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 حتليل جغرايف ملشكلة االسكان 
 يف مدينة النجف االشرف

 سوالف صبري لفته                م.م.                 رحيم محمد العبدلي     م.د.           
 صافةلمديرية العامة لمتعميم المهني/ الر ا           جامعة الكوفة / كمية االداب         
 

 المستخمص
في العراق من عجز كبير في عدد الوحدات السكنية، اذ انتقل يعاني قطاع االسكان 

السكن من كونو حاجة خالل سبعينيات القرن الماضي الى مشكمة في الثمانينيات والى ازمة في 
التسعينيات ،مما ادى الى عجز حاد في عدد الوحدات السكنية في البمد. وىذا الحال ينطبق عمة 

ى ضمن مدن العراق التي تشيد تزايد كبير ومضطرد في مدينة النجف االشرف حيث ىي االخر 
اعداد السكان لمسنوات االخيرة وىو نتيجة لما تتمتع فيو المينة من اىمية ستراتيجية سياحية دينية 

. 
غياب سياسة إسكانية واضحة وعقالنية وجدية مبنية عمى أسس واعتبارات حيث ان 

اريع )الترقيعية( وبالتالي وصفت المشكمة منطقية أدى إلى ظيور الفوضى في البرامج والمش
 بالمستديمة.

تمثمت  2202ولغاية  2202إن السياسات اإلسكانية في محافظة النجف لمفترة من 
وكذلك ىيئة بمساىمة كل من وزارة األعمار واإلسكان متمثمة في مديرية إسكان المحافظة 

تيجية طنية وانطالقا من االسترا، والذي يوضح ان سياسات اإلسكان الو استثمار محافظة النجف
ولكننا نجد ان السياسة اإلسكانية في المحافظة اعتمدت عمى مبدأ ، الوطنية لإلسكان في العراق

بناءا المساكن بصورة كبيرة وأىممت باقي المساىمات الالزمة في تشكيل السياسة اإلسكانية 
 .بموجب اإلستراتيجية الوطنية لإلسكان

Abstract 

Housing sector in Iraq suffers from a large deficit in the number of 

housing units, as housing moved from a need during the seventies of the 

last century to a problem in the eighties and a crisis in the nineties, which 

led to a severe deficit in the number of housing units in the country. This 
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is the case of the city of Najaf, where it is also among the cities of Iraq, 

which is witnessing a large and steady increase in the population for 

recent years, a result of the harbor enjoys the importance of tourism 

tourism strategy. 

The absence of a clear, rational and serious housing policy based on 

logical considerations led to the emergence of chaos in programs and 

projects. 

Housing policies in the province of Najaf for the period from 0202 to 

0202 represented the contribution of the Ministry of Housing and 

Construction represented by the Directorate of Housing Governorate and 

Najaf Investment Commission, which shows that the national housing 

policies and based on the national strategy for housing in Iraq, but we 

find that the housing policy in the province It relied heavily on the 

principle of housing construction and neglected the rest of the necessary 

contributions to the formation of housing policy under the National 

Housing Strategy. 

 المقدمة
ان في العراق من عجز كبير في عدد الوحدات السكنية، اذ يعاني قطاع االسك              

انتقل السكن من كونو حاجة خالل سبعينيات القرن الماضي الى مشكمة في الثمانينيات والى 
ازمة في التسعينيات ،مما ادى الى عجز حاد في عدد الوحدات السكنية في البمد. وىذا الحال 

خرى ضمن مدن العراق التي تشيد تزايد كبير ينطبق عمة مدينة النجف االشرف حيث ىي اال
ومضطرد في اعداد السكان لمسنوات االخيرة وىو نتيجة لما تتمتع فيو المينة من اىمية 

 ستراتيجية سياحية دينية .

ال شكك امككتالك المسكككن مككن أىكم قضككايا األمككان فككي حيككاة اإلنسكان، حيككث ال يشككعر غالبككا باألمككان 
يكو، كمكا أن كثيكرا مكن المفككرين يعكدون عمميكة امكتالك مسككن مكن حتى يمتمك المسكن الذي يقيم ف

أىم االسكباب التكي تكوفر االسكتقرار فكي حيكاة اإلنسكان وتعطيكو مسكتوى أعمكى مكن الراحكة والرضكا ، 
وقككد أكككدت كثيككر مككن الدراسككات االجتماعيككة ارتفككاع مسككتوى االرتيككاح لككدى اإلنسككان عنككد امتالككككو 

سان جاىدا في العمل لموصول إلى ىذه الدرجة من االرتياح المسكن. من ىذا المنطمق يسعى اإلن
 واالستقرار والشعور باألمان  
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لضرورة توفير ىذه الحاجة االساسية تسعى الحكومات الى توفير اإلسكان لمواطنييا ، وال تخمو 
و دولو من وزارة أو إدارة كبيرة لإلسكان تعمل جاىده في تقديم برامج لإلسكان منيا بناء وحدات أ

