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0الولخص
 وىي تكاد تكوف مشكمة جميع، يرمي البحث إلى دراسة األسباب الرئيسة وتحديدىا لمشكمة اإلسكاف في العراؽ

 وق د كانت لمشكمة السكف أبعاد وأسباب فاقـ نسبة العجز؛ نتيجة لسرعة التحضر وىجرة السكاف،المدف العراقية
 وقد أكدت ىذه الحقائؽ الدراسة التي. الريفييف إلى المدينة مما ولد ضغط عمى السكف في معظـ المدف العراقية

 فقد أشارت إلى مقدار العجز والحاجة السكنية في المدينة العراقية التي تتطمب،أعدتيا و ازرة األعمار واإلسكاف
 وتسخير كؿ الطاقات مف اجؿ ردـ الفجوة الكبيرة الحاصمة في،وضع الجيود واإلمكانات االقتصادية واالجتماعية
.مجاؿ السكف
. ىجرة السكاف، سرعة التحضر، االسكاف في العراؽ:الكممات المفتاحية

The problem of Urban Settlement in Iraqi cities
And its solution
Prof. Dr. Basheer Ibrahim Al-Latif
Dr. Sinai Adnan Abdullah
University of Baghdad / College of Education Ibn Rushd for
Humanities
Abstract:
. The research aims at studying the main reasons for the problem of residency in Iraq.
This problem is common in all Iraqi cities. The problem has reasons and dimensions
that increase the residency deficiency because of urbanism and the immigration of the
rural people to the city. That generated pressure on most of the Iraqi cities. The study
conducted by which was prepared by the Iraqi Ministry of Construction and Residence
affirmed these facts. It referred to the amount of deficiency and the need of housing
units in the cities of Iraq, which requires efforts and economic and social abilities and
the employment of all the energies to fill the gap in the field of settlement.
Keywords: settlement in Iraq, immigration of the rural people to the city, deficiency.
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المقدمة:
تعد مشكمة السكف مف المشكالت الجوىرية في حياة الشعوب  ،حيث يشغؿ المسكف أىمية

خاصة بالنسبة لإلنساف واألسرة بأكمميا  ،ويأتي السكف في أىميتو بعد الغذاء والممبس .

َّ
إف الحاجة لمسكف بالنسبة لإلنساف تتعمؽ باالطمئناف النفسي والشعور بالسمـ واألماف والراحة ،

فضالً عف الخصوصية اإلنسانية األسرية ،لقد خمقت ظاىرة التحضر السريع وغير المدروس أزمات
ومشكالت أدخمت الكثير مف المدف الكبرى التي استقطبت ىؤالء المياجريف والريفييف في نفؽ

مظمـ ،فتولدت المشكالت الواحدة تمو األخرى ،ومنيا مشكالت السكف والخدمات المتعمقة بو التي
اتسعت نتيجة لمحدودية األرض السكنية ،لعدـ تحديث التصميـ األساسي الذي بإمكانو تمبية الطمب

المتزايد عمى األرض السكنية لممدينة ،وأغرقت المدينة بمشكالت لـ تكف تعرفيا مف قبؿ ،حتى
أصبحت المدينة اليوـ تعاني مف ضعؼ كبير في جميع الخدمات وتدني مستوى معظميا وذلؾ مف

خالؿ ضعؼ كفاءة وكفاية تمؾ الخدمات  ،فقد حرـ سكاف المدينة األصمييف حقوقيـ األساسية؛

نتيجة لمنافسة المياجريف ومشاركتيـ في خدماتيـ في الماء والكيرباء ،وحتى شبكات الصرؼ

الصحي  ،وكذلؾ مف تدني مستوى الخدمات المجتمعية ،حيث أصبحت حصة السكاف مف تمؾ
الخدمات متدنية  ،فعمى سبيؿ المثاؿ وصؿ عدد تالميذ الصؼ الواحد في بعض المدارس إلى أكثر

مف (  ) 08تمميذاً ،في حيف َّ
المحمي ال يزيد عف (  ) 08تمميذاً ،وىذا مما
العالمي و
أف المعيار
ّ
ّ
ينعكس سمباً عمى تدني مستوى الخدمات التعميمية ،وغيرىا مف الخدمات المجتمعية  .ولبياف واقع
السكف في المدف العراقية أعدت و ازرة األعمار واإلسكاف دراسة تفصيمية عف سوؽ السكف في

العراؽ ،قدمت ىذه الدراسة إلى برامج األمـ المتحدة لممستوطنات البشرية  ،وسوؼ يحاوؿ البحث
في ىذه الدراسة معالجة مشكمة السكف في العراؽ فضالً عف محاولة الباحث القياـ بتطبيؽ بعض
النماذج الرياضية ،لغرض تحديد الحاجة السكنية الكمية والنوعية ،ولغرض معرفة توزيع السكاف
والحالة السكنية ،وكيفية وجودىا في المدينة ومراحؿ تطور العائمة  ،وذلؾ عمى وفؽ طرائؽ رياضية

