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 لصالمستخ
 ،من المشاكل الحضرية الناتجة عن تزايد النمو السكاني د أصبحت المدن مركزا لظهور العديدلق

مما ساعد على ظهور العديد من  ،وعدم مواكبة األنشطة االقتصادية واالجتماعية في المدن لهذه الظاهرة

 حياة كريمة لسكان لالزمة لتوفيرالخدمات ا محدوديةالمشاكل التي أثرت على جودة الحياة من خالل 

 مشاكل التلوث البيئي بكل صوره.    فضالً عن، المدينة

باألنشطة  يرتبطللباحث الدراسات والبحوث الحديثة والعمل الميداني إلى عدد من  يستند البحث

ية التاريخية والديموغراف المالمح فضالً عن لتنمية المستدامة والتلوث البيئي،االقتصادية للمدن والتحضر وا

 والتوسع العمراني في المدينة. لمنطقة الدراسة ومعدالت النمو الحضري 

والسيما العالقات المتبادلة مابين بعض  ،وتم تحليل أهم الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة للمدن

اجات عدد من االستنت إلىل والتي عن طريقها تم التوص ،العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية في المدينة

االقتصادية واالجتماعية والبيئية على النمو الحضري بعالقات  لعواملوجود أثر لتبين  إذ ،والمقترحات

   مختلفة ودرجات متباينة.

                                                           

 ادية. االقتص األنشطةالمدن والتحضر، التنمية المستدامة للمدن،  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract  
Cities have become the center of the emergence of many urban problems that result 

from the increase in populations number and retardation by not getting along with the 

economic and social activities in the cities, and that led to the emergence of many 

problems that had a great impact on the quality of life through the insufficiency of 

services that are necessary to provide a luxurious life for the city dwellers, in addition to 

the problems of the environmental pollution in all its aspects.  

What has been mentioned in this study is based on a number of modern studies and 

researches as well as the field work of the researcher which are related to the economic 

activities of the cities, urbanism, sustainable development and environmental pollution, in 

addition to the historical and demographical aspects of the area studies as the rates of the 

urban growth and the urban expansion in the city.  

The most important aspects of the sustainable development of the cities were 

analyzed especially the mutual relations between some of the economic, social and 

environmental factors in the city, through which a number of conclusions and 

recommendations were reached, where the impact of  the economic, social and 

environmental factors on the urban development was clear in different relations and in 

different levels. 

 

Key Words: Cities and Urbination, sustainable developments for cities, Economic 

Activities. 

 المقدمة

في ظل التطور االقتصادي والسياسي  السيماتعد المدن جذور التنمية االقتصادية الوطنية و

من خالل توافر الكفاءات والتوسع المكاني للمدن وزيادة عدد  ،معات الحضريةالذي شهدته المجت

 مستوى االقتصادي واالجتماعي والعمراني فيها .               السكانها وارتفاع 

                                           
 ) ) دراسة حالة  -"تطوير األنشطة االقتصادية للمدن على وفق معايير التنمية المستدامةبحث مستل من رسالة الماجستير

 .3102االقتصاد جامعة الموصل مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة وسنجار" 
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فدرز ذلد  أوقدد  ،شدرينبشكل كبير بعدد منتصدا القدرن الع تزايد التركز السكاني في المدن لقد

ممدا أدى إلدى ظهدور علدم  ،البيئيةواالجتماعية والسياسية والعمرانية و المشاكل االقتصاديةالعديد من 

 قائم بحد ذاته سمي بعلم االقتصاد الحضري أو االقتصاد العمراني 

والمندداط  لددذل  مددن الضددرورة تطبيدد  معددايير التنميددة المسددتدامة علددى مسددتوى تطددوير المدددن 

تياجدات للجميدع مددن خدالل تدوفير الم كددل ن تلبددي االحذ البدد أإ ،مدينددة سدنجار الحضدرية عامدة ومنهدا

 ل متددوازن علددى الجميددع وتطددوير البنددىوالملددبو والمسددكن بشددكل عددادل وتددوفير كافددة الخدددمات بشددك

ه المددن الدتخلم مدن كافدة ذكمدا علدى سدكان هد، األساسية المادية كاإلسكان والنقل والطاقدة وغيرهدا 

ث األثددري للمدينددة والحفدداظ عليهددا واالهتمددام العمددارة والتددراوشددكال التلددوث البيئددي واالهتمددام بددالفن أ

لدذا  ،بالحدائ  والمساحات الخضراء وزيدادة التشدجير بحيدث تتدوازن المسداحات الخضدراء مدع البيئدة

البد من وجود التناس  والتناغم بين كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للوصول إلى التنميدة 

 المستدامة المستهدفة .   

 أهمية البحث 

مديندة سدنجار قتصاديات المدن والبيئدة والسديما تبحث في مجال اف انها أهمية الدراسة  تكمن

وتعريدا باتجاهدات  غلدب عليهدا،كما تقترح الدراسة بعض المقترحدات للت، واجههاتوالصعوبات التي 

 بندى ،الصدحة ادية مدن االتعلديم،التطور العمراني الحالي والمستقبلي وتحديد متطلبات التنميدة االقتصد

( ووضدددع إسدددتراتيجية للتنميدددة المسدددتدامة المتمثلدددة فدددي اسدددتخدام التخطددديط األمثدددل ل نشدددطة تحتيدددة

 لموارد البشرية والطبيعية لسنجار.االقتصادية وا

 مشكلة البحث 
وذلدد  مددن  ،ظدداهرة مميددزة فددي مواقددع العمددرانبوصددفها ينظددر العددالم إلددى اقتصدداديات المدددن 

كمدا يدرى االقتصداديون فدي المديندة ظداهرة ، تحضدره وتطدورهانجازات اإلنسان ومؤشر علدى مددى 

   .حضرية واقتصادية واجتماعية وعمرانية وبيئية معقدة توثر وتت ثر بعوامل عديدة ومتداخلة

الضدغوط الشدديدة علدى مختلدا جواندب الحيداة االقتصدادية  مدن عانييسدنجار قضداءن إلذل  فد

مرافدد  وحدددوث االختناقددات فددي الالتدددفقات السددكانية فددي اسددتقطا   والبيئيددة واالجتماعيددة والعمرانيددة

             .العامة والخدمات األساسية وحركة المرور والنقل

   أهداف البحث

 منطقة الدراسة.لعمراني والنمو الحضري لالتعرف على مراحل التطور االقتصادي وا .1

 .سنجارتماعية والعمرانية لدراسة الخصائم االقتصادية واالج .2

 .تلوثاللى أهمية المحافظة على البيئة والموارد المتاحة والحد من التركز ع .3

القيدام بمحاولدة قيدال العالقددة بدين األنشدطة االقتصدادية واالجتماعيددة والبيئيدة والنمدو الحضددري  .4

 وعلى وف  معايير التنمية المستدامة. 

 فرضية البحث 

 يستند البحث الى عدة فرضيات مفادها اآلتي:

 قابلدة للنمدو الحضدريت االقتصادية المسدتدامة تدودي إلدى إيجداد مددن مسدتدامة تنمية الفعالياإن  .1

 المستمر. 

