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 :الممخص
ييدف البحث لمتوصل الى بعض المقترحات والحمول لمشاكل قطاع النقل 
الذي يؤدي دورا رئيسيا باعتباره من القطاعات االرتكازية إلرساء قواعد 
البنية التحتية واساس عممية التنمية وخصوصا في محافظة األنبار التي 

عات النيوض ببقية القطاإمكانية يعاني فييا قطاع النقل من تحديات دون 
األخرى، فعمى مستوى محافظة األنبار يمكن أن يعزز ىذا القطاع التجارة 
وتنمية التبادل وزيادة فرص االستثمار في المحافظة وتعزيز عالقاتيا 
االقتصادية والتجارية مع المحافظات األخرى والعالم الخارجي، إذ تمتمك 

دودي الى خميج محافظة األنبار الموقع االستراتيجي الميم  وىي المنفذ الح
العقبة )األردن( الذي يساىم بتصدير المنتجات النفطية والصناعية 
والخدمية، واستيراد السمع والخدمات ، فضال عن الطريق الذي يربطيا مع 
األردن وسوريا، فيجعل منيا مركزا تجاريا اقميميا لو اىمية كبيرة في رفع 

ل السكان وتحسين مستوى النشاط االقتصادي داخل المحافظة وزيادة دخ
المستوى المعاشي ليم حتى انو يمكن ربط خميج العقبة بميناء البصرة، 
ولغرض التركيز في مشاكل النقل البري خاصة في المركبات التي تحتل 
المرتبة األولى في النقل في المحافظة التي تتمتع بمساحة كبيرة وثقل 

السيارات عمى  سكاني كبير وبالتالي زيادة في نشاطات السكان السيما
اختالف انواعيا واحجاميا واعدادىا خاصة في مراكز المدن التي تعاني 
 من تداخل استعماالت االرض وعدم انتظام شبكة الشوارع وازدحام المرور 
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Abstract: 

The aim of research is to findout some suggestions and 

solutions for problems of transport sector, which has a 

major rule as one of fulcrum sectors in settingup aground 

base infrastructures, and as the origin of development 

process especially at Anbar governorate at which other 

sectors would suffer alot of challenges if transport sector 

would not rise up. At the level of Anbar governoate 

transport sector can enhance trading, growing up trading 

exchange, increase chances for investment, enhancing 

the economic and commercial relationships with other 

governorates and the external world, Anabr governorate 

has an important strategic location, as it is the borderline 

outlet to Aqaba bay (Jordan) which constribites in 

exporting oil, industrial and service products,importing 

goods and services in addition to traffic connection with 

Jordan and Syria, that make it an important commercial 

trading provincial center to raise the level of commercial 

activities inside the governorate, increase the population 

income and improve the standard of living, even it's 

possible to connect Aqaba bay with Basra seaport. To 

focus on land transport problems, especially vehicles that 

occupy first rank in transport at the governorate which 

has a large surface area and population significance, 

thence population activities increment especially 

vehicles on their different types, sizes and numbers 

mainly at city centers which suffer from land 

employements overlapping, street networks 

maladjustment, traffic jams and lack of parks, and to 

elicit agroup of solutions and suggestions to develop and 

evolute transport at the governorate, reduce traffic jams 

and to restrain road traffic accidents. 
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 -(:Introductionالمقدمة )
تكمن اىمية قطاع النقل بدوره الفعال والحيوي  في تحريك النشاطات والقطاعات 
االخرى وذلك الن النمو واالزدىار اذا تحقق في ىذا القطاع يمتد تاثيرىما عمى بقية القطاعات 

 ،ويشمميا من خالل اعتبار النقل المنصة االساسية التي تعتمد عمييا االنشطة االخرىاالخرى 
حيث يساىم في رفع معدالت اكثر تقدما وازدىارا وىذا يعكس تاثير النقل والمواصالت في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية بل ويعتبر من اليياكل االساسية لمتنمية في كل 

تمد عمى توسيع شبكات النقل واالىتمام بزيادة كفاءتيا ، ومما يالحظ ان المدن وىذا يع
محافظة االنبار بشكل خاص تعاني من تخمف قطاع النقل في مختمف مفاصمو، اذ يعتبر 
النقل شريان التنمية االقتصادية، من خالل الربط بين عناصر األنتاج المختمفة من مناطق 

اذ يعتبر ركيزة اساسية لمنمو االقتصادي ،  ،طق التصدياإلنتاج الى مناطق االستيالك ومنا
كما يؤدي النقل دورا ميما في التنمية االجتماعية من خالل تفاعل الناس بين مختمف مناطق 

 المرتبة المتصدرة في عممية تفاعل االفراد بين مختمف المجتمعات.يستحوذ  اذالمحافظة، 
ة كالدفاع واالىداف السياسية فقطاع كما ان لمشاريع النقل اىداف استراتيجية عام

النقل يعتبر من العوامل الميمة في استقالل المحافظة وتزداد أىمية ىذا القطاع باعتباره من 
القطاعات االرتكازية بسبب الرقعة الجغرافية الواسعة لمحافظةاالنبار سواء من خالل ربط 

عادة تأىيميا وصيانة ال عادة العمل المناطق ببعضيا وعمل طرق حديثة وا  طرق الحالية وا 
بالسكك الحديدية ،فضال عن تحديث المرآب بنقل الركاب واستخدام استراتيجية والنيوض 
بقدرات وطاقات النقل وتعزيز خدماتو الداخمية والخارجية ومن خالل دعم التكامل واالنتعاش 

ار، يمكن االقتصادي ونمو أنشطة التجارة المحمية والتصدير وعمى مستوى محافظة االنب
تحقيق التجارة والتنمية والتبادل وزيادة الفرص االستثمارية وتعزيز عالقاتيا بينيا وبين 
المحافظات األخرى وبين الدول المجاورة من خالل موقعيا المميز واالستراتيجي اذ يعتبر 
المنفذ الحدودي الى خميج العقبة األردن الذي يساىم بتصدير مختمف المنتجات والخدمات 

إلضافة الى الطريق الرابط مع دولتين جارتين ىما األردن وسوريا، فيجعميا مركزا تجاريا با
قميميا ميما لو أىمية كبيرة في رفع مستوى اقتصاد المحافظة ورفع المستوى المعاشي  وا 
لسكانيا وكما يمكن ربط خميج العقبة بميناء البصرة عن طريق ىذا الممر الحدودي بطرق برية 

 سكك حديدية يمتد من اقصى الغرب الى جنوب العراق. او انشاء خط
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إن قطاع النقل في محافطة األنبار  -(:Research problemمشكمة البحث )
 :  يعاني من تحديات ومعوقات تقف امام النيوض بالتقدم والتطورلمنقل منيا 

عدم التوقيع الصحيح ألستعمالت األرض المختمفة كما ىو لمشاكل مرورية -9 
 .مخطط لو ومدروس مسبقا 

الزخم المروري في المنطقة المركزية منطقة لتخفيف عدم وجود شبكة طرق كافية -0 
 . جذب لمعظم سكان المدينة

وىذا يطرح التساؤل التالي ىل تعتبر الحمول والمقترحات مناسبة لمشكالت النقل - 0 
 ؟ مدن المحافظة فييا وتوزيع