 توفير برامج تمويل تيدف في المقام األول إلى إشباع تمك الحاجة .
 وعميو فان مشكمة البحث تكمن في االجابة عمى السوال التالي :

)مككا مقككدار الحاجككة السكككانية مككن المسككاكن طبقككًا لممتوقككع مككن معككدالت النمككو السكككاني 
 المستقبمي ؟(

 سكان مدينة النجف
ستقبل نتاجًا ميما لمدراسة الديموغرافية ، بل ىو ىدفيا الرئيس يعد تقدير حجم السكان في الم

والمتمم ليا في الواقع ، حيث يعتمد عمى عوامل النمو السكاني الحيوية وعمى الفروض الخاصة 
، وترجع اىمية التغيرات السكانية في المستقبل الى انيا تمعب دورًا كبيرًا في التخطيط (0)بيا 

فمن خالليا يمكن تحديد حجم السكان في المستقبل وخصائصيم  االقتصادي واالجتماعي ،
الرئيسة ، من حيث تركيبيم العمري والنوعي ، ومن حيث االستيالك لمخدمات المختمفة ، مثل 
خدمة التعميم وكيف يمكن احتساب تحديد عدد المدارس والفصول الدراسية في المستقبل والتي 

ين يشمميم سن التعميم ، وكذلك تقدير عدد المساكن تتماشى مع التزايد في عدد السكان الذ
 الالزمة في المستقبل ألعداد السكان التي ستصبح جزء من المدينة مستقباًل وغير ذلك .

ومن ىنا فان انواع رئيسة من التقديرات يختمف كل منيا عن االخر حسب الغرض الذي        
سة ىي تقدير الحجم الكمي لمسكان في يعمل من اجمو ، وان كانت كميا تعمل عمى قاعدة رئي

 فترات زمنية مقبمة .
 النمو وحجم السكان المستقبمي :

يعد النمو السكاني من ابرز الظاىرات الديموغرافية والذي يمثل تحديًا ىامًا لمبشرية ،           
ئم عمى اساس ويرتبط نمو السكان بالزيادة السكانية الطبيعية ولذلك فان دراسة النمو السكاني القا

الزيادة الطبيعية في مدينة ما يسيم في تحديد المدة التي تستغرقيا ىذه المدينة في الوصول الى 
حيث تختمف تقديرات  ،حجم معموم اذا استمرت المعدالت بنفس المستوى لمزيادة الطبيعية 

 .(2) السكان في المستقبل حسب اتجاىات الخصوبة والوفيات 
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سكان في العممية التخطيطية لمحاجة السكنية ، من كونيم يمتمكون الريادة تأتي اىمية دراسة ال 
في العممية التخطيطية بشكل عام، إذ إن أي عممية توقع مستقبمي تعد فاشمة مالم تأخذ بنظر 

فيو من اخطر العوامل التي تؤثر عمى الحاجة السكنية ، والتخطيط اساسا  االعتبار السكان،
 (0)السكان المستقبمية ومنيا تقدير الحاجة الى الوحدات السكنية.ييدف الى تحقيق اىداف 

لسكان كأي كائن عضوي، وفي اي زمان ومكان يتصف بالحركة ودائم التغير بما يفد إليو عن فا
طريق الوالدات او اليجرة، وما يرحل عنو بالموت او النزوح، فميما كان المجتمع كبيرا أو 

والحياة عمى حد سواء وبينيما تتزايد محاوالت السكان في  صغيرا فأنو يخضع لعوامل الفناء
التكيف مع البيئة بشتى الطرائق لمتغمب عمى العوامل السمبية واالستفادة من العوامل االيجابية، 
ووسط كل ىذا تعيش المجتمعات وتتفاعل ومع التزايد في تقديم الخدمات المختمفة لمسكان يكون 

 .(2)التزايد العددي
يد السكان العامل االساسي في تقدير كافة العناصر التي تتكون منيا المدينة وبناءا عميو يعد تزا 

تقدر كافة االحتياجات ومنيا السكنية، فحجم السكان لو البصمة الرئيسة عمى تحديد واحدة من 
 . (2) اىم المكونات الرئيسة في المدينة، أال وىي المساكن. 

ي يولد التقديرات لمحاجة السكنية المستقبمية، وىذا مما فيو يعد ناقل الحركة االساسي الذ
جعل أغمب المؤسسات االسكانية، تعتمد االحصاءات الخاصة بالسكان واالسقاطات 

( يوضح الزيادة السنوية لمسكان 0)التنبؤات(السكانية في تقدير الحاجة السكنية، والجدول )
مدينة النجف االشرف بحسب إسقاطات السكان وتوقعاتيا ، وانطالقًا من تمك الحقيقة فإنَّ سكان 
( نسمة اعتماداً عمى الزيادة الطبيعية 20412فإنيم سوف يزدادون زيادة سنوية ثابتة مقدارىا )

وتأثيره في معدل الزيادة السكانية فييا ,   لمسكان فقط من دون أن يؤخذ باالعتبار عامل اليجرة
( فأن عكدد 2202-0555%( لممدة )4،0ي بمغ )واستناداً عمى حساب معدل النمو السكاني الذ

