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رئيس الجمعية   ة م ل ك   

تطورًا مذهاًل في   1994لقد عاصَرْت جمعية الكندي للمهندسين منذ تأسيسها عام 
مجاالت هندسية عديدة  أهمها التطورات الهائلة التي حصلت في مجال األتصاالت 
واألنترنت والطاقة البديلة )األلواح الشمسية والرياح وامواج البحار(. ونحن إذ نشهد بداية  

عة التي ستتمخض عن اختراعات كبيرة وصناعات متطورة  عصر الثورة الصناعية الراب
في مجال الذكاء الصناعي والمركبات ذاتية الحركة واألنسان اآللي )الروبوت( وغيرها  
من العلوم الحديثة البد لنا من إعطاء العلوم الهندسية إهتمامًا أكبرلما لها من األثر الكبير  

ات وكافة مجاالت الحياة ال بل سيتوقف عة والزراعة واألمن والخدمعلى مستقبل الصنا
مستقبل بلدان العالم على مدى التقدم العلمي والهندسي فيها. من هنا تأتي  
ضرورة التركيز على دعم التخصصات الهندسية في الجامعات ومراكز البحوث 

 أي بلد.  وحاضنات التكنولوجيا لخلق طاقات مؤهلة لقيادة عملية التطور في 

جمعية الكندي للمهندسين ومنذ تأسيسها على تنمية القدرات الهندسية  لقد دأبت  
ألعضائها ولعموم الوسط العلمي والهندسي في بريطانيا والعراق وامتد ذلك العطاء 
الى دول اخرى عبر التواصل مع المهندسين في أوربا ودول العالم األخرى مستفيدًة  

دوات والمؤتمــرات باألضافة الى  ة في البث الحي للن من وسائل األتصاالت الحديث
استخدام وسائل التواصل األجتماعي والمهني ألغراض توفير المعلومات وتبادل اآلراء 
وإغناء النقاشات التي تهم المهندسين بصورة عامة والمهندسين في العراق بشكل 

تقطب العديد  خاص. ومن خالل نشاطاتها المستمرة استطاعت جمعية الكندي أن تس
هندسين واألستشاريين واألكاديميين للمشاركة بالندوات والمؤتمرات المتميزة من الم

بحسن األداء والتنظيم باألضافة الى استقاللية القرارواألبتعاد عن الخالفات السياسية  
والعرقية والدينية التي اتسمت بها الحقبة الزمنية الماضية. ولذلك فقد نجحت 

ة عملها المهنية والعلمية لخدمة الوسط  ظ على هويتها وطبيع الجمعية بالحفا
الهندسي وللجالية العراقية في بريطانيا على وجه الخصوص. لكن بطبيعة الحال تجابه  
الجمعية الكثير من التحديات اهمها ضعف األمكانيات المـادية التي تعتمد بالدرجة  

طموحة التي اطاتها وبرامجها الاألولى على اشتراكات األعضاء مما أدى الى تقليص نش
تتطلب تموياًل لتنفيذها. التحدي اآلخر هو تذبذب مستوى األداء للهيئات األدارية من  
دورة إلى أخرى ففي معظم الدورات يتم انتخاب هيئات إدارية كفوءة وناشطة  
قادرة على تقديم الكثير من العطاء والخدمــة ألعضاء الجمعية غير أن ذلك يتغير في  

س سلبيَا على أداء الجمعية لذلك نشيد بأعضاء الجمعية ممن ض الدورات مما ينعك بع
لديهم القدرة على المشاركة بالهيئة األدارية أن ال يبخسوا في بذل الجهد والترشيح  
للهيئة األدارية في األجتماع السنوي العام. ومما تجدر األشارة اليه هنا هو ضرورة 

رحات والنشاطات ونقل الخبرات لرفد  ئة األدارية بالمقت مساهمة األعضاء من خارج الهي 
عمل الهيئة األدارية بالمزيد من العطاء وتقديم أفضل الخدمات. وأنا بدوري وبالنيابة عن 
زمالئي في الهيئة األدارية أود تقديم جزيل الشكر واألمتنان للزمالء الذين قدموا دورات 

 دون مقابل.التدريب الفنية واألدارية بصورة طوعية وب 

ـرار نجاح وديمومة العمل في جمعية الكندي للمهندسين يتطلب استقطاب إن استم
العناصر والطاقات الشابة من المهندسين لرفد الجمعية باألفكار المتجددة وتحسين أداء 
الهيئة األدارية من خالل استخدام التكنولوجيا في التواصل واألنفتاح على المجتمع 

ية والشروع ببرامج مشتركة من شأنها  د والجمعيات الهندسالبريطاني والمعاه
 تقديم خدمة كبيرة في تطوير القدرات الفنية واألدارية للمهندسين . 

ونحن إذ نحتفل هذا العام بمــرور الذكـرى الخمسـة والعشرين لتأسيس الجمعية  
س الجمعية عام اليسعنا إال أن نقدم جزيل الشكر والتقدير للرعيل األول الذي بادر بتأسي 

ووضع دستورها ونظامها الداخلي  وكل األخوة واألخوات الذين ساهموا بتطوير   1994
الهيئات األدارية المتعاقبة الذين منحوا الكثير من   عمل الجمعية من رؤساء وأعضاء

وقتهم وجهدهم الطوعي إنطالقًا من حرصهم واندفاعهم الذاتي لخدمـة  

عمل الجمعيــة وأود أن اقدم الشكر والتقدير للزمالء زمالئهم والستمـرار وديمومـة 
خوة  الذين شاركوا بمقاالتهم في هذا العدد الخاص من مجلة المهندس وكذلك األ

 واألخوات الذين شاركوا بتنقيح المقاالت وتصميم وإخراج المجلة.  

 مع أطيب التمنيات للجميع

 د. عالء العاني 
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ست جمعية الكنــدي في كان سِـّ

ُ
لوجود شريحة كبيرة من المهندسين  1995ون الثانى سنة أ

العراقيين في المملكة المتحدة ولغرض جمع شملهم ومساعدتهم وتنسيق جهودهم في 
اطار االخوة العراقية والرابطة المهنية، وهي تطمح بتقدمهم الحضاري تماشيًا مع دور المهندس  

 االساسي في التقدم العالمي.
 
تأسيس جمعية  لمسة والعشرين  ابالذكرى السنوية الخ    2019ول من سنة  في الشهر اال نحتفل  و

الكندي للمهندسين العراقيين في المملكة المتحدة ونفتخر بهذه الذكرى الفضية التي 
توحي، كهذا المعدن، بتألقها وتآلف اعضائها طوال الربع قرن من الزمن. وما هي الجمعية اال 

ة،  لتي ُبذلت من ِقَبِلهم و تطوعهم من أجل إنجاح الجمعيانها انعكاس عن اعضائها والجهود ا
حيث بأن اثمن واشكر هؤالء المهندسين  في الذكرى السنوية العشرين للجمعية  ولقد اسعدني  

تكريمًا لهم، وهو  الوطن" قدمُت كتاب جمعية الكندي للمهندسين بعنوان "نسمة من
  تها.الجمعية ومهندسيها وفعاليا تأسيس يتضمن التعريف عن 

 وجزجمعية الكندي للمهندسين القدم ملوأنتهز فرصة الذكرى السنوية الخمسة والعشرين 
ً
ا

 :بعض فعالياتهاو مهندسيها ثم  نبذة عن هاعن  تسميتها وتعريفها وتاريخ تاسيس
 
 ميت جمعية الكندي للمهندسين  نسبة الى العالم العراقي الشهير أبو يوسف يعقوب ُس 

اعات الحضارية   هد العباسي وقدم العديد من االبدل األلف سنة  في العالكندي الذين عاش قب
 والعلمية الهامة في مختلف المجاالت بما في ذلك الهندسة.  

نشئت لتعزيز المصالح 
ٌ
 وُتعّرف جمعية الكندي للمهندسين بأنها منظمة مهنية هندسية، أ

 
 

 دة، وتشجع تبادل الخبرات بينهم التقنية للمهندسين والفنيين العراقيين في المملكة المتح

 
 واالهتمام العلمي في المجاالت الهندسية المتنوعة داخل المجتمع. كما تسعى الى تعزيز 

الروابط االجتماعية بين المهندسين وتهتم بتنظيم وتنسيق جهود أعضاءها ولم شملهم في 
المحبة وثقافة  العراقية والرابطة المهنية وتطمح بتقدمهم الحضاري ونشر إطار االخوة

 عن الحساسيات الدي
ً
ن المقر الرئيسي إنية والقومية والسياسية؛ والتسامح بينهم بعيدا

 في لندن وتستخدم اللغتين العربية واإلنكليزية في نشراتها.                              يكون للجمعية 
 على  نفتاح الوطن العراقي إلستقبال المواطنين في بلدهم ببالغولقد كان إ

ً
  كبيرا

ً
الحرية أثرا

ليات الجمعية نحو الوطن فقدمت المؤتمرات العلمية مسيرة الجمعية حيث توجهت فعا
وساهمت في تدريب   2008العمار العراق، كمؤتمراتها العلمية في لندن وفي بغداد في 

ارج الوطن ونظمت المسابقات المهنية وندوات لمكافأة الكوادر العراقية في داخل وخ
ية العراقية في بريطانيا بغية ندسين والعلماء العراقيين؛ كما قامت بالتعاون مع القنصلالمه

 التواصل مع الوطن.
 

 نبذة عن تاريخ تاسيس جمعيية الكندي والمهندسين الذين عملوا على نجاحها: 
المرحوم لمؤسسين لجمعية الكندي في بريطانيا  وهم قام نخبة من المهندسين العراقيين ا

، قاسم القزاز، د. سعد جواد، د. عالء الزبيدي، ثامر القزاز، داود سلمان حسن ،  ح كاظمد. نجا
علي الحلي بدعوة المهندسين الى االجتماع العام التأسيسي للجمعية في   والمرحوم 

 فيها المهندس داود سلمان حسن في احدى قاعات "ايلنك" في لندن أنتخب    21/01/1995
مهندسين د.سعد جواد ، د.نجاح كاظم ،  للجنة التنفيذية كل من الرئيسا للجمعية، وألعضاء ا

قاسم قزاز، د.عالء الزبيدي، ثامر القزاز، والمهندس علي الحلي وتشكلت جمعية الكندي رسميا 
الجمعية ولخدمة المهندسين، ن خالل حياة الجمعية بالتطوع الدارة و، ثم تعاقب المهندس

العلمية و االجتماعية ،  ولهم  هاإلدارتها وإلنجاح فعاليات فقدموا الكثير من الجهود والتفاني
 الشكر والتقدير في لم ً شمل العراقيين ونشر ثقافة التسامح والمحبة بين المهندسين. 
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فكرة االساسية نوقشت فيها ال 18/10/1992ولقد كان اول لقاء للجنة التأسيسية في 
دعوات لتناول الطعام.  ًا بعد ذلك تضمنتت طابعًا اجتماعياءاواهداف الجمعية وأخذت اللق

لكنها تميزت بمناقشة مسودة النظام الداخلي المقترح وباالستفادة من أنظمة الجمعيات 
البريطانية. وبعد ان انظم الى اللجنة التأسيسية المهندس داود سلمان حسن والمهندس علي 

ية  اقشة تأسيس الجمعحيث تمت من 24/7/1993الحلي عقد االجتماع التداولي االول في 
 من الزوايا التالية:  

 هيكلية الجمعية: طرحت اقتراحات لتبسيط الهيكلية وخصوصًا بدور المجلس. -1
رأي يميل لتسهيل شروط العضوية بينما طرح رأي آخر بان درجة التشدد   هناك   العضوية: كان  -2

 في العضوية إعتيادية ومقبولة.
االهتمام بالعراقيين العاطلين  منهاحات عديدة اقتراطرحت حيث  ترحات النشاطات والمق -3

 عن العمل وتقديم الخدمات واالستشارات لتسهيل مهمة عملهم
لعراقيين حيث ا اية رعُعقد االجتماع التداولي الثاني في مقر جمعية  2/10/1993وفي 

ة  طاق عضوية الجمعيبحث كيفية توسيع نومنها طرحت النقاط المهمة التي نوقشت سابقًا 
والطموحات من قبل د. نجاح كاظم،  تبعتها مناقشات   اتوبعد عرض الخلفي  ،وآفاق المستقبل

وإقتراحات رسمت مسيرة الجمعية المستقبلية من حيث سياستها وفعاليلتها وادارتها؛  
ولالعالن عن تشكيل الجمعية  بين المهندسين، نظمت حملة إعالمية واسعة من يوم 

والصحافة العربية في لندن، االتصال الشخصي، نشورات، االذاعة وشملت توزيع الم 19/11/93
وفي   ,و مانجستر      قائمة العناوين والمعلومات من الجمعيات والمؤسسات العراقية في لندن

وضعت اللمسات األخيرة على الدستور الذي كان يقتصر على االمور العلمية  15/4/1994
م الشمل  االجتماعية التي تفتقر الى االمورواالدارية ولكنها كانت 

َ
هي من أهم أركان ل

للمهندسين العراقيين في الغربة، لذلك سرعان ما تم تصحيح ذلك وتم االتفاق على موعد 
 االجتماع الموسع واالخذ باقتراحات االعضاء حول نشاطات الجمعية.  

متحدة ين في المملكة الوسعيًا للحصول على دعم أكثر عدد ممكن من المهندسين العراقي
في ديوان الكوفة في لندن، عرض فيها د. نجاح   2/10/1994قاء عام في تم تنظيم ل

كاظم الخلفية والطموحات وشرح المهندس قاسم القزاز ماهية الجمعية والقى المهندس 
يوسف الكندي وسبب إختياره كإسم للجمعية، وفي   يداود سلمان حسن نبذة للتعريف عن أب

دكتور محمد مكية بأن ال تأسس الجمعية الى ان يبلغ هندس المعماري اللقاء كان رأي المهذا ال
مهندس، ولكنني وباقي المهندسين المؤسسين اشاروا الى   300عدد المهندسين المشاركين  

 25دستور الجمعية الذي يشير الى ان النصاب القانوني الجتماع الجمعية العامة العادية تكون  
لجمعية عاجاًل لتسهيل نشر الدعاية لها، لذلك  ن االفضل تأسيس اان التفكير بان معضوا وكذلك ك

علن عن فعاليتين تم التخطيط لهما )محاضرة 
ُ
تقرر إن العدد خمسة وعشرين يفي بالغرض. كما أ

وزيارة في يوم  4/11/94للدكتور نادر احمدعن نقل التكنولوجيا الى العالم الثالث عقد في 
  (.Euro Tunnel)إلى نفق اليورو  10/12/94السبت 

 وبعد ثالثين اجتماعًا تحضيريًا:
في احدى قاعات "ايلنك" في لندن    21/1/1995عقد االجتماع السنوي االول التأسيسي في  

نتخب 
ُ
بشأن تأسيس الجمعية وإلنتخاب أول لجنة تنفيذية، وبعد استقالة اللجنة التأسيسية ا

ل من المهندسين ثامر لجنة التنفيذية كجمعية وألعضاء الالمهندس داود سلمان حسن رئيسًا لل
القزاز ، قاسم قزاز ، د.سعد جواد، د.نجاح كاظم ، د.عالء الزبيدي والمهندس علي الحلي، 
وتشكلت جمعية الكندي رسميًا. كما قدم الدستور الى االعضاء ونوقش واتفق عليه مع بعض 

ويه االجتماعات السن  يت من االعضاء فيالتعديالت ولقد ُعدل الدستور مرات أخرى بتصو
المتتالية ليثبت بأن الدستور هو وثيقة حية قابلة للتحديث. كما اخذت بعض الصور  العامه

   مبين في الصور ادناههو  التذكارية بعد كل اجتماع كما 
 

 
 1999االجتماع السنوي العام الخامس 

 
 2007االجتماع السنوي العام الثالث عشر  

 
 2012الثامن عشر االجتماع السنوي العام 

 
 2014االجتماع السنوي العام العشرين 

الجمعية التالية اسمائهم مع عدد السنين التي اعيد وأذكرالمهندسين المنتخبين لرئاسة 
فقد قدموا الكثير من العطاء وعملوا على انجاح  منذ تأسيس الجمعية لحد اآلن انتخابهم
 واستمراريتها وهم:الجمعية 

