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... ملخص البحث ...

األكل  متطلبات  مع  للسكان  العيش  متطلبات  أهم  من  للسكن  احلاجة  ُتعد 
والرشب وامللبس، وما يؤكد أمهية هذه الوظيفة أهنا تستحوذ نظريًا )50-60(% من 
استعامالت األرض احلرضية ضمن احليز املكاين للمخطط األساس، وقد شهدت 
السنوات األخرية طلبًا واسعًا ومتزايدًا للسكن نامجًا عن الزيادة السكانية الطبيعية 
وامليكانيكية وارتفاع املستوى املعايش والثقايف للسكان، وقد ولدَّ ذلك ضغطًا شديدًا 
عىل املوارد ومنها األرض، فربزت أزمة السكن هنا وهناك، واليوم يواجه العراق 
إْذ أظهرت  السكن،  أزمة  منها  أزمات عدة  نتج عنها  الواقع ألسباب عديدة،  هذا 
نتائج البحث وجود عجز يف الوحدات السكنية وصل إىل )2-2، 5( مليون وحدة 

لغاية سنة )2020(م.
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... Abstract ...

The need for housing regarded as the most exigent de-

mand of people besides the other needs; food, drink and 

clothing .The thing that emphasizes such an importance is the 

theoretical clues (50-60)% of the urban land using the space 

found in the master planning. The latest years have witnessed 

a wide and increased need for housing due to the natural in-

crease of immigration and the rise of culture and means of 

living. This causes a heavy pressure on the sources ; the land 

is part of these sources. The crises of living appear; Iraq faces 

such a situation for many reasons, and problems aggravating 

the problem of living. The results show a need for 2-2.5 mil-

lions housing units until 2020.
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... الُمقدمة وعناصرها...
...Introduction & Elements ...

َجَعَل   ُ َواللهّ تعاىل  وقال   ،)1(َناِم لِْلَ َوَضَعَها  ْرَض  َواأْلَ قال  من  عز  قال 
ا َيْوَم َظْعنُِكْم  وهَنَ ن ُجُلوِد اأَلْنَعاِم ُبُيوًتا َتْسَتِخفُّ ن ُبُيوتُِكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكم مِّ َلُكم مِّ
َوَيْوَم إَِقاَمتُِكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوَباِرَها َوَأْشَعاِرَها َأَثاًثا َوَمَتاًعا إىَِل ِحنٍي)2(. السكن 
حاجة أساسية للبرش وتشكل مع الغذاء واملرشب وامللبس حلقة مكملة ألساسيات 
سرية  خالل  متنوعة  وأنامطًا  أشكااًل  أخذت  احلاجة  وهذه  واستقالليته.  وجوده 
السكن بني األشجار وعىل أغصاهنا مرورًا  بدأت من  املعمورة،  بوجوده يف  البرش 
ويؤثر  القصور.  عليها  ُيطلق  التي  الضخمة  الفارهة  القصور  إىل  وصواًل  بالكهف 
احلامية  وحتقيق  لالستقرار  مركز  وهو  شاغليه  وسلوك  اإلنسان  صحة  يف  املسكن 
واإلجتامعية،  البيولوجية  والفعاليات  األنشطة  وممارسة  واألم��ان  واخلصوصية 
وهو بذلك رمٌز للمنزلة االجتامعية اآلمن)3(. ويزداد االهتامم يف معظم دول العامل 
ومنها العراق بدراسة فعاليات الوظيفة السكنية؛ وذلك متاشيًا مع هدف احلكومة 
من  وخصوصًا  للسكان،  الالئق  السكن  ظروف  بتحسني  املتعلقة  الدولة  وسياسة 
ذوي الدخل املحدود الذين يضعوا عىل الدوام أنظارهم عىل حكوماهتم املسؤولة يف 
األنظمة االشرتاكية أو املركزية أو املمولة مركزيًا.وُيالحظ يف البلدان األكثر تقدمًا، 
أهنا بدأت تصب جل اهتاممها هبذا املوضوع من حيث االهتامم بسوق السكن تلبية 
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حلاجات السكان وهبدف العمل عىل رسم السياسات واملسارات احلكومية لتقليل 
التقلبات يف سوق السكن وتوفري السكن املناسب لرشائح املجتمع من خالل الدعم 
التحتية  اخلدمات  توفري  أو  الالزمة  األرايض  وتوفري  العقارية  البنوك  طريق  عن 

للحياء السكنية اجلديدة)4(.

يف  السكن  واقع  عىل  الضوء  تسليط  هو  هذا  بحثنا  يف  نطرحه  أْن  يمكن  وما 
العراق وبيان السياسة اإلسكانية للدولة العراقية يف هذا املضامر، مع تأكيد أنَّ السكن 
بمعناه احلديث واملعارص، سواء عىل مستوى التصميم أو التشييد أو الكفاءة، جيب 

أْن يتضمن ويراعي املحددات اآلتية:

•قريب من اخلدمات الرئيسة الرضورية، ومنها املدارس واملراكز الصحية  	

واألسواق ومواقف السيارات.

واإلنارة  الصحية  والضوابط  الرئيسة  اخلدمات  توافر  حيث  من  •مناسب  	

والتهوية والضوء.. وغري ذلك.

•توافر الفضاءات املفتوحة )موقف للسيارات واحلديقة( وأماكن اخلدمات  	

والصحيات وأحواض التعفني وغريها.

•سكن دائم وآِمْن ومستقر وذو مواصفات تشيديه مناسبة تتالءم مع الواقع  	

البيئي واالجتامعي واالقتصادي للسكان.

•مؤمن من الكوارث الطبيعية التي ُيتوقع أن حتدث، وإجياد خطط للطوارئ  	

هلا إن وقعت ال سامح الل تعاىل.

•املتانة والعمر الطويل وُياكي ويتناغم مع طبيعة العائلة والبيئة العراقية. 	
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وينصب أهتامم أغلب الدراسات اإلسكانية والسكن يف مضامر توفري احلاجة 
السكنًية عىل حماولة التحديد الكمي للعالقات بني متغريات عده يكاد يكون أبرزها 
العالقة بني القروض العقارية وأسعار الفائدة وتأثريها عىل كلفة رأس املال السكني

حدود البحث: تتمثل حدود البحث ببعدين األول مكاين وهو العراق ضمن 
والتقديرات  التعدادات  ضمن  زماين  والثاين  احلالية.  واملساحية  اإلدارية  حدوده 
1997م،  1987م،  1977م،  1965م،  1957م،  )1947م،  للسنوات  السكانية 
2010م(. أما ظاهرة البحث فتتمثل بأزمة السكن يف العراق ومؤرشاهتا ومستقبل 

احلاجة السكنية يف العراق.

واملتغريات  العوامل  وما  العراق؟  يف  السكن  أزمة  مدى  ما  البحث:  مشكلة 
الرئيسة يف تعميق تلك امُلشكلة؟

هدف البحث وأمهيته: َيدف البحث إىل التوصل إىل اآليت:

•حتديد الوضع السكني الراهن للعراق. 	

•بيان االحتياجات الفعلية للسكان يف العراق. 	

•حماولة التنبؤ باإلحتياجات املستقبلية للمساكن يف العراق. 	

•وضع اآلليات املناسبة واحللول الالزمة ملواجهة أزمة السكن يف العراق. 	

فرضية البحث: الفرضية إجابة مؤقتة، وينطلق الباحث من الفروض اآلتية:

•ضعف اخلصائص البنيوية للمؤسسات املسؤولة عن معاجلة واقع السكن  	

يف العراق.
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•عدم وجود رؤية اسرتاتيجية لواقع اإلسكان يف العراق ومستقبله. 	

•أدت العوامل السياسة التي عاشها العراق عىل بروز تلك األزمة وتفاقمها. 	

•قلة االستثامر األجنبي يف قطاع االستثامر السكني. 	

منهجية البحث وأسلوبه: تتعدد مناهج البحث Approaches Of Study يف 
دراسات السكن واإلسكان وموضوعاهتا، ذلك لتعدد مواضيعها وامُلتغريات التي 
تتعد األساليب  الطرح واملعاجلة، فضاًل عن ذلك  ترتبط هبا فضاًل عن تنوع طرق 
أيضًا، من ذلك فان البحث ألزم الباحث يف التعامل مع البحث وفق املناهج اآلتية: 
De- )االستقرائي(  االستنباطي  املنهج   .History Approach التأرخيي  املنهج 
اعتامده فهو األسلوب اإلحصائي  تم  الذي  ductive Approach.أما األسلوب 

.Description Method واألسلوب الوصفي ،Statistical Method

صعوبات التي واجهت الباحث: تركزت صعوبات البحث بجانبني األول قلة 
بالظروف  والثانية  السكن،  وأنامط  العوائل  وحجم  بالسكن  اخلاصة  اإلحصاءات 

األمنية والصعوبات اإلدارية وحرية التنقل يف أي زمان ومكان.

