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 المقدمة    
  

وبنفس الوقت يضمن له  الوقاية من األخطار البيئية لإلنسانبالنسبة  المسكن شكلي

وهو من أي يحقق له الحد األدنى من المتطلبات الضرورية للحياة والتطور  في الحياة االستمرار

العجز ا فان دراسة مشكلة ذ، لبعد الغذاء   الى توفيرها اإلنساناألهداف الرئيسية التي يسعى 

تعتبر ضرورة ألنها من المشاكل األساسية التي يجب معالجتها ووضع الحلول السكني في العراق 

  .الناجعة لها

 تضمنت الدراسة كماو  العجز السكنيومنها السكنية  الدراسة بعض المؤشرات وتضمنت

لمعنيين ، لعلها تكون مفيدة ل  ) 2012 – 2005( تقديرات الحاجة السكنية في العراق للفترة 

السكن  والتنمية السكنية لتحقيق الهدف المنشود بتوفير اإلسكانات العالقة في مجال ذأو الجهات 

لب على الوحدات عرض والطلسد الفجوة بين الأو   ولمختلف طبقات المجتمع لكل أسرة الالئق

  .السكنية 
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  الفصل األول 

   العجز السكني 

  مفاهيم ومصطلحات : أوالً
  : وفيما يلي أهمها عدد من المفاهيم والمصطلحات الدراسة في هذه  استخدم

معد أصال أو محور للسكن وله باب يقصد بها كل مبنى أو جزء منه  : الوحدة السكنية .1

وقد تتكون من ومدخل مستقل يؤدي الى الطريق العام وقد يشغل بأسرة واحدة أو أكثر 

أو أو صريفة أو خيمة أو كرفاناً  ، وقد تكون داراً مستقلة أو شقة غرفة واحدة أو أكثر

  .الخ .... بيت شعر 

) كالدور والشقق ( وهي الوحدة الصالحة والمالئمة للسكن  :  السكنية الجيدةاتالوحد  .2

 ).الدور الجاهزة ( وتكون مشيدة بمادة الطابوق ، الحجر ، البلوك أو الكتل الخرسانية 
 الوحدات السكنية غير الصالحة وهي  : )غير الجيدة ( الوحدات السكنية الهامشية  .3

الكرفان  ، الصرائف ، بيوت الشعر ، الخيم ،مثل دور الطين ( للسكن وغير المالئمة 

 .) الخ ... 
من ثالثة أشخاص في الغرفة أقامة أكثر يعرف بأنه :  )التزاحم السكاني ( االكتظاظ  .4

 .دة واحال
وقد تكون لهم وفير الطعام وفي ت سكنالفي معاً هي فرد أو أكثر يشتركون  : األسرة .5

 .أو مزيج من الحالتينتكون وقد تربطهم صلة قربى أو التربطهم  ميزانية مشتركة أو ال
وتشترك مع والدم تربطها صلة الزواج  جزء من األسرة هي اسرة او : األسرة النوية .6

 :باقي أفراد األسرة بالمسكن وفي توفير الطعام ، وهي أما ان تكون 
  بدون أطفال الزوج والزوجة   .أ 

 الزوج والزوجة مع االطفال  .ب 
 الزوج مع األطفال   .ج 
 الزوجة مع األطفال  .د 

 .هو عدد األسر الشاغلة أو عدد األفراد الشاغلين للوحدة السكنية  :اإلشغال معدل  .7
 هو الفرق بين عدد األسر وبين عدد الوحدات السكنية خالل فترة :العجز السكني الخام  .8

وغير ) كالدور والشقق ( ع الوحدات السكنية الجيدة زمنية محددة ، حيث يشمل جمي

 ).الصرائف والخيم وبيت الشعر والكرفان( الجيدة 
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 .هو الفرق بين عدد األسر وعدد الوحدات السكنية الجيدة فقط  :العجز السكني الصافي  .9
 . هو عدد األسر منسوبة الى حجم السكان :معدل األسر  .10
 .النوية منسوبة الى حجم السكان  هو عدد األسر :معدل األسر النوية  .11
المعرضة  يسمى بمعدل التآكل وهو معدل عدد الوحدات السكنية  ما أو:معدل االندثار  .12

  .وال يمكن صيانتها  نتيجة لقدمها وتآكلها اإلزالةالى الهدم أو 
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   مفهوم ومؤشرات العجز السكني  : ثانياً
معرفة العجز السكني والحاجة السكنية ان معرفة الواقع السكني يشكل القاعدة األساسية ل

ومدى التوقع في زيادة الطلب على المساكن مستقبال ، والتخطيط السليم لتحقيق التوازن بين 

  .الطلب على الوحدات السكنية الصالحة للسكن وبين المعروض منها 

 من تدهور واضح في مستوىحالياً ان قطاع البناء والتشييد كغيره من القطاعات يعاني 

الخدمات التي يقدمها وخاصة في مجال بناء الوحدات السكنية ، والتي التتناسب مع الزيادة 

السكانية ، حيث هناك ضغط سكاني في عموم محافظات العراق مقابل شحة فيما معروض من 

 النموالمقترنة بوحدات سكنية ادى الى ارتفاع الضغط على المساكن نتيجة للزيادة السكانية 

الهجرة بين المحافظات ، أما بسبب العامل األمني أو اختالل التوازن في تقديم او السكاني 

