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يهدف البحث الى معرفة ماهية التنمية المستدامة وعملية تدقيق ورقابةة االداء علةى المسسسةات
العامة ومعايير التدقيق والرقابة التي تناول الموضوع  ،كما يهدف الى تطبيق عملية تدقيق ورقابةة
االداء على عينة البحث لتحقيق التنمية المستدامة من خالل قياس اثر انشطة مسسسات البلديات على
ابعاد واهداف التنمية المستدامة  ،ولقد توصل البحةث الةى اهةم االسةتنتاجات وهةي عةدم قيةام المةدقق
الداخلي والمدقق الخةارجي لمسسسةات البلةديات فةي تفعيةل عمليةة تةدقيق ورقابةة االداء علةى انشةطة
البلةةديات لتحقيةةق التنميةةة المسةةتدامة  ،وضةةعم مسسسةةات البلةةديات فةةي اعةةداد وتنفية خطةةة لتحصةةيل
ايراداتهةا السةنوية اثةر سةلبا علةى نصةيد الفةرد مةن ل سةكا الح ةر الة ي يمكةن ا يحصةل علية
نتيجة ترجمة مبالغ االيةرادات فةي المشةاريع الخدميةة اات النفةع العةام ،كمةا توصةل البحةث الةى اهةم
التوصيات وهي  ،تفعيل عملية تةدقيق ورقابةة االداء علةى انشةطة البلةديات مةن قبةل المةدقق الةداخلي
والخةارجي لتحقيةةق التنميةةة المسةتدامة  ،وتفعيةةل عمليةةة اعةداد وتنفية الخطة السةنوية فةةي مسسسةةات
البلديات لتحصيل ايراداتها وترجمتها في مشاريع خدمية اات نفع عام.
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Abstract
The aim of the research is to identify the nature of sustainable development and the process of auditing and control
the performance of the public institutions and the auditing and control standards that Addressed with the subject. It
also aims to apply the process of auditing and control the performance on the research sample to achieve sustainable
development by measuring the impact of the activities of municipal institutions on the dimensions and objectives of
sustainable development. The research reached the most important conclusions are the failure of the internal auditor
and the external auditor of municipal institutions to activate the auditing and control of performance on municipal
activities to achieve sustainable development. and the weakness of municipal institutions in preparing and
implementing a plan to collect their annual revenues And the impact of the negative impact on the per capita (urban
population) that can be obtained as a result of the translation of revenue amounts in service projects of public benefit.
and the research reached the most important recommendations, namely, the activation of the audit and control
performance on the activities of municipalities by the internal auditor and external to achieve sustainable
development , And activate the process of preparing and implementing annual plans in municipal institutions to
collect revenues and translate them into service projects of public utility.

المقدمة
إ التنميةةة المسةةتدامة مح ة اهتمةةام انلةةد بلةةدا العةةالم  ،إا
تعنةةي ب ةةما حصةةة االجيةةال الحاليةةة والمسةةتقبلية مةةن المةةوارد

الطبيعية ول رورتها االساسةية فةي الجوانةد االقتصةادية والبي يةة
واالجتماعية والمسسساتية ،فقةد سةع البلةدا الةى تنظةيم انشةطتها
المختلفة ل الخدميةة  ،التجاريةة  ،والصةناعية  ،ونيرهةا  ، ..وإا
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ما اخ نا مسسسات البلةديات ومةا تت ةمن مةن انشةطة مختلفةة اات
عالقةةة وديةةدة بالتنميةةة المسةةتدامة فةةت لتحقيقهةةا  ،يتطلةةد األمةةر
تفعيل عملية الرقابة والتدقيق على كاف أنشطة مسسسةات البلةديات
 ،وتشخيص حاالت عدم االلتةاام والقةوانين والتعليمةات واألنظمةة
وأثرهةةا علةةى اهةةداف وابعةةاد التنميةةة المسةةتدامة وتقةةديم التوصةةيات
لغةةرم معالجتهةةا فةةي المسةةتقبل مةةن اجةةل ضةةما حصةةة االجيةةال
الحاليةةة والمسةةتقبلية  ، ،ولتحقيةةق أهةةداف البحةةث تةةم تقسةةيم البحةةث
إلى أربعة محاور لالمحور األول منهجية البحث  ،المحور الثاني
التةةدقيق والرقابةةة فةةي التنميةةة المسةةتدامة ،المحةةور الثالةةث تطبيةةق
عمليةةةة تةةةدقيق ورقابةةةة االداء علةةةى عينةةةة البحةةةث لتحقيةةةق التنميةةةة
المستدامة  ،المحور الرابع االستنتاجات والتوصيات

منهجية البحث
مشكلة البحث
ا مسسسةات البلةديات تمثةل ابعةاد التنميةة المسةتدامة األربعةة
ل االقتصةةادي  ،البي ةةي  ،االجتمةةاعي  ،المسسسةةي مةةن خةةالل مةةا
تت ةةمن مةةن انشةةطة اات عالقةةة وديةةدة بتل ة االبعةةاد ففةةي البعةةد
االقتصادي يوجةد النشةاد االنتةاجي المتمثةل بجنتةاب التبلةي وانتةاب
االشةةجار  ،كمةةا يوجةةد النشةةاد التجةةاري المتمثةةل بجيجةةار المحةةالت
وبيةةع القطةةع السةةكنية  ،وفةةي البعةةد البي ةةي نجةةد أنشةةطتها المتعلقةةة
باراعة الحدائق والمتناهات ورفع النفايات وحرقها  ،وفةي البعةد
االجتماعي فةت مسسسةات البلةديات تقةدم خدمةة للمةوادنين متمثلةة
بتكساء الشوارع وانارتها ف ال عةن رفةع النفايةات ،امةا فةي البعةد
المسسسي فت مسسسات البلديات تهدف الى المحافظة علةى تةرا
المةةد  ،وكمةةا تحتةةاب للقيةةام بتعمالهةةا الةةى تنسةةيق وتعةةاو داخلةةي
والى تنسةيق وتعةاو خةارجي مةع الةدوائر اات العالقةة  .وبمةا ا
التنميةةة المسةةتدامة اصةةبح ضةةرورة اساسةةية ولتحقيقهةةا يتطلةةد
االمةةر تفعيةةل دور المةةدقق الةةداخلي والمةةدقق الخةةارجي فةةي عمليةةة
تدقيق ورقابة االداء على انشطة مسسسات البلديات لتحقيق التنمية
المستدامة ،ويمكن صيانة المشكلة في ظل التساؤالت اآلتية :
 -1هةةل يسةةاهم المةةدقق الةةداخلي لمسسسةةات البلةةديات فةةي تحقيةةق
التنمية المستدامة عبر تدقيق ورقابة االداء .
 -1هةةل يسةةاهم المةةدقق الخةةارجي لمسسسةةات البلةةديات فةةي تحقيةةق
التنمية المستدامة عبر تدقيق ورقابة االداء .