، عالء العاني  "2"محمد الدراجي  ،" 1"القزاز قاسم  ،"2"د.نجاح كاظم  ،"8"داود سلمان حسن  
 ".3" هافال كاظم ، "3"ر نجم ظمنت  ،"2"،إيهاب النقيب "3"

ير جذري في ادراة يحصل تغ 10/1/2015وفي االجتماع السنوي الحادي والعشرين في 
مناء التالية ب اال وانتخ وادخل عليه نظام مجلس الشورى ،الجمعية حيث عدل الدستور 

جعفر البدران، د. نجاح كاظم، البرفسور رافد الخضار، ود. زكي . عالء العاني، دد.اسمائهم: 
يعِط النتائج المرجوة حيث تم التصويت على دمج لجنة األمناء ر لم يلكن التغيو  .التميمي

وتم انتخاب الزمالء     2018  /15/7  ي الرابع والعشرين  في  في االجتماع السنو  والهيئة األدارية  
أعضاء الهيئة االدارية لهذه الدورة،  د. علي البدري، م.هافال كاظم، د.سهير الذراع، م. سمر 

من  د. عالء العاني  رئيسًا الدارة الجمعية انتخبرسام، م. كاظم السراج، م. اسامة محمد كما 
الجمعية والتصويت  رن انتخاب مجلس االمناء مما يتطلب تعديل دستوعوُغض النظر  قبلهم ؛

                                                                                        عليه من قبل االعضاء.
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ولو ان كل شخص تطوع للعمل في الجمعية خالل الخمسة وعشرين سنة يستحق الشكر لكن  
االعضاء الذين تطوعوا لخدمة  وخصوصاً  إضافًة الى رؤساء الجمعية أعضاء اللجان التنفيذية

عالء الجمعية لعدة سنين وأثروا على مسيرتها فهم يستحقون الثناء التام ومنهم المهندسين  
كريم السبع، مؤيد توفيق، ثامر القزاز، حامد هادي صالح، غياث أحمد، سعد جواد، الزبيدي،

الركابي، وقاسم  با، ربجعفر البدران، حيدر الركابي رافد علي، عدنان رجيب، عادل شريف، 
فهم مثال الوطنية. وال ننسى المهندسين الذين فارقوا الحياة بعد ان قدموا للجمعية    مرتضى

الكثير امثال: المهندسين نجاح كاظم ، عماد مكي، علي الحلي، عزيز السماوي، نهلة  كثير، 
دم قتمحمد مكية، بهاء ناجي ورعد زنكنة حيث قدموا للجمعية جهود متفانية لترسيخ و

 عملها، فلهم الشكر واالمتنان والرحمة فليشهد التاريخ. 
 

 فعاليات جمعية الكندي: 
الذين قدموا الكندي  يمهندسعملت جمعية الكندي على تشجيع ومكافأة الكثير من 

، البرفسور نادر احمد،  التقدم البشري امثال البرفسورعادل شريفعملت على انجازات علمية 
برفسورمصطفى الشاوي، د. علي العامري، البرفسور عبد العظيم لاالبرفسور علي الصايغ، 

 المهندسة المعمارية زهاء حديد  ،السبتي، البرفسور احمد الشماع، البرفسور حازم الحسيني
 والمهندس المعماري محمد مكية وغيرهم.

 
 زيارة األستاذ الراحل محمد مكية شيخ المعماريين العرب 

 

 
 معمارية زهاء حديد زيارة وتكريم المهندسة ال

  

 
 2008مؤتمر الكندي للعلوم الهندسية 

 
 تكريم البروفيسور عبد العظيم السبتي 

 

 
 تكريم البروفيسور عادل شريف

وليس من العجب بان ال تقتصر ممارسة المهندسين على العلوم الهندسية والتكنولوجية 
المدنية او المشاركة الفعالة   لخدمة الوطن اما من خالل المنظماتقدموا الكثير منهم من ف
؛ كما شاء القدر بان ود. زياد يوسف  لؤي الخطيب ورياحين الجلبيد. ال د. كمال البصري وامث

يلتحق بعضهم بالسلك الدبلوماسي والسياسي في المجتمع العراقي امثال السفير د. سعد  
د.حيدر العراقي  راء ر د. حسين الشهرستاني ، رئيس الوزالوزي جواد، الوزير محمد الدراجي،

 رئيس البرلمان
ً
د. محمد علي زيني  العراقي العبادي، الدكتورعبد الهادي الحساني ومؤخرا

  والوزير لؤي الخطيب وغيرهم.
 

من حيث المشاركة    محاضرات علمية اهمهاقامت الجعية بعقد المؤتمرات  ووكذلك 
ة الذي عقد في فندق الرشيد ؤتمر جمعية الكندي للعلوم الهندسيماذكر منها    والتوصيات
 -تشرين الثاني 20الى  17اد تحت شعار " معا لبناء عراق متطور" في الفترة ما بين في بغد
انطلقت أعمال المؤتمر بمشاركة عدد كبير من المهندسين العراقيين القادمين من و .2008

اخل العراق لتبادل العلم ن المهندسين العراقيين العاملين دخارج العراق باالضافة الى عدد أكبر م
 ة ولتقديم عدد من أوراق العمل و البحوثو المعرف

 

 
 2009جائزة الكندي لالختراعات 

جمعية االكادميين والمنتدى االقتصادي وجمعية االطباء مع شاركت جمعية الكندي  وكذلك
التفاق في لندن حيث تم ا 31/5/98اجتماعًا مشتركا للمنظمات المهنية العراقية في  وعقدت

 Council of Iraqi حدة"ت"مجلس المنظمات المهنية العراقية في المملكة الم على تشكيل
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Professional Organizations in the UK” “ للتعاون في خدمة الجالية العراقية من  وذلك
  خالل النشاطات الحاصة بكل منظمة والنشاطات المشتركة فيما بينها.

 
"االسهامات العلمية والحضارية للعراق" على  األول تحت عنوان: وعقد المجلس مؤتمره العلمي

  2000مايس 14بجامعة لندن في يوم االحد   Birkbeck Collegeإحدى قاعات 
م المؤتمر العلمي الثاني عن إزمة المياه في العراق بعنوان "واقع وآفاق ازمة المياه في ظثم نُ 

                                                العراق" 
 "The Water Crisis In Iraq"     فيEaling Town Hall    17/9/2000يوم االحد  . 
 

 
 والحضارية للعراق ندوة االسهامات العلمية 

 
في  2009ومن الفعاليات المتميزة لجمعية الكندي تم تنظيم مسابقة لبراءات األختراع عام 

من  17ولوجيا المعلومات حيث شارك فيها مجال الهندسة األليكترونية واألتصاالت وتكن
وجرى   نداالواليات المتحدة وبريطانيا والعراق وكالمخترعين العراقيين من بلدان مختلفة شملت  

 عرض لألختراعات المسجلة وإعالن نتائج المسابقة 
 

 
 الدورة التدريبية إلدارة المشاريع

 
للمهندسين والطالب و"دورات  نظمت جمعية الكندي للمهندسين عدة دورات تدريبية  كما

منها تدريب   المهندسين الخريجين في مساعيهم للبحث عن العملتأهيلية" لتأهل وتساعد 
واذكر منها دورة تدريبية مكثفة لمدة يوم واحد بتاريخ   على األنترنيت واالدارة 

رنامج ( بإستخدام ب  Spreadsheetحول برنامج الجداول والبيانات التفصيلية  )  30/10/2010
وفت إكسيل. وشمل برنامج الدورة الجوانب النظرية والعمليـة مع تقييم سريع  مايكروس

المعلومات والهندسة  للمتدربين من قبل المحاضـر الدكتور عالء العاني األختصاصي بتكنولوجيا  
 وفي الصورة الى اليسار       .األليكترونية

2013 Training Event: Prince2 Project Management  
 لقاءات وسفرات ترفيهية  عبر مسيرتها معية الكندي للمهندسينجولقد شملت فعاليات 

وسفرات الى مدن في انكلترا:   1995زيارة مصنع فورد للسيارات في داكنهام    وثقافية مثل
أقامت سفرات والعالقات االخوية بين المهندسين  المعرفة ولتطوير    هيستنك ووندزور وبرايتون

في مناطق جميلة من انكلترا منها السفرة التي جمعت زيارة موقع الطاقة عائلية ممتعة 
 2011المتجددة بالرياح في منطقة ردينك وزيارة منطقة الكهوف قرب مدينة بريستول عام  

 وكذلك العديد من جلسات االفطار أو العشاء 

 
 Black water Valley Rout 1995زيارة لموقع انشاء طرق وجسور 

 

2011لبريطاني س العموم ازيارة لمجل  

 

1997معرض فني وثقافي ألول مرة في جو عائلي عراقي للمهندسين وعوائلهم   

 
 1996واستعماالتها النووية والذي يعرض تكنلوجيا الطاقة الذرية  دمفاعل سوال فيل زيارة

 جميع المهندسين الذين شاركوا في جمعية الكندي هو لويمكن القول بأن القاسم المشترك 
مهنيتهم وحبهم للوطن، ولقد ترجم بعضهم وطنيتهم بالتطوع وبذل الجهود لمساعدة 
إخوانهم العراقيين لإلرتقاء الى المستويات العليا من العلم والتكنولوجيا. هذا وان جميع 
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يستحقون الشكر والثناء لتفانيهم في المتطوعين من أعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء الجمعية 
جمعيه الكندي، ويشمل   ين ابناء وطنهم  وفي العمل على تحسين إداء وإنجاحخدمة  المهندس

الشكر واالمتنان كل من المهندسين والعلماء الذين قدموا المحاضرات والندوات التدريبية ألعضاء  
ها  و الكندي ومهندس نعم جمعية الجمعية وبذلك ساهموا في الوصول الى أهدافها

مسة  االخ ةوالثناء والتهاني بمناسبة الذكرى الفضي يرالتقدبمهنهم ومهنيتهم يستحقون 
 والعشرين منذ تأسيسها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0192المنتخبة في حزيران  ةاللجنة التنفيذي  
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 المدخل .1

الحالي عامال أســاســيا في اقتصــاد لم يعد الماء مجرد جزء مهما للحياة بل أصــبح في عصــرنا 
% من ســطح 70وبولوتيكي حول العالم. في حين نجد إن أكثر من  الدول. كما أن للماء تأثير جي

ــرـيا حوالي األ  ــتـخداـمه بشـ % فقط و يتمـثل ـهذا بمـياه 0.1رض تغطـيه المـياه إال أن ـما يمكن اسـ
% فيما 97الحة حوالي نســبة األنهار و الجداول و البحيرات. تشــكل مياه البحار و المحيطات الم

% فتشــكل المياه المتجمدة. أما 2.1النســبة الباقية  % نســبة المياه الجوفية أما0.8تشــكل 
بة لل بتها  بالنـس تخدام و التي نـس % فأنها غير متوفرة بصـورة كبيره و 1 .0مياه الصـالحة لالـس

ـــبة ـما هو مـتاح منـها فهو  ن مـياه % فقط م0.03% فقط. أن ـهذا يعني أن حوالي 30نسـ
 األرض مستخدمة حاليا. 

 واجه العالم:زء من المشكلة و التحدي الذي يأإلحصائيات ألتاليه تمثل فقط ج

شـخص يموتون شـهريا بسـبب أمراض سـببها الجوع و العطش   250,000 •
]1[ . 

بليون شــخص )  2.5بليون شــخص يعيشــون بدون مياه نقية. حوالي    1.7 •
ـــكان دول الـعالم الـنامي( يـعانون ــف سـ ــول على  نصـ ــعوـبة الحصـ من صـ

 تصريف المياه.

لخمس ســـنوات يون طفل في عمر ما تحت امل 1.5يموت ســـنويا حوالي  •
 بسبب اإلسهال الناتج عن المياه ألملوثه.

. ســيعاني [2] 2025% عام   30من المتوقع زيادة ســكان العالم بحدود  •
دولة من مشاكل و ندرة  48بليون شخص ممن يعيشون في   2.8منهم 
 المياه.

 

 

ــاـكل تلوث  ـهائـلة للمـياه حـيث  • ـــمال أمريـكا تواـجه مشـ أن أكثر من أورـبا و شـ
ا تعـاني من التركي90 اه األنهـار في أورـب اتج % من مـي ل للنترات الـن ز الهـاـئ

 في الغالب عن المواد الكيماوية ألزراعيه.
 

أن مـصادر المياه العذبة تعاني من اـضمحالل مـستمر بـسبب االـستخدام المتزايد الـسريع و 
ارتفاع المســتوى ألمعاشــي, الناتج عن : التزايد الســكاني , التوســع في اإلرواء الزراعي,  

التطور الصــناعي, التغير المناخي, زيادة الجفاف و الملوحة على المســتوى العالمي. 
 . [3]دولة أي ما يشكل حوالي نصف سكان العالم  88حوالي نقص المياه يؤثر على 

 
أن وفرة المياه قد تعاني نقصــا شــديدا ما لم يتم االتجاه الى تحســين طرق التحلية و 

ــحة المياه معالج ــررا من ش ــبعة دول قائمة الدول االكثر تض ة المياه الحلية. وتتصــدر س
القادمة حســب الدراســة التي اعدها معهد الموارد العالمي عام  22ات ال  خالل الســنو

ثالثة بلدان عربية هي فلـسطين, ـسوريا والعراق اـضافة  . وتـضم هذه القائمة [6] 2015
 سبانيا , اليونان وجيلي.الى اربعة دول اخرى هي اسرائيل , ا

ــتـخدام منظومات ألتحلـيه. يبين الجدول ) ــدر الـعالم العربي دول الـعالم في اسـ (  1يتصـ
 2008أدناه أعلى عشــرة دول في العالم في مجال التحلية حتى نهاية حزيران ســنة  

[4]: 
 

 ( التسلسل العالمي للدول في مجال تحلية المياه1الجدول )
 

  m3/day  17%  10,759,693 ةالمملكة العربية السعودي
 m3/day 13%  8,428,456 اإلمارات العربية المتحدة
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 m3/day 13%  8,133,415 الواليات المتحدة األمريكية
 m3/day 8%  5,249,536 اسبانيا
 m3/day 5%  2,876,625 الكويت
 m3/day 4%  2,675,958 الجزائر
 m3/day 4%  2,259,741 الصين
 m3/day 3% 1,712,886 قطر
 m3/day 2%  1,493,158 اليابان
 m3/ day 2%  1,184,812 استراليا
 

البحار و أن أهم التحديات التي تواجه العالم أالن مـشكلة تجهيز ماء الـشرب من خالل تحلية مياه 
ناعية و المنزلية. أن ـصناعة معالجة المياه  المياه الجوفية و كذلك معالجة مياه المخلفات الـص

ا ـصناعة ـضخمة تبلغ اـستثماراتها بعدة بليونات من الدوالرات مع تطبيقات بعيدة تشمل عالمي
ــك ـــناعـية و السـ علم نـية و ـكذـلك في البـيأت الريفـية. كـما يمكن القول ـكذـلك ـبان المـناطق الصـ

ة األـقل و  أثيرات البيئـي ا لـت ام ـب ل االهتـم ا من قـب الـي اعي )و اـلذي يوـجه ـح ـــن المي الصـ ة الـع البيـئ
ة المتجددة( يعتمد بصورة كبيرة جدا على توفر و قدرة الوصول الى تجهيزات مصادر الطاق

داع في افز اإلـب اء الـعذب . أن ـح ة ذات  الـم ارـي ا التـج اه و القضـــاـي ة المـي الـج ا مـع تطوير تكنولوجـي
 العالقة تشكل اهتماما عالميا.

