
 ية عن السياسة اإلسكانية املالئمة لإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكانالسياسة اإلسكانية املالئمة حملافظة النجف األشرف دراسة إقليم
 أ.د عبد الصاحب انجي البغدادي  
 م.م نصري عبد الرزاق حسج البصري  

 (5102) خاص مبؤمتر اإلسكان عدد-العاشر اجمللد-عشرالسنة احلادية     03     جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية

 رشف األ النجف اإلسكانية املالئمة حملافظة السياسة
دراسة إقليمية عن السياسة اإلسكانية املالئمة لإلسرتاتيجية الوطنية 

 حالة دراسية( رشف لإلسكان )حمافظة النجف األ
 م. م نصري عبد الرزاق حسج البصري أ. د عبد الصاحب انجي البغدادي

 معة الكوفة/ كلية التخطيط العمراينجا جامعة الكوفة/ كلية التخطيط العمراين
 املستخلص

يعد اإلسكان من اخلدمات املهمة يف املدينة وهو مكون أساسي للتنمية احلضرية, وإن املشكلة اإلسكانية ذات أبعاد 
عاملية, والسبب يف ذلك يعود إىل أن اإلسكان ليس سلعة منتجة فقط بل هو عملية تفاعلية مركبة ومستمرة تعتمد على 

د كبري من املتغريات أمهها الواقع االقتصادي العام واخلاص وكذلك أتثري الزايدة السكانية اليت تولد ضغطا كبريا على عد
هيكلية االستيطان البشري ونسيجه وتساعد على ظهور مشاكل عديدة أمهها تلك املتعلقة بتحديد األرض الصاحلة 

زاحم الكثيف على اخلدمات والبين التحتية االجتماعية والفنية للمناطق والكافية الستيعاب هذه الزايدات ابإلضافة إىل الت
السكنية والذي يؤدي إىل هبوط نوعي يف مستوى الصحة العامة للمجتمع وكذلك إىل حدوث مشاكل اجتماعية 

درجة كبرية وإنسانية متعددة إذ متثل السياسة اإلسكانية سلسلة من اإلجراءات اهلادفة حلل املشكلة السكنية وهي على 
من األمهية نظرا ألهنا حتدد سري العمل مستقبال من انحية وتعمل على إحالل ورصد مجيع املوارد لتحقيق األهداف من 
انحية أخرى, وهي مبثابة توجيهات توضح اإلسرتاتيجية العامة اليت يتم من خالهلا حتقيق األهداف, وحمافظة النجف 

هد غياب سياسة إسكانية موحدة وانبعة من اإلسرتاتيجية الوطنية للدولة, إن واحدة من احملافظات العراقية اليت تش
السياسات اإلسكانية يف حمافظة النجف األشرف متثلت مبسامهة كل من وزارة األعمار واإلسكان متمثلة يف مديرية 

احملددة مبوجب  إسكان احملافظة وكذلك هيئة استثمار حمافظة النجف. وهنالك مسامهات طفيفة للسياسات األخرى
اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان وهذا خمالف ملا حددته اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان إذ جيب أن تصاغ السياسات 
اإلسكانية مبا ينسجم مع اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان. إن عدم وجود سياسة إسكانية يف حمافظة النجف األشرف 

على املشاريع اإلسكانية يف احملافظة إذ تلكأت معظم املشاريع بسبب غياب ترتب عليه الكثري من املشكالت انعكست 
سياسة جنم عنه غياب التنسيق بني اجلهات املعنية مبلف اإلسكان يف احملافظة, مما دعا الباحثني إىل دراسة احلالة 

سات اإلسكانية أن السياسة اإلسكانية يف احملافظة وتوصال من خالل استخدام األساليب التخطيطية للمفاضلة بني السيا
خمتلف السياسات ومنها سياسة بناء املساكن  بني اإلسكانية األفضل حملافظة النجف األشرف هي اليت حتقق تفاعل

)مسامهة كل من هيئة االستثمار + مديرية إسكان احملافظة( وسياسة توفري البنية التحتية لإلسكان وسياسة دعم مواد 
الوحدات السكنية واملشاريع اإلسكانية. مشل البحث ثالثة فصول تضمن األول والثاين الدراسة  البناء املسامهة يف تشييد

فضال النظرية لإلسكان والسياسات اإلسكانية فيما تضمن الثالث الدراسة امليدانية من خالل دراسة خصائص احملافظة 
فيما خيص قطاع اإلسكان وصوال  عة يف احملافظةعن الدراسة السكانية واإلسكانية الشاملة والتعرف على السياسات املتب

 إىل االستنتاجات واملقرتحات اليت خرج هبا البحث.
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 ةمقدم
هو معروف أن أول عمل قام به  فكما يعد املسكن من أهم األولوايت اليت تشغل ابل اإلنسان إن مل تكن أمهها,

ة, ويف وقتنا احلايل أصبح من فر احتياجاته األساساملتقلبة ويو اإلنسان هو البحث عن مأوى يقيه من الظروف البيئية 
الصعب احلصول على مسكن مناسب يليب احتياجات األسرة, نظرا للظروف االقتصادية املتقلبة واالرتفاع املتسارع يف 
أسعار األراضي, فضال عن ذلك التعقيدات, والعادات والتقاليد اليت زادت يف تكلفة املسكن, إن اإلسكان حاجة 

ة لإلنسان وأحد املعايري الرئيسة يف حتسني نوعية احلياة, وأن التحدي األساس يف السياسات اإلسكانية يف معظم أساسي
الدول, وخاصة النامية منها, هو سد احلاجة السكنية وحتقيق االكتفاء السكين فضال عن ذلك املواءمة مع معدالت 

والذي حيقق لساكنيه احتياجاهتم كافة ويتماشى مع القيم  الزايدة يف النمو السكاين من خالل توفري املسكن الصحي
البيئية واالجتماعية واجلمالية لديهم, وذلك بكلف تتناسب مع اإلمكانيات املادية للمواطنني. أن حتقيق استجابة للطلب 

من اعتبارات  السكين تعين السري ابجتاه حتقيق التنمية إذا ميثل السكن مكون أساسي للتنمية احلضرية ذو صفة مركبة
 تقنية وسياسية. عمرانية, اقتصادية, اجتماعية,

إن املشكلة اإلسكانية أصبحت ذات أبعاد عاملية, والسبب يف ذلك يعود إىل أن اإلسكان ليس سلعة منتجة فقط بل 
وكذلك أتثري  هو عملية تفاعلية مركبة ومستمرة تعتمد على عدد كبري من املتغريات أمهها الواقع االقتصادي العام واخلاص

ضغطا كبريا على هيكلية االستيطان البشري ونسيجه وتساعد على ظهور مشاكل عديدة أمهها  تولد الزايدة السكانية اليت
تلك املتعلقة بتحديد األرض الصاحلة والكافية الستيعاب هذه الزايدات ابإلضافة إىل التزاحم الكثيف على اخلدمات 

ية للمناطق السكنية والذي يؤدي إىل هبوط نوعي يف مستوى الصحة العامة للمجتمع والبين التحتية االجتماعية والفن
 إنسانية متعددة.و وكذلك إىل حدوث مشاكل اجتماعية 

ومن هنا جاء حبثنا لدراسة احلاجة السكنية واألسباب اليت تؤدي إىل نشوئها والسياسة املالئمة لالستجابة هلا أو ما 
ية وسياسة العرض السكين وحتديد الوسائل واإلجراءات اليت جيب إتباعها يف منطقة يطلق عليه ابلسياسات اإلسكان
ولة عن قطاع اإلسكان لغرض مواجهة احلاجة السكنية.وهللا من خمتلف اجلهات املسؤ  (الدراسة )حمافظة النجف األشرف

 املوفق.
 مشكلة البحث:

قتصادية واالجتماعية والعمرانية ... اخل( فضال عن )اال السكنية, وتبعاهتاتكمن مشكلة البحث بتأثريات املشكلة 
 غياب سياسة إسكانية تنبع من إسرتاتيجية موحدة مبنية على اعتبارات موضوعية حلل األزمة السكنية يف منطقة الدراسة.

 هد  البحث
 مواجهة احلاجة يهدف البحث إىل تقييم كفاءة السياسات اإلسكانية املتبعة يف حمافظة النجف وقياس مدى فاعليتها يف

السكنية يف احملافظة فضال عن اقرتاح السياسة اإلسكانية املالئمة مبوجب اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان واإلصالح 
 املؤسسي والتشريعي يف العراق بعد إجراء املفاضلة بني جمموع السياسات واإلجراءات اإلسكانية.

 ففضية البحث
ستكون فعالة يف إجياد  الوطنية,املخططة واملتكاملة والنابعة من اإلسرتاتيجية يفرتض البحث أن السياسة اإلسكانية 

 حلول لألزمة السكنية وتكون كذلك دليال للخطط والقرارات.
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 منهجية البحث
األول: املنهج الوصفي القائم  األهداف,يعتمد البحث على منهجني يف البحث من أجل الوصول إىل النتائج وحتقيق 

واملنهج الثاين: املنهج التحليلي من خالل  وتقوميها,عتمدا على البياانت املتعلقة ابإلسكان وحتليلها على احلقائق م
 استخدام أساليب التحليل واملفاضلة بني البدائل )أسلوب دلفي ومصفوفة حتقيق األهداف(.

 هيكلية البحث
إذ يتضمن مفهوم السكن بصورة عامة يتضمن البحث ثالثة فصول, يشمل األول اإلطار النظري واملفاهيمي للبحث 

وأنواع السكن واحلاجة السكنية واألزمة السكنية فضال عن السياسات اإلسكانية بشكل عام مع اإلشارة إىل السياسات 
من دراسة بعض اخلصائص يتضأما الفصل الثاين للبحث فسوف  اإلسكانية يف العراق وبعض بلدان العامل العريب عامة,

ات اإلسكانية وعواملها وأدواهتا وأهدافها يف حمافظة النجف األشرف, أما الفصل الثالث فسوف السكانية والسياس
يتضمن األساليب التخطيطية للمفاضلة بني البدائل وحتديد السياسة اإلسكانية األفضل يف حمافظة النجف األشرف, 

 وأخريا ختم البحث ابالستنتاجات واملقرتحات.

 
 الفصل األول

 والسياسات اإلسكانية( اإلسكان-املفاهيمي)اإلطار 
يعد موضوع السكن من أكثر املوضوعات حيوية وأمهية لإلنسان بوصفه حقا أساسيا من حقوقه كفلتها له الدايانت 

إذ بدون السكن ال تستقيم احلياة. واملسكن حاجة أساسية وجوهرية تربز أمهيته من  الدولية,السماوية ومن مث القوانني 
 ره من احلاجات األساسية واملرتبة يف بدء سلم أولوايت حاجات اإلنسان كاملأكل واملشرب وامللبس.خالل اعتبا

وامجع العامل على االعرتاف ابحلق يف السكن املالئم ابعتباره احلد األدىن من متطلبات احلياة الكرمية لذا فقد شكل مركز 
دة للمستقرات البشرية. ويف ذات اإلطار يرى مركز األمم املتحدة يف األمم املتحدة يعين هبذا اجلانب هو مركز األمم املتح

توفري مالذ وغطاء لإلنسان بل تشمل مبعناها املتكامل توفر  فقط تقرات البشرية أن مالئمة السكن ال تعين ابلضرورةمسلل
 ساسية اليومية.املسكن اآلمن الذي يتمتع ابخلصوصية وامللكية وتناسب الفضاءات املختلفة طبقا لالحتياجات األ

 السكن والبيئة السكنية 0.0
ترفيه(  صحة, تعليم,إن مصطلح السكن واإلسكان والبين االرتكازية واألساسية املرتابطة معه كاخلدمات االجتماعية )

وغريها من مفردات البناء التحتاين تعرب مجيعها عن مفهوم واحد  .طرق( .. هاتف, ماء, كهرابء,واخلدمات الفنية )
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( هي Physical Environmentإذ أصبحت البيئة العمرانية املالئمة ) السكن,سع وأعقد من مفهوم ولكنه أو 
ننا نعين بذلك املنطقة السكنية بكافة مرافق خدماته الئم. وعندما نتحدث عن السكن فأاملصطلح البديل عن السكن امل

ضها من انحية ومبناطق العمل واألنشطة االقتصادية وشبكة املنافع العامة اليت ختدمه وكذلك ارتباط املناطق السكنية ببع
 واالجتماعية من انحية أخرى.

فالسكن هو البيئة العمرانية اليت يف ظلها تتطور األسرة وتتعزز العالقات األسرية واجملتمعية اليت تساعد أي البيئة العمرانية 
 نشاط االقتصادي.على توفري األجواء املناسبة لزايدة إنتاجية الفرد وتقوية مستوى ال

ابإلضافة إىل التسهيالت األخرى اليت تربط الفرد واألسرة مبجتمع  املأوى فالسكن إذا ليس هو "املأوى فقط" وإمنا
املستقرة وفعالياهتا وتربط املستقرات مبجتمع اإلقليم وهكذا فهناك يف واقع األمر تكامل بني اإلسكان والتنمية احلضرية 

 النشاطان اللذان تلتقي عندمها التنمية االقتصادية واالجتماعية.على مستوى املدينة فهما 
وهكذا مل يعد ينظر إىل السكن على أنه رقم جمرد لعدد من الوحدات العمرانية وإمنا إىل منظومة متكاملة من تلك 

 .(2)الوحدات واملرافق واخلدمات املكملة هلا
 مما سبق ممكن أن نستنتج تعريفا للمسكن وهو:

ن ببساطة هو املأوى أو الفراغ الواقي الذي يقي اإلنسان من العوامل اخلارجية ويوفر له احتياجاته الضرورية أن املسك
وحسب الكفاءة يف التصميم ومدى ما حيققه من احتياجات لساكنيه تتوقف عليها الراحة  والنفسية(,)الفسيولوجية 

 والكفاءة اإلنتاجية ألفراد اجملتمع.
والراحة واألمن يف االستعمال حتقيقا لرغبات  التكاليف,أن علينا أن حنقق أهداف االقتصاد يف  وحنو هذه الغاية جند

 املستعملني بتنوع دخوهلم وثقافاهتم ومقوماهتم االجتماعية.
 أنواع السكن 0.0.0

 ة وعنصر من عناصر دميومته فقد تطور اإلسكان من حالة إىلثل حاجة من حاجات اإلنسان األساسملا كان السكن مي
للتطورات االقتصادية واالجتماعية واحلضارية والتكنولوجية اليت مرت هبا اجملتمعات وقد متثل ذلك التطور  تبعا حالة أخرى

إال أن خمتلف األشكال اليت يظهر هبا تدخل ضمن إطار  فيه,األول ابلشكل والثاين بنوعية املواد املستخدمة  جبانبني,
 نوعني أساسيني من أنواع السكن:

 :Horizontal housingن األفقي السك -أ

وهو النمط السائد يف معظم البلدان ويشمل هذا النوع جمموعة من الوحدات السكنية املنفردة اليت تتكون من طابق 
 التحتية,واحد أو طابقني ويتطلب هذا النوع وكما هو املعروف مساحات واسعة وكلفة عالية إليصال خدمات البين 

 نمط السكين لعل من أبرزها: وهناك عدة أشكال هلذا ال
ويشمل هذا الشكل معظم األحياء اجلديدة يف املدن اليت أفرزت إىل قطع سكنية ومبساحات تزيد  الدور منفصلة: .1

*. أن تلك السعة يف املساحة تعمل على حتقيق اخلصوصية وحرية احلركة للساكنني بدرجة أكثر قياسا 2م033عن 
ريات اليت قد حتصل حبجم يذا الشكل يتصف إبمكانية التوسع فيه وفقا للتغابألشكال السكنية األخرى كما أن ه

 (.1( وصورة )4انظر شكل ) ومتطلباهتا,األسرة 

وهذا الشكل يشمل الدور القدمية واملشيدة من الطابوق أو اخلشب واملصممة على أساس الفناء  دار تقليدية: .2
 عن قيمة تراثية يف جمتمعنا ويتواجد هذا الشكل يف األحياء ( ومتتاز ابلشناشيل اخلشبية اليت تعربCourtالداخلي )
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أما حالتها النبائية فإن بعضها قد أزيل  األساسة,ا وافتقارها لبعض اخلدمات القدمية للمدن اليت تتسم بضيق أزقته
لة لسقوط وحباا إىل اجلارية يف مددان وبعضها اآلخر آيلة Urban renewل التجديد احلضري امتام بسبب أعم

 (.2بدائية دون املتوسطة أنظر صورة )

ويشمل هذا الشكل معظم الدور السكنية املتصلة اليت  :Row Houseالدور املتصلة ضمن جممع سكين  .0
أما اجلهتني  جهتني,أنشأت من قبل القطاع االشرتاكي وأغلبها ما تكون حبالة بنائية جيدة ومتتاز بكوهنا منفصلة من 

 متالصقة مع األبنية األخرى. األخرتني فتكون مشرتكة أو

أما هذا الشكل فيشمل معظم الدور اليت شيدت بوساطة اللنب والطني وأحياان  دار متصلة بدون طراز تقليدي: .4
كما يشمل معظم الدور املشيدة جتاوزا أوضمن بعض املناطق   رديئة,ابلطابوق وليس هلا طراز معماري وحبالة بنائية 

 احمليط هبا.الواقعة يف مركز املدينة أو 

وهي مسكن عراقي تقليدي يتواجد على األغلب يف الريف وخارج املراكز احلضرية وتشمل مجيع الوحدات  الصريفة: .5
 السكنية املشيدة من القصب والطني.

 
 ضمن منط السكن األفقي( يبني الدور املنفصلة واملتصلة 0شكل )

 Polservice-POLAND jointly with dar al imarah-IRAQ, general housing :املصدر

programme for IRAQ, pp.24. 

 
 ( دار تقليدية / املوقع البصرة5( دار منفصل مع حديقة/املوقع بغداد               صورة )0صورة )

 املصدر: الباحث
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 (Multi-story housingاإلسكان العمودي ) -ب

املتعدد األسر, أن عملية االهتمام ابلسكن العمودي ط الثاين من األمناط السكنية يدعى أيضا النمط السكين موهو الن
يف العراق بدأت عندما بدأ التفكري مبعاجلة مشكلة السكن معاجلة جذرية إذ حظت الدولة آنذاك خطوات علمية وعملية 

 يعيف هذا اجملال وذلك ضمن اهتمامها بتوفري السكن الصحي املالئم للمواطنني ابلشكل الذي يتفق والتحوالت يف مج
ولة يف الدولة يف ضوء توجهات القيادة السياسية آنذاك بوضع سياسة عامة جديدة اجملاالت, فبدأت األجهزة املسؤ 

لإلسكان ضمن خطة التنمية القومية, فكانت األسبقية لالستثمارات يف النواحي االجتماعية اليت هلا عالقة مباشرة 
 املالئم للمواطنني مع تركيز نسيب على نظام السكن العمودي.بتحسني الكفاءة اإلنتاجية للفرد ومنها توفري السكن 

ومن أجل ذلك أعد منهاج  العمودي,تتجه التحوالت اإلسكانية واالجتماعية واالقتصادية ابجتاه منط اإلسكان 
 .(0)لإلسكان العمودي ملراكز احملافظات اعتمد على البياانت املتاحة

 :(4)مبا يلي متمثلة هومن فلسفة اإلسكان العمودي انبثقت أهداف
 زايدة الكثافة اإلسكانية. .1

تقليل الكلف العالية لتنفيذ ومد اخلدمات العامة )شبكات مياه اجملاري والكهرابء واهلاتف والطرق( مبا يتوافق  .2
 وإمكاانت املدن من النواحي االقتصادية.

 توفري وحدات سكنية مالئمة لألسرة ضمن خطة زمنية حمددة. .0

 ة مالئمة.خلق بيئة اجتماعي .4

 لألسرة. االقتصادي-االجتماعيحتقيق االستقرار  .5

ويعترب منط السكن العمودي النمط احلديث من األمناط السكنية الذي بدأ االنتشار يف معظم بلدان العامل نتيجة 
 ميزات اليت يتميز هبا عن النمط السائد )النمط األفقي( وله ثالثة أمناط:ملل

 ابق(.طو 4-0السكن املنخفض الطوابق ) -1

 طوابق(. 8-5النمط متوسط االرتفاع ) -2

 طوابق( 8السكن املتعدد الطوابق النمط املرتفع )أكثر من  -0

 احلاجة السكنية 0-0-5
وهي مفهوم اجتماعي يعرب عن املدى الذي تصبح فيه املساكن املتوافرة يف زمان ومكان معينني عاجزة عن حتقيق سكن 

 النظر عن إمكانية هذه األسر للدفع للحصول على املسكن. لكل أسرة حبد أدىن من املعايري املعتمدة وبغض
((, فالطلب مفهوم اقتصادي, Demandوأنه من الضروري التمييز بني مفهوم احلاجة السكنية والطلب السكين ))

والطلب الفعال هو مدى استعداد األسر للدفع للحصول على املسكن, وهو ال يتضمن حتقيق معيار أدىن معني كما هو 
 .(5)ل مع مفهوم احلاجةاحلا

 :ا أييتوهنالك ثالثة أسباب رئيسة لنشوء احلاجة السكنية وهي كم
 الزايدة الطبيعية يف السكان. -1

 ة.دة سكانية عالية يف املدن الرئيسزاي -2

 اهلجرة من الريف إىل املدن. -0
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ن وعدم كفاءة اخلدمات وتدهور البيئة ة أاثرا سلبية منها التزاحم يف االستيطالسكانية العالية يف املدن الرئيسوأن للزايدة ا
وضعف يف اإلنتاجية وغريها من اآلاثر. أما اهلجرة من الريف إىل املدن فهي بسبب عدم وجود فرص عمل كافية للسكان 

( األسباب الرئيسة والثانوية لنشوء 2يف الريف وكذلك عدم توافر اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية والشكل )
 كنية.احلاجة الس

 
 ( األسباب الرئيسة لنشوء احلاجة السكنية5الشكل )

املرحلية ملعاجلة األزمة السكنية "دراسة  االسرتاتيجياتإستربق إبراهيم "واقع قطاع اإلسكان يف العراق/  الشوك, املصدر:
-واإلقليمييط احلضري مقدمة إىل الندوة العلمية الثالثة عشر )السكن مشاكل وحلول( اليت أقامها املعهد العايل للتخط

 .13( ص 2338/)11/12بغداد يف  جامعة
 أن للحاجة السكنية مسات ومظاهر ما أييت:

  :التشرد أبنه عدد األشخاص لكل ألف نسمة من سكان املدن الذين ينامون خارج وحدات  يعرف-التشرد
 سكنية أو يف مأوي مؤقت يف مؤسسات خريية.

 :ال أنه قد ميكن التعبري عن مفهوم االكتظاظ ابرتفاع معدل إشغال إ مادي,وهو مفهوم حسي غري  االكتظاظ
( فرد/ الغرفة كحد أقصى. ويقصد ابالكتظاظ أيضا 2إذ أن املعدل املقبول عامليا هو ) الواحد,الغرف يف املسكن 

 ( عند اشرتاك أكثر من أسرة يف مسكن واحد.Occupancy Rateأبنه ارتفاع معدل اإلشغال السكين )

  إشغال وحدات سكنية تؤدي إىل خماطر صحية لشاغليها. وهي- الءمة:املعدم 

 اإلسكان على أنه منظومة من الوحدات السكنية والبيئة االجتماعية والفيزايئية. ومتثل  يعرف- البيئية:املالئمة  معد
 لساكنيها,اعية مالئمة أو اليت ال حتقق حياة اجتم املطلوبة,أو اليت ال حتقق اخلدمات والتسهيالت  املتدهورة,البيئة 

مؤشرات مهمة للحاجة السكنية على الرغم من أن قياس أتثري هذه  آخر,وصعوبة ترك هذه البيئة إىل موقع 
 املؤشرات ال ميكن قياسه ابلدقة املطلوبة.

  (6)يتم دفعها بصعوبة هي أحد مسات احلاجة السكنية إجياريهحتمل أعباء  إن-عالية:  إجياريهحتمل أعباء. 

 (:Housing Crisisاألزمة السكنية ) 0-0-3
سيما وجود فرق شاسع تتفاقم وبشكل سريع ولعدة أسباب إن أزمة السكن هي إحدى املشاكل الواسعة االنتشار واليت 

بني املعروض السكين الضئيل وبني الطلب املرتفع جدا وهي ظاهرة طبيعية ألن السكن غدا من أبرز احلاجات األساسية 
ان الغذاء يسد رمقه والدواء يشفي مرضه فإن حصول اإلنسان عليهما له مصادر عديدة ومتنوعة إال أن لإلنسان فإن ك
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, وبرغم أن أزمة السكن مل تكن (1)االستقرار والشعور ابملواطنة وتكوين األسرة ال يتم إال عن مصدر واحد هو السكن
أت ابلظهور يف السبعينيات ألسباب عديدة ال جيد موجودة وبشكل عام يف اخلمسينيات وال يف الستينيات إال أهنا بد

الباحث عناء يف تشخيصها فالبيت الكبري التقليدي الذي يضم اجلد واألحفاد ما عاد ممكنا وحرية احلركة واهلجرة من 
الريف إىل املدينة جتري من دون أي قيد أو ضوابط والسعي يف احلصول على قطعة أرض سكنية لبنائها دارا أمنية 

 اطن ومرجتاة واستمرت الفقاعة الصغرية تنمو وتكرب وتتحول إىل قطعة ثلجية صلدة من الصعب هتشيمها والقضاءللمو 
وإذا ما علمنا أن أخر اإلحصائيات تشري إىل وجود عجز يف الوحدات السكنية يبلغ ما يقارب ماليني الوحدات  عليها

جدا إال أهنا غري صعبة احلل أو معقدة بل أن حلوهلا واضحة وهو يف صعود مستمر وسريع يبني لنا كم هي املشكلة كبرية 
وظاهرة للعيان وال تتطلب حبثا أو اجتهادا وال يكتنفها الغموض. إن قطاع السكن واضح املعامل ومكوانته األساسية متوفرة 

 املواد-العامة املرافق-االرض-التحتيةين الب خدمات-التمويل-والتشريعيمتمثلة ابجلانب القانوين  وهي )السلطات
العاملة( وال ينقصها إال العنصر األخري وهو التخطيط والتنظيم وأن غياب اجلدية يف معاجلة املشكلة  األيدي-اإلنشائية

 سابقا وحاليا هو الذي أوصلها إىل هذا احلد من الرتاكم املخيف. وتربز املشكلة السكنية على مستويني مها:
 املستوى النوعي: 1.6.1

 معا,ملستوى إمكانية توفر املعايري اخلاصة للوحدة السكنية يف جمال اخلدمات أو اهليكل اإلنشائي أوكليهما ويشمل هذا ا
وهناك حقيقة تؤكد أن عدم وجود مكان الئق للسكن جيعل حياة األسر ذات الدخل املنخفض ضمن دورة احلياة غري 

, كل هذه املشاكل تنتج من (8)م يف صحتهم وتطلعاهتم الثقافيةواليت تساومه والروحية,متساحمة يف توفري املتطلبات املادية 
الفجوة بني الدخل الكلي لألسرة وبني كلف اإلسكان يف مسكن ضمن املعايري, فنسبة األسر اليت تصرف الكثري من 

يف اسطنبول يف دخوهلا على السكن يف ازدايد على نطاق العامل. إذ أكد مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية املنعقد 
مليون شخص يف املستقرات البشرية يعيشون ابلفعل يف أوضاع متثل خطورة  633وجود ما يزيد عن  1996حزيران عام 

وإن أكثر من مليار شخص يعيش يف مجيع أحناء العامل يف  تقريبا,منهم  %53وميثل األطفال  وحياهتم,على صحتهم 
 .(9)ظروف سكنية غري مالئمة

 املستوى الكمي: -ت

أما ابلنسبة إىل املستوى الثاين من مستوايت األزمة السكنية فهو املستوى الكمي الذي يشري إىل املدى الذي تصبح فيه 
وبغض النظر  املعتمدة,املساكن املتوافرة يف زمان ومكان معينني عاجزة عن حتقيق سكن لكل أسرة حبد أدىن من املعايري 

, إذن فهو مقدار العجز يف الوحدات السكنية الالزمة إلسكان (13)املسكن عن إمكانية هذه األسر للدفع للحصول على
 األسر اليت ال متتلك وحدة سكنية خاصة هبا.