أهمية البحث
يستمد البحث اهميت من الدور االيجابي ال ي يمكن ا يسدية
المدقق الداخلي والمدقق الخارجي في عملية التدقيق والرقابة على
قيةةاس اداء انشةةطة مسسسةةات البلةةديات لتحقيةةق التنميةةة المسةةتدامة
التي تسعى لها انلةد بلةدا العةالم لغةرم المحافظةة علةى حصةة
االجيال الحالية والمستقبلية بصورة صحيحة وعادلة .
هدف البحث
يهدف البحث الى االتي:
 -1معرفة ماهيةة التنميةة المسةتدامة وعمليةة تةدقيق ورقابةة االداء
على المسسسات العامة.
 -1تطبيةةق عمليةةة تةةدقيق ورقابةةة االداء علةةى عينةةة البحةةث لتحقيةةق
التنمية المستدامة .
فرضيـة البحث
يستند البحث على فرضية مفادها :
ا تفعيل عمليةة تةدقيق ورقابةة االداء علةى انشةطة مسسسةات
البلةةديات بوسةةادة المةةدقق الةةداخلي والمةةدقق الخةةارجي تسةةاهم فةةي
تحديد نقاد الخلل ومعالجتها لتحقيق التنمية المستدامة .
منهج البحث
تم االعتماد على المنهج االستقرائي والمنهج االسةتنبادي فةي
اعداد البحث من الجاند النظري والجاند التطبيقي .
الحدود المكانية و الزمانية للبحث
الحةةدود المكانيةةة  :عينةةة البحةةث مسسسةةات البلةةديات فةةي محافظةةة
المثنى
الحدود الامانيةة  :تمثلة فةي السةنوات ل1014 ، 1012 ، 1011
والتي تظم البيانات المالية والتقةارير االحصةائية الخاصةة بعمةل
ومسشرات التنمية المستدامة في العراق .
أساليب جمع البيانات
لغرم انجاز البحث تم االعتماد على المصادر اآلتية :
لالكتد العربية واالجنبية ،البحو والرسةائل األكاديميةة والمهنيةة
 ،االنترن  ،البيانات المالية واالحصائية لعينة البحث .
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مخطط البحث

االطار النظري
التدقيق والرقابة في التنمية المستدامة

وبتنفيةةة البةةةرامج الحكوميةةةة المتعلقةةةة بالبي ةةةة  ،ف ةةةال عةةةن تقةةةويم
السياسةةات والبةةرامج البي يةةة  ،لمعيةةار االنتوسةةاي :1001 ،5110
. 11

اوال  :تدقيق ورقابة االداء

 الجهات التي تقوم بعملية تدقيق ورقابة االداء

 مفهوم تدقيق ورقابة االداء

ا الجهةةات التةةي تقةةوم بعمليةةة الرقابةةة والتةةدقيق تتمثةةل فةةي اجهةةاة
التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وحسد االتي :

تعةةد تةةدقيق ورقابةةة االداء فحةةص موضةةوعي مسةةتقل ألعمةةال
وانظمة وبرامج المسسسات العامةة والتةي تتعلةق بجحةدج الجوانةد
الثالثةةة او االكثةةر وهةةي االقتصةةادية والكفةةاءة والفاعليةةة والبي يةةة
يكو الهدف منهةا هةو التطةوير وعةادةت ينةتج عنهةا تقريةر او بيةا
يقدم الى االدارة العليا في المسسسة  ،ل معيار االنتوسةاي 2100 ،
 . 2 : 1004 ،ويرج ل Blocher et.alا رقابة وتدقيق االداء
تتمثل بالعملية التي يتم من خاللها تقديم تقرير الى االدارة يت من
معلومات عن اداء االنشطة داخل الوحةدة االقتصةادية وفةي ضةوء
المعةةايير المتةةوافرة فةةي الموازنةةات والخط ة واألهةةداف المحةةددة
يمكن التوصل للحكم عن مةدج كفةاءة وفاعليةة االداء بشةكل عةام ،
) .(Blocher et.al , 2010: 801وتشةةمل عناصةةر تةةدقيق
ورقابةةةة االداء االتةةةي  :اوال عنصةةةر االقتصةةةادية  :ويقصةةةد بهةةةا
تخفيض تكلفة االنشطة مع مراعاة جودتها المناسبة  ،ثانيا عنصةر
الكفاءة  :ويقصد بها العالقة بةين جةودة السةلع والخةدمات المقدمةة
وبةةين تكلفةةة انجةةاز تل ة السةةلع والخةةدمات المقدمةةة  ،أي االسةةتفادة
القصوج من الموارد المتاحة  ،ثالثات عنصر الفاعلية  :ويقصةد بهةا
عالقةةةة المخرجةةةات بتحقيةةةق االهةةةداف المعلنةةةة مسةةةبقات  ،ل معيةةةار
االنتوساي  ، 12-15 : 1004 ، 2000 ،كما يوجد عنصر رابةع
تتناول تدقيق ورقابة االداء وهو عنصةر البي ةة :ويقصةد بهةا تتكةد
المةةدقق مةةن االلتةةاام الجهةةة الخاضةةع للتةةدقيق بةةالقوانين البي يةةة ،