 دي إلى تثبيت االستيطان الحضري.ؤالفعاليات االقتصادية المتنوعة تإن  .2

 التلوث. ها حدوثبيجناستدامة البيئة الحضرية و لبناء األساسي للمدن يحافظ علىا .3

 منهجية البحث 

ية اسدتخدام التحليدل النظدري المسدتند إلدى منطد  النظريدة االقتصداد عتمد منهجية البحث علدىت

تحليدل العالقدات الموجدودة باالعتمداد و ي ظل مفاهيم التنمية المسدتدامةالقتصاد الحضري والبيئي فاو
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 الفكدار االقتصدادية النظريدة والقياسديةا على المراجع المتخصصدة والدراسدات والمنشدورات الحديثدة

 .  نعض الدراسات الخاصة بتطوير المدوالعمل الميداني وب

الدراسة المددخل النظدري القتصداديات الحضدر والتنميدة المسدتدامة وتوصديا  تناولت من هنا

 المددؤثرة فددي النمددو الحضددريواقددع حددال منطقددة الدراسددة امدينددة سددنجار( ومددن ثددم دراسددة العوامددل 

إنشدداء وبالتددالي  سددتجيبة،(، وتحديددد المتغيددرات المفسددرة والم2111 – 1891سددنجار للفتددرة مددن ال

 .النماذج القياسية وتقديرها باالعتماد على التحليل القياسي

 رماهية المدن والتحضمفهوم  -أولا 
المدينة هي منطقة تنمية حضرية تنش  لتوظيا مجموعة من السكان تربطهم مصالح مشتركة 

 أنوالمدينة يمكن المهن،في الموارد الطبيعية و كفاءة والتخصم أكثرواقتصاد  أفضلجل حياة أمن 
قوم بها حياة اجتماعية واقتصادية متكاملة وتوفر فيها المساكن التي تتناسب والمستويات المختلفة ت

ية والثقافية االلحام، وتوفير فرص عمل واسعة وتقديم الخدمات التعليمية والصحية واالجتماع
ويمكن  اإلنسانيةشيدته عمراني دينة هي أعظم حدث حضري واعقد نمط الم إذ (،11، 2111

رها ها التاريخي وتطواءالتعرف على المدينة من مظهرها الخارجي أو شكلها الهندسي الذي يؤكد ثر
 فضالً عن تراثها القومي.  العمراني واالقتصادي

التي غالبا ما مستوطنة ال تل  ن المدينة هيفإوفي ضوء المستوطنات البشرية في العراق 
 ناحية بغض النظر عن عدد السكان. أوعاصمة أو محافظة أو قضاء  كانت ءسوا اً تكون مركز

وسع في الهيكل تحدث فيها عملية ت أن من والمدينة ظاهرة حركية ذات خصائم متغيرة البد
 (.12، 1894اسبع،  (Land useا األرضفي استعماالت  العمراني إلى توسع

بد من االهتمام في تطويرها لذل  الن المدن هي نظم بيئية اقتصادية  ومن هنا يتبين ب

والطبيعية على وف  معايير التنمية المستدامة بجوانبها الثالثة  األوليةوإدارتها واستغالل مصادرها 

 والتجارية السكنية والصناعية األراضيمن خالل استعماالت ، االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 اآلمنةية وتصميم المماشي والشوارع مراف  الصحية والتعليمالتطوير  عن فضالً ، والخدمية

وف  على  المحافظة على الفراغات المفتوحة والمتنزهات مع أفضلوالمواصالت العامة بشكل 

 (.Rogrs, 1997،7المعايير البيئية ا

إن التحضددددددر هددددددو عمليددددددة سددددددلوكية تتمثددددددل بددددددالتغير االقتصددددددادي واالجتمدددددداعي كمددددددا 

الريددددا إلددددى المندددداط  الحضددددرية التددددي والعمرانددددي الددددذي يددددتم عددددن طريدددد  انتقددددال سددددكان مددددن 

البيئدددة  إلدددىيمكدددن الوصدددول و ،(Hirsch, 1973, 269ا سدددودها العالقدددات التقنيدددة الصدددناعيةت

ن أ( 1812جدددداء فددددي مددددؤتمر سددددتوكهولم عددددام ا ولقددددد ،(Urban Environmentا الحضددددرية

ومدددن هدددذا  .اإلنسدددان البيئدددة الحضدددرية هدددي ذلددد  الوسدددط أو المجدددال المكددداني الدددذي يعدددي  فيددده

 نبددد  1881( فدددي عدددام اوليدددامالبيئدددة الحضدددرية مدددن خدددالل تعريدددا  يمكدددن معرفدددة ماهيدددةالمفهدددوم 

تتكدددون مدددن سلسدددلة مدددن العالقدددات بدددين المجتمدددع الحضدددري  حالدددة خاصدددة رية هددديالبيئدددة الحضددد

 (.Cittes, 2007, IVاالبيئة الحضرية المتكاملة  إلىوصوال  اوالبيئة الطبيعية المحيطة به

هي بيئة المدن والتجمعات السكانية الحضرية وما تحويها من مصادر البيئة الحضرية ف ذاإ

العمليات الصناعية  وأنشطةمختلفة من الملوثات جراء العمليات االستهالكية اليومية للسكان 

 (.1، 2119والتجارية والزراعية المتمركزة داخل المدينة أو في ضواحيها االدباغ، 

ً لبيانات عام ا  تبين أن ،1ضر في العالم والموضح في الشكل ح( لسكان ال2118وطبقا

ن النسبة إأما البلدان العربية ف ،نمواً  األقل( للبلدان %40ا ( و%01سكان الحضر يبلغ امتوسط 

 (.8، 2118( اصندوق األمم المتحدة للسكان، %01تبلغ ا
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ي تغير تي تسهم فة الدافعة الوالتوسع الحضري من القوى الرئيس وهذا النمو السريع للسكان

مثل  األخرىفضالَ عن المشاكل  ،واإلسكانوما يرافقه من مشاكل في مجال النقل  استعمال األرض

 Wang and)والمشاكل االجتماعية والسيما الجريمة  األخرىالتعليم والتلوث البيئي والخدمات 

others, 2009, 1169). 
 

 1الشكل 

 نسبة سكان الحضر في العراق والعالم 
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العالم البلدان النامية البلدان المتقدمة البلدان العربية  العراق

 .8، 2118، لمتحدة للسكان، حالة سكان العالما األممصندوق  المصدر:
 

 قطاع الحضريالالسياسات القتصادية الوطنية لتطوير  -
ن ظهور هذه السياسات لتطوير قطاع الحضري جاء اسدتجابة حقيقدة للمشداكل التدي أصدبحت إ

منداط  التدي للتخلم مدن التخلدا الكبيدر فدي النه عبارة عن مطلب خاص أكما  ،تعيشها معظم الدول
   .وضواحيهاطرافها أيضا تقع داخل المدن وعلى أ
والبيئيددة علددى مجموعددة مددن األسددبا  منهددا االقتصددادية واالجتماعيددة الدراسددات وقددد اعتمدددت 

 ،(12، 2111ابرامدر، ا جديدد المنداط  الحضدرية المتخلفدة.الواقعية التي تدفع به إلى تبني تطوير وت
عنددي بصددفة عامددة المنهجيددة التددي يددتم مددن خاللهددا تحديددد تلسياسددات االقتصددادية لتطددوير الحضددر او

الهمددوز، ا بعضبددوالمؤسسددات الرسددمية بعضددها واتخدداذ القددرارات وكيفيددة تفاعددل النددال  أولويددات
 .2 الشكلطوير الحضري محليا يالحظ ومن مؤشرات الت (.22، 2119

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 2الشكل 

 ر الحضريقوى ومؤشرات التطوي

، التنميدة المسدتدامة ومنطلد  تطدوير دور 2118حمددي،  سدالمإ، الغنيمدي باالعتماد علدى: ثينعداد الباحإمن  المصدر:

 .10المدن  تنمية المدن، المعهد العربي إلنماء حياء فياألمراكز 

أساليب 

 ةالمشارك
اإلدارية 

 المستدامة

 

تكنولوجيا 

 المعلومات

 
 
 
 

التغيرات 

 القتصادية
والبيئية 

 الحديثة

 

 قوى و مؤشرات التطوير الحضري محليا
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ا   مفهوم التنمية المستدامة وعالقتها بالمدن -ثانيا
ً يددة المسددتدامة بيئيددا اهتماالتنمشددغلت  مددن قبددل المفكددرين فددي التخصصددات العلميددة بسددبب  مددا

لتلدوث التربدة  مجدال الصدناعة أو فدي مجدال الزراعدة سدواء فدي بيات الناتجة عن التنميدة الشداملةالسل
ارزيد ،  سدان وحياتده وحيداة الكائندات الحيدةوالهواء والماء والتي أثرت بشكل كبيدر علدى صدحة اإلن

 ,WCED)نددد مسددتقبلنا المشددترا لجنددة البيئددة والتنميددة ومنهددا تعريددا تقريددر برونتال .(80، 2111

باالحتياجدات األساسددية للجيدل الحاضددر دون  ىنهدا التنميدة التددي تعندأالتنميدة المسدتدامة علددى  ،(1987
وقدد أشداد الجميدع  ،(00، 2112المساومة على قدرة األجيال القادمة فدي تلبيدة احتياجداتهم ارومدانو، 