 مشكلة السكن يف العفاق 0-0-4

يعاين العراق من أزمة السكن شأنه شأن معظم الدول العامل تفاقمت هذه األزمة بسبب العجز ابلرصيد السكين املتأين 
كمي للوحدات السكنية بسبب النمو الكبري للسكان وازدايد األسر الفتية ومطالبتها ابالستقالل بوحدات من النقص الرتا 

سكنية خاصة فضال عن ذلك األعداد الكبرية من الوحدات اليت تتطلب االستبدال بسبب رداءة حالتها وعدم مطابقتها 
 للحدود الدنيا املقبولة  



 ية عن السياسة اإلسكانية املالئمة لإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكانالسياسة اإلسكانية املالئمة حملافظة النجف األشرف دراسة إقليم
 أ.د عبد الصاحب انجي البغدادي  
 م.م نصري عبد الرزاق حسج البصري  

 (5102) خاص مبؤمتر اإلسكان عدد-العاشر اجمللد-عشرالسنة احلادية     03     جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية

( وحدة سكنية يف عموم اإلسكان احلضري 0083333يف العراق حبدود ) إذ قدرت احلاجة إىل الوحدات السكنية
( متضمنة األعداد اجلديدة املستبدلة وحسب ما حدده املخطط اإلسكاين العام يف 2333-1981والريفي للفرتة من )

 .(11)العراق
 وميكن إجيار تلك املسببات مبا أييت: عوامل،واملشكلة السكنية هي نتيجة عدة 

 - ادية:أسباب اقتص -أ

وتشمل )اخنفاض الدخل وارتفاع أسعار األراضي السكنية واملضاربة هبا والنقص يف التمويل وختلف صناعة البناء 
السكين يف القطاع اخلاص وقلة االعتماد على التصاميم املعمارية واهلندسية وسوء استخدام املوارد وضعف اإلشراف 

 عتماد الكبري على القطاع العام يف توفري السكن(.اإلداري والتنظيمي يف قطاع اإلسكان اخلاص واال
 أسباب تتعلق بتنفيذ السياسات واخلطط اإلسكانية: -ب

أن الزايدة احلاصلة يف عدد السكان تؤدي إىل زايدة الطلب على  السكنية,ونتج عنها العجز املرتاكم للوحدات 
ي خطة أو مشروع أو سياسة إسكانية يقود إىل أن عدم تنفيذ متطلبات أ األسر,الوحدات السكنية نظرا الزدايد عدد 

 تراكم يف الطلب السكين.
 أسباب دميغرافية )النمو السكاين والتحضر(: -ت

( حسب ما ورد يف اجملموعات اإلحصائية لوزارة %0مبعدل منو سنوي قدره ) ,النمو يعد العراق من البلدان السريعة
سنة وهو عامل جيب أن يؤخذ بنظر االعتبار أتثريه  23الل التخطيط وهذا يعين أن عدد السكان العراق سيتضاعف خ

( الذي يوضح حتليال ألسباب املشكلة 4(, وشكل رقم )0, كما موضح يف الشكل رقم )(12)على مشكلة اإلسكان
 السكنية.

 
 م 5151(: تقديرات النمو السكاين للعراق حلد عام 3شكل رقم )

 .(03)5101حسب اإلحصائيات الرمسية لسنة 
ظاهرة التحضر يف العراق واسعة جدا فبينما كان سكان احلضر يف اخلمسينيات من القرن املاضي يشكلون نسبة  إن

( أي مبعدل منو سكاين حضري قدره %13أكثر من ) 1981( من جمموع السكان أصبحت هذه النسبة عام 04%)
وزيع السكان على الرقعة اجلغرافية للعراق, ( ويعد من املعدالت العالية, وهو انتج عن التغيريات السريعة يف ت5.2%)

ولقد ولد ذلك ضغطا شديدا على املراكز احلضرية والسيما الرئيسة منها ومن نواحي عديدة فتولدت مراكز حضرية 
بكثافات سكانية عالية وغري متوازنة قياسا إىل منو املراكز احلضرية األخرى يف البلد, وهو ما جيب أخذه بنظر االعتبار 

 وضع السياسة اإلسكانية العامة.عند 
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للجهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات  2336-2335وابالعتماد على اجملموعة اإلحصائية السنوية لعامي 
, فقد بلغ عدد سكان 1991)التابع لوزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي( والقائمة على نتائج اإلحصاء السكاين لعام 

( وحدة سكنية يف 0242223صيد السكين حوايل )ر نسمة, يف حني كان جمموع ال 28831441العراق حوايل 
 .(14)منها يف املراكز احلضرية فيما ينتشر العدد الباقي يف األرايف %01عموم العراق يقع 

وتشري  العراق,من مساحة  %43نسمة كل كيلو مرت مربع ترتكز يف أقل من  53.6وتصل الكثافة السكانية إىل 
( 9-8فيما اخنفض معدل حجم األسرة من ) 2312نسمة لكل كيلو مرت مربع حبلول  19رات إىل ارتفاعها إىل التقدي

, أما متوسط عدد األسر يف الوحدة السكنية )االكتظاظ( فلم يطرأ عليه 2335( فرد يف 6-5إىل ) 1991فرد يف عام 
 .1991كمتوسط يف   1.0وبلغ  1.2إذ كان مساواي  1981تغيري يذكر منذ التعداد العام للسكان لسنة 

 
 األسباب الرئيسة للمشكلة السكنية يف العراق- (:4شكل رقم )

 املصدر: إعداد الباحث.
 والعوامل واألدوات( املفهوم-اإلسكانية)السياسات  5.0

لوحدة السكنية إذ أن ا وامللبس,الطعام  وأييت تسلسل أمهيته بعد اإلنسان,يعد اإلسكان من املستلزمات األساسية حلياة 
 املكان الذي تتم فيه أهم جوانب الفعاليات اإلنسانية على الصعيدين الفردي واألسري. توافر

وهو مكون أساسي للتنمية احلضرية, واملشكلة اإلسكانية ذات أبعاد عاملية, والسبب يف ذلك يعود إىل أن اإلسكان 
عتمد على عدد كبري من املتغريات أمهها الواقع االقتصادي ليس سلعة منتجة فقط بل هو عملية تفاعلية مركبة ومستمرة ت

العام واخلاص وكذلك أتثري الزايدة السكانية اليت تولد ضغطا كبريا على هيكلية االستيطان البشري ونسيجه وتساعد على 
افة إىل التزاحم ظهور مشاكل عديدة أمهها تلك املتعلقة بتحديد األرض الصاحلة والكافية الستيعاب هذه الزايدات ابإلض

الكثيف على اخلدمات والبين التحتية االجتماعية والفنية للمناطق السكنية والذي يؤدي إىل هبوط نوعي يف مستوى 
 الصحة العامة للمجمع وكذلك إىل حدوث مشاكل اجتماعية وإنسانية متعددة.
 وأهدافها(. ويف هذه الفقرة سوف يتم توضيح مفهوم السياسة اإلسكانية )عواملها وأدواهتا

 السياسات اإلسكانية 0.5.0
وبشكل يضمن  العمل,وضعت لتحديد وضبط سري  عامة ( هي عبارة عن إرشادات وقواعدPoliciesالسياسات )

أدوات توجيه تستخدم عند صنع القرار كإطار يتم على أساسه وضع الربامج واملشاريع وحتديد  األهداف, وهيحتقيق 
اليت تقود إىل حتقيق األهداف. والسياسات على درجة كبرية من األمهية نظرا ألهنا  (Proceduresإجراءات العمل )
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حتدد سري العمل مستقبال من انحية وتعمل على إحالل ورصد مجيع املوارد لتحقيق األهداف من انحية أخرى, وهي 
 .(15)مبثابة توجيهات توضح اإلسرتاتيجية العامة اليت يتم من خالهلا حتقيق األهداف

السياسة هي جمموعة من املبادئ واملفاهيم اليت تضعها املستوايت العليا يف أي تنظيم )الدولة أو أي مؤسسة( لكي و 
تستهدي هبا خمتلف املستوايت اإلدارية عند وضع خططها ويسرتشد به املخططون عند اختاذ القرارات التخطيطية ويلتزم 

 هبا املنفذون.
وعة منتظمة من املقاييس املتبناة واملوضوعة من جهة الدولة, واهلدف الرئيسي منها والسياسات اإلسكانية عبارة عن جمم

 .(16)يكمن يف وضع الوسائل وآليات التدخل يف السوق السكين, وضمان التوازن العام بني العرض والطلب
اإلسكاين. والسياسة تعين وميكن القول أن السياسة اإلسكانية تعين, جممل السياسات العامة الرامية للتأثري على الشأن 

هنا, األعمال التنفيذية امللموسة من جهة ومن انحية أخرى تعين حتديد اهلدف الذي تتوجه إليه هذه األعمال. وميكن 
للمرء أن يفرتض, يف حالة سلطات ودوائر الدولة, عدم إمكانية فصل اجلهتني أحدمها عن األخرى وتعرب السياسة 

التدخل والتسيري املنظم لسوق اإلسكان وللوصول إىل أهدافها تستخدم األدوات  اإلسكانية عن نفسها من خالل
 القانونية والسياسية املتوفرة لديها.

ويف املعىن الواسع للكلمة تشمل هذه السياسة كل أشكال األفعال وردود األفعال الصادرة من الناشطني والفاعلني يف 
 .(11)سوق اإلسكان

 اسات اإلسكانيةأدوات أو آليات السي 5.5.0
غري أن هذه  السكين,تعتمد الدولة يف رسم سياستها السكنية على مجلة من األدوات أو وسائل التدخل يف السوق 

الوسائل ختتلف من دولة إىل أخرى وذلك حسب طبيعة النظام املتبع من جهة, وإىل درجة تطور أو منو الدولة )مبعىن 
إلضافة إىل سبب هام وميكن يف مدى حتكم وتوجيه سياستها السكنية على دولة متطورة أو متخلفة( من جهة أخرى, اب

بني ثالثة آليات أو وسائل رئيسية للتحكم يف السياسة  حسب األهداف احملددة, غري أننا ويف الغالب, ميكن أن منيز 
 السكنية وهي ما أييت:

 القوانني واإلجراءات التنفيذية املتعلقة ابلسكن: .أ

 التوزيع, التمويل,راءات التنفيذية املتعلقة ابلسكن حتدد مجيع القواعد املتعلقة به من حيث امللكية إن القوانني واإلج
 .(18)احليازة, تنظيم سوق السكن

 خلق مؤسسات متخصصة ذات طابع اجتماعي: .ب

 يعد خلق املؤسسات املتخصصة ذات طابع اجتماعي كطريقة أخرى تستعملها الدولة لرسم سياستها السكنية حيث
 الوكاالت السكنية. البناء,أهنا تشجع خلق هذا النوع من املؤسسات مثل مؤسسات 

 الضرائب واإلعاانت املفروضة واملقدمة من قبل الدولة: .ت

 أوال: الضفائب:
وكذلك تعترب كمورد خلزينتها  جهة,من املتعارف عليه أن الدولة تستعمل الضرائب كأداة للتحكم وتوجيه االقتصاد من 

ى, ابإلضافة إىل األدوار األخرى اليت تلعبها أو تقوم هبا الضريبة, تستعمل هذه األخرية كأداة من األدوات من جهة أخر 
السياسية السكنية, فعن طريق ختفيض يف نسبة الضرائب على العقارات أو كل ما يتعلق إبجناز الوحدات السكنية مثال, 
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زايدة العرض السكين يف السوق السكين, ومن هنا جند أن  ةمن شأنه أن يقلل من تكلفة إجناز هذه األخرية ومن مث
 سياسة السكن توجه من أجل تلبية حاجيات األفراد والقضاء على مشكلة أزمة السمن.

 ثانيا: اإلعانات:
تعد اإلعاانت أو املساعدات املالية اليت تقدمها الدولة لألفراد من أجل احليازة على السكن من إحدى الطرق أو وسائل 

 .(19)ياسية السكنية للتدخل يف السوق السكينالس
 أهداف سياسات اإلسكان 3.5.0

 (:51وضعت السياسات اإلسكانية لتحقيق األهداف التالية)
 ختفيض عدد األفراد والعائالت غري الساكنني يف مجيع أحناء العراق. (1

 زايدة الكفاءة يف إنتاج املساكن كما يتضح من اخنفاض التكاليف. (2

 وميزات اإلقامة. واملوقع, السكن,العراقيني ابلنسبة لنوع  زايدة خيارات (0

زايدة قدرة احلكومة على التصدي الحتياجات الفئات اخلاصة وأولئك الذين ال يستطيعون احلصول على سكن  (4
 مناسب.

 مبا يف ذلك كفاءة استخدام الطاقة والتأثريات البيئية. اجلديدة,حتسني جودة املساكن  (5

 نازل لتحسني وتوسيع املسكن احلايل.حتسني قدرة أصحاب امل (6

 السياسة الوطنية لإلسكان يف العفاق* 4.5.0
سياسة اإلسكان يف العراق اخلطوط العريضة لتنمية قطاع اإلسكان يف العراق. وتعرب عن احلاجة إىل تسريع اإلنتاج  حتدد

الدور األساسي الذي جيب أن يلعبه لتلبية الطلب على املساكن ومتكني النمو االقتصادي. وتنظر هذه السياسات يف 
مبا  العراقيني,فضال عن أمهية هذا القطاع يف االستجابة الحتياجات مجيع  واملتنقلني,اإلسكان يف إعالة السكان املنتجني 

أو  ككل,وكذلك أمهية االستثمار العام سواء ابلنسبة للنمو يف هذا القطاع   للبلد,يتفق مع اخلصائص السكانية املتغرية 
 توفري السكن للفئات الضعيفة وذات الدخل املنخفض.ل

إن السياسة اإلسكانية يف العراق تعترب مزيج من املسامهات واإلجراءات اهلادفة لتلبية الطلب السكين ودعم الرصيد 
 السكين ومن تلك اإلجراءات ما يلي:

 أوال: إدارة األراضي:
لة يف املناطق احلضرية واملناطق احمليطة هبا يف العراق. فالطلب مثة حاجات كبرية إىل زايدة عرض األراضي أبسعار معقو 

على األراضي ألغراض اإلسكان يفوق قدرة املوردين يف القطاعني العام واخلاص معا على تلبيته. وهذا خيلق حتداي كبريا 
 للحكومات املركزية واحمللية على حد سواء.

 ثانيا: بناء املساكن
بناء املساكن, ولكن يف السنوات األخرية احندر إنتاج بعض منتجي املساكن, اتركني  لدى العراق تقاليد عريقة يف

ملهمة كبرية. ولالستجابة لتزايد العجز يف املساكن, يتعني حشد طائفة واسعة من  -والسيما اهليئات العامة -غريهم
 منتجي املساكن.

ضا. فسكان املناطق احلضرية حيتاجون مساكن إن احتياجات العراق السكنية ليست كبرية فحسب, وإمنا متنوعة أي
عالية الكثافة متعددة الطوابق, تبين عادة من قبل مؤسسات بناء كبرية ذات رأس مال جيد. ويف الوقت نفسه, هناك 
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طلب كبري على املساكن منخفضة االرتفاع ألسرة واحدة, والذي ميكن أن تلبيه جمموعة أوسع من مؤسسات البناء. 
ون صغار يعملون حلساب الزبون الفردي الذي يقدم تصميم ومتويل املنزل. يف العراق تشيد من قبل بناؤ ساكن معظم امل

ويف حني أن قالئل من هذه اجملموعة يقومون ببناء مشاريع كبرية متعددة الطوابق, فإن مسامهتهم إمجاال مهمة مع ذلك. 
لعمل هؤالء البناءين ولتحقيق االستقرار يف الطلب على إن مجيع اخلطوات اليت ميكن اختاذها خلفض التكاليف الثابتة 

 املساكن اليت يوفروهنا يعوج ابلفائدة على هذه الشركات, وختدم االحتياجات السكنية يف العراق يف هناية املطاف.
ية الوحدة إن االبتكار مهم لتحسني األوضاع يف قطاع اإلسكان. متاما كما حتسن التصاميم ومواد البناء املبتكرة من نوع

السكنية, متكن أساليب بناء املساكن املبتكرة العرض من االقرتاب من الطلب. وعلى اهليئات العامة واخلاصة إجياد طرق 
كما ميكن أن يستفيد العراق من النماذج الدولية القائمة  جديدة ومنتجة للعمل معا يف مشاريع وبرامج اإلسكان.