  .الخدمات العامة وتوفر فرص العمل 

  :ان المشكلة السكنية يمكن تحديدها وفق التصورات التالية 

مستقبال ه األسر نفسها قابلة لالنشطار ذعديدة تشترك في مسكن واحد وههناك أسر  - 

حالة اكتظاظ األسر  وهذا ما يشكل وهي األسر النوية ، السكنية والعيش في نفس الوحدة 

  ) .التزاحم السكاني ( 

وغيرها    والكرفانات هناك أسر تسكن في مساكن غير صالحة للسكن كالصرائف والخيم  - 

  .يجب ان تستبدل بوحدات سكنية صالحة للسكن) مساكن هامشية ( 
غير صالحة للسكن وتهدد آليلة للسقوط هناك العديد من الوحدات السكنية القديمة وا - 

 .إلخالئهاشاغليها 
 إشغال العديد من يسقوط النظام هبعد و الحرب األخيرة على العراق ا أفرزتهحالةهناك  - 

ت الى هذه األماكن ألنها ألجالدولة والثكنات والمؤسسات الحكومية من قبل عوائل دوائر 

  .الى هذه األماكنوا أهم ولج أجروا مساكنإنهم، أو لم تجد مأوى مناسب لها 
لكون تيم ال الذين من  فقد لجأ العديد ايضا هي زيادة حاالت التجاوز اخرى وهناك حالة 

 الى استغالل الساحات والمساحات الخالية الى تشييد اإليجارات ارتفاعرهقهم أ أو الذين مأوى

 الصفيح وبشكل حتى لو كانت على شكل خيم او منمساكن لهم ومن مختلف مواد البناء 

التصميم االساسي للمدن وزيادة االختالل في التوازن عشوائي ومبعثر متجاوزين بذلك 

حضري في العراق يحقق التوازن في التمركز بين نظام المدن مما يعرقل بناء بين والتمركز 

 .المدن 
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عار نعكاس ذلك على أسوأمباشرة بعد الحرب األخيرة  والعقارات األراضيرتفاع أسعار ا - 

 .مواد البناء وكافة المواد االنشائية 
، على الحاجة السكنية عودة األسر المهجرة والمهاجرة الى العراق وبذلك أزداد الضغط  - 

 .واتساع الفجوة بين الطلب والعرض االسكاني
وهذا بسبب العمليات العسكرية هناك عدد من األسر تعرضت وحداتها السكنية الى التدمير  - 

 .على تلبية الحاجة السكنية تفاع الضغط الحاصل أيضاً سبب في ار

 
   :كتظاظ السكنياال 1.1

وانعكاس ان زيادة االكتظاظ في الوحدات السكنية يبرز من خالل معدل النمو السكاني 

 تشييدوهناك حقيقة تفيد بان ، الزيادة السكانية على زيادة الطلب على الوحدات السكنية 

المشيدة  الوحدات السكنية  عدداسب مع الزيادة السكانية ، ألنالجديدة اليتنالوحدات السكنية 

 .ة داخل األسرة نتكومالعدد النويات ويرتبط بحجم وعدد األسر 

 
ان زيادة عدد األسر التي تشترك بنفس الوحدة السكنية يؤدي الى زيادة الطلب على 

 األسر في من مجموع% ) 76( أن  1997، فقد أظهرت نتائج تعداد الوحدات السكنية 

تسكن في وحدات سكنية فيها منها %) 14 ( تسكن في وحدات سكنية مستقلة وأن العراق

، وان هذه النسب منها تسكن في وحدات سكنية فيها ثالث أسر فأكثر %) 10 (أسرتان و

 و%) 82( ـمقارنة بعلى التوالي في الحضر %) 11(و %) 16(و %) 73(تشكل 

  . في الريف %) 8(و %)10(

  

  :اإلشغال تمعدال 2.1

، فقد بلغ معدل  حسب المحافظات والبيئة اإلشغالمعدالت ) 1( الجدول رقم  يبين

 (وبلغ ) وحدة سكنية / أسرة   ()1.17 (1997تعداد حسب نتائج  العراقلمجموع اإلشغال 

اسرة ) ( 1.12( في حين بلغ معدل االشغال في الحضر ) وحدة سكنية /  أسرة       ()1.18

( ) 1.25(  حيث بلغ بغداد وقد كان اعلى معدل اشغال في محافظة .في الريف ) سكنية وحدة / 

ثم ) وحدة سكنية / اسرة ( ) 1.24(  حيث بلغ نينوى، تليها محافظة ) وحدة سكنية / اسرة 

  ) .وحدة سكنية / اسرة ) ) ( 1.17(     البصرةمحافظة 
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وحدة / شخص  ) ( 8.9( فقد بلغية لعدد االفراد في الوحدة السكن االشغال أما معدل  

لكل من ) وحدة سكنية / شخص ) ( 10.0 ( و) 8.5(في حين بلغ لعراق وع المجم) سكنية 

     )9.7( حيث بلغ االنبار وكان أعلى معدل أشغال في محافظة .الحضر والريف على التوالي 

ثم ) وحدة سكنية / شخص ) ( 9.6( حيث بلغ  ذي قارتليها محافظة ) وحدة سكنية / شخص ( 

  ) .وحدة سكنية / شخص ) ( 9.3  ( ميسانمحافظة 
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   للوحدات السكنية  حسب المحافظاتاإلشغال ت معدال)1( رقم جدول