ئددة والتنميددة المعددروف باسدم مددؤتمر قمددة األرض الدذي انعقددد فددي يونيددو فدي مددؤتمر األمددم المتحددة للبي
فيده  تيعد أول مؤتمر علمدي حدول البيئدة والتنميدة شدارك ، إذ( في ريودي جانيرو بالبرازيل 1882ا
وهي التغييرات المناخية للكدون والتندوع البيولدوجي  ،( دولة وتركز المؤتمر على أهم المحاور119ا

عقد مؤتمر أخر في جوهانسدبرغ فدي جندو  إفريقيدا فدي  ،د مضي عشر سنواتوحماية الغابات، وبع
مدن حيدث انتهدت قمدة األرض األولدى. اخليدل،  وابتدداءً نفسدها ( حول االنشغاالت البيئيدة 2112عام ا
علددى كددل جيددل أن يخلددا وراءه  ا( وعرفددت منظمددة اليونسددكو التنميددة المسددتدامة ب نهدد191، 2111
وكمدا كدان حالهدا عنددما وصدلت إليده وعلدى أن يخلدا وراءه ، وغير ملوثدة مياه والتربة نقيةموارد ال

 (. 10، 2112عينات بكل الحيوانات التي وجدها على األرض غير المنقرضة األنجفي وآخرون، 
ويعرف آخرون التنمية المستدامة على أنها مجموعة من الحلول البيئية التي يقدمها المعنيون 

حالة الوجود اإلنساني الفاعل بحيث تتحق  إنسانية اإلنسان وتؤمن  بشؤون البيئة وعلى نحو يؤمن

حكام المنظمة لذل . ألطار مجموعة من الضوابط واإرفاهيته ويؤشر دوره ويتبع نطاق عمله في 

وان التنمية الحضرية المستدامة مبنية على مفاهيم االستدامة من  ،(014، 2111امراد وخليا، 

صادية والبيئية والعمرانية لتنمية المدن بصورة مستدامة مركزة حول النواحي االجتماعية واالقت

وذل  عن طري  الصناعات االقتصادية واالجتماعية والحصول على اكبر قدر من المنافع  ، النال

ن الحضر والسيما المدن ال يعرف أداؤها البيئي فقط باصطالحات وإ ، مع عدم إهمال الجانب البيئي

وارد الطبيعية أو رأل المال الطبيعي بل أيضا باصطالحات أداء البيئي المادي واستخدام وتوزيع الم

 الخ.شي وشبكات الصرف الصحي ...وطرق ومما أو ما يعرف بالبنية التحتية للمدينة من مبان  

( يعرف التنمية العمرانية 2112اومؤتمر جوهانسبيرغ  ،(Jiah and Olong, 2009,354ا

 نوعية الحياة في المدينة من الجوانب العمرانيةلتي تعني تحسين التنمية ا ب نهادامة المست

دون ترا أعباء ل جيال القادمة تؤدي إلى من طار مؤسسي إواالقتصادية واالجتماعية والبيئية وفي 

الذي يقوم على أسال التوازن بين  استنزاف الموارد الطبيعية إذ الهدف هو التواصل مع المبدأ

في جميع القرارات  التي تسهمطاقة وكذل  المدخالت والمخرجات المالية الموارد الطبيعية وال

وال نستطيع التحدث عن التنمية  ،(12، 2118اديب ومهنا،  المستقبلية لتنمية المناط  العمرانية.

موردا لتطوير وتنمية المدن لذا فقد تم  ددون التطرق إلى القطاع السياحي الذي يعمن المستدامة 

دئ األساسية والخطوط العريضة لتبني مفهوم االستدامة السياحية من خالل وثيقة عرض بعض المبا

 ،(1881ابجزر الكناري عام  (Lonzaroh)صادرة من المؤتمر العالمي الذي انعقد في 

ية وعرف االتحاد األوربي للبيئة والمتنزهات القومية التنمية السياح ،(Holdar,2000,165ا

حق  التكامل االقتصادي واالجتماعي والبيئي ويرتقي على البيئة وي حافظالمستدامة على أنها نشاط ي

عناصر الطبيعية البالبيئة المعمارية داخل أي إقليم أو مدينة تتجمع فيها مقومات التنمية السياحية من 

  .(Eman, 1999, 58والحضارية أو كليهما ا
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ا ثالث  الخصائص الديموغرافية لمنطقة الدراسة -ا

 كان في قضاء سنجارتطور الس .1

( نالحظ من 2111-1841ترة االفمنذ هنال  زيادة مستمرة لعدد سكان قضاء سنجار خالل 

( 1841االعام ( نسمة حسب تعداد 311.8ن عدد سكان قضاء سنجار قد ارتفع من اإ إذ 3 الشكل

ء ( ثم زاد عدد سكان القضا%1.4( وبنسبة نمو ا1801( نسمة حسب إحصائية عام ا14190إلى ا

( وبلغ نمو السكان من الفترة %2( وبنسبة نمو ا1810حسب إحصائية عام او( نسمة 10321إلى ا

( ولغاية 1881( وان الفترة ما بين عام ا%1.00( نسبة ا1891( و ا1810ما بين تعداد عام ا

( %4.11( على التوالي وبنمو سكاني بلغ ا283841( و ا119221( شهدت زيادة كبيرة ا2111ا

في هذه الزيادة هو هجرة بعض العوائل إلى مدينة سنجار وخاصة من بغداد والموصل  وان السبب

الزيادة ، فضال عن  مساكنهم إلى  المرحلة( وكذل  عودة العوائل الكردية 2113وتلعفر بعد عام ا

 (.2112،، المسوحات االحصائية ادائرة إحصاء نينوى الكبيرة. الطبيعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 3الشكل 

 (2111 – 1491ن في قضاء سنجار خالل الفترة )تطور السكا

 .، دائرة إحصاء نينوى، وزارة التخطيطجمهورية العراق :باالعتماد على ينالباحث عدادإمن  المصدر:
، جامعة ، كلية االدا ، رسالة ماجستير(1809 – 1821سنجار في العهد الملكي ا، 2111 ،الريكاني، محمود شيخ *

 .31،  الموصل
 

 The Population Densityافة السكانية الكث .2

المؤشرات الديموغرافية التي تحكم عن طريقها تنظيم  أهمتعد الكثافة السكانية من 

المدن فيما يتعل   هوذل  عن طري  التخطيط السليم لهذ، االقتصادية واألنشطةالمستوطنات البشرية 

االقتصادية  األنشطةلقة بمجال تطوير الخدمات المتعفضال عن  ،والخدمات العامة اإلسكانبمجاالت 

ويالحظ الكثافة السكانية للتقسيمات اإلدارية  ،(01، 2111، ألعبيديواالستدامة البيئية للمدن ا

  لقضاء سنجار.
 

 1جدول ال

 .2114لعام  لقضاء سنجار اإلداريةالكثافة السكانية للتقسيمات  
 اسم الوحدة 

 اإلدارية

 عدد السكان

 2114عام  
 2حة / كمالمسا

 الكثافة 

 (2)شخص / كم

 110.1 * 114 14348 مركز القضاء

 91.2 * 1114 131393 ناحية الشمال 

 11.1 * 111 08120 ناحية القيروان 

 90.1 * 3199 211401 قضاء سنجار 

 .1ص ،2118المنشآت لعام ، خالصة تعداد نينوى إحصاء دائرةباالعتماد على  ينالباحث عدادإمن  المصدر:

 .141، ، الكورد في محافظة الموصل، ترجمة حازم هاجاني، سبيريز2111* كوران، خسرو، 

سنوات 
 التعداد
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  في مدينة سنجار ينمو السكانال. 3

–1810ا أعواممعدل الزيادة السنوية لمدينة سنجار قد ازداد من  أن 2يوضح الجدول 

( %3جار بمعدل اادة السنوية لقضاء سني( كما ازداد معدل الز%4.9( بشكل كبير وبمعدل ا2111

زداد اظة فمعدل الزيادة السنوية في المحا نإفي حين  ،(1810عقود بعد عام ا أربعةمن  أكثرخالل 

المدينة خاصة في  إلىالهجرة الكبيرة من الريا  إلىعود يالزيادة في مدينة سنجار  نإذ إ( %3.2ا

والذي اثر سلبا على تربية  فمحاصيل الزراعية بسبب الجفاال إنتاجيةبسبب تدني  األخيرينالعقدين 

  .الطبيعيةالسكانية الزيادة  فضالً عن الماشية
 

 2جدول ال

 (2111 – 1491)ار والقضاء والمحافظة للفترة دينة سنجدل الزيادة السنوية للسكان في ممع 