الطبيعية في العديد من دول العالم التي تعاني من محدودية مصـادر المياه العذبة  عموما 
كل دول الـش  مال أفريقيا ما تلعب طرق التحلية دورا كبيرا في توفير المياه. تـش رق االوـسط و ـش

الوالـيات المتـحدة األمريكـية  % من االمـكانـيه ألـعالمـيه في التحلـية و تليـها50إمـكانيـته اكبر من 
 .1موضح في الشكل  (( 1)سبق وان بيانه كذلك في )جدول  و جنوب أوربا و كما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 [5]قدرات التحلية حسب المناطق   1 –الشكل 
 
 
 تقنيات التحلية. 2

ــواـئب من  ة و الشـ ذائـب ة االمالح اـل اه الزاـل ة للمـي الـج ة مـع ة هي عملـي ة مالتحلـي الـي اه البحر الـع ـي
رب ذات ملوحة اقل من   500mg/lالملوحة أو المياه القليلة الملوحة للحصـول على مياه ـش

  .لمياه الشرب WHOكما قد قدرته منظمة 
ــتهالك الطاقة العالي على أية حال، الكلفة الكبيرة العالية لتقنيات التحلية ال حالية اقترنت بإس

 و هذا ما منع العديد من البلدان األخرى ذات المصادر المالية المحدودة من استعمال التحلية.
يماوية. و تصــنف هذه إّن تقنيات التحلية التقليدية الرئيســية هي من تقنيات الهندســة الك

ــتـخدام  ــنفين من العملـيات هـما اسـ ــة التقنـيات إلى صـ ــاسـ ( والحرارة smembrane)االغشـ
(thermal.) ــتخدم  ان ــّمن  تغيير الطور) من تقنـيات التحلية التي تسـ العمليات الحرارية تتضـ

اء الـعذب من المحلول الملحي، بينـما عملـيات  ــول على الـم العكس( للحصـ ار و ـب ــاـئل الى بـخ سـ
( و هذه هي عملية ( hydrostaticمعتمدة على االغـشاية فهي عمليات  ـضغط ـساكن ال

 اليوم : ميكانيكية أي  بدون تغيير للطور. هناك ثالث تقنيات حرارية رئيسية
 
1-(Multi-Stage Flash ( وميض متعددة المرحلة )MSF،) 
2- (Multiple Effect Distillation( تقطير تأثير متعّدد )MED،) 
3- (Vapor Compression( وضغط بخار )VC،) 

  التقنية األكبر و األقدم  والمـستعملة على نحو واـسع في الخليج وشمال أفريقيا. MSFو تعتبر
يعتبر مسـتوى ملوحة مصـدر الماء هو العامل المهم الختيار عملية التحلية. تسـتعمل و سـائل 

ــل ـماء البحر إلى ـجدولين، األول ـماء مق ــا لفصـ ــاسـ ّطر بتركيز ملح منخفض و ـجدول التحلـية أسـ
 ملحي عالي وهذه العملية تحتاج بالطبع طاقة معينة.محلول ملحي بتركيز 

 أما بالنسبة لعملية التحلية باالغشية و التي تستعمل تجاريا فهما على نوعان مهمان هما:
 

1- Electrodialysis       (ED.الغسل االلكتروليكي ) 
 .Reverse Osmosis (RO)تنافذ عكسي  -2

 
تقنية االغشــية ال تغيير فيها األطوار كما تحتاج الى و بالمقارنة مع عملية التحلية الحرارية، فان 

 استهالك طاقة اقل. 
ــل االلكتروليكي ) ــتثـمار الغسـ ا للمـياه ذات  1960(  تـجارـيا مـنذ ـعام EDتم اسـ ـــب و يعتبر مـناسـ

ــة و ــل الاللكتروليكي على مـبدأ ا الملوـحة المنخفضـ ــل االلكتروليكي تعـمل وـحدة الغسـ لفصـ
ــاـلب و أخر موـجب و لاليوـنات حـيث تتكون  ـــية تـبادل ايوني( قـطب سـ الخلـية من قطبين )أغشـ

ادة الملحـية في مجموـعة  ات الـم ــل ايوـن ة تنفصـ ائي على طرفي الخلـي ــع جـهد كهرـب بوضـ
األغشــية. تكون األغشــية رقيقة جدا وذلك لتقليل المقاومة الكهربائية للمجموعة وان الحجم 

 . day/3m 40000 -1000للمنظومة هو ما بين  المثالي
ــي ) ــتعملة جدا إلنتاج الماء ROاما طريقة التنافذ العكسـ ( فتعتبر الطريقة األكثر أهمية والمسـ

العذب من ماء البحر أو من الماء ذي الملوحة المنخفضـة و باسـتخدام الغشـاء . اسـتعملت هذه 
ــتعمـله أو ال ــتـخدام  عملـيات الطريـقة مؤخرا في مـعالـجة المـياه ألمسـ ــتهلـكة وذـلك ـباسـ مسـ

لقد تم اســتثمار طريقة   .ultrafiltration  (UF)خرى للحصــول على ترشــيح فائق اغشــية أ
و أصبحت، في الثمانينات، من أكثر العمليات  تنافسا  1960التنافذ العكسي  تجاريا كذلك في  

جاوز االـستخدام العالمي مع تقنيات التحلية الحرارية الكالـسيكية، ومنذ منتـصف التـسعينيات، ت
 .2قنيه التحلية الحرارية  الحظ الشكل لهذه التقنية ت

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [6]تكنولوجيا التحلية  2-الشكل
 

ــعـة أمتـار مكّعبـة  ــي يمكن أن تتفـاوت في الحجم من بضـ افـذ العكسـ  -ان منظومـات التـن
ــتعـمال المنزلي ـــناعـية الكبيرة. -لالسـ ــأت الصـ إّن  من اكبر المنظوـمات  إلى ـماـئة اآلالف للمنشـ

ـــكالون  )   ــرائـيل و بـقدرة حولي  Ashkelon )الـعامـلة  في الـعالم هي منظوـمة اشـ في إسـ
330,000 day/3m.    تغال بمنظومات مماثلة بالـسعة  في المملكة تخهناك طيط للبدء باالـش

 .2009العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة منذ عام  
اء قادر  mμ 4-5x10إلى  mμ 3-5x10دى حجم جزيئه  تـشتغل األغـشية على  م ، لذا فان الغـش

( و تتم عملية التنافذ NaClعلى إزالة أغلب أيونات الملح مثل ملح الطعام  كلوريد صوديوم )
ــي . ان ــمى ـبالعكسـ ــي على مـبدأ عكس عملـية التـناـفذ الطبيعـية وـلذـلك تسـ التـناـفذ  العكسـ

ــافي  اء الصـ ة حـيث يـتدّفق الـم ة طبيعـي ــاء من التركيز المنخفض إلى التركيز  عملـي خالل الغشـ
 الـشكلعلى. على الرغم من هذا، فان التنافذ العكـسي يـشتغل على الـضد من  هذا كما في األ 
3 . 
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  (RO)مخطط مبسط المنظومة عمل التنافذ العكسي 3-الشكل

 
 . كلفة التحلية3

ا المتو ة يعتمـد على كلفـة التكنولوجـي ــتخـدام التحلـي ة و جودة المـاء إن قرار اسـ فرة و نوعـي
كل ) لمئوية لكلف متطلبات عملية التحلية التي تعتمد التنافذ ( النـسب ا4المنتج.  يوضـح الـش

% هي كلفة المعدات و الطاقة الكهربائية أالزمة 80العكـسي . و يبدو من الـشكل إن أكثر من 
 . [5]% فقط 5الغشاء فال تشكل غير  أما كلفة

 
 
 

 
 
 

 [ 5[ف لتحلية التنافذ العكسي لماء البحر لة الك( هيكلي4الشكل )
 

 
مما تجدر باإلـشارة اليه هنا أن التطور التكنولوجي في مجال التحلية باـستخدام التنافذ العكـسي 

أدناه التراجع في (  5قاد الى تراجع مســـتمر بكلفة الطاقة ألمســـتخدمه و يوضـــح الشـــكل )
ســنوات. لقد كان ا نتاج المتر المكعب الواحد اســتهالك الطاقة للمتر المكعب الواحد خالل عدة 

كيلو واط في السـاعة بينما   70نيات من القرن الماضـي يسـتهلك حوالي من الماء في الثماني
من كلفة  و هذا بال شــك قد قلل كثيرا 2004كيلو واط عام  2تناقص هذا المقدار ليصــل الى  

 لتقنية.استخدام هذه التقنية وشجع على استخدام و استثمار هذه ا
من الجديربا لمالحظة ايضـا هو بينما انصـب أغلب جهد البحث العالمي على تحسـين األغشـية، 
نجد أن هناك جهدا أقل اهتم بتحسـين كفاءات طاقة هذه العمليات. و قد يكون سـبب هذه 

ب المهتمين ب ة  الحقيقـة هو أن أغـل الطـاقـة الميكـانيكـي ــي  اهتموا ـب افـذ العكسـ ة التـن عملـي
اـفذـي للعملـية، بين ــتهالك الـطاـقة، ـناتج من الـطاـقة الكيمـيائـية التـن ــغط ـما ان أغـلب اسـ ة، أو الضـ

ــرة  بكيمـياء ـماء للمحلول المـعالج. ـلذـلك، ـفان  ق مـباشـ
ّ
التـناـفذي للمحلول اـلداـخل  و اـلذي يتعل

ت جديدة إلى العملية ) التنافذ العكســـي( أو إلى فهم كيمياء الماء يمكن أن يجلب تحســـينا
 ألخرى.عمليات التحلية ا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( تطوير استهالك الطاقة القابل لإلنجاز في عمليات تحلية التنافذ العكسي  5الشكل ) 

[7,8]   
 

 
 . الوصول الى التجدد و االستمرارية من خالل اإلبداع4

ــدة ـبدعم البـحث و 5القومي األمريكي ]في مراجـعة أخيرة لمجلس البـحث  ــى و بشـ [ أوصـ
ــاء و ذلك "لتخفيض   كنولوجيا مبفي تطبيق ت  R&D)التطوير ) تكرة للتحلية باســـتخدام الغشـ

ــارت  المراجـعة الى  الـطاـقة والكلف كبيرة وللتخلص من المحلول الملحي المتبقي ". لـقد أشـ
ا ّد المتوّقع لإلنـج ــيء األكثر تـفاؤال هو أن الـح ـــبة أن الشـ من %50-% 80 ز هو التخفيض بنسـ

ي يادة مماثلة في كفاءة الطاقة التي تسـتعمل فتكلفة التشـغيل والرأسـمال،و يقترن هذا بز
 استخدام تقنيات "اإلنجاز الجديد" و خالل السنوات العشرون التالية.

 
افـذ ) ات البحـث و التطوير في مركز البحـث وتطبيقـات التـن ( في CORAلقـد قـادت عملـي

التقنيات جامعة سري  إلى تطوير عمليات إبداعية لتطوير تقنيات تحلية الحالية . إحدى هذه 
ذ الطبيعي ) اـف دء التـن ة والمرتكزة على مـب ارـي از  Natural Osmosis)اإلبتـك ادرة على إنـج ـق

ــول الى هذه الحدود  ــغيل و الوص منافع كبيرة في تخفيض كال  من رأس مال وتكاليف التش
ــيرة جدا في فترة زمنـية ق ــل مركز 11-[9صـ على جائزة اإلبداع  للجمعـية  CORA[. لـقد حصـ

 CORA( و التي دعمت دراســة   لمصــنع تجريبي في Royal  Societyطانية )الملكية البري
 .  2012كذلك نال المركزجائزة الملكة للمياه لعام  .[12-13]
 

و كلفة رأس مال  بالمقارنة بينت الدراسـة إمكانيات توفير هاّمة  في كال من اسـتهالك الطاقة 
قة اإلنتاجية المماثلة في معدل للطا   إـضافة  RO)بعملية التحلية التقليدية للتنافذ العكـسي)

اء و التخلص من االمالح ] ة الـم الـج ــمن 11-9مـع افع أخرى تتضـ اك مـن ان هـن ك ـف ذـل ــاـفة ـل [. إضـ
ع اإلضـافية تعتبر معالجة كيميائيه اقل إضـافة الى المحلول الملحي المتبقي. أن هذه المناف

دراســة نتائج قادت الى إجراءات صــحيحة للحفاظ على البيئة وخلق بيئة مســتديمة. أعطت ال
 .2010لحوظ منذ عام  النماذج  التجارية والتي توسع استخدامها و اتنتشر بشكل م

 
ــتثـمار االبتكرات التقنـية لمركز  ــري) CORAلـقد تم اسـ ، حـيث تم Surrey)من قـبل ـجامـعة سـ

ر ؤولية العامة ] Plc  Modern Waterكة تابعة باـسمتأـسيس ـش ـست  14-17ذات المـس [. أـس
لبناء واستغالل تقنيات الماء و لمعالجة مشاكل توفر الماء   2006عام  Modern Waterشركة 

ــركة  ــروع  Modern Waterالعذب والمعالجة و التخلص من المياه القذرة. بنت شـ أول مشـ
نافذ العكـسي  في جبل طارق ومـشروع تجاري أكبر للتحلية بالت  CORAـصناعي حـسب تقنية 

ــانع في ال  [18في عـمان ] ــين والهـند وبـلدان اتبعهـتا مصـ ــة تقيمـية  صـ خرى. وفي دراسـ
  Global Water Intelligenceمســتقلة للتقنيات الحديثة للتحلية قامت بها مؤســســة 

ــفورد تم اختـيارتقنـية  ـــماة   CORAواـلذي مقرـها أكسـ    Manipulated Osmosisوالمسـ
فاءة وصداقة  للجودة والك 8.9كأفضل التقنيات الحالية للتحلية ومنحتها اعلى مقياس وهو 

 البيئة كما مبين ادناه.
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ــنع تـجاري في الـعالم لتقنـية التـنافذ الطبيعي  في منطـقة  Forward Osmosisأول مصـ

  2009 الخلوف في سلطنة عمان في عام 
 
 
 المياه في العراق. مشكلة 5

ارات العراقية القديمة يرجع باألـساس ل                    لوفرة المائية ان احد أهم أـسباب ظهور الحـض
ــي بـها العراق و بالذات في المنطـقة الجنوبـية. لـقد كان للنهرين ا لـخالدين دورا كبيرا التي حضـ

منطقة في النهـضات الحـضارية العراقية المتعاقبة. و الـشك ان ـسبب قيام الحياة في هذه ال
في دور  من الـعالم و ازدـهارـها على مر الـتاريخ هو و جود دجـلة و الفرات و ان أي خـلل خطير

ــورة كبيرة و ـهائـلة على ـكاـفة جواـنب الحـياة في العراق . ـلذا ـهذين النهرين ـقد ينعكس بصـ
يجب النظر للمشـــكلة المائية ليس على أســـاس المرحلة الحالية و محاولة الوصـــول الى حلول 

يـجب العـمل للـمدى البعـيد في مـحاوـلة توفير األمن الـمائي و الـغذائي للمجتمع  مؤقـتة ـبل
 العراقي.

 
يتعرض العراق وخاصــة وســطه وجنوبه الى شــحة مياه تنذر بكوارث أنســانية وبيئية. مشــكلة 
المياه في العراق ذات ثالثة أبعاد: األول مرتبط بالتغيرات المناخية والثاني داخلي بسـبب سـوء 

ــادر المـياه ـخارج الـحدود  التخطيط و ـــبب كون مصـ إدارة الموارد الـمائـية و الـثاـلث إقليمي بسـ
ـــكل ملحوظ خالل العقود الثالـثة . العراقـيه ــت بشـ ومن المالحظ ان الواردات الـمائـية ـقد تـناقصـ

الماضــية بســبب الســياســات المائية لدول المنبع باالخص تركيا من حيث بناء الســدود العمالقة 

فرات وان المشــاريع المســتقبلية لهذه الدول تنبن بان مشــكلة المياه على نهري دجلة وال
قبل بالشـكل الذي سـيهدد االمن القومي. وعلى سـبيل المثال أن سـوف تتفاقم في المسـت

بليون متر مكعب  98« في تركيا، يعتقد انه سـيوفر قرابة »مشـروع جنوب شـرقي األناضـول
أـضعاف. وعند اكتمال »ـسد اليـسو«  3مياه بقرابة من المياه لتركيا، والذي يعادل حاجتها من ال
, وـهذا ربـما ـما ـحدا بمعـهد [20]في المـئة   47ود التركي، يتقلص جرـيان مـياه نهر دجـلة بـحد

حة المياه   [6] 2015الموارد العالمي عام  بعة دول االكثر تضـررا من ـش من اعتبار العراق من الـس
 في المستقبل.

 
ــي م ـــياسـ ــاس يـجب أن يكون من األمن الـغذائي واألمن السـ رتبط باألمن الـمائي وعلى هذا األسـ
سـتراتيجية والبحث عن الحلول الدائمة التي  تؤمن  مصـادر األولويات األسـاسـية وضـع الخطط األ 

ــ  ـــباب المـناخـية المـياه لحـماـية البـلد من األـس ــي. لكون األسـ ـــياسـ ــادي واألبتزاز السـ تغالل األقتصـ
ارج األرادة اه ـخ ابع المـي ة لمـن د من التركيز على إدارة وتنظيم الموارد  والجغرافـي ة فال ـب العراقـي

ة وهي المياه الجوفية ولكن المشــكلة في المياه الجوفية المائية والبحث عن مصــادر بديل
ن. وعليه نقلها وتقنيتها وتهيئتها لألســتخدامات المتنوعة مع وفرتها بعدها عن مراكز المد

 يجب ان تكون بكلف قليلة وتقنيات مستديمة .
 