ي ،وىذا البحث ىو
وقوانيف دقيقة ،بغية تجنب االنزالؽ في األخطاء التي ينظميا الجانب النظر ّ
بداية لبحوث أخرى وأفاؽ واسعة لموضوعات ودراسات سكنية شاممة في المستقبؿ .
مشكمة البحث:
يمكف تحديد مشكمة البحث ببياف األسباب التي حالت دوف تمبية الحاجة السكنية في المدينة العراقية
 ،وتحديد العوامؿ المؤثرة في الحاجة السكنية التي أدت إلى رفع معدالت إشغاؿ الوحدات السكنية .
فرضية البحث :ـ
َّ -1
االقتصادي الذي فرض عمى العراؽ والحروب المتتالية التي مرت عمى
إف ظروؼ الحصار
ّ
السكني مف الوحدات السكنية ،وىذا األمر ىو
جميع المدف العراقية قد أدى إلى تفاقـ في العجز
ّ
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الذي أدى إلى رفع معدالت إشغاؿ ىذه الوحدات السكنية التي حالت دوف تمبية متطمبات الحاجة

السكنية .

 -2ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عممية تطوير قطاع اإلسكاف مف خالؿ دعـ االستثمار في
ىذا القطاع .

مشكمة السكن والعجز السكني



أف عممية تحميؿ الحاجة السكنية في زمف ومكاف معيف تيدؼ بصورة عامة إلى تشخيص السمات
وتقويـ الحاجة الكمية والنوعية والتعرؼ عمى المشكالت واألسباب التي حالت دوف تمبيتيا  ،وليذا

َّ
فأف ليا أىمية كبيرة ومف أنواع متعددة منيا :
 -1المشكالت الكمية و النوعية لممساكف .
 -2المشكالت الذاتية لممسكف .
 -3المشكالت الموضوعية لممسكف .
 -4المشكالت اإلدارية لمتنفيذ والمعالجة .

ويمكف تمخيص أسباب تصاعد الحاجة السكنية في اغمب الدوؿ ومنيا العراؽ إلى :ػ
أ.

الزيادة السكانية نتيجة زيادة معدالت النمو .

ة .ارتفاع نسبة التحضر نتيجة ليجرة األسر الريفية إلى المراكز الحضرية .
د .أف عممية تمبية الحاجة السكنية تتطمب نسبة عالية مف رأس الماؿ لغرض استثمار مف القطاع
السكني .

س .غالبا ما يشغؿ القطاع السكني أىمية ثانوية ضمف مخطط التنمية مما يؤدي إلى تراكـ ىذه
المشكمة ،إذ تعد مشكمة السكف مف المشاكؿ الميمة لمسكاف  ،حيث يشغؿ السكف أىمية خاصة

بالنسبة لإلنساف واألسرة  ،حيث يبقى السكف الصحي المزود بكؿ إشكاؿ المرافؽ الضرورية (

الكيرباء  ،الماء ) مع توفر نظاـ لمصرؼ الصحي والتخمص مف القمامة  .يبقى حاجة أساسية
ومف المتطمبات الضرورية ،وحؽ طبيعي لكؿ إنساف ،فيو المكاف الذي يمجا إليو ليقضي فيو جزءا

مف يومو وفيو يجدد نشاطو ،ومف ثـ المقدرة عمى مواجية أعباء الحياة

() 1

 .إال أف دخوؿ الكثير

مف األسر ال تكفي لتحقيؽ ىذا السكف المناسب و المكاف المناسب سواء بالتممؾ أو االستئجار ،

وليذا يبقى البحث وباستمرار عف أسباب تييئة المناخ الذي يساىـ في تخفيض الكمؼ والتخفيؼ مف

معاناة السكاف ذوي الدخوؿ المحدودة ،ودور الجيات المسؤولية عف إعادة وتنفيذ السياسات السكانية
في معالجة المشكمة بشكؿ أو بأخر  ،وفي العراؽ ال تزاؿ أزمة السكف ىي مف األزمات الخانقة
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التي تشمؿ جميع محافظات العراؽ دوف استثناء  ،وتبمغ حاجة العراؽ مف الوحدات السكنية وحسب

تقديرات و ازرة اإلسكاف أكثر مف ثالثة مالييف وحدة سكنية ،كمرحمة ضرورية لمعالجة أزمة السكف
في العراؽ ووضع الحموؿ المناسبة ليا  ،وذلؾ كوف السكف مف أىـ اليياكؿ األساسية لبناء الدولة

ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتحضر والتمدف ،حيث تشير بعض الدراسات إلى حاجة العراؽ إلى ( ) 5,6

مميوف وحدة سكنية في حيف أف في العراؽ (  ) 5,6مميوف وحدة سكنية عمى األرض فقط بضمنيا
المنازؿ المتيرئة والمبنية مف مواد غير ثابتة كالطيف والصفيح والخياـ .
ويمكف إيجاز مشكالت السكف في المدف العراقية :ػ
 .1توقؼ مشاريع اإلسكاف في العراؽ منذ عاـ . 1808
 .2النمو السكاني اكبر مف النمو االقتصادي .
 .3يكوف االستيالؾ اكبر مف اإلنتاج .
 .4عامؿ اليجرة بأنواعيا في المدف العراقية .

وعميو َّ
فإف مدف العراؽ بجميع المحافظات واالقضية والنواحي تعيش اليوـ أزمة سكف خانقة .

