية في مجال ا دادوالر. 
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بفددددرا ا  متوسدددد  ا جددددرن اليوميددددة لعامددددل التنميدددد  عدددددرن  ال  دينددددار 
 26بدداليوم فددا  كددل مليددو  تددد ل متمددة عمددال لدددار كامددلف وبالتددالي تددد يل 

نصددد   . وهددذا ا  لدددم ي دد ّ 3010عامددل ومراقدددم تنميدد  لسدددنة كاملددة بترقدددام 
 فمدد  المأكددد يسددام فددي رفددث كفدداان عمددل وحدددن  نفددا   إلياددااالحتياجددات المدددار 

البلددديات فددي خدمددة المجتمددث. ومددا علددا متخددذ ال ددرار سددو  تحويددل ممددل هددذا 
حسدام  خدر بالصدتحيات التزمدةف بددال مد   إلدا المبلغ ومناقلتب م  حسام

سدداامضددياب فددرن عمددل  فددي ا داا ا فضددل. هددذه الخ ددون تخدددم المجتمددث  وام
انيدة او نوعيدة والم / ف كميدة وإضافيةب ري ة مضاعفة ا ولا بت ديم خدمات 

توليددد حركددة دخددول تعمددل مددث مضدداع  االسددتاتك علددا مضدداعفة الدددخول 
 الفردية بحسم الميل الحد  لإلستاتك السائد وهو مرتفث لد  هذه الدرائ .

دراسدددة مددد  قبدددل المعنيدددي  فيمدددا يتصدددل  إلدددا هنددداك مسدددتلة مامدددة بحاجدددة
 بمددددداريث الخ ددددة االسددددتراتيجية المنفددددذن تحددددت بنددددد تنميددددة ا قدددداليم او اعمددددار
المحافمة او دعدم واسدناد و يدر ذلدك. ففدي اعمدال التبلدي  وهدي عميلدة مامدة 

 ومستمرن للدوارب الجديدن او الموجودن عند اعادن التبلي  والتجديد.
لتنفيددذه  مدددروب 34لجنددة اعمددار المحافمددة علددا  اقتددرااعمددال التبلدديط فددي

 13. ددددملت 3010ل ايدددة العدددام اجدددراا  تخدددذ ا لدددم يمددد  قبدددل بلدددديات نيندددو ف 
تبلدي  ددوارب فدي لمددروب  13 وليات تخصصدية للتنميفدات  تجايز لمدروب 

هدددذه الندددواقن التدددي تعددداني منادددا  . وهدددذا علدددا الدددر م مددد االقضدددية والندددواحي
 المحددن. هدافاااإلنجاز الل نسبة يت لالتي تعمل علا  الوحدن

هددذا المنحددا يدددخن قصدددورا فددي التددد يل والتعيدددي  ون صددا فددي االيدددات 
وضددع  المددوارد المحليددة فددي الموازنددة االعتياديددة وعدددم ال دددرن علددا التصددر  

مدداريث مضدافة. هدذه الحالدة إلا  والمناقلة م  موازنات المداريث االستممارية
قيدددددادن فاعلدددددة وجدددددديرن مدددددث الددددددتمك   إلدددددا اإلداريدددددة تددددددخن عمدددددا الحاجدددددة

صتحيات اكبر إلدارن العمل واالقترام م  ا هددا . ومد  هندا تبددا اسدبام ب
الحرمدددا  المجتمعدددي مددد  الخددددمات البلديدددة العامدددة فدددي نيندددو . ا مدددر الدددذ  
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يددنعكل بدددكل كبيددر ومبادددر علددا ا داا التنمددو  العددام لألقضددية والنددواحي. 
ي مدينددة فضددت عدد  الفددارا بددي  اداا ا خيددرن وبددي  حركددة الخدددمات البلديددة فدد

الموصلف وم  مم بي  مركدز المحافمدة ومدد  ا قضدية ا خدر  وبدي  الريد  
والحضر. وهو ما ستحاول الدراسة الوقو  عنده في تحليل اوضاب الحرمدا  

 م  الخدمات العامة في الفصل ال ادم.
 
 
 

 امقليمية بلديات نينوى والتنمية -3
لجادود التنميدة الت اضدي تأكد  ير دراسو علا انب ال يمك  للرأيدة العلميدة 

عدد  اهددم احتياجددات السددكا  علددا اإل ددتا وهددي الميدداه الصددالحة للدددرمف إذ 
ت ددوم بدددورها علددا دراسددات محددددن ا هدددا  مددث الت ددويم بددي  مدددن زمنيددة واخددر  
لتحليدددل مددددروعات تجايددددز ميددداه الدددددرم لألريدددا  والمنددددا ا الحضدددرية سددددواا 

 (Gleitsmann, Kroma and Steenhuis 2007)بسددواا
فددي نينددو  تسددام  .(26)

مديريددددة بلديددددة الموصدددددلفواقعا فددددي التنميدددددة الحضددددرية ت ابلادددددا مديريددددة بلدددددديات 
)اقضية ونواحي( نينو  في التنمية اإلقليمية. وتددير التحلديتت الدا اناداف كمدا 
فدددي سدددائر ب ددداب العدددالمي  الندددامي والمت ددددم تندددي  بادددا الت سددديم عالميدددا مسدددأولية 

 Pike,Rodríguez-Poseand)ميدددددةالتنميدددددة الحضدددددرية واإلقلي
)
Tomaney 

2006)
مدد   3009بلددغ مجمددوب المبددالغ التددي انف ددت علددا مددداريث عددام . ل ددد )27

مليددو  ديندددارف  30841قبددل بلدددديات نينددو  علدددا مددداريث  تنميدددة ا قدداليم  نحدددو 
 مليو  دوالر.  17.367,5وهو يعادل 

وتبلددي   إنددااانفدا علدا  %52.4اكمدر مد  نصد  اإلنفداا الكلدي وتحديددا 
إلدددا  مددد  االنفددداا الكلدددي ذهدددم %27ونحدددو الددددوارب باإلسدددفلت والكونكريدددتف 

 و ابنيدددة م دددرات بلديدددة إنددددااخددددمات التنميددد . وبددداقي النسدددم توزعدددت بدددي  
تخصصدية للبلدديات. وكدا    ليداتدراا  وحدائا ومتنزهات  واسواا تجارية 



 
   

121]       نوفل قاسم علي الشهوان د.                                   .التنميةفي لدية الخدمات البدور 
] 

 

م وهدددذا توزيدددث مناسدددم يدددتتئم مدددث الحجدددم الم لدددو %17.8 مجموعادددا نحدددو 
 ف(%17.8+%52.4)حصددديلة  %70 تجددداوزلتسدددتممار فدددي البندددا التحتيدددةف اذ 

 والباقي انفاا استاتكي علا اعمال النمافة.
3009مليدددو  نسدددمة عدددام  3.238سدددكا  محافمدددة نيندددو  نحدددو 

بدددذلك  .)38(
الواحدددد مددد  اإلنفددداا الكلدددي العدددام علدددا مدددداريث يكدددو  متوسددد  نصددديم الفدددرد 

. قدد يكدو  مبلدغ زهيدد فدي السدنة ديندار  6444الخدمات في بلديات نينو  نحو
ف كميزانيدة مخصصدة علا مستو  الفرد لكنب انفاا جيدد علدا المسدتو  الكلدي

 لذلك.
ي دث عليادا  اسدرنفكدل )ت ريبا في نيندو (  ةسرن سبعا  متوس  حجمكا   فاذا

المبلدددغ  ملدددثالدراسدددة ا   ر (. تددد3009ار فدددي السدددنة )بترقدددام عدددام الددد  دينددد 45
الددد  ديندددار فدددي  15نمافدددة يمكددد  لكدددل اسدددرن ت ديمدددب بمعددددل المخصدددن إلدددا ال

 السنة.
)اقددل مدد  دوالر واحددد( فدددي لددو ا  كدددل فددرد يسدددد الدد  ديندددار  اخددر بعبددارن 

مليدار  29مليدو  او مدا ي دارم  28856الدار فسكا  المحافمة يسامو  بنحدو 
دوالر وهددو ي ددارم ضددع  مددا انفددا علددا المددداريث البلديددة فددي تنميددة االقدداليم. 