بما أن مشكمة البحث ىي تحديات ومعوقات  -(:Hypothesisفرضية البحث )
لقطاع النقل في المحافظة فأن فرضية البحث يمكن صياغتيا كالتالي )يمكن ان تقدم 
المقترحات حموال داعمة لمتطور ولمتخذي القرار لمعالجة المشكالت ووضع الحمول المناسبة 

ضعف المحافظات األخرى في العراق تفتقر الى  شأنيا شأنمحافظة االنبار  ليا من خالل ان
البنية التحتية لقطاع النقل من جانب كما وتمعب وسائط النقل االخرى دور كبيرفي حياة المدن 
وتطورىا من خالل انسيابية المرور وترابط مناطق المحافظة مع بعضيا وتقميل الضغط عمى 

االزدحام المروري والحد من الحوادث ثم رفع المستوى االقتصادي الطرق البرية وتخفيف من 
 .يا في

 -تكمن اىداف البحث من خالل  مايأتي : -(:Aim of the resesarchىدف البحث )
 الحمول ألىموالتوصل تحديد حجم مشاكل شبكة النقل داخل محافظة االنبار .9

 والمقترحات .
 لخمقابراز عدد الحوادث المرورية في المحافظو ومقارنتيا مع المحافظات األخرى  .0

 .الطرق شبكة اطوال مع المركبات وعدد السكان وعدد المحافظة مساحة بين توازن
تحسين نوعية الخدمة المقدمة والمجوء الى طرق نقل أخرى كالنقل ل  تسميط الضوء .0

 المائي وتشجيع التوجو اليو.
 إعادة العمل بخطوط سكك الحديد وصيانتيا وتطورىا االىتمام ب .9

  -(:The Importance of the Reasearchأىمية البحث )
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تبرز أىمية البحث من خالل الحقائق التي توصل ليا البحث  فيي توضح المشاكل 
 -والمعوقات المدروسة وتساىم  في تسميط الضوء عمى:

 واقع شبكة النقل في محافظة األنبار. .9
 أىمية نوعية وسائط النقل األخرى في تحسين خدمة قطاع النقل في المحافظة.تحديد  .0
التعريف بواقع النقل البري )السيارات ( من خالل معرفة شبكة طرقيا وعدد المركبات  .0

 .وانواعيا ومشاكميا 
التعريف بموقع المحافظة الميم االستراتيجي لمترانزيت الداخمي والدولي وربطيا  .9

 بين المحافظة والمحافظات األخرى والدول المجاورة. بخطوط سكك حديدية
 -توسمت حدود منطقة الدراسة ب : -حدود الدراسة:

من الشمال محافظة نينوى دىا حتلمعراق حيث  ةتمثل محافظة األنبار البوابة الغربي
ومن الشمال الشرقي محافظة صالح الدين ، ومن الشرق محافظة بغداد ومحافظة النجف من 

محافظة كربالء من الجنوب الشرقي، وليا حدود دولية  من الشمال الغربي الجنوب و 
ومن الغرب المممكة األردنية الياشمية، ومن الجنوب الغربي الجميورية العربية السورية، 

 دية، و المممكة العربية السع
 عمى البحث ىذا في الدراسة اعتمدت -(Research methodologyإسموب الدراسة )

     -:مايأتي
 المنيج الى بيذا تطبيقيا وراء من الباحثة ، وتيدفاستخدام المنيج التحميمي الوصفي -9 

 المحافظة . في النقل لواقع التفصيمية الحقائق معرفة
 .لدراسات الجغرافية السابقة الذي يالئم طبيعة الموضوع المدروس ا -0 
جمع البيانات الرقمية من الدوائر الحكومية والجيات المختصة والخرائط   ةطريق -0 

 التوضحية الخاصة بو.
 المؤشرات الجغرافية عن محافظة األنبار

تشغل محافظة األنبار الطرف الغربي من العراق حيث تحيط بيا  من الشمال 
 الجنوب من النجف ومحافظة بغداد محافظة الشرق ومنمحافظتي صالح الدين ونينوى 

 مع دول مجاوره والمتمثمة بالجميورية دولية حدود وليا الشرقي، الجنوب من كربالء ومحافظة
 الجنوب ومن الياشمية، األردنية المممكة الغرب ومن السوريةمن الشمال الغربي، العربية
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 وتعتبر ، 00ودائرة العرض  91تقع عمى خط الطول  حيث السعودية، العربية المممكة الغربي
 الكمية مساحتيا تبمغ حيث العراق، مساحة ثمث تبمغ اذ مساحة المحافظات اكبر من
 . (9طة رقم)ريخاقضية  ثمانية بواقع توزعت ، 0كم( 901،011)

 موقع محافظة األنبار من العراق والدول المجاورة(1)   طة رقميخر 

 
 لسنة االدارية، العراق خريطة العامة، المساحة مديرية المائية، الموارد وزارة العراق، جميورية

 .( 1000000: 1) ، مقياس 2010
 -: ويمكن بيان ابرز وحداتيا اإلدارية بالتالي     

 993 بحدود بغداد العاصمة غرب تبعد: وىي مركز محافظة االنبار الرمادي -
( نسمة وتتركز فييا األنشطة التجارية والزراعية والصناعية 995199اذ يبمغ سكانيا ) كم

 .المختمفة 
يعتبر اكبر قضاء في محافظة االنبار سكانيا تبعد عن الرمادي  الفموجة: -
كيمومتر غرب بغداد وتمثل مدينة الفموجة مركز القضاء وتقع عمى عقدة مواصالت  53بحدود 

ميا ان تكون مركزا لمتبادل التجاري فضال عن كونيا مدينة صناعية الخط الدولي مما يؤى
تتوفر فييا االيدي العاممة الماىرة وانيا منطقة سياحية لقربيا من بحيرة الحبانية.ويبمغ وتجارية 
 ( نسمة 501909سكانيا )
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كيمومتر تقريبا  وىي مدينة ذات  13: شمال مدينة الرمادي بمسافة  ىيت -
سكان حجم ويبمغ ، فتي نير الفرات وتكثر فييا المناطق الزراعية المميزةعمق تاريخي عمى ض

 .( نسمة 913115المدينة )
كيمومترعمى امتداد نير الفرات  953: غرب مدينة الرمادي حوالي  حديثة -

تتميز بوجود سد حديثة الذي يوفر مخزون مائي كبير ألغراض الزراعة ولتوليد الطاقة 
كية مما يجعميا جاذبة لمسياحة واإلنتاج الزراعي والحيواني.ويبمغ عدد الكيربائية والثروة السم

  .( نسمة931193سكانيا )
في الجزء الغربي كيمومتر  033تقع عمى ضفة نير الفرات عمى نحو   عنة: -

( 09111وتمتاز بكونيا من المناطق الزراعية والسياحية.ويبمغ عدد سكانيا ) من المحافظة 
 نسمة 

الفرات الى الشمال قميآل من مدينة عنة  الجية اليسرى لنيرتقع عمى  راوة: -
كيمومتر  وىي منطقة زراعية فضال عن وجود مقالع خصبة  033تبعد عن الرمادي تقريبآ 

 .( نسمة 00919يبمغ )فلممعادن ضمن الرقعة الجغرافية.اما سكانيا 
كيمومتر غرب  013تقع عمى طول نير الفرات عمى بعد حوالي  القائم: -