  
 مجموع ريف  حضر 

لمحافظةا وحدة /اسرة 

 سكنية
وحدة /شخص

 سكنية
وحدة /اسرة

 سكنية
وحدة /شخص

 سكنية
وحدة /اسرة

 سكنية
وحدة /شخص

 سكنية
 9.01 1.24 9.58 1.21 8.69 1.26 نينوى
 8.15 1.15 9.87 1.14 7.60 1.16 ديالى
 8.93 1.13 9.87 1.13 7.90 1.12 التاميم
 9.66 1.08 10.67 1.07 8.89 1.08 االنبار
 8.68 1.25 10.15 1.13 8.53 1.27 بغداد
 8.83 1.09 10.15 1.09 7.73 1.08 بابل

 8.55 1.11 10.21 1.16 7.88 1.09 كربالء
 9.08 1.08 10.20 1.06 8.28 1.10 طواس

 9.20 1.10 10.15 1.09 8.25 1.10 صالح الدين
 8.61 1.08 10.11 1.11 8.09 1.07 النجف

 8.96 1.07 9.92 1.06 8.25 1.08 القادسية
 9.02 1.10 10.03 1.09 8.03 1.10 المثنى
 9.55 1.12 10.43 1.14 9.03 1.11 ذي قار
 9.25 1.10 9.12 1.06 9.31 1.12 ميسان
 9.06 1.17 9.78 1.17 8.90 1.17 البصرة

 8.92 1.17 10.02 1.12 8.46 1.18 عراقالمجموع 
  

  .1997احتسبت من نتائج تعداد * 



    -   ) 8  24(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حسب المحافظات ) وحدة سكنية / اسرة ( يبين معدالت االشغال  ) 1( شكل 
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 3.1 معدل العجز السكني :

ز السكني الفرق بين عدد األسر وبين عدد الوحدات السكنية خالل فترة زمنية  بالعجيقصد  

كالدور ( الجيدة العجز السكني الخام حيث يشمل جميع الوحدات السكنيةب ما يدعى وهذا ،محددة 

  .)الخ...الصرائف والخيم وبيت الشعر والكرفان   (وغير الجيدة) والشقق

، حيث كلما زاد عدد وحدات سكنية من  هتم تشييدالعجز السكني على ما يمقدار ويتوقف 

عدد الوحدات السكنية  قل العجز السكني وبالعكس فأنه يزداد كلما انخفضالوحدات السكنية 

 في العراق بلغ  الخامنجد ان العجز السكني) 2(وإذا  نظرنا الى الجدول رقم  .المنجزة 

  ة ما يشكل نسبأي  1997 حسب تعداد وحدة سكنية) 353813(

من  % ) 10.7( و % ) 15.5(  و اقرعالفي  األسر مجموع من )% 14.2( 

 ، وكانت محافظة بغداد شكلت اعلى مجموع األسر لكل من الحضر والريف على التوالي

( بنسبة تليها محافظة نينوى  % ) 20.2( فقد بلغت نسبة عجز على مستوى المحافظات 

  % ) . 14.6 (  بنسبةثم محافظة البصرة % ) 19.5

  نسبة العجز السكني الخام حسب المحافظات والبيئة ) 2( جدول 
 %نسبة العجز السكني  العجز السكني الخام 

 المحافظة
  مجموع  ريف  حضر مجموع ريف حضر

 19.5 17.1 166795481220.8 38133 نينوى
 13.4 12.3 31541420113.7 11047 التأميم
 11.3 11.6 87191619711.0 7478 ديالى
 7.0 6.7 326879447.2 4676 االنبار
 20.2 11.4 722015635221.0 149132 بغداد
 8.0 8.2 5425116157.8 6190بابل
 9.9 13.8 314776368.3 4489 كربالء
 7.5 5.3 202969739.0 4944 واسط

 8.7 8.3 442793559.1 4928 صالح الدين
 7.6 10.0 254973896.8 4840 النجف
 6.7 5.7 217359957.4 3822 القادسية
 8.7 8.1 211446259.4 2511 المثنى
 17.4 12.6 6696148989.6 8202 ذي قار
 8.8 5.3 10.5 6633 1318 5315 ميسان
 14.6 14.5 14.6 29188 5439 23749 البصرة
لعراقمجموع ا  279456 74357 353813 15.5 10.7 14.2 

  .1997تعداد احتسبت من نتائج * 
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ويبين  أما العجز السكني الصافي فهو الفرق بين عدد األسر وعدد الوحدات السكنية الجيدة

وحدة سكنية ) 585325( في العراق بلغ صافيان العجز السكني ال) 3(لنا الجدول رقم 

  لعراق األسر لمجموع امجموعمن %) 23.5(  أي ما يشكل نسبة1997حسب تعداد 

 .من مجموع األسر لكل من الحضر والريف على التوالي  )  %37.2(  و)18.2%(

ة ميسان ثم ظمحافتليها  % ) 36.3 ( تعجز بلغ نسبة أعلىوكانت محافظة نينوى شكلت 

 .على التوالي % ) 30.7( و  % ) 33.5( حيث شكلت نسبة عجز محافظة التأميم 
  

   حسب المحافظات والبيئةصافينسبة العجز السكني ال ) 3( جدول 
 %نسبة العجز السكني  العجز السكني الصافي 

 المحافظة
 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر

 36.3 61.7 22.8 101936 60271 41665 نينوى
 30.7 66.4 19.4 32695 17040 15655 التأميم
 25.7 33.5 16.9 36657 25206 11451 ديالى
 11.2 10.1 12.0 12724 4910 7814 االنبار
 22.3 19.3 22.6 172726 12240 160486 بغداد
 11.7 15.4 8.7 16996 10155 6841 بابل
 11.6 16.6 9.6 8948 3790 5158 كربالء
 27.2 47.4 13.2 25282 18003 7279 واسط