وتشير بعض الدراسات وحسب اإلحصائيات األكثر واقعية الى أف مجموع سكاف العراؽ يبمغ ()58

مميوف نسمة واذا أضفنا إلى ىذا الرقـ عدد مف العراقييف خارج البمد وعددىـ المقدر بحوالي ()0
مميوف نسمة  ،فاف المجموع التقريبي سيصؿ إلى (  ) 05مميوف نسمة واذا اعتبرنا معدؿ العائمة

العراقية الواحدة (  ) 6,6فرد حسب برامج التخطيط العراقية فإننا سنحتاج إلى (  ) 5 – 6مميوف
وحده سكنية  ،واذا أضفنا إلى ىذا الرقـ (  ) % 18ما يمثؿ السكف االحتياطي  ،فإننا نحصؿ عمى
الرقـ الذي يمثؿ الحاجة اآلنية لموحدة السكنية في العراؽ وىي (  ) 5,6مميوف وحدة سكنية ،

والحاجة السكنية مفيوـ اجتماعي يعبر عف المدى الذي تصبح فيو المساكف المتوفرة في زماف

ومكاف معينيف عاجزة عف تحقيؽ سكف لكؿ أسره بحد ادني مف المعايير المعتمدة وبغض النظر
عف إمكانية ىذه األسر لمحصوؿ عمى المسكف

() 5

 .ولبياف واقع السكف في المدف العراقية أعدت

و ازرة األعمار واإلسكاف دراسة تفصيمية عف سوؽ السكف في العراؽ  ،كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة

توافر تحميؿ محدث لقطاع اإلسكاف وسوؽ العقار في ست مدف عراقية تـ اختيارىا لتمثيؿ قطاع
اإلسكاف في شماؿ ووسط وجنوب العراؽ  ،وىذه المدف ىي السميمانية والموصؿ وبغداد والحمة

والنجؼ والبصرة  .فقد أشارت الدراسة إلى جممة متغيرات كاف ليا أثرىا الواضح في السياسة
اإلسكانية في العراؽ

()0

.
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خسيطت زقم ()1

السياسات اإلسكانية و أنظمتها
تختمؼ أنظمة اإلسكاف مف بمد ألخر  ،كما تختمؼ السياسات اإلسكانية فييا تبعا لطبيعة المشكالت

اإلسكانية ،فضالً عف مستوى التطور االقتصادي والوضع االجتماعي وطبيعة االتجاه السياسي .

إف مدى تدخؿ الدولة في مجاؿ اإلسكاف ىو عادة نقطة االختالؼ في السياسات الخاصة بحؿ
مشكالت اإلسكاف  ،فتعتمد بعض الدوؿ نشاط القطاع الخاص في تحقيؽ سياسات وبرامج
اإلسكاف ،كما ىو الحاؿ في الواليات المتحدة األمريكية وكندا واستراليا والمممكة المتحدة والسويد ،

في حيف تعتمد دوؿ أخرى عمى نشاط القطاع العاـ والخاص ،مثؿ بولندا ،أخرى تعتمد عمى نشاط

القطاع العاـ ،ويكاد دور ،القطاع الخاص يكوف محدوداً

( ) 4

 ،كما ىو الحاؿ في العراؽ ،حيث

خضع قطاع اإلسكاف ،وكما ىو حاؿ القطاعات األخرى إلى ىيمنة الحكومة وتدخميا فضالً عف
اتسامو بالبيروقراطية المركزية  .فقد كاف ينظر إلى اإلسكاف عمى انو نشاط اجتماعي ال إنتاجي،
ومع ذلؾ ،فالدولة لـ تكف قادرة عمى إنتاج وحدات سكنية كافية  ،ولـ تستطيع أف تمبي االحتياجات
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األساسية لبعض األسر التي ىي في وضع مادي متمكف  ،والتي لـ يكف اإلسكاف ،بالنسبة ليا

مجرد مأوى بؿ كانت تطمع في أكثر مف ذلؾ  .لقد كانت الدولة تمتمؾ جميع قطع األراضي
الشاغرة في المناطؽ الحضرية ،وكاف توزيع ىذه األراضي يتـ عمى بعض الشرائح التي أصبحت ال

ترغب في بناء منازؿ فييا  ،وذلؾ لعدـ حاجتيا إلييا خاصة أولئؾ الذيف حصموا عمى تمؾ األراضي

كمكافئة أو مكرمة ليـ مف الدولة ،مما أدى إلى نشوء سوؽ خاص ثانوي تباع فيو األراضي مباشرة
مف المالؾ ،أو مف خالؿ مكاتب العقار أو المزادات العمنية .
أنظمة المعمومات الخاصة باإلسكان .
ال تزاؿ أنظمة المعمومات الخاصة باإلسكاف في مجمميا غير متطورة في معظـ المدف العراقية،
حيث ال توجد قواعد بيانات متكاممة تتعمؽ باألراضي أو المساكف المعروضة لمبيع ،فالمصدر

الوحيد الذي يمكف مف خاللو الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة باألمالؾ ىي السجؿ الوطني
لألمالؾ  ،والذي مازاؿ محفوظا في سجالت ورقية ،ولـ يتـ تحويمو إلى قاعدة بيانات رقمية بعد

(6

) ،فضالً عف الداللييف األفراد ،أو مف خالؿ األخبار التي يتناقميا السكاف بيف بعضيـ البعض .
مؤسسات التمويل اإلسكاني في العراق .