كونيا مركزا صناعيا لوجود تمتاز بينة الرمادي وتقع ضمن المنطقة الحدودية مع سوريا مد
معمل الفوسفات ومعمل سمنت القائم مع وجود حقل عكاز ضمن المنطقة الحدودية اإلدارية 

نطقة.ويبمغ سكانيا لمقضاء ، كما توجد فييا مقالع الخامات لمعادن مختمفة في الم
 ة.( نسم919990)

 033تقع غرب العراق ضمن محافظة االنبار اإلدارية تبعد حوالي : الرطبة -
كيمومتر غربي مركز المحافظة وتقع ضمن المنطقة الصحراوية وتبعد عن الحدود األردنية 

كيمومتر ويمر بيا الخط الدولي الرابط بين سوريا واألردن والعراق تمتاز  913السورية حوالي 
معادن المختمفة في المنطقة الواقعة ضمن رقعتيا بموقع تجاري فضال عن توفر خامات ال

 (.9وجدول رقم  0طة رقمرياإلدارية )خ
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 األنبار محافظة اقضية (2طة رقم )يخر 

     
 االنباراالدارية، لسنة خريطة العامة، المساحة مديرية المائية، الموارد وزارة العراق، جميورية      
 . (500000: 1)، مقياس2010

 2018سكان اقضية محافظة األنبار لعام  حجم و ة مساح (1جدول رقم ) 
 Aiqada عددالسكان)نسمة( 2المساحة كم األقضية
 Ramadi 995199 1190 الرمادي
 Falluja 501909 9030 الفموجة
 Hiet 913115 1010 ىيت
 Haditha 931193 0599 حديثة
 Anaa 09111 1191 عنة
 Rawaa 00919 1515 راوة
 Al-kaaem 919990 1101 القائم
 Al-ruttbah 91101 90991 الرطبة

 Total **9119515 *901011 المجموع
 .2018منشورة لسنة  غير سجالت الرمادي بمدية مديرية* لمصدر: الباحثة باألعتماد عمى:ا           

 .2018 لسنة منشورة** مديرية إحصاء الرمادي سجالت غير               
التي  0كم 901011ان مساحة محافظة االنبار البالغة نالحظ من الجدول أعاله 

نسمة حيث يشكل  9119515% من المساحة الكمية لمعراق، وبمغ سكانيا 09،1تشكل 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)9991 ) 
 

نسمة حسب الجياز المركزي  01909910% من مجموع سكان العراق البالغ تعدادىم 9،50
نسمة وسكانيا الريف  115991بمغ سكان المحافظة الحضر حيث 0391لإلحصاء لعام 

 نسمة. 111199
 -سمات ومشكالت قطاع النقل في محافظة االنبار:

 -يتسم قطاع النقل في المحافظة بسمات رئيسية تكمن ابرزىا في االتي:
 . (  المركبات)  -عمى مستوى النقل البري: .1

يعد النقل المسؤول عن ترابط أجزاء مدن محافظة األنبار عن طريق شبكة الشوارع 
ومستمزمات النقل ولكل مدينة من مدن المحافظة تتخذ نظام طرق معين ودورىا داخل المدن 

الوظيفي في حركة المرور داخل المدينة ويتم تصنيف الطرق مورفولوجيا الى عدة أصناف 
التي تخمو من التقاطعات والمساحات المرورية واالشارات الضوئية  الطرق السريعةمنيا 

وقطاعاتيا بشكبة مع المدن األخرى وظيفتيا اتاحة حركة المرور العالية وتقوم بربط المدينة 
- بغداد ) طريقو( األردن  -متمثمة بالطريق السريع )طريق بغداد  (9)الطرق الخارجية 

المسؤولة عن  الطرق الرئيسة. و(0)طرق المحافظة % من مجموع91سوريا( واليمثل سوى 
 (0)ربط قطاعات المدينة مع بعضيا وتكون مقسمة الى ممرين لمذىاب وممرين لإلياب أو أكثر

كم  9،900وتبمغ  (9)متر 53- 03ويفصل بين الممرين جزرة وسطية ويتراوح حرم سعة الطريق بين 
 الطرق الثانويةكم ماعدا كردستان ، و1،313من مجموع اطوال الطرق الرئيسية في العراق والبالغة 

مخصصة لخدمة قطاعات المدن المختمفة وقد تكون في بعض األحيان حدود االحياء السكنية تحقق 
 (1)( مركبة/ساعة 533-933مرونة التنقل الى جميع انحاءالمدينة والمناطق المحاذية ليا وتستوعب )

كم ماعدا  9،391لثانوية في العراق البالغة اكم من مجموع اطوال الطرق  9،501وقد بمغت اطواليا 
تمثل نيايات الشوارع وىي شبكة توزيعية مجمعة بين  التي  الريفيةاوالطرق المحميةكردستان و

 (5)دة وتختفي فييا الجزرة الوسطية المحالت السكنية وامتدادىا الى الوحدات السكنية وتأخذ اشكال ع
كم 91،190كم من مجموع اطوال الطرق المحمية الريفية في العراق البالغة  9،993وتبمغ اطواليا 

 (.    0( وخريطة رقم )0.كما في الجدول رقم )
 
 

مقارنة مع المحافظات  (مجموع اطوال الطرق بكافة أنواعيا في محافظة األنبار2جدول رقم )
  األخرى العراقية
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، ، الييئة العامة لمطرق والجسور، اطوال شبكة الطرق وانماطيارلمصدر: وزارة األسكان واألعماا

 .2018 لسنة       (CSo)موقع عمى منشورة سجالت
الطريق السريع في محافظة االنبار ذو مواصفات عالمية، اال ان االضرار التي 

 حدثت طوال فترة االحتالل والى يومنا ىذا اضعفتو بسبب العمميات العسكرية وغيرىا . 
يقتصر قطاع النقل في المحافظة عمى النقل البري فقط وان ىذا األخير يعاني من 

بطة بانواع المركبات وحداثتيا ونوعية الطرق فضال عن التخمف في العديد من القضايا المرت
( حادث مروري  099انخفاض كفاءة السائقين والجيات التنظيمية التي   أدت بدورىا الى) 

( الذين كانوا سبب بيذا العدد من الحوادث )جدول رقم  01-91خاصة سائقين الفئة العمرية) 
مى الطرق الرئيسية التي بمغت  وحسب صنف الطريق حيث كانت اكثر الحوادث ع (،0
حادث عمى الطرق االخرى السريعة والثانوية والريفية توزعت  11( حادث بينما بمغت 093)

( إضافة لوجود وسائل نقل عديدة غير مسجمة لدى 9داخل وخارج المدن )جدول رقم 
تي المؤسسات الرسمية وبالتالي فأنيا تخرج عن نطاق المسوحات واإلحصاءات الرسمية ال

                             ويره.               يمكن ان تؤشر عند دراسة ىذا القطاع وعممية تنميتو وتط
 2018(شبكة طرق محافظة األنبار لعام 3خريطة رقم )
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 االدارية، االنبار خريطة العامة، المساحة مديرية المائية، الموارد وزارة العراق، جميورية   

  (500000: 1) مقياس 2010 لسنة
  

عدد السواق المشتركين في حوادث المرور المسجمة حسب المحافظة ( 3جدول رقم )    
 2018والفئات العمرية  لعام 
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عمى  وزارة الداخية،وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،مديرية اإلحصاء الجنائي، سجالت منشورة المصدر:     