ويطور بعض اآلليات احلقيقية املناسبة بصفة خاصة للمناخ التنظيمي للشراكات بني القطاعني العام واخلاص, 
 واالقتصادي واالجتماعي للبلد.

 ثالثا: متويل اإلسكان
يشكل اإلسكان احلصة الرئيسية من األموال األسرية والوطنية. فالبناء أو شراء منزل هو أكرب استثمار مايل فردي ميكن 

ات املتقدمة, القطاع املايل ككل )يف االقتصاد سه, يشكل السكن حصة كبرية منأن تقوم به معظم األسر. ويف الوقت نف
 غالبا تريليوانت من الدوالرات(.

يف حني أن متويل اإلسكان لديه إمكانية ملنافع اقتصادية عامة هامة لطائفة واسعة من اجلهات الفاعلة, فإن أداء قطاع 
هم أن منيز بني متويل بناء املساكن, وهو متويل جتاري على درجة كبرية التمويل اإلسكاين ليس جيدا هذه األايم. ومن امل

من املخاطرة, والتمويل العقاري, وهو نوع من التمويل أقل خماطرة عندما يتم التأمني على امللكية مما ميكن أن حيفز الطلب 
قاري يف العراق. ومثة حاجة ماسة على املساكن اجلديدة واحلالية. يف الوقت احلاضر, ليس هناك متويل شامل للرهن الع

لنظام حتويل احلاجة السكنية الضخمة يف العراق إىل طلب فعال على السكن عن طريق الرهن العقاري طويل األجل 
وقروض حتسني السكن قصرية إىل متوسطة األجل. وقد مت النظر يف العديد من اجلوانب املرتابطة هلذا التحويل عند صياغة 

 هذه السياسة.
ا خيص اجلوانب املؤسسية لتوفري متويل اإلسكان, فإن توسيع وتطوير نظام ملؤسسات التمويل الرئيسية, العامة فيم

واخلاصة على حد سواء, أمر ضروري لتمكني تدفق املوارد إىل هذا القطاع بكفاءة ابلنسبة جلميع فئات الدخل يف مجيع 
لقطاع, املصرف العقاري, وبعد التوقف عن اإلقراض يف عام أحناء العراق. على أيه حال, استأنفت أقدم مؤسسة يف ا

فقط. ونتيجة الرتفاع معدل اخلسارة, مت شطب معظم قروضه وهو اآلن برأمسال  2331, تقدمي القروض يف عام 2330
  2338, ولكن يف هناية كانون األول 2335قليل. بدأ الصندوق الوطين لإلسكان بتقدمي القروض السكنية يف متوز 

من حاجات اإلسكان الوطنية اليت قدرت  %3.1يف مجيع أحناء البلد, أو حنو  6.563ت القروض املقدمة فقط كان
 من قبل دراسة سوق السكن العراقية. 2336يف عام  614412بنحو 

يتطلب تنشيط وحتويل قطاع متويل اإلسكان يف العراق الكثري من بناء القدرات ليس فقط للمصرف العقاري والصندوق 
مشروع اإلسكان اجلديد. يدرب لوطين لإلسكان, ولكن أيضا ابلنسبة للمصارف التجارية اليت ترغب ابملشاركة يف ا

ولني واملوظفني يف املصرف العقاري الصندوق الوطين لإلسكان على إجراءات وأنظمة مؤسساهتم, واليت تقوم على املسؤ 
 شروط اإلقراض املباشر لألفراد ومؤسسات اإلنشاء.
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 ال يقدم املصرف العقاري قروضا لشراء الوحدات السكنية القائمة حيث الوحدة هي الضمانة, ال يوجد نظام يف حني
ولون يف املصارف سسات التمويل القائمة وكذلك املسؤ وطين للقروض العقارية يف العراق. وابلتايل, جيب أن تعرف مؤ 

مثل التمويل التجاري. وكما  ااملركزي أن التمويل العقاري ليس متامالتجارية ووزارة التشييد واإلسكان ووزارة املالية والبنك 
ذكر أعاله, يستلزم األمر إعادة تدريب العاملني يف القطاع, ومترير قوانني جديدة فيما يتعلق مببادئ أتمني القرض وتنفيذه 

 لتمكني النظام من العمل على حنو سليم.
الدعم احلكومي الذي ال يفرض ويوجه بشكل سليم صالحية أي نظام فيما يتعلق ابجلوانب املالية, ميكن أن يقوض 

لتمويل اإلسكان. وشروط اإلقراض احلالية يف كل من املصرف العقاري والصندوق الوطين لإلسكان مدعومة بشدة. وهذا 
لكي يكونوا مؤهلني للحصول على  ذلك,من شأنه أن يسمح هلما ابستهداف األسر ذات الدخل املنخفض. ومع 

, وعمل مؤمن لسبع سنوات على األقل, وخطط خمدمهرض, على املقرتضني امتالك سند ملكية مسجل لقطعة أرض ق
ملنزل مستقل )عادة ما يكون طابق أرضي وطابق أول( ونتيجة لذلك, فإن معظم املستفيدين من القروض من ذوي 

والذين حيتاجون إىل اإلسكان بشكل أكرب,  الدخل املتوسط إىل األعلى, ومعظم األسر ذات الدخل املتوسط واملنخفض,
 غري مؤهلني.

ورغم أن املقرتضني من ذوي الدخل املنخفض الذين يرغبون يف تطوير منازهلم أو بناء منازل صغرية على قطع األرض 
ة املوجودة يف األراضي اهلامشية قد يكونوا غري مؤهلني للحصول على قروض البناء, ميكن أتهيلهم لقروض أصغر قصري 

 األجل. إن آلية وضع وتنفيذ مقدم القرض لتحسني وتطوير املساكن جزء ال يتجزأ من أي نظام لتمويل اإلسكان.
من اجلانب القانوين, جيب أن يرتكز نظام التمويل السكين على قانون شامل لتمويل اإلسكان ينص على التنفيذ عن 

وحدة اليت جيري متويلها. يف الوقت احلاضر, ال ميلك العراق طريق الرهن, وإعادة التملك, وإعادة بيع الضمانة, وهي ال
 قانون الرهن العقاري الشامل هذا.

يف حني أن لدى كل من املصرف العقاري والصندوق الوطين لإلسكان شروط مفصلة للحصول على قرض, جيب أن 
عقود شروط السداد, وجداول وفاء تستند القروض نفسها إىل عقود القرض واجبة النفاذ قانوان. وعادة ما حتدد هذه ال

الدين, واإلجراءات الواجب اختاذها يف حالة التخلف أو التقصري يف سداد القروض. ابإلضافة إىل ذلك, ليس من املؤكد 
ما إذا كانت طلبات احلصول على القروض لكل مؤسسة تستند على استمارة طلب وطنية قياسية. وجيب أن تنقل 

غرض من القرض, التكلفة اإلمجالية للوحدة اليت سيتم شراؤها, واملرجع يف حالة املعلومات املعلومات احلرجة, مثل ال
 اخلاطئة, بلغة موحدة جلميع املقرضني.
 رابعا: البنية التحتية لإلسكان

م دور خيصص مقدمو البنية التحتية العراقيون لتوفري البنية التحتية الكاملة جلميع املناطق السكنية املخطط تنفيذها. وهل
ا سيبقى جزءا رئيسيا من عملهم يف املستقبل, ذتقليدي يف جمال توفري البنية التحتية على أرض فارغة قبل التطوير, وه

 ون للطلب املكبوت على املساكن.ائولكن يف اجملال الالزم ملواكبة الطلب املتزايد كلما حتسن االقتصاد واستجاب البن
احتياجات البنية التحتية للتنمية السكنية اجلديدة يف العراق، هناك ثالثة وما عدا هذا التحدي املستمر لتلبية 

 سياقات أخرى تشكل فيها البنية التحتية عائقا لتنمية قطاع اإلسكان يف املناطق احلضرية العراقية حاليا:
 ة(.األراضي املخدومة سابقة ولكنها حباجة إىل حتسينات رئيسية يف توفري اخلدمات )األحياء املخدوم 
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  األراضي اليت يتم ختصيصها رمسيا وميكن تطويرها, ولكن مل يتم توفري البنية التحتية الكافية فيها )األحياء غري
 املخدومة(.

 .)األراضي املطورة بشكل غري رمسي ومل يتم ختدميها )السكن العشوائي 

املياه والصرف الصحي والطاقة  -يةيف املناطق املخدومة سابقا, هناك تغطية شاملة تقريبا للبنية التحتية األساس
الكهرابئية والطرق. ومع ذلك, فإن جودة اخلدمة املوجودة مقاسه ابنقطاع اخلدمة )املاء والكهرابء( واخنفاض القدرات 
احمللية )الصرف الصحي وتصريف املياه والطرق( غالبا ما تكون أقل بكثري من قدرة النظام القياسية والعامة. وهناك حاجة 

 ومستمرة إىل استعادة مستوايت كافية من اخلدمة من خالل البنية التحتية احلالية.ملحة 
مة والنامية أولوية لتوفري املساكن ألن نقص األراضي املخدومة ت القائمة إىل املناطق غري املخدميثل توسيع نطاق اخلدما

 املناطق غري النظامية اليت جيري تنظيمها يف عقبة رئيسية إلنتاج املساكن. ابإلضافة إىل ذلك, مثة حاجة إىل اخلدمات يف
 املناطق املخصصة للتطوير املستقبلي.
 خامسا: إدارة وصيانة املساكن

من املباين املستأجرة اليت تعود إىل احلكومة من جمموعة خمتلفة من األمور املثري للقلق. أوال, يقع كثري  %13 -5تعاين 
ا أكثر تعقيدا وميكن أن تكون مكلفة. اثنيا, اإلجيارات منخفضة وبصفة عامة من هذه الوحدات يف بناايت عالية صيانته

ال عالقة هلا ابلقيمة األساسية لتلك املمتلكات أو حىت بتكاليفها املتكررة. اثلثا, ال يستهدف الدعم الضمين الناتج ذوي 
من أجل صيانة  الدخل رصة لتوليدالدخل املنخفض أو الفئات الضعيفة, مما يشوه سوق اإلجيار ككل ويقضي على أية ف

 وتوسيع املساكن.
 سادسا: اإلسكان ومواد البناء

وتتضمن هذه السياسة إمكانية دعم املواد اإلنشائية املختلفة من خالل إجياد آليات تطوير املنشآت القائمة واليت تسهم 
نني وأبسعار مدعومة وضمن برجمة زمنية لتسديد بصورة مباشرة من توفري املواد األولية للبناء والتشييد وابلتايل دعم املواط

 املبالغ مقابل جتهيز املواطنني ابملواد اإلنشائية الالزمة لتشييد الوحدات السكنية.
 السياسات اإلسكانية يف بعض بلدان العامل 2.5.0

أن مدى تدخل الدولة يف جمال اإلسكان هو عادة نقطة االختالف يف السياسات اخلاصة حبل مشاكل اإلسكان 
فبعض الدول تعتمد نشاط القطاع اخلاص يف حتقيق سياسات وبرامج اإلسكان بينما تعتمد دول أخرى على نشاط 

 القطاع العام واخلاص, وبعض الدول تعتمد على نشاط القطاع العام, أما القطاع اخلاص فإن دوره يكاد يكون معدوما.
القتصادي احلر, إذ ميكن أن تلعب دورا مهما يف جماالت إن تدخل الدولة يعترب ضروري حىت يف البلدان ذات االجتاه ا

 التمويل والتنظيم واإلدارة والبناء ومتلك األرض.
ويف ما خيص سياسات اإلسكان املتبعة يف بعض بلدان العامل العريب وكيف استطاعت هذه البلدان أن تنجح يف 

سكنية خالل فرتات زمنية معينة وقد مت هلا القضاء على الفجوة السكنية وأن توفر إعدادا كبرية من الوحدات ال
 ذلك من خالل استخدام جمموعة من التدابري واليت مشلت ما أييت:

 وير اجلانب املؤسسايت أي إنشاء مؤسسات متخصصة ابإلنتاج الواسع للوحدات السكنية.تط 

 .توفري األراضي املخدومة الالزمة إلنشاء الوحدات السكنية 

 نشاء الوحدات السكنية.توفري األموال الالزمة إل 
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 .تشجيع االستثمار يف قطاع اإلسكان من خالل توفر التسهيالت القانونية واإلدارية واملالية للمستثمرين 

 .إصدار القوانني والتشريعات اليت تسهل من عملية اإلنتاج الواسع للوحدات السكنية 

 وفري خدمات البين التحتية اخلاصة ابجملمعات السكنية.ت 

 دمات االجتماعية الضرورية لشاغلي الوحدات السكنية اجلديدة.توفري اخل 

 الفصل الثاني
 خصائص السكان والسياسات اإلسكانية يف حمافظة النجف

إن توفري السكن واملأوى املناسب لسكان اإلقليم يعد أمرا هاما وضروراي, إذ تعد من أهم اخلدمات اليت البد من إجيادها 
تمد عدد املساكن على عدد السكان السيما عدد األسر. فإن عدد األسر وحجمها من للعيش ابستقرار وأمان. ويع

األمور اهلامة يف الوقوف على متطلبات الواقع السكين وحتديد العجز السكين ومعرفة عدد املساكن املطلوب توفريها يف 
 احملافظة.
 خصائص السكان وحجم األسف يف حمافظة النجف 0.5

فإن للدراسة السكانية األمهية البالغة يف دراسة خصائص السكان وأعدادهم وإجراء التنبؤات ابلنسبة حلالتنا الدراسية 
املطلوبة فضال عن توزيعهم وحساب أعداد األسر وبناءا عليه حساب عدد الوحدات السكنية املطلوبة واحلاجة السكنية 

 سكانية املالئمة ملنطقة الدراسة.بصورة عامة ليتسىن اخلروج مبؤشرات تفصيلية تقود إىل حتديد السياسة اإل
( يستدل وجود تفاوت كبري يف توزيع سكان احملافظة بسبب التباين املكاين ملعدالت منو السكان على 1من اجلدول )

إذ يالحظ يف تلك  2310و 2313و 2331و 1991الدراسة خالل األعوام األربع  منطقة مستوى أقضية ونواحي
( إن مركز قضاء النجف حقق املرتبة األوىل يف عدد السكان تليها مركز قضاء 0رطة )األعوام األربعة ومن خالل اخلا