النظري  بامُلقدمة وإطارها  البحث  )املنهاج( وعنارصه: جاء  البحث  مكونات 
املبحث  جاء  وفقراته،  البحث  موضوعات  تغطية  لغرض  حماور  أو  مباحث  وستة 
واإلسكان.  بالسكن  وعالقتها  العراق  جلغرافيا  الطبيعية  اخلصائص  بتغطية  األول 
السكان  أعداد  ومنها  للعراق  السكانية  اخلصائص  أوضح  فقد  الثاين  املبحث  أما 
يف  السكن  واقع  عىل  ركز  الثالث  اجلغرايف.املبحث  وتوزيعهم  نموهم  ومعدالت 
العراق واحلاجات املستقبلية. يف حني ناقش املبحث الرابع األسباب التي أدت إىل 
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توسع اهلوة بني العرض )سوق السكن( والطلب )احلاجة السكنية(. وركزَّ الباحث 
يف املبحث اخلامس عىل مؤرشات أزمة السكن ومظاهرها. وأخريًا املبحث السادس 
تناول اآلليات التي يمكن أن تكون وسائل ملواجهة أزمة السكن اخلانقة التي ُيعاين 
منها العراق. فضاًل عن ذلك تم تعزيز البحث باجلداول الالزمة، وملخصًا للبحث 

باللغتني العربية واإلنجليزية وقائمة باملصادر التي تم اإلستعانة هبا.
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... المبحث األول ...
الخصائص الطبيعية الجغرافية للعراق

أواًل: املوقع واحلدود واملساحة Location & Area: يتميز موقع العراق بكونه 
يمثل نقطة التقاء بني البالد العربية من جهة وبني إيران وتركيا من جهة أخرى أي 
ملتقى قاريت آسيا وأوروبا مع البالد العربية، فهو يقع أقىص الشامل الغريب للوطن 
دوائر  بني  املعتدلة  املدارية  شبه  املنطقة  ضمن  يقع  فلكيًا  آسيا،  قارة  وغريب  العريب 
عرض )28ْ( و)59َ( جنوبًا إىل )37ْ( و)20َ( شاماًل شاميل خط اإلستواء، وخطوط 
 .)G.M.T( رشقًا رشقي خط غرينتج )َطول )38ْ( و)46َ( غربًا إىل )56ْ( و)40
وأرضيًا حتده تركيا من الشامل بطول حدود بريهّة مقدارها )377( كم ونسبة )10، 
9(% من جمموع احلدود املشرتكة مع العراق، ومن الرشق إيران بحدود برًية طوهلا 
)1300( كم ونسبة )37، 6(%، ويده اخلليج والكويت من اجلنوب بطول حدود 
بحرًية طوهلا )60( كم وبرًية مع الكويت )195( كم وبنسبة )5، 6(%، وعىل طول 
امتداده اجلنوب الغريب والغريب حتادد ثالث دول عربية هي السعودية )812( كم 
ونسبة )23، 5(% واألردن )178( كم ونسبة )5، 1(% وسورية )600( كم ونسبة 
وأقىص  كم(   1000( الرشقي  اجلنوب  إىل  الغريب  الشامل  من  طوله   ،%)3  ،17(
العراق  موقع   ،)1( الرقم  اخلارطة  ُيالحظ  كم(.   750( يبلغ  منتصفه  من  عرض 
متميز بكل يشء إأل قلة إطاللته عىل املسطحات املائية فهو من الدول شبه احلبيسة، 
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العديد من  أراضيه  القديمة ودخلت  للحضارات  مهٌد  فهو  ذلك  الرغم من  وعىل 
األقوام الذين وجدوا فيه الكثري منهم: السومريون واالكديون )2300-4500(
-1800( البابليون  ق.م،   )1800–2300( والعموريون  والعيالميون  ق.م، 
1300( ق.م، األشوريون )1300-606( ق.م، الكلدانيون )606-539( ق.م، 
الفرثيون  ق.م،   )247-331( اليونانيون  ق.م،   )331-539( والفرس  املاذيون 
-1258( االيلخانيون  )226-636(م،  الساسانيون  ب.م(،  ق.م–226   247(
األسود  واخلروف  األبيض  اخلروف  )1338-1410(م،  اجلالئريون  1338(م، 
)1410-1508(م، الصفويون )1508-1534(م، العثامنيون )1917-1640(

م، وأخريًا اإلنجليز )1914-1921(م)5(.

اإلداري  النظام  وبحسب  )435244(ك��م2،  تبلغ  اإلمجالية  العراق  مساحة 
للبالد املوروث من أيام اإلحتالل العثامين للبالد )1534-1917(م، مقسمة عىل 
مما  ومساحاهتا.  العراقية  املحافظات   ،)1( الرقم  اجلدول  ويوضح  حمافظة،   )18(
سبق يتبني أنَّ موقع العراق ومساحته ساعدت عىل جذب السكان منذ سنون طويلة 
مضت، لكن ألسباب سياسية وأخرى طبيعية وصحية أدت إىل هالك املاليني منهم 

طوال العقود العرش السابقة.
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اخلارطة )1(

احلدود الدولية واإلدارية للعراق.

املصدر: مجهورية العراق، وزارة الزراعة، اهليأة العامة للمساحة، 2010م.
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اجلدول )1( اخلصائص اإلدارية للعراق لسنة 2010م.

مساحاهتا املحافظاتت
)كم2(

نسبتها من
عدد النواحيعدد األقضيةمساحة العراق)%(

8927، 373236نينوى1
2413، 96792التأميم2
4822، 176851دياىل3
31822، 1378087األنبار4
11032، 45550بغداد5
1416، 51192بابل6
137، 50342كربالء7
3617، 171539واسط8
5918، 243636صالح الدين9

6310، 288246النجف10
1415، 81539القادسية11
11411، 517409املثنى12
129003520ذي قار13
3615، 160727ميسان14
4715، 190704البرصة15
149، 65536دهوك16
3415، 150745اربيل17
3816، 170239السليامنية18
—-—-0، 9242املياه اإلقليمية—
100104300)%(435052املجموع—

املصدر: مجهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي، اجلهاز املركز لإلحصاء، بيانات 

غري منشورة، لسنة 2010م.
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 Geological & Topography والطوبوغرافيا  اجليولوجي  التكوين  ثانيًا: 
Formation: جيولوجيًا وبحسب نظرية اجليولوجيني األملانيني )فالكون وليس( 

فإنَّ ما يطلق عليه اليوم بالعراق كان مغطى إىل بداية الزمن اجليولوجي الثالث ببحر 
تيثس الكبري الفاصل واملحيط بكتلتي )جندواناالند وإنكارا(، وبعد انحسار املياه 
عنه ظهرت الكثري من األرايض اليابسة ومنها أرض العراق. وأنَّ تكويناته متامخة 
من الشامل جلبال زاكروس وجنوبًا ملرتفعات شبة اجلزيرة العربية، ونتيجة للرتسبات 
املتتالية فقد تكونت الصخور الكلسية يف أعامق املياه، ونتيجة هلذا الرتسيب وارتفاع 
األرض التدرجيي تكونت بعض البحريات التي أخذت بمرور الزمن تقل مساحاهتا 
للعراق  التكوينات اجليولوجية  التعرية والتبخر، عمومًا  بفعل عاميل  وتقل مياهها 
تكونت قبل )50-30(مليون سنة مضت، وانه قبل )7000-6000(سنة استقر 
تقسيم  ويمكن  االروائية.  الزراعة  وامتهنوا  وجنوبه  العراق  وسط  يف  السكان 

التكوينات اجليولوجية يف العراق إىل ثالثة أقسام رئيسة هي)6(:

أقاليم الرصيف العريب املستقر ويشكل )57(% من تكوينات العراق، ويتمثل 
يف غريب العراق.

العراق،  تكوينات  من   %) 1 .18( ويشكل  زاكروس،  جبال  حافات  أقاليم 
ويتمثل يف تكوينات شاميل العراق.

تكوينات  مسحة  من   %) 2 .25( ويشكل  الرسويب،  السهل  تكوينات  أقاليم 
العراق.

أما طوبوغرافية العراق فهي بكل تأكيد انعكاس جليولوجيته، فضاًل عن ذلك 
امُلناخية، لذا ُيالحظ أنَّ  التعرية أثر مهم تزامن مع تأثري العوامل  فقد كان لعوامل 
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طبيعة ارض العراق تأخذ باالرتفاع التدرجيي من اجلنوب الرشقي إىل الشامل الغريب 
ثم يبدأ االرتفاع باالنحراف نحو الشامل الرشقي حيث أعىل االرتفاعات الكنتورية 
وُتظهر  البحر.  سطح  مستوى  فوق  )3607م��رتًا(  حصاروست  جبال  قمة  عند 

اخلارطة الطبيعية للعراق بتميزه بأربع مناطق طبيعية هي)7(:

ارتفاعها  ويرتاوح  العراق  كردستان  بجبال  وتتمثل  الشاملية:  املرتفعات  1 .
)بيخري،  جبال  ومنها  البحر،  سطح  مستوى  فوق  )1000-3500(م��رت 
واجلبل األبيض وشريمان وعقره وبريمام وهيبت وسلطان وسكرمه وقره 

داغ، وتشكل نسبة )5(% من مساحة العراق.

وهي  الشاملية  املرتفعات  من  اجلنوب  إىل  تقع  والتالل:  اهلضاب  منطقة  2 .
فوق  مرت   )1000-200( بني  أراضيها  ارتفاع  ويرتاوح  انتقالية،  منطقة 
تالهلا  ومن  العراق،  مساحة  من   %)15( وتشكل  البحر،  سطح  مستوى 

)محرين، العظيم( ومن سهوهلا )الديبكة واربيل(.