    .2018لعام ( CSoموقع )
عدد الحوادث المرورية في محافظة األنبار حسب صنف الطريق ومكان (4جدول رقم )  

 الحادث )داخل، خارج( المدينة 
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 طبيعة
 الحادث

 سريع
highway 

 رئيسي
Main 

 فرعي
Subroad 

 ريفي
rural 

 المجموع
Total 

 المدينة داخل
Inside 
town 

 خارج المدينة
outsidetown 

 المجموع
Total 

Accident 
type 

 Crash 005 13 915 005 99 05 953 99 األصطدام
 Turnover 03 09 5 03 - 0 09 9 االنقالب
 Runover 01 90 09 01 - 99 09 1 الدىس
 Others - - - 1 - - 1 - أخرى

 Total 090 931 915 091 99 99 093 01 المجموع
وزارة الداخية، وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مديرية اإلحصاء  المصدر: الباحثة باألعتماد عمى:

 .2018، لعام  سجالت منشورة  مديرية مرور االنبار،الجنائي،
وعادة ما تكون المركبات العامة في المحافظة عائدة من حيث الممكية الى افراد من 

ل بشكل اكثر القطاع الخاص وبشكل غير منظم عن طريق انشاء الشركات التي يمكن ان تعم
كفاءة بحيث تضم مجموعة مختمفة من المركبات وذات سياسة نقل واضحة ويكون العمل 
بشكل عشوائي اليتصف بالتنظيم المن قبل القطاع الخاص المعني بيذا القطاع وال من 
الدولة، كما تعاني االليات العاممة في ىذا القطاع )سيارات نقل الركاب، والصياريج لنقل 

نفطية بخاصة والشاحنات( من انخفاض في مستوى التقدم والحداثة حيث انيا ذات المنتجات ال
الجوار وباألخص األردن وسوريا عمى  طراز قديم نسبيا مع كثرة القيود المفروضة من دول

 الناقمين والسواق بحيث تقيد من عمميم في نقل السمع والركاب من والى العراق.
في البنية تعاني من تدىور فظة التي التزال ناىيك عن مشكمة المرآءب في المحا 

ان معظم العمل يتم في نطاق خارجة عنيا وىذا  التحتية ليا وبعدم التنظيم مع الجدير بالذكر
يؤدي الى تنامي دور النقل غير المنظم في نقل الركاب وبالتالي ينتج عنو زيادة مطردة في 

( 91،999غير منظم والبالغة اعدادىا ) اعداد سيارات األجرة التي تعمل بشكل عشوائي
 ( 1( مركبة أجرة في العراق. جدول رقم )9،950،091مركبة من مجموع )
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الث اجمالي اعداد سيارات القطاع الخاص والدراجات النارية التي تحمل ث(5جدول رقم )
لوحات )دائمية، فحص مؤقت،جديدة( المسجمة في مديرية المرور العامة لمحافظة 

 2018االنبارمقارنة مع محافظات االخرى  وحسب النوع لعام 

 
 منشورة سجالت واالتصاالت، النقل مديرية احصاء،الجياز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط المصدر:   

 .2018لسنة( CSO) موقع عمى
إضافة الى تدني في كفاءة التشغيل وعناصر السالمة واألمان وعدم األىتمام بحزام األمان التي تعتبر 

( حادث مروري بسبب عدم استخدام حزام 090من الضوابط المرورية الميمة أدت لحوادث بمغت )
مى ( واالشتراطات الفنية ومعايير الجودة وعدم وجود مكاتب خاصة تعمل ع5األمان جدول رقم )

تنظيم الرحالت وان وجدت فقد يكون صاحب المكتب او الشركة غير كفوء في إدارة وتنظيم الرحالت 
الخاصة، كما تفتقر ىذه الشركات او المكاتب الى الترخيص الممنوح ليا بمزاولة ىذا النشاط، اما 

الواقعية مع حموالت الشحن البري من الناحية ب غير منسجمو بالنسبة الى حموالت الشاحنات تجدىا 
المستوى الفني لمطرق االمر الذي يؤدي الى استيالك البنية األساسية لمطرق إضافة الى زيادة عدد 
الوحدات الممحقة )مقطورات نقل البضائع( مما يمثل خطورة عمى الطرق وبالتالي تؤثر سمبا عمى 

الخاص او العام( وكل  األمان أيضا إضافة الى تقادم عمر وحدات النقل سواء )كانت ممموكة لمقطاع
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ىذا يقابمو ضعف اإلجراءات التنظيمية واإلدارية التي تنظم منح التراخيص لمقيادة او منح اجازات 
لفتح شركات نقل المسافرين او البضائع وعدم وجود رقابة تحاسب المخالفين وعدم وجود خرائط 

االنارة حتى وانيا تفتقد توضيحية او مخططات رسم لكي تسيل االلتزام بالطرق المحددة، وضعف 
( حالة وفاة جدول 005الى العالمات الميمية في الطرق مما أدى الصطدام المركبات ما تسبب في )

 (. 1) رقم
(حوادث المرور المسجمة في محافظة االنبار حسب استخدام حزام األمان ودرجة 6جدول رقم)  

 2018اإلصابة لسنة 

 حزام األمان
 

 درجة األصابة
Dange of injury المجموع 

Total  

 
Seat belt 

 مميتة
Deadly 

خطرة
Dangeros 

 بسيطة
Simple 

 التوجدإصابة
Non  

   Donned 09 1 09 0 1 مرتدي
  Nondonned 292 69 104 64 11 غيرمرتدي

 Non -  ble 18 3 2 7 5 اليوجد حزام
 Total 349 80 127 73 59 المجموع

لمصدر: الباحثة باألعتماد عمى: وزارة الداخية، وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مديرية اإلحصاء ا    
 .2018لعام  سجالت منشورةمديرية   مرور االنبار، الجنائي، 

الوفيات والجرحى والحوادث المرورية في محافظة االنبار حسب)طبيعة الحادث، حالة  (7جدول رقم )
 (الحادث أسبابالضياء، 

المصدر:الباحثة باألعتماد عمى: وزارة الداخية، وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مديرية اإلحصاء الجنائي، سجالت     
 .2018منشورة ، لعام  

طبيعة 
 الحادث

Acciden
t type 

 عددالوفيات
Deaths 

 عددالجرحى
Injures 

 عدد الحوادث حسب حالة الضياء
 المجموع
Total 

عدد الحوادث حسب أسباب 
  الحادث

المجمو 
 ع

Total 
 شروق

Sunrie 
 غروب

sunset 
نيار

morning 
 ليل

night 
 الطرق
road 

 السيارة
car 

 السائق
driver 

 المشاة
pedis
trains 

 003 1 915 95 00 005 91 951 91 05 099 10 االصطدام
 03 9 01 9 9 03 9 05 0 - 00 1 االنقالب
 05 9 00 9 9 01 5 03 9 - 99 00 الدىس
 1 - 9 9 9 1 - 9 9 - - - أخرى

 099 91 009 00 03 091 00 001 00 05 011 10 المجموع
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كما تفتقر محافظة االنبار الى مناطق استراحة في الطرق الخارجية لكي تكمن من 
من ناحية الموارد البشرية فيناك تكوين جو مالئم عمى تبمور السياحة وازدياد نشاطيا. اما 