 اجهزة التدقيق الداخلي
ا وظيفةةة الرقابةةة والتةةدقيق الةةداخلي وظيفةةة يسديهةةا مةةوظفين
من داخل المسسسة تت من الفحص االنتقةادي المةنظم لرجةراءات
والسياسات والتقةويم المسةتمر للخطة والسياسةات االداريةة يكةو
الهدف منها التحقق من كفاءة واقتصادية وفاعلية االداء ف ال عن
التحقةةق مةةن االلتةةاام بةةالقوانين والتعليمةةات  ،ولتحقيةةق ال ة فعلةةى
المدقق الةداخلي ا يقةوم بةااجراءات ل تةدقيق وتقةويم مةدج كفةاءة
وفاعلية وسائل الرقابة الداخلية في المسسسةة  ،التحقةق مةن حمايةة
اصول المسسسة  ،تقويم االداء على مستوج مراكا المسسولية ،
ل سةةرايا  . 111 : 1002 ،و يةةرج لعيسةةى ا وظيفةةة التةةدقيق
الةةداخلي اات دور مهةةم فةةي المسسسةةة لكونهةةا تمةةد االدارة العليةةا
بالمعلومةةات ال ةةرورية عةةن مةةدج فاعليةةة الرقابةةة الداخليةةة فةةي
المسسسة ف ال عن مةد االدارة بالمعلومةات الصةحية وفةي الوقة
المناسةةةد عةةةن المخةةةادر المحيطةةةة بنشةةةاد المسسسةةةة ل عيسةةةى ،
. 1 : 1008
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 اجهزة التدقيق الخارجي
ا التدقيق الخارجي يتمثل بمجموعةة مةن المعةايير والمبةاد
والقواعةةد واالسةةاليد التةةي تمكةةن المةةدقق الخةةارجي مةةن فحةةص
انتقةةادي مةةنظم ألنظمةةة الرقابةةة الداخليةةة والمعلومةةات المثبتةةة فةةي
السةةجالت القةةوائم الماليةةة بهةةدف ابةةداء راي فنةةي محايةةد عةةن مةةدج
تعبيةةر القةةوائم الماليةةة عةةن نتيجةةة النشةةاد مةةن ربة وخسةةارة وعةةن
المركةةا المةةالي فةةي نهايةةة فتةةرة زمنيةةة معينةةة  ،وعلةةى الةةرنم مةةن
مهمة المدقق الخارجي فةي التحقةق مةن مصةداقية القةوائم الماليةة ،
اال ا التطةةورات االخيةةرة فةةي مجةةال المحاسةةبة والتةةدقيق اضةةافة
مهمةةة علةةى المةةدقق الخةةارجي متمثلةةة بالتةةدقيق االجتمةةاعي وهةةو
التحقق من مدج ايفاء المسسسة االقتصادية بالتااماتها االجتماعيةة
وماهيةةةة االثةةةار علةةةى المجتمةةةع  ،ل القريشةةةي . 11-5 : 1011 ،
ويةةةرج لعلةةةي  ،وشةةةحات ا االهتمةةةام المتاايةةةد للمحاسةةةبة فةةةي
االمور االجتماعية والبي يةة  ،يصةاحب اهتمةام فةي نفةو القةوة مةن
جاند التدقيق  ،ولكي تستطيع أدارة الشركات والمسسسةات كسةد
ثقةةة المجتمةةع بالبيانةةات التةةي تفص ة عنهةةا  ،يجةةد ا تخ ةةع تل ة
البيانات الى عملية تةدقيق يقةوم بهةا شةخص مسهةل علميةا ومةدر
ومسةةتقل لغةةرم ابةةداء رأي ة الفنةةي المحاي ةد فةةي البيانةةات الماليةةة
والكشةةوفات المرفقةةة بهةةا  ،ويطلةةق علةةى ه ة ا النةةوع مةةن التةةدقيق
بالتدقيق الخارجي ،ل علي  ،وشحاتة . 10-18 : 1012 ،
ثانيا  :مفهوم التنمية المستدامة
ا التنميةةة المسةةتدامة كمفهةةوم يشةةير فةةي ديات ة الةةى جوانةةد
اقتصادية واجتماعيةة وبي يةة ومسسسةاتية  ،ولقةد ظهةر اول مفهةوم
بشكل صري للتنمية المستدامة فةي تقريةر بورتالنةد عةام ، 1982
ال ي بينهةا علةى لانهةا التنميةة التةي تلبةي احتياجةات الجيةل الحةالي
دو المسةةةاس او الت ةةةحية بقةةةدرة االجيةةةال القادمةةةة علةةةى تلبيةةةة
احتياجاتهم الخاصة  ،وال يعنةي الة ا نايةة التنميةة المسةتدامة
هةو الحفةاظ علةى البي ةة فحسةةد وانمةا تمتةد ناياتهةا لتحقيةق تنميةةة
متوازنة بةين األنشةطة االقتصةادية  ،مةع ضةما تماسة اجتمةاعي
مةةع جميةةع اصةةحا المصةةال ال ة ين يهمهةةم الحفةةاظ علةةى المةةوارد
الطبيعيةة والبي يةة  ،ل. Hale & Lachowicz , 2002: 84
كمةةا تعنةةي التنميةةة المسةةتدامة علةةى أنهةةا التوافقيةةة بةةين التوازنةةات
االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةة والبي يةةةةة والمسسسةةةةاتية مةةةةن جانةةةةد
واحتياجةةةات االجيةةةال الحاليةةةة والمسةةةتقبلية مةةةن الجانةةةد االخةةةر ،
ل  . Schrijver et al, 2004 :690كمةا يةرج لالحسةاني بةت
التنمية المستدامة عبارة عن ادارة محلية اقليمية عالمية تهدف إلى
حماية الموارد الطبيعية من سةوء االسةتخدام بوسةادة تطبيةق نظةم
وبرامج بي ية سليمة للحصول على المةوارد الالزمةة للعةيح بحيةاة
صةةحية نشةةطة وفةةق منظةةور اقتصةةادي اجتمةةاعي يلبةةي احتياجةةات
الجيةةةل الحاضةةةر والمسةةةتقبلي ،لالحسةةةاني  . 21 : 1012 ،وكمةةةا

يةةةةرج ل Bramwellا التنميةةةةة المسةةةةتدامة تعنةةةةي المحادثةةةةات
الخاصةةةة بةةةاألمور االجتماعيةةةة والبي يةةةة واالقتصةةةادية والتةةةي مةةةن
خاللها يتم حماية البي ة في المسةتقبل فةي ضةوء البنةاء االقتصةادي
االجتمةةةةةةةاعي السةةةةةةةليم بةةةةةةةين مصةةةةةةةال اصةةةةةةةحا العالقةةةةةةةة ،
ل. Bramwell,2004:17
 أهداف التنمية المستدامة
لقد قدم خطة التنمية المستدامة لعام  1020لتحويل عالمنةا ،
سةةبعة عشةةر هةةدفا ت مت ةةمن مائةةة وتسةةعة وسةةتو نايةةة  ،وا هة
االهةةداف والغايةةات مكملةةة لمسةةيرة االهةةداف االلفيةةة وانجةةاز مةةالم
يتحقق في ادارها  ،ونير قابلة للتجائة تحقةق التةواز بةين ابعةاد
التنميةةة المسةةتدامة  ،وحسةةد تعلةةق االم ةر بموضةةوع البحةةث يمكةةن
توضةةي اهةةم االهةةداف اات العالقةةة وحسةةد االتةةي  :ل الجمعيةةة
العامة لألمم المتحدة . 19 : 1015 ،












ضما تمتع الجميع بتنماد عيح صحية وبالرفاهيةة فةي جميةع
االعمار.
ضةةما تةةوافر الميةةا وخةةدمات الصةةرف الصةةحي للجميةةع مةةع
وجود إدارة مستدامة لها .
ضةةةةما حصةةةةول الجميةةةةع علةةةةى خةةةةدمات الطاقةةةةة الحديثةةةةة
والمستدامة بتكلفة ميسورة .
تعايا النمو االقتصةادي المطةرد والشةامل للجميةع والمسةتدام،
والعمالة الكاملة المنتجة ،وتوافر العمل الالئق للجميع.
اقامة بنى تحتية قادرة على الصمود  ،وتحفيا التصنيع الشامل
للجميع والمستدام وتشجيع االبتكار.
الحد من انعدام المساواة داخل البلدا وفيما بينها.
جعل المد والمستودنات البشرية شاملة للجميةع أمنةة وقةادرة
على الصمود بشكل مستدام.
ضما انماد االستهالك واالنتاب المستدامة.
اتخاا اجراءات عاجلة للتصدي الى تغيرات المناخ واثار .
تعايةةا مجتمعةةات مسةةالمة ال يهمةةح فيهةةا احةةد تكةةو منتظمةةة
وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعايا وسائل التنفي وتنشي الشراكة العالمية مةن اجةل تحقيةق
التنمية المستدامة.

 مؤشرات التنمية المستدامة
لقد تبن لجنة التنمية المسةتدامة التابعةة لألمةم المتحةدة اعةداد
وتقديم العديةد مةن مسشةرات التنميةة المسةتدامة التةي عبرهةا يمكةن
قياس التقدم في اهداف وابعاد التنمية المسةتدامة  ،ويمكةن توضةي
مسشةةرات التنميةةة المسةةتدامة اات العالقةةة بموضةةوع البحةةث وفق ةات
ألبعاد التنمية المسةتدامة وحسةد الجةدول ادنةا (UN ,2007 : :
. 11-14
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جدول ل 1مسشرات التنمية المستدامة
ابعاد التنمية المستدامة

مسشرات التنمية المستدامة

 -1البعد االقتصادي

-1نسبة االيرادات االجمالية الى اجمالي المصروفات السنوية.
 -1المساعدات االنمائية الرسمية المحلية والدولية.
 -2نسبة العمال الى عدد السكا .
 -4نصيد الفرد من االموال المخصصة .