بالددار الواحدد او عامدل تنميد  78000 ل يدد مكد  تالبسدي  ي سداامذا اإلادبو 
اقدل مد  . بمتوس  اجر دار  قدره نص  مليو  دينارعامل في السنة  6500

وتددعم هدذا العددد لسدنة كاملدة فرصدة عمدل  6500تدوفر دوالر واحد فدي الددار 
 م  االسر وتحصل علا نمافة بيئية كاملة م  خدمات البلدية.

 3011ت مديريددددة بلددددديات نينددددو  فددددي النصدددد  ا ول مدددد  عددددام وقددددد انجددددز 
موقدث  خددر داخددل  14واعمددال اكسداا وتتهيددل فددي  موقددث 39اعمدال تبلددي  فدي 

وخدددارل مراكدددز ا قضدددية والندددواحي فدددي نيندددو  وبضدددمناا مدددداريث فدددي ندددواحي 
تابعة لمدينة الموصل ممل حمام العليدل والددورن وال يدارن. بلدغ المجمدوب الكلدي 

متر. وهو ما يعادل ت ريبا مجموب  488000وارب المبل ة والمأهلة   وال الد
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ال دددرم وال دددول مددد  إلدددا  )العدددرا مددد  الددددرابعدددد  ارا محافمدددة نيندددو  
يتحدددم ت ددددم حضدددار  فدددي اسدددتخدامات  مالجندددوم(. مدددث ذلدددك لددد إلدددا الددددمال

ال ددرا ونمافتاددا بسددبم اعمددال العندد  وتددتخر اعمددال الصدديانة واإلصددتحات 
ر فددي الدددتاا يضددا  لددذلك نددوب مدد  الرقابددة الدقي ددة علددا بعددد موسددم ا م ددا

اعمال التنفيدذ بدالجودن الم لوبدة فدي ع دود التنفيدذ مد  قبدل ددركات الم داوالت 
 التي تنفذ المداريث. 

 
 

 اتد الت دير و حي 3-1
عند احالدة الع دود ت بدا ددرو  المنافسدة السدرية علدا الع دااات الم دمدة 

 يمكدددد  للتحليددددل اكتدددددافب فددددي دراسددددة التددددي ال ت ددددل عدددد  متمددددة. ولكدددد  مددددا ال
العدددروا حددداالت التوا دددأ او تددددخل المدددرو   يدددر ال بيعيدددة فدددي العمدددل او 
حراجة وقت التنفيدذ. لدذا يلجدت المحللدو  إلدا اسدتخدام  ري دة معروفدة بتحويدل 
افتراضددي م لددا لكددد  الحيدددا  فددي التنفيددذ. والحيددود كلمددا كانددت كبيددرن عدد  

 اهمية الت ويم المالي للتنفيذ. الوس  الحسابي كلما دل ذلك علا
بفددرا ا  مبلددغ الكلفددة هددو محددور الت يدديم مددث مدددن التنفيددذف يسددما المت يددر 

: المبلددغ والمدددن علددا الترتيددمف ومناددا Y.X, Yومدددن التنفيددذ با يددام  Xا ول 
 يمك  صيا ة العتقة الخاضعة للتخمي  كما يتتي:

 
XY  and  X/Y 

Size Factor, SF = (X  (YX)/(X/Y)= y
2
 

DF=|/SF = |/ Y
2
 

So: 
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22 /)*(
/

*
YXYX

YX

YX
SF  

Y'=/Y|     DF 2  

Y"= (Max. Y' + Mi. Y')/2. 

Y >Y'' 

 تع ددي عامددل حيددود  "Yمددث Yم ارنددة و  .ب دددرم مدداوهددذه العتقددة صددحيحة 
diffraction (DF) ف والذ  هدوY قيمتدب ال تزيدد عد  ضدع  و  فافتراضداY". 
ل ايددة  3008سدداا لخ ددة اسددناد ام الددربيعي  لعددام التبلددي  واالكفددي مدددروعات 

علدا سدبيل الممدال وهدي بمتيدي  الددنانير فدي اليدوم الواحدد يل دا  38/3/3010
 الضوا علا واقث الحيود. 

مليدو   7إلدا  2ا  معدالت الصدر  تتدراوا بدي   المدروعات يبي  جدول
 فبيدوم واحدد جدز افتراضدادينار باليوم. وبالم ارندة مدث كلفدة العمدل الكلدي لدو ان

 20إلددا  17تددراوا بددي  يفددا  معامددل الحجددم الترجيحددي  يةافتراضددوهددي حالددة 
. يتحدم ا  تبداي  معامدل الحجدم 14 و 4عددا قيمتدي  مت درفتي  للمددروعي  

 يددام المنافسددة الكاملددة فددي تنفيددذ إلددا  ممددا قددد يدددير 20إلددا  10واسددث بددي  
 المداريث.

 :وفيااالساب ةف الخ وات  ت باولمعرفة الحيدا ف 
DF= (5.69 + 1.89)/2= 3.79 

ذا اسدددتبعدت فدددا. DFاقدددل مددد  ضدددع  ال يمدددة المتوسددد ة  'Yال يمدددة العليدددا 
وي دددل الفدددارا بددددي   (4.4)إلدددا  DFترتفدددث قيمددددة  14و 4ال يمتدددا  المت رفتدددا  

. DFالضددع  قيمددة  إلددا Yكددذلك لددم تصددل قيمددة  ال يمددة العليددا والمتوسدد .
للتنفيدذف دو  ا  يعنددي هدذا بددديت عدد   االتجداه العددام ضدم  المددديات ال بيعيددة

 .ت ييم ا داا
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 الحالة ال امة للخدمات ال امة 2-3
ضدد  ممددا ت دددم ا  مرافددا الدولددة المعنيددة بالخدددمات العامددة لاددا ا هميددة تي

الركنيدددة مددد  بدددي  مأسسدددات الدولدددة فدددي التنميدددة والت دددوير المحليدددي  وهدددذا مدددا 
 .(Eichengreen 1996)ية المانيدة تأكده تجربة بلدا  اوروبا بعد الحرم العالم

بددا ولك  السدياا العدام   لدم المأسسدات فدي العدراا بوصدفاا ق اعدا عامدا ي
فدي المكاتدم او علدا مسدتو  اإلدارات ل بيعدة العمدل المناقدات والمدداوالت ب

الموصل والمديريات الرسمية وتنتادي فيادا بعدد زيدارات  فيفي م ر المحافمة 
جدد الحكومدة المحليدة ا  ا مدور قدد ازدادت سدواا ف تمددنوكتم رسمية. وبعدد 

وعندها تحداول اإلعدت  عد  اتخداذ اجدرااات قويدة ومامدة للمعالجدة. يكتدد  
االجدرااات  إ قصديرنف وبعدده يكتدد  الجاداز الحكدوميف  مددنبعد  و الموا ن

والمتابعدددات الااتفيدددة اكمدددر ممدددا تت لبدددب  تمدددت بالكتدددم الرسدددمية واالجتماعدددات
. واالدارات سدددائرن بناجادددا المعتددداد فدددي تصدددري  بعدددة جدددادنا هددددا  مددد  متا