 الكوفة ابملرتبة الثانية, مث مركز قضاء املناذرة ابملرتبة الثالثة مث انحية املشخاب ابملرتبة الرابعة ومث انحية العباسية ابملرتبة
 لتوايل ويف املرتبة األخرية أتيت انحية الشبكة.اخلامسة تليها نواحي )القادسية واحليدرية واحلرية( على ا
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 5103-5101-5111-0991( أعداد السكان حسب البيئة حملافظة النجف للسنوات 0اجلدول )
 5103 5101 5111 0991 الناحية القضاء

 اجملموع ريف حضر اجملموع ريف حضر اجملموع ريف حضر اجملموع ريف حضر

 النجف
 114252 25134 688548 581263 14141 5125210 505342 10118 521864 093525 9309 081486 مركز القضاء

 05230 00511 1692 05391 25686 9411 01501 22950 8518 22311 15105 6216 احليدرية
 428 3 428 851 505 011 161 418 289 - - - الشبكة

 165114 59216 138598 620238 43961 582241 561043 06639 503101 61260 16614 081162 جمموع القضاء

 الكوفة
 222652 64831 151845 232414 55891 146524 280531 49946 100561 101882 04256 91626 مركز القضاء

 86039 10168 10141 86933 83103 6113 11118 11631 6111 50608 49129 4539 العباسية
 28996 11610 11080 03310 21610 8431 26913 19012 1658 18848 10251 5591 احلرية
 001956 155581 182069 019028 151600 161695 288255 143865 141093 234068 96606 131102 جمموع القضاء

 املناذرة
 592552 560022 29203 99400 63585 08848 89550 54141 05412 62265 068082 25880 مركز القضاء
 06864 23314 16193 90488 61886 25632 84330 63666 20001 58068 41615 16150 املشخاب
 85121 51412 28249 58146 50219 4921 52.52 41559 4490 05911 02626 0285 القادسية

 42960 01138 5855 251361 181693 69011 224638 162066 60242 94219 14241 23308 جمموع القضاء
 1054183 085186 968091 1190630 083293 810010 1381230 009843 141060 110448 202196 541425 جمموع احملافظة

.5103على بياانت مديرية إحصاء النجف لسنة  ااملصدر/ إعداد الباحث بناء
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لكن بنسب متباينة من منطقة ألخرى  ( إن السكان قد توزعوا على الوحدات اإلدارية,1كما يالحظ يف اخلارطة )
( من السكان يتمركزون يف املنطقة السهلية %91ل االقتصادية والطبيعية ملنطقة الدراسة, فنحو )بسبب اختالف العوام

واملنبسطة من احملافظة, لتوافر املوارد املائية واملساحات الزراعية واخلدمات احلضرية, مما يدل على ارتباط توزيع السكان 
 أبشكال السطح واملوارد املائية فضال عن توفر اخلدمات.

 
( من جمموع عدد سكان احملافظة, %52.9( جند أن مركز قضاء النجف أستحوذ على )5وعندما ننظر إىل الشكل )

( للسنة ذاهتا, وجاء ابملرتبة الثانية مركز قضاء الكوفة حنو %49.2يف حني كان نسبة العدد بسحب التقديرات حنو )
( %6.21حية العباسية( بنسب متقاربة حنو )( مث كل من )انحية املشخاب ومركز قضاء املناذرة وان16.5%)

(, فيما  %0.1(, تلتها انحية القادسية حنو )%0.1( على التوايل, مث انحية احليدرية حبوايل )%6.25( و)%6.26و)
( على التوايل ولقلة عدد السكان يف انحية %2.18( و)%2.65كانت نسبة عدد سكان انحييت )احلرية واحلرية( حنو )

 ( من جمموع عدد السكان يف احملافظة.%3.30خريا حبوايل )الشبكة حلت أ

 
 5103( النسبة املئوية لسكان أقضية ونواحي حمافظة النجف لسنة 2الشكل )

 .5103على بياانت مديرية إحصاء النجف لسنة  ااملصدر/ إعداد الباحث بناء
 2331ويف عام  1991لعام ( من جمموع السكان %69.2وقد بلغت نسبة سكان احلضر يف منطقة الدراسة )

 (.%68.8) 2313( يف حني بلغت نسبة احلضر عام %68.6اخنفضت نسبة سكان احلضر إذ بلغت )
من جهة أخرى فإن عدد األسر ال ميكن قياسه بعدد الوحدات السكنية أو البطاقة التموينية وذلك لوجود عوائل كثرية 

ل أسرة فال بد لنا من تقدير حجم مفرتض لألسرة ليتسىن لنا تتكون من عدة أسر ومبا أن هدفنا هو توفري السكن لك
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مبوجب ذلك  2310ليصبح عدد األسر يف حمافظة النجف لسنة  6.5حساب عدد األسر, إذ مت تقدير حجم األسرة 
 (:0( واجلدول )2( أسرة. وكما مبني يف اجلدول )238005احلجم )

 ( حجم األسر ومعدالت النمو حملافظة النجف*5جدول )
 Rمعدل النمو  Pعدد السكان  عدد األسر متوسط حجم األسرة السنة

1991 1.5 130126 110448 0.4 
2331 1.6 142260 1381230 0.0 
2313 1.2 165118 1190630 0.4 
2310 1 190454 1054183 0.2 

 .2310املصدر/ إعداد الباحث بناءا على بياانت مديرية إحصاء النجف لسنة 
 م األسر املعتمدة يف البحث حملافظة النجفو حج( معدل 3جدول )

 املعدل معدل حجم األسرة احلايل وزارة اإلسكان 
 6.5 1 6 حجم األسرة
 238005 190454 225696 عدد األسر

 .5103املصدر/ إعداد الباحث بناءا على بياانت مديرية إحصاء النجف لسنة 
, بلغت نسبة الوحدات 2313( وحدة سكنية لسنة 191036بلغ عدد الوحدات السكنية يف حمافظة النجف )

 (.6( شكل )4( يف املناطق الريفية. جدول )%29.0( فيما كان حنو )%13.1السكنية يف املناطق احلضرية حوايل )
وجاء ابملرتبة الثانية  احملافظة,( من جمموع عدد الوحدات السكنية يف %52.4وقد أستحوذ مركز قضاء النجف على )

بنسب متفاوتة حنو  (( مث كل من مركز قضاء املناذرة وانحييت املشخاب والعباسية%16.5لكوفة حنو )مركز قضاء ا
مث كل من انحية احليدرية وانحية القادسية وانحية احلرية حبوايل  التوايل,( على %5.2( و)%5.0( و)5.1%)
قلة عدد السكان يف انحية الشبكة ( ول%2تالها انحية احلرية حبوايل ) التوايل,( على %2.4( و)%2.1( و)2.9%)

 ( من جمموع عدد السكان يف احملافظة.%3.30حلت أخريا حبوايل )
أما توزيع الوحدات السكنية يف احملافظة حبسب البيئة فقد أستحوذ مركز قضاء النجف أيضا على املرتبة األوىل حبوايل 

احملافظة, وجاء ابملرتبة الثانية مركز قضاء الكوفة ( من جمموع عدد الوحدات السكنية يف املناطق احلضرية من 11.2%)
( على التوايل مث كل من )احلرية %2.6( و)%0ز قضاء املناذرة وانحية املشخاب حنو )مرك( مث كل من %16.0حنو )

( فيما بلغت %1( على التوايل وتلتها انحية احلرية حنو )%1.4( و)%1.5( و)%1.1واحليدرية والعباسية( حبوايل )
الشبكة حلت أخريا حبوايل  ( ولقلة عدد السكان يف انحية%3.6الوحدات السكنية يف انحية القادسية حنو ) نسبة

الكوفة على  قضاء من جمموع عدد الوحدات السكنية يف املناطق احلضرية من احملافظة. فيما أستحوذ مركز (3.34%)
احملافظة, وجاءت ابملرتبة الثانية انحية العباسية حنو  ( من جمموع عدد الوحدات السكنية يف املناطق الريفية من11.2%)
( على التوايل مث كل من %11.8( و)%12.0( مث كل من مركز قضاء املناذرة وانحية املشخاب حنو )14.5%)

( على التوايل تلتها انحييت %6( و)%6.6( و)%1.1)انحية القادسية ومركز قضاء النجف وانحية احليدرية( حبوايل و)
( على التوايل وال توجد وحدات سكنية يف ريف انحية الشبكة ألن سكاهنا بدو %4.2( و)%4.0واحلرية حنو ) احلرية

م املصنوعة من الشعر قلون من مكان آلخر ويعتمدون يف مواهم على اخليرحل ليس لديهم مساكن اثبتة وإمنا ينت
 والصوف.
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ة حبسب أحجامها السكانية يف الغالب, إذ تباينت يالحظ إن الوحدات السكنية قد توزعت على الوحدات اإلداري
بتباين السكان إىل جانب عوامل أخرى أبرزها العامل االقتصادي واملستوى املعيشي لكل أسرة وإمكانية السكن يف 

 وحدات سكنية مستقلة ومناسبة.
 الوحدات كما أن مستوى االكتظاظ السكاين يف  2313( نسمة سنة 1291088فقد بلغ عدد سكان احملافظة )

 (, ويزداد الطلب على الوحدات السكنية مع زايدة أعداد السكان ومنوهم يف اإلقليم.*%13السكنية وصل إىل )
 5101( عدد الوحدات السكنية حملافظة النجف لسنة 4جدول )

 عدد املساكن الوحدة اإلدارية ت
 اجملموع ريف حضر

 135444 0891 131550 م. ق. النجف 1
 5153 0561 2189 ريةن. احليد 2
 56 - 56 ن. الشبكة 0
 00184 13148 20306 م. ق. الكوفة 4
 13414 8552 1922 ن. العباسية 5
 0915 2498 1411 ن. احلرية 6
 11531 1250 4248 م. ق. املناذرة 1
 4936 2521 2085 ن. احلرية 8
 13642 6981 0661 ن. املشخاب 9
 5014 4561 810 ن. القادسية 13
 191036 49966 141043 اجملموع 

 .5103املصدر/ بياانت مديرية إحصاء النجف لسنة 

 
 5101( عدد الوحدات السكنية حملافظة النجف لسنة 6شكل )

 (4املصدر/ إعداد الباحث بناءا على جدول )
رة وأن عدد ( أس238005يف حمافظة النجف بلغ ) 2310( أن عدد األسر لسنة 2جدول ) سابقا وكما بينا

( وحدة سكنية لكي 00546(. وهذا يعين أن احملافظة حباجة إىل )191036بلغ )2313املساكن يف احملافظة لسنة 
حتقق اكتفاء سكنيا خالل ثالث سنوات علما أنه قد مت إضافة عدد الوحدات السكنية للمتجاوزين والذين يرتاوح عدد 

 (:1( والشكل )4احملافظة وكما موضح اجلدول )على أرجاء  ( وحدة سكنية موزعة16511مساكنهم )
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 5103( عدد الوحدات السكنية العشوائية يف حمافظة النجف لغاية 4جدول )
 عدد الوحدات )العشوائية( القضاء أو الناحية

 0133 الرضوية/ النجف األشرف
 2482 / الكوفة املقدسة2الكريشات 

 2013 املشيدات خلف اجلديدات/ النجف األشرف
 2143 الصدر الثالث/ الكوفة املقدسة حي

 1153 املباين املشيدة خلف حي الشرطة/ النجف األشرف
 4615 حي الرمحة/ النجف األشرف

 16511 اجملموع
 06201اجملموع= 

 .5103املصدر/ بياانت غري منشورة مبوجب مسوحات مديرية إسكان النجف لسنة 

 
 5103 حمافظة النجف لغاية ( عدد الوحدات السكنية العشوائية يف1شكل )

 (4املصدر/ إعداد الباحث بناءا على جدول )
 السياسات اإلسكانية يف حمافظة النجف 5.5

متثل السياسة لإلسكان سلسلة من التوجيهات واملقرتحات الرئيسية املهمة واإلجراءات اليت يضعها املختصون بغية 
را لكوهنا  األزمة السكنية أزمة مستدمية نظاآلين واملستقبلي. إذ تعتربالوصول حللول ممكنة للمشكلة اإلسكانية يف األمدين 

 ذات ميزة تراكمية.
واضحة وعقالنية وجدية مبنية على أسس واعتبارات منطقية أدى إىل ظهور الفوضى يف  إسكانية إن غياب سياسة

 الربامج واملشاريع )الرتقيعية( وابلتايل وصفت املشكلة ابملستدمية.
متثلت مبسامهة كل من وزارة األعمار  2310ولغاية  2313ت اإلسكانية يف حمافظة النجف للفرتة من إن السياسا

(, والذي 8واإلسكان متمثلة يف مديرية إسكان احملافظة وكذلك هيئة استثمار حمافظة النجف وكما مبني يف الشكل )
لإلسكان يف العراق وحبسب التقرير الصادر يف يوضح أن سياسات اإلسكان الوطنية وانطالقا من اإلسرتاتيجية الوطنية 

قد حدد ستة مسامهات لرسم السياسة اإلسكانية يف البالد ولكننا جند أن السياسة اإلسكانية يف احملافظة  2339
املساكن بصورة كبرية وأمهلت ابقي املسامهات الالزمة يف تشكيل السياسة اإلسكانية مبوجب  ااعتمدت على مبدأ بناء

 يجية الوطنية لإلسكان وهذه هي املشكلة األساسية اليت دعت إىل كتابة هذا البحث اإلقليمي.اإلسرتات
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 ( السياسات اإلسكانية يف حمافظة النجف8شكل )

 املصدر/ الباحث
 السياسة الوطنية لإلسكان يف حمافظة النجف 1.2.2

وزارة األعمار واإلسكان متمثلة مبديرية إسكان  إن السياسة الوطنية )املركزية( لإلسكان يف حمافظة النجف تنفذ من قبل
 (:4( و)0( والصور )5النجف إذ سامهت بدعم الرصيد السكين من خالل سياسة بناء املساكن وكما يلي جدول )

 ( مسامهات وزارة اإلسكان يف بناء املساكن حملافظة النجف2جدول )
 عدد الوحدات السكنية املساحة/ دومن رقم القطعة القضاء أو الناحية اسم املشروع

 453 اولك 0و 69 0/16101 النجف جممع حي السالم السكين
 534 55 1/1590 النجف (%15جممع حي القدس السكين )

 .5103املصدر/ بياانت مديرية إسكان النجف، 
ومن أسباب أتخر تسليم جممع حي القدس إىل  %12مل يتم إكمال جممع حي القدس حلد اآلن نسبة اإلجناز 

 ملستفيدين*:ا
 عدم إكمال إيصال اخلدمات الرئيسية )الكهرابء( من قبل هيئة األعمار. .1

 مرحلة االستالم األوىل مل تكتمل لوجود بعض النواقص واملالحظات. .2

 مل يتم حتديد أمساء املستفيدين من الشقق حلد اآلن. .0

ة نلحظ أن الوزارة قد خصصت وعند حبثنا عن عدد املشاريع السكنية املخصصة حملافظة النجف يف هذه الفرت 
 ولكن مل يتم تنفيذ أي منها وذلك بسبب*: (6مخسة مشاريع سكنية يف احملافظة جدول )

 إن معظم األراضي املخصصة للسكن قد مت ختصيصها إىل هيئة االستثمار. .1

 عدم وصول اخلدمات إىل مناطق كثرية ميكن االستفادة منها للسكن كوهنا خارج املخطط األساسي. .2

خاطبات الكثرية مع الدوائر املعنية يف احملافظة من اجل ختصيص األراضي بسبب تعلق األمر أبكثر من دائرة وعدم امل .0
  تعاون تلك الدوائر لتخصيص تلك األراضي بصورة سريعه.