 .  العراق و مشكلة الملوحة 6
ة الملوحـة في نه  ـــب ادة  نسـ ت تقـارير كثيرة  زـي اوـل ة و الفرات في العراق لقـد تـن ري دجـل
اه األنهر التي و ة الزاـئدة في مـي ة الملوـح ـــب أثر العراق بنسـ ة أن يـت ائـي توقـعت وزارة الموارد الـم

وهذا ماحصــل فعال بســبب أعمال االســتصــالح وإنشــاء   2015تصــب في أراضــيه عند حلول عام 
 السدود في تركيا وسوريا. 

ــادر عن وزير الموارد الـمائـية ـعا ــة واقع ال  2007م ونـقل بـيان صـ موارد الـمائـية  قوـله في دراسـ
في العراق "إن نســبة الملوحة في مياه نهر الفرات ســتبلغ ضــعف ما كانت عليه في العام 

".  و أوضــح 2006% مما كانت عليه في العام  65وفي نهر دجلة ســتبلغ أكثر من    2006
وقف حرج وـسيتأثر ـسلبا الوزير " أن وـضع العراق الجغرافي باعتباره دولة المـصب يـضعه في م

إجراءا ة اإليرادات الواردة الى العراق" ـب دول الواقعـة على مجرى النهرين وتؤثر في كمـي ت اـل
[19] . 
 

اه الواردة  اه في العراق التتوقف فقط على كمـية المـي ة المـي ــكـل ا ان مشـ ــارة هـن وتـجدر االشـ
ك الميـاه والتي تعتمـد على كميـة االمالح  ة للعراق وانمـا على نوعيـة تـل ــوـي والمواد العضـ

ادن وال ة  والمـع ات المختلـف دار الجراثيم و الفطرـي ذاك على مـق ة وـك ذاـب ة الـم ات المختلـف مركـب
والتي تجعلها غير ـصالحة لالـستخدام البـشري و للزراعي. لقد حددت منظمة الـصحة العالمية 

ــرا لتـلك المواد الـمذاـبة فتركيز  يعتبر  ملليغرام في اللتر الواـحد من الـماء 600الى  300مؤشـ
دا في حين ان تركيز  ا تركيز من  900جـي فيعتبر   1200والى  900ملليغرام فيعتبر مقبوال اـم

ــ   1200، وـحددت ـعدم مقبولـية الـماء عـندـما يكون تركيز المواد اـلذائـبة فـيه اعلى من ينـس
د  ة فتركيز من [21]ملليغرام للتر الواـح ب اخر في الزراـع اـن ملليغرام   2000والى  500. من ـج

ا اذاللتر ا دا الملوـحة وال  2000زاد التركيز عن   لواـحد فيعتبر مقبوال اـم ــدـي ملليغرام فيعتبر شـ
 .[21]يمكن استخدامه في الزراعة 

 
فان تراكيز االمالح في نهر  عن وزارة التخطيط العراقية 2016وطبقا لالحصــائات المســجلة عام 

 تركية في منطقة الخابور لتصــلملليغرام للتر عند الحدود العراقية ال 265دجلة كانت بحدود 
ملليغرام للتر في بغداد  630ملليغرام للتر في الموـصل بينما كانت بحدود   300الى حوالي 

في منطقة الكرمة قبل  1420ملليغرام للتر في واسـط، وتزداد الى   720بينما كانت حوالي 
 ملليغرام للتر 600انت بحدود التقائها ببقايا نهر الفرات. اما بالنـسبه لنهر الفرات فان التراكيز ك

ــي العراقيـة وحوالي  ملليغرام للترفي الحلـة وتزيـد في  720عنـد نقطـة دخولهـا لالراضـ
و  540ملليغرام للتر الواحد اما اما في البصـرة فان الملوحة تتراوح ما بين   1760الديوانية الى 

لليغرام للتر م 2200ملليغرام للتر وحســـب المواســـم وبمعدل عام يصـــل الى حوالي    7700
 .[21]الواحد 

عليه وطبقا العاله تتبين امكانية معالجة المياه المستخدمة لالستهالك المنزلي عن طريق و
والتي تستخدم الكثر من  ROالتخلص من االمالح الذائبة باستخدام طريقة التناضح العكسي او  

رخص حاليا حيث وتتناسب  بالمائه من المياه العذبة المنتجة عالميا حيث تعتبراالمثل واال  60
في الماء المراد تحليته   كلفة انتاج الماء العذب مع كمية االمالح المذابة وكلما قلت الملوحة

لتحلية المياه في بابل نحتاج الى طاقة كهربائية اقل لتحلية لذا فان الكلفة التشغيلية 
ذي قار او المثنى   والديوانية وكربالء وواسط مثال تكون اقل من كلفتها في نضيراتها مثل
 اوالبصرة، ولكن تبقى الكلفة االولية النشاء محطة التحلية نفسها تقريبا.
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ــاوة و ـتأثيرـها على الثر ــر حول زـيادة الملوـحة في بحيرة سـ ــاـفة الى التـقارير التي تنشـ ة وإضـ
 السمكية. 

يواجه عصـرا ملحيا إن لم يحاول من أالن إدراك الخطورة و التخ طيط المبكر الـشك في أن العراق ـس
أن مشـاريع التحليه قد تكون إحدى الحلول التي يمكن اإلسـراع بها من لكارثة يحتمل حصـولها. 

توفير ما أالن لكي يتمكن العراق من إعداد الكوادر و المراكز المتخصــصــة و التي ســتتمكن من 
 يحتاجه من مياه بصورة سلسة ومن دون إرباك.
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ليس الهدف من هذه المقالة الدخول في تفاصيل االختصاصات المتعددة للتفتيش 

 Occupational Health and Safety)  أو تشريعات الصحة والسالمة المهنية ،الهندسي
اءات، بقدر ماهو التعريف بأهمية الدور المناط لطاقة واالنشأو مجاالت ا  ،في المجاالت الصناعية (

للحفاظ و ،لتأمين تطبيق القوانين ومراجعة التشريعات واالجراءات الوقائية ؛بهذه االختصاصات
أو على االقل   ،واالهم من ذلك حياة العاملين وممارستهم العمل في بيئة آمنة   ،على المنشآت

 لمخاطر.بيئة عمل محسوبة ا
 

النه يعتمد على األجازة في الممارسة   ؛التفيش الهندسي من االختصاصات التطبيقيةبر يعت
، في مجاالت هندسية متعددة ،عالوة على المؤهالت العلمية والخبرة االحترافية الطويلة

ة أو البناء واالنشاءات والطاق ،كتخصصات الهندسة البحرية وعمارة السفن والميكانيك والكهرباء
م يكن هذا المجال من االهمية اال لضرورة توفرشروط معينة تؤهل  .... ألخ. ولوالمفاعالت

النزاهة   - والذي يتطلب باالضافة الى المؤهالت اعاله -المفتشين لتجيزهم القيام بهذا الدور
ابتدءا  ؛ وحيادية القرار وفوق كل ذلك االلمام بأكثر من جانب من جوانب التخصصات الهندسية

بالمواصفات والمعايير التصنيعية  المعتمدة عالميا في االجهزة يم وانتهاءا  خصائص التصاممن  
 والمعدات الصناعية وطرق استخداماتها المثلى. 

لحماية  ؛دورالتشريعاتالى ثم  ،تشير هذه المقالة أوال لمفهوم الصحة والسالمة المهنية
لعنصر الرئيس يش الهندسي ا يعتبر التفت العاملين ونتائج العمل بتطبيق قوانين السالمة، حيث

والضامن لموائمة االجراءات الوقائية بما يتناسب واماكن العمل  هذه القوانين، لمتابعة تطبيق
  ،الى الهيئات المشرعة  (Feedback)باالضافة الى التقييم والتغذية العكسية  ،المختلفة

 مستجدات.   لتكنولوجي من اقع التقدم الما يفرضه و  حكام لتغطية الثغرات القانونية وأنضاج األ 
 مفهوم السالمة المهنية وبداية التشريع  

 

 
ينبع من  صلب بيئات العمل بأعتباره اليقل اهمية عن االنتاج  ،السالمة المهنية كمفهوم  

وجودته أوالتكاليف المتعلقة بهما ألن القوى العاملة كانت والزالت في الكثير من البلدان   
 . 1نتاج تعتبر العنصر االساس في اال 

والحد من عرفت السالمة المهنية بأنها مجموعة  االجراءات الوقائية لتوفير الحماية للعاملين 
منع وقوع الحوادث من لمخاطر المعدات واالالت على القوى العاملة  والمنشآت والمحاولة 

  .خالل التحكم والسيطرة
المخاطر. لذا تمكن االنسان ون محفوفا بغالبا ما يك -  ومهما كان بسيطا   -كل عمل يقوم به االنسان 

حتى   ضرريطة والحذر كوسيلة لتقليل الوبمرور الزمن أن يستنبط أدوات وقائية ويلتفت الخذ الح
لذا فمواقع العمل وعلى أختالفها من  .في اماكن العمل، والتي هي الحاضنة االكبر للمخاطر
جد المعدات المتحركة وأنبعاث توا حيث ة؛مصانع او مختبرات او ورش تعتبرأماكن غير طبيعي

   .للغاية على حياة العاملين والبيئة الغازات ودرجات الحرارة العالية او التفاعالت  تجعلها خطرة
عند بداية ظهور الطاقة البخارية،     -أبان الثورة الصناعية  و  -الفترة التي تمثلت بالتطور الصناعي  

كانت ،     (Steam Boilers)فجارات المراجل البخاريةانو  ،كانت المخاطر الصناعية فيها كبيرة جدا
ء، واصبحت اكثر حدة لتصل قرابة االنفجار كل اربعة  على حد سوا   المنشآتكارثية على العاملين و

. ففي الوقت الذي استمر فيه أمتناع الدول في أوروبا من التدخل الرسمي في   2 ايام 
صناعية، كانت المسؤوليات تترك حينها للسلطات العالقات والحقوق العمالية  بداية الثورة ال

ولكن بمرورالزمن ومن اجل  مال وحقوقهم. في مواقع العمل لتنظيم عالقات الع االداريــــة
المجتمعي برزت الحاجة لوضع قواعد عامة ملزمة من قبل  الحكومات لتحسين شروط   االستقرار

أعتبارأن العامل هو الطرف االضعف وظروف العمل وحماية العمال من االضطهاد المجتمعي، ب
  بيل المثال  قانون المصنع في منها على سكان  فتمخضت قوانين    .   3  بالعالقة مع أرباب العمل 

والذي دخل حيز  (Child Labour) لحماية عمالة الطفولة "    The Factory Act"   بريطانيا
  .1833 عام التنفيذ 
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 أهمية تشريعات الصحة والسالمة المهنية 
المنشـآت كثر بروزا في وقوع االحداث المتسببة الضرار أل غالبا مايكون الخطأ البشري هو العامل ا

حكام السيطرة على إ لذلك تمحورت تشريعات الصحة والسالمة المهنية حول .أوالعاملين
أوتفتيش بيئات لمتابعة  او  ألزام القوانينعلى    هذه التشريعاتلم تقتصر. ومكامن الخلل والخطر

داءا أبت  ؛  منها تفتيش المعدات،  لتغطي الكثير من االجراءات والفحوصاتهيأت االرضية  بل    ،ملالع
والمواصفات )أن كانت في تصاميم  ،من تدقيق المعايير والمقاييس العالمية المعتمدة

  ؛ المعدات أوفي متانة التصنيع( الى حيث تنتهي بسالمة اداء هذه المعدات واستخداماتها
 دوري على المستخدمين  أواالنتاج وحسبما تمليه الخبرة التراكميةبشكل خاطربعد تقييم الم
 قتصادية.للقطاعات اال 

 مواقع العمل،السالمة في  وامسؤول، هم يقوم بمهام المتابعة والفحص والتدقيقمن  
المكلفين من قبل هيئات السالمة الوطنية أو وزارات العمل باالضافة   اوخبراء التفتيش الهندسي

 عتماداأل  أومنظمات التأمين شركاتشين هندسيين )كأطراف حيادية( كالتابعين لفتلم
(Accreditation Organisations)    مثل UKAS  ،  وجمعيات التصانيف(Classification 

Societies)   لويدزمسجل ال لأمثا Lloyds Register ، ويت نورسكي فريتاس د و DNV   ،
 .الخ...... Bureau Veritasأو بيورو فريتاس

وتضع أطر هذه القوانين هيئات   ،تتتظم بقوانينعموما ما  تشريعات الصحة والسالمة المهنية   
حيث تكمن أهمية   ،ملزمة   أجراءاتها. وتعتبر  مةعاالسالمة الوطنية أو وزارات العمل في البلدان  

 في ضرورة  التعريف واالرشاد والمتابعة وذلك لتوفير:  هذه القوانين 

بيل المثال ، فعلى ستكون مؤهلة مهنيا لسالمة العاملين ومواقع العمل -ة  عمل آمن. بيئة 1
واقيات  التوجيهية لالنذار وتجهيز االرشاداتضع تحديد درجات الحرارة واالنارة و  - وليس الحصر 

 .الحرائق للحد من المخاطر

اء أو انبعاث الغازات كالتي تكون خالية من االزبستوس واالشعاعات والضوض   -. بيئة عمل صحية  2
 الضارة......الخ  

لضمانة حقوق العاملين وعبرها يتم الحفاظ  -لتشريعات الوطنية .  بيئة عمل تمتثل بتطبيق ا3
والتي غالبا مايتطلب تغطية تعويضاتها حال   )اليات االنتاج (على مقومات االنتاج المادية 
 الخسائر أكتتابات شركات التأمين. 

ي ينعكس ايجابا داء الجيد حال االلتزام باالجراءات الوقائية  والذالكفيلة لضمان اال . توفير الفرص  4 
 على تحسين االنتاج وجودته . 

بل بالعكس   ،لذا نجد أن هدف تشريعات الصحة والسالمة المهنية اليتعارض مع أهداف االنتاج
ادث ومنع اصابة ويساعد بالوصول الى أنتاج خالي من المعوقات بتقليل خسائر الحو هيعزز

 االفراد والذين هم رأس المال البشري. 
 نتائج العمل بأعتماد برامج الصحة والسالمة المهنية :  

أذا كانت حقوق وشؤون العاملين في المجتمعات المتطورة تأخذ الحيز االكبر في  تشريعات 
 مد بشكل  عتَ ال تُ  محدودة في أغلب الدول العربية أو  ، فهي التزال المهنية مةالصحة والسال

 International Labour) لذلك تقام ورش مشتركة بين منظمة العمل الدولية. فاعل
Organisation ILO)  عتماد برامج الصحة والسالمة أومنظمة العمل العربية لتعزيز أهمية 

  ، واالمراض المهنية االسباب الرئيسية لالصابات والوفيات بين العمال. تعتبر الحوادث المهنية
ومن  . 4 2005عام   19000الشرق االوسط حوالي  في  لعملباالوفيات المرتبطة عدد  وقدر

    العمل عملت منظمة ،اجل منع تعرض العمال لمثل هذه المخاطر
 ،غرات في بيئات العملالدولية على زيادة التوعية مشيرة الى وجود مخاطر كثيرة وث

الحداث تغييرات نوعية في هذه واقترحت وسائل لمواجهتها وقدمت الدعم والمساعدات 
 ين رئيسيتين :التشريعات لتغطي مهمت

فيما يتحكم ببيئات العمل لتحديد مسؤوليات ارباب العمل وواجبات   االولى:
 يراعى والعاملين  لضمان الحقوق، 

 .االلتزامات المتبادلة والمصالح المشروعة الطراف االنتاج التوازن بين فيه           
 

  يتحكم  بأدارة السالمة والصحة المهنية وبرامجها مابوالثانية: 
  

بتطبيق أجراءاتها للتخفيف من اضرار  ارباب العمل و المنشآت وكال هاتين المهمتين تلزمان
ا بأن تطبيق هذه التشريعات له تأثير هن البد من االشارةو الحوادث  واضرار المخلفات الصناعية.