 السنة
عدد سكان 

 حضر(ال)سنجار

عدد سكان 

 قضاء سنجار

عدد سكان 

 محافظة نينوى

نسبة سكان 

ر سنجامدينة 

 القضاء إلى

% 

 السنوية % الزيادةمعدل 

 المحافظة القضاء المدينة

1841 2013 31118 389448* 3.0 - - - 

1801 3214 14190 001840* 0.1 11.13 1.39 3.41* 

1810 4412 10321 142111* 0.9 4.10 1.82 3.11* 

1811 1339 111011 1110111* 1.3 3.19 2.43 3.31* 

1891 9110 110181 1418431* 1.1 2.40 1.0 2.80* 

1881 10433 119221 2142902* 8.2 1.18 4.10 3.21* 

2111 41110 283841 3211422* 13.1 1.12 4.11 3.41* 

 : المصادر اآلتية باالعتماد على ينالباحث أعدادمن  المصدر:

 نينوى. إحصاء دائرة، ، وزارة التخطيطجمهورية العراق. 1

، البيئةالتنمية الحضرية وانعكاساتها االقتصادية على تلوث بعض عناصر  ،2111، محمد إسماعيل، عمر ألعبيدي .2

 .09 كلية االدارة واالقتصاد، ،رسالة ماجستير

، التلوث في المدينةزيادة الخدمات و على سيماإلى زيادة الضغط على المدينة وال أدى مما

ي يعد سمة بارزة من سمات عصرنا ذري الومن هنا نجد ضرورة االهتمام بمعدالت النمو الحض

 .االقتصادية واالجتماعية والخدمية األنشطةالحديث في تركيز 

ا   (ا:األنشطة القتصادية لمدينة سنجار -رابعا

 :الصناعـة  .1

يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات االقتصادية في محافظة نينوى التي تعد من المناط  

ي ة الضرورية في العديد من الصناعات المختلفة، حيث يبلغ العاملون فالغنية بالموارد الطبيعي

( من العاملين في الصناعة العراقية وتتوزع الصناعات فيها %8ا القطاع الصناعي في المحافظة

ال أن الصناعات الصغيرة لها الصدارة من حيث عددها وعدد إبين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 

، 2111ي، ــرواري والجلبـاالب ( من الصناعات في محافظة نينوى%81ا لكـتش، إذ ملين فيهاالعا

9). 

  في سنجار الصناعات الكبيرة -

( 1890نش  في عام اأالمصنع الوحيد الكبير في سنجار والذي  معمل سمنت سنجار عدي

حيث  (.13، 2111االرفاعي،  نتاج المستخدمة كثيفة لرأل المال.ن تقنيات اإلإو ،وبخطين إنتاجيين

                                           
) .المدينة هي المساحة المحصورة في حدود بلدية سنجار، أما القضاء فهو وحدة إدارية تتبعها النواحي والقرى التابعة لها 
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 –1011الواحد نحو ا/ يوم أما اإلنتاج الفعلي الحالي للخط ( طن3211طاقة الخط الواحد ا أن

نوعية االسمنت المنتج فهو االسمنت ابورتالندى العادي( مطاب  للمواصفات  اما/ يوم طن (1911

إلنتاج في مدير ا( عامالً ا901ن أجمالي عدد العاملين في المعمل يبلغ اإو ،(1890العراقية لعام ا

ومن أهم عوامل قيام هذه الصناعة هي وجود المواد األولية من  (.2112، معمل سمنت سنجار

مح بقيام الصخور الجيرية والجبسية والطين والتي تتمتع منطقة سنجار بتوفرها بكميات كبيرة تس

 هذه الصناعة وازدهارها.

 الصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية: -

طن/ يوم ( 211طاقة اإلنتاجية لكل مطحنة اعملين إلنتاج الطحين وتبلغ السنجار م في يوجد 

 (.2112، سنجار مطاحنامقابلة شخصية مع محاسب ( عامالً 30وعدد العاملين في كل مطحنة ا

بلغ عدد  ، إذقالع الحجر الخاص لصناعات الحالنومن الصناعات االستخراجية المهمة في سنجار م

ً 41ذه المقالع في سنجار اه ي محافظة نينوى ( من مجموع المقالع ف%11وتقدر ما نسبته ا، ( مقلعا

مقالع الحجر الجيري والجبو والطين التي تستخدم كمواد  فضالً عن(. 110، 2119االدليمي، 

أولية لصناعة االسمنت وبالقر  من مدينة سنجار توجد مقالع خاصة الستخراج الترا  االتيكلة( 

ع التكيلة الذي يستخدم في عدة مجاالت منها طمر تكعيب المنازل وتسوية من أجود أنوا دوالذي يع

 (.2112اعمل ميداني للباحث في مواقع االستخراج،  .الشوارع بهذا النوع من الترا  قبل التبليط

ومن الصناعات الصغيرة والحرفية المنتشرة في مناط  مختلفة في المدينة ومنها معامل 

  .( معمالً 11يقدر عدد هذه الصناعات بنحو ا حيث رة وصناعة الفحم،الكاشي والبالستي  والنجا

وتصليح  سنجار ثالث مناط  صناعية خاصة بالسمكرة والحدادة وصباغة السياراتول

أجمالي عدد العاملين في هذه  ويبلغ، ( محالً 313ه المحالت بنحو اويبلغ عدد هذ االجهزة الكهربائية

 (2112، االعمل الميداني للباحث ( عامل111المناط  الصناعية الثالث بنحو ا

 الزراعـة .2
جل أسنعرض أهم المعلومات المتعلقة بالموارد الزراعية التابعة لشعبة زراعة سنجار من 

 عطاء صورة عن إمكانات المنطقة ومدى استغاللها في المجاالت الزراعية.إ

  األراضيمساحة  -
ومنها مساحة األراضي  عة لشعبة زراعة سنجاردونما التاب (401121بلغ المساحة الكلية ات

ً 432221ا بنحو الصالحة للزراعة ( دونماً 419221تبلغ المساحة الديمية منها بنحو ا ، إذ( دونما

( دونماً 24111( من المساحة الصالحة للزراعة وتبلغ المساحة المروية بنحو ا%84.4وبنسبة ا

 (.2112، ( اشعبة زراعة سنجار، األراضي%0.1وبنسبة ا

 المكننة ووسائل الري -

ن انتشار المكننة محصورة إلى حد ما بثالثة أنواع من المكائن وهي الساحبات والحاصدات إ

( بلغ أعداد هذه المكائن 2111حسب إحصائية لعام ا ومضخات الري ومنها الجوفية والسطحية

المشاريع ( سطحية على التوالي ومن 191( جوفية و ا341( منها ا021( ا111( ا041ا

و  االحنطة اإلستراتيجية في مدينة سنجار اسايلو سنجار( ويبلغ أجمالي الطاقة التخزينية من الحب

الً اشعبة زراعة سنجار، ( عام02( ألا طن وعدد العاملين في السايلو يبلغ ا49( اوالشعير

 (.2112، المكننة

 الثروة الحيوانية  -

( رأل واألبقار 21111أل والماعز ا( ر91111( بلغ عدد األغنام ا2111في عام ا

ن لتسمين حقول ل غنام وحقال ةوثالث ( حقالً،28ا تة لحقول الدواجن فبلغ( رأل أما بالنسب411ا

( خلية حيث بلغ إنتاج العسل 1121( منحالً وتتكون من ا49العجول أما عن عدد المناحل فقد بلغ ا
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، ، الثروة الحيوانيةشعبة زراعة سنجارلطبيعي الخالم ا( كغم من العسل ا3111( ا2111لعام ا

2112.) 