اهلضبة الغربية واجلزيرة:تعد من أوسع األقاليم الطبيعية مساحًة يف العراق،  3 .
تشكل نسبة )60(% من مساحة العراق، ومتتاز باالنبساط النسبي مع كثرة 
التي يمكن إرجاع نشوء  الطويلة  احلفر واألخاديد االنكشارية والوديان 
بعضها إىل عوامل تكتونية أو نتيجة إىل عوامل التعرية يف إذابة الصخور 
اجليومورفولوجية  األشكال  بعض  مالحظة  ويمكن  والكلسية.  اجلريية 
ضمن هذا النطاق تتمثل ب� )العيون املائية والواحات واملرتفعات والوديان 
فوق  مرت   )380-55( بني  أراضيها  ارتفاع  وترتاوح  املوسمية(.  املائية 

مستوى سطح البحر، إالَّ يف بعض اإلستثناءات.
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جنويب رشقي،  السهل الرسويب: يمتد السهل الرسويب باجتاه شاميل غريب – . 4
ويشعل مساحة نسبتها )20(% من مساحة العراق، ومعدل ارتفاع أراضيه 
بني )1-55( مرت فوق مستوى سطح البحر، وتؤكد اغلب النظريات أنَّ 
سبب نشوء السهل الرسويب يعود إىل إمالء رسوبيات هنري دجلة والفرات 

واهلبوط احلاصل فيه جراء عمليات االلتواء.

ويظهر تأثري السطح واضحًا جدًا عىل واقع إنتشار السكان وتوزيعهم اجلغرايف 
ويتعدى ذلك عىل نمط البناء وتصميم، ويتضح يف اجلوانب اآلتية:

مركزًا   ) • 	16( وجود  ومالحظة  األهنار،  جماري  مع  خطيًا  السكان  انتشار 
حمافظة من جمموع )18( تقع عىل النهر.

•تبعثر املراكز السكانية وقلتها يف املناطق الغربية واجلزيرة بسبب طبيعتها مما  	

جيعل منها مناطق طاردة للسكان.

ينترشون عىل شكل جتمعات  فالسكان  اجلبلية،  اجلبلية وشبة  املناطق  •أما  	

سكنية أما يف بطون األودية أو يف السهول البينية بني اجلبال كسهول اربيل 
واملوصل وكركوك وشهر زور وغريها. يف حني أنَّ املناطق اجلبلية تكون 

طاردة للسكان، عدا السكان من الرعاة.

خالل  من  واضح  فهو  وتصميمه  البناء  ونمط  البناء  مادة  عىل  تأثريه  •أما  	

الطابوق  و  الشاملية،  املناطق  والبلوك يف  والشيش  الكونكريت  استخدام 
واجلنوبية  الوسطى  املناطق  يف  والثرمستون  اجلريي  والطابوق  املفخور 
مادة  فتستخدم  الغربية  املناطق  أما  واملفتوح.  الواطئ  البناء  عن  فضاًل 
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احلجر الكليس يف البناء.

إنَّ  القول  يمكن   :The Climate بالسكن  وعالقته  وعنارصه  امُلناخ  ثالثًا: 
يكون  يكاد  العوامل  من  بعدد  تتأثر  العراق  يف  السائدة  امُلناخية  الظروف  طبيعة 
املائية  املسطحات  عن  وبعده  واألريض(  )الفلكي  اجلغرايف  املوقع  تأثريًا،  أبرزها 
نمط  طبيعة  عىل  بظالهلا  املناخية  اخلصائص  ألقت  وقد  سطحه.  طبيعة  عن  فضاًل 
البناء واملواد املستخدمة يف البناء وطبيعة تصميم الوحدات السكنية فضاًل عن أنَّ 
حمطات  وألربع   ،)2( الرقم  اجلدول  بيانات  خالل  من  الواضح  امُلناخي  التطرف 
احلرارة  )درجات  بداللة  وغربيه  وجنوبه  وشامله  العراق  وسط  من  رئيسة  ُمناخية 
العظمى والصغرى واألمطار والرطوبة النسبية(، قد زاد من كلفة البناء الغراض 
توفري خدمات الراحة البيو ُمناخية للسكان، لذا فإنَّ بساطة البناء وعدم القدرة عىل 
التكيف مع تلك الظروف عمل باجتاهني األول البناء البسيط واطئ الكلفة أو البقاء 
العراق.  يف  السكن  أزمة  من  وعمق  كبريًا  ضغطًا  ولدَّ  مما  نفسه،  العائلة  مسكن  يف 
األمطار  وقلة  احل��راري  املدى  هي:)سعة  حقائق  ثالث  املناخية  البيانات  وتظهر 
التبخر  قيم  أرتفاع  ثم  ومن  النسبية  الرطوبة  وإنخفاض  وزمانيًا،  مكانيًا  وتذبذبه 

وتراجع القيمة الفعلية للمطار(.

اجلدول )2(
معدالت اخلصائص املناخية )أربعة ُمتغريات( ألربع حمطات يف العراق للسنوات )1980-2010(م.

املوصلالرطبةبغدادالبرصةالعنارص امُلناخية
27، 276، 306، 454، 9معدل درجات احلرارة العظمى )ْم(
12، 136، 148، 185، 7معدل درجات احلرارة الصغرى )ْم(

376، 1156، 1194، 1463، 9معدل جمموع األمطار )ملم(



أ. م. د. رياض حممد عيل عودة املسعودي / أ. م. د. أمحد محود حميسن السعدي

383 املجلد الثاين /العددان الثالث والرابع... ذواحلجة 1433# /ترشين الثاين 2012م

52، 654، 443، 452، 8معدل الرطوبة النسبية )%(

املصدر:
منشورة(،  غري  )بيانات  الزلزايل،  والرصد  اجلوية  للنواء  العامة  اهليأة  النقل،  وزارة  العراق،  مجهورية 

للسنوات )1981-2010(م.

اآلتية: اجلوانب  خالل  ِمْن  السكنية  الوظيفة  عىل  امُلناخية  اخلصائص  تأثري  ويظهر 

عىل  امُلناخية  للمتغريات  مالءمتها  وم��دى  املستخدمة  البناء  م��ادة  نوع  1 .
اختالف الفصول األربعة.

التقنات املستخدمة ملواجهة الواقع املتقلب ملناخ يف العراق وُكلفتها. مستوى  2 .

املواجهة للمطار أو أشعة  طبيعة توزيع السكان سواء عىل السفوح غري  3 .
الشمس وكذلك األرايض ذات املناخ الصحراوي املتطرف صيفًا وشتاًء.

انتشار السكان والسكن يف املناطق املروية وبالقرب من العيون والينابيع  4 .
والغابات، ملواجهة التطرف املناخي.

رابعًا: الرتبة The Soil: تعرف الرتبة بأهنا ذلك احليز أو الطبقة املفككة واملفتتة 
من الصخور والناجتة من العمليات الفيزيائية والكيميائية واحلياتية للصخور وهي أما 
تربة حملية أصلية أو منقولة بفعل عوامل أمهها الرياح واملياه اجلارية، ويرتبط وجود 
السكان بخصائص الرتبة وجودهتا، وقد قامت العديد من الدراسات حول تصنيف 
الرتبة بدأت بدراسة اهلولندي بيورنك عام 1960م، ومن ثم دراسة وزارة الزراعة 
لعام 1986م وغريها من الدراسات التي أبرزت )14( صنفًا رئيسًا منها وهي: )1(
الرتب الكستنائية )2( الرتب البنية )3( الرتب البنية احلمراء )4( الرتب الصحراوية 
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)5( الرتب الصحراوية الرمادية )6( ترب اجلبال )7( الرتبة الصخرية الضحلة )8( 
الرتب االبرقية )9( ترب املسطحات الرسوبية امللحية )10( الرتب الرسوبية امللحية 
ملستنقعات  ترب   )12( امللحية  الرسوبية  األهنار  مصبات  ترب   )11( املنخفضة 
الرسوبية املاحلة )13( ترب املدة واجلزر الرسوبية امللحية )الالكونات( )14( الرتب 
الرسوبية امللحية الرشقية. وتتوزع هذه الرتب جغرافيًا عىل أربعة أقسام طبيعية هي)8(:

بعمقها  ومتتاز  والفرات  دجلة  هنري  بني  تتواجد  الرسويب  السهل  ترب  1 .
وقلويتها وضعف إنتاجيتها إال تلك الرتب العالية )كتوف األهنار(، وقد 
هيأ وجود االنبساط واملاء والرتبة عىل أْن جتذب املاليني من السكان وفيها 
مركز لتسع حمافظات وسط وجنوب العراق ومنها عاصمة العراق بغداد.

ترب األرايض ذات امُلناخ الصحراوي:ومنها )منطقة اجلزيرة ذات األرض  2 .
الكلسية/الصحراء  الصخور  ذات  الغربية  الشاملية  اجلبسية/الصحراء 
وهذه  حصوية(  رملية  وترب  كلسيه  صخرية  أراٍض  من  مكونة  اجلنوبية 
يف الغالب أراٍض متعرية بفعل الرياح وارتفاع املواد الكيميائية غري القابلة 
من  جيعلها  مما  النبايت،  الغطاء  وقلة  األمطار  شحة  عن  فضاًل  للذوبان، 

املناطق الطاردة للسكان، عدا السكان املتنقلني )البدو(.

مناطق اهلضاب واملرتفعات، وتتفاوت ترب هذه املناطق من اللون األمحر  3 .
إىل اللون األسمر )البني( ويظهر هذا التدرج كلام زاد مقدار سقوط املطر 

يف مناطقها.

مناطق اجلبال، ترب ضحلة سمراء وتارة تتحول إىل ترب عميقة يف بطون  4 .
األودية، أما قمم اجلبال فالرتب كلسية.
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: ُتعد املوارد املائية من أهم  5 .Water Resources خامسًا: املوارد املائية 
الوقت  يف  أو  احلضارات  نشوء  بداية  يف  سواء  السكاين  اجلذب  عنارص 
احلارض كوهنا أساسًا يف خدمة السكان للرشب أو لالستخدامات املنزلية 
األخرى فضاًل عن دورها األساس يف توفري املياه للزراعية، وبصورة عامة 
من  العراق  يف  واملياه  تقليدية(  وغري  )تقليدية  جمموعتني  إىل  املياه  تقسم 

الصنف األول وهي تصنف إىل ثالث جماميع رئيسة هي)9(:

•المياه السطحية: 	

العراق  داخل  (كم  الرتكية طوله )1200. 1 األرايض  ينبع من  الفرات:  هنر 
وترصيفه السنوي )25(مليار م3/ثا. ومساحة حوضه )289300(كم2. 