( نسمة ، ومن المتوقع ان يبمغ ىذا العدد في 504272بمغ ) 2202سكان المدينة خالل عام 
( نسمة ، كما يشير الجدول ان عدد السكان المتوقع لمدينة النجف 524545) 2204نياية عام 
ة ، اما نتائج االسقاطات ( نسم525445سنوات من االن قد يبمغ )  02بعد  2224في عام 

 م. 2222( نسمة في نياية عام 0215225السكانية فتبين بان سكان المدينة سيصمون الى )
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 )*(0202( سكان مدينة النجف االشرف حتى عام 1الجدول)
 عدد السكان السنة
0210 721106 
0210 612010 
0212 602226 
0211 627026 
0217 676676 
0216 621006 
0212 212726 
0211 200126 
0202 210726 
0201 261276 
0200 217106 
0200 116126 
0202 101226 
0201 172126 
0207 120076 
0206 1220206 
0202 1201026 
0201 1227626 
0202 1272026 

ة عام )*( تم االعتماد عمى معادلة المتوالية اليندسية في معرفة اإلسقاطات السكانية لممدينة لغاي
 وىي عمى  النحو التالي :  2222

 حيث ان :  ( د0-+ )ن  ₒ= ت 0ت 
 عدد السكان في التعداد الالحق  - 0ت 
 عدد السكان في التعداد السابق  -7ت 
 عدد السنوات بين التعدادين بظمنيا سنة التعداد السابق  -ن  
 المقدار الثابت لمزيادة السكانية . -د  
, دار الفكر , عمان ,  2فاف , جغرافية السكان اسس عامة , طالمصدر : عبد عمي الخ 

 .  022, ص 2225
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 الحاجة السكنية لمدينة النجف  

وىي مفيوم اجتماعي يعبر عن المدى الذي تصبح فيو المساكن المتوافرة في زمان ومكان 
ن معينين عاجزة عن تحقيق سكن لكل أسرة بحد أدنى من المعايير المعتمدة وبغض النظر ع

 (0) امكانية ىذه األسر لمدفع لمحصول عمى المسكن.

وأمَّا الحاجة السكنية في المنظور التخطيطي فيي )لما كانت الحاجة، تمثل الحالة التي 
نجد بيا جماعة من المجتمع تربطيا ببعضيا روابط محددة كالمغة أو العادات او الدين، أن 

لضروري لحياتيم، حسب المقاييس المتوافرة الظروف التي يعيشون فييا ىي دون الحد االدنى ا
في مجتمعيم. لذا فان الحاجة السكنية ىي: مدى عجز الرصيد السكني كمًا أو نوعًا أو كمييما 
عن توفير معيار المسكن الصحي )كحد ادنى( لزمان ومكان معينين، بغض النظر عن قدرة 

 .(2)األسر المادية لتحقيق ذلك 

لى أنو، عمى الرغم من وجود فرق بين مفيوم الطمب السكني البد لنا من االشارة ىنا ا
إذ إن الطمب مفيوم اقتصادي يعمل بحسب االسس االقتصادية التي يسيرىا  والحاجة السكنية،

والتي تعتمد عمى مدى استعداد المستيمك الستغالل مقدرتو الشرائية، من خالل تحديد  السوق،
ستطيع تقديمو في سبيل الحصول عمييا، وىذا النوع من المواد التي يريد شراؤىا والثمن الذي ي

الطمب ىو الطمب الفعمي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع االجتماعي واالقتصادي لممستيمك. 
وعمى ىذا االساس تكون ،  لذا فيو يعبر عن مدى استعداد األسر لمدفع لمحصول عمى المسكن

غرافيًا ، ولكن ارتباط المسكن بالحاجات األساسية و ديمالحاجة السكنية مفيوما اقتصاديًا اجتماعيا 
لإلنسان، يحتم ضرورة التعامل مع المعايير المحددة لمحاجة السكنية وفق تمك العالقة االمر 

غرافي تنموي ، ومن ىذا و الذي يجعل الحاجة السكنية مفيوم انساني اقتصادي اجتماعي ديم
ونوع الوحدات التي يمكن ان تتوافر في مدينة يمكن أن نفيم بأن الحاجة السكنية ىي لعدد 

 م.2222النجف حتى عام 
( وحدة سكنية وعدد السكان 55421الذي بمغ ) 2202ومن خالل عدد الوحدات السكنية لعام 

()*( لمدينة النجف 1.0( نسمة ومن خالل معدل حجم االسرة الذي بمغ )150525لمعام نفسو )
( وحدة سكنية حيث 22257كان )  2202السكني لعام والعراق عموما ، نستنتج بأن النقص 
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استخرج النقص السكنية لمعرفة عدد الوحدات السكنية المفروض تواجدىا عمى ارض الواقع 
 وطرح عدد الوحدات الحالية منيا .