انخفاض مستوى الميارات وتدني كفاءتيم من حيث الميارات الفنية المؤىمة سواء من حيث 
الترخيص او الممارسة وشروطيا وضوابطيا وأساليب الرقابة والمتابعة الفعالة ينعكس عمى 

 رقيد باسبقيات المرو الحوادث التي تسبب بيا بعض السائقين بسبب عدد االلتزام بالسرعة والت
حيث تبين ان اغمب الحواث المميتة بسبب السرعة الشديدة عمى  (،1كما في جدول رقم)

حالة وفاة بسبب السرعة الشديدة  09مستوى جميع محافظات العراق ففي محافة االنبار بمغت 
 .حالة وفاة  في العراق إضافة الى أسباب أخرى  0،353من مجموع 

األسباب الرئيسية لوقوع حوادث المرور المسجمة )الوفيات( بسبب السائق (8جدول رقم )   
 2018في محافظة االنبار لعام 

 
 اإلحصاء مديرية الشرطة، لشؤون الوزارة وكالة الداخية، وزارة: عمى باألعتماد الباحثة: المصدر
 . 2018  ، لعام منشورة الجنائي، سجالت

من قبل الجيات المختصة الى قطاع النقل  وتعاني أيضا من ضعف التمويل الممنوح
بكافة اشكالو، مما أدى الى ضعف البنية األساسية لمطرق وضيقيا وقمة شبكات الربط بين 
الطرق الخارجية المحيطة بالمحافظة والطرق الداخمية لممحافظة وقمتيا مع المحافظات األخرى 

العالم الخارجي المحمي والدولي  عن ساىم في عزل المحافظة بشكل كبير الباقية وىذا االمر



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)9135 ) 
 

الذي يعمل عمى  مما أدى الى ضياع فرص كبيرة كان يمكن ان يجنييا سكان المحافظة االمر
 .األنشطة االقتصادية واالحوال االجتماعية فييا تطور

جيدة نوعا ما من حيث الكفاءة  0330وبالنسبة لشبكة الطرق الخارجية فكانت قبل 
والطاقة االستيعابية لكنيا تعرضت الى الدمار والتمف نتيجة العمميات العسكرية واالعمال 
التخريبية وقمة وندرة اعمال الصيانة الطارئة والدورية عمييا وقد اداى ذلك الى انخفاض 

لطرق الى مستويات متدنية وانخفاض طاقاتيا االستيعابية التي كانت ليا مستوى كفاءة شبكة ا
حادثة   091دور في عدة حوادث بسبب عدم امكانياتيا الستيعاب المركبات ليذا سجمت 

حادثا،  9،110والبالغة  0391بالمحافظة من مجموع الحوادث المرورية في العراق لعام 
ذلك، إضافة الى مشكمة تدمير بعض الجسور  ( يوضح9( و خريطة رقم )9والجدول رقم )

جسرا  من مجموع جسور العراق  11الميمة في المحافظة من مجموع عددىا الكمي البالغ 
( جسر بين جسر كونكريتي وحديدي وعائم التي بدورىا 591الكمية في المحافظات البالغ )

كل ىذا  (93سببت مشاكل واختناقات مرورية وضغط عمى الطرق )حسب جدول رقم )
اليتناسب مع اعداد السيارات المطردة والتطورات الحديثة مع شبكة طرق لم توفر األسس 
التخطيطية في تصميميا مما جعل اغمب التقاطعات في المحافظة عاجزة عن استيعاب 

(يوضح شبكة الطرق لمدن المحافظة ، مما ادى الى عدة 9الحركة المرورية وشكل رقم )
حادثا موزعة عمى اقضية محافظة االنبار لعام  091دث التي بمغت مشاكل من بينيا الحوا

 (. 99كما ىو في جدول ) 0391
 
 
 
 
 
 
 

عدد الحوادث المرورية المسجمة في محافظة األنباروالمحافظات األخرى   (9جدول رقم )     
 حسب خطورة الحادث
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 سجالت الجنائي، اإلحصاء مديرية الشرطة، لشؤون الوزارة وكالة الداخية، وزارة: المصدر   
 .2018  منشورة لعام

من الحوادث حسب خطورتيا  ومن الجدول اعاله يتبين ان نسبة  محافظة األنبار
حادثا بين مميت  9،110من مجموع الحوادث المرورية في العراق والبالغة  091بمغت 

 .وجرحى او االثنين مع بعض في حادث واحد
 
 
 
 
 
 
 

(  التوزيع الجغرافي لحواث المرور المسجمة في محافظة االنبار  4) رقم خريطة
 2018والمحافظات االخرى لعام
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 2018لعام  :وزارة الداخية،وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،مديرية اإلحصاء الجنائي،سجالت منشورةرالمصد

 عدد الجسور ونوعيا في محافظة األنباروالمحافظات األخرى    (10) رقم جدول

المصدر:وزارة األسكان واألعمار،الييئة العامة لمطرق والجسور،اطوال شبكة الطرق وانماطيا، سجالت   
 .2018( لعام CSoمنشورة عمى موقع )

 نبارا( الشكل الطوبولوجي لشبكة الطرق بين المستقرات الحضرية في محافظة اال 1شكل رقم )
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الطرق في تفعيل عالقات الترابط المكاني لممستقرات مييب كامل فميح الراوي، دور شبكات  -المصدر: 
محافظة األنبار، أطروحة دكتوراه، المعيد العالي لمتخطيط الحضري واإلقميمي، جامعة بغداد  البشرية في

2006. 
 2018لحوادث المرورية عمى مستوى اقضية محافظة االنبار لعام ا  (11) رقم جدول  

 القضاء
 عدد الحوادث

No.of 
accident 

 الوفيات عدد
Deaths 

 عدد الجرحى
Injures 

 المجموع
Total Bureau 

 Ramadi 229 106 20 103 الرمادي
 Falluja 83 27 5 51 الفموجة

 Heet 21 5 4 12 ىيت
 Anaa 27 9 3 15 عنة

 Haditha 53 28 8 17 حديثة
 Rawaa 25 15 2 8 راوة

 Al-ka'im 131 34 30 67 القائم
 AlRutbah 79 41 13 25 الرطبة

 Total 648 265 85 298 المجموع
 اإلحصاء الجنائي، مديرية الشرطة، لشؤون الوزارة وكالة الداخية، وزارة: عمى باألعتماد الباحثة: المصدر
 .0391 لعام منشورة سجالت االنبار، مرور مديرية

  -السكك الحديدية: -عمى مستوى النقل البري .2
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واالعتماد عمى نقل  0330ىذا النشاط الميم الذي توقف بشكل شبو تام بعد عام 
ضغطا عمى شبكة الطرق ومع غياب السيطرة عمى شكل البضائع بوساطة شبكة الطرق البرية 

االحمال المحورية واحمال المركبات المتجاوزة لمحدود المسموح بيا، اما ما يخص الوضع 
الذي يمتاز بعدة مشاكل من أىميا توقف العمل بيا بسبب الراىن لخدمات السكك الحديد 

ضعف تنفيذ الصيانة الشاممة وبسبب ظروف بداءا بالحصار االقتصادي وما تاله من احداث 
في الوقت الذي الى ىذا الوقت الذي أدى الى توقفيا بشكل تام في المحافظة  0330من بعد 