 23.1 31.1 15.2 24766 16580 8186 صالح الدين
 9.6 14.7 7.7 9300 3757 5543 النجف
 24.7 46.2 9.0 22142 17464 4678 القادسية
 17.9 25.7 10.3 9474 6716 2758 المثنى
 29.5 59.1 11.2 40964 31423 9541 ذي قار
 33.5 75.1 12.8 25256 18786 6470 ميسان
 22.7 33.5 20.3 45459 12555 32904 البصرة
 23.5 37.2 18.2 585325 258896 326429عراقمجموع ال

  .1997احتسبت من نتائج تعداد * 
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   : بناء الوحدة السكنيةكلفة 4.1

 تلبية الحاجة السكنية الرتباطها بالقدرة فيأساسي وفة بناء الوحدة السكنية عامل مؤثر ل كإن

 هذا من خاصة طبقة صغار الموظفين وذوي الدخل المحدودلشرائح كثيرة من المجتمع  الشرائية

 من قبل  االستثمارية  ووضع الخطط والمشاريعبحجم التمويل الالزم ترتبط أخرىجهة ومن جهة 

      الحاجة السكنية الحقيقية بينلتقليص الفجوة السائدة  إسكانيةومجمعات  مشاريع إلقامةالدولة 

   .لوحدات السكنية اوبين الطلب وعرض   الفعليوالطلب

مما انعكس سلبياً  2003عام عما كانت عليه قبل ارتفاعاً ملحوظاً   تكاليف البناءشهدت

المتر المربع كلفة بناء ، فعلى سبيل المثال لو قارنا بين ز السكني في العراق على زيادة العج

 2002في عام المتر المربع الواحد  كلفة بناء أن لتبين لنا 2004وعام  2002في عام الواحد 

(  2004 في عام المتر المربع الواحدفي حين بلغت كلفة بناء  (1)دينار) 46900(حوالي  كانت

   . (2)دينار ) 95700

زيادة في أجور العمل ، و اإلنشائيةزيادة في أسعار المواد كان ناتجاً عن  زيادة كلفة البناء إن

المستعملة في بناء  األساسية اإلنشائيةالمقارنة بين أسعار أهم المواد  يبين ) 4( رقم والجدول

ار نفس عن أسع 2005في معدالت االسعار التي حصلت في عام  والزيادة الوحدات السكنية

  .2002المواد خالل عام  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 ، إحصاء اجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص  وتكنولوجيا المعلومات  الجهاز المركزي لالحصاء (1)

  .2003  ، 2002لسنة 
  ، إحصاء اجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص وتكنولوجيا المعلومات  الجهاز المركزي لالحصاء (2)

  .2005  ، 2004لسنة 
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  2005 و 2002ي  لعاماألساسية اإلنشائيةأسعار المواد ) 4(جدول رقم 

  

 معدل السعر
 اسم المادة

 (3)2002  (4)2005 

 112500 24922 العدد بااللف/ طابوق 

 186667 26757 طن/ سمنت 

 17500 3181 3م/ رمل 

 15000 3274 3م/ حصى 

 950000 191969  طن/شيش حديد 

 95700 46900  )دينار  (  المتر المربع الواحد بناءكلفة 

  

بلغت المتر المربع الواحد  في كلفة بناء ومن خالل هذا الجدول نالحظ ان نسبة الزيادة

  .2002 عما كانت عليه في عام 2004في عام  % ) 104(حوالي 

  

  

                                       
 وتكنولوجيا المعلومات ، احصاء المقاوالت واالبنية واالنشاءات في القطاع العام الجهاز المركزي لالحصاء  (3)

  . 2004 ، 2002لسنة 

   .2/5/2005السنة الثانية ، ) 19( غرفة تجارة بغداد ، اسعار وأخبار ، نشرة نصف شهرية ، العدد  (4)
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  الفصل الثاني
   2012 – 2005تقديرات الحاجة السكنية للفترة 

   :مقدمة 1.2

من لتحقيق التوازن المطلوب الحاجة السكنية هي عدد الوحدات السكنية التي يجب تشييدها   

، وهي تعكس خالل فترة زمنية محددة  معين مقبولحيث بقاء الوضع اإلسكاني على مستوى 

  .تكاليف هذا المسكن على دفع  تهإنسان لمسكن مالئم بغض النظر عن قدرحاجة أي 

الذي يعبر عنه بالرغبة المدعمة وتختلف الحاجة السكنية عن الطلب على الوحدات السكنية 

 والطلب الفعلي على الوحدات السكنية ال يعتبر مقياساً .القدرة الشرائية لتلبية الحاجة السكنية ب

مكن أن ي يذالوحدات السكنية والألنه ال يقيس الطلب المحتمل على جيداً  للحاجة السكنية الكلية 

  .يؤثر على سوق اإلسكان فيما لو دعمت الحاجة السكنية بالمقدرة الشرائية 

  : ي أت تقدير الحاجة السكنية يساعد على ما يإن

سكان ووضع البرامج والمشاريع االستثمارية  الخطط واالستراتيجيات الخاصة باإلإعداد .1

  .ه الخطط ذالالزمة لتنفيذ ه

 .سكنية والطلب الفعلي وبين الطلب والعرض اإلسكاني تحديد حجم الفجوة بين الحاجة ال .2
لشرائح المجتمع ذات القدرة الشرائية تقدير حجم الدعم الالزم توفره تساعد على  .3