 التغير في مساحة غابات سنجار -

( دونما وكان عدد األشجار بنحو 0111( كانت مساحة الغابات المشجرة ا2113قبل عام ا

وفي جميع األشجار  تالغابات بالكامل وقطع ت( شجرة مختلفة وبعد التاريخ أعاله تضرر41111ا

 اعة زرحو إحياء غابات سنجار من خالل راعة سنجار بخطوة أولى ن( قامت شعبة ز2111عام ا

 (.2112، اشعبة زراعة سنجار، الغابات .( شجرة متنوعة11111نحو ا

 التجارة .3
تعد التجارة من القطاعات المهمة في مدينة سنجار والتي تقدم خدماتها المختلفة في مناط  

سنجار مركزا ل نشطة التجارية وتبين ذل  من  وتمتد أحيانا خارج حدودها وتعد مدينة ،القضاء
ة في ين تحليل أنماط الوحدات والوظائا التجاراذ إ ، خالل العمل الميداني للباحث في المدينة

( وحدة 1111أن المجموع الكلي للوحدات التجارية بلغ ا 3من أسواق سنجار يالحظ الجدول 
في الشوارع المجاورة لدورة اليرموا سوق الرئيو في سراي وشارع المنارة والموزعة على 

السوق الجديد في شارع السايدين بين حي الشهداء وحي الزراعي كما أن انتشار محالت  عن فضال
الجملة خاصة المواد الصحية واإلنشائية ومكاتب نقل المواد اإلنشائية ومعارض بيع وشراء 

م والعلوة الرئيسية للخضراوات وكل الغسل والتشحي إلىالسيارات ومحطات تعبئة الوقود باإلضافة 
هذه المحالت ممتدة على جانبي شارع السايلو ويبلغ اجمالى العاملين في الوحدات التجارية في 

 (.2112( عامالً االعمل الميداني للباحث، 2234اـالمدينة بـ
 

 3جدول ال

 ة سنجار()مدين أنماط وأعداد ونسب الوحدات التجارية والعاملة فيها لمنطقة الدراسة 

 2112لعام  

 أنماط الوحدات التجارية
عدد الوحدات 

 التجارية

نسبة وحدات 

النمط من أجمالي 

الوحدات 

 %التجارية

عدد العاملين 

 لكل نمط

نسبة العاملين في 

النمط من إجمالي 

 %العاملين

 28.12 114 33.18 301 مواد غذائية

 12.11 290 11.13 191 ألبسة وأقمشة

 2.88 11 0.11 00 أحذية وحقائب

 14.10 311 10.10 113 أدوات منزلية

 3.22 12 3.11 34 أجهزة الكترونية وتصوير

 1.13 101 1.11 11 الخدمات الطبية

 12.14 218 9.00 82 الوحدات التجارية الخدمية

 8.48 212 0.80 14 وحدات تجارة الجملة

 9.11 182 0.21 01 وظائا تجارية أخرى

 111 2234 111 1111 المجموع الكلي

 .2112 التجارية لمدينة سنجار، أألسواقفي  ينللباحث ي:عمل الميدانالمصدر
 

ا   مدينة سنجار في التلوث البيئي  -خامسا

الش  في أن البيئة هي مسرح طبيعي لجميع األنشطة االقتصادية واألحداث الجارية على 

، متعددة العليها وللتلوث البيئي أشكفلذل  هي تت ثر بهذه األنشطة وتؤثر ، سطح الكرة األرضية

 بعض مظاهر التلوث في مدينة سنجار.تسليط الضوء علُى فمن الضروري 
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 التلوث بدقائق الغبار .1
وقد تسمى ب سماء مختلفة كالهباء الجوي ، ة عن دقائ  صلبة أو قطيرات سائلةوهي عبار

وهذه الدقائ  ال ، ن معلقة في الهواءوتكو ،(particulate matter( أو المواد الدقائقية اaerosolsا

فهي قد تكون ألياف متناهية ، يشترط فيها أن تكون قابلة للمالحظة أو الرؤية بالعين المجردة لإلنسان

الدقة أو قطيرات ضبابية أو بكتريا أو فيروسات أو حبيبات لقاح األزهار أو غبار طبيعي أو صناعي 

 ىُ مثل الدقائ  الترابية والرملية المتطايرة من الصحاروغير ذل  والدقائ  ذات المنش  الطبيعي 

طبيعية االبشرية المنش ( فتشمل عمليات حرق الوقود الأما المصادر غير  ،واألراضي الجرداء

 (03 ،2111االعمر، ر احتراقية(.الصناعية وإنتاج الطاقة أو المواصالت امصاد

نتاج هذا االسمنت كميات إيا ويتطلب تعد معامل االسمنت من أهم مواد البناء المنتجة صناع

، ضخمة من الصخور الطبيعية ويراف  عملية استخراج الصخور كميات كبيرة من الغبار الضار

لغبار الذي يصدر عن عمليات الطبخ والطحن والتحميل في مكامنها وعمليات التفريغ  اعن فضال

 (41 ،2111 داخل مناط  التجمعات السكنية اتوم تيتنبرج،

  وث الهواء بالنبعاثات الغازيةتل .2

من الخصائم األساسية لظهور المواد السامة عند عمل محركات االحتراق الداخلي للوقود 

والمركبات  (2OCنائي اوكسيد الكاربون اثو (OCا ارتفاع محتوى أول اوكسيد الكربون

لذي يشكل نحو ( ناتج عن عدم االحتراق الكامل للكاربون اCOويعد ا، (HCالهيدروكاربونية ا

( COوهذا ما يشير إلى زيادة نسبة ا، ( من حجم محتويات البنزين من أحجام المواد األخرى%90ا

يتعل  بالمركبات  أما فيما رتفاع كمية الكاربون والعكو صحيح،في الغاز الصادر عن العادم عند ا

ة كمية األوكسجين خالل ( في الغاز العادم فيمكن تفسيره وتحديد مسبباتها بقلHCالهيدروكربونية ا

وكذل  بتركيبة خليط ، عملية االحتراق ودرجة فاعلية التبريد ضمن جدران غرفة االحتراق المركبة

( كيلوغرام من 10ن األحتراق الكامل لكل كيلوغرام واحد من البنزين يحتاج إلى اإالوقود وعمليا ف

بة األولى بين العوامل التي تؤدي إلى تمثل الغازات المنطلقة من السيارات وحدها المرت إذالهواء. 

ذ أن السيارة إاكمية األوكسجين والسيما في المدن نصا وهي تعمل على امتصاص ، تلوث الهواء

حتاج إلى كمية من األوكسجين تعادل كمية التي ت( كم 1211الواحدة في حال قطعها مسافة ا

  .يستهلكها اإلنسان خالل خمسين سنة(

 (111-081، 2119اناعو، 

المركز التجاري والصناعي لكافة المناط  المحيطة بالمدينة من النواحي  عديسنجار وقضاء 

وبذل  ينتج عن كل هذا حركة مرور مزدحمة تؤثر بشكل مباشر ، قضاء البعاج فضالً عنوالقرى 

  .على زيادة تراكيز الملوثات الناتجة عن عوادم السيارات

بحت تعاني من مشاكل التلوث أما  وهوائها أص سنجار معروفة بنقاء جوها دما كانتوبع

ازدادت أعداد المركبات  إذ ،الوقود المستخدم حسب نوعية المركبات وكمية، ختلاالتلوث فتنوعية 

في محافظة نينوى بشكل عام وفي سنجار بشكل خاص وبوتائر عالية والسيما بعد دخول السيارات 

يدانية التي أجريت في شهر تشرين الثاني من عام حسب اإلحصائية الم لة من خارج القطر،المستعم

بلغ المتوسط اليومي للشهر أعاله إذ  ،( لمعرفة عدد المركبات التي تدخل مدينة سنجار يوميا2112ا

، ( مركبة/يوم1111لعدد المركبات التي دخلت المدينة والتي تعمل على وقود البنزين نحو ا

تعمل على الديزل وبذل  بلغ مجموع المركبات التي ( مركبة/يوم 1111باإلضافة إلى دخول نحو ا

( 90911دخلت مدينة سنجار خالل الشهر أعاله سواء كانت تعمل بالبنزين أو بالديزل نحو ا

 (.2112مركبة/شهر ادائرة إحصاء سنجار بالتعاون مع مفرزة مرور سنجار، 
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لديزل ومنها مولدات وجود أعداد كبيرة من المكائن والمركبات التي تعمل با هذا الى جانب

حيث يبلغ ، سواق التجارية والمناط  الصناعيةالكهرباء الخاصة المنتشرة في كافة األحياء واأل

( مولدة بمختلا األحجام واألنواع والمناشئ الجنة المولدات في مجلو 02مجموع هذه المولدات ا

 (.2112قضاء سنجار، 

 النفايات الصلبةالتلوث ب. 3
ي مجموعة األشياء التي تعتبر غير ذات قيمة للشخم الذي تخلم منها النفايات الصلبة: ه

والناتجة عن نشاطاته اليومية المختلفة حيث تكون هذه األشياء نافعة قبل استعمالها ثم تصبح غير 

 نافعة لوجودها في غير مكانها.