ففي حال    .واقع االنتاجعلى نتائج العمل ووغير مباشرة    هناك نتائج مباشرةعلى سير العمل، ف
وقوع الحوادث أوالكوارث الناجمة عنها  حيث  -تقليل الخسائربتبرز نتائجها المباشرة  - أعتمادها

يتجلى حجم الخسائر فيها بالتناسب مع الجهوزية  ،والحرائقاالنفجارات أو كالتسربات االشعاعية 
الكفيلة  وذلك بما تسمح به االستعدادات الوقائية وسبلها ةالسيطرنوعية التحكم ووكفاءة 

 ؛تكمن في تقليل  اصابات العاملين، ف. بينما الفوائد الغير مباشرةأالثار المدمرة لألخطار لتالفي
ماهرة وعدم توقف وسائل االنتاج  وتقليل الخسائر المالية التي وبه يتم الحفاظ على االيدي ال

عند توقف االنتاج بسبب االضرار او االصابات قد تكون الخسائر كبيرة أما  جية.  تتكبدها المنشآت االنتا
والتي غالبا ما جدا بالقياس مع رأس المال المخصص لتطبيق برامج الصحة والسالمة المهنية 

يمكن اعادة   الكلف حال تطبيقها،ب  المالي  الفرق، بينما  ازنات التشغيليةالمو  تكون متضمنة في
 ر عمل المنشآت.أستثماره لتطوي
في  الجدوى من وضع تشريعات مالم تتوفر أجهزة للرقابة والمتابعة وااللزام  ه لوحظ أيضا أن

المهنية لتأمين االمتثال بتشريعات الصحة والسالمة  لذلك جاءت ضرورة التفتيش    مواقع العمل،
 تفتيش الهندسي  ال .5

 ، كونه عامالكبر في ادارة المنشآتيعتبر التفتيش الهندسي جزءا مكمال لالنظمة االدارية اال
وهو الهدف االسمى لهذه المهمة على  ،لتعزيز ثقافة الوقاية بين ارباب العمل والعمال

المفتشون أو ر ختاموما ما يع ،. ولضمان بلوغ غاية االلتزام باالحكام القانونية6 المدى البعيد
ريقة سلبية أو  المهمة بط دون ممارسة، ولكن الوسائل االكثر مالئمة لتحقيق هذا الهدف

بوليسية كالتي تتمثل برصد المخالفات واصدار العقوبات وانما بالسعي للحيلولة دون ارتكاب 
لتها للجهات الجزائية . لذا تقتصر مهمة التفتيش على استصدار المخالفات واحا  6  المخالفة اصال

ية المنظمة التنفيذلهيئات وجمع البيانات وتقديم المعالجات واالستشارات وتقديمها ل
  :لقواعد السالمة المهنية. وعليه تختصر مهام المفتشين الهندسيين على

اللوائح والقرارات المنفذة  كمراقبة تنفيذ أحكام أنظمة الصحة والسالمة المهنية ،  .1
   . يمعلى وجه سل اله

تمكنهم من  أصحاب األعمال والعمال بالمعلومات واالرشادات الفنية التي  تزويد .2
  سائل لتنفيذ أحكام االنظمة.باع أحسن الوات

وضع التقارير والمالحظات أثناء التفتيش الدوري ورصد أحصائيات عن الحوادث  .3
 ودراسة اسبابها.

، األحكام القائمةفي  الموجودةإبالغ الجهات المختصة بأوجه النقص والثغرات  .4
التنبيهات والتوجيه واقتراح ما يلزم بذلك لمعالجتها كأجراء التعديالت أو استصدار 

 لبناء القدرات.  

 .ة بحقهاضبط مخالفات أحكام نظم السالمة المهنية  والقرارات الصادر .5

 د سلوكيةأسس في العمل كالفحص والتدقيق والمتابعة  وقواع  للتفتيش الهندسي   تعِض ُو  
سياقات ومعايير مؤسساتية   بما تملي على هذا النشاط من و التخصصي لحسب المجاكال 
 فمن أنواع هذا التفتيش :عالميا،  مدةمعت

  (Periodical/Comprehensive Inspection)التفتيش الدوري/ الشامل  •
المنشآت  وهو ما تعتمده أغلب مواقع العمل الوظيفية والمرافق االدارية  أو 

ر مخاطال  مــبشكل دوري لتقيي  ينفذ    ؛ويعتبر تفتيش متعدد المجاالت   ،االنتاجية
المحيط وضوابط ح لوائكال حسب   الملزمةالمتثال لالحكام وتحديد مواضع ا

 مجال فيكما  في المملكة المتحدة - أن كان على سبيل المثال - التخصصي
 Pressure Systems Safety)المة أنظمة الضغط س

Regulations2000)  ئية الكهربا والمعداتSafety Regulations 
1994/201)  (The Electrical Equipment،) تنظيم الفضاءات   أوفي

وأنبعات الغازات     (Confined Space Regulations1997)ة ـــــــــالمغلق
أو في مجاالت  أخرى    (Local Exhaust Ventilation ) والتهوية المحلية 

 PUWOR)ستخدام االجهزة والمعدات )كأ ورقة،ال هحصرها في هذ يصعب
Regulations  وعمليات الرفع  أومعدات(LOLER Regulations) ا مأو

الصحة  أو في  االشعاعات والمخلفات الصناعية، و يتعلق في البيئة والتلوث
 والتغذية .....الخ.  

    (Quality Inspection)الثاني: التفتيش النوعي  •
يشمل التحقق الوثائقي من فحص ومراجعة المعلومات والتأكد من كفايتها و

  ة فات التي تعتمدها الجهات المصنعحسب متطلبات المطابقة أن كانت للمواص
 هادات االختبارـــــــــــأو ش  (Certificate of Origin)كشهادات المنشأ
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(Test Certificate)  مطابقة  أوشهادات ال(Certificate of Conformity)    
وفقا للمعايير الوطنية والدولية    باالضافة الى تقييم وتدقيق أنظمة المؤسسات

 (   Accreditation Certificatesعلى شهادات االعتماد )ِالمعروفة للحصول 
الى  أما القواعد السلوكية للتفتيش الهندسي فتخضع لشروط وظيفية وانضباطية النها تحتاج   

: 
 الحرفية بالعمل   .1

وتتمثل بالخبرة النابعة من الممارسات  التطبيقية مع جملة المعارف الفنية المرتبطة  
عبة والتي تستوجب التمكن والدقة والقدرة على  بالتخصصات الهندسية المتش

او  ،ثم االستنتاج لتحديد مكامن االخطار وسبل انهائها ،التحري وجمع المعلومات واالدلة
 بالسيطرة عليها لتقليل االضرار الناجمة منها قدر المستطاع .  التحكم

 
 االلمام القانوني  .2

عالوة  ،لتامة باالنظمة والبروتوكوالتوالدراية ا ،ويتضمن المعرفة القانونية واالجرائية
على صالحيات وسلطات المفتشين كال حسب مجاله التطبيقي كما في التخصصات 

ها وفقا لسياسات االلزام التي ب  التي يتم التعاملوقانونية  المذكورة اعاله أوتراخيصها ال
 تضعها تشريعات الصحة والسالمة المهنية. 

 
 النضج واالستقامة .3

قديم المشورة المستندة على الخبرة التراكمية واتخاذ القرارات بشكل  وذلك الهمية ت
 حيادي دون التمييز أوالمواربة. 

  
 التنظيم وادارة الوقت .4

سبة للتفتيش الهندسي تكمن في تحديد سلم األولويات في عمليات واهميتهم بالن
تلك ك المختلفةالتقييم والتحليل واالستنتاج وااللزام واستصدار النتائج لمواقع العمل 

 .تخضع لمتابعات متكررة وبفترات قصيرة اكثر عرضة للمخاطرلتي ا
 

 الدقة والقدرة على االقناع   .5
تفصيلي عن احكام التشريعات وادواتها واساليب عمل  حيث يتطلب االلمام بشكل 

االنظمة والمعدات لتمكن المفتش  من أبراز مكامن الخلل او مواضع عدم االمتثال وتحديد 
فيه أعتمادا على االدلة   اطر وعرضها للمعنيين بشكل اليقبل اللبس أو االختالفالمخ

 .العلمية وبأستخدام التقنيات الساندة
رقابة في ال في تطبيق اسس ومبادئ عمل المفتشين ،من دولة الخرىتختلف الدول قد 
نتاج من ارباب ترسيخ مبدأ التعاون بين اطراف اال في  لكن بمجملها تنصب، واالرشادالمتابعة وو

 وجمع البيانات وأستقراء النتائج.  بما يحقق مصلحة الطرفين النجاح العمل ،عمل وعمال
 الخالصة 

الصحة والسالمة  تشريعات وأحكام التحقق من االلتزام بالمتابعة و التفتيش وانشطةعمليات أن 
تؤخذ   -لتلوثات البيئية كعدد االصابات والحوادث أو ا -المهنية والبيئية غالبا ما تننتج بيانات  

 لتطوير بيئات العمل بما يتناسب ومخاطر التطور التكنولوجي للحد منهذه البيانات بنظراالعتبار 
تأثيراتها على مواقع العمل والعمال، وتثبيت حقوق العاملين؛ لتوفير بيئة عمل صحية 

ت االلزامية وفقا لالطر السياسا  أو تعديل ،تراخيص االنتاج رفض منح أووسليمة، باالضافة الى 
ان الوطنية أوما يقابله من التزام للبلد ح التعديل في االحكام التشريعيةــة وبما يسمـــالتنظيمي

كأتفاقيات االمم المتحدة  International Conventions)لتطبيق االتفاقيات الدولية )
   . MARPOL  73/78أو غيرها كالتلوث البحري 1992بشأن التغيير المناخي 

يعتبر العراق بيئة خصبة لتفعيل نشاطات التفتيش الهندسي في ظل سياسة السوق 
و استثمارات أجنبية ممن تعتمد الكثير من  المفتوحة الحالية والتي شهدت دخول شركات 

الشركات العالمية ومفتشيها كطرف حيادي لتقييم مخاطر استخدام الياتها و معداتها  
تستند هذه الشركات حاليا على خبرات المفتشين التابعين  لتأمينها ماليا في العراق. حيث

ه الخبرات لقطاعات البترول  للشركات االجنبية المعتمدة في الخليج العربي وأروبا لتزويد هذ
والموانن أوالتجارة، بينما حال النهوض بالواقع التشريعي في البالد؛ باالمكان العمل على الزام 

المهنية والبيئية بأعتماد الكفاءات العراقية بعد تأهيلهم تطبيق قوانين الصحة والسالمة 
بدور التدقيق والمتابعة وألزام   لدعم االقتصاد الوطني وتشغيل االيدي العاملة العراقية لتقوم 

الشركات االجنبية لالمتثال بقوانين الصحة والسالمة المهنية ومنها الحفاظ على حقوق االيادي  
   العاملة العراقية والبيئة .

  
  

من االكاديميات البحرية    Class 1&2أستشاري حصل على شهادات الهندسة البحرية  
والتوربينات وعمارة السفن. تدرج في خدمته  اق الداخليبتخصصات مكائن االحتر  البريطانية

من مساعد مهندس الى رئيس مهندسين أعالي البحار ومفتش هندسي ثم   18البحرية خالل 
حصل على شهادة الماجستير في تنظيم وادارة االنظمة الصناعية عام مدير أسطول بحري. 

فتش هندسي وأستشاري وحاليا والتحق في نفس السنة مع شركة اليانز الهندسية كم  1998
 مدرب أقدم في عمليات تفتيش ومتابعة صناعة أوعية الضغط العالي والمفاعالت.

 
 
 

ويات العمل الدولية، بحث  العمل في ضوء مست تفتيش منظمة العمل الدولية،  .1
الدراسات االجتماعية والعمالية )واقع   من سلسلة23منشور في العدد رقم ) (

وزراء  العمل بين التشريع والممارسة(، المكتب التنفيذي لمجلسوأهمية تفتيش 
العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الطبعة  

   198 ، صاألولى 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Hartford_Steam_Boiler_Inspe

ction_and_Insurance_Company 
دور تفتيش العمل وأثره   –د. صالح علي علي حسن، حماية الحقوق العمالية  .3

 2-204م، ص 2103شروط وظروف العمل، دار الجامعة الجديدة،  في تحسين
مكتـب العمـل الـدولي، لمحـة عـن وضـع السـالمة و الصـحة المهنيـة فـي   .4

المنطقـة العربيــة، دراسـة للمناقشـة خــالل النـدوة الثالثيـة اإلقليميـة حـول 
تشرين  28،  السـالمة والصـحة المهنيـة فـي المنطقـة العربيـة، )دمشـق

 (13 -الثاني/نوفمبر
ة، دور تفتــيش العمــل فــي تحســين عالقــات منظمــة العمــل العربيـــ .5

الـــدورة   –العمــل وتهيئـــة المنــاخ المناســـب لإلســـتثمار، البنــد الثـــامن 
 ( م 2818السابعة والثالثون لمؤتمر العمل العربي، المنامة )مارس 

6. ILO, (Rebort V), Labour administration and labour inspection, 
international labour  conference, 011 th Session, 2100, 

Geneva, P . viii. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hartford_Steam_Boiler_Inspection_and_Insurance_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Hartford_Steam_Boiler_Inspection_and_Insurance_Company
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  تبدأ قصة زها حديد مع المبنى الجديد للبنك المركزي العراقي من لقاء محافظ البنك
الدكتور سنان الشبيبي مع زها حديد في ايطاليا. كان الدكتور سنان في حينها قد زرع البذرة 
االولى لهذا المشروع العمالق. فقد قام وباالتفاق مع مجلس الوزراء وبدعم من مجلس ادارة 

  جديد ارض في الجادرية قرب فندق بابل تطل على نهر دجلة لبناء مقرء قطعة البنك، بشرا
لعدة   ان يكون المبنى من تصميم المعمارية الشهيرة زها حديد وكان الشبيبي يطمح للبنك.

  كونها عراقية االصل ابهرت العالم باسلوبها الجديد في التصميم والعمارة. اسباب منها

 ــيد البنك المركزي و شارع الرش 
 

التدهور خالل اكثر في شارع الرشيد الذي عانى من االهمال و  الحالية  تقع مباني المركز العراقي
كان العمود الفقري لعاصمة العراق. هنالك ثالث مباني مع مبنى  ان من ثالث عقود بعد 

   .في هذا الموقع لوقوف السيارات
 

شارع من تصميم المعمار السويسري الالبنك المركزي المبنى في وسط  احتل 1959عام  في
لتصميم مبنى    1978ية عام مسابقة دول البنك نظم. ثم William Dunkelوليم دونكل 

. وقد تم تنفيذ المشروع Arne Jacobsenارن جيكوبسن  جديد فاز بها المعمار الدنماركي
 ديسين و ويتلينع المكتب  الدنماركي بعد ان تعاقد البنك م 1985-1981موقعيا في 

Dissing + Weitling .العداد التفاصيل المعمارية والهندسية  
حل مهمة في تاريخ العمارة العراقية تستوجب المحافظه عليها كجزء هذه المباني تمثل مرا

من التراث العمراني الحديث في العراق. اال ان مباني البنك المركزي قد تعرضت بعد عام 
 الى محاوالت السرقة والتخريب المتعمد ومنها اشعال النار في البنايتين مما اضطر ادارة   2003

 
امه الى مواقع اخرى في داخل بغداد. اما شارع الرشيد فقد فقد البنك الى نقل عدد من اقس

الكثير من تراثه وتغيرت معالمه واصابه داء االهمال من  قبل الجهات الرسمية. وفي هذه 
ة والوضع االمني سيجت مباني البنك المركزي بالعوارض الكونكريتية وصار البنك كالقلعة  البيئ

 لمحصنة.ا
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 بسبب وذلك إبقاء البنك المركزي في موقعه الحالي في شارع الرشيد من المناسب عدلم ي
 عدة مباني غير صالحة السلوب عمله والتطور المصرفي وعالقاته الخارجية فيتبعثر نشاطه 

كبنك مركزي وليس مصرف تجاري. هذا بالرغم من ان مبانيه قد رممت حديثا اال انني اشك،  
نفيذ وعدم معالجة متطلبات العمل المصرفي من مالحظاتي الشخصية، في مستوى الت

اصبح   وعليهالحديثة بصيغة مناسبة او باسلوب متكامل.  الحديث او ادخال الوسائل والتكنولوجيا  
من الضروري اعادة النظر في  موقع البنك وااليفاء بمتطلباته الحديثة. واستوجب ايضا ان يعكس  

ة بارزة امام المجتمع العراقي والعالمي للوقت البنك روح االمل والتطور وان يكون عالمة وطني 
 الحالي او للمستقبل على حد سواء.