 ( مشاريع سكنية خمصصة حملافظة النجف من قبل وزارة األعمار واإلسكان6جدول )
 صنف التخصيص ساحة/ دومنامل اسم الوحدة اإلدارية القضاء
 إسكان الفقراء )عمودي( 03 املناذرة النجف
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 صنف التخصيص ساحة/ دومنامل اسم الوحدة اإلدارية القضاء
 إسكان كوادر وزارة األعمار واإلسكان 133 النجف النجف
 إسكان واطئ الكلفة 83 حبر النجف النجف
 جممع سكين )عمودى( أولك 12 و28 الكوفة الكوفة
 جممع سكين أفقي 00 احلرية الكوفة

 .5103بياانت غري منشورة،  نجف،الاملصدر/ مديرية إسكان 

 
 ( جملمع حي السالم السكين يف حمافظة النجف3صورة )

 املصدر/ كامريا الباحث

 
 ( جملمع حي القدس السكين يف حمافظة النجف4صورة )

 املصدر/ كامريا الباحث
 السياسة احمللية لإلسكان يف حمافظة النجف 5-5-5

 08د اجملمعات السكنية من قبل هيئة استثمار احملافظة إذ سامهت بـ متثلت السياسة احمللية يف حمافظة النجف بتشيي
الباحث هو أن معظم تلك املشاريع اليت من املؤمل إجنازها يف عام  الحظه ولكن ما وخمتلط,جممع سكين أفقي وعمودي 

املعنية وكذلك  هي متوقفة حاليا أو مل يتم املباشرة هبا أصال وذلك بسبب غياب التنسيق التام بني اجلهات 2310
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 08ملشاريع الـ وفيما يلي جدوال يوضح ا العالقة,التداخل التشريعي بني بنود قانون االستثمار مع القوانني األخرى ذات 
 (:1عن أسباب توقف البعض وكما يف اجلدول التايل ) وحال كل مشروع فضال

 ( مشاريع هيئة االستثمار يف حمافظة النجف1جدول )
 مراحل اإلجناز اتريخ منح اإلجازة موقع املشروع الوحدات السكنية عدد اسم املشروع ت
 توجد معوقات ومستمرة يف العمل قيد اإلجناز وال 21/12/2339 املناذرة وحدة سكنية أفقية 104 جممع سكين 1

 مدينة أبو تراب 2
عمودي -شقة  2664)

شقة أفقي(  2664و
5028 

البلدية كاملة من قبل وجود مشاكل خمطط القطعة ال 4/6/2313 النجف
 تثبيت احلدود. وابنتظاروالتخطيط العمراين 

0 
)مدينة أهل 

البيت 
 السكنية(

مل ختصص قطعة  وحدة سكنية أفقية 2533
قيد اإلجناز وقد أتخرت بسبب إجراءات البلدية والتخطيط  21/1/2313 األرض

 العمراين

4 
جممع سكين 
ملنتسيب مديرية 

 املرور
 مل تفرز األرض من قبل عقارات الدولة 22/12/2311 جزيرة النجف قيةوحدة سكنية أف 2333

 قيد اإلجناز ويف مرحلة إكمال متطلبات إبرام العقد 1/2/2313 النجف عمودي-شقة 212 جممع سكين 5

-سكنيةوحدة  1098 جممع سكين 6
 قيد اإلجناز وهناك معوقات ابلعمل 0/0/2313 الكوفة تقليدي بناء-أفقي

1 
زهراء جممع ال

ابنتظار تثبيت احلدود اجلديدة واستكمال إجراءات العقد  6/4/2313 حبر النجف عمودي شقة-2333 السكين
 لغرض استئناف العمل

 21/13/2313 الكوفة وحدة سكنية أفقية 2496 جممع سكين 8
متوقف عن العمل مت رفعها إىل احملافظة/ تقرير املخترب وجود 

م وبذلك تكون الكلفة 4 أرض رخوة وجيب استبداهلا لعمق
 عالية للمستثمر

9 
جممع سكين 
تلكؤ واضح من قبل الشركة املستثمرة/ وعدم إمكانية وضع  22/12/2311 النجف دار سكين أفقي 2853 لألكادمييني

 %13مبلغ 

13 
إسكان 
 ل(بقاملست يفمل تسلم األرض من قبل البلدية )تنفيذ  21/1/2313 النجف شقة. عمودي 1854 عائلة 1854

وحدة سكنية بناء  1053 جممع سكين 11
 أفقي

مل ختصص 
بسبب إجراءات البلدية والتخطيط العمراين )تنفيذ يف  4/0/2312 األرض

 املستقبل(

12 
مدينة سفري 

قيد اإلجناز وقد أتخر بسبب تسليم األرض إضافة إىل وجود  21/1/2313 الكوفة شقة. عمودي 1143 احلسني
 عقود زراعية

10 
سكين جممع 

 )ابب علي(
وحدة سكنية أفقية  424
 وجود مشكلة الفرز لوجود عقود زراعية 22/12/2313 النجف وحدة سكنية عمودي 609

14 
جممع سكين/ 

 طريق-النجف  أرز الفرات
 يف العمل ةقيد اإلجناز وال توجد معوقات ومستمر  19/8/2313 جنف-كربالء

وحدة سكنية أفقي  1333 جممع سكين 15
هناك أتخري للمخططات يف مديرية اإلسكان العامة يف بغداد  6/2/2311 النجفوقسم  2م233حة قسم مبسا

على مصادقة املخططات لعدم توفر إمكانية مصادقتها يف 
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 مراحل اإلجناز اتريخ منح اإلجازة موقع املشروع الوحدات السكنية عدد اسم املشروع ت
 فرع النجف 2م153مبساحة 

 حصوة-املناذرة أفقية وحدة سكنية 494 جممع سكين 16
تالمه قطعة املشروع قيد اإلجناز وقد أتخر بسبب عدم اس 24/11/2313 اخلورنق

 الثانية

11 
إنشاء جممع 

سكين 
 للحقوقيني

 23/2/2311 النجف شقة أفقية 1338
هناك أتخري للمخططات يف مديرية اإلسكان العامة يف بغداد 
على مصادقة املخططات لعدم توفر إمكانية مصادقتها يف 

 فرع النجف

18 
جممع املعمار 

 23/2/2311 النجف وحدة سكنية أفقية 1331 السكين
هناك أتخري للمخططات يف مديرية اإلسكان العامة يف بغداد 
على مصادقة املخططات لعدم توفر إمكانية مصادقتها يف 

 فرع النجف

ابنتظار تثبيت احلدود اجلديدة واستكمال إجراءات العقد  23/2/2311 النجف شقة أفقية 54 جممع سكين 19
 ليتسىن للمستثمر تقدمي املخططات

 23/2/2311 النجف وحدة سكنية أفقية 1838 سكين جممع 23
هناك أتخري للمخططات يف مديرية اإلسكان العامة يف بغداد 
على مصادقة املخططات لعدم توفر إمكانية مصادقتها يف 

 فرع النجف

21 
جنة جممع 

 النجف
 السكين

 وحدة سكنية أفقية 1192

النجف جزيرة 
النجف والقطعة 
مستأجرة من 
 قبل املستثمر

مل يتم تسليم األرض لوجود جتاوزات/ وجود عقود زراعية يف  23/2/2311
 املوقع )تنفيذ يف املستقبل(

 جزيرة-النجف وحدة سكنية أفقية 1566 جممع سكين 22
قيد اإلجناز وهي اآلن يف مرحلة إكمال متطلبات العقد  22/0/2311 النجف

 االستثماري
 يف العمل ةقيد اإلجناز وال توجد معوقات ومستمر  23/2/2311 لنجفا 1446وحدة سكنية أفقية  جممع املنتظر 20
 قيد اإلجناز وال توجد معوقات ومستمرة يف العمل 1/4/2311 حبر النجف وحدة سكنية أفقية 1030 جممع سكين 24

25 
جممع سكين 
القانوين للنظر يف مدى املشروع إىل القسم  إضبارةحالة  26/5/2311 احليدرية وحدة سكنية أفقية2655 واطئ الكلفة

 إمكانية توجيه إنذار هنائي لسحب اإلجازة االستثمارية

 جزيرة-النجف وحدة سكنية أفقية 1023 جممع سكين 26
 22/0/2311 النجف

قيد اإلجناز وهناك معوقات ابلعمل فضال عن أنه مت معاجلة 
مشكلة التصميم القطاعي وسوف يتم إكمال متطلبات 

 تسليم األرض

 جزيرة-النجف وحدة سكنية أفقية 2233 سكين جممع 21
مت معاجلة مشكلة التصميم القطاعي وسوف يتم إكمال  22/0/2311 النجف

 متطلبات تسليم األرض

 الصوب-الكوفة وحدة سكنية أفقية 545 جممع سكين 28
 قيد اإلجناز يف مرحلة إكمال متطلبات حمضر تسليم األرض 11/5/2311 الصغري

29 
مدينة مرمي 

مل ختصص قطعة  وحدة سكنية أفقية 5333 لسكنيةا
 مل ختصص قطعة األرض 01/12/2339 األرض

03 
 مدينة درة
النجف 
 السكنية

مل ختصص قطعة  شقة أفقي 864
 مل ختصص قطعة األرض 22/1/2313 األرض
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 مراحل اإلجناز اتريخ منح اإلجازة موقع املشروع الوحدات السكنية عدد اسم املشروع ت
 العمل قيد اإلجناز وال توجد معوقات ومستمرة يف 6/6/2311 النجف وحدة سكنية أفقية 1333 جممع سكين 01

وحدة سكنية أفقية  0333 مدينة سكنية 02
متجاوزين يف املوقع ومستمرة  يوجد قيد اإلجناز مع العلم أنه 28/13/2313 حي املكرمة بناء جاهز

 يف العمل

00 
 جممع املرتضي

 ضقيد اإلجناز وهي يف مرحلة إكمال متطلبات تسليم األر  16/8/2311 املناذرة وحدة سكنية أفقية 195 كينالس

توجد معوقات ومستمرة يف العمل يف مرحلة  وال قيد اإلجناز 6/6/2311 النجف وحدة سكنية أفقية1333 جممع سكين 04
 إبرام العقد االستثماري

مل تسلم له األرض من قبل البلدية فضال عن وجود عقود  22/12/2311 املناذرة دار أفقي 138 جممع سكين 05
 تقبل(زراعية يف املوقع )تنفيذ يف املس

06 
جممع سكين 

مل تسلم له األرض من قبل البلدية وجود مشكلة آاثر يف  4/0/2312 املناذرة-النجف دار أفقي 833 يف املناذرة
 املوقع )تنفيذ يف املستقبل(

 6/4/2313 يف النجف شقة عمودي 64 جممع سكين 01
قيد اإلجناز وهي يف مرحلة إعداد التصميم القطاعي ابنتظار 

دود ليتسىن للمستثمر استكمال املخططات تثبيت احل
 التفصيلية

 حصوة-النجف وحدة سكنية أفقية 84 جممع سكين 08
 يف مرحلة إبرام العقد 6/4/2313 املناذرة

إن التلكؤ الذي حصل يف معظم املشاريع اإلسكانية خصوصا املنفذة من قبل هيئة االستثمار هي بسبب ملكية األرض 
ص مع قانون إدارة البلدايت فيما خي 2336عزى ذلك إىل وجود تعارض بني قانون االستثمار وي املستثمر,والعقد مع 

 اجلهة اليت ينبغي قانونيا أن تتعاقد مع املستثمر*.
نستنج أنه يف حال مت االنتهاء من إجناز تلك املشاريع )اليت مل يباشر يف بعضها أصال( ابلنسبة هليئة االستثمار يف سنة 

سيقود إىل دعم الرصيد السكين للمحافظة  ذلكاملعوقات أنفة الذكر )قانونية, إدارية, سياسية( فإن متجاوزين  2310
ة من قبل وزار  2310( وحدة سكنية سيتم تسليمها يف سنة 954( وحدة سكنية, مضافا إليه )55292بواقع )

اجة املقدرة لنفس السنة مبوجب ما مت ة سابقا )حي القدس + حي السالم( علما أن احلنياإلسكان متمثلة ابجملمعات املب
( وحدة سكنية. أن 22133( وحدة سكنية وهذا يعين حتقيق فائض ابلوحدات السكنية يقدر بـ)00546دراسته )

من املشاريع ضمن النمط البنائي األفقي  %81مسامهات هيئة االستثمار يف تشييد اجملمعات تلخصت بتخصيص 
( 8من املشاريع ضمن النمط البنائي املختلط وكما يف اجلدول ) %5ي العمودي ومن املشاريع ضمن النمط البنائ %8و

 ( التايل:9والشكل )
 ( ملخص املشاريع املنفذة من قبل هيئة االستثمار يف احملافظة8جدول )

 النسبة % عدد الوحدات النسبة% عدد املشاريع املشاريع اإلسكانية
 80 45840 81 00 أفقي

 6 0358 8 0 عمودي
 11 6091 5 2 خمتلط
 133 55292 133 08 اجملموع

 (2على اجلدول ) ااملصدر/ إعداد الباحث بناء
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 ( نسب املشاريع املنفذة من قبل هيئة االستثمار يف احملافظة حسب النمط البنائي.9شكل )

 (.8املصدر/ إعداد الباحث بناءا على اجلدول )
انية مبوجب ما حددته القطاعات لتنفيذ السياسات اإلسكالسؤال املطروح/ هل هنالك خطة مشرتكة جلميع 

 الوطنية لإلسكان؟ االسرتاتيجيات
 اجلواب/ كال والدليل

وجود املعوقات الكثرية املذكورة والناجتة بسبب غياب التنسيق وغياب خطة ترتجم السياسات اإلسكانية النابعة من  -1
 اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان.