بينها وبين أما من الناحية البيئية تشكل النفايات خطراً ابتداء من الوقت الذي تحدث عالقة 

 (4-3، 2112االدغيري،  البيئة هذه العالقة يمكن أن تكون مباشرة أو نتيجة للمعالجة.

 معالجة النفايات الصلبة في مدينة سنجار -
إلى تقوم بلدية سنجار برفع النفايات الصناعية والتجارية والسكنية يوميا ومن ثم يتم نقلها 

كب حيث يفتقر الم، ( كم عن مدينة سنجار3د حوالي اخاص لجمع نفايات البلدية والتي تبتعالمكب 

 .النفايات ترمى على ارض منبسطة وغير مسيجة إذ إن ،ةالصحية والبيئي الطمر إلى أدنى شروط

( 2111وبذل  بلغ كمية النفايات التي تم جمعها ونقلها إلى المكب من خالل آليات بلدية سنجار لعام ا

( 001بلغ نحو اف( 2112رفع النفايات لشهر أيلول من عام ا( طن أما بالنسبة لكمية 8111نحو ا

وتم احتسا  كمية النفايات باالعتماد ، طن من النفايات المنزلية والتجارية والصناعية ودوائر الدولة 

األنقاض من كافة ستخدم آليات بلدية سنجار لرفع حيث ت، على حمولة كل آلية من آليات البلدية 

( 2411( نحو ا2111كمية األنقاض التي تم رفعها من المدينة لعام ا تلغمناط  المدينة وبذل  ب

من  3( م301بلغ نحو اف( 2112أما بالنسبة لكمية رفع األنقاض لشهر أيلول من عام ا ،3م

 3( م12وتم احتسا  كمية األنقاض باالعتماد على حمولة آليات البلدية االقال ( البالغ ا ،األنقاض

 (.2112ة شخصية مع مسؤول البيئة في بلدية سنجار،  امقابلحمولة كل آلية 

 تلوث التربة .9
تتعرض البيئة العراقية إلى تدهور في نوعية عناصر تربتها وتردي خصائصها الفيزيائية 
والكيميائية والبيولوجية الذي سبب في مشكلة تحول األراضي المنتجة إلى أراضي قاحلة أو ذات 

نسان المختلفة وقلع األشجار ألغراض الزراعة والوقود والبناء إنتاجية متدنية بفعل أنشطة اإل
لبيئي اله  مما ولد حالة من التوازن ا، علمي ل سمدة والمبيدات الزراعيةواالستخدام غير ال

واإلفراط في الري وإزالة الغطاء النباتي ناهي  عن اإلدارة غير المستدامة باإلضافة إلى التصحر 
 (.118-119 ،2118 التنمية الوطنية، اخطة بة.للمخلفات الصل

تجريا البساتين  ومدينة سنجار ومحيطها تتعرض لنوع من أنواع تلوث التربة أال وهو
كان  إذت  صناعية أو تجارية  واألراضي الزراعية وتحويلها إلى مباني سواء كانت مساكن أو منش

 ىُ ( بستانا ولم يبق421نحو ا دينةللم عدد البساتين الموجودة وسط المدينة والمناط  المجاورة لها
متدهور ولتجريا ، سوى العشرات من هذه البساتين والمتبقي منها وخاصة في مدينة سنجار

  غير ائالتوسع العمراني في المدينة وبطر: شحة المياه في المدينة وثانيهما  :البساتين سببان أولهما
خارج التصميم األساسي لمدينة سنجار  (اتجاوز مخطط لها وبالتالي بناء تجمعات سكنية عشوائية

ً ( دونم001حيث ما يقار  ا من األراضي الزراعية واغلب البساتين تم تجريفها وتحولت إلى مبان  ا
  (.2112اعة سنجار،  امقابلة شخصية مع مدير شعبة زر أطرافهاداخل المدينة وفي 

ا   أنموذج النمو الحضري -سادسا

سلسلة زمنية للفترة عبر قتصادية واالجتماعية تضمنت الدراسة بعض المتغيرات اال

ثر المتغيرات المفسرة على أفي تقدير  يال االقتصادي(. وقد تم استخدام منهج الق2111-1891ا
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المتعدد ب سلو  المربعات نموذج المتمثل باالنحدار الخطي المتغير المستجيب، حيث اعتمدنا األ

طية غير متحيزة. عطاء نتائج مفصلة لتقديرات خباعتبارها طريقة معتمدة في إ (OLS)الصغرى 

وقد اعتمد هذا الجزء في منهجه على المنهج النظري واألسلو  (، 2112،118احاجي وآخرون،

كانت العالقة الدالية  إذالكمي في قيال اثر المتغيرات في أنموذج النمو الحضري لمدينة سنجار. 

 األتي.على النحو 
UG= f (A. a., Ed. , H. , CE. , U)                                                                  

 ة:وقد تم توصيا العالقة بالصيغة الرياضية اآلتي
CE+U  4B H + 3B Ed + 2BAa  + 1Bo + BUG =  

 ن:إذ إ

UG: االنمو الحضري( متغير مستجيب يعبر عن عدد سكان المدينة                 

A.a: االنشاط الزراعي(مزروعة لمحصول الحنطة المساحات ال 

Ed:  )عدد أطفال الروضة وطال  االبتدائية والثانوية ا المستوى التربوي والتعليمي 

H  )عدد األطباء ا الخدمات الصحية والطبية  : 

CE  :االتوسع العمراني( عدد إجازات البناء 

U  .المتغير العشوائي  : 

 9الجدول 

 (UGحضري )نتائج أنموذج النمو ال

UG  CE ED H A.a R2 R-2 F P 

 1357 4.35 1.61 241.6 -0.005 94.9 93.9 92.99 0.000 

S.E 1755 2.140 0.47 78.58 0.01     

t 0.77 2.03 3.39 3.07 -0.38     

 (Minitab، باالعتماد على نتائح الحاسو  باستخدام برنامج اينمن أعداد الباحث المصدر :
UG = 1357+4.35CE+1.61Ed+242H-0.005A.a 

 

مدا يعكدو القددرة التفسديرية ( م84.8ارتفداع معامدل التحديدد حيدث بلدغ ا 4يالحظ من الجدول 

ن النسددبة الباقيددة مددن التغيددر فددي النمددو الحضددري تفسددره متغيددرات أخددرى خددارج إوبددذل  فدد، للدالددة

فسدرة عددا النشداط الزراعدي، الم ويدة جميدع المتغيدرات( تؤكد معنtاألنموذج المقدر، وان قيم اختبار ا

( المحسددوبة F( وقددد اتضددح أن قيمددة ا%0بعددد مقددارنتهم مددع القدديم الجدوليددة عنددد مسددتوى معنويددة ا

مقددر معندوي مدن الناحيدة ن األنمدوذج العلدى أ( اكبر بكثير من نظيرتهدا الجدوليدة ممدا يددل 82.88ا

 رديددة بدين المتغيدرات المفسددرةتشدير معادلددة أنمدوذج النمدو الحضددري إلدى العالقدة الط إذاإلحصدائية، 

االنمددو الحضددري(  وسددع العمرانددي( والمتغيددر المسددتجيبالت الخدددمات التعليميددة، االخدددمات الصددحية،

التفسددير االقتصددادي والددذي يدددل علددى أن أي زيددادة فددي الخدددمات الصددحية والتعليمددة مددع وهددذا يتفدد  

أمدا العالقدة  دة فدي النمدو الحضدري.المقدمة للمدينة والتوسع في قطاع العمراني حاصدل نتيجدة  الزيدا

يدل على أن كلمدا كاندت هنالد  زيدادة فدي المسداحات فالعكسية بين النشاط الزراعي والنمو الحضري 

 ،المزروعددة للمحاصدديل الزراعيددة أدى إلددى زيددادة أعددداد العدداملين مددن الريددا فددي القطدداع الزراعددي

إلدى المديندة والعكدو صدحيح،كما أن  دي إلى انخفداض فدي وتيدرة الهجدرة مدن الريداؤوبالتالي هذا ي

الخدمات الصحية والطبيدة  متغير عدا النشاط الزراعي يدل على أنمعنوية جميع المتغيرات المفسرة 