-1البعد البي ي

 -1درق ادارة النفايات.
 -1نسبة معالجة ميا الصرف الصحي السنوية.
 -2انبعاثات ناز ثاني اوكسيد الكاربو .
 -4نسبة الحدائق والمتناهات المنف ة الى المعياري .

 -2البعد االجتماعي

-1نسبة السكا ال ين يستخدمو مرافق صرف صحي محسنة.
 -1نسد األسر بدو كهرباء او نيرها من مصادر الطاقة .
 -2نسبة السكا ال ين يستخدمو مصادر ميا محسنة .
 -4نسبة السكا الح ر الى عدد السكا االجمالي.

 -4البعد المسسسي

 -1التنسيق والتعاو المحلي والدولي في تحقيق التنمية المستدامة.
 -1ادماب امور البي ة والتنمية في صنع القرارات المختلفة.
 -2نسبة المبالغ المنفقة على مجاالت البحث والتطوير.

المصدر  :استنادا الى تقرير لجنة التنمية المستدامة في االمم المتحدة

االطار العملي
تطبيق عملية تدقيق ورقابة االداء على عينة البحث
لتحقيق التنمية المستدامة
 -1تحليلللل مؤشلللرات البيتلللة والتنميلللة المسلللتدامة ات الع قلللة
بمؤسسات البلديات
اصةةةدر الجهةةةاز المركةةةاي لرحصةةةاء فةةةي وزارة التخطةةةي
العراقيةةة  ،تقةةارير سةةنوية منةة العةةام ل 1010بعنةةوا مسشةةرات
البي ةةة والتنميةةة المسةةتدامة اات االولويةةة فةةي العةةراق تت ةةمن ه ة
التقارير ثالثة عشر فصل بمواضةيع تهةم التنميةة المسةتدامة  ،ورد
فيها في الفصل الثالث عشر ال ي يت من عنةوا ل انمةاد االنتةاب
واالستهالك المستدامة  ،امور فرعية تتعلق بتنشةطة المسسسةات
البلدية ووفق االتي :

أ .اعطةةاء تعريةةم للنفايةةات بشةةكل عةةام  :علةةى انهةةا نةةاتج جةةانبي
لالستخدام نيةر الفعةال للمةوارد والتةي تةسثر بدرجةة خطيةرة علةى
صحة االنسا .
 .ال يوجد بيانات عن نسبة النفايات الخطرة ونسبة النفايات نير
خطةةرة المتولةةدة مةةن االنشةةطة المختلفةةة  ،ممةةا يةةدل علةةى انعةةدام
االجةةراءات المسةةتخدمة فةةي رصةةد تل ة النفايةةات علةةى الةةرنم مةةن
خطورتها على البي ة واالنسا .
ب .درق معالجة النفايةات  :تةم رصةد دةرق معالجةة النفايةات فةي
العةةراق ولكةةن لغايةةة عةةام ل ، 1011إا يلحةةم مةةن خةةالل التقريةةر
نسةةبة ل  ٪4112ترفةةع مةةن قبةةل البلديةةة او مقةةاول البلديةةة  ،ونسةةبة
ل ٪1211توضع في حاويات مخصصة  ،ونسبة ل ٪2115ترمي
خةةةةارب الوحةةةةدة السةةةةكنية  ،ونسةةةةبة ل  ٪1111تحةةةةرق  ،ونسةةةةبة
ل ٪014تطمر  ،ونسبة ل ٪011اخةرج  ،امةا بخصةوال االعةوام
ل  1014 ، 1012فةةةال يوجةةةد أي رصةةةد لهةةةا مةةةن قبةةةل الجهةةةاز
المركاي االحصائي في العراق .
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تتسسةةة مديريةةةة بلةةةديات محافظةةةة المثنةةةى بموجةةةد قةةةانو
البلةةةةديات رقةةةةم ل 115لسةةةةنة  1914لالمعةةةةدل  ،إا يبلةةةةغ عةةةةدد
مسسسات البلديةة التابعةة لهةا ل 11أحةد عشةر بلديةة موزعةة علةى
االق ةةية والنةةواحي فةةي المحافظةةة  ،وتصةةنم المسسسةةات البلديةةة
حسةةد عةةةدد النفةةوس  ،الةةةى صةةنم االول ااا كةةةا عةةدد النفةةةوس
يتراوح بين ل  400000 -110000نسمة  ،والى الصنم الثةاني
اا تةةراوح العةةدد بةةين ل 110000-40000نسةةمة  ،والةةى الصةةنم
الثالةةةث عنةةةدما يكةةةو العةةةدد ل 40000-15000نسةةةمة  ،والةةةى
الصةةنم الرابةةع إا كةةا عةةدد النفةةوس اقةةل مةةن ل 15000نسةةمة ،
وتتةراوح اصةناف مسسسةات البلديةة التابعةة الةى عينةة البحةث بةةين
الصنم الثاني والصنم الرابع  ،وتقوم مسسسةات البلةديات بتقةديم
العديد من الخدمات الى الموادنين .

 -1تحديلللللد مؤشلللللرات تلللللدقيق ورقابلللللة االداء تقلللللوي االداء
لمؤسسات البلديات ات الع قة بالتنمية المستدامة.
لقد قدم ديوا الرقابة الماليةة االتحةادي فةي العةراق مجموعةة
من المسشةرات لقيةاس االداء بشةكل عةام فةي مسسسةات البلةديات ،
وا من اهم مسشرات اات العالقة بالتنمية المستدامة هي :
-1
-1
-2
-4
-5

عدد المحطات جمع النفايات التابعة للبلدية .
نسبة كمية النفايات المنقولة من المنادق التحويليةة الةى الطمةر
الصحي.
تقةةةارير دائةةةرة الصةةةحة ودائةةةرة البي ةةةة عةةةن النظافةةةة والطمةةةر
الصحي
المواصفات المطلوبة في مواقع الطمر الصحي
نسبة تنفي الحدائق والمتناهات الفعلي من التصميم االساسي .