وجيري من الشامل الغريب عىل اجلنوب الرشقي.

طوله  العراق،  داخل  ومن  واإليرانية  الرتكية  األرايض  من  ينبع  دجلة:  هنر  2 .
)1418( كم داخل األرايض العراقية وحجم ترصيفه السنوي )40( مليار م3/
ثا، ومساحة حوضه )190000(كم2. وجيري من الشامل عىل اجلنوب الرشقي.

والرزازة  )الثرثار  بحريات  وأمهها  واملستنقعات:  واأله��وار  البحريات  3 .
واحلبانية ودوكان ودربندخيان واملوصل وحديثة والشارع وساوه(. تبلغ 
جممل مساحاهتا القصوى ب� )9200( كم2، وبالنظر ألثرها يف درء أخطار 
اجلذب  مناطق  من  ُتعد  ال  فإهنا  الكهرومائية  الطاقة  وتوليد  الفيضانات 
السكاين أما األهوار فهي تقع جنويب العراق وتشكل مساحة إمجالية تصل 
إىل )6500( كم2. وتعد من املناطق التي يصعب النمو السكني فيها كوهنا 
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ختدم نوع معني من السكان القرويني، ومن أهم األهوار )احلامر واحلويزة 
والدملج وأبو عجل وامليمونة(.

عليها  االعتامد  يمكن  ال  العراق  يف  األمطار  أنَّ  إىل  اإلشارة  تم  •األمطار:  	

إالَّ يف املناطق الشاملية الرشقية من العراق ذات األمطار التي ترتاوح بني 
من   )%5( تتجاوز  ال  العموم  عىل  وهي  ملم/سنويًا،   )1300-500(
مساحة العراق، لذا يمكن أن تكون تلك املساحات مناسبة للسكن. ويبلغ 

كمية األمطار يف العراق بحدود )92( مليار /م3/سنة.

متباينة  ونوعيات  بمكامن  العراق  يف  اجلوفية  املياه  تتواجد  اجلوفية:  •املياه  	

من مكان آلخر لكنها عىل العموم من النوعيات املناسبة والكميات اجليدة 
التي ترتاوح بني )1، 5-2( مليار/م3. وتظهر تلك املياه عىل شكل عيون 
يف  اجلوفية  املياه  فإنَّ  عمومًا  سطحية،  أو  إرتوازية  آبار  أو  ينابيع  أو  مائية 
غريب العراق عميقة جدًا تصل إىل أعامق)60-180( مرتًا، واملياه اجلوفية 
يف وسط العراق وجنوبه قريبة من السطح لكنها ذات نوعيات رديئة جدًا 
النوع واحلجم  العراق فهي األفضل من حيث  املياه اجلوفية يف شاميل  أما 

وترصيفها املائي.

إدارة ملف  العام، لكن سوء  العراق وعىل طوال  املياه يف  يظهر مما سبق وفرة 
املياه واملشاكل مع بعض الدول املتشاطئة افرز العديد من املشاكل بالنسبة للعراق. 

أما عالقة تلك املوارد بالسكان وطبيعة السكن فيمكن إجيازها باآليت:

بالقرب  أو  األهن��ار  ضفاف  عىل  للسكان  الرئيسة  املراكز  أغلب  	 تنترش 
منها، وحول العيون املائية، وهذا بدوره انعكس عىل تركز السكان خطيًا 
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ومركزيًا حول مصادر املياه.

السكان يف  الكبرية يف مناطق متقاربة ورغبة  املشاريع اإلسكانية  	 إنحسار 
السكن يف املناطق السهلية كثرية املياه عمق من أزمة السكن، وعدم قدرة 
احلكومات املتعاقبة عىل إنجاز مشاريع سكنية متكاملة يف أماكن بعيدة عن 

مصادر املياه.

العشائري  الطابع  عن  فضاًل  العراق  يف  للسكان  الريفي  الطابع  	 سيادة 
أنتشار السكان حول تلك املوارد  واملستوى اإلقتصادي املتدين أسهم يف 

مما ولدَّ ضغطًا غري طبيعي عىل اإلنتاج الزراعي )النبايت واحليواين(.

سادسًا: النبات الطبيعي Natural Plants: يرتكز معظم النبات الطبيعي يف 
العراق يف املناطق غري املروية التي تستثمر يف الغالب بزراعة بساتني النخيل والفواكه 
واحلمضيات واخلرضاوات وتربية األبقار واجلاموس والدواجن وتدجني النحل. 
يف حني تتوزع النباتات الطبيعية يف املناطق األخرى باالعتامد عىل طبيعة الظروف 
صنف  وقد  والتساقط،  احل��رارة  درجات  اخلصوص  عىل  ومنها  السائدة  املناخية 
إىل  العراق  يف  الطبيعية  النباتات   E.R.Guest:1966و  Zohary:1950 من  كل 

املجاميع الرئيسة اآلتية:

النباتات استجابًة إىل عنارص  املتوسط: ُيالحظ تدرج تلك  البحر  نباتات  1 .
احلرارة واألمطار وطبيعة ارتفاع سطح األرض وهي تتواجد ضن حدود 
اخلط املطري )500-1200( ملم، وتتمثل بأشجار الغابات ومنها )البلوط 
والفستق اهلندي والعقاب الشوكية والعفص والدندار واللوز والكمثري(.
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نباتات السهوب: وتنترش يف املنطقة شبه اجلبلية والوديان الداخلية وبعض  2 .
والقيصوم  )الشيح  أشجارها  أهم  ومن  العراق.  غريب  اجلزيرة  مناطق 

والصفصاف والتوت والدفلة والصمغة(.

نباتات املنطقة الصحراوية: تتميز بأهنا كيفت نفسها عىل مواجهة اجلفاف  3 .
وهي  أشهر،   )8( من  أكثر  إىل  تستمر  قد  التي  احلرارة  درجات  وارتفاع 
الربي(.،  البابونك  )اخلباز،  أنواعه  أهم  ومن  حويل  األول  نوعني،  عىل 
تواجد  مع  والعرفج(،  والرمث  )األثل  أنواعه  أهم  ومن  معمر  والثاين 
النبايت  الغطاء  قلة  واقع  انعكس  وقد  وهناك.  هنا  النخيل  واحات  بعض 
األخرية  السنوات  يف  منه  القائم  وتراجع  واسعة  مساحات  يف  وإنعدامه 
نتيجة ألسباب عدة منها طبيعي ومنها تنظيمي وسوء إستعامل، إىل تغري 

واقع البيئة املعيشية للسكان خصوصًا البدو وسيأيت ذكره الحقًا.
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... المبحث الثاني...
الخصائص السكانية للعراق

لعدد من  للعراق  السكانية  السكن معرفة اخلصائص  يتطلب دراسة موضوع 
التعدادات السكانية أو باإلعتامد عىل نتائج احلرص السكاين أو التقديرات السكانية 
وسأقدم  العراقية،  التجارة  لوزارة  التابعة  الغذائي  التموين  بطاقة  إحصاءات  أو 

عرضًا ألهم تلك اخلصائص.

التي شهدت تقديرات  الدول  العراق من  ُيعد  السكان ونموهم:  أواًل: أعداد 
عليه  العثامنية  الدولة  سيطرة  أيام  أي  )1867(م،  العام  منذ  سكانية  وإحصاءات 
)1534-1917(م. لكن التعدادات الدقيقة نسبيًا هي تلك التي تم إجراؤها العام 
الرقم  )1947(م، وقد جرى احلال عىل أجرائها كل عرش أعوام، وُيظهر اجلدول 
للعراق للسنوات )2010-1947( السكانية  التعدادات والتقديرات  نتائج   ،)3(
وهي   %)2 إىل)3،  تصل  التي  النمو  معدالت  أرتفاع  خالهلا  من  يتضح  والتي  م. 
االردن )4(% وسوريا )2،  مثل  واملجاورة  العربية  الدول  إىل بعض  قياسًا  مرتفعة 
3( والسعودية )2، 0( وإيران )2، 2( واإلمارات العربية )3، 0()10(، وقد أنعكس 

ذلك عىل استمرار الطلب عىل السكن بشكل متصاعد.
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اجلدول )3(
اإلحصاءات والتقديرات ونتائج احلرص السكاين للعراق ومعدل النمو السنوي للسنوات

)1947–2010( م.

معدل النمو )%(عدد السكانالسنة )بامليالدي(التسلسل
119474816185-—
21957633996072 ،2
31965802661511 ،3
419771200049738 ،3
519871633519913 ،3
619972204624404 ،3
72010324379497 ،2

املصدر:
اجلهاز  اإلنامئي،  والتعاون  التخطيط  العراق، وزارة  بيانات، مجهورية  باإلعتامد عىل  الباحثني  من عمل 

املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات، جداول متفرقة.

