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األخيرة زاد االهتمام بالواجهات المائية ، ذلك الخط في السنوات-

.الفاصل بين المدينة والماء سواء كان نهر ، بحر او بحيرة

تخطيط وإعادة احياء الواجهات المائية الحضرية يعتبر مصلحة-

.عامة ويتضمن كل من التحديات والفرص

تطوير الواجهات المائية وتحديدا هدف الدراسة هو مناقشة إمكانات-

.كحالة دراسيةنؤاسمنطقة أبو 

.تم تنفيذ الدراسة من خالل االدبيات السابقة ورأي الخبراء-



01المقدمة

03 المنهجية

مراجعة االدبيات 02

05التحليل والنتائج

االستنتاجات والتوصيات06

تجارب عالمية 04

05المشاكل التي واجهت الدراسة



تجعلانيمكنالبيئيةالعواملالىاالستعماالتمنمتعددةعوامل

مكانذلكعنوينتجالزائرينلمتطلباتمعمتوافقةغيرالمائيةالواجهة

رالعناصهذهتكاملحالفيلكن،االستعمالوقليلالحقيقيةقيمتهمناقل

بالفائدةيعمحيويمكانذلكعنفينتجالبعضبعضهامع
(Jason, et al., 2005)



وصف وتحليل واقع

حال الجانب الشرقي 

من نهر دجلة في بغداد 

(  نؤاسمنطقة أبو ) 

.وفقا لعدة جوانب

بأمكانهااقتراح سياسات التي 

تطوير واحياء منطقة الدراسة 

كوجهة ( نؤاسأبو ) 

. حضرية

2 1



خلق بأمكانهاما هي العناصر التي 

واجهة مائية ناجحة ؟

1

ما هو واقع حال منطقة 

؟( نؤاسأبو ) الدراسة 

2

ما هي السياسات التي تحتاجها 

منطقة الدراسة لجعلها واجهة 

مائية ناجحة

3
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مراجعة االدبيات

المنهجية

مؤشرات لواجهة مائية ناجحة

تهاتحليل النتائج ومناقش

االستنتاجات والتوصيات
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03
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06

عناصر مقتبسة يمكن تطبيقهاتجارب عالمية



تعريف الواجهة المائية

التكوين والسياق التاريخي لتطوير الواجهة البحرية

ما الذي يصنع واجهة مائية ناجحة

خصائص الواجهة المائية الحضرية

أصل وأهمية ومحتوى استراتيجية تطوير الواجهة البحرية

فوائد ومخاطر تطوير الواجهات المائية

الماء كعنصر تخطيط في المناطق الحضريةاثر

فئات الواجهات البحرية الحضرية

عناصر الواجهة المائية الناجحة

عناصر الواجهة المائية المستدامة



عناصر غير ماديةعناصر مادية

الهوية المحلية

التطوير المستمر

الجوانب البيئية

إمكانية الوصول

االستعماالت

االنشطة

الماء بحد ذاته

واجهة مائية حضرية

(Torre, 1989) (Carr, et al., 1992), (Solecki, Welch 1995), (Bruttomesso, 2006) and ( Bertsch, 2008), (Chrysa, 2015) : المصدر 

مشاركة أصحاب المصلحة

مشاركة المنفعة



قلة الدراسات عن هذا الموضوع في العراق

المائية لعناصرالواجهةت السابقة لم تتضمن الجوانب المتنوعة الدراسا

الناجحة  

الدراسات السابقة لم تختبر المؤشرات



ANOVA test  for Comparative 

analysis
Descriptive analysis

Survey (Likert Scale) to the experts

Academics, government officials and experts from 

the private sector (62 response) 

Qualitative research Quantitative research 

-Analyze the study area in terms 

of non-physical elements 

-Test the indicators- Adopting elements for implementation

-Analyze the study area in terms of 

physical elements

Indicators

Previous studies 

-SWOT Analysis for the study area 

-Successful global experiences 



تحليل مقارن  تحليل وصفي

استبانة للخبراء

(اجابة62)من القطاع الخاص الحكومي،خبراءاكاديميين ، خبراء من القطاع 

بحث كمي بحث نوعي

.تحليل منطقة الدراسة بالنسبة للعناصر المادية-

.اقتباس عناصر قابلة للتنفيذ-

.تحليل منطقة الدراسة بالنسبة للعوامل الغير مادية-

. اختبار المؤشرات-

مؤشرات

دراسات سابقة

لمنطقة الدراسةسواتتحليل -

تجارب عالمية-



Source: The map created by using open source data which is available in GIS online data