 الندا  االقتصاد .  سير مثا مور التي ت
درات الحكوميددة. ل ددسددير افددي لددم يكدد  حتددا للعددادات والت اليددد الباليددة تددتمير 

 السددياا الرتيددمكددا  عامددل الجددذم الددرئيل فددي نوعيددة الخدددمات المبذولددة هددو 
حدددداالت بدددددكل عدددام ودددددامل ت ريبددددا  فهددددذا االتجدددداه امدددد المتبدددث منددددذ ع ددددود.
 . سددبام  ليددات العمددل الحكددومي فددي جميددث المجدداالتالتبددا أ فددي التنفيددذ 

بددددات الحكومددددة المحليددددة تجريددددم ت دددارير ا داا فددددي ضددددوا تحسدددد  المرتبددددات 
. وبددددل التفدددات مومددد  الخدمدددة العامدددة 3005الوميفيدددة بعدددد منتصددد  العدددام 

اسددتمر العمددل ولكدد  مددوا  ف ال ولتهتمددام بمتحمددة هددد  وميفددة العمددلف وهدد
واسدتمرت حداالت الب دأفي مواكبدة االحتياجدات مد  الخددمات  الروتي .بنمام 
 الجيدن. العامة 

مددث الحالددة االقتصددادية لألسددرن  ةتناسددبم ا ساسدديكانددت الخدددمات بايكلاددا 
إلددا  هددذه ا عبددااف. )29(علددا الدددفث تددبوقدر  ا سددرندخددل رم فددي نينددو ف ومددث 

لعامة فدي احيداا السدك  والسدالكية  يدر جيددن لسدنوات جانم ترد  الخدمات ا
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 ويلة بعيدن ع  التحس  و يام خدمة الن ل العام مندذ اكمدر مد  ع ددي  فدي 
نينددو  ضدداعفت مدد  دددعور المددوا   بعدددم الرضددا عدد  الخدددمات العامددة فددي 
تجايددددز ميددددداه الددددددرم والصددددر  الصدددددحيف فضدددددت عدددد  ال اقدددددة الكاربائيدددددة. 

ينفدددذ مددد  قبدددل البلدددديات فدددي الموصدددل وفدددي  وتتددددت الم دددة بكدددل جادددد كبيدددر
نينددو . سدداعد علددا ذلددك حدداالت االخفدداا الكبيددرن فددي تنفيددذ المدددروعات التددي 

الخدمات العامة. ولم يكد  االعدتم المحلدي يتفاعدل إلا  تواكم نمو الحاجات
 .)20(بمسأولية واضحة للحفام علا عتقة جيدن مث الجماور

 مالحظات ت ييم ختامية  2-2
مليدار  168 زهداا 3009-3002ل المدن بدي  وادن بلديات نينو   انف ت وح

(. تفيددددد هددددذه المبددددالغ بدددددت  3009مليددددو  دوالر بتسددددعار  140دينددددار )يعددددادل 
قضدددية والنددواحي قدددد ت دددورف االنفدداا علدددا الخدددمات البلديدددة العامدددة لعمددوم ا 

 إلدددا 3002عدددام ت ريبدددا علدددا مسدددتو  نصددديم الفدددرد الواحدددد مددد  دوالر واحدددد 
دوالر. مددم تراجددث اإلنفدداا االسددتممار   36بمتوسدد  فددرد   3007ام ذروتددب عدد

 علا الخدمات العامة بعد ذلك بدكل ملحوم.
 فواذا عددت اعمدال المدداريث البلديدة  يدر دداملة لسدكا  ال در  وا ريدا 

ف عدددا قضدداا ا اناددم يمملددو  نصدد  سددكا  اقضددية نينددو  ت ريبدداار تددفوعلددا ا
ايددد بمعدددالت اب ددت مدد  نمددو السددكا  مددث تتز فددا  تلددك ا رقددام  الموصددل  بعددا ف
ديندار 83962 كل مدا انفدا تراكميدا  يلدة تلدك السدنوات بلدغ ف. تضخم ا سعار
دينار ت ريبدا  مليار 168ضع  ذلكف ا  السبث سنوات ال يلة ولللفرد الواحدف 

 (.1-)الجدول. 3009دوالر بتسعار مليو   140ما يعادل ا  
 

 ال امة لبلديات نينوى ونصيب ال رد منه: تطور الصرا علل الخدمات 1-جدول
 

 

 السنة
 الصرا
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2003 2132005 1500000 1421 1500 1 

2004 5200504 1566000 3321 1500 2.214 

2005 17913615 1630000 10990 1500 7.323 

2006 31561000 1690000 18675 1400 13.339 

2007 46000000 1756000 26196 1400 26.196 

2008 44276276 1822000 24301 1200 20.251 

2009 20841000 1900000 10970 1200 9.142 

   83962 2000000 167924400 المجموع

ت ديرية من قبل  4و 2من بيانات واقع األدا ، والح لين  1- بعم لومات المر  1المصدر: الح ل 
 محتسبين. 5و  3الباحث والح لين 

متواضدعة وال تخددم عمليدة الت دوير العمراندي  جدد في الواقث هذه المدداريث
الكتم يدور حول المداريث المنفذن وهي إلعادن تتهيل و وال الحضر  للسكا . 

مية ذات تكدالي  صديانة مرتفعدة مدث الت دادم واعمار العراا. وتب ا عملية التن
وسدددوا االسدددتخدام نتيجدددة اسدددتمرار ا عمدددال العسدددكريةف بدددي  المدددد  وداخلادددا 

 للمساعدن في حفم ا م .
هنددددداك انفاقدددددات اسدددددتممارية اخدددددر  نفدددددذتاا ال دددددوات ا ميركيدددددة مددددد  خدددددتل 

 Iraq Reliefالوحدات المكلفة باإلعمارف وهدي صدندوا ا امدة واعمدار العدراا

and Reconstruction Funds (IRRF)  قسددددم نينددددو  وصددددندوا الدددددعم
(لنيندو Economic Support Funds (ESF) االقتصداد  

(ITAO 2009) 
21 ( 

وقددد سددجلت مبددالغ  يددر قليلددة بحاجددة لت يدديم خددان باددا الح ددا ف بسددبم إجمددال 
 معمم ال  اعات االقتصادية والخدمية ت ريبا ببرام  انفاا  ير سنوية.

 
 الشرب هايممدادات اتنمية  -1

وقفة في وحدن ماا نينو ف هما: ارجاب االموال  ا مستلتا  مامتا  تستح 
المتوفرن بعد تنفيذ المدداريث  ومعالجدة نموذجيدة لعوائدد خددمات المداا العامدة. 
قبددل ذلدددك يجمدددل المبحدددث هندددا المدددداريث الكليدددة المنفدددذن فدددي رسدددم صدددورن عددد  

 ا داا االقتصاد  في هذا المجال.
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 وتغطية امحتياجات  ندا  وحد  الما  1-1

 715اكمدددر مدددد   3010-3002 السددددنواتانجدددزت وحدددددن مددداا نينددددو  خدددتل 
نصفاا انجاز كاملف والنص  ااخر تراوحت نسم االنجاز فيب بي   امدروع

مددددث ال دددداا عدددددد محدددددود مدددد  المدددددروعات واقتددددراا  يرهددددا  %90إلددددا  60%
ا دوال ددبكات انابيدم المداا  لدواعي الضرورن والسياسدة المائيدة. تدم احتسدام

كدم موزعدة علدا  150نحدو بلألرقدام الموم دة ف د   ب ا التي جر  مد دبكاتاا 
 40وتوسددديثف عددددا مدددداريث نصدددم  يددددنحدددو مائدددة ددددبكة نصدددم جديدددد او تمد