يف توفري  2310-2313إىل مسامهة السياسات اإلسكانية حملافظة النجف لسنة اثنيا/ من خالل النظر  -2
 (.9الوحدات السكنية وكما يف اجلدول )

وهذا مؤشر خطري ابعتبار موضع إدارة األرض من أهم  %3جند أن مسامهة سياسة إدارة األرض يف احملافظة بلغت 
فضال عن السياسة السعرية لألرض واملضاربة العقارية وهذا املسامهات يف توفري األرض لغرض تشييد اجملمعات السكنية 

( إذا بني ارتفاع أسعار األرض بشكل قفزات, أما ابلنسبة إىل سياسة بناء املساكن 13أشره الباحث من خالل اجلدول )
 يت:ومتويل اإلسكان والبنية التحتية لإلسكان وإدارة وصيانة املساكن واإلسكان ومواد البناء فسوف يكون كاآل

 5103( يبني السياسات اإلسكانية يف حمافظة النجف لسنة 9اجلدول )
نسبة توفري الوحدات السكنية  السياسات اإلسكانية ت

 املالحظات )دعم الرصيد السكين( %

 العالقة الطردية لسعر األرض مع احلاجة من الوحدات السكنية )فجوة الطلب والعرض(. 3 إدارة األراضي 1

 88 نبناء املساك 2
جممع أفقي وعمودي من قبل وزارة اإلسكان وهيئة  43إجراءات عملية يف تشييد 

 االستثمار كما بينا سابقا.

 8 متويل اإلسكان 0
حسب اإلحصاءات الصادرة من كال من املصرف العقاري وصندوق اإلسكان يف 

 احملافظة ومبوجب إجازات البناء.

 2 لإلسكان البنية التحتية 4
خدومة ضمن املخططات األساسية مقارنة ابملساحات الغري خمدومة ضمن املساحات امل

املخططات األساسية لألقضية والنواحي يف حمافظة النجف وحبسب مديرية البلدايت يف 
 (.5احملافظة انظر الصورة الفضائية )
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نسبة توفري الوحدات السكنية  السياسات اإلسكانية ت
 املالحظات )دعم الرصيد السكين( %

 3.4 إدارة وصيانة املساكن 5
يرية اإلسكان يف احملافظة. إذ فقط ابلنسبة للمساكن الرتاثية والتارخيية وحبسب بياانت مد

 .(21)( وحدة سكنية233بلغ عدد املسكن احلكومية املرممة )

 1.6 اإلسكان ومواد البناء 6
مسامهة كال من معمل امسنت الكوفة والنجف بدعم املواطن النجفي عرب سياسة األسعار 

 املدعومة كما سيتم تفصيله.
 - 133 اجملموع 

 ب حتليل بياانت الدراسة اإلسكانية يف البحث.املصدر/ إعداد الباحث مبوج
 ( يبني ارتفاع أسعار األرض يف حمافظة النجف لسنوات خمتارة01اجلدول )

 متوسط سعر األرض للمرت املربع الواحد يف مركز املدينة/ ألف دينار السنة
1990 3.4 
2330 13 
2310 513 

 املكاتب العقارية يف احملافظة. على بياانت تقديرية من أصحاب ااملصدر/ الباحث بناء

 
 ( يبني ارتفاع أسعار األرض يف حمافظة النجف لسنوات خمتارة01شكل )

 (51املصدر: الباحث بناءا على جدول )
اجلدول والشكل أعاله يبني االرتفاع املضطرد يف ارتفاع أسعار األرض احلضرية والناتج سبب عدم وجود سياسة هادفة 

افظة واحملافظات العراقية عموما, إذ أدت الفجوة بني العرض والطلب إىل ارتفاع األسعار وعدم كفاءة إلدارة األرض يف احمل
التصاميم األساسية لألقضية والنواحي يف حمافظة النجف يف معاجلة هذا املوضوع انهيك عن املشاكل االقتصادية 

مشاكل إضافة إىل خصوصية احملافظة يف جذب  واالجتماعية اليت عانت منها احملافظة طيلة عقود وما ترتب عليه من
املهاجرين وابلتايل الطلب الكبري لألرض مقابل قلة العرض أو عدم وجود سياسة عرض هادفة وموجهة إذ أن السياسات  

 (.23كانت ترقيعية وحلول مؤقتة مل جتد هلا صدى على واقع األرض احلضرية وهذا مؤشر يف اجلدول )
ل اإلسكان, فإن اجلهات املسامهة فيه كال من املصرف العقاري وصندوق اإلسكان واجلدول أما ابلنسبة لسياسة متوي

 ( يبني مسامهات كال من اجلهات أعاله يف منح قروض لغرض التشييد والبناء للمساكن وتوسيع الوحدات السكنية.21)
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 .5103-5101ة ( يبني إجازات البناء مبوجب القرض التمويلي يف حمافظة النجف للفرت 00واجلدول )
 عدد إجازات البناء الوحدة اإلدارية
  قضاء النجف

 1813 مركز قضاء النجف
 121 انحية احليدرية
 26 انحية الشبكة
 194 انحية احلرية
  قضاء الكوفة

 1384 مركز قضاء الكوفة
 132 انحية العباسية
 86 انحية احلرية
  قضاء املناذرة

 164 مركز قضاء املناذرة
 120 ية املشخابانح

 131 انحية القادسية
 4420 اجملموع الكلي

بياانت غري  املدن،قسم تنظيم  األشرف،املصدر: الباحث بناءا على بياانت مديرية بلدايت حمافظة النجف 
 .5103 منشورة،

قاري يف نلحظ يف اجلدول أعاله أن جمموع إجازات البناء املمولة من قبل كال من صندوق اإلسكان واملصرف الع
 2313من جمموع الوحدات السكنية املضافة للرصيد للفرتة من عام  %8( مما يشكل نسبة 4420احملافظة كان )

 .2310ولغاية 
أما ابلنسبة  متفاوتة,( إجازة بناء توزعت على نواحي القضاء وبنسب 2151إذ حظي قضاء النجف األشرف بـ )

( إجازة بناء توزعت على نواحي القضاء وبنسب 1212لقضاء بلغت )لقضاء الكوفة فنجد أن عدد إجازات البناء يف ا
( إجازة بناء توزعت على نواحي القضاء 994فبلغ جمموع إجازات البناء فيه )أما ابلنسبة لقضاء املناذرة  أيضا,متفاوتة 

 وبنسب متفاوتة أيضا.
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  النجف( األحياء السكنية الفارغة من الوحدات واملخدومة يف2الصورة الفضائية )

املصدر: الباحث بناءا على مقابلة مع املهندس عبد احلسني الياسري يف قسم مشاريع بلدية النجف يف 
5/4/5103. 
لحظ يف الصورة أعاله أن األحياء الفارغة واملخدومة يف مدينة النجف بلغت أربعة أحياء هي كال من العدالة والغدير ن

إحصائية دقيقة حتصي عدد الوحدات السكنية املشيدة يف تلك األحياء . وال توجد 2 اجلديد وطريق كربالء والصدر
( وحدة 1333ولكن البياانت التقريبية ملديرية بلدية النجف تؤكد أن الوحدات املشيدة حلد اآلن بلغ عددهن تقريبا )

 سامهات.( من جمموع امل%2سكنية لنفس فرتة املقارنة وهذا يعين دعم الرصيد السكين للمحافظة مبا نسبته )
أن التفاوت احلاصل يف نسب دعم الرصيد السكين إمنا انتج عن طبيعة السياسات اإلسكانية يف احملافظة مل جيد الباحث 
خطة مشرتكة انبعة من سياسة موحدة حلل املشكلة السكنية يف احملافظة وإمنا هنالك مسامهات منفردة على شكل برامج 

إىل  تفضي مما تطلب اعتماد األساليب التخطيطية لغرض الوصول إىل مقرتحاتومشاريع جلهات معينة دون أدىن تنسيق 
وأسلوب  دلفي,اإلسهام يف اختاذ القرار وصنع السياسة املالئمة حلالة حمافظة النجف ومن األساليب التخطيطية )أسلوب 

 مصفوفة حتقيق األهداف(.
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 الفصل الثالث
 ديد السياسة اإلسكانية األفضلاألساليب التخطيطية للمفاضلة بني البدائل وحت

 (Delphi methodأسلوب دلفي ) 0.3
إن تطبيق أسلوب دلفي يف حالتنا البحثية تكون يف إمكانية احلصول على إمجاع يف اإلحكام ابلنسبة ألمهية سياسات 

دلفي  كورة أنفا كون الرأي الواحد خيضع لالجتهاد والتحيز أحياان ولذلك جاء استخدام أسلوبذ اإلسكان الست امل
ة للتخلص من أشكال التحيز وبلورت وزن نسيب لكل سياسة بغيت إجراء املفاضلة بني السياسات الختيار السياس

 ( 11تايل سيكون أسلوب دلفي مدخال ملصفوفة حتقيق األهداف انظر الشكل )اإلسكانية األفضل للمحافظة وب
 ار السياسات بني السياسات واختي ضلةااستخدام األساليب التخطيطية يف املف

 واختيار السياسة املالئمة حملافظة النجف األشرف

 
 ( منهجية استخدام األساليب التخطيطية يف البحث00الشكل )

 املصدر: إعداد الباحث
إن اإلجراءات والقرارات اليت تسهم يف صياغة خطط إسكانية لتوفري الوحدات السكنية ودعم الرصيد السكين جيب أن 

وع مسامهات القطاعات يف توفري الوحدات السكنية وحسب ما مت حتديده من خالل اإلسرتاتيجية تعمل مزيج بني جمم
 الوطنية لإلسكان أنفة الذكر.

وهذا يعين اعتماد خطة لكل قطاع وحبسب دراسة شاملة حلجم وإمكانية مسامهته ويقرتح الباحث إن تكون البدائل  
 كما يلي:
 ية األوىل(البديل األول )السياسة اإلسكان 0.0.3

 وهو اخلطة اإلسكانية املسامهة يف تنفيذ السياسة اإلسكانية من خالل:
 .)بناء املساكن )مسامهة كل من هيئة االستثمار + مديرية إسكان احملافظة 

 .)التمويل اإلسكاين )صندوق اإلسكان + املصرف العقاري 

 .إدارة األرض 
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 البديل الثاين )السياسة اإلسكانية الثانية( 5.0.3
 .)بناء املساكن )مسامهة كل من هيئة االستثمار + مديرية إسكان احملافظة 

 .البنية التحتية لإلسكان 

 .اإلسكان ومواد البناء 

 البديل الثالث )السياسة اإلسكانية الثالثة( 3.0.3
 .)بناء املساكن )مسامهة كل من هيئة االستثمار + مديرية إسكان احملافظة 

 .إدارة األرض 

 كان.البنية التحتية لإلس 

( مت 55وبعد حتديد البدائل وإجراء اجلولة األوىل والثانية حبسب استمارة دلفي وبناءا على آراء اخلرباء جدول )
 (:54( وجدول )53التوصل إىل اإلمجاع حول النتائج اآلتية جدول )

 ( استمارة اخلرباء حسب أسلوب دلفي05جدول )
 املالحظات (01الوزن النسيب ) ةالسياسات اإلسكانية مبوجب اإلسرتاتيجية الوطني ت
   إدارة األراضي 1
   بناء املساكن 2
   متويل اإلسكان 0
   البنية التحتية لإلسكان 4
   إدارة وصيانة املساكن 5
   اإلسكان ومواد البناء 6

 املصدر: إعداد الباحث
 ( نتائج اجلولة األوىل من أسلوب دلفي03جدول )

وجب السياسات اإلسكانية مب ت
 اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان

 املربرات Feed نسبة املعدل (01الوزن النسيب )
 لإلحكام دون نسبة اإلمجاع Back %11اإلمجاع   (3خ) (5خ) (0خ)

   0.11 5.0 0 6 1 إدارة األراضي 1
   6.0 9 9 13 8 بناء املساكن 2
   4.2 6 1 6 5 متويل اإلسكان 0
   4.9 1 8 8 5 كانالبنية التحتية لإلس 4
   1.4 2 0 1 2 إدارة وصيانة املساكن 5
   4.41 6.0 1 6 6 اإلسكان ومواد البناء 6

 املصدر: إعداد الباحث
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 ( نتائج اجلولة الثانية من أسلوب دلفي04جدول )

السياسات اإلسكانية مبوجب  ت
 اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان

لإلحكام دون  املربرات Feed نسبة املعدل (01الوزن النسيب )
 Back %11اإلمجاع   (3خ) (5خ) (0خ) نسبة اإلمجاع

   4.2 6 5 6 1 إدارة األراضي 1
   6.0 9 9 13 8 بناء املساكن 2
   4.2 6 1 6 5 متويل اإلسكان 0
   4.9 1 8 8 5 البنية التحتية لإلسكان 4
   2.1 0 0 2 2 إدارة وصيانة املساكن 5
   4.41 6.0 1 6 6 اد البناءاإلسكان ومو  6

 املصدر: إعداد الباحث
 (GAMأسلوب مصفوفة حتقيق األهداف ) 3.5

إن منهجية تطبيق أسلوب مصفوفة حتقيق األهداف تكمن يف حتديد أوزان ترجيحية ألمهية األهداف )السياسات( 
اب يف قيمة العامل لكل مسامهة إن على الوزن احملدد أبسلوب )دلفي( مضرو  اوابلتايل إجراء املفاضلة بني األهداف بناء

 الرتجيحية,البديل األفضل )السياسة األفضل( سيكون البديل )السياسة( اليت حتصل على أكرب قيمة من األوزان 
للحصول على ذلك الوزن الرتجيحي للبدائل املسامهة يف رسم السياسة اإلسكانية البد أوال من حتديد العوامل الناجتة من و 

 (:25طاع مساهم وكما مبني يف اجلدول )إمكانيات كل ق
 ( قيمة عامل كل قطاع مساهم يف السياسة اإلسكانية يف احملافظة02جدول )

 املربرات (0-3قيمة العامل ) األهداف ت

 0 إدارة األراضي 1

إلمكانيات احملافظة يف سن التشريعات والقوانني اليت متنع املضاربة ابألرض فضال 
إجراءات  إىلي السكنية لشرائح من املواطنني إضافة عن سياسة توزيع األراض

ختصيص مساحات كافية لالستعمال السكين عند إعداد املخططات األساسية 
 ابلتنسيق مع اجلهات املعنية يف توفري الوحدات السكنية.

 2 بناء املساكن 2
تتميز احملافظة بوجود ختصيصات البرتو دوالر ضمن التخصيصات االستثمارية فضال 

 عن واردات احملافظة ابعتبارها مركز ديين مهم.

 2 متويل اإلسكان 0
يتعلق موضوع التمويل اإلسكاين ابلسلطات املركزية )وزارة املالية واإلسكان( وهذا 

 العامل سيكون ذو قيمة اثبتة جلميع البدائل.

4 
البنية التحتية 

 0 لإلسكان
ات السياحية واملبالغ املرصودة كون احملافظة ذات إمكانيات تنموية تتعلق ابلوارد

للنجف كعاصمة للثقافة اإلسالمية فضال عن اخلطط االستثمارية املركزية )القطاعية( 
 للدوائر املكلفة ببناء البين التحتية.