نقاط الضعف نقاط القوة

افتقار المنطقة للمرافق الثقافية والرياضية -1

.والترفيهية

من البنية التحتية ضعيفة وبالتالي فإن المنطقة تعاني-2

.عدم كفاية الري وقوة تحمل النوافير

.النفايات السيئةإدارة.النهرالمدينة معزولة عن -3

.إدارة ضعيفة للنفايات-4

.منطقة لها أهمية تاريخية-1

تلعب منطقة أبو نواس دوًرا مهًما باعتبارها امتداًدا -2

.لمنطقة األعمال المركزية والحضرية في بغداد

تتخلل منطقة أبو نواس األحياء السكنية القديمة -3

.والجديدة

المنطقة عبارة عن شريط أخضر وحدائق عامة -4

.وتحتوي على أشجار كثيفة دائمة الخضرة

شارع أبو نواس طريق حيوي قصير يربط وسط -5

.المدينة بعدة مناطق

التحديات الفرض

بيئة تدهور.الذروةاالختناقات المرورية خالل ساعات -1

.وخطر الفيضانات( نهر دجلة

إدخال تغييرات كبيرة في تطوير المنطقة بدون خطة -2

.محلية محدثة

.الصراعات المكانية والوظيفية-3

المباني المهجورة أو المؤقتة مثل المقرات العسكرية -4

.بسبب الوضع األمني

.تطوير الواجهة المائية لبغداد-1

استعادة االرتباط بين المدينة والنهر من خالل عوامل -2

.الجذب الثقافية والترفيهية

تطوير شارع أبو نواس ليكون عمود فقري كبير ، -3

مقسم إلى أجزاء متميزة ومرتبة حسب تسلسل 

.االستثمار وخلق فرص العملجذب.هادف



Hangagngحدائق  / Han River Seoul ،

كوريا الجنوبية
Rhine Promenade / Rhine River Dusseldorf, 

المانيا

Bilbao waterfront / Nervion River, اسبانيا Riverside Park / Hudson River Manhattan, نيويورك



START تجارب عالمية

عناصر مقتبسة 

ألحياء الواجهات 

المائية

صيد    موانىء

مراكبموانىء

مسارات للمشي وركوب 

الدراجات

مرافق رياضية

مطاعم ومقاهي

متاحف

مراكز فنون

مراكز موسيقى

مسارح

جزر صناعية



Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

الهوية المحلية Between Groups 1.545 2 .772 1.043 .359

Within Groups 43.697 59 .741

Total 45.242 61

الشعور باالنتماء Between Groups .278 2 .139 .224 .800

Within Groups 36.641 59 .621

Total 36.919 61

االمان Between Groups .373 2 .187 .311 .734

Within Groups 35.369 59 .599

Total 35.742 61

الجوانب البيئية Between Groups 2.487 2 1.244 1.887 .161

Within Groups 38.884 59 .659

Total 41.371 61

Levene 

Statistic df1 df2 Sig.

الهوية المحلية Based on Mean .770 2 59 .468

الشعور باالنتماء Based on Mean .037 2 59 .964

االمان Based on Mean 1.236 2 59 .298

مشاركة المنفعة Based on Mean 13.547 2 59 .000

مشاركة أصحاب المصلحة Based on Mean 3.199 2 59 .048

التطوير المستمر Based on Mean 3.718 2 59 .030

(المناطق الخضراء ) الجوانب البيئية  Based on Mean 1.319 2 59 .275

Step 1: Test of Homogeneity of Variance Step 2: ANOVA-Test
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Local Identity
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Safety
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Ongoing revitalization

Environmental issues (Green
areas)

تقييم واقع حال منطقة الدراسة

Academic Governmental sector Private sectorقطاع حكومي قطاع خاص

بشكلنؤاسأبولمنطقةالمحليةالهويةضهرت

تسمحالتيوهياالختبارخاللمنواضح

لهذهزيارتهمعندباالنتماءبالشعورللمواطنين

الجانبيخصفيمابالرأياالعتدالمع،الوجهة

الخضراءللمناطقبالنسبةالحالوكذلكاألمني

ةقليلالمنفعةمشاركةلكن،المنطقةفيالموزعة

المنطقةالحياءاألمدطويلةخطةوجودعدممع

فيالمصلحةأصحابلمشاركةبالنسبةوكذلك

المنطقةيخصفيماالقراراتخاذ

(المناطق الخضراء ) الجوانب البيئية 

التطوير المستمر                  

مشاركة أصحاب المصلحة

الشعور باالنتماء

االمان

مشاركة المنفعة

اكاديميين

ليكرتمقياس  الفترة الفرق الوصف

1 1.00 - 1.79 0.79 اتفق بشدة

2 1.80 - 2.59 0.79 اتفق

3 2.60 - 3.39 0.79 معتدل

4 3.40 - 4.19 0.79 ال اتفق

5 4.20 - 5.00 0.79 ال اتفق بشدة



Levene 

Statistic df1 df2 Sig.