 ـروع شــ خلفية الم 

كانت عامرة بالنشاط المركز على والدة المشروع الهميته البالغة.   2012و 2010الفترة بين 
فقد وافق مجلس الوزراء في حينها على استمالك قطعة ارض الموقع المطلة على نهر 

متر مربع. وتم ايضا موافقة مجلس  20,000في الجادرية قرب فندق بابل بمساحة دجلة  
اء على التعاقد مع مكتب زها حديد العداد جميع الدراسات والوثائق الضرورية لتصاميم الوزر

 المشروع واالشراف على التنفيذ.
هنالك رغبة  كانت ردود الفعل الرسمية والشعبية وفي االعالم ايجابية في الغالب. بل كانت

في وطنها االصلي ..  صادقة لالحتفاء بأول مشروع ايقوني لسيدة العمارة الحديثة زها حديد 
 العراق

، واحدة من اهم المعماريين في 1950اكتوبر    31تعتبر زها حديد، التي ولدت في بغداد في  
ميز عملها هو العالم ولها تأثير كبير على الحركة الفكرية في مجال التصميم والعمارة . وماي

ا يعطي انسابية متميزة االسلوب الحداثي واالرسترسال الالمتناهي الى الفضاءات الخارجية مم
للتركيبة العمرانية لمبانيها. وقد حازت زها على العديد من االوسمة العالمية في المجال 

ز على جائزة . وهي اول امرأة تحو2011العمراني منها وسام التقدير من الملكة البريطانية عام  
كما حازت مرتين على والتي تقارب جائزة نوبل للعمارة،  2004عام  Pritzker Prizeبريتزكر 

. ولها في بريطانيا عدد من المشاريع اكثرها شهرة هو Sterling Prizeجائزة سترلنك 
 .2012الملعب االولمبي للسباحة 

 دراسة الجدوى للمشروع 
، وبمشاركة اختصاصات هندسية 2010ن االول عام قدم مكتب زها حديد للعمارة في كانو

احتوى على الدراسة االولية لمتطلبات البنك المركزي واهداف  وفنية اخرى، تقريره الذي 
المشروع االستراتيجية. وقدم التقرير مجموعة من المقترحات المعتمدة للتخطيط والتصاميم 

ة قبل التنفيذ. كما حدد فريق زها  المعمارية والتقنية وما يحتاجه المشروع من خطوات الحق
 :شروع والتي من ضمنهاحديد اهداف البنك المركزي من هذا الم

 حالة التبعثر في العديد من المواقع والبنايات ءنهاأ •
يجاد حلول وظيفية وخلق بيئة عمل تتناسب ودور البنك المركزي في االقتصاد العراقي ا •

  والعالقات العالمية
في بغداد يعكس، امام المجتمع العراقي والعالمي، طموح العراق الى   بناء معلم بارز •

وف الى جانب الدول المتمدنة، ويعكس للعالم االستقرار المالي في العراق ويدعم حركة الوق
 االستثمار واالنتعاش االقتصادي

 

 
 وتخلل اعداد هذه الدراسة زيارات ميدانية لبنوك مركزية حديثة واقامة عدد من الورش

فيها الدكتور سنان  لتدقيق المعلومات والنتائج التي توصل لها الفريق المصمم شارك 
 .الشبيبي وعدد من المدراء اضافة الى عدد من الكادر الهندسي للبنك

متر مربع من البناء،   79,500توصلت الدراسة الى ان المتطلبات تستوعب مساحة بناء بما يقارب  
االرض ولعدد من المرافق تحت سطح االرض من ضمنها  ليغطي تقريبا جميع مساحة قطعة 
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متر  150ائن والمعدات وغيرها، اضافة الى برج عمودي يرتفع الى اكثر من الكراجات والخز
فوق الطابق االرضي. وقد حدد موقع البرج في جهة شارع ابو نواس ونهر دجلة، بينما امتد 

الرض خلف البرج من جانب شارع على باقي قطعة ا  Podiumالمبنى الذي يمثل القاعدة 
لعالقات الوظيفية للمبنى بمايتناسب مع المتطلبات االنية  عمار بن ياسر. وكان التركيز على ا

 والمستقبلية. وان يكون المبنى صديقا للبيئة ومنفتحا ولكن امنا في نفس الوقت.
 

 فريق ادارة المشــروع 
يقة يصبح فيها مثاال يحتذى به في العراق، اكدت الدراسة  االولية على "ان ينفذ المشروع بطر

ايقوني بارز على وجه السرعة وبكفاءة عالية". وكان االستنتاج الذي  في كيفية اكمال مبنى 
نصح به مكتب زها حديد و مارك هوران   ومارك دمبسي  (مستشاري البنك في فترة اعداد 

، من قبل فريق متخصص ومتفرغ الدراسة االولية(، هي ان يدار المشروع، في مراحله المقبلة
لعملية. وتكون من ضمن مهام الفريق تمثيل البنك المركزي  يربط بين المعرفة الفنية والخبرة ا

فيما يتعلق بالمشروع داخليا وخارجيا واإلشراف على عمل الفريق االستشاري، وكذلك متابعة  
الرسمية وغيرها من  الموافقات متطلبات التصميم والبرامج الزمنية وعملية الحصول على

 .التصاميمالمتطلبات الضرورية الكمال 
وبالفعل قابل المستشارون وممثل البنك المركزي ثالثة معماريين تم تحديدهم مسبقا من اجل  

  . تعيين واحدا منهم مديرا للمشروع. وقد تم اختياري من بينهم الدارة فريق المشروع
عمل مفصله تحدد كيفية تنفيذ المهام،  في بداية تكليفي، قدمت الدارة البنك ورقة

الفريق وتركيبته االدارية مع التأكيد على تنوع االخصاصات الهندسية في الفريق وصالحيات 
والتركيز على الشباب لالستفادة من المشروع لتدريب الكوادر المستقبلية . كما بينت في تلك 

نسيق يومي بين البنك المركزي  الورقة أن المشروع  الذي ننوي تنفيذه يحتاج الى عمل وت
والمؤسسات الرسمية. وكان هذا العمل اليومي هو االسلوب الفعلي الذي    والفريق االستشاري

اتبعه فريق ادارة المشروع النجاز ممتطلبات العمل بصوره حرفيه ولكن لم تستوعب بعض 
اخرئ داخل  مديريات البنك والعاملين فيه هذا االسلوب لعدم اتباعه عموما في مشاريع 

 .العراق
الدارة المشروع هي التفاوض مع مكتب زها حديد على شروط العقد كانت الخطوات االولى 

وتركيبة الفريق االستشاري . في نفس الوقت بدأ الفريق بتدقيق متطلبات البنك واالتصال  
طيران بالجهات الرسمية المعنية والتي استمرت على مدى مراحل اعداد التصاميم، منها مثال ال

ن من الضروري ايضا حسم تواجد محطة ضخ المياه في المدني )بسبب ارتفاع المبنى(. وكا
زاوية الموقع بين شارع الكرادة وشارع ابو نواس، بشكل سريع لما له من تاثير على تصاميم 

  .المشروع
 

 اعداد التصاميم 
الشبيبي ممثال عن  من قبل الدكتور سنان  2012كانون الثاني  31وقع العقد في لندن يوم 

مكتب االستشاري وفريقه الفني وبحضور ممثلي السفارة العراقية البنك وزها حديد عن ال
 والفريق الوافد من العراق وممثلي منظمات الجالية العراقية واالعالم العراقي والبريطاني.

 
التوقيع وقد عبر الدكتور سنان عن الشعور الوطني بهذه المناسبة حينما قال في احتفالية 

عام ،   8000ى( إلى تراث العراق الذي يمتد ألكثر من على العقد "وستتم إضافته )المبن
التراث الذي منحت فيه اإلنسانية جوهر كثير من معارفه وتقنياته. ومن هو الشخص المناسب 

 "الذي ُيطلب منه تصميم مقرنا؟ أيقونة في عالم العمارة ، زها حديد ، ستعود إلى اولها
،  26التصاميم كاملة على اربع مراحل خالل تفاق مع مكتب زها حديد على انهاء كان اال 

ً
شهرا
عدا الفترات المقرة تعاقديا على دراسة التصاميم من قبل البنك المركزي، مددت الحقا الى 

شهر. خالل هذه الفترة يقوم الفريق االستشاري بتقديم مخططات ومواصفات متكاملة  28
 .مقاولينالتي تكون جاهزة للتسعير من قبل المع جداول الكميات و

مكتب استشاري اخر قدموا  11وقد شارك في اعداد التصاميم مع مكتب زها حديد للعمارة 
اختصاص هندسي وفني. كانت جميع هذه المكاتب مشمولة ضمن العقد الموقع مع   19

مع استشاريين في حين تعاقد البنك  Sub- consultantsزها حديد كاستشاريين ثانويين  
خصصة اخرى مثل التقييم االمني وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا خارجيين في مجاالت مت

 الخزائن.
 

تضمنت المرحلتان االولى والثانية اعداد تقييم متطلبات البنك المركزي واسلوب عمله 
ية. كما المستقبلي من ضمنها اعتماد اسلوب المكاتب المفتوحة والتقليل من المكاتب الفرد

متطلبات توليد الطاقة الكهربائية والحرارية وحركة الموظفين  تضمنت المرحلتان على تحديد
والمتطلبات االمنية وتوظيف التكنلوجيا  Data Centreوالزوار ومتطلبات مركز البيانات 

ة الحديثة في عمل الخزائن  والعد والفرز والمحافظة على البيئة. وهنا، ايضا، واجه فريق ادار
يريات لالساليب الجديدة في العمل والتي اعتمدتها المشروع صعوبات في تفهم بعض المد
 التصاميم خصوصا فيما يتعلق بالخزائن.

 
 

 
 

فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة اعتمد التصميم على االلتزام بمعاييرتصميمية وضوابط 
المعايير في امريكا وفرنسا اال ان  فنيه وتقنيه معترف بها عالميا. وبالرغم من وجود مثل هذه 

. وهذه الشهادة تعطى BREEAMاالتفاق تم على اعتماد المتطلبات البريطانية في شهادة  
للمباني على اساس عدد من المعايير حسب امكانيات البلد والتقدم التكنولوجي ونوعية  

ي اثناء اعداد المبنى. وتحدد المتطلبات التي يجب ان يلتزم بها كل من الفريق االستشار
اثناء التنفيذ و كذلك يلتزم بها رب العمل بعد استالم المبنى ولفترة زمنية التصاميم، والمقاول  

 Buildingمحددة. عند توفر جميع هذه الشروط تقدم شهادة من مركز البحث العمراني 
Research Establishment  .بمطابقة المبنى لمعايير المحافظة على البيئة 

يات الى نهاية المرحلة الثانية اخذين بنظر  ميم المشروع بالتطور على كل المستواستمرت تصا
االعتبار الدراسات الهندسية والميدانية التي تمت وردود الفعل التي استلمت خالل هذه 
الفترة. ففي مجال التخطيط مثال توسعت رقعة المبنى تحت االرض لتشمل جميع مساحة  

وفي نفس الوقت,  .Podiumاالرضي الذي يمثل القاعدة  الموقع كما توسع ايضا الطابع
متر   172انتقل البرج في الموقع من جهة نهر دجلة الى شارع عمار بن ياسر وزاد ارتفاعه الى 

فوق سطح الموقع بسبب تقليل مساحات طوابقه السفلى العتبارات امنية. وهذا التغير، 
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كن امام البرج بعد ان كانت خلفه. ويم  Podiumباعتقادي، هو االفضل بحيث اصبحت القاعدة  
بهذه الصيغة ربط القاعدة بنهر دجلة واعطاء تسلسل افقي من النهر الى شارع ابو نواس الى 
القاعدة ومن ثم الى البرج. بالتالي اصبحت القاعدة والبرج اكثر اناقة وتكامال اضافة الى  

 نيا.المداخل المنفتحة مع اعتماد صيغ لحماية امنية متطورة تق
 
 

 
 

اعداد الوثائق في المرحلة الثالثة واعداد وثائق المناقصة في المرحلة الرابعة،  بعد االنتهاء من 
قام البنك المركزي باختيار مقاول سبق ان نفذ مشروع المركز الثقافي الشهير في اذربايجان 

. وفعال من تصميم زها حديد. كما تعاقد البنك المركزي مع شركة عالمية كفريق استشاري
 .ليستمر لمدة اربع سنوات 2018كانون الثاني  10الجادرية من تاريخ بدأ العمل في موقع 

هنالك الكثير من التحديات النهاء المشروع في الموقع. ولكن اليعني هذا استحالة تنفيذه اذا 
ل توفرت االرادة لذلك وتوفر فريق متمكن ومتفرغ الدارة المشروع واالشراف على تنفيذ العم

ادارة البنك واالطراف االخرى وتأمين جودة العمل والحفاظ على  مما يساهم في التنسيق بين
 الكلفة المعتمدة والبرنامج الزمني.

 

 كلمة البد منها 
يكثر بين الحين واالخر، هجوم اعالمي ضد مشروع المبنى الجديد للبنك المركزي اغلبها تتركز 

نقص في الخدمات الرئيسيه لعراق من ازمه مالية و  علن ارتفاع كلف البناء في وقت يعاني ا
. هنالك العديد من التساؤالت ووجهات النظر الرصينة  التي يمكن مناقشتها. اال ان بعض تلك   
الطروحات تسعى الى ايقاف المشروع مرحليا او كليا على اعتبار انه ليس من االولويات في 

  .الظرف الحالي

ي الخدمات الرئيسيه كمشاريع البنى أيا مخالفا. ان النقص فولكنني احمل في هذا السياق ر
التحتيه او تطوير قطاعات مثل الكهرباء والصحه و التعليم لم يكن بسبب االزمه الماليه االنيه  
التي يمر بها العراق، وانما بسبب سوء ادارة تلك  المشاريع وانعدام التخطيط والفساد المالي 

ى مدار السنوات العشر االخيره. اليس من عراق مئات المليارات علواالداري الذي كلف خزائن ال
 االولى ان نطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا االهدار ؟

كما يجب ان نتذكر بان تكاليف بناء المقر الجديد للبنك هي من مالية البنك المركزي حصرا  
صصة  خر على الميزانيات المخوليست من الميزانية العامة. ان ايقاف المشروع لن يؤثر بشكل او بآ

  .للقطاعات الضرورية االخرى مثل العمل والسكن والتدريس والخدمات وغيرها
عمليه  التطور التحدث باالهتمام بجانب واحد من االمور الحياتية. االعمار وتطوير البنى التحتية 

رابطة تساهم كل والتخطيط والبحوث والثقافة واالهتمام بالتراث و.. و.. كلها تمثل حلقات مت
دعم الحلقات االخرى.. المباني مراة لواقع حضارة المدن. فهي ملهمة لتطلعات  منها في 

المجموعة البشرية في اية بقعة من االرض. وبدون شك سيخلق تطبيق الفكرة الخيالية لزها  
 حديد معلم جديد في سماء بغداد

صغار،   ندما اخذنا والدي، ونحنتقول زها حديد في اطار المؤثرات على تصميمها: "اتذكر ع
حيث تدفق الرمل والماء والقصب والطيور  – لمشاهدة المدن السومرية. جمال المشهد 

وتعلم  – والمباني والناس سوية. لم تغادرني هذه التجربة قط. تقف امامها تشعر انها  ابدية 
مذهل بين  انها كانت هكذا قبل عشرة االف سنة. هذا هو الخلود المحبب، فهنالك تدفق

والحياة البرية والتي تمتد الى ادراج المباني والناس. اعتقد انه لربما ما احاول القيام   االرض والماء
للمدينة   –به في كل اعمالي هو التقاط هذا النوع من التالحم والتدفق في سياق معماري 

 ".المعاصرة ومستخدميها
زي العراقي يمها لمبنى البنك المركفعال حققت زها حديد هذا "التالحم والتدفق" في تصم

 لتخلق ايقونة بغداد الحديثة.
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( وزير للمالية والتموين 1998لندن  -1906والد زها حديد هو محمد حديد )الموصل  -1

 1948. انتخب نائبا لرئيس مجلس ادارة المصرف الوطني العراقي في 1946عام 
 .63 - 58في فترة  واشتهر بتسيير االقتصاد عندما عين وزيرا للمالية

2-   Mark Horan, Vice President, Facilities Management, Federal 
Reserve Bank of Kansas City 

3-   Mark Dempsey, Regional Director – ME, Financial Services 
Volunteer Corps 

واخذت   10/4/2013انهي البنك المركزي عقد مدير المشروع، نعمان منى، في  -4
 دار مهام ادارة الفريقمدير المشروع دنيا سرمساعدة 

تكون فريق ادارة المشروع في البداية من مدير الفريق وخمس مهندسين من    -5
 اختصاصات متفرقة وبمساعدة من الكادر الهندسي في البنك المركزي

شارك في التفاوض مع مكتب زها حديد ممثلي البنك المركزي مدير ادارة     -6
الجبوري وباشراف الدكتور سنان الشبيبي   لقانوني االستاذ طارقالمشروع واالستشاري ا

 واسناد مجلس االدارة والفريق القانوني
كما مثل مكتب زها حديد في العراق مكتب دجلة الهندسي بالتعاون مع المعماري     -7

 هيثم عجينة
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الكثافة السكانية المرتفعة وكذلك  تعاني اليابان من انخفاض المساحة الجغرافية نسبة الى 

وحدد  ية المدمرة مثل الزالزل والبراكين.ندرة مواردها الطبيعية وانتشار الظواهر الطبيع
 الباحثون اربعة اسباب لنشوء التجربة المتميزة في اليابان دون غيرها من البلدان وهي :

 نقص المساحة. .1
 ندرة الموارد الطبيعية. .2
 حب العمل الجماعي.  .3
 والتقاليد الشائعة في اليابان. فةالثقا .4
5.  