 -4توزيللع انشللطة مؤسسللات البلللديات سللب ع قتهللا مللع ابعللاد
التنمية المستدامة االربعة

 -3نبذة تعريفة عن عينة البحث
جدول ل 1تصنيم انشطة البلديات وفق ابعاد التنمية المستدامة
البعد االقتصادي

البعد البي ي

البعد االجتماعي

البعد المسسسي

 -1انشطة المشاريع

 -1انشطة المخلفات الصلبة والبي ة

 -1انشطة االمالك

 -1التخطي والمتابعة

 -1االنشطة المالية والموازنات

 -1انشطة الحدائق والمتناهات

 -1انشطة تنظيم المد

 -1انشطة االدارة واالفراد

 -2انشطة الواردات
المصدر  :الهيكل التنظيمي للمسسسات البلديات في محافظة المثنى
يلحم من الجدول ل 1االتي
 وجود ثالثة انشطة مةن انشةطة مسسسةات البلةديات اات عالقةة
بالبعةةةد االقتصةةةادي فتنشةةةطة المشةةةاريع سةةةواء كانةةة مشةةةاريع
دويلةةة االجةةل أو قصةةيرة االجةةل تكةةو اات فائةةدة الةةى الجيةةل
الحالي أو المستقبلي  ،ف ال عن انشطة الموازنات والواردات
اات تتثير ايجابي على البعد االقتصةادي فةي حالةة تفعيلهةا مةن
خةةةالل اعةةةداد الموازنةةةات ومتابعةةةة تحصةةةيل االيةةةرادات التةةةي
عبرها يتم تنفي المشاريع اات الفائدة.
 وجود اثنا من االنشطة فةي مسسسةات البلديةة اات عالقةة فةي
البعةةد البي ةةي  ،فةةت رفةةع النفايةةات ومعالجتهةةا بةةالطرق السةةليمة
وانشةةةاء الحةةةدائق والمتناهةةةات يسةةةاهم فةةةي خلةةةق بي ةةةة نظيةةةم
ت ةةمن حمايةةة الحالةةة الصةةحية لألجيةةال الحاليةةة والمسةةتقبلية
التةةي تكةةو احةةدج اهةةدف التنميةةة المسةةتدامة المتمثلةةة بالهةةدف
الثالث .

 وجود اثنا من االنشطة فةي مسسسةات البلديةة اات عالقةة فةي
البعد االجتماعي نتيجة الخدمات التي تقدمها تل االنشطة الى
المةةوادنين مةةن خةةالل تنظيةةم الشةةوارع مةةن النفايةةات وتنظةةيم
الدور واالزقة واجراء المسوحات الموقعية وتوزيع االراضةي
السكنية الى الموادنين.
 وجود اثنا من االنشطة فةي مسسسةات البلديةة اات عالقةة فةي
البعةد المسسسةةي  ،مةةن خةةالل التنسةةيق والمتابعةةة مةةع االدةةراف
اات العالقةةة فةةي تحقيةةق اهةةداف المسسسةةة  ،ف ةةال عةةن اعةةداد
ومتابعةةة تنفيةة الخطةة المختلفةةة وتوزيةةع المهةةام بةةين االفةةراد
العاملين لمنع االزدواجية في المهام .
 -5ا تسللللاي نالللليب الفللللرد سللللكاا الح للللر مللللن ايللللرادات
مؤسسات البلديات واثره على التنمية المستدامة .
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جدول ل 2مسشر نصيد الفرد من الموارد المالية المخصصة و المساعدات االنمائية الرسمية المحلية والدولية
السنة

اجمةةةةةةةةالي مبةةةةةةةةالغ التمويةةل الةة اتي التمويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
التمويل للمسسسات للمسسسةةةةةةةةةةةةات الحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي
البلةةةةةةديات المبلةةةةةةغ البلةةديات المبلةةغ للمسسسةةةةةةةةةةةةةةةات
لالم ل1
لالم ل1
البلةةةديات المبلةةةغ
لالم ل2

نصيد الفرد من التمويالت لدينار

عدد السةكا
الح ةةر فةةي
المحافظةةةةةةةةة 1/4
لالةةم نسةةمة
ل4

1/4

2/4

1011

11012114

2151291

8825421

212

9258 22112

1012

11412458

2502101

8914152

222

11919 10510 22440

1014

10422141

1824121

2141925

241

11242

8182 20125

12428

المصدر  :ل 2 ،1 ،1البيانات المالية لعينة البحث  ،ل 4تقارير الجهاز المركاي لرحصاء في العراق
يلحم من الجدول ل  2االتي :
 انخفةةام نصةةيد الفةةرد ل سةةكا الح ةةر مةةن اجمةةالي مبةةالغ
التمويةةةل للمسسسةةةات البلةةةةديات إا يبلةةةغ نصةةةةيد الفةةةرد مبلةةةةغ
ل 20125دينار في سنة ل  1014مقارنة مع نصيد الفةرد
من اجمالي مبالغ التمويل للمسسسات البلةديات البةالغ ل22112
 22440 ،دينار للسنوات ل  1012 ، 1011على التوالي .
 انخفةةام نصةةيد الفةةرد ل سةةكا الح ةةر مةةن مبةةالغ التمويةةل
الة اتي للمسسسةةات البلةةديات ل االيةةرادات المحصةةلة سةةنويا ت إا
يبلةةغ نصةةيد الفةةرد مبلةةغ ل 8182دينةةار فةةي سةةنة ل 1014

مقارنة مع نصيد الفةرد مةن مبةالغ التمويةل الة اتي للمسسسةات
البلديات البالغ ل 10510 ، 9258دينار للسةنوات ل ، 1011
 1012علةةى التةةوالي  ،ممةةا يةةدل علةةى سةةوء ادارة مسسسةةات
البلةةديات فةةي تحصةةيل ايراداتهةةا المتنوعةةة  ،وا ال ة يةةنعكو
سةةةةلبا ت علةةةةى تحقيةةةةق اهةةةةدافها خاصةةةةةت وا مبةةةةالغ االيةةةةرادات
المتحصةةلة يةةتم االسةةتفادة منهةةا فةةي انشةةاء المشةةاريع الطويلةةة
االجةةل والمشةةاريع القصةةيرة االجةةل اات النفةةع العةةام لألجيةةال
الحالية والمستقبلية .
 -1قيلللاأ تلللنثير انشلللطة المخلفلللات الاللللبة والبيتلللة والحلللدا ق
والمتنزهات على التنمية المستدامة

جدول ل 4نسبة السكا الح ر والريم الى عدد السكا المخدومين بخدمة جمع النفايات
السنة

عدد سكا المحافظة
ل1

الح ر ل1

الريم
ل2

المخدومين من الح ر
بجمع النفايات ل4

النسد
1/1

1/4 1/4 1/2

1011

291290

212815

418515

119411

41

59

24

82

1012

819090

222189

485801

122191

41

59

24

82

1014

829599

241999

491100

185225

41

59

24

82

المصدر  :ل 2 ،1 ، 1تقارير الجهاز المركاي للحصاء في العراق  ،ل 4تقارير عينة البحث
يلحم من الجدول ل  4االتي :
تبلةةغ نسةةبة عةةدد سةةكا الريةةم مةةن عةةدد السةةكا االجمةةالي
للمحافظةةةة نسةةةبة ل  ٪59خةةةالل سةةةنوات البحةةةث علةةةى التةةةوالي ،
مقارنةةة مةةع عةةدد السةةكا الح ةةر البةةالغ نسةةبة ل  ٪ 41مةةن عةةدد
السكا االجمةالي للمحافظةة خةالل سةنوات البحةث علةى التةوالي ،
وا مةةا نالحظةة هةةو عةةدم شةةمول سةةكا الريةةم بخةةدمات جمةةع
النفايات وبالتالي تكةو نسةبة عةدد السةكا نيةر مخةدومين بخدمةة

جمع النفايات في المحافظة نسبة ل  ٪11من اجمالي عدد السكا
فةةي المحافظةةة  ،وا الةة يتةةرك اثةةار سةةلبية علةةى البي ةةة نتيجةةة
ألساليد جمع والتخلص من النفايات نير سليمة  ،وه ا ما الحظ
الباحث اثناء الايارة الميدانيةة الةى المنةادق الريفيةة ورؤيةة دةرق
جمةةع والةةتخلص مةةن النفايةةات عبةةر الحةةرق أو الرمةةي فةةي االنهةةر
والتي تسدي الةى تلةو البي ةة وتقليةل مسةاهمة مسسسةات البلةديات
في احراز تقدم فةي مجةال البعةد البي ةي للتنميةة المسةتدامة وتحقيةق
الهدف المت من ضما تمتع الجميع النةاس بتنمةاد عةيح صةحية
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وبالرفاهية في جميع االعمار ،ف ال عن عةدم مسةاهمة مسسسةات
البلةةديات فةةي تحقيةةق هةةدف التنميةةة المسةةتدامة المت ةةمن الحةةد مةةن
انعدام المساواة داخل البلدا وفيما بينها  ،بسبد عدم شمول سكا

المنةةادق الريفيةةة بخةةدماتها  ،علةةى الةةرنم مةةن انهةةم يشةةكلو نسةةبة
ل ٪59من اجمالي عدد سكا المحافظة .