ثانيًا: التوزيع اجلغرايف للسكان وكثافاهتم: ُيالحظ من خالل بيانات اجلدول 
)4(، أنَّ توزيع السكان يرتكز يف نطاقني األول املنطقة الوسطى من العراق التي تضم 
العاصمة العراقية بغداد وتشكل نسبة )38، 30(% من إمجايل السكان يف العراق، 
وتأيت املنطقة أو اإلقليم الشاميل باملرتبة الثانية )25، 84(% كوهنا تضم مدينة املوصل 
وأربيل، يف حني ُتعد منطقة الفرات األوسط من اقل األقاليم السكانية بنسبة )15، 
السكنية وبناء املجمعات عىل  70(%. وهذا يعني وجوب الرتكيز يف اإلستثامرات 

تلك املناطق واألقاليم ومنها باخلصوص مدينة بغداد.
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اجلدول )4(
التوزيع اجلغرايف للسكان بحسب األقاليم اجلغرافية للعراق لسنة 2010م.

نسبة اإلقليم )%(عدد السكاناملحافظاتاإلقليم السكني

اميل
لش

ا

540535دهوك

84 ،25

1707260أربيل
2088018السليامنية

3090611نينوى
951241التأميم

8377665مخساملجموع

سط
ألو

ا

1332932صالح الدين

30 ،38
7716960بغداد
1660123األنبار
1715301دياىل

12425316أربعاملجموع
سط

ألو
ت ا

فرا
1824251بابلال

70 ،15
1000546كربالء
1193603النجف

1075053القادسية
5093453أربعاملجموع

ويب
جلن

ا

1166475واسط

16 ،20

680802املثنى
889440ميسان
1772302ذي قار
2032490البرصة

6421509مخساملجموع
)100(%32437949ثامنية عرشاملجموع الكيل



أزمة السكن يف العراق )مؤرشاهتا وإسرتاتيجيات املواجهة(

392

املصدر:
من عمل الباحثني باإلعتامد عىل بيانات اجلدول )3(.

أما الكثافة السكانية العامة فيوضحها اجلدول الرقم )5(، ويتضح من خالهلا 
التزايد املضطرد بالكثافة العامة وإذ تزداد بشكل أكرب يف الكثافة الزراعية والريفية، 
احلاجة  السكنية مستقباًل وفق  للوحدات  األمثل  التوزيع  بإجتاه  العمل  يعني  وهذا 

الفعلية وأماكن العجز.

اجلدول )5(
الكثافة العامة للسكان يف العراق للسنوات )1977-2010(م.

2010م1997م1987م1977مالتعدادات
12000497163351992204624432437949عدد السكان

الكثافة العامة 
74، 5071، 3778، 275، 6)شخص/كم2(

املصدر:
من عمل الباحثني استنادًا لبيانات اجلدول )3(.

البدو،  أو  الريفية  أو  احلرضية  السكن  بيئة  هبا  ونعني  السكنية:  البيئة  ثالثًا: 
وهنا البد من اإلشارة من التزايد املتواصل للنمو احلرضي وعدم توازنه مع البيئة 
فشيئًا  شيئًا  تتالشى  بدأت  فقد  الُرحل  البدو  لسكان  السكنية  البيئة  أما  احلرضية. 
الرقم  اجلدول  نفسها. ويوضح  احلالية  الوترية  بقيت عىل  ما  إذا  إىل زواهلا  وصواًل 
)6(، األرقام اخلطرية من تزايد سكان احلرض لتصل نسبتهم سنة 2010م إىل )70، 
1(%. وهذا يؤدي إىل تركز عاٍل لسكان امُلدن ومن ثم الطلب العايل للسكن القانوين 
والرسمي واملشيد وفق املخططات األساس، فضاًل عن دور ذلك يف تراجع اإلنتاج 
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الزراعي، وتغري نمط حياة املدينة وتعقيدها.

اجلدول )6(
البيئة السكنية )احلرض/الريف/البدو( لسكان العراق للتقديرات واإلحصاءات للسنوات

)1867-2010(م.

نسبة سكان السنة
احلرض )%(

نسبة سكان 
الريف )%(

نسبة سكان 
البدو )%(

1867244135م
1890255025م
1905245917م
193025687م
194738575م
195741581م
196544551م
197057421م
361، 633، 19777م
211، 783، 19877م
301، 683، 19977م
0، 295، 704، 20101م
0، 275، 722، 20123م

املصدر:
املعلومات،  املركز لإلحصاء وتكنولوجيا  التخطيط والتعاون اإلنامئي، اجلهاز  العراق، وزارة  مجهورية 

جداول متفرقة، 2010م.
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... المبحث الثالث ...
الوظيفة السكنية وواقع الحاجة السكنية

في العراق وإتجاهاتها المستقبلية

االهتامم  وجوب  إىل   Residential Uses السكنية  الوظيفة  أمهية  تدعو 
Sec- ومنه اإلنتقال إىل التخطيط القطاعي Spatial Planning  بالتخطيط املكاين
tional Planning عىل مستوى عدد السكان ونوع السكن وعدد األرس وحجم 

الرئيس  املستوعب  كوهنا  للمدن  احلرضي  التخطيط  يمثل  باملجمل  وهو  األرسة. 
 ،Land use األرض  الستخدام  املتكاملة  السياسية  وضع  وثم  املعارص  للسكن 
املدينة  يف  املساحات  من  األكرب  اجلزء  إشغاهلا  خالل  من  السكنية  الوظيفة  وتعد 
وهي ختتلف من مدينة إىل أخرى فهي تشغل )50-60(% من الرقعة احلرضية)11(. 
وتشمل السكن للرس املفردة واملتعددة وكذلك السكن يف وحدات سكنية مستقلة 
أو ضمن أبنية متعددة الطبقات، والبد من حتقيق الفصل بني أنواع السكن من اجل 
توفري الظروف الصحية املالئمة من التهوية وأشعة الشمس. تتطلب االستخدامات 
السكنية األرايض قليلة االنحدار لكي تكون ُكلف بناء الوحدات قليلة، وغالبًا ما 
يف  الضواحي  أرايض  أو  الزراعية  األرايض  نحو  السكنية  االستخدامات  تزحف 
األطراف احلرضية ويف بعض األحيان نحو املناطق الصناعية والرتفيهية كاحلدائق 
Hous- السكنية  احلاجة  حُتدد  التي  العوامل  من  العديد  وهناك   .)12( تواملتنزها
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ing Need، أمهها الزيادة الطبيعية يف السكان واهلجرة والنزوح، والتعويض عن 

الدور السكنية غري الصاحلة )املتهرئة( واإلنشطار العائيل وغريها. وحلساب احلاجة 
السكنية البد من معرفة كثافة اإلشغال، واملعيار املعتمد يف الوقت احلارض يف العراق 
هو ما خُيصص للشخص الواحد من مساحة سكنية ويبلغ )91( م2/شخص)13(. 
منها  يعاين  التي  املوروثة  املشاكل  من  العراق  يف  السكنية  احلاجات  مشكلة  وتعد 
العراق، مع وجود فجوة كبرية بني احلاجة للوحدات السكنية وما هو معروض من 
هذه الوحدات، وألجل حل مشكلة العجز السكني فان ذلك يتطلب تطوير سوق 
السكن والعوامل املؤثرة فيه وتوفري املوارد املالية أي التمويل والتي تقترص حاليًا يف 
العراق عىل املرصف العقاري وصندوق اإلسكان)14(. وَترُبز احلاجة السكنية نتيجة 

للدواعي اآلتية:

•النمو الطبيعي )الوالدات( أو امليكانيكي )اهلجرة الداخلية أو اخلارجية(  	

للسكان يف البالد.

بسبب  منفردة  ُأرس  يف  واستقالهلا  املركبة(  )اأُلرس  املندجمة  اأُلرس  •إنفراط  	

التطور يف املستوى اإلقتصادي أو غري ذلك.

•هترؤ األبنية السكنية الفعلية )املوجودة( واندثارها. 	

• تراكم الطلب عىل احلاجة السكنية.	

لغاية سنة )2020م(، البد من  للعراق  السكنية  وملعرفة عىل مستوى احلاجة 
احلصول عىل املتغريات اآلتية، ووفق املراحل اآلتية)15(:

أواًل: املرحلة األوىل: مجع البيانات وهي عىل النحو اآليت:
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م، ويبلغ فيه  عدد سكان العراق يف سنة األساس وهي تعداد سنة 1997. 1
سكان العراق )22046244( نسمة.

م. سنة اهلدف سنة 2020. 2

( عامًا. عدد السنوات بني سنة األساس وسنة اهلدف وهي )23. 3

التخطيط  وزارة  بيانات  بحسب   ،%) 4 .1  ،3( وتبلغ  النمو  نسبة  معدل 
والتعاون اإلنامئي العراقية.

( شخص، بحسب بيانات وزارة  معدل أفراد األرسة العراقية وتبلغ )7، 1. 5
التخطيط والتعاون اإلنامئي العراقية.

(% سنويًا، بحسب نسب وزارة اإلعامر  نسبة التهرؤ يف املساكن وتبلغ )4. 6
اإلسكان، ووزارة البلديات العراقيتني.

املعايري  وفق  املناسب  السكن  أو  لالستعامل  الصاحلة  غري  املساكن  نسبة  7 .
العراقية، تبلغ )10(% سنويًا.

ثانيًا: معرفة عدد سكان العراق لسنة 2020م، عىل النحو اآليت)15(:

يتم تطبيق القانون: سن = )1+ ر(ن

: حيث أنَّ

سن: عدد سكان العراق لسنة 2020م.

س: عدد سكان العراق لسنة 1997م.
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ن: عدد السنوات بني العامني.

ر: معدل النمو السكاين.

)2020(ن = )1997(س )3+1، 100/1(23

= 44492203 مليون نسمة.

ثالثًا: حساب جمموع العوائل يف العراق لسنة 2020م:

44492203 ÷ 7، 1 = 6266507 عائلة.