يعد المصرؼ العقاري مف أىـ المؤسسات واقدميا التي أنشئت في العراؽ منذ عاـ  1840لغرض

التمويؿ اإلسكاني  ،وكاف المصرؼ العقاري ىو المؤسسة المالية الوحيدة التي تغطي احتياجات
التمويؿ اإلسكاني  ،حيث كاف المصرؼ يقرض مالكي األراضي والموظفيف في القطاع العاـ مبمغ
ثابت مقابؿ سعر فائدة ثابت مدعوـ ،وعمى مدى (  ) 56 – 16سنة وفي الغالب لـ تكف مبالغ

القرض كافية الستكماؿ عممية البناء واإلنشاء وفي عاـ  ،1888وبسبب النقص الحاد في رأس
الماؿ  ،توقؼ المصرؼ العقاري مف إعطاء القروض ليعود ويباشر عممو االقراضي مف جديد عاـ

 ، 5888غير أف التضخـ والتراجع الحاد في قيمة الدينار العراقي أدى إلى شؿ حركة المصرؼ

االقراضية؛ بسبب انتشار العجز في سداد القروض الممنوحة  .ونتيجة لحالة الركود ،وغياب كفاءة

المصرؼ العقاري بشكؿ خاص  ،تـ إنشاء الصندوؽ الوطني لإلسكاف عاـ  5884اعتمادا عمى
عوائد النفط  ،وكاف اليدؼ مف ىذا الصندوؽ ىو توافر مصدر سريع ومبسط لتمويؿ اإلسكاف

وبخاصة األسر ذات الدخؿ المنخفض وقد اخفؽ ىذا الصندوؽ في تحقيؽ أىدافو  .ولـ يتـ صرؼ

أي قروض خالؿ السنوات األولى مف عممو  ،ونتيجة لذلؾ يقوـ الصندوؽ اآلف بتوفير التمويؿ
الالزـ إلنشاء بعض المشاريع التي تقوـ بيا الييئة العامة لإلسكاف ،والتي ىي تحت اإلنشاء .

ومف خالؿ الدراسة التي أعدتيا و ازرة األعمار واإلسكاف وجد أف (  ) % 3,0فقط مف مجموع

األسر المشمولة بالدراسة كاف لدييا مصادر لتمويؿ عممية اإلسكاف في حيف أجاب الباقي ( 85,3
 ) %بأنو ال يوجد لدييـ أي مصدر مف مصادر التمويؿ وعف التمويؿ الرئيسية لبناء المساكف ،
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أجاب أفراد العينة البالغ عددىـ  1088أسرة َّ
بأف (  ) % 66مف أفراد العينة تـ تمويؿ بناء

مساكنيـ عف طريؽ المدخرات الشخصية  .و (  ) % 00مف خالؿ العائمة نفسيا أو األصدقاء

والمقربيف ليـ و(  ) % 5مف خالؿ المصرؼ العقاري ،أما النسبة الباقية؛ فكانت ما بيف جية

حكومية اقراضية أو جية مانحة وغيرىا

خصائص الوحدات السكنية في العراق:

() 5

.

إف نمط السائد في معظـ الوحدة السكنية في معظـ المدف العراقية ىو الدار ،وىو عبارة عف
بيت تقميدي قد يكوف منفصالً أو متصالً عمى األقؿ مف جية واحدة مف جياتو ببيت أخر ،وقد وجد
مف خالؿ تقرير و ازرة األعمار واإلسكاف أف (  ) % 56مف البيوت المشمولة بالمسح تقع ضمف

ىذا الصنؼ ويصؿ إجمالي معدؿ حجـ األسرة في المدف العراقية إلى (  ،) 5و لـ يتغير ىذا
المعدؿ إال بشكؿ طفيؼ منذ إجراء مسح الظروؼ المعيشية في العراؽ عاـ  ،5884حيث كاف

معدؿ حجـ األسرة في المناطؽ الحضرية (  ) 5,1وبالمعدؿ ىناؾ (  ) 1,5عائمة  /وحدة سكنية
كما أف معدؿ عدد األشخاص في الوحدة السكنية ىو (  ) 5,3وفي البصرة يوجد اكبر حجـ لألسرة

إذ تصؿ إلى (  ) 5,8شخص مقارنة بالسميمانية التي يوجد فييا

(  ) 6,4شخص فقط  /أسرة ،

كما أظيرت الدراسة إلى أف (  ) % 6,0مف األسر المشمولة بالدراسة تعيش في ظروؼ
االكتظاظ ،والذي يعرفو برنامج األمـ المتحدة لممستوطنات البشرية عمى وجود أكثر مف ثالثة
أشخاص في الغرفة  ،حيث أف معدؿ الغرفة الواحدة ال يتعدى (  ) 1,3شخص وبموجب ىذا

التعريؼ تتأثر معظـ األسر في النجؼ باالكتظاظ حيث ىناؾ أكثر مف ثالثة أشخاص يشغموف

الغرفة الواحدة ،والجدوؿ اآلتي يبيف نماذج ومواصفات اإلسكاف حسب المدينة لبعض المدف

العراقية.