جدول ل  5مواقع واعداد ادارة النفايات
السنة

اجمالي عدد مواقع
الطمر الصحي ل1

اجمالي عدد المحطات
ل1

عدد المحطات

عدد المواقع الطمر
الصحي
موافقة
بي ية

بدو
موافقة
بي ية

نظامية

نير نظامية

1011

1

1

1

1

-

1

1012

1

1

1

1

-

1

1014

1

1

1

1

-

1

المصدر  :التقارير االحصائية لعينة البحث
يلحم من الجدول ل  5االتي :
بلغ عدد المواقع الطمر الصةحي ل  1موقةع خةالل سةنوات
البحث بدو أي تغير ايجابي من العام ل  ، 1011إا يوجد احدج
المواقع نير مستوفي للمتطلبات البي ية المحددة لة ك الغةرم ممةا
يتةةرك اثةةار سةةلبية علةةى البي ةةة ت ةةعم مةةن مسةةاهمة المسسسةةات
البلديات في رفع مسشةر دةرق ادارة النفايةات للتنميةة المسةتدامة ،

ف ةال عةن عةدم حةدو أي تغيةةر فةي اعةداد المحطةات البةةالغ ل1
محطةةة من ة العةةام ل ، 1011والتةةي اي ةا ت نيةةر مسةةتوفية لشةةرود
المتطلبةةات البي يةةة المحةةددة ادارة النفايةةات بطريقةةة سةةليمة تحةةافم
على البي ة .

جدول ل 1كمية المخلفات المرفوعة
السنة

النفايات دن/
سنة ل1

االنقام دن
 /سنة ل1

السكرا
ل2

اجمالي كمية
المخلفات
المرفوعة
دن  /سنة
ل4

االجمالي
دن  /يوم

النسد
4/1 4/1

4/2

1011

249910

121411

-

111511

1212

55

45

صفر

1012

120911

125142

-

111058

219

50

50

صفر

1014

142491

95821

-

142214

112

10

40

صفر

المصدر  :تقارير عينة البحث عن كمية المخلفات المرفوعة خالل سنوات البحث
يلحم من الجدول ل 1االتي :
بلغ نسبة كميات النفايةات المرفوعةة نسةبة ل ، ٪50 ،٪ 55
 ٪ 10خةةالل سةةنوات البحةةث ل  1014 ، 1012 ، 1011علةةى
التةةوالي  ،مقارنةةة مةةع نسةةد رفةةع كميةةات االنقةةام البالغةةة نسةةد

ل  ٪ 40 ،٪ 50 ،٪ 45خةةالل سةةنوات البحةةث ل 1012 ، 1011
 1014 ،على التوالي  ،وا مةا نالحظة هةو تفاوتةات فةي نسةد
رفع كميةات النفايةات واالنقةام ف ةال عةن عةدم وجةود أي نسةد
ت كر خالل سنوات البحث لكميات المرفوعة مةن السةكرا  ،كمةا
يالحةةةم انخفةةةام كميةةةة المخلفةةةات المرفوعةةةة الةةةى ل ، 210504
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 282198دةةن  /سةةنة عةةن كميةةة المخلفةةات المرفوعةةة فةةي عةةام
ل  1011والبالغة ل 111511دن  /سنة  ،وا ال دليةل علةى
انخفةةةام مسةةةاهمة مسسسةةةات البلةةةديات فةةةي رفةةةع مسشةةةر كميةةةات

المخلفات المرفوعةة  ،والتةي تعةود بتثةار نيةر ايجابيةة فةي احةراز
تقدم محرز في البعد البي ي للتنمية المستدامة .

جدول ل 2احتسا كمية النفايات المتولدة والمتروكة خالل السنة
السنة

عدد سكا
المحافظة
ل1

كمية
النفايات
المتولدة
للفرد كغم /
يوم ل1

اجمالي كمية
النفايات
ل 1*1دن /
سنة ل2

كمية النفايات
المرفوعة دن /
سنة ل4

كمية النفايات
المتروكة ل 4-2ل5

النسد
2/4

2/5

1011

291290

111

411251

249910

111821

21

14

1012

819090

112

288158

120911

152242

24

11

1014

829599

114

419025

142491

181542

24

11

المصدر  :ل 1تقارير الجهاز المركاي لرحصاء العراقي  ،ل 1تقارير االحصاءات لعينة البحث  ،االحتسا من قبل الباحث
كمية النفايات المتولدة للفرد كغم  /يوم * عدد سكا المحافظة *  1000 ÷ 215االحتسا من قبل الباحث
يلحم من الجدول ل 2االتي :
ارتفاع في نسد كمية النفايات المتولةدة والمتروكةة دو رفةع
إا تصل النسد الى ل  ٪ 11 ،٪ 11 ،٪ 14خالل سنوات البحث
ل  1014 ، 1012، 1011علةةى التةةوالي  ،مقارنةةة مةةع انخفةةام
كميات النفايةات المتولةدة والمرفوعةة البالغةة ل 24 ،٪ 24 ،٪ 21
جدول ل 8
السنة

 ٪خةةةةةالل سةةةةةنوات البحةةةةةث ل  1014 ، 1012، 1011علةةةةةى
التوالي  ،مما يدل على تراجع مسسسات البلديات فةي رفةع كميةات
النفايات المتولدة خالل السنة نتيجة تجاهلها العالقة بين زيادة عدد
السكا بشةكل عةام فةي المحافظةة ومسشةر نصةيد الفةرد مةن تولةد
النفايات خالل اليوم  ،تارك من ال اثار سلبية على تحقيةق البعةد
البي ي للتنمية المستدامة .