اليابان تعاني من قلة الموارد الطبيعية،   الطبيعية حيث إن د وسوف اركز على نقص الموار
( من مساحتها فقط. والتربة اليابانية تتميز بعدم خصوبتها %15حيث انه ال يزرع في اليابان اال )

زين المياه واستغالل الطاقة وهي بصورة عامة اودية ضيقة تحتاج الى جهود كبيرة لتخ
 في المواد الزراعية الكامنة والحد من الفيضانات المدمرة. كما 

ً
وان اليابانيين يواجهون عجزا

( مما يحتاجون اليه اذا ادخلنا في %50( تقريبًا او ما يزيد على )%30الغذائية يصل الى )
في انتاج اللحوم المحلية.  االعتبار مايستوردونه من حبوب الغذاء التي تستورد الستخدامها

( من  %66وة المعدنية تقريبًا اذ ان نحو )ضافة الى ذلك تفتقر اليابان الى جميع مصادر الثرباال 
( مما تحتاجه من %84احتياجات اليابان من الفحم مستورد من الخارج وهي تستورد نحو )

ن الى البترول بشكل كامل ( من احتياجاتها من القصدير والزنك. وتفتقر اليابا%65النحاس ونحو)
ل مع المعادن المهمة بما فيها ( مما تستهلكه اليابان من الطاقة وكذلك الحا%75ويمثل )

 الحديد الخام.
 
 
 

 
علما ان اليابان تعد اكبر دول العالم المستوردة للنفط والفحم وخام الحديد ومجموعة كبيرة 
من المعادن االخرى والقطن والصوف والخشب ومجموعة كبيرة من السلع االخرى. لذلك كان  

د من الحداثة وتحــاول اليابان جاهدة رفع كفاءة اندفاع اليابان الى االنجاز االقتصادي والى مزي 
ستخدام الموارد وتحــاول اســتثمار مواردها المحلية المحدودة من المعادن ومن أخشاب  ا

 دنى من االعتماد على المصادر المحليــة.اال حد الالغابات أو من الطعام بما يكفل توفير 
  ولة تعويض النقص في الموارد الطبيعية. حاولت اليابان تطبيق استراتيجيات عديدة لغرض محا

ه االستراتيجيات هو التركيز على االستغالل األمثل لموردها الوحيد وهو الثروة ومن اهم هذ
 مليون نسمة، وبدأت بالفعل بعد الحرب العالمية الثانية في توجيه   128البشرية التي تزيد عن  

ة التي تساعدها على تحقيق ثورات فلسفتها نحو كيفية استخدام ثروتها البشرية بالطريق
 احتياجات المواطنين والحياة الحرة الكريمة للسكان. تمكنها من توفير 

 
ولم ترتكز استراتيجية اإلدارة اليابانية على خلق وتطبيق أساليب إدارية مستوردة، بل ركزت على 

مع حضارة وثقافة   اختيار وتحوير مزيج من السياسات واألساليب اإلدارية المعروفة، والتي تتفق
 وبيئة اليابان.

 
ئد ان تطبيق نظم االدارة واالنتاج الفعالة كان وراء النجاح الكبير الذي حققته هناك اعتقاد سا

الشركات اليابانية في االختراق المتميز لالسواق العالمية واصبحت تطبيقات شركة تويوتا 
مجاالت الهندسة الصناعية ونظم من الموضوعات التي اثارت اهتمام الباحثين في  للسيارات

 ل السنوات االخيرة والتي انتقلت الى باقي الشركات اليابنية وكانت السبباالنتاج الحديثة خال
 وراء التطور الصناعي واالقتصادي الكبير الذي شهدته اليابان الحقًا. الرئيسي

قبل تطبيق  1950الجدول ادناه يوضح التطور الهائل في شركة تويوتا للسيارات مابين عام 
الذي يعتبره الباحثون بداية التطور االقتصادي في شركة  1980نظم االنتاج الحديثة وعام 
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 Just-in-Timeتويوتا للسيارات نتيجة الكتمال تطبيقات نظم االنتاج في الوقت المحدد  
System (JIT)      في الذي تعتبر فيه شركة تويوتا للسيارات رائدة    2018والوقت الحالي عام

 .Lean Systemsتطبيقات نظم االنتاج الفعالة  
 
وإن هذه الفوائد العامة التي حققتها نظم االدارة واالنتاج اليابانية وما تحققه من ارباح عالية  

 لى دول العالم االخرى.ا اكانت سبب اهتمام الباحثين الغربيين بدراستها ونقله
 
 
 
 

 1950،1980،2018تا لالعوام : مقارنة التطور في اعمال شركة تويو1جدول 
 

 1950 1980 2018 

Number of 
Employees 

383 46,402 369214 

Total 
Number of 

Cars Sold 

9,228 1,494,470 10 441 000 

Net 
Revenue 

100625 661,135,428 260.8 billion 

Source: https://www.statista.com/statistics/262752/total-net-revenues-of-toyota/  

 
انجح النظم االقتصادية في العالم ويستحق من و من المؤكد يعتبرالنظام االقتصادي الياباني 

والخصائص  الدراسة ويرجع الى خصائص يابانية فريدة من نوعها كما وان العوامل التاريخية
الفريدة للشعب الياباني جعلت المؤسسات اليابانية تتميز بخصائص نادرة من نوعها يمكن 

 -( :Edwin Reischauer 1977ي النقاط العامة التالية )تلخيصها ف
 

 ( للموظفين والعمال. Life  Employmentانماط العمل مدى الحياة ) •
 ع الموظفين على شراءها .توزيع االسهم على عدد كبير من المساهمين وتشجي •
 استغالل فرص االستثمار في اي مكان كان . •
تجارية بكافة الوسائل االعالمية المتاحة االهتمام بجمع المعلومات الصناعية وال •

 كاإلذاعة والتلفزيون والمطبوعات وما شابه
التنسيق والعمل المشترك والتعاون فيما بين الشركات المتنافسة كما تم شرحه  •

الزيـبـاتـسـو )مثل اتحاد ميتسوبيشي , ميتسوي ,   (Ziabatsu) داتفي اتحا
 سومس تومو , ياسودا(.

  (MITI)رة الصناعة والتجارة الدولية اليابانية االمتثال الى وزا •
ً
 بشكل كبير جدا

 االعتماد على النظام المصرفي الحكومي عند الحاجة الى القروض. •
يرة والحكومة في تقديم المشورة عند التعاون بين القطاع الخاص والشركات الكب •

 الحاجة . 
للمرشحين  عدم تدخل الشركات الصناعية في المسائل السياسية وعدم دعمها •

 الى االنتخابات .
اعطاء الفرص الى الشركات التجارية للقيام بالنقل والشحن والتامين للشركات  •

 الصناعية. 
للتعاون في تنفيذه توزيع المشاريع الكبيرة على عدة شركات في وقت واحد  •

 وتقليل خطورة الخسارة والفشل .
الصناعي .التركيز على الحصول على االسرار الصناعية الجديدة عن طريق التجسس   •

تقليل الكلفة بكافة انواعها الى ادنى حد ممكن مع الحفاظ على الجودة 
 والمنظر اللطيف للمنتج . 

ومجهزي المواد االولية ابرام العقود الطويلة االمد مع الموظفين والعمال  •
 والشركات الفرعية .

تغيير العملة وإنما  تثبت الشركات الصناعية سعر العملة عند التعاقد كي ال تتأثر ب •
 تتحمل الشركات المالية التي تدعم الشركات الصناعية هذا التغيير. 

عمال االستشارية والتفاوض مع المستهلكين او استغراق وقت طويل خالل اال  •
 واد االولية .مجهزي الم

التأكيد على االجتماعات التطويرية الدورية وتكون معدة مسبقا في جداول ثابتة  •
 وم والشهر ولسنوات عديدة .بالساعة والي

زيادة االجور سنويا بما يتناسب مع الوضع االقتصادي وغالبا تصرف الزيادات في   •
 شهر نيسان من كل عام.

اضعاف الراتب وتصرف   4-3ل الى االهتمام بالمكافآت السنوية التي قد تص •
 مرتين على االقل في السنة وتتغير حسب الموقف االقتصادي.

 
الفريدة من نوعها جعلت العامل الياباني يشعر بالفخر واالنتماء الى  ان هذه الخصائص 

(  1مؤسسته وبلده وادت الى ارتفاع انتاجيته مقارنة باالخرين كما يبين الشكل رقم )
 ادناه:

 
 

 (: مقارنة بين انتاجية العامل في شركات السيارات اليابانية واالمريكية 1قم )الشكل ر

 
Source: https://www.statista.com/statistics/262752/total-net-

revenues-of-toyota/ 

 
قدم العمالق الذي حققه اليابانيون إعجاب العالم أجمع كما يثير في الوقت  الت أثارَ 

ساؤالت التالية حول السّر في قدرات هذا الشعب العمالق الذي نفسه عديدا من الت
 تفوق تفوقا استراتيجيًا:

 
ما هو سر حياة الشعب الياباني منذ عهد ما قبل اإلقطاع الياباني في القرن الثاني   •

دي حتى وصل إلى تفوقه اإلستراتيجي الحالي ليصبح القوة عشر ا لميال
 االقتصادية والعلمية العظمى ؟

ستطاع اليابانيون الذين عاشوا في عزلة عن العالم الخارجي زمنا طويال  في  كيف ا •
جزر فقيرة باالموارد الطبيعية أن يصبحوا أكبر مجموعة بشرية في العالم تتسم 

 جة فريدة ؟بالوحدة والتجانس الثقافي بدر
كيف وظفت اليابان التكنولوجيا المتقدمة اليها من الغرب لتطوير امكانياتها   •

اعية والزراعية وان يكون غذاء شعبها العقلي والروحي والمادي الوحيد هو  الصن
 ” االنتماء“ لقوميتها واحترام وتقديس هويتها الوطنية ؟ 

فقيرة مدّمرة إلى عمالق أليس هذا وحده كان سّر تحول اليابان من دولة محتلة  •
 اقتصادي وصناعي في فترة تقل عن ثالثين عاما ؟

يوم ما متخلفة جدآ مقارنة مع امتنا العربية العريقة ذات  كيف كانت اليابان في  •
 الحضارة والتراث الضارب بجذوره في اعماق التاريخ االنساني ؟ 

هذه التجربة   علىبشكل عام والعراقية بشكل خاص متى تطلع االدارات العربية  •
المتميزة وتحاول فهمها واالستفادة من كل أو بعض جوانبها وكيفية التوازن بين  

 التراث والمعاصرة ؟

https://www.statista.com/statistics/262752/total-net-revenues-of-toyota/
https://www.statista.com/statistics/262752/total-net-revenues-of-toyota/
https://www.statista.com/statistics/262752/total-net-revenues-of-toyota/
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وكيف أصبح اليابانيون هم  المثل األول في العالم اعتمادا على النفس وإحساسا   •
بقوتهم الذاتية التي جعلتهم يقسمون العالم إلى قسمين ..... ال ثالث لهما ؟ 

 أي اليابانيون“  وهم ”أي بقية شعوب العالم“ ؟نحن ”
 
 

 لما  وختامًا ال بد من التأكيد على أّن التجربة
ً
اليابانية أثارت اهتماًما كبيًرا منذ بداية الثمانينات نظرا

تحقق في اليابان من إنجازات كبيرة ُتعتبر غير اعتيادية بالمقاييس التقليدية ولكون التجربة 
المورد البشري بالدرجة االساس والن السر في النجاح ليس في امتالك  اليابانية تعتمد على

في كيفية ادارة هذه الموارد باسلوب علمي حديث وبشكل صحيح. الموارد الطبيعية ولكن 
 وان الكثير من الشركات 

ً
علما ان اقتصاد اليابان تعرض لالنكماش في فترات متعاقبة مؤخرا

كما مبين صدية التي تنكمش حينا وتتعافى في احيان اخرى  اندمجت لتالفي هذا االزمات االقت
 ( ادناه:2في الشكل رقم )

 
االقتصادي مؤخرا في اليابان يعود الى  لتباطؤ النمو  الرئيسيالسبب تصاديون ان يؤكد االق

الهرم السكاني الذي يميل إلى الشيخوخة، إذ إن عوامل ديموغرافية ناتجة عن مشاكل في 
هذه التجربة  ةولكن بالمجمل يستلزم دراس عاماً  65د أعمارهم على % من السكان تزي27

في الجانبين االداري والهندسي وخصوصا في ظل االزمات المتميزة واالستفادة منها 
 االقتصادية الراهنة.