انشكم (  ) 1وسبت ومصبدز انتمويم في عمهيت اإلسكبن

انمصدز :ـ مسح األسسة . PADCO UN – HABITAT
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جدول (  ) 1ومبذج ومواصفبث اإلسكبن حسب انمديىت نبعض انمدن انعساقيت
متوسطة مساحة
قطعة األرض
2
(م )

متوسط حجم
الوحدة
2
السكنٌة (م )

متوسط
عدد
األسر

متوسط
حجم
األسرة

نسبة
األسر
المكتظة

متوسط عدد
األسر فً
الوحدة
السكنٌة

متوسط
مجموع اإلفراد
فً الوحدة
السكنٌة

متوسط المساحة
للفرد فً الوحدة
2
السكنٌة ( م )

29555

23552

453

654

,53

252

153

22

255

22555

455

554

2

253

654

2353

بغداد

2265,

23554

453

554

555

253

654

21

الحلة

29256

24059

45,

6

2

252

659

2554

النجف

2665,

26456

351

653

22

252

65,

295,

البصرة

23251

21052

4

659

251

252

1

21

المدٌنة
الموص
ل
السلٌما
نٌة
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جدول ( )7الخصائص اإلسكانية ونماذج اإلشغال حسب النمط اإلسكاني ومواصفات اإلسكان
النمط اإلسكانً

متوسط
مساحة قطعة
2
األرض م

متوسط حجم
الوحدة
2
السكنٌة م

متوسط
عدد
الغرف

متوسط
حجم
األسرة

نسبة األسر
المكتظة %

متوسط عدد
األسر فً
الوحدة
السكنٌة

متوسط مجموع
اإلفراد فً
الوحدة السكنٌة

متوسط المساحة
للفرد فً الوحدة
2
السكنٌة م

النمط األول
المدٌنة التارٌخٌة

25352

201

4

652

354

252

656

2,56

24956

2255,

355

556

2159

252

656

2155

23654

21252

45,

652

45,

253

153

2955

32955

22356

459

559

653

253

659

4253

22659

224

35,

652

45,

252

653

2054

24354

21952

456

656

451

253

154

2952

33251

23653

553

655

151

25,

956

3652

21153

25,59

453

654

555

252

152

2552

29,54

20554

351

553

556

252

6

2252

النمط الثانً
وحدات سكنٌة فً وسطها
فناء على ارض مقسمه
النمط الثالث
تقسٌمات فرعٌة مع
وحدات سكنٌة صغٌرة
متصلة
النمط الرابع
تقسٌمات فرعٌة مع
وحدات سكنٌة اكبر
متالصقة وغٌر متالصقة
النمط الخامس
االسكانات العامة حكومٌة
النمط السادس
تقسٌمات فرعٌة خارجٌة
غٌر مكتملة نسبة المساحة
المبنٌة أكثر من % 50
النمط السابع
تقسٌمات فرعٌة خارجٌة
غٌر مكتملة نسبة المساحة
المبنٌة اقل من % 50
النمط الثامن
سكن عشوائً
النمط التاسع
استخدام مختلط تجاري
وسكنً

انمصدز :ـ مسح األسسة . PADCO UN – HABITAT

اإلسكاني يعمؿ عمى تعقيد ميمة تعريؼ خصائص السكف ،فالخدمات والبنية
إف ىذا االختالؼ
ّ
التحتية المتوافرة لمسكاف قد تنفع تمؾ األسر التي تعيش في جيوب غير منتظمة أو مخطط ليا،
فعندما ال تتوفر الخدمات تستطيع ىذه األسر أف تتجاوز عمى خطوط الكيرباء وأف تستخدـ الطرؽ
المصانة بشكؿ جيد ،وتتخمص مف نفاياتيا في مكبات النفايات المحمية ذاتيا التي يستخدميا
جيرانيـ مف ذوي الدخؿ المرتفع  ،فقد أشارت الدراسات المتعمقة باإلسكاف الى أف نوعية البنى
122
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التحتية والخدمات الالزمة لمسكاف مف بيف المسائؿ الرئيسة في مجاؿ اإلسكاف في المدف العراقية ،
وبعض ىذه المشكالت مرتبط بالوضع الحالي لغياب األمف منذ الغزو الذي تعرض لو العراؽ عاـ

(  ) 5880بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ،فكاف لالنقطاع المستمر لمتيار الكيربائي عف مدينة
بغداد عمى سبيؿ المثاؿ  ،قد دفع بغالبية سكانيا (  ) %30عمى االعتماد عمى المولدات الكيربائية

كمصدر رئيسي لمكيرباء

( ) 3

 ،فضالً عف مشكالت أخرى مرتبطة بالنقص العاـ في مجاؿ

االستثمارات ،وتراجع البنية التحتية وضعؼ كفاءة الخدمات ،وعدـ كفايتيا حتى لسكاف

المدينة

األصمييف ،ناىيؾ عف سكاف تمؾ الجيوب غير المنتظمة أو مخطط ليا  ،فقد كانت لمعقوبات
والحروب واالضطرابات عمى مدى سنوات قد أدى إلى تدمير وتراجع كبير في البنية التحتية في