رابعًا: حساب الوحدات السكنية التي سوف تبقى صاحلة لغاية عام 2020م 
من بيوت عام 1997م، إذا ما علمنا أنَّ )10(% هي نسبة البيوت غري الصاحلة، أي 
التهرؤ  نسبة  إضافة  مع  للسكن.  صاحلة  فقط  سكنية  وحدة   )2180525( تصبح 

)4(% وبتطبيق القانون اآليت:

ح ن = ح )1-ر(ن.

:ح = عدد البيوت، ن = عدد السنوات، ر = معدل البيوت املتهرئة  حيث أنَّ
سنويًا.

2020ح = 2180525 )100/4-1(23.

2020ح = 852706 عدد البيوت الصاحلة والباقية من بيوت سنة 1997م.

فيتم حساهبا  إليها سنة 2020م  نحتاج  التي  السكنية  الوحدات  خامسًا:عدد 
عىل النحو اآليت:
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 6266507  =  1  ،7÷44492203 2020م:  عام  العوائل  عدد  استخراج 
عائلة، أي بيت أو وحدة سكنية.

بيتًا   5413801  =  852706-6266507 الباقية:  البيوت  نسبة  استخراج 
يتاجها العراق لغاية سنة 2020م.

بني  للمدة  بناؤها  يتطلب  التي  البيوت  من  السنوي  املعدل  سادسًا:معرفة 
عامي)1997م/2020م( إستثناء نسبة التهرؤ )4(%. وفق الطريقة اآلتية:

2020ح = 1997ح )1-ر(23.

.23)4-1( 2180525 = 6266507

ر = 3، 2% معدل النمو السنوي للبيوت.

نسبة احلاجة الفعلية السنوية = 3، 2% + )4(% معدل التهرؤ

= )7، 2(% سنويًا.

فضاًل عن ذلك وبحساب معدل التهرؤ السنوي البالغ )4(% كام يف أعاله، فالبد 
يف أقل تقدير من بناء معدل من املساكن قدره )7، 2(% سنويًا ولغاية سنة2020م. 
بني )2، 1-3، 3(% سنويًا  يرتاوح  السكاين  النمو  أنَّ مستوى  بيان  وهنا البد من 
أدركنا حجم املشكلة التي ُيعاين منها العراق يف الوقت احلارض واملستقبل القريب 
الوقت  يف  السكنية  للوحدات  البناء  مستوى  حجم  أنَّ  بيان  عن  فضاًل  واملتوسط. 
التي  – 150000( وحدة سكنية سنويًا سواءتلك  احلارض يرتاوح بني )50000 
لنا  يتضح  املستثمرون والقطاع اخلاص )األهيل(،  أو  تقوم هبا الرشكات احلكومية 
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أنَّ مقدار العجز الفعيل سوف يصل إىل )2 – 2، 5( مليون وحدة سكنية أو أكثر 
بحلول سنة 2020م.

يتضح مما سبق مدى العجز الكبري يف عدد الوحدات السكنية التي جيب أْن يتم 
توفريها، وهذا يتطلب حشد كل اجلهود من أعىل السلطات لتحقيق تلك الغايات 
وجودهم  حلفظ  هلم  ُيقدم  أْن  يمكن  ما  اقل  وهو  للسكان  املأوى  توفري  يف  النبيلة 

وكراماهتم.
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... المبحث الرابع ...
مسببات أزمة السكن في العراق

أواًل: العوامل الطبيعية Natural Factors: ُتعد العوامل الطبيعية من أهم 
العوامل التي ساعدت عىل حتقيق أزمة السكن، من خالل إنعكاس واقع التضاريس 
وخصائصها عىل األريض الصاحلة إلقامة املشاريع السكنية واخلدمات األخرى التي 
تتطلبها، ومن االطالع عىل طبيعة الطوبوغرافيا يظهر عدم إمكانية التوسع السكني 

يف الكثري من املناطق للسباب اآلتية:

الطبيعة اجلبلية املعقدة يف شاميل العراق والتي يصعب إنشاء املساكن نطاق  1 .
واسع فيها.

سعة األرايض ذات الطبيعة الصحراوية التي ال يمكن البناء فيها لواقعها  2 .
امُلناخي الصعب وامُلتطرف، فضاًل عن الرمال وحركتها وقلة املياه وصعوبة 

توفري اخلدمات.

اه��وارًا  متثل  العراق  جنوب  يف  األرايض  من  كبرية  مساحات  وج��ود  3 .
ومستنقعات وأحراشًا يصعب استخدامها للغراض السكنية، فضاًل عن 

أمهيتها البيئية والزراعية وقلة السكان يف تلك املناطق.

املروية  الزراعية  بإمكاناهتا  متتاز  التي  النهرين  بني  ما  املنبسطة  األرايض  4 .
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وهنا  للسكن،  صالحية  األرايض  أفضل  نفسه  الوقت  يف  وهي  الواسعة 
تكمن املشكلة فأما السكن أو الزراعة.

السياسية  الظروف  ألقت   :Political Factors السياسية  العوامل  ثانيًا: 
التي مرَّ هبا العراق يف العقود األربعة األخرية بظالهلا عىل واقع السكن يف العراق 
وبإجتاهات متعددة، كان من أبرزها قلة االهتامم بالقطاع السكني وحمدودية املشاريع 
الدعم املرصيف للسكن  املشاريع احلكومية فضاًل عن قلة  السكنية وإقتصارها عىل 

وارتفاع بدالت اإلجيار. وقد متثلت تلك الظروف السياسية باآليت:

الرتكيز عىل املشاريع النفطية واخلدمية يف عقد السبعينات لغرض مواكبة  1 .
التطورات العاملية.

م التي أهنكت احلكومة  احلرب بني احلكومة املركزية واألكراد عام 1970. 2
املركزية كثريًا.

(م، التي ُتعد من ابرز األحداث  احلرب العراقية اإليرانية )1988-1980. 3
التي عمقت من أزمة السكن يف العراق، إْذ أنفقت احلكومة العراقية عىل 
احلرب أكثر منة)550(مليار دوالر من إيراداهتا النفطية فضاًل عن الديون 

اخلارجية.

م  احلصار االقتصادي الذي فرضته االمم املتحدة عىل العراق عام 1990. 4
العقوبات  استمرت  إْذ  1990م،  آب  يف  الكويت  دول��ة  غ��زوه  ج��راء 
العراقية  الدولة  العام 2003م، وقد أهنك  العام منتصف  إىل  االقتصادية 
كثريًا وعانى قطاع السكن كثريًا واقترص انجاز املساكن فقط عىل األفراد 
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لبناء مساكن هلم بدون دعم ُيذكر.

 Planning & Administration واإلداري��ة  التخطيطية  العوامل  ثالثًا: 
للدول األكثر  البارزة  السمة  التخطيط وُحسْن اإلدارة هو  أنَّ  Factors: ال غرو 

تقدمًا يف العامل، ونظرًا للظروف غري املستقرة التي عاشها العراق فقد عانى التخطيط 
واإلدارة من مشاكل مجة متثلت باآليت:

ضعف األجهزة التخطيطية من حيث الكفاءة وعدم اإلفادة من اخلربات  1 .
األجنبية يف هذا املضامر.

القرارات يف مضامر السكن منها  العديد من  الفردية والعشوائية يف إختاذ  2 .
الكلفة وتوزيع األرايض  السكنية واطئة  املشاريع  انجاز  املثال  عىل سبيل 

بشكل عشوائي وعدم توفري اخلدمات هلا.

عدم فسح املجال مبكرًا لالستثامر يف مضامر السكن. 3 .

وإجتاهاهتا  السكنية  للوظيفة  واضحة  إسرتاتيجية  رؤي��ة  وج��ود  عدم  4 .
املستقبلية.

عدم وجود خمططات أساس Master Plan. 5 للعديد من املدن العراقية، 
العاملية  التطورات  تواكب  وال  حمدثة  وغري  قديمة  فهي  وج��دت  وإْن 
أربيل  الرئيسة مثل  بغداد واملدن  العاصمة  الفعلية، خصوصًا  واحلاجات 

واملوصل والبرصة وكربالء والنارصية.

رابعًا: العوامل اإلقتصادية Economic Factors: أفرزت العوامل السالفة 
الذكر واقعًا إقتصاديًا مرتديًا أهلكته احلروب اخلارجية والداخلية فضاًل عن سنوات 
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احلصار املدمرة وسوء اإلدارة وعدم وجود سياسة مالية ورقابية ذات كفاءة عالية، 
مما نتج عنه صعوبات كبرية أثرت عىل واقع السكن يف العراق ومستقبله، وقد برز 

تأثري العوامل اإلقتصادية باالجتاهات اآلتية:

اإليرادات  قلة  ثم  ومن  وتذبذبه،  الطبيعي  والغاز  اخلام  النفط  إنتاج  قلة  1 .
املتأتية منهام، فضاًل عن قلة وأسعار النفط تذبذهبا .

، يف املناطق الريفية  2 .Unemployment تردي واقع الريف وتفيش البطالة
مما زاد من اهلجرة من املدينة إىل الريف فقلهّ اإلنتاج وإنخفضت األجور 
الباحثني عن  الريف  السكان احلرض بسبب سكان  الطرفني، األول  لدى 
وتدهور  العمل  قلة  بسبب  الريف  سكان  والثاين  معيشتهم،  لسد  العمل 
ثم  ومن  وقلته  اإلدخ��ار  ضعف  كله  احلال  هذا  عن  نتج  وقد  واقعهم. 

صعوبة توفري السكن امُلناسب أو حتى يف مستواه األدنى.