 بئر مياه جوفية. 66اعادن تتهيلف فضت ع  حفر  78 مح ة تجايز و
 1912نحددددو  3010عدددددده عددددام  بلددددغانجددددز هددددذه ا عمددددال كددددادر متنددددامي 

موم  وعاملف اقل م  نصفام جر  تعيينام ختل الفترن اعتهف فضت ع  
موم   1000نحو  3002عام لاالرقام  تعامل مأقت بع د. بينما كان 4525

عامل مأقدت عملدوا فدي هدذه الوحددن. سدكا  نيندو  كدا  عدددهم زهداا  251 و
ت ريبدا.  3010مليو  نسمة عام  2,5إلا  ت ور 3002مليو  نسمة عام  5ف2

 فاناك تناسم بي  نمو السكا  ونمو التد يل.
وازداد مدددتك  %40بنسدددبة المدددذكورن  نفدددا ن مددددازداد عددددد السدددكا  خدددتل ال

وهو ت ور جيد. فكا  نمو العمالدة المائيدة اسدرب  %277العاملي  بنسبة كلية 
مددد  نمدددو السدددكا  بدددتكمر مددد  تسدددث مدددرات. وقدددد يكدددو   ريبدددا ال دددول ا  نمدددو 

السكا  بنحو ضدع  هدذا المعددلف لألسدبام إلا  ال مياه الدرممداريث ايص
التددي سددترد بعددد قليددل.او بم يددال  خددر نجددد مدد  هددذه االرقددام ا  نسددبة المددتك 

وبددذلك تضددداعفت  %03184إلدددا  %03054السددكا  ت دددورت مدد  إلدددا  العامددل
 مرن.  2,4النسبة 

ومدددث ذلدددك هنددداك مأددددرات ددددكاو  واسدددت تعات تددددلل علدددا عددددم بلدددوغ 
ة العامة في هذا ال  اب ما يتناسم واالحتياجات المتزايد كما والمتزايدن الخدم

 :إلا نوعا وتعددا. وا سبام عديدن تعود
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  .ا  كل تلك الجاود   ت الزيادات السكانية ال بيعية -1
و  ددت الزيددادات فددي الدددمول مدد  نحددو نصدد  عدددد السددكا  المحددرومي   -2

  .نربث عددهم في نااية الفتر إلا  3002عام 
 .والزيادات النوعية في نم  االستاتك والوعي الصحي -1
والزيادات الكمية في االستخدامات )  راا جديدن في الصديانة ونفدا  -1

مخلفات اعمال الادم والتخريدم والعند  و سدل السديارات التدي تضداعفت 
اضدددعا  كبيدددرن وسددد ي المزروعدددات الح ليددددة داخدددل المدددد  بميددداه الدددددرم 

  .ال ( ..المد  وا را الحيوانات في ا حياا السكنية وتربية الموادي و 
وتعددددويا ا ضددددرار الكبيددددرن الخاصددددة التددددي لح ددددت البنيددددة التحتيددددة لاددددذه  -5

  .الخدمات بسبم ا عمال العسكرية واستمرارها داخل المد 
وتعويا اإلندمار والت ادم في هذه البنية وهي م  البندا سدريعة االنددمار  -6

 .ببالتفكل بالماا نفس
الادر المتزايد وسوا استخدام المياه بعد  يام الرقابة البلديدة التدي  واخيرا   -7

 ارناإلدكاندددت رقابدددة فاعلدددة قبدددل ف دددددا  الحكومدددة المحليدددة السدددي رن علددددا 
دارناالقتصادية   تلك السنواتف وال زالت. الحكم  وال وام

حجدددم  إلدددا   لدددذاف فدددا  تضددداع  نسدددبة العددداملي  فدددي خدمدددة ميددداه الددددرم
 مرن  يدر كدافي وتحتدال عمليدة ت  يدة االحتياجدات لميداه الددرم 2,4ا  السك
 اإلجدددراااتوقانونيدددة مكملدددة. تتصدددل  إداريدددة إجدددراااتخمدددل مدددرات مدددث  إلدددا

بالجاندددم المدددالي للعوائدددد و ري دددة تسدددعير تفتدددرا ا  ال تكدددو  هدددذه  اإلداريدددة
الخدمدددة ددددبب مجانيدددة. بدددل يسددداهم المدددوا   بجدددزا مادددم مددد  الكلفدددة مددد  اجدددل 

ومدددد  اجددددل تحديددددد قيمددددة اسددددتعمالية  اوال  اركة فددددي تحسددددي  ا داا العددددام المددددد
اقتصادية لاذا المورد الحرل. وفي الوقت نفسب تفرا نوب م  الرقابة الذاتيدة 

ل ااعلا استخدامات المياه   الادر فيب. وام
ال انونيددة بصدديا ة اقتراحددات تدددريعية مدد  قبددل خبددراا  اإلجددراااتوتتصددل 

ا االسدددددددتخدامات  يدددددددر السدددددددكنية للمددددددداا ممدددددددل هدددددددذه الوحددددددددن للسدددددددي رن علددددددد
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االسددتخدامات الواسددعة الزراعيددة والصددناعية والوردددية وحدداالت التجدداوز علددا 
 الدبكات بدو  ادتراك.

 
 ج ةاألموال المر  4-2

لوحمددت فددي الفصددل السددابا المسددتلة  يددر المن  يددة فددي االسددت تل  يددر 
عادنالكامل للموارد المالية المتاحة   الرصديد المدالي المتدااجزا متروك مد   وام

في سياقات العمدل اإلدار  لدد  دوائدر الدولدة  فالجاة الممولة. يفام منااإلا 
جر  بموجباا عدم صر  كل المبدالغ  اخر ا  هناك كفاان وجوانم ايجابية 

المحولددة للتنفيددذ. وفددي الوقددت ذاتددب تبددرر الوحدددات الحكوميددة قصددور اكتمدددال 
 كفاية التمويل. مي ال الم بعدتح يا ا هدا  المحددن  عمالااف ف
 مبحدث واقدث عمدل وحددن مداا نيندو  فدي فسب ت اإلدارن في الفصدل ا ول

 فدددة التمويددل لنمددرن مدد  قبددل المعنيددي  فددي وحدددن مدداا نينددو قحاجددة مناإلددا 
 .ةالمبالغ المحولة والمبالغ المصروفة والمرجع

 ومددد  المعدددرو  جيددددا لدددد  الجميدددث الجادددود التدددي تبدددذل مددد  قبدددل مسدددأول
او الممولددة  الوحدددن التنفيذيددة والمسددأول المددالي فياددا مددث الجاددات المرجعيددة و/

الحكوميددددة للحصددددول علددددا المواف ددددات علددددا اعلددددا قدددددر ممكدددد  مدددد  التمويددددل 
للمددددروعات المخ  دددة والمدرجدددة فدددي جدددداول التخ دددي  وبخاصدددة   دددراا 
الت ددوير. فتحصدددل المصددادقة فدددي ال الددم بعدددد مددا يسدددما بددالت لين لددددواعي 

 جدر دائما ت لدوحدن ماا نينو  علاا مرجث الوبعبارن اخر ف فا    يات.ا سب
 علا المبالغ الم ترحة إلدارن مداريث المياه. تخفيا

لددد  الجاددات الممولددة وبعددد تحويددل  إقددرارهوبعددد المصددادقة علددا مددا يمكدد  
التخصيصدددات الماليدددة يجدددر  احدددد امدددري : إمدددا ت لدددين المبدددالغ المحولدددة مددد  

خصصدددددة  او تدددددتخير تحويلادددددا  سدددددبام ماليدددددة ومصدددددرفية اصدددددل المبدددددالغ الم
وتمويليددة للميزانيددات العامددة لددد  الجاددات ا علددا. ويجددر  تبريددر ذلددك بددر م 
الجادود السدداب ة فددي اإلقددرار بددت  الوحددات الفرعيددة تبددالغ فددي ال الددم بخ  اددا 
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واحتياجاتاددا. ومددا ال يددذكر فددي الح ي ددة هددو مسددتلة الكفدداان الماليددة والفنيددة فددي 
  تحددت مسددميات مدد  الحددرن علددا المدال العددام مدد  عدددم الكفدداان فددي الصدر 

التنفيدددذ والصدددر  و يدددر ذلدددك. وهدددذا يبتعدددد فدددي سدددياقاتب عددد  الدددوعي بجواندددم 
 التنمية والت وير واهميتاا في التنمية االقتصادية بعامة.