عمى سكك الحديد في نقل اصة يعتمد كان العراق بصوره عامة ومحافظة االنبار بصورة خ
التقادم من شبكة السكك  في الوقت الذي تعاني فيو اليوم الركاب والبضائع عمى حد سواء، 

وقدم تصاميميا وعطل أنظمة اإلشارات واالتصاالت وسوء خطوطيا مما أدى الى انخفاض 
لمخطر، ترك معيد السرع التشغيمية الى مستويات متدنية وتعريض سالمة الركاب والبضائع 

السكك وعدم تشجيع الطمبة لالنتماء اليو باإلضافة لغياب االستراتيجية الوطنية حيث كانت 
ىناك االستراتيجية في فترة الستينيات تحويل خطوط السكك من النظام المتري الى النظام 

الصناعي القياسي، اما في السبعينيات والثمانينيات فقد كانت تيدف الى ربط مراكز اإلنتاج 
دخال اخر التطورات والمستجدات  بمراكز اإلستيالك والتصدير، والربط العرضي بين المدن وا 
عمى نوعية ومواصفات السكك الحديد والمباشرة باعداد التصاميم لمحاور جديدة بمواصفات 

( ادناه يوضح اىم الخطوط التي نفذت بمواصفات عالية مثل 90ومن الجدول رقم ) (.1)حديثة
كم لربط مركز انتاج الفوسفات  911عكاشات الذي يبمغ طول خطو -القائم-بغداد مشروع

واالسمدة في عكاشات بموانيء البصرة وىو مخصص لمحموالت فقط، وخط سكة حديد 
كم بين خط رئيسي وفرعي والمزدوج )البالغ  059حديثة البالغ طول خطو  -بيجي -كركوك
ولحد  0330بة، وجميعيا متوقفة منذ عام كم( من خان ضاري الى مفرق الرط 939طولو 

كم وقد اعيد العمل بو وصيانتو  53الفموجة البالغ طولو -اآلن ما عدا خط سكة حديد بغداد
كم من اجمالي اطوال خطوط العراق الكمية  9،959بجيود ذاتية وجميع ىذه الخطوط تبمغ 

 ( 1)كم كما موضح في خريطة رقم  0190البالغة 
           

لعام  اطوال خطوط سكك الحديد وعدد محطاتيا في محافظة االنبار  (12رقم ) جدول 
2018 
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اطوال       عددالمحطات  اسم الخط
 الخطوط)كم(

 
 المزدوج

 المجموع

 فرعي رئيسي
 1271 416 303 552 39 معقل-بصرة-بغداد
 636 - 119 517 27 ربيعة-موصل-بغداد
 717 104 237 376 24 حصيبة-القائم-بغداد

 269 - 17 252 14 حديثة-بيجي-كركوك
 2893 520 676 1697 104 المجموع   

وزارة األسكان واألعمار، الييئة العامة لمطرق والجسور،اطوال الباحثة بالعتمادعمى المصدر: 
 2018( لعام   CSoمنشورة عمى موقع )  سجالتالطرق وانماطيا   شبكة

األنبار من اجمالي خطوط السكك الحديد في  مجموع خطوط سكك محافظة(5خريطة رقم )
 العراق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مديرية إحصاء النقل واألتصاالت ،موقع وزارة التخطيط ، المصدر:خارطةالعراق لمطرق البرية              
 . 2018لعام منشورة ، سجالت

 -عمى مستوى النقل النيري: .3
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اهلل استخدميا االنسان عبر التاريخ ىبة من ىبات  الطرق المائية الممثمة باالنيارتعد 
ألغراض النقل اال ان طبيعة االستخدام واىميتيا يعتمد باألساس عمى دور االنسان من حيث التطوير 

من وجود بعض التحديات والمشاكل التي تواجو النقل النيري في محافظة  اليخمو والتحوير لكن
حي النيري خالل السنوات الماضية مما أدى االنبار من أىميا عدم االىتمام بتطوير المجرى المال

قمة االستثمارات التي كانت متاحة لمبنية  ن ا اذ ،الى تدىوره وصعوبة المالحة النيرية المنتظمة بو
األساسية لمنقل النيري مما أدى الى تأخير تنفيذ المشاريع المتعمقة بو ناىيك عن عدم وجود وعي 

رية بأىمية استخدام ىذه الوسيمة في تنفيذ عممياتيم التجارية كاف من قبل الناقمين والشركات التجا
مقابل عدم االىتمام بو من القطاع العام مما أدى الى عزوف القطاع الخاص من أصحاب البضائع 

 عمى التعامل معيا.
 -عمى مستوى النقل الجوي: .4

من انيا تمثل  التمتمك محافظة االنبار مطار دولي يساىم في تنمية العالقة التجارية بالرغم
ثمث مساحة العراق وتحتل المحافظة األولى بين المحافظات األخرى مساحة وبالرغم من وجود بنى 

اال ان االستثمارات واستغالل الفرص لم يكن  ارتكازية لو ىي القواعد العسكرية في منطقة الحبانية
النقل الخاص في  ( يوضح تصنيف قطاع0والشكل رقم ) محط اىتمام المسؤولين ةاصحاب القرار

 محافظة االنبار.
 تصنيف قطاع النقل الخاص في محافظة االنبار  (2شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
   

                 
 المصدر: الباحثة باالعتماد عمى ما سبق.            

 قطاع النقل الخاص

 النقل البري

 النقل النهري النقل الجوي

 المركبات السكك الحديدية

 حموالت

 ركاب سياح

 منتجات نفطية بضائع
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من خالل المفاىيم العامة لقطاع النقل والمشاكل والتحديات التي تواجو النقل في 
محافظة األنبار في المواضيع السابقة نسرد بعض الحمول والمقترحات لكل مستوى من 

 -مستويات النقل:
  -المركبات:-عمى مستوى النقل البري .1

موقع المحافظة االستراتيجي وتجارة الترانزيت ىي الطريقة التي يمكن االستفادة من 
 -موقعيا لبناء تجارة الترانزيت من خالل:

بناء وصيانة شبكة الطرق البرية وتحسين أداء الطرق التي تربط المحافظة  - أ
 بالمحافظات والدول المجاورة.

 الوزن عند المنافذ الحدودية.نصب محطات   - ب
 تعزيز محاور الطرق لمشبكة الداخمية لربط المنافذ الحدودية فيما بينيا.  - ت
االىتمام بالطرق الحولية والحمقية لضمان عدم دخول المرور النافذ وخاصة   - ث

 الشاحنات الى داخل المدن.
تأىيل شبكة الطرق الحالية وزيادة طاقاتيا االستيعابية وحمايتيا السريعة من   - ج

الضرر عن طريق اكمال األجزاء المتبقية من الطرق السريعة التي تم تنفيذىا سابقا واكمال 
 ربط ىذه الطرق بمراكز المدن التي لم يتم ربطيا حتى االن.