المدف العراقية .
اإلحياء الفقيرة:
يعرؼ برنامج األمـ المتحدة لممستوطنات البشرية الحي الفقير عمى انو مكاف سكف تنقصو واحد

أو أكثر مف خمسة أشياء ىي :ػ

 .1الوحدة السكنية المقاومة لعوامؿ الزمف .
 .2مساحة كافية لمعيش .
 .3الحصوؿ عمى مياه نقية .
 .4الحصوؿ عمى خدمات الصرؼ الصحي .
 .5الحيازة اآلمنة .
والجدوؿ رقـ (  ) 0يوضح النسب المئوية لألسر التي تعيش في ظروؼ شبيية بظروؼ اإلحياء
الفقيرة في ستة مف المدف العراقية  .وعند اخذ ىذه األرقاـ مجتمعو نجد أف (  ) % 53مف األسر

تعيش ضمف ظرؼ واحد عمى األقؿ مف الظروؼ الشبيية بالمناطؽ الفقيرة ،وحوالي  0 / 1األسر
تعيش ضمف ظرفيف عمى األقؿ مف ظروؼ تشبو اإلحياء الفقيرة وحوالي (  ) % 10مف األسر
تعيش ثالثة ظروؼ عمى األقؿ مف ىذه الظروؼ  ،ومف المحتمؿ انو في اإلحياء الفقيرة تظير فعال

عمى األقؿ ثالثة مف متغيرات المناطؽ الفقيرة

()0

.
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جدول ( )3النسب المئوية لألسر التي تعيش في ظروف شبيهة بظروف اإلحياء الفقيرة في المدن العراقية .

المدٌنة
الموصل
السلٌمانٌة
بغداد
الحلة
النجف
البصرة

منازل فً
حالة سٌئة
أو غٌر
صالحة
للسكن
2659
,50
2250
2255
2,55
2551

منازل
مبنٌة من
مواد غٌر
() ix
دائمة

منازل تفتقر
إلى طرق
التصرٌف
الصحً

,54
2455
154
055
250
2553

554
055
251
350
250
0

منازل تفتقر إلى
االتصال مع طرق
تصرٌف مٌاه
معتمدة بدون
()x
مشاكل
559
250
952
,5,
255
3253

منازل تفتقر
إلى شبكة
المٌاه بشكل
( ) xi
معتمد

وجود قمامة
ومٌاه مجاري
فً الشارع حول
الوحدة السكنٌة

( ) xii

395,
,55
4156
2256
4955
9253

6255
055
2559
2155
250
5150

,53
250
555
250
2250
251

االكتظاظ

ال ملكٌة (
مالك بوضع
الٌد )
0
0
25,
0
055
0

المصدر :ـ مسح األسرة . PADCO UN – HABITAT

الظروف اإلسكانية في المدن العراقية:
إف أىـ ما يميز الوحدات السكنية في المدف العراقية أنيا تتكوف مف مواد تقاوـ عوامؿ الزمف ،وتدوـ

بشكؿ عاـ ،حيث أظيرت دراسة و ازرة األعمار واإلسكاف أف حوالي (  ) %88مف األسر تعيش في
منازؿ مقاومة لعوامؿ الزمف (سواء مف حيث الجدراف أو األسقؼ التي صنعت مف مواد تدوـ طويال
وتقاوـ عوامؿ الزمف ومف المواد المستخدمة في البناء الطابوؽ و البموؾ لمجدراف واالسمنت
والشيمماف ( اليياكؿ المعدنية ) لألسقؼ وينتشر استخداـ الطابوؽ في المدف الوسطى والجنوبية في

حيف أف البموؾ ىو المستخدـ في المدف الشمالية والشكؿ رقـ (  ) 5يوضح حالة الوحدات السكنية

لمجمع األسر المشمولة بالدراسة أعاله .

شكل (  ) 7حالة الوحدات السكنية لمجمع األسر المشمولة بالدراسة

المصدر :ـ وزارة األعمار واإلسكان – التقرير الرئيسي – دراسة سوق السكن بالعراق  ،مصدر سابق  ،ص . 38
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بناء نموذج رياضي الحتساب الحاجة السكنية :
كاف لمنماذج الرياضية دور كبير في عممية تطوير األبحاث والدراسات ،وفي مختمؼ العموـ

والتخصصات ،وقد اسيـ استخداـ الحاسوب وأنظمة المعمومات الجغرافية (

 ) GISوأجيزة

التحسس في تبسيط وحؿ الكثير مف المشكالت التي كانت تواجو الباحثيف  ،والسيما في مجاؿ

الدراسات التطبيقية  ،وفي مجاؿ اإلسكاف عمى وجو الخصوص وكما يشير الباحث صباح

الرحماني الى أف ىناؾ العديد مف النماذج المعقدة مثؿ (  ) head ship rate modelالذي

يعتمد عمى تقديراتو الحتساب الحاجة السكنية عمى جممة مف االفتراضات المعقدة  ،وىناؾ نماذج

أخرى منيا أسموب االنحدار الخطي المتعدد (  ) Multiple Linear Regretوغيرىا مف النماذج

واألساليب اإلحصائية .