 .نى من متطلبات الحياة الضرورية المحدودة للحصول على وحدة سكنية تحقق الحد األد
مدة بموجب نتائج هذا التعداد  السكانية المعتواإلسقاطات 1997 نتائج تعداد اعتمادوقد تم 

  . الحاجة السكنية اتتقديرفي احتساب المتغيرات المختلفة التي تدخل في أساساً 

  

  : الحاجة السكنيةالمستخدمة في تقديراتة المنهجي  2.2

  : يلي   تضم ماإن المنهجية التي تم اعتمادها

 عن النمو السكاني وعدد األسر الحاجة السكنية الناتجة تقديرات   .أ 
واالسقاطات السكانية للفترة 1997نتائج تعداد باالعتماد عدد األسر  إسقاطاتتقدير  تم

 عدد إسقاطاتتوصل الى العد وب (5) المعدل الثابتحيث استخدمت طريقة ) 2005-2012(

تمثل والتي  األسر إعدادالزيادة السنوية في ، نقدر ) 2012- 2005( لذات الفترة  األسر

                                       
 .1997 األساسفي سنة بة الى حجم السكان ونسممعدالت األسر ثبات قة  تفترض هذه الطري (5)
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 تقديرات الحاجة السكنية الناتجة عن أيلوحدات السكنية المطلوب تشييدها  السنوية لالتقديرات

في الجدول موضحة  كما أسرة وبافتراض مسكن لكل عدد األسر وإسقاطاتالنمو السكاني 

   ).6(رقم

 
 : عن االستبدالالحاجة السكنية الناتجة تقديرات   .ب 

نت الجيدة منها كاوحدة ) 2141976( 1997بلغ عدد الوحدات السكنية حسب تعداد 

فقد  )الهامشية  ( أما الوحدات غير الجيدة وصالحة للسكن وهي وحدات مقبولة) 1908982(

، وقد من مجموع الوحدات السكنية  % ) 10.8( نسبة،حيث تشكل ) 232994(بلغت 

 )2012- 1997 اإلسقاطوهي فترة   ( سنة15على مدى  استبدال هذه المساكن اقترضنا

وحدة سكنية ) 15533 (  استبدال بـإلىحدات السكنية التي بحاجة وعليه تقدر عدد الو

           .سنوياً

 
  :  االكتظاظ تخفيفتقديرات الحاجة السكنية الناتجة عن  .ج 

اكتظاظ األسر في الوحدة السكنية على نوعين األول في الوحدات السكنية  االكتظاظ ان

أما النوع الثاني فهو اكتظاظ األفراد في .  الواحدة  السكنيةأسرة في الوحدةأي وجود أكثر من 

، أكثر من ثالث أشخاصمن الوحدة السكنية بالغرفة الواحدة  إشغالحيث يعرف بأنه الغرف 

وهذا هو النوع الذي يعنينا في هذا  (6)من مجموع األسر% ) 10( وقد بلغ معدل االكتظاظ 

-2004( االكتظاظ للفترة اني من التي تعاألسرعدد  بتقدير ا قمنفلتخفيف االكتظاظالدراسة 

على نتائج باالعتماد االكتظاظ تخفيف ن عالحاجة السكنية الناتجة ومن ثم تم تقدير ) 2012

  .2004مسح أحوال المعيشة في العراق لسنة 

 
  :تآكل الوحدات السكنيةتقديرات الحاجة السكنية الناتجة عن   .د 

عن سنة بناء ب وجود بيانات ل السنوي للوحدات السكنية يتطل معدل التآكحتسابال

طرح عدد المساكن من خالل فمعدل التآكل الكلي يحسب ، خالل تعدادين الوحدات السكنية 

 من الالحقالتعداد إقامة سنة  ومازالت موجودة حتى السابقالتعداد الجيدة التي تم تشييدها قبل 

المساكن الجيدة سم على عدد  ، والنتيجة تقالسابق التعداد سنةالمشيدة في عدد المساكن الجيدة 

                                       
   . 2004 وتكنولوجيا المعلومات ، مسح أحوال المعيشة في العراق ، لإلحصاء  الجهاز المركزي  (6)
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التآكل السنوي ، ولحساب معدل التآكل السنوي يتم قسمة معدل  السابق التعداد سنةالمشيدة في 

  .المحصورة بين التعدادين على عدد السنوات 

   :(7)يتم احتساب معدل التآكل وفق الصيغة التالية

 
  

   = معدل التآكل الكلي

  

    معدل التآكل الكلي                              

 X   100                                        =  معدل التآكل السنوي 
                                  عدد السنوات بين التعدادين

 
  

معدل االندثار وهو ما يقابل الهيئة العامة لإلسكان  / واإلسكان اإلعماروزارة  لقد قدرت

للوحدات السكنية  ضعف الصيانة المستديمة االعتبارآخذين بنظر  (8) ) %3( معدل التآكل بـ 

  .األوضاع االقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الصيانة  حالياً بسبب

هو ) التآكل ( وعليه فإن عدد الوحدات السكنية التي من الممكن ان تتعرض الى االندثار 

سنة ، لذا  ) 15(  االسقاط هي وبما ان فترة 1997وحدة سكنية حسب تعداد  ) 57269( 

  .وحدة سكنية  ) 3818( المحتمل اندثارها سنويا هو  عدد الوحدات السكنية  تقديرفان

  