لربط مراكز المدن انشاء شبكة طرق سريعة جديدة )ضمن محاور جديدة(  - ح
فيما بينيا مع االستمرار بانشاء الممرات الثانية لمطرق الشريانية والرئيسة والمفردة، خاصة 

 التي وصمت طاقاتيا االستيعابية الى حدودىا القصوى.
انشاء طرق عرضية بين المحافظات وانشاء طرق حولية لممدن لتقميل  - خ

لغاء تقاطعات الطرق مع خطوط الس  كك الحديد.االختناقات وا 
 تأثيث الطرق الخارجية بعالمات الداللة والعالمات االرشادية والتحذيرية.  - د
العمل عمى زيادة تمويل المشاريع الخاصة بالنقل والمواصالت واالستفادة من  - ذ

تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل االرتقاء بيذا القطاع الحيوي حيث تقوم 
الخطط واالستراتيجيات واالستعانة بوسائل نقل ذات السعة الكبيرة ىذه الشراكة بتوفير 

 والتقنيات الحديثة.
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العمل عمى فتح دورات سريعة ومكثفة لتحسين األداء وزيادة الوعي وااللتزام  - ر
 باالنظمة والقوانين التي تحكم عممية النقل.

تسيل ضرورة دراسة إمكانية تطوير وانشاء مرائب تتصف بالجودة العالية مما  - ز
عممية انسياب السيارات بشكل سمس ويسير االمر الذي يسيم في تطوير عممية النقل داخل 

 المحافظة وفيما بين المحافظة والعاصمة.
تكوين قاعدة معمومات خاصة بيذا القطاع التي من شأنيا تمكن الباحثين  - س

 والدارسين عمى دراسة القطاع ومشكالتو.
نية التحتية لممحافظة التي البد ان تنسجم وضع استراتيجية واضحة المعالم لمب - ش

مع االستراتيجية العامة لمبمد من خالل تقييم مختمف وجيات النظر الناتجة عن المشاركة 
التعاونية بين ىيئات تخطيط النقل وبين الوكاالت والمنظمات ذات الصمة من جية والمشاركة 

 العامة من جية أخرى .
 -ديد:السكك الح-عمى مستوى النقل البري .2

تعتبر خدمات سكك الحديد من اىم المشاريع التي تحتاج الى اىتمام حكومي كبير 
خالل الفترة الحالية التي تشيد استقرارا امنيا وانفتاحا عمى شركات االستثمار األجنبية والعربية 

 -لتطوير قطاع النقل والمواصالت ومن خالل:
حافظات أخرى مثال قيام بعض المشاريع الميمة التي تربط المحافظة بم - أ

كربالء( لنقل المسافرين والبضائع الخفيفة بإستخدام القطارات -مشروع خط سكة حديد )اآلنبار
 الكيربائية.
بناء ممحقات مثل جسور وقناطر وورش التصميح ومنظومات اإلشارات  - ب

 واالتصاالت ودور سكنية السكان العاممين.
األردن باستخدام القطارات طريبيل( مع -إضافة الى الربط السككي )رمادي - ت

 الكيربائية أيضا وبناء ممحقات ليذا المشروع.
عادة تطويرىا وتشغيميا خاصة الخط الواصل  - ث إعادة العمل بالخطوط القديمة وا 

بين مدينة الفموجة الى جامعة االنبار كما كان سابقا لنقل الطالب من الفموجة والمناطق التي 
ام الحاصل عمى الطريق البري المؤدي لبوابة جامعة تمييا لتخفيف الضغط وتقميل االزدح

 األنبار الرئيسية.
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إعادة فتح معيد السكك وتشجيع الطمبة لاللتحاق بو لرفد ىيئة السكك  - ج
 بالكوادر المدربة قادرة عمى إدارة العمل بخبرة.

االستعانة بالقدرات األجنبية لتنفيذ مشاريع السكك وفق احدث السياقات  - ح
 بيذا القطاع الحيوي ولتخفيف الضغط عمى البنية التحتية لمطرق البرية.العالمية لمنيوض 

 -عمى مستوى النقل النيري: .3
يعتبر النقل النيري كحل سريع لبعض مشاكل النقل الداخمي كما يمثل أىمية كبيرة في 
سوق النقل فأصبحت وسيمة النقل النيري في وضع غير منافس ومن ثم بدأ االنخفاض 

لمنقول بيذه الوسيمة ويتميز بمميزات عديدة منيا توفر البنية األساسية )نير التدريجي لحجم ا
الفرات( وبدون تكمفة تذكر اذا ما قورنت بتكمفة البنية األساسية لوسيمتي السكك الحديد والطرق 

 .البرية مع انخفاض التكمفة التشغيمية لموحدات النيرية
كثير من استيالك الوقود لوسائل النقل فمتوسط استيالك الوقود لموحدات النيرية اقل ب

ناىيك عن إمكانية التصنيع  (.1)األخرى مما ينعكس إيجابيا عمى كمفة النقل والبعد البيئي
% تقريبا، كما لمنقل النيري قدرة نقل البضائع بانواع 13المحمي لوحدات النقل النيري بنسبة 

بل يعتبر الوسيمة المثمى لنقل بضائع ذات القيمة الضعيفة ومعدات ذات اطوال واوزان كبيرة. 
رسم خرائط األعماق إضافة الى بعض المقترحات األخرى منيا رسم خرائط مالحية ومسح و 

 مع تطور المجرى المالحي لمنير.
 -عمى مستوى النقل الجوي: .4

من الجدير بالذكر ان مطار الحبانية يعد من الفرص االستثمارية المميزة في 
المحافظة كونو يحتوي عمى المدارج التي تستوفي المعايير المطموبة في المطارات الدولية، 

بغداد والعديد من المحافظات األخرى مع وفرة مساحات  وموقعو المميز القريب من العاصمة
شاسعة في المنطقة المحيطة التي يمكن فييا انشاء قرية لمشحن الجوي الذي يحقق مستويات 
عالية بالنسبة لحجم البضائع المنقولة بواسطة الطائرة حيث من المتوقع ان يفوق حجم 

سطة النقل البري ومن جيات أخرى، المسافرين من جية ويفوق حجم البضائع المنقولة بوا
ويساىم  (9)االمر الذي سيكون لو انعكاسات إيجابية عمى مجمل الحركة االقتصادية في العالم

في تنمية العالقات التجارية ولتخفيف العبء عمى كاىل المواطن االنباري بتقميل الوقت 
، واسوة بالمحافظات والجيد والمال بدال من ذىابو الى مطار بغداد او المطارات األخرى
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األخرى التي تمتمك مطارات دولية كونيا اكبر محافظة مساحة إضافة لتوفيرىا فرص عمل 
 لسكان المحافظة.

 االستنتاجات
ان قطاع النقل متخمف في محافظة األنبار ويعتمد فقط عمى النقل البري  -9

عمييا وضعف )المركبات( وىذا أدى الى ضغط عمى الطرق وتدميرىا دون صيانة دورية 
الطاقة االستيعابية لشبكة الطرق الذي يؤدي لالزدحام المروري واالختناقات وخاصة في النيار 

 وبالتالي تسجيل الحوادث وىي اكثر مشاكل المرور تأثيرا عمى السالمة البشرية.
اتساع مساحة المحافظة بأقضيتيا وسكانيا وكثافتيا العالية ينتج عنو خميط  -0

والوظائف المختمفة داخل المدن وال يتحقق ذلك بدون توفر نقل ألدامة  رضالمن استعاالت ا
 التفاعل والحركة لمناس .