وقد صنؼ موري (  ) Murieدورة الحياة في خمسة مراحؿ سكنية وىذه المراحؿ ىي

( ) 10

.

.1

في العشريف سنة األولى يعيش األبناء في مساكف إبائيـ .

.2

بعد سف العشريف يغادر األبناء مساكف إبائيـ لمعيش مع أصدقائيـ أو لمعمؿ كما ىو في دوؿ

.3

بعد والدة الطفؿ األوؿ تتغير احتياجات األسرة وتزداد المتطمبات السكنية  ،وتصبح األسرة في

أوربا الغربية .

الطور الممتد حتى بموغ األبناء سف العشريف .
.4

يشرع األبناء بالمغادرة مرة ثانية ويتضاءؿ حجـ األسرة وتصبح صغيرة واقؿ اعتمادا عمى

وحدة الجيرة .

في مرحمة الكيولة يبمغ تقمص حجـ األسرة ذروتو وتقؿ الحركة ،ويكوف بحاجة إلى الدعـ والرعاية

مف قبؿ األقارب واألصدقاء .وعميو فقد حدد الباحث صباح الرحماني  ،أسموب تكويف نموذج محمي
لدورة حياة األسرة ،وذلؾ وفؽ الخطوات التالية
.1

( ) 14

:ػ

استخراج حدود زمنية عمرية وىي الحدود المعقولة لتكويف األسرة وىنا يتـ اختيار ( – 51

 ) 08سنة ولكال الجنسيف .
.2

اختيار حدود زمنية عمرية تكوف فييا األسر في الطور الممتد مف ( مرحمة اإلنجاب ) وىنا

يتـ اختيار المدى

(  ) 48 – 01سنة ولكال الجنسيف وىكذا لممديات األخرى * .

الصيغة الرياضية لمنموذج:

يؤخذ ىنا مجموع الذكور واإلناث ِّ
لكؿ مدى في المدة السابقة ويضرب ىذا المعدؿ بمعامؿ التصحيح

الذي يمثؿ الحد الفعمي لتكويف األسر كاألتي :ػ

771
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مثال تطبيقي لتقدير الحاجة السكنية ضمن الفئات العمرية :ـ
يتـ تحديد أعداد الذكور واإلناث ضمف كؿ فئة مف فئات البحث مع بياف عدد المتزوجيف

والمتزوجات عمى وفؽ البيانات التي يمكف الحصوؿ عمييا ،إما مف نتائج االستبانة التي يقوـ بيا
الباحث ،أو مف خالؿ بيانات و ازرة التخطيط والتعاوف اإلنمائي ،أو أي مؤسسة ذات عالقة بمسالة

اإلسكاف .والجدوؿ اآلتي يوضح طريقة األرقاـ الفعمية لتوزيع السكاف حسب الفئات العمرية مف
الذكور واإلناث .

أوال :ـ طريقة األرقام الفعمية :

جدول (  ) 4توزيع السكان حسب الفئات العمرية والجنس

انفئت انعمسيت

انركوز

اإلوبث

انركوز انمتصوجيه

اإلوبث انمتصوجبث

03 – 11

05863

00019

09803

98061

93 – 01

60653

90000

96961

90163

66 – 91

91050

91819

08810

18911

 – 65فأكثس

15018

18615

19098

15919

انمجموع

118301

116165

190600

109505

وثموعت انطشيقخ انشيبضيخ أعالي رم رقذيش انحبعخ انسكىيخ نكم فئخ عمشيخ ،حيش رم اسزخشاط (
 ،س  ، 2س  ، 3س  ) 4ثموعت انقبوون انزبني ( . ) 24

777
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=  41014ويمضم هزا انىبرظ عذد انوحذاد انسكىيخ انصغيشح
انمطهوثخ نهفئخ (  ) 30 – 21سىخ .
صبويب وثىفس انطشيقخ وسزخشط عذد انوحذاد انسكىيخ انمطهوثخ نهفئخ (  ) 40 – 31سىخ ،وهكزا
ثبنىسجخ نهفئبد األخشى
وكبوذ عذد انوحذاد انمطهوثخ هي :ـ
انفئخ (  ) 30 – 21سىخ =  14041وحذح سكىيخ
انفئخ (  ) 40 – 31سىخ =  44013وحذح سكىيخ
انفئخ (  ) 55 – 41سىخ =  33631وحذح سكىيخ
انفئخ (  – 56فأكضش ) سىخ =  20202وحذح سكىيخ وانغذول سقم (  ) 5يمضم انىست انمئويخ نزوصيع
انسكبن ركوس وإوبس مزضوعيه ومزضوعبد .
جدول زقم (  ) 6انىسب انمئويت نتوشيع انسكبن ذكوز وإوبث متصوجيه ومتصوجبث
انفئت انعمسيت
03 – 11
93 – 01
66 – 91
 – 65فأكثس
انمجموع