(دوالر  قلة أجور العاملني يف القطاع العام التي تراوحت بني )120-20. 3
أمريكي شهريًا بني عامي )1980-2004(م، وهذا أدى إىل عدم إمكانية 

بناء املساكن.

إْذ  مرصفية،  نقدية  كسلف  للمواطنني  املمنوحة  املالية  التخصيصات  قلة  4 .
اقترصت عىل املرصف العقاري ذي اإلمكانية املحدودة وال يكاد يفي إالَّ 

النزر اليسري من احلاجة احلقيقية والفعلية.

ما  الدار عىل نحو  بناء  البناء وكلفة  ارتفاع بدالت اإلجيار، وأسعار مواد  5 .
مبني يف اجلدول الرقم )7(.



أزمة السكن يف العراق )مؤرشاهتا وإسرتاتيجيات املواجهة(

404

اجلدول )7(
أسعار إجيار وبناء الوحدات السكنية يف العراق وبالدينار العراقي لسنة 2010م.

البناءاإلجيار الشهرينوع الوحدة السكنية
1000000250000000ممتازة
750000120000000أوىل
60000000)350000-500000(ثانية

25000000-30000000()200000-250000(واطئة

املصدر:
األمريكي  الدوالر  أنَّ  لسنة2010م.علاًم  واإلجيار،  والبيع  املقاوالت  مكاتب  عىل  باالعتامد  الباحثان 

يساوي )1120( دينار عراقي.

أنَّ  فيه  شك  ال  مما   :Urban Concentration احلرضي  الرتكز  خامسًا: 
التحرض حالة صحية وجيدة لكن السنوات أو العقود األخرية شهد الوطن العريب 
املشكالت  ابرز  من  أصبحت  بحيث  النطاق  واسع  حرضيًا  تضخاًم  العراق  ومنه 
الطني  من  زادَّ  ومما  سواء)16(.  حٍد  عىل  منها  الفقرية  أو  الغنية  العربية  للدول  سواء 
بلة ظهور املدن املهيمنة أو العظمى أو القائدة Super-Primate، التي عمقت من 
أزمة السكن كون هذه املدن قد استحوذت عىل اغلب اخلدمات وخصوصًا الصحة 
والتعليم والكهرباء والنقل وغريها مما جعل منها حمط أنظار السكان ومن هنا برزت 
ظاهرة اهلجرة والنزوح وغريها. وُتعد هذه املشكلة من ابرز مسببات مشكلة السكن 
يف العراق، وقد اظهر اجلدول الرقم )6(، مدى التسارع يف زيادة عدد السكان احلرض 

عىل حساب سكان املدينة والريف.
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اهلجرة  تعرف   :Migration & Emigration والنزوح  اهلجرة  سادسًا: 
بأهنا تغيري يف حمل اإلقامة أو اإلنتقال من مكان آلخر، ويكون عىل أشكال ثالثة: 
)االنتقال املحيل يف حمل اإلقامة نفسها، هجرة داخلية عىل حمل إقامة جديد ضمن 
حدود الدولة ذاهتا، وهجرة دولية من دولة ألخرى()17(، وتشكل اهلجرة من النوعني 
األول والثاين أساسًا مهاًم يف تزايد أزمة السكن يف العراق، خصوصًا أنَّ العراق قد 
يف  املدينة  بإجتاه  الريف  سكان  هجرة  األوىل  النطاق،  واسعة  هجرات  بثالث  مرَّ 
اخلمسينات والستينات من القرن املايض )العرشين(، والثانية: اباْن احلرب العراقية 
والغرب،  الوسط  بإجتاه  العراق  ورشق  جنوب  من  )1980-1988(م،  اإليرانية 
والثالثة بعد عام 2003م واستمرت عىل العام 2008م، جراء األوضاع األمنية غري 
املستقرة. أما النزوح Emigration فهو احلركة الواسعة للسكان بشكل عشوائي، 
هو أيضًا بسبب العديد من املشاكل يف البالد ومنها السكن، وقد شهد العراق عدد 
من حاالت النزوح منها بشكل واضح نزوح سكان الريف بإجتاه أرايض الضواحي 
املزيد من  Filter Area، مما سببت يف االستحواذ عىل  الرتشيح  خصوصًا أرايض 

األرايض التي يمكن أْن تكون الغراض االستثامر يف السكن.

سابعًا: اإلندثار والتهرؤ Deforester & Obsolescence: ُتعاين أغلب 
املدن العراقية من مشكلة اإلندثار والتهرؤ يف املراكز القديمة للمدن التي متثل قلب 
املدن ومراكزها التجارية، وعىل الرغم من مساحاهتا الكبرية إالَّ أنه ال يمكن أْن تبقى 
حمافظة عىل وظيفتها السكنية لذا سوف خترس املدن القديمة جزءًا من رصيدها السكني 
إىل إستخدامات أخرى كالتجارية أو اخلدمية وغريها. وتقدر وزارة اإلعامر واإلسكان 
العراقية مقدار اإلندثار ب�)10(%، والتهرؤ يف الوحدات السكنية بمقدار )4(%)18(.
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... المبحث الخامس ...
مؤشرات أزمة السكن في العراق

 :Overcrowding )أواًل: ارتفاع مؤرش نسبة اإلشغال )اإلكتظاظ السكاين
ُيعد هذا املؤرش من أكثر املؤرشات وضوحًا يف العراق، إْذ يمكن أْن ُنالحظ بسهولة 
املعيار  ومنها  املعايري  جلميع  ُمطابقته  وعدم  العراق  يف  السكاين  االكتظاظ  مدى 
أنَّ  الواحد، علاًم  الغرف يف املسكن  ارتفاع معدل إشغال  العراقي، واالكتظاظ هو 
املعدل العاملي هو )2( فردان أو شخصان لكل غرفة نوم كحد أقىص)19(. فضاًل عن 
ذلك يمكن مالحظة تعدد العوائل الشاغلة للمسكن الواحد، وشيوع العوائل املركبة 
اأُلنموذج  هي  التي   Nuclear Families النووية  العوائل  أنَّ  حني  يف  واملمتدة، 
األفضل تكاد ترتاجع يوم بعد آخر. يف حني ُتظهر اإلحصاءات السكانية العراقية أنَّ 
Occupation يف العراق يصل إىل )6، 7( شخص. فضاًل عن  مستوى اإلشغال 
إنخفاض حصة الفرد من الفضاءات داخل املسكن الواحد سواء من غرف النوم 
أو صالة االستقبال واحلاممات واملرافق الصحية واملطبخ واحلديقة وغريها، كذلك 

حصة الفرد من املوجودات الثابتة يف املسكن.

ثانيًا: انتشار العشوائيات السكنية واألحياء الفقرية Slums City: انترشت 
بعد العام 2003م يف العراق ظاهرة خطرية هي العشوائيات السكنية مستغلة غياب 
سلطة احلكومة بعد االحتالل األمريكي للعراق )2003-2011(م، وقد استغلَّ 
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املؤجرين،  أو ترزح حتت رمحة  التي ال متلك وحدات سكنية،  العوائل  العديد من 
اخلرضاء  والساحات  اجليش  معسكرات  من  العديد  عىل  باالستحواذ  تقوم  أْن  إىل 
والساحات الفارغة والبنايات املرتوكة واملهدمة، خصوصًا يف ضواحي املدن بعيدًا 
املدن  منظر  وشوهت  العشوائيات  هذه  أساءت  وقد  املسؤولة،  اجلهات  أنظار  عن 
التحتية،  البنى  مشاريع  من  الكثري  إقامة  أمام  عائقًا  اليوم  وأصبحت  وضواحيها 
تصل  والعشوائيات  والصفيح  األكواخ  مدن  أنَّ  الدراسات  من  العديد  وتوضح 
الدول  ألغلب  احلرضية  املناطق  يف  املساكن  أو  البيوت  من   %)30( من  أكثر  إىل 
هذه  أنَّ  عن  فضاًل  اجلرائم.  من  لكثري  مصدرًا  أصبحت  أهنا  عن  النامية)20(، فضاًل 
األحياء السكنية ذات نوعية رديئة جدًا ُمشيدة من الطني والصفائح واخلشب وإىل 

غري ذلك ومل توفر أدنى مستويات الراحة للسكان.

عىل  بظالهلا  السكن  أزمة  Unfitness:ألقت  وهترؤها  املساكن  رداءة  ثالثًا: 
نوعية املساكن وبقاء العديد من العوائل بالسكن يف دورهم التي َتصل أعامرها إىل 
أكثر من )50(عامًا بالرغم من عدم قدرة تلك املساكن أْن تقوم بدورها الصحيح 
من حيث اإلضاءة والتهوية واملتانة، فضاًل عن أنَّ بعضًا من هذه املساكن أصبحت 
الرتفاع  أو  األرض  إستعامالت  لتغري  للسكن،  مناسبة  غري  تكون  قد  أماكن  يف 
أسعارها. إذا ما علمنا مدى التغريات التي حصلت يف نمط البناء، وأصبحنا نشهد 

اليوم املساكن التكنولوجية التي حتتاج إىل وسائل الراحة والرتفيه،

Family Headiness & Homeless�  رابعًا: الترشد والعنف اأُلرسي
يكاد  أمور عدة  تنتج بصورة عامة عن  التي  اجلرائم  املظاهر من  ُتعد هذه   :ness

يكون األكثر وضوحًا هو أزمة السكن، والترشد هو عدد األشخاص الذين ينامون 
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خارج وحدات سكنية ثابتة وخاصة، كاألرصفة أو املتنزهات أو حمطات القطارات 
أو الساحات الفارغة واخلرضاء. أو العيش يف مأوى مؤقت. وُيعد الترشد والعنف 
اأُلرسي من املظاهر التي بدأت تنترش يف املدن العراقية بشكل ملفت للنظر بل اخذ 

منحى آخر متجهًا ألْن تكون حرفة وُتديرها مافيا وجزءًا من اجلرائم املنظمة.
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... المبحث السادس ...
آليات مواجهة أزمة السكن في العراق

التقديرات سوف تستمر  أقل  القادمة يف  السنوات اخلمس  أنَّ  فيه  مما ال شكَّ 
البدء بوضع اخلطط  الزمنية يف حال عدم  املدة  تزداد  العراق، وقد  السكن يف  أزمة 
الالزمة ملواجهة وردم اهلوة الواسعة يف سوق السكن بني العرض املتواضع والطلب 
احللول  ووضع  الواقع  هذا  مواجهة  فإنَّ  وذاك  هذا  عن  فضاًل  راد.  وباطهّ املتزايد 
الكفيلة بالتقليل من األزمة أو إحداث التوازن يف أحسن األحوال، جيب أْن َتنطلق 

من املحددات اآلتية:

تلك  ونوعية  السكنية  الوحدات  هذه  تشغل  سوف  التي  اأُلرس  حجم  1 .
االرس.