من خالل التوقعات  2222وكذلك يمكن ان نستنتج الحاجة السكنية لمدينة النجف لعام     
عميو سوف تكون الحاجة السكنية في مدينة النجف االشرف بحمول عام السكانية لممدينة ، و 

( وحدة سكنية ، حيث ان المشاريع االسكانية في مدينة النجف عمى 057007ىي )   2222
وجو الخصوص اذا ما تمت بموعدىا المقرر فانيا سوف تمبي حاجة السكن المستقبمية وربما 

 تزيد عن ذلك .
 ة السكنية :المتطمبات الرئيسية لمحال

يمكن القول انو منذ ان وجدت الحياة عمى سطح االرض وجميع الكائنات الحية                 
في بيئاتيا المختمفة قد اوجدت ليا مساكن توفر ليا االمن والخصوصية وممارسة دورة حياتيا 

كنية واالنسان كمخموق مميز من ىذه الكائنات خميفة اهلل في االرض جعل من الوظيفة الس
برنامجًا متطورًا يتغير مفيومو النظري والتطبيقي مع تطور افاق حياتو في اطار تقدمو التقني 

 واالقتصادي واالجتماعي عمومًا .
فبدأ بالكيوف واتخذ منيا مساكنًا ووفر سبل االمن والحماية وبوسائمو المختمفة وعبر فييا عن 

يا مقتنياتو وحاجاتو . واستطاع توفير ما احاسيسو بما يدور من حولو بالنحت والرسم ووضع في
يمزمو من خدمات يحتاجيا في حياتو اليومية داخل ىذه المساكن عبر االزمنة وطورىا وفق المدة 
والفترة الزمنية التي عاشيا ،فمن الكيوف الى القرية الزراعية الى القرى المتخصصة الى المدن 

 الرئيسية والعواصم .
تخص السكن وجوب وسالمة او صالحية المواد المستخدمة في وضمن كل التشريعات التي 

البناء واالنشاء ومالئمتيا لمبيئة وطرق االنشاء وتوافقيا والذوق العام وعدم التجاوز عمى حقوق 
 االخرين وكذلك الحق العام .

فميما اختمف االنماط السكنية افقية كانت ام عمودية وفضاءاتيا تحددىا انشطة الفرد          
او االسرة التي تمارس داخل الوحدة السكنية من غرف الطعام والنوم والراحة واستقبال الضيوف 
وتنظيم ىذه الفضاءات يرتبط بمتطمبات كل من االنشطة التي تمارس فييا واوقات وممارستيا ، 
اما فيما يتعمق بالمحيط الخارجي او المباشر لموحدة السكنية فيجب ان يمبي ىذا المحيط جميع 
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الحاجات االساسية المباشرة لألسرة من شبكات خدمات وتحقيق بيئة سكنية مريحة وعدم وجود 
مموثات وتحقيق مجتمع التجاور او المجاورة السكنية ، بحيث تتواجد مؤسسات التعميم والعبادة 
والترفيو وخدمات التسوق وورش الخدمات اليومية ولكل من ىذه الخدمات متطمبات في التوقيع 

 .(0)ني والمساحي المكا
إن نمو السكان المستمر يزيد الطمب عمى االرض الحضرية ويزيد الضغط المستمر عمييا ،      

إذ أنيا تعد من أىم الموارد الطبيعية المحدودة . وان أىمية ىذه األرض تكمن في إنيا مورد 
تخطيطي  ومأوى لإلنسان، إذن البد من التعامل الرشيد مع ىذه األرض وفق نظام واسموب

عممي واعي بعيدا عن االعتباطية والعشوائية، الن الخطأ في ذلك سيكمف كثيرا وتدفع ثمنو 
 االجيال الحالية والمستقبمية

وفي ىذه الحالة يجب توفير قاعدة اساسية لتخطيط المحالت السكنية وقبل ذلك يجب معرفة 
 والقناعات والحقوق فعالياتلم المركب والتي تعني الكل (Housing Status): الحالة السكنية

 وفي .ُأسرة معينة قبل من معين مسكن باستخدام تحيط التي والتوقعات الراحة ووسائل وااللتزامات

 عمى نميز ان   يمكننا . إذ (2)واأُلسرة  المجتمع من كل اھسيحدد السكنية الحالة ذهھ فان   المقابل

  :يھو لممسكن السكنية لمحالة رئيسة أربعة مكونات األقل
 بالممجأ لكنو وإلي يشار ما وغالبا منشأ ويسمى  البنية او يكلھال وھالمنشأ السكني : و -0

 الحاضر فان   الوقت في ، الخارجية العناصر من الحماية مجرد من بكثير أكثر يوفر

 اھعمی يقع التي األرض اھفی بما لممسكن الفيزياوية العناصر كل يعني السكني المنشأ
 . المناخ كطبيعة أيضا الطبيعية البيئة نتتضم المسكن والتي

 المسكن ان   إذ ، المسكن اھيتطمب ممموسة خدمات يھالطرق وخدمات البنى التحتية: و -2

 ببقية والمواصالت النقل أشكال من بشكل يرتبط ان   ويجب الحضري النسيج جزء من وھ

 . (0)لممسكن  اكبر الفائدة كان ت كفاءة أكثر الربط ذاھ كان   وكمما ، المنطقة الحضرية