فدي تقليدل الوفيدات اسدهام ن لهدذا المتغيدر إذ إ م خدماتها لمدينة سنجار والقضداء ككدل،يتقد تعكو التي

لنهدوض بدالواقع قدل وجسدم سدليم قدادر مدن خاللده اوتحسين المستوى الصحي للسكان وبالتالي بنداء ع
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ومن ثم تطوير األنشطة االقتصادية والخدمية واالجتماعيدة والبيئيدة للمديندة علدى ، التربوي والتعليمي

التربية والتعليم تعكو الخدمات التي تقدم لسكان المديندة  أما ،وف  معايير التنمية المستدامة المستهدفة

البنداء تعكدو التوسدع العمراندي التدي تشدهدها المديندة  إجازاتن إو دراسية.من خالل كافة المراحل ال

يددل علدى ف الزراعيالمباني وخاصة السكنية منها،أما عدم معنوية النشاط  نشاءإمن خالل الزيادة في 

لذا يكون ت ثيره مباشر على أفراد الريا أكثدر ، هم من الريا هذا النشاطمعظم أفراد العاملين في  أن

ولكن هنال  ت ثير غيدر مباشدر علدى المديندة مدن خدالل العالقدة التبادليدة  ،هو عليه على المدينة من ما

الغدذائي لهدا  األمدنمين  للغدذاء فدي المديندة وتد ىالريدا المصددر الرئيسدعدد يإذ ، بين الريا والمديندة

واء فدي الريدا لمدينة تقددم السدلع والخددمات سدو ا، وتنشيط الحركة االقتصادية والتجارية في المدينة

يدرة الهجدرة فدي الريدا وبالتدالي انخفداض كبيدر فدي وت، دي إلى تثبيت االسدتيطانؤوهذا ي لمدينة،أو ا

 .من الريا إلى المدينة

                                  الستنتاجات

عامال أساسيا من عوامدل  تبين أن هدف النمو االقتصادي يتحق  على حسا  توازن البيئة وأصبح .1

وأصبح اآلن الحفاظ علدى البيئدة محدددا أساسديا مدن محدددات التنميدة المسدتدامة التدي ، اضطرابها

 طرحت كنمط للنمو يحق  هذا الهدف ويحفظ للبيئة توازنها. 

المشداكل ادية واالجتماعية تولد العديد مدن . إن ظاهرة النمو الحضري في ظل مسار التنمية االقتص2

دي إلدى تدؤلدبعض المددن  ةن عملية التطور السريع غير مدروسى أعلمما يدل ، البيئية الحضرية

 دي إلى تدهور البيئة الحضرية.ؤوهذا ي، اع العديد من المنافع االقتصاديةضي

الجانب ومية وتطوير القطاع السياحي لم يعط المجتمع المدني والحكومي االهتمام الكافي لتن .3

العشوائي البناء مة للترفيه باإلضافة إلى وساحات عا زه عامتند مقد المدينة لوجوتتف، إذ الترفيهي

وتوفير شبكة المراف  تشكيل مناط  يصعب تخطيطها  سهم فيأطرافها أفي مدينة سنجار و

 العامة الالزمة والخدمات الضرورية لها فضالً عن ارتفاع نسب التلوث ب شكاله المختلفة.

 انخفاضحلة الدراسية االبتدائية وهنال  ن اكبر نسبة من طال  المدينة هم في المرأ. تبين 4

عداد الطال  في المراحل الدراسية األخرى المتوسطة ومن ثم اإلعدادية حيث أتدريجي في 

لطال  من مرحلة الدراسة الثانوية كما اتضح إن هنال  تطورا بطيئا في لوجود تسر  

زيادة في النمو السكاني الخدمات الصحية والطبية المقدمة لمدينة سنجار والقضاء مقارنة بال

 .لقضاء سنجار

ي ( ف1881ا ( نسمة عام10433نحوا عدد السكان تسارع النمو السكاني في سنجار حيث بلغ. 0

 .(2111في عام ا ( نسمة41110ا إلى نحو حين ارتفع 

ويليهدا الصددناعة فددي المرتبددة  قتصددادي الددرئيو فدي مدينددة سددنجارالنشداط االهددي التجددارة  نأتبدين . 1

 .طراف المدينةاألول على مستوى أ النشاط االقتصادي دالزراعة يع في حين ،يةالثان

وجددود عالقددة طرديددة بددين النمددو الحضددري والخدددمات الصددحية والتعليميددة والتوسددع فددي اتضددح . 1

القطاع العمراني وعالقة عكسية بدين النمدو الحضدري والمتغيدرات النشداط الزراعدي كالمسداحات 

 . جواإلنتاالمزروعة والغلة 

والتحدديات  تاسهمت الدراسة في تحليل الواقع الحالي للمدينة من خدالل تحديدد الفدرص واإلمكاندأ. 9

 . ولويات التنموية لَهُ ل  األوالمعوقات وكذ

 مقترحاتال

تقدم من دراسدة وتحليدل وتقيديم الواقدع الحدالي لمديندة سدنجار وفدي ضدوء النتدائج  في ضوء ما

 بما ي تي . حثان الباالتي تم الوصول إليها يوصي 
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نها تقليددل اآلثددار  التددي مددن شددالتنميددة المسددتدامة المعددايير  وفدد  علددى تطددوير المندداط  الحضددرية .1

واالجتماعيددة  كبددر قدددر مددن المنددافع االقتصدداديةأالبيئيددة واالجتماعيددة السددلبية فددي ظددل تحقيدد  

 . المستدامة

والتمريضددية لهددذه  الكددوادر الطبيددة ر( سددرير وتددوفي211مستشددفى فددي سددنجار بطاقددة ا نشدداءإ .2

فددراد المجتمددع فددي قضدداء سددنجار أكافددة لالمستشددفى لكددي تكددون قددادرة علددى تقددديم خدددماتها علددى 

قع التربوي في مدينة سنجار والقضاء على العجز الكبير فدي اوالمناط  المجاورة واالهتمام بالو

ة فدي عددد التالميدذ لكبيدراألبنية المدرسية والمعلمين والمدرسين مع األخذ فدي االعتبدار الزيدادة ا

 . يؤدي إلى تحقي  التنمية المستدامةالذي التطور في المجال الصحي  فضال عنوالطال  

فهدي الخطدوة الثانيدة  أمدا، بقضاء تلعفر والشديخان ض أقسام المعاهد كخطوة أولى أسوةإنشاء بع .3

حيدث تعدد  نيدة،إنشاء بعض أقسام كلية التربية واإلدارة واالقتصاد شبيه ما فتح فدي قضداء الحمدا

المدن العراقية ورغم ذل  لم تحصل على خدمات التعليم بالشدكل الدذي نالدت  احدىمدينة سنجار 

 . به الكثير من المدن التي هي أصغر منها 

 اً ( بئددر21عجددز الكبيددر مددن خددالل حفددر اتددوفير ميدداه الشددر  للسددكان داخددل المدينددة وتغطيددة ال .4

ً رتوازيددا ء لالسددتفادة مددن ميدداه اإلمطددار اء سددد أو خددزان مدداوإنشدداء خزانددات لهددذه اآلبددار وبندد ا

والسيول المت تية من الجبل خالل فصل شتاء وبكميات كبيرة ألغرض سقي البسداتين والمدزارع 

 وللشر  بعد التصفية.   

لددذل   ة تدددويرها مددن خددالل أنشدداء مصددنعاولددسددنجار ومح السددليمة للنفايددات الصددلبة فددياإلدارة  .0

 وف  الشروط البيئية. على حيإنشاء طمر ص فضال عن ،الغرض

الدذي هدو  التلوث الصناعي القدائم خفيضلت وذل  ،الخارج إلى من داخل سنجارتحويل الصناعة  .1

 .قريب من األحياء السكنية

( داخل مدينة سنجار وخاصة فدي منطقدة االبسدتةتجريا بساتين التين والزيتون والفواكه  تحريم .1

البسداتين التشدجير ومن ثم إعدادة  ،بار ارتوازيةاَ ل حفر وتوفير مياه السقي لتل  البساتين من خال

ألنها تقدع فدي قلدب مديندة سدنجار ويعطدي جماليدة  ،المتدهورة واالهتمام بهذه المساحة الخضراء

 خاصة بالمدينة.