النمو السكاين للبالد ومستوياته احلالية واملستقبلية. 2 .

املساحات املخصصة أو التي سوف خُتصص للسكن واإلستثامر يف السكن. 3 .

حجم الوحدات السكنية ونمط التشييد، أهو عمودي أم أفقي أم ماذا؟. 4 .

الطلب  تواصل  ُثمَّ  احلرضية، ومن  البيئة  الرتكز احلرضي ضمن  تواصل  5 .
عىل الوحدات السكنية والتحول نحو العوائل النووًية، بداًل من العوائل 
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املمتدة أو املركبة التي َتسود يف البيئة السكنية الريفية أو القروية.

يف ضوء ذلك فإنَّ الباحث يرى رضورة أْن تنطلق اآلليات ضمن مستويني أو 
مرحلتني مها:

Short & Intermediate term Plan�  األوىل: قصرية ومتوسطة األمد
التي  الزمنية  املدة  تنطلق هذه اآللية من مبدأ يدف إىل حتقيق اآليت ضمن   :ning

حتددها هذه اخلطة بني )1-7(سنوات:

حتقيق السكن العاجل للمحتاجني إليه وهم من السكان ذوي الدخل املحدود 
والثابت.

حتقيق السكن يف بعض املناطق البديلة مؤقتًا )سكن الطوارئ(.

نقدية  ُمنح  عرب  اإلجي��ار،  ب��دل  دف��ع  من  أع��اله  يف  املستهدفة  الفئات  متكني 
)Grants(، مناسبة.

ولتحقيق تلك األهداف البدَّ من العمل وفق اآلليات اآلتية:

األرايض  حتديد  لغرض  العراق،  يف  األرايض  جلميع  شامل  مسح  إجراء  1 .
أْن خُتصص للغراض السكنية، والعمل وفق مبدأ األسبقية  التي يمكن 

عىل َمنح األرايض للغراض السكنية.

تصنيف السكن إىل أصناف متعددة الدرجات )واطئ ومتوسط الكلفة،  2 .
وآخر إىل سكن درجة أوىل(، ونمط آخر من نوع السكن املمتاز )عايل الكلفة(.

ختصيص مبالغ نقدية لغرض تشييد املساكن عىل وفق الدرجات الواردة  3 .
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يف الفقرة )2( أعاله، وضمن األرايض املوزعة حرصًا يف الصنفني األول 
والثاين.

يتم توزيع أرايض الفئات )الواطئة واملتوسطة( جمانًا. أما أرايض الدرجة  4 .
األوىل، فتباع بأسعار معينة بالدفع اآلجل ملدة مخس سنوات، يف حني يتم 
بيع أرايض الدرجة املمتازة بمبالغ عالية، ملن يرغب بعد دفع )30%( من 

قيمة األرض عند الرشاء ويتم دفع املتبقي خالل مخس سنوات.

بوزارة  ممثلة  املركزية  احلكومة  تدعمه  صندوق  يف  املبالغ  تلك  إيداع  يتم  5 .
تزويد  عىل  العمل  عن  فضاًل  الصندوق،  عىل  اإلرشاف  لغرض  املالية، 
النقدي  بالتسليف  الكلفة  واملتوسط  الواطئ  الصنف  أرايض  أصحاب 
حتددها  بفوائد  النقدي  التسليف  فيتم  الثاين  الصنف  أما  فوائد،  وبدون 

اجلهات ذات العالقة.

( طبقات كحد أعىل  العمودي )4-3. 6 النسقي  البناء  الفوري نحو  التوجه 
ليتناسب مع طبيعة البيئة اجلغرافية للمدينة، وطبيعة العائلة العراقية، عىل 
أْن يكون هذا البناء خاصًا بمنتسبي املجمعات احلكومية وبالقرب منها، 
النقل  ُكلف  وتقليل   ،)Accessibility( الوصول  سهولة  مبدأ  لتحقيق 
والوقت، مع مراعاة توفري كل اخلدمات الالزمة، ومنها املدارس واملراكز 
الصحية ورياض األطفال وقاعات املناسبات العامة واملساحات اخلرضاء 

ومواقف السيارات، فضاًل عن اخلدمات املجتمعية األساسية.

العمل عىل حتقيق الُبنى التحتية ألي حي أو مرشوع سكني قبل البدء به لكي ال 
يتم الوقوع يف األخطاء نفسها التي تقع فيها اجلهات ذات العالقة عىل الدوام.
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الثانية: طويلة األمد )إسرتاتيجيه( Long Term Planning: هو التخطيط 
الرئيسة  املؤرشات  توضع  إْذ  سنًة،   )20-8( بني  ترتاوح  طويلة  مدته  تكون  الذي 

للعمل. ويوضح باآليت:

، التي ُتعرف  1 .Population Policies تأكيد العمل وفق سياسات إسكانية
بأهنا عملية املوازنة بني الزيادة السكانية، واملوارد الطبيعية وهذه العملية 
التنسيق بني  ختضع إلجراءات ترشيعية واقتصادية وإجتامعية، هتدف إىل 
بناء  بإجتاه  السياسة  تلك  تكون  وأْن  الرسمية،  وغري  الرسمية  املؤسسات 
أماكن غري  نحو  أنشطتهم  السكان وأوجه  إعادة حراك  إسرتاتيجيات يف 
تنموية  مشاريع  وإقامة  للطرق  جديدة  شبكات  فتح  خالل  من  مأهولة 

جلذب االستثامرات يف ممار السكن)21(.

واألجنبية( )العربية  واخلاصة  احلكومية  الرشكات  إىل  املجال  فسح  2 .
يقق  وبام  العراقي،  الواقع  متطلبات  وفق  السكني،  القطاع  يف  لالستثامر 
الوصول إىل التوازن بني الطلب والعرض، وردم اهلوة والعجز الكبري يف 

توفري الوحدات السكنية.

العمل عىل ختصيص نسبة من املوازنة العامة االحتادية للحكومة العراقية  3 .
لإلسكان(،  القادمة  للجيال  إسرتاتيجي  )صندوق  لتشكيل  املركزية، 
أْن يتم منح األموال منه للمتزوجني  بنسبة ترتاوح بني )1-3%(، يمكن 

من بعد )10-15( عام القادمني لغرض تشييد الوحدات السكنية هلم.

االسمية  الرواتب  من  شهريًا،   )% 4 .2-0.5( بني  ترتاوح  مبالغ  استقطاع 
ملوظفي احلكومة )القطاع العام(، لدعم املشاريع اإلسكانية، ليتم إرجاعها 
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إمتاين  صندوق  ضمن  منها،  املتحققة  الفوائد  مع  تقاعدهم،  بعد  إليهم 
تضاف إليه بقية املبالغ من اهلبات واملساعدات واملنح.

 5 .Green( اخلرضاء  واملجمعات  املساكن  تشييد  مبدأ  وفق  اجلاد  العمل 
House(، والصديقة للبيئة، واملدن احلدائقية، والبعيدة نسبيًا عن مصادر 

التلوث والضوضاء.

التأكيد يف املناهج التعليمية بدءًا من رياض األطفال إىل اجلامعات واملعاهد  6 .
وتوازن  األرسي  والتنظيم  معه  والتعامل  السكن  أمهية  موضوعة  عىل 
اإلنجاب والتعامل مع اخلدمات بام يساعد عىل احلفاظ عليها وديمومتها.

مضامر  يف  االستثامر  لتطوير  الالزمة  والقوانني  الترشيعات  سْن  تأكيد  7 .
السكن، وبام يمكن املستثمرين من العمل ببيئة استثامرية ناجحة وآمنة.

انه  الرخوة  واملناطق  امُلدن  ضواحي  إجتاه  السكاين  الزحف  إيقاف  تأكيد  8 .
اإلجتامعية  املشاكل  من  ُيعقد  نفسه  الوقت  ويف  السكن،  أزمة  من  يزيد 
سياسة  عىل  تنعكس  وس��وف  البيئية،  وحتى  والسياسية  واإلقتصادية 
عىل  للحفاظ  املناسبة  القانونية  اإلج��راءات  وإختاذ  مستقباًل.  اإلسكان 
وتنموية  سياسية  لغايات  العراق،  وحمافظات  مدن  بني  السكاين  التوازن 

واجتامعية شاملة.

اتباع نظام البناء العمودي بالطرق احلديثة والرسيعة، مع تطوير الصناعات  9 .
اإلنشائية كصناعة الطابوق واإلسمنت لدعم قطاع اإلسكان.
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