 
 1008-1970(: الناتج االجمالي المحلي لليابان بين عام 2الشكل رقم )

 
 
 

Source: 
https://azmytheconomics.wordpress.com/2013/06/19/overview-of-

the-japanese-economy-part-1/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://azmytheconomics.wordpress.com/2013/06/19/overview-of-the-japanese-economy-part-1/
https://azmytheconomics.wordpress.com/2013/06/19/overview-of-the-japanese-economy-part-1/
https://azmytheconomics.wordpress.com/2013/06/19/overview-of-the-japanese-economy-part-1/
https://azmytheconomics.wordpress.com/2013/06/19/overview-of-the-japanese-economy-part-1/
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ى االعتماد االكاديمي ها من وسائل للحصول علتسعى اليوم الجامعات العراقية بكل ما توفر ل

واحيانا ،  ، احيانا رصينة معترف بها    من جهات عربية وعالمية وعلى دخول التصنيفات العالمية
اخرى تجارية نفعية. ومع ان الرغبة صادقة عند مسؤولي الجامعات في تحسين التعليم 

وصا عند الكليات ، اال ان النزعة الجامحة خص  العالميةالعالي وتطويره ليصل الى مصاف الجامعات  
، واحيانا عدم االلمام باهداف   الهندسية للحصول على شهادة االمتياز االكاديمي والجودة

 االعتماد قد اضاع غاياته واهدافه.  
، وما هي درجة اهميته للجامعات العراقية وللكليات الهندسية؟ وما   ما هي ضرورة االعتماد

لة كثيرا ما طرحتها في محاضراتي ولقاءاتي عالقة االعتماد بالجودة وضبطها؟ تلك هي اسئ
مع االكاديميين العراقيين حيث رأيت في اجاباتها تكمن اهمية كبرى لتحديد استراتيجيات 

بين ضبط الجودة واالعتماد عالقة ضمنية من حيث كون  وسياسات التعليم العالي. فالعالقة
بيل المثال اعتماد منظمة ضبط الجودة شرط اساسي للحصول على االعتماد الدولي )على س

ايبت االمريكية للمواضيع الهندسية( واستيفاء البرنامج لمعايير الجودة، وهي كثيرة تشمل 
ة التقييم واالمتحانات، مراقبة تقدم الطلبة منها الخطط الدراسية، آلية التعليم والتعلم، آلي

لمصادر التعليمية، وإنجازاتهم، الدعم األكاديمي، الدعم الالمنهجي والالصفي، وفرة ا
 مستوى البنية التحتية والخدمات، عملية متابعة الخريجين والتواصل مع المجتمع المحلي، 

في الكلية المحك الرئيسي لقياس   وإدارة الجودة وتعزيزها. وتعتبر فعالية نظم ضمان الجودة
ا من تلك استمرار تحسين مستوى البرنامج، والذي يعتبر بدوره هدف رئيسي لالعتماد، خصوص

المنظمات التي تؤكد على ضرورة المراجعة الدورية للتقدم الحاصل في المؤسسة التعليمية. 
امج او القسم او الكلية لذا فان مجرد الحصول على شهادة االعتماد ال يعني شن سوى ان البرن

 التعليمية المختلفة على ضوء ومجاالت العملية الاستطاعت تحقيق شروط محددة في 
الجهة المانحة لالعتماد. ومن هذا فأن سعي بعض الكليات والجامعات في الحصول   معايير

على االعتماد االكاديمي من دون تحقيق معايير الجودة  وضمان النوعية هو كمن يوضع 
ربة امام الحصان )على حد تعبير المثل االنكليزي( حيث يصبح االعتماد هدفا بحد ذاته وليس  الع

 ير. ولكي يوضع االعتماد في مكانه، ويمنح اعتباره المالئم من حيث كونه  اداة للتغيير والتطو

 
مجرد اعتراف رسمي من منظمة عالمية بأن المؤسسة التعليمية قد حققت الحد االدنى من 

البد من اعادة وضع العربة في مكانها الصحيح اي خلف الحصان. واالعتماد لن يكون  الجودة
الجودة وضمانها، وال اعتقد ان اية مؤسسة عالمية للجودة  عقبة اذا ما تم تحقيق مقومات

 يمكن ان تأخذ مؤسساتنا التعليمية مأخذ الجد اذا لم تتوفر لهذه المؤسسات رؤية ورسالة  
 

م المؤسسات بعملية تقييم ذاتي للبرامج، وهو تقييم تقوم به المؤسسة  واهداف، وان تقو
 اليات الجسم على منظومة كاملة من المعايير بنفسها، ويعتمد كالفحص الشامل العضاء وفع

والمؤشرات الدالة على جودة كافة عناصر العملية التعليمية والتي تشخص االخطاء والعلل  
الى  القدرة على التقييم الذاتي، و الىانت المؤسسة تفتقر وتضع العالجات المالئمة. واذا ك

، عندها تنعدم امكانية  هااجهتشخيص نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تو
الحصول على االعتماد، فليس من المنطقي الشروع في اجراءات االعتماد قبل االنتهاء من  

 وير. التقييم الذاتي والبدء في اجراءات التحسين والتط
ان واقع مؤسساتنا التعليمية يدل على ان سبب فشل الكثير من مشاريع التطوير تكمن في 

يات واستراتيجبات لتحقيق اهداف واضحة وممكنة بضمن ميزانية  عدم وجود خطط ومنهج
مالية كافية، وهذه تحتاج الى اجراء تغييرات جذرية في االنظمة والبرامج االدارية واالكاديمية، 

بناها التحتية من قاعات ومختبرات، ورفع قدرة قواها البشرية االكاديمية، وان يكون وتطوير 
وقوة أكاديمية مؤهلة تستمر في التعلم مدى الحياة. ومتى ما   لها إمكانيات مالية مالئمة

تحقق ذلك فال خوف من التعامل مع فرق التقويم الخارجي، وال حرج في محاوالت الحصول 
ديمي من منظمات دولية. واي شن اقل من تحقيق هذه االهداف  على االعتماد االكا

اد الدولي كما يحصل حاليا في الكليات تأخير الحصول على االعتمالى والمؤشرات لن يؤدي اال 
 الهندسية التي تحاول الحصول على اعتماد ايبت.  

وبما ان هدف عملية التقييم الذاتي هو االرتقاء باداء القسم فأنه من المؤكد انها ستعتمد 
على معالم معيارية البد من تحقيقها لكي تتطور برامج القسم، وفي هذا السياق فان الكلية 

م ستحتاج لضمان الجودة الى ادوات تقييم انتاجية لكي توفر اجابات واضحة لما هي او القس
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كلية واالهداف التي تسعى لتحقيقها؟ كيف يمكن قياس نجاح الكلية؟ ما هي انظمة رؤية ال
التقييم وقياس النوعية والجودة؟ وما هي المواضيع التي تسعى الكلية لتحقيق الصدارة 

الذاتي يبنى باالساس على توفير اجابات شافية لالسئلة التالية: ماذا  والتميز فيها؟ والتقييم
كلية؟ لماذا تحاول أن تفعل ذلك؟ ما هي الطريقة التي تتبعها؟ لماذا تفعل تحاول أن تفعل ال

ذلك وبهذه الطريقة؟ لماذا تعتقد ان هذه هي الطريقة المثلى للقيام بذلك؟ هل تعرف  
وغيرها البد من االجابة عليها بوضوح لكي تكون للكلية رؤية   كيف يتم التحسين؟ هذه االسئلة 
بنى على اساسها مشاريع تطويرية، ولربما تحدث طفرة كبيرة ورسالة واهداف مناسبة، وست

بتبني اصالح شامل بحيث يصبح التعليم الهندسي انعكاس لسوق العمل وحاجة المجتمع،  
كون وسيلة ناجحة لمزيد من التطوير، وعندها لن تكون هناك عقبات امام االعتماد، وسي

ة. اما اذا كان الغرض من االعتماد هو وسيكون له معنى وقيمة الن له مرجعية ومعايير عالمي
للحصول على سمعة عالمية فأحب ان اؤكد بأن السمعة العالمية تبنى على االنجازات الباهرة 

روف العراق الراهنة ال ظي وف .التي تحققها الكلية في مستويات التدريس والبحث العلمي
يفة افضل ومعترف بها اعتقد ان االعتماد سيزيد ايضا من احتمال حصول الخريج على وظ

احترافيا، وال الى زيادة رغبة الطلبة المتفوقين من الثانويات لدخول هذه الكلية او الجامعة دون 
رامجها لسببين اولها انعدام وهما اهم االسباب التي تدفع بالجامعات العالمية العتماد ب  .  غيرها

سي حاليا وثانيا ان القبول يحدد الرغبة عند الطلبة للدراسة الهندسية لضعف سوق العمل الهند
ولكي تتمكن الكليات الهندسية  مركزيا من قبل الوزارة بحيث ال يسمح بالتنافس بين الكليات. 

ي الدخول في التصنيفات العراقية من الحصول على االعتماد االكاديمي العالمي وبالتال
ترحات والتي سبق وان تقدمنا العالمية ولربما احراز مرتبات عالية نسبيا ادرج ادناه بعض المق

بها لبعض الكليات واالقسام الهندسية قبل عدة سنوات اثناء تنفيذ برنامج اليونسكو ضمن 
اساتذة   4نا باالشتراك مع  برنامجها "اعادة تأهيل نظام التعليم العالي العراقي" والذي تم باشراف

ما ان هذه التوصيات هي خاصة عراقيين من الجامعات االمريكية والبريطانية واالسترالية. عل
لتحسين عمل الكليات الهندسية وحسب قدراتها، وقد تكون تلك المقترحات الخاصة بالجامعات 

 والوزارة مختلفة واوسع نطاقا :
1.  

ً
( تقييم ألضمان الجودة، بما في ذلك:  تقوم الكلية بوضع عمليات موثقة جيدا

( المبادرة بوضع خطة للتطوير  ج( تقييم تحصيل الخريجين،  ب لنتائج تعلم الطالب،  
( وضع مخطط ه( تقويم الطالب للتدريس،  دالمهني للكادر التدريسي واالداري،  

ألداء  Peer review( وضع نظام لتقويم النظراء ولتدريب التدريسي الجديد، 
( وضع جدول قياس عبء العمل الملقى على عاتق كل  زاألكاديمي، الكادر 

.  وحال االنتهاء من  e.g. Full-Time Equivalent students, FTEsتدريسي 
اجراء هذه العمليات تقوم الكلية بوضع نظام لقياس جودة برامجها 

Programme benchmarking . 
لطلبة بحيث يركز على تعلم الكلية بحاجة ألن تدعم نهجًا جديدا لنظام تقييم ا .2

دريسي.  وتعزيز مهارات التدريس للكادر الت Learning Outcomesالطلبة 
ويجب أن تتم مواءمة نظام تقييم الطالب مع أهداف التعلم. إن النظام الحالي  
في كل الجامعات العراقية مرتكز على الجانب العقابي وليس على تعزيز التعليم 

كون هدف التقييم هو توجيه ممارسات الطلبة وتعزيز والتعلم. ومن المفيد أن ي
 جودة عملهم.

ة الطالب بناء على نتائج  ءشاء/أو تحسين نظام توثيق كفايجب أن تقوم األقسام بإن .3
 تعلم الطالب، اي الربط بين مخارج التعلم واالمتحانات.

لضمان مواصلة اتساق  External Examinerيجب تعيين ممتِحن خارجي  .4
لعالية على القدر الذي يمّكن ممارستها من عام إلى آخر. ويعد الممتحن المعايير ا

ن يكون من خارج العراق( أحد اآلليات التي توفر ضمانًا للجودة الخارجي )ويفضل أ
 في عملية تقييم برامج درجة البكالوريوس.

يجب أن تأخذ األقسام بعين االعتبار زيادة خبرة الطلبة في موضوع التصميم  .5
Design Project   وذلك بزيادة الوقت المخصص الى يومين في األسبوع في

 تأكيد على ان يكون عمل الطلبة كفريق تعاوني السنة الرابعة، كما يجب ال
team-work بحيث يساهم كل عضو في الفريق بدور محدد في إتمام

 المشروع.
و   يوصي بان تضع الكلية في اعتبارها إدخال التعلم  المبني على المشكلة ا .6

إلى    Project-Based Learning (PBL)التعلم  المبني على المشروع 
 برنامجها، من خالل مشروع إلزامي لطلبة السنة الثانية. 

والبيئة واخالقيات   Health & Safetyالبد من تدريس موضوع السالمة والصحة   .7
المهنة من خالل اضافة محاضرات حول هذه المواضيع في بداية مشروع  

 السنة الرابعة.   التصميم في

تشجيع األقسام على األخذ بعين االعتبار تبني نهج تنسيب الطلبة للعمل في  يتم   .8
خارج الجامعة كجزء من متطلبات الشهادة. ويمكن تحديد فترة تدريب في نهاية  
السنة الثالثة وان التقل عن ثالثة اشهر ويكون لكل طالب مشرفين )داخلي 

ي الذي يحفظ ضمن مراجعة التقرير النهائوخارجي( مسؤولين على التدريب و
 وثائق القسم لغرض الفحص من قبل لجان ضمان الجودة واالعتماد

يوصى ان تعطى صالحيات ومرونة اكبر لالقسام في وضع المناهج والتقييم  .9
)االمتحانات( بما فيها تطوير نهج عام ونماذج مناسبة باللغة االنكليزية. وعلى  

إال أنه مبني على سياسة العقاب. لي يعتبر جيد المقصد،  الرغم من أن النظام الحا
( تطوير استبيان  أيجب أن يتم تركيز تقييم الطالب على اساس مخارج التعلم مثال: 

( استخدام التغذية  بيتحرى عن تعلم الطالب وقدرة المحاضر على التدريس، 
ات ( استخدام مؤشرجكفرصة لتحسين التعليم/التدريس،  feedbackالراجعة 

( تجميع نتائج التقييم  باستخدام دت في تقييم الطالب، أخرى كمعدل العالما
( جعل رئيس هتكنولوجيات المسح االلكتروني وليس من خالل التجميع اليدوي، 

( إعطاء التدريسي نسخة من  والقسم مسؤواًل عن االحتفاظ بالمعلومات السرية، 
ألغراض نتائج التقييم للقسم  ( نشر معدالتزنتائج امتحانات القسم بمجملها، 

( بناء ثقافة تقتضي جعل تقييم الطلبة عملية موضوعية. حإجراء المقارنة، 
ويجب تثقيف الطلبة وإعدادهم لفهم عملية تقييمهم. ويالحظ أن مصطلح  
س، حيث تعّد  التقييم بحاجة ألن يركز على تقييم الكورس وعلى تقييم المدرِّ

 من تقويم الكورس.قدرة المدّرس على التدريس جز
ً
 ءا

يوصى ببذل جهود متضافرة لتجهيز المرافق وتوفير الفرص للطلبة لمواكبة  .10
أحدث استخدامات مرافق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها 

، الخ(. وأن يتم توصيل مرافق  CFD، وAnsys، وMatlab)البرمجيات مثل 
طلبة عن طريق عملية الحاسوب مع بعضها من خالل شبكة تسمح بوصول ال

وان  Students Access Through a Log-in Processسجيل الدخول  لت
تقام بصورة دورية دورات تعريفية في الحاسوب، وان يتم تجهيز مختبرات 

 الحاسوب بحاسبات جديدة تحل محل الحاسبات القديمة بصورة دورية.
 

والبحث  حث التعاوني يوصى بأن تقوم الكليات بتطوير استراتيجيات لتشجيع الب .11
متعدد التخصصات في كل من داخل العراق وخارجه وعلى اساس تمركز قواها 
الذاتية. وبأن يتم االبتعاد عن إجراء البحوث الفردية غير المثمرة. سيساعد تبني  
مثل هذه االستراتيجيات على تطوير مشاريع البحث المشترك داخل العراق بين  

لية. وبأن يتم تطوير استراتيجيات ت البحث الدوالكليات الهندسية ومع مجموعا
للدعاية لنتائج البحوث )وليس فقط لنشرها( وتوثيق نتائجها وبما يؤدي الى  
جذب االهتمام الخارجي، واالعتراف الدولي. وتعّد مثل هذه العملية بمثابة جزء 
ث  هام لغرض تقديم االدلة عند المساءلة وبغية تبرير الدعم العام لبرامج البح

 ت.ضمن الكليا
 
خالصة الموضوع، ان االعتماد االكاديمي يعتمد على نظام واضح ومحدد، وال يمنح اال اذا 
استطاعت المؤسسة من تطبيق اسسه وشروطه، وسعى كليات الهندسة العراقية للحصول 
عليه لهو سعي مشروع في حالة اعتباره وسيلة للتغير والتطوير، ومن دون تطبيق اسس  

جود التخصيصات المالية الكافية لالرتقاء بالكليات الهندسية من ومعايرها وو ضبط الجودة
ناحية البنى التحتية، وتنمية مستوى كفاءات ومؤهالت الموارد البشرية، وتطوير المناهج  
وطرائق التدريس، والمرونة التنظيمية والهيكلية، فان االعتماد لن يتحقق وسيبقى حتى في 

 ر على ورق.شهادة هي حب حالة الحصول عليه مجرد
واخيرا احب ان اتقدم بنصيحة الى زمالئي في كليات الهندسة العراقية وهي ان يستعينوا 
بخبرة المنظمات العراقية كجمعية الكندي للمهندسين وشبكة العلماء العراقيين في الخارج 

جال الغربية في م)نيسا( ورابطة االكاديمين العراقيين واالساتذة العراقيين في جامعات الدول 
الجودة واالعتماد اثناء الشروع بعملية التقييم الذاتي، واستقطاب هذه العقول للمشاركة في 
التقييم ومراجعة تقرير التقييم الذاتي، ولغرض تحديد مواطن القوة والضعف، وتقديم 
مقترحات لتحسين اداء التعليم والبحث. وفي ذلك فائدة جمة للجامعات وللوطن بتحريك  

المهاجرة واالستفادة من طاقاتها االبداعية، وبهذا االسلوب تساير الجامعات  لقوى العلميةا
العراقية مثيالتها الجامعات العالمية في اجراءات التقييم الخارجي باالضافة الى اجتذاب العلماء 

اجة  العراقيين في المهجر القتباس الخبرة والمعرفة وتطوير الدراسات االكاديمية من دون الح
 صات مالية هائلة.    الى تخصي
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