والسددأال لكددل مدددير هددو هددل ا  تسددجيل مددا يسددما بددالوفر وارجاعددب تحددت 
علدا الكفداان وال ددرن علدا اقنداب الحكومدة الممولدة  عنوا  المرتجث دليل فعلدي

بددا  هددذا ضددرم مدد  الحددرن والكفدداان االداريددة؟ البلدددا  الناميددة تعدداني بعامددة 
مدد  تددوفر الدددوالر الواحددد للصددر  علددا مدددروعات التنميددةف ازاا فرصددة اكبددر 

 في تح يا ا فضل في العمل. 
واحيانا  3004م عا %12في وحدن ماا نينو  بل ت نسم ا موال المعادن 

كانددت نسددبة المعددادن  3007. ولعددام 3008عددام  %3836و 3007عددام  1838%
 793    اكمدددر مددد   %4539مددد  تخصيصدددات اعمدددار قضددداا تلعفدددر البال دددة 

 مليار دينار. 335ليو  دينار م  اصل المبلغ المرصود م
ب مث تنفيذ اعمال التنمية المحلية للمحافمة ع   ريدا مدوارد نفس ياوالد
ة ا قددداليم( وهدددي مبدددالغ اضدددافية لخ ددد  التنميدددة وتحسدددي  مسدددتو  وندددوب )تنميدد

الخدمة الم دمة للسكا . ومما يذكر ع  الصر ف ر م انب وفا الصدتحيات 
و  تحدددت عندددوا  المصدددرو  مددد  قبدددل ندددعوالسدددياقات المحاسدددبية نفسددداا لكددد  ت

اداا الوحددددددن بكاملادددددا  يدددددر  نالعليدددددا وكفددددداا اإلدارن  مسدددددأولية توكددددد .اللجدددددا 
لل يام  إضافيهذه لوحدنف او كت  العمل تكلي   اداات ييم  إ اروبة في محس
 نم اعمالاا.ابب بج

فدددي الح ي دددة ا  اعمدددال الت دددوير والتنميدددة جدددزا ال ي دددل اهميدددة عددد  اهميدددة 
ة لاددا. وهددذه حالددة يالخدمددة التددي ت دددماا كمددا ونوعددا بوصددفاا اهدددافا لاددا رئيسدد

 الوحدن الحالية قيد الدراسة.عامة لكل الوحدات الحكومية وال ت تصر علا 
 واإلداريدةهدد  ت دوير وتنميدة ال ددرات الماديدة والفنيدة  إدرالعليبف ينب ي 

ونمددو الوحدددن مددث النمددو السددكاني والت ددور النددوعي للخدمددة عالميددا مدد  صددميم 
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واجبدددات الوحددددن. فالسدددياقات الدارجدددة مددد  ا عدددرا  الت ليديدددة  عمدددال دوائدددر 
جادددددود اإلسدددددتممارات التوسدددددعية ومددددددروعات  ا هدددددي ال  ددددداب العدددددام والدولدددددة 

اسدددتحداث وحددددات جديددددن وتنميدددة الوحددددات ال ائمدددة تتكفدددل بادددا تكليفدددا جادددات 
خارجيددددة واحيانددددا تصددددل مفدددداهيم العمددددل لددددد  المددددومفي  ا  مدددددروعات بندددداا 

عمدل ال  داب  وهدذا هدو احدد اهدم الفدوارا بدي  التوسعات ليست مد  واجبداتام.
 Poulson)فدددي البلددددا  الناميدددة  اب العدددامالخدددان والعمدددل السدددائد لدددد  ال  ددد

1994)
(23). 

يمكدد  لددبعا الوحدددات احالددة تنفيددذ ا بنيددة وا قسددام واعمددال البندداا بدددكل 
جادددات متخصصدددة واسدددتتم مفتددداا المددددروب جددداهزا. لكددد   بيعدددة إلدددا  عدددام

تتهيددل وت ددوير العمددل مدد  ورا ومعامددل تخصصددية ومختبددرات او مح ددات 
اا نفسدة هي م  اصدل الت دور الم لدوم للوحددن ومراكز ووحدات تنفيذن ملح 

ولدددديل لعملاددددا فحسددددم. وهددددي ا قدددددر وا جدددددر بددددذلك. وليتصددددور مدددد  يريددددد 
الحرن ا  عائدية البنا المادية للمدديرف فليفكدر كيد  ا  المددير عليدب تنفيدذ 

في علددا اعمددالامف كدداعائددد لاددم  بددل يح دداالتوسددعات بمددا ال يرهددا العدداملي  
م ا صدلية. ويمكد  االسدتعانة بتوميد  الفدائا مدد  وبددو  اإلخدتل بواجبداتا

العدداملي  وعدددم عدددهم فائضددي   المددا وجددد اإلعمددار )واالسددتممار(. وعليددب ا  
يجعددل ذلددك مدد  صددميم اهدافددب وت لعاتددب لنمددو الوحدددن التددي ي ودهددا وي ورهددا. 
هددذا المسددار هددو الت ددور الددذ  ي دديل جددودن ا هدددا  وجددودن ا داا. فالبندداا 

 وت ور ا هدا  كما ونوعا. والنمو هو نمو
وممددل هددذا التوجددب هددو مددا حصددل فعددت عنددد التعامددل مددث المبددالغ الفائضددة 

م تولدددددم يددددد 3009-3006عدددد  اإلسدددددتخدام مددددد  خ دددددة تنميدددددة ا قددددداليم لألعدددددوام 
حددات و وهو ما ينب ي اتباعب في كل الميزانيات المتاحدة مد  قبدل ال فارجاعاا

 كذلك. العراا انحااالخدماتية في المحافمة وفي 
 

 عوالد خدمات الما   1-2
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كدددذلك لوحمدددت فدددي الفصدددل السدددابا مسدددتلة ددددحة المدددوارد الماليدددة ل  ددداب 
الخدمددة العامددة إليصددال مدداا الدددرم ومدددكلة العوائددد. فددي الواقددث هددي ليسددت 
مدددكلة ح ي يددة ويمكدد  ايجدداد اكمددر مدد  حددل لاددا.. وبيسددر حاليددا اكمددر مدد  ا  

ام في مدخوالت ا سدر وبسدا ة وقت مضا. ن  ة البدا هي في التحس  الع
المبددالغ المجبددان فددي ضددوا قيمددة وتكددالي  المددوارد المنف ددة علددا هددذا ال  دداب. 
ور م ا  خدمة مياه الدرمف كخدمة اساسية عامة تت لم دعمدا حكوميدا مد  
موارد الدولة ايا كانتف ريعية او ضرائبية او  يرهاف فت بتل م  قيمة معينة 