المجاري  مياه تصريف وخدمات ربائيةھالك والطاقة الماء توفيرالتحتية  االرتكازية البنى تمثل
 كل مسكن. في اھتوافر يجب فبالتالي المسكن كمفة جزءامن الحريق من والحماية اتفھال وخطوط
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 في البداية تأسس حق وھ الثابتة الممكية من معين بجزء االن سان   تمتع امتياز الحقوق : ان   -2

الحقوق،  ذهھ وان   بالقان ون الحقا يعرف أصبح بأسموب األفراد بين وان تقل المجتمع بقوان ين
 .(2)القان ون لقيود تخضع والخاص، العام اھبنوعی

 اإلسكان   طبيعة أي ، الجوار وحدة وھ السكنية الحالة لتحديد الرابع وحدة الجوار : المكون -4

 القناعة ودرجة نوع تحديد في كبير دور المجتمع وكذلك المحيطة يزياويةالف لمبيئة ان   ، إذ

 ونشاطات المجاورة المساكن رھلمظ فان   كذلك ، معين مسكن من الساكن اھالتي يتوقع

 الرضا نقصان   او زيادة في دور المجتمع ضمن عموما السكني الحي الجيران  وسمعة

 المعين. لشاغمي المسكن ائيھالن

وىنا البد من معرفة المعايير العراقية التخطيطية لمسكن والمحالت السكنية واي             
الصيغ المعتمدة ، من اجل الخوض في خصائص السكن داخل مدينة النجف االشرف ، 

الجيرة ذات المركز   وحدة تعتمد ، قريبة فترة والى المدن لتخطيط السائدة التوجيات كانت
م ظيرت توجيات اخرى تعتمد التوزيع الشريطي لمخدمات الخدمي الوسطي نواة ليا ، ث

بحيث تتداخل مع نظام التجميع لموحدات السكنية وبشكل يسمح الن تبقى النشاطات 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية لوحدة الجيرة مستمرة وحيوية . وتسمى وحدة الجيرة المحمة 

وعدد السكان ، عدد الوحدات السكنية  السكنية وتعتمد عمى ثالث عناصر ىي افراد االسرة ،
وبتجميع اربع محالت سكنية ) وحدة جيرة( يشكل الحي السكني ، وبتجميع اربع احياء 
سكنية يشكل ما يسمى بالقطاع السكني ، اما المدينة فأنيا تتشكل من تجمع اربع قطاعات 

 ( يوضح ذلك.21سكنية او اكثر والشكل )
والسكنية عمى معدل عدد افراد االسرة والذي بموجبو يتم احتساب  تعتمد الدراسات السكانية      

عدد السكان واالسر الذي يعني عدد الوحدات السكنية والشك ان تقدير الحاجة السكنية بناء عمى 
 نسب العجز السكني يعتمد عمى احصائيات تفصيمية ودقيقة       

راسات في ىذا المجال ، حيث انيا وتعتبر دراسة بول سيرفس إلعداد مخطط االسكان اشمل الد
اعتمدت عمى عناصر وتوصمت الى مؤشرات ومحددات بقيم تختمف عن تمك التي تم التوصل 

، ومع  2225واالسقاطات التي تم احتسابيا لغاية  0555الييا في التعداد العام لمسكان لعام 
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بل الييئة العامة لإلسكان ذلك فأن المعايير والمؤشرات الواردة في تمك الدراسة والمعتمدة من ق
 % وذلك لتالئم التطورات والمتطمبات الحالية .22قابمة لمتعديل والزيادة بنسبة تصل الى 

 ( الجيرة السكنية07الشكل)

 
المصككككدر: كككككراس معككككايير االسكككككان الحضككككري ، وزراة االسكككككان، قسككككم التخطككككيط ،تشككككرين االول 

 .2، ص2202،
وضمن الدولة ذاتيا مع مرور الزمن تبعًا لمستواىا االقتصادي  تتباين المعايير السكنية بين الدول

والحضاري، ويؤثر في تغيير وتطكوير ىكذه المعكايير ارتفكاع المسكتوى ألمعاشكي الكذي يرافقكو تعكديل 
فككي الطمككوح االجتمككاعي واإلمكانككات الماديككة لتحقيككق زيككادة فككي درجككة االنتفككاع المكككاني مككن البيككت 

تي تحددىا الدول إنما ىي معايير الحكد األدنكى المفكروض توافرىكا فكي والحي السكني، فالمعايير ال
 .(0)البيت ليعد مقبواًل اجتماعيًا وصالحًا لسكن اإلنسان

فممعرفة حالة الوضع االجتماعي والوظيفي والعمراني ألي مدينة البد من اختيكار معيكار أو       
في مجال الدراسكة ككأن تككون وحكدات  مجموعة من المعايير تتناسب وحالة المدينة بيدف تطبيقيا

معماريككة تتميككز بصككفات معينككة تميزىككا مككن صككفات الوحككدات التككي بنيككت قبميككا أو بعككدىا، ممككا ال 
 يعني بالضرورة إمكان استخداميا لتحديد مراحل لمدينة أخرى.
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وتيدف المعايير التخطيطية الى تنظيم المحددات الخاصة التي جات في دراسة )بول سيرفس( 
 ط االسكان العام لمعراق الى مايمي :لمخط

التجمعات السكانية : متمثمة )بالمحمة السكنية ،الحي السكني، القطاع السكني، المدينة(  -0
اعتمادا عمى ثالثة عناصر ك معدل حجم االسرة ك معدل حجم التجمع السكاني ك عدد 

 الوحدات السكنية.