إوبث %
99
10
13
10
% 133

ذكوز %
99
16
10
11
% 133

ذكوز متصوجون %
19
01
19
19
% 133

وبنفس الطريقة السابقة كانت النتائج حسب نسبة الوحدات المطموبة ىي :ػ
الفئة (  ) 08 – 51سنة = % 08
الفئة (  ) 48 – 01سنة =

% 01,6

الفئة (  ) 66 – 41سنة =

% 54

الفئة (  – 65فأكثر ) سنة = % 14,6

% 188
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إوبث متصوجبث %
05
01
11
11
% 133
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ىذه النتائج تظير حقيقة ما يجب أف يكوف عميو الواقع السكني في ضوء الحاجة المتزايدة لممساكف
وبيذا فأف ىذا البحث ربما يفتح األفاؽ لبحوث أخرى  ،قد تساىـ في حؿ جزء كبير مف مشكمة

السكف في العراؽ في ضوء الدراسات المحمية أو عمى مستوى البمد ككؿ .

التوصيات

اظير البحث أف العراؽ يعاني مف عدد مف المشكالت الرئيسة أىميا تراجع نوعية اإلسكاف
وعددىـ في جميع المدف العراقية وعمية فاف مشاكؿ السكف في العراؽ ليست وليدة اليوـ إنما ىي

نتيجة لتراكمات عقود مف الزماف ،بسبب الظروؼ التي مرت بالعراؽ وعميو نرى:ػ

 -1ضرورة العمؿ عمى تشكيؿ مجمس اعمي يتولى مسؤولية إعادة تنظيـ ىيكمية قطاع اإلسكاف
وذلؾ مف خالؿ وضع الخطط والبرامج وتحديد الحاجات السكنية ومعالجة أزمة السكف في جميع

محافظات ومدف العراؽ بغية تييئة سكف مالئـ لكؿ أسرة في العراؽ يسمى المجمس األعمى
لإلسكاف .

 -2ضرورة توفير اإلرادة السياسية لمنيوض بواقع اإلسكاف في العراؽ ووضع جميع اإلمكانات
والطاقات بغية الحد مف تفاقـ مشكمة السكف والحد مف مشكمة انتشار العشوائيات التي أصبحت مف

الظواىر الالفتة في جميع المدف .

 -3ضرورة تحسيف مستوى الريؼ وتحسيف مستوى اإلنتاج الزراعي لمحد مف ظاىرة اليجرة نحو
المدف .
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الهوامش والمصادر:
العجز السكني ىو الفرؽ الحاصؿ بيف عدد األسر التي تحتاج إلى مسكف وبيف عدد الوحدات

السكنية المتوافرة خالؿ مدة زمنية محدودة  .لممزيد راجع و ازرة التخطيط – ىيئة التخطيط اإلقميمي ،

أساليب تقدير الطمب عمى السكف في العراؽ – بغداد –  . 1800لممزيد راجع عبد الحميد الدليمي
– االتجاىات النظرية حوؿ مشكمة اإلسكاف  ،مجمة الباحث االجتماعي جانفي  ، 5884 ،ص
. 114

 -1الصادؽ مزىور  ،أزمة السكف في ضوء المجاؿ الحضري  ،دار النور اليادؼ – الجزائر ،

 ، 1888ص . 65
– cherry , Gorden . E , Urban planning problems , leonard hill book , great
britain , 1974 .
 -0جميوريو العراؽ و ازرة األعمار واإلسكاف – التقرير الرئيسي – دراسة سوؽ السكف في العراؽ –
2

. 5885

 -4جماؿ باقر السعدي – تأثير إف ارزات األراضي السكنية عمى الطمب لمدور الجديدة في مدينة
بغداد – رسالة ماجستير – مركز التخطيط الحضري واإلقميمي – بغداد –  ، 1806ص . 10

6

 -جميورية العراؽ – و ازرة األعمار واإلسكاف – التقرير الرئيسي – دراسة سوؽ السكف بالعراؽ ،

مصدر سابؽ  ،ص . 05

 -5جميورية العراؽ – و ازرة األعمار واإلسكاف – التقرير الرئيسي – دراسة سوؽ السكف بالعراؽ ،
مصدر سابؽ  ،ص . 08

3
0

 -و ازرة األعمار واإلسكاف  ،مصدر سابؽ  ،ص . 41

 -و ازرة األعمار واإلسكاف – التقرير الرئيسي – دراسة سوؽ السكف في العراؽ  ،مصدر سابؽ ،

ص . 46
8

 -تشمؿ المنازؿ ذات األسقؼ أو الجدراف المصنوعة مف مواد غير دائمة ( ألواح الصفيح ،

الطيف والروث  ،األغصاف الرفيعة )

 -18تشمؿ األسر التي ربطت منازليا بشبكة المجاري العامة ولكنيا تواجو مشاكؿ دائمة بعمؿ
شبكة المجاري التي ربطت منازليـ معيا .

11

 -األسر التي لـ ترتبط بشبكة أنابيب يمكف االعتماد عمييا لتزويد المياه بمعنى أنيا تواجو

15

 -األسر التي يعيش أكثر مف ثالثة إفراد في الغرفة الواحدة .

مشاكؿ يوميو بتاميف المياه الالزمة ليا .
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