ع ولدة تسدداعد فدي تردديد اسددتخدامات الميداه التددي تتحملادا ا سدر ولددو بنسدبة م
تددداد نوعددا جددديا مدد  الادددر. م ابددل تحسددي  نوعيددة التصددفية واعمددال التن يددة 
والتعويدددل علدددا ميددداه ن يدددة بسدددي رن عاليدددة علدددا النوعيدددة. عندددد اقتدددرام هددداما 
ال لم علا المداا مدث التكدالي  الحديدة يصدب  هنداك ندوب حيدو  مد  التحدول 

مث هذا المورد المام وا سال في حيان المجتمث. وعنددها فاان كفي التعامل ب
الدولدددة مددد  الددددفافية والوضدددوا اكمدددر بمدددا  -وا  مدددكدددذلك ت تدددرم عتقدددات ال

 يتتفا مدكتت النوعية والخدمات العامة في مجدال المداا وتتحدول الددكاو 
 تنمية المستدامة مث الجيل التالي.للمسأوليات مدتركة إلا 

نمددام جبايددة إلددا  3010نينددو  مددث م لددث العددام  ممددال: عمدددت وحدددن مدداا
. كاندت جديد يتخذ بالحسبا  حجم الدار السكنية ووجود حدي ة خاصدة بالددار

عددد اسدر محافمدة نيندو   (3011)ي در في . خ ون صحيحة في هذا االتجاه
افدراد(ف وكدل اسدرن تسددد  7 ا سدرنمليو  اسرن )متوس  حجم   اكمر م  نص
ف بددو  احتسدام اددتراكات الد  ديندار بالسدنة 75إلدا  الد  60حاليا مدا بدي  

. عليددب تح ددا وحدددن مدداا نينددو  بالحددد ا دنددا متمددي  مليددار الدددوائر الحكوميددة
الدد  ديندار سددنويا(  13ديندار ايدرادات ذاتيددة. ولكدل الدد  ديندار ددداريا تسدديد )

يعددود بسددتة مليددارت دينددار. والدد  دينددار زيددادن بالدددار الواحددد لكددل اسددرن مبلددغ 
 م تماما لميزانية الدعم الذاتي.د جدا ولكنب مازهي
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 2212احتساب واق ي من ارقام السنة  4-4
 تحديث ق اب خدمة ماا الدرم بالبرام  ااتية:للدراسة ام ترحات هنا 

نصدددم اجادددزن قيدددال جديددددن لجميدددث الددددور السدددكنية والمدددداريث والددددبكات  -1
والجباية  ةالماا المنتجوالمستفيدي  مث معدات حديمة للسي رن علا كمية 

 وت ليل والضائعات.
ربدد  عمددل اقسددام الوحدددن بمنمومددة معلومددات الكترونيددة مددث بعضدداا ومددث  -3

المدددددداريث ومراكدددددز التدددددد يل ومركدددددز المحافمدددددة وبددددداقي الددددددوائر المعنيدددددة 
 للسي رن علا عمل المديرية.

ات لكافدة المدداريث وددبك GIS  إكمدال الخدرائ  اليوميدة ومنمومدة المواقدث -2
المدددداا فددددي عمددددوم المحافمددددة مددددث إدخددددال البيانددددات التزمددددة فيمددددا يخددددن 

 الصيانة والتنفيذ والتد يل.
المبادددددددددرن ببرندددددددددام  تدددددددددريبي وتنفيدددددددددذه لتددددددددددريم العدددددددداملي  فدددددددددي المددددددددداا  -4

 كافة. صاتصخللتو 
توسدديث عمددل مراكددز الدددكاو  فددي عمددوم المحافمددة بالتنسدديا مددث مراكددز  -5

 جة الدكاو  يوميا.الصيانة وتوسيعاا بما يضم  معال

ر م ا  ق اب انتال وتجايز ميداه الددرم فدي نيندو  يعمدل بكفداان مدداود 
لاا ولك  ا داا العام لدوائر الخدمات العامة اصاباا تراجث نتيجة المدكتت 
السياسية وا منية بعد اعمال العن  الداخلية وتراجعدت نوعيدة المداا الصدافي 

 تالموصدل وحداالفدي  فل ديمة والجديددنوزادت دحتب في الكمير م  ا حياا ا
اكمددر عم ددا فددي ا قضددية ا خددر . هندداك حاجددة لخ ددة ددداملة للسددي رن علددا 

فير المح ددددات والمعدددددات و مدددداا الدددددرم ودددددبكة التوصدددديل بكفدددداان وتدددد إسددددالة
 قبدددلا يالتزمدددة لدددذلك. هنددداك حاجدددة ماسدددة لمواكبدددة التوسدددث العمراندددي والتسددد

عددد  معالجدددات الددددبكة ذاتادددا التدددي السدددكنية الجديددددن فضدددت  ا حيددداامادددور 
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بحاجة لت وير ونمو  اا  واعمال الصيانة فياا. ا  انيت ادمت وارتفعت تكال
ل  ددداب المددداا نفسدددب لمواكبدددة النمدددو السدددكاني والتوسدددث العمراندددي الدددذ  تدددداده 
 المحافمدة وال يوجدد مددا قدد يأدددر ا  مددكلة حدادن تعتددرا النمدو االقتصدداد 

 لاذا ال  اب بحد ذاتب.
مددددا ت دددددمف ا  وحدددددن نينددددو  النتددددال وتجايددددز ميدددداه الدددددرم تعمددددل  حاصددددل

ب ددددرات عاليدددة وبصدددورن جيددددن. وتنفدددذ المدددداريث المواكبدددة للحاجدددات السدددكانية 
المتزايدددددن كمددددا ونوعددددا وتعددددددا وتنوعددددا مددددث تجدددددد كددددل هددددذه اإلحتياجددددات لاددددذا 
المددورد. وكمددا لدددوحم فددي اعددته ف دددد ح  ددت وحدددن مددداا نينددو  كفدداان متميدددزن. 

 معايير التنمية االقتصادية ت تضي: ولك  
ايصال ماا الدرم  علا نسبة ممكندة مد  السدكا  فدي اقصدا المندا ا  -1

 وال ر  واالريا . 
 .ت وير قواني  الدفث المالي ل اا االستاتك -2
  .ضواب  السي رن علا االستخدامات -1
 التردديد مدث التوعيدة بمحدوديددة هدذا المدورد وخاصددة فدي موسدمي الصددي  -1

 .بنسم االستح اا م  المياهوالخري  وتحكم دولتا  مجاورتا  
و م  وتحرك الحكومة المحلية الستكمال مدروب ر  الجزيرن الجنوبي وه -5

 .اهم المداريث االستراتيجية
اعدتم خدان كمجلدة علميدة اجتماعيدة مصدورن وبدرام  إلدا  حاجة ال  داب

مدث ددفافية التعامدل  فضائية مباددرن عد  تفاصديل مددكتت وايجابيدات العمدل
 مث السكا  في المعلومات.