 ت السكانية (الخدمات االجتماعية العامة ) حسب تدرج حجم التجمعا -2

المناطق المفتوحة )الخضراء ،مواقف السيارات، المالعب ( حسب تدرج التجمعات السكانية  -2
 والفئات العمرية .

نمط االسكان )افقي ، عمودي( عدد الطوابق ، الكثافة االسكانية : اعتمادا عمى القرارات  -4
 التنظيمية المستندة الى التصميم االساس لممدينة والتصميم القطاعي.

المساحات التفصيمية لفضاءات االبنية السكنية وابنية الخدمات االجتماعية العامة والمناطق  -7
 ( يوضح ذلك .05والشكل ) (0)المفتوحة وبجميع مكوناتيا. 

 ( المعايير التخطيطية لبول سيرفس16الشكل )

 
ول المصككككدر: كككككراس معككككايير االسكككككان الحضككككري ، وزارة االسكككككان ، قسككككم التخطككككيط ،تشككككرين اال

 .7،ص2202،
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 عمى إحداث تغيرات الى أدى ,التحضر عن نتج والذي االقتصادية النواحي أصاب الذي التغير إن

 يكون أن لذا البد , الحضرية األسرة متطمبات مع تمشيا المسكن ونوعية وشكل المسكن طبيعة

 والثالجة مامالمطبخ والح مثل داخمو في واألدوات الخدمات من مجموعة فيو تتوافر حضريا مسكنا

 واألسواق الصحية الطرق والخدمات في فتتمثل خارجو في أما والكيرباء والماء والتمفزيون والغسالة

 لطبيعة بالنسبة أما ,وغيرىا ومالعب وحدائق أندية من الترويحية والمرافق العامة والمواصالت

 إضافة في دورا تمعب افإني وعدد الغرف الطوابق وعدد ونوعو وشكمو المستخدمة والمادة البناء

 لسكان والعمراني االقتصادي عمى المستوى انطباعا وتعطي الدراسة لمنطقة حضرية خصائص

 مدينة النجف االشرف .
 

 (:1السياسات اإلسكانية في محافظة النجف)
تمثككل السياسككة لإلسكككان سمسككمة مككن التوجييككات والمقترحككات الرئيسككية الميمككة واإلجككراءات التككي 

ون بغيكككككة الوصكككككول لحمكككككول ممكنكككككة لممشككككككمة اإلسككككككانية فكككككي األمكككككدين ا نكككككي يضكككككعيا المختصككككك
والمسككتقبمي. اذ تعتبككر األزمككة السكككنية أزمككة مسككتديمة نظككرا لكونيككا ذات ميككزة تراكميككة ، إن غيككاب 
سياسككة إسكككانية واضككحة وعقالنيككة وجديككة مبنيككة عمككى أسككس واعتبككارات منطقيككة أدى إلككى ظيككور 

 )الترقيعية( وبالتالي وصفت المشكمة بالمستديمة. الفوضى في البرامج والمشاريع
تمثمت بمساىمة كل  2202ولغاية  2202إن السياسات اإلسكانية في محافظة النجف لمفترة من 

مككن وزارة األعمككار واإلسكككان متمثمككة فككي مديريككة إسكككان المحافظككة وكككذلك ىيئككة اسككتثمار محافظككة 
ن سياسككات اإلسكككان الوطنيككة وانطالقككا مككن ( ، والككذي يوضككح ا0النجككف وكمككا مبككين فككي الشكككل )

قكككد حكككدد سكككتة  2225االسكككتراتيجية الوطنيكككة لإلسككككان فكككي العكككراق وبحسكككب التقريكككر الصكككادر فكككي 
مسككاىمات لرسككم  السياسككة اإلسكككانية فككي الككبالد ولكننككا نجككد ان السياسككة اإلسكككانية فككي المحافظككة 

المسككاىمات الالزمككة فككي تشكككيل اعتمككدت عمككى مبككدأ بنككاءا المسككاكن بصككورة كبيككرة وأىممككت بككاقي 
 السياسة اإلسكانية بموجب اإلستراتيجية الوطنية لإلسكان .