يوض مسشر مساحات واعداد الحدائق والمتناهات المعياري والفعلي

مسةةةةةةةةاحة الحةةةةةةةةدائق مسةةاحة الحةةدائق عةةةةةةةةةةدد الحةةةةةةةةةةدائق عةةةةةةةةةةةةةةدد الحةةةةةةةةةةةةةةدائق المقارنة
والمتناهةةةةةةات وفةةةةةةق والمتناهةةةةةةةةةةةات والمتناهةةةةةات وفةةةةةق والمتناهةةةةةةات المنفةةةةةة ة
تراكمي
التصةةةةةميم المعيةةةةةاري المنفة ة تراكمةةي التصميم االساسي
م1
م 1ل1
ل4
4
ل1
2/4
1/1
ل2

1011

1444100

121998

182

21

9

11

1012

1444100

152084

182

28

10

12

1014

1102228

151584

194

10

9

10

المصدر  :تقارير االحصائية لعينة البحث  ،االحتسا من قبل الباحث
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شكل ل 1يوض مسشر نسبة الحدائق والمتناهات المنف ة الى المعياري
1800
1600
1400
مساحة الحدائق والمتنزهات وفق التصميم
االساسي الف م2

1200

مساحة الجدائق والمتنزهات المنفذة تراكمي
الف م2

1000

عدد الحدائق والمتنزهات وفق التصميم
االساسي

800

عدد الحدائق والمتنزهات المنفذة تركمي

600
400
200
0
2014

يلحةةم مةةن الشةةكل ل  1االتةةي  :انخفةةام نسةةبة مسةةاحات
الحةةدائق والمتناهةةات الفعليةةة مقارنةةة مةةع نسةةبة مسةةاحات الحةةدائق
والمتناهةةات المعياريةةة الواجةةد توافرهةةا  ،إا تبلةةغ النسةةد ل ،٪ 9
 ٪ 9 ،٪ 10خةةالل سةةنوات البحةةث  ،ل 1014 ، 1012 ، 1011
علةةةى التةةةوالي  ،ف ةةةال عةةةن انخفةةةام نسةةةبة اعةةةداد الحةةةدائق
والمتناهات الفعليةة مقارنةة مةع نسةبة اعةداد الحةدائق والمتناهةات
المعيارية الواجد توافرهةا  ،إا تبلةغ نسةد ل ٪10 ،٪ 12 ،٪ 11
خةةةةالل سةةةةنوات البحةةةةث  ،ل  1014 ، 1012 ، 1011علةةةةى
التوالي  .وا ضعم الجهود المب ولة في زيةادة مسةاحات واعةداد
الحةةدائق والمتناهةةات الفعليةةة يةةسثر سةةلبا علةةى مسةةاهمة مسسسةةات
البلديات في جانةد البعةد االجتمةاعي للتنميةة المسةتدامة مةن خةالل
توافر اماكن لراحة السكا  ،وجاند البعد البي ي للتنمية المستدامة
من خالل زرع االشجار واالزهار التي تعود بنفع علةى البي ةة مةن
خةةةالل زيةةةادة نسةةةد االوكسةةةجين فةةةي الجةةةو  ،خاصةةةة وا المةةةد

2013

2012

ل الح ر تحتاب ال نتيجة ارتفاع الغازات الدفي ة المتولةدة مةن
السيارات  ،اما من جاند البعد المسسسةي فةت مسسسةات البلةديات
تفتقد التنسيق والتعةاو مةع المسسسةات اات العالقةة بمعالجةة ميةا
الصرف الصةحي فةي اسةتخدام الميةا المعالجةة لاراعةة الحةدائق
والمتناهات ،إا تبلغ ميا الصرف الصحي المعالجةة ل4015000
 2200000 ، 1520000 ،م ، 2خةةةةةالل سةةةةةنوات البحةةةةةث  ،ل
 1014 ، 1012 ، 1011علةةةةى التةةةةوالي  ،يةةةةتم تةةةةدويرها مةةةةرة
اخرج الى ميا االنهار بدالت من االسةتفادة منهةا فةي مشةاريع نافعةة
للبي ة .
 -7قيللاأ اثللر انشللطة مؤسسللات البلللديات ات الع قللة فللي البعللد
االجتماعي والمؤسسي على التنمية المستدامة

جدول ل 9مسشر نسبة العمال الى سكا
السنة

عدد سكا الح ر
في المحافظة نسمة
ل1

االعداد الفعلية
للمنظفين ل1

االحتياب المعياري
للمنظفين ل2

الفرق

1011

212815

1221

1119

ل182

1012

222189

1145

1111

ل411

1012

241999

1511

1215

ل154

المصدر  :ل 1 ، 1تقارير االحصائية لعينة البحث  ،ل 2عامل واحد نظافة لكل ل 100نسمة
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يلحم من الجدول ل  9االتي :
انخفام عدد عمال النظافة الفعلةي مقارنةة مةع اعةداد عمةال
النظافة لكل ل 100نسمة ل المعياري اا يبلغ الفةرق فةي السةالد
ل  154 ، 411 ، 182عامةةةةل نظافةةةةة خةةةةالل سةةةةنوات البحةةةةث
ل  1014 ، 1012 ، 1011على التوالي  ،مما يترك اثارات سةلبيا ت
على خدمة جمع النفايات من الشوارع والمةد  ،إا يوضة جةدول

ل  1انخفام في كمية النفايات المرفوعةة والبالغةة ل، 249910
 142491،120911دةةةةن  /سةةةةنة  ،خةةةةالل سةةةةنوات البحةةةةث ،
ل  1014 ، 1012 ، 1011علةةةةى التةةةةوالي  ،وبالتةةةةالي سةةةةيكو
هناك اثةر اجتمةاعي بسةبد قلةة كةوادر التنظيةم التةي مةن الممكةن
استخدامها كتيدي عاملة  ،واثر بي ي يعود نتيجة ترك النفايات فةي
الشوارع والمد .

جدول ل 10مسشر نسبة السكا ال ين يستخدمو مرافق صرف صحي محسنة
السنة

عةةدد سةةكا فةةي عدد السكا المخدومين
المحافظةة نسةمة
بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبكات بنظام سبت تن
ل1
المجةةةةةةةةةاري ل1
ل 2نسمة
نسمة

النسبة
1/1

1/2

1011

291290

111954

515124

14

15

1012

819090

110221

140020

12

28

1014

829599

182111

182019

24

81

المصدر  :تقارير االحصاءات البي ية في العراق
يلحم من الجدول ل  10االتي :
 زيادة في اعداد السكا المخدومين بنظةام سةبت تنة  ،إا نبلةغ
نسةةةةبة السةةةةةكا المخةةةةةدومين ل  ٪ 81 ،٪ 28 ،٪ 15خةةةةةالل
سةةةنوات البحةةةث ل  1014 ، 1012 ، 1011علةةةى التةةةوالي ،
وه ا مسشر جيد يصد باتجا الحفاظ على البي ة من التلو .
 زيةةةادة بسةةةيطة فةةةي اعةةةداد السةةةكا المخةةةدومين فةةةي شةةةبكات
المجةاري  ،إا نبلةغ نسةبة السةكا المخةدومين ل ،٪ 12 ، ٪14
 ٪ 24خالل سنوات البحث ل  1014 ، 1012 ، 1011على
التةةوالي  ،ف ةةال عةةن فقةةدا التنسةةيق والتعةةاو بةةين مسسسةةات
البلديات والمسسسةات المعنيةة بمشةاريع خةدمات المجةاري ممةا
اثرت سلبا ت  ،على تبلي الشوارع الرئيسة والفرعيةة فةي المةد
خةالل سةنوات البحةث  ،نتيجةة تةتخر اكمةال مشةاريع المجةاري
في المدة المحددة لها  ،وا مجموع االثار السةلبية نتيجةة سةوء
التعةةاو والتنسةةيق بةةين مسسس ةات البلةةديات والمسسسةةات اات
العالقةةة تخفةةض مةةن مسةةاهمتها فةةي تحقيةةق البعةةد االجتمةةاعي
للتنمية المستدامة .
 -8قيلللاأ جللل التنسللليق والتعلللاوا بلللين المؤسسلللات البللللديات
ومجلس ماية وتحسين البيتة للمحافظة.
أ .مةةةن خةةةالل االدةةةالع علةةةى تقةةةارير الجلسةةةات لمجلةةةو حمايةةةة
وتحسين البي ة للمحافظة  ،لوحم التاام ممثلي مسسسةات البلةديات
من الح ور لكاف جلسات مجلو حماية وتحسين البي ة  ،وبمعدل