 
 ندا  شب ات الصرا الصحي -1

النمر إلا مدينة الموصل او ا  ب عة اخر  في نينو ف وتحديدا مدث عند 
 بيعة حيان السدكا  ونوعادا ودرجدة ت ددمااف فدا  اول مدا يحداول اكتددافب هدو 

قديمدددة ح ي دددة الصدددلة بدددي  البندددا التدددي يراهدددا فدددوا سددد   ا را.. منددددفت 
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ومت ادمددددة ومأسسددددات متعبددددة. مددددث ا سددددل التحتيددددة والبنددددا الايكليددددة للمعددددالم 
الداخصددةف ومدد   بيعددة ونددوب العمددرا  يمكدد  للمددرا التنبددأ بحالددة االتصدداالت 
الااتفية وقابلوات اإلدارت الضوئية وجودن ال را الممتدنف والدوارب  الرئيسة 

 والفرعية وربما ا سل التي بنيت علياا كذلك. 
حاالت التراجث االقتصاد  تتدخل الدولة إلن داذ االقتصداد مد  حداالت  في

الفددددل التدددي تتعدددرا لادددا ا سدددواا مدددث توجادددات ال  ددداب الخدددان الجامحدددةف 
ولك  ما تستدعيب التراجعات االقتصادية م  تدختت مث  ليدات عمدل الدولدة 

(ذاتادا ال يبعدث علدا التفداأل 
(Wilson 2002)

  بددو  ت ييدر جدذر  للدنا ف) 23
العددددام فددددي إدارن الخدددددمات العامددددة لدددديل فددددي العددددراا وحدددددهف بددددل فددددي مجمددددل 

المأسسدددات  ف لدددد  التركيدددز علددداالموجادددة فدددي المن  دددة العربيدددة اإلقتصدددادات
(Sayan, Serdar 2009) وا داا االقتصدداد 

(22)
اا دوم ريدددهبددبعددد  والحالددة .

 او دد بوضدددددبنددددت هددددذا الدباتددددت تنضددددو  تحدددد 3011مددددث العددددام الت ييددددر العربيددددة 
(Etheredge 2011)

 World Bank)االت إدارن الميداه دف وبخاصدة فدي مجد(24)

2011)
(25)

 .ةومحلي ةدوليم  وجاات نمر  
وما ال يمك  التنبأ بب في العراا هو حالة تعدر  بددورن المداا فدي المديندة 
ودرجدددة ت ورهددداف كمدددا هدددي فدددي لندددد  وبددداريل ونيويدددورك مدددمت. ومدددد  رئيسدددة 

ممل ب داد وال اهرن واستانبول وعما  و يرهدا كاندت  اخر  في البلدا  الناميةف
وال زالدددت تحددداول النادددوا بعمرانادددا والتعبيدددر عددد  قدددون حضدددورها فدددي ت دددوير 
المجتمددددث مدددد  خددددتل قدددددرتاا علددددا ت ددددوير دددددبكات تصددددري  ميدددداه ا م ددددار 
وال ضاا علا ما يدكل تجمعات السديول داخدل المديندة. وهدذا مدا يتبدادر إلدا 

ي  تصددور عدد  تحسدد  البندداا التحتددي فددي ال الددم فددي الددذه  عنددد محاولددة تكددو 
 مواسم ه ول ا م ار وختلاا. 

ومددا عدددا ذلددك ال يمكدد  ت يدديم م دددار اسددتمرار االداا االقتصدداد  ا فضددل 
اال م  ختل معرفة نوعيدة ددبكات الصدر  الصدحي لكدل اسدتخدامات المداا 

مددة نينددو ف ا خددر ف السددكنية والصددناعية والخدماتيددة المختلفددةف ر ددم ا  محاف
ممددل ب يددة المددد  الرئيسددة فددي العددراا معروفددة ب دددم تجربتاددا فددي بندداا دددبكات 
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 دددرم كددل ت دددمددا و الدولددة د إذا كانددتالسددأال هددو: تصددري  ميدداه ا م ددار. و 
 ن ددن ةواجاددمي ي دددم الفددرد للمجتمددث فدد مدداذافعامددةف الخدددمات ال مدد لمجتمددث ل

  الفدرد بالتعسد  يتصدف المروات المتاحدة بصر  النمرع الخدمات العامة؟ 
سدددداان التعامددددل معاددددا وهبددددو  الموا نددددة فددددي التعدددداو  الجمدددداعي  مددددث البيئددددة وام

 ت اسددددمالخدددددمات مددددث تل ددددي والفددددرد  فددددي خدمددددة الصددددال  العددددام. فددددت بدددددم  
فدددي  للمديندددة او البلددددن االجتمددداعيبنددداا الفدددي  المسددداهمة والتفاعدددل الجمددداعي

 .بالمسأولية والتكالي  الحفام علا البيئة قبل صيانتااف والبد م  المداركة
يتراجددددث البندددداا إلددددا ا  ددددديا مدددد  دو  المددددداركة فددددي تحمددددل المسددددأولية 

عدددادن التتهيددددل علددددا االحكومدددة المحليدددة انفدددداا ف مامدددا كدددا  الدددوراا لصددديانة وام
ا سددال الح ي ددي  ولمسددأولية هددل ذلددك الت اسددمواللحدداا بالركددمف والتحسددينات. 
 .يةالتحتية وفوقبنية كذلك    الوحيد    بناا مستدامةف و 

 
 مجاري ال شب ة امن ا  علل مشروعات 5-1

 لنتناول التمويل السنو  المركز  علا الميزانية المحلية في نينو :
2003 $ 32089555 (*1500)= Thousands ID 48 134 332. 500 

2004 Invest. Th.ID 549 949.975               ال  دينار

2005 Invest. Th.ID 5 376 575.2               ل  دينارا

2005 Dev. $ 999959 (*1500)= Th.ID 1 499 938. 500 

2005 Assist. $ 13662 (*1500)= Th. ID 20 493.000 

2006 Dev.  .. 

2006 Reg. Dev. Th.ID 39 057 132.688  

2007 Dev.   .. 

2007 Reg. Dev. Th.ID  25 894 537.64        ألف دينار

2008 Reg. Dev. Th.ID  15 673 000            ألف دينار 

2008 Invest. M.ID  1774.4 = Th.ID 1774400 

2009 Reg. Dev. Th.ID  15 498 000                   ال  دينار  
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Sub. SUM= Th.ID  153478359.503 = ID 153 478 359 503 

2009 Tellafer ID 373503000 

2010 Reg. Dev. ID 12 439 000 000   ال  دينار 3010  لعام الم رن    

2010 Reg. Dev. ID 10462000000    2010  الم ترحة لعام ال  دينار    

2010 Isnad Th.ID 1145182.5    ID  1 145 182 500 =  ال  دينار

Total SUM  =  167 436 045 003 

مليددو  دينددار لممددا  سددنوات بددي   436مليددار و  167المجمددوب الكلددي للمبددالغ 
 3039275والمعددددل السددددنو  المتوسددد  لاددددذه المددددن ال يزيددددد عدددد   .3002-3010

كمدددا يدددتتي:  3010مليدددار ديندددار.يتحم ا  متوسددد  نصددديم الفدددرد الواحدددد لسدددنة 
دينددددار. فحصدددددة الفدددددرد الواحدددددد  25543237195=1344014518335/2500000

ديندار وهدي اقدل مد  متمدة دوالراتف وحصدة الفدرد الواحدد لعدام  2554في السنة 
 .)اقل م  ستة  ال ( دينار 5.980 سنويا لكل المبالغ هو معدال 2717

 ال  دينار ف   في السدنة )مدا  6بافتراا ا  كل اسرن تدفث ع  كل فرد 
المجددار ( يكددو  مجمددوب دددبكات دوالرات ف دد ( عدد  البنددا التحتيددة ) 5يعددادل 

مليدو  نسدمة مبل دا  2,6نحدو  3011مبالغ التمويل للسكا  البالغ عددهم عام 
 مليار دينار.  21.6مليو  دوالر وهو يعادل  18قدره 

الدد   50دوالر )نحددو  25االسددرن التددي عدددد افرادهددا سددبعة تدددفث مددا قيمتددب 
دينددار( بالسددنة وهددو مبلددغ متواضددثف بم دددور جميددث ا سددر حتددا فئددات الدددخل 
المدنخفا دفعدب. هدذا المبلدغ بعامدة ي ددم ميزانيدة لادذا ال  داب تزيدد بكميدر عدم 