_____________________ 
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 ( السياسات اإلسكانية في محافظة النجف1شكل  )

 
عبد الصاحب ناجي البغدادي ،ونصير عبد الرزاق ،بحث مقدم الى المؤتمر العممي  (0)

 .00، ص5/02/2204جامعة الكوفة ،  الثاني لكية االدارة واالقتصاد ،
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 السياسة الوطنية لإلسكان في محافظة النجف 
إن السياسكككة الوطنيكككة )المركزيكككة ( لإلسككككان فكككي محافظكككة النجكككف تنفكككذ مكككن قبكككل وزارة األعمكككار 
واإلسكان متمثمة بمديرية إسكان النجف اذ ساىمت بكدعم الرصكيد السككني مكن خكالل سياسكة بنكاء 

 (:2( و) 0( والصور )2جدول ) ا يميالمساكن وكم
 ( مساهمات وزارة االسكان في بناء المساكن لمحافظة النجف0الجدول )

 اسم المشروع

القضاء 
أو 

 الناحية

 رقم القطعة
المساحة / 

 دونم

عدد الوحدات 
 السكنية

 472   2و 15 2/51020 النجف مجمع حي السالم السكني

 مجمع حي القدس
 %(61السكني )

 724 77 0/5752 النجف

 .2202مديرية إسكان النجف ، قسم التخطيط  ،بيانات غير منشورة ،   -

% ومكن أسكباب تكأخر  57لم يتم أكمال مجمع  حي القدس لحد أالن ونسبة االنجكاز فيكو ىكي  
 : *تسميم مجمع  حي القدس إلى المستفيدين

 ر.عدم إكمال إيصال الخدمات الرئيسية )الكيرباء( من قبل ىيئة األعما .0

 . مرحمة االستالم األولي لم تكتمل لوجود بعض النواقص والمالحظات.2

 . لم يتم تحديد أسماء المستفيدين  من الشقق لحد أالن.2
وعنككد بحثنككا عككن عككدد المشكككاريع السكككنية المخصصككة لمحافظككة النجكككف فككي ىككذه الفتككرة نمحكككظ ان 

ولككن لكم يكتم تنفيكذ أي منيكا ( 2الوزارة قد خصصت خمسة مشاريع سكنية في المحافظة الجكدول )
 وذلك بسبب :

 إن معظم األراضي المخصصة لمسكن قد تم تخصيصيا  إلى ىيئة االستثمار. .0

عككدم وصككول الخككدمات إلككى منككاطق كثيككرة يمكككن االسككتفادة منيككا لمسكككن كونيككا خككارج المخطككط   .2
 األساسي .

                                                           
02/2/0202شروع بتاريخ الباحث بناءا على مقابلت مع رئيس دائرة المهندس المقيم للم *  
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راضككي بسككبب المخاطبككات الكثيككرة مككع الككدوائر المعنيككة فككي المحافظككة مككن اجككل تخصككيص األ .2
 تعمق األمر بأكثر من دائرة وعدم تعاون تمك الدوائر لتخصيص تمك األراضي بصورة سريعو. 

 

 ( مشاريع سكنية مخصصة لمحافظة النجف من قبل وزارة األعمار واالسكان0الجدول )

 اسم الوحدة اإلدارية القضاء
المساحة / 

 دونم
 صنف التخصيص

 مودي(إسكان الفقراء )ع 22 المناذرة النجف

 إسكان كوادر وزارة األعمار واإلسكان 022 النجف النجف

 اسكان واطئ الكمفة 52 بحر النجف النجف

 مجمع سكني )عمودي( 25 الكوفة الكوفة

 مجمع سكني افقي 22 الحرية الكوفة

 .2202المصدر/ مديرية إسكان محافظ النجف االشرف، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة،
  حمية لإلسكان في محافظة النجفالسياسة الم

تمثمككت السياسككة المحميككة فككي محافظككة النجككف بتشككييد المجمعككات السكككنية مككن قبككل ىيئككة اسككتثمار 
مجمكككع سككككني افقكككي وعمكككودي ومخكككتمط مكككع مشكككاريع مكككن قبكككل وزارة  25المحافظكككة اذ سكككاىمت بكككك 

ل انجازىا في عكام االسكان ، ولكن ما الحظو الباحث ىو ان معظم تمك المشاريع التي من المؤم
ىككي متوقفككة حاليككا او لككم يككتم المباشككرة بيككا أصككال وذلككك بسككبب غيككاب التنسككيق التككام بككين  2202

الجيككات المعنيككة وكككذلك التككداخل التشككريعي بككين بنككود قككانون االسككتثمار مككع القككوانين األخككرى ذات 
باب توقككف وحككال كككل مشككروع فضككال عككن أسكك 25العالقككة ، وفيمككا يمككي جككدوال يوضككح المشككاريع الككك 

 .البعض 
الكككف وحكككدة  22واذا مكككا نفكككذت ىكككذه المشكككاريع فكككان الفكككائض فكككي عكككدد الوحكككدات السككككنية سيصكككبح 

 .(0)سكنية لسنة اليدف لمدراسة الموضوعة لمدينة النجف والمحافظة بشكل عام 
. 