  خالصة تقديرات الحاجة السكنية 

 2012 – 2005( وللفترة يعرض تقديرات الحاجة السكنية الكلية  ) 6( الجدول رقم   

التقديرات  عدد األسر وإسقاطاتنمو السكاني  الى الحاجة السكنية الناتجة عن الأضيفحيث ) 

  : التالية

 

                                       
 دراسة بعنوان تقديرات  األردن ، ، المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري ،إدارة السياسات اإلسكانية   (7)

  .  وآليات االستجابة للشريحة المستهدفة 2010 – 2002  الحاجة السكنية ما بين 
   .2/10/2005 في  جعفر هدى هندسينم. رااللكترونية لـ رسالة ال الهيئة العامة لالسكان ، حسب  (8)

التعداد           التي تم تشييدها قبل  الجيدة عدد المساآن         التعداد   في سنةلجيدة االمساآنعدد 
  والزالت قائمة حتى التعداد الالحق  السابق                             السابق                      

  
        التعداد السابق في سنة الجيدةعدد المساآن 
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والتي ) الهامشية ( الحاجة السكنية الناتجة عن استبدال الوحدات السكنية غير الجيدة تقدير  .1

  .وحدة سكنية سنوياً ) 15533 ( بلغت

  .االكتظاظ   تخفيف معدالتالناتجة عنالحاجة السكنية تقدير  .2
  وحدة سكنية سنويا )3818( والتي بلغت تجة عن االندثار الناتقديرات الحاجة السكنية  .3

. 
  

   .وحسب لمحافظاتمعدالت األسر ومعدالت األسر النوية ومعدالت االكتظاظ ) 5( رقم الجدول

  1997احتسبت من نتائج تعداد *   

  2004نتائج مسح أحوال المعيشة ** 

 **االكتظاظ * النوية األسرمعدالت  * األسرمعدالت  المحافظة
 12 17.6 13.8 نينوى

 5 18.1 12.6 ميمأالت

 13 17.5 14.2 ديالى

 10 16.8 11.1 االنبار

 4 19.3 14.4 بغداد

 17 18.3 12.3 بابل

 15 18.6 13.0 كربالء

 11 17.6 11.9 واسط

 10 17.2 11.9 صالح الدين

 10 18.9 12.6 النجف

 13 18.5 12.0 القادسية

 21 17.8 12.1 المثنى

 12 17.8 11.7 ذي قار

 10 16.5 11.9 ميسان

 6 18.0 12.9 البصرة

 10 17.7 13.1 العراق مجموع
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  تقديرات الحاجة السكنية الناتجة عن النمو السكاني) 6( جدول رقم 

  ) إسقاطات عدد األسر ( 

 عدد األسر السنة
الحاجة  

السكنية نتيجة 
النمو السكاني

الحاجة السكنية 
الناتجة عن 

 دالاالستب

الحاجة السكنية 
  عنةناتجال

  االآتظاظتخفيف

الحاجة 
السكنية 

  عنةناتجال
  االندثار

الحاجة 
السكنية الكلية

2005 3175947 91900 15533 12631 3818 123882 

2006 3270485 94538 15533 13018 3818 126906 

2007 3367666 97181 15533 13406 3818 129938 

2008 3467476 99810 15533 13795 3818 132956 

2009 3569776 102302 15533 14168 3818 135821 

2010 3674569 104792 15533 14543 3818 138686 

2011 3781865 107296 15533 14921 3818 141568 

2012 3891880 110014 15533 15329 3818 144694 

  

) 750(ل نهاية العقد الحالي بـلقد تم تقدير عدد الوحدات السكنية المطلوب اتشاءها خال

، وهذا العدد مقارب لما جاء  2000حسب ما جاء بتقرير التنمية البشرية لعام (9)ةالف وحد

الف ) 788(حوالي  2010لغاية عام ، حيث من المتوقع ان تبلغ الحاجة السكنية بتقديراتنا 

  .وحدة سكنية 

باالعتماد على  ) 2012- 2005 (  عدد األسر النوية ولنفس الفترةأما اذا حاولنا تقدير

الحاجة  فان الثابتقة المعدل ي وذلك باحتساب معدالت االسر النوية بطر1997نتائج تعداد 

 تقديرات الحاجة السكنية يبين) 8(رقم الجدول ، أما  )7( الجدول رقم في السكنية ستكون كما 

يرات الحاجة السكنية الكلية أما تقد، )  2012-2005( الكلية للعراق حسب المحافظات وللفترة 

   ).9(فأنه يوضحها الجدول رقم باالعتماد على عدد األسر النوية 

  

  

  

                                       
   .2000تقرير التنمية البشرية في العراق لعام  ، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي (9)
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  )اسقاطات  األسر النوية (  تقديرات الحاجة السكنية الناتجة عن النمو السكاني) 7(جدول رقم 

االسر  عدد السنة
 النوية

عدد االسر 
 ةظالمكت

 الحاجة
السكنية نتيجة 
النمو السكاني

اجة الح
السكنية 
 التاتجة عن
 االستبدال

الحاجة السكنية 
 التاتجة عن
 االآتظاظ

الحاجة 
السكنية 

  عنةناتجال
  االندثار

الحاجة 
السكنية 
 الكلية

2005 4417345 410566 128157 15533 12631 3818 160139 

2006 4549194 423584 131849 15533 13018 3818 164217 

2007 4684743 436990 135549 15533 13406 3818 168307 

2008 4823974 450785 139231 15533 13795 3818 172377 

2009 4966695 464953 142721 15533 14168 3818 176240 

2010 5112909 479496 146214 15533 14543 3818 180108 

2011 5262634 494417 149725 15533 14921 3818 183997 

2012 5416170 509745 153535 15533 15329 3818 188215 

  