يتسم بضعف تنمية البنية التحتيو وخاصة  ذي استراتيجية قطاع النقل ال -0
 كافية بصورة نموذجية مرائب ،مع عدم وجودالتي تربط المحافظة مع بعضيا  الطرق والجسور

 ات .لمسيار  مطردة زيادة مع
قمة التمويل الممنوح من الجيات المعنية بكافة انواعو يمثل تحدي امام  -9

 تطويره وكفاءتو داخل المحافظو.
ضعف الرقابة والمتابعة عمى عمل سير المركبات وتنظيم المرور تؤدي الى  -1

 رداءة الخدمة وانخفاض مستوى الوعي المروري والجياز الرقابي وقمة تدريب العاممين.
المعمومات والبيانات الخاصة بقطاع النقل الخاص التي يمكن من ندرة  -5

 تطوره في المستقبل . خالليا ان تؤشر مدى تطوره وكيفية
تفتقر المحافظة الى الطرق العرضية بين المحافظات والحولية والحمقية لممدن  -1

 التي تقمل االختناقات .
تساىم لتي انحسار خطوط سكك الحديد وعدم إعادة تشغيميا وصيانتيا ا -1

 تخفيف الضغط عمى شبكة الطرق.ب
انعدام التوازن بين عدد السكان الكبير ومساحة المحافظة الواسعة وزيادة اعداد -93

 السيارات المطردة بالزيادة مع شبكة الطرق واطواليا في المحافظة.
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 التوصيات
تطوير البنية التحتية لشبكة النقل، خصوصا شبكة السكك الحديد لكونيا  -9

عادة تأىيميا ورفع طاقتيا االستيعابية ودرجة األمان فييا  مناسبة ورخيصة لممسافات الطويمة وا 
واالرتقاء بنوعية ومواصفات الخدمات التي تقدميا من خالل الربط السككي مع المحافظات 
األخرى والدول المجاورة وتاثيثيا باالشارات واالتصاالت وتوفير القاطرات وعربات المسافرين 

 نقل البضائع وتطوير تكنموجيا المعمومات من خالل ربطيا بييئة السكك. تاحناوش
االستعانة بخبرات متقدمة في مجال النقل النيري وذلك لتوفر البنية األساسية  -0

)نير الفرات( وقمة كمفتيا اذا قورنت مع تكمفة البنية األساسية لوسائل النقل البري مع انخفاض 
ت النيرية اذ يعتبر من الوسائل المثمى لنقل البضائع ذات القيمة التكمفة التشغيمية لموحدا

 الضعيفة ومعدات ذات اطوال واوزان كبيرة.
اعتماد المعايير والمواصفات الفنية لمطرق والجسور ولوسائل النقل كافة  -0

 واستبدال الجسور العائمة بجسور ثابتة لتخفيف الضغط عمى الطرق وفك االختناقات.
وقواعد ورسوم استخدام الطرق والضوابط التي تحكميا االىتمام بنظم  -9

 بالتنسيق مع الجيات ذات الصمة وربط المحافظة مع المحافظات األخرى بشبكة نقل فاعمة.
من الضروري بناء مطار في المحافظة كونيا ال تممك مطار دولي يساىم في  -1

ي المطارات الموجودة في تنمية العالقات بالرغم من وجود بنى ارتكازية مؤىمة لذلك متجسدة ف
 القواعد العسكرية وبخاصة في منطقة الحبانية.

خمق خطوط جديدة تغطي المناطق المتضررة من نقص وسائل النقل وربط  -5
 مختمف االقضية داخل محيط محافظة االنبار.

انشاء خطوط فرعية جديدة تربط مناطق الضواحي لبعضيا البعض لتخفيف  -1
نبار بيدف تقميل االخناقات المرورية واختصار لمدة الضغط عمى وسط مدن محافظة اال

 الرحمة.
انشاء وتشغيل وصيانة وتطوير المحطات والمرآئب وتسميط الضوء عمى  -1

العمل بمرآئب عمى مستوى األرض او تحت العمارات عمى شكل انفاق او العمل بمرآئب عمى 
 شكل عمارة بعدة طوابق.  
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وضع مخطط التطوير ألىميتيا  ادخال أسس واعتبارات سالمة الطرق عند -9
عادة تصميم  في الوقاية من المشكالت والحوادث المرورية وضمان سالمة السكان وا 

 التقاطعات لخمق انسيابية مرورية جيدة.
 المصادرقائمة 

فراس ثامر حمودي الراوي، اثر أنظمة الطرق عمى النسيج الحضري لممدينة، رسالة  -9
 .0339اإلقميمي، جامعة بغداد،  ماجستير غير منشورة، معيد التخطيط

زينة عبد العزيز المحمدي ،النقل الحضري في مدينة الفموجة ،رسالة ماجستير غير منشورة  -0
 . 0339كمية التربية لمعموم اإلنسانية ،جامعة االنبار،سنة 

عبدالناصر شاىر الراوي، دور النقل في البناء الوظيفي والعمراني لممدن، أطروحة دكتوراه  -0
 .9991شورة، كمية االداب، جامعة بغداد، غير من

4- John J. coyre, Transportation by Wes publishing, NewYork.         
              

والنشر،  لمطباعة المدن، دارالكتب حسن، جغرافية فميح الييتي، صالح صبري فارس -1   
 . 9915الموصل،              مطبعة

المدن، مطابع سجل العربي، مطبعة اآلنكمو المصري، حمد خالد عالم، تخطيط ا  -5
 .9910القاىرة، 

مييب كامل الراوي، دور شبكات الطرق في تفصيل عالقات الترابط المكاني   -1
لممستقرات البشرية في محافظة االنبار، أطروحة دكتوراه غير منشورة، المعيد العالي لمتخطيط 

 .0335الحضري واإلقميمي، جامعة بغداد، 
 .0335ىاشم ناعس، جغرافية النقل، جامعة دمشق، مطبعة دار الكتب، دمشق،  ىيثم -1
د.حيدرعبد الرزاق كمونة، أىمية قطاع النقل والمرورفي التنمية األقتصادية واألجتماعية  -9

،بحث منشور عمى موقع جريدة المدى عمى الرابط التالي : 
405-https://www.almadapaper.com/sub/06.   
وزارة البمديات واالشغال العامة، مديرية بمدية الرمادي ، سجالت غير منشورة لعام   -93

0391. 

https://www.almadapaper.com/sub/06-405
https://www.almadapaper.com/sub/06-405
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مديرية إحصاء الرمادي جميورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء،  -99
 .0391لعام  سجالت غير منشورة

لييئة العامة لمطرق والجسور، اطوال شبكة الطرق وانماطيا وزارة األسكان واألعمار، ا -90
 .0391لعام  (CSO) موقع عمى منشورة

وزارة الداخية، وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مديرية اإلحصاء الجنائي، سجالت منشورة  -90
 ( الجياز المركزي لإلحصاء.CSO)  عمى موقع 

مديرية مرور رية اإلحصاء الجنائي، وزارة الداخمية ،وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ، مدي -99
 .0391، سجالت لعام محافظة االنبار

وزارة اإلسكان واالعمار، الييئة العامة لمطرق والجسور، مديرية طرق وجسور محافظة  -91
 .0391 لعام .منشورة  غير سجالت األنبار

وزارة التخطيط العراقية، الجياز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاء النقل 
  . 0391لعام ( CSO)  موقع سجالت منشورة عمى ،واألتصاالت
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