 ( مجمع حي السالم السكني في محافظة النجف1الصورة)
 27/0/2202المصدر: الباحث بتاريخ 
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 ( مجمع حي القدس السكني في محافظة النجف0صورة )

 
 27/0/2202المصدر : الباحث بتاريخ 

 
 اليوامش
، االسكندرية، دار  4فتحي محمد ابو عيانة، جغرافية السكان اسس وتطبيقات ، ط (0)

 .054، ص0552المعرفة الجامعية، 

 050المصدر نفسو، ص (2)

(2)  Harvey , Jack , Urban Land economics , Macmillan edition  

London , 1987 /p.300 

احمد خالد عالم ، تخطيط المدن ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة ،  (4)
 .007،ص0555

مطابع قطر الوطنية ،الدوحة  تخطيط المدن أسموب ومراحل  ،عاطف حمزة  حسن،  (7)
 .             52،ص 0552،

ر العممية أسس ومفاىيم ، الدا –خمف حسين عمي الدليمي ، التخطيط الحضري  (1)
 .25،ص2222الدولية لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 
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مة اإلسكان في احمد خالد عالم ، و عباس ، محمد ، و عاشور ، عصمت ، مشك (5)
 . 05، ص2222مصر لمطباعة والنشر، القاىرة، مصر، نيضة 

ر احصاء مديرية احصاء محافظة النجف االشرف، مقابمة مع السيد فائق معمو ، مدي (5)
 محافظة النجف االشرف، الخذ المعمومة.

صباح فاضل الرحماني، االسكان سياسات وتخطيط، دار الحامد لمنشر ،  (5)
 .27،ص2200عمان،

الجمالي االجتماعي في تصميم -سنا لطيف المشيداني، التكامل البيئي (02)
 ،جامعة ندسةھال ماجستير ،كمية رسالة د االسر ،دعمت لنمط المجمعات السكنية

 5،ص 2225 داد،بغ

 .00سنا لطيف المشيداني ، نفس المصدر ، ص  (00)

 مجمة " السكنية والمناطق المدن تصاميم في عامة مبادئ " اديھ سعيد عادل (02)

 .45، ص0555السنة الثانية ، حزيران ، ، الثالث العدد ، الحضري البناء

  

السككككان الحضكككري ، وزارة االعمكككار واالسككككان ،الييئكككة العامكككة لالسككككان معكككايير ا 

، صفحات متفرقة.2202،شعبة الدراسات ،تشرين االول، 

عبد الصاحب ناجي البغدادي ،ونصير عبد الرزاق ،بحث  تم االعتماد عمى : (07)
مقدم الى المؤتمر العممي الثاني لكمية االدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة ، 

 .00، ص5/02/2204

 01عبد الصاحب ناجي البغدادي ،ونصير عبد الرزاق ، ص (01)
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 المصادر
، االسكندرية، دار  4فتحي محمد ابو عيانة، جغرافية السكان اسس وتطبيقات ، ط -0

 .0552المعرفة الجامعية، 

 .0555احمد خالد عالم ، تخطيط المدن ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة ،  -2
مطابع قطر الوطنية ،الدوحة  المدن أسموب ومراحل  ، تخطيطعاطف حمزة  حسن،  -2

،0552             . 
 .2225, دار الفكر , عمان ,  2عبد عمي الخفاف , جغرافية السكان اسس عامة , ط -4

أسس ومفاىيم ، الدار العممية الدولية  –خمف حسين عمي الدليمي ، التخطيط الحضري  -7
 .2222ألردن، لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، ا

احمد خالد عالم ، و عباس ، محمد ، و عاشور ، عصمت ، مشكمة اإلسكان في  -1
 . 2222مصر، نيضة                     مصر لمطباعة والنشر، القاىرة، 

صباح فاضل الرحماني، االسكان سياسات وتخطيط، دار الحامد لمنشر ،  -5
 .2200عمان،

جمالي االجتماعي في تصميم المجمعات ال-سنا لطيف المشيداني، التكامل البيئي -5
 .2225 بغداد، ،جامعة ندسةھال ماجستير ،كمية رسالة د االسر ،دعمت لنمط السكنية

 البناء مجمة " السكنية والمناطق المدن تصاميم في عامة مبادئ " اديھ سعيد عادل -5

 .0555السنة الثانية ، حزيران ، ، الثالث العدد ، الحضري

 .0552يميو، جغرافية االسكان، بغداد، مضر خميل العمر وزم -02

معايير االسكان الحضري ، وزارة االعمار واالسكان ،الييئة العامة لالسكان  -00
 .2202،شعبة الدراسات ،تشرين االول، 

عبد الصاحب ناجي البغدادي ،ونصير عبد الرزاق ،بحث مقدم الى المؤتمر  -02
 .5/02/2204فة ، العممي الثاني لكمية االدارة واالقتصاد ، جامعة الكو 

مديرة االحصاء ، محافظة النجف االشرف ، مقابالت متفرقة مع السيد مدير  -02
 احصاء النجف السيد فائق معمو.

04- ) Harvey , Jack , Urban Land economics , Macmillan edition , 

London , 1987 /p.300 