ل 1جلسةةات سةةنويا  ،اي بمةةا يعةةادل ل 18جلسةةة خةةالل سةةنوات
البحث .
ي .مةةن اهةةم االمةةور التةةي نوقشةة فةةي جلسةةات المجلةةو خةةالل
سنوات البحث هي :
 -1زيارة مواقع الطمر الصحي من قبل ممثل مسسسات البلةديات
واع ةةاء مجلةةو حمايةةة وتحسةةين البي ةةة ،إا لةةوحم رمةةي النفايةةات
بشةةكل عشةةوائي  ،مةةع وجةةود نفايةةات دبيةةة اات تةةتثير سةةلبي علةةى
صحة االنسا  ،ا المنادق المحددة للطمر الصةحي ال يسةتوعد
لكمية النفايات المرفوعة سنويات.
 -1جرد المعامل المتجاوزة داخل االحياء السةكنية وترحيلهةا بعةد
دفةةع الغرامةةات  ،ف ةةال عةةن نقةةل معمةةل اسةةفل البلديةةة مةةع كميةةة
االنقام الموجودة .
 -2عدم وجود مجازر صحية وعصرية تةسمن سةالمة اللحةوم مةن
الناحية الصحية وخانها ونقلها من المجازر إلى األسواق تنفي ات.
اثبات الفرضية
وفي ضوء ما تقدم من تحديد نقاد الخلل وال ةعم فةي عمةل
مسسسات البلدية واثرها على ابعاد التنميةة المسةتدامة عبةر تطبيةق
تةةدقيق ورقابةةة االداء مةةن قبةةل الباحةةث بصةةفت مةةرة مةةدقق داخلةةي
ومةةةدقق خةةةارجي مةةةرة اخةةةرج  ،والتوصةةةيات التةةةي سةةةتقدم لرفةةةع
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مسةةةتوج مسةةةاهمة مسسسةةةات البلةةةديات فةةةي تحقيةةةق ابعةةةاد التنميةةةة
المسةةتدامة  ،يمكةةن اثبةةات فرضةةية البحةةث التةةي مفادهةةا لا تفعيةةل
عمليةةةة تةةةدقيق ورقابةةةة االداء علةةةى انشةةةطة مسسسةةةات البلةةةديات
بوسادة المدقق الداخلي والمدقق الخارجي تساهم فةي تحديةد نقةاد
الخلل ومعالجتها لتحقيق التنمية المستدامة

االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
.1

.1

.2

.4

.5

عةةةدم قيةةةام المةةةدقق الةةةداخلي والمةةةدقق الخةةةارجي لمسسسةةةات
البلديات في تفعيل عمليةة تةدقيق ورقابةة االداء علةى مسسسةات
البلديات لتحقيق التنمية المستدامة .
ضةةعم مسسسةةات البلةةديات فةةي اعةةداد وتنفي ة خطةةة لتحصةةيل
ايراداتهةةا السةةنوية اثةةر سةةلبا علةةى نصةةيد الفةةرد مةةن ل سةةكا
الح ةةر ال ة ي يمكةةن ا يحصةةل علي ة نتيجةةة ترجمةةة مبةةالغ
االيرادات في المشاريع الخدمية اات النفع العام.
ضةةعم مسةةاهمة مسسسةةات البلةةديات فةةي تحقيةةق هةةدف التنميةةة
المسةةتدامة المت ةةمن الحةةد مةةن انعةةدام المسةةاواة داخةةل البلةةدا
وفيمةةةا بينهةةةا  ،نتيجةةةة عةةةدم شةةةمول سةةةكا المنةةةادق الريفيةةةة
بخةةةدماتها  ،علةةةى الةةةرنم مةةةن انهةةةم يشةةةكلو نسةةةبة ل 59مةةةن
اجمالي عدد سكا المحافظة .
تراجةةةع اداء مسسسةةةات البلةةةديات فةةةي رفةةةع كميةةةات النفايةةةات
المتولةةدة خةةالل السةةنة نتيجةةة تجاهلهةةا العالقةةة بةةين زيةةادة عةةدد
السكا بشكل عام في المحافظة ومسشر نصيد الفرد من تولةد
النفايات خالل اليوم  ،تارك مةن الة اثةار سةلبية علةى تحقيةق
البعد البي ي للتنمية المستدامة .
ضعم الجهود المب ولة من قبةل مسسسةات البلةديات فةي زيةادة
مساحات واعداد الحدائق والمتناهةات الفعليةة يةسثر سةلبا علةى
مساهمة مسسسات البلديات في جاند البعةد االجتمةاعي للتنميةة
المستدامة من خالل توافر اماكن لراحة السكا  ،وجاند البعد
البي ةةي للتنميةةة المسةةتدامة مةةن خةةالل زرع االشةةجار واالزهةةار
التي تعود بنفع على البي ة .

التوصيات
 .1تفعيل عمليةة تةدقيق ورقابةة االداء علةى انشةطة البلةديات مةن
قبل المدقق الداخلي والخارجي لتحقيق التنمية المستدامة.
 .1علةةةى مسسسةةةات البلةةةديات اعةةةداد وتنفيةةة الخطةةة السةةةنوية
لتحصةةيل ايراداتهةةا وترجمتهةةا فةةي مشةةاريع خدميةةة اات نفةةع
عام.
 .2تفعيةةةل دور مسسسةةةات البلةةةديات فةةةي تحقيةةةق هةةةدف التنميةةةة
المستدامة المت من الحةد مةن انعةدام المسةاواة داخةل البلةدا
وفيما بينها  ،من خالل اصدار القوانين والتعليمات التي تلام

شةةمول سةةكا المنةةادق الريفيةةة القريبةةة مةةن المةةد بخةةدمات
جمع النفايات ونيرها من خدمات مسسسات البلديات .
 .4تحسةةين اداء مسسسةةات البلةةديات فةةي رفةةع كميةةات النفايةةات
المتولدة خالل السةنة  ،مةن خةالل التركيةا علةى العالقةة بةين
زيادة عدد السكا بشكل عةام فةي المحافظةة ومسشةر نصةيد
الفةةرد مةةن تولةةد النفايةةات خةةالل اليةةوم  ،خدم ةةت لتحقيةةق البعةةد
البي ي للتنمية المستدامة
 .5تكثيم الجهود المب ولة من قبل مسسسات البلديات فةي زيةادة
مسةةةاحات واعةةةةداد الحةةةدائق والمتناهةةةةات الفعليةةةة لغةةةةرم
المسةةةاهمة فةةةي تحقيةةةق البعةةةد االجتمةةةاعي والبي ةةةي للتنميةةةة
المستدامة .
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