وحسب المحافظات ) 2012-2005( تقديرات الحاجة السكنية الكلية للفترة ) 8( الجدول رقم 

.  
   الحاجة السكنية الكليةتقديرات 

 المحافظة
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 20389 19964 19569 19177 18787 18380 17973 17568 نينوى

 3867 3845 3829 3811 3792 3765 3736 3705 ميمأالت

 10673 10431 10207 9984 9762 9530 9298 9067 ديالى

 8726 8462 8213 7970 7731 7487 7247 7011 االنبار

 31599 31007 30472 29931 29381 28777 28158 27534 بغداد

 10266 9994 9740 9489 9240 8983 8727 8472 بابل

 6817 6583 6364 6150 5941 5731 5525 5322 آربالء

 6401 6275 6157 6041 5924 5801 5678 5555 واسط

 8662 8418 8189 7964 7743 7519 7298 7080 صالح الدين

 6195 6030 5876 5724 5573 5417 5261 5107 النجف

 5523 5430 5345 5259 5173 5079 4985 4890 القادسية

 4207 4096 3994 3892 3792 3688 3585 3483 المثنى

 9712 9513 9329 9146 8964 8772 8580 8388 ذي قار

 4452 4392 4337 4282 4226 4164 4101 4037 ميسان
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 7204 7128 7065 6999 6929 6844 6754 6661 البصرة

 144694 141568 138686 135820 132956 129938 126906 123882 المجموع

   النوية األسر باالعتماد على ت الحاجة السكنية الكليةتقديرا) 9( الجدول رقم 

  .وحسب المحافظات ) 2012-2005(  للفترة 

  
  النوية األسرتقديرات الحاجة السكنية الكلية باالعتماد على 

 المحافظة
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 24246 23718 23228 22742 22259 21754 21249 20747 نينوى

 4794 4764 4741 4716 4689 4651 4610 4567 التاميم

 12538 12246 11976 11708 11441 11162 10883 10605 ديالى

 12331 11950 11593 11242 10897 10547 10202 9860 االنبار

 41340 40557 39850 39134 38407 37609 36791 35966 بغداد

 13991 13614 13262 12914 12569 12212 11857 11505 بابل

 9157 8841 8545 8255 7971 7686 7407 7132 كربالء

 8485 8306 8140 7975 7810 7637 7463 7289 واسط

 11548 11209 10891 10579 10273 9962 9656 9354 صالح الدين

 8791 8554 8332 8113 7895 7670 7446 7223 النجف

 7480 7345 7221 7096 6970 6835 6698 6559 القادسية

 5549 5400 5261 5123 4987 4847 4708 4570 المثنى

 13117 12831 12567 12303 12041 11765 11489 11214 ذي قار

 5525 5444 5371 5297 5221 5138 5053 4967 ميسان

 9321 9218 9132 9042 8946 8831 8707 8580 البصرة

 183997188215 164217168306172377176240180108 160139 المجموع 
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  الفصل الثالث 

   االستنتاجات والتوصيات

   :االستنتاجات 1.3

االتجاه األول عدم وجود سياسة تتحدد باتجاهين ، في العراق  المشكلة السكنية إن  

ظام حضري تبني تلبية الحاجة السكنية ، أما االتجاه اآلخر هو عدم وجود نت وطنيةاستراتيجية 

لمدن العراق من جهة وتوزيع تمركز السكان االساسية للمدن للعراق يحافظ على التصاميم 

وبخصوص االتجاه األول فان التصور للمشكلة .والتوازن بين الحضر والريف من جهة أخرى 

  : السكنية يتحدد بما يلي 

اشتراك اكثر من أسرة واحدة في الوحدة السكنية الواحدة وقد بلغت نسبة هذه األسر  .1

وان معدل االكتظاظ في  ، 1997حسب نتائج تعداد ر من مجموع األس)  24.2%(

 حسب نتائج مسح أحوال المعيشة في العراق من مجموع األسر % ) 10( األسر بلغ 

  .2004لسنة 

مثل دور ) غير صالحة للسكن ( ان نسبة األسر التي تسكن في وحدات سكنية هامشية  .2

 .من مجموع األسر  ) %10.4( الخ  بلغت ...الطين والكرفانات والخيم والصرائف 
من مجموع  % ) 14.2 ( 1997 في العراق لعام  الخام بلغ معدل العجز السكني .3

ثم تليها محافظة نينوى  % ) 20.2( األسر، وقد شكلت بغداد اعلى نسبة عجز فقد بلغت 

 .على التوالي  % ) 14.6( و  % ) 19.5( فمحافظة البصرة وقد شكلت كل منهما 
 مجموعمن % ) 23.5(  نسبة 1997حسب تعداد افي فقد بلغ أما معدل العجز الص .4

تليها محافة ميسان  % ) 36.3( وكانت محافظة نينوى شكلت اعلى نسبة عجز . األسر 

% ) 30.7( و  % ) 33.5 (  تبلغ نسبة عجز كل منهماثم محافظة التأميم حيث شكلت

 .على التوالي من مجموع األسر 
( بلغت ناتجة عن النمو السكاني واسقاطات األسر الان تقديرات الحاجة السكنية  .5