إمكانية الوصول Based on Mean 7.734 2 59 .001

الصيدموانيء Based on Mean .061 2 59 .941

موانئ القوارب والعبارات Based on Mean 1.846 2 59 .167

مسارات المشي وركوب الدراجات Based on Mean 12.585 2 59 .000

استعماالت رياضية كمالعب كرة القدم والتنس Based on Mean 1.831 2 59 .169

المطاعم والمقاهي Based on Mean 2.554 2 59 .086

المتاحف Based on Mean .628 2 59 .537

مراكز الفنون Based on Mean .736 2 59 .483

مراكز الموسيقى Based on Mean .561 2 59 .574

مسارح Based on Mean .294 2 59 .746

جزر صناعية Based on Mean .461 2 59 .633

مهرجانات ثقافية Based on Mean 1.285 2 59 .284

مشاركة أصحاب المصلحة Based on Mean .918 2 59 .405

الشراكة بين القطاع الخاص والعام Based on Mean 5.485 2 59 .007

خطة مستمرة للتطوير Based on Mean 7.558 2 59 .001

Step 1: Test of Homogeneity of Variance

Step 2: ANOVA-Test

Sum of Squares df

Mean 

Square F Sig.

موانئ صيد

Between Groups .643 2 .321 1.096 .341

Within Groups 17.293 59 .293

Total 17.935 61

موانئ القوارب والعبارات

Between Groups .196 2 .098 .378 .687

Within Groups 15.288 59 .259

Total 15.484 61

استعماالت رياضية كمالعب 

كرة القدم و التنس

Between Groups .434 2 .217 .511 .602

Within Groups 25.066 59 .425

Total 25.500 61

المطاعم والمقاهي Between Groups 8.127 2 4.064 5.331 .007

Within Groups 44.970 59 .762

Total 53.097 61

متاحف

Between Groups .036 2 .018 .026 .975

Within Groups 40.884 59 .693

Total 40.919 61

مراكز الفنون Between Groups .434 2 .217 .388 .680

Within Groups 33.066 59 .560

Total 33.500 61

مراكز الموسيقى Between Groups .312 2 .156 .435 .649

Within Groups 21.172 59 .359

Total 21.484 61

مسارح Between Groups 3.678 2 1.839 3.873 .026

Within Groups 28.015 59 .475

Total 31.694 61

جزر صناعية

Between Groups 2.160 2 1.080 1.830 .169

Within Groups 34.808 59 .590

Total 36.968 61

مهرجانات ثقافية Between Groups .476 2 .238 .647 .527

Within Groups 21.717 59 .368

Total 22.194 61
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Fishing ports

Marina boats and ferries

Long walking and cycling paths

Sports facilities such as football fields
and tennis courts

Restaurants and cafes

Museums

Arts CentersMusic centers

Theaters

Artificial Island

Cultural festivals

Public participation
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Ongoing Plan

تقييم المقترحات لتطوير منطقة الدراسة

Academic Governmental sector Private sectorاكاديميين قطاع حكومي قطاع خاص

خطة مستمرة للتطويرخطة مستمرة للتطوير

يمكن القول بان الخبراء دعموا جميع 

المقترحات المقدمة في االستبانة 

وبتفضيالت مختلفة

ليكرتمقياس  الفترة الفرق الوصف

1 1.00 - 1.79 0.79 اتفق بشدة

2 1.80 - 2.59 0.79 اتفق

3 2.60 - 3.39 0.79 معتدل

4 3.40 - 4.19 0.79 ال اتفق

5 4.20 - 5.00 0.79 ال اتفق بشدة

المشاركة بين القطاع حكومي والخاص

مشاركة أصحاب المصلحة

مهرجانات ثقافية

جزر صناعية

مسارح

مراكز الموسيقى مراكز الفنون

متاحف

مطاعم ومقاهي

استعماالت رياضية كمالعب 

كرة القدم والتنس

موانئ القوارب والعبارات

مسارات للمشي وركوب الدراجات

موانئ صيد

إمكانية الوصول



الخصائصبعضلها(نؤاسأبومنطقة)انتبينالدراسةخاللمن

الجوانبوتدعمللمواطنينجذابةوجهةتجعلهاانيمكنالتي

انيمكنالسياساتبعضوضعلذلك،واالقتصاديةاالجتماعية

المتطورةالدولفيكمثيالتهاناجحةمائيةواجهةويجعلهايطورها

.المنطقةهذهتعانيهاالتيالمشاكلنفسمنسابقاعانتوالتي



تسهيل إمكانية الوصول
.  

توفير األمان للمنطقة

خلق فعاليات مائية

خلق فعاليات رياضية متنوعة

بناء مباٍن مميزة تخدم مجموعة 

متنوعة من الوظائف

إقامة المهرجانات الثقافية 

تفعيل مشاركة أصحاب المصلحة في

اتخاذ القرارات فيما يخص المنطقة

مشاركة المنفعة أمر ضروري بين القطاعين 

لالعام والخاص لتخفيف المخاطر بشكل أفض

انشاء خطة طويلة األمد من اجل تطوير المنطقة

التوصيات    



اقتصرت التجارب العالمية على شرق آسيا وأوروبا وأمريكا ، ولم -

تتناول الدراسة الشرق األوسط ، حيث ينتمي العراق إلى عدم وجود 

.تجربة ناجحة

نظًرا للظروف األمنية التي يمر بها العراق ، فإن البيانات اإلحصائية -

غير متوفرة على اإلنترنت ، وخاصة بيانات استخدامات األراضي ، وهو 

.أمر بالغ األهمية