5 
إدارة وصيانة 

 1 املساكن
تتميز املساكن احلكومية يف حمافظة النجف بكوهنا ذات طابع تراثي أو اترخيي فهي 

 دعم الرصيد السكين لقلة عددها. غري مهمة يف

6 
اإلسكان ومواد 

 0 البناء

هنالك إمكانيات هائلة يف احملافظة لتوفري املواد الالزمة للبناء وابلتايل دعم األسعار 
 للمواطنني فضال عن جتهيز املشاريع السكنية مبواد البناء املختلفة واملتمثلة:

 جر( تغذي البلد ككل وجود مقالع )للرمل واحلصى واحلصى اخلابط واحل
 مصدرها حبر النجف وتربة النجف ذات الطبيعة الرملية.



 ية عن السياسة اإلسكانية املالئمة لإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكانالسياسة اإلسكانية املالئمة حملافظة النجف األشرف دراسة إقليم
 أ.د عبد الصاحب انجي البغدادي  
 م.م نصري عبد الرزاق حسج البصري  

 (5102) خاص مبؤمتر اإلسكان عدد-العاشر اجمللد-عشرالسنة احلادية     30     جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية

 املربرات (0-3قيمة العامل ) األهداف ت
  النجف والكوفة. أمسنتوجود معملي 

 .وجود معامل الطابوق والبلوك 

  اإلجهادوجود معامل الصب املسبق (Pre-cast.) 

 .وجود معامل الكاشي والسرياميك 
 املصدر: إعداد الباحث.

( 26قيق األهداف للبدائل وكما يف اجلدول )حتتكون اخلطة القادمة بناء مصفوفة وبعد معرفة قيمة عامل كل قطاع س
 اآليت:

 ( للمفاضلة بني السياسات السكانيةGAM( مصفوفة حتقيق األهداف )06اجلدول )

 األهداف ت
 السياسة اإلسكانية الثالثة السياسة اإلسكانية الثانية السياسة اإلسكانية األوىل

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

 12.6 0 4.2 3 0 3 12.6 0 4.2 إدارة األراضي 1
 12.6 2 6.0 12.6 2 6.0 12.6 2 6.0 بناء املساكن 2
 3 2 3 3 2 3 8.4 2 4.2 متويل اإلسكان 0
 14.1 0 4.1 14.1 0 4.9 3 3 4.9 البنية التحتية لإلسكان 4
 3 1 3 3 1 3 3 3 2.1 إدارة وصيانة املساكن 5
 3 0 3 10.20 0 4.41 3 3 4.41 اإلسكان ومواد البناء 6

 09.9  43.50  00.6 اجملموع
  األفضل 

 املصدر إعداد الباحث
ي السياسة اليت يتم اعتمادها يف إعداد اخلطط املشرتكة ة األفضل حملافظة النجف هاإلسكانيإذن ستكون السياسة 

 للمسامهات املتمثلة بـ )بناء املساكن وتوفري البين التحتية وسياسة دعم مواد البناء(.
 وللتأكد من االختيار األفضل حبسب طريقة مصفوفة حتقيق األهداف يتطلب إجراء حتليالت احلساسية اليت ستكون

وحبسب منهجية تطبيق مصفوفة حتقيق األهداف هنالك مخسة فرضيات لتحليل  القرار,داعمة لالختيار ومساند ملتخذ 
 احلساسية وكما يلي:

 ... اخل. 0أو  2أو 1مجيع العوامل تعطي أوزان متساوية سواء كانت  .1

 العوامل املعطاة أعلى أوزان تعطي أقل وزن واملعطاة أقل وزن تعطى أعلى وزن. .2

 لعوامل املعطاة أدىن وزن تعطي أعلى وزن وتبقى بقية العوامل على حاهلا.ا .0

 العوامل املعطاة وزن متوسط تعطي أعلى وزن وتبقى بقية العوامل على حاهلا. .4

 العوامل املعطاة وزن متوسط تعطي أدىن وزن وتبقى بقية العوامل على حاهلا. .5



 ية عن السياسة اإلسكانية املالئمة لإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكانالسياسة اإلسكانية املالئمة حملافظة النجف األشرف دراسة إقليم
 أ.د عبد الصاحب انجي البغدادي  
 م.م نصري عبد الرزاق حسج البصري  

 (5102) خاص مبؤمتر اإلسكان عدد-العاشر اجمللد-عشرالسنة احلادية     33     جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية

( 51ف وفق الفرضيات اخلمسة أعاله انظر اجلداول )ولتطبيق حتليالت احلساسية على مصفوفة حتقيق األهدا
 (:30( و)31( و)59( و)58و)

 (GAM( الفرضية األوىل لتحليالت احلساسية يف مصفوفة حتقيق األهداف )01اجلدول )

 األهداف ت
 السياسة اإلسكانية الثالثة السياسة اإلسكانية الثانية السياسة اإلسكانية األوىل

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

 0 0 1 3 0 3 0 0 1 إدارة األراضي 1
 2 2 1 2 2 1 2 2 1 بناء املساكن 2
 3 2 3 3 2 3 2 2 1 متويل اإلسكان 0
 0 0 1 0 0 1 3 3 1 لإلسكان حتيةالبنية الت 4
 3 1 3 3 1 3 3 3 1 إدارة وصيانة املساكن 5
 3 0 3 0 0 1 3 3 1 اإلسكان ومواد البناء 6

 8  8  1 اجملموع
  األفضل 

 املصدر: إعداد الباحث
 (GAM( الفرضية الثانية لتحليالت احلساسية يف مصفوفة حتقيق األهداف )08اجلدول )

 األهداف ت
 السياسة اإلسكانية الثالثة السياسة اإلسكانية الثانية ة اإلسكانية األوىلالسياس

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

 12.6 0 4.2 3 3 4.2 12.6 0 4.2 إدارة األراضي 1
 2 2 1 2 2 1 2 2 1 بناء املساكن 2
 3 3 4.2 3 3 4.2 8.4 2 4.2 متويل اإلسكان 0
 14.1 0 4.9 14.1 0 4.9 3 3 4.9 البنية التحتية لإلسكان 4
 3 3 9 3 3 9 3 3 9 إدارة وصيانة املساكن 5
 3 3 4.41 10.20 0 4.41 3 3 4.41 اإلسكان ومواد البناء 6

 29.0  29.90  20 جملموعا
  األفضل 

 املصدر: إعداد الباحث
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 أ.د عبد الصاحب انجي البغدادي  
 م.م نصري عبد الرزاق حسج البصري  
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 (GAM( الفرضية الثالثة لتحليالت احلساسية يف مصفوفة حتقيق األهداف )09اجلدول )

 األهداف ت
 السياسة اإلسكانية الثالثة السياسة اإلسكانية الثانية السياسة اإلسكانية األوىل

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

 12.6 0 4.2 3 0 4.2 12.6 0 4.2 إدارة األراضي 1
 12.6 2 6.0 12.6 2 6.0 12.6 2 6.0 بناء املساكن 2
 3 3 4.2 3 3 4.2 8.4 2 4.2 متويل اإلسكان 0
 14.1 0 4.9 14.1 0 4.9 3 3 4.9 البنية التحتية لإلسكان 4
 3 3 9 3 3 9 3 3 9 إدارة وصيانة املساكن 5
 3 3 4.41 10.20 0 4.41 3 3 4.41 اإلسكان ومواد البناء 6

 09.9  43.50  00.6 اجملموع
  األفضل 

 املصدر: إعداد الباحث
 (GAMاحلساسية يف مصفوفة حتقيق األهداف ) ( الفرضية الرابعة لتحليالت51اجلدول )

 األهداف ت
 السياسة اإلسكانية الثالثة السياسة اإلسكانية الثانية السياسة اإلسكانية األوىل

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

 24 0 8 3 3 8 24 0 8 إدارة األراضي 1
 23 2 13 23 2 13 23 2 13 بناء املساكن 2
 3 3 8 3 3 8 16 2 8 متويل اإلسكان 0
 28.5 0 9.5 28.5 0 9.5 3 3 9.5 البنية التحتية لإلسكان 4
 3 3 2.1 3 3 2.1 3 3 2.1 إدارة وصيانة املساكن 5
 3 3 9 21 0 9 3 3 9 سكان ومواد البناءاإل 6

 12.5  15.5  63 اجملموع
  األفضل 

 املصدر: إعداد الباحث
 (GAM( الفرضية اخلامسة لتحليالت احلساسية يف مصفوفة حتقيق األهداف )50اجلدول )

 األهداف ت
 السياسة اإلسكانية الثالثة السياسة اإلسكانية الثانية السياسة اإلسكانية األوىل

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

الوزن النسيب 
(01-0) 

قيمة العامل 
(3-0) 

الوزن 
 الرتجيحي

 0 0 1 3 3 1 0 0 1 إدارة األراضي 1
 5 2 2.5 5 2 2.5 5 2 2.5 بناء املساكن 2
 3 3 1 3 2 1 2 2 1 متويل اإلسكان 0
 6 0 2 6 0 2 3 3 2 البنية التحتية لإلسكان 4
 3 3 2.1 3 3 2.1 3 3 2.1 إدارة وصيانة املساكن 5
 3 3 2.0 6.9 0 2.0 3 3 2.0 اإلسكان ومواد البناء 6

 14  11.9  13 اجملموع
  األفضل 



 ية عن السياسة اإلسكانية املالئمة لإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكانالسياسة اإلسكانية املالئمة حملافظة النجف األشرف دراسة إقليم
 أ.د عبد الصاحب انجي البغدادي  
 م.م نصري عبد الرزاق حسج البصري  
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ين متصدر )أي حصل على أكرب قيمة من نالحظ يف حتليالت احلساسية ملصفوفة حتقيق األهداف بقاء البديل الثا
األوزان الرتجيحية ابملقارنة مع البديلني اآلخرين ولكن القيمة قريبة من قيمة الوزن الرتجيحي الكلي للبديل الثالث وهذا 

نية من اعتماد السياسة الثالثة يف حال تعذر اعتماد السياسة الثا مينع يؤشر إن هنالك منافسة مع البديل الثالث وهذا ال
 يف إعداد اخلطط اإلسكانية إذ سيكون ترتيب البدائل حبسب أمهيتها وكما يلي:

 
 ( يبني ترتيب البدائل حبسب األمهية05شكل )

 املصدر: الباحث

 االستنتاجات واملقرتحات

 أوال: االستنتاجات:
افظة لسنة ( أسرة وأن عدد املساكن يف احمل238005يف حمافظة النجف بلغ ) 2310إن عدد األسر لسنة  .1

( وحدة سكنية يضاف هلا عدد 11329جز املؤشر يف الرصيد السكين بلغ )ع( أي أن ال191036بلغ ) 2313
( وحدة سكنية موزعة على أرجاء احملافظة 16511والذين يرتاوح عدد مساكنهم ) للمتجازينيالوحدات السكنية 

 سكنيا خالل ثالث سنوات ااكتفاء ( وحدة سكنية لكي حتقق00546وهذا يعين أن احملافظة حباجة إىل )

متثلت مبسامهة كل من وزارة  2310ولغاية  2313إن السياسات اإلسكانية يف حمافظة النجف األشرف للمدة من  .2
وهنالك مسامهات  األعمار واإلسكان متمثلة يف مديرية إسكان احملافظة وكذلك هيئة استثمار حمافظة النجف.

وجب اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان وهذا خمالف ملا حددته اإلسرتاتيجية طفيفة للسياسات األخرى احملددة مب
 الوطنية لإلسكان إذ جيب أن تصاغ السياسات اإلسكانية مبا ينسجم مع اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان.

 إن عدم وجود سياسة إسكانية يف حمافظة النجف األشرف ترتب عليه الكثري من املشكالت متثلت وانعكست على .0
املشاريع اإلسكانية يف احملافظة إذا تلكأت معظم املشاريع بسبب غياب سياسة تنبثق منها خطة شاملة وواضحة 

 وهادفة نتج عنها غياب التنسيق بني اجلهات املعنية مبلف اإلسكان يف حمافظة النجف األشرف.
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 أ.د عبد الصاحب انجي البغدادي  
 م.م نصري عبد الرزاق حسج البصري  
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وخصوصا الفقرة املتعلقة  أخرى,رض بني قانون االستثمار من جهة وبني قانون إدارة البلدايت من جهة اوجود تع .4
 ابلعقد املربم بني املستثمر والبلدية مما تسبب ابلكثري من التلكؤات للمشاريع االستثمارية اإلسكانية.

نستنتج من خالل استخدام األساليب التخطيطية للمفاضلة بني السياسات اإلسكانية أن السياسة اإلسكانية  .5
حتقق تفاعل بني خمتلف السياسات ومنها سياسة بناء املساكن )مسامهة   األفضل حملافظة النجف األشرف هي اليت

كل من هيئة االستثمار + مديرية إسكان احملافظة( وسياسة توفري البنية التحتية لإلسكان وسياسة دعم مواد البناء 
 .ةاملسامهة يف تشييد الوحدات السكنية واملشاريع اإلسكاني

ألهداف وأسلوب دلفي أكثر األساليب التخطيطية مرونة يف التعامل مع يعترب كل من أسلوب مصفوفة حتقيق ا .6
إذ إبمكان صناع القرار والقائمني على صياغة اخلطط من خمططني وإداريني  الواقع,املتغريات املستخلصة من 

جتماعية سيما االعتبارات االاب االعتبارات يف أي جمال حبثي استخدام تلك األساليب كوهنا حتقق مشولية يف استيع
 االقتصادية والبيئية ... اخل.و 

 ثانيا: املقرتحات
ضرورة قيام اجلهات التخطيطية يف حمافظة النجف األشرف بصياغة اخلطط اإلسكانية مبا ينسجم مع طبيعة  .1

وخصائص املدينة من جهة ومبا ال يتعارض مع اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان هذا حيتم االستفادة من مسامهات 
 الداعمة لإلسكان يف احملافظة. القطاعات

ضرورة إجراء تعديالت يف بنود القوانني اليت ختص اإلسكان مبا ال يتعارض بعضها مع البعض اآلخر مما يؤثر سلبا  .2
 على املشاريع التنموية عموما واإلسكانية خصوصا.

فذة املتلكئة واليت تلكأت تشكيل جلنة من اجلهات املعينة لغرض إجراء التنسيق الكامل فيما خيص املشاريع املن .0
 بسبب غياب السياسة املوحدة واخلطط اإلسكانية املتكاملة.

اعتماد األساليب التخطيطية بشكل واسع يف عمليات اختاذ القرارات لتكون تلك القرارات حمكمة مبنية على أساس  .4
مع املتغريات وإمكانية علمي. وخصوصا أساليب دلفي ومصفوفة حتقيق األهداف كوهنا أساليب مرنة يف التعامل 

 إدخال اعتبارات أكثر يف تلك األساليب.

دعم البحوث والدراسات اليت من شأهنا السعي حلل املشكالت خصوصا التنموية منها واالستفادة من تلك البحوث  .5
 لرسم السياسات وإعداد اخلطط.
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