وحدة ) 110014 ( 2012 وستبلغ في عام 2005وحدة سكنية في عام ) 91900

 .سكنية 
) الهامشية ( ان عدد الوحدات السكنية الناتجة عن استبدال الوحدات السكنية غير الجيدة  .6

 ). 2012 - 2005 (سنوياً وللفترة وحدة سكنية ) 15533( تبلغ 
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) 12631(  تبلغ 2005في عام ان تقديرات الحاجة السكنية الناتجة عن اكتظاظ األسر  .7

 .وحدة سكنية ) 15329 (2012وحدة سكنية في حين ستبلغ خالل عام 
        الوحدات السكنية الجيدة تبلغ) تآكل ( ان عدد الوحدات السكنية الناتجة عن اندثار  .8

  ).2012 -  2005( وحدة سكنية سنوياً وللفترة ) 3818( 
أما خالل عام ) 123882( تبلغ 2005خالل عام وبهذا فان الحاجة السكنية الكلية  .9

 .وحدة سكنية ) 144694(  فستبلغ 2012
 األسر النوية وللفترة إسقاطاتباالعتماد على وأما تقديرات الحاجة السكنية الكلية  .10

ي عام وحدة سكنية وف) 160139 (2005فقد بلغت في عام ) 2005-2012(

 .وحدة سكنية) 184397(   ستبلغ 2012
  

 الحفاظ على التصاميم األساسية للمدن فقد كانت المشكلة هي وجود عدد اتجاهأما بخصوص 

الى استغالل الساحات والمساحات الفارغة وشيدوا عليها مساكن   الذين لجأوا كبير من المتجاوزين

سبب في مضاعفة ذا من الطبيعي بشكل عشوائي وغير منتظم وبدون تراخيص رسمية ، وه

  .الضغط الحاصل على السكن وتفاقم المشكلة 
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  التوصيات 2.3
  :فيما يلي أهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسة   

لدراسة الواقع السكني في العراق حالياً ومستقبال ، وبهذا  سياسة استراتيجية وطنية وضع .1

 والذي عقد كان والتعمير العربالخصوص نقترح تطبيق توصيات مؤتمر وزراء االس

بضرورة تشكيل لجنة من وزارة االعمار واالسكان والجهاز ،  مؤخراً في القاهرة

وبعض الجهات االخرى ذات العالقة بالواقع المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

ثل أمانة بغداد ووزارة البلديات ، لوضع خطط قصيرة األمد وأخرى طويلة السكني م

   .بتخصيص وحدة سكنية لكل اسرة المنشود تحقيق الهدف  لحل كافة مشاكل السكن لاالمد

 نتاجمن خالل استثمار االالخاص واألجنبي بتشجيع االستثمار أيجاد التمويل الالزم  .2

المجتمع وخاصة صغار الموظفين والطبقات الفقيرة  شرائح وتطويرهلدعم االنشائي 

بدالً من اسة ببناء مجمعات سكنية توصي الدرو لمساعدتهم في الحصول على سكن مالئم

اذ ، عباء البناء أوتخفيف الكلف وبناءها من قبل مستحقيها وذلك لتقليل توزيع االراضي 

البد من وضع حد لالرتفاع المتزايد بشكل متتالي في اسعار االراضي بعد ان اصبحت 

  .االسعار عنصر اساسي في مشكلة السكن
تطور مع مراعاة في العراق فة معامل ومصانع المواد االنشائية اعادة تشغيل وتأهيل كا .3

بدرجة كبيرة في وهذا سيساعد معامل جديدة بناء للتوسع في والتخطيط ، منتجاتها 

 .تخفيض أسعار المواد االنشائية 
الشرائية القدرة رفع تساهم في التي مجزية القروض التفعيل دور صندوق االسكان لمنح  .4

  . وحداتهم السكنية تمكنهم من تشييد للشرائح الفقيرة
 بناء نظام حضري في  لوضع دراسة حولتوصي الدراسة بتشكيل لجان متخصصة .5

حسب التصاميم االساسية للمدن وتقليل الفجوات تحقيق التوازن في تركز السكان لالعراق 

 .وبين الريف بين مراكز المدن 
االندثار  لغرض تقدير معدل سكانتشكيل لجنة من االختصاصيين في وزارة االعمار واال .6

القديمة الحاجة السكنية الناتجة عن تآكل الوحدات السكنية السنوي ، وذلك لتقدير ) كل آلتا(

  . والتي بحاجة الى استبدالواآليلة للسقوط 
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عند اجراء الوحدات السكنية  تاريخ بناء  معلومة عنضرورة تضمين باالضافة الى

ها الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا ذينفسوالتي المساكن والمنشآت تعدادات 

 .السنوي) التآكل( ليتسنى احتساب معدل االندثار  مستقبالالمعلومات
نموذج اتصميم دراسة ول لإلحصاءفي الجهاز المركزي نقترح تشكيل فريق من الباحثين  .7

لدعم المترتب اواالستثمارات الالزمة والسكنية ات الحاجة لالستفادة منه في تقديررياضي 

الالزمة لذلك والمتمثلة في النمو السكاني يتها باالعتماد على بعض المدخالت بعلى تل

ا ذ الى الكلف الخاصة بالوحدات السكنية وهباإلضافةدخل األسرة ، وتكوين األسر الجديدة 

  .االستراتيجية التي تتبناها سوف يساعد في رسم السياسات 
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