سدنجار والمحافظدة علدى الطدابع الجميدل للمديندة ومندع هتمام بقطداع اإلسدكان داخدل ضرورة اال .9

الزراعيددة وإتبدداع الزراعددة الحديثددة ك سددال للمحافظددة علددى  الزحددا العمرانددي علددى األرض

األراضددي الزراعيددة وتعزيددز األمددن الغددذائي، لضددمان الوصددول إلددى التددوازن بددين المسدداحات 

 ء والبيئة المبنية في المدينة.الخضرا

إعادة دراسة التصميم األساسي الحالي للمدينة وإدخال المخططدات الهيكليدة للتجمعدات المحيطدة  .8

وزيدع اسدتعماالت حالة من التنسي  والتكامل في عمليدة التخطديط وت إلىنة بهدف الوصول بالمدي

ت خدذ فدي  تحقي  تنمية عمرانية مستدامة في المنطقة إلىدي ؤاألمر الذي ي، األراضي والخدمات

 .االعتبار المعايير البيئية

 حسدين العالقدة بدينضرورة تفعيل الوعي والمشاركة المجتمعية في مجال التخطيط التنموي وت   .11

وتكدوين  المجدالألهلية والخاصة( والعاملدة فدي هدذا االرسمية وامؤسسات المختلفة في المدينة ال

 .هيئة بيئية يتوالها المجتمع المدني للمدينة

 المصادر

   المصادر باللغة العربية –أولا 
 ، المدينة ومشاكل اإلسكان، ترجمة، وليد الزامل.2111ابرامز، شارلز، .1

www.alzamil.org    00.12. 

http://www.alzamil.org/


 [181]                                                                                                                 ...   تطوير الأنشطة الاقتصادية للمدن

، التنمية المستدامة وانعكاساتها على تحسين األداء 2111آل مراد، نوال يونو وسلطان احمد خليا،  .2
 البيئي دراسة تحليلية، وقائع المؤتمر العلمي األول للكلية التقنية اإلدارية، بغداد.

، روى مستقبلية للقطاع الصناعي في محافظة 2111لبي، أياد بشير، البرواري، انمار أمين والج .3
 بحث غير منشور. 2131نينوى حتى عام 

، نحو مفهوم االقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة لها امسار التجربة 2111تيتينبرج، توم،  .4

 مة.االمريكية(، ترجمة، جالل البنا، المجلو األعلى للثقافة، المشروع القومي للترج

 ، العراق.2114-2111، خطة التنمية الوطنية 2118جمهورية العراق، وزارة التخطيط،  .0

-1811جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء،النشرة السنوية اإلحصائية،  .1

2119. 

جمهورية العراق، وزارة الزراعة، مديرية زراعة نينوى، شعبة زراعة سنجار، أقسام الشعبة،  .1

 .2112دارة، األراضي، المكننة ، الغابات، اإل

جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في نينوى، شعبة الموارد المائية في  .9

 .2112سنجار، اإلدارة ، 

 19، تحليل اتجاهات التنمية المستدامة في العراق، مجلة االقتصاد الخليجي، العدد 2111خليل، ندوة،  .8

 ، مركز دراسات الخليج العربي، البصرة.2111ة لسن

، استدامة المدن التقليدية بين األمو 2119الدباغ، شمائل محمد، ونجيل كمال عبدالرزاق،  .11

 ، بغداد11العدد  21والمحاصرة ادراسة مقارنة(، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد 

أنواعها وطرق معالجتها، الجمعية  –فها ، النفايات الصلبة تعري2112الدغيري، محمد بن ابراهيم،  .11

 (.3الجغرافية السعودية، سلسلة ثقافية جغرافية ا

، محددات أنتاج عينة من الصناعات الصغيرة الملوثة في ظل 2119الدليمي، فارل جار الله نايا،  .12

معطيات التنمية المستدامة ادراسة حالة في محافظة نينوى(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.

، االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، وزارة الزراعة واالصالح الزراعي 2112دوناتو، رومانو،  .13

 اابو ظبي( بالتعاون مع مشروع التعاون االيطالي ومنظمة األغذية والزراعة ل مم المتحدة االفاو(.

 .110-80، 2111لسنة  0ئة، مجلة الباحث، العدد ، دور الدولة في حماية البي2111رزي ، كمال،  .14

، تقييم كفاءة األداء الصناعي والبيئي لمعمل سمنت بادوش 2111الرفاعي، مصطفى هاني سعيد،  .10

 ( رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.2118-2113للمدة ا

تماعية في عملية التوسع الحضري، رسالة ، دور العوامل االج1894السبع، خضير عبد العبال،  .11

 ماجستير غير منشورة، مركز التخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة بغداد.

، دراسة عوامل المؤثرة في النمو الحضري لمدينة 1898الصفار، مازن عبد الرزاق شاهين،  .11

، جامعة (، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد1890-1810الموصل للفترة ا

 الموصل.

 .81، ص2118صندوق األمم المتحدة للسكان، حالة سكان العالم،  .19

، التنمية الحضرية وانعكاساتها االقتصادية على تلوث بعض 2111العبيدي، عمر إسماعيل محمد،  .18

عناصر البيئة امدينة الموصل حالة الدراسة( رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، 

  لموصل.جامعة ا
 ، دار وائل للنشر والتوزيع.2، التلوث البيئي، ط2111العمر، مثنى عبدالرزاق،  .21
 .2112العمل الميداني للباحث في أسواق سنجار التجارية والمواقع الصناعية،  .21
 .2112العمل الميداني للباحث في موقع االستخراج في مقالع الترا االتيكلة(،  .22
ة المستدامة ومنطل  تطوير دور المراكز األحياء في تنمية ، التنمي2118الغنيمي، سالم حمدي،  .23

 المدن، المعهد العربي إلنماء المدن، سودان. ندوة دورة التدريب والتشريعات والنظم واليات التنفيذ.
، نحو خلا مناط  تميز ومدن جديدة مستدامة بمصر، رؤية نقدية 2111اللحام، نسرين رقي ،  .24

 ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مصر.24قة البحثية رقم للتخطيط المدن الجديدة، الور



 [181] تمر والجلبي

 .2112مقابلة شخصية مع محاسب المطاحن في سنجار .20
 .2112مقابلة شخصية مع مدير اإلنتاج في معمل سمنت سنجار  .21
 .2112مقابلة شخصية مع مسؤول البيئة في بلدية سنجار .21
يارات وحركة المرور في دمش ، بحث ، التلوث الهوائي الناجم عن الس2119ناعو، هيثم هاشم،  .29

 غير منشور.
، البيئة والفقر في البلدان العربية بين متضمنات السوق 2112النجيفي، سالم توفي  وآخرون،  .28

 ، وافد للنشر والتوزيع، القاهرة.1واالقتصاد الموجه، ط
ي ضوء ، اتجاهات التخطيط التنموية لمدينة نابلو ف2119الهموز، ابراهيم مسعود اسماعيل،  .31

اإلستراتيجية المقترحة لتنمية وتطوير المدينة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، 
 جامعة النجاح، فلسطين.

ا  ية نكليزالمصادر باللغة ال –ثانيا  
1. Gilles,  2007,  Urban  Environment:  Mapping  a  concept,  Environment  Urban  –  

Urban  Environment  Vol.  1, 4-5  . 

2. Wang.  Shujuh  and  Jennifer.  Le  and  Jian  Liu,  2009,  The  strategic  ecological  

impact  assess  of  Urban  development  Policies  Stoch Environ Ris Rist Assess, Vlo. 

23:1169 – 1173. 

3. Hirsch.  W.Z,  1973,  Urban  Economic  Analysis,  Economic  hand  book  servies,  

Toronto, 269. 

4. Holder  A,  2000,  Environment  and  tourism , first  Edition ,  Roulade,  London,  UK. 

5. Rogers,  1997,  Cities  for  Small  Planed,  Richard  Rogers  and  Philip  Cunucgh  Join  

England,  Butter  and  Tahher  ltd  Erome,  1997. 

6. Chongming  and  Hong  Yuah,  2009,  A  Coordinated  Model  of  urbanization  and  

sustainable  Development,  Construction  Town,  Vol.  12, 925-928. 

7. Eman  Helmy,  1999,  Towards  sustainable  planning  for  Tourism  Development:  

Case  staudy  on  Egypt,  Ph.D.  Thesis,  facuity  of  Tourism  and  Hotels,  Helwan  

university,  Cairo,  Egypt. 

 

 