 ل  اب االستممار  فيب.تخصصب الدولة ل
عليبف مد  الجددو  مدداركة افدراد المجتمدث فدي تحمدل المسدأولية والحدرن 
علا معرفة ت دورات الخددمات المسداهمة باإلنفداا العدام علدا الخددمات. هدي 
ليسددددت ضددددريبة وا  عدددددت ذلددددك فاددددي مدددددروعة وضددددرورية لإلنمدددداا ومبددددررن 

يدددل البندددا التحتيدددة اقتصددداديا. وهدددي دعدددون للموا ندددة المتكافلدددة فدددي اعدددادن تته
 لنينو .
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 االستنتاجات والم ترحات -1
وجددت الدراسدة جملدة مد  الضدرورات التدي ت تدرا اسداامات ا داا الكد ا 
فددي النمددو االقتصدداد  المحلدديف اهماددا: احددداث توسددث فددي المددتك التنميمددي 

ومعاددا وحددددن التنميفددات ضددم  تنمددديم دددعبة النفايدددات الصددلبة ت ييددر باتجدداه 
 مديريدة عامدةإلا   بلدية الموصل مديريةة البيئة  مث توسث اوسث هي  مديري

لبلديدددة الموصدددل واسدددتحداث اربدددث بلدددديات لمديندددة الموصدددلف امنتدددي  لكدددل مددد  
 رفدددي الموصدددل تتبندددا التخ دددي  العلمدددي الددددامل للخددددمات البلديدددة والعمدددل 
بددددالنمم المت دمددددة ممددددل نمددددام المعلومددددات الج رافيددددة و يرهددددا. وا  يكددددو  لاددددا 

واذاعدة خاصدة وموقدث مفتدوا علدا إعتمية دورية ورقية والكترونية إصدارات 
وتندددداقا بدددددفافية الخ دددد   تجسددددر التواصددددل مددددث المجتمددددثدددددبكة المعلومددددات 

 زيددادن اعددداد معامددلالحاجددة الملحددة لو تبنددي م تددرا معالجددة النفايددات  .والبددرام 
النمددددو السددددكاني والتركددددز و  معالجددددة النفايددددات بمددددا يتناسددددم وحجددددم المخلفددددات

 .حضر ال
إلددا جانددم ب دداا تكددالي  االسددتممار فددي البنددا التحتيددة والفوقيددة للخدددمات 
البلديددة علددا الحكومددة المحليددة والدولددة فددي تبلددي  الدددوارب ومددد دددبكات مدداا 
الددددددرم واقنيدددددة الصدددددر  الصدددددحي والمعامدددددل والمنددددددفت وا جادددددزن والمكدددددائ  

الجتماعيددة وااليددات والمعددداتف توصددلت الدراسددة إلددا الجدددو  االقتصددادية وا
لتعددويم تكددالي  الخدددمات البلديددة فددي مجددال التنميدد  بسددحم النفايددات ومدداا 

 الدرم ومياه الصر  الصحي في االستاتك واهميتاا للتنمية والت وير.
التدددي تددرد  الخددددمات العامدددة فدددي احيددداا السددك  والسدددالكية  يدددر جيددددن ا  
ن دل العدام  يدام خدمدة الإلا جاندم  سنوات  ويلة بعيدن ع  التحس امتدت 

 ..كمددددر مدددد  ع دددددي   ال اقددددة الكاربائيدددةتدددددهور إنتدددال وتجايددددز فضدددت عدددد  
تجايدز وبخاصدة ضاعفت دعور الموا   بعددم الرضدا عد  الخددمات العامدة 

حاالت اإلخفاا الكبيرن في ومعالجة النفايات.  مياه الدرم والصر  الصحي
ة. ولدم يكد  الخددمات العامد إلدا تنفيذ المدروعات التي تواكدم نمدو الحاجدات
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وي دددم المصددداقية عدد  يتفاعددل بمسددأولية واضددحة كددا  ولددم اإلعددتم المحلددي 
 ا داا.
 جيد التد يلنمو  وكذلكجيد ا علا مياه الدرم في ا ريا  ااإلنفنمو و 
 يددر كددا     نسددبة سددكا  الريدد  المحددرومي  مدد  دددبكات اإلسددالة قددد لكنددب 
الرحدل. وكلفدة مدد مدل سدكا  الريد  وبضدمنام البددو جمد  م %35 إلدا تصل

اإليصدال او   ددبكات جديددن لميداه الددرم سدتكو  مرتفعدة بسدبم ارتفداب كلد
فددي  إقامددة مح ددات جديدددن  يددر اقتصددادية م ارنددة مددث كلدد  الميدداه الجوفيددة.

هناك حاجة لخ ة داملة للسي رن علا اسالة ماا الددرم المنا ا الحضرية 
 تزمة لذلك.فير المح ات والمعدات الو ودبكة التوصيل بكفاان وت

في الدار ت ث علا عداتا  ال  دينار مبلغم ترا الدراسة بتحمل ا سر ل
 6500تددوفر فددي نيندو  سددحم النفايدات و كدل فدرد عدد  اجدور التنميدد  البلدد  

وتدددعم هددذا لسددنة كاملددة بددتجر دددار  قدددره نصدد  مليددو  دينددار فرصددة عمددل 
ومبلدغ  ديدة.العدد م  االسر وتحصل علا نمافة بيئية كاملة م  خدمات البل

اهدم  ددم ميزانيدة لادذا ال  داب ت في ددبكات الصدر  الصدحي للفرددينار  الفي
 في هذا ال  اب.للتد يل والصيانة الدولة  نف بما تم

عليبف فا  متمة  ال  ديندار )اقدل مد  متمدة دوالرات( فدي الددار لمتمدة 
 متيددي  فددرد فددي نينددو  )عدددا متمددة اربدداب مليددو  نسددمة لسددبم و خددر( ت لددا
تسعة مليارات ديندار  دداريا ميزانيدة تن دل البيئدة والخددمات البلديدة نوعيدا إلدا 
االسدددتعداد العدددالي للتنميدددة االقتصدددادية بددددكل مسدددتدام. خمسدددة مليدددارات منادددا 
لع ددود التدددد يل تكفدددل تددد يل عددددرن  لددد  عامدددل فددي الخددددمات البلديدددة بدددتجر 

سددددتلزمات دددددار  قدددددره نصدددد  مليددددو  دينددددارف والبدددداقي  عمددددال الصدددديانة وم
التحديث والت وير. إحد  وعدري  ال  دينار في الدار لألسرن بحجم سبعة 
افددراد تن ددل البيئددة المحليددة والحيددان إلددا بيئددة االسددتممارات واالندددفاب االنتدداجي 

 والمزيد م  فرن العمل والت وير.
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Abstract 

This paper aimstoanalyse the role ofthe publicmunicipal 

servicesinlocal economic developmentof Nineveh Governorate,for 

2003-2010andsought to identifythe points offailure, to raise 

theperformance of thesubsequent years. It isassumed that 

thetraditional mechanismsofthe prevailingsystemof workin the 

public sectorstillcausea lot ofshortcomings, as well as negative 

aspects oflocal governancesuch as corruption,red tape,manipulation 

ofpublic money, waste, lowsenseof responsibility andpubliccontrol 

and accountability. 

Usingaquestionnairesurvey data,onthe comprehensivepublic 

servicesand facilitiesin Nineveh,analysis has stoodat  

fundamentalturning pointson the lowefficiency of public servicesand 

their impactnegatively onthe local economy. It has suggested many 

urgent gates for prompt remedies. 
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